บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

สำ�นักงานใหญ่ :
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�นักงานโรงงาน :
9 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกลางนา - ยายพลอย
ตำ�บลแม่รำ�พึง อำ�เภอบางสะพาน
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
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำ�ปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

กระดาษเนื้อใน
จัดพิมพ์ด้วยกระดาษ
ที่มีความทึบแสงสูง
น้ำ�หนักเบา ผลิตจากป่าปลูก
และรักษาสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตของรายงานฉบับนี้
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือเอสเอสไอ ฉบับปี 2553 นี้ นับเป็นรายงานฉบับที่สอง
ต่อจากรายงานเล่มแรกเมื่อปี 2552 นอกจากจะเป็น
การรวบรวมผลการดำ�เนินงานทางด้านสังคม การบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความสำ�เร็จในการพัฒนา
บุคลากรในรอบปีแล้ว รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมเนื้อหา
เพิ่มเติมในด้านภาพรวมของธุรกิจ และผลการดำ�เนินงาน
การบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รางวัลต่างๆ ที่เป็นเครื่องหมายการันตีผลการดำ�เนินงาน
ด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นทางสังคมต่างๆ
มากยิ่งขึ้น นับตั้งแต่ที่บริษัทได้ดำ�เนินการมา
รายงานฉบับนี้ยังคงนำ�เสนอเนื้อหาซึ่งประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการดำ�เนินงานในด้านต่างๆ ที่สนับสนุน
แนวคิดดังกล่าว ซึ่งมีการนำ�มาเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ
และวางระบบบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรมีเป้าหมาย
ในทิศทางเดียวกัน และสามารถวัดผลได้ การกำ�กับดูแลกิจการ
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย รวมถึงผลงานการพัฒนา
และโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ ที่บริษัท
ให้การสนับสนุนตามแนวทางแห่งความยั่งยืน โดยครอบคลุม
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเอสเอสไอด้วย
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมนี้นอกจากจัดพิมพ์
เป็นรูปเล่มแล้ว บริษัทยังได้เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในเว็บไซต์ www.ssi-steel.com ของบริษัทอีกด้วย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
ข้อมูลทั่วไปขององค์กรและโครงสร้างกลุ่มเอสเอสไอ
ภาพรวมของธุรกิจและผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ
ภาพรวมของการดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
ด้านบริหารจัดการ เพื่อลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ด้านการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในสังคมและชุมชน
ด้านบุคลากรและสิทธิมนุษยชน
ด้านนวัตกรรม การวิจัย พัฒนาและการเผยแพร่นวัตกรรม
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
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สารบัญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำ�นักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
สายกิจการสาธารณะและความรับผิดชอบทางสังคม
โทรศัพท์ 0-2238-3063-82, 0-2630-0280-6
โทรสาร 0-2236-8890, 0-2236-8892

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
“สร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า
สร้างก�ำไรสม�่ำเสมอ
สร้างผลตอบแทน
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างยั่งยืน”

ค่านิยม
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aim for excellence

can change
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We do
what we say

Never
give up
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is yet to be

Be the leader
of change

One for all,
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more than expected

ซื่อสัตย์

จิตใจนักสู้

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

กล้าเปลี่ยน

การทำ�งานเป็นทีม

สำ�นึกใน
การให้บริการ

i

ท�ำในสิ่งที่เราพูด

F

สู้ไม่ถอย

a

ยังมีสิ่งที่ดีกว่านี้

c

เป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง

t

เพื่อส่วนรวม
ร่วมเป็นหนึ่งเดียว

s

ให้มากกว่าที่ถูกคาดหวัง
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำ�ปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

“เอสเอสไอ” ไม่เพียงแต่ประสบ
ความส�ำเร็จในการสร้างความแข็งแกร่ง
จากการด�ำเนินการตามคติพจน์ที่ว่า
“สร้างสรรค์ ความแข็งแกร่ง”
หรือ “innovate strength”
จนสามารถสร้างผลงานประวติ
ั ศาสตร์
ในเชิงธุรกิจเท่านั้น แต่หมายรวมถึง
การประสบความส�ำเร็จในการสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ที่เข้มข้น
ยิ่งกว่าเดิม ส�ำหรับเอสเอสไอ
ถนนแห่งการพัฒนาตามแนวทาง
แห่งความยั่งยืนนั้นทอดยาวไกล
เราไม่เคยหยุดพัฒนา
และท�ำให้ดีขึ้นในทุกวัน

นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำ�ปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
เรียน ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน
ในปี 2553 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” ไม่เพียงแต่ประสบความ
ส�ำเร็จในการสร้างความแข็งแกร่ง จากการด�ำเนินการตามคติพจน์ที่ว่า “สร้างสรรค์ • ความแข็งแกร่ง”
หรือ “innovate • strength” จนสามารถสร้างผลงานประวัติศาสตร์ในเชิงธุรกิจ ทั้งปริมาณขาย ปริมาณ
การผลิต รายได้ และก�ำไรสุทธิ เท่านั้น
แต่หมายรวมถึงการประสบความส�ำเร็จในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้มีส่วนได้เสียในเชิงสังคม
ตั้งแต่ระดับชุมชนรากหญ้าไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรม
แม้ว่าอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2553 จะมีความผันผวน ผนวกกับการเผชิญหน้ากับผลกระทบ
อันเกิดจากวิกฤติการณ์ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ดว้ ยความมุง่ มัน่ พยายามของคณะผูบ้ ริหาร
และพนักงาน และการด�ำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ท�ำให้บริษัทรอดพ้นวิกฤติมาได้ด้วยดี สามารถ
ล้างผลขาดทุนสะสมได้หมดภายในไตรมาสแรก ในขณะที่ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม
สิ่งแวดล้อม ยังเข้มข้นยิ่งกว่าเดิม
• ด้านบริหารจัดการเพือ่ ลดผลกระทบการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ในปี 2553 บริษทั ลด
การใช้พลังงานจากการผลิต คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 33,534.82 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ (Ton CO2) และนับจากปีทเี่ ริม่ โครงการบริหารจัดการเพือ่ ลดผลกระทบการเปลีย่ นแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ ปี 2550 จนถึ ง สิ้ น ปี 2553 คิ ด เป็ น การลดการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์
สะสม ได้ ถึ ง 63,901 ตั น คาร์ บ อนไดออกไซด์ นอกจากนี้ บ ริ ษั ท เป็ น 1 ใน 13 องค์ ก รน� ำ ร่ อ งและ
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำ�ปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

เป็นอุตสาหกรรมเหล็กแห่งแรกของประเทศไทยร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการจัดท�ำคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) ส�ำหรับประเทศไทย” ร่วมกับองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
• ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัทเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ในเดือน
พฤษภาคมเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะ ท�ำให้พนักงานสูญเสียชีวิต แม้ผลการสืบสวนของ
เจ้าหน้าทีส่ รุปว่าเป็นเหตุสดุ วิสยั แต่บริษทั ก็ได้ตระหนักและเตือนตนเองถึงความเข้มงวดด้านความปลอดภัย
ในทุกวินาที อย่างไรก็ตามปีที่ผ่านมาปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน และฝุ่นละอองรวม ที่ระบายจากเตา 1 และ 2 อยู่ที่ระดับ 309 ส่วนในล้านส่วน 47.2 ส่วน
ในล้านส่วน และ 86.2 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล�ำดับ (ตรวจวัด ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553)
ซึง่ ดีกว่าค่ามาตรฐานตามกฎหมายก�ำหนด ที่ 800 ส่วนในล้านส่วน 200 ส่วนในล้านส่วน และ 240 มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ตามล�ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการส� ำรวจความเห็นชุมชนเรื่องข้อกังวลของชุมชน
ต่อการด�ำเนินการของโรงงาน 3 อันดับแรก ในปี 2553 ได้แก่ ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาการจราจร และ
ปัญหาคุณภาพน�้ำฝนที่ลดลงเหลือร้อยละ 6.8, 3.7 และ 2.0 ตามล�ำดับ จากผลส�ำรวจในปี 2552 อยู่ที่
ร้อยละ 9.9, 7.1 และ 5.1 ตามล�ำดับ
• ด้านการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในสังคมและชุมชน นอกจากกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมทั้งในด้านการสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ด้อยโอกาสแล้ว บริษัทได้ริเริ่มการแข่งขันฅนเหล็ก
บางสะพานไตรกี ฬ านานาชาติ 2553 เป็ น ครั้ ง แรก เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสนใจในการมาท่ อ งเที่ ย ว
ที่บางสะพานให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติยิ่งขึ้น มีนักกีฬาทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันถึง
156 คน เราด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคม 45 โครงการ มีผู้รับผลประโยชน์จากโครงการ
ของเราทั้ ง สิ้ น 12,536 คน การด� ำ เนิ น กิ จ กรรม “เอสเอสไออาสา” 5 ครั้ ง ในปี ที่ ผ ่ า นมา คิ ด เป็ น
ชั่วโมงงานที่พนักงาน 1,567 คน ร่วมเสียสละ 12,536 ชั่วโมง ด้วยความร่วมมือจากพี่น้องในชุมชน
อย่างขยันขันแข็ง
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

• ด้านบุคลากร แนวคิดการจัดการแบบความสุข 8 ประการ (Happy Workplace) ได้ถูกน�ำมา
ประยุกต์ใช้ในงานแรงงานสัมพันธ์ และน�ำแนวคิดด้านการบริหารงานบุคคลที่ทันสมัย เพื่อ “ความส�ำเร็จ
ขององค์กร” พร้อมกับ “รอยยิ้มของพนักงาน” จากการส�ำรวจความผูกพันของพนักงานประจ�ำปี 2553
ผลของคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 54 ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
• ด้านนวัตกรรม การวิจยั และพัฒนา และการเผยแพร่นวัตกรรม ผลงานคณะท�ำงานสองคณะ
ที่ส�ำคัญคือ คณะท�ำงานจัดท�ำกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในปี 2553 ที่ช่วยให้บริษัทลดค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินงานได้ถึง 34.6 ล้านบาท ไม่นับรวมส่วนของนวัตกรรมที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้
เป็นผลงานที่กลั่นกรองจาก 287 แนวคิดสร้างสรรค์ของพนักงานผ่าน Innovation Platform ที่บริษัท
สร้ า งขึ้ น ส่ ว นคณะท�ำ งานสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก และบริ ก ารที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม กั บ ลู ก ค้ า
ได้ร่วมพัฒนาสินค้าร่วมกับลูกค้าเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เหนือกว่าผู้ผลิตรายอื่นๆ ส่งผล
ให้ในปี 2553 บริษัทสามารถสร้างยอดขายในตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ถึง 56,500 ตัน คิดเป็นรายได้
มากถึง 1,261 ล้านบาท
• จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ บริษัทได้ปรับปรุงจริยธรรมในการประกอบธุรกิจในหมวด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้น�ำเสนออยู่ใน
รายงานฉบับนี้เช่นกัน
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 เอสเอสไอได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับทาทาสตีล ยุโรป เพื่อเข้าท�ำ
รายการซื้อสินทรัพย์โรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจร Teesside Cast Products (TCP)
ซึ่งเป็นโรงงานที่ทันสมัยระดับโลก ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหราชอาณาจักร จนกระทั่ง
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์โรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า
ครบวงจรดังกล่าว เรามีสมาชิกใหม่ในกลุ่มเอสเอสไอ คือ Sahaviriya Steel Industries UK Limited
หรือ SSI UK ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อลงทุนในโรงถลุงเหล็กดังกล่าว
การลงทุนครัง้ นีน้ อกจากการเสริมประสานก�ำลัง เพิม่ ทางเลือกและโอกาสของธุรกิจส�ำหรับการเติบโต
ในอนาคตแล้ว เรามุ่งหวังถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงสังคมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของการมีส่วนร่วมและความยั่งยืน เช่นเดียวกับที่บริษัทได้ด�ำเนินเสมอมา
ซึ่งหมายถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนได้ร่วมกันท�ำให้มันเกิดขึ้น และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
ในอนาคต
ส�ำหรับเรา ถนนแห่งการพัฒนาตามแนวทางแห่งความยั่งยืนนั้นทอดยาวไกล
เราไม่เคยหยุดพัฒนา และท�ำให้ดีขึ้นในทุกวัน

		
		

นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

innovate • strength
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำ�ปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

วันนี้ เอสเอสไอสร้างสรรค์ความแข็งแกร่งเพื่ออนาคต
เรามุ่งมั่นในพันธกิจการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหล็กไทย
ด้วยจิตส�ำนึกรับผิดชอบ
เราตั้งใจสานต่อพันธกิจแห่งการสร้างสรรค์
และผลักดันสังคมไทยให้พัฒนาก้าวหน้า
เรายืนหยัดรักษาพันธสัญญาแห่งความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ

ssI 2.0

สมดุลแห่งสามพันธกิจหลัก
คือปรัชญาการพัฒนาที่แท้จริง
ของเอสเอสไอ

07

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำ�ปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
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innovate • strength

อนาคตเกิดจากการลงมือท�ำในวันนี้
เรามีความตั้งใจอย่างแรงกล้าและด�ำเนินการด้วยความทุ่มเท
ในพันธสัญญาที่วางไว้ ดูแลและใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายใน
ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายนอก
ส่งเสริมการสร้างจิตส�ำนึกที่ดีแก่คนในองค์กร
เกื้อกูลและแบ่งปันต่อชุมชน สังคม
เพื่อพัฒนาพลังสร้างสรรค์อย่างสมดุล
ส่งต่อการอยู่ร่วมอย่างร่มเย็น
และสานต่อความสุขที่ยั่งยืนสู่อนาคตร่วมกัน

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำ�ปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

ssI 2.0
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำ�ปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำ�ปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยก� ำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด 4 ล้านตันต่อปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่น
ชั้นคุณภาพพิเศษเพื่อรองรับความต้องการใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาค ส�ำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน การขนส่ง และการก่อสร้าง
บริษัทมีการลงทุน 100% ในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ซึ่งเป็นโรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจรที่ทันสมัย
ในเขต Teesside ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศอั ง กฤษ มี ก� ำ ลั ง การผลิ ต 3.5 ล้ า นตั น ต่ อ ปี ใ นการผลิ ต เหล็ ก แท่ ง แบนซึ่ ง เป็ น
วัตถุดิบต้นน�้ำของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีการร่วมลงทุนในโครงการต่อเนื่องปลายน�้ำที่ส�ำคัญ ประกอบด้วยบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
จ�ำกัด (มหาชน) (TCRSS) ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นรายแรกและรายใหญ่ทสี่ ดุ ของประเทศไทย บริษทั เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด (TCS)
ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงงานทั้งหมดในประเทศไทย
ของกลุ่มเอสเอสไอ ตั้งอยู่บนชายฝั่งด้านตะวันตกของอ่าวไทย ณ อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
เพียง 400 กิโลเมตร และเป็นท�ำเลยุทธศาสตร์ทดี่ ที สี่ ดุ ในประเทศส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร บริษทั ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด (PPC)
ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชน ที่มีความลึกที่สุดในประเทศไทยรองรับการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กได้ในปริมาณมาก นอกจากนี้
เอสเอสไอยังขยายขีดความสามารถในงานวิศวกรรมบริการโดยลงทุน 100% ในบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด (WCE) ให้บริการงาน
ด้านวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเหล็ก พนักงานของเอสเอสไอทุกคนมีความมุ่งมั่น
และพลังขับเคลื่อนสู่ความส�ำเร็จ ซึ่งสะท้อนผ่านวิสัยทัศน์พันธกิจของบริษัท “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม
กับลูกค้า สร้างก�ำไรสม�่ำเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน”

โครงสร้างกลุ่มเอสเอสไอ
100%

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
และเหล็กแท่งแบน

บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี
ยูเค จ�ำกัด
เหล็กแท่งแบน

เสริมความมั่นคง
ธุรกิจหลัก

ธุรกิจเหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ประเภทปรับผิว
และเคลือบน�้ำมัน

ธุรกิจหลัก

50.15%

3.7%

ธุรกิจเหล็กแผ่นปลายน�้ำ

บริษัท เหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
เหล็กแผ่นรีดเย็น

บริษัท เหล็กแผ่น
เคลือบไทย จ�ำกัด
เหล็กแผ่น
เคลือบสังกะสี
ด้วยกรรมวิธี
ทางไฟฟ้า

เสริมสร้างรายได้ และสนับสนุน
ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

51%
ธุรกิจบริการขนส่ง

บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จ�ำกัด
ท่าเรือพาณิชย์
เอกชน

99.99%
ธุรกิจบริการ
ด้านวิศวกรรม

บริษัท เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
งานด้านวิศวกรรม
และซ่อมบ�ำรุง
และออกแบบ
ทางวิศวกรรม

ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำ�ปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมของธุรกิจและผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
รายได้จากการขาย

2551

33,188

27,448

47,791

หน่วย : ล้านบาท

2552

2553

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
2,446

1,273

หน่วย : ล้านบาท

-5,166

ท่ามกลางภาวะอุตสาหกรรมเหล็กที่มีความผันผวนในปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
สามารถรักษาผลการด�ำเนินงานได้ในระดับที่ดี โดยปี 2553 บริษัท
มีรายได้รวม 48,331.5 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการขาย
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจ�ำนวน 47,085.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
14,198.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 จากงวดเดียวกันของปีก่อน
และมีผลก�ำไรสุทธิจำ� นวน 2,445.8 ล้านบาท คิดเป็นก�ำไรสุทธิตอ่ หุน้
เท่ากับ 0.19 บาทต่อหุ้น
บริษัทมียอดขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 2.24 ล้านตัน
ต่อปี ปริมาณการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 2.23 ล้านตัน
รายได้ จ ากการขาย 47,790.9 ล้ า นบาท ก� ำ ไรสุ ท ธิ 2,445.8
ล้านบาท สูงเป็นอันดับที่ห้าจากสถิติยอดก�ำไรของบริษัท ซึ่งได้
สร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้เอสเอสไอ ท�ำให้บริษัทสามารถ
ล้างยอดขาดทุนสะสมส�ำเร็จได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 บริษัทพยายาม
รักษาแนวทางนี้ไว้และด�ำเนินการต่อเนื่องเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง
ด้านผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในปีต่อๆ ไป โดยมีกลยุทธ์หลัก คือ
1. การด�ำเนินการโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี 2. มุ่งเน้น
การขายสินค้าประเภทเหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษ (High Grade
Product) ซึ่งมีอัตราก�ำไรส่วนต่างที่ดี โดยยอดขายร้อยละ 41 เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า (ร้อยละ 26 เป็นเหล็กแผ่น
ชัน้ คุณภาพพิเศษ และร้อยละ 15 เป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ ลี กั ษณะเฉพาะ)
3. การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดด้วยคุณภาพสินค้าและบริการที่ดี
ยิ่งขึ้น บริษัทได้พัฒนาสินค้าใหม่ 14 ชนิด แบ่งเป็นเหล็กแผ่นชั้น
คุณภาพใหม่ 8 ชั้นคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะ 6 ชนิด
และมีลูกค้าใหม่ 8 ราย และ 4. การลดต้นทุนในการด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนื่องท�ำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น 275.1 ล้านบาท

2551

2552

2553

การบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อนของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับปริมาณการจำ�หน่ายของบริษัท
หน่วย : ล้านตัน

การบริโภคเหล็กแผ่น
รีดร้อนของประเทศไทย
5.92
5.06
4.29
ปริมาณการจำ�หน่าย
ของบริษัท
1.75

2.24

1.02
2551

2552

2553
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ภาพรวมของการด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
ด้านบริหารจัดการ เพื่อลดผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) นับเป็นปัญหาส�ำคัญของ
โลกปัจจุบัน อันเป็นผลจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนองค์ประกอบของบรรยากาศโลก
โดยตรงหรือโดยอ้อม และที่เพิ่มเติมจากความแปรปรวนของสภาวะอากาศตามธรรมชาติ
ที่สังเกตได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน�้ำฝน ฤดูกาล ซึ่งเป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการด�ำรงอยูข่ องสิง่ มีชวี ติ ทีจ่ ะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมอิ ากาศในบริเวณ
ที่สิ่งมีชีวิตนั้นอาศัยอยู่ การเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil fuel) ซึ่งเป็นแหล่งพลังงาน
ส�ำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วงที่ผ่านมา เป็นสาเหตุส�ำคัญที่ให้ความเข้มข้นของ
ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) ในบรรยากาศเพิม่ ขึน้ ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก
(Greenhouse effect) หรือภาวะโลกร้อน (Global warming) ซึง่ มีผลต่อการอยูร่ อดของสิง่ มีชวี ติ
เนื่องจากอุณหภูมิโดยรวมสูงขึ้น ท�ำให้ฤดูกาลต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้
จากผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ในภาคอุตสาหกรรมที่เริ่มรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ขณะนี้หลายประเทศมหาอ�ำนาจ
ทั้งสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สหรัฐฯ มีการใช้มาตรการกีดกันทางการค้ากับประเทศก�ำลังพัฒนา
โดยใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ด้วยการหยิบยกปัญหาผลกระทบที่ท� ำให้สภาพอากาศโลก
เปลีย่ นแปลงและกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคมมากีดกันการค้า เพราะปัจจุบนั สภาพอากาศ
โดยเฉพาะโลกร้อนเกิดขึ้นรุนแรง ซึ่งเป็นผลมาจากภาคการผลิต ภาคสังคม ภาคสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมไทยจ�ำเป็นจะต้องปรับตัว
บมจ. สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี ซึ่ ง เป็ น ผู ้ น� ำ อุ ต สาหกรรมเหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อ นในแถบ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กรายใหญ่ของไทย
ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการจัดการผลกระทบ
เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ทีจ่ ะลดผลกระทบ
จากปรากฏการณ์ นี้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ นโยบายการมี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาสั ง คมและ
สิ่ ง แวดล้ อ มอั น เป็ น กลยุ ท ธ์ ห นึ่ ง ที่ จ ะให้ บ ริ ษั ท บรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ “สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม
ผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างก�ำไรสม�่ำเสมอ สร้างผลตอบแทน
แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน” ดังนี้
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จัดตั้งคณะท�ำงานบริหารจัดการ
เพื่อลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
เพือ่ สร้างความเป็นผูน้ ำ� ในการบริหารจัดการเพือ่ ลดผลกระทบ
จากสภาวะโลกร้ อ นของอุ ต สาหกรรมเหล็ ก บริ ษั ท จึ ง ได้ จั ด ตั้ ง
คณะท�ำงานบริหารจัดการเพือ่ ลดผลกระทบการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change Committee) โดยมีบทบาทหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. สร้ า งการเป็ น ผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงการลดโลกร้ อ น
โดยให้การสนับสนุนและประสานงานความร่วมมือในการด�ำเนินการ
ต่ า งๆ ของบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และลดผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. จั ด ประชุ ม เพื่ อ รายงานผลการด� ำ เนิ น งานต่ า งๆ ที่
เกี่ ยวข้ อ งกับ การจั ดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เช่น ลดการใช้พลังงาน การปรับกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การจัดการด้านสิง่ แวดล้อมอืน่ ๆ อย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง
3. รวบรวมและจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานหรือกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน เพื่อให้ลดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ น�ำส่งกรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาส�ำหรับ
การเผยแพร่ต่อไป
4. ให้ ข ้ อ คิ ด เห็ น และเสนอแนะแนวทางหรื อ โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในส่วนการผลิต
สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการด�ำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่อง
โลกร้อนกับสาธารณชน
5. เป็นตัวแทนบริษัท ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและ
อื่นๆ เพื่อร่วมด�ำเนินโครงการบริหารจัดการเพื่อลดภาวะโลกร้อน
หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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6. สร้างแบรนด์และสื่อสารกิจกรรมลดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศขององค์กรให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีสู่ภายนอก
7. ด�ำเนินกิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
8. พิจารณาและน�ำเสนอแต่งตั้งคณะอนุท�ำงานต่อกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เพื่อท�ำหน้าที่รวบรวมน�ำเสนอข้อมูล หรือช่วยเหลือ
การท�ำงานของคณะท�ำงานบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ตามความเหมาะสม
บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซึง่ เป็นปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ ผลกระทบในระดับโลก บริษทั จึงได้
จัดตั้งคณะท�ำงานบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ เพือ่ ด�ำเนินกิจกรรมลดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ทัง้ ด้าน
การประหยัดพลังงาน การจัดการของเสีย รวมถึงการประชาสัมพันธ์
ให้ พ นั ก งานและประชาชนทั่ ว ไปทราบถึ ง ผลกระทบแนวทาง
ในการช่วยลดผลกระทบและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ของรั ฐ ในด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ นอกจากนี้
บริษัทได้น�ำหลักการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์มาใช้ในกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบและปรับปรุงการด� ำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัท ทั้งนี้บริษัทลดการใช้พลังงานจากการผลิต คิดเป็น
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมจากปี 2550 ซึง่ เป็นปี
ทีเ่ ริม่ โครงการฯ จนถึงสิน้ ปี 2553 ได้ถงึ 63,901 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
(Ton CO 2) ส� ำ หรั บ ในปี 2553 บริ ษั ท สามารถลดการปล่ อ ย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 33,534.82 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
(Ton CO2)
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ผลการด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการ
เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ส�ำหรับปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทได้ก�ำหนดเป้าหมายและ
วางแผนที่จะใช้ปฏิบัติ ติดตามและวัดผลปริมาณการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ไว้หลายกลุ่มโครงการ เช่น ลดการใช้น�้ำมันเตา
ลดการใช้ไฟฟ้า ลดการใช้น�้ำมันดีเซล ลดของเสียจากการผลิต
ลดเวลาสูญเสียจากการผลิต เป็นต้น โดยด�ำเนินการลดการปล่อย
ก๊ า ซเรื อ นกระจกผ่ า นโครงการสนั บ สนุ น การลดโลกร้ อ นทั้ ง 10
กิจกรรม ดังนี้
1. Green product เป็นการศึกษา ทดลอง พัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ ที่ เ น้ น การลดการใช้ พ ลั ง งานและลดการเกิ ด ของเสี ย ใน
กระบวนการผลิต (Green product สามารถลด CO 2 เท่ากับ
1,281.39 ตัน)
2. Green process เป็นกิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตเพื่อลดเวลาสูญเสียโอกาสในการผลิต และพลังงานไฟฟ้า
ทีส่ ญ
ู เสียในช่วงเวลาดังกล่าว ซึง่ ด�ำเนินกิจกรรมภายใต้คณะท�ำงาน
(Taskforce) ต่ า งๆ โดยวั ด ผลเที ย บกั บ เป้ า หมายค่ า ดั ช นี ชี้ วั ด
ในกระบวนการผลิต ได้แก่ IW, Productivity, Loss และ Energy
(Green process สามารถลด CO2 เท่ากับ 26,983.75 ตัน)
3. Green logistics เป็นกิจกรรมการปรับปรุงการขนส่ง
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและลดการใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ที่ ค รอบคลุ ม
กระบวนการจั ด การและขนส่ ง วั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ ายใน
โรงงาน (Green logistics สามารถลด CO2 เท่ากับ 3,045.72 ตัน)
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4. Green maintenance เป็นกิจกรรมซ่อมบ�ำรุงที่ค�ำนึงถึง
การลดการใช้วัสดุและวัสดุสิ้นเปลือง เช่น การลดขนาด wear plate
จากแผ่นยาวเหลือแผ่นสั้นเพื่อลดน�้ำหนักวัสดุต่อครั้งการเปลี่ยน
การใช้ชุดกันจารบีที่ท�ำจากพลาสติกเป็นชนิดที่บางลง และการลด
การใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร เป็นต้น (Green maintenance
สามารถลด CO2 เท่ากับ 2,100.57 ตัน)
5. Green building เป็นกิจกรรมปรับปรุงเพื่อลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารส�ำนักงาน เช่น ปลูกต้นไม้บังแดด
ก�ำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ และปิดไฟช่วงพักเที่ยงหรือ
ช่วงที่ไม่ใช้งาน เป็นต้น (Green building สามารถลด CO2 เท่ากับ
90.69 ตัน)
6. Green IT เป็นการใช้เทคโนโลยีทางด้าน IT เพื่อลดการใช้
พลังงาน เช่น ใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video conference) ระหว่าง
ส�ำนักงานกรุงเทพฯ กับส�ำนักงานบางสะพาน ใช้จอคอมพิวเตอร์ LCD
แทน CRT พัฒนาโปรแกรมการแก้ปญ
ั หาทางไกล (Remote access)
ลดการเดินทางมาโรงงานในช่วงวันหยุดหรือนอกเวลางานปกติ
เป็นต้น (Green IT สามารถลด CO2 เท่ากับ 32.70 ตัน)
7. Green procurement เป็นกิจกรรมการจัดซื้อผลิตภัณฑ์
หรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณาสินค้าที่ประหยัด
พลังงานหรือได้ฉลากเขียว
8. Green management เป็นกิจกรรมการปรับปรุงการลด
ของเสียจากกระบวนการผลิต คัดแยกขยะและการใช้วิธีก�ำจัด
ของเสียด้วยการน�ำกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้หลัก 3R
9. Green network เป็นการสร้างเครือข่ายสีเขียวภายใน
องค์กรผ่านตัวแทนทุกหน่วยงาน เพื่อกระตุ้นสร้างจิตส� ำนึกให้
พนักงานใส่ใจภาวะโลกร้อน ผ่านกิจกรรม Green day ทุกศุกร์ที่ 3
ของเดือน
10. Green CSR เป็นการด�ำเนินการที่จัดขึ้นเพื่อสังคม มุ่งเน้น
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
เช่น โครงการผลิตปุย๋ อินทรีย์ ปลูกป่า เก็บขยะชายหาด และโครงการ
ธนาคารขยะ เป็นต้น
จากผลการด�ำเนินการกิจกรรมข้างต้นท�ำให้ทางบริษทั สามารถ
ลดการปล่อย CO2 ต่อตันการผลิตเมื่อเทียบกับปี 2552 โดยลดได้
ร้อยละ 6.25 ต่อตัน HRC (ลดได้ 12 kg CO2 ต่อตัน HRC) และร้อยละ
27.17 ต่อตัน PO Coil (ลดได้ 8.6 kg CO2ต่อตัน PO Coil) ตามล�ำดับ
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หมายเหตุ : ใช้แนวทางจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร ISO 14064-1:2006 และ IPCC
Scope 1 ก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงในกระบวนการผลิตและการขนส่งวัตถุดบิ -ผลิตภัณฑ์ภายใน SSI (ไม่รวมรถส่วนกลางของบริษทั )
Scope 2 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการผลิตพลังงานจากภายนอกที่ SSI ซื้อเข้ามา ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า
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การจัดการหลังหมดอายุการใช้งานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าอื่น
ทีท่ ำ� หน้าทีอ่ ย่างเดียวกัน ซึง่ ได้มกี ารด�ำเนินการตามระเบียบดังกล่าว
มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2553 มีจำ� นวนสินค้าที่เอสเอสไอจัดให้
อยู่ในกลุ่มที่ใช้เกณฑ์การจัดซื้อสีเขียวดังกล่าว ทั้งหมด 7 กลุ่ม
7 รายการ คิดเป็นมูลค่าจัดซื้อ ทั้งสิ้น 2.46 ล้านบาท

การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่
การจัดการสารท�ำลายชั้นโอโซน
ตามที่ประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคี
สมาชิกของพิธสี ารมอนทรีออลว่าด้วยการลดและเลิกใช้สารท�ำลาย
ชั้นโอโซนเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2532 โดยมีพันธกรณีที่ต้องลด
และเลิกใช้สารท�ำลายชั้นโอโซนให้เสร็จสิ้นภายในต้นปี 2553 นั้น
เอสเอสไอได้มกี ารด�ำเนินการเพือ่ ลดและเลิกใช้สารท�ำลายชัน้ โอโซน
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 จนปัจจุบัน เอสเอสไอไม่มีการใช้สาร
ท�ำลายชั้นโอโซนโดยสิ้นเชิงในทุกส่วนงาน

การจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก ในการร่ ว มกั น ดู แ ล
สิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน ถือเป็น
ช่องทางส�ำคัญอีกช่องทางหนึง่ ทีเ่ อสเอสไอให้ความส�ำคัญ โดยเฉพาะ
การร่วมจัดการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านคู่ค้าทางธุรกิจ จากการออก
ระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green
Purchasing Procedure) ของเอสเอสไอในปี 2551 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
จากขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน และ

ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อ�ำเภอ
บางสะพาน เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ห ล่ อ เลี้ ย งสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เป็นจ�ำนวนมากและยังมีความเกี่ยวข้องกับการด�ำรงชีวิตของชุมชน
หลายๆ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ การด� ำ เนิ น การของโรงงานย่ อ มต้ อ งมี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศหลายๆ ระบบโดยรอบอย่างหลีกเลี่ยงมิได้
ทั้งนี้ นอกเหนือจากการที่เอสเอสไอได้มีการด�ำเนินโครงการด้วย
ความระมัดระวัง ลดและควบคุมผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่าง
จริงจังแล้ว เอสเอสไอยังได้มีการด�ำเนินโครงการหลายๆ โครงการ
ร่วมกันกับศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิง่ แวดล้อม เครือสหวิรยิ า
ในการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ส�ำคัญต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศต่างๆ ในพื้นที่เป็นอย่างดี ดังนี้
โครงการจัดตัง้ เครือข่ายเฝ้าระวังและช่วยเหลือสัตว์ทะเล
หายาก ด้วยความตระหนักถึงความส�ำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะการใช้พื้นที่ของเครือสหวิริยานั้นอยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเล
บางสะพาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสัตว์ทะเลหายากปรากฏตัวให้เห็นเป็น
ประจ�ำ เอสเอสไอร่วมกับศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิง่ แวดล้อม
เครือสหวิริยา ได้จัดโครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและช่วยเหลือ
สัตว์ทะเลหายากขึ้นในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยชุมชนชาวประมง
ในแถบอ�ำเภอทับสะแก อ�ำเภอบางสะพาน อ�ำเภอบางสะพานน้อย
ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
สถาบันวิจัยทางทะเลและทรัพยากรชายฝั่งในพื้นที่ เพื่อร่วมมือกัน
ในการดูแลและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ทะเลหายากให้คงอยู่
ในขณะเดี ย วกั น ยั ง ได้ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมการปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก ให้ กั บ
ประชาชนในพืน้ ทีอ่ ย่างสม�่ำเสมอ เพือ่ ให้เล็งเห็นความส�ำคัญในการ
ร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ เพราะสัตว์ทะเลหายาก
ถือเป็นตัวชี้วัดที่ส�ำคัญถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทาง
ทะเล โดยโครงการมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจาก
กรมประมงและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง
ในเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและช่วยเหลือ
สัตว์ทะเลหายากด้วยวิธีการที่ถูกต้อง การท�ำประมงอย่างยั่งยืน
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ไม่กระทบต่อสัตว์ทะเลหายากและกฎหมายเกี่ยวกับเรือประมง
ชนิดต่างๆ ปัจจุบนั มีผสู้ มัครสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังและช่วยเหลือ
สัตว์ทะเลหายาก จ�ำนวน 160 คน และในรอบปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่า 1,000 คน
โครงการศึ ก ษาทรั พ ยากรชี ว ภาพสั ต ว์ ป ่ า ประเภทนก
(Birds) นกเป็นกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีหลากหลายชนิดมาก
ที่สุดที่แพร่กระจายอยู่ในประเทศไทย โดยอาศัยและหากินอยู่ใน
พื้นที่ที่มีสภาพนิเวศทุกลักษณะ เนื่องจากนกเป็นกลุ่มสัตว์ที่บินไป
ในอากาศ นกจึงบินเคลื่อนย้ายหาพื้นที่แห่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
และเป็นระยะทางไกล เมื่อแหล่งอาศัยหรือพื้นที่หากินแห่งเดิม
มีสภาพนิเวศเปลี่ยนแปลง อาหารมีปริมาณลดลงหรือเมื่อสภาวะ
อากาศเปลี่ยนแปลง เอสเอสไอและโรงงานในเครือสหวิริยา มีพื้นที่
โรงงานอยู่ในพื้นที่ข้างเคียงกับพื้นที่ชุ่มน�้ำแม่ร�ำพึง ซึ่งถือเป็นแหล่ง
พักพิงและหากินทีส่ ำ� คัญของนกประจ�ำถิน่ และนกอพยพจ�ำนวนมาก
จึ ง ได้ ร ่ ว มกั บ ศู น ย์ บ ริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือ
สหวิริยา ท�ำการส�ำรวจและศึกษาความหลากหลายทางชนิดพันธุ์
ของนกในบริ เ วณพื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ ำ โดยรอบพื้ น ที่ โ ครงการ ซึ่ ง ถื อ เป็ น
การเฝ้ า ระวั ง ผลกระทบจากการท� ำ อุ ต สาหกรรมเหล็ ก ของ
เครือสหวิริยาที่มีต่อพื้นที่ชุ่มน�้ำได้เป็นอย่างดี การศึกษาดังกล่าว
ด�ำเนินการโดยคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีการส�ำรวจ
และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล นกและการนั บ จ�ำ นวนอย่ า งเป็ น ระบบ ซึ่ ง ผล
จากการส�ำรวจอย่างต่อเนื่องของทีมงานพบว่าความหลากหลาย
ทางชนิดพันธุ์ของนกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปีอย่างมีนัยส�ำคัญ
แสดงถึ ง ความสมบู ร ณ์ ข องพื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ ำ แม่ ร� ำ พึ ง ไม่ ไ ด้ ล ดลงแต่
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อย่างใด เนือ่ งจากการด�ำเนินงานของเอสเอสไอ ตลอดจนกลุม่ ธุรกิจ
เหล็กเครือสหวิริยา มีการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป็นอย่างดี
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วนอุทยานป่ากลางอ่าว
และวนอุ ท ยานแม่ ร� ำ พึ ง เพื่อขยายขอบเขตการดูและพัฒนา
จากสังคมภายในองค์กร ไปสู่ชุมชนและสังคมวงกว้าง โดยมุ่ง
ให้เกิดประโยชน์อย่างยัง่ ยืนต่อสังคมในระยะยาว เอสเอสไอเล็งเห็น
ถึงความส�ำคัญของระบบนิเวศโดยรอบโรงงาน ซึ่งประกอบด้วย
วนอุทยานป่ากลางอ่าว มีเนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร่ มีไม้ยางนาเป็น
ไม้เด่น และวนอุทยานแม่ร�ำพึง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ปาคลองแม่
ร�ำพึง มีเนื้อที่ประมาณ 4,550 ไร่ มีพื้นที่เป็นปาบก
่
่
ประมาณ 1,500 ไร่ และพื้นที่ป่าชายเลน 3,050 ไร่ จึงได้ร่วมกับ
ประชาชนในพืน้ ทีจ่ ดั ตัง้ เครือข่ายชุมชนเพือ่ ส่งเสริมสิง่ แวดล้อมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ อ�ำเภอบางสะพานขึน้ โดยมีศนู ย์บริหารจัดการ
และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยาเป็นที่ปรึกษา เครือข่ายฯ
มีความเห็นร่วมกันทีจ่ ะพัฒนาพืน้ ทีว่ นอุทยานป่ากลางอ่าวและพืน้ ที่
วนอุทยานแม่ร�ำพึง โดยความสนับสนุนของเอสเอสไอร่วมกับเครือ
สหวิริยา ในการปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของ
อ�ำเภอบางสะพาน จัดให้มกี จิ กรรมประกอบด้วยการปลูกป่าชายเลน
การปล่อยสัตว์น�้ำวัยอ่อน การจัดท�ำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ปากลางอ่
าว ปาชายเลน
และปรับปรุงค่ายลูกเสือบริเวณพื้นที่
่
่
ป่ากลางอ่าว เพือ่ ท�ำให้ผทู้ มี่ าเข้าค่ายลูกเสือในพืน้ ทีต่ ลอดจนผูท้ มี่ า
เยี่ยมชม สามารถศึกษาได้ถึงความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืช
และสัตว์ของพื้นที่ ทั้งป่าบก บริเวณวนอุทยานป่ากลางอ่าว ชนิด
พันธุพ์ ชื และสัตว์ของป่าชายเลน บริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ป่าคลองแม่ร�ำพึง ซึ่งมีทางเดินศึกษาเชื่อมต่อถึงกัน
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โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก
บริษัทมีเป้าหมายในการจัดท�ำกิจกรรมในเรื่องการลดโลกร้อน
ให้เป็นรูปธรรมและเป็นระบบมากขึ้น โดยการจัดท�ำโครงการและ
กิจกรรม Climate Change ร่วมกับหน่วยงานราชการและสถาบัน
ภายนอก ได้แก่
• การศึ ก ษาค่ า Carbon Intensity ของอุ ต สาหกรรม
ปูนซีเมนต์ เหล็ก และอุตสาหกรรมพลังงาน (โรงไฟฟ้า
จากเชื้อเพลิงฟอสซิล) ร่วมกับ JGSEE มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่ การจัดการก๊าซเรือนกระจก
ส�ำหรับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าในประเทศไทย
ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• โครงการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม
โครงการย่อยที่ 1 การจัดท�ำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Green House Gas Inventory) รายโรงงานอุตสาหกรรม
ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• โครงการตรวจประเมินพลังงานในอุตสาหกรรมเหล็กโดย
ผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ร่วมกับ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
(อบก.) และ Korea Energy Management Corporation
(KEMCO)
• การประกวดออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ชิ ง นิ เ วศเศรษฐกิ จ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 EcoDesign 2010 ในหัวข้อ
“ลดโลกร้อน ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีและ
วัสดุแห่งชาติ (MTEC)

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำ�ปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

• สนับสนุนวิทยากรเข้าร่วมงานสัมมนา Climate Change
โอกาสทางธุรกิจในอนาคต ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย
• สนับสนุนการวิจัย Carbon Footprint of Iron ร่วมกับ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 บริษัท สหวิริยา
สตี ล อิ น ดั ส ตรี จ�ำ กั ด (มหาชน) ได้ ล งนามบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ
“โครงการจัดท�ำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint
for Organization) ส�ำหรับประเทศไทย” ร่วมกับองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยบริษัทเป็น 1 ใน 13 องค์กรน�ำร่อง
และเป็นอุตสาหกรรมเหล็กแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งจะท�ำให้
บริษทั ทราบปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดจากองค์กร
และผลลัพธ์ที่ได้จะน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินโครงการ
ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป โดยโครงการจะแล้วเสร็จ
ในเดือนมิถุนายน 2554
ด้านการด�ำเนินการในอนาคตที่ส�ำคัญ ทางบริษัทจะเพิ่มเติม
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมที่ได้ว่าจ้างองค์กรหรือ
หน่วยภายนอกด�ำเนินการ เช่น การใช้พลังงานการผลิตวัตถุดิบ
การขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้า การเดินทางของพนักงาน เป็นต้น
ตามแนวทางของคู่มือการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร
(GHG Report) ของบริษัท โดยมีความมุ่งหมายในการใช้ประเมิน
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดทีเ่ กิดจากกิจกรรมโดยตรง
หรือทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ตามหลักการของ ISO 14064-1 เพือ่ ใช้เป็น
แบบแผนในการชี้ แ จงปริ ม าณการปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
ขององค์กร และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการลดหรือควบคุม
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป
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ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
ในปี 2553 เอสเอสไอยังคงมุง่ มัน่ และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการด�ำเนินธุรกิจต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยังคงใช้หลักความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทานในการก�ำหนด
เป้ า หมายและจั ด ท� ำ แผนงาน ครอบคลุ ม การด� ำ เนิ น การทั้ ง ด้ า นความปลอดภั ย และ
อาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งระดับพื้นที่และระดับภูมิภาค
ตลอดจนการรั บ ฟั ง ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และการด� ำเนินกิจกรรมร่วมกันกับชุมชน
โดยมีรายละเอียดการด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

		 การด�ำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ในปี 2553 จากระบบมาตรฐานการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มอก. 18001 และ OHSAS 18001 ซึ่งได้เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 2544 ส�ำหรับมาตรฐาน
มอก. 18001 และปี 2550 ส�ำหรับมาตรฐาน OHSAS 18001 มาตรฐานทั้งสองระบบ
ได้ผ่านการตรวจประเมินและต่ออายุใบรับรองอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน ทั้งนี้ การปรับปรุง
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ส�ำคัญในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่
การด�ำเนินโครงการรณรงค์การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย SSI-OK ซึ่งเป็น
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior Base Safety) มีเป้าหมาย
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่โรงงาน โดยมุ่งหวังการสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรใน
ระยะยาว เพือ่ เป็นพืน้ ฐานทีจ่ ะส่งเสริมให้การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
มีพัฒนาการอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมการปรับปรุงและกิจกรรมการรณรงค์หลายๆ กิจกรรม
ตลอดปี โครงการดังกล่าวยังได้มีการปรับปรุงและด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2554
ในส่วนความปลอดภัยนอกงานและส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนรอบโรงงาน นอกจาก
กิจกรรมการรณรงค์ด้านการขับขี่อย่างปลอดภัยที่มีการด� ำเนินการตลอดปีอย่างต่อเนื่อง
และเน้นในเทศกาลวันหยุดต่างๆ แล้ว ในปี 2553 เอสเอสไอได้ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการ
และส่งเสริมสิง่ แวดล้อม เครือสหวิรยิ า จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยโรงงานในเครือสหวิรยิ า
ขึน้ ในพืน้ ทีช่ มุ ชน คือ พืน้ ทีต่ ลาดนัด หน้าวัดห้วยทรายขาว อ�ำเภอบางสะพาน เพือ่ ให้ชมุ ชนได้มี
โอกาสเข้าร่วมชมนิทรรศการ การออกร้านและการแสดง การสาธิตด้านการป้องกันอัคคีภัย
การกู้ภัยฉุกเฉิน และการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยต่างๆ ในโรงงาน โดยวิทยากร
ทั้งจากโรงงานและผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่รับเชิญมาบรรยายให้ชมฟรี เพื่อเป็นการสร้าง
ความมั่นใจในมาตรฐานด้านความปลอดภัยของโรงงานในเครือสหวิริยา และเป็นการสร้าง
จิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยในชุมชนอีกทางหนึ่ง
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การดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงาน

พนั ก งานนอกจากจะเป็ น ทรั พ ยากรที่ ส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ของ
องค์กรแล้ว ยังถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของ
เอสเอสไอ ดังนั้น การดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงาน
ถือเป็นภารกิจที่ส�ำคัญที่เอสเอสไอมิได้ละเลย เริ่มจากการส�ำรวจ
และประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงานทั่วทั้งองค์กร
ซึ่งเริ่มด�ำเนินการในปี 2550 และปรับปรุงการประเมินเป็นประจ�ำ
ทุกๆ ปี ข้อมูลจากการส�ำรวจและประเมินจะถูกน�ำมาก�ำหนดโครงการ
ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลอดจน
โครงการปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มในการท�ำ งาน เช่ น โครงการ
ปรับปรุงฝุ่นควันในพื้นที่โรงงาน โครงการปรับปรุงแสงสว่างในพื้นที่
ท�ำงาน โครงการปรับปรุงการระบายอากาศในพื้นที่โรงเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วน เป็นต้น นอกจากนั้นข้อมูลการส�ำรวจและประเมิน
ดังกล่าว ยังได้น�ำมาจัดท�ำโปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงานตาม
ความเสีย่ งในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ เป็นการเฝ้าระวังความเปลีย่ นแปลง
สุขภาพของพนักงานที่ต้องมีการสัมผัสกับความเสี่ยงต่างๆ ในการ
ปฏิบตั งิ าน ถึงแม้วา่ เอสเอสไอจะได้ดำ� เนินการปรับปรุงจนความเสีย่ ง
ต่างๆ เหล่านั้น อยู่ในระดับดีกว่ามาตรฐานแล้วก็ตาม
ในส่วนการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน เอสเอสไอจัดให้มีพื้นที่
ในการออกก�ำลังกายทั้งในร่มและกลางแจ้งอย่างเพียงพอ รวมถึง
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในระหว่างพักจากการท�ำงาน นอกจากนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆ หน่วยงาน ยังได้มีการจัดกิจกรรม
นันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่างๆ ตลอดปี เช่น การแข่งขัน
กีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ
เปตอง รวมถึงกิจกรรมการเต้นแอโรบิก การประกวดหนุ่ม-สาว
สุขภาพดี กิจกรรมการสื่อสารข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ เป็นต้น
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การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นับว่า
มีผลอย่างยิ่งต่อการลดการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการ
ปฏิบตั งิ าน เอสเอสไอมุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้พนักงานทุกระดับได้มกี ารเรียนรู้
ถึ ง อั น ตรายจากการปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนกระบวนการ วิ ธี ก าร
ที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยป้องกันการได้รับอันตราย
และความเจ็บป่วยจากการท�ำงานทั้งในระยะเฉียบพลันหรือเรื้อรัง
รวมถึงช่วยลดความสูญเสียและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุให้กับ
องค์กร หลักสูตรการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมของเอสเอสไอมีมากกว่า 80 หลักสูตร ครอบคลุม
เนื้อหาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็น
หลักสูตรในระดับการอบรมพืน้ ฐานเพือ่ สร้างความตระหนัก หลักสูตร
ในระดับเพิม่ ทักษะความช�ำนาญ และหลักสูตรในระดับเชีย่ วชาญเฉพาะ
โดยมีการสนับสนุนให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง
ตามความเกี่ยวข้องกับลักษณะการปฏิบัติงาน โดยในปี 2553
พนักงานมีจำ� นวนชัว่ โมงการอบรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม เฉลี่ยเท่ากับ 10 ชั่วโมง/คน/ปี
การเตรียมความพร้อมในการรับเหตุฉุกเฉิน

เอสเอสไอให้ความส�ำคัญกับการเตรียมพร้อมในการรับเหตุ
ฉุกเฉินและอุบัติภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด�ำเนินงาน โดยได้
จั ด ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย และกู ้ ภั ย ฉุ ก เฉิ น เป็ น
หน่ ว ยงานหลั ก มี ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ หนดนโยบายและแผนงาน
โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการ
ตอบสนองเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ท�ำให้องค์กรฟืน้ ตัวกลับคืนสูส่ ภาพปกติโดยเร็วทีส่ ดุ ภายหลังเกิดเหตุ
นอกจากนี้ ยั ง รั บ ผิ ด ชอบในการก� ำ หนดแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการ
ควบคุ ม เหตุ ฉุ ก เฉิ น จั ด ท� ำ แผนการตอบสนองเหตุ ฉุ ก เฉิ น กรณี
ต่างๆ ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โรงงาน จัดท�ำแผน
การบรรเทาผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินต่อคน ชุมชน สิ่งแวดล้อม
และทรัพย์สิน จัดท�ำแผนการแก้ไขและฟื้นฟูธุรกิจเพื่อไม่ให้ธุรกิจ
เกิดการหยุดชะงัก จัดท�ำแผนการบริหารข้อมูลและการสื่อสาร เพื่อ
ป้องกันผลกระทบจากการขาดการสื่อสารกับสาธารณะที่ถูกต้อง
และทั น เวลา จนท� ำ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชื่ อ เสี ย งขององค์ ก ร
นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการจัดท�ำสถานการณ์จ�ำลองการเกิด
เหตุฉุกเฉินกรณีต่างๆ เพื่อใช้ฝึกซ้อมทีมงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่
คณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว ยังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส�ำนัก
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ความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม ในการอ� ำ นวยการฝึ ก ซ้ อ ม
การผจญเพลิง การเก็บกู้สารเคมีอันตราย การอพยพ การช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บ การตอบสนองกรณีก๊าซแอลพีจีรั่วไหล การตอบสนอง
ภาวะน�้ ำ ท่ ว ม การตอบสนองเหตุ ฉุ ก เฉิ น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม โดย
ด�ำเนินการทั้งการฝึกซ้อมภายในระหว่างพนักงานที่เกี่ยวข้องและ
ฝึกซ้อมร่วมกันกับหน่วยงานราชการ ส่วนการปกครองท้องถิ่น
โรงพยาบาล ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน พนักงานและทีมงานของเอสเอสไอทีเ่ กีย่ วข้องมีความพร้อม
ในการสนองตอบเหตุฉุกเฉินนั้นๆ โดยในปี 2553 ได้มีการฝึกอบรม
และฝึกซ้อมที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 13 รายการ
สถิติอุบัติเหตุ

ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าเสียใจยิ่งว่า ในเดือนพฤษภาคม
ได้เกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงานถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งถือเป็นอุบัติเหตุ
ในการท�ำงานถึงขัน้ เสียชีวติ ของพนักงานของเอสเอสไอเป็นครัง้ แรก
คุณชาญชัย อาจอ่อน พนักงานขับรถยกเหล็กม้วนซึ่งอยู่ระหว่าง
ปฏิบัติงานตามปกติในวันที่ 7 พฤษภาคม เสียชีวิตโดยโดนรถยก
เหล็กม้วนซึง่ ขับผ่านมา มองไม่เห็นและชนถึงแก่ความตาย ขณะเดิน
ลงจากรถยกเหล็กม้วนทีต่ นขับขี่ แม้ผลการสอบสวนโดยเจ้าพนักงาน
จะสรุ ป ว่ า เป็ น อุ บั ติ เ หตุ ใ นพื้ น ที่ ล านกองเก็ บ โดยผู ้ ขั บ ขี่ ร ถคั น
ที่เข้ามาชนดังกล่าวไม่ได้มีความประมาทเลินเล่อ โดยมีเหตุสุดวิสัย
ที่ผู้ขับขี่จะไม่สามารถมองเห็นผู้เสียชีวิตได้ อย่างไรก็ตามเอสเอสไอ
ก็ได้ด�ำเนินการปรับปรุงแนวปฏิบัติงานในลานกองเก็บวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์หลายประการ ตลอดจนเพิม่ ความเข้มงวดในการด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัย ตัง้ แต่การปรับปรุงการประเมินความเสีย่ ง ค้นหา
งานทีย่ งั อาจจะมีอนั ตรายร้ายแรงแอบแฝงอยู่ เพือ่ น�ำมาจัดท�ำแผน
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ลดและควบคุมอันตรายความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าเสียใจซ�้ำอีก
ในส่วนค่าอัตราความถีก่ ารบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน (Lost Time
Injury Frequency Rate, LTIFR) ของเอสเอสไอในปี 2553 มีค่า
เท่ากับ 3.63 ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ เอสเอสไอ โดย
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ร่วมกับส�ำนักความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมจึงได้มีการปรับปรุงแผนการด�ำเนินงานหลายประการ
โดยตั้งเป้าจะลดค่า LTIFR ให้เหลือ 1.5 ในปี 2554
การจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง		
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

จากการที่เอสเอสไอมีการด�ำเนินการหลายประการ ในปลายปี
2552 ต่อเนื่องต้นปี 2553 ทั้งการจัดตั้งคณะท�ำงานควบคุมการ
ปฏิบตั ริ ถขนส่งเครือสหวิรยิ า การปรับปรุงแผนงานควบคุมการปฏิบตั ิ
ของพนักงานขับรถขนส่ง การปรับปรุงมาตรฐานการขนส่งสินค้า
การทบทวนการฝึกอบรมการปฏิบัติให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง
รวมถึงมาตรการพิจารณาการด�ำเนินการกรณีตรวจพบการไม่ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ เป็นต้น ส่งผลให้ปี 2553 เอสเอสไอมีสถิติอุบัติเหตุ
จากการขนส่งเพียง 1 ครัง้ จากจ�ำนวนการขนส่งทัง้ สิน้ 51,298 เทีย่ ว
ซึ่งลดลงจากปี 2552 ซึ่งเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 7 ครั้ง จากจ�ำนวน
การขนส่งทั้งสิ้น 41,497 เที่ยว
จากความส� ำ เร็ จ ดั ง กล่ า ว คณะท� ำ งานควบคุ ม การปฏิ บั ติ
รถขนส่งเครือสหวิรยิ า ได้มกี ารปรับปรุงแผนการด�ำเนินงานเพิม่ เติม
อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนีย้ งั ได้น�ำเสนอข้อมูลและผลการด�ำเนินงาน
เพื่อพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุมคณะขับเคลื่อน
การจัดตั้งสภาผู้น� ำ ซึ่งเป็นการประชุมของผู้น� ำองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิน่ และผูน้ ำ� ทางธรรมชาติ ประชาชนชาวอ�ำเภอบางสะพาน
ตลอดจนผู้ที่สนใจ เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยในปี 2554 นี้ ยังคงได้
ให้คำ� มัน่ กับแนวทางการปฏิบตั ทิ ถี่ อื เป็นสัญญาประชาคมทัง้ 11 ข้อ
ดังนี้
1. ใช้ ค วามเร็ ว ไม่ เ กิ น 30 กม./ชม. ตั้ ง แต่ โ รงงานถึ ง
โรงพยาบาลบางสะพาน และไม่เกิน 50 กม./ชม. จากโรงพยาบาล
ถึงถนนเพชรเกษม
2. ในบริเวณทางโค้ง ทางแยก เขตโรงเรียน ตลาดและชุมชน
ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.
3. การเว้นระยะห่างระหว่างรถบรรทุกแต่ละคัน ต้องไม่ตำ�่ กว่า
50 เมตร เพื่อเว้นระยะให้รถเล็กสามารถแซงได้
4. ให้เปิดสัญญาณไฟหน้าต�่ำตลอดระยะทางจากโรงงาน
ถึงทางแยกถนนเพชรเกษม
5. ห้ามใช้เส้นทางจากสามแยกเพชรเกษม-โรงงาน-สามแยก
เพชรเกษม ในระหว่างเวลา 07.30 - 08.30 น. และ 15.30 - 17.30 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ-นักขัตฤกษ์)
6. ห้ามแซงทางโค้งและโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริเวณทางแยก
หรือจุดคับขันและห้ามกลับรถในเขตทางร่วมทางแยก
7. ห้ามรถที่บรรทุกสินค้าใช้เส้นทาง บ้านกรูด-ท่ามะนาว
หนองระแวง-ท่าหล่อ (เส้นทางหลังโรงพยาบาล) โดยเด็ดขาด
8. ห้ามถอดส่วนหัว-หางของรถ จอดทิง้ บริเวณไหล่ทางตัง้ แต่
เขตโรงงานถึงแยกถนนเพชรเกษม (ยกเว้นกรณีรถเสีย และต้องมี
อุปกรณ์แจ้งเตือนผูใ้ ช้รถใช้ถนนในระยะทีป่ ลอดภัย และให้เร่งแก้ไข
รถโดยด่วน)
9. ห้ามจอดรถบรรทุก ทั้งเมื่อเป็นรถเปล่าหรือเมื่อบรรทุก
สินค้า ในเขตชุมชน ตลาด ตัง้ แต่บริเวณเขตโรงงานถึงแยกเพชรเกษม
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10. ต้องท�ำการรัดตรึงสินค้าอย่างแน่นหนาและคลุมผ้าใบ
มิดชิดทุกครั้ง
11. รถที่ใช้ต้องอยู่ในสภาพดีและพนักงานผู้ขับขี่ต้องอยู่ใน
สภาพพร้อมที่จะท�ำงาน

สิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ระบบมาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ISO 14001
ของเอสเอสไอ เริ่มด�ำเนินการในปี 2542 และผ่านการตรวจประเมิน
และได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องตลอดมา เอสเอสไอโดยส�ำนัก
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนิน
การบริ ห ารจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานผลิ ต อื่ น ๆ
ในโรงงาน โดยมีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมระบบบ�ำบัด
มลพิษ ทางน�้ำ ทางอากาศ และกากของเสียครบถ้วนตามกฎหมาย
นอกจากนีย้ งั มีคณะท�ำงานย่อยอีก 6 คณะ เพือ่ ติดตามการปรับปรุง
แก้ไขประเด็นปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมในโรงงาน ซึง่ ครอบคลุมทัง้ ด้าน
น�ำ้ อากาศ กากของเสีย การอนุรกั ษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
ของโรงงาน
ส� ำ หรั บ ภายนอกพื้ น ที่ โ รงงาน เอสเอสไอมี ก ารด� ำ เนิ น การ
ร่วมกันกับบริษัทในเครือสหวิริยาอื่นๆ ในพื้นที่อ�ำเภอบางสะพาน
โดยมีศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา
เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม และส่งเสริมการสร้าง
จิตส�ำนึกและความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงงาน ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ตลอดปี
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การจัดการทรัพยากรในกระบวนการผลิต

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
		 เอสเอสไอมีการจัดซื้อวัตถุดิบหลักคือ เหล็กแท่งแบน
จากหลายแหล่งในต่างประเทศ โดยมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
ให้ ต รงกั บ มาตรฐานและความต้ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องลู ก ค้ า
ทั้งนี้ในปี 2553 มีการก�ำหนดและตั้งเป้าค่าความสูญเสียวัตถุดิบ
ในกระบวนการผลิตไม่เกินร้อยละ 1.95 ซึง่ ผลการด�ำเนินการสามารถ
ควบคุมความสูญเสียได้ทรี่ อ้ ยละ 2.06 ซึง่ ต�่ำกว่าเป้าหมายทีก่ ำ� หนด
เล็กน้อย โดยในปี 2553 เอสเอสไอผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
จ�ำนวนทั้งสิ้น 2.23 ล้านตัน และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดล้างผิวและ
เคลือบน�้ำมัน จ�ำนวนทั้งสิ้น 0.13 ล้านตัน
การจัดการพลังงาน
		 กระบวนการผลิตเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน มีการใช้พลังงาน
จากการเผาไหม้ เชื้ อเพลิงและพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานหลัก
ในกระบวนการผลิต ส่วนเหล็กรีดร้อนชนิดล้างผิวและเคลือบน�้ำมัน
จะใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักในการผลิต โดยเชื้อเพลิง
ที่ใช้เผาไหม้จะเป็นน�้ำมันเตาชนิดก�ำมะถันเจือปนไม่เกินร้อยละ 2
ซึ่งจัดหาได้ภายในประเทศ ส่วนพลังงานไฟฟ้าซื้อจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ในปี 2553 โรงงานมีอัตราการใช้พลังงาน ดังนี้

พลังงาน
น�้ำมันเตา (Kcal/kg Slab)
ไฟฟ้า (KWh/Ton)

โรงงานเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

โรงงานเหล็กแผ่นล้างผิวและเคลือบน�้ำมัน

342.69

-

98.68

24.56

การจัดการน�้ำ
		 จากการออกแบบโรงงานให้มีการหมุนเวียนน�้ำมาใช้ซ�้ำ
ได้อย่างต่อเนื่องในสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน รวมถึง
การสร้างอ่างเก็บน�้ำขนาด 2.4 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการน�้ำใช้ของโรงงาน ท�ำให้เอสเอสไอสามารถด�ำเนินการ
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการแย่งน�้ำ
ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่ากับชุมชนและภาคเกษตรกรรมในพื้นที่
ทั้งนี้ เอสเอสไอยังสามารถรักษาสัญญาประชาคมในเรื่องการใช้น�้ำ
โดยเอสเอสไอจะไม่สูบน�้ำจากฝายในฤดูแล้งซึ่งระดับน�้ ำในฝาย
ต�่ำกว่า 2.2 เมตร ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาเอสเอสไอได้ด�ำเนินการตาม
ข้อตกลงดังกล่าวโดยเคร่งครัดและไม่มีการละเมิด

ในส่วนการบ�ำบัดน�้ำเสีย เอสเอสไอมีระบบบ�ำบัดน�้ำทางเคมี
ส� ำ หรั บ น�้ ำ ที่ ใ ช้ ใ นสายการผลิ ต เหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อ นชนิ ด ล้ า งผิ ว
และเคลือบน�้ำมัน ติดตั้งระบบถังกรองทรายและระบบดักไขมัน
ในสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและติดตั้งระบบบ�ำบัด
ทางชีวภาพส�ำหรับน�้ำทิ้งจากการอุปโภคและบริโภคในโรงงาน
โดยคุณภาพน�้ำในระบบทั้งหมด มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่
อย่างสม�่ำเสมอและตรวจสอบซ�้ำโดยหน่วยงานภายนอกซึ่งได้รับ
อนุญาตจากทางราชการเป็นระยะๆ ทั้งนี้ เอสเอสไอออกแบบให้
ระบบมีการหมุนเวียนใช้น�้ำซ�้ำ โดยไม่มีการระบายน�้ำเสียออกนอก
โรงงาน (Zero Discharge)
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ในรอบปีที่ผ่านมา เอสเอสไอควบคุมการใช้น�้ำในกระบวนการ
ผลิตได้ดีขึ้น โดยในสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน อัตรา
การใช้น�้ำอยู่ที่ 0.58 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต และสายการ
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดล้างผิวและเคลือบน�้ ำมันอยู่ที่ 0.37
ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต เปรียบเทียบกับปี 2552 ซึ่งสาย
การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน มีอัตราการใช้น�้ำอยู่ที่ 0.63
ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต และสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดล้างผิวและเคลือบน�ำ้ มันอยูท่ ี่ 0.41 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต
การใช้สารเคมี
		 กระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดล้างผิวและเคลือบน�้ำมัน มีการใช้สารเคมีหลายชนิด
ในกระบวนการผลิต โดยในรอบปีที่ผ่านมา เอสเอสไอไม่มีการน�ำ
สารเคมีชนิดใหม่เข้ามาใช้ และอัตราการใช้สารเคมีในกระบวนการ
ต่างๆ ไม่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ตามผลการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 และ TIS/OHSAS 18001
การควบคุมและบริหารจัดการสารเคมีในโรงงาน ยังคงเป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบตั ิ โดยมีขอ้ เสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงจ�ำนวนหนึง่
ซึ่งผู้เกี่ยวข้องได้น�ำไปจัดท�ำแผนงานเพื่อปรับปรุงแล้ว
การควบคุมมลพิษ

คุณภาพน�้ำทิ้งและคุณภาพแหล่งน�้ำที่เกี่ยวข้อง
		 กระบวนการผลิตของเอสเอสไอถูกออกแบบให้ไม่มีการ
ระบายน�้ำเสียใดๆ ออกนอกโรงงาน (Zero Discharge) แต่ยังคง
ด�ำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้ำทั้งภายในบริเวณโรงงาน
และในแหล่งน�้ำสาธารณะ รวมถึงร่วมตรวจสอบคุณภาพน�้ำทะเล
ในบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบปีที่ผ่านมา ได้ด�ำเนิน
การตรวจสอบคุณภาพน�้ำ ดังนี้
		 1. ตรวจวัดคุณภาพน�้ำภายในพื้นที่โรงงาน รายเดือน
จ�ำนวน 4 สถานี โดยหน่วยงานภายนอกซึ่งได้รับอนุญาตจาก
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กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีดัชนีที่ท�ำการตรวจวิเคราะห์ 16-18
ดัชนีต่อสถานี โดยมีผลการตรวจดีกว่าค่ามาตรฐานน�้ำทิ้ง ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539 ในทุกรายการ
		 2. ตรวจวัดคุณภาพน�้ำในแหล่งน�้ำสาธารณะใกล้กับ
โรงงาน โดยหน่วยงานภายนอกซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ทุกครึ่งปี จ� ำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณคลอง
ท่าขาม บริเวณต้นน�ำ้ คลองแม่รำ� พึง บริเวณปลายน�ำ้ คลองแม่รำ� พึง
โดยมี ดั ช นี ที่ ท� ำ การตรวจวิ เ คราะห์ 10 ดั ช นี ต ่ อ สถานี โดย
ผลการตรวจมีค่าดีกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน�้ ำผิวดิน (ประเภท
ที่ 3) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
พ.ศ. 2537 ในทุกรายการ
		 3. ตรวจวัดคุณภาพน�้ำใต้ดิน ทุกครึ่งปี จ�ำนวน 9 สถานี
โดยมีดชั นีทที่ ำ� การตรวจวิเคราะห์ 9 ดัชนีตอ่ สถานี ทัง้ นี้ ประเทศไทย
ยังไม่มีการก�ำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นการด� ำเนินการ
เพื่ อ เฝ้ า ระวั ง ความเปลี่ ย นแปลงที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น โดยในรอบ
หลายปีที่ท�ำการตรวจวิเคราะห์ยังไม่พบความเปลี่ยนแปลงใดๆ
ที่มีนัยส�ำคัญ
		 4. ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยตอนกลาง
จังหวัดชุมพร ท�ำการตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ทะเลบริเวณท่าเรือ บริษทั
ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด โดยมีดัชนีที่ท�ำการตรวจวิเคราะห์ 10 ดัชนี
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 โดยมีผลการตรวจอยู่ในค่ามาตรฐาน
ทุกรายการ
		 นอกจากการด�ำเนินการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก
ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว เอสเอสไอยังได้
ด�ำเนินโครงการชุมชนร่วมตรวจสอบโรงงานร่วมกับศูนย์บริหาร
จัดการและส่งเสริมสิง่ แวดล้อม โดยได้น�ำคณะนักเรียนและอาจารย์
ในพืน้ ทีห่ ลายคณะ ทัง้ ระดับประถมและมัธยม เข้ารับฟังการบรรยาย
กระบวนการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระบวนการบ�ำบัด
น�้ำเสียของโรงงานและความรู้เบื้องต้นในการตรวจวัดคุณภาพ
น�้ำและอากาศ พร้อมกันนั้นยังได้ให้คณะนักเรียนได้ทดลองเก็บ
ตัวอย่างน�ำ้ และตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพด้วยตนเอง พร้อมทัง้ วิจารณ์
ผลการตรวจวัดร่วมกันอีกด้วย ซึ่งผลการด�ำเนินโครงการดังกล่าว
ได้ รั บ การตอบรั บ จากคณะนั ก เรี ย นและอาจารย์ เ ป็ น อย่ า งดี
ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความมั่นใจในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของโรงงาน ที่พร้อมรับการตรวจสอบจากชุมชนตลอดเวลา
คุณภาพอากาศทีร่ ะบายจากปล่องและคุณภาพอากาศ
		 ในบรรยากาศในพื้นที่
		 ในส่วนของสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน เอสเอสไอ
ออกแบบโรงงานให้มีการใช้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ ติดตั้งระบบ
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ควบคุมการเผาไหม้ดว้ ยคอมพิวเตอร์ ควบคุมระดับก�ำมะถันเจือปน
ในเชื้อเพลิงไม่เกินร้อยละ 2 ซึ่งมีผลให้ค่าการระบายอากาศออก
นอกโรงงานของเอสเอสไอ มีค่าดีกว่ามาตรฐานและข้อก�ำหนดตาม
รายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
		 ส�ำหรับสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดล้างผิวและ
เคลือบน�้ำมัน ได้มีการติดตั้งระบบดักจับไอกรดทั้งในสายการผลิต
และในหน่วยบ�ำบัดกรดเพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งมีผลท�ำให้ค่าการ
ระบายอากาศออกนอกโรงงานมีค่าดีกว่ามาตรฐานและข้อก�ำหนด
ตามรายงานการศึ ก ษาผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของโรงงาน
เช่นเดียวกัน
		 คุณภาพอากาศในบรรยากาศในพื้นที่รอบโรงงาน มีการ
เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพอากาศในพารามิเตอร์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโรงงาน เป็นระยะๆ ตลอดปี ซึ่งในปี 2553 โดยตรวจวัด
ทั้งสิ้น 5 สถานี ได้แก่ บ้านกลางอ่าว บ้านท่ามะนาว บ้านปากคลอง
บ้านท่าขาม และบ้านทับมอญ โดยมีคณ
ุ ภาพอากาศตามพารามิเตอร์
ต่างๆ ที่ตรวจวัด ได้แก่
		 1. ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ในอากาศ
		 2. ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของความเข้มข้นก๊าซออกไซด์
ของไนโตรเจนในอากาศ
		 3. ค่าเฉลีย่ รายชัว่ โมงของปริมาณฝุน่ ละอองรวมในอากาศ
		 4. ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของความเข้มข้นก๊าซไฮโดรเจน
คลอไรด์ในอากาศ
		 5. ค่าเฉลีย่ รายชัว่ โมงปริมาณฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 10
ไมครอน
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		 ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศตามพารามิเตอร์ดงั กล่าว
พบว่ า มี ค ่ า ดี ก ว่ า มาตรฐานที่ ก�ำ หนดมาก ในทุ ก สถานี ต รวจวั ด
และไม่พบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทางลบในทุกสถานีและ
ทุกพารามิเตอร์
		 นอกจากนี้ เอสเอสไอยังได้ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการ
และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยาด�ำเนินโครงการให้ความรู้
ในการตรวจสอบคุณภาพน�้ำฝนให้กบั ชุมชนและตรวจสอบคุณภาพ
น�้ำฝนเพื่อเฝ้าระวังภาวะฝนกรดร่วมกับชุมชน โดยผลการตรวจวัด
ค่าความเป็นกรด-ด่างของน�้ำฝน พบว่ามีค่า 7.5 ซึ่งสูงกว่าค่า
ความเป็นกรด-ด่าง 5.6 ซึ่งถือเป็นค่าบ่งชี้โอกาสที่อาจจะเกิดภาวะ
ฝนกรดอยู่มาก กิจกรรมซึ่งถือเป็นการด�ำเนินการร่วมตรวจสอบกับ
ชุมชนดังกล่าวช่วยให้ชุมชนที่เข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจและ
เกิดความมัน่ ใจต่อคุณภาพน�ำ้ ฝนในเขตอ�ำเภอบางสะพานมากยิง่ ขึน้
การจัดการกากของเสีย
		 เอสเอสไอมุง่ เน้นการลดปริมาณกากของเสียทีแ่ หล่งก�ำเนิด
โดยการด�ำเนินโครงการหลายๆ โครงการ เช่น การตัง้ เป้าการสูญเสีย
วัตถุดิบในการผลิต ไม่เกินร้อยละ 1.95 และท�ำได้จริงเกินเป้าหมาย
เล็กน้อยทีร่ อ้ ยละ 2.06 โครงการลดความชืน้ ในดินตะกอนจากระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียซึ่งอยู่ระหว่างด�ำเนินการ โดยตั้งเป้าที่จะลดความชื้น
ลงมากกว่าร้อยละ 12 โครงการลดขยะกระดาษจากส�ำนักงาน
โดยรณรงค์ลดการใช้กระดาษใช้กระดาษสองหน้า และโครงการ
คัดแยกขยะประเภทขวดน�ำ้ พลาสติกและขวดแก้วเพือ่ น�ำไปจ�ำหน่าย
นอกจากนัน้ ยังมีโครงการใช้ประโยชน์จากกากของเสีย เช่น โครงการ
ปุย๋ อินทรียจ์ ากเศษซากพืชในโรงงาน โครงการจัดท�ำปุย๋ หมักชีวภาพ
จากเศษอาหาร โครงการประกวดการประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
เป็นต้น ท�ำให้ปริมาณกากของเสียของโรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง
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โดยในปี 2553 เอสเอสไอมีปริมาณกากอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 51,357
ตัน กากของเสียดังกล่าวถูกก�ำจัดโดยกระบวนการรีไซเคิลคิดเป็น
ร้อยละ 99.39 และก�ำจัดโดยวิธีการฝังกลบเพียงร้อยละ 0.61 โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการจัดการกากของเสียเท่ากับ 10.1 ล้านบาท
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย

กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เอสเอสไอมีความ
ผูกพันในการจะต้องด�ำเนินการ โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การรายงานผลการด�ำเนินงาน
ตามมาตรการลดผลกระทบและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การขออนุญาตก�ำจัดกากอุตสาหกรรม การรายงาน
ผลควบคุมระบบบ�ำบัดมลพิษ การรายงานผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
น�้ำมันเตา ฯลฯ เอสเอสไอได้มีการด� ำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์
ตรงตามก�ำหนดเวลา ทั้งนี้ ในรอบปี 2553 ไม่มีการกระท�ำผิด
กฎหมายหรือข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม ไม่มีการ
ถูกค�ำสั่งให้ระงับหรือหยุดการด�ำเนินการ รวมถึงไม่ต้องช�ำระค่า
ปรับใดๆ
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โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ด้านโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน

เอสเอสไอตระหนักถึงความส�ำคัญในการด�ำเนินอุตสาหกรรม
เหล็ก ให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้เป็น
อย่างดี ด้วยปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ท�ำให้
ตลอดระยะเวลาที่ ผ ่ า นมา เอสเอสไอด�ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด หลั ก
นิติธรรม ความโปร่งใส คุณธรรมและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชน เอสเอสไอจึงได้เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมด้านโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน กับกรมโรงงาน
อุ ต สาหกรรมและได้ ผ ่ า นการประเมิ น ตามเกณฑ์ จ ากกระทรวง
อุตสาหกรรมไปแล้ว ในปี 2552
ในปี 2553 จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยส�ำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดท�ำโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ด้ า นอุ ต สาหกรรมและชุ ม ชนขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งจากปี 2552 เพื่ อ ให้
ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส ่ ว นร่ ว มในการตรวจประเมิ น มาตรฐานด้ า น
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในการด� ำเนินอุตสาหกรรม โดยมีการ
ก� ำหนดเกณฑ์การตรวจประเมินที่เข้มงวด แต่งตั้งตัวแทนจาก
หน่วยงานราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ และตัวแทนชุมชน
โดยรอบโรงงานเป็นผู้ตรวจประเมิน ซึ่งเอสเอสไอก็ได้เข้าร่วมและ
ผ่านการตรวจประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์
และได้รับโล่ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 โดยได้รับเกียรติ
จากคุณวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ให้เกียรติเป็นผู้มอบ
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การส�ำรวจทัศนคติชุมชนและการมีส่วนร่วมกับชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

การส�ำรวจทัศนคติชุมชนได้ด�ำเนินการต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงาน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญ
เพราะการด�ำเนินงานของโรงงานก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านบวกและลบต่อชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
การด� ำ เนิ นการส� ำ รวจทัศนคติจึงท�ำ ให้เอสเอสไอเกิดความเข้าใจถึงมุมมองของชุมชน สะท้อนผ่านผู้น�ำชุมชนและหัวหน้าครัวเรือน
ในเรือ่ งผลกระทบต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินงานของโรงงานในรอบปี เพือ่ น�ำไปสูก่ ระบวนการร่วมคิดร่วมตัดสินใจของโรงงานร่วมกับชุมชน
ผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วม เช่น การประชุมสภาผูน้ ำ� ชุมชน การประชุมหมูบ่ า้ น ฯลฯ ซึง่ เอสเอสไอก็จะน�ำข้อสรุปจากกระบวนการต่างๆ ดังกล่าว
น�ำมาจัดท�ำโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการและมุมมองของชุมชนอย่างตรงประเด็น เพื่อน�ำไปสู่ความพึงพอใจของชุมชนอย่างยั่งยืน
โดยในปี 2553 เอสเอสไอได้ด�ำเนินการส�ำรวจทัศนคติชุมชน จ�ำนวนทั้งสิ้น 354 ตัวอย่าง ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน และ 1 เทศบาล
ซึ่งมีจ�ำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,924 ครัวเรือน (ข้อมูล เดือนสิงหาคม 2553) โดยมีผลสรุปดังนี้
ตำ�บล

ชุมชน

จำ�นวนครัวเรือน

กำ�เนิดนพคุณ
แม่รำ�พึง
		
		
		
		
		
		
		

เทศบาลตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ
หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะนาว
หมู่ที่ 3 บ้านอ่าวยาง
หมู่ที่ 4 บ้านท่าขาม
หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง
หมู่ที่ 6 บ้านกลางนา
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งลานควาย
หมู่ที่ 8 บ้านล่าง
รวม

1,400
290
115
172
320
262
82
283
2,924

จำ�นวนตัวอย่างทีศ
่ ก
ึ ษา (ชุด)
จากการคำ�นวณ จากการศึกษาจริง

168
35
14
21
38
32
10
34
352

170
35
14
21
38
32
10
34
354

1,400

283
82
262
320

จำ�นวนครัวเรือน
2,924

172
115
290

ทัศนคติของประชาชนในชุมชน ส่วนใหญ่รับทราบและเห็น
ประโยชน์ของโรงงานในแง่ที่มีส่วนท�ำให้เศรษฐกิจดีขึ้น เช่น ก่อให้
เกิดการจ้างงานในพื้นที่ ท�ำให้การค้าขายดีขึ้น รวมถึงการสนับสนุน
กิจกรรมชุมชน โดยกิจกรรมที่มีความพึงพอใจ ได้แก่ กิจกรรม
ด้านการให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ เพราะเป็นการสร้าง
โอกาสให้เด็ก กิจกรรมทีม่ คี วามพึงพอใจรองลงมา เป็นกิจกรรมด้าน
อนุรักษ์ป่าชายเลนแม่ร�ำพึง เพราะมีส่วนช่วยท�ำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
ข้อกังวลของชุมชนต่อการด�ำเนินการของโรงงาน 3 อันดับแรก
จากการส�ำรวจในปี 2553 ได้แก่ ปัญหาฝุ่ นละอองร้อยละ 6.8
ปัญหาการจราจรร้อยละ 3.7 และปัญหาคุณภาพน�้ำฝนร้อยละ 2.0
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อกังวล 3 อันดับแรกของปี 2552 ซึ่งได้แก่
ปัญหาฝุ่ นละอองร้อยละ 5.1 ปัญหาการจราจรร้อยละ 9.9 และ
ปัญหาคุณภาพน�ำ้ ฝนร้อยละ 7.1 ซึง่ จะพบว่าข้อกังวลใจทีเ่ อสเอสไอ
ได้รบั ทราบจากการส�ำรวจในปีทแี่ ล้ว เมือ่ เอสเอสไอได้มาด�ำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนประชาสัมพันธ์กับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในพื้ น ที่ ไ ด้ รั บ ทราบอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ก็ มี ส ่ ว นท�ำ ให้ ค วามกั ง วลใจ
ทั้งสามเรื่องลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้ำผิวดิน (เดือนเมษายนและสิงหาคม 2553)
ผลการตรวจวิเคราะห์
ดัชนี

หน่วย

pH
Suspended Solid
Total Dissolved Solid
Acidity
Alkalinity
Chemical Oxygen Demand
Grease & Oil
Total Coliform Bacteria
Iron
Manganese

mg/L
mg/L
mg/L as CaCO3
mg/L as CaCO3
mg/L as O2
mg/L
MPN/100 mL
mg/L as Fe
mg/L as Mn

คลองท่าขาม

ต้นน�้ำคลองแม่ร�ำพึง

ท้ายน�้ำคลองแม่ร�ำพึง

เม.ย. 53

ส.ค. 53

เม.ย. 53

ส.ค. 53

เม.ย. 53

ส.ค. 53

8.2
14
28,950
2
116
1,673
4
4.5
0.32
0.06

8.4
38
10,950
<1
109
140
4
330.0
0.25
<0.05

7.5
16
30,450
15
128
4,428
<3
22.0
0.69
0.13

7.3
72
18,450
24
153
210
5
240.0
2.19
0.20

7.6
8
31,567
15
122
1,525
3
79.0
0.49
0.09

7.1
51
19,350
25
136
220
4
2,400
0.64
0.14

มาตรฐาน

5-9
20,000
1.0

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพน�้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537
บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผู้บันทึก
		
นายวานิช พันธ์พิพิธ
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม
นางสาวยุพาพร จันทร์เปล่ง (ว-004-ค-745)
ชื่อผู้วิเคราะห์
นางสาวกนกอร เอนก (ว-004-จ-2158)
เบอร์โทรศัพท์
0-2715-8700

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 5 สถานี นอกบริเวณโครงการโดยรอบ (เดือนกันยายน 2553)
ดัชนี

ปริมาณฝุ่นละอองรวม
ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์3/

ค่าเฉลี่ยต�่ำสุด-สูงสุดของปริมาณที่ตรวจพบ

มาตรฐาน

0.023 - 0.063 mg/m3
0.005 - 0.033 mg/m3
0.005 - 0.022 mg/m3
0.010 - 0.026 mg/m3
<0.001 mg/m3

0.3301/
0.3001/
0.3202/
0.1201/
-

: มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547
: มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544
: มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538
: - = ไม่มีมาตรฐานในประเทศไทยก�ำหนดค่าไว้
: <0.001 คือค่า Detection Limit ของ HCl
บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด
ผู้บันทึก		
นายโอฬาร บุญพันธ์ และนางสาวสุคนธ์ ขาวกริบ
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม
นางสาวศิราณี เย็นใจ (ว-011-ค-538)
ชื่อผู้วิเคราะห์
นางสาวนิพาพร ชมภูวงค์ (ว-001-จ-3539)
เบอร์โทรศัพท์
0-2939-4370-4

มาตรฐาน[1]
มาตรฐาน[2]
มาตรฐาน[3]
หมายเหตุ
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำ�ปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาเหล็ก 1, 2 (เดือนพฤศจิกายน 2553)
ดัชนีตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

มาตรฐาน

ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละออง (mg/m3)

86.2

2401/

ปริมาณความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)(ppm)

309

800

ปริมาณความเข้มข้นก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX)(ppm)

47.2

2001/

ปริมาณความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)(ppm)

2.29

6902/

ผลการตรวจวัด

มาตรฐาน

86.2
309

1/

240
800

47.2

200
690

2.29

มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก (เก่า) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544
(ค�ำนวณที่ปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้อยละ 50)
2/
มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549
(ก�ำหนดส�ำหรับการผลิตทั่วไปที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง)
บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม
ตรวจวัดโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด
1/

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาเหล็ก 3 (เดือนพฤศจิกายน 2553)
ดัชนีตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

มาตรฐาน

ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละออง (mg/m3)

70.9

1201/

ปริมาณความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)(ppm)

519

ปริมาณความเข้มข้นก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX)(ppm)
ปริมาณความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)(ppm)

ผลการตรวจวัด

มาตรฐาน

8001/

70.9
519

120
800

105

1801/

105

180

2.76

6902/

2.76

690

มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก (ใหม่) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544
(ค�ำนวณที่ปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้อยละ 50)
2/
มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549
(ก�ำหนดส�ำหรับการผลิตทั่วไปที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง)
บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม
ตรวจวัดโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด
1/

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Scrubber PPPL (จากหน่วยกระบวนการล้างผิวและเคลือบน�้ำมัน)
(เดือนเมษายน 2553)
ดัชนีตรวจวัด

ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (mg/m3)
1/

ผลการตรวจวัด

1.77

มาตรฐาน

2001/

ผลการตรวจวัด

1.77

มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549
(ก�ำหนดส�ำหรับการผลิตทั่วไปที่ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง ค�ำนวณผลที่ปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวัด)

มาตรฐาน

200
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำ�ปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Scrubber ARP (จากหน่วยกระบวนการน�ำสารละลายล้างผิว
กลับมาใช้ใหม่) ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) (เดือนกันยายน 2553)
ดัชนีตรวจวัด

ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (mg/m3)
1/

ผลการตรวจวัด

มาตรฐาน

18.9

ผลการตรวจวัด

มาตรฐาน

18.9

1601/

160

มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549
(ก�ำหนดส�ำหรับการผลิตทั่วไปที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง ค�ำนวณที่ปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้อยละ 50)

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Boiler (เดือนเมษายน 2553)
ดัชนีตรวจวัด

1/

2/

ผลการตรวจวัด

มาตรฐาน

ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละออง (mg/m3)

0.17

1201/

ปริมาณความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)(ppm)

<2.0

8001/

ปริมาณความเข้มข้นก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX)(ppm)

86.6

1801/

ปริมาณความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)(ppm)

1.18

6902/

ผลการตรวจวัด

มาตรฐาน

120
800

0.17
<2.0

180

86.6

690

1.18

มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก (ใหม่) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544
(ค�ำนวณที่ปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้อยละ 50)
มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549
(ก�ำหนดส�ำหรับการผลิตทั่วไปที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง ค�ำนวณที่ปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้อยละ 50)

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Dust Collector (เดือนสิงหาคม 2553)
ดัชนีตรวจวัด

ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละออง (mg/m3)
1/

ผลการตรวจวัด

18.9

มาตรฐาน

1601/

ผลการตรวจวัด

มาตรฐาน

18.9

มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก (ใหม่) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544
(ค�ำนวณที่ปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้อยละ 50)

160
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำ�ปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

ด้านการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในสังคมและชุมชน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
“สร้างสรรค์ • ความแข็งแกร่ง”
		 ด้วยความยึดมั่นในวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มี
มูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างก�ำไรสม�่ำเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน”
บริษัทจึงได้ด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจาก
การด�ำเนินธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี และได้ริเริ่มโครงการ
ใหม่ๆ ตามแนวทางแห่งการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาส� ำหรับ
ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม และกิจกรรมชุมชนแบบมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน ทัง้ บริษทั พนักงาน
ประชาชนในชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ในด้านการพัฒนา
การศึกษา จิตอาสาของพนักงานในนาม “เอสเอสไออาสา” การส่งเสริมดูแลและรักษา
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยที่ดี การร่วมดูแลท�ำนุบ�ำรุง
ศาสนาและวัฒนธรรม 45 โครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตจ�ำนงอันแน่วแน่ของการเป็น
พลเมืองที่ดีและได้รับความไว้วางใจจากชาวบางสะพานและผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยมุ่งหวังที่จะ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมในการด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
บริษัทเชื่อมั่นว่า “ความแข็งแกร่ง” ตั้งแต่ในระดับบุคคล ครอบครัว หน่วยงาน ไปจนถึง
สังคมในวงกว้างเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะน�ำพาตนเองและประเทศชาติให้อยู่รอดและเป็นแรง
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ต้องการอย่างยั่งยืน เพื่อให้การด�ำเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมสัมฤทธิผล ส�ำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เอสเอสไอ
จึงก�ำหนดแนวทางที่ชัดเจน และสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและมุ่งเน้นประโยชน์ต่อ
ผู้ด้อยโอกาส เยาวชนของชาติให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก
โดยรวม โดยเน้นการมีส่วนร่วมตามแนวทางที่วางไว้ดังนี้

ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์

ศิลปินอิสระ และอาจารย์มหาวิทยาลัย

“ในทรรศนะส่วนตัวรู้สึกชื่นชมโครงการด้านความรับผิดชอบทางสังคมของเอสเอสไอ
หลังจากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เอสเอสไอจัดขึ้น ทั้งการเป็นวิทยากร ครู และ
คณะกรรมการตัดสิน ท�ำให้รู้สึกชื่นชมเป็นพิเศษ เพราะถือว่ากว่าที่โครงการและกิจกรรมหนึ่งๆ
จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยส่วนประกอบต่างๆ มากมาย หากแต่จุดเริ่มต้นของกิจกรรมต้องเกิดจาก
ความตั้งใจจริงขององค์กรที่ต้องการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที่บริษัท
ด�ำเนินการอยู่ อาทิ โครงการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา โครงการศิลป์สานฝันปันน�้ำใจ
ซึ่งเป็นโครงการที่ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี อันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีส�ำหรับเด็กไทยที่ได้มี
โอกาสเรียนรู้ ได้มารับประสบการณ์ และเป็นการจุดประกายด้านศิลปะให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน
ทั้งในพื้นที่บางสะพานและกรุงเทพมหานคร ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทแทนเด็กๆ และเยาวชน
ที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ คน และขอให้ทางบริษัทด�ำเนินโครงการดีๆ อย่างนี้ต่อไป”
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สร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม-ผู้ด้อยโอกาส

โครงการเอสเอสไอสร้างครูพระดาบส เป็นโครงการ
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ศิษย์พระดาบสที่ส� ำเร็จการศึกษาให้
ได้รบั การศึกษาต่อเนือ่ งในระดับสูงขึน้ เพือ่ น�ำความรูท้ ไี่ ด้มาถ่ายทอด
และสร้างประโยชน์ให้กับมูลนิธิทั้งในรูปแบบของการเป็นครูผู้สอน
หรือหัวหน้าหน่วยงานในการสร้างศิษย์รุ่นต่อไป บริษัทมีเป้าหมาย
ในการร่วมสร้างครูพระดาบส 10 คน ภายในระยะเวลา 4 ปี (25502553) โดยให้ทนุ การศึกษาทัง้ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
ปริญญาตรี และปริญญาโท มูลค่า 2 ล้านบาท ในปี 2553 ซึ่งเป็น
ปีสุดท้าย บริษัทฯ ได้ก�ำหนดส่งมอบทุนการศึกษาตามโครงการ
“เอสเอสไอสร้างครูพระดาบส” ครั้งที่ 4 จ�ำนวน 180,000 บาท
โดยมอบทุ น การศึ ก ษาดั ง กล่ า ว ผ่ า นประธานมู ล นิ ธิ พ ระดาบส
ในวันที่ 1 มิถนุ ายน 2553 ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ปัจจุบนั มีนกั ศึกษาในโครงการ
ส�ำเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานให้แก่มูลนิธิได้แล้วจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 6 คน
กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล Thailand Iron Man Mini
Marathon 2010 บริษัทได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เหล็ ก อี ก 3 ราย ได้ แ ก่ บริ ษั ท เหล็ ก แผ่ น รี ด เย็ น ไทย จ� ำ กั ด
(มหาชน) บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษัท
สยามยูไนเต็ตสตีล (1995) จ�ำกัด และผู้สนับสนุนอื่นๆ จัดกิจกรรม
เดิ น วิ่ ง การกุ ศ ล เพื่ อ น� ำ เงิ น รายได้ ก ว่ า 2,295,881 ล้ า นบาท
ไปช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร มูลนิธิที่ท� ำงาน
ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ด ้ อ ยโอกาสและผู ้ พิ ก าร 18 แห่ ง มี ผู ้ ร ่ ว มกิ จ กรรม
1,000 คน เป็นการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเพื่อผู้ด้อยโอกาส
ต่อเนือ่ งกันเป็นปีที่ 3 นับเป็นเงินรายได้ทนี่ ำ� ไปช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส
แล้วรวมทั้งสิ้นกว่า 6 ล้านบาท
โดยครั้งที่ 2 Thailand Iron Man Mini Marathon 2009
ได้รับเงินรายได้กว่า 1.9 ล้านบาท ไปช่วยเหลือและสนับสนุน
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กิจกรรมขององค์กร มูลนิธิที่ท� ำงานช่วยหลือผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้พิการ 18 แห่ง มีผู้ร่วมกิจกรรม 1,500 คน
กิ จ กรรมเดิ น วิ่ ง การกุ ศ ลนี้ เป็ น กิ จ กรรมที่ พั ฒ นามาจาก
กิจกรรม “SSI Mini Marathon 2008” ซึ่งเป็นการรวมพลังน�้ำใจ
จากพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือสหวิริยา คู่ค้า และ
ประชาชนทั่วไป เพื่อน�ำรายได้ทั้งหมดช่วยเหลือและสนับสนุน
การด�ำเนินกิจกรรมของผู้พิการในความดูแลของหน่วยงานต่างๆ
เมื่อเดือนกันยายน 2551 มีผู้ร่วมกิจกรรม 1,000 คน ซึ่งสามารถ
รวบรวมรายได้ จ ากผู ้ มี จิ ต ศรั ท ธาจากการจ�ำ หน่ า ยบั ต รและรั บ
บริจาคได้เป็นเงินจ�ำนวนกว่า 1.9 ล้านบาท มอบให้แก่มลู นิธสิ มาคม
องค์กร ดูแลผู้พิการต่างๆ 13 แห่ง
โครงการ “เอสเอสไออาสา” ในรูปแบบจิตอาสาพนักงาน
เป็ น กิ จ กรรมที่ ใ ห้ พ นั ก งานและผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ร่ ว มด� ำ เนิ น
กิ จ กรรมช่ ว ยเหลื อ สั ง คมชุ ม ชนในเขตอ� ำ เภอบางสะพานเพื่ อ
สร้างความภูมิใจในตนเองให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
ในปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทด�ำเนินกิจกรรมอาสาร่วมกับหน่วยงาน
ปกครองท้องถิ่น ผู้น�ำชุมชน และประชาชนในพื้นที่บางสะพาน
รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่หนึ่ง ร่วมพัฒนาและก่อสร้าง
คอกเพาะเลีย้ งปูดำ� และโรงเรือนเพาะต้นกล้าป่าชายเลนร่วมกับกลุม่
อนุรักษ์คลองบ้านปากปิด ต�ำบลพงศ์ประศาสน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่
ป่าชายเลนให้กบั บางสะพาน โดยพัฒนาพันธุต์ น้ กล้าทีเ่ หมาะสมกับ
การเติบโตในสภาพพืน้ ทีอ่ ำ� เภอบางสะพาน มีพนักงานเข้าร่วม 207 คน
เมื่อวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2553 ครั้งที่สอง กิจกรรมเอสเอสไอ
รักษ์ชายหาด เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกโดยร่วมกับผู้ประกอบการ
ร้านค้าริมชายหาดแม่ร�ำพึง และประชาชนทั่วไปเก็บขยะชายหาด
แม่รำ� พึงตลอดระยะความยาว 3 กิโลเมตร เมือ่ วันที่ 5 มิถนุ ายน 2553
มีพนักงานเข้าร่วม 500 คน
		 ครั้ ง ที่ ส าม คื อ โครงการปรั บ ปรุ ง แปลงเกษตรอิ น ทรี ย ์
ปลูกพืชไร้ดินส�ำหรับใช้ในโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษา
7 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสวนหลวง โรงเรียนโสตศึกษา
เทพรั ต น์ โรงเรี ย นอนุ บ าลบางสะพาน โรงเรี ย นบ้ า นท่ า ขาม
โรงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยทรายขาว โรงเรี ย นมั ธ ยมนพคุ ณ โรงเรี ย น
บ้านดอนส�ำราญ ระหว่างวันที่ 14-19 มิถุนายน 2553 มีพนักงาน
เข้ า ร่ ว ม 202 คน ครั้ ง ที่ สี่ การร่ ว มพั ฒ นาวั ด ชะม่ ว งและผสม
กองปุ๋ยอินทรีย์ โรงเรียนวัดชะม่วง ต�ำบลพงศ์ประศาสน์ โดยร่วมกับ
ผู้น�ำชุมชนและชาวบ้านเทปูนศาลาการเปรียญส� ำหรับใช้ในการ
ปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ เมื่ อ วั น ที่ 23-25 กั น ยายน 2553 โครงการนี้
เกิดจากการเสนอโดยพนักงานเอสเอสไอทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชนชะม่วง
ได้มีพนักงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 365 คน และเอสเอสไออาสาครั้งที่ห้า
การก่ อ สร้ า งโรงเรื อ นธนาคารขยะและสาธารณู ป โภคโรงเรี ย น
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บ้านมรสวบ ต�ำบลชัยเกษม ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน ถึงวันที่
2 ธันวาคม 2553 มีพนักงานเข้าร่วม 253 คน รวมในปี 2553
มีพนักงานเอสเอสไออาสาท�ำงานเพือ่ ชุมชนและสังคมทัง้ สิน้ 1,567 คน
คิดเป็น 12,536 ชัว่ โมงงาน และมีชาวบ้านประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
เอสเอสไออาสา 500 คน ทั้งนี้ โครงการเอสเอสไออาสาก�ำเนิดขึ้น
อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2551
โครงการเอสเอสไออาสา “DO D IN A DAY : เอสเอสไอ
อาสาช่วยคนตาบอดได้อ่านหนังสือ” ส�ำหรับพนักงานส�ำนักงาน
กรุ งเทพฯ โดยพนักงานร่วมกันพิมพ์ต้นฉบับหนังสือในรูปแบบ
Soft File ส�ำหรับผลิตเป็นหนังสือเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา
ได้อ่านชุดแรกจ�ำนวน 29 เล่ม พร้อมมอบเงินสมทบทุนส�ำหรับ
การผลิตฯ และกระดาษหน้าที่สาม (Reuse) จ�ำนวนกว่า 500 เล่ม
ส�ำหรับการจดบันทึกอักษรเบรลล์แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
เพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อ�ำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โครงการดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม
ที่เอสเอสไอจัดขึ้นเพื่อปลูกจิตส� ำนึกของพนักงานในการแบ่งปัน
ความสุ ข สู่ สั ง คมโดยการร่ ว มกั น บ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ ส าธารณะ
โดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาสในรูปแบบต่างๆ กิจกรรม
ดังกล่าวมีอาสาสมัครทั้งพนักงานของเอสเอสไอ และประชาชน
เข้าร่วมโครงการ 115 คน มีเป้าหมายในการผลิตต้นฉบับหนังสือ
เพื่อผู้พิการทางสายตา 41 เล่ม
โครงการศิลป์สานฝันปันน�้ำใจ เอสเอสไอชวนน้อง
รักษ์น�้ำ ปี 2 จัดขึ้นส�ำหรับเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่ประสบปัญหา
ทางสังคม ให้เด็กได้เรียนรู้และฝึกทักษะการวาดภาพจากศิลปิน
ทางด้ า นศิ ล ปะ ใช้ จิ น ตนาการสร้ า งผลงานของตนเอง อั น เป็ น
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แนวทางหนึ่งของศาสตร์แห่งศิลปะบ�ำบัด (Art Therapy) โดยมี
เยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสมาคม สถานสงเคราะห์ และมูลนิธิ
รวม 5 แห่ง จ�ำนวนกว่า 100 คน ร่วมโครงการ ผลงานที่ได้รับ
การคัดเลือกจะน�ำส่งเข้าประกวดในโครงการนิทรรศการศิลปะเด็ก
นานาชาติ ครั้งที่ 41 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นต่อไป
		 ศิลป์สานฝันปันน�้ำใจ เอสเอสไอชวนน้องรักษ์น�้ำ เป็น
โครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่อง โดยครั้งที่ 1 มีเยาวชนที่อยู่ในความดูแล
ของสมาคม สถานสงเคราะห์ และมูลนิธิ รวม 6 แห่ง จ�ำนวนกว่า
100 คน สมัครเข้าร่วมโครงการ
		 โครงการดังกล่าว พัฒนามาจากโครงการ “ศิลป์สานฝัน
ปันน�้ำใจ” ที่เริ่มด�ำเนินโครงการในปี 2549 แก่กลุ่มเป้าหมายที่อยู่
ในโรงเรียนและสถานสงเคราะห์ทั้งสิ้น 15 แห่ง เยาวชนเข้าร่วม
กว่า 1,600 คน และได้ต่อยอดกิจกรรมสู่โครงการ “ศิลป์สานฝันฯ
เพื่อน้องด้วยรัก” เพื่อเฟ้นหาเด็กด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถ
สร้างสรรค์ศลิ ปะเข้าร่วมประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา เพือ่ ความ
ภาคภูมิใจและส่งประกวดเวทีระดับนานาชาติ ในปี 2550-2551
มีผเู้ ข้าร่วมโครงการกว่า 350 คน จากวิวฒ
ั นาการของโครงการตัง้ แต่
จุดเริ่มจนกระทั่งปี 2553 เอสเอสไอช่วยเติมฝันเด็กผู้ด้อยโอกาส
รวมแล้ว 2,150 คน
กิจกรรมการกุศล “ว่าย ปั่น วิ่ง แบ่งปันผู้ด้อยโอกาส”
เป็ น กิ จ กรรมเสริ ม การแข่ ง ขั น “ฅนเหล็ ก บางสะพานไตรกี ฬ า
นานาชาติ 2553” มีแนวคิดเปิดโอกาสให้พนักงานและประชาชน
ทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยทั่วถึง ผ่านรูปแบบการบริจาคเงิน
กับทีมไตรกีฬาสหวิริยา โดยบริษัทได้จัดท�ำสายรัดข้อมือ Strength
to Live มอบให้เป็นที่ระลึกส�ำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 100-300 บาท
และรับเสื้อที่ระลึก ส�ำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป รายได้
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ทั้ ง หมด โดยไม่ หั ก ค่ า ใช้ จ ่ า ย น�ำ ไปมอบเพื่ อ กิ จ กรรมการกุ ศ ล
แบ่ ง ปั น ผู ้ ด ้ อ ยโอกาส ประเภทต่ า งๆ ซึ่ ง ผู ้ บ ริ จ าคสามารถระบุ
ความประสงค์ ข องการบริจาคว่าต้องการจะให้น� ำ เงินผู้บริจาค
ไปใช้ท�ำประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มใดใน 4 ประเภทด้วยกัน
ได้แก่ กลุ่มผู้ประสบภัยทางสังคม กลุ่มผู้พิการและทุพพลภาพ
กลุม่ ผูข้ าดแคลนในถิน่ ทุรกันดาร และกลุม่ ผูป้ ระสบภัยทางธรรมชาติ
มีผู้ร่วมบริจาคผ่านกิจกรรมนี้ 386 คน คิดเป็นเงินรายได้ไม่หัก
ค่าใช้จ่าย 91,613 บาท น�ำรายได้ไปมอบแก่องค์กรผู้ด้อยโอกาส
มอบเงิน “ว่าย ปัน่ วิง่ ฯ” ให้กบั มูลนิธอิ าสาเพือ่ นพึง่ (ภาฯ)
ยามยาก ช่ ว ยผู ้ ป ระสบภั ย น�้ำ ท่ ว ม สนับสนุนเงินรายได้จาก
กิจกรรม “ว่าย ปั่น วิ่ง แบ่งปันผู้ด้อยโอกาส” ซึ่งเป็นการร่วมบริจาค
ของพนักงานบริษทั ในเครือสหวิรยิ าและผูร้ ว่ มการแข่งขัน “ฅนเหล็ก
บางสะพานไตรกี ฬ านานาชาติ 2553” จ� ำ นวน 20,000 บาท
เพื่อสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ
สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยสนับสนุนเงิน 500,000
บาท เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน สนองพระราชปณิธานและถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา
น�้ำใจเอสเอสไอช่วยผู้ประสบภัยน�้ำท่วม จากกรณี
อุทกภัยครั้งใหญ่ เอสเอสไอได้มอบสิ่งของที่จ� ำเป็นส�ำหรับการ
ด�ำรงชีพ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง นมกล่อง น�้ำดื่ม ยารักษาโรค
เครื่องส่องสว่าง ผ้าอนามัย ยากันยุง ฯลฯ รวมมูลค่า 600,000 บาท
ให้แก่ศนู ย์รบั บริจาคช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อน�ำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบ
อุทกภัยตามจุดต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมาอย่างทั่วถึง
สนับสนุนเงินทุนพร้อมสิ่งของและอุปกรณ์เครื่องใช้
ทีจ่ ำ� เป็นต่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้นอ้ งๆ โรงเรียนอาจญา
จังหวัดสุรินทร์ ที่ถูกไฟไหม้หมดทั้งโรงเรียนพร้อมด้วยพนักงาน

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำ�ปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

เอสเอสไอและบริษัทในเครือได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัว
สมทบช่วยเหลืออีกด้วย
สนับสนุนเงินช่วยเหลือก่อสร้างอาคาร สนามเด็กเล่น
และอุปกรณ์ทางการศึกษาที่ขาดแคลน โรงเรียนญาณวิศิษฎ์
ต�ำบลพะวอ จังหวัดตาก ซึง่ เป็นโรงเรียนในถิน่ ทุรกันดาร ผ่านรายการ
ธารน�้ำใจ
มอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน Thailand Iron
Man Mini Marathon 2009 แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20
จังหวัดชุมพร เพือ่ ใช้ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ โดยมีนายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียน เป็นผูร้ บั มอบ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร
พัฒนาเหล็กเพื่อยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิต

โครงการประกวดออกแบบบ้ า นเหล็ ก “Thailand
Steel House Contest 2010” ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลกว่า
1 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม
(Innovation) เกี่ยวกับเหล็ก และเป็นเวทีกลางของการรวมตัวกัน
เกิ ด ชุ ม ชนที่ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ะหว่ า งสถาปนิ ก วิ ศ วกร
และวงการโลหะ วัสดุศาสตร์ในการน� ำเหล็กมาประยุกต์ใช้เป็น
ที่อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
ในปี 2553 มีทีมที่สมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 319 ทีม แบ่งเป็นระดับ
วิชาชีพ 60 ทีม และระดับนิสิตนักศึกษา 259 ทีม หลังจากเข้าฟัง
บรรยายรายละเอียดโครงการเบื้องต้นมีทีมนักศึกษาที่ส่งผลงาน
จ�ำนวน 23 ทีม มีจำ� นวนผลงานทีส่ ง่ 26 ชิน้ ส่วนระดับนิสติ นักศึกษา
มีทีมที่ส่งผลงาน 98 ทีม มีจำ� นวนผลงานที่ส่ง 114 ชิ้น โดยล่าสุด
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้ตดั สินผลงานรอบคัดเลือก จากผลงาน
ที่ส่งเข้าประกวด 121 ทีม มี 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก และผลการ
ตัดสินรอบชนะเลิศประกวดบ้านเหล็ก 2010 ประกอบด้วย

ประเภทนักศึกษา

ประเภทวิชาชีพ

รางวัลชนะเลิศ ทีม STU 77

รางวัลชนะเลิศ ทีมเรือนเหล็ก

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม ZU

*รางวัลชมชย ได้แก่ ทีม Ugly Duck Lab

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีมระเริงสตูดิโอ

Design (UDD) ทีมแอปเปิ้ล ทีม Studio

สองรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม SV-

และทีม C2

DESIGN และทีม ARCHKID

* หมายเหตุ : ผลงานที่เข้ารอบ 4 ผลงานไม่มีผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โดยคณะกรรมการตัดสิน มีมติให้เป็นรางวัลชมชย
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ทั้งนี้ผลการตัดสินรอบชนะเลิศประเภทนิสิตนักศึกษา ได้แก่
ผลงานชื่อ Wentle House จากทีม STU 77 จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และประเภทอาชีพ ได้แก่ ผลงาน Bee House ของ
ทีมเรือนเหล็ก ส�ำหรับผูช้ นะการประกวดได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน
ถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และเงินรางวัลรวมกว่า 1,000,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 มกราคม
2554 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระต�ำหนักสวนจิตรลดา
สนับสนุนโครงการนักโลหะวิทยาดีเด่น เป็นโครงการ
การสนับสนุนรางวัลส�ำหรับนักโลหะวิทยายอดเยี่ยม ในงานประชุม
วิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ในปี 2553 จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553 ณ กรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่
ในปี 2553 บริษัทให้การสนับสนุนเงินรางวัล ส�ำหรับนักวิจัย
ยอดเยี่ ย มประจ� ำ ปี 2 รางวั ล คื อ รางวั ล นั ก โลหะวิ ท ยาดี เ ด่ น
ประจ�ำปี 2553 (Metallurgist Award 2010) ได้แก่ รศ. ดร.ปริทรรศน์
พันธุบรรยงก์ ปัจจุบันเป็นผู้อ�ำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญีป่ นุ่ ) และรางวัลนักโลหะวิทยาดีเด่น รุน่ เยาว์ ประจ�ำปี 2553
(Young Metallurgist Award 2010) ได้แก่ ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์
นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ได้ริเริ่ม
จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2550 โดยความร่วมมือของสถาบันวิจัยโลหะ
และวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้า
แห่ ง ประเทศไทย และศู น ย์ เ ทคโนโลยี โ ลหะและวั ส ดุ แ ห่ ง ชาติ
และได้มีการจัดประชุมต่อเนื่องในทุกปีและได้รับการตอบรับจาก
นักโลหะวิทยาด้วยดี เป็นประจ�ำทุกปี ส�ำหรับรางวัลนักโลหะวิทยา
ดีเด่นและนักโลหะวิทยารุ่นเยาว์ดีเด่น ได้มีการคัดเลือกนักโลหะ

ประกอบ คงทัพ
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วิ ท ยาจากทั่ ว ประเทศที่ มี ผ ลงานที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นารากฐาน
การศึกษา การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ และการพัฒนาด้าน
วิชาชีพด้านโลหะวิทยารวมถึงมีผลงานวิชาการในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ
ส่งเสริมวัฒนธรรม

สนั บ สนุ น ทุ น คณะนั ก ร้ อ งประสานเสี ย งสวนพลู
เพื่ อ การเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของไทยให้ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก ในระดั บ
นานาชาติ ในการเดินทางไปแสดงดนตรีประสานเสียงโครงการ
สื บ สานวั ฒ นธรรมไทยในต่ า งประเทศ ณ องค์ ก ารยู เ นสโก
กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหพันธรัฐเยอรมนี

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อชุมชน
“คุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อชุมชนยั่งยืน”
เอสเอสไอได้ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมโครงการพั ฒ นาชุ ม ชนแบบ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งบริษัท พนักงาน ประชาชนในชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ในด้านการ
พัฒนาการศึกษา จิตอาสาของพนักงานในนาม “เอสเอสไออาสา”
การส่งเสริมดูแลและรักษาสิง่ แวดล้อม การพัฒนาอาชีพ การส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยทีด่ ี การร่วมดูแลท�ำนุบำ� รุงศาสนาและวัฒนธรรม
45 โครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตจ�ำนงอันแน่วแน่ของการเป็น
พลเมืองที่ดีและได้รับความไว้วางใจจากชาวบางสะพานและผู้มี
ส่ ว นได้ เ สี ย ด้ ว ยมุ ่ ง หวั ง ที่ จ ะสร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ให้ กั บ ชุ ม ชน
และสังคมในการด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
ก�ำนันต�ำบลพงศ์ประศาสน์

“นับเป็นโอกาสอันดีของชุมชนบางสะพานที่เอสเอสไอได้เข้ามาด�ำเนินธุกิจที่นี่ และไม่ใช่
แค่เพียงแต่จะด�ำเนินแต่ธุรกิจอย่างเดียว แต่ยังสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ตอบแทนคืนสู่สังคม
และชุมชน อีกทั้งยังท�ำเศรษฐกิจของอ�ำเภอแห่งนี้คึกคักขึ้น โครงการและกิจกรรมด้านต่างๆ
ที่ดีเกิดขึ้นมากมาย โดยที่ชุมชนได้มีส่วนร่วม ไม่ว่าด้านพัฒนาการศึกษา เช่น การมอบทุน
การศึกษา มอบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาอาชีพและการสร้างงาน สร้างรายได้
การส่งเสริมสิ่งดีงามในชุมชนและส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์
ึ ใจ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ่งในฐานะตัวแทนของพี่น้องชาวบางสะพานรู้สกดี
ฯ
และขอบคุณบริษัท ที่มีส่วนช่วยให้เกิดโครงการดีๆ เหล่านี้ขึ้นในชุมชนบางสะพานของเรา”
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ร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาชุมชน

บริษทั ได้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของอ�ำเภอ
บางสะพาน และพืน้ ทีใ่ กล้เคียงครบถ้วนในสามมิติ คือ การพัฒนาครู
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน คือ
นักเรียน และการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให้เยาวชนที่บางสะพาน
มีโอกาสทางการศึกษาใกล้เคียงเขตเมืองใหญ่
โครงการพัฒนาความรู้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา การพั ฒ นาเพิ่ ม พู น ความรู ้ แ ละศั ก ยภาพของ
บุคลากรทางการศึกษา โดยร่วมมือกับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดโครงการสัมมนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 3
หลักสูตร เพือ่ เสริมสร้างความรอบรูส้ ำ� หรับกลุม่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
จัดอบรมความรูเ้ พือ่ เสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอนของกลุม่ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนา ในปี
2553 บริษทั ได้จดั โครงการพัฒนาความรูข้ า้ ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน 3 หลักสูตรด้วยกัน ประกอบด้วยครูภาษาอังกฤษ
140 คน ครูภาษาไทย 145 คน ครูคณิตศาสตร์ 155 คน โดยมีผลผลิต
จากการสัมมนาอบรมเป็นข้อสอบส�ำหรับการเป็นติวเตอร์มาตรฐาน
ตามรายวิชาต่างๆ 450 ชุดในการน�ำไปสอนแนะน�ำนักเรียนเพื่อผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น
นับตั้งแต่เริ่มด�ำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปี 2553
เอสเอสไอได้ เ ข้ า ไปมี ส ่ ว นร่ ว มพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ผ่ า น
รูปแบบโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพครู-ผู้บริหารโรงเรียน
20 ครั้ง 3,589 คน โครงการเสริมศักยภาพความรู้ครูเฉพาะสาขา
14 ครั้ง 2,112 คน
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชน บริษัทฯ และ
เครือสหวิริยาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขต
บางสะพานตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาต่อเนื่อง
ทุกปี ในปี 2553 ที่ผ่านมา ได้มอบทุนให้แก่นักเรียนจ�ำนวน 15
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โรงเรียน รวม 289 ทุน และทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรีแบบต่อเนือ่ ง
จนจบอีกปีละ 6 คน
โครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการสอนสองภาษา
ครูพิเศษส�ำหรับนักเรียนระดับอนุบาล 1 คน ครูพิเศษสอนภาษา
อังกฤษ 1 คน ให้แก่โรงเรียนสวนหลวง
โครงการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาประจ�ำปี
โดยจัดการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กประจ�ำ ปี ตัดสินและให้
ค�ำแนะน�ำโดยผู้ช�ำนาญการด้านศิลปะเยาวชนระดับประเทศ ได้แก่
อาจารย์สังคม ทองมี ผู้อ�ำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร และครูไพบูลย์
ธรรมเรืองฤทธิ์ ศิลปินอิสระ เจ้าของรางวัลศิลปะวาดภาพระดับ
ประเทศมากมาย ซึ่งจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปี 2553
ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นในเขตบางสะพาน เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะด้านศิลปะในกลุ่ม
นักเรียนทั่วไป และนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านร่างกาย โดยในปี
2553 มีนักเรียนเข้าร่วมประกวดจ�ำนวน 448 คน รวมทั้งนักเรียนที่มี
ความบกพร่องด้านการฟัง ผลงานของเยาวชนเหล่านี้จ�ำนวนหนึ่ง
ได้ถูกคัดเลือกส่งประกวดต่อในระดับนานาชาติต่อไป
การตรวจติดตามและร่วมปรับปรุงแปลงเกษตรอินทรีย์
แบบใช้วสั ดุปลูกแทนดิน (Substrate Culture) เป็นโครงการน�ำร่อง
ให้แก่สถานศึกษา จ�ำนวน 7 แห่งในเขตอ�ำเภอบางสะพาน โดยเป็น
การปลูกพืชให้หยั่งรากอยู่ในวัสดุปลูกอื่นๆ ได้แก่ วัสดุอินทรีย์ เช่น
ขุยมะพร้าว ขี้เถ้าแกลบ ขี้เลื่อย วัสดุผสมต่างๆ และวัสดุอนินทรีย์
เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนมีแหล่งเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์ ระบบ
ปลูกพืชไม่ใช้ดิน และส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจ
มีทักษะประสบการณ์การท�ำการเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบใหม่ๆ
และได้ผลผลิตปลอดสารพิษส�ำหรับน�ำมาบริโภคเป็นอาหารกลางวัน
ภายในโรงเรียน ส่วนทีเ่ หลือน�ำไปจ�ำหน่ายสร้างรายได้ให้กบั โรงเรียน
เพื่อน�ำไปเป็นต้นทุนในการผลิตอย่างยั่งยืนต่อไป
โครงการอนาคตเหล็กไทยสร้างด้วยเด็กไทย หรือ
TO BE ENGINEER เป็นโครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิศวกร
รุน่ เยาว์ ให้นกั เรียนได้เรียนรูอ้ ตุ สาหกรรมเหล็กและความรูท้ เี่ กีย่ วข้อง
และส่ ง เสริ ม ความสนใจในการศึ ก ษาต่ อ สายวิ ศ วกรรมศาสตร์
ของนักเรียนในระดับมัธยมในเขตบางสะพาน ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี
2548-2553) ด�ำเนินโครงการจ�ำนวน 6 ครั้ง มีวิศวกรรุ่นเยาว์ 5,258
คน ในปี 2553 ได้จัดโครงการนี้ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และนักศึกษาอาชีวศึกษาชั้นปีที่ 1 รวมจ�ำนวน 848 คน
โครงการเครือสหวิริยาซัมเมอร์แคมป์ โดยรับสมัคร
เยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่สนใจ เพื่อร่วมกิจกรรม
ค่ายความรู้จ�ำนวน 4 ค่าย คือ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายคอมพิวเตอร์
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ค่ายศิลปะ และค่ายเสริมสร้างวิชาชีพ ในช่วงปิดภาคการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความรู้เชิงบูรณาการให้กับ
เยาวชนได้เพิ่มพูนความรู้ผ่านทักษะกระบวนการเรียนรู้จากภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ในปี 2553 โครงการสหวิ ริ ย าซั ม เมอร์ แ คมป์ ไ ด้ แ บ่ ง พื้ น ที่
จัดกิจกรรม 2 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน และโรงเรียน
บ้านสวนหลวง มีผู้ปกครองเยาวชนในพื้นที่บางสะพานไว้วางใจ
ให้น้องเยาวชนในความปกครองเข้าร่วมโครงการสหวิริยาซัมเมอร์
แคมป์ ครั้งที่ 7 ทั้งสิ้น 214 คน และมีเยาวชนจากค่ายส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มหนึ่งรวมตัวกันออกร้านขายอาหารที่ฝึกท�ำจากโครงการ เพื่อ
น�ำเงินรายได้ไปมอบช่วยเหลือให้กับมูลนิธิปวีณา หงสกุล ด้วย
โครงการค่ายภาษาอังกฤษเยาวชนบางสะพานหรือ
SSI ENGLISH CAMP โดยจัดเป็นค่ายพักค้างแรม 3 วัน 2 คืน
ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นบางสะพานและใกล้เคียง จ�ำนวน 120 คน
ผ่านฐานกิจกรรมการเรียนรู้และเกมสันทนาการ
โครงการเครือสหวิรยิ าชาเลนจ์ ประจ�ำปี 2553 โดยจัด
กิจกรรมเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนคนเก่งด้านคณิตศาสตร์จากนักเรียน
ทั่ ว จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ซึ่ ง มี ผู ้ ส นใจผู ้ ส มั ค รเข้ า แข่ ง ขั น รอบ
คัดเลือกกว่า 500 คน จนได้ผชู้ นะการแข่งขันเป็นตัวแทนของจังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ ในการแข่งขันคณิตคิดประลองระดับประเทศต่อไป
สนั บ สนุ น การก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย นโรงเรี ย นบ้ า น
ทุง่ กะโตน อ�ำเภอบางสะพานน้อย ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประจวบคี รี ขั น ธ์ เ ขต 1 ที่ มี อ าคารเรี ย นช� ำ รุ ด ทรุ ด โทรมมาก
และไม่ได้มาตรฐาน มีนักเรียนทั้งหมด 500 คน 16 ห้องเรียน
และมีผลสัมฤทธิ์จากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ย 53.19 เป็นอันดับหนึ่งของเขต
พื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1
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นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนในชุมชน
ทั้งการมอบอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนต่างๆ สนับสนุนกิจกรรม
ของโรงเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ชุมชน และอื่นๆ
พัฒนาอาชีพเพื่อความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจครัวเรือน

20 ปี ที่ บ ริ ษั ท เข้ า ไปด� ำ เนิ น อุ ต สาหกรรมในเขตอ� ำ เภอ
บางสะพาน ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ก ารประกอบอาชี พ เกษตรกรรม
เป็นหลัก และมีพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญคือ สับปะรด ยางพารา และ
มะพร้ า ว จนถึ ง ปั จ จุ บั น เป็ น บทพิ สู จ น์ ไ ด้ ว ่ า สั ง คมเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้ และสามารถพัฒนาเติบโต
ไปพร้อมกันด้วยความเกื้อกูลกัน เป็นสังคมที่มีความสุขและร่มเย็น
คนในชุ ม ชนมี อ าชี พ และมี ร ายได้ เ พี ย งพอ โดยการด� ำ รงรั ก ษา
วัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบไทยให้คงไว้ บริษัทได้ด�ำเนินโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
ท้องถิ่นและกลุ่มแม่บ้าน ได้แก่
โครงการ “ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ก้าวย่าง อย่างยั่งยืน”
โดยเป็นการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในเขตอ�ำเภอ
บางสะพานปีละ 2 กลุ่ม โดยต้องประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มละ
50 คน ท�ำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จ�ำนวน 100 ตัน ด้วยเงินสนับสนุน
จากทางบริษทั จ�ำนวนกลุม่ ละ 120,000 บาท ภายหลังจากจ�ำหน่าย
ให้กับเกษตรกรก็จะน�ำก�ำไรส่วนหนึ่งสะสมไว้ ส่วนที่เหลือน�ำมา
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตครั้งต่อไป ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี
ในการสร้างเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรใน
ท้องถิน่ ด้วยการเรียนรูแ้ ละท�ำงานร่วมกัน เพือ่ ปรับฐานเศรษฐกิจของ
ชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวพระราชด�ำริ

ผลการด�ำเนินงานโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เอสเอสไอ
ดัชนีตรวจวัด

หมู่ที่ 4 พงศ์ประศาสน์
หมู่ที่ 3 ธงชัย
หมู่ที่ 1 กำ�เนิดนพคุณ
หมู่ที่ 2 แม่รำ�พึง
หมู่ที่ 7 แม่รำ�พึง
หมู่ที่ 8 แม่รำ�พึง
หมู่ที่ 9 พงศ์ประศาสน์
หมู่ที่ 3 กำ�เนิดนพคุณ

รอบผลิต

ปริมาณ

ขาย

รายรับ

รายจ่าย

(ครั้ง)

(ตัน)

(ตัน)

(บาท)

(บาท)

2
1
1
1
1
1
1
1

120
100
100
35
35
35
100
100

120
100
100
35
15
-

129,000
120,000
120,000
45,000
23,400
-

120,000
120,000
120,000
40,000
40,000
40,000
120,000
120,000

หมายเหตุ

ระหว่างดำ�เนินการผลิตรอบ 3
รอประชุมหาข้อมูลสรุปก่อนผลิตรอบต่อไป
เตรียมดำ�เนินการผลิตรอบต่อไป
รอดำ�เนินการผลิตรอบต่อไป
รอบรรจุกระสอบจำ�หน่าย
คงเหลือประมาณ 20 วัน
ระหว่างดำ�เนินการผลิต
ระหว่างดำ�เนินการผลิต
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ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการดังกล่าวใช้หลักการ
พัฒนาตามแนวทางแห่งความยั่งยืน ในปี 2553 ได้รับสมัครกลุ่ม
ชุมชนร่วมด�ำเนินการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มอีก 2 แห่ง คือ กลุ่ม
พงศ์ประศาสน์ 1 แห่ง และกลุ่มก�ำเนิดนพคุณอีก 1 แห่ง รวมตั้งแต่
เริม่ ด�ำเนินโครงการ (ปี 2551-2553) มีธนาคารปุย๋ อินทรียแ์ บบยัง่ ยืน
8 แห่ง สมาชิก 386 คน
โครงการวิศวกรรมเพื่อสังคม โดยเอสเอสไอร่วมมือ
กับบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจวิศวกรรม
บริการ พัฒนาเครื่องย่อยทะลายปาล์มและวัสดุส�ำหรับท�ำเป็น
ส่วนผสมกองปุ๋ยอินทรีย์ จ�ำหน่ายให้กับธนาคารปุ๋ยอินทรีย์สาขา
พงศ์ประศาสน์ กลุ่ม นายประสิทธ์ เหมือนวงศ์ ในราคาต�่ำกว่า
ท้องตลาด เพือ่ เพิม่ ผลผลิตให้กบั กองปุย๋ อินทรียโ์ ดยการใช้เครือ่ งจักร
แทนแรงงานคน โดยตั้งชื่อเครื่องย่อยทะลายปาล์มนี้ว่า “วิริยะ 01”
โครงการพัฒนาความรูเ้ ทคโนโลยีการเกษตร การเสริม
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการเพิ่มรายได้ โดยร่วมมือกับ
ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดประจวบฯ
จัดอบรมเสริมความรูด้ า้ นเทคโนโลยีการเกษตร ความรูก้ ารเกษตรใหม่ๆ
ที่เป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้พัฒนาการ
ผลิตและเพิ่มรายได้ในอาชีพของตนเอง และเพื่อให้มีความเป็นอยู่
ที่ดีอย่างยั่งยืน ในปี 2553 บริษัทได้สนับสนุนให้มีการจัดสัมมนา
เพื่ อ อบรมความรู ้ เ ทคโนโลยี แ ก่ เ กษตรกรพื ช เศรษฐกิ จ หลั ก
บางสะพาน 4 ครั้ง ในหัวข้อที่มีความส�ำคัญเร่งด่วน ประกอบด้วย
1. สถานการณ์ยางพาราและเทคนิคการปลูกสร้างสวนยางใหม่
มีชาวสวนยางเข้าร่วม 54 คน 2. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดิน
ในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของอ�ำเภอบางสะพาน มีเกษตรกร
เข้าร่วม 55 คน 3. การปลูกพืชไร้ดินแบบใช้วัสดุปลูกแทนดิน
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จ� ำ นวน 50 คน และ 4. ทิ ศ ทางพั ฒ นาการปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ
บางสะพาน ปี 2554 มีเกษตรกรเข้าร่วม 50 คน รวมตลอดปี
มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมสัมมนา 218 คน
ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2548-2553 จัดสัมมนาเทคโนโลยีการเกษตร
จ�ำนวน 38 ครั้ง ให้แก่เกษตรกร 4 กลุ่มพืชเศรษฐกิจ ผู้เข้าร่วม
2,867 คน
โครงการปู ด� ำ ท� ำ เงิ น ได้ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์คลอง
บ้านปากปิดหมู่ 1 ต�ำบลพงศ์ประศาสน์ จัดท�ำโครงการฯ เพื่อให้
ชาวประมงพื้นบ้านสร้างคอกเลี้ยงปูขุน เพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้
โดยน�ำปูที่มีขนาดเล็กมาเลี้ยงในคอกเพื่อให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ
แล้วน�ำไปขายน�ำรายได้มาเป็นทุนหมุนเวียน ลดการตัดไม้ปา่ ชายเลน
มาเผาถ่านเป็นรายได้เสริม อีกส่วนน�ำไปด�ำเนินโครงการอนุรักษ์
ป่าชายเลนเพื่อให้ชาวบ้านได้มีแหล่งท�ำมาหากินที่อุดมสมบูรณ์
ต่อไป โดยมีสมาชิกกลุม่ อนุรกั ษ์คลองปากปิดเข้าร่วมโครงการ 50 คน
โครงการสินค้าชุมชนเคลื่อนที่ สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ให้น�ำสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งอาหารทะเลสด แปรรูป
พืชผัก ผลไม้ เครื่องจักสาน งานฝีมือต่างๆ กว่า 100 รายการ
เข้ามาจ�ำหน่ายภายในบริษัท เป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
สินค้าให้กบั ผู้ผลิต สร้างรายได้เพิม่ ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าในอ�ำเภอ
บางสะพานอีกด้วย เดือนละ 1 ครั้ง แต่ละครั้งมียอดจับจ่ายใช้สอย
จากพนักงานเพื่อซื้อสินค้าชุมชนเฉลี่ย 40,000-70,000 บาท
การผลิตรายการวิทยุเกษตรกรรม ให้ความรูแ้ ก่เกษตรกร
ผ่ า นรายการวิ ท ยุ ค ลื่ น ชุ ม ชน 12 ตอน โดยมี เ นื้ อ หาส่ ง เสริ ม
อาชีพเกษตรกรรม รวมถึงหลักวิชาการ เทคนิคการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
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กิ จ กรรมคลิ นิ ก เกษตรกรเคลื่ อ นที่ ร ่ ว มกั บ กิ จ กรรม
คาราวานความสุ ข เอสเอสไอ โดยน�ำนักศึกษาจากวิทยาลัย
การอาชีพบางสะพาน และวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้
ความควบคุมของคณาจารย์ ให้บริการตรวจเช็คและซ่อมแซม
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตรให้กลับมาใช้งาน
ได้เป็นปกติ กับเกษตรกร โดยหมุนเวียนไปจนครบ 7 ต�ำบล
ดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากต่อความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนอกจากการควบคุมดูแล
กระบวนการผลิต เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามลสารทีร่ ะบายออกจากกระบวนการ
ผลิตไม่สง่ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ และอาชีวอนามัยของพนักงาน
และคนในชุมชนแล้ว บริษัทยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการด�ำเนินกิจกรรมรณรงค์ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2551 บริษัทได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
ประเภทรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีอกี ด้วย
โครงการบ้านต้นกล้าชุมชน ร่วมสืบสานเจตนารมณ์ใน
การอนุรกั ษ์ผนื ป่าชายเลน บริเวณคลองบ้านปากปิด หมูท่ ี่ 1 ต�ำบล
พงศ์ประศาสน์ของกลุ่มอนุรักษ์คลองบ้านปากปิดที่ประกอบด้วย
สมาชิกนักอนุรักษ์ประมาณ 50 คน โดยการร่วมสร้างโรงเรือนเพาะ
ต้นกล้าไม้ป่าชายเลนสายพันธ์ุที่มีความเหมาะสมเฉพาะพื้นถิ่น
บางสะพาน การบรรจุถุงดินเพื่อเพาะต้นกล้า ทั้งนี้งบประมาณใน
การจัดหาต้นกล้าได้มาจากรายได้จากการจ�ำหน่ายปูดำ� ของโครงการ
ธนาคารปูด�ำ ท�ำเงิน
โครงการปลู ก ต้ น สนบริ เ วณชายหาดต� ำ บลพงศ์
ประศาสน์ จ�ำนวน 830 ต้น เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปล่อยสัตว์น�้ำวัยอ่อน และพิธี
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ร่ ว มแสดงความจงรั ก ภั ก ดี ร ่ ว มกั บ ประชาชนทุ ก หมู ่ เ หล่ า ทั้ ง ครู
นักเรียน ข้าราชการ ประชาชนในท้องถิ่นในวันที่ 3 ธันวาคม 2553
มีผู้เข้าร่วมกว่า 3,000 คน
โครงการเอสเอสไอรั ก ษ์ ช ายหาด เนื่ อ งในวั น
สิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน เป็นกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจกันของ
พนักงานบริษัท และบริษัทในเครือสหวิริยา รวมทั้งผู้ประกอบการ
ร้านค้า ในการท�ำความสะอาดเก็บขยะชายหาดแม่ร�ำพึงตลอดแนว
3 กิโลเมตรเป็นประจ�ำทุกปี ในปี 2553 มีผู้ประกอบการ พนักงาน
ผู้น�ำชุมชน ชาวบ้านเข้าร่วมกว่า 500 คน
โครงการค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 6 โดยความ
ร่วมมือกับกลุ่มครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในเขตบางสะพานให้
ความรู้กับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนทั่วอ�ำเภอบางสะพานรุ่นละ
78 คน ในเรือ่ งสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติเชิงวิทยาศาสตร์ การอนุรกั ษ์
และปลูกฝังความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ในชุ ม ชนให้ แ ก่ ตั ว แทนเยาวชนจากทุ ก โรงเรี ย นในเขตอ� ำ เภอ
บางสะพาน ด�ำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2549-2553 รวมทั้งหมด
6 รุ ่ น สามารถสร้ า งเครื อ ข่ า ยนั ก อนุ รั ก ษ์ ใ นอ� ำ เภอบางสะพาน
ประมาณ 428 คน
โครงการธนาคารขยะเอสเอสไอโดยการตรวจติดตาม
ส�ำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วม 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านในล็อค
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง โรงเรียนบ้านสวนหลวง โรงเรียน
อนุบาลบางสะพาน และโรงเรียนบ้านคลองลอย ตลอดปี 2553
มีรายได้ รวม 31,812 บาท และด� ำเนินการสร้างธนาคารขยะ
เพิ่มอีก 1 โรงเรียน ที่โรงเรียนบ้านมรสวบ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ เ ยาวชนในท้ อ งถิ่ น มี ค วามเข้ า ใจและแยกประเภทขยะ
ได้อย่างถูกต้อง และสามารถก�ำจัดขยะอย่างถูกวิธี รวมถึงการ
จัดการอย่างถูกต้องกับขยะที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
กิ จ กรรมดั ง กล่ า วเป็ น การต่ อ ยอดจากโครงการครู เ ทคโนโลยี

โครงการติดตามผลการด�ำเนินงานธนาคารขยะในสถานศึกษาเอสเอสไอ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)
โรงเรียน

ระยะเวลาดำ�เนินการ

1. บ้านในล็อค
มกราคม-สิงหาคม 2553
2. บ้านคลองลอย
มกราคม-สิงหาคม 2553
3. บ้านหนองหญ้าปล้อง
มกราคม-สิงหาคม 2553
4. อนุบาลบางสะพาน
มกราคม-สิงหาคม 2553
5. บ้านสวนหลวง
มกราคม-สิงหาคม 2553
6. บ้านมรสวบ		
รวม		

ปริมาณ

รายรับ

รายจ่าย

(กก.)

(บาท)

(บาท)

711.70
2,080.80
1,165.10
1,223.00
1,464.25

5,379.00
3,918.00
6,545.21
5,812.65
3,984.50

1,657.00
3,340.00
1,000.00

4,433.70
2,658.80
7,710.31
7,035.65
4,448.75

5,997.00

26,287.21

เริ่มดำ�เนินการเดือนธันวาคม 2553
6,644.85
25,639.36

คงเหลือ

40
innovate • strength

สะอาด ที่ มุ ่ ง เน้ น ให้ ค รู แ ละผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเกิ ด การ
เรี ย นรู ้ แ ละเข้ า ใจแนวทางการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ที่ มี อ ยู ่ ใ น
ท้องถิ่นเข้ามาใช้จัดการขยะและของเสียจากแหล่งต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นโครงการให้ความรู้น�ำร่อง ส�ำหรับการ
ต่ อ ยอดความคิ ด สู ่ ก ารด� ำ เนิ น โครงการ “ธนาคารขยะรี ไ ซเคิ ล
ต้นแบบ” ที่บริษัทมีแผนงานสนับสนุนให้เกิดขึ้นในโรงเรียนและ
ชุมชนบางสะพานต่อไป
โครงการเอสเอสไอคิดส์ (Super Smart & Intelligent
Kids) เป็นโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่อง
การรักษาสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้กับเยาวชนในชุมชน ส่งเสริม
ความรู้ให้เยาวชนในการตรวจวัดคุณภาพน�้ำจากแหล่งต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง โดยใช้แหล่งน�ำ้ ในโรงงานและแหล่งน�ำ้ โดยรอบโรงงาน
เป็นแหล่งเรียนรูจ้ ากสถานทีจ่ ริง รวมทัง้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษาในชุมชนกับองค์กร โดยจัดให้เยาวชนเป็น
ครั้งแรก มีผู้เข้าร่วมโครงการ 112 คน ในพื้นที่ต�ำบลแม่ร�ำพึง
โครงการนั ก สื บ เยาวชน เป็ น โครงการที่ ผ ลั ก ดั น ให้
เยาวชนในพื้นที่ได้สืบค้นความจริงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
อ�ำเภอบางสะพาน และสนับสนุนการเรียนรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์
และนิเทศศาสตร์ให้กบั กลุม่ เยาวชนในอ�ำเภอบางสะพาน ในปี 2553
มีนักเรียนสองกลุ่ม รวม 20 คนจากโรงเรียนชัยเกษม และวิทยาลัย
เทคโนโลยีการจัดการเหล็กและเหล็กบางสะพาน ที่ร่วมด�ำเนินการ
ถ่ายทอดความรู้ผ่านการท�ำรายการออกอากาศทางโทรทัศน์ระบบ
บอกรับสมาชิก (ในเขตบางสะพาน) ในสองหัวข้อ คือ น�้ำกับโรงงาน
อุตสาหกรรม และสเกลในอุตสาหกรรมเหล็ก
ส่งเสริมสังคม-จรรโลงวัฒนธรรมและศาสนา

สังคมชุมชนบางสะพานเป็นชุมชนทีม่ เี อกลักษณ์โดดเด่น อาศัย
อยูร่ ว่ มกันด้วยความถ้อยทีถอ้ ยอาศัยบนพืน้ ฐานวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามตลอดมา ในฐานะพลเมืองทีด่ ขี องสังคมบางสะพาน บริษทั

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำ�ปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

จึงให้ความร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือกลุม่ ต่างๆ ในชุมชนทีไ่ ด้รบั
ความเดือดร้อน และด�ำรงไว้ซึ่งศาสนาและวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
ได้แก่
การช่วยบรรเทาสาธารณภัยและภัยทางธรรมชาติ
ในปี 2553 ประชาชนในอ�ำเภอบางสะพานได้รับความเดือดร้อน
จากปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน�้ำในการอุปโภคบริโภค และน�้ำ
เพื่อการเกษตร อ�ำเภอบางสะพานจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแล้ง อ�ำเภอบางสะพานขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาปัญหา
ที่เกิดขึ้น และแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมที่บริษัท
ด�ำเนินธุรกิจอยู่ ทางบริษัทได้นำ� รถบรรทุกน�้ำของบริษัทเข้าร่วมกับ
ทางศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง อ�ำเภอบางสะพาน ในการลง
พื้นที่แจกจ่ายน�้ำให้ประชาชนที่ประสบปัญหาเป็นการช่วยบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน�้ำที่เกิดขึ้น ตามที่ได้รับ
เรื่ อ งร้ อ งขอมา รวมการออกแจกจ่ า ยน�้ ำ ทั้ ง สิ้ น 6 ครั้ ง จ� ำ นวน
35 หลั ง คาเรื อ น (เฉลี่ ย ได้ ป ระมาณ 5-6 หลั ง คาเรื อ นต่ อ ครั้ ง )
ปริมาณน�้ำที่น�ำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านรวม 70,000 ลิตร
การสนั บ สนุ น ด้ า นศาสนาและวั ฒ นธรรมโดยได้
สนับสนุนการบูรณะศาสนสถานและสร้างโบสถ์ให้กับวัดในชุมชน
ร่วมกิจกรรมศาสนาและประเพณีส�ำคัญในท้องถิน่ ต่อเนือ่ ง ส่งเสริม
กิจกรรมต่างๆ ที่สร้างคุณค่าทางศาสนาและจารีตประเพณีไทย
การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานในท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาชุมชน อาทิ สนับสนุนเตียงรับบริจาคโลหิตให้กับ
หน่วยกาชาด กิจกรรมวันลอยกระทง งานอะเมซิ่งบางสะพาน
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวบางสะพาน งานบางสะพานต� ำ นาน
เมืองทองนพคุณ
โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพกลุ่มประชาชน
เขตอ�ำเภอบางสะพาน ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ โดยร่วมกับเครือข่าย
บริการสุขภาพ คือ โรงพยาบาลบางสะพาน และสาธารณสุขท้องถิน่
จัดอบรมสัมมนาความรูด้ า้ นสุขภาพควบคูก่ บั การสืบสานวัฒนธรรม
ไทย โดยจัดกิจกรรมในวันผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการฅนเหล็กบางสะพานไตรกีฬานานาชาติ 2553
หรือ Bangsaphan International Triathlon 2010 เป็นโครงการ
ที่เอสเอสไอร่วมมือกับบริษัทในเครือสหวิริยา อ�ำเภอบางสะพาน
จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ และสมาคมไตรกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย
จัดขึ้นโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการจัดกิจกรรมปลูกป่า-ปล่อยปู
เฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในโอกาสเฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรูปแบบเดิมเป็นการจัด
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แข่งขันไตรกีฬา ด้วยการจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ การ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) เพื่อส่งเสริมและสร้างความ
ตื่นตัวให้ประชาชนบางสะพานและผู้ที่สนใจ รวมถึงนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เดินทางท่องเที่ยวในอ� ำเภอ
บางสะพานเพิ่มขึ้น อันเป็นการสร้างรายได้โดยกระจายสู่ท้องถิ่น
และสร้ า งให้ เ ป็ น กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษาของสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ
12 สิงหามหาราชินี
การแข่งขันไตรกีฬานีจ้ ดั ขึน้ เป็นครัง้ แรกของอ�ำเภอบางสะพาน
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2553 พร้อมกับบูรณาการกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพคนในชุมชน เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนมีความใส่ใจ
ในการดูแลสุขภาพ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ของอ� ำ เภอบางสะพาน จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ สู ่ ส ายตานานา
ประเทศ โดยแบ่งกิจกรรมการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. การแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติเพื่อสุขภาพชิงรางวัลประเภท
Fun Run ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร 2. การแข่งขันไตรกีฬา
ระยะ Sprint Triathlon ประกอบด้ ว ยการว่ า ยน�้ ำ 750 เมตร
ปั่นจักรยาน 20 กิโลเมตร และวิ่ง 10 กิโลเมตร โดยมีนักกีฬา
ไตรกีฬาสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 122 คน และผู้บริหารเครือสหวิริยา
สมัครเข้าร่วมแข่งขันไตรกีฬาประเภททีม (8 ทีม) จ�ำนวน 24 คน
กิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมในรูปแบบต่างๆ อาทิ ผู้แข่งขัน
อาสาสมัคร นักท่องเที่ยว หน่วยงานราชการ ประชาชนในชุมชน
รวม 2,919 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งนักกีฬาและนักท่องเที่ยว
ต่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น ที่ ต รงกั น ว่ า ประทั บ ใจการต้ อ นรั บ ที่ อ บอุ ่ น
และสถานที่ที่สวยงามในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และต้องการให้มี
การจัดกิจกรรมเช่นนี้ต่อไป

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำ�ปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการด้าน
สาธารณสุข บริการด้านทันตกรรม ซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร
กิจกรรมสันทนาการ บริการตัดผมให้แก่ประชาชนทุกต�ำบลในเขต
อ�ำเภอบางสะพาน ในนาม “โครงการคาราวานความสุขเอสเอสไอ”
ครอบคลุมพื้นที่ 7 ต�ำบล ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อช่วยส่งเสริม
สุขภาพคนในชุมชนและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นบางส่วน
ให้แก่ประชาชนในชุมชน ในปี 2553 พีน่ อ้ งประชาชนทัว่ บางสะพาน
เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานความสุขเอสเอสไอทั้งสิ้น 7 ครั้ง จ�ำนวน
1,065 คน
กิจกรรมวันผู้สูงอายุประจ�ำปี 2553 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8
เมษายน 2553 โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลบางสะพาน
และเครือข่ายบริการสุขภาพบางสะพานเพื่อร่วมด�ำเนินแนวทาง
ตามวิถสี บื สานสิง่ ดีงามตามวิถไี ทย และเพือ่ เป็นการแสดงสายใยรัก
ของสมาชิกในครอบครัว โดยจัดกิจกรรมบูรณาการเชิงสุขภาพ
และนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน พร้อมตรวจเช็กสุขภาพ
เบื้องต้น ชั่งน�้ำหนัก วัดความดันโลหิต เพื่อเก็บผลการตรวจในครั้งนี้
ใช้เป็นข้อมูลประเมินภาวะสุขภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม และวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน (ธาตุดิน
ธาตุน�้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง
ตามธาตุเจ้าเรือน สวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อท�ำจิตใจให้สงบ เพื่อ
เตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่อไป ต่อด้วยกิจกรรมยืดเหยียด
คลายกล้ามเนือ้ ด้วยกิจกรรมนันทนาการ มีผสู้ งู อายุเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น 78 คน
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สนับสนุนการกีฬาเพื่อคนในชุมชนแข็งแกร่ง

กี ฬ าไม่ เ พี ย งแต่ ช ่ ว ยให้ ร ่ า งกายสมบู ร ณ์ แ ข็ ง แรงยั ง ช่ ว ย
เสริ ม สร้ า งทั ศ นคติ แ ละจิ ต ใจที่ ดี ง าม บริ ษั ท จึ ง ส่ ง เสริ ม การจั ด
กิจกรรมกีฬาทั้งในหมู่พนักงาน นักเรียน และประชาชนรอบโรงงาน
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
จัดแข่งขันกีฬาภายในพนักงานประจ�ำปี การแข่งขัน
กีฬาตามฤดูกาล เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีและเสริมสร้าง
จิตวิญญาณของการร่วมแรงร่วมใจ โดยแต่ละปีมีพนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมกว่า 800 คน คิดเป็นกว่าร้อยละ 90 ของพนักงานทั้งหมด
จั ด แข่ ง กี ฬ าระหว่ า งพนั ก งานบริ ษั ท กั บ เจ้ า หน้ า ที่
หน่วยงานในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชนรอบโรงงาน ปี 2553 จัดขึ้น
16 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 7,500 คน
สนับสนุนการจัดกีฬานักเรียนท้องถิ่น กีฬานักเรียน
เยาวชน “บางสะพานเกมส์” บริษั ทได้ให้การสนับสนุนการจัด
แข่งขันกีฬาประจ�ำปีของนักเรียนบางสะพานประจ�ำปี เพือ่ เสริมสร้าง
สุขภาพอนามัยและความมีน�้ำใจเป็นนักกีฬาของนักเรียน สร้าง
ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่นักเรียน ครู-นักเรียนกว่า 1,800 คน
ร่วมกิจกรรม
ตอกย�้ำเจตนารมณ์การด�ำเนินกิจการตามแนวทาง
ความรับผิดชอบทางสังคม

โครงการ CSR DIW เป็นโครงการสนับสนุนผูป้ ระกอบการ
อุ ต สาหกรรมให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบทางสั ง คมของกรมโรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม เอสเอสไอเข้าร่วมโครงการและได้รับรางวัล
การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ ป ระกอบการ
อุ ต สาหกรรมต่ อ สั ง คม พ.ศ. 2552 และเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของ
โครงการอย่างต่อเนื่องผ่านรูปแบบประชุม สัมมนา และร่วมเป็น
เครือข่ายสมาชิก CSR DIW โดยในปี 2553 บริษัทได้เข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท�ำรายงานการประเมิน
ตนเองด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม CSR-DIW จนได้ รั บ โล่
และเกี ย รติ บั ต ร CSR DIW Continuous Awards เมื่ อ วั น ที่
25 มกราคม 2554
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ร่ ว มโครงการ CSR Awards ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร จัดโครงการ
SET Awards 2010 ขึ้น เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล
ให้แก่บริษทั จดทะเบียน ผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน บริษทั หลักทรัพย์
และบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน ที่มีความโดดเด่นด้านต่างๆ
รวมทั้งรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม (CSR
Awards) ทั้งนี้บริษัทได้คะแนนแบบส�ำรวจ กลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย
ร้ อ ยละ 98.43 สู ง กว่ า คะแนนเฉลี่ ย ทั้ ง กลุ ่ ม จ� ำ นวน 41 บริ ษั ท
ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 87.65 คะแนนดังกล่าวครอบคลุมในประเด็นต่างๆ
ดังนี้ ภาพรวมของการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริ ษั ท ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นแรงงาน ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ด้านการด�ำเนินกิจการอย่างเป็นธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อ
สินค้า/การบริการ และผู้บริโภค/ผู้ใช้บริการ ด้านการพัฒนาและ
การมี ส ่ ว นร่ ว มในชุ ม ชน ด้ า นธรรมาภิ บ าล และด้ า นนวั ต กรรม
และการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�ำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
CSR Day for Director กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้กรรมการ
บริษัทและผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้างานเอสเอสไอ 30 คน
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเพื่ อ พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล การท� ำ กิ จ กรรม
ความรั บ ผิ ด ชอบทางสั ง คม โดยมี ดร.พิ พั ฒ น์ ยอดพฤติ ก าร
ผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น ไทยพั ฒ น์ น� ำ เสนอรายละเอี ย ด หลั ก การ
การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมที่ครบถ้วนต่อองค์กร
ต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ CSR Day for Director จัดโดยสถาบัน
ธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สถาบันไทยพัฒน์
ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า บริษัท
ได้ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและชุ ม ชนมาอย่ า งยาวนาน และ
พัฒนาต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับพันธกิจในการสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับกิจการ และได้น�ำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ในการท�ำงานจากภายในองค์กรและภายนอกมา
ประยุกต์ใช้ขยายผลอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน
การสร้างเสริมสังคมตั้งแต่ระดับชุมชนตลอดไปจนถึงประเทศชาติ
ให้แข็งแกร่งสืบต่อไป

43

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำ�ปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

ด้านบุคลากรและสิทธิมนุษยชน

Happy Workplace

ในปี 2553 บริ ษั ท ได้ มี วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ “สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม
ผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างก�ำไรสม�่ำเสมอ
สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน” โดยหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสีย
ส�ำคัญขององค์กรก็คือ “พนักงาน” บริษัทจึงได้น� ำแนวคิดการจัดการ
แบบความสุข 8 ประการ (Happy Workplace) มาประยุกต์ใช้ในงาน
แรงงานสัมพันธ์ และน�ำแนวคิดด้านการบริหารงานบุคคลที่ทันสมัยมา
ประยุกต์ใช้อีกด้วย เพื่อ “ความส�ำเร็จขององค์กร” พร้อมกับ “รอยยิ้มของ
พนักงาน”
่ ่
		 จากการดำ�เนิ น การดั ง กลาวสงผลให้
บ ริ ษั ท ได้ รั บ คั ด เลื อ กจาก
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรับรางวัล “สถาน
ประกอบการดีเด่นด้านนันทนาการ” นอกจากนัน้ แล้วบริษทั ยังได้รบั รางวัล
สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน
จากกระทรวงแรงงานเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา)
รวมถึงบริษัทยังปรับปรุงระบบมาตรฐานแรงงานไทยจาก ระบบ มรท.
8001-2546 เป็ น มรท. 8001-2553 อี ก ด้ ว ย ทำ�ให้ พ นั ก งานเกิ ด
ความภาคภูมิใจ ที่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรที่สร้าง “ความสุข” ให้กับ
พนักงานและครอบครัวได้อย่างแท้จริง

ความส�ำเร็จของบริษัทบนรอยยิ้มของพนักงาน

สร้างงาน สร้างสุข

“

พนักงานถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน
ที่มีความส�ำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของ
บริษัท โดยบริษัทได้ให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการก�ำหนดนโยบายและการบริหารงาน
โดยการมอบอ�ำนาจการบริหารงานแก่
พนักงานในแต่ละระดับ เพื่อให้พนักงานเกิด
ความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่นที่ดีต่อบริษัท
พร้อมกันนั้นบริษัทได้ส่งเสริมสภาพแวดล้อม
การท�ำงานที่ประสบความส�ำเร็จต่างๆ
ของพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดง
ความคิดเห็น สนับสนุนการคิดนอกกรอบ
และการแสดงออกที่เหมาะสม การค้นคว้า
การวิจัยทดลอง ที่จะประสบความส�ำเร็จ
ในด้านนวัตกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของพนักงานในทุกระดับ
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง น�ำแนวคิด Happy
Workplace ก�ำหนดเป็นกิจกรรมต่างๆ
ให้แก่พนักงานและครอบครัวพนักงาน
เพื่อเพิ่มพูนแรงงานสัมพันธ์ที่ดีอยู่ให้
แน่นแฟ้นเพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างความผูกพัน
ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัท สร้างความ
ส�ำเร็จของบริษัทบนรอยยิ้มของพนักงาน

”

พนักงาน

ระดับบริหาร
ระดับจัดการ
ระดับบังคับบัญชา
ระดับปฏิบัติการ
รวม		

จ�ำนวน (คน)

26
104
441
428
999

หมายเหตุ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

นาวา จันทนสุรคน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
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ตระหนักถึงความผาสุกของพนักงาน

		 แนวคิดการจัดแรงงานสัมพันธ์แบบ Happy Workplace 8 ด้าน มาใช้กับองค์กร เพื่อความผาสุกของพนักงาน ประกอบด้วย
ด้าน

กิจกรรม/สวัสดิการที่จัด

Happy Body

ประกันสุขภาพ (โดยในปี 2553 บริษัทได้เพิ่มผลประโยชน์ในส่วนของค่าห้องพักผู้ป่วยให้กับพนักงาน)
ประกันอุบัติเหตุ
การจัดสัปดาห์รณรงค์ด้านสุขภาพพนักงาน ค้นหาพนักงานสุขภาพดี
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 6 ประเภท โดยหมุนเวียนจัดทั้งปี
การจัดกิจกรรมกีฬาสีประจ�ำปี
การจัดกีฬาร่วมกับชุมชนภายนอก และเครือสหวิริยา
จัดอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดและโรคเอดส์ กับพนักงานโดยวิทยากรภายนอก

Happy Money

บริการข้าวฟรี และอาหารราคาควบคุม ให้พนักงานโรงงาน
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
จัดรถรับ-ส่งพนักงานโรงงานเพิ่ม (จาก 4 เส้นทางเป็น 6 เส้นทาง)
เงินช่วยเหลือส�ำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่โรงงานบางสะพาน
เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านส�ำหรับพนักงานที่ไม่ได้มีภูมิล�ำเนาอยู่ในอ�ำเภอบางสะพาน
เงินช่วยเหลือส�ำหรับการเดินทางไปท�ำงานนอกเขตพื้นที่และต่างประเทศ
เงินค่าท�ำงานกะ
เครื่องแบบพนักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (จดทะเบียนจัดตั้ง ณ เดือนธันวาคม 2553)

Happy Family

กิจกรรมวันครอบครัว
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ (สอนอาชีพ) ให้กับครอบครัวพนักงาน (4 อาชีพ)
กิจกรรมวันเด็กส�ำหรับลูกหลานพนักงาน
กิจกรรม Happy Learning Camp (แคมป์เด็กส�ำหรับลูกหลานพนักงาน)
กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ 120 ครอบครัว
กิจกรรมไหว้พระ 9 วัดร่วมกับครอบครัว

Happy Relax

กิจกรรมชมรม
กิจกรรมสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่
กิจกรรม “SSI พาทัวร์”
การออกก�ำลังกายตอนเช้า

Happy Soul

กิจกรรมท�ำบุญวันขึ้นปีใหม่
กิจกรรมท�ำบุญและรดน�้ำด�ำหัวผู้บริหารในวันสงกรานต์
กิจกรรมสืบสานประเพณีหล่อเทียนจ�ำพรรษา
กิจกรรมท�ำบุญในเดือนเกิดพนักงาน

Happy Heart

การจัดกิจกรรมจิตอาสาระหว่างพนักงานกับชุมชน
การจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่ตกทุกข์ได้ยาก
ร่วมบริจาคโลหิตให้กับกาชาดจังหวัด และโรงพยาบาลบางสะพาน
ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทุก 3 เดือน

Happy Brain

จัดท�ำมุุมความรู้ต่างๆ ในพื้นที่โรงงาน
การจัดท�ำห้องสมุดเหล็ก
กิจกรรม Show and Share
กิจกรรม Innovation
การอบรมและพัฒนาความรู้ให้กับพนักงาน
ห้องสมุด Knowledge

Happy Society

กิจกรรม Face to Face กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพนักงาน		
กิจกรรม Night Workplace Visit เพื่อเยี่ยมพนักงานในการท�ำงานกะกลางคืน พร้อมรับฟังปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ในการท�ำงาน
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การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความเข้าใจกับพนักงานอย่างทั่วถึง

		

การสื่อสารถือเป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับการสร้างความเข้าใจ และสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร โดยบริษัทมุ่งเน้น
การสร้างช่องทางการสื่อสารแบบหลากหลายช่องทาง และเป็นการสื่อสารแบบไปกลับ (2 Way communications) ซึ่งช่องทางสื่อสาร
ที่บริษัทใช้มีดังนี้
ช่องทางการสื่อสาร

วัตถุประสงค์

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
วีดทิ ศั น์สมั ภาษณ์กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(เผยแพร่ทั้งทาง Intranet และโทรทัศน์)
การจัดเวทีน�ำเสนอผลงาน
และแผนการด�ำเนินงาน

เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบนโยบาย ทิศทางการด�ำเนินงาน และ
ผลประกอบการที่ส�ำคัญของบริษัทโดยตรงจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

เสียงตามสาย
ประชุมฝ่าย/ทีมงานก่อนเริ่มงาน
(Morning Talk)
วารสาร SSI loves all

ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์เยี่ยมพบพนักงาน
ณ พื้นที่ท�ำงาน (Face-to-Face
Workplace Visit)
ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์เยี่ยมพบพนักงาน
กะกลางคืน (Night Workplace Visit)
เยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์
คณะกรรมการ Shop Steward
จัดท�ำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์

การส่งข้อความ SMS
โทรทัศน์เพื่อการสื่อสารภายใน
(Internal TV)

ผลงานปี 2553

เพื่อให้พนักงานระดับจัดการขึ้นไปทุกคน ได้เข้าร่วมรับทราบ
และแสดงความคิดเห็นถึงทิศทางและการด�ำเนินธุรกิจ
ทั้งในภาพรวมของบริษัทและต่างสายงาน เพื่อสามารถน�ำไป
สื่อสารถ่ายทอดต่อยังทีมงานในระดับฝ่ายและส่วนได้โดยชัดเจน
ถูกต้องและทั่วถึง
เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลโดยตรงจากผู้บริหารสายงานต่างๆ
เพื่อความเข้าใจในภาพของธุรกิจ หรือกระบวนการท�ำงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ผู้จัดการและพนักงานของทุกฝ่าย หรือส่วน ได้มีการสื่อสาร
แบบสองทางระหว่างกันทุกวันท�ำงาน
เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของบริษัท และกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
ตลอดจนยกย่อง ชมเชย แก่พนักงานที่มีผลงานดี หรือปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างในด้านต่างๆ ตามค่านิยมเอสเอสไอ
เยี่ยมพบพนักงานในพื้นที่ท�ำงานจริง เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร
และกิจกรรมของบริษัท พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากพนักงาน
เยี่ยมพบพนักงานกะในสภาพการท�ำงานจริงในเวลากลางคืน

4 ครั้ง
ผู้เข้าร่วม 230 คน

เพื่อดูแลสภาพความเป็นอยู่และมีโอกาสในการสื่อสารกับพนักงาน
และครอบครัว ณ บ้านของพนักงานเองเป็นรายครอบครัว
เพื่อเป็นกลุ่มพนักงานที่จะสื่อสารกลับไปยังหน่วยงานของตนเอง
รวมถึงน�ำเรื่องราวต่างๆ ภายในหน่วยงานมาสื่อสารให้กับบริษัททราบ
เพื่อให้พนักงานทราบถึงกิจกรรมที่บริษัทด�ำเนินการและจะด�ำเนินการ
ในอนาคต รวมถึงสาระความรู้ทางด้านการด�ำรงชีวิตและสุขภาพ
ของพนักงาน
เพื่อให้พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง
และทันต่อเหตุการณ์
เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารส�ำคัญต่างๆ
ไปยังพนักงานได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

120 ครอบครัว

บางสะพาน 5 ครั้ง
กรุงเทพฯ 16 ทีม
เฉลี่ยวันเว้นวัน
7 ฉบับ

ครบทุกหน่วยงาน ทุกพื้นที่
ท�ำงานจ�ำนวน 17 หน่วยงาน
ไตรมาสละครั้ง
8 ครั้ง

ประชุม 10 ครั้ง
18 ฉบับ

18 ครั้ง
5 ครั้ง
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พัฒนาพนักงาน

		

บริษัทได้ดำ�เนินการพัฒนาความรู้ และทักษะของพนักงานทุกระดับด้วยวิธีการต่างๆ หลากหลายแนวทาง

แนวทาง

วิธีการ

ผลงานปี 2553

การพัฒนาในการท�ำงาน
(On-the-Job Development)

การก�ำหนดมาตรฐานความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นของต�ำแหน่งงานต่างๆ
แล้วหัวหน้างานรับผิดชอบอบรม สอนงานให้พนักงานในต�ำแหน่งงาน
ดังกล่าวสามารถท�ำได้ตามระดับความรู้และทักษะที่ต้องการ โดยมี
การติดตามประเมินผลโดยใกล้ชิดเป็นประจ�ำ
หลักสูตรตามขีดความสามารถหลัก (Core Competency)
หลักสูตรตามขีดความสามารถในการจัดการ (Managerial Competency)
หลักสูตรตามขีดความสามารถเฉพาะด้าน (Functional Competency)
หลักสูตรกรณีศึกษาส�ำหรับผู้บริหาร (Management Case Study)
หลักสูตรพิเศษต่างๆ
การส่งพนักงานไปอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันภายนอก
ทั้งในและต่างประเทศ

123 ราย

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของงานและเป็นเวทีส�ำหรับ
การแลกเปลี่ยนแนวคิด เทคนิค วิธีการ ประสบการณ์ รวมถึง
เป็นการเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี
ด้านอุตสาหกรรมเหล็กให้กับพนักงาน
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของผลงานและสิ่งประดิษฐ์ และเป็น
เวทีส�ำหรับการแลกเปลี่ยนแนวคิด เทคนิค วิธีการ ประสบการณ์
ด้านวิศวกรรม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม
การให้พนักงานโดยเฉพาะอย่างยิง่ ระดับจัดการขึน้ ไปได้กำ� หนดแผนการ
พัฒนาตนเอง โดยในบางทักษะ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางบริษัทได้ก�ำหนดระดับทักษะที่แต่ละระดับต�ำแหน่งควรมี แล้วให้
พนักงานได้พัฒนาตนเองโดยการสนับสนุนของบริษัทได้พัฒนายกระดับ
ในเรื่องดังกล่าว
กิจกรรม Change Action Team (CAT) เป็นเวทีที่ให้ผู้จัดการทั่วไป และ
ผู้จัดการฝ่ายได้รวมกันเป็นทีมต่างๆ โดยสวมบทบาทเสมือนฝ่ายจัดการ
ของบริษทั เพือ่ ระดมสมอง ตลอดจนวางแผนพัฒนาธุรกิจและกระบวนการ
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งได้เป็นแผนปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง
(Change Action Plan) ของบริษัท
การน�ำคณะผูบ้ ริหารเดินทางไปเยีย่ มชมกิจการและการบริหารขององค์กร
ชัน้ น�ำทัง้ ในแวดวงอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือข้ามอุตสาหกรรม เพือ่ ศึกษา
แนวทางการบริการ และเรียนรูแ้ นวทางปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (Best Practice)
จากองค์กรดังกล่าว และการปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั
ทุนการศึกษาปริญญาโท ส�ำหรับพนักงานระดับจัดการขึ้นไป

1 ตุลาคม 2553
จ�ำนวนพนักงานเข้าร่วม 230 คน
จ�ำนวนผลงานทีน่ ำ� เสนอ 18 เรือ่ ง

การอบรมภายในบริษัท
(In-house Classroom Training)

การอบรมภายนอกบริษัท
ทั้งในและต่างประเทศ (Domestic
and Overseas Training)
การจัดประชุมทางวิชาการ SSI & WCE
Technical Symposium

การน�ำเสนอผลงาน SSI & WCE
Innovation Awards 2010
การพัฒนาตนเอง (Individual
Development Plan)

การจ�ำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ
(Business Simulation)

การเยี่ยมชมด้านการบริหาร
ขององค์กรชั้นน�ำ (Executive
Study Tour)
การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญา
ส�ำหรับพนักงานผู้ผ่านการคัดเลือก

154 หลักสูตร 5,412 ราย
ชั่วโมงอบรม เฉลี่ย 20.35/คน/ปี

252 หลักสูตร 540 ราย
ชั่วโมงอบรม เฉลี่ย 9.44/คน/ปี

25 พฤศจิกายน 2553
จ�ำนวนพนักงานเข้าร่วม 185 คน
จ�ำนวนผลงานทีน่ ำ� เสนอ 10 เรือ่ ง
33 ราย

5 ทีม
50 คน

2 ครั้ง
63 ราย

2 คน
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ส�ำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey)

บริษัทได้ด�ำเนินการส�ำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัท
ได้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลให้พนักงานเกิดภาวะผูกพันกับองค์กร รวมทั้งได้ทราบแนวทางที่บริษัทจะปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้พนักงาน
เกิ ด ความรู ้ สึ ก ในทางบวกกั บ องค์ ก ร และน� ำ ไปสู ่ พ ฤติ ก รรมของความผู ก พั น ของพนั ก งาน (Employee Engagement) ต่ อ ไป
ผลการส� ำรวจความผูกพันของพนักงานประจ� ำปี 2553 นั้น บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ� ำกัด (มหาชน) ได้ผลของคะแนนอยู่ที่
ร้อยละ 54 โดยถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
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ด้านนวัตกรรม การวิจัย พัฒนา
และการเผยแพร่นวัตกรรม
หลั ง จากประกาศใช้ แ ผนธุ ร กิ จ ฉบั บ ใหม่ พ ร้ อ มวิ สั ย ทั ศ น์ “สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม
ผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างก�ำไรสม�่ำเสมอ สร้างผลตอบแทน
แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน” บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ
เดิ น หน้ า ยกระดั บ ความสามารถขององค์ ก รในมิ ติ ต ่ า งๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น วิ สั ย ทั ศ น์ ใ หม่
ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับโลก และสร้างสรรค์
ผลงานวิจยั อย่างต่อเนือ่ ง โดยผลงานวิจยั ต่างได้รบั การยอมรับทัง้ จากเวทีวชิ าการในประเทศ
และระดับนานาชาติ
สร้างสรรค์นวัตกรรม

ในปี 2553 บริษัทได้เล็งเห็นความส�ำคัญของความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมว่าจะ
เป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งและโดดเด่นให้กับองค์กร จึงได้มีการตั้งคติพจน์
ว่า “สร้างสรรค์ • ความแข็งแกร่ง” หรือ “innovate • strength” เพื่อให้ทุกภาคส่วนในองค์กร
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การด�ำเนินการจัดท�ำกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของบริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีบ่ ริษทั
ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในแผนธุรกิจ 3 ปี และเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรมเป็นไปตามแนวทางวิสัยทัศน์ใหม่คือ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างก�ำไรสม�่ำเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วน
ได้เสียอย่างยั่งยืน” บริษัทจึงได้มีประกาศแต่งตั้งคณะท�ำงานบริหารจัดการด้านนวัตกรรม
ขึ้นมา 2 คณะ ประกอบด้วย 1. คณะท�ำงานจัดท�ำกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
2. คณะท�ำงานสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้าขึ้น
เพื่อก่อเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมขึ้น
คณะท�ำงานจัดท�ำกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม
บริ ษั ท ได้ ป ระกาศแต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งานจั ด ท� ำ กระบวนการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ให้กับองค์กรมีหน้าที่หลักส�ำคัญ ดังนี้
1. ศึกษาและออกแบบกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม 2. ประสานงานกับผู้บริหาร
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวน แก้ไข รักษา และพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์
นวั ต กรรม พร้ อ มทั้ ง ก� ำ กั บ ดู แ ล และติ ด ตามให้ ก ารด� ำ เนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ เป็ น ไปตาม
กระบวนการและเป้าหมายทีไ่ ด้จดั วางไว้ 3. ก�ำหนดกฎเกณฑ์และตัวชีว้ ดั ทีใ่ ช้วดั ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จัดท�ำขึ้น 4. พัฒนาเครื่องมือที่จะใช้
ในกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม 5. ส่งเสริม สร้างจิตส�ำนึก ตลอดจนกระตุน้ เตือนพนักงาน
ทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของนวัตกรรม 6. จัดให้มีการประชุมคณะท�ำงาน
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และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะผู้บริหารอาวุโส (Senior
Management Committee) ทราบเป็นระยะๆ
ในปี 2553 คณะท�ำงานจัดท�ำกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ได้ออกแบบกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation System)
เพื่อน�ำมาปฏิบัติใช้ในองค์กร และสื่อสารความรู้ในเรื่องนวัตกรรม
ไปยังพนักงานทุกระดับ ผ่านช่องทางการสือ่ สารต่างๆ อาทิ โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว การเผยแพร่ตวั อย่างชิน้ งานทีถ่ อื ได้วา่
เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรม และส่งเสริมให้พนักงานส่งความคิด
สร้างสรรค์ของตนเองหรือของกลุ่มที่ได้ร่วมกันคิดค้นขึ้น ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ Innovation Platform ปรากฏว่า มีพนักงาน
ให้ความสนใจส่งความคิดสร้างสรรค์ทดี่ ี มีคณ
ุ ค่าและเป็นประโยชน์
กับองค์กรในการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมมากถึง 287 เรื่อง
แนวความคิดต่างๆ เหล่านี้จะต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบและ
รับลงทะเบียนจากคณะท�ำงานฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความคิดที่มุ่งเน้น
พัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพ และการลดค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก
กระบวนการผลิต แสดงให้เห็นว่าพนักงานของบริษัทให้ความสนใจ
กับระบบดังกล่าวอย่างมาก และพยายามคิดค้นหาแนวทางใหม่ๆ
ที่เป็นประโยชน์ให้กับองค์กรอย่างสม�่ำเสมอ ส่งผลให้บริษัทได้รับ
ผลประโยชน์ทงั้ ในรูปแบบทีส่ ามารถคิดเป็นมูลค่าเงินได้และไม่สามารถ
คิดเป็นมูลค่าเงินได้ อาทิ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ได้ถึง 34.6 ล้านบาท เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการท�ำงาน
รวมถึงการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
คณะท�ำงานสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและ
บริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า (Innovate Premium Value
Product Working Committee)
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการให้กบั ลูกค้า บริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะท�ำงาน
สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับ
ลูกค้า (Innovate Premium Value Product Working Committee)
ขึ้ น มา เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ้ า งต้ น และเป็ น การยกระดั บ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เหนือกว่าผู้ผลิตรายอื่นๆ ส่งผลให้ในปี
2553 บริษัทสามารถสร้างยอดขายในตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่
ถึง 56,500 ตัน คิดเป็นรายได้มากถึง 1,261 ล้านบาท
แผนงานเป้าหมายและระบบประเมินผล 2.0

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว บริษัท
ตระหนักดีวา่ ทรัพยากรมนุษย์คอื ทรัพยากรทีม่ คี า่ และมีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งในการด�ำเนินธุรกิจ เป็นไปไม่ได้เลยที่บริษัทจะด�ำรงความ
แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมโดยปราศจากพนักงานทีม่ คี วามแข็งแกร่ง
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และมีคุณภาพ ในปี 2553 บริษัทได้ริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ส�ำคัญ
2 ประการ คือ แผนงานเป้าหมาย 2.0 (Goal Program 2.0) และ
ระบบการประเมินผลงาน 2.0 (Appraisal System 2.0)
• แผนงานเป้าหมาย 2.0 (Goal Program 2.0) น�ำมาซึ่ง
ความชัดเจนมากขึ้นทั้งในขอบเขต วัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบ
และอ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจนและจริ ง จั ง ยิ่ ง ขึ้ น
รวมไปถึงการสร้างความพึงพอใจและการเพิ่มคุณค่าต่องานของ
แต่ละบุคคลมากยิ่งขึ้น
• ระบบการประเมินผลงาน 2.0 (Appraisal System 2.0)
น�ำมาซึ่งการขับเคลื่อนให้พนักงานแต่ละคนได้บรรลุถึงขีดความ
สามารถสูงสุดที่เป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน ด้วยการมุ่งเน้นและ
บ่มเพาะจุดแข็งและเอาชนะจุดอ่อนของแต่ละบุคคล
เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม
เพื่อความแข็งแกร่งของบริษัทมีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น บริษัทจึงก�ำหนดให้มีวาระการประชุมในเรื่องนวัตกรรม
เข้าไปในการประชุมผู้บริหาร (Management Meeting) เป็นประจ�ำ
ทุกเดือน เพื่อให้ทุกสายงานได้รายงานถึงความคิดสร้างสรรค์และ
ความก้าวหน้าของโครงการริเริ่มต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของแต่ละสายงาน ให้ผู้บริหารได้รับทราบ
มุ่งเน้นงานวิจัย...พัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไทย
สู่มาตรฐานโลก

บริ ษั ท มี เ จตนาชั ด เจนที่ จ ะมุ ่ ง เน้ น สู ่ ง านวิ จั ย จึ ง ได้ จั ด ตั้ ง
หน่ ว ยงานวิ จั ย ขึ้ น มาเพื่ อ รองรั บ ภารกิ จ ในการมุ ่ ง สู ่ อ งค์ ก รแห่ ง
นวัตกรรมตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ทั้งนี้ส่วนวิจัยและพัฒนาของ
บริษัทได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้มีการรณรงค์
ให้บุคลากรเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของงานวิจัย โดยการส่งผลงาน
เพื่อขอรับรองเป็นงานวิจัยจากส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี
โดยตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปี 2553 บริษัทส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับรอง
เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 69 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการวิจัยกว่า
55.34 ล้านบาท ซึ่งงานวิจัยจ�ำนวนหนึ่งสามารถด�ำเนินการขอจด
สิทธิบัตรได้ นอกจากนี้ เอสเอสไอถือเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียว
ในกลุ่มผู้ผลิตเหล็กในการส่งผลงานวิจัยแก่ สวทช. เป็นจ�ำนวนมาก
ในแต่ละปี แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ และเล็งเห็นความส�ำคัญของ
งานวิจัยและพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้อย่างยั่งยืน ส�ำหรับ
ในปี 2553 บริษทั ด�ำเนินโครงการวิจยั และพัฒนา จ�ำนวน 17 โครงการ
โดยแบ่งเป็นงานวิจยั ผลิตภัณฑ์ 8 โครงการ และงานวิจยั ในกระบวน
การผลิต 9 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการวิจยั กว่า 10.81 ล้านบาท
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innovate • strength
โครงการวิจัยและพัฒนาของเอสเอสไอ
1. โครงการที่ได้รับการรับรองแล้ว

• Product Quality
• Process Improvement
• รวม

26 โครงการ
26 โครงการ
52 โครงการ

มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า

24,434,856 บาท
20,091,363 บาท
44,526,219 บาท

8 โครงการ
9 โครงการ
17 โครงการ

มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า

5,309,995 บาท
5,505,194 บาท
10,815,189 บาท

2. โครงการปี 2553

• Product Quality
• Process Improvement
• รวม

เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

บริษัทมีความมุ่งหมายที่จะสนับสนุนและยกระดับองค์ความรู้
ด้านการวิจัย เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ และเกิดการเผยแพร่ความรู้
ที่ได้จากการวิจัย จึงได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศ และการสนับสนุนรางวัลนักโลหะวิทยา
ดี เ ด่ น ประจ� ำ ปี 2553 ให้ แ ก่ รศ. ดร.ปริ ท รรศน์ พั น ธุ บ รรยงก์
ผู้อ�ำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และรางวัล
นักโลหะวิทยารุ่นเยาว์ดีเด่นให้แก่ ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์ นักวิจัย
ประจ�ำห้องปฏิบัติการกัดกร่อนและการวิเคราะห์การประลัยและ
การเสื่ อ มสภาพขอวั ส ดุ ห น่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ล
การใช้งานวัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
ผลงานวิจัยของบริษัทได้รับคัดเลือกให้น�ำเสนอให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยส�ำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อวงการ
โลหะวิทยา ประกอบด้วย
การประชุมวิชาการโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย
		 ครั้งที่ 4
		 การประชุมทางวิชาการนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทย โดยในปี
2553 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท�ำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553 ผลงานวิจัยของบริษัท
3 ผลงานได้รับคัดเลือกให้น�ำเสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
		 1. “การพั ฒ นาเหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อ นคาร์ บ อนต�่ำ ที่ มี ธ าตุ
โบรอนเป็นส่วนผสมส�ำหรับการลากขึ้นรูปลึก” เป็นการพัฒนา
เหล็กแผ่นรีดร้อนคาร์บอนต�่ำที่มีธาตุโบรอนเป็นส่วนผสมส�ำหรับ
การลากขึ้นรูปลึก		

		 2. “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนผสมทางเคมีและ
เงื่ อ นไขการรี ด ต่ อ สมบั ติ ท างกลของเหล็ ก กล้ า ความแข็ ง แรงสู ง
ธาตุผสมต�่ำด้วยวิธีทางสถิติ : การถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปร”
เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนผสมทางเคมีและเงื่อนไข
การรีดต่อสมบัติทางกลของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงธาตุผสมต�่ำ
ด้วยวิธีทางสถิติ : การถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปร
		 3. “การศึกษาสมบัติทางกลที่อุณหภูมิสูงของเหล็กกล้า
คาร์บอนต�่ำที่มีโบรอนเป็นส่วนผสม” เป็นการศึกษาสมบัติทางกล
ที่อุณหภูมิสูงของเหล็กกล้าคาร์บอนต�่ำที่มีโบรอนเป็นส่วนผสม
การประชุมทางวิชาการและแสดงผลงานวิทยาศาสตร์
		 และเทคโนโลยีด้านวัสดุ MS&T ประจ�ำปี 2010
		 ผลงานวิจัยของบริษัทในชื่อ “Normalizing ConditionMicrostructures-Mechanical Properties Relation of Hot Rolled
Steel Strip for Gas Cylinder Production” ได้รับคัดเลือกให้
น�ำเสนอผลงานวิจยั และพัฒนาในการประชุมทางวิชาการและแสดง
ผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดา้ นวัสดุ MS&T ประจ�ำปี 2010
ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวเป็นงานวิจัยเชิงลึกที่มุ่งศึกษาผลการอบปกติ
ต่อโครงสร้างของจุลภาค สมบัตทิ างกลของเหล็กแผ่นรีดร้อนส�ำหรับ
ถังแก๊สนับเป็นงานวิจัยชิ้นส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพเหล็กแผ่น
รีดร้อนส�ำหรับถังแก๊สเพื่อสนองตอบต่อความต้องการขั้นสูงและ
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตถังแก๊ส ทั้งยังเป็น
การสร้างสรรค์งานวิจัยและองค์ความรู้ที่ส�ำคัญส�ำหรับการต่อยอด
หรือพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมการผลิตถังแก๊สที่สามารถ
น�ำไปใช้ได้จริงอีกด้วย
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		 Materials Science & Technology 2010 Conference
& Exhibition ถือเป็นงานประชุมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงาน
วิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมด้านวัสดุที่ยิ่งใหญ่
งานหนึ่งในระดับนานาชาติ งานประชุม MS&T’10 ครั้งนี้ จัดขึ้น
ระหว่ า งวั น ที่ 17-20 ตุ ล าคม 2553 ที่ เ มื อ งฮู ส ตั น รั ฐ เทกซั ส
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยความร่วมมือระหว่าง 4 องค์กรชั้นน�ำ
ทางด้านวัสดุ ได้แก่ สมาคมเซรามิกแห่งอเมริกา (The American
Ceramic Society, ACerS) สมาพันธ์เทคโนโลยีเหล็กและเหล็กกล้า
(Association for Iron & Steel Technology, AIST) สมาคมโลหะ
แห่งอเมริกา (ASM International, ASM) และสมาคมแร่ โลหะ
และวัสดุ (The Minerals, Metals & Materials Society, TMS)
เพือ่ เป็นเวทีในการแสดงความก้าวหน้าทางนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
การผลิตและการพัฒนาวัสดุ รวมถึงเป็นเวทีในการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ แลกเปลีย่ นความรูท้ างด้านเทคโนโลยีวสั ดุจากผูเ้ ข้าร่วมงาน
ซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัสดุจากมหาวิทยาลัยและบริษัท
ชั้นน�ำทั่วโลก โดยในการจัดประชุมครั้งที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมสัมมนา
กว่า 3,000 คนจากทั่วโลก
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแตกหักและ
		 ความแข็งแรงของของแข็ง ครั้งที่ 8
		 การประชุมวิชาการดังกล่าว (8th International Conference
on Fracture and Strength of Solids) จัดขึ้นที่กัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย บริษัทได้รับการตอบรับจากคณะผู้จัดงานให้
น�ำเสนองานวิจยั ทีช่ อื่ “Correlation between Chemical Composition
as well as Rolling Conditions and Mechanical Properties
of Hot-rolled Low Carbon Steels Using Statistical Multiple
Regression Analysis” ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ศึกษาผลของส่วนผสม
ทางเคมี เงื่อนไขการรีด ต่อสมบัติทางกลของเหล็กกล้าด้วยกรรมวิธี
ทางสถิ ติ และสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ งานด้ า นการทดสอบใน
อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนได้เป็นอย่างดี ซึง่ นับว่าเป็นสิง่ ทีย่ นื ยัน
ถึงการยอมรับ และความเชือ่ ถือในงานวิจยั และพัฒนาของเอสเอสไอ
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรับรอง
โดยหน่วยงานรับรองมาตรฐานระดับโลก

ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของบริษัทนอกจากมุ่งเน้นให้เกิด
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ลู ก ค้ า ตลอดจนเพิ่ ม ยอดขาย
สร้างผลก�ำไรให้กับบริษัท และก้าวสู่ความเป็นผู้น�ำตลาดเหล็กแผ่น
ชั้นคุณภาพพิเศษแล้ว ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมดังกล่าวยังได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
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(Classification Societies) ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกทั้งหมด
เพื่อแสดงให้เห็นว่าเอสเอสไอมีขีดความสามารถในการที่จะผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพพิเศษได้ครอบคลุมกับทุกความต้องการ
ของลูกค้าชั้นน�ำในประเทศ รวมทั้งยังมุ่งมั่นเพื่อขยายตลาดไปยัง
ต่างประเทศต่อไปในอนาคตอีกด้วย โดยในปี 2553 ที่ผ่านมา
บริษัทได้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จนได้รับการรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับโลก ดังนี้
• Det Norske Veritas (DNV, Norway) กลุ่มผลิตภัณฑ์
ชั้นคุณภาพพิเศษ เกรด NV-A และ NV-B
• Lloyd’s Register, England กลุ่มผลิตภัณฑ์ชั้นคุณภาพ
พิเศษ เกรด LR-A, LR-B, LR-D, 360AR และ 410AR
• Bureau Veritas (BV, France) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชนั้ คุณภาพ
พิเศษ เกรด BV-A, BV-B และ BV-D
มาตรฐานดังกล่าวนับเป็นอีกเครื่องหมายการันตีคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ตลอดจนกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน และขีดความ
สามารถในการผลิตเหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษ สร้างความมั่นใจ
ให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ การต่อเรือ และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น หม้อต้มความดันสูง (Boiler and
Pressure Vessel) อุตสาหกรรมการขุดเจาะน�้ำมัน (Petroleum
Support Base) ซึ่งต้องการเหล็กที่มีความแข็งแรงสูง และมีความ
สะอาดสูงมาก กล่าวคือต้องควบคุมปริมาณสารมลทิน (Inclusion)
ให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ น ้ อ ยมากๆ และต้ อ งควบคุ ม กระบวนการผลิ ต
ในทุกขั้นตอนอย่างมืออาชีพ
นวัตกรรมโครงการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
คิดค้นและสร้างสรรค์ของบุคลากรในหน่วยงานวิจัยและพัฒนา
ของบริษทั โดยใช้ประสบการณ์และความรูท้ สี่ งั่ สมมาอย่างยาวนาน
ร่วมกันวางแผนการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั้งยังมีการ
ร่วมมือกับหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา
ในประเทศ รวมถึ ง ลู ก ค้ า ของบริ ษั ท เพื่ อ ร่ ว มวิ จั ย และพั ฒ นา
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์
มากมายทั้ ง แก่ ตั ว พนั ก งานเองในแง่ ข องการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ตนเองและประโยชน์แก่บริษัทในการบรรลุแนวทางการมุ่งสู่องค์กร
แห่งนวัตกรรม ในด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็ก
คุณภาพสูงโดยเฉพาะในกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ และสร้างสรรค์
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก อีกทัง้ ยังก่อให้เกิดเป็นองค์ความรูท้ างด้าน
เหล็กแก่บคุ คลทัว่ ไปในวงการผลิตเหล็กของไทย และจะเป็นพืน้ ฐาน
ทีส่ ำ� คัญในการพัฒนา ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการยกระดับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมเหล็กของประเทศให้ก้าวสู่แนวหน้าของอุตสาหกรรม
เหล็กของโลกได้ในอนาคต
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลแห่งความส�ำเร็จ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จ� ำ กั ด (มหาชน) หรื อ เอสเอสไอ มี ค วามมุ ่ ง มั่ น
และตั้งใจจริงในการด�ำเนินงาน ภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มก� ำลังของกลุ่มผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น�ำตลาดเหล็กแผ่นชั้นคุณภาพ
พิเศษของอาเซียน และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน ส่งผลให้เอสเอสไอ
ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

การดูแลก�ำกับกิจการที่ดี
เอสเอสไอได้ตระหนักถึงการบริหารงานภายใต้หลักการก�ำกับดูแลที่ดี และจริยธรรม
องค์กร ซึง่ เอสเอสไอมีการก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ไิ ว้อย่างชัดเจน และยึดมัน่ ในการด�ำเนินงาน
มาโดยตลอด อันจะเห็นได้จากรางวัลเกียรติยศที่ได้รับ ดังนี้
• รางวัลคณะกรรมการแห่งปี 2547/48 และปี 2549/50 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
		 กรรมการบริษัทไทย (Board of the Year for Distinctive Practices 2004/05 and
		 2006/07)
• รางวัล SET Awards 2 ปีซ้อน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 - ปี 2005 รางวัล Best Corporate Governance Report
		 - ปี 2006 รางวัล Distinction in Maintaining Excellent Corporate

การบริหารจัดการ
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มระดับประสิทธิภาพการด� ำเนินงาน
ในทุกๆ ด้าน ท�ำให้เอสเอสไอได้รับรางวัลสูงสุดจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จัดโดยกระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรายแรกในประเทศไทย ได้แก่
• รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2546
		 และได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ในประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
• รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเด่น จากกระทรวงอุตสาหกรรม
		 - 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
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รางวัลการจัดการด้านโลจิสติกส์ดเี ด่น ประเภทโรงประกอบ
โลหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2553
โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่ประสบผลส�ำเร็จ
ภายใต้โครงการส่งเสริมลดการใช้พลังงานในสาขาขนส่ง
ปี 2553

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กควบคู่ไปกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร สังคม ชุมชน และเป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม เอสเอสไอได้พฒ
ั นาองค์กรให้เป็นสถานประกอบกิจการ
ที่ให้ความส�ำคัญและเอาใจใส่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ส่งผลให้บริษัท
ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องมากมาย
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

• รางวัล Thailand Energy Awards 2009 ประเภทผู้บริหาร
ด้านอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมดีเด่น
• รางวัล Thailand Energy Awards 2008 ประเภทโรงงาน
ควบคุมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการท�ำงานระดับ
ประเทศ ประจ�ำปี 2544-2550 (ได้รบั รางวัลนี้ 7 ปีตดิ ต่อกัน)
• รางวัลโครงการโรงงานสีขาวดีเด่น ประจ�ำปี 2546
• รางวัลสถานประกอบการที่มีการจัดการและรักษาสภาพ
แวดล้อมตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจ�ำปี 2544 (EIA Awards 2001)
• รางวัลดีเด่นประเภทโรงงานควบคุมที่อนุรักษ์พลังงาน
ประจ�ำปี 2543
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

• รางวั ล เชิ ด ชู เ กี ย รติ ส ถานประกอบกิ จ การดี เ ด่ น ด้ า น
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจ�ำปี 2553
5 ปีติดต่อกัน
• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงาน
ประจ�ำปี 2546-2550 (ได้รับรางวัลนี้ 5 ปีติดต่อกัน)
• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
ประจ�ำปี 2546-2550 (ได้รับรางวัลนี้ 5 ปีติดต่อกัน)
• รางวัลผู้ท�ำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการประจ�ำปี 2553
นอกจากนี้ เอสเอสไอยั ง ได้ รั บ ใบรั บ รองและมาตรฐาน
อุตสาหกรรมที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ ดังนี้
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มาตรฐานอุตสาหกรรม
• 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
• ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบตั กิ าร มอก. 17025-2543
• ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตามมาตรฐาน มอก. 18001
• ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
ISO 14001
• ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน
ISO 9001 : 2000
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จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ของบริษัท
บริษัทจะด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์
และความสามารถในการแข่งขัน โดยปฏิบตั แิ ละประสานประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
ด้วยความเป็นธรรม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น
บริษทั ตระหนักว่าผูถ้ อื หุน้ คือเจ้าของกิจการ และบริษทั มีหน้าทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ แก่ผถู้ อื หุน้
ในระยะยาว จึงก�ำหนดแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ
และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. น�ำเสนอรายงานผลประกอบการ รายงานฐานะทางการเงิน และรายงานอื่นๆ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล
3. แจ้ ง ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายทราบอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ถึ ง แนวโน้ ม ในอนาคตของบริ ษั ท
ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน
และมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือด�ำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท

2. ลูกค้า
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญและความพึงพอใจของลูกค้า ที่มีผลต่อความส�ำเร็จ
ของธุรกิจของบริษัท จึงมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะแสวงหาวิธีการที่สามารถสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา และเป็น
ที่ไว้วางใจของลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมาย
ของลูกค้า
2. ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ
และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าว
เกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ
ของสินค้าและบริการนั้นๆ
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3. ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขต่ า งๆ ที่ มี ต ่ อ ลู ก ค้ า อย่ า งเคร่ ง ครั ด
กรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกู ค้าทราบ
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
4. จัดให้มีระบบและช่องทางที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุ ณ ภาพ ปริ ม าณ และความปลอดภั ย ของสิ น ค้ า และบริ ก าร
และลูกค้าต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
5. รักษาความลับของลูกค้าและไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์
โดยมิชอบ
6. ให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับวิธกี ารใช้สนิ ค้าและบริการของบริษทั
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

3. คู่ค้า
บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยตั้งอยู่
บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย บริษัท
จึงให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามพันธสัญญา
การเจรจาแก้ ไ ขปั ญ หาเพื่ อ หาทางออกที่ ตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ฐานของ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. ไม่ เ รี ย ก ไม่ รั บ หรื อ จ่ า ยผลประโยชน์ ใ ดๆ ที่ ไ ม่ สุ จ ริ ต
ในการค้ากับคู่ค้า
2. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคู่ค้า
และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด กรณี
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งคู่ค้าทราบ
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

4. คู่แข่งทางการค้า
บริษทั ตระหนักถึงการปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม
โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
2. ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา
ในทางร้าย
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5. พนักงาน
บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งต่อความ
ส� ำ เร็ จ ของบริ ษั ท จึ ง ปฏิ บั ติ ต ่ อ พนั ก งานอย่ า งเป็ น ธรรมทั้ ง ด้ า น
ผลตอบแทน โอกาส และการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลักสิทธิ
มนุษยชนทีไ่ ม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลหนึง่ บุคคลใด เพราะความเหมือน
หรื อ ความแตกต่ า งทางเชื้ อ ชาติ ศาสนา เพศ อายุ หรื อ ภาวะ
ทางร่างกาย โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิ บั ติ ต ่ อ พนั ก งานโดยเคารพต่ อ ความเป็ น ปั จ เจกชน
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
3. ดู แ ลรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานให้ มี ค วาม
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
4. แต่งตัง้ โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษพนักงาน ด้วยความ
สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความ
เหมาะสมของพนักงานนั้น
5. ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ และความสามารถ
ของพนักงานอย่างทั่วถึง
6. หลีกเลีย่ งการกระท�ำใดๆ ทีไ่ ม่เป็นธรรม ซึง่ อาจมีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือการกระท�ำใดๆ
ทีเ่ ป็นการคุกคาม หรือสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

6. องค์กรที่ก�ำกับดูแล
บริษัทตระหนักถึงความส� ำคัญในการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
กฎหมายและเป็นไปตามครรลองที่ถกู ต้องของธุรกิจ โดยการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานของทางการ
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่ก� ำกับดูแล
อย่างเต็มที่

7. สังคมและชุมชน
บริษัทตระหนักถึงการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สั ง คมและชุ ม ชน โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ อ าจมี ต ่ อ ทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้มี
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมและชุมชน ดูแลรักษาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนด�ำเนินการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กระดาษเนื้อใน
จัดพิมพ์ด้วยกระดาษ
ที่มีความทึบแสงสูง
น้ำ�หนักเบา ผลิตจากป่าปลูก
และรักษาสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตของรายงานฉบับนี้
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือเอสเอสไอ ฉบับปี 2553 นี้ นับเป็นรายงานฉบับที่สอง
ต่อจากรายงานเล่มแรกเมื่อปี 2552 นอกจากจะเป็น
การรวบรวมผลการดำ�เนินงานทางด้านสังคม การบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความสำ�เร็จในการพัฒนา
บุคลากรในรอบปีแล้ว รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมเนื้อหา
เพิ่มเติมในด้านภาพรวมของธุรกิจ และผลการดำ�เนินงาน
การบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รางวัลต่างๆ ที่เป็นเครื่องหมายการันตีผลการดำ�เนินงาน
ด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นทางสังคมต่างๆ
มากยิ่งขึ้น นับตั้งแต่ที่บริษัทได้ดำ�เนินการมา
รายงานฉบับนี้ยังคงนำ�เสนอเนื้อหาซึ่งประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการดำ�เนินงานในด้านต่างๆ ที่สนับสนุน
แนวคิดดังกล่าว ซึ่งมีการนำ�มาเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ
และวางระบบบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรมีเป้าหมาย
ในทิศทางเดียวกัน และสามารถวัดผลได้ การกำ�กับดูแลกิจการ
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย รวมถึงผลงานการพัฒนา
และโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ ที่บริษัท
ให้การสนับสนุนตามแนวทางแห่งความยั่งยืน โดยครอบคลุม
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเอสเอสไอด้วย
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมนี้นอกจากจัดพิมพ์
เป็นรูปเล่มแล้ว บริษัทยังได้เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในเว็บไซต์ www.ssi-steel.com ของบริษัทอีกด้วย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
ข้อมูลทั่วไปขององค์กรและโครงสร้างกลุ่มเอสเอสไอ
ภาพรวมของธุรกิจและผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ
ภาพรวมของการดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
ด้านบริหารจัดการ เพื่อลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ด้านการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในสังคมและชุมชน
ด้านบุคลากรและสิทธิมนุษยชน
ด้านนวัตกรรม การวิจัย พัฒนาและการเผยแพร่นวัตกรรม
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
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สารบัญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำ�นักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
สายกิจการสาธารณะและความรับผิดชอบทางสังคม
โทรศัพท์ 0-2238-3063-82, 0-2630-0280-6
โทรสาร 0-2236-8890, 0-2236-8892

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

สำ�นักงานใหญ่ :
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�นักงานโรงงาน :
9 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกลางนา - ยายพลอย
ตำ�บลแม่รำ�พึง อำ�เภอบางสะพาน
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

PROJection
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำ�ปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

