ปที่ 13 ฉบับที่ 215 ประจําวันที่ 1 กันยายน 2565

สนับสนุนภาครัฐลดกาซเรือนกระจก
SSI รวมอบก.พัฒนากลไกลดคารบอน
“มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนตำ่า ธุรกิจยั่งยืน
โลกยัง่ ยืน” เอสเอสไอให้ความสำาคัญ
ด้านการบริหารจัดการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการดำาเนินธุรกิจ
เข้ า ร่ ว มโครงการพั ฒ นากลไกเชิ ง
เศรษฐศาสตร์ เพื่ อ กำ า หนดราคา
คาร์บอนและการลงทุนเพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปีที่ 2 จัดโดย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์ ก ารมหาชน) และรั บ มอบ
ประกาศเกียรติคุณ ณ โรงแรม รามา
การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ผู้บริหารเผย
เอสเอสไอในฐานะผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม พร้อมร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนดำาเนินโครงการทีช่ ว่ ยลด
ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และส่งเสริมพนักงานให้ตระหนักถึง
ความสำาคัญด้านการบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะนำาไปสู่ความ
สำาเร็จในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของประเทศต่อไป
ผูส้ อ่ื ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานว่า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
2565 องค์ ก ารบริ ห ารจั ด การก๊ า ซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ
TGO ดำาเนินการจัดทำา อ่านต่อ น.2
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• กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมโครงการ

จังหวัดเคลือ่ นที่ ออกบูธบริการประชาชน
มอบชุดลูกเสือนร.ยากจน

X นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)

หรือเอสเอสไอ รับมอบประกาศนียบัตรองค์กรนำาร่องที่เข้าร่วม “โครงการพัฒนากลไกเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อกำาหนดราคา
คาร์บอนและการลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปีที่ 2” จากนายรองเพชร บุญช่วยดี รองผู้อำานวยการองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำา
กลไกราคาคาร์บอน (Carbon Pricing Instruments) มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร พัฒนาองค์กรต้นแบบสำาหรับการประยุกต์
ใช้กลไกการกำาหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กรและพัฒนาคู่มือแนวทางการนำากลไกการกำาหนดราคาคาร์บอนภายใน
องค์กรรายสาขา เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ และเป็นทางเลือกในการสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ให้
เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

PPC ระดมทัพวางกลยุทธ
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ฯ จั ด แผนกลยุ ท ธ์ สำานักงานกรุงเทพฯ ชั้น 6
ครึ่งปีหลังเข้มแข็ง พร้อม
เตรี ย มแนวทางเดิ น หน้ า
ธุ ร กิ จ ปี 2566 ระดมทั พ
ผูบ้ ริหารและบุคลากรท่าเรือฯ
จำานวน 40 คน ร่วมกิจกรรม
“PPC BRAINSTORM for
Pre-Biz 2023 #1” พร้อม
แชร์ประสบการณ์ทำางาน
และมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ณ

อาคารประภาวิทย์
ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” รายงานว่ า
บริษทั ท่าเรือประจวบ จำากัด
หรือ พีพซี ี จัดกิจกรรมระดม
ความคิดเห็นเพื่อวางแผน
กลยุทธ์ “PPC BRAINSTORM
for Pre-Biz 2023 #1” โดยมี
นายจิร โชตินุชิต กรรมการ
ผู้จัดการ อ่านต่อ น.4

นายเสถี ย ร เจริ ญ เหรี ย ญ ผู ว า ราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ นายเลิศยศ แยมพราย
นายอําเภอบางสะพาน พรอมดวยหัวหนาสวน
ราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ นายก
เทศมนตรีตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลกํ า เนิ ด
นพคุณ กํานัน ผูใหญบาน และหนวยงานเอกชนใน
พื้นที่ ดําเนินโครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข
สรางรอยยิม้ ใหประชาชน” จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ
(โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจําปงบประมาณ
2565 เพือ่ ใหบริการและใหความชวยเหลือประชาชน
ในการนีก้ ลุม เหล็กสหวิรยิ าโดยนายมนินทร อินทรพรหม ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายการ
ผลิต บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
ผูแทนผูบริหารกลุมเหล็กสหวิริยา รวมมอบชุด
ลูกเสือใหกับนักเรียนโรงเรียนในอําเภอบางสะพาน
จํานวน 10 ชุด พรอมกันนีก้ ลุม เหล็กสหวิรยิ าไดแจก
หนากากผา และเจลแอลกอฮอลสําหรับผูรวมงาน
รวมออกบูธนิทรรศการใหความรูเ รือ่ งเหล็กในชีวติ
ประจํ า วั น ผ า นการเล น เกมพร อ มทั้ ง สื่ อ สาร
โครงการหรื อ กิ จ กรรมต า งๆ ที่ ก ลุ ม เหล็ ก
สหวิริยาดําเนินงานอีกดวย เมื่อในวันศุกรที่ 26
สิงหาคม 2565 ณ ที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลกําเนิดนพคุณ อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

• เอสเอสไอเสริมแกร่งทัพต่อพิฆาต

เปดตัวสูศ้ กึ ไทยลีกปนเี้ ปาเลขตัวเดียว

อ่านต่อ น.3

กลุม เหล็กฯ-สือ่ ทองถิน่ จัดเวิรค ชอป เสริมทักษะการสือ่ สารใหบคุ ลากร
พัฒนาความรูบ้ คุ ลากรในงานด้านการสือ่ สาร “หลักสูตรการเขียนข่าวเพือ่ การประชาสัมพันธ์ และสื่อสารสู่สาธารณะจากบริษัทต่าง ๆ ใน
และการประชาสัมพันธ์ “กลุ่มเหล็กสหวิริยา” องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้กับพนักงาน กลุ่ ม จำ า นวนทั้ ง สิ้ น 50 คน ร่ ว มเรี ย นรู้ กั บ
จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่มีบทบาทด้านการสื่อสารทั้งภายในองค์กร สื่อมวลชน
อ่านต่อ น.3

บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
หรือ SSI โดย นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน
ผูจ ดั การทัว่ ไป สํานักการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและสือ่ สาร
กลุม รวมงานเปดตัวสูศ กึ ไทยลีก 2022/23 สโมสร
ฟุตบอล พีที ประจวบ เอฟซี ในฐานะผูส นับสนุน โดย
มีนายทรงเกียรติ ลิม้ อรุณรัตน ประธานสโมสร พีที
ประจวบเอฟซี เปนผูแถลงเปาหมายของทีมดวย
อันดับเลขตัวเดียวพรอมลุนแชมปบอลถวยอีกสมัย
ณ สะพานสราญวิถี อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ
ทั้งนี้เอสเอสไอเล็งเห็นความสําคัญดานกีฬา
ซึง่ นอกจากจะทําใหประชาชนมีสขุ ภาพทีด่ แี ลว กีฬา
ฟุตบอลยังชวยสงเสริมชื่อเสียงที่ดีของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธดวย

2 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจำ�วันที่ 1 กันยายน 2565

ลดก๊าซเรือนกระจก ต่อจากหน้า 1
“โครงการพัฒนากลไกเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อ
กำ�หนดราคาคาร์บอนและการลงทุนเพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปีที่ 2” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำ�กลไกราคาคาร์บอนมา
ประยุกต์ใช้ภายในองค์กร อีกทั้งยังเป็นการเสริม
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ และเป็น
ทางเลือกในการสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์
ให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก TGO
จึงกำ�หนดจัดงานแถลงผลสำ�เร็จและการเสวนา
โครงการฯ ดังกล่าว เพือ่ มอบใบประกาศเกียรติคณ
ุ
ให้แก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมร่วมการ
เสวนาแลกเปลีย่ นมุมมองการนำ�กลไกการกำ�หนด
ราคาคาร์บอนภายในองค์กร (Internal Carbon
Pricing: ICP) ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต ณ โรงแรม
รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
		 ในการนี้ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด

X

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลไทย
ปล่อยพันธ์สัตว์นํ้า เก็บขยะชายหาด
กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลไทย จัดโดยศูนย์
อำ�นวยการรักษาผลประโยชน์ ของชาติทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ร่วมกับสมาคมชาวประมงบางสะพาน เครือข่ายกลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน
อ.บางสะพาน และชาวประมงพื้นบ้าน อ.บางสะพาน เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงคุณค่า ประโยชน์ของทะเลไทย การรณรงค์ป้องกันและ
อนุรักษ์ทะเลไทยให้คงอยู่เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน กิจกรรม
ประกอบไปด้วยการปล่อยพันธ์สัตว์นํ้าทะเลชายฝั่ง และการเก็บขยะ
ชายทะเล ณ ท่าเทียบเรือซุ่นฮวด ตำ�บลแม่รำ�พึง อำ�เภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

X

กลุ่ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย าร่ ว มพั ฒ นาประมงพื้ น บ้ า น
บางสะพาน นำ�เครือข่ายประมงฯศึกษาดูงานต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ประมง

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกับสำ�นักงานประมงอำ�เภอบางสะพานนำ�
เครือข่ายชาวประมงบางสะพาน วิสาหกิจชุมชนประมงและการท่องเทีย่ ว
บางสะพาน ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์สนิ ค้าประมงท้องถิน่ การทำ�ข้าวเกรียบ
ปลาแบรนด์ “นัสรีน” ณ จังหวัดปัตตานี เพือ่ ต่อยอดและสร้างแรงบันดาล
ใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปสัตว์นํ้าและอาหารทะเล รวมถึง
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากการทำ�ประมง นอกจากนี้ยังได้ไป
ดูการผลิตนํ้าบูดูซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่ อ.สายบุรี
จ.ปัตตานี อีกด้วย
สำ�หรับข้าวเกรียบปลาของแบรนด์ “นัสรีน” เป็นนวัตกรรมทีส่ ะท้อน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถยกระดับตราสินค้า ที่เริ่มต้นมาจากวิสาหกิจ
ชุมชนที่เคยผลิตนํ้าส้มเกล็ดหิมะขายแต่ไม่สามารถต่อยอดได้ จึงเปลี่ยน
แนวคิด นำ�เอาวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างเป็นแบรนด์และแปรรูปปลา
ให้ออกมาในรูปแบบของข้าวเกรียบปลา (กรือโป๊ะ) โดยปัจจุบันสามารถ
จัดจำ�หน่ายได้ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศด้วยมูลค่าหลายสิบ
ล้านบาทต่อปี

(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
นำ � โดยนายมนิ น ทร์
อิ น ทร์ พ รหม ผู้ ช่ ว ย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายการผลิ ต เข้ า รั บ
มอบประกาศนียบัตร
โครงการฯ ดั ง กล่ า ว
จากนายรองเพชร
บุ ญ ช่ ว ย ดี ร อ ง ผู้
อำ � นวยการองค์ ก าร
บริ ห ารจั ด การก๊ า ซ
เรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) หรื อ อบก.
เป็ น ผู้ ม อบ ซึ่ ง แสดง
ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ใ น ฐ า น ะ
ผู้ ป ระกอบการภาค

อุตสาหกรรม “เอสเอสไอ” ให้ความสำ�คัญด้าน
การบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการดำ�เนินธุรกิจ พร้อมสนับสนุนและให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่
จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตด้วย
		 นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต เอสเอสไอ เปิดเผยว่า
“เอสเอสไอ มีความมุ่งมั่นดำ�เนินสู่ธุรกิจคาร์บอน
ตํ่ า โดยได้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การจั ด การลด
ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน ทรัพยากร รวมทั้ง
การเกิดขยะ ของเสีย และมลพิษจากกระบวนการ
ดำ�เนินธุรกิจ ได้แก่ 1) การจัดทำ�รายงานการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ภายใต้
มาตรฐาน ISO 14064-1 2) การร่วมเป็นสมาชิก

เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย 3) การ
ใช้ ท รั พ ยากรและพลั ง งานหมุ น เวี ย นอย่ า งมี
ประสิทธิภาพอ 4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 5) การร่วมกับพันธมิตรจัดตั้ง
CCUS Consortium มุง่ เป้า Net zero และ 6) โครงการ
Life Cycle Assessment (LCA) ร่วมกับ Worldsteel
Association
		 “เอสเอสไอ” ในฐานะผู้ประกอบการภาค
อุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศ พร้ อ มร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นดำ � เนิ น
กิจกรรมโครงการที่ช่วยลดปัญหาการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และส่งเสริมพนักงานในองค์กรให้
ตระหนังถึงความสำ�คัญด้านการบริหารจัดการ
และสร้างแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ซึ่งจะนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่อไป”
		 สำ�หรับในปี 2565 โครงการพัฒนากลไกเชิง
เศรษฐศาสตร์ เพื่อกำ�หนดราคาคาร์บอนและการ
ลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จัดขึ้น
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มีองค์กรภาคเอกชนที่เข้าร่วม
โครงการ จำ�นวน 14 แห่ง ได้แก่ บริษัท บี.กริม
พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท บางจากไบโอ
เอทานอล (ฉะเชิ ง เทรา) จำ � กั ด บริ ษั ท บี จี
คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำ�กัด (มหาชน) บริษทั บูรณา
พากรุป๊ จำ�กัด บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด บริษัท หาดทิพย์
จำ � กั ด (มหาชน) บริ ษั ท นํ้ า ตาลมิ ต รผลจำ � กั ด
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดีสตรี จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำ�กัด บริษัท เขต
ประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม.34 จำ�กัด
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำ�กัด บริษัท ไทยออยล์
จำ � กั ด (มหาชน) และ บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ
คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 กันย�ยน 2565

ด้านเทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เบื้องต้นและ
ฝกปฏิบตั กิ ารเขียนจริง โดยได้รบั เกียรติจากวิทยากรที่
มีประสบการณ์การตรงด้านการสื่อสารพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ผู้บริหารเผย การสื่อสารเป็นเรื่องที่
มีความสำาคัญตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว รวมถึง
องค์กร ขอให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเก็บเกีย่ วเทคนิค
ให้ได้มากที่สุด เพื่อนำาไปปรับใช้พัฒนาตนเองและ
หน่วยงานของทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มเหล็ก
สหวิริยา โดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด
มหาชน (โรงงานบางสะพาน) จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร “หลักสูตรการเขียนข่าวเพือ่ การประชาสัมพันธ์
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้กบั พนักงานทีม่ บี ทบาท
ด้านการสือ่ สารทัง้ ภายในองค์กรและสือ่ สารสูส่ าธารณะ
จากบริษัทต่างๆในกลุ่ม จำานวนทั้งสิ้น 50 คน เพื่อ
พัฒนาบุคลากร หรือผู้ที่มีบทบาทในงานด้านการ
สือ่ สารและการประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ พร้อมร่วม
เรียนรู้การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เบื้องต้นได้อย่างมี
ประสิทธิผล และได้ฝกทักษะการประชาสัมพันธ์และ
สามารถนำาความรูท้ ไี่ ด้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

แผนกหรือประชาสัมพันธ์หน่วยงาน รวมไปถึงการ
สื่อสารให้กับบุคคลภายนอกด้วย”
“สำาหรับการอบรมและฝกปฏิบัติการเขียนจริง
ครัง้ นี้ จะได้เรียนรูฝ้ ก ฝนโดยผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ตรงจริง
และเป็นผูท้ มี่ บี ทบาทสำาคัญจริงๆ ด้านการสือ่ สารของ
พี่น้องชาวประจวบคีรีขันธ์ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก
ผู้กำากับพูดเรื่องพรบ. ข้อมูลข่าวสาร ต้องบอกว่าเป็น
เรื่องที่สำาคัญ เพราะการสื่อสารในปัจจุบัน หรือการ
สื่อสารที่ออกไปโดยไม่รู้ตัวอาจเป็นการละเมิดสิทธิ์
หรือผิดกฏหมายได้ ฉะนัน้ วันนีข้ อให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคนตั้งใจเรียนรู้ และเก็บเกี่ยวเทคนิคต่างๆ ให้ได้
มากที่สุด เพื่อนำาไปปรับใช้พัฒนาตนเองและหน่วย
งานของทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
นายเจริ ญ อาจประดิ ษ ฐ์ ผู้ สื่ อ ข่ า วอาวุ โ ส
สำานักข่าวไทย จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ ให้สมั ภาษณ์วา่ “วันนี้
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่เอสเอสไอ เชิญมาร่วมเป็น
วิทยากรการบรรยายการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
ซึง่ จะช่วยเสริมการสือ่ สารขององค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับทีมสื่อมวลชนที่มาเรียนรู้ร่วมกัน
ในวันนี้ยังได้เพิ่มความรู้ และร่วมแชร์ประสบการณ์
ทำางาน รวมถึงเป็นพี่เลี้ยงในช่วงการฝกปฏิบัติการ
เขียนให้กบั พนักงานทีม่ บี ทบาทด้านการสือ่ สารองค์กร
ด้วย และหวังไว้โอกาสหน้าเราจะได้กลับมาร่วมเรียนรู้

สูงสุดกับองค์กร โดยได้รับเกียรติจากสื่อมวลชนท้อง
ถิ่นร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ประกอบด้วย
นายเจริญ อาจประดิษฐ์ ผูส้ อื่ ข่าวพิเศษสำานักข่าวไทย
(อสมท.) บรรยายเรือ่ งการเขียนข่าวเพือ่ การประชาสัมพันธ์
อย่างมีประสิทธิภาพ นายอรรถชัย นิธสิ ลี ตานันท์ ผูส้ อื่
ข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถ่ายทอดเรือ่ งวิธกี ารถ่ายภาพ
เพื่ อ การนำ า เสนอ นอกจากนี้ ยั ง ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
พ.ต.อ.พสิษฐ์ ก้อนสิน ผกก.สอบสวนสำานวนคดี ตร.ภ.
ภาค 7 ร่วมบรรยายให้ความรูเ้ รือ่ ง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คล และกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ พร้ อ มที ม
สื่อมวลชนร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้เข้าอบรมในการฝก
ทักษะการเขียนข่าวและถ่ายภาพประกอบผลงาน ณ
อาคารออดิทอเรียม อำาเภอบางสะพาน
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ หัวหน้าสำานัก
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และสื่ อ สารกลุ่ ม เอสเอสไอ ให้
เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมฯ ว่า “การสื่อสารเป็นเรื่อง
ที่มีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่ระดับบุคคล การ
สื่อสารระหว่างบุคคลในครอบครัว รวมถึงการสื่อสาร
สำาหรับองค์กรตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน วันนี้ได้รับเกียรติจากทีมสื่อมวลชนพื้นที่
ประจวบคีรีขันธ์มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และ
พีเ่ ลีย้ งในการฝกปฏิบตั กิ ารเขียนข่าว ซึง่ จะเผยเทคนิค
การเขียนเนื้อหาข่าวสารที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์
องค์กร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถนำาไป
ปรับใช้ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารภายใน

และแชร์ประสบการณ์การเขียนข่าวอีกครัง้ ครับ”
นางสาวณัฐรัตน์ ราชรองวัง ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำากัด ให้สัมภาษณ์ว่า
“บทบาทของเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์นั้นต้องมีการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์กับพนักงานและบุคลากรใน
องค์กรสมำา่ เสมอ สำาหรับกิจกรรมวันนีช้ ว่ ยเพิม่ ความรู้
เทคนิคต่างๆ สามารถนำาประโยชน์ด้านเทคนิคการ
เขียนประชาสัมพันธ์ รวมทั้งหลักการสื่อสารไปปรับ
ภายในองค์กรได้ค่ะ”
เช่นเดียวนางสาวอินทิรา เทิดวงศ์วรกุล ผูเ้ ข้า
ร่วมกิจกรรม บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด บอกว่า
“สำาหรับการฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารวันนีไ้ ด้รบั เทคนิค
การเขียนและการสือ่ สารจากผูม้ คี วามรู้ มีประสบการณ์
จริงแนะนำาแบบใกล้ชิด ซึ่งช่วยเพิ่มความเข้าใจใน
การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ โดยจะนำาความรู้เทคนิคต่างๆ รวมถึง
การถ่ า ยภาพที่ ถู ก หลั ก องค์ ป ระกอบภาพและถู ก
กฎหมายปรับใช้ในส่วนงานที่รับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น”
และนายอนันตชัย ศักดาสิทธิกุล ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด ให้
สัมภาษณ์วา่ “กิจกรรมนีเ้ ป็นกิจกรรมทีด่ ี สามารถให้
ความรูแ้ ละเทคนิคการเขียน การถ่ายภาพ ไปปรับใช้ใน
การสือ่ สารประชาสัมพันธ์ภายในได้ อีกทัง้ มีทมี สือ่ มวลชน
ที่มากด้วยประสบการณ์มาแนะนำาและฝกปฏิบัติการ
เขียน มันยิ่งทำาให้ตื่นเต้นและสนุกสนานมากครับ”

เสริมทักษะ

ต่อจากหน้า 1

สวัสดีครับ “ผมเด็กชายเหล็กมวน” วันนี้เรากลับ

มาพบกันในบทความ “เหล็กรักษโลก” กันอีกเชนเคย
ครับ ครั้งที่แลวผมพาพี่ๆ ทุกทานพบกับ 3 ผลิตภัณฑ
เหล็กทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม ซึง่ ก็คอื ตัวผม เด็กชาย
เหล็กมวน เด็กหญิงเหล็กสะอาด และเหล็กแผนมวนชุบ
สังกะสีดวยกรรมวิธีทางไฟฟา HVG กันไปแลว วันนี้
ผมจะพาพี่ๆ ไปทําความรูจักกับอีก 4 ผลิตภัณฑเหล็ก
ของเอสเอสไอทีผ่ า นการรับรองตามมาตรฐานฉลาก
สิ่งแวดลอม ซึ่งหากพี่ๆ จํากันได โรงงานของเรามี
ผลิตภัณฑที่ผานการรับรองฉลากความเปนมิตรกับ
สิง่ แวดลอมรวมทัง้ หมด 11 ผลิตภัณฑ เรียกไดวา นอก
จากจะมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย ตรงความตองการ
การใช ง านแล ว ยั ง ใส ใ จในเรื่ อ งของสิ่ ง แวดล อ ม
ควบคูกับไปดวยนะครับ ตอนนี้อยากรูกันแลวใชไหม
ครับวาผลิตภัณฑเหล็กของเอสเอสไอประเภทไหนอีก
บางที่ผานการรับรองวาเปนผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม อยารอชา…ตามผมมาเลยคราบบบบบ
กอนที่เราจะไปทําความรูจักผลิตภัณฑที่ผาน
การรับรองมาตรฐานฉลากสิ่งแวดลอมของเอสเอสไอ ผมขอยอนความเดิมถึงเกณฑที่ใชสําหรับชี้วัด
ความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ โดย
ผลิตภัณฑที่จะผานการรับรองฉลากสิ่งแวดลอม
ของเอสเอสไอนั้นจะตองผานเกณฑดังตอไปนี้ อยาง
นอยหนึ่งตัวนะครับ ซึ่งเกณฑจะประกอบไปดวย
1. Degradable เปนผลิตภัณฑทสี่ ามารถแตกสลายได
2. Design for disassembly ผลิตภัณฑมกี ารออกแบบ
เพื่อใหงายตอการแยกชิ้นสวน 3. Extended life
product ผลิตภัณฑมีอายุการใชงานที่ยาวนาน 4.
Recovered energy ผลิตภัณฑสามารถนําพลังงาน
กลับมาใชใหม 5. Recyclable ผลิตภัณฑสามารถแปร
สภาพใชใหมไดหรือมีสวนประกอบจากวัสดุรีไซเคิล
หรือมีการนําของเสียจากกระบวนการอื่นๆ มาใชใหม
6. Reduced energy consumption มีการลดการใช
พลังงานชวงใชงาน 7. Reduced resource use มีการ
ลดการใชทรัพยากรชวงการผลิตและการกระจายสินคา
8. Reusable and reﬁllable ผลิตภัณฑสามารถนํา
กลับมาใชใหม 9. Waste reduction การลดของเสีย
10. Renewable energy การใชพลังงานหมุนเวียน
และ 11. Greenhouse Gas Reduction การลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกและนีก่ ค็ อื เกณฑทที่ างเอสเอสไอ
ใชสําหรับการรับรองผลิตภัณฑเหล็กที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมครับ
มาเริ่มตนกันที่ผ ลิตภัณ ฑตัวที่สี่ ที่ผานการ
รับรองก็คอื “เหล็กแผนดํา” หรือ “ Hot Rolled Plate”
หรือเราเรียกสั้นๆวา “HRP” ไดผานเกณฑความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมถึง 7 หัวขอเลยนะครับ ซึ่ง
ประกอบดวย 1. ผลิตภัณฑทสี่ ามารถแตกสลายได 2.
ผลิตภัณฑมีอายุการใชงานที่ยาวนาน 3. ผลิตภัณฑ
สามารถนําพลังงานกลับมาใชใหม 4. ผลิตภัณฑ
สามารถแปรสภาพใชใหมไดหรือมีสวนประกอบจาก
วัสดุรีไซเคิลหรือมีการนําของเสียจากกระบวนการ

อื่นๆ มาใชใหม 5. มีการลดการใชทรัพยากรชวง
การผลิตและการกระจายสินคา 6. การลดของเสีย
และ 7. การนําผลิตภัณฑสามารถนํากลับมาใชใหม
ซึ่งผลิตภัณฑ HRP นั้นสามารถนํามาใชงานไดซํ้าๆ
อยางนอย 3 ครั้ง ทําใหพลังงานที่ใชผลิตลดลงได
มากกวา 5,000 MJ/ton กันเลยนะครับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ตั ว ที่ ห า ที่ ผ า นการรั บ รองก็ คื อ
“เหล็กเสน” หรือ “Steel Bar” ไดผานเกณฑความเปน
มิตรตอสิง่ แวดลอม 2 หัวขอครับ ไดแก 1. การลดของ
เสีย ซึ่งกระบวนการผลิตเหล็กเสนหรือ Steel Bar นั้น
จะหยุดจายนํามันเตาเผาเหล็กทุก 15 นาทีกอนหยุด
การผลิตโดยไมมผี ลกระทบตอกระบวนการผลิต ทําให
สามารถชวยลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงไดมากกวา
15,000 ลิตรตอปกันเลยครับ และ 2. มีการลดการใช
ทรัพยากรชวงการผลิตและการกระจายสินคา โดยนํา
นํ้าที่ผานการใชงานจากกระบวนการผลิตมาระบาย
ความรอนและนํากลับมาใชใหม เห็นไหมครับวาโรงงาน
ของเราใสใจโลกและสิ่งแวดลอมมากๆ เลยยยยยย
ตามมาที่ผลิตภัณฑตัวที่หก ที่ผานการรับรอง
ก็คือ “ เหล็กทอดํา” หรือ “Steel Pipe” ไดผานเกณฑ
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมถึง 4 หัวขอดวยกันนะ
ครับ ซึง่ ประกอบดวย 1. เปนผลิตภัณฑทสี่ ามารถแตก
สลายได 2. เปนผลิตภัณฑมอี ายุการใชงานทีย่ าวนาน
3. เปนผลิตภัณฑสามารถแปรสภาพใชใหมไดหรือมี
สวนประกอบจากวัสดุรีไซเคิลหรือมีการนําของเสีย
จากกระบวนการอื่นๆ มาใชใหม และ 4. เปนผลิตภัณฑ
ทีช่ ว ยการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ซึง่ ผลิตภัณฑ
Steel Pipe ของเรานั้น ไดรับการรับรองคารบอนฟุต
พริน้ ทของผลิตภัณฑจากองคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก (องคการมหาชน) อีกดวย เห็นไหมละครับ
วาพวกเรานั้นไมธรรมดาจริงๆ
มาถึงผลิตภัณฑตัวที่เจ็ด ที่ผานการรับรอง
ก็คือ “เหล็กทอกัลวาไนซ” หรือ “ Galvanized Steel
Pipe” ไดผานเกณฑความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมถึง
4 หัวขอดวยกันนะครับ ซึ่ง ประกอบดวย 1. เปน
ผลิตภัณฑที่สามารถแตกสลายได 2. เปนผลิตภัณฑ
มีอายุการใชงานทีย่ าวนาน 3. เปนผลิตภัณฑสามารถ
แปรสภาพใช ใ หม ไ ด ห รื อ มี ส ว นประกอบจากวั ส ดุ
รีไซเคิลหรือมีการนําของเสียจากกระบวนการอื่นๆ
มาใชใหม และ 4.การลดของเสีย ซึ่งผมแอบทราบมา
วาผลิตภัณฑเหล็ก GI ของเรานั้นมีความสามารถใน
การยอยสลายไดถงึ 2.13% อีกดวยนะคราบบบบบบบ
เปนอยางไงบางครับสําหรับ 4 ผลิตภัณฑเหล็ก
ของเอสเอสไอ บอกแลววาไมธรรมดาเลยจริงๆ และ
ครั้งถัดไปผมจะมีอีก 4 ผลิตภัณฑเหล็กที่เปนมิตรกับ
สิง่ แวดลอม ซึง่ เปนตอนที่ 3 อยาลืมติดตามกันนะครับ
สวนวันนี้ผมตองขอตัวลาไปกอน พบกับผมเด็กชาย
เหล็กมวนในบทความ “เหล็กรักษโลก” ไดเสมอ และ
เพื่อไมใหพลาดสาระความรูและขาวสาร
ดีๆ แบบนี้ พี่ๆ อยาลืมกดติดตาม
เพจ SSIGroupTomorrow
กันนะครับไปแลวคราบบ

4 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ
PPCระดมทัพ

ประจำ�วันที่ 1 กันย�ยน 2565

ต่อจากหน้า 1

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน จำานวนทั้งสิ้น
40 คน ร่ ว มวางแผนกลยุ ท ธ์ พร้ อ มเปิ ด โอกาสให้
บุคลากรภายในองค์กรร่วมแชร์ ประสบการณ์การ
ทำางานและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระสำาหรับผลงานครึง่ ปี 2565 รวมถึงแนวทางจัดทำา
แผนธุรกิจปี 2566 ณ สำานักงานกรุงเทพฯ ชั้น 6 อาคาร
ประภาวิทย์ กรุงเทพฯ
นายจิร โชตินชุ ติ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า
“สำาหรับการจัดกิจกรรมครัง้ นี้ นับเป็นเวทีการมีสว่ นร่วม
และแชร์ประสบการณ์การทำางานของผลงานครึง่ ปีแรก
โดยให้ทกุ คนในฐานะบุคลากรท่าเรือฯ ซึง่ เป็นทรัพยากร
สำาคัญขององค์กรร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะให้เต็มที่ ช่วยกันหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีที่ผ่าน พร้อมร่วมวางแผนธุรกิจปี
2566 ให้แข็งแกร่งต่อไป”
ด้านนายชนยุธ นิลพานิช ผูจ้ ดั การฝายปฏิบตั ิ
การท่าเรือ บอกว่า “พนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่
ที่อำาเภอบางสะพาน โดยกิจกรรมในวันนี้ ผู้บริหาร
และพนักงานร่วมกันวางแนวคิด รูปแบบแผนธุรกิจ
ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นทุกมิติ โดยไม่ยึดตำาแหน่งงาน
หน้าที่เปิดสิทธิ์ให้ทุกคนได้ร่วมแชร์ไอเดียเต็มที่ ซึ่ง
ทำาให้เห็นถึงศักยภาพทางความคิด การนำาเสนอไอเดีย

สร้างสรรค์ และพัฒนาต่อยอดในงานของตัวเองได้
พร้อมเดินหน้าไปกับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”
“ผู้สื่อข่าว” เล่าต่อว่า กิจกรรม “PPC BRAINSTORM for Pre-Biz 2023 #1” จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 16 - 17
สิงหาคม 2565 ซึ่งกิจกรรมวันแรกประกอบไปด้วย
1) การรั บ ชมสื่ อ วิ ดี โ อการดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของท่ า เรื อ

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน ก.ย. 65

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)

• วิศวกร จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)

ภายในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ท่าเรือประจวบ
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ ท่าเรือระรอง จ.ระนอง ท่าเรือแหลม
ฉบัง จ.ชลบุรี และท่าเรือเซี่ยงไฮ้ ประเทศสิงคโปร์ 2)
กิจกรรมสันทนาการ ช่วยสร้างความสนุกสนานและ
บรรยากาศที่ดีระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน อีกทั้ง
เป็นการละลายพฤติกรรม และสร้างความสามัคคี 3)

การแบ่งกลุ่มร่วมแชร์ไอเดียใน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. Who
are we? : คุณเป็น “ใคร” ในองค์กร? 2. What is our
goal? : “เป้าหมาย” ของพวกเราคืออะไร? 3. What is
our business? : “เรา” ทำาธุรกิจอะไร? และ 4. What
should it be? : “เรา” จะเป็นอะไร และไปอยูจ่ ดุ ไหนของ
ธุรกิจประเภทนี?้ พร้อมร่วมกันนำาเสนอผลงานดังกล่าว
โดยวันที่สอง เป็นการร่วมกันจัดแผนครึ่งปีหลัง
ขององค์กรตลอดจนระดมสมองการวิเคราะห์ปจั จัย 4
อย่าง (SWOT Analysis) ของธุรกิจ คือ จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค โดยมี 5 ฝายงาน ได้แก่ ฝาย
ปฏิบัติการท่าเรือ ฝายบริหารระบบ ฝายทรัพยากร
บุคคลและจัดซือ้ ฝายพัฒนาธุรกิจ และฝายบัญชี-การ
เงิน พร้อมร่วมกันแสดงความคิดในการสรุป SWOT
ออกมาเพื่อวางกลยุทธ์แผนงานของปีหน้าต่อไป โดย
มีกรรมการผู้จัดการร่วมสรุปแผนกลยุทธ์การดำาเนิน
ธุรกิจสำาหรับปี 2566 อีกด้วย
สำาหรับบริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด ประกอบ
กิจการท่าเรือพาณิชย์สากล ให้บริการท่าเทียบเรือ
สำาหรับเรือเดินทะเลพาณิชย์และเรือบรรทุกสินค้า
ทั่วไป โดยมีท่าเทียบเรือให้บริการจำานวน 4 ท่า (A-BC-D) สามารถรองรับเรือขนถ่ายสินค้าทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ นอกจากนี้ยังอำานวยความสะดวก
ให้แก่ลูกค้าด้วยบริการในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม
เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งกลุ่มลูกค้า
กลุ่มเหล็กสหวิริยาและลูกค้าภายนอก

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)

• วิศวกรเทคโนโลยีการผลิต จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
• พนักงานขับเครน จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม (ยกเวนชางกอสราง)

- วิศวกรวิจัยและพัฒนาวัสดุ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลหะการ/วัสดุ (1 อัตรา)
- วิศวกรพลังงาน วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมพลังงาน/วิศวกรรมไฟฟา/เครื่องกล
(มีประสบการณดานพลังงานและพลังงานทดแทน) (1 อัตรา)

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด (มหาชน) (TCS)

วุฒิ ปวช.- ปวส. ทุกสาขา

• เจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (Safety ofﬁcer) จํานวน 1 อัตรา

• พนักงานจางเหมา จํานวน 5 อัตรา

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)

• Engineer Production (วิศวกรสวนงานการผลิต) จํานวน 1 อัตรา
(ประจําโรงงาน)

• วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกซอมบํารุงไฟฟา จํานวน 2 อัตรา
(ประจําโรงงาน)

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา

(ประจําโรงงาน)

วุฒิปริญญาตรี สาขาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน

บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด (PPC)

• QA Engineer (วิศวกรรับประกันคุณภาพ) จํานวน 1 อัตรา

• ผูจ ดั การฝายพัฒนาธุรกิจ จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)

• Project Engineer จํานวน 2 อัตรา

• กลาสี / สรั่งปากเรือ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล

วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร (เครื่องกล/อุตสาหการ) หรือ
เทียบเทา (มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม)
วุฒปิ ริญญาตรี หรือ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาเครือ่ งกล/ไฟฟา/โยธา/อุตสาหการ
(มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภท กว.สามัญ)

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ดานบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) หรือเศรษฐศาสตร
วิเคราะหโครงการ หรือวิชาชีพดานขนสงทางเรือพาณิชยนาวี

วุฒิ ปวส. ทุกสาขา มีประสบการณใชอุปกรณ เครื่องมือสาขาชางยนต (ผานการ
อบรมตามขอบังคับของกรมเจาทาบังคับ)

• ชางนํ้ามัน / สรั่งชางกล จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
• Sales Engineer จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
วุฒิ ม.6 - ปวส. มีเอกสารการอบรม STCW การอบรมความปลอดภัยในกรณีฉกุ เฉิน
วุฒปิ ริญญาตรี หรือปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสายงานวิศวกรรมศาสตร
ตามที่กรมเจาทากําหนด
• Digital Marketing จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
วุฒิปริญญาตรีดานบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัล วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร หรือ • ตนเรือ-กัปตันเรือ จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวช.- ปวส.สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน (มีประสบการณเปนตนเรือ หรือกัปตัน
สาขาที่เกี่ยวของ
เรือ TUG ไมนอยกวา 2 ป หรือมีประสบการณในการทํางานบนเรือ TUG ไมนอย
• Civil Service จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
กวา 3 ป) มีเอกสารคนประจําเรือตามที่กรมเจาทากําหนด
วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาชางกอสราง/โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
• พนักงานขับรถ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
• Human Resources Assistant Manager จํานวน 1 อัตรา
ไมจํากัดวุฒิการศึกษาและมีใบขับขี่
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร นิติศาสตร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จํากัด (มหาชน) (BSBM)
• ชางเทคนิค จํานวน 5 อัตรา
• เจาหนาที่ธุรการฝายขาย จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพ)
วุฒิ ปวส. เครื่องกล ชางโลหะ ชางยนต ชางเชื่อม (มีประสบการณดานซอมบํารุง
วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาบริหารฯ หรือสาขาที่เกี่ยวของ

จะพิจารณาเปนพิเศษ)

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑ์ทหาร หรือไดรับการยกเวน
3. ผูสมัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก ไดแก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ์

ทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ทแี่ ตละบริษทั กําหนด
4. พนักงานจางเหมา ติดตอ หจก.เกษมพลฯ โทร 032-692270 / หจก.ฉัตรทองฯ โทร 032-548072 /
หจก.ธนพล ทีพี 2000 โทร 032-548440 / หจก.แมรําพึงฯ โทร 032-692264 / หจก.กลางอาวฯ โทร
032-691858 / หจก.บางสะพานฮาร์ดแวร์ โทร 081-1901905 / หจก.ทัศนพงศ์ฯ โทร 086-7943484

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผูจัดทํา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ , นางสาวจันทนา วงษ์วานิช , นายมนินทร์ อินทร์พรหม ,
นายณัฏตพงศ์ จงสุรสิทธิวัฒน์ , นางสาวดิสยากุล แซ่อึ้ง , นางพรชื่น ทัดแก้ว

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ้ ดั ทำาหนังสือพิมพ์ ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ “ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ” เป็นลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ห้ามมิให้ผใู้ ดเผยแพร่ หรือทำาซำา้ โดยไม่ได้รบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ป็นการแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ หรือวิเคราะห์ เป็นเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ้ ดั ทำาขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ

