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อ่านข่าวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส์

เอสเอสไอจัดกิจกรรม “ป่ัน 2 ล้อ
ช่วยพ่อปลูกป่า”  เนื่องในวัน
ปลอดรถ (Car Free Day) กิจกรรม
เสริมจาก 2 ล้อรักษ์บางสะพาน 
เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนบาง-
สะพานตระหนกัถงึเรือ่งการลด
ภาวะโลกร้อน โดยการรวมพลัง
ปั่นจักรยานไป-กลับระยะทาง 
18 กิโลเมตรร่วมปลูกต้นไม้
จำานวน 300 ต้น ณ สำานักสงฆ์  
ทุ่งทับทอง หมู่ 12 ตำาบลร่อนทอง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ 
มีประชาชนเข้าร่วม 117 คน

 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” รายงานว่า เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ที่ผ่าน
มา บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ได้
จัดโครงการ “ปั่นสองล้อช่วยพ่อ
ปลูกป่า” ประจำาปี 2558 ขึ้น ซึ่งจัด
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยที่ผ่านมาได้
กระแสตอบรับที่ดีจากประชาชน
ทั่วไป ซึ่งในปีนี้ได้จัดกิจกรรมปั่น
จกัรยานจากจดุลงทะเบยีนบรเิวณ
หนา้ทีว่า่การอำาเภอบางสะพาน ไป
ยังสำานักสงฆ์ทุ่งทับทอง รวมระยะ
ทางไป-กลับ 18 กิโลเมตร เพื่อร่วม
ปลูกต้นไม้จำานวน 300 ต้น บริเวณ
ริมถนนรอบกำาแพง สำานักสงฆ์     
ทุ่งทับทอง                  อ่านต่อ น.4

สรา้งชมุชนสเีขยีว
สุขภาพแข็งแรง
SSI จัดปั่น2ล้อ
ช่วยพ่อปลูกป่า

มุ่งสร้างเสถียรภาพเหล็กแผ่นรีดร้อน
SSI ยกเลิกโรงถลุงเหล็ก-เข้าศาลฟ้ืนฟู

เอสเอสไอยกเลิกกิจการธุรกิจโรงถลุง

เหลก็ พรอ้มปรบัปรงุโครงสรา้งการเงนิ

ผา่นศาลฟืน้ฟกูจิการหลงัรว่มหารอืกบั

กลุม่ธนาคารเจา้หนีร้ายใหญ่ เพือ่เสรมิ

สภาพคล่องธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน

ที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงให้

ดำาเนินธุรกิจต่อไปได้

  นายวิน  วิริยประไพกิจ  ประธาน        
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการ                  
ผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตรี
จำากัด (มหาชน) (“SSI” หรือ “บริษัทฯ”)   
เปิดเผยว่า “ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศ   
หยุดผลิตเหล็กแท่งแบนชั่วคราวที่โรงงาน
เอสเอสไอทีไซด์ของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก            
ท่ีดำาเนินงานโดยบริษัท สหวิริยาสตีล-        
อินดัสตรี ยูเค จำากัด (“SSI UK”) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา 

ระหว่างรอผลการหารือกับรัฐบาลอังกฤษ
และผู้มีส่วนได้เสียในการให้ความร่วมมือ
ลดตน้ทนุการผลติและหยดุผลขาดทนุของ
ธรุกจิ โรงถลงุเหลก็ และเมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 
2558  SSI UK มีความจำาเป็นต้องหยุด        
การผลติในสว่นของโรงถลงุเหลก็เอาไว ้ ซึง่
จะส่งผลให้ต้องมีการลดการจ้างพนักงาน
ลงจำานวนประมาณ 1,700 คน จากทั้งหมด
ประมาณ 2,000 คน นั้น จากการประเมิน
สถานการณ์ล่าสุด บริษัท ฯ ขอแจ้งว่า SSI 
UK ได้ตัดสินใจยื่นคำาร้องและชำาระบัญชี 
(Liquidation) ต่อศาล  และศาลได้รับคำาร้อง
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 2 ตุลาคม 
2558  ซึ่งส่งผลให้สินทรัพย์ของ  SSI  UK
เข้าสู่กระบวนการชำาระบัญชีในทันที 
นอกจากนี้ จะส่งผลให้คณะกรรมการของ 
SSI UK สิ้นสุดอำานาจดำาเนินการกิจการ 
ของ SSI UK ด้วย”     อ่านต่อ น.2

  เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ตึกสันติ
ไมตรี ทำาเนียบรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์-
โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ ดร.สมคิด 
จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม  ประจำาปี  2558
ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม  โดยมี  นางอรรชกา  สีบุญเรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหาร
กระทรวงอุตสาหกรรม  ผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงานในสังกัด ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนและผู้มีเกียรติ
ประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมงาน     อ่านต่อ น.3

SSI-TCR รบัสามรางวลัอตุฯดเีดน่
บรหิารความปลอดภยั-คณุภาพ

     

เครือสหวิริยารวมพลังชาวบางสะพาน
พนักงานในเครือสหวิริยา 441 คน
ปัน่ “2 ลอ้รกัษบ์างสะพาน” ประจำา
ป ี2558 (Bangsaphan Car Free Day
2015) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 เพ่ือรณรงค์
ให้ประชาชนบางสะพานตระหนัก
ถึงเรื่องการลดภาวะโลกร้อน และ

ลดการใช้พลังงานควบคู่กับการ
ออกกำาลังกายด้วยการป่ันจักรยาน
เพ่ือสุขภาพ เนื่องในวันปลอดรถ
สากล หรือ World Car Free Day โดย
การปั่นจักรยานไป-กลับระยะทาง
12 กิโลเมตร พร้อมร่วมใจดับเคร่ือง
ยนต์ที่ใช้พลังงาน      อ่านต่อ น.4

     สหวิริยา-ชาวบางสะพาน441คนร่วมใจปั่นลดโลกร้อน

กลุ่ม SSI ใส่ใจการบริหารความปลอดภัย และการบริหารงานคุณภาพ คว้า 3 รางวัลอุตสาหกรรม
ดีเด่น ประจำาปี 2558 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เผยทั้งสองบริษัท รับรางวัลต่อเนื่องตั้งแต่ปี 
2543 และ 2546 ตามลำาดับ ผู้บริหารยำ้ายังคงมุ่งมั่นสร้างความก้าวหน้า พัฒนาบริษัทต่อเนื่อง 
รองนายกรฐัมนตรเีศรษฐกจิ เผยภาพรวมอตุสาหกรรมไทยมสีว่นสรา้งอนาคตใหป้ระเทศชาต ิ
พรอ้มสนบัสนนุเพิม่ขดีความสามารถแขง่ขนั เพือ่ใหไ้ทยกา้วเปน็ผูน้ำาในอาเซยีนและเวทโีลก

มอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
  ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็น
ตัวแทนนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำาปี 
2558 ใหแ้กน่ายทนิกร ผดงุวงศ ์ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
หรือ SSI (ภาพบน) และ Mr.Mitsuo Yasuhisa กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) (TCRSS) 
(ภาพกลาง) ในประเภทการบริหารความปลอดภัย และมอบรางวัล
ประเภทการบริหารงานคุณภาพให้แก่ นายเชาวรัตน์ จั่น-
ประดับ ผู้จัดการท่ัวไป SSI (ภาพล่าง) เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่ม มีความวิริยะอุตสาหะในการ
สรา้งสรรคส์ิง่ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การพฒันาประเทศ ณ อาคาร
ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2558
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ประจำ�วันที่  1  ตุล�คม  25582 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

มุ่งสร้างเสถียรภาพ ต่อจากหน้า 1

	 	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้ประเมินผลกระทบจาก
การยกเลิกกิจการและชำาระบัญชีของ	SSI	UK	
ซึ่งจะมีต่องบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ	
ในไตรมาสที่	3/2558	ประกอบด้วย	1)	เงินลงทุน
ในบริษัทย่อย	ประมาณ	27.48	พันล้านบาท	ซึ่ง
บริษัทฯ	 จะต้องมีการบันทึกการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน	และรับรู้ผล
ขาดทุนจากรายการดังกล่าวในงบกำาไรขาดทุน	
2)	ยอดหนี้สินคงค้างระหว่างกัน	ประมาณ	6.25	
พนัลา้นบาท	ซึง่บรษิทัฯ	จะตอ้งตัง้สำารองหนีส้นิ
ดังกล่าวเต็มจำานวนในงบแสดงฐานะการเงิน	
และรับรู้ผลขาดทุนจากรายการดังกล่าวในงบ
กำาไรขาดทุน	3)	หน้ีของ	SSI	UK	จำานวน	790	ล้าน
ดอลลารส์หรฐั	หรอืประมาณ	2.8	หมืน่ลา้นบาท	
ในฐานะที่บริษัทฯ	เป็นผู้คำ้าประกันของ	SSI	UK	
ซึ่งบริษัทฯ	จะต้องมีการบันทึกหนี้สินเพิ่มขึ้นใน
งบแสดงฐานะการเงิน	 และรับรู้ผลขาดทุนจาก
รายการดังกล่าวในงบกำาไรขาดทุน
  “การยกเลิกกิจการธุรกิจโรงถลุงเหล็กไม่ได้
ส่งผลกระทบต่อการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน        
ของบริษัทฯ	เน่ืองจากยังมีวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน
สำารองอยู่	และสามารถจัดซื้อวัตถุดิบเหล็กแท่ง
แบนราคาถูกในตลาดได้”			

	 	 อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้	 SSI	 UK	 ได้ถูก

กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่เรียกให้ชำาระหนี้

ที่ค้างอยู่ตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน	และส่งผลให้

หนีเ้งนิกูย้มืจากกลุม่ธนาคารเจา้หนีร้ายใหญถ่งึ

กำาหนดชำาระทั้งหมดในทันที	และกลุ่มธนาคาร

เจ้าหน้ีรายใหญ่ได้เรียกให้บริษัทฯ	เป็นผู้ชำาระหน้ี

ของ	SSI	UK	ในฐานะผู้คำ้าประกัน	ทำาให้บริษัทฯ	

ต้องรับรู้หนี้เงินกู้ยืมทั้งจำานวนของ	SSI	UK	ด้วย

ซึง่บรษิทัฯ	ไมม่คีวามสามารถในการชำาระหนีไ้ด้

ตอ่มา	กลุม่ธนาคารเจา้หนีร้ายใหญไ่ดต้ดัสนิใจ

เรียกให้บริษัทฯ	ชำาระหน้ีท่ีค้างอยู่ตามเง่ือนไขการ

กูย้มืเงนิเพิม่เตมิจากกรณขีอง	SSI	UK	เนือ่งจาก

บรษิทัฯ	อยูใ่นภาวะทีม่หีนีส้นิมากกวา่ทรพัยส์นิ	

และกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่จะใช้สิทธิใน

การเรียกภาระคำ้าประกันจาก	SSI	UK	ในฐานะ

ผู้คำ้าประกันของบริษัทฯ	อีกด้วย	 เพื่อเป็นการ

รักษาสิทธิของกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่

  “สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ

สถานะการเงินของบริษัทฯ	โดยตรง	บริษัทฯ	และ

กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่	3	รายจึงได้หารือ

เพื่อหาแนวทางในการรักษาธุรกิจเหล็กแผ่นรีด

ร้อนของบริษัทฯ	 ให้สามารถดำาเนินการได้ตาม

ปกติ	และรักษามูลค่าทางธุรกิจของบริษัทฯ	ไว้

รวมถึงคงไว้ซ่ึงระดับความสามารถในการแข่งขัน

ทางธุรกิจของบริษัทฯ		ให้มีอยู่		เพื่อให้เกิดผล

กระทบน้อยที่สุดต่อพนักงาน	ลูกค้า	 และคู่ค้า	

ของบริษัทฯ		โดยคณะกรรมการบริษัทฯ		ได้มีมติ

เหน็ชอบใหบ้รษิทัฯ		ปรบัปรงุโครงสรา้งทางการ

เงนิโดยยืน่คำารอ้งขอฟืน้ฟกูจิการตอ่ศาลในวนัที่

1	ตุลาคม	2558		และอนุมัติให้บริษัทฯ		เป็นผู้ทำา

แผนการฟื้นฟูกิจการ	 โดยในกรณีนี้	 อำานาจ	

หน้าที่	 และความรับผิดในฐานะผู้ทำาแผนการ

ฟืน้ฟกูจิการตกเปน็ของกรรมการของบรษิทัฯ	ที่

มีชื่อตามหนังสือรับรอง	โดยอนุมัติมอบอำานาจ

ให้นายวิน	วิริยประไพกิจ	หรือ	นายณรงค์ฤทธิ์	

โชตินุชิตตระกูล	 ในฐานะผู้บริหารของลูกหนี้	

(บริษัทฯ)	เป็นผู้ทำาแผน”

	 	 ในการนี้	กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่จะ

สนับสนุนให้บริษัทฯ	บริหารงานต่อไป	 โดยจะ

พิจารณาให้การสนับสนุนวงเงินหมุนเวียนเพิ่ม

เติมตามสมควรเพื่อให้บริษัทฯ	มีสภาพคล่อง

ในการดำาเนินธุรกิจ	 โดยให้ที่ปรึกษาทางการ

เงินทำาหน้าที่ควบคุมเงินสด	 (Cash	Monitoring)	

ของบริษัทฯ	และกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่

จะใหค้วามร่วมมือสร้างความเช่ือม่ันกับคู่ค้าของ	

บริษัทฯ	ในการดำาเนินธุรกิจต่อไป

	 	 นายวิน	กล่าวอีกว่า	“กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้

รายใหญ่และบริษัทฯ	ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็น

ว่า	การเข้าสู่ศาลฟื้นฟูกิจการ	จะทำาให้บริษัทฯ	

ไดร้บัการปรบัปรงุเเกไ้ขสภาพคลอ่งทางการเงนิ

ใหด้ขีึน้	เพยีงพอตอ่การสนบัสนนุใหธ้รุกจิเหลก็

แผน่รดีรอ้นในประเทศไทย	ดำาเนนิตอ่ไปไดอ้ยา่ง

มเีสถยีรภาพ	เนือ่งจากราคาเหลก็แทง่แบนทีล่ด

ลงมามาก	ทำาให้ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนมีความ

สามารถในการแข่งขันสูง	และสามารถทำากำาไร

ได้ดีโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ	

(Premium	 Value	 Products)	 ที่มีส่วนต่างราคา

สูง	 รวมทั้งโอกาสในการขยายตลาดเพิ่มมาก

ขึ้นจากการเจริญเติบโตของภูมิภาคอาเซียนที่

มีปริมาณการบริโภคเหล็ก	 60	ล้านตันต่อปีใน

ปัจจุบัน	และจะเติบโตไปเป็น	 80	ล้านตันต่อปี

ภายในสามปีข้างหน้า	ปริมาณความต้องการ

ใชเ้หลก็ในประเทศทีเ่ตบิโตขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง	ซึง่

ปจัจบุนัปรมิาณการบรโิภคเหลก็เฉลีย่ในไทยยงั

สูงอยู่ที่	17	ล้านตันต่อปี	รวมทั้งโครงการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ	 และโครงการสาธารณูปโภค

ต่างๆ	ที่ริเริ่มโดยรัฐบาล	การใช้จ่ายภาคครัว

เรือนที่ขยายตัวสูงขึ้น	 และการขยายตัวของหัว

เมืองใหญ่ในประเทศ”

สัมภาษณ์พิเศษ

นายวิน  วิริยประไพกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสเอสไอ

“สภาวะตลาดเหล็กโลกที่ตกตํ่า ส่งผลให้เราขาดทุนและมีภาระหนี้เยอะ

เราจึงยกเลิกธุรกิจโรงถลุงเหล็กและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้ศาลฟื้นฟู 

ประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้เราเรียนรู้มากขึ้น

ขณะนี้เรามีโอกาสกลับมามุ่งสร้างจุดแข็งในธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน

ที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง และสร้างโอกาสในการก้าวเดินไปข้างหน้า”

	 “การดำาเนินงานธุรกิจโรงถลุงเหล็กนับตั้งแต่เริ่มผลิตในปี	 2555	บริษัทได้มุ่งเน้นการลด

คา่ใชจ้า่ยใหไ้ดม้ากทีส่ดุรวมทัง้เสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัจากการปรบัปรงุการผลติ

ให้มีประสิทธิภาพ	เราสามารถลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยได้มากกว่าร้อยละ	30	หรือคิดเป็นเงิน

มากกว่า	 180	ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี	 แต่ธุรกิจโรงถลุงเหล็กประสบปัญหาขาดทุนจากสภาวะ

ตลาดเหล็กโลกที่กำาลังการผลิตล้นความต้องการอย่างรุนแรง	จากการอุดหนุนการส่งออกเหล็ก

ของรัฐบาลจีน	ค่าเงินสกุลรูเบิลของรัสเซียที่ตกตำ่า	รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจของจีนและ

รัสเซีย	ที่ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกเหล็กจากทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์	

ทำาให้ราคาเหล็กแท่งแบน	ลดลงมากกว่าต้นทุนการผลิตของธุรกิจโรงถลุงเหล็กที่ลดลงมาได้”

	 “วันที่	 18	 กันยายน	 2558	บริษัทฯ	ตัดสินใจหยุดการผลิตโรงถลุงเหล็ก	 และเมื่อวันที่	

28	กันยายน	2558	 ได้ตัดสินใจหยุดการผลิตถาวรพร้อมประกาศลดพนักงานของโรงถลุงเหล็ก								

1,700	คน	แต่เนื่องจากสภาวะตลาดเหล็กโลกที่ตกตำ่าซึ่งจะส่งผลกระทบอีกนาน	 ในวันที่	 2     

ตุลาคม	2558	เอสเอสไอ	ยูเค	จึงได้ยื่นยกเลิกกิจการต่อศาลในที่สุด”

	 “นอกจากนี้	จากการที่ธนาคารผู้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ	ต้องดำาเนินการตามมาตรการ		

ตั้งสำารอง	100	%	สำาหรับเงินกู้ที่ปล่อยให้เอสเอสไอ	ยูเค	ประมาณ	2.8	หมื่นล้าน	ซึ่งบริษัทฯ	ต้อง		

รับภาระหน้ีคำา้ประกันน้ี	เม่ือรวมกับหน้ีของบริษัทเองท่ีมีอยู่	2	หม่ืนกว่าล้าน	ทำาให้บริษัทฯ	มีหน้ีสิน		

5	หมืน่กวา่ลา้น	เนือ่งจากเปน็หนีส้นิจำานวนเยอะมาก	หากดำาเนนิงานตอ่จะทำาใหข้าดความเชือ่มัน่	

บริษัทฯได้หารือกับธนาคารมาโดยตลอด	และได้ข้อสรุปว่า	ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นธุรกิจของ

เรามีความสามารถในการแข่งขันสูงและทำากำาไรได้	ผลจึงออกมาว่าบริษัทจะเข้าสู่กระบวนการ

ฟืน้ฟกูจิการภายใตศ้าลฟืน้ฟ	ูซึง่นา่จะเปน็วธิทีีเ่หมาะสมทีส่ดุ	กลไกของการเขา้ศาลฟืน้ฟ	ูจะชว่ย

ให้ธนาคาร	และคู่ค้า	สบายใจที่จะสนับสนุนเงินใหม่ให้เรา	และเราต้องการเงินใหม่มาใช้เป็นเงิน

ทุนหมุนเวียน	เป็นการแก้ปัญหาที่ได้ผล	สามารถควบคุมได้”

 “สำาหรับกระบวนการทางศาลน้ัน	เราได้ย่ืนคำาร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลในวันท่ี	1	ตุลาคม	2558 

และเสนอใหบ้รษิทัฯ	เปน็ผูท้ำาแผนการฟืน้ฟกูจิการ	โดยมอบอำานาจใหผ้ม	(นายวนิ	วริยิประไพกจิ)	

หรอื	นายณรงคฤ์ทธิ	์โชตนิชุติตระกลู	ในฐานะผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	เปน็ผูท้ำาแผน	ซึง่ศาลจะนดัวนั

พิจารณา	 (ประมาณวันที่	 21	ธันวาคม)	 เพื่อมีคำาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำาแผน	หลังจากนั้น

เราจะทำาแผนเสนอว่าเราจะฟื้นฟูกิจการอย่างไรและมีที่ปรึกษาทางการเงินช่วยเหลือ	ทั้งในส่วน

ทรพัยส์นิ	หนีส้นิ	โครงสรา้งทางการเงนิ	เพือ่สง่ใหค้ณะกรรมการพจิารณาแลว้จงึเสนอใหธ้นาคาร

เจ้าหน้ีอนุมัติก่อนส่งให้ศาลเห็นชอบและนำาแผนไปดำาเนินการต่อไป	ทุกข้ันตอนต้องอาศัยการลงมติ

และความเหน็ชอบของศาล	ทัง้นีห้ากดำาเนนิการตามแผนสำาเรจ็		บรษิทักจ็ะออกจากแผนฟืน้ฟไูด”้

 “ในช่วงเวลานับจากน้ีเป็นเวลาสำาหรับแก้ไขธุรกิจและทำาแผนฟ้ืนฟูเสนอ		โดยสามารถดำาเนิน

ธุรกิจได้ตามปกติ	ซ่ึงเรากำาลังหารือกับธนาคารเร่ืองเงินทุนหมุนเวียนท่ีจะมีเข้ามาช่วยเสริม	ในรูปแบบ

ที่เหมาะสมเพื่อที่เราจะได้ซื้อวัตถุดิบสำาหรับผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนไปขายลูกค้าได้”

	 “ประสบการณ์ที่ผ่านมา	5	ปี		ทำาให้เราเรียนรู้มากขึ้น		ขณะนี้เรามีโอกาสกลับมามุ่งสร้าง

จุดแข็ง	 และสร้างโอกาสในการก้าวเดินไปข้างหน้า	 ด้วยความสามารถที่เรามี	 รวมทั้งระบบ																	

ธรรมาภิบาลและระบบตรวจสอบที่ดี	 ผมเชื่อว่าเราสามารถแข่งขันได้	ผมมั่นใจในความพร้อม

ของพนักงาน	ว่าจะมองทะลุปัญหาและเห็นโอกาส	การฝ่าฝันอุปสรรคจะทำาให้เราแข็งแกร่งมาก

ขึ้น	ผ่านเรื่องนี้ไปได้	เราก็พร้อมจะสู้กับปัญหาอื่นๆ	ได้”

นายนาวา  จันทนสุรคน
เจ้าหน้าที่บริหาร สายกิจการสาธารณะกลุ่ม
และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ

“การฟื้นฟูกิจการโดยการสนับสนุนของกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ 

จะสนับสนุนให้ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนดําเนินต่อไปได้อย่างมีเสถียรภาพ”

	 “การฟื้นฟูกิจการโดยที่กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่จะสนับสนุนให้บริษัทฯ	บริหารงาน

และใหก้ารสนบัสนนุวงเงนิหมนุเวยีนเพิม่เตมิใหบ้รษิทัฯ	มสีภาพคลอ่งในการดำาเนนิธรุกจินัน้	จะ

สนบัสนนุใหธ้รุกจิเหลก็แผน่รดีรอ้นในประเทศไทยซึง่เปน็ธรุกจิทีม่คีวามสามารถในการแขง่ขนัสงู

ดำาเนินต่อไปได้อย่างมีเสถียรภาพ	มีโอกาสที่จะสร้างผลดำาเนินงานให้กลับมาสู่ระดับปกติ	 โดย

เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ	(Premium	Value	Products)	ที่มีส่วนต่างราคาสูง	และเรายัง

มีโอกาสในการขยายตลาดทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง”

	 “สำาหรับลูกค้าของเอสเอสไอ	ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่สำาคัญต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์	พลังงาน	การขนส่ง	และการก่อสร้าง		นั้น		บริษัทฯ		จะยังคง

เดนิหนา้สรา้งความเชือ่มัน่	ดว้ยการสง่มอบผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีเ่ปน็เลศิ	ใหไ้ดร้บัความไวว้างใจ

และตัดสินใจซื้อเพิ่มมากขึ้น	ด้วยจิตใจนักสู้ของเอสเอสไอและความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร

และพนักงานของเราทุกคน	ผมมั่นใจว่าจะทำาให้บริษัทพลิกสถานการณ์กลับมาได้”
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ประจำ�วันที่  1  ตุล�คม  2558 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ของ SSI
ประจำ�ปี 2558 ร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น
  ประเภทก�รบริห�รคว�มปลอดภัย

ประจำ�ปี 2558 ร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น
  ประเภทก�รบริห�รง�นคุณภ�พ

ประจำ�ปี 2557 ร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น
  ประเภทก�รเพิ่มผลผลิต

ประจำ�ปี 2554 ร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น
  ประเภทก�รจัดก�รพลังง�น

ประจำ�ปี 2553 ร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น
  ประเภทโลจิสติกส์

ประจำ�ปี 2552 ร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น
  ประเภทก�รเพิ่มผลผลิต

ประจำ�ปี 2551 ร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น
  ประเภทก�รรักษ�คุณภ�พ
  สิ่งแวดล้อม

ประจำ�ปี 2550 ร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น
  ประเภทก�รบริห�รง�นคุณภ�พ

ประจำ�ปี 2549 ร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น
  ประเภทก�รจัดก�รพลังง�น

ประจำ�ปี 2548 ร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น
  ประเภทก�รเพิ่มผลผลิต

ประจำ�ปี 2546 ร�งวัล “อุตส�หกรรมยอดเยี่ยม”
  ร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น
  ประเภทก�รบริห�รคว�มปลอดภัย

ประจำ�ปี 2545 ร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น
  ประเภทก�รบริห�รง�นคุณภ�พ

ประจำ�ปี 2545 ร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น
  ประเภทก�รบริห�รง�นคุณภ�พ

ประจำ�ปี 2544 ร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น
  ประเภทก�รจัดก�รพลังง�น

ประจำ�ปี 2543 ร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น
  ประเภทก�รเพิ่มผลผลิต

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ของ TCRSS
ประจำ�ปี 2558 ร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น
  ประเภทก�รบริห�รคว�มปลอดภัย

ประจำ�ปี 2557 ร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น
  ประเภทก�รรักษ�คุณภ�พ
  สิ่งแวดล้อม

ประจำ�ปี 2556 ร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น
  ประเภทโลจิสติกส์

ประจำ�ปี 2555 ร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น
  ประเภทก�รรักษ�คุณภ�พ
  สิ่งแวดล้อม

ประจำ�ปี 2553 ร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น
  ประเภทก�รเพิ่มผลผลิต

ประจำ�ปี 2552 ร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น
  ประเภทก�รจัดก�รพลังง�น

ประจำ�ปี 2551 ร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น
  ประเภทก�รบริห�รคว�มปลอดภัย

ประจำ�ปี 2550 ร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น
  ประเภทก�รรักษ�คุณภ�พ
  สิ่งแวดล้อม

ประจำ�ปี 2546 ร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น
  ประเภทก�รบริห�รง�นคุณภ�พ

3 รางวัลดีเด่น      ต่อจากหน้า 1
 

โดยรองนายกรัฐมนตรีได้มอบสามรางวัล
อุตสาหกรรมดีเด่นให้แก่บริษัทในกลุ่ม SSI ได้แก่ 
ประเภทการบรหิารความปลอดภยัแก ่นายทนิกร 
ผดุงวงศ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายการผลิต
บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) (SSI) 
และ Mr.Mitsuo Yasuhisa  กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) 
(TCRSS) และมอบรางวัลประเภทการบริหารงาน
คุณภาพให้แก่ นายเชาวรัตน์ จ่ันประดับ ผู้จัดการ
ทั่วไป SSI 
  โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดงานมอบ
รางวัลอุตสาหกรรม ประจำาปี 2558 (The Prime   
Minister’s Industry Award 2015) รางวัลแห่ง
เกียรติยศสูงสุดของวงการอุตสาหกรรมไทย ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความ
สำาคญัและจดัตอ่เนือ่งมาเปน็ประจำาทกุป ีตัง้แตป่ี
2536  เป็นต้นมา  เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจและ
เป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
ที่มีความคิดริเริ่ม และมีความวิริยะอุตสาหะใน
การสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ การพัฒนานวัตกรรม
ที่ เป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม รวมทั้ง
เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
กระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการ โดยได้
แบง่รางวลัอตุสาหกรรมดเีดน่ออกเปน็ 7 ประเภท 
มีสถานประกอบการได้รับรางวัลรวม 32 รางวัล 
ได้แก่ ประเภทการเพิ่มผลผลิต ประเภทการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเภทการบริหาร
ความปลอดภัย ประเภทบริหารงานคุณภาพ 
ประเภทการจัดการพลังงาน ประเภทการบริหาร
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ประเภทการจัดการโลจิสติกส์
  ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายก
รฐัมนตรกีลา่วแสดงความยนิดกีบัผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมพร้อมกล่าวว่า “ภาคอุตสาหกรรม
มีความสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
ซึ่งสถานประกอบการต้องมีการพัฒนายกระดับ
การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
มาตรฐาน ซึ่งในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมเป็น
ภาคส่วนที่สำาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยมสีดัสว่นมลูคา่ผลผลติมวลรวมของ
อุตสาหกรรม คิดเป็นประมาณเกือบร้อยละ 40 
ของจีดีพีประเทศไทย นับเป็นส่วนสำาคัญที่สร้าง
การจ้างงานและสร้างอนาคตให้กับคนไทยอย่าง
แท้จริง ดังนั้น หากทุกภาคส่วนช่วยกันยกระดับ
อุตสาหกรรมไทย ให้มีศักยภาพการผลิตและการ
บรหิารจดัการไดม้ากยิง่ขึน้ กจ็ะสามารถทำารายได้
เข้าสู่ประเทศสูงขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะการ
รวมตัวกันเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 
AEC อย่างเป็นทางการในปี 2559 และผู้ประกอบ
การไทยต้องมีการยกระดับขีดความสามารถเพื่อ
กา้วขึน้สูก่ารเปน็ผูน้ำาดา้นอตุสาหกรรมในภมูภิาค
อาเซียนและเวทีโลก”
  นายทินกร ผดุงวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ                
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต SSI เปิดเผยกับผู้สื่อ
ข่าว “ข่าวฅนเหล็กSSI” ว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติ
อย่างยิ่งที่ เป็นตัวแทน SSI ในการรับรางวัล
อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำาปี 2558 ซึ่ง SSI เป็น
บริษัทที่ได้รับรางวัลมากสุด 2 รางวัลในปี 2558 
โดยได้รับใน 2 ด้านคือ การบริหารงานคุณภาพ 
และการบริหารความปลอดภัย โดย SSI ได้มี 
นโยบายในการบริหารงานคุณภาพ พร้อมกับ
ได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการดำาเนินงานอยู่

เสมอ รวมทั้งมีสินค้าและบริการซึ่งมีคุณภาพ

เทียบเท่ากับระดับสากล ปัจจุบัน SSI ยังได้ผลิต

สินค้าให้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ชั้นนำา ซึ่งต้องใช้สินค้าคุณภาพพิเศษสูงถึง

ประมาณร้อยละ 40 ของปริมาณการใช้เหล็ก

แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HRC) ในประเทศ ส่วน

การบริหารความปลอดภัย SSI มุ่งเน้นการสร้าง

วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่ทุกคนมีส่วน

ร่วมเพื่อลดอุบัติเหตุ หรือให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ 

“Zero accident” นอกจากนี้บริษัทยังคำานึงถึงการ

ดำาเนินงานด้วยความยึดมั่นในความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน 

รวมถงึใหค้วามสำาคญัและใสใ่จกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี

ทุกๆ ฝ่าย ส่งผลให้การดำาเนินงานของ SSI ปรับปรุง

ดีขึ้นทุกๆ มิติ เช่น การเพิ่มผลผลิต การรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน การ
บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น เพื่อให้ SSI 
ของเราก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง”
  “นอกจากนี้ผมขอขอบคุณพนักงานทุกคน
ที่มีจิตใจที่ดีในการทำางานเป็นทีมที่ดี (Great Spirit
of  Great  Team  Work)  รวมถึงการมีจิตใจนักสู้ 
(Fighting spirit) และมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ (Aim 
for excellence) ในการสร้างผลลัพธ์อย่างยอดเย่ียม
ต่อเนื่อง ทำาให้บริษัทของเราได้รับรางวัลอุตสาห-
กรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพและ
การบริหารความปลอดภัย ที่เป็นรางวัลระดับ
ประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 และ 2 ตาม
ลำาดบั นบัเปน็ความสำาเรจ็ทีเ่กดิจากความรว่มมอื
รว่มใจของพนกังาน SSI ของเราทกุๆ คน ทีไ่ดร้ว่ม
แรงร่วมใจและทุ่มเทในการดำาเนินงานอย่างเต็ม
ความสามารถ ถอืวา่ สดุยอดมากๆ ครบั และพวก
เราจะมุ่งมั่นพัฒนา SSI ของเราต่อ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัในเวทรีะดบัอาเซยีน
และเวทีโลก  (ASEAN  &  Global  Market)  อย่าง
ต่อเน่ือง โดยเน้นความย่ังยืนในทุกๆ ด้านไปพร้อมๆ
กับการตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าในทุกๆ 
กลุ่มครับ” นายทินกรกล่าว
  Mr. Mitsuo Yasuhisa กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ TCRSS กล่าวว่า “ผมในฐานะผู้แทนของ

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) ซึ่ง

เป็นบริษัทในกลุ่ม SSI รู้สึกเป็นเกียรติ และภูมิใจ

เปน็อยา่งยิง่ ทีบ่รษิทัไดร้บัรางวลัตอ่เนือ่งมาตัง้แต่

ปี 2546 โดยประเภทบริหารความปลอดภัย  เรา

ได้ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดย TCRSS ได้พัฒนา

ปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร ทั้งทางด้าน

เทคโนโลย ีและระบบจดัการตามมาตรฐานสากล

จนไดร้บัรองมาตรฐาน พรอ้มกบัได ้“มุง่เปน็ผูผ้ลติ

เหล็กแผ่นรีดเย็นไทยช้ันเลิศ  ด้วยทีมงานท่ียอดเย่ียม

เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และสังคม” โดยความปลอดภัยต้องมาเป็น

อันดับหนึ่งเสมอ ซึ่งบริษัทได้มีการบริหารความ

ปลอดภัยที่ชัดเจน การป้องกันอุบัติเหตุ และการ

ร่วมสร้างพัฒนาจิตสำานึกเรื่องความปลอดภัยให้

กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับปฏิบัติตาม

มาตรฐานการทำางาน จากนโยบายความปลอดภัย
บริษัทฯ ที่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาจิตสำานึกความ
ปลอดภัยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การศึกษา
และฝึกอบรม ทบทวนการดำาเนินงานมาตรฐาน 
ปรับปรุงความปลอดภัยและสิ่งอำานวยความ
สะดวกต่างๆ ความร่วมมือกับพนักงาน เป็นต้น
  ตอ้งขอบคณุผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนที่
ทำาใหบ้รษิทัควา้รางวลันีม้าได ้และบรษิทัสญัญา
ว่าจะพัฒนาปรับปรุงต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อ
สร้างผลงานที่ดีร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ด้านการ
พัฒนาด้านความปลอดภัย บริหารงานคุณภาพ
การจัดการพลังงาน และการจัดการโลจิสติกส์ 
เป็นต้น”
  สำาหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรม     
ดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต แบ่งเป็น 6 หมวด 
ได้แก่ 1. ความเป็นผู้นำา ซึ่งประกอบไปด้วย
ปรัชญา และนโยบายในการเพิ่มผลผลิต รวมถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม 2. การวางแผนการ
เพิ่มผลผลิต ได้แก่ กระบวนการวางแผนการเพิ่ม
ผลผลติ และการนำาแผนการไปปฏบิตั ิ3. การตอบ
สนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงความ
สัมพันธ์กับลูกค้า และความพึงพอใจของลูกค้า 
4. การบริหารทรัพยากรบุคคล 5. การจัดการ

กระบวนการ ทั้งกระบวนการหลักที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์  และบริหาร  และการวัดผลการดำาเนินการ
และ 6. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้าน
ทรัพยากรบุคคล  ด้านประสิทธิผลขององค์กร  และ
ด้านการนำาองค์กร
  ทั้งนี้บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) (SSI) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น    
มาแลว้ตัง้แตป่ ี2543 สว่นบรษิทั เหลก็แผน่รดีเยน็
ไทย จำากดั (มหาชน) (TCRSS) ไดร้บัรางวลัดงักลา่ว
มาแล้วตั้งแต่ปี 2546 โดยทั้ง 2 บริษัทได้รับรางวัล
จำานวนทั้งสิ้น 6 ประเภท จากทั้งหมด 7 ประเภท 
ยกเว้นประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม
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นายมนนิทร  อนิทรพรหม , นายณฏัตพงศ  จงสรุสทิธวิฒัน , นายวชริศกัดิ ์ นสิากรเสน , นางสาวดสิยากลุ  แซอึง้ , นางสาวเคลอืวลัย  ชางเผอืก , นางสาวรวสิรา  เดชนาค , นางพรชืน่  ทดัแกว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจดัทาํหนงัสอืพมิพ ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเผยแพรในหนงัสอืพมิพ “ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปนลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซาํ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

  “PPC”  มอบสื่อการเรียนรูและอุปกรณการเรียน  ใหนอง ๆ
โรงเรียนบานใหม     นายพิทูล กองเลข หัวหนาแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน นําพนักงานจิตอาสาสํานักงานกรุงเทพฯ และสํานักงานบางสะพาน 
บรษิทั ทาเรอืประจวบ จาํกดั หรอื PPC มอบสือ่การเรยีนรู รวมทัง้อปุกรณการเรยีน และอปุกรณกฬีา 
ภายใตโครงการ “พี่มอบ...นองรับ” ใหแกนางบุษบา มณีวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนบานใหม เพื่อให
นองๆ นกัเรยีนนาํไปใชในชวีติประจาํวนั และใชในการเรยีนการสอน พฒันาผูเรยีนใหมพีฒันาการที่
ดีทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ มีความคิดสรางสรรคที่เหมาะสมตามชวงวัย ทั้งนี้นาวาตรีอัครพล 
เหมนาค ผูชวยหวัหนาศนูยควบคมุการแจงเขา-ออกเรอืประมง ปราณบรุ ีไดรวมมอบสนามเดก็เลน
พัฒนาการการเรียนรูแบบ BBL. (Brain-based Learning) ใหกับโรงเรียนอีกดวย

X 

สรางชุมชนสีเขียว  ตอจากหนา 1

ซ่ึงในคร้ังน้ีมีชาวบางสะพานสนใจเขารวมกิจกรรม
จํานวนทั้งสิ้น 117 คน รวม สามารถลดปริมาณ
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดมากถึง 
800.28 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 
  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน  ผูจัดการ
ทั่วไปสํานักประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ 
เปดเผยกับทีมขาวฅนเหล็กเอสเอสไอวา “นับ
เปนปที่ 3 แลว สําหรับโครงการปนสองลอชวย
พอปลูกปา ซึ่งที่ผานมาบริษัทไดรับความรวม
มือจากชุมชนเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยใน
ครั้งนี้มีผูเขารวมกิจกรรมมากถึง 117 คน นับเปน
เรื่องที่นายินดีที่ชาวบางสะพาน ใหความสําคัญ
ตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม ดวยการปลูกตนไม 
เนื่องจากตนไมมีความสําคัญในการสรางความ
สมดลุในระบบนเิวศ เพิม่ปรมิาณออกซเิจน ทาํให
อําเภอบางสะพานมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น ใน
โอกาสนี้ ผมในนามของเครือสหวิริยา ตองขอ
ขอบคณุทกุทานทีม่สีวนรวมในการจดักจิกรรม ให
สามารถดาํเนนิไปไดดวยด ี ขอขอบคณุพีน่องชาว
บางสะพานทกุทานทีใ่หความรวมมอื โดยการเขา

รวมกิจกรรมกับเครือสหวิริยามาโดยตลอด และ
ผมหวังเปนอยางยิ่งวาโครงการปนสองลอชวย
พอปลกูปาจะเปนอกีหนึง่กจิกรรมทีช่วยสรางโลก
สวย บางสะพานสดใสดวยความรมรื่นของปาไม
อยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไปครับ”
  นางเฉลิมรัตน รัตนเลิศ ชาวบานหมู 6 
ต.กําเนิดนพคุณ ผูเขารวมกิจกรรม เปดเผยวา 
“สําหรับกิจกรรมปนสองลอชวยพอปลูกปา เปน

กิจกรรมท่ีดีมากคะ  ทําใหเราไดมีโอกาสในการเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียวใหพ้ืนท่ีบางสะพานของเราดวยการปลูก
ตนไม ทัง้ยงัไดออกกาํลงักาย ดวยการปนจกัรยาน
ไปในตวัดวย ถงึแมแดดจะรอนแรงแคไหน แตดวย
ความตั้งใจที่จะรวมเปนสวนหนึ่งของการสราง
โลกสวย บางสะพานสดใส เรากไ็มทอถอยคะ ถามี
กิจกรรมดีๆ แบบน้ีอีก ดิฉันต้ังใจจะเขารวมทุกปคะ”
  นายนันทพงศ นาอุน ชาวบานหมู 3 

ต.ธงชัย ผูเขารวมกิจกรรม กลาววา “รูสึกสนุก
มากๆ ครับ ไดเจอเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ที่รักการปน
จกัรยานเหมอืนกนั ไดรวมกนัทาํความดถีวายพอ
หลวงของเรา ดวยการปลูกตนไม 300 ตน ไดออก
กําลังกาย ทําใหเราสุขภาพดีมากยิ่งขึ้น ผมอยาก
ใหมีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ทุกปครับ บางสะพาน
ของเราจะไดมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น มีความรมรื่น 
อากาศก็สดชื่นตามไปดวยครับ”

ปนลดโลกรอน      ตอจากหนา 1 

เปนเวลา 30 นาที  จากการคํานวนกิจกรรมในวัน
ดังกลาวสามารถชวยลดการปลอยคารบอนได-
ออกไซดได 2,010.96 กโิลกรมัคารบอนไดออกไซด
เทยีบเทา รวม 5 ปลดการปลอยคารบอนไดออกไซด
ได11,152.34 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

  
  
  
  

  ผูสือ่ขาว “ขาวฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
วาเนื่องในวันที่ 22 กันยายนของทุกป องคกรจาก 
20 ประเทศทั่วโลกไดกําหนดใหเปน วันปลอดรถ
สากล หรอื World Car Free Day โดยมวีตัถปุระสงค
เพื่อรณรงคใหประชาชนลดการใชรถยนตสวน
บคุคล หนัมาใชรถจกัรยานมากขึน้ เพือ่ลดมลพษิ
ทางอากาศ ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจน
ลดการใชพลังงาน ทั้งนี้เครือสหวิริยา ในฐานะ
องคกรเอกชนทีม่คีวามยดึมัน่ในความรบัผดิชอบ
ตอสังคม สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน จึงไดเริ่มจัดกิจกรรมวันปลอดรถ (Car 
Free Day) ภายใต โครงการ 2 ลอรักษบางสะพาน
ขึ้นเปนปแรกในป 2554  ซึ่งไดกระแสตอบรับที่
ดีจากชุมชนอยางมาก และในป 2558 นี้มีชาว
บางสะพานสนใจนําจักรยานมาลงทะเบียนเขา
รวมกิจกรรมทั้งสิ้น 441 คัน โดยเสนทางในการ

ขึ้น โดยไดกําหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตยที่ 20 
กนัยายน 2558 พรอมกบัพีน่องชาวไทยทัว่ประเทศ 
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อรณรงคใหหนวยงาน
ตาง ๆ  ตลอดจนพอคา ประชาชน นักเรียน นักศึกษา
ในเขตอําเภอบางสะพาน ไดตระหนักถึงความ
สําคัญของการอนุรักษพลังงาน  การรวมดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม โดยสงเสริมรณรงคใหชาวบางสะพาน
ใชจักรยานแทนการใชรถยนตรถจักรยานยนต  เพ่ือ
เปนสวนหน่ึงในการรวมลดการใชพลัง  ลดภาวะโลก
รอน  อีกท้ังยังสนับสนุนและผลักดันการจัดต้ังชมรม
จักรยานในเขตตาง ๆ  ข้ึนเปนตนแบบในการรณรงค
และสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสรางเสริม 

สขุภาพทีด่ขีองผูเขารวมโครงการและคนในชมุชน 
  ท้ังน้ีจากการคํานวนเบ้ืองตนของการจัด
กิจกรรมดังกลาวนับตั้งแตการจัดกิจกรรมครั้ง
แรกในป 2554 ถึง ณ ปจจุบัน ทําใหประชาชนใน
อําเภอบางสะพาน สามารถเปนสวนหนึ่งในการ
ชวยลดภาวะโลกรอน ดวยการลดปริมาณการ
ปลอยคารบอนไดออกไซดไดมากถึง 11,952.62 
กก.คารบอนไดรออกไซดเทียบเทา ซึ่งนอกจาก
เปนการรวมกันแสดงออกถึงพลังความสามัคคี
ของชาวบางสะพานในการรวมลดภาวะโลกรอน
แลว กิจกรรมนี้ยังเปนสวนหนึ่งที่ชวยจรรโลงให
ชุมชนและโลกของเรานาอยูยิ่งขึ้นอีกดวย

ปนจกัรยานในครัง้นี ้เริม่จากบรเิวณหนาทีว่าการ
อาํเภอบางสะพาน มุงไปยงัถนนเลยีบชายหาดแม
รําพึง กลับตัวบริเวณองคการบริหารสวนตําบล
แมรําพึง แลวมารวมตัวกันบริเวณหนาที่วาการ
อําเภอบางสะพาน รวมระยะทาง ไป-กลับ 12 
กิโลเมตร นอกจากนี้ยังไดขอความรวมมือชาว
บางสะพานรวมกันดับเครื่องยนตเปนเวลา 30 

นาที ซึ่งจากการจัดกิจกรรมสามารถลดปริมาณ
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากรถยนตร
ออกสูชั้นบรรยากาศไดมากถึง 2,010.96 กิโลกรัม
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา
  นายณรงคพงศ โพธสิมบตั ิทีป่รกึษาเครอื
สหวริยิา ไดเปดเผยกบัทมีขาวฅนเหลก็เอสเอสไอ
วา “สําหรับโครงการ 2 ลอรักษบางสะพาน เครือ
สหวริยิาไดดาํเนนิการจดัตอเนือ่งมาเปนเวลา 5 ป
แลว นับตั้งแตป 2554 โดยไดรับความรวมมือ        
ในการดาํเนนิกจิกรรมอยางดจีากหนวยงานตางๆ
อาท ิอาํเภอบางสะพาน องคการบรหิารสวนตาํบล
แมราํพงึ องคการบรหิารสวนตาํบลกาํเนดินพคณุ
องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน  เทศบาล
ตําบลกําเนิดนพคุณรวมถึงประชาชนชาวบางสะพาน
ทีส่นใจเขารวมกจิกรรม ในป 2558 นี ้เครอืสหวริยิา 
จึงไดดําเนินกิจกรรม 2 ลอรักษบางสะพาน 2558 
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