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แนวคิดการดำาเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม

 บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจ�ากดั (มหาชน) หรอื “เอสเอสไอ” 

ได้ด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดตามแนวทาง 

วิสัยทัศน์ใหม่ และแผนธุรกิจ 3 ปี (2553 - 2555) คือ “สร้างสรรค์

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า  

สร้างก�าไรสม�า่เสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างยัง่ยนื” 

เอสเอสไอจึงได้ด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

อย่างต่อเนือ่ง นอกเหนอืจากการด�าเนนิธรุกจิให้ประสบความส�าเรจ็

โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดีโดยก�าหนดแนวคิดเพื่อเป็นแนวทาง

ปฏิบัติและสื่อสารดังนี้

แนวคิดดังกล่าวสะท้อนผ่าน 3 พันธกิจหลัก ได้แก่

1. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหล็กไทยด้วยจิตส�านึกรับผิดชอบ

2. สร้างสรรค์และผลักดันสังคมไทยให้พัฒนาก้าวหน้า

3. รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ

สร้างสรรค์ • ความแข็งแกร่ง

ขอบเขตของรายงานฉบับนี้

 รายงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท  

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  จ�ากัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ”  

ฉบับประจ�าปี 2554 นี้ นับเป็นรายงานฉบับที่ 3 ที่บริษัทได้จัดท�า 

และพิมพ์เผยแพร่สู่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และประชาชน

ทั่วไป การรวบรวมผลการด�าเนินงานด้านสังคมจัดท�าเป็นรายงานนี ้

มุ ่งหวังให้เกิดภาพ ความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น 

ทั้งภาพรวมการด�าเนินธุรกิจ การบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการด ้าน 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมความ 

รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ด้านบุคลากรและสิทธิมนุษยชน 

และสิง่ทีเ่อสเอสไอได้เน้นย�้าในแผนธรุกจินัน่คอื นวตักรรม การวจิยั

และพัฒนา รวมถึงการเผยแพร่นวัตกรรม

 กิจกรรมต่างๆ ในรายงานฉบับนี้เชื่อมโยงและครอบคลุม 

ไปถึงผลการด�าเนินงานของบริษัทที่อยู ่ในกลุ ่มเอสเอสไอด้วย 

ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ของบริษัทได้มีการส่งต่อและขยายผลไปสู่บริษัทในกลุ่มให้เป็นไป 

ในแนวทางเดียวกัน

 นอกจากจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแล้ว บริษัทยังได้เผยแพร่รายงาน

ฉบับนี้ผ่านเว็บไซต์ www.ssi-steel.com เพื่อเพิ่มโอกาสใน 

การเข้าถึงข้อมูลของทุกท่านอีกด้วย



วิสัยทัศน์และพันธกิจ

สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก

และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า 

สร้างก�าไรสม่ำเสมอ สร้างผลตอบแทน

แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน
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ในอนาคตที่ก�าลังจะมาถึง เราเตรียมพร้อมส�าหรับ 

ทุกความส�าเร็จด้วยเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ชัดเจน

การด�าเนินงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

เพื่อสร้างสรรค์ความมั่นคงแก่อุตสาหกรรมเหล็กไทย

เรารับผิดชอบต่อพันธสัญญาที่ตั้งไว้

มุ่งมั่นพัฒนากิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม

สร้างคณุภาพชวีติของคนใกล้ ช่วยเหลอืเกือ้กลูคนไกล

และดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

เพราะเราเชื่อว่า ความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

ต้องด�าเนินไปพร้อมกับความแข็งเกร่ง

ของสังคมและสิ่งแวดล้อม

เพื่อความมั่นคงยั่งยืนอย่างแท้จริง
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เรียน ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

	 ในปี	2554	นับเป็นปีที่ท้าทายอย่างยิ่งส�าหรับบริษัท	สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	“เอสเอสไอ”	เพราะเป็นปีที่เต็ม
ไปด้วยอุปสรรคและความยากล�าบาก	แต่บริษัทสามารถก้าวผ่าน
อุปสรรคและความท้าทายมาได้	 ด้วยการด�าเนินการตามคติพจน์ 
ทีย่ดึมัน่	คอื	“สร้างสรรค์	•	ความแขง็แกร่ง”	หรอื	“innovate	•	strength”	
	 แม้ว่าอุตสาหกรรมเหล็กประสบกับความผันผวนซึ่งเป็นผล 
กระทบจากภยัธรรมชาต	ิทัง้ต่างประเทศและในประเทศ	คอื	อทุกภยั
ทีค่วนีส์แลนด์	แผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ทีแ่ถบตะวนัออกของญีปุ่น่	และ 
อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย	 รวมถึงการเผชิญหน้า
กับวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป	 แต่ท่ามกลางความยากล�าบากนี้ได้มี 
พฒันาการต่างๆ	ทีส่�าคญัของบรษิทัเกดิขึน้	คอื	ความส�าเรจ็ในการซือ้ 
สินทรัพย์โรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจรทีไซด์แคสท์ 
โปรดกัส์	 จากกลุ่มทาทาสตีล	ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงงานเอสเอสไอ
ทไีซด์	และได้รเิริม่โครงการปรบัปรงุโรงถลงุเหลก็ดังกล่าว	ซึ่งคาดว่า
หลังจากเริ่มการผลิตเหล็กแท่งแบนในปี	 2555	ธุรกิจของบริษัทจะ
พลิกกลับมาเติบโตและมั่นคงในระยะยาว
	 ด้วยเหตุผลสนับสนุนส�าคัญคือ	 การมีธุรกิจเหล็กครบวงจร 
ในแนวดิ่ง	 และท�าเลภูมิศาสตร์และท�าเลที่เป็นยุทธศาสตร์สร้าง
ความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน
	 เช่นเดียวกันกับพัฒนาการด้านกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	ยังคงไว้ซึ่งความเข้มข้น	มุ่งเน้น
แนวทางแห่งความยัง่ยนื	และแนวคดิทีส่อดคล้องกบัธรุกจิ	ซึง่ส่งผล
ให้บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านกิจกรรมความรับ- 
ผิดชอบต่อสังคม	จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ในปี	2554

เป้าหมายของเอสเอสไอในการสร้างสรรค์ความแข็งแกร่ง

ยังคงพัฒนาต่อเนื่อง แนวทางชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลง 

เป็นการสร้างความแข็งแกร่งทั้งในเชิงธุรกิจ

ความแข็งแกร่งในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ส่งผ่านเป็นความแข็งแกร่ง

ของผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

	 การด�าเนนิงานด้านกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีส่�าคญั
มีดังนี้
 • ด้านบรหิารจดัการ เพือ่ลดผลกระทบการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ :	 บริษัทได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านโครงการและกิจกรรม 
ต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 โดยในปี	 2554	บริษัทสามารถลดการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้	 13,485.82	 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า	 หรือคิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สะสมจากปี	2550	ซึ่งเป็นปีที่เริ่มโครงการฯ	จนถึงสิ้นปี	2554	ได้ถึง 
76,884	 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 การจัดซื้อสินค้าที่เป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม	 9	 กลุ่มผลิตภัณฑ์และมีเป้าหมายเพิ่มเป็น	 
15	กลุ่มผลิตภัณฑ์	 ในปี	 2555	นอกจากนี้	 ยังเข้าร่วม	3	 โครงการ 
ส�าคัญ	 ได้แก่	 Dissemination	 of	 Korea	 Voluntary	 Emission 
Reduction	 Program	 of	 Thailand	 ระยะที่ 	 2	 (KVER	 2)	 
ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน) 
และ	 Korea	 Energy	Management	 Corporation	 (KEMCO)	
และโครงการฝึกอบรมและให้ค�าปรึกษาแนะน�าการจัดระบบการ
จัดการพลังงาน	 ISO50001	 ร่วมกับส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม	(สมอ.)	อีกด้วย
	 •	 ด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีว-
อนามัย และสิ่งแวดล้อม :	ด้วยการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากฝ่าย
บรหิาร	ทีมุ่ง่เน้นเรือ่งการป้องกนัและลดอบุตัเิหตจุากการท�างาน	ภายใต้
ชื่อโครงการรณรงค์การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย	
SSI-OK	 ส่งผลให้สถิติอุบัติเหตุจากการท�างานมีแนวโน้มลดลง	 
โดยอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	 LTIFR	 (Loss	 Time	 
Injury	Frequency	Rate)	ปี	2554	 เท่ากับ	2.14	ซึ่งมีค่าลดลงเมื่อ 
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นายวิน วิริยประไพกิจ
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เทยีบกบัปี	2553	ซึง่มค่ีาเท่ากบั	3.23	และจากการด�าเนนิงานตามแผน
ปฏบิตักิารของคณะท�างานควบคมุการปฏบิตัริถขนส่งเครอืสหวริยิา	
พบว่าค่าเฉลีย่อตัราการปฏบิตัไิม่สอดคล้องกบักฎระเบยีบการขนส่ง 
ในเขตชุมชนลดลงจากร้อยละ	 29	 ในปี	 2553	 เป็นร้อยละ	 4.25	 
ในปี	2554	และชุมชนมีความพึงพอใจมากขึ้นต่อการด�าเนินงาน	
	 ประการส�าคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	 ผลการตรวจวัด
คณุภาพน�า้	คณุภาพอากาศทีร่ะบายจากปล่องและคณุภาพอากาศ
ในบรรยากาศในพื้นที่	 ของเสียดีกว่าค่ามาตรฐานที่ราชการก�าหนด	
ส่งผลให้บริษัทได้การรับรอง	“อุตสาหกรรมสีเขียว	ระดับที่	3	ระบบ
สีเขียว	 (Green	System)”	ที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ	และมกีารตดิตามประเมนิผล	และทบทวนเพือ่การพฒันา
อย่างต่อเนือ่ง	จากกระทรวงอตุสาหกรรม	รวมถงึรางวลัอตุสาหกรรม
ดีเด่นด้านการจัดการพลังงานอีกด้วย
	 •	 ด้านการพฒันาและการมส่ีวนร่วมในสงัคมและชมุชน : 
บริษัทยังคงมุ ่งมั่นด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 
การสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ด้อยโอกาส	กิจกรรมบางสะพาน 
ไตรกฬีานานาชาต	ิ2554	ซึง่จดัเป็นครัง้ทีส่อง	ยงัคงได้รบัความสนใจ 
จากนักกีฬาทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันถึง	 159	 คน	 
กิจกรรมฅนเหล็กมินิมาราธอนสามารถรวบรวมรายได้ถึง	 2.5	 
ล้านบาทมอบให้กับมูลนิธิ	 หน่วยงานดูแลผู้ด้อยโอกาส	 23	 แห่ง	 
และได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม	 “กรุงเทพฯ	 ไตรกีฬา”	 ซึ่งจัดโดย
มูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ	เพื่อน�าเงินรายได้จ�านวน	608,500	บาท 
ไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนและเอชไอวี	
	 รวมถึงกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคม	48	โครงการ	มีผู้รับ
ผลประโยชน์จากโครงการของเราทั้งสิ้น	 10,975	 คน	ที่ส�าคัญคือ 
การสร้างวฒันธรรมจติอาสาในองค์กรการด�าเนนิกจิกรรม	“เอสเอสไอ
อาสา”	 4	ครั้งในปีที่ผ่านมาและได้ขยายแนวคิดกิจกรรมอาสาย่อย
ในปี	2554	จ�านวน	16	กิจกรรม	คิดเป็นชั่วโมงงานที่พนักงาน	1,782	
คน	 ร่วมเสียสละ	 14,256	ชั่วโมงงาน	ด้วยความร่วมมือจากพี่น้อง 
ในชุมชนอย่างขยันขันแข็ง	565	คน	
	 แม้ว่าอทุกภยัครัง้ใหญ่ตอนกลางของประเทศ	ไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อโรงงานของเรา	 แต่บริษัทมิได้นิ่งนอนใจ	 โดยร่วมช่วยเหลือ 
เงินทุนเพื่อช่วยเหลือผ่านองค์กรต่างๆ	 1	ล้านบาท	สนับสนุนที่พัก
อาศัยชั่วคราวแก่พนักงานและครอบครัวที่ประสบปัญหา	 51	 คน 
และกลุ่มพนักงานเอสเอสไออาสา	35	คน	ตั้งหน่วยกู้ภัยช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัย	 ได้	 46	 ครอบครัว	 นอกจากนี้	 บริษัท	 เวสท์โคสท์	 
เอ็นจิเนียริ่ง	 จ�ากัด	 ซึ่งได้เสนอแนวคิดจัดท�าเรือเหล็กนวัตกรรมขึ้น	
บริษัทจึงได้ผลิตและมอบเรือจ�านวน	175	ล�าให้แก่องค์กรที่ต้องการ
น�าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป
	 •	 ด้านบุคลากร 	 ในปีนี้บุคลากรภายในของบริษัทได้ 
รบัผดิชอบงานทีท้่าทายและเข้มข้นยิง่ขึน้	แต่ด้วยความไว้วางใจและ
ร่วมมือกันอย่างดีระหว่างพนักงานและบริษัท	ตลอดจนการพัฒนา

บุคลากรระดับจัดการ	และพนักงานอย่างเป็นระบบทั้งด้านงาน	ทีม	
และตนเอง	โดยวิธีการต่างๆ	ได้แก่	การมอบหมายให้ไปปฏิบัติงาน
ต่างประทศ	การอบรมสมัมนา	การพฒันาทกัษะ	การฝึกอบรมในงาน	
เป็นต้น	 ได้ท�าให้พนักงานมีขีดความสามารถสูงและปฏิบัติตาม 
ค่านยิมเอสเอสไอในสถานทีท่�างานอย่างมคีวามสขุ	(iFacts	in	Joyful	
Workplace)	จนกระทัง่บรษิทัได้รบัรางวลัเชดิชเูกยีรตสิถานประกอบ
การดเีด่นด้านแรงงานสมัพนัธ์	และสวสัดกิารแรงงานระดบัประเทศ	
ติดต่อกันเป็นปีที่	9	นอกจากนี้	การปลูกฝังแนวความคิดมีจิตส�านึก
ที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมส่งผลให้วัฒนธรรมจิตอาสาของบริษัท
เป็นทีช่ืน่ชมและยกย่องจากทัง้ชมุชนและประชาชนทัว่ไป	ทัง้ในยาม
ปกตแิละในยามเกดิสาธารณภยัแล้วพนกังานจติอาสาของบรษิทัได้
เข้าไปช่วยเหลืออย่างแข็งขันจนเป็นต้นแบบที่ดี	
	 •	 ด้านนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา และการเผยแพร่ 
นวัตกรรม	 นอกจากแนวคิดนวัตกรรมที่ส่งผ่านกระบวนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมในปี	2554	ถึง	450	รายการ	และมี	22	รายการ
ทีส่ามารถน�าไปปฏบิตัจิรงิแล้ว	บรษิทัได้จดัประกวดนวตักรรมดเีด่น 
จนได้ผลงานนวัตกรรมทั้งในด้านผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์และ
กระบวนการ	
	 ส่วนคณะท�างานสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและ
บริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้าได้ร่วมพัฒนาสินค้าร่วมกับลูกค้าปี	
2554	บริษัทสามารถสร้างยอดขายในตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มี
มูลค่าเพิ่มกับลูกค้าถึง	 169,634	ตัน	หรือร้อยละ	11	จากยอดขาย
รวม	
	 สิ่งต่างๆ	 เหล่านี้ด�าเนินคู ่ขนานไปกับจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ หลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงการด�าเนินธุรกิจ
ให้ประสบผลส�าเร็จ	 ทั้งกลุ่มบริษัท	 รวมถึงสมาชิกใหม่เอสเอสไอ
ทีไซด์
	 เป้าหมายของเอสเอสไอในการสร้างสรรค์ความแขง็แกร่งยงัคง
พัฒนาต่อเนื่อง	แนวทางชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลง
	 เป็นการสร้างความแข็งแกร่งทั้งในเชิงธุรกิจ	 ความแข็งแกร่ง 
ในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม
	 ส่งผ่านเป็นความแข็งแกร่งของผู้มีส่วนได้เสียทุกคน
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ผลการด�าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำาคัญในปี 2554

สู้วิกฤตมหาอุทกภัยด้วยนำ้าใจฅนเหล็ก

สนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือผ่านองค์กรต่างๆ	1	ล้านบาท	

สนับสนุนที่พักอาศัยชั่วคราวแก่พนักงานและครอบครัว

	 ที่ประสบปัญหา	51	คน	

กลุ่มพนักงานเอสเอสไออาสา	35	คน	ตั้งหน่วยกู้ภัย

	 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้	46	ครอบครัว	

พัฒนาเรือเหล็กนวัตกรรม	175	ล�ามอบให้แก่องค์กร

	 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

76,884 2.14
อัตราการลดการปล่อย CO

2 
สะสมปี 2550 - 2554 อัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

หน่วย : Ton CO
2

หน่วย : ร้อยละ

255325532552

33,534

2,752

25542554

2.14

13,485

2552

สร้างสรรค์ความแข็งแกร่งสังคมและชุมชน 

บางสะพานไตรกีฬานานาชาติ	2554	นักกีฬา

	 ทั้งในและต่างประเทศร่วมแข่งขัน	159	คน	

“ฅนเหล็กมินิมาราธอน”	รวบรวมรายได้	2.5	ล้านบาท

	 ช่วยเหลือมูลนิธิ	หน่วยงานดูแลผู้ด้อยโอกาส	23	แห่ง	

สนับสนุน	“กรุงเทพฯ	ไตรกีฬา”	น�าเงินรายได้	6.08	แสนบาท

	 ไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโรคเรื้อนและเอชไอวี	

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม	48	โครงการ	

	 มีผู้รับผลประโยชน์	10,975	คน	

“เอสเอสไออาสา”	4	กิจกรรม	และอาสาย่อย	

	 “ร้อยความดี	พันดวงใจเอสเอสไออาสา”	อีก	16	กิจกรรม	

พนักงาน	1,782	คน	ร่วมเสียสละ	14,256	ชั่วโมงงาน	

	 ด้วยความร่วมมือจากพี่น้องในชุมชน	565	คน

Ton	CO
2

อัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

3.23
3.37



รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี 2554

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) 09�

�

รางวัลแห่งความสำาเร็จ

รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านกิจกรรม

	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	ประจ�าปี	2554	

	 (SET	Awards	:	CSR	Awards	2011)

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการพลังงาน

การรับรอง	“อุตสาหกรรมสีเขียว	ระดับที่	3	ระบบสีเขียว		 	

	 (Green	System)”	

ประกาศนียบัตรในฐานะบริษัทน�าร่องในโครงการ

	 จัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร	จากองค์การบริหาร  

	 จัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)

โล่ประกาศเกียรติคุณความส�าเร็จด้านประหยัดพลังงาน  

	 จากส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	กระทรวงพลังงาน

รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น	

	 ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน	

	 ประจ�าปี	2554		5	ปีติดต่อกัน

169,634 ตัน

11%

สัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า

หน่วย : ร้อยละ

11%

14%

14%

61%

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า

ผลิตภัณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์ชั้นคุณภาพพิเศษ

ผลิตภัณฑ์เกรดทั่วไป

ยอดขายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

ที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า

สร้างสรรค์ความแข็งแกร่งด้วยนวัตกรรม

พนักงานร่วมเสนอ	450	แนวคิดนวัตกรรม

22	แนวคิดนวัตกรรมน�าไปปฏิบัติจริง	

ยอดขายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า

	 169,634	ตัน	คิดเป็นร้อยละ	11	จากยอดขายรวม	
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โครงสร้างกลุ่มเอสเอสไอ

บริษัท	สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี	จ�ากัด	
(มหาชน)

บริษัท	เหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย	จ�ากัด	
(มหาชน)

บริษัท	สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี
ยูเค	จ�ากัด

บริษัท	เหล็กแผ่น
เคลือบไทย	จ�ากัด

บริษัท	เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด

บริษัท	ท่าเรือ
ประจวบ	จ�ากัด

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
ธุรกิจเหล็ก
แผ่นรีดร้อน

ธุรกิจเหล็กแผ่นปลายน�้า ธุรกิจท่าเรือน�้าลึก
ธุรกิจวิศวกรรม
และซ่อมบ�ารุง

• เหล็กแท่งแบน •	 เหล็กแผ่นรีดร้อน 
	 ชนิดม้วน
•	 เหล็กแผ่นรีดร้อน 
	 ชนิดม้วน		 	
	 ประเภทปรับผิว
	 และเคลือบน�้ามัน

•	 เหล็กแผ่นรีดเย็น • เหล็กแผ่น
	 เคลือบสังกะสี
	 ด้วยกรรมวิธี
	 ทางไฟฟ้า

•	 ท่าเรือพาณิชย์
	 เอกชน

•	 งานด้านวิศวกรรม
	 และซ่อมบ�ารุง
	 และออกแบบ
	 ทางวิศวกรรม

100% 50.15% 3.7% 51% 99.99%

ข้อมูลทั่วไป
ขององค์กร

	เสริมสร้างรายได้และ
สนับสนุนความมั่นคง

อย่างยั่งยืน

	เสริมสร้างรายได้และ
สนับสนุนความมั่นคง

อย่างยั่งยืน
เสริมความมั่นคง

ธุรกิจหลัก ธุรกิจหลัก
ลดต้นทุน	

และเพิ่มรายได้
ลดต้นทุน	

และเพิ่มรายได้

	 บรษิทั	สหวริยิาสตลีอนิดสัตร	ีจ�ากดั	(มหาชน)	หรอื	“เอสเอสไอ” 

เป็นผู ้ผลิตเหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้	 ด้วยก�าลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

สงูสดุ	4	ล้านตนัต่อปี	โดยมุง่เน้นการพฒันาผลติภณัฑ์เหลก็แผ่นชัน้ 

คณุภาพพเิศษเพือ่รองรบัความต้องการใช้เหลก็ทีเ่พิม่ขึน้ของภมูภิาค 

ส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์	พลังงาน	การขนส่ง	และการก่อสร้าง 

บริษัทมีการลงทุนร้อยละ	 100	 ในบริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 

ยูเค	 จ�ากัด	 (SSI	 UK)	 มีโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ซึ่งเป็นโรงงาน 

ถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจรที่ทันสมัยในเขต	 Teesside	

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ	 มีก�าลังการผลิต	 3.6	

ล้านตันต่อปีในการผลิตเหล็กแท่งแบนคุณภาพสูงเพื่อส่งให้กับ

เอสเอสไอ	 รวมทั้งจ�าหน่ายให้กับโรงงานผลิตเหล็กชนิดม้วนต่างๆ 

ทัว่โลก	นอกจากนี	้บรษิทัมกีารร่วมลงทนุในโครงการต่อเนือ่งปลายน�า้ 

ที่ส�าคัญ	ประกอบด้วยบริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

(TCRSS)	ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นรายแรกและรายใหญ่ที่สุด	

ของประเทศไทย	บริษัท	เหล็กแผ่นเคลือบไทย	จ�ากัด	(TCS)	ผู้ผลิต

เหลก็แผ่นเคลอืบสงักะสด้ีวยกรรมวธิทีางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่

ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โรงงานทั้งหมดในประเทศไทย 

ของกลุ่มเอสเอสไอ	 ตั้งอยู่บนชายฝั่งด้านตะวันตกของอ่าวไทย	

ณ	 อ�าเภอบางสะพาน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ซึ่งอยู่ห่างจาก

กรุงเทพมหานครเพียง	 400	 กิโลเมตร	 และเป็นท�าเลยุทธศาสตร์

ที่ดีที่สุดในประเทศส�าหรับการด�าเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร	

บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	(PPC)	ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชน	 

ที่มีความลึกที่สุดในประเทศไทยรองรับการขนถ่ายวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑ์เหล็กได้ในปริมาณมาก	นอกจากนี้	 เอสเอสไอยังขยาย

ขีดความสามารถในงานวิศวกรรมบริการโดยลงทุนร้อยละ	 100	

ในบริษัท	 เวสท์โคสท์	 เอ็นจิเนียริ่ง	 จ�ากัด	 (WCE)	 ให้บริการงาน 

ด้านวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง	 รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรม 

ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเหล็ก	พนักงานของเอสเอสไอทุกคนมี

ความมุ่งมั่น	 และพลังขับเคลื่อนสู่ความส�าเร็จ	 ซึ่งสะท้อนผ่านวิสัย

ทัศน์พันธกิจของบริษัท	 “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและ

บรกิารทีม่มีลูค่าเพิม่กบัลกูค้า	สร้างก�าไรสม�า่เสมอ	สร้างผลตอบแทน

แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน”

	 ท่านสามารถสบืค้นข้อมลูเพิม่เตมิได้ที	่http://www.ssi-steel.com
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)�

�
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รายได้จากการขายและให้บริการ

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

การบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อนของประเทศไทย

เปรียบเทียบกับปริมาณการจ�าหน่ายของบริษัท

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านตัน

	 2552	 2553	 2554

	 2552	 2553	 2554

	 2552	 2553	 2554

33,416

48,090 47,975

						การบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อน										 ปริมาณการจ�าหน่ายของบริษัท

-981

1,273

2,446

4.49

5.92
5.59

1.571.75
2.24

ภาพรวมของธุรกิจ
และผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

	 ปี	2554	เป็นปีที่ราคาเหล็กมีความผันผวนมากอีกปีหนึ่ง	โดย
ปัจจัยหลักของความผันผวนมาจากปัญหาวิกฤตกลุ่มอียู	 ภาวะ
เศรษฐกจิภายในประเทศและการชะลอตวัของความตอ้งการในชว่ง
ไตรมาสท่ี	4	ปี	2554	จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในประเทศ	นอกจากน้ี
ยงัไดร้บัผลกระทบจากการน�าเขา้สนิคา้เหลก็แผน่รดีรอ้นทีม่กีารทุม่
ตลาดจากประเทศจีนและมาเลเซีย	 การน�าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีด
รอ้นเจอืโบรอนจากประเทศจนี	การทุม่ตลาดสนิคา้เหลก็แผน่รดีรอ้น
จากประเทศเกาหลี	 และการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นจาก
ประเทศจีน	 ไต้หวัน	และเวียดนาม	ส่งผลให้ความต้องการเหล็กรีด
ร้อนในประเทศเพื่อน�าไปรีดเย็นต่อลดลง	 ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น
ได้ส่งผลให้รายได้ในประเทศไทยของบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตร	ี
จ�ากัด	 (มหาชน)	หรือ	 “บริษัท”	 ในปี	2554	ปรับตัวลดลงอย่างมาก	 
แต่เนื่องจากในปี	 2554	 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงถลุงเหล็ก	 
ทีส่หราชอาณาจักรเพิม่ขึน้	ท�าใหบ้ริษัทมีรายได้จากการขายและให้
บรกิาร	47,975	ลา้นบาท	ลดลงเพยีงรอ้ยละ	0.2	จากปกีอ่น	โดยเปน็
รายไดจ้ากธรุกจิเหลก็แผน่รดีรอ้น	37,699	ลา้นบาท	(ยอดขายเหลก็
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	1.57	ล้านตัน	ปริมาณการผลิตเหล็กแผ่นรีด
รอ้นชนดิมว้น	1.56	ลา้นตนั)	ลดลงรอ้ยละ	21	จากปกีอ่น	รายไดจ้าก
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก	 9,936	ล้านบาท	 (ยอดขายโค้ก	 0.68	 ล้านตัน	
ปรมิาณการผลติโคก้	1.25	ลา้นตนั)	อยา่งไรกต็ามบรษิทัมผีลขาดทนุ
สุทธิ	981	ล้านบาท	คิดเป็นขาดทุนสุทธิ	0.06	บาทต่อหุ้น
	 ด้านการตลาด	 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการนวัตกรรมและการ
จ�าหนา่ยผลติภณัฑท์ีม่มีลูคา่เพิม่พเิศษ	(Premium	Value	Products)	
ซึง่มอีตัราก�าไรสงูเพือ่ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้กบัความผนัผวนทาง
ดา้นราคาและปรมิาณการจ�าหนา่ยของผลติภณัฑช์ัน้คณุภาพทัว่ไป	
โดยในปี	 2554	มีปริมาณจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ	 
รวมท้ังส้ิน	0.61	ล้านตัน	คิดเป็นร้อยละ	39	ของยอดขายรวม	นอกจากน้ี	
บริษัทได้ด�าเนินการต่อเนื่องในโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
นวตักรรมทีม่มีลูคา่เพิม่กบัลกูคา้	(Innovated	Value	Products)	และ
สามารถจ�าหน่ายและส่งมอบให้ลูกค้าได้จ�านวน	0.17	ล้านตัน	ในปี	
2554	
	 ส�าหรับการด�าเนินงานโครงการหลักต่างๆ	 ในช่วงต้นปี	 2555	
โครงการงานวิศวกรรมของโครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก	SSI	UK	
จะแล้วเสร็จทั้งหมด	 และหลังจากนั้นการผลิตเหล็กแท่งแบนจะ 
เริ่มขึ้น	 ซึ่งจะท�าให้บริษัทมีเสถียรภาพและแข็งแกร่งมากขึ้นในแง่ 
ของความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว	 เนื่องจากมีแหล่ง
วัตถุดิบเหล็กแท่งแบนที่แน่นอน	และมีคุณภาพตามที่ต้องการใน
ราคาที่มีเสถียรภาพมากขึ้น	 และช่วยส่งเสริมและท�าให้บริษัท
สามารถบรรลุ	 2	 ยุทธศาสตร์หลักของบริษัทในการ	 “สร้างสรรค์
นวตักรรมผลติภณัฑเ์หลก็และบรกิารทีม่มีลูคา่เพิม่ใหก้บัลกูคา้”	และ	
“เสริมสร้างธุรกิจระดับโลก”	ได้
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)�

�

เอสเอสไอ 
ลดการปล่อย C0

2
 

สะสมจากปีที่เริ่มโครงการ 
ปี 2550 จนถึงปี 2554 

ได้ถึง 76,884 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า

 บรษิทั	สหวริยิาสตลีอนิดสัตร	ีจ�ากดั	(มหาชน)	หรอื	“เอสเอสไอ”	

ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 ในฐานะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กราย

ใหญ่ของไทยได้เลง็เหน็และตระหนกัถงึความส�าคญัของปัญหาการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	(Climate	Change)	จงึได้มกีารจดัการ

ผลกระทบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านโครงการ

และกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อที่จะลดผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้	 ซึ่ง

สอดคล้องกับนโยบายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมอันเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะให้บริษัทบรรลุวิสัยทัศน์	

“สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับ

ลกูค้า	สร้างก�าไรสม�า่เสมอ	สร้างผลตอบแทนแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่าง

ยั่งยืน”	ดังนี้

บทบาทคณะทำางานบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 เพือ่สร้างความเป็นผูน้�าในการบรหิารจดัการเพือ่ลดผลกระทบ 

จากสภาวะโลกร้อนของอุตสาหกรรมเหล็ก	 คณะท�างานบริหาร

จดัการเพือ่ลดผลกระทบการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	(Climate	

Change	Committee)	ของบริษัทได้มุ่งเน้นการด�าเนินการดังนี้

	 1.	 สร ้างการเป็นผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงลดโลกร้อนใน

อุตสาหกรรมเหล็กในการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 2.	 ด�าเนินโครงการบริหารจัดการเพื่อลดการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศทั้งภายในและภายนอก	 โดยร่วมกับหน่วยงาน 

ภาครัฐ	สถาบัน	และชุมชน

	 3.	 สร้างแบรนด์และสื่อสารกิจกรรมลดการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศขององค์กรให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีสู่ภายนอก

	 ทั้งนี้คณะท�างานฯ	 ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

ของบริษัท	 ทั้งด้านการประหยัดพลังงาน	 การจัดการของเสีย	 

รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและประชาชนทั่วไปทราบ 

ถึงผลกระทบแนวทางในการช่วยลดผลกระทบและการให้ความ 

ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ-

อากาศ	นอกจากนี	้บรษิทัได้น�าหลกัการประเมนิวงจรชวีติผลติภณัฑ์

มาใช้ในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	 เพื่อลดผลกระทบและปรับปรุง

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งสอดคล้อง 

กับนโยบายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท	ทั้งนี้	 บริษัทลดการใช้พลังงาน 

ภาพรวมของการด�าเนินธุรกิจ 
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านบริหารจัดการ 

เพื่อลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)�

�

จากการผลิต	 คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

สะสมจากปี	2550	ซึ่งเป็นปีที่เริ่มโครงการฯ	จนถึงสิ้นปี	2554	ได้ถึง	

76,884	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ส�าหรับในปี	2554	บริษัท

สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้	 13,485.82	ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ผลการดำาเนินงานด้านการบริหารจัดการเพื่อลด

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 ส�าหรับปี	2554	ที่ผ่านมา	เอสเอสไอได้ก�าหนดเป้าหมายและ

วางแผนที่จะใช้ปฏิบัติ	ติดตามและวัดผลปริมาณการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก	 ไว้หลายกลุ่มโครงการ	 เช่น	 ลดการใช้น�้ามันเตา	 

ลดการใช้ไฟฟ้า	 ลดการใช้น�้ามันดีเซล	 ลดของเสียจากการผลิต 

ลดเวลาสูญเสียจากการผลิต	 เป็นต้น	 โดยด�าเนินการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการสนับสนุนการลดโลกร้อนทั้ง	 10	

กิจกรรม	ดังนี้

	 1.	 Green	product	เป็นการผลติผลติภณัฑ์ใหม่ทีเ่น้นการลด

การใช้พลังงานและลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต	(Green	

product	สามารถลด	CO
2
	เท่ากับ	852.64	ตัน)

	 2.	 Green	process	 เป็นกิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตเพื่อลดเวลาสูญเสียโอกาสในการผลิต	 และพลังงานไฟฟ้า 

ทีส่ญูเสยีในช่วงเวลาดงักล่าว	ซึง่ด�าเนนิกจิกรรมภายใต้คณะท�างาน	

(Taskforce)	 ต่างๆ	 โดยวัดผลเทียบกับเป้าหมายค่าดัชนีชี้วัด 

ในกระบวนการผลิต	 ได้แก่	 IW,	Productivity,	 Loss	และ	Energy	

(Green	process	สามารถลด	CO
2
	เท่ากับ	11,357.94	ตัน)

	 3.	 Green	 logistics	ด�าเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและ 

ลดการใช้เชื้อเพลิงในกระบวนจัดเก็บ	 ขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์	

อาทิ	 การขนส่งผลิตภัณฑ์ทางเรือแทนการใช้รถบรรทุก	 (Green	

logistics	สามารถลด	CO
2
	เท่ากับ	1,068.67	ตัน)

	 4.	 Green	maintenance	ด�าเนนิกจิกรรมซ่อมบ�ารงุเครือ่งจกัร

ทีพ่จิารณาการลดการใช้วสัดแุละวสัดสุิน้เปลอืง	การลดการใช้กล่อง

โฟมบรรจุอาหาร	เป็นต้น	(Green	maintenance	สามารถลด	CO
2
 

เท่ากับ	76.93	ตัน)

	 5.	 Green	building	 เป็นกิจกรรมปรับปรุงอาคารส�านักงาน

เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและทรัพยากร	อาทิ	ปลูกต้นไม้บังแดด

เพิ่มเติม	ควบคุมเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ	ปิดไฟช่วงพักเที่ยง	

ใช้สารท�าความเยน็ในระบบปรบัอากาศทีเ่ป็นไม่ม	ีCFC	และ	HCFC	

(Green	building	สามารถลด	CO
2
	เท่ากับ	95.66	ตัน)

	 6.	 Green	IT	เป็นการด�าเนินกิจกรรมลดการใช้พลังงานด้วย 

การใช้เทคโนโลยี	 อาทิ	 ติดตั้งระบบการประชุมทางไกล	 (Video	

conference)	 ระหว่างส�านักงานกรุงเทพฯ	 กับส�านักงานโรงงาน	

(ประจวบคีรีขันธ์)	การจัดหาและทดแทนจอคอมพิวเตอร์แบบ	LCD	

แทน	CRT	ใช้ระบบการแก้ปัญหาทางไกล	(Remote	access)	ลดการ

เดนิทางของพนกังาน	(Green	IT	สามารถลด	CO
2
	เท่ากบั	33.72	ตนั)
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	 7.	 Green	 procurement	 ได้ด�าเนินกิจกรรมการจัดซื้อ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 อาทิ	 สินค้าที่ได้ 

ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์	5	ฉลากเขียว	และฉลาก	Cool	Mode	

	 8.	 Green	management	ได้ด�าเนินกิจกรรมโดยใช้หลัก	3R 

มุ่งเน้นการลดของเสียจากกระบวนการผลิต	 คัดแยกขยะและการ

ก�าจัดของเสียด้วยการน�ากลับมาใหม่

	 9.	 Green	network	ด�าเนินกิจกรรมโดยเครือข่ายสีเขียวใน

องค์กรผ่านตวัแทนทกุหน่วยงาน	เพือ่กระตุน้และสร้างความตระหนกั

ให้พนักงานใส่ใจปัญหาภาวะโลกร้อนผ่านกิจกรรม	Green	 day	 

ทุกวันศุกร์ที่	3	ของเดือน

	 10.	 Green	CSR	ด�าเนนิกจิกรรมร่วมกบัชมุชนแบบมส่ีวนร่วม 

ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 อาทิ	 ปลูกป่า

เฉลิมพระเกียรติ	 ปลูกหญ้าแฝก	 84,000	 ต้นเฉลิมพระเกียรติ	 

เก็บขยะชายหาด	สองล้อรักษ์บางสะพาน	เป็นต้น

	 จากผลการด�าเนินการกิจกรรมในปี	 2554	 ท�าให้บริษัท

สามารถลดการปล่อย	CO
2
	 ต่อตันการผลิตเมื่อเทียบกับปี	 2552	

โดยลดได้ร้อยละ	 0.10	ต่อตัน	HRC	 (ลดได้	 0.2	 kg	CO
2
	ต่อตัน	

HRC	 เนื่องจากในปี	 2554	 มีการชะลอตัวของตลาดท�าให้ต้อง

หยุดเดินเครื่องจักรเป็นระยะๆ	 ไม่สามารถควบคุมการผลิตให้เต็ม

ประสิทธิภาพเครื่องจักรได้)	 และร้อยละ	 47.15	 ต่อตัน	 PO	Coil	

(ลดได้	14.15	kg	CO
2
	ต่อตัน	PO	Coil	เนื่องจากได้หยุดการใช้งาน 

หน่วยบ�าบัดกรดเป็นการน�าไปรีไซเคิลภายนอก)	ตามล�าดับ

การจัดการสารทำาลายชั้นโอโซน

	 ภายใต้พธิสีารมอนทรอีอลว่าด้วยการลดและเลกิใช้สารท�าลาย

ชั้นโอโซน	 ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคี

สมาชิกเมื่อวันที่	 7	 กรกฎาคม	2532	 โดยมีพันธกรณีที่ต้องลดและ

เลิกใช้สารท�าลายชั้นโอโซนตามล�าดับ	 ซึ่งที่ผ่านมาผลวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ล่าสุดได้พบว่าสารท�าความเย็น	HCFC-22	หรือ	R-22	

ที่มีการแนะน�าให้ใช้ทดแทนสาร	CFC	นั้นก็มีผลต่อการท�าลายชั้น

โอโซนแต่น้อยกว่า	 และที่ผ่านมาได้มีสารท�าความเย็นชนิดใหม่ 

เกดิขึน้ทางบรษิทัจงึได้ด�าเนนิโครงการเปลีย่นสารท�าความเยน็	R-22	

ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศด้วยการใช้สารท�าความเย็น	 BPX4400	 

ที่ไม่ท�าลายชั้นโอโซน	 ซึ่งจากการทดลองพบว่าสามารถประหยัด
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หมายเหตุ :
:	 ใช้แนวทางการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร	ISO	14064-1:2006	
	 และ	IPCC
:	 Scope	1	ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต 
	 และ	การขนส่งวัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์ภายใน	SSI	(ไม่รวมรถส่วนกลางของบริษัท)
:	 Scope	2	ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการผลิตพลังงานจากภายนอกที่	SSI	ซื้อเข้ามา		
	 ได้แก่	พลังงานไฟฟ้า	(ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าส�านักงาน	กรุงเทพ)

 โดยในปี	2554	ที่ผ่านมามีแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ลดลงตามก�าลังการผลิตที่ลดลง

 2552    2553        2554

 2552    2553        2554

HRC PO	Coil
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พลังงานไฟฟ้าได้กว่าร้อยละ	10	และสามารถลดการใช้สาร	R-22	

ใหม่	 จ�านวน	 11.4	 กิโลกรัม	 หรือคิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก	 20.73	 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 นอกจากนี้	 

ในการซ่อมบ�ารุงเครื่องปรับอากาศยังได้เลือกใช้วิธีที่สะอาดด้วย 

การใช้เครือ่งดดูสารท�าความเยน็	R-22	มาเกบ็ไว้แทนทีก่ารระบายทิง้

สู่บรรยากาศและถ่ายกลับไปใช้งานใหม่	 โดยที่ผ่านมาสามารถเก็บ

รวบรวม	R-22	และน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ถึง	65	กิโลกรัม	หรือคิดเป็น

ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกได้ถงึ	117.65	ตนัคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า	 ส�าหรับในอนาคตทางบริษัทได้วางแผนการใช้สาร	

BPX4400	หรือสารอื่นที่ไม่ท�าลายชั้นโอโซนมาใช้เพิ่มเติมในระบบ

ปรับอากาศของอาคารส�านักงานโรงงาน

การจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 การสนับสนุนให้เกิดความตระหนักในการร่วมกันดูแล 

สิ่งแวดล้อมของผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 ถือเป็น 

ช่องทางส�าคญัอกีช่องทางหนึง่ทีเ่อสเอสไอให้ความส�าคญั	โดยเฉพาะ

การร่วมจัดการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านคู่ค้าทางธุรกิจ	 จากการออก

ระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 (Green	

Purchasing	 Procedure)	 ของเอสเอสไอในปี	 2551	 เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการเลือกซื้อสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก

ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ	การผลิต	การขนส่ง	การใช้งาน	และการ

จัดการหลังหมดอายุการใช้งานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าอื่นที่ท�า

หน้าที่อย่างเดียวกัน	ซึ่งได้มีการด�าเนินการตามระเบียบดังกล่าวมา

อย่างต่อเนื่อง	 โดยในปี	 2554	มีจ�านวนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เอสเอสไอ 

ได้จัดให้อยู่ในกลุ่มที่ใช้เกณฑ์การจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เพิ่มขึ้นอีก	 2	 กลุ่ม	 จากปี	 2553	 รวมเป็น	 9	 กลุ่มผลิตภัณฑ์	 และ

มีเป้าหมายเพิ่มเป็น	 15	 กลุ่มผลิตภัณฑ์	 ในปี	 2555	ทั้งนี้	 รวมถึง 

การสนับสนุนกลุ่มผู ้ให้บริการที่ด�าเนินการในด้านการประหยัด

พลังงานอีกด้วย
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การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่

	 ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อ�าเภอ

บางสะพาน	 เป็นปัจจัยส�าคัญที่หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องเป็น

จ�านวนมากและยังมีความเกี่ยวข้องกับการด�ารงชีวิตของชุมชน

หลายๆ	 ชุมชนในพื้นที่	 การด�าเนินการของโรงงานย่อมต้องมีผล 

กระทบต่อระบบนเิวศหลายๆ	ระบบโดยรอบอย่างหลกีเลีย่งมไิด้	ทัง้นี้	

นอกเหนือจากการที่เอสเอสไอได้มีการด�าเนินโครงการด้วยความ

ระมัดระวัง	 ลดและควบคุมผลกระทบต่างๆ	ที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง

แล้ว	 เอสเอสไอยังได้มีการด�าเนินโครงการหลายๆ	 โครงการร่วมกัน 

กับศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม	 เครือสหวิริยาใน 

การดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ	 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ส�าคัญต่อ

ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศต่างๆ	ในพื้นที่เป็นอย่างดี	ดังนี้	

 โครงการจดัตัง้เครอืข่ายเฝ้าระวงัและช่วยเหลอืสตัว์ทะเล

หายาก	 ด้วยความตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ

โดยเฉพาะการใช้พื้นที่ของเครือสหวิริยานั้นอยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเล

บางสะพาน	ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสัตว์ทะเลหายาก	 เช่น	 โลมาและฉลาม

วาฬ	ปรากฏตัวให้เห็นเป็นประจ�า	 เอสเอสไอร่วมกับศูนย์บริหาร

จัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเครือสหวิริยา	 ได้จัดโครงการจัดตั้ง 

เครือข่ายเฝ้าระวังและช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากขึ้นในพื้นที่	 

ซึ่งประกอบด้วยชุมชนชาวประมงในแถบอ�าเภอทับสะแก	 อ�าเภอ

บางสะพาน	 อ�าเภอบางสะพานน้อยร่วมกับหน่วยงานราชการ	 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 รวมถึงศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง	 สร้างความร่วมมือกันในการดูแล

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ทะเลหายากให้คงอยู	่ ในขณะ

เดียวกันยังได้ด�าเนินกิจกรรมการปลูกจิตส�านึกให้กับประชาชน

ในพื้นที่อย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อให้เล็งเห็นความส�าคัญในการร่วมกัน

อนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากเหล่านี้	 เพราะสัตว์ทะเลหายากถือเป็น

ตัวชี้วัดที่ส�าคัญถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล	

โดยในปีที่ผ่านมาโครงการได้จัดท�าเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ในการท�าอาชีพประมง	 เอกสารสร้างจิตส�านึกใน 

การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล	และสถิติการพบสัตว์ทะเลหายาก

ในพื้นที่ต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 ให้กับสมาชิกเครือข่ายฯ	 ได้รับทราบ	

พร้อมทั้งเชิญให้มาร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลใน

วนัส�าคญัของชาต	ิเพือ่สร้างการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการเฝ้าระวงั

และช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากด้วยวิธีการที่ถูกต้อง	การท�าประมง

อย่างยั่งยืนไม่กระทบต่อสัตว์ทะเลหายากและกฎหมายเกี่ยวกับ 

เรอืประมงชนดิต่างๆ	ปัจจบุนัมผีูส้มคัรสมาชกิเครอืข่ายเฝ้าระวงัและ

ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากมากกว่า	200	คน

 โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านทรพัยากรชวีภาพ : สตัว์ป่าในพืน้ทีโ่ดยรอบโรงงานในเครอื 

สหวิริยา อ�าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 เป็น

โครงการเพือ่ตดิตามตรวจสอบสภาพนเิวศของพืน้ที่	พร้อมวเิคราะห์ 

การเปลี่ยนแปลงความหลากหลายของชนิด	 ระดับความชุกชุม

สัมพัทธ์	และสัตว์ป่าที่อาศัยและด�ารงชีวิตตามธรรมชาติ	4	ชั้น	คือ 

1.	 ชั้นสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	 (Class	 Amphibia)	 2.	 ชั้นสัตว์ 

เลื้อยคลาน	 (Class	 Reptilia)	 3.	 ชั้นนก	 (Class	 Aves)	 และ	 

4.	ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	(Class	Mammalia)	 โดยเน้นการศึกษา 

สตัว์ป่าในชัน้นก	เนือ่งจากนกเป็นกลุม่สตัว์มกีระดกูสนัหลงัทีม่หีลาก-

หลายชนิดมากที่สุดที่แพร่กระจายอยู่ในประเทศไทย	 โดยอาศัย

และหากินอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพนิเวศทุกลักษณะ	 เนื่องจากนกเป็น 

กลุ่มสัตว์ที่บินไปในอากาศ	นกจึงบินเคลื่อนย้ายหาพื้นที่แห่งใหม่

ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระยะทางไกล	 เมื่อแหล่งอาศัยหรือพื้นที่

หากินแห่งเดิมมีสภาพนิเวศเปลี่ยนแปลง	 อาหารมีปริมาณลดลง

หรือเมื่อสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง	 เอสเอสไอและโรงงานในเครือ

สหวิริยา	มีพื้นที่โรงงานอยู่ในพื้นที่ข้างเคียงกับพื้นที่ชุ่มน�้าแม่ร�าพึง	

ซึ่งถือเป็นแหล่งพักพิงและหากินที่ส�าคัญของนกประจ�าถิ่นและ 

นกอพยพจ�านวนมากจึงได้ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริม 

สิง่แวดล้อม	เครอืสหวริยิาท�าการส�ารวจและศกึษาความหลากหลาย

ทางชนิดพันธุ์ของนกในบริเวณพื้นที่ชุ่มน�้าโดยรอบพื้นที่โครงการ	

ซึ่งถือเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบจากการท�าอุตสาหกรรมเหล็กของ

เครือสหวิริยาที่มีต่อพื้นที่ชุ่มน�้าได้เป็นอย่างดี	 การศึกษาดังกล่าว

ด�าเนินการโดยคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาสัตววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 โดยวิธีการส�ารวจ

และบันทึกข้อมูลนกและการนับจ�านวนอย่างเป็นระบบ	ซึ่งผลจาก

การส�ารวจอย่างต่อเนื่องของทีมงาน	สามารถสรุปได้ว่า	นกที่เข้ามา

อาศัยหรือเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยรอบโรงงานเครือสหวิริยา

มีความหลากชนิดค่อนข้างมาก	และมีแนวโน้มว่าจะพบเพิ่มมาก

ขึ้นอีก	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า	 การด�าเนินกิจกรรมของเอสเอสไอ	 

ตลอดจนกลุ่มธุรกิจเหล็กเครือสหวิริยา	 มีการดูแลสิ่งแวดล้อมใน 

พืน้ทีเ่ป็นอย่างด	ีไม่ส่งผลกระทบให้สภาพนเิวศของพืน้ทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปในทางที่เสื่อมโทรม
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 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วนอุทยานป่ากลางอ่าว 

และวนอุทยานแม่ร�าพึง	 เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยสมาชิกเครือ

ข่ายชุมชนเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	อ�าเภอ

บางสะพาน	ซึ่งมีสมาชิกเครือข่ายกว่า	 2,000	คน	ที่เล็งเห็นความ

ส�าคัญของระบบนิเวศในพื้นที่ชุมชน	 ซึ่งประกอบด้วยวนอุทยาน 

ป่ากลางอ่าว	มีเนื้อที่ประมาณ	1,200	ไร่	มีไม้ยางนาเป็นไม้เด่น	และ 

วนอุทยานแม่ร�าพึง	 ซึ่งตั้งอยู ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลอง 

แม่ร�าพึง	 มีเนื้อที่ประมาณ	 4,550	 ไร่	 มีพื้นที่เป็นป่าบกประมาณ	

1,500	ไร่	และพืน้ทีป่่าชายเลน	3,050	ไร่	จงึต้องการให้เกดิการพฒันา

อย่างยั่งยืน	 โดยพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน	

พร้อมทั้งเป็นสถานที่เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนไปด้วย	 ดังนั้น 

เอสเอสไอและบรษิทัในเครอืสหวริยิา	จงึได้ตอบสนองความต้องการ

ของชุมชน	 ร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและให้การสนับสนุน 

งบประมาณในการด�าเนนิการ	เพือ่ขยายขอบเขตการดแูลและพฒันา

จากสงัคมภายในองค์กร	ไปสูช่มุชนและสงัคมวงกว้าง	โดยมุง่ให้เกดิ

ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคมในระยะยาว	ปัจจุบันได้มีการพัฒนา

เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 โดยจัด

ให้มีพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนการปล่อยสัตว์น�้าวัยอ่อน	

การจัดท�าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่ากลางอ่าว	 ป่าชายเลน 

และปรับปรุงค่ายลูกเสือบริเวณพื้นที่ป่ากลางอ่าว	 เพื่อท�าให้ผู้ที่มา

เข้าค่ายลูกเสือในพื้นที่	 ตลอดจนผู้ที่มาเยี่ยมชม	 สามารถศึกษา

ถึงความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ของพื้นที่	 ทั้งป่าบก 

บริเวณวนอุทยานป่ากลางอ่าว	 ชนิดพันธุ ์พืช	 และสัตว์ของป่า 

ชายเลน	บริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าคลองแม่ร�าพึง	ซึ่งมี

ทางเดนิศกึษาเชือ่มต่อถงึกนั	จนกลายเป็นห้องเรยีนธรรมชาตใิห้กบั

เยาวชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

	 บริษัทมีความมุ่งหวังและสมัครใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมใน

การด�าเนนิโครงการและกจิกรรม	Climate	change	ร่วมกบัหน่วยงาน 

ราชการและสถาบันภายนอก	ในปี	2554	ได้แก่	

	 •	 โครงการน�าร่อง	“การจดัท�าคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร”	

ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	

(อบก.)	และศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ	(MTEC)

	 •	 โครงการ	Dissemination	of	Korea	Voluntary	Emission	

Reduction	Program	of	 Thailand	 ระยะที่	 2	 (KVER	2)	 ร่วมกับ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	 (อบก.)	

และ	Korea	Energy	Management	Corporation	(KEMCO)

	 •	 โครงการฝึกอบรมและให้ค�าปรึกษาแนะน�าการจัด

ระบบการจัดการพลังงาน	 ISO50001	 ร่วมกับส�านักงานมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	(สมอ.)	ระยะเวลาโครงการ	กนัยายน	2554	- 

	มิถุนายน	2555

	 โดยการด�าเนินการในอนาคตที่ส�าคัญ	 ทางบริษัทได้จัดท�า

บัญชีก๊าซเรือนกระจกโดยใช้แนวทางการจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ขององค์กรมาเพื่อประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในแต่ละปี	 ก่อนน�ามาวิเคราะห์	 วางแผนและจัดท�าโครงการลด 

หรือควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นแหล่งก�าเนิดที่หลัก 

นอกจากนี้ 	 จะด�าเนินการจัดท�าระบบการจัดการพลังงาน	 

ISO50001	 :	 2011	และขอการรับรองระบบที่เป็นสากล	ซึ่งจะช่วย 

ให้บริษัทสามารถควบคุมและใช้พลังงานอย่างคุ ้มค่า	 ช่วยลด 

การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใช้พลงังานทีไ่ม่เกดิประโยชน์
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	 เอสเอสไอยังคงมุ่งมั่นและตระหนักถึงความรับผิดชอบในการ

ด�าเนนิธรุกจิต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	 โดยยงัคงใช้หลกัความรบัผดิ- 

ชอบตลอดห่วงโซ่อปุทานในการก�าหนดเป้าหมายและจดัท�าแผนงาน	

ครอบคลุมการด�าเนินการทั้งด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ของผูป้ฏบิตังิานและผูร้บัเหมา	การจดัการสิง่แวดล้อมทัง้ระดบัพืน้ที่

และระดับภูมิภาคตลอดจนการรับฟังข้อเสนอแนะ	ข้อคิดเห็น	และ

การด�าเนนิกจิกรรมร่วมกนักบัชมุชนโดยมรีายละเอยีดการด�าเนนิการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

	 เอสเอสไอยังคงได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ

อาชวีอนามยัและความปลอดภยั	มอก.	18001	และ	OHSAS	18001	

ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี้	ยังได้จัดให้มี

คณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมใน

การท�างาน	ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

ด้านความปลอดภยัในทกุพืน้ทีป่ฏบิตังิาน	โดยความร่วมมอืของคณะ

ท�างาน	บุคลากรด้านความปลอดภัย	และพนักงานทุกคน	ภายใต้

การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากฝ่ายบริหาร	 ซึ่งได ้มุ่งเน ้นเรื่อง 

การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการท�างานผ่านกระบวนการค้นหา

ความเสี่ยงและก�าหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสม	และส่งเสริม

การปรับปรุงพฤติกรรมความปลอดภัยภายใต้ชื่อโครงการรณรงค์ 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย	 SSI-OK	ต่อเนื่อง 

จากปี	2553	จนถึงปัจจุบัน	ซึ่งส่งผลให้สถิติอุบัติเหตุจากการท�างาน

มีแนวโน้มลดลง	 โดยค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	 

หรือค่า	 LTIFR	 (Loss	 Time	 Injury	 Frequency	Rate)	 ปี	 2554	 

เท่ากับ	2.14	ซึ่งมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	(LTIFR	ปี	2553	

เท่ากับ	 3.23)	 ส�าหรับความปลอดภัยนอกงาน	 ได้ด�าเนินโครงการ

รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย	 100%	ซึ่งได้รับความร่วมมือ 

จากพนักงานเป็นอย่างดี 	 นอกจากนี้ 	 บริษัทยังได ้ เข ้าร่วม 

เป็นสมาชิกของศูนย์สนับสนุนความปลอดภัยฯ	 ในการท�างาน	 

เครือสหวิริยา	 ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเครือสหวิริยา 

และส�านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการจดัการความปลอดภยั

ของบรษิทัในเครอืฯ	และสนบัสนนุงานของภาคราชการซึง่มบีทบาท

ในการก�ากับดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในโรงงาน

	 นอกจากด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในชุมชน	 เอสเอสไอ

ได้ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม	เครือสหวิริยา	

จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงานในเครือ

สหวิริยาขึ้นนอกพื้นที่โรงงาน	คือ	บริเวณสนามกีฬา	 เครือสหวิริยา	

เพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้าร่วม	 เยี่ยมชมนิทรรศการ	การออกร้าน	

การแสดง	 และรวมถึงการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยต่างๆ	 

ในโรงงาน	 ให้มีการขยายความรู้	 ความเข้าใจด้านความปลอดภัย 

ออกสู่ภายนอกรั้วโรงงาน	 ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึง 

ความปลอดภัยในการด�ารงชีวิต	 สร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัย	

อันจะเป็นการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่ง	

ด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
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การดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงาน

	 พนกังานนอกจากจะเป็นทรพัยากรทีส่�าคญัอย่างยิง่ขององค์กร

แล้ว	 ยังถือเป็นผู ้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญต่อการด�าเนินงานของ 

เอสเอสไอ	ดังนั้น	 การดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงาน 

ถือเป็นภารกิจที่ส�าคัญที่เอสเอสไอมิได้ละเลย	 เริ่มจากการส�ารวจ

และประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงานทั่วทั้งองค์กร

ซึ่งเริ่มด�าเนินการในปี	 2550	และปรับปรุงการประเมินเป็นประจ�า

ทกุๆ	ปี	ข้อมลูจากการส�ารวจและประเมนิจะถกูน�ามาก�าหนดโครงการ

ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน	 ตลอดจน

โครงการปรบัปรงุสภาพแวดล้อมในการท�างาน	เช่น	โครงการปรบัปรงุ

ฝุ่นควันในพื้นที่โรงงาน	 โครงการปรับปรุงแสงสว่างในพื้นที่ท�างาน	

โครงการปรับปรุงการระบายอากาศในพื้นที่โรงเหล็กแผ่นรีดร้อน 

ชนิดม้วน	และในปี	 2554	 ได้ด�าเนินโครงการองค์กรแห่งความสุข	

(Happy	 Workplace)	 ซึ่งทดลองด�าเนินการในบางฝ่ายงาน	 

เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการเสนอแนะ	และการปรบัปรงุ

สภาพแวดล้อมในการท�างานของตนเอง	 ท�าให้เกิดการพัฒนา

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างยั่งยืน	 บุคลากรมี 

ความสุขในการท�างาน	 ช่วยให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท�างาน	 

ลดปัญหาความเครียดและข้อร้องเรียนจากการท�างาน	นอกจากนั้น

ในปี 2554 
พนักงานมีจ�านวนชั่วโมง

การอบรมด้านอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย 

และสิ่งแวดล้อม เฉลี่ยเท่ากับ 
15 ชั่วโมง/คน/ปี
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ข้อมูลการส�ารวจและประเมินดังกล่าว	ยังได้น�ามาจัดท�าโปรแกรม

การตรวจสุขภาพพนักงานตามความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน	 เพื่อ

เป็นการเฝ้าระวังความเปลี่ยนแปลงสุขภาพของพนักงานที่ต้องมี 

การสมัผสักบัความเสีย่งต่างๆ	ในการปฏบิตังิาน	ถงึแม้ว่าเอสเอสไอ

จะได้ด�าเนินการปรับปรุงจนความเสี่ยงต่างๆ	 เหล่านั้น	 อยู่ในระดับ 

ดีกว่ามาตรฐานแล้วก็ตามในส่วนการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน	 

เอสเอสไอจัดให้มีพื้นที่ในการออกก�าลังกายทั้งในร่มและกลางแจ้ง

อย่างเพียงพอ	 รวมถึงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในระหว่างพักจาก 

การท�างาน	 นอกจากนี้	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆ	 หน่วยงาน	 

ยังได้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการ	 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่างๆ	

ตลอดปี	 เช่น	การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	 เช่น	ฟุตบอล	ฟุตซอล	

วอลเลย์บอล	 เซปักตะกร้อ	 เปตอง	 รวมถึงกิจกรรมการเต้นแอโรบิก	

การประกวดหนุ่ม-สาว	 สุขภาพดี	 กิจกรรมการสื่อสารข้อมูลด้าน 

การดูแลสุขภาพ	เป็นต้น

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

	 การฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 นับว่า 

มีผลอย่างยิ่งต่อการลดการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจาก 

การปฏิบัติงาน	 เอสเอสไอมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกระดับได้มี 

การเรียนรู้ถึงอันตรายจากการปฏิบัติงาน	 ตลอดจนกระบวนการ	 

วิธีการที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน	 ซึ่งจะช่วยป้องกันการได้รับ

อันตรายและความเจ็บป่วยจากการท�างานทั้งในระยะเฉียบพลัน 

หรือเรื้อรังรวมถึงช่วยลดความสูญเสียและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ให้กับองค์กร	 หลักสูตรการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย	 ความ

ปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อมของเอสเอสไอ	ในปี	2554	มีมากกว่า	90	

หลักสูตร	ครอบคลุมเนื้อหาด้านอาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	และ

สิ่งแวดล้อม	ทั้งที่เป็นหลักสูตรในระดับการอบรมพื้นฐานเพื่อสร้าง

ความตระหนัก	 หลักสูตรในระดับเพิ่มทักษะความช�านาญ	 และ

หลกัสตูรในระดบัเชีย่วชาญเฉพาะโดยมกีารสนบัสนนุใหพ้นกังานได้

เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องตามความเกี่ยวข้องกับลักษณะ 

การปฏิบัติงาน	 โดยในปี	 2554	พนักงานมีจ�านวนชั่วโมงการอบรม

ด้านอาชีวอนามัย	 ความปลอดภัย	 และสิ่งแวดล้อม	 เฉลี่ยเท่ากับ	 

15	ชั่วโมง/คน/ปี

การเตรียมความพร้อมในการรับเหตุฉุกเฉิน

	 เอสเอสไอให้ความส�าคัญกับการเตรียมพร้อมในการรับเหตุ

ฉุกเฉินและอุบัติภัย	 ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน	 โดยได้ 

จัดตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันอัคคีภัยและกู ้ภัยฉุกเฉินเป็น 

หน่วยงานหลัก	 มีหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายและแผนงานโดย

พิจารณาสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท�าแผนงาน	มาตรการป้องกัน	

และการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินที่อาจจะ 

เกิดขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดความสูญเสีย	 ท�าให้องค์กร 

ฟ้ืนตวั	กลบัคนืสูส่ภาพปกตโิดยเรว็ทีส่ดุภายหลงัเกดิเหตุ	นอกจากนี้

ยงัรบัผดิชอบในการก�าหนดแนวทางปฏบิตัใินการควบคมุเหตฉุกุเฉนิ	

จดัท�าแผนการตอบสนองเหตฉุกุเฉนิกรณต่ีางๆ	ร่วมกนักบัหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โรงงาน	 จัดท�าแผนการบรรเทาผลกระทบจาก 

เหตุฉุกเฉินต่อคน	ชุมชน	สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน	 จัดท�าแผนการ

แก้ไขและฟื้นฟูธุรกิจเพื่อไม่ให้ธุรกิจเกิดการหยุดชะงัก	 จัดท�าแผน 

การบรหิารข้อมลูและการสือ่สาร	เพือ่ป้องกนัผลกระทบจากการขาด

การสื่อสารกับสาธารณะที่ถูกต้องและทันเวลา	 จนท�าให้เกิดผล 

กระทบต่อชือ่เสยีงขององค์กร	นอกจากนี้	ยงัรบัผดิชอบในการจดัท�า

สถานการณ์จ�าลองการเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีต่างๆ	 เพื่อใช้ฝึกซ้อม 

ทีมงานภายใน	 ฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ในพื้นที่	 ได้แก่	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 เทศบาล	 โรงพยาบาล	 

สถานีต�ารวจ	และผู้ประกอบการใกล้เคียง	กรณีที่เหตุการณ์เกินกว่า

ความร่วมมือที่เอสเอสไอจะรับมือได้	 โดยที่คณะอนุกรรมการฯ	 

ดังกล่าว	 ยังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส�านักความปลอดภัยและ 

สิ่งแวดล้อม	 ในการอ�านวยการฝึกซ้อมการผจญเพลิง	 การเก็บกู้ 

สารเคมอีนัตราย	การอพยพ	การช่วยเหลอืผูบ้าดเจบ็	การตอบสนอง

กรณก๊ีาซแอลพจีรีัว่ไหล	การตอบสนองภาวะน�้าท่วม	การตอบสนอง

เหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	 พร้อมทั้งมีการทบทวน 

และปรับปรุงแผนงานให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
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การจัดการความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุดิบ 

และผลิตภัณฑ์

	 เอสเอสไอให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ 

การขนส่งมาโดยตลอด	โดยได้จัดตั้งคณะท�างานควบคุมการปฏิบัติ

รถขนส่งเครือสหวิริยา	 ท�าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติของพนักงาน

ขนส่ง	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร	ในการขนส่งวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑ์	เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้ใช้ถนนได้รับการคุ้มครอง

ดูแลด้านความปลอดภัย	 โดยมีการควบคุมตรวจสอบ	 ให้เฉพาะ 

ผู้มีใบอนุญาตที่ก�าหนดในกฎหมายให้ขับรถขนส่ง	 อบรมทบทวน	 

ให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามมาตรความปลอดภัย	ที่เครือสหวิริยาก�าหนด

ไว้และมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด	 ตลอดจนมีการวางแผน 

การขนส่งที่หลีกเลี่ยงช่วงเวลาการจราจรหนาแน่น	 และหลีกเลี่ยง 

การเดินทางผ่านพื้นที่ที่มีชุมชนอยู่อย่างหนาแน่น	 ซึ่งจะช่วยลด

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นระหว่างการจราจรติดขัด	และลด

ความเสีย่งทีจ่ะเกดิอบุตัเิหตทุีต่ามมา	นอกจากนี	้ยงัได้น�าเสนอข้อมลู	

ประชุมติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคเป็นประจ�า

ทุกเดือน	

	 ในช่วงปีที่ผ่านมา	 เอสเอสไอได้ร่วมกับผู ้มีส่วนได้เสียใน 

การก�าหนดทศิทางและตดิตามผลการด�าเนนิงานของคณะท�างานฯ	

ผ่านคณะขับเคลื่อนสภาผู้น�าชุมชน	ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน	3	ฝ่าย	

ได้แก่	 กลุ่มผู้น�าชุมชน	 เจ้าหน้าที่จากภาครัฐ	 และผู้บริหารเครือ

สหวิริยา	 ซึ่งมีการประชุมติดตามความคืบหน้า	และรับฟังข้อเสนอ

แนะ	 ข้อร้องเรียนต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งของเครือฯ	 จาก 

ชุมชน	 มาปรับปรุงแก้ไขต่อไป	 นอกจากนี้	 ยังได้เพิ่มช่องทางใน 

การตรวจสอบและควบคุมรถขนส่งด้วยกล้องวงจรปิด	ติดตั้งในจุด

ส�าคญัภายในเขตชมุชน	และตดิตัง้ป้ายเตอืนกฎระเบยีบและรณรงค์

เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งให้กับพนักงานขับรถ	 รวมถึง 

การอบรมพนกังานขบัรถ	และจดัสมัมนาผูป้ระกอบการขนส่งเพือ่ให้

ทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อการขนส่งอย่างปลอดภัย	 

จากการด�าเนินการข ้างต ้น	 พบว่าค่าเฉลี่ยอัตราการปฏิบัติ 

ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบการขนส่งในเขตชุมชนลดลงจาก 

ร้อยละ	29	 ในปี	 2553	 เป็นร้อยละ	4.25	 ในปี	 2554	และชุมชนมี 

ความพึงพอใจมากขึ้นต่อการด�าเนินงาน	

สิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

	 ระบบมาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	 ISO	 

14001	ของเอสเอสไอ	เริ่มด�าเนินการในปี	2542	และผ่านการตรวจ

ประเมินและได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องตลอดมา	 เอสเอสไอ 

โดยส�านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	 เป็นหน่วยงานหลักใน 

การด�าเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงาน 

ผลิตอื่นๆ	 ในโรงงาน	 โดยมีการแต่งตั้งผู้ควบคุมและผู้ปฏิบัติงาน

ประจ�าระบบควบคุมบ�าบัดมลพิษ	 น�้า	 อากาศ	 และกากของเสีย 

ครบถ้วนตามกฎหมาย

	 ส�าหรับภายนอกพื้นที่โรงงาน	 เอสเอสไอมีการด�าเนินการร่วม

กันกับบริษัทในเครือสหวิริยาอื่นๆ	ในพื้นที่อ�าเภอบางสะพาน	โดยมี

ศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม	 เครือสหวิริยาเป็น

ศูนย์กลางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	และส่งเสริมการสร้าง

จิตส�านึกและความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงงาน	ผ่านกิจกรรม

ต่างๆ	ตลอดปี

การจัดการทรัพยากรในกระบวนการผลิต

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 

	 เอสเอสไอมกีารจดัซือ้วตัถดุบิหลกัคอื	เหลก็แท่งแบนจากหลาย

แหล่งในต่างประเทศ	 โดยมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบให้ตรงกับ

มาตรฐานและความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้า	 ทั้งนี้	 ในปี	 2554	

มกีารก�าหนดและตัง้เป้าค่าความสญูเสยีวตัถดุบิในกระบวนการผลติ

ไม่เกินร้อยละ	 2.12	 ซึ่งผลการด�าเนินการสามารถควบคุมความ 

สูญเสียได้ที่ร้อยละ	 2.05	 ซึ่งต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนดเล็กน้อย	 

โดยในปี	 2554	 เอสเอสไอผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจ�านวน 

ทั้งสิ้น	 1.58	ล้านตัน	และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดล้างผิวและเคลือบ

น�้ามัน	จ�านวนทั้งสิ้น	0.10	ล้านตัน



 พลังงาน โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน โรงงานผลิตเหล็กล้างผิวและเคลือบนำ้ามัน

น�้ามันเตา (kcal/kg Slab) 351.57 ก๊าซแอลพีจี 20.42 kcal/kg PO Coil

ไฟฟ้า (kwh/Ton) 115.06 121.48
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	 ในรอบปีทีผ่่านมา	เอสเอสไอควบคมุการใช้น�้าในกระบวนการ

ผลิต	โดยในสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	อัตราการใช้น�้า

อยูท่ี	่0.69	ลกูบาศก์เมตรต่อตนัการผลติ	ซึง่เพิม่ขึน้เลก็น้อยเมือ่เทยีบ

กบัปี	2553	เนือ่งจากยอดการผลติไม่มากท�าให้เครือ่งจกัรเดนิไม่เตม็

ประสทิธภิาพ	ส�าหรบัสายการผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิล้างผวิและ

เคลอืบน�า้มันอยู่ที	่0.23	ลูกบาศก์เมตรต่อตนัการผลิต	แนวโน้มดขีึน้	

เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2553	ซึ่งมีอัตราการใช้น�้าอยู่ที่	0.37	ลูกบาศก์

เมตรต่อตันการผลิต

การใช้สารเคมี

	 กระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและเหล็กแผ่น 

รีดร้อนชนิดล้างผิวและเคลือบน�้ามัน	มีการใช้สารเคมีหลายชนิดใน

กระบวนการผลิต	 โดยในรอบปีที่ผ่านมา	 เอสเอสไอไม่มีการน�า 

สารเคมีชนิดใหม่เข้ามาใช้	และอัตราการใช้สารเคมีในกระบวนการ

ต่างๆ	 ไม่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น	 นอกจากนี้	 ตามผลการตรวจสอบ 

การปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน	 ISO	 14001	 และ	 TIS/OHSAS	

18001	การควบคุมและบริหารจัดการสารเคมีในโรงงาน	ยังคงเป็น

ไปตามมาตรฐานการปฏิบัติ	 โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

จ�านวนหนึ่งซึ่งผู้เกี่ยวข้องได้น�าไปจัดท�าแผนงานเพื่อปรับปรุงแล้ว

การจัดการพลังงาน

	 กระบวนการผลิตเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน	มีการใช้พลังงานจาก

การเผาไหม้เชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักใน

กระบวนการผลิต	ส่วนเหล็กรีดร้อนชนิดล้างผิวและเคลือบน�้ามันจะ

ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักในการผลิต	 โดยเชื้อเพลิงที่ใช้ 

เผาไหม้จะเป็นน�้ามันเตาชนิดก�ามะถันเจือปนไม่เกินร้อยละ	 2	 

ซึ่งจัดหาได้ภายในประเทศ	 ส่วนพลังงานไฟฟ้าซื้อจากการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค	ทั้งนี้	ในปี	2554	โรงงานมีอัตราการใช้พลังงาน	ดังนี้

การจัดการน�้า

	 จากการออกแบบโรงงานให้มกีารหมนุเวยีนน�า้มาใช้ซ�า้ได้อย่าง

ต่อเนื่องในสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	 รวมถึงการ 

สร้างอ่างเก็บน�้าขนาด	2.4	ล้านลูกบาศก์เมตร	เพื่อใช้ในการบริหาร

จัดการน�้าใช้ของโรงงาน	ท�าให้เอสเอสไอสามารถด�าเนินการผลิต

เหล็กแผ่นรีดร้อนได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการแย่งน�า้ซึ่งเป็น

ทรัพยากรอันมีค่ากับชุมชนและภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ 	 ทั้งนี้	 

เอสเอสไอยังสามารถรักษาสัญญาประชาคมในเรื่องการใช้น�้าโดย

เอสเอสไอจะไม่สูบน�้าจากฝายในฤดูแล้งซึ่งระดับน�า้ในฝายต�่ากว่า	

2.2	เมตร	ซึง่ในรอบปีทีผ่่านมาเอสเอสไอได้ด�าเนนิการตามข้อตกลง

ดังกล่าวโดยเคร่งครัดและไม่มีการละเมิด

	 ในส่วนการบ�าบัดน�้าเสีย	 เอสเอสไอมีระบบบ�าบัดน�้าทางเคมี

ส�าหรบัน�า้เสยีทีเ่กดิขึน้ในสายการผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิล้างผวิ

และเคลือบน�้ามัน	ติดตั้งถังตกตะกอน	ถังกรองทรายและระบบดัก 

ไขมันในสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและติดตั้งระบบ

บ�าบดัทางชวีภาพส�าหรบัน�า้ทิง้จากการอปุโภคและบรโิภคในโรงงาน

โดยคุณภาพน�้าในระบบทั้งหมด	 มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 

อย่างสม�่าเสมอและตรวจสอบซ�้าโดยหน่วยงานภายนอกซึ่งได้รับ

อนุญาตจากทางราชการเป็นระยะๆ	ทั้งนี้	 เอสเอสไอออกแบบให้

ระบบมีการหมุนเวียนใช้น�้าซ�้า	 โดยไม่มีการระบายน�้าเสียออกนอก

โรงงาน	(Zero	Discharge)
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การควบคุมมลพิษ

คุณภาพน�้าทิ้งและคุณภาพแหล่งน�้าที่เกี่ยวข้อง

	 กระบวนการผลติของเอสเอสไอถกูออกแบบให้ไม่มกีารระบาย

น�า้เสยีใดๆ	ออกนอกโรงงาน	(Zero	Discharge)	แต่ยงัคงด�าเนนิการ

ตดิตามตรวจสอบคณุภาพน�้าทัง้ภายในบรเิวณโรงงานและในแหล่ง

น�้าสาธารณะ	 รวมถึงร่วมตรวจสอบคุณภาพน�้าทะเลในบริเวณ 

ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง	 โดยในรอบปีที่ผ่านมา	 ได้ด�าเนินการตรวจ-

สอบคุณภาพน�้า	ดังนี้

	 1.	 ตรวจวดัคณุภาพน�า้ภายในพืน้ทีโ่รงงาน	รายเดอืนจ�านวน	

4	 สถานี	 โดยหน่วยงานภายนอกซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม	 โดยมีดัชนีที่ท�าการตรวจวิเคราะห์	 16	 -	 18	ดัชนีต่อ

สถานี	 โดยมีผลการตรวจดีกว่าค่ามาตรฐานน�้าทิ้ง	 ตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2539	ในทุกรายการ

	 2.	 ตรวจวดัคณุภาพน�า้ในแหล่งน�า้สาธารณะใกล้กบัโรงงาน	

โดยหน่วยงานภายนอกซึง่ได้รบัอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม	

ทุกครึ่งปี	จ�านวน	3	สถานี	ได้แก่	บริเวณคลองท่าขาม	บริเวณต้นน�้า

คลองแม่ร�าพึง	 บริเวณปลายน�้าคลองแม่ร�าพึงโดยมีดัชนีที่ท�า 

การตรวจวิเคราะห์	 10	ดัชนีต่อสถานี	 โดยผลการตรวจมีค่าดีกว่า 

ค่ามาตรฐานคุณภาพน�้าผิวดิน	 (ประเภทที่	 3)	 ตามประกาศคณะ

กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	ฉบับที่	8	พ.ศ.	2537	ในทุกรายการ

	 3.	 ตรวจวัดคุณภาพน�้าใต้ดิน	ทุกครึ่งปี	จ�านวน	9	สถานีโดย

มีดัชนีที่ท�าการตรวจวิเคราะห์	 9	 ดัชนีต่อสถานี	 ทั้งนี้	 ประเทศไทย 

ยังไม่มีการก�าหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	 จึงเป็นการด�าเนินการเพื่อ

เฝ้าระวังความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น	 โดยในรอบหลายปี 

ทีท่�าการตรวจวเิคราะห์ยงัไม่พบความเปลีย่นแปลงใดๆ	ทีม่นียัส�าคญั

	 4.	 ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการท�าการตรวจสอบคุณภาพน�้า

ทะเลบริเวณท่าเรือ	 บริษัท	 ท่าเรือประจวบ	 จ�ากัด	 โดยมีดัชนี 

ที่ท�าการตรวจวิเคราะห์	 24	ดัชนี	 เมื่อเดือนมกราคม	 2554	 โดยมี 

ผลการตรวจอยู่ในค่ามาตรฐานทุกรายการ

	 นอกจากการด�าเนินการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกซึ่ง

ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว	 เอสเอสไอยังได้

ด�าเนินโครงการชุมชนร่วมตรวจสอบโรงงานร่วมกับศูนย์บริหาร

จัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเป็นประจ�า	 โดยได้น�าคณะนักเรียน

และอาจารย์ในพื้นที่หลายคณะ	ทั้งระดับประถมและมัธยม	 เข้ารับ

ฟังการบรรยายกระบวนการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจน

กระบวนการบ�าบัดน�้าเสียของโรงงานและความรู ้เบื้องต้นใน 

การตรวจวัดคุณภาพน�้าและอากาศ	 พร้อมกันนั้นยังได้ให้คณะ

นักเรียนได้ทดลองเก็บตัวอย่างน�้าและตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้วย

ตนเอง	 พร้อมทั้งวิจารณ์ผลการตรวจวัดร่วมกันอีกด้วย	 ซึ่งผล 

การด�าเนนิโครงการดงักล่าวได้รบัการตอบรบัจากคณะนกัเรยีนและ

อาจารย์เป็นอย่างดีซึ่งเป็นการยืนยันถึงความมั่นใจในการดูแล

คณุภาพสิง่แวดล้อมของโรงงาน	ทีพ่ร้อมรบัการตรวจสอบจากชมุชน

ตลอดเวลา
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คุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องและคุณภาพอากาศ

ในบรรยากาศในพื้นที่

	 ในส่วนของสายการผลติเหลก็แผ่นรดีร้อน	เอสเอสไอออกแบบ

โรงงานให้มีการใช้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ	ติดตั้งระบบควบคุม 

การเผาไหม้ด้วยคอมพิวเตอร์	 ควบคุมระดับก�ามะถันเจือปนใน 

เชื้อเพลิงไม่เกินร้อยละ	2	ซึ่งมีผลให้ค่าการระบายอากาศออกนอก

โรงงานของเอสเอสไอ	 มีค่าดีกว่ามาตรฐานและข้อก�าหนดตาม

รายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

	 ส�าหรับสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดล้างผิวและเคลือบ

น�้ามัน	 ได้มีการติดตั้งระบบดักจับไอกรดทั้งในสายการผลิตและใน

หน่วยบ�าบัดกรดเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่	 ซึ่งมีผลท�าให้ค่าการระบาย

อากาศออกนอกโรงงานมีค่าดีกว่ามาตรฐานและข้อก�าหนดตาม

รายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน	 เช่น

เดียวกัน

	 คุณภาพอากาศในบรรยากาศในพื้นที่รอบโรงงาน	มีการเฝ้า

ระวงัและตรวจสอบคณุภาพอากาศในพารามเิตอร์ต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง

กบัโรงงาน	เป็นระยะๆ	ตลอดปี	ซึง่ในปี	2554	ตรวจวดัทัง้สิน้	5	สถานี	

ได้แก่	 บ้านท่าขาม	บ้านท่ามะนาว	บ้านกลางอ่าว	บ้านทับมอญ 

และบ้านบ่อทองหลาง	โดยมีคุณภาพอากาศตามพารามิเตอร์ต่างๆ	

ที่ตรวจวัด	ได้แก่

	 1.		 ค่าเฉลีย่รายชัว่โมงของความเข้มข้นก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์

ในบรรยากาศ

	 2.	 ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของความเข้มข้นก๊าซออกไซด์ของ

ไนโตรเจนในบรรยากาศ

	 3.	 ค่าเฉลีย่รายชัว่โมงของปรมิาณฝุน่ละอองรวมในบรรยากาศ

	 4.	 ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของความเข้มข้นก๊าซไฮโดรเจน 

คลอไรด์ในบรรยากาศ

	 5.	 ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	 

10	ไมครอน

	 ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศตามพารามิเตอร์ดังกล่าว 

พบว่ามีค่าดีกว่ามาตรฐานที่ก�าหนดมาก	 ในทุกสถานีตรวจวัดและ 

มีค่าอยู่ในช่วงเดียวกับการตรวจวัดที่ผ่านมาในทุกสถานีและ 

ทุกพารามิเตอร์

	 นอกจากนี้	 เอสเอสไอยังได้ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการและ 

ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม	 เครือสหวิริยาด�าเนินโครงการให้ความรู้ในการ

ตรวจสอบคุณภาพน�้าฝนให้กับชุมชนและตรวจสอบคุณภาพน�้าฝน

เพื่อเฝ้าระวังภาวะฝนกรดร่วมกับชุมชน	 โดยผลการตรวจวัดค่า 

ความเป็นกรด-ด่างของน�้าฝน	 พบว่ามีค่า	 7.1	 ซึ่งถือว่าไม่พบ 

โอกาสการเกิดฝนกรดในพื้นที่	 ซึ่งโดยปกติแล้วน�้าฝนที่มีค่าความ

เป็นกรด-ด่าง	 ต�่ากว่า	 5.6	 จะถือเป็นค่าบ่งชี้โอกาสที่อาจจะเกิด 

ภาวะฝนกรด	 โดยกิจกรรมซึ่งถือเป็นการด�าเนินการร่วมตรวจสอบ 

กับชุมชนดังกล่าวช่วยให้ชุมชนที่เข้าร่วมได้รับความรู้	 ความเข้าใจ

และเกิดความมั่นใจต่อคุณภาพน�้าฝนในเขตอ�าเภอบางสะพาน 

มากยิ่งขึ้น

การจัดการกากของเสีย

	 เอสเอสไอมุง่เน้นการลดปรมิาณกากของเสยีทีแ่หล่งก�าเนดิโดย

การด�าเนินโครงการหลายๆ	 โครงการ	 เช่น	 การตั้งเป้าการสูญเสีย

วตัถดุบิในการผลติ	ไม่เกนิร้อยละ	2.12	และท�าได้จรงิดกีว่าเป้าหมาย

เลก็น้อยทีร้่อยละ	2.05	โครงการลดความชืน้ในกากตะกอนจากระบบ

บ�าบดัน�้าเสยีไม่เกนิร้อยละ	15	สามารถด�าเนนิการได้ตามเป้าหมาย	

โครงการลดขยะกระดาษจากส�านักงาน	 โดยรณรงค์ลดการใช้

กระดาษใช้กระดาษสองหน้า	และโครงการคดัแยกขยะประเภทขวด
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น�้าพลาสติกและขวดแก้วเพื่อน�าไปจ�าหน่าย	 นอกจากนั้น	 ยังมี

โครงการใช้ประโยชน์จากกากของเสีย	 เช่น	 โครงการปุ๋ยอินทรีย์ 

จากเศษซากพืชในโรงงาน	 โครงการจัดท�าป๋ยุหมักชีวภาพจาก 

เศษอาหาร	 โครงการประกวดการประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้

เป็นต้น	ท�าให้ปริมาณกากของเสียของโรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง

	 โดยในปี	 2554	 เอสเอสไอมีปริมาณกากอุตสาหกรรมทั้งสิ้น	

66,719	ตัน	กากของเสียดังกล่าวถูกก�าจัดโดยกระบวนการรีไซเคิล

คดิเป็นร้อยละ	99.22	และก�าจดัโดยวธิกีารฝังกลบเพยีงร้อยละ	0.78	

โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดการกากของเสียเท่ากับ	10.2	ล้านบาท

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย

	 กฎหมาย	 กฎระเบียบ	 และข้อบังคับต่างๆ	 ที่เอสเอสไอมี 

ความผูกพันในการจะต้องด�าเนินการ	 โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	 อาทิ	 การรายงานผลการ

ด�าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบและการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	 การขออนุญาตก�าจัดกากอุตสาหกรรม	 

การรายงานผลควบคุมระบบบ�าบัดมลพิษ	 การรายงานผลการ

วเิคราะห์คณุภาพน�้ามนัเตา	การรายงานปรมิาณการเกดิ	Scale	ฯลฯ	

เอสเอสไอได้มกีารด�าเนนิการครบถ้วนสมบรูณ์ตรงตามก�าหนดเวลา	

ทั้งนี้	 ในรอบปี	 2554	 ไม่มีการกระท�าผิดกฎหมายหรือข้อก�าหนด 

ที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม	 ไม่มีการถูกค�าสั่งให้ระงับหรือ 

หยุดการด�าเนินการ	รวมถึงไม่ต้องช�าระค่าปรับใดๆ

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

	 เอสเอสไอตระหนักถึงความส�าคัญในการด�าเนินอุตสาหกรรม

เหล็ก	 ให้สามารถอยู ่ร ่วมกับชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมได้ 

เป็นอย่างดี	 จึงได้เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนา

อุตสาหกรรมสีเขียว	 (Green	 Industry)	 กับกระทรวงอุตสาหกรรม	

ภายใต้โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวนั้น	 จากผลการประเมิน	บริษัท	

สหวริยิาสตลีอนิดสัตร	ีจ�ากดั	(มหาชน)	ได้รบัการรบัรอง	“อตุสาหกรรม

สีเขียว	 ระดับที่	 3	 ระบบสีเขียว	 (Green	System)”	ที่มีการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ	และมีการติดตามประเมินผล	

และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีระยะเวลารับรอง	 

3	ปี	(24	สิงหาคม	2554	ถึง	23	สิงหาคม	2557)	
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	 ทัศนคติของประชาชนในชุมชน	 ส่วนใหญ่รับทราบและเห็น

ประโยชน์ของโรงงานในแง่ที่มีส่วนของการท�าให้สาธารณูปโภค 

ในครัวเรือนดีขึ้น	 ท�าให้ค้าขายดีขึ้น	 สร้างรายได้ให้กับครอบครัว	 

รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	 ของชุมชน	 เช่น	 การให้ทุน 

การศึกษา	 การท�านุบ�ารุงศาสนา	 การช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียน	 

การสนับสนุนด้านกีฬา	การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน	โดยกิจกรรมที่มี

ความพึงพอใจ	 ได้แก่	 กิจกรรมปลูกต้นไม้	 ส่งเสริมและอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมมากที่สุด	กิจกรรมที่มีความพึงพอใจรองลงมา	กิจกรรม

การให้ทนุการศกึษา	กจิกรรมการอนรุกัษ์ป่าชายเลน	โครงการอนรุกัษ์

สัตว์น�้าปล่อยปู-กุ ้ง	 การพัฒนาด้านอาชีพเกษตร	 โครงการ 

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์	 และอื่นๆ	 ตามล�าดับ	 ข้อกังวลของชุมชน 

ต่อการด�าเนนิการของโรงงาน	3	อนัดบัแรกจากการส�ารวจในปี	2554	

ได้แก่	ปัญหาอบุตัเิหตจุากการจราจร	ร้อยละ	10.1	ปัญหาการจราจร

ติดขัดร้อยละ	 7.6	 และปัญหาฝุ่นละอองร้อยละ	 7.4	 ซึ่งเมื่อ 

ก�าเนิดนพคุณ	 เทศบาลต�าบลก�าเนิดนพคุณ	 1,399	 120	 120

แม่ร�าพึง	 หมู่ที่	2	บ้านท่ามะนาว	 534	 46	 46

	 	 	 หมู่ที่	3	บ้านอ่าวยาง	 177	 15	 15

	 	 	 หมู่ที่	4	บ้านท่าขาม	 369	 32	 32

	 	 	 หมู่ที่	5	กลางอ่าว	 536	 46	 46

	 	 	 หมู่ที่	6	บ้านกลางนา	 625	 53	 54

	 	 	 หมู่ที่	7	บ้านทุ่งลานควาย	 119	 10	 10

	 	 	 หมู่ที่	8	บ้านล่าง	 518	 44	 44

รวม	 	 	 4,277	 366	 367

 
ตำาบล ชุมชน จำานวนครัวเรือน

 จำานวนตัวอย่างที่ศึกษา (ชุด)

    จากการคำานวณ จากการศึกษาจริง

การส�ารวจทัศนคติชุมชนและการมีส่วนร่วมกับชุมชน

ด้านสิ่งแวดล้อม

	 การส�ารวจทัศนคติชุมชนได้ด�าเนินการต่อเนื่องเป็นประจ�าทุก

ปี	 เพื่อให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงาน	 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ทีส่�าคญัเพราะการด�าเนนิงานของโรงงานก่อให้เกดิผลกระทบทัง้ด้าน

บวกและลบต่อชุมชน	ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	

ดังนั้นการด�าเนินการส�ารวจทัศนคติจึงท�าให้เอสเอสไอเกิดความ

เข้าใจถึงมุมมองของชุมชน	 สะท้อนผ่านผู้น�าชุมชนและหัวหน้า 

ครัวเรือนในเรื่องผลกระทบต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน 

ของโรงงานในรอบปี	 เพื่อน�าไปสู่กระบวนการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ

ของโรงงานร่วมกบัชมุชนผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วม	เช่น	การประชมุ	

สภาผู้น�าชุมชน	การประชุม	หมู่บ้าน	ฯลฯ	ซึ่งเอสเอสไอจะน�าข้อสรุป	

จากกระบวนการต่างๆ	ดงักล่าวน�ามาจดัท�าโครงการทีต่อบสนองต่อ

ความต้องการและมุมมองของชุมชนอย่างตรงประเด็น	 เพื่อน�าไปสู่

ความพึงพอใจของชุมชนอย่างยั่งยืน

เปรียบเทียบกับข้อกังวล	3	อันดับแรกของปี	2553	ซึ่งได้แก่	ปัญหา

ฝุ่นละอองร้อยละ	 6.8	 ปัญหาการจราจรร้อยละ	 3.7	 และปัญหา

คุณภาพน�้าฝนร้อยละ	2.0	ซึ่งจะพบว่ามีข้อกังวลใจเปลี่ยนแปลงไป

ที่กลุ่มจราจรเป็นหลักส่วนข้อกังวลปัญหาคุณภาพน�้าฝนมีแนวโน้ม

มีความส�าคัญลดลง	 ทั้งนี้	 ปัญหาการจราจรเอสเอสไอได้ร่วมกับ

บริษัทในเครือสหวิริยาในการจัดตั้งคณะท�างานควบคุมการปฏิบัติ

รถขนส่งเครือสหวิริยา	เพื่อควบคุม	ตรวจสอบ	ตลอดจนการก�าหนด

เวลาหลกีเลีย่งช่วงเวลาการจราจรหนาแน่น	การตดิตัง้กล้องวงจรปิด	

อีกทั้งยังได้จัดให้มีประชุมและด�าเนินการผ่านสภาผู้น�าชุมชนใน 

การร่วมกันหาหรือและแนวทางการแก้ไขเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 

ของชมุชนและคลายความกงัวลใจของชมุชนได้เป็นอย่างดี
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)�

�

   ผลการตรวจวิเคราะห์ 

 ดัชนีตรวจวัด หน่วย คลองท่าขาม ต้นนำ้าคลองแม่รำาพึง ท้ายนำ้าคลองแม่รำาพึง มาตรฐาน

   พ.ค. 2554 ส.ค. 2554 พ.ค. 2554 ส.ค. 2554 พ.ค. 2554 ส.ค. 2554

	 pH	 -	 7.7	 7.4	 7.3	 7.6	 8.1	 8.2	 5.0	-	9.01/

	 Suspended	Solid	 mg/l	 10	 35	 26	 35	 14	 20	 -

	 Total	Dissolved	Solid	 mg/l	 13,750	 4,950	 16,400	 3,080	 6,667	 3,180	 -

	 Acidity	 mg/L	as		CaCO
3
	 10	 19	 19	 10	 3	 3	 -

	 Alkalinity	 mg/l	CaCO
3
	 149	 156	 172	 146	 118	 145	 -

	 COD	 mg/l	as	O
2
	 398	 266	 191	 113	 152	 112	 -

	 Grease	&	Oil	 mg/l	 <3	 <3	 4	 <3	 <3	 <3	 -

	 Total	Coli	form	Bacteria	 MPN/100	ml	 330	 330	 490	 1,300	 6,667	 240	 ไม่เกิน	20,0001/

	 Iron	 mg/l	 0.76	 1.01	 1.75	 1.78	 0.65	 0.77	 -

	 Manganese	 mg/l	 0.17	 0.21	 0.28	 0.31	 0.07	 0.09	 ไม่เกิน	1.01/

	 ปริมาณฝุ่นละอองรวม	 0.025	-	0.056	mg/m3	 0.020	-	0.057	mg/m3	 ไม่เกิน	0.3301/

	 ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 0.016	-	0.019	mg/m3	 0.002	-	0.008	mg/m3	 	ไม่เกิน	0.3001/

	 ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์	 0.013	-	0.056	mg/m3	 0.003	-	0.148	mg/m3	 	ไม่เกิน	0.3202/

	 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	10	ไมครอน	 0.013	-	0.024	mg/m3	 0.010	-	0.029	mg/m3	 	ไม่เกิน	0.1201/

	 ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์	 <0.001	mg/m3	 <0.001	mg/m3	 -

 
ดัชนี

 ค่าเฉลี่ยตำ่าสูง - สูงสุดของปริมาณที่ตรวจพบ 
มาตรฐาน

  21 - 28 เม.ย. 2554 17 - 24 ส.ค. 2554

	 ส�าหรับผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปี	2554	พบว่าทุกดัชนีท่ีตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ราชการก�าหนดทุกดัชนี	ดังนี้

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (เดือนพฤษภาคมและสิงหาคม 2554)

1/	 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	ฉบับที่	24	พ.ศ.	2547
2/	 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	ฉบับที่	21	พ.ศ.	2544

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม		 บริษัท	เอส.พี.เอส.	คอนซัลติ้ง	เซอร์วิส	จ�ากัด

ผู้บันทึก	 	 	 นายฐาปกรณ์	ลาภประสพ

ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	 นางสาวสุคนธ์	ขาวกริบ	(ว-011-ค-3520)

ชื่อผู้วิเคราะห์	 	 นางสาวกัญญษรัตน์	สังข์กลม	(ว-011-จ-4578)

เบอร์โทรศัพท์	 	 0-2715-8700

หมายเหตุ : 1/	มาตรฐานน�้าผิวดิน	(ประเภทที่	3)	ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	ฉบับที่	8	พ.ศ.	2537

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม		 บริษัท	เอแอลเอส	แลบอราทอรี	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ผู้บันทึก	 	 	 นายทนง	วิริยะสหกิจ

ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	 นางสาวยุพาพร	จันทร์เปล่ง	(ว-204-ค-4700)

ชื่อผู้วิเคราะห์	 	 นางสาวนรินทร์	สายเส็ง	(ว-204-จ-4715)

เบอร์โทรศัพท์	 	 0-2715-8700

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 5 สถานี บริเวณโดยรอบโครงการ
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)�

�

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาเหล็ก 1, 2

 
ดัชนีตรวจวัด

  ผลตรวจวัด  
มาตรฐาน

  5 มี.ค. 2554 20 ส.ค. 2554 1 พ.ย. 2554   

 
ดัชนีตรวจวัด

  ผลตรวจวัด 
มาตรฐาน

   23 ส.ค. 2554 9 ก.ย. 2554   

	 ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง	(mg/m3)	 126	 144	 52.9	 ไม่เกิน	2401/

	 ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	(SO
2
)(ppm)	 718	 631	 669	 ไม่เกิน	8001/

	 ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	(NO
x
)(ppm)	 122	 81.8	 59.0	 ไม่เกิน	2001/

	 ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	(CO)(ppm)	 1.97	 1.60	 6.39	 ไม่เกิน	6902/

 ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง	(mg/m3)	 18.9	 62.7	 ไม่เกิน	1201/

	 ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	(SO
2
)(ppm)	 704	 252	 ไม่เกิน	8001/

	 ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	(NO
x
)(ppm)	 138	 144	 ไม่เกิน	1801/

	 ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	(CO)(ppm)	 1.42	 7.06	 ไม่เกิน	6902/

1/	 มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก	 (ใหม่)	 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	 2544 

	 (ค�านวณปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ	7	หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้อยละ	50)
2/	 มาตรฐานค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงาน	ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม	พ.ศ.	2549	(ก�าหนดส�าหรบัการผลติทัว่ไปทีม่กีารเผาไหม้เชือ้เพลงิ)

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม	 บริษัท	เอแอลเอส	แลบอราทอรี	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ผู้บันทึก	 	 	 นายวิชาญ	ชุณหรัต	(ว-004-จ-1269)

ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	 นางสาวยุพาพร	จันทร์เปล่ง	(ว-204-ค-4700)

ชื่อผู้วิเคราะห์	 	 นางสาวกนกกร	เอนก	(ว-004-จ-2158)

เบอร์โทรศัพท์	 	 0-2715-8700

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาเหล็ก 3

1/	 มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก	(ใหม่)	ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2544	(ค�านวณ	 

	 ปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ	7	หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้อยละ	50)
2/	 มาตรฐานค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงาน	ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม	พ.ศ.	2549	(ก�าหนดส�าหรบัการผลติทัว่ไปทีม่กีารเผาไหม้เชือ้เพลงิ)

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม	 บริษัท	เอแอลเอส	แลบอราทอรี	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ผู้บันทึก	 	 	 นายวิชาญ	ชุณหรัต	(ว-004-จ-1269)

ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	 นางสาวยุพาพร	จันทร์เปล่ง	(ว-204-ค-4700)

ชื่อผู้วิเคราะห์	 	 นางสาวกนกกร	เอนก	(ว-004-จ-2158)

เบอร์โทรศัพท์	 	 0-2715-8700
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)�

�

 
ดัชนีตรวจวัด

  ผลตรวจวัด 
มาตรฐาน

   16 พ.ค. 2554 21 ส.ค. 2554   

 
ดัชนีตรวจวัด

  ผลตรวจวัด 
มาตรฐาน

   22 ส.ค. 2554 14 ก.ย. 2554   

	 ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์	(HCl)	(mg/m3)	 0.05	 0.18	 ไม่เกิน	2001/

	 ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง	(mg/m3)	 2.62	 0.63	 ไม่เกิน	1201/

1/	 มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	พ.ศ.	 2549	 (ก�าหนดส�าหรับการผลิตทั่วไปที่มีการเผาไหม้ 
	 เชื้อเพลิง	ค�านวณปริมาตรอากาสเสียที่ออกซิเจน	ณ	สภาวะจริงในขณะตรวจวัด)
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม		 บริษัท	เอแอลเอส	แลบอราทอรี	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
ผู้บันทึก	 	 	 นายวิชาญ	ชุณหรัต	(ว-004-จ-1269)
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	 นางสาวยุพาพร	จันทร์เปล่ง	(ว-204-ค-4700)
ชื่อผู้วิเคราะห์  นางสาวกนกกร	เอนก	(ว-004-จ-2158)

เบอร์โทรศัพท์  0-2715-8700

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Boiler พ.ศ. 2554

 
ดัชนีตรวจวัด

  ผลตรวจวัด 
มาตรฐาน

   20 มิ.ย. 2554 21 ส.ค. 2554   

 ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง	(mg/m3)	 0.22	 8.06	 ไม่เกิน	1201/

	 ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	(SO
2
)(ppm)	 <2.0	 <2.0	 ไม่เกิน	8001/

	 ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	(NO
x
)(ppm)	 57.6	 71.8	 ไม่เกิน	1801/

	 ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	(CO)(ppm)	 <1.00	 1.32	 ไม่เกิน	6902/

1/	 มาตรฐานค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงานเหลก็	 (ใหม่)	ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร์	 เทคโนโลย	ีและสิง่แวดล้อม	พ.ศ.	2544	 (ค�านวณ	 
	 ปรมิาณออกซเิจนส่วนเกนิร้อยละ	7	หรอืปรมิาตรอากาศส่วนเกนิร้อยละ	50)
2/	 มาตรฐานค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงาน	ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม	พ.ศ.	2549	(ก�าหนดส�าหรบัการผลติทัว่ไปทีม่กีารเผาไหม้เชือ้เพลงิ)
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม		 บริษัท	เอแอลเอส	แลบอราทอรี	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
ผู้บันทึก	 	 	 นายวิชาญ	ชุณหรัต	(ว-004-จ-1269)
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	 นางสาวยุพาพร	จันทร์เปล่ง	(ว-204-ค-4700)
ชื่อผู้วิเคราะห์	 	 นางสาวกนกกร	เอนก	(ว-004-จ-2158)
เบอร์โทรศัพท์	 	 0-2715-8700

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Dust Collector พ.ศ. 2554

1/	 มาตรฐานค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงานเหลก็	 (ใหม่)	ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร์	 เทคโนโลย	ีและสิง่แวดล้อม	พ.ศ.	2544	 (ค�านวณ 
	 ปรมิาณออกซเิจนส่วนเกนิร้อยละ	7	หรอืปรมิาตรอากาศส่วนเกนิร้อยละ	50)
บรษิทัทีต่รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอย่าง/ควบคมุ		 บรษิทั	เอแอลเอส	แลบอราทอร	ีกรุป๊	(ประเทศไทย)	จ�ากดั
ผู้บันทึก	 	 	 นายวิชาญ	ชุณหรัต	(ว-004-จ-1269)
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	 นางสาวยุพาพร	จันทร์เปล่ง	(ว-204-ค-4700)
ชื่อผู้วิเคราะห์	 	 นางสาวกนกกร	เอนก	(ว-004-จ-2158)

เบอร์โทรศัพท์	 	 0-2715-8700

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Scrubber PPPL (จากหน่วยกระบวนการล้างผิวและเคลือบนามัน) �้
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	 ความเชื่อมั่นในการปลูก	 “ความแข็งแกร่ง”	 เพื่อเป็นรากฐาน	
ในบุคคล	หน่วยงาน	ครอบครัว	 ไปจนถึงสังคมในวงกว้าง	 ยังเป็น 
สิ่งส�าคัญ	 ที่บริษัทยังต้องค�านึงถึงเพื่อรักษาประโยชน์แก่กลุ่ม 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่อย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้เกดิความยัง่ยนืในบรบิท
ทีเ่กีย่วข้องอย่างสมดลุ	และยงัคงมุง่เน้นการสร้างความแขง็แกร่งให้
กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	ซึ่งไม่ใช่เพียงการตระหนักในหน้าที่
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพียงเท่านั้น	 แต่เป็นอีกแรงผลักดันให้
บริษัทยังคงไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆ	 เพื่อส่งเสริม
เยาวชน	กลุ่มผู้ด้อยโอกาสรวมถึงและกิจกรรมเพื่อสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทในรูปแบบต่างๆ	
	 นับเป็นที่น่ายินดีในปี	 2554	หลายกิจกรรมได้ถูกพัฒนา	ต่อ 
ยอดขึ้นมาใหม่ภายใต้ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมโดย	
“พนกังาน”	และภาคชมุชนโดย	“ชาวบางสะพาน”	การเตบิโตเบ่งบาน
ของ	 “วัฒนธรรมจิตอาสา”	ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม	และมีภาพ 
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น	ดังนี้

การเติบโต 
เบ่งบานของ 

“วัฒนธรรมจิตอาสา” 
ปรากฏให้เห็น
เป็นรูปธรรม 

และมีภาพที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและชุมชน

	 ในปี	 2554	บริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 
หรอื	“เอสเอสไอ”	ได้รเิริม่โครงการใหม่ๆ	ตามแนวทางแห่งการพฒันา 
สู่ความยั่งยืน	ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาส�าหรับผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม	 และกิจกรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	 
ทั้งบริษัท	พนักงานประชาชนในชุมชน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ	 ในด้านการพัฒนาการศึกษา	 จิตอาสา 
ของพนักงานในนาม	“เอสเอสไออาสา”	การส่งเสริมดูแลและรักษา
สิ่งแวดล้อม	การพัฒนาอาชีพ	การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยที่ดี	
การร่วมดูแลท�านุบ�ารุงศาสนาและวัฒนธรรม	48	โครงการ	ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงเจตจ�านงอันแน่วแน่ของการเป็นพลเมืองที่ดีและได้รับ
ความไว้วางใจจากชาวบางสะพานและผู้มีส่วนได้เสีย	ด้วยมุ่งหวัง 
ที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมในการด�าเนินชีวิต
ได้อย่างมีความสุข	
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1. การพัฒนาทุนทางสังคม

1.1 การสร้างความแข็งแกร่งและส่งเสริมนวัตกรรม 
 ในอุตสาหกรรมเหล็ก
 1.1.1	 โครงการออกแบบประกวดบ้านเหล็ก	2011
	 โครงการประกวดออกแบบบ้านเหลก็	“Thailand	Steel	House	
Contest”	ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยาม- 
บรมราชกุมารี	 และเงินรางวัลกว่า	 1	ล้านบาท	 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพือ่มุง่เน้นการสร้างสรรค์นวตักรรม	(Innovation)	เกีย่วกบัเหลก็และ
เป็นเวทกีลางของการรวมตวักนั	 เกดิชมุชนทีม่กีารแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างสถาปนกิ	วศิวกร	และวงการโลหะ	วสัดศุาสตร์ในการน�าเหลก็
มาประยุกต์ใช้เป็นที่อยู่อาศัย	เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่	
	 “Thailand	Steel	House	Contest	2011	จัดขึ้นภายใต้แนวคิด	
Thailand	Steel	House	Contest	2011	(Greenovation	:	Less	is	
More)	 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกมุาร	ีระยะเวลาด�าเนนิการ	ตลุาคม	2554	-	พฤษภาคม	
2555	 (เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยจึงเลื่อนการจัด
กิจกรรมไปเป็นปี	2555)

	 นอกจากนี้	 บริษัทได้ร ่วมกับสมาคมสถาปนิกสยามและ	 
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย	จัดแสดงนิทรรศการ
และผลงาน	ผลงานของผู้เข้าประกวด	 โครงการประกวดออกแบบ
บ้านเหล็ก	Thailand	Steel	House	Contest	2010	ภายใต้แนวคิด	
“บ้านเหล็กที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต”	 ในงานสถาปนิก	 54	ที่ผู้เข้าชม 
จะได้เห็นผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ	 เกี่ยวกับเหล็ก 
ที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้น�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวันได้จริง	 โดยมี 
ผู้ให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการเป็นจ�านวนมาก

 1.1.2	 โครงการสนับสนุนนักโลหวิทยาดีเด่นและการจัด
ประชุมวิชาการโลหวิทยาครั้งที่	5
	 เอสเอสไอให้การสนับสนุนงานประชุมวิชาการทางโลหวิทยา	
มาอย่างต่อเนือ่ง	ปี	2554	นบัเป็นครัง้ที	่5	ในส่วนของรางวลั	2	รางวลั
นักวิจัยยอดเยี่ยมประจ�าปี	 งานครั้งนี้	 จัดขึ้นโดยภาควิชาวิศวกรรม
วัสดุและเทคโนโลยีการผลิต	คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	แต่เนื่องจากเกิดเหตุการณ์
อุทกภัยคณะผู้จัดงานได้เลื่อนมาจัดงาน	ในวันที่	19	-	20	มกราคม	
2555	โรงแรมมิราเคิลแกรนด์	กรุงเทพฯ	

สร้างสรรค์ • ความแข็งแกร่ง

สังคม

เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม

การสื่อสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
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าง
ส
ังค

ม สร้างความแข็งแกร่ง

ผู้ด้อยโอกาส

สร้างความแข็งแกร่ง

อุตสาหกรรมเหล็ก

การพัฒนา

การศึกษาในชุมชน

การส่งเสริมการดูแลรักษา

ด้านสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านวัฒนธรรมและสาธารณสุข

การพัฒนาความรู้อาชีพ

เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน

กิจกรรมเพื่อสังคม

อื่นๆ

สร้างความแข็งแกร่ง

							คุณภาพชีวิต	(สุขภาพ)
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1.2 การสร้างความแข็งแกร่งชีวิต
 1.2.1	 กรุงเทพไตรกีฬาประจ�าปี	 2554	 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	 เอสเอสไอร่วมสนบัสนนุมลูนธิริาชประชาสมาสยั	ในพระบรม-
ราชูปถัมภ์จัดการแข่งขันกรุงเทพฯ	 ไตรกีฬา	 ครั้งที่	 3	 “Bangkok	 
Triathlon	2011”	ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
ในวันที่	 10	กรกฎาคม	2554	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน
หารายได้จ�านวน	608,500	บาทให้แก่มูลนิธิโดยเสด็จพระราชกุศล
เพื่อช่วยเหลือผลกระทบจากโรคเรื้อนและโรคเอดส์	 ซึ่งสอดคล้อง 
กับแนวทางการด�าเนินกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบทางสังคม	 
ในการช่วยเหลือ	สร้างความแข็งแกร่งแก่ผู้ด้อยโอกาส

	 1.2.2	 โครงการฅนเหล็กบางสะพานไตรกีฬาชิงแชมป์
ประเทศไทยและนานาชาติ	2554 
	 เพือ่ส่งเสรมิกจิกรรมท่องเทีย่วในเขตอ�าเภอบางสะพานซึง่เป็น
พื้นที่ที่บริษัทด�าเนินกิจการอยู่	 บริษัทได้จัดการแข่งขันไตรกีฬา
เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	และสมเดจ็พระนาง-
เจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ในวันอาทิตย์ที่ 	 7	 สิงหาคม	 2554	 
ณ	 บริเวณชายหาดบ้านกรูด	 ต�าบลธงชัย	 อ�าเภอบางสะพาน	 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 มีนักกีฬาที่ไทยและต่างประเทศเข้าร่วม
แข่งขันทั้งสิ้น	 159	 คน	 และประชาชนในพื้นที่รวมทั้งข้าราชการ	 
นกัท่องเทีย่ว	พนกังานมาทีห่าดบ้านกรดูจ�านวน	2,151	คน

 1.2.3	 โครงการฅนเหล็กมินิมาราธอน	2554
	 4	 พันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็ก	 ได้แก่	 บริษัท	 สหวิริยาสตีล 
อินดัสตรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 บริษัท	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 บริษัท	 สยามยูไนเต็ดสตีล	 1995	 จ�ากัด	 และบริษัท	 
บลูสโคปสตีล	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ผนึกก�าลังจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 
การกศุลเพือ่ผูด้้อยโอกาส	Thailand	Iron	Man	Mini	Marathon	2011	
“ฅนเหลก็มนิมิาราธอน”	ครัง้ที	่4	น�าเงนิบรจิาค	2.5	ล้านบาท	บรจิาค
ให้	 23	มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาส	กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันเสาร์ที่	
11	กุมภาพันธ์	 2555	สวนลุมพินี	 เนื่องจากเกิดวิกฤตน�้าท่วมใหญ่	 
จึงเลื่อนการจัดการแข่งขันจากเดิมวันที่	 5	 พฤศจิกายน	 2554	 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต�่ากว่า	 1,000	คน	จากการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง	ท�าให้ยอดบริจาครวม	4	ปี	นับ	10	ล้านบาท	สามารถน�าไป
แจกจ่ายช่วยเหลือมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาส	 ได้น�าไปสร้างประโยชน์
เตมิเตม็และสร้างความแขง็แกร่งให้ผูด้้อยโอกาสกลุม่ต่างๆ	ให้มชีวีติ
ที่มีคุณค่า	แข็งแกร่ง	และหยัดยืนอยู่ได้ในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป	

 1.2.4	 โครงการสานฝันเยาวชนฅนเหล็กบางสะพาน	
2554	(รุ่น	1) 
	 เอสเอสไอได้รบัสมคัรและคดัเลอืกเยาวชนบางสะพานเข้าร่วม
ฝึกทักษะ	และเก็บตัวเพื่อเป็นตัวแทนอ�าเภอบางสะพานลงแข่งขัน 
ฅนเหลก็บางสะพานไตรกฬีาฯ	และรายการอืน่ๆ	โดยความสนบัสนนุ
จากเครือสหวิริยา	ปี	 2554	มีเยาวชนบางสะพานผ่านการคัดเลือก	 
5	 คน	 ได้ผ่านการฝึกฝนและเข้าร่วมแข่งขันรายการส�าคัญของ
ประเทศและมีสถิติที่ดีขึ้น

1.3 การสร้างความแข็งแกร่งสู่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย
 1.3.1	 โครงการศิลป์สานฝันปันน�้าใจ	 เอสเอสไอชวน 
น้องรักษ์น�้า
	 กิจกรรมต่อเนื่องเพื่อน้องผู ้ด้อยโอกาส	 โดยความร่วมมือ 
ระหว่างเอสเอสไอกับหน่วยงานภาครัฐ	อันประกอบด้วยกรมเจ้าท่า	
ส�านักการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร	 รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้	
เทคนิคการแต่งกลอนที่เพิ่มเติมขึ้นเป็นพิเศษในครั้งที่	 3	และยังคง
กจิกรรมหลกั	คอื	กจิกรรมด้านศลิปะ	และการอนรุกัษ์ทรพัยากรทาง
น�้าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส�าคัญไว้	 และจัดให้มีการประกวด 
ผลงานศิลปะการแต่งกลอน	 และวาดภาพเพื่อพัฒนาทักษะและ 
ชิงทุนการศึกษา
	 ในปี	2554	นับเป็นครั้งที่	3	ของโครงการศิลป์สานฝันปันน�้าใจ	
เอสเอสไอชวนน้องรักษ์น�า้	มีเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสมาคม	
สถานสงเคราะห์	และมูลนิธิ	รวม	5	แห่ง	จ�านวนกว่า	100	คน	ร่วม
โครงการผลงานทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกจะน�าส่งเข้าประกวดในโครงการ
นิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ	 ครั้งที่	 42	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศ
ญี่ปุ่น	ต่อไป

 1.3.2	 กิจกรรมการกุศล	 “ว่าย	 ปั่น	 วิ่ง	 แบ่งปันผู้ด้อย
โอกาส”	
	 กิจกรรมการกุศล	 “ว่าย	ปั่น	 วิ่ง	 แบ่งปันผู้ด้อยโอกาส”	 เป็น
กิจกรรมเสริมการแข่งขัน	 “ฅนเหล็กบางสะพาน	 ไตรกีฬาชิงแชมป์
ประเทศไทยและชงิแชมป์นานาชาต	ิประจ�าปี	2554”	โดยให้พนกังาน	
ประชาชนร่วมกนับรจิาค	ตัง้งแต่	วนัที	่1	-	7	สงิหาคม	2554	มจี�านวน
ผูบ้รจิาค	129	คน	เงนิรายได้ไม่หกัค่าใช้จ่าย	59,879	บาท	น�าไปมอบ
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ให้กลุ่มเยาวชน	ชมรมดนตรีเทศบาลบ้านกรูด	ภายใต้โครงการลาน
ดนตรี	ต้านยาเสพติด	รวมถึงองค์กรผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ	
	 กิจกรรมนี้มีแนวคิดให้พนักงานและประชาชนทั่วไปได้มี 
โอกาสร่วมกิจกรรมโดยทั่วถึงผ่านรูปแบบการบริจาคเงินกับทีม 
ไตรกฬีาสหวริยิา	โดยบรษิทัได้จดัท�าสายรดัข้อมอื	Strength	to	Live	
มอบให้เป็นที่ระลึกส�าหรับผู้บริจาคตั้งแต่	 100	 -	 300	บาท	และ 
รับเสื้อที่ระลึก	ส�าหรับผู้บริจาคตั้งแต่	300	บาทขึ้นไป	รายได้ทั้งหมด	 
โดยไม่หักค่าใช้จ่าย	 จะน�าไปมอบเพื่อกิจกรรมการกุศล	 แบ่งปัน	 
ผู้ด้อยโอกาส	ประเภทต่างๆ	ซึ่งผู้บริจาคสามารถระบุความประสงค์	
ของการบริจาคว่าอยากจะให้เงินผู้บริจาคไปใช้ท�าประโยชน์แก่ 
ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มใด	4	ประเภทด้วยกัน	ได้แก่	กลุ่มผู้ประสบภัยทาง
สังคม	กลุ่มผู้พิการทุพพลภาพ	ผู้ขาดแคลนในพื้นที่ทุรกันดาร	และ 
ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ

	 1.3.3	 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  - เอสเอสไอร่วมช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน�า้ท่วมภาคใต้
	 	 	 มอบเงนิจ�านวน	600,000	บาท	ร่วมช่วยเหลอืผูป้ระสบ
อุทกภัยภาคใต้	 และมอบเงินที่ได้จากการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือ 
ผู ้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิประเทศญี่ปุ่นของพนักงาน 
ในกลุ่มเครือบริษัทสหวิริยาอีกจ�านวน	24,630	บาท	ผ่านครอบครัว
ข่าว	 3	 โดยมีนายสรยุทธ	สุทัศนจินดา	พิธีกรรายการเรื่องเล่าเช้านี้	 
เป็นผู้รับมอบ	ณ	อาคารมาลีนนท์
  - SSI-TCRSS	 ผนึกก�าลังช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
พิบัติ	ประเทศญี่ปุ่น
	 	 	 บริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	หรือ	 
เอสเอสไอ	ผนึกก�าลัง	บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
หรอื	TCRSS	มอบเงนิ	2	ล้านบาทชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัแผ่นดนิไหว
และสึนามิประเทศญี่ปุ่น	ผ่านเจเอฟอีสตีลซึ่งเป็นองค์กรคู่ค้า
  - ความช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัย	20	จังหวัด
ภาคกลางของประเทศ
	 	 	 ตามทีไ่ด้เกดิอทุกภยัครัง้ใหญ่กบัพีน้่องประชาชนชาว
ไทยในเขตจงัหวดัภาคเหนอืและภาคกลางช่วงปลายปี	2554	บรษิทั
มิได้นิ่งนอนใจ	พร้อมให้การช่วยเหลือและเยียวยาทั้งโดยตรงและ
ผ่านหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องต่างๆ	ดังนี้
   	 พฒันาเรอืเหลก็นวตักรรม	จ�านวน	175	ล�า	ประกอบ
ด้วยเรอืเหลก็อเนกประสงค์	170	ล�า	และเรอืเหลก็ตรวจการณ์ส�าหรบั
เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	5	ล�า	
    	 เรือเหล็กอเนกประสงค์	 170	 ล�า	 เป็นเรือที่ 
เอสเอสไอออกแบบและสร้างสรรค์ขึน้เป็นพเิศษ	 เพือ่ใช้เป็นพาหนะ 
ทีม่คีวามคล่องตวัในการเคลือ่นย้ายคนหรอืสิง่ของช่วยเหลอืผูป้ระสบ
ภัยน�้าท่วม	นอกจากนี้	 ยังสามารถดัดแปลงต่อกันเป็นเรือหรือแพ

ขนาดใหญ่	และเมื่อเลิกใช้ภารกิจเป็นเรือแล้ว	 ยังมีอรรถประโยชน์
ใช้เป็นชั้นวางหนังสือ	หรือเป็นตู้เก็บของได้อีกด้วย
	 	 	 	 เอสเอสไอมอบเรอืเหลก็อเนกประสงค์จ�านวน	170	
ล�าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านหน่วยงานต่างๆ	อาทิ	ศูนย์ปฏิบัติ
งานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	 (ศปภ.)	สภาวิจัยแห่งชาติ	 โมเดิร์น
ไนน์ทีวี	เป็นต้น	
    	 เรือเหล็กนวัตกรรม	 (เรือตรวจการณ์)	 พร้อม
เครือ่งยนต์	ทัง้	5	ล�านี	้นบัเป็นเรอืเหลก็นวตักรรมรุน่	3	เรอืตรวจการณ์	
ซึง่กลุม่เอสเอสไอออกแบบและสร้างสรรค์ขึน้เป็นพเิศษ	ให้สอดคล้อง
กับลักษณะการใช้งาน	โดยติดเครื่องยนต์	18	Hp	เดินหน้าถอยหลัง
ได้	พร้อมไฟส่องสว่างและแตร	นอกจากนี้	ยังมีคู่มือการใช้และการ
บ�ารุงรักษาจัดท�าไว้ประจ�าเรือทุกล�า	ทั้งนี้	 ได้มอบให้กับส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาต	ิเพือ่น�าไปใช้ในการปฏบิตัภิารกจิช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
น�้าท่วม	ได้อย่างสะดวก	ปลอดภัย	ในทุกสถานการณ์	
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   	 บรจิาคและสมทบทนุหน่วยงานให้ความช่วยเหลอื
ผู้ประสบภัย
    	 สบทบทุน	 500,000	 บาท	 แก่นายกสมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย	เพื่อสมทบเข้ากองทุน	“ตลาดทุนร่วมใจ	ช่วย
ภัยน�้าท่วม”
    	 มอบเงนิช่วยเหลอืผ่านกระทรวงพาณชิย์	(กรม
การค้าต่างประเทศ)	มอบผ่านส�านักนายกรัฐมนตรี	150,000	บาท
    	 มอบเงินช่วยเหลือผ่านกระทรวงอุตสาหกรรม 
(ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)	150,000	บาท
    	 มอบเงินช่วยเหลือผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
200,000	บาท
   	 มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย	
	 	 	 	 กลุม่บรษิทัเอสเอสไอมอบถงุยงัชพีผูป้ระสบอทุกภยั	
โดยมีผู้บริหาร	 พนักงานเอสเอสไออาสา	 และทีมกู้ภัยเฉพาะกิจ	 
เดินทางไปมอบถุงยังชีพและอาหารปรุงสด	 ให้กับประชาชน 
ที่ประสบปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ที่ความช่วยเหลือไปไม่ทั่วถึง 
เช่น	 เขตอ�าเภอวังน้อย	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 อ�าเภอเมือง
ปทุมธานี	อ�าเภอบางบัวทอง	จังหวัดนนทบุรี
   	 พนักงานจิตอาสาจัดตั้งทีมกู้ภัยเฉพาะกิจ	
	 	 	 	 พนกังานจติอาสา	จ�านวน	35	คนรวมตวักนัเป็นทมี
กู้ภัยเฉพาะกิจ	 โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว	
จ�านวน	2	ชุด	แต่ละชุดประกอบด้วยทีมงาน	7	คน	พร้อมพาหนะรถ
บรรทุกใหญ่	และเรือเหล็กนวัตกรรมเอสเอสไอ	สามารถปฏิบัติงาน
สะเทินน�้าสะเทินบกตลอด	24	ชั่วโมง	เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพนักงาน
เครือสหวิริยาและครอบครัว	 ลูกค้าของบริษัท	ตลอดจนประชาชน 
ผู้ประสบภัยน�้าท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 โดยมี
ภารกจิช่วยเหลอือพยพคนออกจากพืน้ทีป่ระสบภยั	ตลอดจนล�าเลยีง	
จัดส่งอาหาร	สิ่งของเครื่องใช้จ�าเป็นแก่ผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที	
ทั้งในกรณีฉุกเฉินและพื้นที่เฝ้าระวัง	
		 	 	 	 โดยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา	 ได้ช่วยอพยพ
พนักงานเครือสหวิริยาและครอบครัวตลอดจนขนย้ายทรัพย์สิน	
จ�านวน	 46	ครอบครัว	 ออกจากพื้นที่น�้าท่วมในจังหวัดปทุมธานี	
นนทบรุ	ีและกรงุเทพมหานคร	ล�าเลยีงกระสอบทราย	2,500	กระสอบ
และน�้าดื่ม	 11,800	ลิตร	 เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพนักงาน	การรับและ
ล�าเลียงเรือเหล็กนวัตกรรมจากบางสะพาน	 60	 ล�า	 เพื่อน�าไป 
ช่วยเหลือพนักงานและลูกค้า	

	 	 	 	 ทมีกูภ้ยัเฉพาะกจิเอสเอสไอเป็นแบบอย่างหนึง่ทีด่ี
ของวัฒนธรรมจิตอาสาของพนักงานบริษัท	ภายใต้การด�าเนินงาน
ของศูนย์รองรับความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉินเครือสหวิริยา	 
โดยก�าลังหลักจะมาจากพนักงานโรงงานบางสะพานของเอสเอสไอ	
ซึ่งเสียสละเดินทางไกลมาปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เห็นแก่ความ
เหน็ดเหนื่อย	 เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพนักงานเครือสหวิริยา	 ทั้งนี้	 
ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่	 ยังได้ช่วยเหลือประชาชนจ�านวนมาก
ตลอดเส้นทาง	ซึ่งได้รับค�าชื่นชมอย่างดีจากพนักงานและประชาชน
ผู้ได้รับการช่วยเหลือ

1.4 การสร้างวัฒนธรรมเอสเอสไอใจอาสา
	 โครงการ	“เอสเอสไออาสา”	ในรูปแบบจิตอาสาพนักงาน	เป็น
กิจกรรมที่ให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัท	ร่วมท�ากิจกรรม	และ
ด�าเนินการช่วยเหลือสังคมและชุมชนในเขตอ�าเภอบางสะพานเพื่อ
สร้างความภูมิใจในตนเองให้กับพนักงาน	

 1.4.1	 เอสเอสไออาสากรงุเทพ	:	โครงการ	Do	D	in	a	Day	
ปี	2
	 เอสเอสไอได้ด�าเนินการจัดท�ากิจกรรมจิตอาสาขึ้นในรูปแบบ
ของการมส่ีวนร่วมของพนกังาน	โดยการบรจิาค	เพือ่แบ่งปันความสขุ 
ปลกูความรูสู้ผู่ด้้อยโอกาส	โดยกจิกรรมครัง้นีเ้ปิดโอกาสให้พนกังาน
ทั้งส�านักงานกรุงเทพฯ	 โรงงานบางสะพาน	 และพนักงานบริษัท 
ในเครอื	ร่วมบรจิาค	ซึง่หนงัสอืทีไ่ด้เปิดรบับรจิาคมทีัง้หนงัสอืมอืหนึง่
และมือสอง	 รวมทั้งกระดาษรีไซเคิล	 เพื่อน�าไปท�าเป็นหนังสือ 
เล่มใหม่ให้กับน้องๆ	 ผู้ด้อยโอกาส	 ซึ่งจ�านวนหนังสือที่รับบริจาค 
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ในโครงการครัง้นีไ้ด้จ�านวน	545	เล่ม	และกระดาษทีส่ามารถน�ากลบั
มาใช้ใหม่	(รีไซเคิล)	ได้ประมาณ	150	กิโลกรัม	ซึ่งโครงการ	Do	D	in	
a	Day	(เอสเอสไออาสากรงุเทพ	ปี	2)	ได้รบัการตอบรบัทีด่จีากเพือ่น
พนกังานจติอาสา	หนงัสอืและกระดาษรไีซเคลิทัง้หมดได้น�าไปมอบ
ให้มูลนิธิกระจกเงาเพื่อส่งต่อไปยังโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร	ผู้ด้อย
โอกาส	ในการเข้าถึงแห่งความรู้หนังสือต่างๆ

  1.4.2	 เอสเอสไออาสาพัฒนาชุมชนบางสะพาน
	 ในปี	 2554	พนักงานของเอสเอสไอได้ร่วมมือร่วมใจด�าเนิน 
กิจกรรมเอสเอสไออาสาหลัก	4	กิจกรรม	และได้ริเริ่มกิจกรรมอาสา
ย่อยเพื่อให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชนบางสะพาน
มากยิ่งขึ้นอีก	16	กิจกรรม	ดังนี้

	 -	 กิจกรรมเอสเอสไออาสาหลัก 
	 	 ประกอบด้วยเอสเอสไออาสา	ครั้งที่	12	สร้างสนามกีฬา
อเนกประสงค์	หมู่	5	บ้านห้วยทรายขาว	ต.ก�าเนิดนพคุณ	เอสเอสไอ
อาสา	ครั้งที่	 13	สร้างบ่อเลี้ยงปลาดุก	 โรงเรือนเพาะเห็ด	 โรงเรียน 
บ้านดอนสง่า	 ต.ก�าเนิดนพคุณ	 เอสเอสไออาสา	 ครั้งที่	 14	 สร้าง 
รั้วโรงเรียน/ตาข่ายกั้นสนามฟุตบอล	 สนามวอลเลย์บอล	 สร้าง 
โรงเรือนเพาะพันธุ์กล้ายาง	 โรงเรียนบ้านวังน�้าเขียว	 ต.ร่อนทอง	
อ.บางสะพาน	และเอสเอสไออาสา	ครั้งที่	15	สร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเฉลิมพระเกียรติ	 84	พรรษามหาราชา	 (เอสเอสไอหนองระแวง	
รวมใจ)	โรงเรียนหนองระแวง	ต.ธงชัย
	 -	 กิจกรรมเอสเอสไออาสาย่อย 
	 	 ภายใต้	โครงการ	“ร้อยความด	ีพนัดวงใจ	เอสเอสไออาสา”	
ประกอบด้วยความดทีี	่1	สร้างถงัเกบ็น�า้ประจ�ามสัยดินรูุล้อมีาน	บ้าน
ต้นทองหลาง	ม.	9	ต.พงศ์ประศาสน์	ความดีที่	2	สร้างสนามตะกร้อ	
บ้านกลางนา	ม.	6	ต.แม่ร�าพึง	ความดีที่	3	จัดท�าตาข่ายกั้น	สนาม
ฟุตบอล	โรงเรียน	วัดถ�้าเขาน้อย	ม.	9	ต.ก�าเนิดนพคุณ		ความดีที่	4 
ซ่อมแซมและทาสีอุปกรณ์สนามเด็กเล่น	โรงเรียนบ้านหินเทิน	ม.	5	
ต.แสงอรุณ	 อ.ทับสะแก	 ความดีที่	 5	 ปฏิบัติการสนับสนุนวัดใน 
การรื้อถอนโบสถ์หลังเก่าและย้ายพระประธาน	 วัดหนองระแวง	 
ม.	 5	ต.ธงชัย	ความดีที่	 6	ทาสีก�าแพงโบสถ์	 ซ่อมบ�ารุงเรือเผาศพ	 
ทาสีอาคารเรียน	 วัดหินกองและโรงเรียนบ้านหินกอง	 ม.	 2	 
ต.พงศ์ประศาสน์	ความดีที่	7	ซ่อมแซมเตาเผา	วัดทุ่งมะพร้าว	ม.	7	
ต.พงศ ์ประศาสน์	 ความดีที่ 	 8	 สร ้างป ้อมยามรักษาความ
ปลอดภัย	โรงเรียนบางสะพาน	ม.	8	ต.แม่ร�าพึง	ความดีที่	9	ติดตั้ง
เสาและอุปกรณ์สนามวอลเลย์บอล	 ชุมชนวัดเขาถ�้าม้าร้อง	 ม.	 4	
ต.พงศ์ประศาสน์	ความดีที่	10	ซ่อมบ�ารุงเรือเผาศพ	วัดหินกอง	ม.	2	
ต.พงศ์ประศาสน์	 ความดีที่	 11	ทาสีอาคารเรียน		โรงเรียนบ้านหิน
กอง	ม.	2	ต.พงศ์ประศาสน์	ความดีที่	12	ปรับปรุงสนามและจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬา	โรงเรียนบ้านวังน�้าเขียว	ม.	9	ต.ร่อนทอง	ความดีที่	13 
ปรับปรุงภูมิทัศน์		วัดถ�้าคีรีวงศ์	ม.	1	ต.ธงชัย	ความดีที่	14	ปรับปรุง
อาคารกุฏิและซ่อมแซมเมรุเผาศพวัดสุวรรณาราม	 (วัดทุ่งขวาง)	 
ม.	 4	ต.ร่อนทอง	ความดีที่	 15	ติดตั้งไฟส่องสว่างสนามกีฬาบ้าน 
ม้าร้อง	ม.	4	ต.พงศ์ประศาสน์	ความดีที่	16	ซ่อมแซมศาลาร่วมใจ 
วัดทุ่งมะพร้าว	ม.	7	ต.พงศ์ประศาสน์
	 	 รวมพนกังานเข้าร่วมทัง้สัน้	1,782	คน	หรอืคดิเป็น	14,256	
ชั่วโมงงาน	และประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน	
ทั้งสิ้น	565	คน	
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1.5 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอื่นๆ
	 -		 สนับสนุนมูลนิธิหนังสือเพื่อไทย
	 	 เอสเอสไอมอบเงินจ�านวน	 100,000	 บาท	 สนับสนุน 
การด�าเนนิงานของมลูนธิหินงัสอืเพือ่ไทย	ส่งเสรมิการศกึษาของชาติ	
พัฒนาด้านการศึกษาเยาวชนไทย	สร้างความแข็งแกร่งให้ทัดเทียม
กับเยาวชนชาติอื่นๆ	
	 -	 มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
	 	 เอสเอสไอได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์มือสองจ�านวน	10	
เครื่อง	 ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองกลาง	ต�าบลชอนสมบูรณ์	 อ�าเภอ
หนองม่วง	จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่ได้รบัความเดอืนร้อนจากภยัน�า้ท่วมและ
ไฟไหม้	 ทั้งยังขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ใน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2. การพัฒนาชุมชน 

	 เอสเอสไอได้ด�าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนแบบมี 
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	ทั้งบริษัท	พนักงาน	ประชาชนในชุมชน	 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ	 ในด้าน 
การพัฒนาการศึกษา	 จิตอาสาของพนักงาน	 “เอสเอสไออาสา”	 
การส่งเสรมิดแูลและรกัษาสิง่แวดล้อม	การพฒันาอาชพี	การส่งเสรมิ 
สขุภาพและอนามยัทีด่	ีการร่วมดแูลท�านบุ�ารงุศาสนาและวฒันธรรม	
48	 โครงการ	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตจ�านงอันแน่วแน่ของการเป็น
พลเมอืงทีด่แีละได้รบัความไว้วางใจจากชาวบางสะพานและผูม้ส่ีวน
ได้เสีย	ด้วยมุ่งหวังที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคม
ในการด�าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข	

2.1 ร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาชุมชน
	 เอสเอสไอได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
อ�าเภอบางสะพาน	 และพื้นที่ใกล้เคียงครบถ้วนในสามมิติ	 คือ	 
การพัฒนาครูและบุคลากรที่ เกี่ยวข ้องกับการเรียนการสอน	 
การพัฒนาผู้เรียน	คือ	นักเรียน	และการพัฒนาสถานศึกษา	เพื่อให้
เยาวชนทีบ่างสะพานมโีอกาสทางการศกึษาใกล้เคยีงเขตเมอืงใหญ่	

 2.1.1	 การจัดตั้งกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาการศึกษา
บางสะพาน
	 เอสเอสไอโดยความร่วมมอืกบัคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้
ฐาน	และส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา	ประจวบครีขีนัธ์	 
เขต	 1	 ด�าเนิน	 “โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาการศึกษา
บางสะพาน”	 โดยเปิดโอกาสให้ผู ้บริหารโรงเรียนในเขตอ�าเภอ
บางสะพาน	จ�านวน	20	แห่ง	ส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	3	ปี

ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการเพื่อชิงทุนสนับสนุนการด�าเนินการ
ตามแผนปีละ	 2.6	 ล้านบาท	 ซึ่งเป็นมิติใหม่ในการพัฒนาและ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอ�าเภอบางสะพานสู่ความเป็นเลิศ	
	 จากการด�าเนินโครงการมีโรงเรียนในเขตพื้นที่	 4	 ต�าบลรอบ
โรงงานน�าร่อง	ได้แก่	แม่ร�าพึง	พงศ์ประศาสน์	ก�าเนิดนพคุณ	ธงชัย	
ร่วมส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งสิ้น	 17	 โรงเรียน	และผล 
การพจิารณาจากคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุซิึง่ประกอบด้วยผูแ้ทน
จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 กระทรวงศึกษาธิการ	
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ประจวบคีรีขันธ์	 เขต	1	
และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนขนาดใหญ่และ 
ขนาดเล็ก	 ยังไม่มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์	 จึงพิจารณาให้มีโรงเรียน
ขนาดกลางได้รับการคัดเลือกให้รับเงินกองทุน	จ�านวน	2	 โรงเรียน	
โรงเรียนละ	800,000	บาท	คือ	โรงเรียนบ้านสวนหลวงและโรงเรียน
บ้านดอนสง่า	 เป็นผู้ได้รับเงินสนับสนุน	ซึ่งแผนงงานดังกล่าวจะได้
น�าไปปฏิบัติและมีการตรวจติดตามประเมินผลต่อไป

	 2.1.2	 มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชน 
	 เอสเอสไอและเครอืสหวริยิาได้มอบทนุการศกึษาให้แก่นกัเรยีน
โรงเรียนในเขตบางสะพานตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาต่อเนื่องทุกปี	 ในปี	 2554	 ที่ผ่านมาได้มอบทุนให้แก่ 
นักเรียนจ�านวน	22	 โรงเรียน	 รวม	202	ทุน	และทุนเรียนต่อระดับ
ปริญญาตรีแบบต่อเนื่องจนจบอีกปีละ	7	คน	รวมเป็นเงิน	500,500	
บาท	
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 2.1.3	 พฒันามาตรฐานการศกึษาของวทิยาลยัการอาชพี
บางสะพาน 
	 เอสเอสไอได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี 
การจัดการเหล็กและเหล็กกล้า	ตั้งแต่ปี	2551	โดยพนักงานได้อุทิศ
เวลาเป็นวิทยากรช่วยสอน	2,164	ชั่วโมงต่อรุ่น	และมีพนักงานเป็น
ครูฝึก	 2,000	 ชั่วโมงต่อรุ่น	 รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ครู
อาจารย์เพื่อรับสอนต่อ	โดยสนับสนุบงบประมาณปีละ	1	ล้านบาท	
และสนับสนุนในรูปทุนการศึกษาปีละ	1	แสนบาท
	 ทั้งนี้	 ผลการประเมินโดยส�านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ	 (สมศ.)	 ของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานในปี	 
2551	ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	อย่างไรกต็าม	หลงัจากทีบ่รษิทัได้เข้า
ร่วมพัฒนาหลักสูตร	 ในปี	 2554	 วิทยาลัยการอาชีพแห่งนี้ผ่าน 
การประเมินมาตรฐานในระดับดีเกือบดีมาก	 (ร้อยละ	89.7)	สูงสุด
จากทีเ่คยประเมนิมา	ปัจจบุนันกัศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี
ชั้นสูง	 (ปวส.)	 ของโครงการส�าเร็จการศึกษาไปแล้ว	 3	 รุ่น	 จ�านวน	 
290	คน	โดยได้เข้าท�างานกับเครือสหวิริยา	70	คน

	 2.1.4	 โครงการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา
	 เอสเอสไอได้จดัให้มโีครงการประกวดวาดภาพชงิทนุการศกึษา	
ประจ�าปี	 2554	 ในโครงการศิลปะสร้างสรรค์จินตนาการกว้างไกล	
ครั้งที่	8	ชิงทุนการศึกษากว่า	100,000	บาท	โดยเชิญอาจารย์สังคม	
ทองมี 	 ผู ้อ�านวยการศูนย ์ศิลป ์สิรินธร	 และอาจารย ์ไพบูลย ์	 
ธรรมเรืองฤทธิ์	หรือครูเบิ้ม	ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะ
ได้ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการตัดสินเมื่อวันที่	 7	 พฤศจิกายน	
2554	ณ	 หอประชุมอเนกประสงค์	 โรงเรียนบางสะพานวิทยา	 
อ�าเภอบางสะพาน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลายจ�านวนกว่า	200	คน	
หลังจากจบการแข่งขันภาพวาด	บางส่วนจะถูกส่งไปประกวดต่อใน
ระดับนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น	 ที่ผ่านมาได้มีภาพวาดจากการ
แข่งขันได้ถูกส่งต่อไปประกวดและได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องทุกปี

	 2.1.5	 โครงการยุวเกษตรอินทรีย์
	 แปลงเกษตรอินทรีย์แบบใช้วัสดุปลูกแทนดิน	 (Substrate	
Culture)	 เป็นโครงการน�าร่องให้แก่สถานศึกษาจ�านวน	 7	 แห่ง 
ในเขตอ�าเภอบางสะพาน	โดยเป็นการปลูกพืชให้หยั่งรากอยู่ในวัสดุ
ปลูกอื่นๆ	 ได้แก่	 วัสดุอินทรีย	์ เช่น	 ขุยมะพร้าว	ขี้เถ้าแกลบ	ขี้เลื่อย	
วสัดผุสมต่างๆ	และวสัดอุนนิทรย์ี	เพือ่ให้โรงเรยีนและชมุชนมแีหล่ง
เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์	 ระบบปลูกพืชไม่ใช้ดิน	และส่งเสริมให้ครู
และนกัเรยีนได้เรยีนรูเ้ข้าใจ	มทีกัษะประสบการณ์การท�าการเกษตร
อินทรีย์ในรูปแบบใหม่ๆ	และได้ผลผลิตปลอดสารพิษส�าหรับน�ามา 
บรโิภคเป็นอาหารกลางวนัภายในโรงเรยีน	ส่วนทีเ่หลอืน�าไปจ�าหน่าย
สร้างรายได้ให้กับโรงเรียนเพื่อน�าไปเป็นต้นทุนในการผลิตอย่าง

ยั่งยืนต่อไป	ส�าหรับในปี	2554	ได้มีการชะลอโครงการเพื่อปรับปรุง
แปลงเกษตรเดิมให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น	 และเตรียมจัดท�า 
แปลงทดลองปลูกพืชไร้ดินโดยทดลองใช้ปุ๋ยน�้าหมักชีวภาพแทน 
การใช้สารละลายธาตุอาหาร	 ซึ่งมีราคาสูง	 เพื่อเป็นแนวทางใน 
การลดต้นทุน	 และท�าการบันทึกผลเพื่อน�าไปประกอบแนวทาง 
การด�าเนินการของแปลงอื่นๆ	 ต่อไป	 โดยใช้แปลงของโรงเรียน
อนุบาลบางสะพาน	เป็นแปลงน�าร่อง

	 2.1.6	 โครงการอนาคตเหล็กไทย	 สร้างด้วยเหล็กไทย	
(TO	BE	ENGINEER)
	 จดัโครงการสร้างเสรมิประสบการณ์วศิวกรรุน่เยาว์	ให้นกัเรยีน
ได้เรียนรู้อุตสาหกรรมเหล็กและความรู้ที่เกี่ยวข้อง	 และส่งเสริม 
ความสนใจในการศึกษาต่อสายวิศวกรรมศาสตร์ของนักเรียน 
ในระดับมัธยมศึกษาในเขตบางสะพาน	ที่ผ่านมา	(ตั้งแต่ปี	2548	-	
2552)	ด�าเนินโครงการจ�านวน	5	ครั้งมีวิศวกรรุ่นเยาว์	 4,410	คน	 
ในปี	 2553	 ได้จัดโครงการนี้ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที	่ 3	
รวมจ�านวน	848	คน	

 2.1.7	 โครงการ	“การพัฒนาครูเพื่อยกระดับ
ความสามารถทางการสอนวิทยาศาสตร์”
	 เอสเอสไอร่วมกับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบครีขีนัธ์	เขต	1	ร่วมจดัการอบรม	“การพฒันาครเูพือ่ยกระดบั
ความสามารถทางการสอนวิทยาศาสตร์”	ณ	 โรงแรมเวสเทิร์น	 
ต�าบลแม่ร�าพึง	อ�าเภอบางสะพาน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เป็นเวลา	
3	วัน	เมื่อวันที่	28	-	30	ตุลาคม	2554		ส�าหรับเนื้อหาในการอบรม
ทางด้านวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา
ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น	 ซึ่งเน้นความถูกต้องของเนื้อหาการน�าไป
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ถ่ายทอดให้กบันกัเรยีนให้เข้าใจได้อย่างไร	รวมไปถงึเทคนคิการสอน
รูปแบบต่างๆ	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีความสนุกกับการเรียน	
โดยมีครูเข้าร่วมกิจกรรมกว่า	140	คน

	 2.1.8	 โครงการ	Super	Smart	&	Intelligent	Kids
	(SSI	Kids)
	 จัดกิจกรรมเรียนรู ้เรื่องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศบริเวณ
โรงงานผ่านการทดลองทางวทิยาศาสตร์แบบง่าย	ให้แก่นกัเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่	 5	 จากโรงเรียนในเขตต�าบลแม่ร�าพึง	 โดยใช้แบบ
จ�าลองทางวิทยาศาสตร์และสื่อช่วยสอน
	 นอกจากนี้	 ยังมีการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนในชุมชน	 
ทั้งการมอบอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนต่างๆ	สนับสนุนกิจกรรม
ของโรงเรียนที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและชุมชนและอื่นๆ

2.2 พัฒนาอาชีพเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจครัวเรือน
	 20	 ปีที่เอสเอสไอเข้าไปด�าเนินอุตสาหกรรมในเขตอ�าเภอ
บางสะพาน	ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่กีารประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลกั	
และมีพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญคือ	 สับปะรด	ยางพารา	และมะพร้าว	
จนถงึปัจจบุนัเป็นบทพสิจูน์ได้ว่าสงัคมเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม
สามารถอยู่รวมกันได้	 และสามารถพัฒนาเติบโตไปพร้อมกันด้วย
ความเกื้อกูลกัน	 เป็นสังคมที่มีความสุขและร่มเย็น	 คนในชุมชนมี
อาชพีและมรีายได้เพยีงพอ	โดยการด�ารงรกัษาวฒันธรรมการใช้ชวีติ
แบบไทยให้คงไว้	 บริษัทได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาการ
เกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรท้องถิ่นและกลุ่มแม่บ้าน	
ได้แก่

	 2.2.1	 สนับสนุนโครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา
	 โครงการสหวิริยาร่วมพัฒนาด�าเนินการโดยเครือสหวิริยา	 
โดยมีการจัดตั้งธนาคารชุมชนในเขตพื้นที่	 4	 ต�าบลรอบโรงงานไป
แล้ว	2	รุ่น	โดยรุ่นที่	1	จัดตั้งเมื่อปี	2553	ประกอบด้วยธนาคารชุมชน
ท่าขามชะม่วง	 สวนฉัตร	 และม้าร้อง	ปัจจุบันมีสมาชิก	 497	 ราย	 
มีเงินกองทุนรวม	 2,094,236	บาท	แบ่งเป็นทุนชุมชน	1,549,236	
บาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	76	และทุนที่สหวิริยาสมทบ	500,000	บาท	
หรือคิดเป็นร้อยละ	24	ส�าหรับโครงการสหวิริยาร่วมพัฒนารุ่นที่	 2	 
ได้จัดตั้งธนาคารชุมชนทั้งสิ้น	 7	แห่ง	ประกอบด้วยธนาคารชุมชน 
ท่ามะนาว	 กลางนา	 ปอแดง	 ตลาด	 หลักเมือง	 ชัยมงคล	 และ	 
บ้านทางสายร้อง	ปัจจุบันมีสมาชิก	 1,000	 ราย	มีเงินกองทุนรวม	
2,745,299	บาท	

	 2.2.2	 เพิ่มสัดส่วนการรับพนักงานในพื้นที่	
	 แต่เดิมการรับพนักงานใหม่	 จะรับบุคคลในพื้นที่ประมาณ 
ร้อยละ	40	-	50	อย่างไรก็ตาม	ด้วยนโยบายการส่งเสริมการจ้างงาน
ในพื้นที่	 และต้องการให้พี่น้องในอ�าเภอบางสะพานและใกล้เคียง 
ไม่ต้องอพยพย้ายถิน่ในการหารายได้	และได้อยูพ่ร้อมหน้าพร้อมตา
และดูแลคนในครอบครัว	บริษัทได้ปรับนโยบายเพิ่มสัดส่วนการรับ
พนักงานจากบุคคลในพื้นที่มากขึ้นในปี	 2554	 ให้เป็นร้อยละ	 77	 
และประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลการรับสมัครงานของเอสเอสไอและ
บริษทัในเครอืสหวริยิาต่อทีป่ระชุมผูน้�าชมุชนทกุเดอืน	ทัง้ผลการรับ
พนักงานในเดือนที่ผ่านมา	ต�าแหน่งงานว่างในเดือนปัจจุบันและ 
เดือนถัดไป	ซึ่งบริษัทสามารถรับพนักงานในพื้นที่สูงถึงร้อยละ	 80	 
ดีกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

	 2.2.3	 โครงการ	“ธนาคารปุย๋อนิทรย์ี	ก้าวย่าง	อย่างยัง่ยนื”	
	 โดยการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในเขตอ�าเภอ
บางสะพานปีละ	2	กลุม่	โดยต้องประกอบด้วยสมาชกิกลุม่ละ	50	คน	
ท�าการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จ�านวน	100	ตัน	ด้วยเงินสนับสนุนจากทาง
บริษัท	จ�านวนกลุ่มละ	120,000	บาท	ภายหลังจากจ�าหน่ายให้กับ
เกษตรกรก็จะน�าก�าไรส่วนหนึ่งสะสมไว้	 ส่วนที่เหลือน�ามาเป็น 
เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตครั้งต่อไปอย่างต่อเนื่อง	 ถือเป็น 
การเริ่มต้นที่ดีในการสร้างเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของ
เกษตรกรในท้องถิ่นด้วยการเรียนรู้และท�างานร่วมกัน	เพื่อปรับฐาน
เศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ตาม 
แนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	โครงการดงักล่าว
พฒันามาจากโครงการส่งเสรมิการผลติปุย๋อนิทรย์ีในรปูแบบสหกรณ์
ที่ได้ด�าเนินการมาหลายปี	โดยตั้งแต่เริ่มด�าเนินโครงการ	(ปี	2551	-	
2552)	มีธนาคารปุ๋ยอินทรีย์แบบยั่งยืน	4	ต�าบล	6	แห่ง	สมาชิก	283	
คน	ส�าหรับปี	 2553	 ได้มีการชะลอโครงการเพื่อปรับปรุงให้เข้ากับ 
การพัฒนาตามแนวทางแห่งความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น
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	 2.2.4	 รายการวิทยุเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ	
	 เพื่อให้เกษตรกรในอ�าเภอบางสะพานได้มีแหล่งข้อมูลใน 
การเรียนรู้ในการท�าเกษตรอินทรีย์	 โดยผลิตรายการวิทยุท�าหน้าที่
เป็นสื่อกลางในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเกษตรกร	
จ�านวน	 6	 ตอน	น�าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และ 
น�าไปพัฒนาการประกอบอาชีพของเกษตรกร	 และเป็นการสร้าง
โอกาสในการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรเพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง	
และสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของบรษิทัและสร้างสมัพนัธ์อนัดกีบักลุม่เกษตรกรในท้องถิน่
ได้อีกด้วย	

	 2.2.5	 สินค้าชุมชนพบคนโรงงาน
	 สนบัสนนุการประกอบอาชพีเสรมิรายได้ของกลุม่ผูผ้ลติสนิค้า
ชุมชนในพื้นที่อ�าเภอบางสะพานด้วยการรับซื้อผลิตภัณฑ์	 สินค้า
ภายในชุมชน	 จากกลุ่มอาชีพต่างๆ	 โดยจัดโครงการสินค้าชุมชน
เคลือ่นที	่น�าผลติภณัฑ์ชมุชนทีเ่ป็นสนิค้า	OTOP	คณุภาพด	ีราคาถกู
จากกลุ่มอาชีพแม่บ้านต�าบลต่างๆ	 ในพื้นที่อ�าเภอบางสะพาน	 
มาจ�าหน่ายภายในบรเิวณบรษิทั	เพือ่ให้ผลติภณัฑ์ชมุชนของอ�าเภอ
บางสะพานให้เป็นทีรู่จ้กัแพร่หลาย	และเพิม่รายได้ให้แก่กลุม่ผูผ้ลติ
สินค้าในอ�าเภอบางสะพานอีกทางหนึ่งด้วย

	 2.2.6	 การจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากชุมชน	
	 เอสเอสไอมีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนสินค้าชุมชนและ 
ได้ด�าเนินการมาโดยต่อเนื่อง	 ในปี	 2552	 บริษัทได้จัดซื้อสินค้า 
และบริการจากชุมชนรวม	 63.5	 ล้านบาท	 อย่างไรก็ตาม	บริษัท 
และเครือสหวิริยาได้มีการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มปริมาณการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์และบริการจากชุมชน	ทั้งในส่วนของสินค้าที่ผลิตได้เอง
ในท้องถิ่น	 สินค้าที่ผลิตได้ในท้องถิ่นอยู่แล้ว	 สินค้าที่ต้องส่งเสริม 
การผลิตให้ได้มาตรฐาน	สินค้าที่ชุมชนเป็นตัวแทนจ�าหน่าย	
	 บริการที่จัดหาจากชุมชน	ส่งผลให้ในปี	2553	บริษัทและเครือ
สหวิริยามียอดจัดซื้อสินค้าชุมชนเพิ่มสูงขึ้นเป็น	142	ล้านบาท	หรือ 
เพิม่ขึน้ร้อยละ	123.7	ส�าหรบัปี	2554	บรษิทัตัง้เป้าหมายจดัซือ้สนิค้า
ชุมชนไว้ที่	145	ล้านบาท	และบริษัทมียอดจัดซื้อสินค้าชุมชนได้เกิน
เป้าหมายอยู่ที่	176	ล้านบาท	

2.3 ดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	 เอสเอสไอให้ความส�าคญัเป็นอย่างมากต่อความรบัผดิชอบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	 ซึ่งนอกจากการควบคุมดูแล
กระบวนการผลิต	 เพื่อให้มั่นใจว่ามลสารที่ระบายออกจากกระบวน 
การผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอาชีวอนามัยของ
พนักงานและคนในชุมชนแล้ว	 บริษัทยังได้ร่วมมือกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินกิจกรรมรณรงค์	 และส่งเสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
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	 2.3.1	 กิจกรรมสองล้อรักษ์บางสะพาน
	 บริษัทได้ร่วมมือกับเครือสหวิริยา	 อ�าเภอบางสะพาน	 และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	น�าชาวบางสะพานและพนักงานเครือ
สหวิริยาเข้าร่วมโครงการสองล้อรักษ์บางสะพาน	 เฉลิมพระเกียรติ	 
84	พรรษามหาราชา	ภายใต้กิจกรรม	Bangsaphan	Car	Free	Day	
2011	ในวันอาทิตย์ที่	18	กันยายน	2554	 เพื่อรณรงค์ลดภาวะโลก
ร้อนและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ	84	พรรษา	
	 กิจกรรม	 “สองล้อรักษ์บางสะพาน”	 มุ่งปลูกฝังความสนใจ 
ของชาวบางสะพานในการด�ารงชีวิตแบบลดโลกร้อนและสุขภาพ
แข็งแรงนั้น	 มีชาวบางสะพานทุกเพศทุกวัย	 อายุตั้งแต่	 5	 -	 80	ปี	 
น�าจักรยานรวม	 320	 คันเข้าร่วมกันปั่นจักรยานอย่างคึกคักทั้ง	 
5	จุด	คือ	 เทศบาลต�าบลก�าเนิดนพคุณ	องค์การบริหารส่วนต�าบล
ก�าเนิดนพคุณ	องค์การบริหารส่วนต�าบลพงศ์ประศาสน์	 องค์การ
บริหารส่วนต�าบลแม่ร�าพึง	และบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	
(มหาชน)	 มารวมตัวกันหน้าที่ ว่าการอ�าเภอบางสะพานและ 
ร่วมกันปั่นจักรยานรณรงค์ลดการใช้พลังงานรอบตลาดบางสะพาน	
รวมถึงขอความร่วมมือชาวบางสะพานร่วมลดภาวะโลกร้อน 
โดยร่วมกันงดใช้ยานยนต์ตั้งแต่เวลา	 8.00	 -	 8.30	 น.	 เป็นเวลา	 
30	นาท	ีซึง่จากการค�านวณแล้วกจิกรรมในวนัดงักล่าวสามารถช่วย
ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าได้ถึง	3.95	ตัน	
	 นอกเหนอืจากกจิกรรมเปิดตวัในวนัดงักล่าวแล้ว	เครอืสหวริยิา
ยังจะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 ได้แก่	 การเชิญชวน
พนักงานใช้จักรยาน	 หรือใช้รถบัสของบริษัท	 หรือรวมรถแทน 
การขับรถยนต์โดยล�าพัง	การสนับสนุนกิจกรรมชมรมจักรยานต่างๆ	
เพื่อลดมลพิษจากรถยนต์และเสริมสร้างสุขภาพที่ดี	 เครือสหวิริยา 

จะด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานและชาวบางสะพาน
ตระหนักถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม	และเดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อให้
บางสะพานเป็นเมืองซึ่งมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

	 2.3.2	 โครงการเอสเอสไอรักษ์ชายหาด	
	 โครงการเอสเอสไอรักษ์ชายหาดเป็นโครงการที่บริษัทด�าเนิน
การมาอย่างต่อเนือ่งโดยเป็นกจิกรรมร่วมแรงร่วมใจกนัของพนกังาน 
บรษิทัและในเครอืสหวริยิา	ในการท�าความสะอาดเกบ็ขยะชายหาด
บางสะพานตลอดแนวเป็นประจ�าทุกปี	 มีผู้ประกอบการ-พนักงาน-
ผู้น�าชุมชน-ชาวบ้านเข้าร่วมกว่า	500	คน

	 2.3.3	 โครงการธนาคารขยะเอสเอสไอส�าหรบัสถานศกึษา
	 เป็นโครงการที่เอสเอสไอด�าเนินการร่วมกับโรงเรียนที่มีความ
พร้อมในการเข้าร่วม	 5	แห่ง	 ได้แก่	 โรงเรียนบ้านในล็อค	 โรงเรียน 
บ้านหนองหญ้าปล้อง	 โรงเรียนบ้านสวนหลวง	 โรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน	และโรงเรียนบ้านคลองลอย	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เยาวชนในท้องถิน่มคีวามเข้าใจและแยกประเภทขยะได้อย่างถกูต้อง	
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และสามารถก�าจัดขยะอย่างถูกวิธี	 รวมถึงการจัดการอย่างถูกต้อง
กบัขยะทีส่ามารถหมนุเวยีนกลบัมาใช้ใหม่	กจิกรรมดงักล่าวเป็นการ
ต่อยอดจากโครงการครเูทคโนโลยสีะอาดทีมุ่ง่เน้นให้ครแูละผูบ้รหิาร
สถานศึกษาเกิดการเรียนรู ้และเข้าใจแนวทางการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องถิ่นเข้ามาใช้จัดการขยะและของเสียจาก
แหล่งต่างๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมถึงเป็นโครงการให้ความรู้
น�าร่องส�าหรับการต่อยอดความคิดสู่การด�าเนินโครงการ	 “ธนาคาร
ขยะรีไซเคิลต้นแบบ”	 ที่เอสเอสไอมีแผนงานสนับสนุนให้เกิดขึ้น 
ในโรงเรียนและชุมชนบางสะพานต่อไป	

	 2.3.4	 การควบคุมรถขนส่งเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน
	 เอสเอสไอได้มกีารควบคมุรถขนส่งเพือ่ลดผลกระทบต่อชมุชน
โดยทบทวนแผนงานควบคุมการปฏิบัติรถขนส่งเครือสหวิริยาและ
จัดท�าแผนควบคุมการปฏิบัติรถขนส่งเครือสหวิริยา	ประจ�าปี	2554	
ติดตั้งกล้องวงจรปิด	ในเขตชุมชนอ�าเภอบางสะพาน	จ�านวน	2	จุด	
บรเิวณหน้าวดัห้วยทรายขาวและหน้าหมูบ้่านสวนฉตัร	ตดิตามและ
รายงานผลการจราจรจากกล้องวงจรปิดทุกๆ	สัปดาห์	พร้อมกันนี้ได้

ติดสติกเกอร์ตัวอักษรและหมายเลขรถบรรทุกสินค้าเครือสหวิริยา	 
แยกรายบริษัท	อบรมพนักงานขับรถตามระเบียบปฏิบัติการเดินรถ
ในเขตโรงงานและในเขตชุมชนอ�าเภอบางสะพานทุกๆ	 ไตรมาส	 
จัดท�าบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความปลอดภัย	
	 นอกจากนี้	รถขนส่งสินค้าเครือสหวิริยา	และผู้รับเหมาช่วงจะ
ถูกตรวจสอบเข้มข้น	 โดยสารวัตรจราจร	 เขตโรงงานและชุมชน
บางสะพานประจ�าวัน	 และจัดท�าป้ายข้อก�าหนดการเดินรถในเขต
ชุมชน	 ระหว่างเส้นทางโรงงานถึงถนนเพชรเกษม	 และให้คณะ 
ท�างานควบคมุรถขนส่ง	เข้าร่วมประชมุกบัผูน้�าชมุชน	เดอืนละ	1	ครัง้	
เพื่อประชาสัมพันธ์และติดตามระบบขนส่งสินค้าเครือสหวิริยา 
รวมถึงมาตรฐานและมาตรการระบบลงโทษ	และควบคุมกรณีผิด 
กฎระเบียบปฏิบัติ	เป็นต้น	

	 2.3.5	 โครงการปลกูป่าเฉลมิพระเกยีรต	ิคนืผนืป่าให้พ่อ	
	 ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	“คืนผืนป่าให้พ่อ”	ซึ่งจัด
โดยชุมชนบ้านสายเพชร	ต�าบลทองมงคล	 เมื่อวันที่	 20	 สิงหาคม	
2554	ณ	พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมชุมชนบ้านสายเพชรจ�านวน	20	ไร่	

2.4 ส่งเสริมสังคม-จรรโลงวัฒนธรรมและศาสนา
	 สงัคมชมุชนบางสะพานเป็นชมุชนทีม่เีอกลกัษณ์โดดเด่น	อาศยั
อยูร่่วมกนัด้วยความถ้อยทถ้ีอยอาศยับนพืน้ฐานวฒันธรรมประเพณี
อนัดงีามตลอดมา	ในฐานะพลเมอืงทีด่ขีองสงัคมบางสะพาน	บรษิทั
จึงให้ความร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มต่างๆ	 ในชุมชนที่ได้
รบัความเดอืดร้อน	และด�ารงไว้ซึง่ศาสนาและวฒันธรรมไทยทีด่งีาม	
ได้แก่	

	 2.4.1	 การสนับสนุนด้านศาสนาและวัฒนธรรม
	 โดยได้สนับสนุนการบูรณะศาสนสถานและสร้างโบสถ์ให้กับ
วัดในชุมชน	 ร่วมกิจกรรมศาสนาและประเพณีส�าคัญในท้องถิ่น 
อย่างต่อเนื่อง	ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ	ที่สร้างคุณค่าทางศาสนาและ
จารีตประเพณีไทย
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 	 2.4.2	 การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	
	 ซึ่งเป็นโครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพกลุ่มประชาชนเขต
อ�าเภอบางสะพาน	ให้แก่กลุม่ผูส้งูอาย	ุ100	คน	โดยร่วมกบัเครอืข่าย
บรกิารสขุภาพ	คอื	โรงพยาบาลบางสะพาน	และสาธารณสขุท้องถิน่	
จดัอบรมสมัมนาความรูใ้ห้แก่กลุม่ประชาชนในเขตอ�าเภอบางสะพาน	
โดยส่งเสริมให้มีการรวมตัวและท�ากิจกรรมร่วมกันเพื่อสุขภาพที่ดี	
โครงการดังกล่าวได้มีส่วนช่วยดูแลสุขภาพร่างกายชาวบางสะพาน	

	 2.4.3	 โครงการคาราวานความสุขเอสเอสไอ	
	 เป็นการออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่กระจายไป
แต่ละต�าบลของอ�าเภอบางสะพาน	โดยเป็นการให้บรกิารสาธารณสขุ	
ด้านทันตกรรม	บริการเปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่อง	 และซ่อมเครื่องใช้
ไฟฟ้า	บริการตัดผมแก่สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี	 และบริการฉาย
ภาพยนตร	์ โดยได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่ป	ี 2552	จ�านวน	
11	ครัง้	ผูเ้ข้ารบับรกิาร	1,499	คน	ส�าหรบัปี	2554	ได้ให้บรกิารจ�านวน	
2	ครั้ง	ผู้เข้ารับบริการ	290	คน

3. การเข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมภาค

สังคม

3.1 รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่น
ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�าปี 2554
	 เอสเอสไอในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	 ได้สมัครเข้ารับการพิจารณารางวัลบริษัทจดทะเบียน 
ดีเด่นด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม	ประจ�าปี	 2554	 (SET	
Awards	 :	CSR	Awards	 2011)	 โดยส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้คณะ
กรรมการโครงการพจิารณา	และได้ผ่านการพจิารณาให้ผ่านเข้ารอบ
เพื่อน�าเสนอผลการด�าเนินงาน	เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ปี	2554	
คณะกรรมการได้พจิารณาให้บรษิทัได้รบัรางวลัดเีด่นในสาขารางวลั
บรษิทัจดทะเบยีนด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม	(CSR	Awards)	ใน
กลุม่บรษิทัทีม่มีลูค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดเกนิ	10,000	ล้านบาท	
และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลชนะเลิศ	(บริษัทยอดเยี่ยม)	โดย
ได้เข้ารับรางวัลในพิธีการประกาศผลในงาน	SET	Awards	 2011	 
วันที่	22	ธันวาคม	2554	

3.2 การเข้าร่วมเป็นเครอื CSR Network ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย

เป็นที่น่ายินดี 
ที่เอสเอสไอได้รับรางวัล 
SET Awards 2011 

สาขาบริษัทจดทะเบียนดีเด่น
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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4. การสือ่สารกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชน

4.1. การสือ่สารกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมผ่านสือ่หลกั
	 4.1.1	 การสื่อสารภายนอก		
	 -	 การส่งข่าวให้สือ่มวลชนเพือ่เผยแพร่	ณ	เดอืนพฤศจกิายน	
บริษัทส่งข่าวกิจกรรมเพื่อสังคมให้สื่อมวลชนเผยแพร่	 101	 เรื่อง	 
ได้รับการเผยแพร่	 415	 ครั้ง	 คิดเป็นมูลค่าพื้นที่ประชาสัมพันธ์	
21,674,680	บาท

	 -	 การโฆษณาสือ่สิง่พมิพ์	โดยจดัท�าสือ่โฆษณาชดุการจดัการ
โลกร้อน	และกจิกรรมเพือ่พฒันาชมุชน	เผยแพร่ในวนัทีห่นงัสอืพมิพ์
มีวาระส�าคัญของแต่ละฉบับ
	 -	 การสือ่สารผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์	เช่น	เวบ็ไซต์	บลอ็ก	360	
องศา
	 -	 การสือ่สารผ่านรายการวทิยโุทรทศัน์ทกุครัง้ทีม่วีาระส�าคญั
	 -	 บทความแฝงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสองฉบับ	คือ
เสียงประจวบ	และหัวหินสาร	ขนาดครึ่งหน้าทั้งหมด	24	เรื่อง	และ
มอบให้กับผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานราชการต่างๆ

	 4.1.2	 การสื่อสารภายใน
	 -	 การสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ	คือ	อินทราเน็ต	โทรทัศน์ภายใน	
บอร์ดประกาศ	อิเล็กทรอนิกส์เมล	การสื่อสารผ่านการประชุม

4.2 สื่อพิเศษ
 4.2.1	 หนังสือพิมพ์ข่าวฅนเหล็ก
	 หนงัสอืพมิพ์แทบลอยด์ข่าวฅนเหลก็จดัท�าเพือ่พฒันาเครือ่งมอื 
สื่อสารองค์กรใหม่ที่มีประสิทธิภาพ	 สามารถเข้าถึงและสร้าง 
ความเข้าใจที่ดีและถูกต้องสู่ผู ้มีส่วนได้เสียขององค์กรผลิตและ 
เผยแพร่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์	42	ฉบับ	

	 4.2.2	 รายงานประจ�าปี	

	 4.2.3	 รายงานกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคม
 
 4.2.4	 บทความโฆษณากิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
	 เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์	3	ฉบับ	ได้แก่	มติชนสุดสัปดาห์	เนชั่น
สุดสัปดาห์	 สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการกระตุ ้น 
และสร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย	ได้เข้าถึงข่าวสารกิจกรรมอย่าง 
ต่อเนื่องและขยายการรับรู้ในวงกว้าง	ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ยิ่งขึ้น	

	 4.2.5	 หนังสือผลงานโครงการประกวดออกแบบ
บ้านเหล็ก	“Thailand	Steel	House	Contest	2010”
 จัดท�าหนังสือรวบรวมผลงานการประกวดขึ้นภายใต้ชื่อ	 
“Innovative	 Living	 Steel”	 จัดพิมพ์ขึ้นจ�านวน	 1,000	 เล่ม	 
เพื่อเป็นสื่อกลาง	ส่งผ่านองค์ความรู้ที่จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรม
เหล็กกับการสร้างสรรค์การใช้ชีวิตส�าหรับอนาคตได้แพร่หลาย 
ต่อไป

	 4.2.6	 รายการทีวีเคเบิ้ลท้องถิ่น	3	รายการ	
	 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนของบริษัท	 การให้
ความรู้อุตสาหกรรมเหล็กกับคนในชุมชน	 และการมีส่วนร่วมใน 
การตรวจสอบโรงงาน	 ได้แก่	 รายการเอสเอสไอพาซ่าส์	 เอสเอสไอ 
วาไรตี้	และเอสเอสไออนิวส์	เวลา	19.00	น.	ช่อง	26

	 4.2.7	 สารคดีวิทยุท้องถิ่น	
	 สองรายการ	คือ	หนึ่งนาทีกับเอสเอสไอ	 ใส่ใจ	ภาวะโลกร้อน
ทุกต้นชั่วโมงข่าว	 และรายการวิทยุเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ	 
ทุกวันพฤหัสบดี	เวลา	19.30	-	20.00	น.	ทางสถานีวิทยุ	90.5	MHz.	
และ	89.5	MHz.

  ผลการประชาสัมพันธ์ปี 2554

 ประเภท เรื่อง ครั้งที่เผยแพร่ PR Value

	 ธุรกิจและความส�าเร็จ	 	 168	 738	 36,518,956

	 กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน	 	 101	 415	 21,674,680

 รวม  269 1,153 58,193,636
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ด้านบุคลากร

และสิทธิมนุษยชน

ความสุข บนวิถีเอสเอสไอ

 จากหลักการและแนวทางที่บริษัทและบุคลากรทุกคนยึดถือ

ร่วมกนัและปฏบิตัจิรงิมาอย่างต่อเนือ่ง	จนเป็นเอกลกัษณ์ทัง้ในฐานะ

ของบริษัท	และคุณค่าที่บริษัทมอบให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ได้

หล่อหลอมเป็นวิถีแห่งการผลักดันขับเคลื่อนการด�ารงอยู่	 พัฒนา	 

และเติบโตอย่างยั่งยืนของเอสเอสไอ	 โดยในปี	 2554	 บริษัทได้

น�าปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ	 จริยธรรมธุรกิจ	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 

ค่านิยมของบริษัท	ตลอดจนจริยธรรมของพนักงาน	เข้ารวบรวมเป็น 

วิถีเอสเอสไอ (SSI Way)	 เพื่อเป็นต้นแบบและสามารถเผยแพร่	

ถ่ายทอดสิ่งที่มีคุณค่าเหล่านี้ให้พนักงานโดยทั่วถึงและต่อเนื่อง	 

โดยไม่ว่าจะเผชญิปัญหาอปุสรรคทีท้่าทายใด	มกีารพฒันาหรอืขยาย

ธุรกิจอย่างไร	มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรเช่นใด	วิถีเอสเอสไอยังคง

เป็นเครื่องชี้น�าที่ส�าคัญและมั่นคงเสมอ	

	 พนักงานเป็นพลังของการขับเคลื่อนความส�าเร็จขององค์กร	

และบริษัทก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่	2	ของพนักงาน	ดังนั้นภารกิจ

หลักของสายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ	 ตลอดจนผู้บริหาร	 

และผู้จัดการของทุกหน่วยงาน	คือ	การสร้างบรรยากาศการท�างาน

และสภาพแวดล้อมในการท�างานให้บ้านเอสเอสไอเป็นบ้านแห่ง 

ความสุข	 และทุกๆ	 คนต้องมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ความสุขภายใน

บ้าน	 โดยในปี	 2554	 ที่ผ่านมา	 ในบ้านเอสเอสไอได้ส่งเสริมวิถี 

เอสเอสไอด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย	 ทั้งด้านจริยธรรม	 ค่านิยม	

ปรัชญาของการด�าเนินธุรกิจต่างๆ	 สิ่งที่สะท้อนออกมาจากการ

ด�าเนินการตลอดทั้งปี	 คือ	 “รอยยิ้ม”	และ	 “ความไว้วางใจ”	ซึ่งต่าง

ร่วมด้วยช่วยกันสร้างบ้านหลังนี้ให้น่าอยู่มากขึ้น		

	 ผลที่ได้รับไม่เพียงแต่	 “รอยยิ้ม”	 และ	 “ความไว้วางใจ”	 ของ

บุคลากรในองค์กรเท่านั้น	 แต่สิ่งเหล่านี้ได้ขยายไปถึงครอบครัว	 

และชมุชนของพนกังานด้วย	โดยผ่านโครงการเยีย่มบ้านสานสมัพนัธ์	

โครงการอาชีพเสริมส�าหรับครอบครัวพนักงาน	และโครงการร้อย

ความดี	พันดวงใจ	เอสเอสไออาสา	ที่เป็นโครงการด้านการส่งเสริม 

จิตอาสาของพนักงานในการพัฒนาชุมชนที่ตนเองอยู่ 	 ซึ่งในปี 

ทีผ่่านมามถีงึ	16	โครงการด้วยกนั	สิง่เหล่านีท้�าให้เหน็ว่า	“ความสขุ”	

ไม่ได้มีเพียงการเป็นผู้รับเพียงอย่างเดียว	แต่ยังรวมถึง	 “ความสุข”	

ในฐานะของการเป็นผูใ้ห้ด้วย	สมกบัทีเ่ป็นความสขุบนวถิเีอสเอสไอ

อย่างแท้จริง

พนักงาน  จ�านวน (คน)

ระดับบริหาร 29

ระดับจัดการ  115

ระดับบังคับบัญชา  431

ระดับปฏิบัติการ  429

รวม   1,004

หมายเหตุ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

จ�านวนพนักงาน
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ตระหนักถึงความผาสุกของพนักงาน

	 ในการบริหารความสุขบนวิถีเอสเอสไอ	ที่บริษัทได้ด�าเนินการในปี	2554	

วิถี...ครอบครัว  

 กิจกรรม/สวัสดิการที่จัด 

-	 กิจกรรมวันครอบครัว

-	 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ	(สอนอาชีพ)	

	 ให้กับครอบครัวพนักงาน	(3	อาชีพ)

-	 กิจกรรมวันเด็กส�าหรับลูกหลานพนักงาน

-	 กิจกรรม	Family	Camp.	“Steel	man	Steel	mind”

-	 กิจกรรมวันแม่

-	 กิจกรรมเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์	120	ครอบครัว

-	 บริการข้าวฟรี	และอาหารราคาควบคุมให้พนักงานโรงงาน

-	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

-	 จัดรถรับ-ส่งพนักงานโรงงาน

-	 เงินช่วยเหลือส�าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่โรงงานบางสะพาน

-	 เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านส�าหรับพนักงานท่ีไม่ได้มีภูมิล�าเนา

	 อยู่ในอ�าเภอบางสะพาน

-	 เงินช่วยเหลือส�าหรับการเดินทางไปท�างานนอกเขตพื้นที่และ

	 ต่างประเทศ

-	 เงินค่าท�างานกะ

-	 เครื่องแบบพนักงาน

-	 สหกรณ์ออมทรัพย์

วิถี...สังคม 
 กิจกรรม/สวัสดิการที่จัด

-	 การจัดกิจกรรมจิตอาสาระหว่างพนักงานกับชุมชน

-	 การจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน	ช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่ตกทุกข์

	 ได้ยาก

-	 ร่วมบริจาคโลหิตให้กับกาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลบางสะพาน

-	 ร่วมบรจิาคโลหติให้กบัสภากาชาดโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	ทกุ	3	เดอืน

-	 กิจกรรม	Face	to	Face	กับหน่วยงานต่างๆ	เพื่อรับฟังปัญหา

	 และข้อเสนอแนะจากพนักงาน

-	 กิจกรรม	Night	Workplace	Visit	เพื่อเยี่ยมพนักงาน

	 ในการท�างานกะกลางคืน	พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	

	 ในการท�างาน

-	 กิจกรรม	Line	Visit	เพื่อเยี่ยมพนักงานในการท�างานกะเช้า	

	 และพนักงาน	Daytime	เพื่อแจ้งข่าวสารท่ีเร่งด่วน

	 และต้องท�าความเข้าใจ	พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	

	 ในการท�างาน

-	 กิจกรรม	“ค่านิยม	(Values)”	6	ครั้ง

-	 กิจกรรม	“วิถีเอสเอสไอ	(SSI	WAY)”

  
วิถี...สุขกาย

 กิจกรรม/สวัสดิการที่จัด

-	 ประกันสุขภาพ	(โดยในปี	2554	บริษัทได้เพิ่มสิทธิประโยชน์

ให้กบัพนกังานใช้บรกิารในคลนิกิทีเ่ข้าร่วมโครงการโดยไม่ต้องจ่ายเงนิสด)	

-	 ประกันอุบัติเหตุ	

-	 การจัดสัปดาห์รณรงค์ด้านสุขภาพพนักงาน	ให้ความรู้เรื่อง

	 การดูแลตนเองจากผลการตรวจสุขภาพประจ�าปี		

	 รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ	ให้พนักงานทราบ	

-	 กิจกรรมโรงงานสีขาว	ให้ความรู้พนักงานเรื่องอันตรายจากสารเสพติด

-	 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา	6	ประเภท	โดยหมุนเวียนจัดทั้งปี

-	 การจัดกิจกรรมกีฬาสีประจ�าปี

-	 จัดอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดและโรคเอดส์	

	 กับพนักงานโดยวิทยากรภายนอก

-	 กิจกรรมชมรม

-	 กิจกรรมสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่

-	 การออกก�าลังกายตอนเช้า

วิถี...สุขใจ  

 กิจกรรม/สวัสดิการที่จัด 

-	 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	

-	 กิจกรรมท�าบุญวันขึ้นปีใหม่

-	 กิจกรรมท�าบุญและรดน�้าด�าหัวผู้บริหารในวันสงกรานต์

-	 กิจกรรมสืบสานประเพณีหล่อเทียนจ�าพรรษา

-	 กิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนจ�าพรรษา

-	 กิจกรรมท�าบุญในเดือนเกิดพนักงาน

-	 จัดท�ามุมความรู้ต่างๆ	ในพื้นที่โรงงาน

-	 การจัดท�าห้องสมุดเหล็ก

-	 กิจกรรม	Show	and	Share

-	 กิจกรรม	Innovation

-	 การอบรมและพัฒนาความรู้ให้กับพนักงาน

-	 ห้องสมุด	Knowledge
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)�
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การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความเข้าใจกับพนักงานอย่างทั่วถึง

	 การสื่อสารถือเป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับการสร้างความเข้าใจ	และสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร	 โดยบริษัทมุ่งเน้น 

การสร้างช่องทางการสือ่สารแบบหลากหลายช่องทาง	และเป็นการสือ่สารแบบไปกลบั	(2	Way	communications)	ซึง่ช่องทางสือ่สารทีบ่รษิทัใช้ 

มีดังนี้

เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบนโยบาย	ทิศทางการด�าเนินงาน	

และผลประกอบการที่ส�าคัญของบริษัทโดยตรงจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

เพื่อให้พนักงานระดับจัดการขึ้นไปทุกคนได้เข้าร่วมรับทราบและแสดง

ความคิดเห็นถึงทิศทางและการด�าเนินธุรกิจ	ทั้งในภาพรวมของบริษัท

และต่างสายงาน	เพื่อสามารถน�าไปสื่อสารถ่ายทอดต่อยังทีมงาน

ในระดับฝ่ายและส่วนได้โดยชัดเจนและถูกต้องและทั่วถึง

เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลโดยตรงจากผู้บริหารสายงานต่างๆ	

เพื่อความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจหรือกระบวนการท�างานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้ผู้จัดการและพนักงานของทุกฝ่ายหรือส่วนได้มีการสื่อสาร

แบบสองทางระหว่างกันทุกวันท�างาน

เผยแพร่ข่าวสารของบริษัทและกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์	

ตลอดจนยกย่อง	ชมเชย	แก่พนักงานที่มีผลงานดีหรือปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างในด้านต่างๆ	ตามวิถีเอสเอสไอ

เยี่ยมพบพนักงานที่ท�างานในพื้นที่ท�างานจริง	เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร 

และกิจกรรมของบริษัท	พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน

เยี่ยมพบพนักงานกะในสภาพท�างานจริงในเวลากลางคืน

เพื่อดูแลสภาพความเป็นอยู่และมีโอกาสในการสื่อสารกับพนักงาน 

และครอบครัว	ณ	บ้านของพนักงานเองเป็นรายครอบครัว

เพื่อเป็นกลุ่มพนักงานที่จะสื่อสารกลับไปยังหน่วยงานของตนเอง	

รวมถึงน�าเรื่องราวต่างๆ	ภายในหน่วยงานมาสื่อสารให้บริษัททราบ

เพื่อให้พนักงานทราบถึงกิจกรรมที่บริษัทด�าเนินการและจะด�าเนินการ

ในอนาคต	รวมถึงสาระความรู้ด้านการด�ารงชีวิตและสุขภาพของพนักงาน

เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารส�าคัญต่างๆ	

ไปยังพนักงานได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวพนักงาน	

กับบริษัทโดยคัดเลือกผู้โชคดีจากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทมากที่สุด

เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริม	ประชาสัมพันธ์	และแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

ถึงเรื่องปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ	จริยธรรมธุรกิจ	วิสัยทัศน์	ค่านิยม	

จริยธรรมของพนักงาน	และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 ช่องทางการสื่อสาร วัตถุประสงค์ ผลงานปี 2554

อย่างน้อยสัปดาห์ละ	1	ครั้ง

7	ฉบับ

ครบทุกหน่วยงาน	ทุกพื้นที่

ท�างาน	ไตรมาสละครั้ง	

10	ครั้ง

120	หลัง

ประชุม	12	ครั้ง

12	ครั้ง

43	ครั้ง

1	ครั้ง	(24	ครอบครัว)

8	ครั้ง

		 สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่	วีดิทัศน์

	 สัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 (เผยแพร่ทั้งทางอินเทอร์เน็ตและโทรทัศน์)

	 การจัดเวทีน�าเสนอผลงาน	

	 และแผนการด�าเนินงาน

 

	 เสียงตามสาย

	 ประชุมฝ่าย/ทีมงานก่อนเริ่มงาน	

	 (Morning	Talk)

	 วารสาร	SSI	love	all

 

 

	 ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์เยี่ยมพบพนักงาน		

	 ณ	พื้นที่ท�างาน	(Face-to-Face,	Line	Visit)

	 ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์เยี่ยมพบ	

	 พนักงานกะกลางคืน	

	 (Night	Workplace	Visit)

	 เยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์	 	

	 คณะกรรมการ	Shop	Steward

	 จัดท�าจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์	

	 โทรทัศน์เพื่อการสื่อสารภายใน	

	 (Internal	TV)

	 Family	Camp.	(Steel	man	Steel	mind)	 	

	 กิจกรรมส่งเสริมวิถีเอสเอสไอ	(SSI	WAY)
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พัฒนาพนักงาน
 

	 บริษัทได้ด�าเนินการพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานทุกระดับด้วยหลากหลายแนวทางและวิธีการต่างๆ

สำารวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey)

	 บรษิทัได้ด�าเนนิการส�ารวจความผกูพนัทุม่เทของพนกังาน	หรอื	Employee	Engagement	Survey		อย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี	2551	เป็นต้นมา 

ซึ่งจากผลการส�ารวจความผูกพันทุ่มเทของพนักงานมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ	 โดยในปี	 2554	ที่ผ่านมาระดับคะแนนของความผูกพัน 

ทุ่มเทของพนักงานในองค์กรอยู่ที่ระดับปานกลางคือร้อยละ	 56	 โดยผลดังกล่าวทางสายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการได้มีการพิจารณา

ปัจจัยเอื้อที่มีผลต่อระดับความผูกพันทุ่มเท	โดยพิจารณาจากกลุ่มเพศ	สายงาน	ระดับการบังคับบัญชา	อายุตัว	อายุงาน	ฯลฯ	เพื่อจะได้น�าผล 

การส�ารวจที่ได้ไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและปรับปรุงแผนด�าเนินการของสายงานในปีต่อไป	

	 โดยทัง้นีใ้นการส�ารวจดงักล่าวจะมกีารก�าหนดระดบัความผกูพนัทุม่เท	และปัจจยัทีเ่ป็นปัจจยัเอือ้ต่อการท�าให้พนกังานเกดิความผกูพนั

ทุ่มเทกับองค์กร

การก�าหนดมาตรฐานความรู้และทักษะที่จ�าเป็นของต�าแหน่งงานต่างๆ	

แล้วหัวหน้างานรับผิดชอบอบรม	สอนงานให้พนักงานในต�าแหน่งงานดังกล่าว

สามารถท�าได้ตามระดับความรู้และทักษะที่ต้องการ	

โดยมีการติดตามประเมินผลโดยใกล้ชิดเป็นประจ�า

หลักสูตรตามขีดความสามารถหลัก	(Core	Competency)	

หลักสูตรตามขีดความสามารถในการจัดการ	(Managerial	Competency)	

หลักสูตรตามขีดความสามารถเฉพาะด้าน	(Functional	Competency)	

หลักสูตรกรณีศึกษาส�าหรับผู้บริหาร	(Management	Case	Study)	

หลักสูตรพิเศษต่างๆ	

การส่งพนักงานไปอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันภายนอก

ทั้งในและต่างประเทศ

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของผลงานและสิ่งประดิษฐ์	และเป็นเวที

ส�าหรับการแลกเปลี่ยนแนวคิด	เทคนิค	วิธีการ	ประสบการณ์ด้านวิศวกรรม	

เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม

164	ราย

170	หลักสูตร	

5,672	ราย		

ชั่วโมงอบรม	

เฉลี่ย	24.58/คน/ปี

232	หลักสูตร

512	ราย	

ชั่วโมงอบรม

เฉลี่ย	4.48/คน/ปี

7	มิถุนายน	2554

จ�านวนพนักงานเข้าร่วม	

183	คน	

จ�านวนผลงานที่น�าเสนอ

47	เรื่อง

การพัฒนาในการท�างาน 

(On-the-Job Development) 

การอบรมภายในบริษัท 

(In-house Classroom Training) 

การอบรมภายนอกบริษัท

ทั้งในและต่างประเทศ

(Domestic and Overseas Training)

การน�าเสนอผลงาน

SSI & WCE Innovation Awards 2010

 แนวทาง วิธีการ ผลงานปี 2554
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ด้านนวัตกรรม การวิจัย พัฒนา

และการเผยแพร่นวัตกรรม

 ในปี	 2554	 บริษัทยังคงมุ่งมั่นเพิ่มขีดความสามารถเพื่อ

สนับสนุนวิสัยทัศน์การมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม	ผ่านคณะท�างาน

จัดท�ากระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม	การวิจัยและพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องการผลิต	 และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า	 ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถจ�าหน่ายและส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้าได้ถึง	169,634	ตัน	หรือ

คิดเป็นร้อยละ	11	จากยอดขายรวม

คณะทำางานจัดทำากระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม

	 ในปี	 2554	 หลังจากคณะท�างานเฉพาะกิจจัดท�าระบบ

กระบวนการสร้างสรรค์นวตักรรม	ได้จดัให้มรีะบบรองรบักระบวนการ

สร้างสรรค์นวตักรรม	ภายใต้ชือ่เรยีกว่าระบบกระบวนการสร้างสรรค์

นวัตกรรม	 (Innovation	 Platform)	 ปรากฏว่าพนักงานให้ความ

สนใจส่งไอเดีย	ข้อเสนอแนะ	นวัตกรรม	ทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

ที่ได้ร่วมกันคิดค้นขึ้น	โดยเฉพาะในส่วนของโรงงานตื่นตัวเป็นอย่าง

มาก	 รวมทั้งสิ้นจ�านวน	 450	 รายการ	 ในจ�านวนดังกล่าวได้ผ่าน

การพิจารณารับลงทะเบียนโดยคณะกรรมการระบบกระบวนการ

สร้างสรรค์นวตักรรม	จ�านวน	445	รายการ	และมจี�านวน	57	รายการ	

อยู่ระหว่างการทดลอง	และจ�านวน	22	รายการได้ผ่านกระบวนการ

พิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการฯ	 ให้น�าไอเดีย	 ข้อเสนอแนะ

นวัตกรรม	 ไปปฏิบัติจริงแล้วนั้น	 ซึ่งไอเดียส่วนใหญ่เป็นความคิด 

ที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการผลิต	คุณภาพ	และการลดค่าใช้จ่ายอัน

เกิดจากกระบวนการผลิต	 ซึ่งนับเป็นความมุ่งมั่นของพนักงานที่ได้ 

ให้ความสนใจกบัระบบดงักล่าวเป็นอย่างมาก	พจิารณาจากจ�านวน

การส่งไอเดีย	ข้อเสนอแนะนวัตกรรม	ในระยะเวลา	1	ปีที่ผ่านมา	

	 อย่างไรกต็าม	ยงัต้องมกีารพฒันาไอเดยีให้เป็นนวตักรรมด้าน

ผลิตภัณฑ์และบริการ	 และด้านกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น	 รวมถึงผลักดัน

พนักงานในส่วนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการ	 โดยจัดให้มีการฝึก

อบรม	และปรบัปรงุระบบกระบวนการสร้างสรรค์นวตักรรม	(Innova-

tion	Platform)	ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	ซึง่ความพยายามคดิค้น

นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับองค์กรอย่างสม�่าเสมอของพนักงาน

นี้	จะน�าพาให้องค์กรก้าวไปสู่	“โรงงานผลิตนวัตกรรม”	และเป็นแรง

ผลกัดนัทีส่�าคญัยิง่ทีจ่ะน�าพาองค์กรให้บรรลวุสิยัทศัน์ตามทีไ่ด้ตัง้ไว้

	 และในเดือนมิถุนายน	2554	ที่ผ่านมา	ทางคณะท�างานฯ	 ได้

จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมดีเด่น	 โดยนวัตกรรมดังกล่าวต้อง

ผ่านระบบกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม	(Innovation	Platform)	

จนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่น�าไปปฏิบัติจริงแล้วนั้น	 ซึ่งมีพนักงานส่ง 

ผลงานเข้าประกวดจ�านวน	 56	 รายการ	และมีจ�านวน	11	 รายการ 

ทีผ่่านเข้ารอบมาน�าเสนอ	จนได้นวตักรรมชนะเลศิประเภทผลติภณัฑ์

หรอืสิง่ประดษิฐ์	“วงจรตรวจสอบความผดิปกตขิองสญัญาณแรงดนั

ไฟฟ้าของ	Power	 Supply	 PLC”	และนวัตกรรมชนะเลิศประเภท

กระบวนการผลิต	 “Furnace	Smart	Charge	 Logic”	 การจัดการ

ประกวดนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ในการด�าเนินธุรกิจ	ที่มุ่ง

สู่เป้าหมายการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มี

มูลค่าเพิ่มกับลูกค้า	 สร้างก�าไรสม�่าเสมอ	สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มี

ส่วนได้เสียอย่างยั่งยืนต่อไป
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1. แผนงานเป้าหมายและระบบประเมินผล 2.0

	 ในปี	2554	บริษัทยังด�าเนินการแผนงานเป้าหมาย	2.0	(Goal	

Program	 2.0)	 และระบบการประเมินผลงาน	 2.0	 (Appraisal	 

System	2.0)	อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ในระยะยาว	บรษิทัตระหนกัดว่ีาทรพัยากรมนษุย์คอืทรพัยากรทีม่ค่ีา 

และมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการด�าเนินธุรกิจ	 เป็นไปไม่ได้เลย 

ที่บริษัทจะด�ารงความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมโดยปราศจาก

พนักงานที่มีความแข็งแกร่งและมีคุณภาพ	

	 ด้วยการมุ่งเน้นและบ่มเพาะจุดแข็งและเอาชนะจุดอ่อนของ

แต่ละบคุคลเพือ่ให้การขบัเคลือ่นความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรม

เพื่อความแข็งแกร่งของบริษัทมีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

มากยิ่งขึ้น	บริษัทจึงก�าหนดให้มีวาระการประชุมในเรื่องนวัตกรรม

เข้าไปในการประชุมผู้บริหาร	(Management	Meeting)	เป็นประจ�า

ทุกเดือน	 เพื่อให้ทุกสายงานได้รายงานถึงความคิดสร้างสรรค์และ 

ความก้าวหน้าของโครงการรเิริม่ต่างๆ	ทีอ่ยูภ่ายใต้ความรบัผดิชอบของ

แต่ละสายงาน	ให้ผู้บริหารได้รับทราบอย่างต่อเนื่องตลอดปี	2554

2.  มุ่งเน้นงานวิจัย...พัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไทย

สู่มาตรฐานโลก

	 บริษัทมีเจตนาชัดเจนที่จะมุ่งเน้นสู่งานวิจัย	 จึงได้จัดตั้งหน่วย

งานวิจัยขึ้นมาเพื่อรองรับภารกิจในการมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท	 ทั้งนี้	 ส่วนวิจัยและพัฒนาของบริษัทได้

รับอนุมัติให้เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนา	ล�าดับที่	 120	 จากกรม 

สรรพากร	 กระทรวงการคลัง	 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยอย่าง 

ต่อเนือ่ง	อกีทัง้ได้มกีารรณรงค์ให้บคุลากรเลง็เหน็ถงึความส�าคญัของ

งานวจิยั	โดยการส่งผลงานเพือ่ขอรบัรองเป็นงานวจิยัจากส�านกังาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 หรือ	 สวทช.	 เพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องในทุกๆ	ปี	โดยตั้งแต่ปี	2549	จนถึงปี	2554	บริษัทส่ง 

ผลงานวิจัยเพื่อขอรับรองเป็นจ�านวนทั้งสิ้น	 77	 โครงการ	 คิดเป็น

มูลค่าโครงการวิจัยกว่า	 59.6	 ล้านบาท	 ซึ่งงานวิจัยจ�านวนหนึ่ง

สามารถด�าเนินการขอจดสิทธิบัตรได้	 นอกจากนี้	 เอสเอสไอถือเป็น

บริษัทแรกและบริษัทเดียวในกลุ่มผู้ผลิตเหล็กในการส่งผลงานวิจัย

แก่	 สวทช.	 เป็นจ�านวนมากในแต่ละป	ีแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น	

และเล็งเห็นความส�าคัญของงานวิจัยและพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดองค์

ความรูอ้ย่างยัง่ยนื	ส�าหรบัในปี	2554	บรษิทัยงัได้ด�าเนนิโครงการวจิยั 

ร่วมกับสถาบันแสงซินโครตรอน	 โดยการท�าบันทึกข้อตกลงความ 

ร่วมมือทางวิชาการด้านโลหะและวัสดุ	เมื่อวันที่	14	มกราคม	2554	

เพื่อท�าโครงการวิจัยร่วม	จ�านวน	3	โครงการ

สวทช.รับรอง
งานวิจัยของเอสเอสไอ 

77 โครงการ 
คิดเป็นมูลค่า
โครงการวิจัย 
59.6 ล้านบาท
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โครงการวิจัยและพัฒนาของเอสเอสไอ

	 •	 Product	Quality	 37	โครงการ	 มูลค่า	30,684,090	บาท

	 •	 Process	Improvement	 40	โครงการ	 มูลค่า	28,938,880	บาท

	 •	 รวม 77 โครงการ มูลค่า 59,622,970 บาท

การวิเคราะห์ลักษณะ

ของเหล็กแผ่น

โครงสร้างสร้างจุลภาค

ของเหล็กกล้าคาร์บอนต�่า

ส�าหรับการขึ้นรูปลึก

โครงสร้างสร้างจุลภาค

ของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง

ธาตุผสมต�่า

1.

2.

3.

1.	 การศึกษาชั้นออกไซด์บางของ

	 ผิวเหล็กแผ่นที่ผ่านการกัดกรด

	 และเคลือบน�้ามัน

2.	 การศึกษาชั้นออกไซด์บางของ

	 ผิวเหล็กในสภาพรีดร้อนส�าหรับ

	 เหล็กแผ่นบาง

1.	 การศึกษาลักษณะเกรนออสเตนไนท์ 

	 และขอบเกรนของเหล็กกล้า

	 แผ่นคาร์บอนต�่า

2.	 การศึกษาการแยกตัวของอะลูมิเนียม	

	 และโบรอนที่ขอบเกรนออสเตนไนท์	

	 ของเหล็กกล้าคาร์บอนต�่า

3.	 การศึกษาการเรียงตัวของขอบเกรน	

	 ของเหล็กกล้าคาร์บอนต�่า

1.	 การศึกษาโครงสร้างของไททาเนียม	

	 และไนโอเบียมของเหล็กกล้า

	 ความแข็งแรงสูงธาตุผสมต�่า

1.	 การศึกษาชั้นออกไซด์บางของผิวเหล็กแผ่น

	 ที่ผ่านการกัดกรดและเคลือบน�้ามัน

2.	 เพื่อศึกษาการตรวจสอบเฟสที่ปรากฏบนผิวของชั้น 

	 ออกไซด์บาง

1.	 เพื่อศึกษาโครงสร้าง	ความหนา	ส่วนผสม	

	 และสถานะออกไซด์ของชั้นออกไซด์บนผิวเหล็กแผ่น

1.	 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของออสเตนไนท์และ

	 การเคลื่อนที่ของขอบเกรนออสเตนไนท์ของเหล็กกล้า 

	 ที่ไม่มีโบรอนเป็นส่วนผสมและเหล็กกล้าที่มีโบรอน

	 เป็นส่วนผสม

1.	 เพื่อศึกษาการแยกตัวของอะลูมิเนียมและโบรอน

	 ที่ขอบเกรนออสเตนไนท์ในเหล็กกล้าคาร์บอนต�่า

1.	 เพื่อศึกษาการเรียงตัวของผลึกของเกรนเฟอร์ไรท์เหล็ก

1.	 เพื่อศึกษาลักษณะของไททาเนียมและไนโอเบียม

	 ที่ปรากฏในเหล็ก	-	BCC

2.	 เพื่อหาสัดส่วนของ	precipitates	(TiN,	TiC,	Nb(CN))

3.	 เพื่อศึกษากลไกการเกิดการตกตะกอน	(precipitation)		

	 ของไททาเนียมและไนโอเบียม

หัวข้อเลขที่ โครงการ วัตถุประสงค์

โครงการร่วมวิจัยกับสถาบันแสงซินโครตรอน

โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง (2549 - 2554)
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3. เผยแพร่นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา 

ประเทศ
 

	 บรษิทัมคีวามมุง่หมายทีจ่ะสนบัสนนุและยกระดบัองค์ความรู้ 

ด้านการวจิยั	เพือ่ให้เกดิความรูใ้หม่และเกดิการเผยแพร่ความรูท้ีไ่ด้ 

จากการวจิยั	จงึได้เข้าร่วมการประชมุสมัมนาทางวชิาการทัง้ในและ 

ต่างประเทศ	และการสนับสนุนรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นประจ�าปี 

ในการจัดประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย	มาอย่าง 

ต่อเนื่องรวมถึงการประชุมครั้งล่าสุด	ครั้งที่	5	ผลงานวิจัยของบริษัท

ได้รบัคดัเลอืกให้น�าเสนอให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุทางวชิาการ	ซึง่เป็นงาน

วิจัยส�าคัญที่เป็นประโยชน์ต่อวงการโลหวิทยา	ประกอบด้วย

การประชุมวิชาการโลหวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5

	 การประชุมทางวิชาการนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทย	โดยในปี	2554	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือท�าหน้าที่เป็น 

เจ้าภาพจะจัดขึ้นระหว่างวันที่	19	-	20	มกราคม	2555	ผลงานวิจัย

ของบริษัท	 3	 ผลงานได้รับคัดเลือกให้น�าเสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุม	

ดังนี้

	 1.	 “การศึกษาอิทธิพลของธาตุไทเทเนียมและไนโอเบียม	

อณุหภมูกิารรดีและอตัราการเยน็ตวัต่อโครงสร้างจลุภาคและสมบตัิ

ทางกลของเหล็กแผ่นรีดร้อนความแข็งแรงสูงธาตุผสมต�่า”	 เป็น 

การศึกษาเพื่อการพัฒนาเหล็กแผ่นรีดร้อนความแข็งแรงสูง

	 2.		 “การศกึษาอทิธพิลของโบรอนในเหลก็กล้าคาร์บอนต�า่ต่อ

ค่าความเค้นแรงดึงและแรงอัดที่อุณหภูมิสูง”	 เป็นการศึกษาสมบัติ

ทางกลที่อุณหภูมิสูงของเหล็กกล้าคาร์บอนต�่าที่มีโบรอนเป็นส่วน

ผสม

	 3.		 “การศึกษาอิทธิพลของปริมาณธาตุคาร์บอนต่อลักษณะ

ของชั้นออกไซด์สเกลและการยึดติดบนผิวของเหล็กแผ่นรีดร้อน” 

เป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ของปรมิาณธาตคุาร์บอนต่อคณุลกัษณะ

ของสเกลบนผิวเหล็ก

การประชุมทางวิชาการนานาชาติด้านโลหะและวัสดุ (Metal 

2011)

	 ผลงานวิจัยของบริษัทในชื่อ	 “Microstructure	 observation	

and	mechanical	properties	of	hot	rolled	low	carbon	steel	strip	

with	 boron	 addition”	 ได้รับคัดเลือกให้น�าเสนอผลงานวิจัยและ

พฒันาในการประชมุทางวชิาการและแสดงผลงานด้านวสัด	ุMETAL	

ประจ�าปี	2011	ซึง่งานวจิยัดงักล่าวเป็นงานวจิยัเชงิลกึทีมุ่ง่ศกึษาผล

ของธาตโุบรอนต่อโครงสร้างจลุภาคและสมบตัทิางกลของเหลก็แผ่น

รีดร้อนส�าหรับเหล็กขึ้นรูปนับเป็นงานวิจัยชิ้นส�าคัญในการพัฒนา

คุณภาพเหล็กแผ่นรีดร้อนส�าหรับงานขึ้นรูปเหล็กเพื่อสนองตอบต่อ

ความต้องการขั้นสูงและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ากลุ่ม

ผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า	ทั้งยังเป็นการสร้างสรรค์งานวิจัย

และองค์ความรู้ที่ส�าคัญส�าหรับการต่อยอดหรือพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กส�าหรับรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ที่สามารถน�าไปใช้ได้จริงอีกด้วย

	 การประชุมวิชาการนานาชาติ	 METAL	 2011	 ถือเป็นงาน

ประชุมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้าน

เทคโนโลยีวิศวกรรมด้านโลหะที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งในระดับนานาชาติ 

มีนักโลหะวิทยาจากยุโรปและทั่วโลกเข้าร่วมน�าเสนอผลงานวิจ้ย	

โดยในปีนี้เป็นการจัดงานครบรอบปีที่ 	 20	 จัดขึ้นระหว่างวันที่	 

18	-	20	พฤษภาคม	2554	ทีป่ระเทศสาธารณรฐัเชก็	โดยความร่วมมอื 

ของ	 Tanger	 Ltd.,	 VSB-Technical	 University	 of	 Ostrava,	 

CSNML	และ	ASM	Czech	chapter	ทั้งนี้	 ยังมีสถาบันการศึกษา

และสถาบันวิจัยจากหลายประเทศในยุโรปร่วมเป็นสปอนเซอร์ด้วย	

เพือ่เป็นเวทใีนการแสดงความก้าวหน้าทางนวตักรรมด้านเทคโนโลยี

การผลิตและการพัฒนาวัสดุ	 รวมถึงเป็นเวทีในการส่งเสริมความรู้

ความเข้าใจ	 แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวัสดุจากผู้เข้า

ร่วมงานซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัสดุจากมหาวิทยาลัยและ

บริษัทชั้นน�าทั่วโลก
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การประชมุวชิาการนานาชาตด้ิานการขึน้รปูโลหะ (ICTP 2011)

	 การประชุมวิชาการดังกล่าว	 (International	Conference	on 

Technology	 of	 Plasticity,	 ICTP	 2011)	 จัดขึ้นที่เมืองอาร์เชน	

ประเทศเยอรมนี	 บริษัทได้รับการตอบรับจากคณะผู้จัดงานให้ 

น�าเสนองานวิจัยที่ชื่อ	 “Effect	 of	 Boron	 Addition	 on	 High	 

Temperature	Deformation	of	Boron-added	Low	Carbon	Steel”	

ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ศึกษาผลของส่วนผสมธาตุโบรอนต่อพฤติกรรม 

การเปลีย่นรปูทีอ่ณุหภมูสิงู	ซึง่สามารถประยกุต์ใช้กบัการผลติเหลก็

แผ่นรีดร้อนได้เป็นอย่างดี	 ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงการยอมรับ	 

และความเชื่อถือในงานวิจัยและพัฒนาของเอสเอสไอ

	 การประชุมวิชาการนานาชาติ	 ICTP	 2011	ประเทศเยอรมนี	

จัดขึ้นเมื่อวันที่	 25	 -	30	กันยายน	2554	โดยมีการจัดขึ้นทุกๆ	3	ปี	 

ซึ่งเป็นเวทีการน�าเสนอผลงานวิจัยด้าน	Metal	Forming	 ระดับโลก 

ทีม่นีกัวจิยัเข้าร่วมงานกว่า	700	คน	นอกจากนีง้านประชมุวชิาการนี้

ยงัได้รบัการขนานนามว่า	“Olympic	of	Metal	Forming”	ซึง่แสดงให้

เห็นว่าเป็นงานประชุมวิชาการที่ยิ่งใหญ่และได้รับการตอบรับอย่าง

กว้างขวาง	การเข้าร่วมน�าเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้เป็นการยืนยัน	

และตอกย�้าวิสัยทัศน์	 “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก”	 ได้ 

อย่างเด่นชัด	แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาด้านงานวิจัยทางด้านเหล็ก

อย่างต่อเนื่อง	 ถูกจัดขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้น�าเสนอ 

และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ 

องค์ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นรูปโลหะ	

4. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรับรองโดยหน่วยงาน

รับรองมาตรฐานระดับโลก

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

	 1.	 พัฒนาการผลิต	 New	Unique	 Product	 0.8	 x	 1219	 

ได้อย่างเป็นทางการ	มีความพร้อมผลิตเพื่อขาย

	 2.	 พัฒนา	 Product	 Checked	 Plate	 ที่ความหนา	 2.8	 

และ	2.0	mm.	ให้มีความเรียบพิเศษ	เป็นที่พอใจของลูกค้า

	 3.	 สามารถผลติและขายเหลก็แผ่นรดีร้อนทีม่มีลูค่าเพิม่กลุม่	

High	Strength	 low	 allow	ชั้นคุณภาพ	SM490	YA,	 SM490YB		 

และ	SM540	ส�าหรับลูกค้า	KOMUTSU

	 4.	 สามารถผลติและขายเหลก็แผ่นรดีร้อนทีม่มีลูค่าเพิม่กลุม่

เครื่องใช้ไฟฟ้า	(Compressor)	ชั้นคุณภาพ	SAPH	440	

	 การพฒันาผลติภณัฑ์นวตักรรมทีม่มีลูค่าเพิม่กบัลกูค้านีส่้งผล

ให้บรษิทัสามารถจ�าหน่ายและส่งมอบผลติภณัฑ์ดงักล่าวให้ลกูค้าได้

จ�านวน	ถึง	169,634	ตัน	หรือคิดเป็นร้อยละ	11	จากยอดขายรวม
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รางวัล
แห่งความสำาเร็จ

	 บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือเอสเอสไอ	
ยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการด�าเนินงาน	ภายใต้การสนับสนุน
อย่างเตม็ก�าลงัของกลุม่ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบั	เพือ่ให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการ 
ที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า	 สร้างก�าไรสม�่าเสมอ	สร้างผลตอบแทนแก่ 
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยัง่ยนื	ส่งผลให้เอสเอสไอได้รับรางวัลแห่งความ
ภาคภูมิใจจากหน่วยงานต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง

การกำากับดูแลกิจการที่ด ี

	 เอสเอสไอไดต้ระหนกัถงึการบรหิารงานภายใตห้ลกัการก�ากบั
ดูแลที่ดี	 และจริยธรรมองค์กร	 ซึ่งเอสเอสไอมีการก�าหนดแนวทาง
ปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน	 และยึดมั่นในการด�าเนินงานมาโดยตลอด	 
อันจะเห็นได้จากรางวัลเกียรติยศที่ได้รับ	ดังนี้
 รางวัลคณะกรรมการแห่งปี	 2547/48	 และปี	 2549/50	
	 	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (Board	 
	 	 of	 the	Year	 for	Distinctive	Practices	 2004/05	and	 
	 	 2006/07)	
 รางวัล	 SET	 Awards	 2	 ปีซ้อน	 จากตลาดหลักทรัพย์
	 	 แห่งประเทศไทย
	 	 -	 ป	ี2005	รางวลั	Best	Corporate	Governance	Report
	 	 -	 ป	ี2006	รางวลั	Distinction	in	Maintaining	Excellent	 
	 	 	 Corporate

การบริหารจัดการ

	 ความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเพิ่มระดับ
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานในทุกๆ	 ด้าน	 ท�าให้เอสเอสไอได้รับ
รางวลัสงูสดุจาก	ฯพณฯ	นายกรฐัมนตร	ีจดัโดยกระทรวงอตุสาหกรรม	
ซึ่งเป็นรายแรกในประเทศไทย	ได้แก่	
 รางวัล	 ฯพณฯ	นายกรัฐมนตรี	 อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม	
	 	 ประจ�าปี	 2546	 และได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นใน 
	 	 ประเภทต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	
 รางวัล	 ฯพณฯ	นายกรัฐมนตรี	 อุตสาหกรรมดีเด่น	 จาก
	 	 กระทรวงอุตสาหกรรม
	 	 -	 ปี	2554	ประเภทการจัดการด้านพลังงาน
	 	 -	 ปี	2553	ประเภทโลจิสติกส์
	 	 -	 ปี	2552	ประเภทการเพิ่มผลผลิต
	 	 -	 ปี	2551	ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	 	 -	 ปี	2550	ประเภทการบริหารงานคุณภาพ
	 	 -	 ปี	2549	ประเภทการจัดการพลังงาน

	 	 -	 ปี	2548	ประเภทการเพิ่มผลผลิต
	 	 -	 ปี	2546	ประเภทการบริหารความปลอดภัย
	 	 -	 ปี	2545	ประเภทการบริหารงานคุณภาพ
	 	 -	 ปี	2544	ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	 	 -	 ปี	2543	ประเภทการเพิ่มผลผลิต
 รางวัลการจัดการด้านโลจิสติกส์ดีเด่น	ประเภทโรงประกอบ
	 	 โลหกรรม	จากกระทรวงอุตสาหกรรม	ปี	2553
 โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่ประสบผลส�าเร็จ 
	 	 ภายใต้โครงการส่งเสริมลดการใช้พลังงานในสาขาขนส่ง	 
	 	 ปี	2553

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

	 ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กควบคู่ไปกับ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร	สังคม	ชุมชน	และเป็นมิตรกับ 
สิง่แวดลอ้ม	เอสเอสไอไดพ้ฒันาองคก์รใหเ้ปน็สถานประกอบกจิการ
ที่ให้ความส�าคัญและเอาใจใส่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	 ส่งผลให้บริษัท 
ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องมากมาย

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
 รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านกิจกรรมความรับ-
	 	 ผิดชอบต่อสังคม	ประจ�าปี	 2554	 (SET	Awards	 :	CSR 
	 	 Awards	2011)
 เข็มที่ระลึก	 “เสมาคุณูปการ”	 และประกาศเกียรติคุณ	
	 	 ในฐานะผู้ท�าคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ 
	 	 ประจ�าปี	2553
 ประกาศนียบัตรในฐานะบริษัทน�าร่องในโครงการจัดท�า
	 	 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร	จากองค์การบริหารจัดการ 
	 	 ก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)
 โล่ประกาศเกียรติคุณความส�าเร็จด้านประหยัดพลังงาน
	 	 จากส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 กระทรวง 
	 	 พลังงาน
 Thailand	 Kaizen	 Award	 2011	 ได้รับรางวัลระดับ	
	 	 Certificate	จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 เกียรติบัตรการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบ
	 	 ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมต่อเนื่อง	 
	 	 (CSR-DIW	Continuous	Awards)	ปี2554
 รางวลั	Thailand	Energy	Awards	2009	ประเภทผูบ้รหิาร
	 	 ด้านอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมดีเด่น
 รางวัล	Thailand	Energy	Awards	2008	ประเภทโรงงาน
	 	 ควบคุมดีเด่น	ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
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 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย
	 	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อม	 ในการท�างานระดับ 
	 	 ประเทศ	ประจ�าปี	2544	-	2550	(ได้รับรางวัลน้ี	7	ปีติดต่อกัน)
 รางวัลโครงการโรงงานสีขาวดีเด่น	ประจ�าปี	2546
 รางวัลสถานประกอบการที่มีการจัดการและรักษาสภาพ
	 	 แวดลอ้มตามมาตรการในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ 
	 	 สิ่งแวดล้อมดีเด่น	ประจ�าปี	2544	(EIA	Awards	2001)
 รางวัลดีเด่นประเภทโรงงานควบคุมที่อนุรักษ์พลังงาน
	 	 ประจ�าปี	2543

ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
 รางวัล	GOOD	PRACTICE	 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์
	 	 คิดค้น	ด้านความปลอดภัย	 ซึ่งเป็นตัวอย่างได้	 จากกรม 
	 	 สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน	กระทรวงแรงงาน	ป	ี2554
 รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น	 ด้าน
	 	 แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน	ประจ�าปี	2554	-	 
	 	 5	ปีติดต่อกัน
 รางวลัสถานประกอบกจิการดเีดน่ดา้นสวสัดกิารแรงงาน
	 	 ประจ�าปี	2546	-	2550	(ได้รับรางวัลนี้	5	ปีติดต่อกัน)
 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์	
	 	 ประจ�าปี	2546	-	2550	(ได้รับรางวัลนี้	5	ปีติดต่อกัน)
 รางวัล	ผู้ท�าคุณประโยชน์ด้านนันทนาการประจ�าปี	2553

	 นอกจากนี้ 	 เอสเอสไอยังได้รับใบรับรองและมาตรฐาน
อุตสาหกรรมที่ส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ	ดังนี้

มาตรฐานอุตสาหกรรม

 ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว	 ระดับที่	 3	 ระบบสีเขียว
	 	 (Green	System)	จากกระทรวงอุตสาหกรรม	ปี	2554
 ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
	 	 ยุโรป	 (CE	Mark)	 ประเภทผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน	 
	 	 (EN	10025-2)
 ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
	 	 ญี่ปุ่น	(JIS	MARK)	ประเภทผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน	
	 	 -	 JIS	G3101	
	 	 -	 JIS	G3106
	 	 -	 JIS	G3131	
 ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่
		 	 มอก.	1999-2543	(TIS	1999)
 ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่	
	 	 มอก.	2011-2543	(TIS	2011)

 ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่	
	 	 มอก.	2060-2543	(TIS	2060)
 ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่	
	 	 มอก.	1479-2541	(TIS	1479)
 ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่	
	 	 มอก.	1735-2542	(TIS	1735)
 ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่	
	 	 มอก.	1499-2541	(TIS	1499)
 ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่	
	 	 มอก.	1501-2541	(TIS	1501)
 ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่	
	 	 มอก.	1884-2542	(TIS	1884)
 ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่	
	 	 มอก.	528-2540	(TIS	528)

ใบรับรองอื่นๆ

 ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน	
	 	 ISO/TS	16949:2002	
 ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
	 	 มอก.	17025-2543	
 ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย
	 	 และความปลอดภัยตามมาตรฐาน	มอก.	18001	
 ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน	
	 	 ISO	14001	
 ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน	
	 	 ISO	9001	:	2000
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จริยธรรม
ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ของบริษัท

	 บริษัทจะด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ	ความ
โปร่งใส	ความซื่อสัตย์	และความสามารถในการแข่งขัน	โดยปฏิบัติ
และประสานประโยชนต์อ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ดว้ยความเปน็ธรรม	
ดังนี้	
 
1. ผู้ถือหุ้น

	 บริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ	และบริษัทมีหน้าท่ี 
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว	 จึงก�าหนดแนวทางให้
กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน		ต้องปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้
	 1)	 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ	ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต	ระมัดระวัง	รอบคอบ	และเป็นธรรม	เพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
ผู้ถือหุ้นโดยรวม
	 2)	 น�าเสนอรายงานผลประกอบการ	 รายงานฐานะทางการ
เงิน	และรายงานอื่นๆ	อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันกาล
	 3)	 แจง้ผูถ้อืหุน้ทกุรายทราบอยา่งเทา่เทยีมกนัถงึแนวโนม้ใน
อนาคตของบริษัททั้งในด้านบวกและด้านลบ	ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็นไปได	้มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
	 4)	 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูล
ใดๆ	ของบรษิทั	ซึง่ยงัไมไ่ดเ้ปดิเผยตอ่สาธารณะ	หรอืด�าเนนิการใดๆ	
ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

2. ลูกค้า

	 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญและความพึงพอใจของลูกค้า	 
ที่มีผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจของบริษัท	 จึงมีความตั้งใจอย่าง 
แนว่แนท่ีจ่ะแสวงหาวธิกีารทีส่ามารถสนองความตอ้งการของลกูคา้
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา	 และเป็นที่ 
ไว้วางใจของลูกค้า	โดยมีแนวปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้
	 1)	 ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ	 ตรงตามหรือ 
สูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า
	 2)	 ตดิตอ่สือ่สารกบัลกูคา้ดว้ยความสุภาพ	ใหข้อ้มูลขา่วสาร
ที่ถูกต้อง	 เพียงพอ	 และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า	 เพื่อให้ทราบ 
เกี่ยวกับสินค้าและบริการ	 โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง 
ที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ	ปริมาณ	หรือเงื่อนไข
ใดๆ	ของสินค้าและบริการนั้นๆ

	 3)	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	 ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด	 
กรณทีีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขใดได	้ตอ้งรบีแจง้ใหล้กูคา้ทราบ	
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
	 4)	 จัดให้มีระบบและช่องทางที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพ	ปริมาณ	และความปลอดภัยของสินค้าและบริการ	และ
ลูกค้าต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว	
	 5)	 รกัษาความลบัของลกูคา้และไมน่�าไปใชเ้พือ่ประโยชนโ์ดย
มิชอบ
	 6)	 ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของ
บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

3. คู่ค้า 

	 บรษิทัตระหนกัถงึการปฏบิตัติอ่คูค่า้อยา่งเปน็ธรรม	โดยตัง้อยู่
บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย	บริษัท
จึงให้ข้อมูลที่เป็นจริง	 รายงานที่ถูกต้อง	 ปฏิบัติตามพันธสัญญา	 
การเจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	 รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยมีแนวปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้
	 1)	 ไม่เรียก	 ไม่รับ	 หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตใน 
การค้ากับคู่ค้า
	 2)	 กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก	 หรือการรับ	 หรือการจ่าย 
ผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริต	ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคู่ค้า	
และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว
	 3)	 ปฏบิตัติามเงือ่นไขตา่งๆ	ตามสญัญาอยา่งเครง่ครดั	กรณี
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้	 ต้องรีบแจ้งคู่ค้าทราบล่วง
หน้า	เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

4. คู่แข่งทางการค้า

	 บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็น
ธรรม	โดยมีแนวปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้
	 1)	 ไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ย
วิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
	 2)	 ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา
ในทางร้าย
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5. พนักงาน

	 บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งต่อความ
ส�าเร็จของบริษัท	 จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งด้าน 
ผลตอบแทน	 โอกาส	 และการพัฒนาศักยภาพ	 โดยยึดหลักสิทธิ 
มนษุยชนทีไ่มเ่ลอืกปฏบิตัติอ่บคุคลหนึง่บคุคลใด	เพราะความเหมอืน
หรือความแตกต่างทางเชื้อชาติ	 ศาสนา	 เพศ	อายุ	 หรือภาวะทาง
ร่างกาย		โดยมีแนวปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้
	 1)	 ปฏบิตัติอ่พนกังานโดยเคารพตอ่ความเปน็ปจัเจกชนและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
	 2)	 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
	 3)	 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
	 4)	 แตง่ตัง้	โยกยา้ย	ใหร้างวลั	และลงโทษพนกังาน	ดว้ยความ
สุจริตใจ	 และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้	 ความสามารถ	 และความ
เหมาะสมของพนักงานนั้น
	 5)	 ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้และความสามารถ
ของพนักงานอย่างทั่วถึง
	 6)	 หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ	 ที่ไม่เป็นธรรม	 ซึ่งอาจมีผล 
กระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน	 หรือการ 
กระท�าใดๆ	ที่เป็นการคุกคาม	หรือสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจ
ของพนักงาน

6.  องค์กรที่กำากับดูแล

	 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย	และเปน็ไปตามครรลองทีถ่กูตอ้งของธรุกจิ	โดยการปฏบิตัิ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 และมาตรฐานของ
ทางการอย่างเคร่งครัด	พร้อมทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่ก�ากับ
ดูแลอย่างเต็มที่	

7.  สังคมและชุมชน

	 บริษัทตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชน	 โดยค�านึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้มี
กิจกรรมต่างๆ	เพื่อสร้างสรรค์สังคมและชุมชน	ดูแลรักษาและฟื้นฟู
ทรพัยากรธรรมชาต	ิตลอดจนด�าเนนิการพฒันาชมุชนอยา่งตอ่เนือ่ง	
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

DRAFT
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ค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ : กิจกรรมความร่วมมือระหว่างเอสเอสไอกับ

เครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ในเขตอำาเภอบางสะพาน เพื่อสร้างจิตอนุรักษ์ให้เยาวชน

ในสถานศึกษาของอำาเภอบางสะพาน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม และสามารถปฏิบัติตัวอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้

อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์

สายกิจการสาธารณะและความรับผิดชอบทางสังคม

โทรศัพท์  0-2238-3063-82, 0-2630-0280-6

โทรสาร  0-2236-8890, 0-2236-8892
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สำ�นักง�นใหญ่ : 
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2 - 3 
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2238-3063-82,
  0-2630-0280-6 
โทรสาร : 0-2236-8890,
  0-2236-8892

สำ�นักง�นโรงง�น : 
9 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกลางนา - ยายพลอย 
ต�าบลแม่ร�าพึง อ�าเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3269-1403-5,
  0-3269-1412-5,
  0-3269-1419-20
โทรสาร : 0-3269-1416,
  0-3269-1421

www.ssi-steel.com

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)


