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WCEเดินหนางานความสําเร็จ
งานใหบริการวิศวกรรม ลาสุด
สงมอบอีกผลงาน โครงการ
หลงัคาคลมุทาเทยีบเรอื ความ
สูงถึง 38 เมตร ของบริษัท ไทย
เซ็นทรัลเคมี  จํากัด  (มหาชน)
(TCCC) ผูผลติและจาํหนายปุย
เคมีรายใหญที่สุดในประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 
58 ที่ผานมา
  ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอส-
เอสไอ” รายงานวา “ตามที่ บริษัท 
เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หรือ 
WCE ไดรับความไววางใจจากบริษัท 
ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) 
(TCCC) ผูผลิตและจําหนายปุยเคมี
รายใหญที่สุดในประเทศไทย หรือที่
รูจักกันดีในนามผูจําหนายปุยตรา   
หัววัว-คันไถ       อานตอ น.2

ผลงาน WCE : ผลงานหลังคาคลุมทาเทียบเรือ ความสูง 38 เมตร โดยนําเหล็กมาใชเปนโครงสรางหลักและสวนประกอบ
ตางๆ รอยละ 90 เพือ่เพิม่ความแขง็แรง หนึง่ในผลงานออกแบบกอสรางของ บรษิทั เวสทโคสท เอน็จเินยีริง่ จาํกดั หรอื WCE มลูคา
งานโครงการ 29 ลานบาท สามารถชวยลดปญหาความเปยกชื้นปองกันฝน ขณะทําการขนถายวัสดุขึ้นจากเรือเขาสูโกดัง ลูกคา
สามารถดําเนินงานไดตลอดเวลาไมตองหยุดงานขณะฝนตก

เอสเอสไอรับผลประเมินการ
กํากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนไทย (CGR) ประจํา
ป 2558 เฉลี่ยรอยละ 88 จาก
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย ฯ  สู ง ก ว า
คะแนนเฉล่ีย SET50 SET100 
และคาเฉลี่ยบริษัทจดทะเบียน
โดยรวม จากการสํารวจ 588 
บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดใน
ตลาดหลักทรัพย

  ผูส่ือขาว “ขาวฅนเหล็กเอส-
เอสไอ” รายงานวา บรษิทั สหวริยิา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ 
เอสเอสไอ รบัผลประเมนิการกาํกบั
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 
(Corporate Governance Rating - 
CGR) ประจําป 2558 เฉลี่ยโดยรวม
รอยละ 88 จากตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  โดยคะแนนดังกลาว
สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจด

ทะเบียนโดยรวมซึ่งอยูที่รอยละ 75 
คะแนนของ SET50 Index ที่รอยละ 
87 และ SET100 Index ที่รอยละ 84 
ทั้งนี้ ไดจัดอยูในชวง 80-89 คะแนน
ที่จัดอันดับอยูในชวงดีมาก
  การประเมินการกํากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทยดังกลาว
เปนการนําเสนอภาพรวมของการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนไทย  อานตอ น.4

เชื่อมั่นกํากับดูแลกิจการที่ดี
SETประเมินSSIดีกวาSET50

WCEมุงสรางผลงานคณุภาพ
สงมอบงานหลังคาทาเรือ29ล.

เอสเอสไอจุดประกายความคิด
สรางสูตรสําเร็จความยั่งยืน

โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบานดอนสําราญ

อานตอ น.4

     

การยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาล

     ถาม - ตอบ

อานตอ น.3

นายณรงคฤทธิ์  โชตินุชิตตระกูล
เจาหนาที่บริหารกลุม-สํานักการเงินและบัญชีกลุม
และ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายการเงินและบัญชี

๒ ๕ ๕ ๙
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ขอพรอันประเสริฐเลิศโลกน้ี
                สรางผลดีแกทุกทานกันถวนหนา
                             คิดประสงคส่ิงใดใดใหไดมา
                                   สมดังจิตคิดปรารถนาทุกประการ

๒ ๕๕๙
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ขอพรอันประเสริฐเลิศโลกน้ีขอพรอันประเสริฐเลิศโลกน้ี
                สรางผลดีแกทุกทานกันถวนหนา                สรางผลดีแกทุกทานกันถวนหนา
                             คิดประสงคส่ิงใดใดใหไดมา                             คิดประสงคส่ิงใดใดใหไดมา
                สรางผลดีแกทุกทานกันถวนหนา                สรางผลดีแกทุกทานกันถวนหนา
                             คิดประสงคส่ิงใดใดใหไดมา
                สรางผลดีแกทุกทานกันถวนหนา                สรางผลดีแกทุกทานกันถวนหนา

                                   สมดังจิตคิดปรารถนาทุกประการ                                   สมดังจิตคิดปรารถนาทุกประการ                                   สมดังจิตคิดปรารถนาทุกประการ                                   สมดังจิตคิดปรารถนาทุกประการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)                                   สมดังจิตคิดปรารถนาทุกประการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ขอพรอันประเสริฐเลิศโลกน้ี
                สรางผลดีแกทุกทานกันถวนหนา
                             คิดประสงคส่ิงใดใดใหไดมา
                                   สมดังจิตคิดปรารถนาทุกประการ
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ประจำ�วันที่  1  มกร�คม  25592 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ผลงานคุณภาพ   ต่อจากหน้า 1

ให้ดำ�เนินง�นโครงก�รก่อสร้�งหลังค�คลุมท่�
เทียบเรือ  ณ  อำ�เภอนครหลวง  จังหวัดพระนคร
ศรอียธุย� ซึง่เปน็ทีต่ัง้ของโรงง�นผลติปุย๋ มมีลูค�่
ง�นโครงก�ร 29 ล้�นบ�ท และได้มีก�รเซ็นสัญญ�
ว่�จ้�งไปแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภ�คม 58 นั้น”
  ล่�สุด  นายกิตติศักด์ิ  มาพะเนาว์  กรรมก�ร
ผูจ้ดัก�ร บรษิทั เวสทโ์คสท ์เอน็จเินยีริง่ จำ�กดั หรอื 
WCE ได้เปิดเผยว่� “เมื่อวันที่ 15 พฤศจิก�ยน 58 
ที่ผ่�นม� บริษัทได้มีก�รส่งมอบง�นหลังค�คลุม
ท่�เทียบเรือดังกล่�วเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้
ระยะเวล�ดำ�เนินง�นทั้งหมด 120 วัน ทั้งนี้ WCE 
ไดด้ำ�เนนิง�นตัง้แต ่1. ก�รออกแบบและจดัเตรยีม

แบบสำ�หรบัก�รกอ่สร�้ง  2. ก�รเตรยีมง�นบรเิวณ
ก่อสร้�ง อ�ทิ รื้อหลังค�โครงหลังค�เดิมออก 3. 
ก�รก่อสร้�ง เช่น ตัดปรับแต่งโครงรับหลังค�ใหม่ 
ง�นประกอบโครงสร้�งเหล็กรูปพรรณ ง�นผนัง 
ง�นหลังค�ซึ่งอยู่ระหว่�งสองอ�ค�รเดิม ง�น
เปลี่ยนกระเบื้องหลังค�เป็นเมทัลชีท  4. ติดตั้ง
ง�นระบบไฟฟ้�ทั้งหมดเป็นต้น โดยมีมูลค่�ง�น
รวมแล้ว 29 ล้�นบ�ท”
  “ซึง่หลงัค�คลมุท�่เรอืดงักล�่วมคีว�มสงูถงึ 
38 เมตร ไดน้ำ�เหลก็ม�ใชเ้ปน็โครงสร�้งหลกั และ
ส่วนประกอบต่�งๆ ของง�น ถึงร้อยละ 90 เพร�ะ
เหล็กช่วยทำ�ให้โครงสร้�งง�นมีคว�มแข็งแรง
ทนท�นม�กขึ้น ประกอบกับเป็นวัสดุที่ไม่ทำ�ล�ย
สิง่แวดลอ้ม ส�ม�รถนำ�เหลก็กลบัไปรไีซเคลิใหม่

ได ้นอกจ�กนีห้ลงัค�คลมุท�่เทยีบเรอืยงัส�ม�รถ
ช่วยทำ�ให้ลดมลภ�วะสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจ�ก
ส�ม�รถช่วยลดปัญห�คว�มเปียกชื้นป้องกันฝน 
ขณะทำ�ก�รขนถ�่ยวสัดขุึน้จ�กเรอืเข�้สูโ่กดงั และ
ลูกค้�ส�ม�รถดำ�เนินง�นได้ตลอดเวล� ไม่ต้อง
หยุดง�นขณะฝนตกดังที่เคยพบปัญห�ในอดีต
  น�ยกิตติศักดิ์ กล่�วอีกว่� โครงก�รนี้ WCE 
มีทีมง�นดำ�เนินโครงก�รทั้งหมด 45 คน ทุกคน
ล้วนแล้วมีฝีมือประสบก�รณ์ คว�มเชี่ยวช�ญ
สูง ทำ�ให้ผลง�นของเร�ออกม�อย่�งดีเยี่ยมเป็น
ที่ชื่นชอบแก่ลูกค้�และได้รับคำ�ชมด้�นคุณภ�พ
ง�น ทั้งนี้ ต้องขอบคุณทีมง�นทุกคนที่ได้ตั้งใจ
ทำ�ง�น ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อให้ง�นของเร�สำ�เร็จ
ลุล่วงด้วยดี ซึ่งผลง�นทั้งหมดนี้ และทุกผลง�นที่

ผ่�นม�จะนำ�พ�เร�เจ�ะตล�ดกลุ่มอุตส�หกรรม
ใหม่ๆ  ไดเ้พิม่ม�กขึน้ดว้ย และนำ� WCE ไปสูค่ว�ม
สำ�เร็จด้วยกัน ดังวิสัยทัศน์ของเร� “เป็นบริษัท
วิศวกรรมชั้นนำ�ของคนไทย ผู้ให้บริก�รง�นด้�น
วิศวกรรม ง�นซ่อมบำ�รุง ง�นผลิตและจำ�หน่�ย
อะไหล ่ชิน้สว่นเครือ่งจกัร วสัดสุิน้เปลอืงและง�น
บริก�รทั่วไป อย่�งมีคุณภ�พ เพื่อคว�มพึงพอใจ
สงูสดุของผูม้ผีลประโยชนร์ว่ม ดว้ยจรยิธรรมทีมุ่ง่
มั่น คว�มรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริก�ร สิ่งแวดล้อม 
สังคม และประเทศช�ติ” 
  “ห�กท�่นใดสนใจง�นวศิวกรรมบรกิ�รของ 
WCE ส�ม�รถติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์ 032-548-
450-2 หรือ 02-2376746-9 ยินดีให้คำ�ปรึกษ�และ
บรกิ�รท�่นอย�่งเตม็ทีค่รบั” น�ยกติตศิกัดิ ์กล�่ว

ปั่นเพื่อพ่อ           ต่อจากหน้า 1

พร้อมบำ�เพ็ญส�ธ�รณประโยชน์เพื่อถว�ยเป็น  
พระร�ชกุศลแด่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ  
เนื่องในโอก�สมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ� 88 
พรรษ� 5 ธันว�คม 2558 
  ผู้สื่อข่�ว “ข่�วฅนเหล็กเอสเอสไอ” ร�ยง�น
ว่� “ต้นเดือนธันว�คมที่ผ่�นม� บริษัท สหวิริย�
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) ได้ร่วมกับ เครือ
สหวิริย�จัดกิจกรรมปั่นรักษ์ ปันยิ้ม ครั้งที่ 3/2558 
ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมปั่นจักรย�นเพื่อสุขภ�พและ
รณรงค์ลดภ�วะโลกร้อน ภ�ยใต้ โครงก�รสองล้อ
รักษ์บ�งสะพ�น 2558 โดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปีที่เครือสหวิริย�จัดขึ้นไตรม�สละ 1 ครั้ง 
สำ�หรับก�รจัดกิจกรรมปั่นรักษ์ ปันยิ้ม ครั้งนี้เครือ
สหวิริย�ได้ร่วมกับ “กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ขอทำ�ดี” 
ซึ่งสถ�นีตำ�รวจภูธรบ�งสะพ�นร่วมมือกับชมรม
กำ�นัน-ผู้ใหญ่บ้�นอำ�เภอบ�งสะพ�นจัดขึ้น โดย
เชิญชวนช�วบ�งสะพ�นและผู้ที่สนใจร่วมกันปั่น
จกัรย�นเฉลมิพระเกยีรตเิสน้ท�งจ�กหน�้ทีว่�่ก�ร
อำ�เภอบ�งสะพ�นผ่�นแยกโรงพย�บ�ล ส�มแยก
ดอนสำ�ร�ญ บ้�นบนดอน ส�มแยกห�ดสมบูรณ์ 
และไปสิ้นสุดเส้นท�งที่องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล
แมร่ำ�พงึ รวมระยะท�งทัง้สิน้ 28 กโิลเมตร พรอ้มทัง้
ร่วมกันบำ�เพ็ญประโยชน์ด้วยก�รเก็บขยะบริเวณ
ช�ยห�ดแม่รำ�พึง เพื่อถว�ยเป็นพระร�ชกุศลแด่
พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วัฯ เนือ่งในโอก�สมห�
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ� 88 พรรษ� 5 ธันว�คม 2558 
  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดก�ร
ทั่วไปสำ�นักประช�สัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ 
บมจ.สหวิริย�สตีลอินดัสตรี และผู้บริห�รเครือ
สหวิริย�ได้เปิดเผยถึงกิจกรรมว่� “สำ�หรับก�รจัด
กิจกรรมปั่นรักษ์ ปันยิ้ม เป็นกิจกรรมปั่นจักรย�น
เพื่อสุขภ�พและรณรงค์ลดภ�วะโลกร้อนที่เครือ
สหวิริย�ได้กำ�หนดจัดต่อเนื่องประม�ณ 3 ครั้ง/ปี 
ภ�ยใต ้โครงก�ร 2 ลอ้รกัษบ์�งสะพ�น ซึง่ในป ี2558 
นีก้ไ็ดด้ำ�เนนิก�รตอ่เนือ่งม�จนถงึครัง้ที ่3 แลว้ และ
นบัเปน็เรือ่งทีน่�่ยนิดทีีเ่ครอืสหวริยิ�ไดจ้ดักจิกรรม
ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม ร่วมกับกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ ขอ
ทำ�ดี” ซึ่งสถ�นีตำ�รวจภูธรบ�งสะพ�น และชมรม
กำ�นัน - ผู้ใหญ่บ้�นอำ�เภอบ�งสะพ�นจัดขึ้นเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ 
เนื่องในโอก�สเฉลิมพระชนมพรรษ� 88 พรรษ� 
พร้อมทั้งร่วมกันบำ�เพ็ญประโยชน์ด้วยก�รเก็บ
ขยะบริเวณช�ยห�ดแม่รำ�พึง เพื่อถว�ยเป็นพระ
ร�ชกศุลแดพ่ระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วัฯ ซึง่เครอื
สหวริยิ�รูส้กึยนิดเีปน็อย�่งยิง่ทีไ่ดร้ว่มเปน็สว่นหนึง่
ในก�รผนกึกำ�ลงัช�วบ�งสะพ�นเพือ่รว่มกจิกรรมที่
แสดงออกถึงคว�มจงรักภักดีต่อสถ�บันพระมห�
กษัตริย์ และได้ร่วมบำ�เพ็ญส�ธ�รณประโยชน์เพื่อ
รว่มพฒัน�ทอ้งถิน่ ทัง้ยงัชว่ยสง่เสรมิก�รมสีขุภ�พ
ดขีองคนในชมุชนและรณรงคล์ดภ�วะโลกรอ้นต�ม
วัตถุประสงค์โครงก�รที่ว�งไว้แล้วอีกด้วย”  

  “สำ�หรับกิจกรรมในครั้งนี้มีช�วบ�งสะพ�น
และผู้ที่สนใจนำ�จักรย�นเข้�ร่วมกิจกรรมจำ�นวน
ม�กถงึ 322 คนซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึพลงัคว�มส�มคัคี
ที่พร้อมจะทำ�ดีถว�ยเป็นพระร�ชกุศลแด่พระบ�ท
สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ รวมถึงร่วมพัฒน�และดูแล
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งจ�กก�รคำ�นวณกิจกรรม
ในครั้งนี้ส�ม�รถช่วยลดก�รปล่อยค�ร์บอนได-
ออกไซดอ์อกสูช่ัน้บรรย�ก�ศไดป้ระม�ณ 3,426.08
กโิลกรมัค�รบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท�่ และห�กนบั

รวมสถติติวัเลขก�รสะสมจำ�นวนปรมิ�ณก�รปลอ่ย
ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรย�ก�ศจ�ก
ก�รจัดกิจกรรมปั่นรักษ์ ปันยิ้มทั้ง 3 ครั้งในปี 2558 
เท่�กับ 4,883 กิโลกรัมค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่� เช่นเดียวกับก�รคำ�นวณเบื้องต้นของก�รจัด
กิจกรรมปั่นรักษ์ ปันยิ้มนับตั้งแต่ก�รจัดกิจกรรม
ครั้งแรกในปี 2557 ถึงปัจจุบัน (6 ครั้ง) ส�ม�รถ
ช่วยลดก�รปล่อยค�ร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้น
บรรย�ก�ศได้ม�กถึงประม�ณ 7,381.88 กิโลกรัม

บ�งสะพ�น - แยกโรงพย�บ�ล - ส�มแยกดอน
สำ�ร�ญ - บ�้นบนดอน - แยกห�ดสมบรูณ ์- องคก์�ร
บริห�รส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง รวมระยะท�ง 28 กม  
สำ�หรบัก�รจดักจิกรรมครัง้นี ้ถอืว�่ประสบผลสำ�เรจ็
อย่�งสูงเพร�ะมีผู้เข้�ร่วมกิจกรรมเป็นจำ�นวน
ม�ก แสดงถึงคว�มจงรักภักดีเพื่อถว�ยพ่อหลวง
ของเร� และเป็นก�รกระตุ้นก�รท่องเที่ยวในพื้นที่
อำ�เภอบ�งสะพ�น พร้อมกันนี้ยังได้เชิญชวนผู้เข้�
ร่วมกิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วย
ก�รร่วมกันเก็บขยะบริเวณช�ยห�ดแม่รำ�พึง และ
นอกเหนือจ�กนี้สถ�นีตำ�รวจภูธรบ�งสะพ�นยัง
ได้เพิ่มเติมกิจกรรมเชิดชูพ่อดีเด่นและพ่อต้นแบบ
เนื่องในโอก�สวันพ่อแห่งช�ติด้วย โดยได้คัดเลือก
พ่อดีเด่นและพ่อต้นแบบจ�กทุกตำ�บลในเขตพื้นที่
อำ�เภอบ�งสะพ�น พรอ้มมอบร�งวลัเชดิชเูกยีรตใิห้
กบัพอ่ดเีดน่และพอ่ตน้แบบทีไ่ดร้บัคดัเลอืกดว้ย ใน
น�มสถ�นตีำ�รวจภธูรบ�งสะพ�นขอขอบคณุเครอื
สหวริยิ�ทีร่ว่มเปน็สว่นหนึง่ในก�รเตมิเตม็กจิกรรม
ครั้งนี้ให้สมบูรณ์ และหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�จะได้รับ
คว�มร่วมมือจ�กเครือสหวิริย�ในก�รจัดกิจกรรม
ในครั้งต่อๆ ไป”
  ด้�น นายประจวบ โตใหญ่ ผู้ใหญ่บ้�นหมู่
ที่ 7 ต.ธงชัย ซึ่งเข้�ร่วมกิจกรรม ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม 
ได้เปิดเผยกับทีมข่�วฅนเหล็กเอสเอสไอว่� “โดย
ปกติแล้วส่วนตัวไม่ค่อยได้ปั่นจักรย�น รู้สึกดีใจที่
ได้เข้�ร่วมกิจกรรม ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม ครั้งที่ 3/2558 
ภ�ยใต้โครงก�ร 2 ล้อรักษ์บ�งสะพ�น โดยร่วม
กับ “กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ขอทำ�ดี” เพื่อถว�ยแด่พ่อ
หลวงของเร� รู้สึกตื้นตันใจกับก�รที่ได้ม�ร่วมปั่น
จักรย�นในคร้ังน้ี สำ�หรับก�รจัดง�นในคร้ังน้ีถือว่�ดี
มีหน่วยง�นต่�งๆ ให้คว�มร่วมมือกันเป็นอย่�งดี 
อย�กใหเ้ครอืสหวริยิ�จดักจิกรรมนีบ้อ่ยๆ เพือ่ออก
กำ�ลังก�ย ทำ�ให้สุขภ�พเร�แข็งแรง แล้วก็ได้เจอ
เพื่อนๆ ด้วย สนุกม�กครับ ถ้�ไม่ติดภ�รกิจอะไร
จะม�เข้�ร่วมกิจกรรมทุกครั้งเลยครับ” 
  เช่นเดียวกับ นายวิเชียร ปิ่นสุข ช�วบ้�น
หมู่ 5 ต.กำ�เนิดนพคุณ ซึ่งกล่�วถึงก�รเข้�ร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ว่� “โดยปกติก็เข้�ร่วมกิจกรรม
ปัน่จกัรย�นกบัเครอืสหวริยิ�เกอืบทกุครัง้ นอกจ�ก
จะช่วยให้สุขภ�พแข็งแรงแล้วยังช่วยให้เร�ผ่อน
คล�ยจ�กก�รทำ�ง�นได้ด้วย ที่สำ�คัญเร�ปั่นกันทั้ง
ครอบครัว อย�กให้ทุกคนหันม�ปั่นจักรย�นม�ก
ขึ้นเพร�ะทำ�ให้ร่�งก�ยแข็งแรง  สำ�หรับกิจกรรม
ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม ครั้งที่ 3/2558 ภ�ยใต้โครงก�ร 2 
ล้อรักษ์บ�งสะพ�น เป็นกิจกรรมที่ดีม�ก ซึ่งตรง
กับ ” ปั่นเพื่อพ่อ ขอทำ�ดี” ในก�รปั่นครั้งนี้ เร�ช�ว
บ�งสะพ�นร่วมใจปั่นเพื่อถว�ยพ่อหลวงของเร� 
รู้สึกปลื้มปิติอย่�งบอกไม่ถูก นอกจ�กปั่นเพื่อพ่อ
หลวงแล้ว ผมคิดว่�จะทำ�ดีเพื่อพ่อหลวงของเร�
ในทุกๆ เรื่องเท่�ที่จะทำ�ได้ โดยภ�พรวมก�รจัด
กิจกรรมครั้งนี้ผมคิดว่�ดีม�กอย�กให้จัดกิจกรรม
แบบนี้ในทุกๆ ปี สำ�หรับกิจกรรมครั้งต่อไปจะม�
ร่วมด้วยอีกแน่นอนครับ”

ค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� ทั้งนี้ผมต้องขอ
ขอบคณุสถ�นตีำ�รวจภูธรบ�งสะพ�น ชมรมกำ�นนั-
ผู้ใหญ่บ้�นอำ�เภอบ�งสะพ�น ท่�นผู้นำ�ชุมชน 
และทุกหน่วยง�นที่มีส่วนร่วมในก�รจัดกิจกรรม
ในครั้งนี้ และที่ข�ดไม่ได้ผมขอขอบคุณพี่น้องช�ว
บ�งสะพ�นทุกท่�นที่ม�ร่วมกันทำ�คว�มดีถว�ย
องคพ์อ่หลวงของปวงชนช�วไทยและรว่มดว้ยชว่ย
กันดูแลโลกใบนี้ของเร�ให้น่�อยู่ยิ่งขึ้น ขอบคุณ
ครับ” น�ยผดุงศักดิ์ กล่�วทิ้งท้�ย 

  พ.ต.อ.ชัชพล สมแก้ว ผู้กำ�กับก�รสถ�นี
ตำ�รวจภูธรบ�งสะพ�น ได้เปิดเผยถึงก�รจัด
กิจกรรมครั้งนี้ว่� “เพื่อเป็นก�รเฉลิมพระเกียรติ
พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ เนื่องในโอก�ส
คล้�ยวันเฉลิมพระชนมพรรษ� 88 พรรษ� 5 
ธันว�คม 2558 และเป็นก�รส่งเสริมสุขภ�พของ
ข้�ร�ชก�รตำ�รวจ - ประช�ชนอำ�เภอบ�งสะพ�น
ในก�รร่วมออกกำ�ลังก�ยทำ�ให้สุขภ�พแข็งแรง 
เส้นท�งในก�รปั่นจักรย�นจ�กที่ว่�ก�รอำ�เภอ
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ประจำ�วันที่  1 มกร�คม  2559 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

     

การยื่นคำาร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล

     ถาม - ตอบ

นายณรงค์ฤทธิ์  โชตินุชิตตระกูล
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม-สำานักการเงินและบัญชีกลุ่ม
และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบัญชี

X        เอสเอสไอรับรางวัล Recognition รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2558
 นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ อุปนายก 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มอบรางวัล 
Recognition รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2558 
(Sustainability Report Award 2015) แกน่ายนาวา 
จันทนสุรคน เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม สายกิจการ
สาธารณะกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ รางวัลรายงาน

ความยั่งยืน จัดขึ้นโดย CSR Club สมาคมบริษัท
จดทะเบยีนไทย สำานกังานคณะกรรมการกำากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบัน
ไทยพัฒน์ เพื่อส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล และ
ให้ความสำาคัญกับการจัดทำารายงานความ             
รับผิดชอบต่อสังคม ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

ต่อจาก น.1

l ความคืบหน้าการย่ืนคำาร้องขอฟ้ืนฟู
กิจการต่อศาล
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่บริษัทฯ ได้
ยื่นคำาร้องขอฟื้นฟูกิจการกับทางศาลฯ และขอให้
บริษัทในฐานะลูกหนี้เป็นผู้ทำาแผน และศาลได้มี
คำาสั่งรับคำาร้องขอฯ ในวันเดียวกัน โดยกำาหนดนัด
ไตส่วนคำารอ้งขอฯ ดงักลา่วในวนัที ่21 ธนัวาคม 2558 
ปรากฏวา่ในวนันดัไตส่วนดงักลา่ว คูค่วามประสงค์
จะนำาพยานขึ้นเบิกความ ศาลจึงมีคำาสั่งให้คู่ความ
ไปกำาหนดวันนัดที่ศูนย์นัดความเพื่อไต่สวนคำาร้อง
ขอฟื้นฟูกิจการ ซึ่งศูนย์นัดความได้กำาหนดวันและ
เวลานัดครั้งต่อไป โดยเป็นการนัดพิจารณาคดีต่อ
เนื่องวันเดียว ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 
9.00 – 16.30 น. 

l  คาดว่าการนัดไต่สวนครั้งต่อไป ศาล
จะสามารถสรุปและมีคำาส่ังให้บริษัท
ฟื้นฟูกิจการหรือไม่
  การไตส่วนคำารอ้งขอฟืน้ฟกูจิการครัง้ตอ่ไป ใน
วนัพธุที ่17 กมุภาพนัธ ์2559 เปน็การนดัพจิารณาคดี
ตอ่เนือ่งวนัเดยีว หากพจิารณาจากสถานการณแ์ละ
เงื่อนไขทั้งหมดในปัจจุบันที่มีเจ้าหนี้ไม่เห็นพ้องกับ
การฟื้นฟูเพียงรายเดียว จะมีการสืบพยานจำานวน 
5 ปาก ซึ่งคณะทำางานการฟื้นฟูกิจการฯ กำาลังจัด
ทำาคำาเบิกความเพิ่มเติมพร้อมทั้งเอกสารประกอบ 
เพื่อใช้ในการไต่สวนต่อไป ซึ่งขึ้นอยู่กับการวินิจฉัย
ของศาลว่าจะมีคำาสั่งในวันเดียวกัน หรือ นัดวันฟัง
คำาสั่งอีกครั้งถัดไป [ทั้งนี้เจ้าหนี้ยังมีโอกาสที่จะยื่น
ขอคัดค้านได้จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559] 
อย่างไรก็ตามในกรณีมีข้อสรุปใดๆของคู่ความได้
ก่อน คู่ความก็สามารถแจ้งต่อศาลได้ก่อนหน้าวัน
นัดไต่สวนซึ่งจะทำาให้กระบวนการพิจารณาเสร็จ
สิ้นได้รวดเร็วขึ้น

l  ศาลได้กำาหนดนัดไต่สวนครั้งต่อไป
เปน็เดอืนกมุภาพนัธ ์2559 สง่ผลอยา่งไร 

  เราตอ้งใชเ้วลาการดำาเนนิการเรือ่งตา่งๆมาก
ขึน้บา้ง แตผ่ลดกีค็อื เราไดท้ราบประเดน็ทีเ่จา้หนีย้งั
ไมเ่หน็พอ้ง หรอืยงัเขา้ใจในขอ้เทจ็จรงิคลาดเคลือ่น 
ซึ่งเราสามารถนำามาประเมินและทำาคำาชี้แจงเพิ่ม
เติมให้มีความชัดเจน  ครอบคลุม  ตอบประเด็นให้
เจา้หนีเ้ขา้ใจมากขึน้ ซึง่คณะทำางานการฟืน้ฟกูจิการ
ของบริษัทฯ กำาลังเร่งรีบดำาเนินการในส่วนนี้อยู่

l  ตามที่บริษัทฯได้ย่ืนคำาร้องขอฟ้ืนฟู
กิจการในแง่ของกฎหมายเราต้องระมัด
ระวังการดำาเนินการใดๆ เป็นพิเศษหรือไม่
  บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามผลของกฎหมาย
อนัเนือ่งมาจากการทีศ่าลลม้ละลายกลางไดม้คีำาสัง่

รับคำาร้องขอฟื้นฟูกิจการของ SSI ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งในทางกฎหมายเรียก
ว่า “สภาวะการพักชำาระหนี้” หรือ “Automatic 
Stay” (มาตรา 90/12 พรบ.ล้มละลายฯ) โดยมาตรา
ดงักลา่วยงัระบใุหล้กูหนี ้(บรษิทัฯ) จะจำาหนา่ย จา่ย 
โอน ชำาระหนี ้กอ่หนี ้หรอืกระทำาการใดๆ ทีก่อ่ใหเ้กดิ
ภาระในทรัพย์สินนอกจากเป็นการกระทำาที่จำาเป็น
เพื่อการดำาเนินการค้าตามปกติไม่ได้ (กฎหมาย
กำาหนดระวางโทษปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือจำา
คุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำา หรือเว้นแต่ศาลจะ
มีคำาสั่งเป็นอย่างอื่น)

l  การดำาเนินการค้าปกติเป็นอย่างไร
  การดำาเนินการค้าปกติ คือสิ่งที่ดำาเนินการ
เป็นประจำา ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำาเนินการได้เท่า
ที่จำาเป็น โดยไม่ต้องขออนุญาตศาล แต่ถ้าหากว่า
การกระทำานติกิรรมนัน้ไมใ่ชส่ิง่ทีจ่ำาเปน็สำาหรบัการ
ดำาเนนิการคา้ปกต ิเราตอ้งขอและไดร้บัอนญุาตจาก
ศาลก่อน การฝ่าฝืนทั้งในเรื่องการทำานิติกรรมและ
ชำาระหนี้ก็ดี ถือว่าไม่มีผลหรือตกเป็นโมฆะ 

l  การกระทำาอะไรบา้งทีศ่าลจะอนญุาต
ให้บริษัทฯ กระทำานอกเหนือความจำาเป็น
ในทางการค้าปกติ  
  การดำาเนินการใดๆ ก็ตามที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เช่น ในกรณีที่
บริษัทฯ มีความจำาเป็นต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
การดำาเนินกิจการ ทำาให้บริษัทฯ ต้องกู้ยืมเงินเพิ่ม
หรือต้องขายทรัพย์สินบางอย่างที่ไม่จำาเป็นต่อการ
ดำาเนินกิจการ เพื่อนำาเงินมาเสริมสภาพคล่องให้
กับบริษัทฯ  ซึ่งหากมีการร้องขอ  ศาลจะใช้ดุลพินิจ
และมีคำาสั่งอนุญาตเป็นรายๆ ไป ตัวอย่าง เช่น  ใน
การฟื้นฟูกิจการนั้น บางครั้งมีความจำาเป็นที่เรา 
หรอื ลกูหนีอ้าจตอ้งจา้งผูเ้ชีย่วชาญ  ในการปรบัปรงุ
โครงสร้างหนี้เพื่อเข้ามาเป็นผู้ทำาแผนหรือผู้บริหาร
แผนให้แก่ลูกหนี้  ซึ่งก็จะต้องมีการขออนุญาตศาล
เพื่อจ่ายค่าบริการให้กับบุคคลดังกล่าว เป็นต้น

l  กระบวนการและข้ันตอนตา่งๆ ในการ
ฟื้นฟู
  หากศาลมีคำาส่ังให้ฟ้ืนฟูกิจการและต้ังผู้ทำาแผน
ขั้นตอนต่อไปได้แก่การตั้งผู้ทำาแผน จะมีประกาศ
โฆษณาคำาสั่งในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเจ้าหนี้ทุก
รายจะมีเวลา 1 เดือนในการยื่นขอรับชำาระหนี้ต่อ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (จ.พ.ท.) บริษัทฯจะนำา
ตัวเลขหนี้ทั้งหมดที่บริษัทฯ เป็นหนี้ ให้ผู้ทำาแผนไป
จัดทำาแผนฟื้นฟู ภายในระยะเวลาสูงสุด 5 เดือน 
แต่เราได้เจรจากับกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ ใน
ชว่งกอ่นศาลมคีำาสัง่ใหฟ้ืน้ฟกูจิการฯ ซึง่อาจใชเ้วลา
เพียง 2 เดือนก็น่าจะเสร็จและยื่นแผนได้เลย 

  เมื่อบริษัทฯ จัดทำาแผนฟื้นฟูกิจการเสร็จและ
ส่งแผนให้ จ.พ.ท. แล้ว จ.พ.ท. ก็จะส่งสำาเนาให้กับ
เจ้าหนี้ทุกราย และนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อลงมติต่อ
ไป ทั้งนี้ตามที่ได้กล่าวก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้รับ
การสนับสนุนจากกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ ซึ่ง
เป็นเจ้าหนี้มีประกัน ( จำานวนหนี้ของกลุ่มธนาคาร
เจ้าหนี้รายใหญ่รวมกันประมาณร้อยละ 80) ดังนั้น 
ในขั้นตอนการยอมรับแผน น่าจะผ่านไปได้
  เมื่อผ่านแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว จ.พ.ท. จะ
รายงานไปที่ศาลให้ศาลพิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง
หนึง่ ถา้หากศาลมคีำาสัง่เหน็ชอบดว้ยแผน ผลคอื จะ
ผกูมดัเจา้หนีท้กุรายในกระบวนการนี ้อนันีเ้ปน็ขอ้ด ี
ถ้ากระบวนการ ตัวเลขของบริษัทฯ แม่นยำาพอ เจ้า
หนีธ้นาคารยอมรบัได ้จะทำาใหส้ามารถแกไ้ขปญัหา
ได ้ภายใน 1 ป ีโดยไมต่อ้งเจรจากบัเจา้หนีท้กุคนให้
ยอมรับ กระบวนการคร่าวๆ จะเป็นเช่นนี้

l  มั่นใจได้อย่างไรว่าแผนการฟื้นฟู
กิจการนี้จะประสบผลสำาเร็จ
  กระบวนการฟื้นฟูกิจการนั้น เจ้าหนี้นับเป็น
สว่นสำาคญัทีจ่ะทำาใหแ้ผนฟืน้ฟนูัน้ประสบผลสำาเรจ็ 
เราได้รับความร่วมมือและทำาความตกลงกับทาง
กลุม่ธนาคารเจา้หนีร้ายใหญส่ามรายในชัน้ตน้นีว้า่ 
ทางกลุม่ธนาคารเจา้หนีร้ายใหญส่ามราย จะใหก้าร
สนับสนุนบริษัทฯ ในการดำาเนินธุรกิจต่อไปได้เพื่อ
ความอยูร่อด และสรา้งโอกาสใหม่ๆ  เชน่การเขา้รว่ม
เจรจา และสร้างความมั่นใจให้กับทางคู่ค้า ลูกค้า 
และผู้ขายหลักของบริษัทฯ รวมถึงการสนับสนุนใน
ด้านวงเงินในอนาคต นอกจากนี้ยังให้บริษัทฯ เป็น   
ผู้ทำาแผนฯ และผู้บริหารแผนฯ ในอนาคตและให้
ความรว่มมอืกบับรษิทัในการดำาเนนิการตามแผนที่
ได้จัดทำาร่วมกัน    

l  บทบาทของพนกังานตอ่กระบวนการ
ฟื้นฟูและแผนฟื้นฟูกิจการท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต
  “ความอยู่รอด” เป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับเราใน
ชว่งแรกนี ้นอกจากทีท่างกลุม่เจา้หนีส้ถาบนัการเงนิ
และเจ้าหนี้การค้าจะช่วยสนับสนุนแล้ว ตัวเราเอง
ก็ต้องดำาเนินการด้านการลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด 
โดยพนกังานเปน็สว่นสำาคญัในการดำาเนนิการเรือ่ง
นี้เพื่อให้บริษัทฯ อยู่รอดได้ ดังนั้นค่าใช้จ่ายอะไร
ที่ไม่จำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจ ขอให้ยกเลิก หรือ
เลื่อนออกไปทั้งหมดก่อน หลังจากนั้นเราต้องช่วย
กันให้บริษัทฯ สามารถทำากำาไรให้ได้มากที่สุดตาม
ที่เราวางกลยุทธ์และแผนการดำาเนินงานที่ผู้บริหาร
ได้เคยสื่อสารไปแล้วก่อนหน้านี้ 

l  กรณผีูส้อบบญัชไีมแ่สดงความเห็นใน
งบการเงิน ไตรมาส 3/2558 เป็นเพราะอะไร
  ตามปกตใินวธิกีารตรวจสอบบญัชขีองผูส้อบ
บัญชีนั้น ผู้สอบบัญชีสามารถออกหน้ารายงาน
แสดงความเห็นได้ 3 รูปแบบ คือ  1) แสดงความเห็น
ว่างบถูกต้อง เนื่องจากตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี และบางกรณีอาจ
มวีรรคเนน้ในบางเรือ่งทีส่ำาคญัได ้ 2) ไมแ่สดงความ
เห็น เนื่องจากถูกจำากัดขอบเขตในการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานที่สำาคัญตามมาตรฐานการสอบ
บญัช ีซึง่พบไดใ้นสองกรณ ีคอื (2.1) โดยสถานการณ์
ทำาให้ไม่ได้เอกสารหลักฐานอย่างเพียงพอต่อการ
ตรวจสอบ (2.2) โดยผู้บริหารกิจการไม่ให้หรือ

บิดเบือนเอกสารหรือหลักฐานสำาคัญ และ 3) แสดง
ความเหน็วา่งบไมถ่กูตอ้ง เนือ่งจากไมส่ามารถตรวจ
สอบเอกสารหลักฐานได้ตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี หรือพบว่าบริษัทจัดทำางบการเงินไม่ถูกต้อง
ตามหลักการบัญชี (มาตรฐานการบัญชี)
  ในกรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบ
การเงนิในไตรมาส 3/2558 ของบรษิทัฯนัน้ เนือ่งจาก
ถูกจำากัดขอบเขตในการตรวจสอบเอกสารหลัก
ฐานที่สำาคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดย
สถานการณท์ำาใหไ้มไ่ดเ้อกสารหลกัฐานอยา่งเพยีง
พอต่อการตรวจสอบ สรุปมี 2 ประเด็นหลัก คือ
  1) เกีย่วกบัขอ้มลูเอกสารหลกัฐานไมเ่พยีงพอ 
โดยมสีองสว่นดว้ยกนั ประการแรกคอืการถกูจำากดั
ในการเข้าถึงข้อมูล เอกสารหลักฐานในการจัดทำา
งบการเงินเดือนกันยายน 2558 ประกอบกับทาง
ผู้สอบบัญชีไม่สามารถเข้าไปดำาเนินการสอบทาน
ขอ้มลู เอกสารหลกัฐานที ่SSI UK ได ้อกีประการหนึง่
คือ บริษัทฯ ไม่สามารถประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ 
(สินทรัพย์ถาวรและเงินลงทุน) ที่คาดว่าจะได้รับ
คืนได้ ณ ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม สาเหตุหลัก
เนือ่งจาก SSI UK อยูใ่นขบวนการยกเลกิกจิการและ
ชำาระบญัช ี(Liquidation) ทำาใหฝ้า่ยจดัการของ SSI UK 
ได้ถูกยกเลิกในทันที และไม่สามารถเข้าไปดำาเนิน
การใดๆ และเข้าถึงข้อมูล เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่  
SSI UK ได้ รวมถึงทางฝ่ายจัดการได้ประเมินมูลค่า
ของสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นศูนย์ โดยตั้ง
สมมตฐิานวา่ทรพัยส์นิหลกัของ SSI UK เปน็โรงงาน
ถลงุเหลก็และผลติเหลก็กลา้ขนาดใหญ ่ถกูควบคมุ
โดยกฎระเบียบพิเศษทางด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม Control of Major Accident Hazards 
(COMAH) มีปัจจัยภายนอกหลายปัจจัยที่มีความ
ไมแ่นน่อนและอยูน่อกเหนอืการควบคมุของบรษิทัฯ 
เช่น ความใช้ได้ของใบอนุญาตทางสิ่งแวดล้อม ขั้น
ตอนและกฎระเบียบในการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
เป็นต้น อีกทั้งยังมีความไม่ชัดเจนในเชิงกฎหมาย
และขั้นตอนการชำาระบัญชีโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ประกอบด้วย ซึ่งจะมีความชัดเจนหลังจาก
ได้มีการชำาระบัญชีเสร็จเรียบร้อย
  2) เกี่ยวกับความสามารถในการดำาเนิน
ธุรกิจในอนาคต ผู้สอบบัญชีต้องการแผนการปรับ
โครงสร้างหนี้ที่ชัดเจนระดับหนึ่ง เพื่อแสดงความ
มั่นใจว่าธุรกิจสามารถจะสามารถดำาเนินต่อไปได้
ภายใน 12 เดือนข้างหน้า โดยมีเงินทุนหมุนเวียน
มาสนับสนุนได้อย่างเพียงพอ
  ประเด็นที่ผู้สอบบัญชีได้ระบุถึงเรื่องดังกล่าว
ข้างต้นนั้น เราอยู่ระหว่างการหารือกับที่ปรึกษา
ทางกฎหมายและกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ 
เพื่อกำาหนดแนวทางการดำาเนินการต่อไป ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของแนวทางของกระบวนการชำาระ
บัญชีของบริษัทย่อย รวมถึงการดำาเนินการภายใต้
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยัง
เชือ่มัน่วา่ธรุกจิของบรษิทัฯสามารถทำากำาไรไดแ้ละมี
อนาคต ซึง่จะทำาใหส้ามารถจดัหาเงนิทนุหมนุเวยีน
มาสนับสนุนได้อย่างเพียงพอ และการฟื้นฟูกิจการ
ไดส้ำาเรจ็จะทำาใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกเ่จา้หนีแ้ละ
ผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยคาดหวงัวา่จะไดร้บัการสนบัสนนุ
จากเจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการฟื้นฟู
  ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชจีะไมแ่สดงความเหน็ในการ
ตรวจสอบบัญชีงวดต่อๆ ไป จนกว่าการชำาระบัญชีของ
SSI UK จะเสรจ็สิน้และจะทราบผลกระทบ (ขาดทนุ) 
ท่ีแน่นอนจากการเลิกกิจการ รวมท้ังบริษัทได้รับคำาส่ัง
ศาลให้ฟื้นฟูกิจการและมีแผนฟื้นฟูกิจการที่ชัดเจน
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ประจําวันที่  1  มกราคม  25594 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผูจัดทํา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา
วงษวานิช  ,  นายมนินทร  อินทรพรหม  ,  นายณัฏตพงศ  จงสุรสิทธิวัฒน  ,  นางสาวดิสยากุล  แซอึ้ง  ,  นางสาวเคลือวัลย  ชางเผือก  ,  นางพรชื่น  ทัดแกว
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

เชื่อมั่นกิจการที่ดี  ตอจากหนา 1
 

ในมมุมองของบคุคลภายนอกทีเ่ขาถงึเฉพาะขอมลู
ที่มีการเปดเผยตอสาธารณะแลวเทานั้น โดยไมได
เปนการประเมนิการปฏบิตัหิรอืใชขอมลูภายในของ
องคกรในการประเมิน โดยแหลงขอมูลที่ใชในการ
ประเมินประกอบดวย  1. รายงานประจําปของบริษัท
2. แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1)  3. หนังสือ
นัดประชุมและรายงานการประชุมผูถือหุน  4. ขอมูล
เก่ียวกับบริษัทท่ีเผยแพรผานตลาดหลักทรัพยฯ และ
สํานักงาน ก.ล.ต.  5. ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเปดเผยตอสาธารณะ
เชน เว็บไซตบริษัท ฯลฯ
  โดยหลกัเกณฑทีใ่ชพจิารณาไดรบัการพฒันา
จากหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองกลุมประเทศ
(OECD Principles of Corporate Governance) ซึ่งเปน
หลักสากลที่ไดรับการยอมรับ  และถูกนําไปใชเปน
กรอบในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของ
ประเทศตางๆ โดยกรอบในการพิจารณา CGR     
แบงออกเปน 5 หมวด ไดแก 1) สิทธิของผูถือหุน       
การคุมครองสทิธขิองผูถอืหุน และการอาํนวยความ
สะดวกแกผูถือหุนในการใชสิทธิในเรื่องตางๆ ที่
ตนเองสมควรไดรับ 2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยาง
เทาเทียมกัน โดยใหความสําคัญกับการปฏิบัติที่

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ยั่งยืน 4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส โดย
เปดเผยขอมลูทีส่าํคญัเกีย่วกบับรษิทัอยางถกูตอง
ครบถวน และทันเวลา ทั้งนี้ขอมูลที่สําคัญไดแก 
สถานการณทางการเงิน ผลการดําเนินงาน โครงสราง
การถือหุน และการกํากับดูแลกิจการของบริษัท     
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการในการชี้แนะทิศทางการ
ดําเนินงานของบริษัท การติดตามดูแลการทํางาน
ของฝายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบ
ตามหนาที่ (Accountability) ของคณะกรรมการที่มี
ตอบริษัทและผูถือหุน
  ทั้งนี้การประเมินดังกลาวจัดขึ้นเพื่อใหมีการ
สํารวจและวัดผลการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เปรียบเทียบกับ  มาตรฐานสากล  รวมถึงวิเคราะห
จุดเดนจุดดอยในภาพรวม เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและมาตรการ
ในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของบริษัทไทย 
และสงเสรมิใหบรษิทัจดทะเบยีนนาํการศกึษาตาม
โครงการดังกลาวไปวิเคราะหเปรียบเทียบกับแนว
ปฏิบัติของตนเองเพื่อใหเกิดการพัฒนาปรับปรุง
การกํากับดูแลกิจการใหดียิ่งขึ้น และคํานึงถึงสิทธิ
และประโยชนของผูมีสวนไดเสียอยางตอเนื่อง

เทาเทียมกันตอผูถือหุนทุกราย ซึ่งรวมถึงผูถือหุน
สวนนอยและผูถือหุนตางชาติ โดยผูถือหุนสวน
นอยควรไดรับการคุมครองสิทธิจากการกระทําที่
เปนการเอาเปรียบ ไมวาโดยตรงหรือโดยออมของ
ผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม 3) การคํานึงถึงบทบาท

ของผูมีสวนไดเสีย ไมวาจะเปน สิทธิที่กําหนด
โดยกฎหมายหรือโดยขอตกลงที่ทํารวมกัน โดย
ตระหนักวาความสัมพันธและความรวมมือที่ดี
ระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสีย เปนปจจัยที่จะ
ชวยสงเสรมิใหบรษิทัสามารถเจรญิเตบิโตไดอยาง

1.  คะแนนเฉลี่ยโดยรวม
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม

75%

SET100 Index

84%

SET50 Index

87%

บริษัท SSI

88%

ผลการประเมินประจําป 2558

2.  คะแนนรายหมวด

บริษัทจดทะเบียน
โดยรวม

SET100
Index

SET50
Index

บริษัท
SSIหมวด

91%

91%

70%

80%

66%

95%

94%

82%

90%

77%

สิทธิของผูถือหุน

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

95%

95%

86%

92%

79%

93%

96%

96%

96%

76%

เอสเอสไอจุดประกายความคิด
สรางสูตรสําเร็จความยั่งยืน

โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบานดอนสําราญ

เปนเวลา 4 ปเต็ม ท่ีบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ไดมุงม่ันดําเนิน
“โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริฯ เพื่อความยั่งยืน” ที่อําเภอ
บางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ เพือ่มุงให
คนในพืน้ทีส่ามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน
โดยเอสเอสไอไดเร่ิมดําเนินการนํารองแหงแรก
ที่โรงเรียนบานหนองจันทร  ต.ชัยเกษม  ศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) อําเภอบางสะพาน และโรงเรียนวัดนา
ผักขวง ต.กําเนิดนพคุณ ตามลําดับ โดยผลที่
ไดรับจากการดําเนินโครงการฯ ประสบความ
สําเร็จอยางดีเย่ียม นักเรียนไดรับการเรียนรูท้ัง
ภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ พรอมกับมีรายได
เสริมระหวางเรียน โรงเรยีนสามารถลดภาระคา
วัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารกลางวันไดอยาง
ย่ังยืน เน่ืองจากโครงการฯไดมีการตั้งชมรม
ตางๆ สําหรับการเพาะเลี้ยงพืชผลทางการ
เกษตรไวรับประทาน และนําออกมาจําหนาย
หลังเพียงพอตอการบริโภค นอกจากน้ีนักเรียน
สามารถนําวิธีการเพาะเล้ียงเหลาน้ีไปประกอบ
อาชีพตอไปในอนาคตไดอีกดวย
  นายสมบตั ิแกวบดุดา ผูจดัการสวนชมุชน
สัมพันธ เอสเอสไอ เลาใหฟงวา “กวาจะประสบ
ความสําเร็จ และเห็นผลเปนรูปธรรมได เอสเอสไอ
ไดมุงม่ันเพียรพยายามศึกษาเรียนรู ปรับปรุงรูปแบบ
การดาํเนนิงานอยางสมํา่เสมอเพือ่ใหประสบความ
สาํเรจ็ และคอยตดิตามผลดแูลอยางใกลชดิ เปนที่
ปรกึษาใหพรอมกบัสรางความเชือ่มัน่ในการลงมอื
ปฏิบัติ หากโรงเรียน ครู นักเรียน มีความเชื่อมั่น
แลวผลสําเร็จในการดําเนินโครงการก็จะตามมา
  ผูจัดการสวนชุมชนสัมพันธ เลาอีกวา “ในป 
2558 นี้ บริษัทฯ ไดทําการขยายผลการทํากิจกรรม
รุกเขาสูโรงเรียนขยายโอกาสที่โรงเรียนบานดอน
สําราญ ต.แมรําพึง เพิ่มอีกหนึ่งแหง ซึ่งโรงเรียน
แหงนี้มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษา
ปที่ 3 รวมจํานวน 112 คน ผานการจัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานซึ่งเปนการจุดประกายความคิดเพื่อ
เปนการสั่งสมความรูประสบการณของคณะครู 
และนกัเรยีนของโรงเรยีนบานดอนสาํราญ เปนการ
เตรียมความพรอมกอนการเริ่มกิจกรรมภายใต 
“โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อความ
ยัง่ยนื” ทีเ่อสเอสไอไดใหการสนบัสนนุกระบวนการ
เรียนรูทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติที่เห็นได
อยางเปนรปูธรรม และจบัตองไดผานกจิกรรมดาน
การเกษตรแบบผสมผสาน  อนัจะทาํใหคร ูนกัเรยีน 

และชุมชนเกิดความเชื่อมั่นถึงความเปนไปไดใน
การจัดทํากิจกรรม 
  โดยภายหลังจากการศึกษาดูงานทางคณะครู
และนักเรียนไดมีการประชุมรวมกับตัวแทนของ 
บริษัทฯ ถึงกิจกรรมที่ปฎิบัติไดจริงเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนบานดอนสําราญ โดยขั้นตนได
กําหนดกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟาเปนกิจกรรม
นํารองใหนักเรียนไดลงมือปฎิบัติจริง ซึ่งนักเรียน
ไดเรียนรูผานการปฎิบัติจริงจากการเพาะเลี้ยง
เห็ดจํานวน 1,000 กอน โดยเริ่มตั้งแตการทําโรง
เรือน การอบรมเรื่องการดูแลเห็ด การรดนํ้า การ
เกบ็ผลผลติ และชองทางการตลาด ซึง่ผลทีไ่ดออก
มานักเรียนใหความสนใจ และใสใจลงมือปฏิบัติ
ไดเปนอยางดี โดยผลผลิตที่ไดนักเรียนไดนําไป
จาํหนายผานโครงการอาหารกลางวนัของโรงเรยีน 
สวนที่เหลือไดนําออกจําหนายใหกับชุมชนโดย
รอบโรงเรียน โดยรายไดจากการขายผลผลิตดัง
กลาวนักเรียนนําเงินที่ไดคืนเขากองทุนหมุนเวียน
เศรษฐกจิพอเพยีงของโรงเรยีนบานดอนสาํราญซึง่
ไดรับเงินสมทบกองทุนฯ จากทางบริษัทฯ จํานวน  
30,000 บาท รวมกับเงินสมทบจากทางโรงเรียนอีก 
30,000 บาท เพื่อเปนทุนตั้งตนในการทํากิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงตอไป
  จากการวางแผนงานโครงการที่เปนระบบ 
ผานรูปแบบการจัดการที่ดีมีสวนรวมของทุกฝาย 
และเพื่อใหกิจกรรมดังกลาวเกิดความตอเนื่อง
ทางโรงเรียนไดผนวกกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง     
เขาไปอยูในหลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชา
เลอืกเสรขีองนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาอกีดวย

เนื่องจากเปนกิจกรรมที่สามารถเสริมทักษะชีวิต
ใหนกัเรยีนสามารถนาํไปใชประกอบอาชพีในภาย
ภาคหนาได ปจจบุนันีท้างโรงเรยีนไดขยายกจิกรรม
เพ่ิมไมวาจะเปนการปลูกผักไมเล้ือย การปลูกพืชผัก
สวนครัว และในอนาคตอันใกลมีแผนที่จะทําปุย
หมกั และการปลกูมะนาวในวงขอบซเีมนตอกีดวย 
  จะเห็นไดวารูปแบบของกิจกรรมที่จะเกิด
ขึ้นในปนี้ไดเนนไปถึงการมีสวนรวมอยางแทจริง
จากทุกภาคสวน ทั้งยังทําใหเกิดความรูสึกถึงเปน
ความเปนเจาของผานการลงหุนอีกดวย แตยังคง
ยึดความพอเพียงที่สามารถทําใหเกิดการเรียนรู
และนําไปใชไดจริง รวมไปถึงยังเปนแหลงเรียนรู 
และรวมกันทํากิจกรรมของคนในชมุชนดวย บรษิทัฯ 
หวงัเปนอยางยิง่วากจิกรรมนีจ้ะเปนมติใิหมในการ
สนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวม และความรูสึกถึง
ความเปนเจาของอยางแทจริงจากทุกภาคสวนตอไป
  นางสาวรตันา  สงกล่ิน  รกัษาราชการแทน 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนสําราญ บอกวา 
ดิฉันมีความรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดรับการ
สนับสนุนจากบริษัทฯ ในโครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง ไดตรงความตองการของโรงเรียนเนื่องดวย
ทางโรงเรียนเห็นวาเปนกิจกรรมที่มีประโยชน
สาํหรบันกัเรยีน และชมุชนรอบๆ โรงเรยีน หลงัจาก
นีท้างโรงเรยีนจะดาํเนนิกจิกรรมใหมคีวามตอเนือ่ง 
และจะสงเสรมิใหมคีวามโดดเดนในเรือ่งเศรษฐกจิ
พอเพียงฯ เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูกระบวนการ
บรหิารจดัการตัง้แตเริม่ตนตอไปสูจดุทีย่ัง่ยนืตอไป 
ในการนีท้างโรงเรยีนบานดอนสาํราญไดเหน็ความ

สําคัญของการมีกองทุนหมุนเวียนที่บริษัทฯ ไดให
มาเปนทุนตั้งตนจํานวน 30,000 บาท ทางโรงเรียน
ไดรวมสมทบเงนิเขากองทนุอกี 30,000 บาท เพือ่ให
นักเรียนไดนําเงินทุนหมุนเวียนนี้ไปใชทํากิจกรรม
เมื่อมีดอกผลก็ตองนํากลับคืนเขากองทุนเพื่อให
มีเงินทุนเวียนใหไดใชตอไปตามวัตถุประสงคของ
เรา และบริษัทฯ ที่ไดรวมกันจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นมา
  นางสาวพัชริญา  สุวรรณประเสริฐ  ฝาย
วชิาการโรงเรยีนบานดอนสาํราญ ครผููประสานงาน
โครงการฯ บอกวาโครงการนี้นับวาเปนกิจกรรม
หนึ่งที่ทําใหนักเรียนไดเสริมสรางความรับผิดชอบ
เพราะเขาเหลานี้ตองคอยดูแลโรงเรือนเพาะเห็ด 
รดนํ้า กําจัดศัตรูพืช และเก็บผลผลิตไปขายใน
ทุกๆ วัน ซึ่งนักเรียนจะตองรับผิดชอบ ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนดูแลเพื่อใหกิจกรรมไดขับเคลื่อนตอไป 
โดยกิจกรรมนี้ยังเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนได
มีความสัมพันธที่ดีกับผูปกครอง และชุมชนรอบๆ 
โรงเรยีน เนือ่งจากชวงแรกนกัเรยีนตองนาํผลผลติที่
ไดออกไปจาํหนายใหชมุชนรอบขาง แตในปจจบุนั
นี้ทางผูปกครอง และชุมชนรอบโรงเรียนไดสั่ง
จองผลผลิตของโรงเรียนกันลวงหนาเลยทีเดียว 
ซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนไดผลประโยชนสูงสุดทั้งใน
ดานการพัฒนาทางดานวิชาการ และพัฒนาทาง
ดานการสรางเสริมประสบการณชีวิต ผานการทํา
กิจกรรมทางดานการเกษตรที่จัดขึ้นมา
  เด็กชายทิวากร  ไหมทอง  นักเรียนระดับ
ชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 บอกวาผมไดเขารวมกจิกรรม
ดานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเปน
กิจกรรมที่ใหมมากสําหรับผมเพราะผมไมเคย
เพาะเลี้ยงเห็ดมากอนเลย ทําใหผมไดเรียนรูวิธี
การเพาะเห็ดตั้งแตเริ่มตนจนถึงการนําผลผลิตที่
ไดไปขาย ซึ่งเห็ดของโรงเรียนเราขายไมแพงเลย
ครับเพียงกิโลกรัมละ 40 บาท ถูกกวาที่ตลาดดวย
ครบั เพราะวาโรงเรยีนของเราทาํการเพาะเลีย้งเหด็
เอง โดยรายไดทีข่ายเหด็ไดเราจะรวบรวมสวนหนึง่
เขากองทุนของโรงเรียน และจะแบงกําไรสวนหนึ่ง
ใหกับนักเรียนผูดูแลดวย สุดทายนี้ผมขอเชิญชวน
ทุกทานที่สนใจจะบริโภคเห็ดนางฟาของโรงเรียน
บานดอนสําราญสามารถมาสั่งจองที่โรงเรียนได
ทุกวันครับ พวกเราเก็บขายทุกวัน
  เอสเอสไอถอืมัน่ในความรบัผดิชอบตอสงัคม
และส่ิงแวดลอม ในรูปแบบการมีสวนรวมของผูมีสวน
ไดเสียอยางย่ังยืน ผานกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัทฯ ท่ี
เกิดจากความตองการของกลุมเปาหมาย และมุงกอ
ใหเกดิประโยชนสงูสดุแกชมุชน และสงัคม โดยรวม
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ปที่  7   ฉบับที่  135   ประจําวันที่  1  มกราคม  2559

เยาวชนบางสะพาน พรอมใจ
“ปนเพื่อพอ Bike for Dad”

บจก. บางสะพานสัมพันธ
รับเกียรติบัตร “โครงการ
โรงงานสีขาว” น.3

●  ภาพขาวกิจกรรมไลน ทรานสปอรต
ประชุมผูประกอบการ
รถรวมขนสงสินคา

2 กลุมธุรกิจในเครือสหวิริยา - 
กลุมธุรกิจโลจิสติกส และกลุม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ประชุม
แผนธุรกิจขับเคลื่อนองคกรสู
เปาหมายที่ตั้งไว เนนแผนงาน
ที่สรางมูลคาเพิ่มใหธุรกิจ ทํา-
วัดผลไดจริง เสริมทัพองคกร
ดวยนวตักรรม ความคดิใหมๆ  
ของทีมงาน       :อานตอหนา 2

สนง.ทรพัยสนิสวนพระมหากษตัรยิ และมลูนธิิหัวใจอาสา
เชิญเครือสหวิริยา รวมแบงปนขอมูลงานพัฒนาชุมชน อ.บางสะพาน
ทมีงาน บจก.บางสะพานสมัพนัธ 
ในเครือสหวิริยา ไดรับเชิญจาก
สาํนกังานทรพัยสนิสวนพระมหา
กษัตริย และมูลนิธิหัวใจอาสา 
เพื่อเขารวมเผยแพรขอมูลการ
พัฒนาชุมชน อ.บางสะพาน ให
หนวยงานและชุมชนอื่นๆ ไดรับ
ทราบ ในงาน “ชาวราชทรัพย
สามคัค ีรวมใจแบงปนความสขุ”
ครั้งที่  2  ประจําป  2558  โดยมี
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 
ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา ให
เกียรติกลาวเปดงาน ณ ลาน
เอนกประสงคโรงเรยีนวดับางโพ-

กลุมธุรกิจโลจิสติกส และกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย เครือสหวิริยา
ประชุมแผนธุรกิจ ป 2559

มุงพัฒนาธุรกิจ เพ่ิมลูกคา ภายใตนวัตกรรมและการจัดการท่ีทันสมัย

ประมวลภาพ
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวามหาราช

กิจกรรมสัปดาหความปลอดภัยในการทํางาน
TCS Safety Week 2015

บี.เอส.เมทัล ภูมิใจเปน 1 ใน 3 ภาคเอกชน 
รับพระราชทานรางวลัสถานประกอบการดเีดน งาน “เทยีนสองใจ”
เมื่อชวงตนเดือนธันวาคมที่ผานมา     

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสม-         

สวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรง
เสด็จเปดงาน “เทียนสองใจ” เนื่องใน
วันเอดสโลก ครั้งที่ 24 ประจําป 2558 

โดบบริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด (สาขา 1 

อ.บางสะพาน) ในเครือสหวิริยา ไดรับ

เกยีรตเิขารบัพระราชทานรางวลั “สถาน
ประกอบการดีเดน ในฐานะรวมทําคุณ

ประโยชนใหกับสังคมดานการรณรงค
ปองกัน” ถือเปนรางวัลแหงความภาค

ภูมใิจ และนายนิดขีองชาว บ.ีเอส.เมทลั

ที่ประสบความสําเร็จจากการดําเนิน
กิจกรรมรณรงค       : อานตอหนา 4

“รวมพลังสรางความเปนหน่ึงกับ
สหวิริยาโลจิสติกส” บริษัท ไลน 
ทรานสปอรต จํากัด กลุมธุรกิจ     
โลจิสติกส ในเครือสหวิริยา เชิญ
ผูประกอบการรถรวมขนสงสนิคา 
ประชุมนโยบายและทิศทางการ
ดําเนินธุรกิจ ในป 2559 นําโดย
นายสุรเดช มุขยางกูร ประธาน
กรรมการบริหาร พรอมทีมผูบริหาร
นายอุดม  สดใส  กรรมการผูจัดการ 
ไลน ทรานสปอรต เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดไปดวยกัน 
                    : อานตอหนา 3

น.2

น.4
น.4

โอมาวาส เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคมที่ผานมา
 กิจกรรมในครั้งนี้  สํานักงาน
ทรัพยสินฯ จัดขึ้น เพื่อสงเสริมการ
พัฒนาชุมชน ทั้งชุมชนเมือง ชุมชน

ทองถิ่น และสนับสนุนองคกรที่ทําดี
เพื่อสังคม รวมเชิดชูชุมชนที่สามารถ 
“พึ่งตนเอง” และมีความสามัคคี     
รวมมอืรวมใจ ในการชวยเหลอืซึง่กนั
และกัน             : อานตอหนา 3

๒๕๕๙

   มอบสิ่งดีปรีดิ์เปรมเกษมสมัย
กิจกาวไกลสุขสวัสดิ์พิพัฒนผล
   สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกสรรบันดาลดล
พรมงคลใหพรอมพรั่งยั่งยืนนาน

คณะผูจัดทําหนังสือพิมพ ขาวฅนเหล็ก เครือสหวิริยา
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ประจำ�วันที่  1  มกร�คม  25592 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ประชุมแผนธุรกิจ  ต่อจากหน้า 1

	 	 บรษิทั	สหวริยิาโลจสิตกิส	์จำากดั	และบรษิทั	
สหแลนด์พร็อพเพอตี้โฮลดิ้งส์	 จำากัด	 โดยนาย
สุรเดช	มุขยางกูร	ประธานกรรมการบริหาร	จัด
ประชุมแผนธุรกิจปี	 2559	 ของกลุ่มฯ	 เพื่อระดม
สมอง	พรอ้มวางทศิทางการดำาเนนิงานของแตล่ะ
ธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน	ผู้บริหาร	พนักงานทุก
ส่วนเข้าใจ	 รับทราบนโยบายไปด้วยกัน	 มุ่งมั่น
ดำาเนนิงานทีร่บัผดิชอบไปสูเ่ปา้หมายทีต่ัง้ไว	้ดว้ย
ประสบการณ	์ความเชีย่วชาญและความรู	้กลยทุธ์
การดำาเนินงานใหม่ๆ
  โดยกลุม่ธรุกจิโลจสิตกิส ์ภายใตก้ารขบั
เคลื่อนของ บจก.สหวิริยาโลจิสติกส์ ได้จัด

ให้เป็นหนึ่งผ่านระบบ	One	 Stop	 Service	 (ลด
ต้นทุน)	และ	การบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าสูงสุด	
และหาทางออกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าอย่างเต็ม
รูปแบบ	 โดยเน้นให้ทีมงานมีความมุ่งมั่น	ความ
คิดสร้างสรรค์	มีความเป็นมืออาชีพ	สร้างความ
สมัพนัธท์ีด่ตีอ่ลกูคา้	(เพิม่ประสทิธภิาพ)	ทีส่ำาคญั	
การที่แผนงานจะไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้นั้น	การมี
กรอบนโยบายหลักของการทำางาน	ได้แก่	
l	นโยบายคุณภาพ	ที่ใส่ใจเรื่องเวลานัดหมาย	
การตรงต่อเวลา	 ใส่ใจในการดูแลสินค้าอย่าง
ปลอดภัย	พร้อมดูแลใส่ใจในความต้องการของ
ลูกค้าและคู่ค้าควบคู่กับใส่ใจในพนักงาน

l	นโยบายความปลอดภัย	 ที่มุ่งลดอุบัติเหตุ
ให้เป็นศูนย์	ลดโอกาสและความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุรวมถึงลดข้อร้องเรียนจากลูกค้าและ
ชุมชน
l	นโยบายสิ่งแวดล้อม	 ที่มุ่งสร้างความเป็น
มิตรกับชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อม
	 	 เพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและพัฒนาอย่างยั่งยืน	รวมถึงการ
เพิ่มองค์ความรู้		เพื่อพัฒนาบุคลากร		นับว่าเป็น
สิ่งสำาคัญที่กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ได้กำาหนดไว้ใน
แผนงาน	บวกกับศักยภาพของธุรกิจท้ังท่าเรือนำา้ลึก
อ.บางสะพาน	จ.ประจวบฯ	ท่าเรือบางปะกง	-	ท่าเรือ

ชายฝ่ังแม่นำา้	กองเรือลำาเลียงขนส่งสินค้า	มีจำานวน
เรือใหญ่เป็นอันดับ	3	ของประเทศ	และกองกำาลัง
รถขนสง่สนิคา้	จะทำาใหบ้รษิทั	สหวริยิาโลจสิตกิส์
จำากัด	สร้างผลงานบริการที่มีคุณภาพสู่ลูกค้าได้
อย่างแน่นอน
  ดา้นธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์ทีบ่รหิารงาน
โดยบริษัท สหแลนด์พร็อพเพอตี้โฮลดิ้งส์ 
จำากัด - SAHA LAND PROPERTY HOLDINGS 
[SLPH] ได้จัดประชุมแผนธุรกิจ 2559 ไปเมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2558	ภายใต้กิจกรรม	SLPH	
Business	Plan	2016	Property	-	Move	Forward	โดย
มแีตล่ะบรษิทัฯ	ทีด่ำาเนนิธรุกจิในเครอื	ไดแ้ก	่ธรุกจิ
สวนอุตสาหกรรม		ธุรกิจสวนเกษตร		ธุรกิจท่ีพักอาศัย
ธรุกจิพืน้ทีเ่ชงิพาณชิย	์ธรุกจิอาคาร-สำานกังาน	มา
ร่วมกันนำาเสนอแผนธุรกิจผ่านหลักการท่ีกำาหนดไว้
คอื	การขยายงาน	-	เพิม่ฐานลูกคา้	สรา้งงานบรกิาร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	การบริหารรายได้และ
ค่าใช้จ่าย		และการต่อยอดธุรกิจ	-	ก้าวสู่โลกแห่ง
นวัตกรรม	 เทคโนโลยีที่ทันสมัย	 เป็นมิตรกับสิ่ง-
แวดล้อม	นำาไปสู่แผนพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	
ตัวอย่างเช่น	 ธุรกิจสวนเกษตร	 โดยบริษัท	สวน
ทรายงาม	จำากัด	นอกจากธุรกิจปาล์ม	ยางพารา	
การปลูกพืชระยะสั้นแล้ว	ได้มีแผนธุรกิจเกี่ยวกับ
พืชพลังงาน	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ	เป็นต้น
	 	 ซึ่งกรอบนโยบายการดำาเนินงานของทั้ง	 2	
ธรุกจินัน้	อยูภ่ายใตห้ลกัการวดัระดบัผลงานผา่น	
OKRs	(Objectives	and	Key	Results)	คือ	วิธีการตั้ง
และเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายกับผลที่เกิดขึ้น	
โดยมีโครงสร้าง	 คือ	 (1)	 เป้าหมาย	ทั้งในระดับ
องค์กร	ทีมงาน	และเป้าหมายส่วนตัว	(2)	ผลของ
แต่ละเป้าหมาย	โดยระบุ	3	-	4	ตัวชี้วัดที่วัดค่าได้
จรงิ	โดยส่วนใหญ่แล้วจะกำาหนดเป็นตัวเลขเพ่ือดูว่า
งานท่ีกำาลังทำาอยู่เข้าใกล้เป้าหมายมากน้อยเพียงใด
โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก		อาทิ		กูเกิ้ล		ห้าง
วอลมารท์	ฯลฯ	ตา่งกม็กีารกำาหนด	OKRs	มาอยา่ง
ต่อเนื่อง	เพื่อให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ประชุมแผนธุรกิจ ไปเมื่อ 12 ธันวาคมที่ผ่าน
มา ภายใต้งาน SVL [Sahaviriya Logistics] 
Business Plan 2016 : Power of Unity	 ซึ่ง
เปน็การรวมแผนธรุกจิของทกุบรษิทัในกลุม่ธรุกจิ
โลจิสติกส์	 ได้แก่	บจก.ท่าเรือประจวบ	บจก.ไลน์	
ทรานสปอร์ต	บจก.เรือลำาเลียงบางปะกง	บจก.
ท่าเรือบางปะกง	และแผนงานของทีมสนับสนุน
ใหธ้รุกจิเดนิหนา้	อาท	ิทมีพฒันาธรุกจิ	ทมีพฒันา
บุคลากร	เป็นต้น
	 	 สรุปสาระสำาคัญที่ได้จากการประชุมแผน
ธุรกิจของ	Sahaviriya	 Logistics	ปี	 2559	คือ	มุ่งสู่
การขยายฐานลูกค้า	 (หารายได้)	 รวมการบริการ

บจก.สหวิริยาโลจิสติกส์ - SAHAVIRIYA LOGISTICS [SVL]

บริษัท สหแลนด์พร็อพเพอตี้โฮลดิ้งส์ จำากัด - SAHA LAND PROPERTY HOLDINGS [SLPH]

	 	 เพ่ือพ่อท้ังแผ่นดิน...เม่ือวันท่ี	11	ธันวาคมท่ีผ่าน
มา	น้องๆ	 เยาวชนบางสะพาน	 โรงเรียนบางสะพาน	
(บ้านล่าง)	 ต.แม่รำาพึง	 อ.บางสะพาน	จ.ประจวบฯ	
นำาโดย	 ว่าที่ร้อยตรีเสรี	 สุขกันตะ	 ผู้อำานวยการ	
คณะครู	พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง	 และร่วมกันจัด
กิจกรรม	“ปั่นเพื่อพ่อ	Bike	for	Dad”	ด้วยกิจกรรมปั่น
จักรยาน	 เฉลิมพระเกียรติ	 ในโอกาสคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 88	
พรรษา	5	ธันวาคม	
	 	 โดยนำาเยาวชนตัวน้อย	ชั้น	ป.4	-	6	กลุ่มสมาคม			
ผู้ปกครองและชุมชนอาสาในพื้นที่บางสะพาน	กว่า	
180	คน	 ร่วมปั่นจักรยาน	จากหน้าโรงเรียน	จนถึง
บริเวณหน้าที่ทำาการ	 อบต.แม่รำาพึง	 ต.แม่รำาพึง	
อ.บางสะพาน	เพือ่แสดงความจงรกัภกัดตีอ่พอ่หลวง	
ซึ่งมีทีมส่งเสริมและพัฒนา	จาก	บริษัท	บางสะพาน
สมัพนัธ	์จำากดั	ในเครอืสหวริยิา	รว่มปัน่จกัรยาน	และ
แจกนำ้าดื่ม	เพื่อบริการให้กับนักปั่นในครั้งนี้ด้วย

เยาวชนบางสะพาน พร้อมใจ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ทีมส่งเสริมและพัฒนาในนามเครือสหวิริยา 
สนับสนุนกิจกรรม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
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      บจก. บางสะพานสัมพันธ์ รับเกียรติบัตร 
“โครงการโรงงานสีขาว” 
 ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เปน็ประธานในพธิมีอบเกยีรตบิตัร “โครงการโรงงานสขีาว” ใน
สถานประกอบกิจการ ให้แก่นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการ
แผนกส่งเสริมและพัฒนาอาวุโส บจก.บางสะพานสัมพันธ์ ใน
เครือสหวิริยา ที่ผ่านการรับรองจากโครงการส่งเสริมระบบการ
จัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำาปี 2558 
จัดโดย สนง.สวัสดิการรและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบฯ 
ณ ห้องแสงตะวัน โรงแรมหาดทอง จ.ประจวบฯ เมื่อวันก่อน

ประจำ�วันที่  1  มกร�คม  2559 ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

ไลน์ ทรานสปอร์ต  ต่อจากหน้า 1

ณ ห้องประชุมธราดล ท่าเรือประจวบ 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เมื่อช่วงต้นเดือน
ธันวาคมท่ีผ่านมา รวมท้ังเปิดให้ผู้ประกอบการ
รถรว่มฯ  เขา้ชมศนูยป์ฏบิตักิารควบคมุขนสง่
สินค้า (Operation Control Center) ซี่งเป็น
ศูนย์ควบคุมการทำางานรถขนส่งสินค้าเครือ
สหวิริยา 

  โดยในงานประชมุฯ ไดร้บัความรว่มมอืเปน็
อย่างดีจากเพื่อนคู่ค้ากลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการ
บริษัทรถร่วมบริการฯ  17  บริษัท  มาร่วมพูดคุย
ทั้งนี้ นายอุดม สดใส ในฐานะกรรมการผู้จัดการ 
ไลน์ ทรานสปอร์ต และบทบาทของเลขาคณะ
ทำางานควบคุมการปฏิบัติรถขนส่งสินค้าของ
เครือฯ ได้ร่วมบรรยาย พร้อมหารือถึงแนวทาง

พัฒนาทั้งด้านมาตรฐาน (Standard) ด้านการให้
บริการ (Service) ด้านความร่วมมือพันธมิตรทาง
ธุรกิจ (Partners) ด้วยการบริหารงานในรูปแบบ 
“One Stop Service” ทีจ่ะชว่ยสรา้งนยิามใหมแ่หง่
ธุรกิจโลจิสติกส์ให้แก่ผู้บริโภค พร้อมชูนโยบาย
คุณภาพในการบริหารงานของไลน์ ทรานสปอร์ต 
ในปี 2559 ทั้งด้านจริยธรรม ขนส่งปลอดภัย ใส่ใจ

ชุมชน สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสำาเร็จและมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ เดนิหนา้สูเ่ปา้หมายทางธรุกจิ
ร่วมกันอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง สร้างความพึง
พอใจให้ลูกค้าสูงสุด
  ด้านนายสุรเดช มุขยางกูร ในฐานะ
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหวิริยา โลจิสติกส์
จำากัด กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์เครือสหวิริยา ได้ร่วม

ให้นโยบายและทิศทางการบริหารงานในปี 2559  
พร้อมวางกลยุทธ์ ความร่วมมือสร้างพันธมิตร
ทางธุรกิจ ยกระดับงานบริการสู่มาตรฐานสากล 
และที่สำาคัญคือการยกระดับการบริการให้เกิด
เป็น “One Stop Service” เต็มรูปแบบ ภายใต้การ
บริการ จาก 5 กลุ่มธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส์ ใน
เครือฯ ประกอบด้วย                   
1. ธุรกิจท่าเรือนำ้าลึก-บจก.ท่าเรือประจวบ 
2. ธุรกิจรถขนส่งขนาดใหญ่-บจก.ไลน์ ทราน- 
 สปอร์ต
3. ธุรกิจเรือลำาเลียง - บจก.เรือลำาเลียงบางปะกง
4. ธุรกิจท่าเรือชายฝ่ังแม่นำา้ - บจก.ท่าเรือบางปะกง
5. ธุรกิจชิปปิ้ง - บจก.สหวิริยาชิปปิ้ง
  เพื่อเป็นผู้ให้บริการทางเลือกที่เหมาะสม
กับการจัดการด้านขนส่งให้แก่ลูกค้า - Providing 
Optimal Logistics Solution และได้กล่าวขอบคุณ
เพื่อนคู่ค้าผู้ประกอบการบริษัทรถร่วมบริการฯ ที่
ไดม้ารว่มประชมุ ปรกึษาหารอื แลกเปลีย่นความ
คดิในการดำาเนนิธรุกจิทีจ่ะรว่มเดนิหนา้ไปดว้ยกนั 
  การประชมุดงักลา่วฯ นบัเปน็ภาพแหง่ความ
ร่วมมือ ร่วมใจ และความเข้าใจอย่างดียิ่งจากพี่
น้องเพื่อนคู่ค้า (รถร่วมบริการ) ใน อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบฯ ที่จะยืนหยัดและเดินหน้า รวมพลัง
สร้างความเป็นหนึ่ง เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและเดิน
หน้าไปในทิศทางเดียวกัน

สนง.ทรัพย์สิน      ต่อจากหน้า 1

โดยมภีาคเีครอืขา่ยองคก์ร อาท ิมลูนธิหิวัใจอาสา
ศูนย์คุณธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.มหามกุฏราช-
วิทยาลัย สมาคมนักสร้างสุข (สสส.) กองทุนเวลา
เพื่อสังคม และสำานักงานเขตบางซื่อ รวมถึงเครือ
สหวริยิา ทีไ่ดร้บัเชญิใหเ้ขา้รว่มแบง่ปนัขอ้มลูงาน
ด้านการพัฒนาชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการ
ร่วมสนับสนุนงานดังกล่าว 
  นายณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ รองประธาน
กิตติมศักดิ์ คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา เป็นผู้แทน
จากเครือฯ ร่วมงานดังกล่าว พร้อมด้วยทีมส่งเสริม
และพัฒนา บจก.บางสะพานสัมพันธ์ ได้เป็น
ตัวแทนกลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมนำาเสนอข้อมูลผ่าน
บธูนทิรรศการ ดา้นการพฒันาอตุสาหกรรมเหลก็
กับชุมชน นำาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนบางสะพาน 
ร่วมออกร้านเพ่ือส่งเสริมอาชีพและรายได้  พร้อมนำา
ผูแ้ทนธนาคารชมุชนและสภาผูน้ำาฯ อ.บางสะพาน
ร่วมเดินทางศึกษาดูงานเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนเมืองสู่
ศนูยร์วมสรา้งสขุแบบทอ้งถิน่ของชมุชนราชทรพัย ์
ซึง่นบัเปน็โอกาสดทีีผู่น้ำาและชมุชน อ.บางสะพาน 
และภาคอุตสาหกรรม ได้ร่วมงานดีๆ ในครั้งนี้ 
ต่อเนื่องเป็นเป็นที่ 2 และถือเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เปิดโลกทัศน์และแบ่งปันงานด้านพัฒนา

การแสดงเล่าเรื่องราววิวัฒนาการของชุมชนราช
ทรพัยจ์ากอดตีจนถงึปจัจบุนั เสวนาเปา้หมายตวั
ชีว้ดัความสขุเพือ่ชมุชน และมพีธิมีอบธงความสขุ
ให้กับชุมชนราชทรัพย์ ต่อด้วยภาคบ่าย ประธาน
ชุมชมราชทรัพย์ ได้นำาผู้สนใจเยี่ยมชมวิถีชีวิต
ชุมชนราชทรัพย์ โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ 5 
สถาน ีอาท ิฐานสขุใจดว้ยแรงศรทัธา เสยีสละรว่ม
สรา้งสขุสว่นรวม รว่มแรงรว่มใจสรา้งสขุลกัษณะ 

ชุมชน ที่เครือสหวิริยา ร่วมเป็น
พี่เลี้ยงขับเคลื่อนร่วมกับพี่น้อง
ชาวบางสะพาน 
  ภายในงานมบีธูใหค้วามรู้
ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพของชุมชน จากภาคีเครือ
ข่ายองค์กร และการ ออกร้าน
จำาหนา่ยสนิคา้ผลติภณัฑช์มุชน 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวที 

สุขกับไฮโซรสแซ่บ และสุดท้ายกับศูนย์เรียนรู้
สร้างความสุข เพื่อสัมผัสกับวิถีดั้งเดิมและการ
พัฒนาของชุมชนราชทรัพย์ในปัจจุบัน 
  ดา้นทีป่รกึษาเครอืสหวริยิา นายณรงคพ์งศ ์
โพธสิมบตั ิไดก้ลา่วชืน่ชมชมุชนราชทรพัย ์ถงึการ
บริหารจัดการชุมชนให้มีความสุข สามัคคี พร้อม
ทั้งชื่นชมในความร่วมมือของหน่วยงานราชการ 
ภาครัฐและเอกชนจากหลายพื้นที่ ทุกคนได้ร่วม

กันจัดงานดีๆ ขึ้น ด้วยใจที่เกิดจากความร่วมมือ 
และยนิดทีีเ่ครอืสหวริยิา ไดร้บัเชญิใหม้ารว่มงาน
เป็นครั้งที่ 2 และวันนี้ รู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้มา
รว่มงาน ชมุชนราชทรพัยแ์มจ้ะเปน็ชมุชนเมอืง แต่
ดแูลว้มคีวามอบอุน่ มคีวามสขุจรงิๆ ขอ้สำาคญั คอื 
แกนนำาทำาด้วยใจให้ชุมชนมีความสุขแบบยั่งยืน 
ขอเป็นกำาลังใจให้ทุกคนทำางานด้านพัฒนาให้
สำาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้
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ประจําวันที่  1 มกราคม 25594 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ที่ปรึกษา  :  นายวิน วิริยประไพกิจ ,  นายนาวา จันทนสุรคน / คณะทํางานบริษัทในเครือสหวิริยา  :  บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) ,  บจก.บางสะพานสัมพันธ ,
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด , บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด , บริษัท ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท จํากัด , บริษัท เรือลําเลียงบางปะกง จํากัด และ บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด
ติชมและเสนอแนะ คณะผูจัดทําหนังสือพิมพ ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา โทร.02 2853101-10 ตอ 574 บทความและภาพทั้งหมดที่ลงตีพิมพในหนังสือพิมพ “ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา” เปนลิขสิทธิ์ของ คณะทํางาน
ในเครอืสหวริยิา หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซาํ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

บี.เอส.เมทัล        ตอจากหนา 1

ใหความรูเรื่องโรคเอดสในสถานประกอบการ 
และเปนเพยีง 1 ใน 3 บรษิทัเอกชนท่ีไดเขารับพระ-
ราชทานรางวัลฯ งานดังกลาวจัดข้ึนโดยศูนยวิจัย
โรคเอดส สภากาชาดไทย ณ อาคารจตรุสั จามจรุ ี
(ศูนยการคาจามจุรีสแควร) 
  ภายในงานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปดงาน 
พรอมประทานโลรางวัลแกบุคคลดีเดนดานการ
แพทยและสาธารณสุข บุคคลดีเดนดานสังคม 
สื่อสรางสรรคดีเดน สถานประกอบการดีเดน 
ครอบครวัดเีดน องคการบรหิารสวนทองถิน่ ชมรม
กลุมผูติดเชื้อดีเดน และผูสนับสนุนดีเดน รวม 27 
ราย จากนัน้ ทรงจดุโคมเทยีน และทรงรวมขบัรอง
เพลง “อยายอมแพ” และเพลง “คําสัญญา” เพื่อ
เปนขวัญกําลังใจแกผูติดเชื้อเอชไอวี 
  โดยศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานภาครัฐและ

เอกชน รวมกนัจดังานนีข้ึน้ภายใตแนวคดิ “Ending 
AIDS ตรวจเรว็ รกัษาเรว็ ยตุเิอดส” ตามทีอ่งคการ
สหประชาชาติไดกําหนดใหวันท่ี 1 ธันวาคมของทุกป
เปนวันเอดสโลก ภายในงานมีนิทรรศการความรู
ควบคูกิจกรรมบันเทิง เพ่ือกระตุนเตือนใหประชาชน
เกิดความตระหนักถึงปญหาของโรคเอดส และ
สรางภูมิความรูในการปองกันเก่ียวกับโรคดังกลาว
  นายราเชนทร มณีสวางวงศ กรรมการ
ผูจัดการ บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด (สาขา 1 
อ.บางสะพาน) ในเครือสหวิริยา เผยถึงความรูสึก
ภายหลังที่ไดรับรางวัลฯ วา ”รูสึกดีใจ และเปน

เกียรติอยางสูงที่เปนตัวแทนขององคกร ไดเขา
รับพระราชทานรางวัลสถานประกอบการดีเดน 
จากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี 
พระวรราชาธินัดดามาตุ ในครั้งนี้ ฐานะที่องคกร
รวมเปนสวนหนึ่ง ใน 3 ขององคกรเอกชนที่รวม
ทําคุณประโยชนใหกับสังคมดานการรณรงค
ปองกัน และชวยเหลือสนับสนุนผูติดเชื้อเอช ไอ 
วี ใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดตามปกติ ซึ่ง 
บี.เอส.เมทัล มีนโยบายชัดเจนใหพนักงานทุก
ระดบัตระหนกัถงึปญหาของโรคเอดส และทกุคน
ควรไดรับรูถึงวิธีปองกันภัยที่ถูกตอง สงเสริมให

พนักงานมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดส
และวัณโรค และที่สําคัญตองรวมมือกันปองกัน
แกไขปญหา รวมทั้ง สรางความเขาใจและให
กําลังใจกับผูติดเชื้อเอช ไอ วี และขอขอบคุณ
พนักงานและคณะทํางานฯ ทุกสวนที่มีสวนรวม
ทาํใหองคกรไดรางวลัดงักลาวฯ สวนตวัรูสกึภมูใิจ
มาก และในปนี้ เราไดรับมาแลวหลายรางวัล 
เสมอืนเปนการการนัต ีถงึความมุงมัน่ตัง้ใจในการ
ทาํตามแนวทางและนโยบายการทาํงานของกลุม
เหลก็เครอืสหวริยิา ทีมุ่งเนนใหความสาํคญัในทกุ
มิติของสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

  อําเภอบางสะพานจัดงานยิง่ใหญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม-
พรรษา  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภมูพิลอดลุยเดชฯ  ครบรอบ
88 พรรษา วันท่ี 5 ธันวาคม  โดยนายถวิล ฉันทาวรานุรักษ  นายอําเภอ
บางสะพาน จ.ประจวบฯ เปนประธานในพิธี นําจุดเทียนชัยถวาย
พระพรชัยมงคล 
  เครือสหวิริยา โดยทีมสงเสริมและพัฒนา จาก บจก.บางสะพาน-
สมัพนัธ ในฐานะผูแทนบรษิทัในเครอืสหวริยิา อ.บางสะพาน รวมพธิี
ดังกลาว  พรอมหนวยงานราชการ  คณะครู  นักเรียน  องคกรภาคเอกชน
รวมถงึประชาชน กวา 800 คน พรอมใจกนัสวมเสือ้สเีหลอืง เพ่ือรวม
ถวายความจงรักภักดี มีการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติอยางสวยงาม  
ณ บริเวณลานดานหนาท่ีวาการอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบฯ

ประมวลภาพ
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
กิจกรรมสัปดาหความปลอดภัยในการทํางาน  TCS  Safety  Week  2015

  ผูบริหารและพนักงาน บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย (TCS) 
เครือสหวิริยา จัดงานสัปดาหความปลอดภัยในการทํางาน 
ประจําป 2558 : TCS  Safety  Week  2015  โดยมีนายซาโตชิ
มูราตะ  ผูจดัการโรงงาน  นายสมเกียรติ  ตงสกุลรุงเรอืง  ผูชวย
ผูจดัการโรงงาน พรอมแทก็ทมีตวัแทนพนกังาน กวา 60 คน รวม
พิธีเปดงาน  ดวยการเตนบริหารรางกาย  แสดงถึงการเตรียม
ความพรอมในการทํางาน ซ่ึงถือเปนกิจวัตรของชาว TCS ที่      
สงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกาย เพื่อสรางสุขภาพที่ดี 
  กิจกรรมงานสัปดาหความปลอดภัย จัดมาอยางตอเนื่อง
ทกุป เพือ่สรางความรูและปลกูจติสาํนกึ ใหพนกังานไดตระหนกั

และเหน็ความสาํคัญ และใสใจดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
บรรยากาศในงานแบงเปนซุมตางๆ อาท ินทิรรศการดานความ
ปลอดภัย ซุมเลนเกมสแจกของรางวัลแทรกดวยสาระความรู
และความสนุกสนาน สาธิตการขับขี่มอเตอรไซคใหปลอดภัย
และถูกกฎจราจร ซุมแสดงสินคาอุปกรณดานความปลอดภัย 
สาธิตการซอมดับเพลิงเบื้องตน ดวยทีมงานผูเช่ียวชาญจาก 
อบต.แมราํพงึ หนวยตรวจสขุภาพเบือ้งตน จาก รพ.บางสะพาน 
ฟรีไมมีคาใชจาย โดยจัดขึ้น ณ บริเวณลานจอดรถภายใน บจก.
เหล็กแผนเคลือบไทย อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เมื่อตนเดือน
ธันวาคม ที่ผานมา

ประมวลภาพ
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