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ขอพรอันประเสริฐเลิศโลกนี้
สรางผลดีแกทกุ ทานกันถวนหนา
คิดประสงคสง่ิ ใดใดใหไดมา
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
สมดังจิตคิดปรารถนาทุกประการ

การยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาล
นายณรงคฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
เจาหนาที่บริหารกลุม-สํานักการเงินและบัญชีกลุม
และ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายการเงินและบัญชี

อานตอ น.3

WCEมุง สรางผลงานคุณภาพ
สงมอบงานหลังคาทาเรือ29ล.

WCEเดินหนางานความสําเร็จ
งานใหบริการวิศวกรรม ลาสุด
ส ง มอบอี ก ผลงาน โครงการ
หลังคาคลุมทาเทียบเรือ ความ
สูงถึง 38 เมตร ของบริษัท ไทย
เซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)
(TCCC) ผูผ ลิตและจําหนายปุย
เคมีรายใหญที่สุดในประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
58 ที่ผานมา

SSI-สหวิริยา
รวมกิจกรรม
ปน เพือ่ พอ ขอทําดี
สภ.บางสะพาน
เอสเอสไอ-สหวิริยาจัดกิจกรรม
ปนจักรยาน “ปนรักษ ปนยิ้ม”
ครั้งที่ 3/2558 พรอมจับมือสถานี
ตํารวจภูธรบางสะพาน - ชมรม
กํ า นั น ผู ใ หญ บ า นบางสะพาน
จัด “ปนเพื่อพอ ขอทําดี” ชาว
บางสะพานกวา 300 คน ตบเทา
เข า ร ว มกิ จ กรรมป น จั ก รยาน
เฉลิมพระเกียรติระยะทาง 28 กม.
พรอมบําเพ็ญสาธารณประโยชน
เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด

อานตอ น.2

ผลงาน WCE : ผลงานหลังคาคลุมทาเทียบเรือ ความสูง 38 เมตร โดยนําเหล็กมาใชเปนโครงสรางหลักและสวนประกอบ
ตางๆ รอยละ 90 เพื่อเพิ่มความแข็งแรง หนึ่งในผลงานออกแบบกอสรางของ บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หรือ WCE มูลคา
งานโครงการ 29 ลานบาท สามารถชวยลดปญหาความเปยกชื้นปองกันฝน ขณะทําการขนถายวัสดุขึ้นจากเรือเขาสูโกดัง ลูกคา
สามารถดําเนินงานไดตลอดเวลาไมตองหยุดงานขณะฝนตก

เชื่อมั่นกํากับดูแลกิจการที่ดี
SETประเมินSSIดีกวาSET50
เอสเอสไอรั บ ผลประเมิ น การ
กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จด
ทะเบี ย นไทย (CGR) ประจํ า
ป 2558 เฉลี่ยรอยละ 88 จาก
ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ สู ง กว า
คะแนนเฉลี่ย SET50 SET100
และคาเฉลี่ยบริษัทจดทะเบียน
โดยรวม จากการสํ า รวจ 588
บริ ษั ท จดทะเบี ย นทั้ ง หมดใน
ตลาดหลักทรัพย
SSI p.1.indd 1

ผูส อ่ื ขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ รับผลประเมินการกํากับ
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
กิจการบริษทั จดทะเบียนไทยดังกลาว
เปนการนําเสนอภาพรวมของการ
กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท จด
อานตอ น.4
ทะเบียนไทย

ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา “ตามที่ บริษัท
เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หรือ
WCE ไดรับความไววางใจจากบริษัท
ไทยเซ็ น ทรั ล เคมี จํ า กั ด (มหาชน)
(TCCC) ผูผลิตและจําหนายปุยเคมี
รายใหญที่สุดในประเทศไทย หรือที่
รู จั ก กั น ดี ใ นนามผู จํ า หน า ยปุ ย ตรา
หัววัว-คันไถ
อานตอ น.2

เอสเอสไอจุดประกายความคิด
สรางสูตรสําเร็จความยั่งยืน

โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบานดอนสําราญ

อานตอ น.4
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
ผลงานคุณภาพ

ต่อจากหน้า 1

ให้ดำ�เนินงานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมท่า
เทียบเรือ ณ อำ�เภอนครหลวง จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของโรงงานผลิตปุย๋ มีมลู ค่า
งานโครงการ 29 ล้านบาท และได้มกี ารเซ็นสัญญา
ว่าจ้างไปแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 58 นั้น”
		 ล่าสุด นายกิตติศกั ดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ บริษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด หรือ
WCE ได้เปิดเผยว่า “เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 58
ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการส่งมอบงานหลังคาคลุม
ท่าเทียบเรือดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้
ระยะเวลาดำ�เนินงานทั้งหมด 120 วัน ทั้งนี้ WCE
ได้ด�ำ เนินงานตัง้ แต่ 1. การออกแบบและจัดเตรียม

ปั่นเพื่อพ่อ

ต่อจากหน้า 1

พร้อมบำ�เพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88
พรรษา 5 ธันวาคม 2558
		 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า “ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) ได้ร่วมกับ เครือ
สหวิริยาจัดกิจกรรมปั่นรักษ์ ปันยิ้ม ครั้งที่ 3/2558
ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและ
รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ภายใต้ โครงการสองล้อ
รักษ์บางสะพาน 2558 โดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปีที่เครือสหวิริยาจัดขึ้นไตรมาสละ 1 ครั้ง
สำ�หรับการจัดกิจกรรมปั่นรักษ์ ปันยิ้ม ครั้งนี้เครือ
สหวิริยาได้ร่วมกับ “กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ขอทำ�ดี”
ซึ่งสถานีตำ�รวจภูธรบางสะพานร่วมมือกับชมรม
กำ�นัน-ผู้ใหญ่บ้านอำ�เภอบางสะพานจัดขึ้น โดย
เชิญชวนชาวบางสะพานและผู้ที่สนใจร่วมกันปั่น
จักรยานเฉลิมพระเกียรติเส้นทางจากหน้าทีว่ า่ การ
อำ�เภอบางสะพานผ่านแยกโรงพยาบาล สามแยก
ดอนสำ�ราญ บ้านบนดอน สามแยกหาดสมบูรณ์
และไปสิ้นสุดเส้นทางที่องค์การบริหารส่วนตำ�บล
แม่ร�ำ พึง รวมระยะทางทัง้ สิน้ 28 กิโลเมตร พร้อมทัง้
ร่วมกันบำ�เพ็ญประโยชน์ด้วยการเก็บขยะบริเวณ
ชายหาดแม่รำ�พึง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เนือ่ งในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
		 นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทั่ ว ไปสำ � นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ และชุ ม ชนสั ม พั น ธ์
บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี และผู้บริหารเครือ
สหวิริยาได้เปิดเผยถึงกิจกรรมว่า “สำ�หรับการจัด
กิจกรรมปั่นรักษ์ ปันยิ้ม เป็นกิจกรรมปั่นจักรยาน
เพื่อสุขภาพและรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนที่เครือ
สหวิริยาได้กำ�หนดจัดต่อเนื่องประมาณ 3 ครั้ง/ปี
ภายใต้ โครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน ซึง่ ในปี 2558
นีก้ ไ็ ด้ด�ำ เนินการต่อเนือ่ งมาจนถึงครัง้ ที่ 3 แล้ว และ
นับเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ยินดีทเี่ ครือสหวิรยิ าได้จดั กิจกรรม
ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม ร่วมกับกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ ขอ
ทำ�ดี” ซึ่งสถานีตำ�รวจภูธรบางสะพาน และชมรม
กำ�นัน - ผู้ใหญ่บ้านอำ�เภอบางสะพานจัดขึ้นเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
พร้ อ มทั้ ง ร่ ว มกั น บำ � เพ็ ญ ประโยชน์ ด้ ว ยการเก็ บ
ขยะบริเวณชายหาดแม่รำ�พึง เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ซึง่ เครือ
สหวิรยิ ารูส้ กึ ยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้รว่ มเป็นส่วนหนึง่
ในการผนึกกำ�ลังชาวบางสะพานเพือ่ ร่วมกิจกรรมที่
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหา
กษัตริย์ และได้ร่วมบำ�เพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อ
ร่วมพัฒนาท้องถิน่ ทัง้ ยังช่วยส่งเสริมการมีสขุ ภาพ
ดีของคนในชุมชนและรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนตาม
วัตถุประสงค์โครงการที่วางไว้แล้วอีกด้วย”
SSI p.2.indd 1

ประจำ�วันที่ 1 มกราคม 2559
แบบสำ�หรับการก่อสร้าง 2. การเตรียมงานบริเวณ
ก่อสร้าง อาทิ รื้อหลังคาโครงหลังคาเดิมออก 3.
การก่อสร้าง เช่น ตัดปรับแต่งโครงรับหลังคาใหม่
งานประกอบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ งานผนัง
งานหลังคาซึ่งอยู่ระหว่างสองอาคารเดิม งาน
เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเป็นเมทัลชีท 4. ติดตั้ง
งานระบบไฟฟ้าทั้งหมดเป็นต้น โดยมีมูลค่างาน
รวมแล้ว 29 ล้านบาท”
		 “ซึง่ หลังคาคลุมท่าเรือดังกล่าวมีความสูงถึง
38 เมตร ได้น�ำ เหล็กมาใช้เป็นโครงสร้างหลัก และ
ส่วนประกอบต่างๆ ของงาน ถึงร้อยละ 90 เพราะ
เหล็กช่วยทำ�ให้โครงสร้างงานมีความแข็งแรง
ทนทานมากขึ้น ประกอบกับเป็นวัสดุที่ไม่ทำ�ลาย
สิ่งแวดล้อม สามารถนำ�เหล็กกลับไปรีไซเคิลใหม่

ได้ นอกจากนีห้ ลังคาคลุมท่าเทียบเรือยังสามารถ
ช่วยทำ�ให้ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจาก
สามารถช่วยลดปัญหาความเปียกชื้นป้องกันฝน
ขณะทำ�การขนถ่ายวัสดุขนึ้ จากเรือเข้าสูโ่ กดัง และ
ลูกค้าสามารถดำ�เนินงานได้ตลอดเวลา ไม่ต้อง
หยุดงานขณะฝนตกดังที่เคยพบปัญหาในอดีต
		 นายกิตติศักดิ์ กล่าวอีกว่า โครงการนี้ WCE
มีทีมงานดำ�เนินโครงการทั้งหมด 45 คน ทุกคน
ล้วนแล้วมีฝีมือประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
สูง ทำ�ให้ผลงานของเราออกมาอย่างดีเยี่ยมเป็น
ที่ชื่นชอบแก่ลูกค้าและได้รับคำ�ชมด้านคุณภาพ
งาน ทั้งนี้ ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนที่ได้ตั้งใจ
ทำ�งาน ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อให้งานของเราสำ�เร็จ
ลุล่วงด้วยดี ซึ่งผลงานทั้งหมดนี้ และทุกผลงานที่

ผ่านมาจะนำ�พาเราเจาะตลาดกลุ่มอุตสาหกรรม
ใหม่ๆ ได้เพิม่ มากขึน้ ด้วย และนำ� WCE ไปสูค่ วาม
สำ�เร็จด้วยกัน ดังวิสัยทัศน์ของเรา “เป็นบริษัท
วิศวกรรมชั้นนำ�ของคนไทย ผู้ให้บริการงานด้าน
วิศวกรรม งานซ่อมบำ�รุง งานผลิตและจำ�หน่าย
อะไหล่ ชิน้ ส่วนเครือ่ งจักร วัสดุสนิ้ เปลืองและงาน
บริการทั่วไป อย่างมีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจ
สูงสุดของผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ ม ด้วยจริยธรรมทีม่ งุ่
มั่น ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ สิ่งแวดล้อม
สังคม และประเทศชาติ”
		 “หากท่านใดสนใจงานวิศวกรรมบริการของ
WCE สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์ 032-548450-2 หรือ 02-2376746-9 ยินดีให้คำ�ปรึกษาและ
บริการท่านอย่างเต็มทีค่ รับ” นายกิตติศกั ดิ์ กล่าว

		 “สำ�หรับกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวบางสะพาน
และผู้ที่สนใจนำ�จักรยานเข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวน
มากถึง 322 คนซึง่ แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี
ที่พร้อมจะทำ�ดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมถึงร่วมพัฒนาและดูแล
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งจากการคำ�นวณกิจกรรม
ในครั้งนี้ส ามารถช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสูช่ นั้ บรรยากาศได้ประมาณ 3,426.08
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และหากนับ

คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ที ย บเท่ า ทั้ ง นี้ ผ มต้ อ งขอ
ขอบคุณสถานีต�ำ รวจภูธรบางสะพาน ชมรมกำ�นันผู้ ใ หญ่ บ้ า นอำ � เภอบางสะพาน ท่ า นผู้ นำ � ชุ ม ชน
และทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ในครั้งนี้ และที่ขาดไม่ได้ผมขอขอบคุณพี่น้องชาว
บางสะพานทุกท่านที่มาร่วมกันทำ�ความดีถวาย
องค์พอ่ หลวงของปวงชนชาวไทยและร่วมด้วยช่วย
กันดูแลโลกใบนี้ของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ขอบคุณ
ครับ” นายผดุงศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

รวมสถิตติ วั เลขการสะสมจำ�นวนปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศจาก
การจัดกิจกรรมปั่นรักษ์ ปันยิ้มทั้ง 3 ครั้งในปี 2558
เท่ากับ 4,883 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่า เช่นเดียวกับการคำ�นวณเบื้องต้นของการจัด
กิจกรรมปั่นรักษ์ ปันยิ้มนับตั้งแต่การจัดกิจกรรม
ครั้งแรกในปี 2557 ถึงปัจจุบัน (6 ครั้ง) สามารถ
ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้น
บรรยากาศได้มากถึงประมาณ 7,381.88 กิโลกรัม

		 พ.ต.อ.ชัชพล สมแก้ว ผู้กำ�กับการสถานี
ตำ � รวจภู ธ รบางสะพาน ได้ เ ปิ ด เผยถึ ง การจั ด
กิจกรรมครั้งนี้ว่า “เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส
คล้ า ยวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5
ธันวาคม 2558 และเป็นการส่งเสริมสุขภาพของ
ข้าราชการตำ�รวจ - ประชาชนอำ�เภอบางสะพาน
ในการร่วมออกกำ�ลังกายทำ�ให้สุขภาพแข็งแรง
เส้ น ทางในการปั่ น จั ก รยานจากที่ ว่ า การอำ � เภอ

บางสะพาน - แยกโรงพยาบาล - สามแยกดอน
สำ�ราญ - บ้านบนดอน - แยกหาดสมบูรณ์ - องค์การ
บริหารส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง รวมระยะทาง 28 กม
สำ�หรับการจัดกิจกรรมครัง้ นี้ ถือว่าประสบผลสำ�เร็จ
อย่ า งสู ง เพราะมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเป็ น จำ � นวน
มาก แสดงถึงความจงรักภักดีเพื่อถวายพ่อหลวง
ของเรา และเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่
อำ�เภอบางสะพาน พร้อมกันนี้ยังได้เชิญชวนผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วย
การร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดแม่รำ�พึง และ
นอกเหนือจากนี้สถานีตำ�รวจภูธรบางสะพานยัง
ได้เพิ่มเติมกิจกรรมเชิดชูพ่อดีเด่นและพ่อต้นแบบ
เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติด้วย โดยได้คัดเลือก
พ่อดีเด่นและพ่อต้นแบบจากทุกตำ�บลในเขตพื้นที่
อำ�เภอบางสะพาน พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้
กับพ่อดีเด่นและพ่อต้นแบบทีไ่ ด้รบั คัดเลือกด้วย ใน
นามสถานีตำ�รวจภูธรบางสะพานขอขอบคุณเครือ
สหวิรยิ าทีร่ ว่ มเป็นส่วนหนึง่ ในการเติมเต็มกิจกรรม
ครั้งนี้ให้สมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความร่วมมือจากเครือสหวิริยาในการจัดกิจกรรม
ในครั้งต่อๆ ไป”
		 ด้าน นายประจวบ โตใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่
ที่ 7 ต.ธงชัย ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรม ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม
ได้เปิดเผยกับทีมข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า “โดย
ปกติแล้วส่วนตัวไม่ค่อยได้ปั่นจักรยาน รู้สึกดีใจที่
ได้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม ครั้งที่ 3/2558
ภายใต้โครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน โดยร่วม
กับ “กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ขอทำ�ดี” เพื่อถวายแด่พ่อ
หลวงของเรา รู้สึกตื้นตันใจกับการที่ได้มาร่วมปั่น
จักรยานในครัง้ นี้ สำ�หรับการจัดงานในครัง้ นีถ้ อื ว่าดี
มีหน่วยงานต่างๆ ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
อยากให้เครือสหวิรยิ าจัดกิจกรรมนีบ้ อ่ ยๆ เพือ่ ออก
กำ�ลังกาย ทำ�ให้สุขภาพเราแข็งแรง แล้วก็ได้เจอ
เพื่อนๆ ด้วย สนุกมากครับ ถ้าไม่ติดภารกิจอะไร
จะมาเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งเลยครับ”
		 เช่นเดียวกับ นายวิเชียร ปิ่นสุข ชาวบ้าน
หมู่ 5 ต.กำ�เนิดนพคุณ ซึ่งกล่าวถึงการเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ว่า “โดยปกติก็เข้าร่วมกิจกรรม
ปัน่ จักรยานกับเครือสหวิรยิ าเกือบทุกครัง้ นอกจาก
จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงแล้วยังช่วยให้เราผ่อน
คลายจากการทำ�งานได้ด้วย ที่สำ�คัญเราปั่นกันทั้ง
ครอบครัว อยากให้ทุกคนหันมาปั่นจักรยานมาก
ขึ้นเพราะทำ�ให้ร่างกายแข็งแรง สำ�หรับกิจกรรม
ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม ครั้งที่ 3/2558 ภายใต้โครงการ 2
ล้อรักษ์บางสะพาน เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ซึ่งตรง
กับ ” ปั่นเพื่อพ่อ ขอทำ�ดี” ในการปั่นครั้งนี้ เราชาว
บางสะพานร่วมใจปั่นเพื่อถวายพ่อหลวงของเรา
รู้สึกปลื้มปิติอย่างบอกไม่ถูก นอกจากปั่นเพื่อพ่อ
หลวงแล้ว ผมคิดว่าจะทำ�ดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
ในทุกๆ เรื่องเท่าที่จะทำ�ได้ โดยภาพรวมการจัด
กิจกรรมครั้งนี้ผมคิดว่าดีมากอยากให้จัดกิจกรรม
แบบนี้ในทุกๆ ปี สำ�หรับกิจกรรมครั้งต่อไปจะมา
ร่วมด้วยอีกแน่นอนครับ”
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ประจำ�วันที่ 1 มกราคม 2559

ถาม - ตอบ

ต่อจาก น.1

การยื่นคำ�ร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล
นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม-สำ�นักการเงินและบัญชีกลุ่ม
และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบัญชี

ความคืบหน้าการยื่นคำ�ร้องขอฟื้นฟู รับคำ�ร้องขอฟื้นฟูกิจการของ SSI ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งในทางกฎหมายเรียก
กิจการต่อศาล

l

		 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่บริษัท ฯ ได้
ยื่นคำ�ร้องขอฟื้นฟูกิจการกับทางศาลฯ และขอให้
บริษัทในฐานะลูกหนี้เป็นผู้ทำ�แผน และศาลได้มี
คำ�สั่งรับคำ�ร้องขอฯ ในวันเดียวกัน โดยกำ�หนดนัด
ไต่สวนคำ�ร้องขอฯ ดังกล่าวในวันที่ 21 ธันวาคม 2558
ปรากฏว่าในวันนัดไต่สวนดังกล่าว คูค่ วามประสงค์
จะนำ�พยานขึ้นเบิกความ ศาลจึงมีคำ�สั่งให้คู่ความ
ไปกำ�หนดวันนัดที่ศูนย์นัดความเพื่อไต่สวนคำ�ร้อง
ขอฟื้นฟูกิจการ ซึ่งศูนย์นัดความได้กำ�หนดวันและ
เวลานัดครั้งต่อไป โดยเป็นการนัดพิจารณาคดีต่อ
เนื่องวันเดียว ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา
9.00 – 16.30 น.

ว่า “สภาวะการพักชำ�ระหนี้” หรือ “Automatic
Stay” (มาตรา 90/12 พรบ.ล้มละลายฯ) โดยมาตรา
ดังกล่าวยังระบุให้ลกู หนี้ (บริษัทฯ) จะจำ�หน่าย จ่าย
โอน ชำ�ระหนี้ ก่อหนี้ หรือกระทำ�การใดๆ ทีก่ อ่ ให้เกิด
ภาระในทรัพย์สินนอกจากเป็นการกระทำ�ที่จำ�เป็น
เพื่อการดำ�เนินการค้าตามปกติไม่ได้ (กฎหมาย
กำ�หนดระวางโทษปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือจำ�
คุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ� หรือเว้นแต่ศาลจะ
มีคำ�สั่งเป็นอย่างอื่น)
l

การดำ�เนินการค้าปกติเป็นอย่างไร

		 การดำ�เนินการค้าปกติ คือสิ่งที่ดำ�เนินการ
เป็นประจำ� ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำ�เนินการได้เท่า
l คาดว่าการนัดไต่สวนครั้งต่อไป ศาล ที่จำ�เป็น โดยไม่ต้องขออนุญาตศาล แต่ถ้าหากว่า
จะสามารถสรุ ป และมี คำ � สั่ ง ให้ บ ริ ษั ท การกระทำ�นิติกรรมนั้นไม่ใช่สิ่งที่จำ�เป็นสำ�หรับการ
ดำ�เนินการค้าปกติ เราต้องขอและได้รบั อนุญาตจาก
ฟื้นฟูกิจการหรือไม่
ศาลก่อน การฝ่าฝืนทั้งในเรื่องการทำ�นิติกรรมและ
		 การไต่สวนคำ�ร้องขอฟืน้ ฟูกจิ การครัง้ ต่อไป ใน ชำ�ระหนี้ก็ดี ถือว่าไม่มีผลหรือตกเป็นโมฆะ
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นการนัดพิจารณาคดี
่ าลจะอนุญาต
ต่อเนือ่ งวันเดียว หากพิจารณาจากสถานการณ์และ l การกระทำ�อะไรบ้างทีศ
เงื่อนไขทั้งหมดในปัจจุบันที่มีเจ้าหนี้ไม่เห็นพ้องกับ ให้บริษท
ั ฯ กระทำ�นอกเหนือความจำ�เป็น
การฟื้นฟูเพียงรายเดียว จะมีการสืบพยานจำ�นวน ในทางการค้าปกติ
5 ปาก ซึ่งคณะทำ�งานการฟื้นฟูกิจการฯ กำ�ลังจัด 		 การดำ�เนินการใดๆ ก็ตามที่จะเป็นประโยชน์
ทำ�คำ�เบิกความเพิ่มเติมพร้อมทั้งเอกสารประกอบ ต่ อ การฟื้ น ฟู กิ จ การของบริ ษั ท ฯ เช่ น ในกรณี ที่
เพื่อใช้ในการไต่สวนต่อไป ซึ่งขึ้นอยู่กับการวินิจฉัย บริษัทฯ มีความจำ�เป็นต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
ของศาลว่าจะมีคำ�สั่งในวันเดียวกัน หรือ นัดวันฟัง การดำ�เนินกิจการ ทำ�ให้บริษัทฯ ต้องกู้ยืมเงินเพิ่ม
คำ�สั่งอีกครั้งถัดไป [ทั้งนี้เจ้าหนี้ยังมีโอกาสที่จะยื่น หรือต้องขายทรัพย์สินบางอย่างที่ไม่จำ�เป็นต่อการ
ขอคัดค้านได้จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559]
ดำ�เนินกิจการ เพื่อนำ�เงินมาเสริมสภาพคล่องให้
อย่างไรก็ตามในกรณีมีข้อสรุปใดๆของคู่ความได้ กับบริษัทฯ ซึ่งหากมีการร้องขอ ศาลจะใช้ดุลพินิจ
ก่อน คู่ความก็สามารถแจ้งต่อศาลได้ก่อนหน้าวัน และมีคำ�สั่งอนุญาตเป็นรายๆ ไป ตัวอย่าง เช่น ใน
นัดไต่สวนซึ่งจะทำ�ให้กระบวนการพิจารณาเสร็จ
การฟื้นฟูกิจการนั้น บางครั้งมีความจำ�เป็นที่เรา
สิ้นได้รวดเร็วขึ้น
หรือ ลูกหนีอ้ าจต้องจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญ ในการปรับปรุง
l ศาลได้ กำ � หนดนั ด ไต่ ส วนครั้ ง ต่ อ ไป โครงสร้างหนี้เพื่อเข้ามาเป็นผู้ทำ�แผนหรือผู้บริหาร
เป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ส่งผลอย่างไร แผนให้แก่ลูกหนี้ ซึ่งก็จะต้องมีการขออนุญาตศาล
		 เราต้องใช้เวลาการดำ�เนินการเรือ่ งต่างๆมาก เพื่อจ่ายค่าบริการให้กับบุคคลดังกล่าว เป็นต้น
ขึน้ บ้าง แต่ผลดีกค็ อื เราได้ทราบประเด็นทีเ่ จ้าหนีย้ งั l กระบวนการและขัน
้ ตอนต่างๆ ในการ
ไม่เห็นพ้อง หรือยังเข้าใจในข้อเท็จจริงคลาดเคลือ่ น ฟื้นฟู
ซึ่งเราสามารถนำ�มาประเมินและทำ�คำ�ชี้แจงเพิ่ม 		หากศาลมีค�ำ สัง่ ให้ฟน้ื ฟูกจิ การและตัง้ ผูท้ �ำ แผน
เติมให้มีความชัดเจน ครอบคลุม ตอบประเด็นให้ ขั้นตอนต่อไปได้แก่การตั้งผู้ทำ�แผน จะมีประกาศ
เจ้าหนีเ้ ข้าใจมากขึน้ ซึง่ คณะทำ�งานการฟืน้ ฟูกจิ การ โฆษณาคำ�สั่งในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเจ้าหนี้ทุก
ของบริษัทฯ กำ�ลังเร่งรีบดำ�เนินการในส่วนนี้อยู่
รายจะมีเวลา 1 เดือนในการยื่นขอรับชำ�ระหนี้ต่อ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (จ.พ.ท.) บริษัทฯจะนำ�
l ตามที่ บ ริ ษั ท ฯได้ ยื่ น คำ � ร้ อ งขอฟื้ น ฟู
้ทั้งหมดที่บริษัทฯ เป็นหนี้ ให้ผู้ทำ�แผนไป
กิจการในแง่ของกฎหมายเราต้องระมัด ตัจัดวเลขหนี
ทำ�แผนฟื้นฟู ภายในระยะเวลาสูงสุด 5 เดือน
ระวังการดำ�เนินการใดๆ เป็นพิเศษหรือไม่ แต่เราได้เจรจากับกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ ใน
		 บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามผลของกฎหมาย ช่วงก่อนศาลมีค�ำ สัง่ ให้ฟนื้ ฟูกจิ การฯ ซึง่ อาจใช้เวลา
อันเนือ่ งมาจากการทีศ่ าลล้มละลายกลางได้มคี �ำ สัง่ เพียง 2 เดือนก็น่าจะเสร็จและยื่นแผนได้เลย
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นายชั ย วั ฒ น์ อุ ทั ย วรรณ์ อุ ป นายก
สมาคมบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย มอบรางวั ล
Recognition รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2558
(Sustainability Report Award 2015) แก่นายนาวา
จันทนสุรคน เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม สายกิจการ
สาธารณะกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ รางวัลรายงาน

ความยั่งยืน จัดขึ้นโดย CSR Club สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบัน
ไทยพัฒน์ เพื่อส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล และ
ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การจั ด ทำ � รายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

		 เมื่อบริษัทฯ จัดทำ�แผนฟื้นฟูกิจการเสร็จและ
ส่งแผนให้ จ.พ.ท. แล้ว จ.พ.ท. ก็จะส่งสำ�เนาให้กับ
เจ้าหนี้ทุกราย และนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อลงมติต่อ
ไป ทั้งนี้ตามที่ได้กล่าวก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้รับ
การสนับสนุนจากกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ ซึ่ง
เป็นเจ้าหนี้มีประกัน ( จำ�นวนหนี้ของกลุ่มธนาคาร
เจ้าหนี้รายใหญ่รวมกันประมาณร้อยละ 80) ดังนั้น
ในขั้นตอนการยอมรับแผน น่าจะผ่านไปได้
		 เมื่ อ ผ่ า นแผนฟื้ น ฟู กิ จ การแล้ ว จ.พ.ท. จะ
รายงานไปที่ศาลให้ศาลพิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง
หนึง่ ถ้าหากศาลมีค�ำ สัง่ เห็นชอบด้วยแผน ผลคือ จะ
ผูกมัดเจ้าหนีท้ กุ รายในกระบวนการนี้ อันนีเ้ ป็นข้อดี
ถ้ากระบวนการ ตัวเลขของบริษัทฯ แม่นยำ�พอ เจ้า
หนีธ้ นาคารยอมรับได้ จะทำ�ให้สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ ภายใน 1 ปี โดยไม่ต้องเจรจากับเจ้าหนี้ทุกคนให้
ยอมรับ กระบวนการคร่าวๆ จะเป็นเช่นนี้

บิดเบือนเอกสารหรือหลักฐานสำ�คัญ และ 3) แสดง
ความเห็นว่างบไม่ถกู ต้อง เนือ่ งจากไม่สามารถตรวจ
สอบเอกสารหลักฐานได้ตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี หรือพบว่าบริษัทจัดทำ�งบการเงินไม่ถูกต้อง
ตามหลักการบัญชี (มาตรฐานการบัญชี)
		 ในกรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบ
การเงินในไตรมาส 3/2558 ของบริษทั ฯนัน้ เนือ่ งจาก
ถู ก จำ � กั ด ขอบเขตในการตรวจสอบเอกสารหลั ก
ฐานที่ สำ � คั ญ ตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี โดย
สถานการณ์ท�ำ ให้ไม่ได้เอกสารหลักฐานอย่างเพียง
พอต่อการตรวจสอบ สรุปมี 2 ประเด็นหลัก คือ
		 1) เกีย่ วกับข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่เพียงพอ
โดยมีสองส่วนด้วยกัน ประการแรกคือการถูกจำ�กัด
ในการเข้าถึงข้อมูล เอกสารหลักฐานในการจัดทำ�
งบการเงินเดือนกันยายน 2558 ประกอบกับทาง
ผู้สอบบัญชีไม่สามารถเข้าไปดำ�เนินการสอบทาน
ข้อมูล เอกสารหลักฐานที่ SSI UK ได้ อีกประการหนึง่
คือ บริษัทฯ ไม่สามารถประเมินมูลค่าของสินทรัพย์
(สินทรัพย์ถาวรและเงินลงทุน) ที่คาดว่าจะได้รับ
คืนได้ ณ ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม สาเหตุหลัก
เนือ่ งจาก SSI UK อยูใ่ นขบวนการยกเลิกกิจการและ
ชำ�ระบัญชี (Liquidation) ทำ�ให้ฝา่ ยจัดการของ SSI UK
ได้ถูกยกเลิกในทันที และไม่สามารถเข้าไปดำ�เนิน
การใดๆ และเข้าถึงข้อมูล เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่
SSI UK ได้ รวมถึงทางฝ่ายจัดการได้ประเมินมูลค่า
ของสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นศูนย์ โดยตั้ง
สมมติฐานว่าทรัพย์สินหลักของ SSI UK เป็นโรงงาน
ถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าขนาดใหญ่ ถูกควบคุม
โดยกฎระเบียบพิเศษทางด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม Control of Major Accident Hazards
(COMAH) มีปัจจัยภายนอกหลายปัจจัยที่มีความ
ไม่แน่นอนและอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษทั ฯ
เช่น ความใช้ได้ของใบอนุญาตทางสิ่งแวดล้อม ขั้น
ตอนและกฎระเบี ย บในการดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น
เป็นต้น อีกทั้งยังมีความไม่ชัดเจนในเชิงกฎหมาย
และขั้นตอนการชำ�ระบัญชีโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ประกอบด้วย ซึ่งจะมีความชัดเจนหลังจาก
ได้มีการชำ�ระบัญชีเสร็จเรียบร้อย
		 2) เกี่ ย วกั บ ความสามารถในการดำ � เนิ น
ธุรกิจในอนาคต ผู้สอบบัญชีต้องการแผนการปรับ
โครงสร้างหนี้ที่ชัดเจนระดับหนึ่ง เพื่อแสดงความ
มั่นใจว่าธุรกิจสามารถจะสามารถดำ�เนินต่อไปได้
ภายใน 12 เดือนข้างหน้า โดยมีเงินทุนหมุนเวียน
มาสนับสนุนได้อย่างเพียงพอ
		 ประเด็นที่ผู้สอบบัญชีได้ระบุถึงเรื่องดังกล่าว
ข้างต้นนั้น เราอยู่ระหว่างการหารือกับที่ปรึกษา
ทางกฎหมายและกลุ่ ม ธนาคารเจ้ า หนี้ ร ายใหญ่
เพื่อกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินการต่อไป ไม่ว่า
จะเป็ น เรื่ อ งของแนวทางของกระบวนการชำ � ระ
บัญชีของบริษัทย่อย รวมถึงการดำ�เนินการภายใต้
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยัง
เชือ่ มัน่ ว่าธุรกิจของบริษทั ฯสามารถทำ�กำ�ไรได้และมี
อนาคต ซึ่งจะทำ�ให้สามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียน
มาสนับสนุนได้อย่างเพียงพอ และการฟื้นฟูกิจการ
ได้ส�ำ เร็จจะทำ�ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่เจ้าหนีแ้ ละ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยคาดหวังว่าจะได้รบั การสนับสนุน
จากเจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการฟื้นฟู
		 ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีจะไม่แสดงความเห็นในการ
ตรวจสอบบัญชีงวดต่อๆ ไป จนกว่าการชำ�ระบัญชีของ
SSI UK จะเสร็จสิน้ และจะทราบผลกระทบ (ขาดทุน)
ทีแ่ น่นอนจากการเลิกกิจการ รวมทัง้ บริษทั ได้รบั คำ�สัง่
ศาลให้ฟื้นฟูกิจการและมีแผนฟื้นฟูกิจการที่ชัดเจน

มั่ น ใจได้ อ ย่ า งไรว่ า แผนการฟื้ น ฟู
กิจการนี้จะประสบผลสำ�เร็จ

l

		 กระบวนการฟื้นฟูกิจการนั้น เจ้าหนี้นับเป็น
ส่วนสำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้แผนฟืน้ ฟูนนั้ ประสบผลสำ�เร็จ
เราได้รับความร่วมมือและทำ�ความตกลงกับทาง
กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่สามรายในชั้นต้นนี้ว่า
ทางกลุม่ ธนาคารเจ้าหนีร้ ายใหญ่สามราย จะให้การ
สนับสนุนบริษัทฯ ในการดำ�เนินธุรกิจต่อไปได้เพื่อ
ความอยูร่ อด และสร้างโอกาสใหม่ๆ เช่นการเข้าร่วม
เจรจา และสร้างความมั่นใจให้กับทางคู่ค้า ลูกค้า
และผู้ขายหลักของบริษัทฯ รวมถึงการสนับสนุนใน
ด้านวงเงินในอนาคต นอกจากนี้ยังให้บริษัทฯ เป็น
ผู้ทำ�แผนฯ และผู้บริหารแผนฯ ในอนาคตและให้
ความร่วมมือกับบริษทั ในการดำ�เนินการตามแผนที่
ได้จัดทำ�ร่วมกัน

บทบาทของพนักงานต่อกระบวนการ
ฟื้นฟูและแผนฟื้นฟูกิจการที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต

l

		 “ความอยู่รอด” เป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับเราใน
ช่วงแรกนี้ นอกจากทีท่ างกลุม่ เจ้าหนีส้ ถาบันการเงิน
และเจ้าหนี้การค้าจะช่วยสนับสนุนแล้ว ตัวเราเอง
ก็ต้องดำ�เนินการด้านการลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด
โดยพนักงานเป็นส่วนสำ�คัญในการดำ�เนินการเรื่อง
นี้เพื่อให้บริษัทฯ อยู่รอดได้ ดังนั้นค่าใช้จ่ายอะไร
ที่ไม่จำ�เป็นต่อการดำ�เนินธุรกิจ ขอให้ยกเลิก หรือ
เลื่อนออกไปทั้งหมดก่อน หลังจากนั้นเราต้องช่วย
กันให้บริษัทฯ สามารถทำ�กำ�ไรให้ได้มากที่สุดตาม
ที่เราวางกลยุทธ์และแผนการดำ�เนินงานที่ผู้บริหาร
ได้เคยสื่อสารไปแล้วก่อนหน้านี้

กรณีผสู้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นใน
งบการเงิน ไตรมาส 3/2558 เป็นเพราะอะไร
l

		 ตามปกติในวิธกี ารตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบ
บั ญ ชี นั้ น ผู้ส อบบั ญชี ส ามารถออกหน้ ารายงาน
แสดงความเห็นได้ 3 รูปแบบ คือ 1) แสดงความเห็น
ว่างบถูกต้อง เนื่องจากตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี และบางกรณีอาจ
มีวรรคเน้นในบางเรือ่ งทีส่ �ำ คัญได้ 2) ไม่แสดงความ
เห็น เนื่องจากถูกจำ�กัดขอบเขตในการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานที่สำ�คัญตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี ซึง่ พบได้ในสองกรณี คือ (2.1) โดยสถานการณ์
ทำ�ให้ไม่ได้เอกสารหลักฐานอย่างเพียงพอต่อการ
ตรวจสอบ (2.2) โดยผู้ บ ริ ห ารกิ จ การไม่ ใ ห้ ห รื อ
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4 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ
เชื่อมั่นกิจการที่ดี

ประจําวันที่ 1 มกราคม 2559

ผลการประเมินประจําป 2558

ตอจากหนา 1

ในมุมมองของบุคคลภายนอกทีเ่ ขาถึงเฉพาะขอมูล
ที่มีการเปดเผยตอสาธารณะแลวเทานั้น โดยไมได
เปนการประเมินการปฏิบตั หิ รือใชขอ มูลภายในของ
องคกรในการประเมิน โดยแหลงขอมูลที่ใชในการ
ประเมินประกอบดวย 1. รายงานประจําปของบริษทั
2. แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) 3. หนังสือ
นัดประชุมและรายงานการประชุมผูถ อื หุน 4. ขอมูล
เกีย่ วกับบริษทั ทีเ่ ผยแพรผา นตลาดหลักทรัพยฯ และ
สํานักงาน ก.ล.ต. 5. ขอมูลอืน่ ๆ ทีเ่ ปดเผยตอสาธารณะ
เชน เว็บไซตบริษัท ฯลฯ
โดยหลักเกณฑทใี่ ชพจิ ารณาไดรบั การพัฒนา
จากหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องกลุม ประเทศ
(OECD Principles of Corporate Governance) ซึ่งเปน
หลักสากลที่ไดรับการยอมรับ และถูกนําไปใชเปน
กรอบในการพั ฒ นาการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การของ
ประเทศต า งๆ โดยกรอบในการพิ จ ารณา CGR
แบงออกเปน 5 หมวด ไดแก 1) สิทธิของผูถือหุน
การคุม ครองสิทธิของผูถ อื หุน และการอํานวยความ
สะดวกแกผูถือหุนในการใชสิทธิในเรื่องตางๆ ที่
ตนเองสมควรไดรับ 2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยาง
เทาเทียมกัน โดยใหความสําคัญกับการปฏิบัติที่
เปนเวลา 4 ปเต็ม ทีบ่ ริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ไดมงุ มัน่ ดําเนิน
“โครงการโรงเรี ย นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตาม
แนวพระราชดําริฯ เพื่อความยั่งยืน” ที่อําเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ เพือ่ มุง ให
คนในพืน้ ทีส่ ามารถพึง่ พาตนเองไดอยางยัง่ ยืน
โดยเอสเอสไอไดเริม่ ดําเนินการนํารองแหงแรก
ที่โรงเรียนบานหนองจันทร ต.ชัยเกษม ศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) อําเภอบางสะพาน และโรงเรียนวัดนา
ผักขวง ต.กําเนิดนพคุณ ตามลําดับ โดยผลที่
ไดรับจากการดําเนินโครงการฯ ประสบความ
สําเร็จอยางดีเยีย่ ม นักเรียนไดรบั การเรียนรูท ง้ั
ภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ พรอมกับมีรายได
เสริมระหวางเรียน โรงเรียนสามารถลดภาระคา
วัตถุดบิ สําหรับประกอบอาหารกลางวันไดอยาง
ยั่งยืน เนื่องจากโครงการฯได มี ก ารตั้ ง ชมรม
ตางๆ สําหรับการเพาะเลี้ยงพืชผลทางการ
เกษตรไวรับประทาน และนําออกมาจําหนาย
หลังเพียงพอตอการบริโภค นอกจากนีน้ กั เรียน
สามารถนําวิธกี ารเพาะเลีย้ งเหลานีไ้ ปประกอบ
อาชีพตอไปในอนาคตไดอีกดวย
นายสมบัติ แกวบุดดา ผูจ ดั การสวนชุมชน
สัมพันธ เอสเอสไอ เลาใหฟงวา “กวาจะประสบ
ความสําเร็จ และเห็นผลเปนรูปธรรมได เอสเอสไอ
ไดมงุ มัน่ เพียรพยายามศึกษาเรียนรู ปรับปรุงรูปแบบ
การดําเนินงานอยางสมํา่ เสมอเพือ่ ใหประสบความ
สําเร็จ และคอยติดตามผลดูแลอยางใกลชดิ เปนที่
ปรึกษาใหพรอมกับสรางความเชือ่ มัน่ ในการลงมือ
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
และนักเรียนของโรงเรียนบานดอนสําราญ เปนการ
เตรียมความพรอมกอนการเริ่มกิจกรรมภายใต
“โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อความ
ยัง่ ยืน” ทีเ่ อสเอสไอไดใหการสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรูทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติที่เห็นได
อยางเปนรูปธรรม และจับตองไดผา นกิจกรรมดาน
การเกษตรแบบผสมผสาน อันจะทําใหครู นักเรียน

1. คะแนนเฉลี่ยโดยรวม
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม
75%

SET100 Index
84%

SET50 Index
87%

บริษัท SSI
88%

2. คะแนนรายหมวด
หมวด
สิทธิของผูถือหุน
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน
โดยรวม
91%
91%
70%
80%
66%

SET100
Index
95%
94%
82%
90%
77%

SET50
Index
95%
95%
86%
92%
79%

บริษัท
SSI
93%
96%
96%
96%
76%

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เทาเทียมกันตอผูถือหุนทุกราย ซึ่งรวมถึงผูถือหุน
สวนนอยและผูถือหุนตางชาติ โดยผูถือหุนสวน
นอยควรไดรับการคุมครองสิทธิจากการกระทําที่
เปนการเอาเปรียบ ไมวาโดยตรงหรือโดยออมของ
ผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม 3) การคํานึงถึงบทบาท

ของผูมีสวนไดเสีย ไมวาจะเปน สิท ธิที่กําหนด
โดยกฎหมายหรือโดยขอตกลงที่ทํารวมกัน โดย
ตระหนั ก ว า ความสั ม พั น ธ แ ละความร ว มมื อ ที่ ดี
ระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสีย เปนปจจัยที่จะ
ชวยสงเสริมใหบริษัทสามารถเจริญเติบโตไดอยาง

เอสเอสไอจุดประกายความคิด
สรางสูตรสําเร็จความยั่งยืน

โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบานดอนสําราญ

และชุมชนเกิดความเชื่อมั่นถึงความเปนไปไดใน
การจัดทํากิจกรรม
โดยภายหลังจากการศึกษาดูงานทางคณะครู
และนักเรียนไดมีการประชุมรวมกับตัวแทนของ
บริษัทฯ ถึงกิจกรรมที่ปฎิบัติไดจริงเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนบานดอนสําราญ โดยขั้นตนได
กําหนดกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟาเปนกิจกรรม
นํารองใหนักเรียนไดลงมือปฎิบัติจริง ซึ่งนักเรียน
ไดเรียนรูผานการปฎิบัติจริงจากการเพาะเลี้ยง
เห็ดจํานวน 1,000 กอน โดยเริ่มตั้งแตการทําโรง
เรือน การอบรมเรื่องการดูแลเห็ด การรดนํ้า การ
เก็บผลผลิต และชองทางการตลาด ซึ่งผลที่ไดออก
มานักเรียนใหความสนใจ และใสใจลงมือปฏิบัติ
ไดเปนอยางดี โดยผลผลิตที่ไดนักเรียนไดนําไป
จําหนายผานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
สวนที่เหลือไดนําออกจําหนายใหกับชุมชนโดย
รอบโรงเรียน โดยรายไดจากการขายผลผลิตดัง
กลาวนักเรียนนําเงินที่ไดคืนเขากองทุนหมุนเวียน
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบานดอนสําราญซึง่
ไดรับเงินสมทบกองทุนฯ จากทางบริษัทฯ จํานวน
30,000 บาท รวมกับเงินสมทบจากทางโรงเรียนอีก
30,000 บาท เพื่อเปนทุนตั้งตนในการทํากิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงตอไป
จากการวางแผนงานโครงการที่เปนระบบ
ผานรูปแบบการจัดการที่ดีมีสวนรวมของทุกฝาย
และเพื่ อ ให กิ จ กรรมดั งกล า วเกิ ดความต อ เนื่ อ ง
ทางโรงเรียนไดผนวกกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
เขาไปอยูในหลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชา
เลือกเสรีของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาอีกดวย

เนื่องจากเปนกิจกรรมที่สามารถเสริมทักษะชีวิต
ใหนักเรียนสามารถนําไปใชประกอบอาชีพในภาย
ภาคหนาได ปจจุบนั นีท้ างโรงเรียนไดขยายกิจกรรม
เพิม่ ไมวา จะเปนการปลูกผักไมเลือ้ ย การปลูกพืชผัก
สวนครัว และในอนาคตอันใกลมีแผนที่จะทําปุย
หมัก และการปลูกมะนาวในวงขอบซีเมนตอกี ดวย
จะเห็นไดวารูปแบบของกิจกรรมที่จะเกิด
ขึ้นในปนี้ไดเนนไปถึงการมีสวนรวมอยางแทจริง
จากทุกภาคสวน ทั้งยังทําใหเกิดความรูสึกถึงเปน
ความเปนเจาของผานการลงหุนอีกดวย แตยังคง
ยึดความพอเพียงที่สามารถทําใหเกิดการเรียนรู
และนําไปใชไดจริง รวมไปถึงยังเปนแหลงเรียนรู
และรวมกันทํากิจกรรมของคนในชุมชนดวย บริษทั ฯ
หวังเปนอยางยิง่ วากิจกรรมนีจ้ ะเปนมิตใิ หมในการ
สนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวม และความรูสึกถึง
ความเปนเจาของอยางแทจริงจากทุกภาคสวนตอไป
นางสาวรัตนา สงกลิน่ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนสําราญ บอกวา
ดิ ฉั น มี ค วามรู สึ ก ยิ น ดี เ ป น อย า งยิ่ ง ที่ ไ ด รั บ การ
สนับสนุนจากบริษัทฯ ในโครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง ไดตรงความตองการของโรงเรียนเนื่องดวย
ทางโรงเรี ย นเห็ น ว า เป น กิ จ กรรมที่ มี ป ระโยชน
สําหรับนักเรียน และชุมชนรอบๆ โรงเรียน หลังจาก
นีท้ างโรงเรียนจะดําเนินกิจกรรมใหมคี วามตอเนือ่ ง
และจะสงเสริมใหมคี วามโดดเดนในเรือ่ งเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูกระบวนการ
บริหารจัดการตัง้ แตเริม่ ตนตอไปสูจ ดุ ทีย่ งั่ ยืนตอไป
ในการนีท้ างโรงเรียนบานดอนสําราญไดเห็นความ

ยั่งยืน 4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส โดย
เปดเผยขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับบริษัทอยางถูกตอง
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 เพือ่ ใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและมาตรการ
ในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของบริษัทไทย
และสงเสริมใหบริษทั จดทะเบียนนําการศึกษาตาม
โครงการดังกลาวไปวิเคราะหเปรียบเทียบกับแนว
ปฏิบัติของตนเองเพื่อใหเกิดการพัฒนาปรับปรุง
การกํากับดูแลกิจการใหดียิ่งขึ้น และคํานึงถึงสิทธิ
และประโยชนของผูมีสวนไดเสียอยางตอเนื่อง
สําคัญของการมีกองทุนหมุนเวียนที่บริษัทฯ ไดให
มาเปนทุนตั้งตนจํานวน 30,000 บาท ทางโรงเรียน
ไดรว มสมทบเงินเขากองทุนอีก 30,000 บาท เพือ่ ให
นักเรียนไดนําเงินทุนหมุนเวียนนี้ไปใชทํากิจกรรม
เมื่อมีดอกผลก็ตองนํากลับคืนเขากองทุนเพื่อให
มีเงินทุนเวียนใหไดใชตอไปตามวัตถุประสงคของ
เรา และบริษัทฯ ที่ไดรวมกันจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นมา
นางสาวพัชริญา สุวรรณประเสริฐ ฝาย
วิชาการโรงเรียนบานดอนสําราญ ครูผปู ระสานงาน
โครงการฯ บอกวาโครงการนี้นับวาเปนกิจกรรม
หนึ่งที่ทําใหนักเรียนไดเสริมสรางความรับผิดชอบ
เพราะเขาเหลานี้ตองคอยดูแลโรงเรือนเพาะเห็ด
รดนํ้า กําจัดศัตรูพืช และเก็บผลผลิตไปขายใน
ทุกๆ วัน ซึ่งนักเรียนจะตองรับผิดชอบ ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนดูแลเพื่อใหกิจกรรมไดขับเคลื่อนตอไป
โดยกิจกรรมนี้ยังเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนได
มีความสัมพันธที่ดีกับผูปกครอง และชุมชนรอบๆ
โรงเรียน เนือ่ งจากชวงแรกนักเรียนตองนําผลผลิตที่
ไดออกไปจําหนายใหชมุ ชนรอบขาง แตในปจจุบนั
นี้ ท างผู ป กครอง และชุ ม ชนรอบโรงเรี ย นได สั่ ง
จองผลผลิตของโรงเรียนกันลวงหนาเลยทีเดียว
ซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนไดผลประโยชนสูงสุดทั้งใน
ดานการพัฒนาทางดานวิชาการ และพัฒนาทาง
ดานการสรางเสริมประสบการณชีวิต ผานการทํา
กิจกรรมทางดานการเกษตรที่จัดขึ้นมา
เด็กชายทิวากร ไหมทอง นักเรียนระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 บอกวาผมไดเขารวมกิจกรรม
ดานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเปน
กิ จ กรรมที่ ใ หม ม ากสํ า หรั บ ผมเพราะผมไม เ คย
เพาะเลี้ยงเห็ดมากอนเลย ทําใหผมไดเรียนรูวิธี
การเพาะเห็ดตั้งแตเริ่มตนจนถึงการนําผลผลิตที่
ไดไปขาย ซึ่งเห็ดของโรงเรียนเราขายไมแพงเลย
ครับเพียงกิโลกรัมละ 40 บาท ถูกกวาที่ตลาดดวย
ครับ เพราะวาโรงเรียนของเราทําการเพาะเลีย้ งเห็ด
เอง โดยรายไดทขี่ ายเห็ดไดเราจะรวบรวมสวนหนึง่
เขากองทุนของโรงเรียน และจะแบงกําไรสวนหนึ่ง
ใหกับนักเรียนผูดูแลดวย สุดทายนี้ผมขอเชิญชวน
ทุกทานที่สนใจจะบริโภคเห็ดนางฟาของโรงเรียน
บานดอนสําราญสามารถมาสั่งจองที่โรงเรียนได
ทุกวันครับ พวกเราเก็บขายทุกวัน
เอสเอสไอถือมัน่ ในความรับผิดชอบตอสังคม
และสิง่ แวดลอม ในรูปแบบการมีสว นรวมของผูม สี ว น
ไดเสียอยางยัง่ ยืน ผานกิจกรรมตาง ๆ ของบริษทั ฯ ที่
เกิดจากความตองการของกลุม เปาหมาย และมุง กอ
ใหเกิดประโยชนสงู สุดแกชมุ ชน และสังคม โดยรวม

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผูจัดทํา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน , นายชลเทพ ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา
วงษวานิช , นายมนินทร อินทรพรหม , นายณัฏตพงศ จงสุรสิทธิวัฒน , นางสาวดิสยากุล แซอึ้ง , นางสาวเคลือวัลย ชางเผือก , นางพรชื่น ทัดแกว
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มอบสิ่งดีปรีดิ์เปรมเกษมสมัย
กิจกาวไกลสุขสวัสดิ์พิพัฒนผล
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกสรรบันดาลดล
พรมงคลใหพรอมพรั่งยั่งยืนนาน
คณะผูจัดทําหนังสือพิมพ ขาวฅนเหล็ก เครือสหวิริยา

๒๕๕๙

ปที่ 7 ฉบับที่ 135 ประจําวันที่ 1 มกราคม 2559

กลุม ธุรกิจโลจิสติกส และกลุม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย เครือสหวิรยิ า

ประชุมแผนธุรกิจ ป 2559

มุง พัฒนาธุรกิจ เพิม่ ลูกคา ภายใตนวัตกรรมและการจัดการทีท่ นั สมัย

2 กลุมธุรกิจในเครือสหวิริยา กลุมธุรกิจโลจิสติกส และกลุม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ประชุม
แผนธุรกิจขับเคลื่อนองคกรสู
เปาหมายที่ตั้งไว เนนแผนงาน
ที่สรางมูลคาเพิ่มใหธุรกิจ ทําวัดผลไดจริง เสริมทัพองคกร
ดวยนวัตกรรม ความคิดใหมๆ
ของทีมงาน :อานตอหนา 2

ไลน ทรานสปอรต สนง.ทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย และมูลนิธหิ วั ใจอาสา
ประชุมผูป ระกอบการ เชิญเครือสหวิริยา รวมแบงปนขอมูลงานพัฒนาชุมชน อ.บางสะพาน
มงาน บจก.บางสะพานสัมพันธ
รถรวมขนสงสินคา ทีในเครื
อสหวิริยา ไดรับเชิญจาก
“รวมพลังสรางความเปนหนึ่งกับ
สหวิริยาโลจิสติกส” บริษัท ไลน
ทรานสปอรต จํากัด กลุมธุรกิจ
โลจิสติกส ในเครือสหวิริยา เชิญ
ผูป ระกอบการรถรวมขนสงสินคา
ประชุมนโยบายและทิศทางการ
ดําเนินธุรกิจ ในป 2559 นําโดย
นายสุรเดช มุขยางกูร ประธาน
กรรมการบริหาร พรอมทีมผูบ ริหาร
นายอุดม สดใส กรรมการผูจ ดั การ
ไลน ทรานสปอร ต เพื่ อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดไปดวยกัน

: อานตอหนา 3

สํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหา
กษัตริย และมูลนิธิหัวใจอาสา
เพื่อเขารวมเผยแพรขอมูลการ
พัฒนาชุมชน อ.บางสะพาน ให
หนวยงานและชุมชนอื่นๆ ไดรับ
ทราบ ในงาน “ชาวราชทรัพย
สามัคคี รวมใจแบงปนความสุข”
ครั้งที่ 2 ประจําป 2558 โดยมี
คุ ณ หญิ ง ชฎา วั ฒ นศิ ริ ธ รรม
ประธานมู ล นิ ธิ หั ว ใจอาสา ให
เกี ย รติ ก ล า วเป ด งาน ณ ลาน
เอนกประสงคโรงเรียนวัดบางโพ-

ประมวลภาพ

กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวามหาราช
น.4
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โอมาวาส เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคมที่ผานมา
กิ จ กรรมในครั้ ง นี้ สํ า นั ก งาน
ทรัพยสินฯ จัดขึ้น เพื่อสงเสริมการ
พัฒนาชุมชน ทั้งชุมชนเมือง ชุมชน

กิจกรรมสัปดาหความปลอดภัยในการทํางาน
TCS Safety Week 2015
น.4

ทองถิ่น และสนับสนุนองคกรที่ทําดี
เพื่อสังคม รวมเชิดชูชุมชนที่สามารถ
“พึ่ ง ตนเอง” และมี ค วามสามั ค คี
รวมมือรวมใจ ในการชวยเหลือซึง่ กัน
: อานตอหนา 3
และกัน

●

ภาพขาวกิจกรรม

เยาวชนบางสะพาน พรอมใจ
“ปนเพื่อพอ Bike for Dad” น.2

บจก. บางสะพานสัมพันธ
รับเกียรติบัตร “โครงการ
โรงงานสีขาว”

น.3

บี.เอส.เมทัล ภูมใิ จเปน 1 ใน 3 ภาคเอกชน

รับพระราชทานรางวัลสถานประกอบการดีเดน งาน “เทียนสองใจ”
เมื่ อ ช ว งต น เดื อ นธั น วาคมที่ ผ า นมา
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรง
เสด็จเปดงาน “เทียนสองใจ” เนื่องใน
วันเอดสโลก ครั้งที่ 24 ประจําป 2558
โดบบริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด (สาขา 1
อ.บางสะพาน) ในเครือสหวิริยา ไดรับ

เกียรติเขารับพระราชทานรางวัล “สถาน
ประกอบการดีเดน ในฐานะรวมทําคุณ
ประโยชนใหกับสังคมดานการรณรงค
ปองกัน” ถือเปนรางวัลแหงความภาค
ภูมิใจ และนายินดีของชาว บี.เอส.เมทัล
ที่ประสบความสําเร็จจากการดําเนิน
กิจกรรมรณรงค : อานตอหนา 4
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2 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ประจำ�วันที่ 1 มกราคม 2559

เพือ่ พ่อทัง้ แผ่นดิน...เมือ่ วันที่ 11 ธันวาคมทีผ่ า่ น
เยาวชนบางสะพาน พร้อมใจ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ทีมส่งเสริมและพัฒนาในนามเครือสหวิริยา
มา น้องๆ เยาวชนบางสะพาน โรงเรียนบางสะพาน
สนับสนุนกิจกรรม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

(บ้านล่าง) ต.แม่รำ�พึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
นำ � โดย ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี เ สรี สุ ข กั น ตะ ผู้ อำ � นวยการ
คณะครู พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง และร่วมกันจัด
กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ด้วยกิจกรรมปั่น
จักรยาน เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 88
พรรษา 5 ธันวาคม
โดยนำ�เยาวชนตัวน้อย ชั้น ป.4 - 6 กลุ่มสมาคม   
ผู้ปกครองและชุมชนอาสาในพื้นที่บางสะพาน กว่า
180 คน ร่วมปั่นจักรยาน จากหน้าโรงเรียน จนถึง
บริ เ วณหน้ า ที่ ทำ � การ อบต.แม่ รำ � พึ ง ต.แม่ รำ � พึ ง
อ.บางสะพาน เพือ่ แสดงความจงรักภักดีตอ่ พ่อหลวง
ซึ่งมีทีมส่งเสริมและพัฒนา จาก บริษัท บางสะพาน
สัมพันธ์ จำ�กัด ในเครือสหวิรยิ า ร่วมปัน่ จักรยาน และ
แจกนํ้าดื่ม เพื่อบริการให้กับนักปั่นในครั้งนี้ด้วย

ประชุมแผนธุรกิจ

ต่อจากหน้า 1

บจก.สหวิริยาโลจิสติกส์ - SAHAVIRIYA LOGISTICS [SVL]

บริษทั สหวิรยิ าโลจิสติกส์ จำ�กัด และบริษทั
สหแลนด์พร็อพเพอตี้โฮลดิ้งส์ จำ�กัด โดยนาย
สุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร จัด
ประชุมแผนธุรกิจปี 2559 ของกลุ่มฯ เพื่อระดม
สมอง พร้อมวางทิศทางการดำ�เนินงานของแต่ละ
ธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน ผู้บริหาร พนักงานทุก
ส่วนเข้าใจ รับทราบนโยบายไปด้วยกัน มุ่งมั่น
ดำ�เนินงานทีร่ บั ผิดชอบไปสูเ่ ป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ ด้วย
ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญและความรู้ กลยุทธ์
การดำ�เนินงานใหม่ๆ
		โดยกลุม่ ธุรกิจโลจิสติกส์ ภายใต้การขับ
เคลื่อนของ บจก.สหวิริยาโลจิสติกส์ ได้จัด

บริษัท สหแลนด์พร็อพเพอตี้โฮลดิ้งส์ จำ�กัด - SAHA LAND PROPERTY HOLDINGS [SLPH]

ประชุมแผนธุรกิจ ไปเมื่อ 12 ธันวาคมที่ผ่าน
มา ภายใต้งาน SVL [Sahaviriya Logistics]
Business Plan 2016 : Power of Unity ซึ่ง
เป็นการรวมแผนธุรกิจของทุกบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจ
โลจิสติกส์ ได้แก่ บจก.ท่าเรือประจวบ บจก.ไลน์
ทรานสปอร์ต บจก.เรือลำ�เลียงบางปะกง บจก.
ท่าเรือบางปะกง และแผนงานของทีมสนับสนุน
ให้ธรุ กิจเดินหน้า อาทิ ทีมพัฒนาธุรกิจ ทีมพัฒนา
บุคลากร เป็นต้น
สรุปสาระสำ�คัญที่ได้จากการประชุมแผน
ธุรกิจของ Sahaviriya Logistics ปี 2559 คือ มุ่งสู่
การขยายฐานลูกค้า (หารายได้) รวมการบริการ
SVG p.2.indd 1

ให้เป็นหนึ่งผ่านระบบ One Stop Service (ลด
ต้นทุน) และ การบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าสูงสุด
และหาทางออกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าอย่างเต็ม
รูปแบบ โดยเน้นให้ทีมงานมีความมุ่งมั่น ความ
คิดสร้างสรรค์ มีความเป็นมืออาชีพ สร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า (เพิ่มประสิทธิภาพ) ที่สำ�คัญ
การที่แผนงานจะไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้นั้น การมี
กรอบนโยบายหลักของการทำ�งาน ได้แก่
l นโยบายคุณภาพ ที่ใส่ใจเรื่องเวลานัดหมาย
การตรงต่อเวลา ใส่ใจในการดูแลสินค้าอย่าง
ปลอดภัย พร้อมดูแลใส่ใจในความต้องการของ
ลูกค้าและคู่ค้าควบคู่กับใส่ใจในพนักงาน

นโยบายความปลอดภัย ที่มุ่งลดอุบัติเหตุ
ให้เป็นศูนย์ ลดโอกาสและความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุรวมถึงลดข้อร้องเรียนจากลูกค้าและ
ชุมชน
l นโยบายสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ มุ่ ง สร้ า งความเป็ น
มิตรกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
เพือ่ เตรียมความพร้อมเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการ
เพิ่มองค์ความรู้  เพื่อพัฒนาบุคลากร  นับว่าเป็น
สิ่งสำ�คัญที่กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ได้กำ�หนดไว้ใน
แผนงาน บวกกับศักยภาพของธุรกิจทัง้ ท่าเรือนํา้ ลึก
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ท่าเรือบางปะกง - ท่าเรือ
l

ชายฝัง่ แม่นา้ํ กองเรือลำ�เลียงขนส่งสินค้า มีจ�ำ นวน
เรือใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ และกองกำ�ลัง
รถขนส่งสินค้า จะทำ�ให้บริษทั สหวิรยิ าโลจิสติกส์
จำ�กัด สร้างผลงานบริการที่มีคุณภาพสู่ลูกค้าได้
อย่างแน่นอน
		ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทีบ่ ริหารงาน
โดยบริษัท สหแลนด์พร็อพเพอตี้โฮลดิ้ง ส์
จำ�กัด - SAHA LAND PROPERTY HOLDINGS
[SLPH] ได้จัดประชุมแผนธุรกิจ 2559 ไปเมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ภายใต้กิจกรรม SLPH
Business Plan 2016 Property - Move Forward โดย
มีแต่ละบริษทั ฯ ทีด่ �ำ เนินธุรกิจในเครือ ได้แก่ ธุรกิจ
สวนอุตสาหกรรม  ธรุ กิจสวนเกษตร  ธรุ กิจทีพ่ กั อาศัย
ธุรกิจพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ ธุรกิจอาคาร-สำ�นักงาน มา
ร่วมกันนำ�เสนอแผนธุรกิจผ่านหลักการทีก่ �ำ หนดไว้
คือ การขยายงาน - เพิม่ ฐานลูกค้า สร้างงานบริการ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารรายได้และ
ค่าใช้จ่าย  และการต่อยอดธุรกิจ - ก้าวสู่โลกแห่ง
นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำ�ไปสู่แผนพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ตัวอย่างเช่น ธุรกิจสวนเกษตร โดยบริษัท สวน
ทรายงาม จำ�กัด นอกจากธุรกิจปาล์ม ยางพารา
การปลูกพืชระยะสั้นแล้ว ได้มีแผนธุรกิจเกี่ยวกับ
พืชพลังงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ เป็นต้น
ซึ่งกรอบนโยบายการดำ�เนินงานของทั้ง 2
ธุรกิจนั้น อยูภ่ ายใต้หลักการวัดระดับผลงานผ่าน
OKRs (Objectives and Key Results) คือ วิธีการตั้ง
และเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายกับผลที่เกิดขึ้น
โดยมีโครงสร้าง คือ (1) เป้าหมาย ทั้งในระดับ
องค์กร ทีมงาน และเป้าหมายส่วนตัว (2) ผลของ
แต่ละเป้าหมาย โดยระบุ 3 - 4 ตัวชี้วัดที่วัดค่าได้
จริง โดยส่วนใหญ่แล้วจะกำ�หนดเป็นตัวเลขเพือ่ ดูวา่
งานทีก่ �ำ ลังทำ�อยูเ่ ข้าใกล้เป้าหมายมากน้อยเพียงใด
โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก  อาทิ  กูเกิ้ล  ห้าง
วอลมาร์ท ฯลฯ ต่างก็มกี ารกำ�หนด OKRs มาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

ประจำ�วันที่ 1 มกราคม 2559

สนง.ทรัพย์สิน
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โดยมีภาคีเครือข่ายองค์กร อาทิ มูลนิธหิ วั ใจอาสา
ศูนย์คณ
ุ ธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย สมาคมนักสร้างสุข (สสส.) กองทุนเวลา
เพื่อสังคม และสำ�นักงานเขตบางซื่อ รวมถึงเครือ
สหวิรยิ า ทีไ่ ด้รบั เชิญให้เข้าร่วมแบ่งปันข้อมูลงาน
ด้านการพัฒนาชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการ
ร่วมสนับสนุนงานดังกล่าว
		นายณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ รองประธาน
กิตติมศักดิ์ คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา เป็นผู้แทน
จากเครือฯ ร่วมงานดังกล่าว พร้อมด้วยทีมส่งเสริม
และพัฒนา บจก.บางสะพานสัมพันธ์ ได้เป็น
ตัวแทนกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า ร่วมนำ�เสนอข้อมูลผ่าน
บูธนิทรรศการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก
กับชุมชน นำ�สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนบางสะพาน
ร่วมออกร้านเพือ่ ส่งเสริมอาชีพและรายได้ พร้อมนำ�
ผู้แทนธนาคารชุมชนและสภาผู้นำ�ฯ อ.บางสะพาน
ร่วมเดินทางศึกษาดูงานเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ชุมชนเมืองสู่
ศูนย์รวมสร้างสุขแบบท้องถิน่ ของชุมชนราชทรัพย์
ซึง่ นับเป็นโอกาสดีทผี่ นู้ �ำ และชุมชน อ.บางสะพาน
และภาคอุตสาหกรรม ได้ร่วมงานดีๆ ในครั้งนี้
ต่อเนื่องเป็นเป็นที่ 2 และถือเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เปิดโลกทัศน์และแบ่งปันงานด้านพัฒนา

ไลน์ ทรานสปอร์ต

ชุมชน ที่เครือสหวิริยา ร่วมเป็น
พี่เลี้ยงขับเคลื่อนร่วมกับพี่น้อง
ชาวบางสะพาน
		 ภายในงานมีบธู ให้ความรู้
ด้ า นการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
อาชีพของชุมชน จากภาคีเครือ
ข่ายองค์กร และการ ออกร้าน
จำ�หน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวที
การแสดงเล่าเรื่องราววิวัฒนาการของชุมชนราช
ทรัพย์จากอดีตจนถึงปัจจุบนั เสวนาเป้าหมายตัว
ชีว้ ดั ความสุขเพือ่ ชุมชน และมีพธิ มี อบธงความสุข
ให้กับชุมชนราชทรัพย์ ต่อด้วยภาคบ่าย ประธาน
ชุมชมราชทรัพย์ ได้นำ�ผู้สนใจเยี่ยมชมวิถีชีวิต
ชุมชนราชทรัพย์ โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ 5
สถานี อาทิ ฐานสุขใจด้วยแรงศรัทธา เสียสละร่วม
สร้างสุขส่วนรวม ร่วมแรงร่วมใจสร้างสุขลักษณะ

สุขกับไฮโซรสแซ่บ และสุดท้ายกับศูนย์เรียนรู้
สร้างความสุข เพื่อสัมผัสกับวิถีดั้งเดิมและการ
พัฒนาของชุมชนราชทรัพย์ในปัจจุบัน
		 ด้านทีป่ รึกษาเครือสหวิรยิ า นายณรงค์พงศ์
โพธิสมบัติ ได้กล่าวชืน่ ชมชุมชนราชทรัพย์ ถึงการ
บริหารจัดการชุมชนให้มีความสุข สามัคคี พร้อม
ทั้งชื่นชมในความร่วมมือของหน่วยงานราชการ
ภาครัฐและเอกชนจากหลายพื้นที่ ทุกคนได้ร่วม

กันจัดงานดีๆ ขึ้น ด้วยใจที่เกิดจากความร่วมมือ
และยินดีทเี่ ครือสหวิรยิ า ได้รบั เชิญให้มาร่วมงาน
เป็นครั้งที่ 2 และวันนี้ รู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้มา
ร่วมงาน ชุมชนราชทรัพย์แม้จะเป็นชุมชนเมือง แต่
ดูแล้วมีความอบอุน่ มีความสุขจริงๆ ข้อสำ�คัญ คือ
แกนนำ�ทำ�ด้วยใจให้ชุมชนมีความสุขแบบยั่งยืน
ขอเป็นกำ�ลังใจให้ทุกคนทำ�งานด้านพัฒนาให้
สำ�เร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้

ชุมชน สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสำ�เร็จและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เดินหน้าสูเ่ ป้าหมายทางธุรกิจ
ร่วมกันอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง สร้างความพึง
พอใจให้ลูกค้าสูงสุด
		ด้ า นนายสุ ร เดช มุ ข ยางกู ร ในฐานะ
ประธานกรรมการบริหาร บริษทั สหวิรยิ า โลจิสติกส์
จำ�กัด กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์เครือสหวิริยา ได้ร่วม

ให้นโยบายและทิศทางการบริหารงานในปี 2559
พร้อมวางกลยุทธ์ ความร่วมมือสร้างพันธมิตร
ทางธุรกิจ ยกระดับงานบริการสู่มาตรฐานสากล
และที่สำ�คัญคือการยกระดับการบริการให้เกิด
เป็น “One Stop Service” เต็มรูปแบบ ภายใต้การ
บริการ จาก 5 กลุ่มธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส์ ใน
เครือฯ ประกอบด้วย
1. ธุรกิจท่าเรือนํ้าลึก-บจก.ท่าเรือประจวบ
2. ธุรกิจรถขนส่งขนาดใหญ่-บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต
3. ธุรกิจเรือลำ�เลียง - บจก.เรือลำ�เลียงบางปะกง
4. ธุรกิจท่าเรือชายฝัง่ แม่นา้ํ - บจก.ท่าเรือบางปะกง
5. ธุรกิจชิปปิ้ง - บจก.สหวิริยาชิปปิ้ง
		 เพื่อเป็นผู้ให้บริการทางเลือกที่เหมาะสม
กับการจัดการด้านขนส่งให้แก่ลูกค้า - Providing
Optimal Logistics Solution และได้กล่าวขอบคุณ
เพื่อนคู่ค้าผู้ประกอบการบริษัทรถร่วมบริการฯ ที่
ได้มาร่วมประชุม ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความ
คิดในการดำ�เนินธุรกิจทีจ่ ะร่วมเดินหน้าไปด้วยกัน
		 การประชุมดังกล่าวฯ นับเป็นภาพแห่งความ
ร่วมมือ ร่วมใจ และความเข้าใจอย่างดียิ่งจากพี่
น้องเพื่อนคู่ค้า (รถร่วมบริการ) ใน อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ ที่จะยืนหยัดและเดินหน้า รวมพลัง
สร้างความเป็นหนึ่ง เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและเดิน
หน้าไปในทิศทางเดียวกัน

ต่อจากหน้า 1

ณ ห้ อ งประชุ ม ธราดล ท่ า เรื อ ประจวบ
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เมื่อช่วงต้นเดือน
ธันวาคมทีผ่ า่ นมา รวมทัง้ เปิดให้ผปู้ ระกอบการ
รถร่วมฯ เข้าชมศูนย์ปฏิบตั กิ ารควบคุมขนส่ง
สินค้า (Operation Control Center) ซี่งเป็น
ศูนย์ควบคุมการทำ�งานรถขนส่งสินค้าเครือ
สหวิริยา

		 โดยในงานประชุมฯ ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากเพื่อนคู่ค้ากลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการ
บริษัทรถร่วมบริการฯ 17 บริษัท มาร่วมพูดคุย
ทั้งนี้ นายอุดม สดใส ในฐานะกรรมการผู้จัดการ
ไลน์ ทรานสปอร์ต และบทบาทของเลขาคณะ
ทำ � งานควบคุ ม การปฏิ บั ติ ร ถขนส่ ง สิ น ค้ า ของ
เครือฯ ได้ร่วมบรรยาย พร้อมหารือถึงแนวทาง

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

X

บจก. บางสะพานสัมพันธ์ รับเกียรติบัตร
“โครงการโรงงานสีขาว”

ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นประธานในพิธมี อบเกียรติบตั ร “โครงการโรงงานสีขาว” ใน
สถานประกอบกิจการ ให้แก่นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการ
แผนกส่งเสริมและพัฒนาอาวุโส บจก.บางสะพานสัมพันธ์ ใน
เครือสหวิริยา ที่ผ่านการรับรองจากโครงการส่งเสริมระบบการ
จัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำ�ปี 2558
จัดโดย สนง.สวัสดิการรและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบฯ
ณ ห้องแสงตะวัน โรงแรมหาดทอง จ.ประจวบฯ เมื่อวันก่อน
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4 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา
บี.เอส.เมทัล

ประจําวันที่ 1 มกราคม 2559

ตอจากหนา 1

ใหความรูเรื่องโรคเอดสในสถานประกอบการ
และเปนเพียง 1 ใน 3 บริษทั เอกชนทีไ่ ดเขารับพระราชทานรางวัลฯ งานดังกลาวจัดขึ้นโดยศูนยวิจัย
โรคเอดส สภากาชาดไทย ณ อาคารจตุรสั จามจุรี
(ศูนยการคาจามจุรีสแควร)
ภายในงานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปดงาน
พรอมประทานโลรางวัลแกบุคคลดีเดนดานการ
แพทยและสาธารณสุข บุคคลดีเดนดานสังคม
สื่ อ สร า งสรรค ดี เ ด น สถานประกอบการดี เ ด น
ครอบครัวดีเดน องคการบริหารสวนทองถิน่ ชมรม
กลุมผูติดเชื้อดีเดน และผูสนับสนุนดีเดน รวม 27
ราย จากนัน้ ทรงจุดโคมเทียน และทรงรวมขับรอง
เพลง “อยายอมแพ” และเพลง “คําสัญญา” เพื่อ
เปนขวัญกําลังใจแกผูติดเชื้อเอชไอวี
โดยศู น ย วิ จั ย โรคเอดส สภากาชาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานภาครัฐและ

เอกชน รวมกันจัดงานนีข้ นึ้ ภายใตแนวคิด “Ending
AIDS ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุตเิ อดส” ตามทีอ่ งคการ
สหประชาชาติไดกาํ หนดใหวนั ที่ 1 ธันวาคมของทุกป
เปนวันเอดสโลก ภายในงานมีนิทรรศการความรู
ควบคูก จิ กรรมบันเทิง เพือ่ กระตุน เตือนใหประชาชน
เกิดความตระหนักถึงปญหาของโรคเอดส และ
สรางภูมคิ วามรูใ นการปองกันเกีย่ วกับโรคดังกลาว
นายราเชนทร มณีสวางวงศ กรรมการ
ผูจัดการ บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด (สาขา 1
อ.บางสะพาน) ในเครือสหวิริยา เผยถึงความรูสึก
ภายหลังที่ไดรับรางวัลฯ วา ”รูสึกดีใจ และเปน

เกียรติอยางสูงที่เปนตัวแทนขององคกร ไดเขา
รับพระราชทานรางวัลสถานประกอบการดีเดน
จากพระเจ า วรวงศ เ ธอ พระองค เ จ า โสมสวลี
พระวรราชาธินัดดามาตุ ในครั้งนี้ ฐานะที่องคกร
รวมเปนสวนหนึ่ง ใน 3 ขององคกรเอกชนที่รวม
ทํ า คุ ณ ประโยชน ใ ห กั บ สั ง คมด า นการรณรงค
ปองกัน และชวยเหลือสนับสนุนผูติดเชื้อเอช ไอ
วี ใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดตามปกติ ซึ่ง
บี.เอส.เมทัล มีนโยบายชัดเจนใหพนักงานทุก
ระดับตระหนักถึงปญหาของโรคเอดส และทุกคน
ควรไดรับรูถึงวิธีปองกันภัยที่ถูกตอง สงเสริมให

พนักงานมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดส
และวัณโรค และที่สําคัญตองรวมมือกันปองกัน
แกไขปญหา รวมทั้ง สรางความเขาใจและให
กําลังใจกับผูติดเชื้อเอช ไอ วี และขอขอบคุณ
พนักงานและคณะทํางานฯ ทุกสวนที่มีสวนรวม
ทําใหองคกรไดรางวัลดังกลาวฯ สวนตัวรูส กึ ภูมใิ จ
มาก และในปนี้ เราไดรับมาแลวหลายรางวัล
เสมือนเปนการการันตี ถึงความมุง มัน่ ตัง้ ใจในการ
ทําตามแนวทางและนโยบายการทํางานของกลุม
เหล็กเครือสหวิรยิ า ทีม่ งุ เนนใหความสําคัญในทุก
มิติของสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ประมวลภาพ

ประมวลภาพ

กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

กิจกรรมสัปดาหความปลอดภัยในการทํางาน TCS Safety Week 2015

อําเภอบางสะพานจัดงานยิง่ ใหญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ครบรอบ
88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม โดยนายถวิล ฉันทาวรานุรกั ษ นายอําเภอ
บางสะพาน จ.ประจวบฯ เปนประธานในพิธี นําจุดเทียนชัยถวาย
พระพรชัยมงคล
เครือสหวิรยิ า โดยทีมสงเสริมและพัฒนา จาก บจก.บางสะพานสัมพันธ ในฐานะผูแ ทนบริษทั ในเครือสหวิรยิ า อ.บางสะพาน รวมพิธี
ดังกลาว พรอมหนวยงานราชการ คณะครู นักเรียน องคกรภาคเอกชน
รวมถึงประชาชน กวา 800 คน พรอมใจกันสวมเสือ้ สีเหลือง เพือ่ รวม
ถวายความจงรักภักดี มีการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติอยางสวยงาม
ณ บริเวณลานดานหนาทีว่ า การอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบฯ

ผูบริหารและพนักงาน บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย (TCS)
เครือสหวิริยา จัดงานสัปดาหความปลอดภัยในการทํางาน
ประจําป 2558 : TCS Safety Week 2015 โดยมีนายซาโตชิ
มูราตะ ผูจดั การโรงงาน นายสมเกียรติ ตงสกุลรุงเรือง ผูชวย
ผูจ ดั การโรงงาน พรอมแท็กทีมตัวแทนพนักงาน กวา 60 คน รวม
พิธีเปดงาน ดวยการเตนบริหารรางกาย แสดงถึงการเตรียม
ความพรอมในการทํางาน ซึ่งถือเปนกิจวัตรของชาว TCS ที่
สงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกาย เพื่อสรางสุขภาพที่ดี
กิจกรรมงานสัปดาหความปลอดภัย จัดมาอยางตอเนื่อง
ทุกป เพือ่ สรางความรูแ ละปลูกจิตสํานึก ใหพนักงานไดตระหนัก

และเห็นความสําคัญ และใสใจดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
บรรยากาศในงานแบงเปนซุม ตางๆ อาทิ นิทรรศการดานความ
ปลอดภัย ซุมเลนเกมสแจกของรางวัลแทรกดวยสาระความรู
และความสนุกสนาน สาธิตการขับขี่มอเตอรไซคใหปลอดภัย
และถูกกฎจราจร ซุมแสดงสินคาอุปกรณดานความปลอดภัย
สาธิตการซอมดับเพลิงเบื้องตน ดวยทีมงานผูเชี่ยวชาญจาก
อบต.แมราํ พึง หนวยตรวจสุขภาพเบือ้ งตน จาก รพ.บางสะพาน
ฟรีไมมีคาใชจาย โดยจัดขึ้น ณ บริเวณลานจอดรถภายใน บจก.
เหล็กแผนเคลือบไทย อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เมื่อตนเดือน
ธันวาคม ที่ผานมา

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
ในเครือสหวิรยิ า หามมิใหผใู ดเผยแพร หรือทําซาํ โดยไมไดรบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ปนการแสดงความคิดเห็น วิจารณ หรือวิเคราะห เปนเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ ดั ทําขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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