ปีที่ 6 ฉบับที่ 132 ประจำ�วันที่ 1 ตุลาคม 2558

มุง่ สร้างเสถียรภาพเหล็กแผ่นรีดร้อน
SSIยกเลิกโรงถลุงเหล็ก-เข้าศาลฟืน้ ฟู
เอสเอสไอยกเลิกกิจการธุรกิจโรงถลุง
เหล็ก พร้อมปรับปรุงโครงสร้างการเงิน
ผ่านศาลฟืน้ ฟูกจิ การหลังร่วมหารือกับ
กลุม่ ธนาคารเจ้าหนีร้ ายใหญ่ เพือ่ เสริม
สภาพคล่ อ งธุ ร กิ จ เหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อ น
ที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงให้
ดำ�เนินธุรกิจต่อไปได้

สร้างชุมชนสีเขียว
สุขภาพแข็งแรง
SSI จัดปั่น2ล้อ
ช่วยพ่อปลูกป่า

เอสเอสไอจัดกิจกรรม “ปัน่ 2 ล้อ
ช่วยพ่อปลูกป่า” เนื่องในวัน
ปลอดรถ (Car Free Day) กิจกรรม
เสริมจาก 2 ล้อรักษ์บางสะพาน
เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนบางสะพานตระหนักถึงเรือ่ งการลด
ภาวะโลกร้อน โดยการรวมพลัง
ปั่นจักรยานไป-กลับระยะทาง
18 กิ โ ลเมตรร่ ว มปลู ก ต้ น ไม้
จำ�นวน 300 ต้น ณ สำ�นักสงฆ์
ทุง่ ทับทอง หมู่ 12 ตำ�บลร่อนทอง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
มีประชาชนเข้าร่วม 117 คน
ผู้ สื่ อ ข่ า ว “ข่ า วฅนเหล็ ก
เอสเอสไอ” รายงานว่า เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ที่ผ่าน
มา บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ได้
จัดโครงการ “ปั่นสองล้อช่วยพ่อ
ปลูกป่า” ประจำ�ปี 2558 ขึ้น ซึ่งจัด
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยที่ผ่านมาได้
กระแสตอบรับที่ดีจากประชาชน
ทั่วไป ซึ่งในปีนี้ได้จัดกิจกรรมปั่น
จักรยานจากจุดลงทะเบียนบริเวณ
หน้าทีว่ า่ การอำ�เภอบางสะพาน ไป
ยังสำ�นักสงฆ์ทุ่งทับทอง รวมระยะ
ทางไป-กลับ 18 กิโลเมตร เพื่อร่วม
ปลูกต้นไม้จำ�นวน 300 ต้น บริเวณ
ริ ม ถนนรอบกำ � แพง สำ � นั ก สงฆ์
อ่านต่อ น.4
ทุ่งทับทอง

อ่านข่าวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส์
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		นายวิน วิริยประไพกิจ ประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารกลุ่ ม และกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มหาชน) (“SSI” หรือ “บริษัทฯ”)
เปิ ด เผยว่ า “ตามที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ ป ระกาศ
หยุดผลิตเหล็กแท่งแบนชั่วคราวที่โรงงาน
เอสเอสไอที ไ ซด์ ข องธุ ร กิ จ โรงถลุ ง เหล็ ก
ที่ ดำ � เนิ น งานโดยบริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อินดัสตรี ยูเค จำ�กัด (“SSI UK”) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา

มอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

ระหว่างรอผลการหารือกับรัฐบาลอังกฤษ
และผู้มีส่วนได้เสียในการให้ความร่วมมือ
ลดต้นทุนการผลิตและหยุดผลขาดทุนของ
ธุรกิจ โรงถลุงเหล็ก และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2558 SSI UK มี ค วามจำ � เป็ น ต้ อ งหยุ ด
การผลิตในส่วนของโรงถลุงเหล็กเอาไว้ ซึง่
จะส่งผลให้ต้องมีการลดการจ้างพนักงาน
ลงจำ�นวนประมาณ 1,700 คน จากทั้งหมด
ประมาณ 2,000 คน นั้น จากการประเมิน
สถานการณ์ล่าสุด บริษัท ฯ ขอแจ้งว่า SSI
UK ได้ตัดสินใจยื่นคำ�ร้องและชำ�ระบัญชี
(Liquidation) ต่อศาล และศาลได้รับคำ�ร้อง
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 2 ตุลาคม
2558 ซึ่งส่งผลให้สินทรัพย์ของ SSI UK
เข้ า สู่ ก ระบวนการชำ � ระบั ญ ชี ใ นทั น ที
นอกจากนี้ จะส่งผลให้คณะกรรมการของ
SSI UK สิ้นสุดอำ�นาจดำ�เนินการกิจการ
ของ SSI UK ด้วย”		
อ่านต่อ น.2

SSI-TCR รับสามรางวัลอุตฯดีเด่น
บริหารความปลอดภัย-คุณภาพ

		ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็น
ตัวแทนนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำ�ปี
2558 ให้แก่นายทินกร ผดุงวงศ์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือ SSI (ภาพบน) และ Mr.Mitsuo Yasuhisa กรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) (TCRSS)
(ภาพกลาง) ในประเภทการบริหารความปลอดภัย และมอบรางวัล
ประเภทการบริหารงานคุณภาพให้แก่ นายเชาวรัตน์ จั่นประดับ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป SSI (ภาพล่าง) เพือ่ ส่งเสริมผูป้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่ม มีความวิริยะอุตสาหะในการ
สร้างสรรค์สงิ่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศ ณ อาคาร
ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2558

กลุม่ SSI ใส่ใจการบริหารความปลอดภัย และการบริหารงานคุณภาพ คว้า 3 รางวัลอุตสาหกรรม
ดีเด่น ประจำ�ปี 2558 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เผยทั้งสองบริษัท รับรางวัลต่อเนื่องตั้งแต่ปี
2543 และ 2546 ตามลำ�ดับ ผู้บริหารยํ้ายังคงมุ่งมั่นสร้างความก้าวหน้า พัฒนาบริษัทต่อเนื่อง
รองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เผยภาพรวมอุตสาหกรรมไทยมีสว่ นสร้างอนาคตให้ประเทศชาติ
พร้อมสนับสนุนเพิม่ ขีดความสามารถแข่งขัน เพือ่ ให้ไทยก้าวเป็นผูน้ �ำ ในอาเซียนและเวทีโลก
		 เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ตึกสันติ อุตสาหกรรม โดยมี นางอรรชกา สีบุญเรือง
ไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหาร
โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ ดร.สมคิด กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารระดับสูงของ
จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน หน่วยงานในสังกัด ผูป้ ระกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
ในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำ�ปี 2558 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนและผู้มีเกียรติ
ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง ประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมงาน อ่านต่อ น.3

สหวิริยา-ชาวบางสะพาน441คนร่วมใจปั่นลดโลกร้อน
เครือสหวิรยิ ารวมพลังชาวบางสะพาน
พนักงานในเครือสหวิริยา 441 คน
ปัน่ “2 ล้อรักษ์บางสะพาน” ประจำ�
ปี 2558 (Bangsaphan Car Free Day
2015) ต่อเนือ่ งเป็นปีท่ี 5 เพือ่ รณรงค์
ให้ประชาชนบางสะพานตระหนัก
ถึงเรื่องการลดภาวะโลกร้อน และ

ลดการใช้ พ ลั ง งานควบคู่ กับการ
ออกกำ�ลังกายด้วยการปัน่ จักรยาน
เพื่อสุขภาพ เนื่องในวันปลอดรถ
สากล หรือ World Car Free Day โดย
การปั่นจักรยานไป-กลับระยะทาง
12 กิโลเมตร พร้อมร่วมใจดับเครือ่ ง
ยนต์ที่ใช้พลังงาน อ่านต่อ น.4
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
มุ่งสร้างเสถียรภาพ ต่อจากหน้า 1
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประเมินผลกระทบจาก
การยกเลิกกิจการและชำ�ระบัญชีของ SSI UK
ซึ่งจะมีต่องบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
ในไตรมาสที่ 3/2558 ประกอบด้วย 1) เงินลงทุน
ในบริษัทย่อย ประมาณ 27.48 พันล้านบาท ซึ่ง
บริษัทฯ จะต้องมีการบันทึกการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้ผล
ขาดทุนจากรายการดังกล่าวในงบกำ�ไรขาดทุน
2) ยอดหนี้สินคงค้างระหว่างกัน ประมาณ 6.25
พันล้านบาท ซึง่ บริษทั ฯ จะต้องตัง้ สำ�รองหนีส้ นิ
ดังกล่าวเต็มจำ�นวนในงบแสดงฐานะการเงิน
และรับรู้ผลขาดทุนจากรายการดังกล่าวในงบ
กำ�ไรขาดทุน 3) หนีข้ อง SSI UK จำ�นวน 790 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.8 หมื่นล้านบาท
ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้คํ้าประกันของ SSI UK
ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมีการบันทึกหนี้สินเพิ่มขึ้นใน
งบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้ผลขาดทุนจาก
รายการดังกล่าวในงบกำ�ไรขาดทุน
		“การยกเลิกกิจการธุรกิจโรงถลุงเหล็กไม่ได้
ส่ ง ผลกระทบต่ อ การผลิ ต เหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อ น
ของบริษทั ฯ เนือ่ งจากยังมีวตั ถุดบิ เหล็กแท่งแบน
สำ�รองอยู่ และสามารถจัดซื้อวัตถุดิบเหล็กแท่ง
แบนราคาถูกในตลาดได้”   

ประจำ�วันที่ 1 ตุลาคม 2558
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ SSI UK ได้ถูก
กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่เรียกให้ชำ�ระหนี้
ที่ค้างอยู่ตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน และส่งผลให้
หนีเ้ งินกูย้ มื จากกลุม่ ธนาคารเจ้าหนีร้ ายใหญ่ถงึ
กำ�หนดชำ�ระทั้งหมดในทันที และกลุ่มธนาคาร
เจ้าหนีร้ ายใหญ่ได้เรียกให้บริษทั ฯ เป็นผูช้ �ำ ระหนี้
ของ SSI UK ในฐานะผู้คํ้าประกัน ทำ�ให้บริษัทฯ
ต้องรับรู้หนี้เงินกู้ยืมทั้งจำ�นวนของ SSI UK ด้วย
ซึง่ บริษทั ฯ ไม่มคี วามสามารถในการชำ�ระหนีไ้ ด้
ต่อมา กลุม่ ธนาคารเจ้าหนีร้ ายใหญ่ได้ตดั สินใจ
เรียกให้บริษทั ฯ ชำ�ระหนีท้ ค่ี า้ งอยูต่ ามเงือ่ นไขการ
กูย้ มื เงินเพิม่ เติมจากกรณีของ SSI UK เนือ่ งจาก
บริษทั ฯ อยูใ่ นภาวะทีม่ หี นีส้ นิ มากกว่าทรัพย์สนิ
และกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่จะใช้สิทธิใน
การเรียกภาระคํ้าประกันจาก SSI UK ในฐานะ
ผู้คํ้าประกันของบริษัทฯ อีกด้วย เพื่อเป็นการ
รักษาสิทธิของกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่
		“สถานการณ์ ดั ง กล่ า วส่ ง ผลกระทบต่ อ
สถานะการเงินของบริษทั ฯ โดยตรง บริษทั ฯ และ
กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ 3 รายจึงได้หารือ
เพื่อหาแนวทางในการรักษาธุรกิจเหล็กแผ่นรีด
ร้อนของบริษัทฯ ให้สามารถดำ�เนินการได้ตาม
ปกติ และรักษามูลค่าทางธุรกิจของบริษัทฯ ไว้

รวมถึงคงไว้ซง่ึ ระดับความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจของบริษัทฯ  ให้มีอยู่  เพื่อให้เกิดผล
กระทบน้อยที่สุดต่อพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า
ของบริษทั ฯ  โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ  ได้มมี ติ
เห็นชอบให้บริษัทฯ  ปรับปรุงโครงสร้างทางการ
เงินโดยยืน่ คำ�ร้องขอฟืน้ ฟูกจิ การต่อศาลในวันที่
1 ตุลาคม 2558  และอนุมัติให้บริษัทฯ  เป็นผู้ทำ�
แผนการฟื้น ฟูกิจ การ โดยในกรณีนี้ อำ�นาจ
หน้าที่ และความรับผิดในฐานะผู้ทำ�แผนการ
ฟืน้ ฟูกจิ การตกเป็นของกรรมการของบริษทั ฯ ที่
มีชื่อตามหนังสือรับรอง โดยอนุมัติมอบอำ�นาจ
ให้นายวิน วิริยประไพกิจ หรือ นายณรงค์ฤทธิ์
โชตินุชิตตระกูล ในฐานะผู้บริหารของลูกหนี้
(บริษัทฯ) เป็นผู้ทำ�แผน”
ในการนี้ กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่จะ
สนับสนุนให้บริษัทฯ บริหารงานต่อไป โดยจะ
พิจารณาให้การสนับสนุนวงเงินหมุนเวียนเพิ่ม
เติมตามสมควรเพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่อง
ในการดำ�เนินธุรกิจ โดยให้ที่ปรึกษาทางการ
เงินทำ�หน้าที่ควบคุมเงินสด (Cash Monitoring)
ของบริษัทฯ และกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่
จะให้ความร่วมมือสร้างความเชือ่ มัน่ กับคูค่ า้ ของ
บริษัทฯ ในการดำ�เนินธุรกิจต่อไป

นายวิน กล่าวอีกว่า “กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้
รายใหญ่และบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็น
ว่า การเข้าสู่ศาลฟื้นฟูกิจการ จะทำ�ให้บริษัทฯ
ได้รบั การปรับปรุงเเก้ไขสภาพคล่องทางการเงิน
ให้ดีขึ้น เพียงพอต่อการสนับสนุนให้ธรุ กิจเหล็ก
แผ่นรีดร้อนในประเทศไทย ดำ�เนินต่อไปได้อย่าง
มีเสถียรภาพ เนือ่ งจากราคาเหล็กแท่งแบนทีล่ ด
ลงมามาก ทำ�ให้ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนมีความ
สามารถในการแข่งขันสูง และสามารถทำ�กำ�ไร
ได้ดีโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ
(Premium Value Products) ที่มีส่วนต่างราคา
สูง รวมทั้งโอกาสในการขยายตลาดเพิ่มมาก
ขึ้นจากการเจริญเติบโตของภูมิภาคอาเซียนที่
มีปริมาณการบริโภคเหล็ก 60 ล้านตันต่อปีใน
ปัจจุบัน และจะเติบโตไปเป็น 80 ล้านตันต่อปี
ภายในสามปีข้างหน้า ปริมาณความต้องการ
ใช้เหล็กในประเทศทีเ่ ติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่
ปัจจุบนั ปริมาณการบริโภคเหล็กเฉลีย่ ในไทยยัง
สูงอยู่ที่ 17 ล้านตันต่อปี รวมทั้งโครงการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ และโครงการสาธารณูปโภค
ต่างๆ ที่ริเริ่มโดยรัฐบาล การใช้จ่ายภาคครัว
เรือนที่ขยายตัวสูงขึ้น และการขยายตัวของหัว
เมืองใหญ่ในประเทศ”

สัมภาษณ์พิเศษ
นายวิน วิริยประไพกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสเอสไอ
“สภาวะตลาดเหล็กโลกที่ตกตํ่า ส่งผลให้เราขาดทุนและมีภาระหนี้เยอะ
เราจึงยกเลิกธุรกิจโรงถลุงเหล็กและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้ศาลฟื้นฟู
ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำ�ให้เราเรียนรู้มากขึ้น
ขณะนี้เรามีโอกาสกลับมามุ่งสร้างจุดแข็งในธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน
ที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง และสร้างโอกาสในการก้าวเดินไปข้างหน้า”
“การดำ�เนินงานธุรกิจโรงถลุงเหล็กนับตั้งแต่เริ่มผลิตในปี 2555 บริษัทได้มุ่งเน้นการลด
ค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดรวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันจากการปรับปรุงการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพ เราสามารถลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยได้มากกว่าร้อยละ 30 หรือคิดเป็นเงิน
มากกว่า 180 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี แต่ธุรกิจโรงถลุงเหล็กประสบปัญหาขาดทุนจากสภาวะ
ตลาดเหล็กโลกที่กำ�ลังการผลิตล้นความต้องการอย่างรุนแรง จากการอุดหนุนการส่งออกเหล็ก
ของรัฐบาลจีน ค่าเงินสกุลรูเบิลของรัสเซียที่ตกตํ่า รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจของจีนและ
รัสเซีย ที่ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกเหล็กจากทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ทำ�ให้ราคาเหล็กแท่งแบน ลดลงมากกว่าต้นทุนการผลิตของธุรกิจโรงถลุงเหล็กที่ลดลงมาได้”
“วันที่ 18 กันยายน 2558 บริษัทฯ ตัดสินใจหยุดการผลิตโรงถลุงเหล็ก และเมื่อวันที่
28 กันยายน 2558 ได้ตัดสินใจหยุดการผลิตถาวรพร้อมประกาศลดพนักงานของโรงถลุงเหล็ก        
1,700 คน แต่เนื่องจากสภาวะตลาดเหล็กโลกที่ตกตํ่าซึ่งจะส่งผลกระทบอีกนาน ในวันที่ 2
ตุลาคม 2558 เอสเอสไอ ยูเค จึงได้ยื่นยกเลิกกิจการต่อศาลในที่สุด”
“นอกจากนี้ จากการที่ธนาคารผู้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ต้องดำ�เนินการตามมาตรการ  
ตั้งสำ�รอง 100 % สำ�หรับเงินกู้ที่ปล่อยให้เอสเอสไอ ยูเค ประมาณ 2.8 หมื่นล้าน ซึ่งบริษัทฯ ต้อง  
รับภาระหนีค้ า้ํ ประกันนี้ เมือ่ รวมกับหนีข้ องบริษทั เองทีม่ อี ยู่ 2 หมืน่ กว่าล้าน ทำ�ให้บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ   
5 หมืน่ กว่าล้าน เนือ่ งจากเป็นหนีส้ นิ จำ�นวนเยอะมาก หากดำ�เนินงานต่อจะทำ�ให้ขาดความเชือ่ มัน่
บริษัทฯได้หารือกับธนาคารมาโดยตลอด และได้ข้อสรุปว่า ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นธุรกิจของ
เรามีความสามารถในการแข่งขันสูงและทำ�กำ�ไรได้ ผลจึงออกมาว่าบริษัทจะเข้าสู่กระบวนการ
ฟืน้ ฟูกจิ การภายใต้ศาลฟืน้ ฟู ซึง่ น่าจะเป็นวิธที เี่ หมาะสมทีส่ ดุ กลไกของการเข้าศาลฟืน้ ฟู จะช่วย
ให้ธนาคาร และคู่ค้า สบายใจที่จะสนับสนุนเงินใหม่ให้เรา และเราต้องการเงินใหม่มาใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียน เป็นการแก้ปัญหาที่ได้ผล สามารถควบคุมได้”
“สำ�หรับกระบวนการทางศาลนัน้ เราได้ยน่ื คำ�ร้องขอฟืน้ ฟูกจิ การต่อศาลในวันที่ 1 ตุลาคม 2558
และเสนอให้บริษทั ฯ เป็นผูท้ �ำ แผนการฟืน้ ฟูกจิ การ โดยมอบอำ�นาจให้ผม (นายวิน วิรยิ ประไพกิจ)

SSI p.2.indd 1

หรือ นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินชุ ติ ตระกูล ในฐานะผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เป็นผูท้ �ำ แผน ซึง่ ศาลจะนัดวัน
พิจารณา (ประมาณวันที่ 21 ธันวาคม) เพื่อมีคำ�สั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำ�แผน หลังจากนั้น
เราจะทำ�แผนเสนอว่าเราจะฟื้นฟูกิจการอย่างไรและมีที่ปรึกษาทางการเงินช่วยเหลือ ทั้งในส่วน
ทรัพย์สนิ หนีส้ นิ โครงสร้างทางการเงิน เพือ่ ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเสนอให้ธนาคาร
เจ้าหนีอ้ นุมตั กิ อ่ นส่งให้ศาลเห็นชอบและนำ�แผนไปดำ�เนินการต่อไป ทุกขัน้ ตอนต้องอาศัยการลงมติ
และความเห็นชอบของศาล ทัง้ นีห้ ากดำ�เนินการตามแผนสำ�เร็จ  บริษทั ก็จะออกจากแผนฟืน้ ฟูได้”
“ในช่วงเวลานับจากนีเ้ ป็นเวลาสำ�หรับแก้ไขธุรกิจและทำ�แผนฟืน้ ฟูเสนอ  โดยสามารถดำ�เนิน
ธุรกิจได้ตามปกติ ซึง่ เรากำ�ลังหารือกับธนาคารเรือ่ งเงินทุนหมุนเวียนทีจ่ ะมีเข้ามาช่วยเสริม ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมเพื่อที่เราจะได้ซื้อวัตถุดิบสำ�หรับผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนไปขายลูกค้าได้”
“ประสบการณ์ที่ผ่านมา 5 ปี  ทำ�ให้เราเรียนรู้มากขึ้น  ขณะนี้เรามีโอกาสกลับมามุ่งสร้าง
จุดแข็ง และสร้างโอกาสในการก้าวเดินไปข้างหน้า ด้วยความสามารถที่เรามี รวมทั้งระบบ                 
ธรรมาภิบาลและระบบตรวจสอบที่ดี ผมเชื่อว่าเราสามารถแข่งขันได้ ผมมั่นใจในความพร้อม
ของพนักงาน ว่าจะมองทะลุปัญหาและเห็นโอกาส การฝ่าฝันอุปสรรคจะทำ�ให้เราแข็งแกร่งมาก
ขึ้น ผ่านเรื่องนี้ไปได้ เราก็พร้อมจะสู้กับปัญหาอื่นๆ ได้”

นายนาวา จันทนสุรคน

เจ้าหน้าที่บริหาร สายกิจการสาธารณะกลุ่ม
และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ
“การฟื้นฟูกิจการโดยการสนับสนุนของกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่
จะสนับสนุนให้ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนดำ�เนินต่อไปได้อย่างมีเสถียรภาพ”
“การฟื้นฟูกิจการโดยที่กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่จะสนับสนุนให้บริษัทฯ บริหารงาน
และให้การสนับสนุนวงเงินหมุนเวียนเพิม่ เติมให้บริษทั ฯ มีสภาพคล่องในการดำ�เนินธุรกิจนัน้ จะ
สนับสนุนให้ธรุ กิจเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทยซึง่ เป็นธุรกิจทีม่ คี วามสามารถในการแข่งขันสูง
ดำ�เนินต่อไปได้อย่างมีเสถียรภาพ มีโอกาสที่จะสร้างผลดำ�เนินงานให้กลับมาสู่ระดับปกติ โดย
เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) ที่มีส่วนต่างราคาสูง และเรายัง
มีโอกาสในการขยายตลาดทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง”
“สำ�หรับลูกค้าของเอสเอสไอ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่สำ�คัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน การขนส่ง และการก่อสร้าง  นั้น  บริษัทฯ  จะยังคง
เดินหน้าสร้างความเชือ่ มัน่ ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ ป็นเลิศ ให้ได้รบั ความไว้วางใจ
และตัดสินใจซื้อเพิ่มมากขึ้น ด้วยจิตใจนักสู้ของเอสเอสไอและความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร
และพนักงานของเราทุกคน ผมมั่นใจว่าจะทำ�ให้บริษัทพลิกสถานการณ์กลับมาได้”
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 ตุลาคม 2558

3 รางวัลดีเด่น

ต่อจากหน้า 1

โดยรองนายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ม อบสามรางวั ล
อุตสาหกรรมดีเด่นให้แก่บริษัทในกลุ่ม SSI ได้แก่
ประเภทการบริหารความปลอดภัยแก่ นายทินกร
ผดุงวงศ์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการผลิต
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) (SSI)
และ Mr.Mitsuo Yasuhisa กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษั ท เหล็ ก แผ่ น รี ด เย็ น ไทย จำ � กั ด (มหาชน)
(TCRSS) และมอบรางวัลประเภทการบริหารงาน
คุณภาพให้แก่ นายเชาวรัตน์ จัน่ ประดับ ผูจ้ ดั การ
ทั่วไป SSI
		โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดงานมอบ
รางวัลอุตสาหกรรม ประจำ�ปี 2558 (The Prime
Minister’s Industry Award 2015) รางวัลแห่ง
เกียรติยศสูงสุดของวงการอุตสาหกรรมไทย ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความ
สำ�คัญและจัดต่อเนือ่ งมาเป็นประจำ�ทุกปี ตัง้ แต่ปี
2536 เป็นต้นมา เพื่อเป็นขวัญและกำ�ลังใจและ
เป็นแบบอย่างแก่ผปู้ ระกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
ที่มีความคิดริเริ่ม และมีความวิริยะอุตสาหะใน
การสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ การพัฒนานวัตกรรม
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ประเทศโดยรวม รวมทั้ ง
เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
กระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการ โดยได้
แบ่งรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นออกเป็น 7 ประเภท
มีสถานประกอบการได้รับรางวัลรวม 32 รางวัล
ได้ แ ก่ ประเภทการเพิ่ ม ผลผลิ ต ประเภทการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเภทการบริหาร
ความปลอดภั ย ประเภทบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ
ประเภทการจัดการพลังงาน ประเภทการบริหาร
อุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ประเภทการจัดการโลจิสติกส์
		ดร. สมคิ ด จาตุ ศ รี พิ ทั ก ษ์ รองนายก
รัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมพร้อมกล่าวว่า “ภาคอุตสาหกรรม
มีความสำ�คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ซึ่งสถานประกอบการต้องมีการพัฒนายกระดับ
การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
มาตรฐาน ซึ่งในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมเป็น
ภาคส่วนที่สำ�คัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยมีสดั ส่วนมูลค่าผลผลิตมวลรวมของ
อุตสาหกรรม คิดเป็นประมาณเกือบร้อยละ 40
ของจีดีพีประเทศไทย นับเป็นส่วนสำ�คัญที่สร้าง
การจ้างงานและสร้างอนาคตให้กับคนไทยอย่าง
แท้จริง ดังนั้น หากทุกภาคส่วนช่วยกันยกระดับ
อุตสาหกรรมไทย ให้มีศักยภาพการผลิตและการ
บริหารจัดการได้มากยิง่ ขึน้ ก็จะสามารถทำ�รายได้
เข้าสู่ประเทศสูงขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะการ
รวมตัวกันเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ
AEC อย่างเป็นทางการในปี 2559 และผู้ประกอบ
การไทยต้องมีการยกระดับขีดความสามารถเพื่อ
ก้าวขึน้ สูก่ ารเป็นผูน้ �ำ ด้านอุตสาหกรรมในภูมภิ าค
อาเซียนและเวทีโลก”
		นายทิ น กร ผดุ ง วงศ์ ผู้ ช่ ว ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต SSI เปิดเผยกับผู้สื่อ
ข่าว “ข่าวฅนเหล็กSSI” ว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติ
อย่ า งยิ่ ง ที่ เ ป็ น ตั ว แทน SSI ในการรั บ รางวั ล
อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำ�ปี 2558 ซึ่ง SSI เป็น
บริษัทที่ได้รับรางวัลมากสุด 2 รางวัลในปี 2558
โดยได้รับใน 2 ด้านคือ การบริหารงานคุณภาพ
และการบริหารความปลอดภัย โดย SSI ได้มี
นโยบายในการบริหารงานคุณภาพ พร้อมกับ
ได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการดำ�เนินงานอยู่
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เสมอ รวมทั้งมีสินค้าและบริการซึ่งมีคุณภาพ
เทียบเท่ากับระดับสากล ปัจจุบัน SSI ยังได้ผลิต
สิ น ค้ า ให้ กั บ บริ ษั ท ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมยาน
ยนต์ชั้นนำ� ซึ่งต้องใช้สินค้าคุณภาพพิเศษสูงถึง
ประมาณร้อยละ 40 ของปริมาณการใช้เหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HRC) ในประเทศ ส่วน
การบริหารความปลอดภัย SSI มุ่งเน้นการสร้าง
วั ฒ นธรรมด้ า นความปลอดภั ย ที่ ทุ ก คนมี ส่ ว น
ร่วมเพื่อลดอุบัติเหตุ หรือให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์
“Zero accident” นอกจากนี้บริษัทยังคำ�นึงถึงการ
ดำ�เนินงานด้วยความยึดมั่นในความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
รวมถึงให้ความสำ�คัญและใส่ใจกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกๆ ฝ่าย ส่งผลให้การดำ�เนินงานของ SSI ปรับปรุง
ดีขึ้นทุกๆ มิติ เช่น การเพิ่มผลผลิต การรักษา

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) ซึ่ง
เป็นบริษัทในกลุ่ม SSI รู้สึกเป็นเกียรติ และภูมิใจ
เป็นอย่างยิง่ ทีบ่ ริษทั ได้รบั รางวัลต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่
ปี 2546 โดยประเภทบริหารความปลอดภัย เรา
ได้ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดย TCRSS ได้พัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร ทั้งทางด้าน
เทคโนโลยี และระบบจัดการตามมาตรฐานสากล
จนได้รบั รองมาตรฐาน พร้อมกับได้ “มุง่ เป็นผูผ้ ลิต
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทยชัน้ เลิศ ด้วยทีมงานทีย่ อดเยีย่ ม
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และสั ง คม” โดยความปลอดภั ย ต้ อ งมาเป็ น
อันดับหนึ่งเสมอ ซึ่งบริษัทได้มีการบริหารความ
ปลอดภัยที่ชัดเจน การป้องกันอุบัติเหตุ และการ
ร่วมสร้างพัฒนาจิตสำ�นึกเรื่องความปลอดภัยให้
กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับปฏิบัติตาม
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน การ
บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น เพื่อให้ SSI
ของเราก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง”
		 “นอกจากนี้ผมขอขอบคุณพนักงานทุกคน
ที่มีจิตใจที่ดีในการทำ�งานเป็นทีมที่ดี (Great Spirit
of Great Team Work) รวมถึงการมีจิตใจนักสู้
(Fighting spirit) และมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ (Aim
for excellence) ในการสร้างผลลัพธ์อย่างยอดเยีย่ ม
ต่อเนื่อง ทำ�ให้บริษัทของเราได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพและ
การบริหารความปลอดภัย ที่เป็นรางวัลระดับ
ประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 และ 2 ตาม
ลำ�ดับ นับเป็นความสำ�เร็จทีเ่ กิดจากความร่วมมือ
ร่วมใจของพนักงาน SSI ของเราทุกๆ คน ที่ได้ร่วม
แรงร่วมใจและทุ่มเทในการดำ�เนินงานอย่างเต็ม
ความสามารถ ถือว่า สุดยอดมากๆ ครับ และพวก
เราจะมุ่งมั่นพัฒนา SSI ของเราต่อ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับอาเซียน
และเวทีโลก (ASEAN & Global Market) อย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยเน้นความยัง่ ยืนในทุกๆ ด้านไปพร้อมๆ
กับการตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าในทุกๆ
กลุ่มครับ” นายทินกรกล่าว
		Mr. Mitsuo Yasuhisa กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ TCRSS กล่าวว่า “ผมในฐานะผู้แทนของ

มาตรฐานการทำ�งาน จากนโยบายความปลอดภัย
บริษัทฯ ที่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาจิตสำ�นึกความ
ปลอดภั ย ผ่ า นกิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น การศึ ก ษา
และฝึกอบรม ทบทวนการดำ�เนินงานมาตรฐาน
ปรั บ ปรุ ง ความปลอดภั ย และสิ่ ง อำ � นวยความ
สะดวกต่างๆ ความร่วมมือกับพนักงาน เป็นต้น
		 ต้องขอบคุณผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนที่
ทำ�ให้บริษัทคว้ารางวัลนี้มาได้ และบริษัทสัญญา
ว่าจะพัฒนาปรับปรุงต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อ
สร้างผลงานที่ดีร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ด้านการ
พัฒนาด้านความปลอดภัย บริหารงานคุณภาพ
การจัดการพลังงาน และการจัดการโลจิสติกส์
เป็นต้น”
		สำ�หรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรม
ดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต แบ่งเป็น 6 หมวด
ได้ แ ก่ 1. ความเป็ น ผู้ นำ � ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย
ปรัชญา และนโยบายในการเพิ่มผลผลิต รวมถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม 2. การวางแผนการ
เพิ่มผลผลิต ได้แก่ กระบวนการวางแผนการเพิ่ม
ผลผลิต และการนำ�แผนการไปปฏิบตั ิ 3. การตอบ
สนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงความ
สัมพันธ์กับลูกค้า และความพึงพอใจของลูกค้า
4. การบริหารทรัพยากรบุคคล 5. การจัดการ
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กระบวนการ ทั้งกระบวนการหลักที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ และบริหาร และการวัดผลการดำ�เนินการ
และ 6. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้าน
ทรัพยากรบุคคล ด้านประสิทธิผลขององค์กร และ
ด้านการนำ�องค์กร
		 ทั้งนี้บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) (SSI) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
มาแล้วตัง้ แต่ปี 2543 ส่วนบริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็น
ไทย จำ�กัด (มหาชน) (TCRSS) ได้รบั รางวัลดังกล่าว
มาแล้วตั้งแต่ปี 2546 โดยทั้ง 2 บริษัทได้รับรางวัล
จำ�นวนทั้งสิ้น 6 ประเภท จากทั้งหมด 7 ประเภท
ยกเว้นประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม
10/8/2558 BE 20:26
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ซึง่ ในครัง้ นีม้ ชี าวบางสะพานสนใจเขารวมกิจกรรม
จํานวนทั้งสิ้น 117 คน รวม สามารถลดปริมาณ
การปล อ ยก า ซคาร บ อนไดออกไซด ไ ด ม ากถึ ง
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
สมดุลในระบบนิเวศ เพิม่ ปริมาณออกซิเจน ทําให
อําเภอบางสะพานมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น ใน
โอกาสนี้ ผมในนามของเครือสหวิริยา ตองขอ
ขอบคุณทุกทานทีม่ สี ว นรวมในการจัดกิจกรรม ให
สามารถดําเนินไปไดดว ยดี ขอขอบคุณพีน่ อ งชาว
บางสะพานทุกทานทีใ่ หความรวมมือ โดยการเขา

รวมกิจกรรมกับเครือสหวิริยามาโดยตลอด และ
ผมหวังเปนอยางยิ่งวาโครงการปนสองลอชวย
พอปลูกปาจะเปนอีกหนึง่ กิจกรรมทีช่ ว ยสรางโลก
สวย บางสะพานสดใสดวยความรมรื่นของปาไม
อยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไปครับ”
นางเฉลิมรัตน รัตนเลิศ ชาวบานหมู 6
ต.กําเนิดนพคุณ ผูเขารวมกิจกรรม เปดเผยวา
“สําหรับกิจกรรมปนสองลอชวยพอปลูกปา เปน

กิจกรรมทีด่ มี ากคะ ทําใหเราไดมโี อกาสในการเพิม่
พืน้ ทีส่ เี ขียวใหพน้ื ทีบ่ างสะพานของเราดวยการปลูก
ตนไม ทัง้ ยังไดออกกําลังกาย ดวยการปน จักรยาน
ไปในตัวดวย ถึงแมแดดจะรอนแรงแคไหน แตดว ย
ความตั้งใจที่จะรวมเปนสวนหนึ่งของการสราง
โลกสวย บางสะพานสดใส เราก็ไมทอ ถอยคะ ถามี
กิจกรรมดีๆ แบบนีอ้ กี ดิฉนั ตัง้ ใจจะเขารวมทุกปคะ ”
นายนั น ทพงศ นาอุ น ชาวบ า นหมู 3

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

เปนเวลา 30 นาที จากการคํานวนกิจกรรมในวัน
ดังกลาวสามารถชวยลดการปลอยคารบอนไดออกไซดได 2,010.96 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา รวม 5 ปลดการปลอยคารบอนไดออกไซด
ได11,152.34 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

ปน จักรยานในครัง้ นี้ เริม่ จากบริเวณหนาทีว่ า การ
อําเภอบางสะพาน มุง ไปยังถนนเลียบชายหาดแม
รําพึง กลับตัวบริเวณองคการบริหารสวนตําบล
แมรําพึง แลวมารวมตัวกันบริเวณหนาที่วาการ
อําเภอบางสะพาน รวมระยะทาง ไป-กลับ 12
กิโลเมตร นอกจากนี้ยังไดขอความรวมมือชาว
บางสะพานรวมกันดับเครื่องยนตเปนเวลา 30

ขึ้น โดยไดกําหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตยที่ 20
กันยายน 2558 พรอมกับพีน่ อ งชาวไทยทัว่ ประเทศ
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อรณรงคใหหนวยงาน
ตาง ๆ ตลอดจนพอคา ประชาชน นักเรียน นักศึกษา
ในเขตอําเภอบางสะพาน ไดตระหนักถึงความ
สําคัญของการอนุรกั ษพลังงาน การรวมดูแลรักษา
สิง่ แวดลอม โดยสงเสริมรณรงคใหชาวบางสะพาน
ใชจกั รยานแทนการใชรถยนตรถจักรยานยนต เพือ่
เปนสวนหนึง่ ในการรวมลดการใชพลัง ลดภาวะโลก
รอน อีกทัง้ ยังสนับสนุนและผลักดันการจัดตัง้ ชมรม
จักรยานในเขตตาง ๆ ขึน้ เปนตนแบบในการรณรงค
และสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสรางเสริม

สุขภาพทีด่ ขี องผูเ ขารวมโครงการและคนในชุมชน
ทั้ ง นี้ จ ากการคํ า นวนเบื้ อ งต น ของการจั ด
กิจกรรมดังกลาวนับตั้งแตการจัดกิจกรรมครั้ง
แรกในป 2554 ถึง ณ ปจจุบัน ทําใหประชาชนใน
อําเภอบางสะพาน สามารถเปนสวนหนึ่งในการ
ชวยลดภาวะโลกรอน ดวยการลดปริมาณการ
ปลอยคารบอนไดออกไซดไดมากถึง 11,952.62
กก.คารบอนไดรออกไซดเทียบเทา ซึ่งนอกจาก
เปนการรวมกันแสดงออกถึงพลังความสามัคคี
ของชาวบางสะพานในการรวมลดภาวะโลกรอน
แลว กิจกรรมนี้ยังเปนสวนหนึ่งที่ชวยจรรโลงให
ชุมชนและโลกของเรานาอยูยิ่งขึ้นอีกดวย

ผูส อื่ ขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
วาเนื่องในวันที่ 22 กันยายนของทุกป องคกรจาก
20 ประเทศทั่วโลกไดกําหนดใหเปน วันปลอดรถ
สากล หรือ World Car Free Day โดยมีวตั ถุประสงค
เพื่อรณรงคใหประชาชนลดการใชรถยนตสวน
บุคคล หันมาใชรถจักรยานมากขึน้ เพือ่ ลดมลพิษ
ทางอากาศ ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจน
ลดการใชพลังงาน ทั้งนี้เครือสหวิริยา ในฐานะ
องคกรเอกชนทีม่ คี วามยึดมัน่ ในความรับผิดชอบ
ตอสังคม สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน จึงไดเริ่มจัดกิจกรรมวันปลอดรถ (Car
Free Day) ภายใต โครงการ 2 ลอรักษบางสะพาน
ขึ้นเปนปแรกในป 2554 ซึ่งไดกระแสตอบรับที่
ดีจากชุมชนอยางมาก และในป 2558 นี้มีชาว
บางสะพานสนใจนําจักรยานมาลงทะเบียนเขา
รวมกิจกรรมทั้งสิ้น 441 คัน โดยเสนทางในการ

นาที ซึ่งจากการจัดกิจกรรมสามารถลดปริมาณ
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากรถยนตร
ออกสูชั้นบรรยากาศไดมากถึง 2,010.96 กิโลกรัม
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา
นายณรงคพงศ โพธิสมบัติ ทีป่ รึกษาเครือ
สหวิรยิ า ไดเปดเผยกับทีมขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ
วา “สําหรับโครงการ 2 ลอรักษบางสะพาน เครือ
สหวิรยิ าไดดาํ เนินการจัดตอเนือ่ งมาเปนเวลา 5 ป
แลว นับตั้งแตป 2554 โดยไดรับความรวมมือ
ในการดําเนินกิจกรรมอยางดีจากหนวยงานตางๆ
อาทิ อําเภอบางสะพาน องคการบริหารสวนตําบล
แมราํ พึง องคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ
องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน เทศบาล
ตําบลกําเนิดนพคุณรวมถึงประชาชนชาวบางสะพาน
ทีส่ นใจเขารวมกิจกรรม ในป 2558 นี้ เครือสหวิรยิ า
จึงไดดําเนินกิจกรรม 2 ลอรักษบางสะพาน 2558

ปนลดโลกรอน
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X “PPC” มอบสื่อการเรียนรูและอุปกรณการเรียน ใหนอง ๆ

โรงเรียนบานใหม

นายพิทูล กองเลข หัวหนาแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน นําพนักงานจิตอาสาสํานักงานกรุงเทพฯ และสํานักงานบางสะพาน
บริษทั ทาเรือประจวบ จํากัด หรือ PPC มอบสือ่ การเรียนรู รวมทัง้ อุปกรณการเรียน และอุปกรณกฬี า
ภายใตโครงการ “พี่มอบ...นองรับ” ใหแกนางบุษบา มณีวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนบานใหม เพื่อให
นองๆ นักเรียนนําไปใชในชีวติ ประจําวัน และใชในการเรียนการสอน พัฒนาผูเ รียนใหมพี ฒ
ั นาการที่
ดีทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ มีความคิดสรางสรรคที่เหมาะสมตามชวงวัย ทั้งนี้นาวาตรีอัครพล
เหมนาค ผูชวยหัวหนาศูนยควบคุมการแจงเขา-ออกเรือประมง ปราณบุรี ไดรวมมอบสนามเด็กเลน
พัฒนาการการเรียนรูแบบ BBL. (Brain-based Learning) ใหกับโรงเรียนอีกดวย
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