รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำ�ปี 2554

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

ขอบเขตของรายงานฉบับนี้
รายงานกิ จ กรรมความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของบริ ษั ท
สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จ� ำ กั ด (มหาชน) หรื อ “เอสเอสไอ”
ฉบับประจ�ำปี 2554 นี้ นับเป็นรายงานฉบับที่ 3 ที่บริษัทได้จัดท�ำ
และพิมพ์เผยแพร่สู่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และประชาชน
ทั่วไป การรวบรวมผลการด�ำเนินงานด้านสังคมจัดท�ำเป็นรายงานนี้
มุ ่ ง หวั ง ให้ เ กิ ด ภาพ ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งและชั ด เจนมากขึ้ น
ทั้งภาพรวมการด�ำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ การบริ ห ารจั ด การด้ า น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ด้านบุคลากรและสิทธิมนุษยชน
และสิง่ ทีเ่ อสเอสไอได้เน้นย�้ำในแผนธุรกิจนัน่ คือ นวัตกรรม การวิจยั
และพัฒนา รวมถึงการเผยแพร่นวัตกรรม
กิ จ กรรมต่ า งๆ ในรายงานฉบั บ นี้ เ ชื่ อ มโยงและครอบคลุ ม
ไปถึ ง ผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ที่ อ ยู ่ ใ นกลุ ่ ม เอสเอสไอด้ ว ย
ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัทได้มีการส่งต่อและขยายผลไปสู่บริษัทในกลุ่มให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน
นอกจากจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแล้ว บริษัทยังได้เผยแพร่รายงาน
ฉบั บ นี้ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.ssi-steel.com เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสใน
การเข้าถึงข้อมูลของทุกท่านอีกด้วย

สารบัญ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่ส�ำคัญในปี 2554
ข้อมูลทั่วไปขององค์กรและโครงสร้างกลุ่มเอสเอสไอ
ภาพรวมของธุรกิจและผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
ภาพรวมของการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
• ด้านบริหารจัดการ เพื่อลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
		 สภาพภูมิอากาศ
• ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
• ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
• ด้านบุคลากรและสิทธิมนุษยชน
• ด้านนวัตกรรม การวิจัย พัฒนาและการเผยแพร่
		 นวัตกรรม
รางวัลแห่งความส�ำเร็จ
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แนวคิดการด�ำเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ”
ได้ด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดตามแนวทาง
วิสัยทัศน์ใหม่ และแผนธุรกิจ 3 ปี (2553 - 2555) คือ “สร้างสรรค์
นวั 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
สร้างก�ำไรสม�ำ่ เสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียอย่างยัง่ ยืน”
เอสเอสไอจึงได้ด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
อย่างต่อเนือ่ ง นอกเหนือจากการด�ำเนินธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดีโดยก�ำหนดแนวคิดเพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติและสื่อสารดังนี้

สร้างสรรค์ • ความแข็งแกร่ง
แนวคิดดังกล่าวสะท้อนผ่าน 3 พันธกิจหลัก ได้แก่
1. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหล็กไทยด้วยจิตสำ�นึกรับผิดชอบ
2. สร้างสรรค์และผลักดันสังคมไทยให้พัฒนาก้าวหน้า
3. รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก
และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า
สร้างก�ำไรสม่ำเสมอ สร้างผลตอบแทน
แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน
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ในอนาคตที่ก�ำลังจะมาถึง เราเตรียมพร้อมส�ำหรับ
ทุกความส�ำเร็จด้วยเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ชัดเจน
การด�ำเนินงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
เพื่อสร้างสรรค์ความมั่นคงแก่อุตสาหกรรมเหล็กไทย
เรารับผิดชอบต่อพันธสัญญาที่ตั้งไว้
มุ่งมั่นพัฒนากิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
สร้างคุณภาพชีวติ ของคนใกล้ ช่วยเหลือเกือ้ กูลคนไกล
และดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
เพราะเราเชื่อว่า ความแข็งแกร่งทางธุรกิจ
ต้องด�ำเนินไปพร้อมกับความแข็งเกร่ง
ของสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อความมั่นคงยั่งยืนอย่างแท้จริง

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
ํ 2554
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากั
ํ ด (มหาชน)

เป้าหมายของเอสเอสไอในการสร้างสรรค์ความแข็งแกร่ง
ยังคงพัฒนาต่อเนื่อง แนวทางชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลง
เป็นการสร้างความแข็งแกร่งทั้งในเชิงธุรกิจ
ความแข็งแกร่งในการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ส่งผ่านเป็นความแข็งแกร่ง
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกคน
เรียน ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน
ในปี 2554 นับเป็นปีที่ท้าทายอย่างยิ่งส�ำหรับบริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” เพราะเป็นปีที่เต็ม
ไปด้วยอุปสรรคและความยากล�ำบาก แต่บริษัทสามารถก้าวผ่าน
อุปสรรคและความท้าทายมาได้ ด้วยการด�ำเนินการตามคติพจน์
ทีย่ ดึ มัน่ คือ “สร้างสรรค์ • ความแข็งแกร่ง” หรือ “innovate • strength”
แม้ว่าอุตสาหกรรมเหล็กประสบกับความผันผวนซึ่งเป็นผล
กระทบจากภัยธรรมชาติ ทัง้ ต่างประเทศและในประเทศ คือ อุทกภัย
ทีค่ วีนส์แลนด์ แผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ทแี่ ถบตะวันออกของญีป่ นุ่ และ
อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย รวมถึงการเผชิญหน้า
กับวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป แต่ท่ามกลางความยากล�ำบากนี้ได้มี
พัฒนาการต่างๆ ทีส่ ำ� คัญของบริษทั เกิดขึน้ คือ ความส�ำเร็จในการซือ้
สินทรัพย์โรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจรทีไซด์แคสท์
โปรดักส์ จากกลุ่มทาทาสตีล ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงงานเอสเอสไอ
ทีไซด์ และได้รเิ ริม่ โครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็กดังกล่าว ซึ่งคาดว่า
หลังจากเริ่มการผลิตเหล็กแท่งแบนในปี 2555 ธุรกิจของบริษัทจะ
พลิกกลับมาเติบโตและมั่นคงในระยะยาว
ด้วยเหตุผลสนับสนุนส�ำคัญคือ การมีธุรกิจเหล็กครบวงจร
ในแนวดิ่ง และท�ำเลภูมิศาสตร์และท�ำเลที่เป็นยุทธศาสตร์สร้าง
ความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน
เช่ น เดี ย วกั น กั บ พั ฒ นาการด้ า นกิ จ กรรมความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ยังคงไว้ซึ่งความเข้มข้น มุ่งเน้น
แนวทางแห่งความยัง่ ยืน และแนวคิดทีส่ อดคล้องกับธุรกิจ ซึง่ ส่งผล
ให้บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2554

การด�ำเนินงานด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทีส่ �ำคัญ
มีดังนี้
• ด้านบริหารจัดการ เพือ่ ลดผลกระทบการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ : บริษัทได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 บริษัทสามารถลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 13,485.82 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า หรือคิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์ บ อนไดออกไซด์
สะสมจากปี 2550 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มโครงการฯ จนถึงสิ้นปี 2554 ได้ถึง
76,884 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า การจัดซื้อสินค้าที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 9 กลุ่มผลิตภัณฑ์และมีเป้าหมายเพิ่มเป็น
15 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ในปี 2555 นอกจากนี้ ยังเข้าร่วม 3 โครงการ
ส�ำคัญ ได้แก่ Dissemination of Korea Voluntary Emission
Reduction Program of Thailand ระยะที่ 2 (KVER 2)
ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
และ Korea Energy Management Corporation (KEMCO)
และโครงการฝึกอบรมและให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำการจัดระบบการ
จัดการพลังงาน ISO50001 ร่วมกับส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) อีกด้วย
• ด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม : ด้วยการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากฝ่าย
บริหาร ทีม่ งุ่ เน้นเรือ่ งการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุจากการท�ำงาน ภายใต้
ชื่อโครงการรณรงค์การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
SSI-OK ส่งผลให้สถิติอุบัติเหตุจากการท�ำงานมีแนวโน้มลดลง
โดยอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน LTIFR (Loss Time
Injury Frequency Rate) ปี 2554 เท่ากับ 2.14 ซึ่งมีค่าลดลงเมื่อ
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
ํ 2554
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากั
ํ ด (มหาชน)

05

06

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
ํ 2554
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากั
ํ ด (มหาชน)

เทียบกับปี 2553 ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 3.23 และจากการด�ำเนินงานตามแผน
ปฏิบตั กิ ารของคณะท�ำงานควบคุมการปฏิบตั ริ ถขนส่งเครือสหวิรยิ า
พบว่าค่าเฉลีย่ อัตราการปฏิบตั ไิ ม่สอดคล้องกับกฎระเบียบการขนส่ง
ในเขตชุมชนลดลงจากร้อยละ 29 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 4.25
ในปี 2554 และชุมชนมีความพึงพอใจมากขึ้นต่อการด�ำเนินงาน
ประการส�ำคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลการตรวจวัด
คุณภาพน�ำ 
้ คุณภาพอากาศทีร่ ะบายจากปล่องและคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศในพื้นที่ ของเสียดีกว่าค่ามาตรฐานที่ราชการก�ำหนด
ส่งผลให้บริษัทได้การรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบ
สีเขียว (Green System)” ที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ และมีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพือ่ การพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง จากกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงรางวัลอุตสาหกรรม
ดีเด่นด้านการจัดการพลังงานอีกด้วย
• ด้านการพัฒนาและการมีสว่ นร่วมในสังคมและชุมชน :
บริ ษั ท ยั ง คงมุ ่ ง มั่ น ด�ำ เนิ น กิ จ กรรมความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมทั้ ง
การสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมบางสะพาน
ไตรกีฬานานาชาติ 2554 ซึง่ จัดเป็นครัง้ ทีส่ อง ยังคงได้รบั ความสนใจ
จากนั ก กี ฬ าทั้ ง ในและต่ า งประเทศเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น ถึ ง 159 คน
กิ จ กรรมฅนเหล็ ก มิ นิ ม าราธอนสามารถรวบรวมรายได้ ถึ ง 2.5
ล้านบาทมอบให้กับมูลนิธิ หน่วยงานดูแลผู้ด้อยโอกาส 23 แห่ง
และได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม “กรุงเทพฯ ไตรกีฬา” ซึ่งจัดโดย
มูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ เพื่อน�ำเงินรายได้จ�ำนวน 608,500 บาท
ไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนและเอชไอวี
รวมถึงกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคม 48 โครงการ มีผู้รับ
ผลประโยชน์จากโครงการของเราทั้งสิ้น 10,975 คน ที่ส�ำคัญคือ
การสร้างวัฒนธรรมจิตอาสาในองค์กรการด�ำเนินกิจกรรม “เอสเอสไอ
อาสา” 4 ครั้งในปีที่ผ่านมาและได้ขยายแนวคิดกิจกรรมอาสาย่อย
ในปี 2554 จ�ำนวน 16 กิจกรรม คิดเป็นชั่วโมงงานที่พนักงาน 1,782
คน ร่วมเสียสละ 14,256 ชั่วโมงงาน ด้วยความร่วมมือจากพี่น้อง
ในชุมชนอย่างขยันขันแข็ง 565 คน
แม้วา่ อุทกภัยครัง้ ใหญ่ตอนกลางของประเทศ ไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อโรงงานของเรา แต่บริษัทมิได้นิ่งนอนใจ โดยร่วมช่วยเหลือ
เงินทุนเพื่อช่วยเหลือผ่านองค์กรต่างๆ 1 ล้านบาท สนับสนุนที่พัก
อาศัยชั่วคราวแก่พนักงานและครอบครัวที่ประสบปัญหา 51 คน
และกลุ่มพนักงานเอสเอสไออาสา 35 คน ตั้งหน่วยกู้ภัยช่วยเหลือ
ผู ้ ป ระสบภั ย ได้ 46 ครอบครัว นอกจากนี้ บริษัท เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ซึ่งได้เสนอแนวคิดจัดท�ำเรือเหล็กนวัตกรรมขึ้น
บริษัทจึงได้ผลิตและมอบเรือจ�ำนวน 175 ล�ำให้แก่องค์กรที่ต้องการ
น�ำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป
• ด้ า นบุ ค ลากร ในปี นี้ บุ ค ลากรภายในของบริ ษั ท ได้
รับผิดชอบงานทีท่ า้ ทายและเข้มข้นยิง่ ขึน้ แต่ดว้ ยความไว้วางใจและ
ร่วมมือกันอย่างดีระหว่างพนักงานและบริษัท ตลอดจนการพัฒนา

บุคลากรระดับจัดการ และพนักงานอย่างเป็นระบบทั้งด้านงาน ทีม
และตนเอง โดยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การมอบหมายให้ไปปฏิบัติงาน
ต่างประทศ การอบรมสัมมนา การพัฒนาทักษะ การฝึกอบรมในงาน
เป็นต้น ได้ท�ำให้พนักงานมีขีดความสามารถสูงและปฏิบัติตาม
ค่านิยมเอสเอสไอในสถานทีท่ ำ� งานอย่างมีความสุข (iFacts in Joyful
Workplace) จนกระทัง่ บริษทั ได้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบ
การดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ
ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 นอกจากนี้ การปลูกฝังแนวความคิดมีจิตส�ำนึก
ที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมส่งผลให้วัฒนธรรมจิตอาสาของบริษัท
เป็นทีช่ นื่ ชมและยกย่องจากทัง้ ชุมชนและประชาชนทัว่ ไป ทัง้ ในยาม
ปกติและในยามเกิดสาธารณภัยแล้วพนักงานจิตอาสาของบริษทั ได้
เข้าไปช่วยเหลืออย่างแข็งขันจนเป็นต้นแบบที่ดี
• ด้านนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา และการเผยแพร่
นวั ต กรรม นอกจากแนวคิ ด นวั ต กรรมที่ ส่ ง ผ่ า นกระบวนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมในปี 2554 ถึง 450 รายการ และมี 22 รายการ
ทีส่ ามารถน�ำไปปฏิบตั จิ ริงแล้ว บริษทั ได้จดั ประกวดนวัตกรรมดีเด่น
จนได้ผลงานนวัตกรรมทั้งในด้านผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์และ
กระบวนการ
ส่วนคณะท�ำงานสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและ
บริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้าได้ร่วมพัฒนาสินค้าร่วมกับลูกค้าปี
2554 บริษัทสามารถสร้างยอดขายในตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มี
มูลค่าเพิ่มกับลูกค้าถึง 169,634 ตัน หรือร้อยละ 11 จากยอดขาย
รวม
สิ่ ง ต่ า งๆ เหล่ า นี้ ด� ำ เนิ น คู ่ ข นานไปกั บ จริ ย ธรรมในการ
ประกอบธุรกิ จ หลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงการด�ำเนินธุรกิจ
ให้ประสบผลส�ำเร็จ ทั้งกลุ่มบริษัท รวมถึงสมาชิกใหม่เอสเอสไอ
ทีไซด์
เป้าหมายของเอสเอสไอในการสร้างสรรค์ความแข็งแกร่งยังคง
พัฒนาต่อเนื่อง แนวทางชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลง
เป็นการสร้างความแข็งแกร่งทั้งในเชิงธุรกิจ ความแข็งแกร่ง
ในการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ส่งผ่านเป็นความแข็งแกร่งของผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

นายวิน วิริยประไพกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
ํ 2554
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากั
ํ ด (มหาชน)
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ผลการด�ำเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส�ำคัญในปี 2554

อัตราการลดการปล่อย CO2 สะสมปี 2550 - 2554

อัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

หน่วย : Ton CO2

76,884 2.14
หน่วย : ร้อยละ

Ton CO2

33,534

3.37

อัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
3.23
2.14

13,485
2,752

2552

2553

2554

สู้ วิกฤตมหาอุทกภัยด้วยน�้ำใจฅนเหล็ก
สนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือผ่านองค์กรต่างๆ 1 ล้านบาท
สนับสนุนที่พักอาศัยชั่วคราวแก่พนักงานและครอบครัว
ที่ประสบปัญหา 51 คน
กลุ่มพนักงานเอสเอสไออาสา 35 คน ตั้งหน่วยกู้ภัย
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ 46 ครอบครัว
พัฒนาเรือเหล็กนวัตกรรม 175 ลำ�มอบให้แก่องค์กร
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
ํ 2554
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากั
ํ ด (มหาชน)

2552

2553

2554

สร้างสรรค์ความแข็งแกร่งสังคมและชุมชน
บางสะพานไตรกีฬานานาชาติ 2554 นักกีฬา
ทั้งในและต่างประเทศร่วมแข่งขัน 159 คน
“ฅนเหล็กมินิมาราธอน” รวบรวมรายได้ 2.5 ล้านบาท
ช่วยเหลือมูลนิธิ หน่วยงานดูแลผู้ด้อยโอกาส 23 แห่ง
สนับสนุน “กรุงเทพฯ ไตรกีฬา” นำ�เงินรายได้ 6.08 แสนบาท
ไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโรคเรื้อนและเอชไอวี
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 48 โครงการ
มีผู้รับผลประโยชน์ 10,975 คน
“เอสเอสไออาสา” 4 กิจกรรม และอาสาย่อย
“ร้อยความดี พันดวงใจเอสเอสไออาสา” อีก 16 กิจกรรม
พนักงาน 1,782 คน ร่วมเสียสละ 14,256 ชั่วโมงงาน
ด้วยความร่วมมือจากพี่น้องในชุมชน 565 คน

สัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า

ยอดขายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า

หน่วย : ร้อยละ

11%
14%
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า

14%
61%

สร้างสรรค์ความแข็งแกร่งด้วยนวัตกรรม
พนักงานร่วมเสนอ 450 แนวคิดนวัตกรรม
22 แนวคิดนวัตกรรมนำ�ไปปฏิบัติจริง
ยอดขายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า
169,634 ตัน คิดเป็นร้อยละ 11 จากยอดขายรวม

ผลิตภัณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ชั้นคุณภาพพิเศษ
ผลิตภัณฑ์เกรดทั่วไป

169,634 ตัน
11%

รางวัลแห่งความส�ำเร็จ
รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำ�ปี 2554
(SET Awards : CSR Awards 2011)
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการพลังงาน
การรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว
(Green System)”
ประกาศนียบัตรในฐานะบริษัทนำ�ร่องในโครงการ
จัดทำ�คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากองค์การบริหาร		
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
โล่ประกาศเกียรติคุณความสำ�เร็จด้านประหยัดพลังงาน		
จากสำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
ประจำ�ปี 2554  5 ปีติดต่อกัน

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
ํ 2554
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากั
ํ ด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไป
ขององค์กร

บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ”
เป็ น ผู ้ ผ ลิ ต เหล็ ก แผ่ น ครบวงจรรายใหญ่ ที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยก�ำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
สูงสุด 4 ล้านตันต่อปี โดยมุง่ เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชัน้
คุณภาพพิเศษเพือ่ รองรับความต้องการใช้เหล็กทีเ่ พิม่ ขึน้ ของภูมภิ าค
ส�ำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน การขนส่ง และการก่อสร้าง
บริษัทมีการลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จ�ำกัด (SSI UK) มีโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ซึ่งเป็นโรงงาน
ถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจรที่ทันสมัยในเขต Teesside
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ มีก�ำลังการผลิต 3.6
ล้านตันต่อปีในการผลิตเหล็กแท่งแบนคุณภาพสูงเพื่อส่งให้กับ
เอสเอสไอ รวมทั้งจ�ำหน่ายให้กับโรงงานผลิตเหล็กชนิดม้วนต่างๆ
ทัว่ โลก นอกจากนี้ บริษทั มีการร่วมลงทุนในโครงการต่อเนือ่ งปลายน�ำ้
ที่ส�ำคัญ ประกอบด้วยบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
(TCRSS) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นรายแรกและรายใหญ่ที่สุด
ของประเทศไทย บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด (TCS) ผู้ผลิต
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีดว้ ยกรรมวิธที างไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่

ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงงานทั้งหมดในประเทศไทย
ของกลุ่มเอสเอสไอ ตั้งอยู่บนชายฝั่งด้านตะวันตกของอ่าวไทย
ณ อ� ำ เภอบางสะพาน จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ซึ่ ง อยู่ ห่ า งจาก
กรุงเทพมหานครเพียง 400 กิโลเมตร และเป็นท�ำเลยุทธศาสตร์
ที่ดีที่สุดในประเทศส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด (PPC) ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชน
ที่มีความลึกที่สุดในประเทศไทยรองรับการขนถ่ายวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์เหล็กได้ในปริมาณมาก นอกจากนี้ เอสเอสไอยังขยาย
ขีดความสามารถในงานวิศวกรรมบริการโดยลงทุนร้อยละ 100
ในบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด (WCE) ให้บริการงาน
ด้านวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรม
ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเหล็ก พนักงานของเอสเอสไอทุกคนมี
ความมุ่งมั่น และพลังขับเคลื่อนสู่ความส�ำเร็จ ซึ่งสะท้อนผ่านวิสัย
ทัศน์พันธกิจของบริษัท “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและ
บริการทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ กับลูกค้า สร้างก�ำไรสม�ำ่ เสมอ สร้างผลตอบแทน
แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน”
ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ http://www.ssi-steel.com

โครงสร้างกลุ่มเอสเอสไอ
100%

50.15%

ธุรกิจเหล็ก
แผ่นรีดร้อน

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก

ธุรกิจเหล็กแผ่นปลายน�้ำ

51%

ธุรกิจท่าเรือน�้ำลึก

99.99%

ธุรกิจวิศวกรรม
และซ่อมบ�ำรุง

บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี
ยูเค จ�ำกัด

บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จ�ำกัด
(มหาชน)

บริษัท เหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย จ�ำกัด
(มหาชน)

บริษัท เหล็กแผ่น
เคลือบไทย จ�ำกัด

บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จ�ำกัด

บริษัท เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด

• เหล็กแท่งแบน

• เหล็กแผ่นรีดร้อน

• เหล็กแผ่นรีดเย็น

• เหล็กแผ่น

• ท่าเรือพาณิชย์

• งานด้านวิศวกรรม

ชนิดม้วน
• เหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วน
ประเภทปรับผิว
และเคลือบน�้ำมัน

เสริมความมั่นคง
ธุรกิจหลัก
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ธุรกิจหลัก

เสริมสร้างรายได้และ
สนับสนุนความมั่นคง
อย่างยั่งยืน

เคลือบสังกะสี
ด้วยกรรมวิธี
ทางไฟฟ้า

เสริมสร้างรายได้และ
สนับสนุนความมั่นคง
อย่างยั่งยืน

เอกชน

ลดต้นทุน
และเพิ่มรายได้

และซ่อมบ�ำรุง
และออกแบบ
ทางวิศวกรรม

ลดต้นทุน
และเพิ่มรายได้

ภาพรวมของธุรกิจ
และผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ

ปี 2554 เป็นปีที่ราคาเหล็กมีความผันผวนมากอีกปีหนึ่ง โดย
ปัจจัยหลักของความผันผวนมาจากปัญหาวิกฤตกลุ่มอียู ภาวะ
เศรษฐกิจภายในประเทศและการชะลอตัวของความต้องการในช่วง
ไตรมาสที่ 4 ปี 2554 จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในประเทศ นอกจากนี้
ยังได้รบั ผลกระทบจากการนำ�เข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนทีม่ กี ารทุม่
ตลาดจากประเทศจีนและมาเลเซีย การนำ�เข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีด
ร้อนเจือโบรอนจากประเทศจีน การทุม่ ตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน
จากประเทศเกาหลี และการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นจาก
ประเทศจีน ไต้หวัน และเวียดนาม ส่งผลให้ความต้องการเหล็กรีด
ร้อนในประเทศเพื่อนำ�ไปรีดเย็นต่อลดลง ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น
ได้ส่งผลให้รายได้ในประเทศไทยของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มหาชน) หรือ “บริษัท” ในปี 2554 ปรับตัวลดลงอย่างมาก
แต่ เ นื่ อ งจากในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
ทีส่ หราชอาณาจักรเพิม่ ขึน้ ทำ�ให้บริษัทมีรายได้จากการขายและให้
บริการ 47,975 ล้านบาท ลดลงเพียงร้อยละ 0.2 จากปีกอ่ น โดยเป็น
รายได้จากธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 37,699 ล้านบาท (ยอดขายเหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 1.57 ล้านตัน ปริมาณการผลิตเหล็กแผ่นรีด
ร้อนชนิดม้วน 1.56 ล้านตัน) ลดลงร้อยละ 21 จากปีกอ่ น รายได้จาก
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก 9,936 ล้านบาท (ยอดขายโค้ก 0.68 ล้านตัน
ปริมาณการผลิตโค้ก 1.25 ล้านตัน) อย่างไรก็ตามบริษทั มีผลขาดทุน
สุทธิ 981 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิ 0.06 บาทต่อหุ้น
ด้ า นการตลาด บริษัทยังคงมุ่งเน้นการนวัตกรรมและการ
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ทมี่ มี ลู ค่าเพิม่ พิเศษ (Premium Value Products)
ซึง่ มีอตั รากำ�ไรสูงเพือ่ ลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ กับความผันผวนทาง
ด้านราคาและปริมาณการจำ�หน่ายของผลิตภัณฑ์ชนั้ คุณภาพทัว่ ไป
โดยในปี 2554 มีปริมาณจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ
รวมทัง้ สิน้ 0.61 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 39 ของยอดขายรวม นอกจากนี้
บริ ษั ท ได้ ดำ�เนิ น การต่ อ เนื่ อ งในโครงการสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
นวัตกรรมทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ กับลูกค้า (Innovated Value Products) และ
สามารถจำ�หน่ายและส่งมอบให้ลูกค้าได้จำ�นวน 0.17 ล้านตัน ในปี
2554
สำ�หรับการดำ�เนินงานโครงการหลักต่างๆ ในช่วงต้นปี 2555
โครงการงานวิศวกรรมของโครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก SSI UK
จะแล้วเสร็จทั้งหมด และหลังจากนั้นการผลิตเหล็กแท่งแบนจะ
เริ่มขึ้น ซึ่งจะทำ�ให้บริษัทมีเสถียรภาพและแข็งแกร่งมากขึ้นในแง่
ของความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เนื่องจากมีแหล่ง
วัตถุดิบเหล็กแท่งแบนที่แน่นอน และมีคุณภาพตามที่ต้องการใน
ราคาที่ มี เ สถี ย รภาพมากขึ้ น และช่ ว ยส่ ง เสริ ม และทำ�ให้ บ ริ ษั ท
สามารถบรรลุ 2 ยุทธศาสตร์หลักของบริษัทในการ “สร้างสรรค์
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ ให้กบั ลูกค้า” และ
“เสริมสร้างธุรกิจระดับโลก” ได้

รายได้จากการขายและให้บริการ
60,000

หน่วย : ล้านบาท

50,000
40,000
30,000

48,090

47,975

2553

2554
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การบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อนของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับปริมาณการจ�ำหน่ายของบริษัท
      การบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อน         
7
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ปริมาณการจ�ำหน่ายของบริษัท
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
ํ 2554
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ภาพรวมของการด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านบริหารจัดการ
เพื่อลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ”
ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กราย
ใหญ่ของไทยได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Climate Change) จึงได้มกี ารจัดการ
ผลกระทบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ เพื่อที่จะลดผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้ ซึ่ง
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
“สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับ
ลูกค้า สร้างก�ำไรสม�ำ่ เสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียอย่าง
ยั่งยืน” ดังนี้

บทบาทคณะท�ำงานบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพือ่ สร้างความเป็นผูน้ ำ� ในการบริหารจัดการเพือ่ ลดผลกระทบ
จากสภาวะโลกร้อนของอุตสาหกรรมเหล็ก คณะท�ำงานบริหาร
จัดการเพือ่ ลดผลกระทบการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Climate
Change Committee) ของบริษัทได้มุ่งเน้นการด�ำเนินการดังนี้
1. สร้ า งการเป็ น ผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงลดโลกร้ อ นใน
อุตสาหกรรมเหล็กในการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เอสเอสไอ
ลดการปล่อย C02
สะสมจากปีที่เริ่มโครงการ
ปี 2550 จนถึงปี 2554
ได้ถึง 76,884 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
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ํ ด (มหาชน)

2. ด�ำเนินโครงการบริหารจัดการเพื่อลดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศทั้งภายในและภายนอก โดยร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ สถาบัน และชุมชน
3. สร้างแบรนด์และสื่อสารกิจกรรมลดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศขององค์กรให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีสู่ภายนอก
ทั้งนี้คณะท�ำงานฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ของบริ ษั ท ทั้ ง ด้ า นการประหยั ด พลั ง งาน การจั ด การของเสี ย
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและประชาชนทั่วไปทราบ
ถึงผลกระทบแนวทางในการช่วยลดผลกระทบและการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ บริษทั ได้นำ� หลักการประเมินวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์
มาใช้ในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบและปรับปรุง
การด� ำ เนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง สอดคล้ อ ง
กับนโยบายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทลดการใช้พลังงาน

จากการผลิต คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สะสมจากปี 2550 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มโครงการฯ จนถึงสิ้นปี 2554 ได้ถึง
76,884 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ส�ำหรับในปี 2554 บริษัท
สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 13,485.82 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ผลการด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการเพื่อลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส�ำหรับปี 2554 ที่ผ่านมา เอสเอสไอได้ก�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 เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ทเี่ น้นการลด
การใช้พลังงานและลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต (Green
product สามารถลด CO2 เท่ากับ 852.64 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 11,357.94 ตัน)
3. Green logistics ด�ำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดการใช้เชื้อเพลิงในกระบวนจัดเก็บ ขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
อาทิ การขนส่งผลิตภัณฑ์ทางเรือแทนการใช้รถบรรทุก (Green
logistics สามารถลด CO2 เท่ากับ 1,068.67 ตัน)
4. Green maintenance ด�ำเนินกิจกรรมซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งจักร
ทีพ่ จิ ารณาการลดการใช้วสั ดุและวัสดุสนิ้ เปลือง การลดการใช้กล่อง
โฟมบรรจุอาหาร เป็นต้น (Green maintenance สามารถลด CO2
เท่ากับ 76.93 ตัน)
5. Green building เป็นกิจกรรมปรับปรุงอาคารส�ำนักงาน
เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและทรัพยากร อาทิ ปลูกต้นไม้บังแดด
เพิ่มเติม ควบคุมเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ ปิดไฟช่วงพักเที่ยง
ใช้สารท�ำความเย็นในระบบปรับอากาศทีเ่ ป็นไม่มี CFC และ HCFC
(Green building สามารถลด CO2 เท่ากับ 95.66 ตัน)
6. Green IT เป็นการด�ำเนินกิจกรรมลดการใช้พลังงานด้วย
การใช้เทคโนโลยี อาทิ ติดตั้งระบบการประชุมทางไกล (Video
conference) ระหว่างส�ำนักงานกรุงเทพฯ กับส�ำนักงานโรงงาน
(ประจวบคีรีขันธ์) การจัดหาและทดแทนจอคอมพิวเตอร์แบบ LCD
แทน CRT ใช้ระบบการแก้ปญ
ั หาทางไกล (Remote access) ลดการ
เดินทางของพนักงาน (Green IT สามารถลด CO2 เท่ากับ 33.72 ตัน)

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
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7. Green procurement ได้ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมการจั ด ซื้ อ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ สินค้าที่ได้
ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ฉลากเขียว และฉลาก Cool Mode
8. Green management ได้ด�ำเนินกิจกรรมโดยใช้หลัก 3R
มุ่งเน้นการลดของเสียจากกระบวนการผลิต คัดแยกขยะและการ
ก�ำจัดของเสียด้วยการน�ำกลับมาใหม่
9. Green network ด�ำเนินกิจกรรมโดยเครือข่ายสีเขียวใน
องค์กรผ่านตัวแทนทุกหน่วยงาน เพือ่ กระตุน้ และสร้างความตระหนัก
ให้พนักงานใส่ใจปัญหาภาวะโลกร้อนผ่านกิจกรรม Green day
ทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน
10. Green CSR ด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนแบบมีสว่ นร่วม
ที่ มุ่ ง เน้ น การอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม อาทิ ปลู ก ป่ า
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ปลู ก หญ้ า แฝก 84,000 ต้ น เฉลิ ม พระเกี ย รติ
เก็บขยะชายหาด สองล้อรักษ์บางสะพาน เป็นต้น
จากผลการด� ำ เนิ น การกิ จ กรรมในปี 2554 ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท
สามารถลดการปล่อย CO2 ต่อตันการผลิตเมื่อเทียบกับปี 2552
โดยลดได้ร้อยละ 0.10 ต่อตัน HRC (ลดได้ 0.2 kg CO2 ต่อตัน
HRC เนื่องจากในปี 2554 มีการชะลอตัวของตลาดท�ำให้ต้อง
หยุดเดินเครื่องจักรเป็นระยะๆ ไม่สามารถควบคุมการผลิตให้เต็ม
ประสิทธิภาพเครื่องจักรได้) และร้อยละ 47.15 ต่อตัน PO Coil
(ลดได้ 14.15 kg CO2 ต่อตัน PO Coil เนื่องจากได้หยุดการใช้งาน
หน่วยบ�ำบัดกรดเป็นการน�ำไปรีไซเคิลภายนอก) ตามล�ำดับ

HRC (Scope 1 + Scope 2)

Scope 2
(Indirect emission)
HRC (Scope 1
Direct emission)

หน่วย : tonnes Co2 HRC
500,000
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2,000,000

300,000
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200,000

1,000,000

100,000

500,000

0

2552

2553

2554

0

PO Coil

HRC

หมายเหตุ :
: ใช้แนวทางการจัดทำ�บัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร ISO 14064-1:2006
และ IPCC
: Scope 1 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต
และการขนส่งวัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์ภายใน SSI (ไม่รวมรถส่วนกลางของบริษัท)
: Scope 2 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการผลิตพลังงานจากภายนอกที่ SSI ซื้อเข้ามา
ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า (ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าสำ�นักงาน กรุงเทพ)

โดยในปี 2554 ที่ผ่านมามีแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลดลงตามกำ�ลังการผลิตที่ลดลง
HRC (Scope 1 + Scope 2)

HRC (Scope 2
Indirect emission)
HRC (Scope 1
Direct emission)

หน่วย : Kg CO2/ton HRC
250.0
200.0
150.0

การจัดการสารท�ำลายชั้นโอโซน

100.0
50.0

ภายใต้พธิ สี ารมอนทรีออลว่าด้วยการลดและเลิกใช้สารท�ำลาย
ชั้นโอโซน ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคี
สมาชิกเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2532 โดยมีพันธกรณีที่ต้องลดและ
เลิกใช้สารท� ำลายชั้นโอโซนตามล� ำดับ ซึ่งที่ผ่านมาผลวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ล่าสุดได้พบว่าสารท�ำความเย็น HCFC-22 หรือ R-22
ที่มีการแนะน�ำให้ใช้ทดแทนสาร CFC นั้นก็มีผลต่อการท�ำลายชั้น
โอโซนแต่น้อยกว่า และที่ผ่านมาได้มีสารท�ำความเย็นชนิดใหม่
เกิดขึน้ ทางบริษทั จึงได้ดำ� เนินโครงการเปลีย่ นสารท�ำความเย็น R-22
ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศด้วยการใช้สารท�ำความเย็น BPX4400
ที่ไม่ท�ำลายชั้นโอโซน ซึ่งจากการทดลองพบว่าสามารถประหยัด
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พลังงานไฟฟ้าได้กว่าร้อยละ 10 และสามารถลดการใช้สาร R-22
ใหม่ จ� ำ นวน 11.4 กิโลกรัม หรือคิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 20.73 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นอกจากนี้
ในการซ่อมบ�ำรุงเครื่องปรับอากาศยังได้เลือกใช้วิธีที่สะอาดด้วย
การใช้เครือ่ งดูดสารท�ำความเย็น R-22 มาเก็บไว้แทนทีก่ ารระบายทิง้
สู่บรรยากาศและถ่ายกลับไปใช้งานใหม่ โดยที่ผ่านมาสามารถเก็บ
รวบรวม R-22 และน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ถึง 65 กิโลกรัม หรือคิดเป็น
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถงึ 117.65 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เที ย บเท่ า ส� ำ หรั บ ในอนาคตทางบริ ษั ท ได้ ว างแผนการใช้ ส าร
BPX4400 หรือสารอื่นที่ไม่ท�ำลายชั้นโอโซนมาใช้เพิ่มเติมในระบบ
ปรับอากาศของอาคารส�ำนักงานโรงงาน

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
แนวทางในการเลือกซื้อสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการ
จัดการหลังหมดอายุการใช้งานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าอื่นที่ทำ�
หน้าที่อย่างเดียวกัน ซึ่งได้มีการด�ำเนินการตามระเบียบดังกล่าวมา
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 มีจ�ำนวนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เอสเอสไอ
ได้จัดให้อยู่ในกลุ่มที่ใช้เกณฑ์การจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้นอีก 2 กลุ่ม จากปี 2553 รวมเป็น 9 กลุ่มผลิตภัณฑ์ และ
มีเป้าหมายเพิ่มเป็น 15 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ในปี 2555 ทั้งนี้ รวมถึง
การสนับสนุนกลุ่มผู้ให้บริการที่ด� ำเนินการในด้านการประหยัด
พลังงานอีกด้วย
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การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อ�ำเภอ
บางสะพาน เป็นปัจจัยส�ำคัญที่หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องเป็น
จ�ำนวนมากและยังมีความเกี่ยวข้องกับการด� ำรงชีวิตของชุมชน
หลายๆ ชุมชนในพื้นที่ การด�ำเนินการของโรงงานย่อมต้องมีผล
กระทบต่อระบบนิเวศหลายๆ ระบบโดยรอบอย่างหลีกเลีย่ งมิได้ ทัง้ นี้
นอกเหนือจากการที่เอสเอสไอได้มีการด�ำเนินโครงการด้วยความ
ระมัดระวัง ลดและควบคุมผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง
แล้ว เอสเอสไอยังได้มีการด�ำเนินโครงการหลายๆ โครงการร่วมกัน
กับศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยาใน
การดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ส�ำคัญต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศต่างๆ ในพื้นที่เป็นอย่างดี ดังนี้
โครงการจัดตัง้ เครือข่ายเฝ้าระวังและช่วยเหลือสัตว์ทะเล
หายาก ด้วยความตระหนักถึงความส�ำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะการใช้พื้นที่ของเครือสหวิริยานั้นอยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเล
บางสะพาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสัตว์ทะเลหายาก เช่น โลมาและฉลาม
วาฬ ปรากฏตัวให้เห็นเป็นประจ�ำ  เอสเอสไอร่วมกับศูนย์บริหาร
จัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเครือสหวิริยา ได้จัดโครงการจัดตั้ง
เครื อ ข่ า ยเฝ้ า ระวั ง และช่ ว ยเหลื อ สั ต ว์ ท ะเลหายากขึ้ น ในพื้ น ที่
ซึ่งประกอบด้วยชุมชนชาวประมงในแถบอ�ำเภอทับสะแก อ�ำเภอ
บางสะพาน อ� ำ เภอบางสะพานน้ อ ยร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง สร้างความร่วมมือกันในการดูแล
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ทะเลหายากให้คงอยู่ ในขณะ
เดียวกันยังได้ด�ำเนินกิจกรรมการปลูกจิตส�ำนึกให้กับประชาชน
ในพื้นที่อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้เล็งเห็นความส�ำคัญในการร่วมกัน
อนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ เพราะสัตว์ทะเลหายากถือเป็น
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส�ำ คั ญ ถึ ง ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องระบบนิ เ วศทางทะเล
โดยในปีที่ผ่านมาโครงการได้จัดท�ำเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ในการท�ำอาชีพประมง เอกสารสร้างจิตส�ำนึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และสถิติการพบสัตว์ทะเลหายาก
ในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้กับสมาชิกเครือข่ายฯ ได้รับทราบ
พร้อมทั้งเชิญให้มาร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลใน
วันส�ำคัญของชาติ เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวัง
และช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากด้วยวิธีการที่ถูกต้อง การท�ำประมง
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อย่างยั่งยืนไม่กระทบต่อสัตว์ทะเลหายากและกฎหมายเกี่ยวกับ
เรือประมงชนิดต่างๆ ปัจจุบนั มีผสู้ มัครสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังและ
ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากมากกว่า 200 คน
โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านทรัพยากรชีวภาพ : สัตว์ปา่ ในพืน้ ทีโ่ ดยรอบโรงงานในเครือ
สหวิริยา อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น
โครงการเพือ่ ติดตามตรวจสอบสภาพนิเวศของพืน้ ที่ พร้อมวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงความหลากหลายของชนิด ระดับความชุกชุม
สัมพัทธ์ และสัตว์ป่าที่อาศัยและด�ำรงชีวิตตามธรรมชาติ 4 ชั้น คือ
1. ชั้นสัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก (Class Amphibia) 2. ชั้นสัตว์
เลื้ อ ยคลาน (Class Reptilia) 3. ชั้ น นก (Class Aves) และ
4. ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Class Mammalia) โดยเน้นการศึกษา
สัตว์ปา่ ในชัน้ นก เนือ่ งจากนกเป็นกลุม่ สัตว์มกี ระดูกสันหลังทีม่ หี ลากหลายชนิดมากที่สุดที่แพร่กระจายอยู่ในประเทศไทย โดยอาศัย
และหากินอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพนิเวศทุกลักษณะ เนื่องจากนกเป็น
กลุ่มสัตว์ที่บินไปในอากาศ นกจึงบินเคลื่อนย้ายหาพื้นที่แห่งใหม่
ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระยะทางไกล เมื่อแหล่งอาศัยหรือพื้นที่
หากินแห่งเดิมมีสภาพนิเวศเปลี่ยนแปลง อาหารมีปริมาณลดลง
หรือเมื่อสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง เอสเอสไอและโรงงานในเครือ
สหวิริยา มีพื้นที่โรงงานอยู่ในพื้นที่ข้างเคียงกับพื้นที่ชุ่มน�้ำแม่ร�ำพึง
ซึ่งถือเป็นแหล่งพักพิงและหากินที่ส�ำคัญของนกประจ�ำถิ่นและ
นกอพยพจ�ำนวนมากจึงได้ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริม
สิง่ แวดล้อม เครือสหวิรยิ าท�ำการส�ำรวจและศึกษาความหลากหลาย
ทางชนิดพันธุ์ของนกในบริเวณพื้นที่ชุ่มน�้ำโดยรอบพื้นที่โครงการ
ซึ่งถือเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบจากการท�ำอุตสาหกรรมเหล็กของ
เครือสหวิริยาที่มีต่อพื้นที่ชุ่มน�้ำได้เป็นอย่างดี การศึกษาดังกล่าว
ด�ำเนินการโดยคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีการส�ำรวจ
และบันทึกข้อมูลนกและการนับจ�ำนวนอย่างเป็นระบบ ซึ่งผลจาก
การส�ำรวจอย่างต่อเนื่องของทีมงาน สามารถสรุปได้ว่า นกที่เข้ามา
อาศัยหรือเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยรอบโรงงานเครือสหวิริยา
มีความหลากชนิดค่อนข้างมาก และมีแนวโน้มว่าจะพบเพิ่มมาก
ขึ้ นอี ก ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เห็ นว่ า การด� ำ เนิ นกิจ กรรมของเอสเอสไอ
ตลอดจนกลุ่มธุรกิจเหล็กเครือสหวิริยา มีการดูแลสิ่งแวดล้อมใน
พืน้ ทีเ่ ป็นอย่างดี ไม่สง่ ผลกระทบให้สภาพนิเวศของพืน้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปในทางที่เสื่อมโทรม
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โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วนอุทยานป่ากลางอ่าว
และวนอุทยานแม่ร�ำพึง เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยสมาชิกเครือ
ข่ายชุมชนเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต อ�ำเภอ
บางสะพาน ซึ่งมีสมาชิกเครือข่ายกว่า 2,000 คน ที่เล็งเห็นความ
ส�ำคัญของระบบนิเวศในพื้นที่ชุมชน ซึ่งประกอบด้วยวนอุทยาน
ป่ากลางอ่าว มีเนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร่ มีไม้ยางนาเป็นไม้เด่น และ
วนอุ ท ยานแม่ ร� ำ พึ ง ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ ใ นเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป่า คลอง
แม่ร�ำพึง มีเนื้อที่ประมาณ 4,550 ไร่ มีพื้นที่เป็นป่าบกประมาณ
1,500 ไร่ และพืน้ ทีป่ า่ ชายเลน 3,050 ไร่ จึงต้องการให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน
พร้อมทั้งเป็นสถานที่เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนไปด้วย ดังนั้น
เอสเอสไอและบริษทั ในเครือสหวิรยิ า จึงได้ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน ร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและให้การสนับสนุน
งบประมาณในการด�ำเนินการ เพือ่ ขยายขอบเขตการดูแลและพัฒนา
จากสังคมภายในองค์กร ไปสูช่ มุ ชนและสังคมวงกว้าง โดยมุง่ ให้เกิด
ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคมในระยะยาว ปัจจุบันได้มีการพัฒนา
เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจัด
ให้มีพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนการปล่อยสัตว์น�้ำวัยอ่อน
การจัดท�ำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่ากลางอ่าว ป่าชายเลน
และปรับปรุงค่ายลูกเสือบริเวณพื้นที่ป่ากลางอ่าว เพื่อท�ำให้ผู้ที่มา
เข้าค่ายลูกเสือในพื้นที่ ตลอดจนผู้ที่มาเยี่ยมชม สามารถศึกษา
ถึงความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ของพื้นที่ ทั้งป่าบก
บริ เ วณวนอุ ท ยานป่ า กลางอ่ า ว ชนิ ด พั น ธุ ์ พื ช และสั ต ว์ ข องป่ า
ชายเลน บริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าคลองแม่ร�ำพึง ซึ่งมี
ทางเดินศึกษาเชือ่ มต่อถึงกัน จนกลายเป็นห้องเรียนธรรมชาติให้กบั
เยาวชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
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2554

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
บริษัทมีความมุ่งหวังและสมัครใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การด�ำเนินโครงการและกิจกรรม Climate change ร่วมกับหน่วยงาน
ราชการและสถาบันภายนอก ในปี 2554 ได้แก่
• โครงการน�ำร่อง “การจัดท�ำคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ขององค์กร”
ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
(อบก.) และศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
• โครงการ Dissemination of Korea Voluntary Emission
Reduction Program of Thailand ระยะที่ 2 (KVER 2) ร่วมกับ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)
และ Korea Energy Management Corporation (KEMCO)
• โครงการฝึ ก อบรมและให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ การจั ด
ระบบการจัดการพลังงาน ISO50001 ร่วมกับส�ำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) ระยะเวลาโครงการ กันยายน 2554 มิถุนายน 2555
โดยการด�ำเนินการในอนาคตที่ส�ำคัญ ทางบริษัทได้จัดท�ำ
บัญชีก๊าซเรือนกระจกโดยใช้แนวทางการจัดท�ำคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กรมาเพื่อประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในแต่ละปี ก่อนน�ำมาวิเคราะห์ วางแผนและจัดท�ำโครงการลด
หรือควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นแหล่งก� ำเนิดที่หลัก
นอกจากนี้ จะด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ ระบบการจั ด การพลั ง งาน
ISO50001 : 2011 และขอการรับรองระบบที่เป็นสากล ซึ่งจะช่วย
ให้ บ ริ ษั ท สามารถควบคุ ม และใช้ พ ลั ง งานอย่ า งคุ ้ ม ค่ า ช่ ว ยลด
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานทีไ่ ม่เกิดประโยชน์
ไปอีกด้วย
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
ํ 2554
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากั
ํ ด (มหาชน)
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ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
เอสเอสไอยังคงมุ่งมั่นและตระหนักถึงความรับผิดชอบในการ
ด�ำเนินธุรกิจต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยยังคงใช้หลักความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อปุ ทานในการก�ำหนดเป้าหมายและจัดท�ำแผนงาน
ครอบคลุมการด�ำเนินการทั้งด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของผูป้ ฏิบตั งิ านและผูร้ บั เหมา การจัดการสิง่ แวดล้อมทัง้ ระดับพืน้ ที่
และระดับภูมิภาคตลอดจนการรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และ
การด�ำเนินกิจกรรมร่วมกันกับชุมชนโดยมีรายละเอียดการด�ำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
เอสเอสไอยังคงได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001 และ OHSAS 18001
ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มี
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงาน ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ด้านความปลอดภัยในทุกพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน โดยความร่วมมือของคณะ
ท�ำงาน บุคลากรด้านความปลอดภัย และพนักงานทุกคน ภายใต้
การสนั บ สนุ น เป็ น อย่ า งดี จ ากฝ่ า ยบริ ห าร ซึ่ ง ได้ มุ่ ง เน้ น เรื่ อ ง
การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการท�ำงานผ่านกระบวนการค้นหา
ความเสี่ยงและก�ำหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสม และส่งเสริม
การปรับปรุงพฤติกรรมความปลอดภัยภายใต้ชื่อโครงการรณรงค์
การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย SSI-OK ต่อเนื่อง
จากปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้สถิติอุบัติเหตุจากการท�ำงาน
มีแนวโน้มลดลง โดยค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
หรือค่า LTIFR (Loss Time Injury Frequency Rate) ปี 2554
เท่ากับ 2.14 ซึ่งมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (LTIFR ปี 2553
เท่ากับ 3.23) ส�ำหรับความปลอดภัยนอกงาน ได้ด�ำเนินโครงการ
รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากพนั ก งานเป็ น อย่ า งดี นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง ได้ เ ข้ า ร่ ว ม
เป็ น สมาชิ ก ของศู น ย์ ส นั บ สนุ น ความปลอดภั ย ฯ ในการท� ำ งาน
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เครือสหวิริยา ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเครือสหวิริยา
และส�ำนักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย
ของบริษทั ในเครือฯ และสนับสนุนงานของภาคราชการซึง่ มีบทบาท
ในการก�ำกับดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในโรงงาน
นอกจากด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในชุมชน เอสเอสไอ
ได้ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา
จั ดงานสัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงานในเครือ
สหวิริยาขึ้นนอกพื้นที่โรงงาน คือ บริเวณสนามกีฬา เครือสหวิริยา
เพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้าร่วม เยี่ยมชมนิทรรศการ การออกร้าน
การแสดง และรวมถึงการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยต่างๆ
ในโรงงาน ให้มีการขยายความรู้ ความเข้าใจด้านความปลอดภัย
ออกสู่ ภ ายนอกรั้ ว โรงงาน ให้ ป ระชาชนทั่ ว ไปได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความปลอดภัยในการด�ำรงชีวิต สร้างจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย
อันจะเป็นการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่ง

การดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงาน
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พนักงานนอกจากจะเป็นทรัพยากรทีส่ �ำคัญอย่างยิง่ ขององค์กร
แล้ ว ยั ง ถื อ เป็ น ผู ้ มี ส่ว นได้ เ สี ย ที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ การด� ำ เนิ น งานของ
เอสเอสไอ ดังนั้น การดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงาน
ถือเป็นภารกิจที่ส�ำคัญที่เอสเอสไอมิได้ละเลย เริ่มจากการส�ำรวจ
และประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงานทั่วทั้งองค์กร
ซึ่งเริ่มด�ำเนินการในปี 2550 และปรับปรุงการประเมินเป็นประจ�ำ
ทุกๆ ปี ข้อมูลจากการส�ำรวจและประเมินจะถูกน�ำมาก�ำหนดโครงการ
ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลอดจน
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เช่น โครงการปรับปรุง
ฝุ่นควันในพื้นที่โรงงาน โครงการปรับปรุงแสงสว่างในพื้นที่ท�ำงาน
โครงการปรับปรุงการระบายอากาศในพื้นที่โรงเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วน และในปี 2554 ได้ด�ำเนินโครงการองค์กรแห่งความสุข
(Happy Workplace) ซึ่ ง ทดลองด� ำ เนิ น การในบางฝ่ า ยงาน
เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการเสนอแนะ และการปรับปรุง
สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานของตนเอง ท� ำ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานอย่ า งยั่ ง ยื น บุ ค ลากรมี
ความสุขในการท�ำงาน ช่วยให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท� ำงาน
ลดปัญหาความเครียดและข้อร้องเรียนจากการท�ำงาน นอกจากนั้น

ในปี 2554
พนักงานมีจ�ำนวนชั่วโมง
การอบรมด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม เฉลี่ยเท่ากับ
15 ชั่วโมง/คน/ปี

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
ํ 2554
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากั
ํ ด (มหาชน)
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ข้อมูลการส�ำรวจและประเมินดังกล่าว ยังได้น�ำมาจัดท�ำโปรแกรม
การตรวจสุขภาพพนักงานตามความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อ
เป็นการเฝ้าระวังความเปลี่ยนแปลงสุขภาพของพนักงานที่ต้องมี
การสัมผัสกับความเสีย่ งต่างๆ ในการปฏิบตั งิ าน ถึงแม้วา่ เอสเอสไอ
จะได้ด�ำเนินการปรับปรุงจนความเสี่ยงต่างๆ เหล่านั้น อยู่ในระดับ
ดี ก ว่ า มาตรฐานแล้ ว ก็ ต ามในส่ ว นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพพนั ก งาน
เอสเอสไอจัดให้มีพื้นที่ในการออกก�ำลังกายทั้งในร่มและกลางแจ้ง
อย่างเพียงพอ รวมถึงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในระหว่างพักจาก
การท�ำงาน นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆ หน่วยงาน
ยังได้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่างๆ
ตลอดปี เช่น การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล
วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง รวมถึงกิจกรรมการเต้นแอโรบิก
การประกวดหนุ่ม-สาว สุขภาพดี กิจกรรมการสื่อสารข้อมูลด้าน
การดูแลสุขภาพ เป็นต้น

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นับว่า
มี ผ ลอย่ า งยิ่ ง ต่ อ การลดการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ แ ละการเจ็ บ ป่ ว ยจาก
การปฏิ บั ติ ง าน เอสเอสไอมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะให้ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ ได้ มี
การเรียนรู้ถึงอันตรายจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนกระบวนการ
วิ ธี ก ารที่ ถู ก ต้ อ งในการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง จะช่ ว ยป้ อ งกั น การได้ รั บ
อันตรายและความเจ็บป่วยจากการทำ�งานทั้งในระยะเฉียบพลัน
หรือเรื้อรังรวมถึงช่วยลดความสูญเสียและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ให้ กั บ องค์ ก ร หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมด้ า นอาชี ว อนามั ย ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของเอสเอสไอ ในปี 2554 มีมากกว่า 90
หลักสูตร ครอบคลุมเนื้อหาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นหลักสูตรในระดับการอบรมพื้นฐานเพื่อสร้าง
ความตระหนัก หลักสูตรในระดับเพิ่มทักษะความชำ�นาญ และ
หลักสูตรในระดับเชีย่ วชาญเฉพาะโดยมีการสนับสนุนให้พนักงานได้
เข้ า รั บ การอบรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามความเกี่ ย วข้ อ งกั บ ลั ก ษณะ
การปฏิบัติงาน โดยในปี 2554 พนักงานมีจำ�นวนชั่วโมงการอบรม
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เฉลี่ยเท่ากับ
15 ชั่วโมง/คน/ปี
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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
หน่วยงานหลัก มีหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายและแผนงานโดย
พิจารณาสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท�ำแผนงาน มาตรการป้องกัน
และการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินที่อาจจะ
เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดความสูญเสีย ท�ำให้องค์กร
ฟืน้ ตัว กลับคืนสูส่ ภาพปกติโดยเร็วทีส่ ดุ ภายหลังเกิดเหตุ นอกจากนี้
ยังรับผิดชอบในการก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นการควบคุมเหตุฉกุ เฉิน
จัดท�ำแผนการตอบสนองเหตุฉกุ เฉินกรณีตา่ งๆ ร่วมกันกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โรงงาน จัดท�ำแผนการบรรเทาผลกระทบจาก
เหตุฉุกเฉินต่อคน ชุมชน สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน จัดท�ำแผนการ
แก้ไขและฟื้นฟูธุรกิจเพื่อไม่ให้ธุรกิจเกิดการหยุดชะงัก จัดท�ำแผน
การบริหารข้อมูลและการสือ่ สาร เพือ่ ป้องกันผลกระทบจากการขาด
การสื่อสารกับสาธารณะที่ถูกต้องและทันเวลา จนท�ำให้เกิดผล
กระทบต่อชือ่ เสียงขององค์กร นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบในการจัดท�ำ
สถานการณ์จ�ำลองการเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีต่างๆ เพื่อใช้ฝึกซ้อม
ที ม งานภายใน ฝึ ก ซ้ อ มร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
ในพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบล เทศบาล โรงพยาบาล
สถานีต�ำรวจ และผู้ประกอบการใกล้เคียง กรณีที่เหตุการณ์เกินกว่า
ความร่วมมือที่เอสเอสไอจะรับมือได้ โดยที่คณะอนุกรรมการฯ
ดังกล่าว ยังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส�ำนักความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม ในการอ�ำนวยการฝึกซ้อมการผจญเพลิง การเก็บกู้
สารเคมีอนั ตราย การอพยพ การช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ การตอบสนอง
กรณีกา๊ ซแอลพีจรี วั่ ไหล การตอบสนองภาวะน�้ำท่วม การตอบสนอง
เหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการทบทวน
และปรับปรุงแผนงานให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

การจัดการความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์
เอสเอสไอให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่งมาโดยตลอด โดยได้จัดตั้งคณะท�ำงานควบคุมการปฏิบัติ
รถขนส่งเครือสหวิริยา ท�ำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติของพนักงาน
ขนส่ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร ในการขนส่งวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้ใช้ถนนได้รับการคุ้มครอง
ดูแลด้านความปลอดภัย โดยมีการควบคุมตรวจสอบ ให้เฉพาะ
ผู้มีใบอนุญาตที่ก�ำหนดในกฎหมายให้ขับรถขนส่ง อบรมทบทวน
ให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามมาตรความปลอดภัย ที่เครือสหวิริยาก�ำหนด
ไว้ แ ละมี ก ารตรวจสอบอย่ า งเข้ ม งวด ตลอดจนมี ก ารวางแผน
การขนส่งที่หลีกเลี่ยงช่วงเวลาการจราจรหนาแน่น และหลีกเลี่ยง
การเดินทางผ่านพื้นที่ที่มีชุมชนอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งจะช่วยลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นระหว่างการจราจรติดขัด และลด
ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอุบตั เิ หตุทตี่ ามมา นอกจากนี้ ยังได้นำ� เสนอข้อมูล
ประชุมติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน
ในช่ ว งปี ที่ ผ่า นมา เอสเอสไอได้ ร่ว มกั บ ผู ้ มี ส่ว นได้ เ สี ย ใน
การก�ำหนดทิศทางและติดตามผลการด�ำเนินงานของคณะท�ำงานฯ
ผ่านคณะขับเคลื่อนสภาผู้น�ำชุมชน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน 3 ฝ่าย
ได้แก่ กลุ่มผู้น�ำชุมชน เจ้าหน้าที่จากภาครัฐ และผู้บริหารเครือ
สหวิริยา ซึ่งมีการประชุมติดตามความคืบหน้า และรับฟังข้อเสนอ
แนะ ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งของเครือฯ จาก
ชุมชน มาปรับปรุงแก้ไขต่อไป นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มช่องทางใน
การตรวจสอบและควบคุมรถขนส่งด้วยกล้องวงจรปิด ติดตั้งในจุด
ส�ำคัญภายในเขตชุมชน และติดตัง้ ป้ายเตือนกฎระเบียบและรณรงค์
เพื่ อ ความปลอดภั ย ในการขนส่ ง ให้ กั บ พนั ก งานขั บ รถ รวมถึ ง
การอบรมพนักงานขับรถ และจัดสัมมนาผูป้ ระกอบการขนส่งเพือ่ ให้
ทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อการขนส่งอย่างปลอดภัย
จากการด� ำ เนิ น การข้ า งต้ น พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย อั ต ราการปฏิ บั ติ
ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎระเบี ย บการขนส่ ง ในเขตชุ ม ชนลดลงจาก
ร้อยละ 29 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 4.25 ในปี 2554 และชุมชนมี
ความพึงพอใจมากขึ้นต่อการด�ำเนินงาน

สิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ระบบมาตรฐานการบริ ห ารจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ISO
14001 ของเอสเอสไอ เริ่มด�ำเนินการในปี 2542 และผ่านการตรวจ
ประเมินและได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องตลอดมา เอสเอสไอ
โดยส�ำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักใน
การด�ำเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงาน
ผลิตอื่นๆ ในโรงงาน โดยมีการแต่งตั้งผู้ควบคุมและผู้ปฏิบัติงาน
ประจ�ำระบบควบคุมบ�ำบัดมลพิษ น�้ำ  อากาศ และกากของเสีย
ครบถ้วนตามกฎหมาย
ส�ำหรับภายนอกพื้นที่โรงงาน เอสเอสไอมีการด�ำเนินการร่วม
กันกับบริษัทในเครือสหวิริยาอื่นๆ ในพื้นที่อ�ำเภอบางสะพาน โดยมี
ศูนย์ บริ หารจั ด การและส่งเสริม สิ่ งแวดล้อ ม เครือ สหวิริ ยาเป็น
ศูนย์กลางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการสร้าง
จิตส�ำนึกและความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงงาน ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ตลอดปี

การจัดการทรัพยากรในกระบวนการผลิต
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
เอสเอสไอมีการจัดซือ้ วัตถุดบิ หลักคือ เหล็กแท่งแบนจากหลาย
แหล่งในต่างประเทศ โดยมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบให้ตรงกับ
มาตรฐานและความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ทั้งนี้ ในปี 2554
มีการก�ำหนดและตัง้ เป้าค่าความสูญเสียวัตถุดบิ ในกระบวนการผลิต
ไม่เกินร้อยละ 2.12 ซึ่งผลการด�ำเนินการสามารถควบคุมความ
สูญเสียได้ที่ร้อยละ 2.05 ซึ่งต�่ำกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดเล็กน้อย
โดยในปี 2554 เอสเอสไอผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 1.58 ล้านตัน และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดล้างผิวและเคลือบ
น�้ำมัน จ�ำนวนทั้งสิ้น 0.10 ล้านตัน

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
ํ 2554
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากั
ํ ด (มหาชน)
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การจัดการพลังงาน
กระบวนการผลิตเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน มีการใช้พลังงานจาก
การเผาไหม้ เ ชื้ อ เพลิ ง และพลั ง งานไฟฟ้ า เป็ น พลั ง งานหลั ก ใน
กระบวนการผลิต ส่วนเหล็กรีดร้อนชนิดล้างผิวและเคลือบน�้ำมันจะ
ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักในการผลิต โดยเชื้อเพลิงที่ใช้
เผาไหม้ จ ะเป็ น น�้ำ มั น เตาชนิดก�ำ มะถันเจือปนไม่เกินร้อยละ 2
ซึ่งจัดหาได้ภายในประเทศ ส่วนพลังงานไฟฟ้าซื้อจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ในปี 2554 โรงงานมีอัตราการใช้พลังงาน ดังนี้

พลังงาน

โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

โรงงานผลิตเหล็กล้างผิวและเคลือบน�้ำมัน

น�้ำมันเตา (kcal/kg Slab)

351.57

ก๊าซแอลพีจี 20.42 kcal/kg PO Coil

ไฟฟ้า (kwh/Ton)

115.06

121.48

การจัดการน�้ำ
จากการออกแบบโรงงานให้มกี ารหมุนเวียนน�ำ้ มาใช้ซำ�้ ได้อย่าง
ต่อเนื่องในสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน รวมถึงการ
สร้างอ่างเก็บน�้ำขนาด 2.4 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการน�้ำใช้ของโรงงาน ท�ำให้เอสเอสไอสามารถด�ำเนินการผลิต
เหล็กแผ่นรีดร้อนได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการแย่งน�ำ้ ซึ่งเป็น
ทรั พ ยากรอั น มี ค่า กั บ ชุ ม ชนและภาคเกษตรกรรมในพื้ น ที่ ทั้ ง นี้
เอสเอสไอยังสามารถรักษาสัญญาประชาคมในเรื่องการใช้น�้ำโดย
เอสเอสไอจะไม่สูบน�้ำจากฝายในฤดูแล้งซึ่งระดับน�้ำในฝายต�่ำกว่า
2.2 เมตร ซึง่ ในรอบปีทผี่ า่ นมาเอสเอสไอได้ดำ� เนินการตามข้อตกลง
ดังกล่าวโดยเคร่งครัดและไม่มีการละเมิด
ในส่วนการบ�ำบัดน�้ำเสีย เอสเอสไอมีระบบบ�ำบัดน�้ำทางเคมี
ส�ำหรับน�ำ้ เสียทีเ่ กิดขึน้ ในสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดล้างผิว
และเคลือบน�้ำมัน ติดตั้งถังตกตะกอน ถังกรองทรายและระบบดัก
ไขมันในสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและติดตั้งระบบ
บ�ำบัดทางชีวภาพส�ำหรับน�ำ้ ทิง้ จากการอุปโภคและบริโภคในโรงงาน
โดยคุณภาพน�้ำในระบบทั้งหมด มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่
อย่างสม�่ำเสมอและตรวจสอบซ�้ำโดยหน่วยงานภายนอกซึ่งได้รับ
อนุญาตจากทางราชการเป็นระยะๆ ทั้งนี้ เอสเอสไอออกแบบให้
ระบบมีการหมุนเวียนใช้น�้ำซ�้ำ  โดยไม่มีการระบายน�้ำเสียออกนอก
โรงงาน (Zero Discharge)
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
ํ 2554
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากั
ํ ด (มหาชน)

ในรอบปีทผี่ า่ นมา เอสเอสไอควบคุมการใช้น�้ำในกระบวนการ
ผลิต โดยในสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน อัตราการใช้น�้ำ
อยูท่ ี่ 0.69 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต ซึง่ เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยเมือ่ เทียบ
กับปี 2553 เนือ่ งจากยอดการผลิตไม่มากท�ำให้เครือ่ งจักรเดินไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ ส�ำหรับสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดล้างผิวและ
เคลือบน�ำ้ มันอยู่ที่ 0.23 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต แนวโน้มดีขนึ้
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งมีอัตราการใช้น�้ำอยู่ที่ 0.37 ลูกบาศก์
เมตรต่อตันการผลิต
การใช้สารเคมี
กระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดล้างผิวและเคลือบน�้ำมัน มีการใช้สารเคมีหลายชนิดใน
กระบวนการผลิต โดยในรอบปีที่ผ่านมา เอสเอสไอไม่มีการน�ำ
สารเคมีชนิดใหม่เข้ามาใช้ และอัตราการใช้สารเคมีในกระบวนการ
ต่างๆ ไม่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ตามผลการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 และ TIS/OHSAS
18001 การควบคุมและบริหารจัดการสารเคมีในโรงงาน ยังคงเป็น
ไปตามมาตรฐานการปฏิบัติ โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
จ�ำนวนหนึ่งซึ่งผู้เกี่ยวข้องได้น�ำไปจัดท�ำแผนงานเพื่อปรับปรุงแล้ว

การควบคุมมลพิษ
คุณภาพน�้ำทิ้งและคุณภาพแหล่งน�้ำที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการผลิตของเอสเอสไอถูกออกแบบให้ไม่มกี ารระบาย
น�ำ้ เสียใดๆ ออกนอกโรงงาน (Zero Discharge) แต่ยงั คงด�ำเนินการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้ำทัง้ ภายในบริเวณโรงงานและในแหล่ง
น�้ำสาธารณะ รวมถึงร่วมตรวจสอบคุณภาพน�้ำทะเลในบริเวณ
ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบปีที่ผ่านมา ได้ด�ำเนินการตรวจสอบคุณภาพน�้ำ ดังนี้
1. ตรวจวัดคุณภาพน�ำ้ ภายในพืน้ ทีโ่ รงงาน รายเดือนจ�ำนวน
4 สถานี โดยหน่วยงานภายนอกซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยมีดัชนีที่ท�ำการตรวจวิเคราะห์ 16 - 18 ดัชนีต่อ
สถานี โดยมีผลการตรวจดีกว่าค่ามาตรฐานน�้ำทิ้ง ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539 ในทุกรายการ
2. ตรวจวัดคุณภาพน�ำ้ ในแหล่งน�ำ้ สาธารณะใกล้กบั โรงงาน
โดยหน่วยงานภายนอกซึง่ ได้รบั อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ทุกครึ่งปี จ�ำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณคลองท่าขาม บริเวณต้นน�้ำ
คลองแม่ ร� ำ พึ ง บริ เ วณปลายน�้ ำ คลองแม่ ร� ำ พึ ง โดยมี ดั ช นี ที่ ท� ำ
การตรวจวิเคราะห์ 10 ดัชนีต่อสถานี โดยผลการตรวจมีค่าดีกว่า
ค่ามาตรฐานคุณภาพน�้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3) ตามประกาศคณะ
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 ในทุกรายการ
3. ตรวจวัดคุณภาพน�้ำใต้ดิน ทุกครึ่งปี จ�ำนวน 9 สถานีโดย
มีดัชนีที่ท�ำการตรวจวิเคราะห์ 9 ดัชนีต่อสถานี ทั้งนี้ ประเทศไทย
ยังไม่มีการก�ำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นการด�ำเนินการเพื่อ
เฝ้าระวังความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยในรอบหลายปี
ทีท่ ำ� การตรวจวิเคราะห์ยงั ไม่พบความเปลีย่ นแปลงใดๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
4. ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการท�ำการตรวจสอบคุณภาพน�้ำ
ทะเลบริ เ วณท่ า เรื อ บริ ษั ท ท่ า เรื อ ประจวบ จ� ำ กั ด โดยมี ดั ช นี
ที่ท�ำการตรวจวิเคราะห์ 24 ดัชนี เมื่อเดือนมกราคม 2554 โดยมี
ผลการตรวจอยู่ในค่ามาตรฐานทุกรายการ

กระบวนการบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย ของโรงงานและความรู ้ เ บื้ อ งต้ น ใน
การตรวจวัดคุณภาพน�้ำและอากาศ พร้อมกันนั้นยังได้ให้คณะ
นักเรียนได้ทดลองเก็บตัวอย่างน�้ำและตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้วย
ตนเอง พร้ อ มทั้ ง วิ จ ารณ์ ผ ลการตรวจวั ด ร่ ว มกั น อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง ผล
การด�ำเนินโครงการดังกล่าวได้รบั การตอบรับจากคณะนักเรียนและ
อาจารย์เป็นอย่างดีซึ่งเป็นการยืนยันถึงความมั่นใจในการดูแล
คุณภาพสิง่ แวดล้อมของโรงงาน ทีพ่ ร้อมรับการตรวจสอบจากชุมชน
ตลอดเวลา

นอกจากการด�ำเนินการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกซึ่ง
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว เอสเอสไอยังได้
ด�ำเนินโครงการชุมชนร่วมตรวจสอบโรงงานร่วมกับศูนย์บริหาร
จัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเป็นประจ�ำ  โดยได้น�ำคณะนักเรียน
และอาจารย์ในพื้นที่หลายคณะ ทั้งระดับประถมและมัธยม เข้ารับ
ฟังการบรรยายกระบวนการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
ํ 2554
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากั
ํ ด (มหาชน)
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คุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องและคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศในพื้นที่
ในส่วนของสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน เอสเอสไอออกแบบ
โรงงานให้มีการใช้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ ติดตั้งระบบควบคุม
การเผาไหม้ด้วยคอมพิวเตอร์ ควบคุมระดับก�ำมะถันเจือปนใน
เชื้อเพลิงไม่เกินร้อยละ 2 ซึ่งมีผลให้ค่าการระบายอากาศออกนอก
โรงงานของเอสเอสไอ มีค่าดีกว่ามาตรฐานและข้อก� ำหนดตาม
รายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
ส�ำหรับสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดล้างผิวและเคลือบ
น�้ำมัน ได้มีการติดตั้งระบบดักจับไอกรดทั้งในสายการผลิตและใน
หน่วยบ�ำบัดกรดเพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งมีผลท�ำให้ค่าการระบาย
อากาศออกนอกโรงงานมีค่าดีกว่ามาตรฐานและข้อก�ำหนดตาม
รายงานการศึ ก ษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน เช่น
เดียวกัน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศในพื้นที่รอบโรงงาน มีการเฝ้า
ระวังและตรวจสอบคุณภาพอากาศในพารามิเตอร์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับโรงงาน เป็นระยะๆ ตลอดปี ซึง่ ในปี 2554 ตรวจวัดทัง้ สิน้ 5 สถานี
ได้แก่ บ้านท่าขาม บ้านท่ามะนาว บ้านกลางอ่าว บ้านทับมอญ
และบ้านบ่อทองหลาง โดยมีคุณภาพอากาศตามพารามิเตอร์ต่างๆ
ที่ตรวจวัด ได้แก่
1. ค่าเฉลีย่ รายชัว่ โมงของความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ในบรรยากาศ
2. ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของความเข้มข้นก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจนในบรรยากาศ
3. ค่าเฉลีย่ รายชัว่ โมงของปริมาณฝุน่ ละอองรวมในบรรยากาศ
4. ค่ า เฉลี่ ย รายชั่ ว โมงของความเข้ ม ข้ น ก๊ า ซไฮโดรเจน
คลอไรด์ในบรรยากาศ
5. ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
10 ไมครอน
ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศตามพารามิเตอร์ดังกล่าว
พบว่ามีค่าดีกว่ามาตรฐานที่กำ� หนดมาก ในทุกสถานีตรวจวัดและ
มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว งเดี ย วกั บ การตรวจวั ด ที่ ผ่ า นมาในทุ ก สถานี แ ละ
ทุกพารามิเตอร์
นอกจากนี้ เอสเอสไอยังได้ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการและ
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยาด�ำเนินโครงการให้ความรู้ในการ
ตรวจสอบคุณภาพน�้ำฝนให้กับชุมชนและตรวจสอบคุณภาพน�้ำฝน
เพื่อเฝ้าระวังภาวะฝนกรดร่วมกับชุมชน โดยผลการตรวจวัดค่า
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ความเป็ น กรด-ด่ า งของน�้ ำ ฝน พบว่ า มี ค ่ า 7.1 ซึ่ ง ถื อ ว่ า ไม่ พ บ
โอกาสการเกิดฝนกรดในพื้นที่ ซึ่งโดยปกติแล้วน�้ำฝนที่มีค่าความ
เป็นกรด-ด่าง ต�่ำกว่า 5.6 จะถือเป็นค่าบ่งชี้โอกาสที่อาจจะเกิด
ภาวะฝนกรด โดยกิจกรรมซึ่งถือเป็นการด�ำเนินการร่วมตรวจสอบ
กับชุมชนดังกล่าวช่วยให้ชุมชนที่เข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจ
และเกิดความมั่นใจต่อคุณภาพน�้ำฝนในเขตอ�ำเภอบางสะพาน
มากยิ่งขึ้น
การจัดการกากของเสีย
เอสเอสไอมุง่ เน้นการลดปริมาณกากของเสียทีแ่ หล่งก�ำเนิดโดย
การด�ำเนินโครงการหลายๆ โครงการ เช่น การตั้งเป้าการสูญเสีย
วัตถุดบิ ในการผลิต ไม่เกินร้อยละ 2.12 และท�ำได้จริงดีกว่าเป้าหมาย
เล็กน้อยทีร่ อ้ ยละ 2.05 โครงการลดความชืน้ ในกากตะกอนจากระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียไม่เกินร้อยละ 15 สามารถด�ำเนินการได้ตามเป้าหมาย
โครงการลดขยะกระดาษจากส� ำ นั ก งาน โดยรณรงค์ ล ดการใช้
กระดาษใช้กระดาษสองหน้า และโครงการคัดแยกขยะประเภทขวด

น�้ำพลาสติกและขวดแก้วเพื่อน�ำไปจ�ำหน่าย นอกจากนั้น ยังมี
โครงการใช้ประโยชน์จากกากของเสีย เช่น โครงการปุ๋ยอินทรีย์
จากเศษซากพื ช ในโรงงาน โครงการจั ด ท�ำ ป๋ ยุ ห มั ก ชี ว ภาพจาก
เศษอาหาร โครงการประกวดการประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
เป็นต้น ท�ำให้ปริมาณกากของเสียของโรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2554 เอสเอสไอมีปริมาณกากอุตสาหกรรมทั้งสิ้น
66,719 ตัน กากของเสียดังกล่าวถูกก�ำจัดโดยกระบวนการรีไซเคิล
คิดเป็นร้อยละ 99.22 และก�ำจัดโดยวิธกี ารฝังกลบเพียงร้อยละ 0.78
โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดการกากของเสียเท่ากับ 10.2 ล้านบาท

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
กฎหมาย กฎระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ ที่ เ อสเอสไอมี
ความผูกพันในการจะต้องด�ำเนินการ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การรายงานผลการ
ด�ำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบและการติดตามตรวจสอบ
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การขออนุ ญ าตก� ำ จั ด กากอุ ต สาหกรรม
การรายงานผลควบคุมระบบบ�ำบัดมลพิษ การรายงานผลการ
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพน�ำ้ มันเตา การรายงานปริมาณการเกิด Scale ฯลฯ
เอสเอสไอได้มกี ารด�ำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามก�ำหนดเวลา
ทั้งนี้ ในรอบปี 2554 ไม่มีการกระท�ำผิดกฎหมายหรือข้อก�ำหนด
ที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม ไม่มีการถูกค�ำสั่งให้ระงับหรือ
หยุดการด�ำเนินการ รวมถึงไม่ต้องช�ำระค่าปรับใดๆ
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
เอสเอสไอตระหนักถึงความส�ำคัญในการด�ำเนินอุตสาหกรรม
เหล็ ก ให้ ส ามารถอยู ่ ร ่ ว มกั บ ชุ ม ชน สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ มได้
เป็นอย่างดี จึงได้เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนา
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) กับกระทรวงอุตสาหกรรม
ภายใต้โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวนั้น จากผลการประเมิน บริษัท
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั การรับรอง “อุตสาหกรรม
สีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)” ที่มีการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และมีการติดตามประเมินผล
และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีระยะเวลารับรอง
3 ปี (24 สิงหาคม 2554 ถึง 23 สิงหาคม 2557)

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
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การส�ำรวจทัศนคติชุมชนและการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อม
การส�ำรวจทัศนคติชุมชนได้ด�ำเนินการต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุก
ปี เพื่อให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงาน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ทีส่ ำ� คัญเพราะการด�ำเนินงานของโรงงานก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ ด้าน
บวกและลบต่อชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นการด�ำเนินการส�ำรวจทัศนคติจึงท�ำให้เอสเอสไอเกิดความ
เข้าใจถึงมุมมองของชุมชน สะท้อนผ่านผู้น�ำชุมชนและหัวหน้า

ครั ว เรื อ นในเรื่ อ งผลกระทบต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการด� ำ เนิ น งาน
ของโรงงานในรอบปี เพื่อน�ำไปสู่กระบวนการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ
ของโรงงานร่วมกับชุมชนผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วม เช่น การประชุม
สภาผู้น�ำชุมชน การประชุม หมู่บ้าน ฯลฯ ซึ่งเอสเอสไอจะน�ำข้อสรุป
จากกระบวนการต่างๆ ดังกล่าวน�ำมาจัดท�ำโครงการทีต่ อบสนองต่อ
ความต้องการและมุมมองของชุมชนอย่างตรงประเด็น เพื่อน�ำไปสู่
ความพึงพอใจของชุมชนอย่างยั่งยืน

ต�ำบล
ชุมชน
จ�ำนวนครัวเรือน
				
ก�ำเนิดนพคุณ
เทศบาลต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ
1,399
แม่ร�ำพึง
หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะนาว
534
หมู่ที่ 3 บ้านอ่าวยาง
177
หมู่ที่ 4 บ้านท่าขาม
369
หมู่ที่ 5 กลางอ่าว
536
หมู่ที่ 6 บ้านกลางนา
625
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งลานควาย
119
หมู่ที่ 8 บ้านล่าง
518
รวม
4,277

ทัศนคติของประชาชนในชุมชน ส่วนใหญ่รับทราบและเห็น
ประโยชน์ของโรงงานในแง่ที่มีส่วนของการท� ำให้สาธารณูปโภค
ในครัวเรือนดีขึ้น ท�ำให้ค้าขายดีขึ้น สร้างรายได้ให้กับครอบครัว
รวมถึ ง การสนั บ สนุ น กิ จกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น การให้ทุน
การศึกษา การท�ำนุบ�ำรุงศาสนา การช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียน
การสนับสนุนด้านกีฬา การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยกิจกรรมที่มี
ความพึงพอใจ ได้แก่ กิจกรรมปลูกต้นไม้ ส่งเสริมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมมากที่สุด กิจกรรมที่มีความพึงพอใจรองลงมา กิจกรรม
การให้ทนุ การศึกษา กิจกรรมการอนุรกั ษ์ปา่ ชายเลน โครงการอนุรกั ษ์
สั ต ว์ น�้ ำ ปล่ อ ยปู - กุ ้ ง การพั ฒ นาด้ า นอาชี พ เกษตร โครงการ
ค่ า ยเยาวชนอนุ รั ก ษ์ และอื่ น ๆ ตามล� ำ ดั บ ข้ อ กั ง วลของชุ ม ชน
ต่อการด�ำเนินการของโรงงาน 3 อันดับแรกจากการส�ำรวจในปี 2554
ได้แก่ ปัญหาอุบตั เิ หตุจากการจราจร ร้อยละ 10.1 ปัญหาการจราจร
ติ ด ขั ด ร้ อ ยละ 7.6 และปั ญ หาฝุ่น ละอองร้ อ ยละ 7.4 ซึ่ ง เมื่ อ
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
ํ 2554
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากั
ํ ด (มหาชน)

จ�ำนวนตัวอย่างที่ศึกษา (ชุด)
จากการค�ำนวณ จากการศึกษาจริง
120
120
46
46
15
15
32
32
46
46
53
54
10
10
44
44
366
367

เปรียบเทียบกับข้อกังวล 3 อันดับแรกของปี 2553 ซึ่งได้แก่ ปัญหา
ฝุ่นละอองร้อยละ 6.8 ปัญหาการจราจรร้อยละ 3.7 และปัญหา
คุณภาพน�้ำฝนร้อยละ 2.0 ซึ่งจะพบว่ามีข้อกังวลใจเปลี่ยนแปลงไป
ที่กลุ่มจราจรเป็นหลักส่วนข้อกังวลปัญหาคุณภาพน�้ำฝนมีแนวโน้ม
มีความส�ำคัญลดลง ทั้งนี้ ปัญหาการจราจรเอสเอสไอได้ร่วมกับ
บริษัทในเครือสหวิริยาในการจัดตั้งคณะท�ำงานควบคุมการปฏิบัติ
รถขนส่งเครือสหวิริยา เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ตลอดจนการก�ำหนด
เวลาหลีกเลีย่ งช่วงเวลาการจราจรหนาแน่น การติดตัง้ กล้องวงจรปิด
อีกทั้งยังได้จัดให้มีประชุมและด�ำเนินการผ่านสภาผู้น�ำชุมชนใน
การร่วมกันหาหรือและแนวทางการแก้ไขเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและคลายความกังวลใจของชุมชนได้เป็นอย่างดี

ส�ำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปี 2554 พบว่าทุกดัชนีที่ตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ราชการก�ำหนดทุกดัชนี ดังนี้

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (เดือนพฤษภาคมและสิงหาคม 2554)
			
ผลการตรวจวิเคราะห์
ดัชนีตรวจวัด
หน่วย
คลองท่าขาม
ต้นน�้ำคลองแม่ร�ำพึง ท้ายน�้ำคลองแม่ร�ำพึง
			 พ.ค. 2554 ส.ค. 2554 พ.ค. 2554 ส.ค. 2554 พ.ค. 2554 ส.ค. 2554
pH
Suspended Solid
Total Dissolved Solid
Acidity
Alkalinity
COD
Grease & Oil
Total Coli form Bacteria
Iron
Manganese

mg/l
mg/l
mg/L as  CaCO3
mg/l CaCO3
mg/l as O2
mg/l
MPN/100 ml
mg/l
mg/l

7.7
10
13,750
10
149
398
<3
330
0.76
0.17

7.4
35
4,950
19
156
266
<3
330
1.01
0.21

7.3
26
16,400
19
172
191
4
490
1.75
0.28

7.6
35
3,080
10
146
113
<3
1,300
1.78
0.31

8.1
14
6,667
3
118
152
<3
6,667
0.65
0.07

8.2
20
3,180
3
145
112
<3
240
0.77
0.09

มาตรฐาน
5.0 - 9.01/
ไม่เกิน 20,0001/
ไม่เกิน 1.01/

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานน�้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผู้บันทึก
นายทนง วิริยะสหกิจ
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม
นางสาวยุพาพร จันทร์เปล่ง (ว-204-ค-4700)
ชื่อผู้วิเคราะห์
นางสาวนรินทร์ สายเส็ง (ว-204-จ-4715)
เบอร์โทรศัพท์
0-2715-8700

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 5 สถานี บริเวณโดยรอบโครงการ
ดัชนี
		
ปริมาณฝุ่นละอองรวม
ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์

ค่าเฉลี่ยต�่ำสูง - สูงสุดของปริมาณที่ตรวจพบ
21 - 28 เม.ย. 2554
17 - 24 ส.ค. 2554
0.025 - 0.056 mg/m3
0.016 - 0.019 mg/m3
0.013 - 0.056 mg/m3
0.013 - 0.024 mg/m3
<0.001 mg/m3

0.020 - 0.057 mg/m3
0.002 - 0.008 mg/m3
0.003 - 0.148 mg/m3
0.010 - 0.029 mg/m3
<0.001 mg/m3

มาตรฐาน
ไม่เกิน 0.3301/
ไม่เกิน 0.3001/
ไม่เกิน 0.3202/
ไม่เกิน 0.1201/
-

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด
ผู้บันทึก
นายฐาปกรณ์ ลาภประสพ
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม
นางสาวสุคนธ์ ขาวกริบ (ว-011-ค-3520)
ชื่อผู้วิเคราะห์
นางสาวกัญญษรัตน์ สังข์กลม (ว-011-จ-4578)
เบอร์โทรศัพท์
0-2715-8700
1/
2/

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
ํ 2554
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากั
ํ ด (มหาชน)
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาเหล็ก 1, 2
		
5 มี.ค. 2554

ดัชนีตรวจวัด
		

ผลตรวจวัด		
20 ส.ค. 2554 1 พ.ย. 2554

มาตรฐาน

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m3)

126

144

52.9

ไม่เกิน 2401/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)(ppm)

718

631

669

ไม่เกิน 8001/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)(ppm)

122

81.8

59.0

ไม่เกิน 2001/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)(ppm)

1.97

1.60

6.39

ไม่เกิน 6902/

มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก (ใหม่) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544
(ค�ำนวณปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้อยละ 50)
2/
มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศทีร่ ะบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 (ก�ำหนดส�ำหรับการผลิตทัว่ ไปทีม่ กี ารเผาไหม้เชือ้ เพลิง)
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผู้บันทึก
นายวิชาญ ชุณหรัต (ว-004-จ-1269)
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม
นางสาวยุพาพร จันทร์เปล่ง (ว-204-ค-4700)
ชื่อผู้วิเคราะห์
นางสาวกนกกร เอนก (ว-004-จ-2158)
เบอร์โทรศัพท์
0-2715-8700
1/

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาเหล็ก 3
		
ดัชนีตรวจวัด
			

ผลตรวจวัด
23 ส.ค. 2554 9 ก.ย. 2554

มาตรฐาน

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m3)

18.9

62.7

ไม่เกิน 1201/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)(ppm)

704

252

ไม่เกิน 8001/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)(ppm)

138

144

ไม่เกิน 1801/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)(ppm)

1.42

7.06

ไม่เกิน 6902/

มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก (ใหม่) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 (ค�ำนวณ
ปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้อยละ 50)
2/
มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศทีร่ ะบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 (ก�ำหนดส�ำหรับการผลิตทัว่ ไปทีม่ กี ารเผาไหม้เชือ้ เพลิง)
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผู้บันทึก
นายวิชาญ ชุณหรัต (ว-004-จ-1269)
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม
นางสาวยุพาพร จันทร์เปล่ง (ว-204-ค-4700)
ชื่อผู้วิเคราะห์
นางสาวกนกกร เอนก (ว-004-จ-2158)
เบอร์โทรศัพท์
0-2715-8700
1/
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
ํ 2554
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากั
ํ ด (มหาชน)

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Scrubber PPPL (จากหน่วยกระบวนการล้างผิวและเคลือบนามั
ํ้ น)
		
ดัชนีตรวจวัด
			
ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) (mg/m3)

ผลตรวจวัด
16 พ.ค. 2554 21 ส.ค. 2554
0.05

0.18

มาตรฐาน
ไม่เกิน 2001/

มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 (ก�ำหนดส�ำหรับการผลิตทั่วไปที่มีการเผาไหม้
เชื้อเพลิง ค�ำนวณปริมาตรอากาสเสียที่ออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวัด)
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผู้บันทึก
นายวิชาญ ชุณหรัต (ว-004-จ-1269)
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม
นางสาวยุพาพร จันทร์เปล่ง (ว-204-ค-4700)
ชื่อผู้วิเคราะห์		
นางสาวกนกกร เอนก (ว-004-จ-2158)
เบอร์โทรศัพท์		
0-2715-8700
1/

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Boiler พ.ศ. 2554
		
ดัชนีตรวจวัด
			

ผลตรวจวัด
20 มิ.ย. 2554 21 ส.ค. 2554

มาตรฐาน

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m3)

0.22

8.06

ไม่เกิน 1201/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)(ppm)

<2.0

<2.0

ไม่เกิน 8001/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)(ppm)

57.6

71.8

ไม่เกิน 1801/

<1.00

1.32

ไม่เกิน 6902/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)(ppm)

มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศทีร่ ะบายออกจากโรงงานเหล็ก (ใหม่) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2544 (ค�ำนวณ
ปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้อยละ 50)
2/
มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศทีร่ ะบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 (ก�ำหนดส�ำหรับการผลิตทัว่ ไปทีม่ กี ารเผาไหม้เชือ้ เพลิง)
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผู้บันทึก
นายวิชาญ ชุณหรัต (ว-004-จ-1269)
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม
นางสาวยุพาพร จันทร์เปล่ง (ว-204-ค-4700)
ชื่อผู้วิเคราะห์
นางสาวกนกกร เอนก (ว-004-จ-2158)
เบอร์โทรศัพท์
0-2715-8700
1/

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Dust Collector พ.ศ. 2554
		
ดัชนีตรวจวัด
			
ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m3)

ผลตรวจวัด
22 ส.ค. 2554 14 ก.ย. 2554
2.62

0.63

มาตรฐาน
ไม่เกิน 1201/

มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศทีร่ ะบายออกจากโรงงานเหล็ก (ใหม่) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2544 (ค�ำนวณ
ปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้อยละ 50)
บริษทั ทีต่ รวจวัดและวิเคราะห์ตวั อย่าง/ควบคุม
บริษทั เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป๊ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผู้บันทึก
นายวิชาญ ชุณหรัต (ว-004-จ-1269)
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม
นางสาวยุพาพร จันทร์เปล่ง (ว-204-ค-4700)
ชื่อผู้วิเคราะห์
นางสาวกนกกร เอนก (ว-004-จ-2158)
เบอร์โทรศัพท์
0-2715-8700
1/
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ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและชุมชน
ในปี 2554 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ “เอสเอสไอ” ได้รเิ ริม่ โครงการใหม่ๆ ตามแนวทางแห่งการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาส�ำหรับผู้ด้อยโอกาส
ในสั ง คม และกิ จ กรรมชุ ม ชนแบบมี ส่ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว น
ทั้งบริษัท พนักงานประชาชนในชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ในด้านการพัฒนาการศึกษา จิตอาสา
ของพนักงานในนาม “เอสเอสไออาสา” การส่งเสริมดูแลและรักษา
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยที่ดี
การร่วมดูแลท�ำนุบ�ำรุงศาสนาและวัฒนธรรม 48 โครงการ ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงเจตจ�ำนงอันแน่วแน่ของการเป็นพลเมืองที่ดีและได้รับ
ความไว้วางใจจากชาวบางสะพานและผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยมุ่งหวัง
ที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมในการด�ำเนินชีวิต
ได้อย่างมีความสุข
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ความเชื่อมั่นในการปลูก “ความแข็งแกร่ง” เพื่อเป็นรากฐาน
ในบุคคล หน่วยงาน ครอบครัว ไปจนถึงสังคมในวงกว้าง ยังเป็น
สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ บ ริ ษั ท ยั ง ต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง เพื่ อ รั ก ษาประโยชน์ แ ก่ ก ลุ่ม
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนในบริบท
ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสมดุล และยังคงมุง่ เน้นการสร้างความแข็งแกร่งให้
กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งไม่ใช่เพียงการตระหนักในหน้าที่
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพียงเท่านั้น แต่เป็นอีกแรงผลักดันให้
บริษัทยังคงไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆ เพื่อส่งเสริม
เยาวชน กลุ่มผู้ด้อยโอกาสรวมถึงและกิจกรรมเพื่อสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทในรูปแบบต่างๆ
นับเป็นที่น่ายินดีในปี 2554 หลายกิจกรรมได้ถูกพัฒนา ต่อ
ยอดขึ้ น มาใหม่ ภ ายใต้ ค วามร่ ว มมื อ ของภาคอุ ต สาหกรรมโดย
“พนักงาน” และภาคชุมชนโดย “ชาวบางสะพาน” การเติบโตเบ่งบาน
ของ “วัฒนธรรมจิตอาสา” ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม และมีภาพ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้

การเติบโต
เบ่งบานของ
“วัฒนธรรมจิตอาสา”
ปรากฏให้เห็น
เป็นรูปธรรม
และมีภาพที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้ ร ่ ว มกั บ สมาคมสถาปนิ ก สยามและ
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย จัดแสดงนิทรรศการ
และผลงาน ผลงานของผู้เข้าประกวด โครงการประกวดออกแบบ
บ้านเหล็ก Thailand Steel House Contest 2010 ภายใต้แนวคิด
“บ้านเหล็กที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต” ในงานสถาปนิก 54 ที่ผู้เข้าชม
จะได้เห็นผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับเหล็ก
ที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้นำ� มาใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้จริง โดยมี
ผู้ให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการเป็นจ�ำนวนมาก

1. การพัฒนาทุนทางสังคม
1.1 การสร้างความแข็งแกร่งและส่งเสริมนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมเหล็ก
1.1.1 โครงการออกแบบประกวดบ้านเหล็ก 2011
โครงการประกวดออกแบบบ้านเหล็ก “Thailand Steel House
Contest” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลกว่า 1 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ มุง่ เน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) เกีย่ วกับเหล็กและ
เป็นเวทีกลางของการรวมตัวกัน เกิดชุมชนทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ระหว่างสถาปนิก วิศวกร และวงการโลหะ วัสดุศาสตร์ในการน�ำเหล็ก
มาประยุกต์ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
“Thailand Steel House Contest 2011 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด
Thailand Steel House Contest 2011 (Greenovation : Less is
More) ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระยะเวลาด�ำเนินการ ตุลาคม 2554 - พฤษภาคม
2555 (เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยจึงเลื่อนการจัด
กิจกรรมไปเป็นปี 2555)

1.1.2 โครงการสนับสนุนนักโลหวิทยาดีเด่นและการจัด
ประชุมวิชาการโลหวิทยาครั้งที่ 5
เอสเอสไอให้การสนับสนุนงานประชุมวิชาการทางโลหวิทยา
มาอย่างต่อเนือ่ ง ปี 2554 นับเป็นครัง้ ที่ 5 ในส่วนของรางวัล 2 รางวัล
นักวิจัยยอดเยี่ยมประจ�ำปี งานครั้งนี้ จัดขึ้นโดยภาควิชาวิศวกรรม
วัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แต่เนื่องจากเกิดเหตุการณ์
อุทกภัยคณะผู้จัดงานได้เลื่อนมาจัดงาน ในวันที่ 19 - 20 มกราคม
2555 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

การพัฒนาชุมชน

การพัฒนาทุนทางสังคม

สร้างสรรค์ • ความแข็งแกร่ง
สร้างความแข็งแกร่ง
ผู้ด้อยโอกาส

สร้างความแข็งแกร่ง
อุตสาหกรรมเหล็ก
การพัฒนา
การศึกษาในชุมชน

สร้างความแข็งแกร่ง
       คุณภาพชีวิต (สุขภาพ)

กิจกรรมเพื่อสังคม
อื่นๆ

สังคม
สิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมการดูแลรักษา
ด้านสิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจ

การพัฒนาความรู้อาชีพ
เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ด้านวัฒนธรรมและสาธารณสุข

การสื่อสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
ํ 2554
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากั
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1.2 การสร้างความแข็งแกร่งชีวิต
1.2.1 กรุงเทพไตรกีฬาประจ�ำปี 2554 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เอสเอสไอร่วมสนับสนุนมูลนิธริ าชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการแข่งขันกรุงเทพฯ ไตรกีฬา ครั้งที่ 3 “Bangkok
Triathlon 2011” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน
หารายได้จ�ำนวน 608,500 บาทให้แก่มูลนิธิโดยเสด็จพระราชกุศล
เพื่อช่วยเหลือผลกระทบจากโรคเรื้อนและโรคเอดส์ ซึ่งสอดคล้อง
กั บ แนวทางการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบทางสั ง คม
ในการช่วยเหลือ สร้างความแข็งแกร่งแก่ผู้ด้อยโอกาส
1.2.2 โครงการฅนเหล็กบางสะพานไตรกีฬาชิงแชมป์
ประเทศไทยและนานาชาติ 2554
เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมท่องเทีย่ วในเขตอ�ำเภอบางสะพานซึง่ เป็น
พื้นที่ที่บริษัทด�ำเนินกิจการอยู่ บริษัทได้จัดการแข่งขันไตรกีฬา
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 7 สิ ง หาคม 2554
ณ บริ เ วณชายหาดบ้ า นกรู ด ต� ำ บลธงชั ย อ� ำ เภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนักกีฬาที่ไทยและต่างประเทศเข้าร่วม
แข่งขันทั้งสิ้น 159 คน และประชาชนในพื้นที่รวมทั้งข้าราชการ
นักท่องเทีย่ ว พนักงานมาทีห่ าดบ้านกรูดจ�ำนวน 2,151 คน
1.2.3 โครงการฅนเหล็กมินิมาราธอน 2554
4 พันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็ก ได้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด
(มหาชน) บริ ษั ท สยามยู ไ นเต็ ด สตี ล 1995 จ� ำ กั ด และบริ ษั ท
บลูสโคปสตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผนึกก�ำลังจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง
การกุศลเพือ่ ผูด้ อ้ ยโอกาส Thailand Iron Man Mini Marathon 2011
“ฅนเหล็กมินมิ าราธอน” ครัง้ ที่ 4 น�ำเงินบริจาค 2.5 ล้านบาท บริจาค
ให้ 23 มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันเสาร์ที่
11 กุมภาพันธ์ 2555 สวนลุมพินี เนื่องจากเกิดวิกฤตน�้ำท่วมใหญ่
จึ ง เลื่ อ นการจั ด การแข่ ง ขั น จากเดิ ม วั น ที่ 5 พฤศจิ ก ายน 2554
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต�่ำกว่า 1,000 คน จากการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ท�ำให้ยอดบริจาครวม 4 ปี นับ 10 ล้านบาท สามารถน�ำไป
แจกจ่ายช่วยเหลือมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาส ได้น�ำไปสร้างประโยชน์
เติมเต็มและสร้างความแข็งแกร่งให้ผดู้ อ้ ยโอกาสกลุม่ ต่างๆ ให้มชี วี ติ
ที่มีคุณค่า แข็งแกร่ง และหยัดยืนอยู่ได้ในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
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1.2.4 โครงการสานฝั น เยาวชนฅนเหล็ ก บางสะพาน
2554 (รุ่น 1)
เอสเอสไอได้รบั สมัครและคัดเลือกเยาวชนบางสะพานเข้าร่วม
ฝึกทักษะ และเก็บตัวเพื่อเป็นตัวแทนอ�ำเภอบางสะพานลงแข่งขัน
ฅนเหล็กบางสะพานไตรกีฬาฯ และรายการอืน่ ๆ โดยความสนับสนุน
จากเครือสหวิริยา ปี 2554 มีเยาวชนบางสะพานผ่านการคัดเลือก
5 คน ได้ผ่านการฝึกฝนและเข้าร่วมแข่งขันรายการส�ำคัญของ
ประเทศและมีสถิติที่ดีขึ้น
1.3 การสร้างความแข็งแกร่งสู่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย
1.3.1 โครงการศิลป์สานฝันปันน�้ำใจ เอสเอสไอชวน
น้องรักษ์น�้ำ
กิจกรรมต่อเนื่องเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาส โดยความร่วมมือ
ระหว่างเอสเอสไอกับหน่วยงานภาครัฐ อันประกอบด้วยกรมเจ้าท่า
ส�ำนักการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้
เทคนิคการแต่งกลอนที่เพิ่มเติมขึ้นเป็นพิเศษในครั้งที่ 3 และยังคง
กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมด้านศิลปะ และการอนุรกั ษ์ทรัพยากรทาง
น�้ำซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส�ำคัญไว้ และจัดให้มีการประกวด
ผลงานศิลปะการแต่งกลอน และวาดภาพเพื่อพัฒนาทักษะและ
ชิงทุนการศึกษา
ในปี 2554 นับเป็นครั้งที่ 3 ของโครงการศิลป์สานฝันปันน�้ำใจ
เอสเอสไอชวนน้องรักษ์นำ 
�้ มีเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสมาคม
สถานสงเคราะห์ และมูลนิธิ รวม 5 แห่ง จ�ำนวนกว่า 100 คน ร่วม
โครงการผลงานทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกจะน�ำส่งเข้าประกวดในโครงการ
นิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 42 ณ กรุงโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น ต่อไป
1.3.2 กิจกรรมการกุศล “ว่าย ปั่น วิ่ง แบ่งปันผู้ด้อย
โอกาส”
กิจกรรมการกุศล “ว่าย ปั่น วิ่ง แบ่งปันผู้ด้อยโอกาส” เป็น
กิจกรรมเสริมการแข่งขัน “ฅนเหล็กบางสะพาน ไตรกีฬาชิงแชมป์
ประเทศไทยและชิงแชมป์นานาชาติ ประจ�ำปี 2554” โดยให้พนักงาน
ประชาชนร่วมกันบริจาค ตัง้ งแต่ วันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2554 มีจำ� นวน
ผูบ้ ริจาค 129 คน เงินรายได้ไม่หกั ค่าใช้จา่ ย 59,879 บาท น�ำไปมอบ

ให้กลุ่มเยาวชน ชมรมดนตรีเทศบาลบ้านกรูด ภายใต้โครงการลาน
ดนตรี ต้านยาเสพติด รวมถึงองค์กรผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ
กิ จ กรรมนี้ มี แ นวคิ ด ให้ พ นั ก งานและประชาชนทั่ ว ไปได้ มี
โอกาสร่วมกิจกรรมโดยทั่วถึงผ่านรูปแบบการบริจาคเงินกับทีม
ไตรกีฬาสหวิรยิ า โดยบริษทั ได้จดั ท�ำสายรัดข้อมือ Strength to Live
มอบให้เป็นที่ระลึกส�ำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 100 - 300 บาท และ
รับเสื้อที่ระลึก ส�ำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป รายได้ทั้งหมด
โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะน�ำไปมอบเพื่อกิจกรรมการกุศล แบ่งปัน
ผู้ด้อยโอกาส ประเภทต่างๆ ซึ่งผู้บริจาคสามารถระบุความประสงค์
ของการบริจาคว่าอยากจะให้เงินผู้บริจาคไปใช้ท�ำประโยชน์แก่
ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มใด 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มผู้ประสบภัยทาง
สังคม กลุ่มผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ขาดแคลนในพื้นที่ทุรกันดาร และ
ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ
1.3.3 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
		 - เอสเอสไอร่วมช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วมภาคใต้
มอบเงินจ�ำนวน 600,000 บาท ร่วมช่วยเหลือผูป้ ระสบ
อุทกภัยภาคใต้ และมอบเงินที่ได้จากการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือ
ผู ้ ป ระสบภั ย แผ่ น ดิ น ไหวและสึ น ามิ ป ระเทศญี่ ปุ่น ของพนั ก งาน
ในกลุ่มเครือบริษัทสหวิริยาอีกจ�ำนวน 24,630 บาท ผ่านครอบครัว
ข่าว 3 โดยมีนายสรยุทธ สุทัศนจินดา พิธีกรรายการเรื่องเล่าเช้านี้
เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารมาลีนนท์
		 - SSI-TCRSS ผนึกก�ำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ ประเทศญี่ปุ่น
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ ผนึกก�ำลัง บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ TCRSS มอบเงิน 2 ล้านบาทช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยแผ่นดินไหว
และสึนามิประเทศญี่ปุ่น ผ่านเจเอฟอีสตีลซึ่งเป็นองค์กรคู่ค้า
		 - ความช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัย 20 จังหวัด
ภาคกลางของประเทศ
ตามทีไ่ ด้เกิดอุทกภัยครัง้ ใหญ่กบั พีน่ อ้ งประชาชนชาว
ไทยในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคกลางช่วงปลายปี 2554 บริษทั
มิได้นิ่งนอนใจ พร้อมให้การช่วยเหลือและเยียวยาทั้งโดยตรงและ
ผ่านหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้
พัฒนาเรือเหล็กนวัตกรรม จ�ำนวน 175 ล�ำ ประกอบ
			
ด้วยเรือเหล็กอเนกประสงค์ 170 ล�ำ และเรือเหล็กตรวจการณ์ส�ำหรับ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ 5 ล�ำ 
เรื อ เหล็ ก อเนกประสงค์ 170 ล� ำ  เป็ น เรื อ ที่
				
เอสเอสไอออกแบบและสร้างสรรค์ขนึ้ เป็นพิเศษ เพือ่ ใช้เป็นพาหนะ
ทีม่ คี วามคล่องตัวในการเคลือ่ นย้ายคนหรือสิง่ ของช่วยเหลือผูป้ ระสบ
ภัยน�้ำท่วม นอกจากนี้ ยังสามารถดัดแปลงต่อกันเป็นเรือหรือแพ

ขนาดใหญ่ และเมื่อเลิกใช้ภารกิจเป็นเรือแล้ว ยังมีอรรถประโยชน์
ใช้เป็นชั้นวางหนังสือ หรือเป็นตู้เก็บของได้อีกด้วย
เอสเอสไอมอบเรือเหล็กอเนกประสงค์จ�ำนวน 170
ล�ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านหน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์ปฏิบัติ
งานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) สภาวิจัยแห่งชาติ โมเดิร์น
ไนน์ทีวี เป็นต้น
เรือเหล็กนวัตกรรม (เรือตรวจการณ์) พร้อม
				
เครือ่ งยนต์ ทัง้ 5 ล�ำนี้ นับเป็นเรือเหล็กนวัตกรรมรุน่ 3 เรือตรวจการณ์
ซึง่ กลุม่ เอสเอสไอออกแบบและสร้างสรรค์ขนึ้ เป็นพิเศษ ให้สอดคล้อง
กับลักษณะการใช้งาน โดยติดเครื่องยนต์ 18 Hp เดินหน้าถอยหลัง
ได้ พร้อมไฟส่องสว่างและแตร นอกจากนี้ ยังมีคู่มือการใช้และการ
บ�ำรุงรักษาจัดท�ำไว้ประจ�ำเรือทุกล�ำ  ทั้งนี้ ได้มอบให้กับส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ เพือ่ น�ำไปใช้ในการปฏิบตั ภิ ารกิจช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
น�้ำท่วม ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ในทุกสถานการณ์
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บริจาคและสมทบทุนหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
สบทบทุน 500,000 บาท แก่นายกสมาคม
				
บริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อสมทบเข้ากองทุน “ตลาดทุนร่วมใจ ช่วย
ภัยน�้ำท่วม”
มอบเงินช่วยเหลือผ่านกระทรวงพาณิชย์ (กรม
				
การค้าต่างประเทศ) มอบผ่านส�ำนักนายกรัฐมนตรี 150,000 บาท
มอบเงินช่วยเหลือผ่านกระทรวงอุตสาหกรรม
				
(ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 150,000 บาท
มอบเงินช่วยเหลือผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
				
200,000 บาท
มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย
			
กลุม่ บริษทั เอสเอสไอมอบถุงยังชีพผูป้ ระสบอุทกภัย
โดยมีผู้บริหาร พนักงานเอสเอสไออาสา และทีมกู้ภัยเฉพาะกิจ
เดิ น ทางไปมอบถุ ง ยั ง ชี พ และอาหารปรุ ง สด ให้ กั บ ประชาชน
ที่ประสบปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ที่ความช่วยเหลือไปไม่ทั่วถึง
เช่น เขตอ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ�ำเภอเมือง
ปทุมธานี อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
พนักงานจิตอาสาจัดตั้งทีมกู้ภัยเฉพาะกิจ
			
พนักงานจิตอาสา จ�ำนวน 35 คนรวมตัวกันเป็นทีม
กู้ภัยเฉพาะกิจ โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว
จ�ำนวน 2 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยทีมงาน 7 คน พร้อมพาหนะรถ
บรรทุกใหญ่ และเรือเหล็กนวัตกรรมเอสเอสไอ สามารถปฏิบัติงาน
สะเทินน�้ำสะเทินบกตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพนักงาน
เครือสหวิริยาและครอบครัว ลูกค้าของบริษัท ตลอดจนประชาชน
ผู้ประสบภัยน�้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี
ภารกิจช่วยเหลืออพยพคนออกจากพืน้ ทีป่ ระสบภัย ตลอดจนล�ำเลียง
จัดส่งอาหาร สิ่งของเครื่องใช้จ�ำเป็นแก่ผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที
ทั้งในกรณีฉุกเฉินและพื้นที่เฝ้าระวัง
โดยผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ผ ่ า นมา ได้ ช ่ ว ยอพยพ
พนักงานเครือสหวิริยาและครอบครัวตลอดจนขนย้ายทรัพย์สิน
จ�ำนวน 46 ครอบครัว ออกจากพื้นที่น�้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานี
นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ล�ำเลียงกระสอบทราย 2,500 กระสอบ
และน�้ำดื่ม 11,800 ลิตร เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพนักงาน การรับและ
ล� ำ เลี ย งเรื อ เหล็ ก นวั ต กรรมจากบางสะพาน 60 ล� ำ  เพื่ อ น� ำ ไป
ช่วยเหลือพนักงานและลูกค้า
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ทีมกูภ้ ยั เฉพาะกิจเอสเอสไอเป็นแบบอย่างหนึง่ ทีด่ ี
ของวัฒนธรรมจิตอาสาของพนักงานบริษัท ภายใต้การด�ำเนินงาน
ของศู น ย์ ร องรั บ ความปลอดภั ย และเหตุ ฉุ ก เฉิ น เครื อ สหวิ ริ ย า
โดยก�ำลังหลักจะมาจากพนักงานโรงงานบางสะพานของเอสเอสไอ
ซึ่ ง เสี ย สละเดิ น ทางไกลมาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งไม่ เ ห็ น แก่ ค วาม
เหน็ ด เหนื่ อ ย เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นพนั ก งานเครื อ สหวิ ริ ย า ทั้ ง นี้
ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ยังได้ช่วยเหลือประชาชนจ�ำนวนมาก
ตลอดเส้นทาง ซึ่งได้รับค�ำชื่นชมอย่างดีจากพนักงานและประชาชน
ผู้ได้รับการช่วยเหลือ
1.4 การสร้างวัฒนธรรมเอสเอสไอใจอาสา
โครงการ “เอสเอสไออาสา” ในรูปแบบจิตอาสาพนักงาน เป็น
กิจกรรมที่ให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัท ร่วมท�ำกิจกรรม และ
ด�ำเนินการช่วยเหลือสังคมและชุมชนในเขตอ�ำเภอบางสะพานเพื่อ
สร้างความภูมิใจในตนเองให้กับพนักงาน
ปี 2

1.4.1 เอสเอสไออาสากรุงเทพ : โครงการ Do D in a Day

เอสเอสไอได้ด�ำเนินการจัดท�ำกิจกรรมจิตอาสาขึ้นในรูปแบบ
ของการมีสว่ นร่วมของพนักงาน โดยการบริจาค เพือ่ แบ่งปันความสุข
ปลูกความรูส้ ผู่ ดู้ อ้ ยโอกาส โดยกิจกรรมครัง้ นีเ้ ปิดโอกาสให้พนักงาน
ทั้งส�ำนักงานกรุงเทพฯ โรงงานบางสะพาน และพนักงานบริษัท
ในเครือ ร่วมบริจาค ซึง่ หนังสือทีไ่ ด้เปิดรับบริจาคมีทงั้ หนังสือมือหนึง่
และมื อ สอง รวมทั้ ง กระดาษรี ไ ซเคิ ล เพื่ อ น� ำ ไปท� ำ เป็ น หนั ง สื อ
เล่มใหม่ให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งจ�ำนวนหนังสือที่รับบริจาค

ในโครงการครัง้ นีไ้ ด้จ�ำนวน 545 เล่ม และกระดาษทีส่ ามารถน�ำกลับ
มาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) ได้ประมาณ 150 กิโลกรัม ซึ่งโครงการ Do D in
a Day (เอสเอสไออาสากรุงเทพ ปี 2) ได้รบั การตอบรับทีด่ จี ากเพือ่ น
พนักงานจิตอาสา หนังสือและกระดาษรีไซเคิลทัง้ หมดได้น�ำไปมอบ
ให้มูลนิธิกระจกเงาเพื่อส่งต่อไปยังโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ผู้ด้อย
โอกาส ในการเข้าถึงแห่งความรู้หนังสือต่างๆ
1.4.2 เอสเอสไออาสาพัฒนาชุมชนบางสะพาน
ในปี 2554 พนักงานของเอสเอสไอได้ร่วมมือร่วมใจด�ำเนิน
กิจกรรมเอสเอสไออาสาหลัก 4 กิจกรรม และได้ริเริ่มกิจกรรมอาสา
ย่อยเพื่อให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชนบางสะพาน
มากยิ่งขึ้นอีก 16 กิจกรรม ดังนี้

-

กิจกรรมเอสเอสไออาสาหลัก
ประกอบด้วยเอสเอสไออาสา ครั้งที่ 12 สร้างสนามกีฬา
อเนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ต.ก�ำเนิดนพคุณ เอสเอสไอ
อาสา ครั้งที่ 13 สร้างบ่อเลี้ยงปลาดุก โรงเรือนเพาะเห็ด โรงเรียน
บ้านดอนสง่า ต.ก�ำเนิดนพคุณ เอสเอสไออาสา ครั้งที่ 14 สร้าง
รั้วโรงเรียน/ตาข่ายกั้นสนามฟุตบอล สนามวอลเลย์บอล สร้าง
โรงเรือนเพาะพันธุ์กล้ายาง โรงเรียนบ้านวังน�้ำเขียว ต.ร่อนทอง
อ.บางสะพาน และเอสเอสไออาสา ครั้งที่ 15 สร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา (เอสเอสไอหนองระแวง
รวมใจ) โรงเรียนหนองระแวง ต.ธงชัย
- กิจกรรมเอสเอสไออาสาย่อย
ภายใต้ โครงการ “ร้อยความดี พันดวงใจ เอสเอสไออาสา”
ประกอบด้วยความดีที่ 1 สร้างถังเก็บน�ำ้ ประจ�ำมัสยิดนูรลุ้ อีมาน บ้าน
ต้นทองหลาง ม. 9 ต.พงศ์ประศาสน์ ความดีที่ 2 สร้างสนามตะกร้อ
บ้านกลางนา ม. 6 ต.แม่ร�ำพึง ความดีที่ 3 จัดท�ำตาข่ายกั้น สนาม
ฟุตบอล โรงเรียน วัดถ�้ำเขาน้อย ม. 9 ต.ก�ำเนิดนพคุณ  ความดีที่ 4
ซ่อมแซมและทาสีอุปกรณ์สนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านหินเทิน ม. 5
ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก ความดีที่ 5 ปฏิบัติการสนับสนุนวัดใน
การรื้อถอนโบสถ์หลังเก่าและย้ายพระประธาน วัดหนองระแวง
ม. 5 ต.ธงชัย ความดีที่ 6 ทาสีก�ำแพงโบสถ์ ซ่อมบ�ำรุงเรือเผาศพ
ทาสี อ าคารเรี ย น วั ด หิ น กองและโรงเรี ย นบ้ า นหิ น กอง ม. 2
ต.พงศ์ประศาสน์ ความดีที่ 7 ซ่อมแซมเตาเผา วัดทุ่งมะพร้าว ม. 7
ต.พงศ์ ป ระศาสน์ ความดี ที่ 8 สร้ า งป้ อ มยามรั ก ษาความ
ปลอดภัย โรงเรียนบางสะพาน ม. 8 ต.แม่ร�ำพึง ความดีที่ 9 ติดตั้ง
เสาและอุปกรณ์สนามวอลเลย์บอล ชุมชนวัดเขาถ�้ำม้าร้อง ม. 4
ต.พงศ์ประศาสน์ ความดีที่ 10 ซ่อมบ�ำรุงเรือเผาศพ วัดหินกอง ม. 2
ต.พงศ์ประศาสน์ ความดีที่ 11 ทาสีอาคารเรียน  โรงเรียนบ้านหิน
กอง ม. 2 ต.พงศ์ประศาสน์ ความดีที่ 12 ปรับปรุงสนามและจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬา โรงเรียนบ้านวังน�้ำเขียว ม. 9 ต.ร่อนทอง ความดีที่ 13
ปรับปรุงภูมิทัศน์  วัดถ�้ำคีรีวงศ์ ม. 1 ต.ธงชัย ความดีที่ 14 ปรับปรุง
อาคารกุฏิและซ่อมแซมเมรุเผาศพวัดสุวรรณาราม (วัดทุ่งขวาง)
ม. 4 ต.ร่อนทอง ความดีที่ 15 ติดตั้งไฟส่องสว่างสนามกีฬาบ้าน
ม้าร้อง ม. 4 ต.พงศ์ประศาสน์ ความดีที่ 16 ซ่อมแซมศาลาร่วมใจ
วัดทุ่งมะพร้าว ม. 7 ต.พงศ์ประศาสน์
รวมพนักงานเข้าร่วมทัง้ สัน้ 1,782 คน หรือคิดเป็น 14,256
ชั่วโมงงาน และประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน
ทั้งสิ้น 565 คน
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1.5 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอื่นๆ
- สนับสนุนมูลนิธิหนังสือเพื่อไทย
เอสเอสไอมอบเงินจ�ำนวน 100,000 บาท สนับสนุน
การด�ำเนินงานของมูลนิธหิ นังสือเพือ่ ไทย ส่งเสริมการศึกษาของชาติ
พัฒนาด้านการศึกษาเยาวชนไทย สร้างความแข็งแกร่งให้ทัดเทียม
กับเยาวชนชาติอื่นๆ
- มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
เอสเอสไอได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์มือสองจ�ำนวน 10
เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองกลาง ต�ำบลชอนสมบูรณ์ อ�ำเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุรี ซึง่ ได้รบั ความเดือนร้อนจากภัยน�ำ้ ท่วมและ
ไฟไหม้ ทั้งยังขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2. การพัฒนาชุมชน
เอสเอสไอได้ด� ำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งบริษัท พนักงาน ประชาชนในชุมชน
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ผ่ า นรู ป แบบกิ จ กรรมต่ า งๆ ในด้ า น
การพัฒนาการศึกษา จิตอาสาของพนักงาน “เอสเอสไออาสา”
การส่งเสริมดูแลและรักษาสิง่ แวดล้อม การพัฒนาอาชีพ การส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยทีด่ ี การร่วมดูแลท�ำนุบำ� รุงศาสนาและวัฒนธรรม
48 โครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตจ�ำนงอันแน่วแน่ของการเป็น
พลเมืองทีด่ แี ละได้รบั ความไว้วางใจจากชาวบางสะพานและผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย ด้วยมุ่งหวังที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคม
ในการด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
2.1 ร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาชุมชน
เอสเอสไอได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
อ� ำ เภอบางสะพาน และพื้น ที่ ใ กล้ เคี ย งครบถ้ ว นในสามมิ ติ คื อ
การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นการสอน
การพัฒนาผู้เรียน คือ นักเรียน และการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให้
เยาวชนทีบ่ างสะพานมีโอกาสทางการศึกษาใกล้เคียงเขตเมืองใหญ่
2.1.1 การจัดตั้งกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาการศึกษา
บางสะพาน
เอสเอสไอโดยความร่วมมือกับคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้
ฐาน และส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรขี นั ธ์
เขต 1 ด�ำเนิน “โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาการศึกษา
บางสะพาน” โดยเปิ ด โอกาสให้ผู้บริหารโรงเรียนในเขตอ�ำเภอ
บางสะพาน จ�ำนวน 20 แห่ง ส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี
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ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการเพื่อชิงทุนสนับสนุนการด�ำเนินการ
ตามแผนปีละ 2.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นมิติใหม่ในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอ�ำเภอบางสะพานสู่ความเป็นเลิศ
จากการด�ำเนินโครงการมีโรงเรียนในเขตพื้นที่ 4 ต�ำบลรอบ
โรงงานน�ำร่อง ได้แก่ แม่ร�ำพึง พงศ์ประศาสน์ ก�ำเนิดนพคุณ ธงชัย
ร่วมส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งสิ้น 17 โรงเรียน และผล
การพิจารณาจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ ประกอบด้วยผูแ้ ทน
จากคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก ยังไม่มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จึงพิจารณาให้มีโรงเรียน
ขนาดกลางได้รับการคัดเลือกให้รับเงินกองทุน จ�ำนวน 2 โรงเรียน
โรงเรียนละ 800,000 บาท คือ โรงเรียนบ้านสวนหลวงและโรงเรียน
บ้านดอนสง่า เป็นผู้ได้รับเงินสนับสนุน ซึ่งแผนงงานดังกล่าวจะได้
น�ำไปปฏิบัติและมีการตรวจติดตามประเมินผลต่อไป
2.1.2 มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชน
เอสเอสไอและเครือสหวิรยิ าได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นกั เรียน
โรงเรี ย นในเขตบางสะพานตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาถึ ง ระดั บ
มัธยมศึกษาต่อเนื่องทุกปี ในปี 2554 ที่ผ่านมาได้มอบทุนให้แก่
นักเรียนจ�ำนวน 22 โรงเรียน รวม 202 ทุน และทุนเรียนต่อระดับ
ปริญญาตรีแบบต่อเนื่องจนจบอีกปีละ 7 คน รวมเป็นเงิน 500,500
บาท

2.1.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน
เอสเอสไอได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี
การจัดการเหล็กและเหล็กกล้า ตั้งแต่ปี 2551 โดยพนักงานได้อุทิศ
เวลาเป็นวิทยากรช่วยสอน 2,164 ชั่วโมงต่อรุ่น และมีพนักงานเป็น
ครูฝึก 2,000 ชั่วโมงต่อรุ่น รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ครู
อาจารย์เพื่อรับสอนต่อ โดยสนับสนุบงบประมาณปีละ 1 ล้านบาท
และสนับสนุนในรูปทุนการศึกษาปีละ 1 แสนบาท
ทั้ ง นี้ ผลการประเมิ น โดยส� ำ นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ (สมศ.) ของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานในปี
2551 ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม หลังจากทีบ่ ริษทั ได้เข้า
ร่วมพัฒนาหลักสูตร ในปี 2554 วิทยาลัยการอาชีพแห่งนี้ผ่าน
การประเมินมาตรฐานในระดับดีเกือบดีมาก (ร้อยละ 89.7) สูงสุด
จากทีเ่ คยประเมินมา ปัจจุบนั นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ของโครงการส�ำเร็จการศึกษาไปแล้ว 3 รุ่น จ�ำนวน
290 คน โดยได้เข้าท�ำงานกับเครือสหวิริยา 70 คน
2.1.4 โครงการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา
เอสเอสไอได้จดั ให้มโี ครงการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา
ประจ�ำปี 2554 ในโครงการศิลปะสร้างสรรค์จินตนาการกว้างไกล
ครั้งที่ 8 ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท โดยเชิญอาจารย์สังคม
ทองมี ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ ศิ ล ป์ สิ ริ น ธร และอาจารย์ ไ พบู ล ย์
ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูเบิ้ม ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะ
ได้ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการตัดสินเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2554 ณ หอประชุ ม อเนกประสงค์ โรงเรี ย นบางสะพานวิ ท ยา
อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลายจ�ำนวนกว่า 200 คน
หลังจากจบการแข่งขันภาพวาด บางส่วนจะถูกส่งไปประกวดต่อใน
ระดับนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านมาได้มีภาพวาดจากการ
แข่งขันได้ถูกส่งต่อไปประกวดและได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องทุกปี

ยั่งยืนต่อไป ส�ำหรับในปี 2554 ได้มีการชะลอโครงการเพื่อปรับปรุง
แปลงเกษตรเดิ ม ให้ มี ค วามพร้ อ มมากยิ่ ง ขึ้ น และเตรี ย มจั ด ท� ำ
แปลงทดลองปลูกพืชไร้ดินโดยทดลองใช้ปุ๋ยน�้ำหมักชีวภาพแทน
การใช้สารละลายธาตุอาหาร ซึ่งมีราคาสูง เพื่อเป็นแนวทางใน
การลดต้นทุน และท�ำการบันทึกผลเพื่อน�ำไปประกอบแนวทาง
การด�ำเนินการของแปลงอื่นๆ ต่อไป โดยใช้แปลงของโรงเรียน
อนุบาลบางสะพาน เป็นแปลงน�ำร่อง
2.1.6 โครงการอนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเหล็กไทย
(TO BE ENGINEER)
จัดโครงการสร้างเสริมประสบการณ์วศิ วกรรุน่ เยาว์ ให้นกั เรียน
ได้เรียนรู้อุตสาหกรรมเหล็กและความรู้ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริม
ความสนใจในการศึ ก ษาต่ อ สายวิ ศ วกรรมศาสตร์ ข องนั ก เรี ย น
ในระดับมัธยมศึกษาในเขตบางสะพาน ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2548 2552) ด�ำเนินโครงการจ�ำนวน 5 ครั้งมีวิศวกรรุ่นเยาว์ 4,410 คน
ในปี 2553 ได้จัดโครงการนี้ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมจ�ำนวน 848 คน
2.1.7 โครงการ “การพัฒนาครูเพื่อยกระดับ
ความสามารถทางการสอนวิทยาศาสตร์”
เอสเอสไอร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรขี นั ธ์ เขต 1 ร่วมจัดการอบรม “การพัฒนาครูเพือ่ ยกระดับ
ความสามารถทางการสอนวิทยาศาสตร์” ณ โรงแรมเวสเทิร์น
ต�ำบลแม่ร�ำพึง อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา
3 วัน เมื่อวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2554  ส�ำหรับเนื้อหาในการอบรม
ทางด้านวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา
ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเน้นความถูกต้องของเนื้อหาการน�ำไป

2.1.5 โครงการยุวเกษตรอินทรีย์
แปลงเกษตรอินทรีย์แบบใช้วัสดุปลูกแทนดิน (Substrate
Culture) เป็นโครงการน�ำร่องให้แก่สถานศึกษาจ�ำนวน 7 แห่ง
ในเขตอ�ำเภอบางสะพาน โดยเป็นการปลูกพืชให้หยั่งรากอยู่ในวัสดุ
ปลูกอื่นๆ ได้แก่ วัสดุอินทรีย์ เช่น ขุยมะพร้าว ขี้เถ้าแกลบ ขี้เลื่อย
วัสดุผสมต่างๆ และวัสดุอนินทรีย์ เพือ่ ให้โรงเรียนและชุมชนมีแหล่ง
เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์ ระบบปลูกพืชไม่ใช้ดิน และส่งเสริมให้ครู
และนักเรียนได้เรียนรูเ้ ข้าใจ มีทกั ษะประสบการณ์การท�ำการเกษตร
อินทรีย์ในรูปแบบใหม่ๆ และได้ผลผลิตปลอดสารพิษส�ำหรับน�ำมา
บริโภคเป็นอาหารกลางวันภายในโรงเรียน ส่วนทีเ่ หลือน�ำไปจ�ำหน่าย
สร้างรายได้ให้กับโรงเรียนเพื่อน�ำไปเป็นต้นทุนในการผลิตอย่าง
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
ํ 2554
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ถ่ายทอดให้กบั นักเรียนให้เข้าใจได้อย่างไร รวมไปถึงเทคนิคการสอน
รูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีความสนุกกับการเรียน
โดยมีครูเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 140 คน
2.1.8 โครงการ Super Smart & Intelligent Kids
(SSI Kids)
จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศบริเวณ
โรงงานผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์แบบง่าย ให้แก่นกั เรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในเขตต�ำบลแม่ร�ำพึง โดยใช้แบบ
จ�ำลองทางวิทยาศาสตร์และสื่อช่วยสอน
นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนในชุมชน
ทั้งการมอบอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนต่างๆ สนับสนุนกิจกรรม
ของโรงเรียนที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและชุมชนและอื่นๆ
2.2 พัฒนาอาชีพเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจครัวเรือน
20 ปีที่เอสเอสไอเข้าไปด�ำเนินอุตสาหกรรมในเขตอ�ำเภอ
บางสะพาน ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ มี่ กี ารประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
และมีพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญคือ สับปะรด ยางพารา และมะพร้าว
จนถึงปัจจุบนั เป็นบทพิสจู น์ได้วา่ สังคมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
สามารถอยู่รวมกันได้ และสามารถพัฒนาเติบโตไปพร้อมกันด้วย
ความเกื้อกูลกัน เป็นสังคมที่มีความสุขและร่มเย็น คนในชุมชนมี
อาชีพและมีรายได้เพียงพอ โดยการด�ำรงรักษาวัฒนธรรมการใช้ชวี ติ
แบบไทยให้คงไว้ บริษัทได้ด�ำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาการ
เกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรท้องถิ่นและกลุ่มแม่บ้าน
ได้แก่
2.2.1 สนับสนุนโครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา
โครงการสหวิริยาร่วมพัฒนาด� ำเนินการโดยเครือสหวิริยา
โดยมีการจัดตั้งธนาคารชุมชนในเขตพื้นที่ 4 ต�ำบลรอบโรงงานไป
แล้ว 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดตั้งเมื่อปี 2553 ประกอบด้วยธนาคารชุมชน
ท่าขามชะม่วง สวนฉัตร และม้าร้อง ปัจจุบันมีสมาชิก 497 ราย
มีเงินกองทุนรวม 2,094,236 บาท แบ่งเป็นทุนชุมชน 1,549,236
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76 และทุนที่สหวิริยาสมทบ 500,000 บาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ส�ำหรับโครงการสหวิริยาร่วมพัฒนารุ่นที่ 2
ได้จัดตั้งธนาคารชุมชนทั้งสิ้น 7 แห่ง ประกอบด้วยธนาคารชุมชน
ท่ า มะนาว กลางนา ปอแดง ตลาด หลั ก เมื อ ง ชั ย มงคล และ
บ้านทางสายร้อง ปัจจุบันมีสมาชิก 1,000 ราย มีเงินกองทุนรวม
2,745,299 บาท
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2.2.2 เพิ่มสัดส่วนการรับพนักงานในพื้นที่
แต่เดิมการรับพนักงานใหม่ จะรับบุคคลในพื้นที่ประมาณ
ร้อยละ 40 - 50 อย่างไรก็ตาม ด้วยนโยบายการส่งเสริมการจ้างงาน
ในพื้นที่ และต้องการให้พี่น้องในอ�ำเภอบางสะพานและใกล้เคียง
ไม่ตอ้ งอพยพย้ายถิน่ ในการหารายได้ และได้อยูพ่ ร้อมหน้าพร้อมตา
และดูแลคนในครอบครัว บริษัทได้ปรับนโยบายเพิ่มสัดส่วนการรับ
พนักงานจากบุคคลในพื้นที่มากขึ้นในปี 2554 ให้เป็นร้อยละ 77
และประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลการรับสมัครงานของเอสเอสไอและ
บริษทั ในเครือสหวิรยิ าต่อทีป่ ระชุมผูน้ �ำชุมชนทุกเดือน ทัง้ ผลการรับ
พนักงานในเดือนที่ผ่านมา ต�ำแหน่งงานว่างในเดือนปัจจุบันและ
เดือนถัดไป ซึ่งบริษัทสามารถรับพนักงานในพื้นที่สูงถึงร้อยละ 80
ดีกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
2.2.3 โครงการ “ธนาคารปุย๋ อินทรีย์ ก้าวย่าง อย่างยัง่ ยืน”
โดยการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในเขตอ�ำเภอ
บางสะพานปีละ 2 กลุม่ โดยต้องประกอบด้วยสมาชิกกลุม่ ละ 50 คน
ท�ำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จ�ำนวน 100 ตัน ด้วยเงินสนับสนุนจากทาง
บริษัท จ�ำนวนกลุ่มละ 120,000 บาท ภายหลังจากจ�ำหน่ายให้กับ
เกษตรกรก็จะน�ำก�ำไรส่วนหนึ่งสะสมไว้ ส่วนที่เหลือน�ำมาเป็น
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในการผลิ ต ครั้ ง ต่ อ ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ถื อ เป็ น
การเริ่มต้นที่ดีในการสร้างเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของ
เกษตรกรในท้องถิ่นด้วยการเรียนรู้และท�ำงานร่วมกัน เพื่อปรับฐาน
เศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ตาม
แนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โครงการดังกล่าว
พัฒนามาจากโครงการส่งเสริมการผลิตปุย๋ อินทรียใ์ นรูปแบบสหกรณ์
ที่ได้ด�ำเนินการมาหลายปี โดยตั้งแต่เริ่มด�ำเนินโครงการ (ปี 2551 2552) มีธนาคารปุ๋ยอินทรีย์แบบยั่งยืน 4 ต�ำบล 6 แห่ง สมาชิก 283
คน ส�ำหรับปี 2553 ได้มีการชะลอโครงการเพื่อปรับปรุงให้เข้ากับ
การพัฒนาตามแนวทางแห่งความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น

2.2.4 รายการวิทยุเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ
เพื่อให้เกษตรกรในอ�ำเภอบางสะพานได้มีแหล่งข้อมูลใน
การเรียนรู้ในการท�ำเกษตรอินทรีย์ โดยผลิตรายการวิทยุท�ำหน้าที่
เป็นสื่อกลางในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเกษตรกร
จ�ำนวน 6 ตอน น�ำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และ
น�ำไปพัฒนาการประกอบอาชีพของเกษตรกร และเป็นการสร้าง
โอกาสในการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรเพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง
และสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของบริษทั และสร้างสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุม่ เกษตรกรในท้องถิน่
ได้อีกด้วย
2.2.5 สินค้าชุมชนพบคนโรงงาน
สนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมรายได้ของกลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้า
ชุมชนในพื้นที่อ�ำเภอบางสะพานด้วยการรับซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้า
ภายในชุมชน จากกลุ่มอาชีพต่างๆ โดยจัดโครงการสินค้าชุมชน
เคลือ่ นที่ น�ำผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทีเ่ ป็นสินค้า OTOP คุณภาพดี ราคาถูก
จากกลุ่มอาชีพแม่บ้านต� ำบลต่างๆ ในพื้นที่อ� ำเภอบางสะพาน
มาจ�ำหน่ายภายในบริเวณบริษทั เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนของอ�ำเภอ
บางสะพานให้เป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลาย และเพิม่ รายได้ให้แก่กลุม่ ผูผ้ ลิต
สินค้าในอ�ำเภอบางสะพานอีกทางหนึ่งด้วย

2.2.6 การจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากชุมชน
เอสเอสไอมีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนสินค้าชุมชนและ
ได้ด�ำเนินการมาโดยต่อเนื่อง ในปี 2552 บริษัทได้จัดซื้อสินค้า
และบริการจากชุมชนรวม 63.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัท
และเครือสหวิริยาได้มีการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มปริมาณการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์และบริการจากชุมชน ทั้งในส่วนของสินค้าที่ผลิตได้เอง
ในท้องถิ่น สินค้าที่ผลิตได้ในท้องถิ่นอยู่แล้ว สินค้าที่ต้องส่งเสริม
การผลิตให้ได้มาตรฐาน สินค้าที่ชุมชนเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
บริการที่จัดหาจากชุมชน ส่งผลให้ในปี 2553 บริษัทและเครือ
สหวิริยามียอดจัดซื้อสินค้าชุมชนเพิ่มสูงขึ้นเป็น 142 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 123.7 ส�ำหรับปี 2554 บริษทั ตัง้ เป้าหมายจัดซือ้ สินค้า
ชุมชนไว้ที่ 145 ล้านบาท และบริษัทมียอดจัดซื้อสินค้าชุมชนได้เกิน
เป้าหมายอยู่ที่ 176 ล้านบาท
2.3 ดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เอสเอสไอให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากต่อความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนอกจากการควบคุมดูแล
กระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่ามลสารที่ระบายออกจากกระบวน
การผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอาชีวอนามัยของ
พนักงานและคนในชุมชนแล้ว บริษัทยังได้ร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการด� ำเนินกิจกรรมรณรงค์ และส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
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2.3.1 กิจกรรมสองล้อรักษ์บางสะพาน
บริษัทได้ร่วมมือกับเครือสหวิริยา อ�ำเภอบางสะพาน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น�ำชาวบางสะพานและพนักงานเครือ
สหวิริยาเข้าร่วมโครงการสองล้อรักษ์บางสะพาน เฉลิมพระเกียรติ
84 พรรษามหาราชา ภายใต้กิจกรรม Bangsaphan Car Free Day
2011 ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554 เพื่อรณรงค์ลดภาวะโลก
ร้อนและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา
กิจกรรม “สองล้อรักษ์บางสะพาน” มุ่งปลูกฝังความสนใจ
ของชาวบางสะพานในการด�ำรงชีวิตแบบลดโลกร้อนและสุขภาพ
แข็งแรงนั้น มีชาวบางสะพานทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต่ 5 - 80 ปี
น�ำจักรยานรวม 320 คันเข้าร่วมกันปั่นจักรยานอย่างคึกคักทั้ง
5 จุด คือ เทศบาลต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ก�ำเนิดนพคุณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลพงศ์ประศาสน์ องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลแม่ร�ำพึง และบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด
(มหาชน) มารวมตั ว กั น หน้ า ที่ ว่ า การอ� ำ เภอบางสะพานและ
ร่วมกันปั่นจักรยานรณรงค์ลดการใช้พลังงานรอบตลาดบางสะพาน
รวมถึ ง ขอความร่ ว มมื อ ชาวบางสะพานร่ ว มลดภาวะโลกร้ อ น
โดยร่วมกันงดใช้ยานยนต์ตั้งแต่เวลา 8.00 - 8.30 น. เป็นเวลา
30 นาที ซึง่ จากการค�ำนวณแล้วกิจกรรมในวันดังกล่าวสามารถช่วย
ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าได้ถึง 3.95 ตัน
นอกเหนือจากกิจกรรมเปิดตัวในวันดังกล่าวแล้ว เครือสหวิรยิ า
ยังจะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเชิญชวน
พนั ก งานใช้ จั ก รยาน หรื อ ใช้ ร ถบั ส ของบริ ษั ท หรื อ รวมรถแทน
การขับรถยนต์โดยล�ำพัง การสนับสนุนกิจกรรมชมรมจักรยานต่างๆ
เพื่อลดมลพิษจากรถยนต์และเสริมสร้างสุขภาพที่ดี เครือสหวิริยา
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จะด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานและชาวบางสะพาน
ตระหนักถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม และเดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อให้
บางสะพานเป็นเมืองซึ่งมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
2.3.2 โครงการเอสเอสไอรักษ์ชายหาด
โครงการเอสเอสไอรักษ์ชายหาดเป็นโครงการที่บริษัทด�ำเนิน
การมาอย่างต่อเนือ่ งโดยเป็นกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจกันของพนักงาน
บริษทั และในเครือสหวิรยิ า ในการท�ำความสะอาดเก็บขยะชายหาด
บางสะพานตลอดแนวเป็นประจ�ำทุกปี มีผู้ประกอบการ-พนักงานผู้น�ำชุมชน-ชาวบ้านเข้าร่วมกว่า 500 คน
2.3.3 โครงการธนาคารขยะเอสเอสไอส�ำหรับสถานศึกษา
เป็นโครงการที่เอสเอสไอด�ำเนินการร่วมกับโรงเรียนที่มีความ
พร้อมในการเข้าร่วม 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านในล็อค โรงเรียน
บ้านหนองหญ้าปล้อง โรงเรียนบ้านสวนหลวง โรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน และโรงเรียนบ้านคลองลอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เยาวชนในท้องถิน่ มีความเข้าใจและแยกประเภทขยะได้อย่างถูกต้อง

ติดสติกเกอร์ตัวอักษรและหมายเลขรถบรรทุกสินค้าเครือสหวิริยา
แยกรายบริษัท อบรมพนักงานขับรถตามระเบียบปฏิบัติการเดินรถ
ในเขตโรงงานและในเขตชุมชนอ�ำเภอบางสะพานทุกๆ ไตรมาส
จัดท�ำบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความปลอดภัย
นอกจากนี้ รถขนส่งสินค้าเครือสหวิริยา และผู้รับเหมาช่วงจะ
ถูกตรวจสอบเข้มข้น โดยสารวัตรจราจร เขตโรงงานและชุมชน
บางสะพานประจ�ำวัน และจัดท�ำป้ายข้อก�ำหนดการเดินรถในเขต
ชุมชน ระหว่างเส้นทางโรงงานถึงถนนเพชรเกษม และให้คณะ
ท�ำงานควบคุมรถขนส่ง เข้าร่วมประชุมกับผูน้ ำ� ชุมชน เดือนละ 1 ครัง้
เพื่อประชาสัมพันธ์และติดตามระบบขนส่งสินค้าเครือสหวิริยา
รวมถึงมาตรฐานและมาตรการระบบลงโทษ และควบคุมกรณีผิด
กฎระเบียบปฏิบัติ เป็นต้น
2.3.5 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ คืนผืนป่าให้พอ่
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “คืนผืนป่าให้พ่อ” ซึ่งจัด
โดยชุมชนบ้านสายเพชร ต�ำบลทองมงคล เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
2554 ณ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมชุมชนบ้านสายเพชรจ�ำนวน 20 ไร่

และสามารถก�ำจัดขยะอย่างถูกวิธี รวมถึงการจัดการอย่างถูกต้อง
กับขยะทีส่ ามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการ
ต่อยอดจากโครงการครูเทคโนโลยีสะอาดทีม่ งุ่ เน้นให้ครูและผูบ้ ริหาร
สถานศึ ก ษาเกิ ด การเรี ย นรู ้ แ ละเข้ า ใจแนวทางการประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องถิ่นเข้ามาใช้จัดการขยะและของเสียจาก
แหล่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นโครงการให้ความรู้
น�ำร่องส�ำหรับการต่อยอดความคิดสู่การด�ำเนินโครงการ “ธนาคาร
ขยะรีไซเคิลต้นแบบ” ที่เอสเอสไอมีแผนงานสนับสนุนให้เกิดขึ้น
ในโรงเรียนและชุมชนบางสะพานต่อไป

2.4 ส่งเสริมสังคม-จรรโลงวัฒนธรรมและศาสนา
สังคมชุมชนบางสะพานเป็นชุมชนทีม่ เี อกลักษณ์โดดเด่น อาศัย
อยูร่ ว่ มกันด้วยความถ้อยทีถอ้ ยอาศัยบนพืน้ ฐานวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามตลอดมา ในฐานะพลเมืองทีด่ ขี องสังคมบางสะพาน บริษทั
จึงให้ความร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มต่างๆ ในชุมชนที่ได้
รับความเดือดร้อน และด�ำรงไว้ซงึ่ ศาสนาและวัฒนธรรมไทยทีด่ งี าม
ได้แก่
2.4.1 การสนับสนุนด้านศาสนาและวัฒนธรรม
โดยได้สนับสนุนการบูรณะศาสนสถานและสร้างโบสถ์ให้กับ
วัดในชุมชน ร่วมกิจกรรมศาสนาและประเพณีส�ำคัญในท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างคุณค่าทางศาสนาและ
จารีตประเพณีไทย

2.3.4 การควบคุมรถขนส่งเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน
เอสเอสไอได้มกี ารควบคุมรถขนส่งเพือ่ ลดผลกระทบต่อชุมชน
โดยทบทวนแผนงานควบคุมการปฏิบัติรถขนส่งเครือสหวิริยาและ
จัดท�ำแผนควบคุมการปฏิบัติรถขนส่งเครือสหวิริยา ประจ�ำปี 2554
ติดตั้งกล้องวงจรปิด ในเขตชุมชนอ�ำเภอบางสะพาน จ�ำนวน 2 จุด
บริเวณหน้าวัดห้วยทรายขาวและหน้าหมูบ่ า้ นสวนฉัตร ติดตามและ
รายงานผลการจราจรจากกล้องวงจรปิดทุกๆ สัปดาห์ พร้อมกันนี้ได้
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2.4.2 การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
ซึ่งเป็นโครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพกลุ่มประชาชนเขต
อ�ำเภอบางสะพาน ให้แก่กลุม่ ผูส้ งู อายุ 100 คน โดยร่วมกับเครือข่าย
บริการสุขภาพ คือ โรงพยาบาลบางสะพาน และสาธารณสุขท้องถิน่
จัดอบรมสัมมนาความรูใ้ ห้แก่กลุม่ ประชาชนในเขตอ�ำเภอบางสะพาน
โดยส่งเสริมให้มีการรวมตัวและท�ำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสุขภาพที่ดี
โครงการดังกล่าวได้มีส่วนช่วยดูแลสุขภาพร่างกายชาวบางสะพาน
2.4.3 โครงการคาราวานความสุขเอสเอสไอ
เป็นการออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่กระจายไป
แต่ละต�ำบลของอ�ำเภอบางสะพาน โดยเป็นการให้บริการสาธารณสุข
ด้านทันตกรรม บริการเปลี่ยนถ่ายน�้ำมันเครื่อง และซ่อมเครื่องใช้
ไฟฟ้า บริการตัดผมแก่สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี และบริการฉาย
ภาพยนตร์ โดยได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2552 จ�ำนวน
11 ครัง้ ผูเ้ ข้ารับบริการ 1,499 คน ส�ำหรับปี 2554 ได้ให้บริการจ�ำนวน
2 ครั้ง ผู้เข้ารับบริการ 290 คน

3. การเข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมภาค
สังคม
3.1 รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่น
ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�ำปี 2554
เอสเอสไอในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ได้สมัครเข้ารับการพิจารณารางวัลบริษัทจดทะเบียน
ดีเด่นด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�ำปี 2554 (SET
Awards : CSR Awards 2011) โดยส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้คณะ
กรรมการโครงการพิจารณา และได้ผา่ นการพิจารณาให้ผา่ นเข้ารอบ
เพื่อน�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ปี 2554
คณะกรรมการได้พจิ ารณาให้บริษทั ได้รบั รางวัลดีเด่นในสาขารางวัล
บริษทั จดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Awards) ใน
กลุม่ บริษทั ทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเกิน 10,000 ล้านบาท
และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลชนะเลิศ (บริษัทยอดเยี่ยม) โดย
ได้เข้ารับรางวัลในพิธีการประกาศผลในงาน SET Awards 2011
วันที่ 22 ธันวาคม 2554
3.2 การเข้าร่วมเป็นเครือ CSR Network ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากั
ํ ด (มหาชน)

เป็นที่น่ายินดี
ที่เอสเอสไอได้รับรางวัล
SET Awards 2011
สาขาบริษัทจดทะเบียนดีเด่น
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

- การโฆษณาสือ่ สิง่ พิมพ์ โดยจัดท�ำสือ่ โฆษณาชุดการจัดการ
โลกร้อน และกิจกรรมเพือ่ พัฒนาชุมชน เผยแพร่ในวันทีห่ นังสือพิมพ์
มีวาระส�ำคัญของแต่ละฉบับ
- การสือ่ สารผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ บล็อก 360
องศา
- การสือ่ สารผ่านรายการวิทยุโทรทัศน์ทกุ ครัง้ ทีม่ วี าระส�ำคัญ
- บทความแฝงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสองฉบับ คือ
เสียงประจวบ และหัวหินสาร ขนาดครึ่งหน้าทั้งหมด 24 เรื่อง และ
มอบให้กับผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานราชการต่างๆ

4. การสือ่ สารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
4.1. การสือ่ สารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านสือ่ หลัก
4.1.1 การสื่อสารภายนอก
- การส่งข่าวให้สอื่ มวลชนเพือ่ เผยแพร่ ณ เดือนพฤศจิกายน
บริษัทส่งข่าวกิจกรรมเพื่อสังคมให้สื่อมวลชนเผยแพร่ 101 เรื่อง
ได้รับการเผยแพร่ 415 ครั้ง คิดเป็นมูลค่าพื้นที่ประชาสัมพันธ์
21,674,680 บาท
		
ประเภท

ผลการประชาสัมพันธ์ปี 2554
เรื่อง

ครั้งที่เผยแพร่

PR Value

ธุรกิจและความส�ำเร็จ

168

738

36,518,956

กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

101

415

21,674,680

รวม		

269

1,153

58,193,636

4.1.2 การสื่อสารภายใน
- การสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ คือ อินทราเน็ต โทรทัศน์ภายใน
บอร์ดประกาศ อิเล็กทรอนิกส์เมล การสื่อสารผ่านการประชุม
4.2 สื่อพิเศษ
4.2.1 หนังสือพิมพ์ข่าวฅนเหล็ก
หนังสือพิมพ์แทบลอยด์ขา่ วฅนเหล็กจัดท�ำเพือ่ พัฒนาเครือ่ งมือ
สื่ อ สารองค์ ก รใหม่ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถเข้ า ถึ ง และสร้ า ง
ความเข้าใจที่ดีและถูกต้องสู่ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรผลิตและ
เผยแพร่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ 42 ฉบับ
4.2.2 รายงานประจ�ำปี
4.2.3 รายงานกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคม
4.2.4 บทความโฆษณากิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ 3 ฉบับ ได้แก่ มติชนสุดสัปดาห์ เนชั่น
สุดสัป ดาห์ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้น
และสร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าถึงข่าวสารกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องและขยายการรับรู้ในวงกว้าง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ยิ่งขึ้น

4.2.5 หนังสือผลงานโครงการประกวดออกแบบ
บ้านเหล็ก “Thailand Steel House Contest 2010”
จั ด ท� ำ หนั ง สื อ รวบรวมผลงานการประกวดขึ้ น ภายใต้ ชื่ อ
“Innovative Living Steel” จั ด พิ ม พ์ ขึ้ น จ� ำ นวน 1,000 เล่ ม
เพื่อเป็นสื่อกลาง ส่งผ่านองค์ความรู้ที่จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรม
เหล็กกับการสร้างสรรค์การใช้ชีวิตส�ำหรับอนาคตได้แพร่หลาย
ต่อไป
4.2.6 รายการทีวีเคเบิ้ลท้องถิ่น 3 รายการ
เพื่อเผยแพร่กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนของบริษัท การให้
ความรู้อุตสาหกรรมเหล็กกับคนในชุมชน และการมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบโรงงาน ได้แก่ รายการเอสเอสไอพาซ่าส์ เอสเอสไอ
วาไรตี้ และเอสเอสไออนิวส์ เวลา 19.00 น. ช่อง 26
4.2.7 สารคดีวิทยุท้องถิ่น
สองรายการ คือ หนึ่งนาทีกับเอสเอสไอ ใส่ใจ ภาวะโลกร้อน
ทุกต้นชั่วโมงข่าว และรายการวิทยุเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 19.30 - 20.00 น. ทางสถานีวิทยุ 90.5 MHz.
และ 89.5 MHz.

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
ํ 2554
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากั
ํ ด (มหาชน)
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ด้านบุคลากร
และสิทธิมนุษยชน
ความสุข บนวิถีเอสเอสไอ
จากหลักการและแนวทางที่บริษัทและบุคลากรทุกคนยึดถือ
ร่วมกันและปฏิบตั จิ ริงมาอย่างต่อเนือ่ ง จนเป็นเอกลักษณ์ทงั้ ในฐานะ
ของบริษัท และคุณค่าที่บริษัทมอบให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้
หล่อหลอมเป็นวิถีแห่งการผลักดันขับเคลื่อนการด�ำรงอยู่ พัฒนา
และเติบโตอย่างยั่งยืนของเอสเอสไอ โดยในปี 2554 บริษัทได้
น�ำปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยมของบริษัท ตลอดจนจริยธรรมของพนักงาน เข้ารวบรวมเป็น
วิถีเอสเอสไอ (SSI Way) เพื่อเป็นต้นแบบและสามารถเผยแพร่
ถ่ายทอดสิ่งที่มีคุณค่าเหล่านี้ให้พนักงานโดยทั่วถึงและต่อเนื่อง
โดยไม่วา่ จะเผชิญปัญหาอุปสรรคทีท่ า้ ทายใด มีการพัฒนาหรือขยาย
ธุรกิจอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรเช่นใด วิถีเอสเอสไอยังคง
เป็นเครื่องชี้น�ำที่ส�ำคัญและมั่นคงเสมอ
พนักงานเป็นพลังของการขับเคลื่อนความส�ำเร็จขององค์กร
และบริษัทก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของพนักงาน ดังนั้นภารกิจ
หลักของสายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ ตลอดจนผู้บริหาร
และผู้จัดการของทุกหน่วยงาน คือ การสร้างบรรยากาศการท�ำงาน
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้บ้านเอสเอสไอเป็นบ้านแห่ง
ความสุข และทุกๆ คนต้องมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ความสุขภายใน
บ้าน โดยในปี 2554 ที่ผ่านมา ในบ้านเอสเอสไอได้ส่งเสริมวิถี
เอสเอสไอด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งด้านจริยธรรม ค่านิยม
ปรัชญาของการด�ำเนินธุรกิจต่างๆ สิ่งที่สะท้อนออกมาจากการ
ด�ำเนินการตลอดทั้งปี คือ “รอยยิ้ม” และ “ความไว้วางใจ” ซึ่งต่าง
ร่วมด้วยช่วยกันสร้างบ้านหลังนี้ให้น่าอยู่มากขึ้น
ผลที่ได้รับไม่เพียงแต่ “รอยยิ้ม” และ “ความไว้วางใจ” ของ
บุคลากรในองค์กรเท่านั้น แต่สิ่งเหล่านี้ได้ขยายไปถึงครอบครัว
และชุมชนของพนักงานด้วย โดยผ่านโครงการเยีย่ มบ้านสานสัมพันธ์
โครงการอาชีพเสริมส�ำหรับครอบครัวพนักงาน และโครงการร้อย
ความดี พันดวงใจ เอสเอสไออาสา ที่เป็นโครงการด้านการส่งเสริม
จิ ต อาสาของพนั ก งานในการพั ฒ นาชุ ม ชนที่ ต นเองอยู่ ซึ่ ง ในปี
ทีผ่ า่ นมามีถงึ 16 โครงการด้วยกัน สิง่ เหล่านีท้ ำ� ให้เห็นว่า “ความสุข”
ไม่ได้มีเพียงการเป็นผู้รับเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึง “ความสุข”
ในฐานะของการเป็นผูใ้ ห้ดว้ ย สมกับทีเ่ ป็นความสุขบนวิถเี อสเอสไอ
อย่างแท้จริง
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
ํ 2554
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากั
ํ ด (มหาชน)

จ�ำนวนพนักงาน
พนักงาน
ระดับบริหาร
ระดับจัดการ
ระดับบังคับบัญชา
ระดับปฏิบัติการ
รวม		

จ�ำนวน (คน)
29
115
431
429
1,004

หมายเหตุ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ตระหนักถึงความผาสุกของพนักงาน
ในการบริหารความสุขบนวิถีเอสเอสไอ ที่บริษัทได้ด�ำเนินการในปี 2554
		
วิถี...สุขกาย
กิจกรรม/สวัสดิการที่จัด
- ประกันสุขภาพ (โดยในปี 2554 บริษัทได้เพิ่มสิทธิประโยชน์
ให้กบั พนักงานใช้บริการในคลินกิ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการโดยไม่ตอ้ งจ่ายเงินสด)
- ประกันอุบัติเหตุ
- การจัดสัปดาห์รณรงค์ด้านสุขภาพพนักงาน ให้ความรู้เรื่อง
การดูแลตนเองจากผลการตรวจสุขภาพประจ�ำปี
รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ ให้พนักงานทราบ
- กิจกรรมโรงงานสีขาว ให้ความรู้พนักงานเรื่องอันตรายจากสารเสพติด
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 6 ประเภท โดยหมุนเวียนจัดทั้งปี
- การจัดกิจกรรมกีฬาสีประจ�ำปี
- จัดอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดและโรคเอดส์
กับพนักงานโดยวิทยากรภายนอก
- กิจกรรมชมรม
- กิจกรรมสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่
- การออกก�ำลังกายตอนเช้า

วิถี...สุขใจ
กิจกรรม/สวัสดิการที่จัด
-

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
กิจกรรมท�ำบุญวันขึ้นปีใหม่
กิจกรรมท�ำบุญและรดน�้ำด�ำหัวผู้บริหารในวันสงกรานต์
กิจกรรมสืบสานประเพณีหล่อเทียนจ�ำพรรษา
กิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนจ�ำพรรษา
กิจกรรมท�ำบุญในเดือนเกิดพนักงาน
จัดท�ำมุมความรู้ต่างๆ ในพื้นที่โรงงาน
การจัดท�ำห้องสมุดเหล็ก
กิจกรรม Show and Share
กิจกรรม Innovation
การอบรมและพัฒนาความรู้ให้กับพนักงาน
ห้องสมุด Knowledge

วิถี...ครอบครัว
กิจกรรม/สวัสดิการที่จัด
- กิจกรรมวันครอบครัว
- กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ (สอนอาชีพ)
ให้กับครอบครัวพนักงาน (3 อาชีพ)
- กิจกรรมวันเด็กส�ำหรับลูกหลานพนักงาน
- กิจกรรม Family Camp. “Steel man Steel mind”
- กิจกรรมวันแม่
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ 120 ครอบครัว
- บริการข้าวฟรี และอาหารราคาควบคุมให้พนักงานโรงงาน
- กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
- จัดรถรับ-ส่งพนักงานโรงงาน
- เงินช่วยเหลือส�ำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่โรงงานบางสะพาน
- เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านส�ำหรับพนักงานที่ไม่ได้มีภูมิล�ำเนา
อยู่ในอ�ำเภอบางสะพาน
- เงินช่วยเหลือส�ำหรับการเดินทางไปท�ำงานนอกเขตพื้นที่และ
ต่างประเทศ
- เงินค่าท�ำงานกะ
- เครื่องแบบพนักงาน
- สหกรณ์ออมทรัพย์

วิถี...สังคม
กิจกรรม/สวัสดิการที่จัด
- การจัดกิจกรรมจิตอาสาระหว่างพนักงานกับชุมชน
- การจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่ตกทุกข์
ได้ยาก
- ร่วมบริจาคโลหิตให้กับกาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลบางสะพาน
- ร่วมบริจาคโลหิตให้กบั สภากาชาดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทุก 3 เดือน
- กิจกรรม Face to Face กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหา
และข้อเสนอแนะจากพนักงาน
- กิจกรรม Night Workplace Visit เพื่อเยี่ยมพนักงาน
ในการท�ำงานกะกลางคืน พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ในการท�ำงาน
- กิจกรรม Line Visit เพื่อเยี่ยมพนักงานในการท�ำงานกะเช้า
และพนักงาน Daytime เพื่อแจ้งข่าวสารที่เร่งด่วน
และต้องท�ำความเข้าใจ พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ในการท�ำงาน
- กิจกรรม “ค่านิยม (Values)” 6 ครั้ง
- กิจกรรม “วิถีเอสเอสไอ (SSI WAY)”
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
ํ 2554
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากั
ํ ด (มหาชน)
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การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความเข้าใจกับพนักงานอย่างทั่วถึง
การสื่อสารถือเป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับการสร้างความเข้าใจ และสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร โดยบริษัทมุ่งเน้น
การสร้างช่องทางการสือ่ สารแบบหลากหลายช่องทาง และเป็นการสือ่ สารแบบไปกลับ (2 Way communications) ซึง่ ช่องทางสือ่ สารทีบ่ ริษทั ใช้
มีดังนี้
ช่องทางการสื่อสาร

46

วัตถุประสงค์

ผลงานปี 2554

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ วีดิทัศน์
สัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการใหญ่
(เผยแพร่ทั้งทางอินเทอร์เน็ตและโทรทัศน์)

เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบนโยบาย ทิศทางการด�ำเนินงาน
และผลประกอบการที่ส�ำคัญของบริษัทโดยตรงจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

การจัดเวทีน�ำเสนอผลงาน
และแผนการด�ำเนินงาน

เพื่อให้พนักงานระดับจัดการขึ้นไปทุกคนได้เข้าร่วมรับทราบและแสดง
ความคิดเห็นถึงทิศทางและการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งในภาพรวมของบริษัท
และต่างสายงาน เพื่อสามารถน�ำไปสื่อสารถ่ายทอดต่อยังทีมงาน
ในระดับฝ่ายและส่วนได้โดยชัดเจนและถูกต้องและทั่วถึง

เสียงตามสาย

เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลโดยตรงจากผู้บริหารสายงานต่างๆ
เพื่อความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจหรือกระบวนการท�ำงานที่เกี่ยวข้อง

ประชุมฝ่าย/ทีมงานก่อนเริ่มงาน
(Morning Talk)

เพื่อให้ผู้จัดการและพนักงานของทุกฝ่ายหรือส่วนได้มีการสื่อสาร
แบบสองทางระหว่างกันทุกวันท�ำงาน

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

วารสาร SSI love all

เผยแพร่ข่าวสารของบริษัทและกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
ตลอดจนยกย่อง ชมเชย แก่พนักงานที่มีผลงานดีหรือปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างในด้านต่างๆ ตามวิถีเอสเอสไอ

7 ฉบับ

ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์เยี่ยมพบพนักงาน
ณ พื้นที่ท�ำงาน (Face-to-Face, Line Visit)

เยี่ยมพบพนักงานที่ท�ำงานในพื้นที่ท�ำงานจริง เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร
และกิจกรรมของบริษัท พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน

ครบทุกหน่วยงาน ทุกพื้นที่
ท�ำงาน ไตรมาสละครั้ง

ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์เยี่ยมพบ
พนักงานกะกลางคืน
(Night Workplace Visit)

เยี่ยมพบพนักงานกะในสภาพท�ำงานจริงในเวลากลางคืน

10 ครั้ง

เยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์

เพื่อดูแลสภาพความเป็นอยู่และมีโอกาสในการสื่อสารกับพนักงาน
และครอบครัว ณ บ้านของพนักงานเองเป็นรายครอบครัว

120 หลัง

คณะกรรมการ Shop Steward

เพื่อเป็นกลุ่มพนักงานที่จะสื่อสารกลับไปยังหน่วยงานของตนเอง
รวมถึงน�ำเรื่องราวต่างๆ ภายในหน่วยงานมาสื่อสารให้บริษัททราบ

ประชุม 12 ครั้ง

จัดท�ำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้พนักงานทราบถึงกิจกรรมที่บริษัทด�ำเนินการและจะด�ำเนินการ
ในอนาคต รวมถึงสาระความรู้ด้านการด�ำรงชีวิตและสุขภาพของพนักงาน

12 ครั้ง

โทรทัศน์เพื่อการสื่อสารภายใน
(Internal TV)

เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารส�ำคัญต่างๆ
ไปยังพนักงานได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

43 ครั้ง

Family Camp. (Steel man Steel mind)

กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวพนักงาน
กับบริษัทโดยคัดเลือกผู้โชคดีจากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทมากที่สุด

1 ครั้ง (24 ครอบครัว)

กิจกรรมส่งเสริมวิถีเอสเอสไอ (SSI WAY)

เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถึงเรื่องปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม
จริยธรรมของพนักงาน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8 ครั้ง

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
ํ 2554
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากั
ํ ด (มหาชน)

พัฒนาพนักงาน
บริษัทได้ด�ำเนินการพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานทุกระดับด้วยหลากหลายแนวทางและวิธีการต่างๆ
แนวทาง

วิธีการ

ผลงานปี 2554

การพัฒนาในการท�ำงาน
(On-the-Job Development)

164 ราย
การก�ำหนดมาตรฐานความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นของต�ำแหน่งงานต่างๆ
แล้วหัวหน้างานรับผิดชอบอบรม สอนงานให้พนักงานในต�ำแหน่งงานดังกล่าว
สามารถท�ำได้ตามระดับความรู้และทักษะที่ต้องการ
โดยมีการติดตามประเมินผลโดยใกล้ชิดเป็นประจ�ำ

การอบรมภายในบริษัท
(In-house Classroom Training)

หลักสูตรตามขีดความสามารถหลัก (Core Competency)
หลักสูตรตามขีดความสามารถในการจัดการ (Managerial Competency)
หลักสูตรตามขีดความสามารถเฉพาะด้าน (Functional Competency)
หลักสูตรกรณีศึกษาส�ำหรับผู้บริหาร (Management Case Study)
หลักสูตรพิเศษต่างๆ

170 หลักสูตร
5,672 ราย  
ชั่วโมงอบรม
เฉลี่ย 24.58/คน/ปี

การอบรมภายนอกบริษัท
ทั้งในและต่างประเทศ
(Domestic and Overseas Training)

การส่งพนักงานไปอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันภายนอก
ทั้งในและต่างประเทศ

232 หลักสูตร
512 ราย
ชั่วโมงอบรม
เฉลี่ย 4.48/คน/ปี

การน�ำเสนอผลงาน
SSI & WCE Innovation Awards 2010

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของผลงานและสิ่งประดิษฐ์ และเป็นเวที
ส�ำหรับการแลกเปลี่ยนแนวคิด เทคนิค วิธีการ ประสบการณ์ด้านวิศวกรรม
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม

7 มิถุนายน 2554
จ�ำนวนพนักงานเข้าร่วม
183 คน
จ�ำนวนผลงานที่น�ำเสนอ
47 เรื่อง

ส�ำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey)
บริษทั ได้ดำ� เนินการส�ำรวจความผูกพันทุม่ เทของพนักงาน หรือ Employee Engagement Survey  อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2551 เป็นต้นมา
ซึ่งจากผลการส�ำรวจความผูกพันทุ่มเทของพนักงานมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ โดยในปี 2554 ที่ผ่านมาระดับคะแนนของความผูกพัน
ทุ่มเทของพนักงานในองค์กรอยู่ที่ระดับปานกลางคือร้อยละ 56 โดยผลดังกล่าวทางสายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการได้มีการพิจารณา
ปัจจัยเอื้อที่มีผลต่อระดับความผูกพันทุ่มเท โดยพิจารณาจากกลุ่มเพศ สายงาน ระดับการบังคับบัญชา อายุตัว อายุงาน ฯลฯ เพื่อจะได้น�ำผล
การส�ำรวจที่ได้ไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและปรับปรุงแผนด�ำเนินการของสายงานในปีต่อไป
โดยทัง้ นีใ้ นการส�ำรวจดังกล่าวจะมีการก�ำหนดระดับความผูกพันทุม่ เท และปัจจัยทีเ่ ป็นปัจจัยเอือ้ ต่อการท�ำให้พนักงานเกิดความผูกพัน
ทุ่มเทกับองค์กร

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
ํ 2554
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากั
ํ ด (มหาชน)
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ด้านนวัตกรรม การวิจัย พัฒนา
และการเผยแพร่นวัตกรรม
ในปี 2554 บริ ษั ท ยั ง คงมุ่ ง มั่ น เพิ่ ม ขี ด ความสามารถเพื่ อ
สนับสนุนวิสัยทัศน์การมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ผ่านคณะท�ำงาน
จัดท�ำกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถจ�ำหน่ายและส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้าได้ถึง 169,634 ตัน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 11 จากยอดขายรวม

คณะท�ำงานจัดท�ำกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ในปี 2554 หลั ง จากคณะท� ำ งานเฉพาะกิ จ จั ด ท� ำ ระบบ
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้จดั ให้มรี ะบบรองรับกระบวนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ภายใต้ชอื่ เรียกว่าระบบกระบวนการสร้างสรรค์
นวัตกรรม (Innovation Platform) ปรากฏว่าพนักงานให้ความ
สนใจส่งไอเดีย ข้อเสนอแนะ นวัตกรรม ทั้งของตนเองและของกลุ่ม
ที่ได้ร่วมกันคิดค้นขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของโรงงานตื่นตัวเป็นอย่าง
มาก รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 450 รายการ ในจ�ำนวนดังกล่าวได้ผ่าน
การพิจารณารับลงทะเบียนโดยคณะกรรมการระบบกระบวนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม จ�ำนวน 445 รายการ และมีจำ� นวน 57 รายการ
อยู่ระหว่างการทดลอง และจ�ำนวน 22 รายการได้ผ่านกระบวนการ
พิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการฯ ให้น�ำไอเดีย ข้อเสนอแนะ
นวัตกรรม ไปปฏิบัติจริงแล้วนั้น ซึ่งไอเดียส่วนใหญ่เป็นความคิด
ที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพ และการลดค่าใช้จ่ายอัน
เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งนับเป็นความมุ่งมั่นของพนักงานที่ได้
ให้ความสนใจกับระบบดังกล่าวเป็นอย่างมาก พิจารณาจากจ�ำนวน
การส่งไอเดีย ข้อเสนอแนะนวัตกรรม ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการพัฒนาไอเดียให้เป็นนวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ และด้านกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น รวมถึงผลักดัน
พนักงานในส่วนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการ โดยจัดให้มีการฝึก
อบรม และปรับปรุงระบบกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation Platform) ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ความพยายามคิดค้น
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับองค์กรอย่างสม�่ำเสมอของพนักงาน
นี้ จะน�ำพาให้องค์กรก้าวไปสู่ “โรงงานผลิตนวัตกรรม” และเป็นแรง
ผลักดันทีส่ ำ� คัญยิง่ ทีจ่ ะน�ำพาองค์กรให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ตามทีไ่ ด้ตงั้ ไว้
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
ํ 2554
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากั
ํ ด (มหาชน)

และในเดือนมิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา ทางคณะท�ำงานฯ ได้
จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมดีเด่น โดยนวัตกรรมดังกล่าวต้อง
ผ่านระบบกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation Platform)
จนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่น�ำไปปฏิบัติจริงแล้วนั้น ซึ่งมีพนักงานส่ง
ผลงานเข้าประกวดจ�ำนวน 56 รายการ และมีจ�ำนวน 11 รายการ
ทีผ่ า่ นเข้ารอบมาน�ำเสนอ จนได้นวัตกรรมชนะเลิศประเภทผลิตภัณฑ์
หรือสิง่ ประดิษฐ์ “วงจรตรวจสอบความผิดปกติของสัญญาณแรงดัน
ไฟฟ้าของ Power Supply PLC” และนวัตกรรมชนะเลิศประเภท
กระบวนการผลิต “Furnace Smart Charge Logic” การจัดการ
ประกวดนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ในการด�ำเนินธุรกิจ ที่มุ่ง
สู่เป้าหมายการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มี
มูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างก�ำไรสม�่ำเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มี
ส่วนได้เสียอย่างยั่งยืนต่อไป

2. มุ่งเน้นงานวิจัย...พัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไทย
สู่มาตรฐานโลก

1. แผนงานเป้าหมายและระบบประเมินผล 2.0
ในปี 2554 บริษัทยังด�ำเนินการแผนงานเป้าหมาย 2.0 (Goal
Program 2.0) และระบบการประเมินผลงาน 2.0 (Appraisal
System 2.0) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ในระยะยาว บริษทั ตระหนักดีวา่ ทรัพยากรมนุษย์คอื ทรัพยากรทีม่ คี า่
และมีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการด�ำเนินธุรกิจ เป็นไปไม่ได้เลย
ที่ บ ริ ษั ท จะด� ำ รงความแข็ ง แกร่ ง ในอุ ต สาหกรรมโดยปราศจาก
พนักงานที่มีความแข็งแกร่งและมีคุณภาพ
ด้วยการมุ่งเน้นและบ่มเพาะจุดแข็งและเอาชนะจุดอ่อนของ
แต่ละบุคคลเพือ่ ให้การขับเคลือ่ นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เพื่อความแข็งแกร่งของบริษัทมีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น บริษัทจึงก�ำหนดให้มีวาระการประชุมในเรื่องนวัตกรรม
เข้าไปในการประชุมผู้บริหาร (Management Meeting) เป็นประจ�ำ
ทุกเดือน เพื่อให้ทุกสายงานได้รายงานถึงความคิดสร้างสรรค์และ
ความก้าวหน้าของโครงการริเริม่ ต่างๆ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของ
แต่ละสายงาน ให้ผู้บริหารได้รับทราบอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2554

บริษัทมีเจตนาชัดเจนที่จะมุ่งเน้นสู่งานวิจัย จึงได้จัดตั้งหน่วย
งานวิจัยขึ้นมาเพื่อรองรับภารกิจในการมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม
ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ทั้งนี้ ส่วนวิจัยและพัฒนาของบริษัทได้
รับอนุมัติให้เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนา ล�ำดับที่ 120 จากกรม
สรรพากร กระทรวงการคลั ง เพื่ อ สร้ า งสรรค์ ผ ลงานวิ จั ย อย่ า ง
ต่อเนือ่ ง อีกทัง้ ได้มกี ารรณรงค์ให้บคุ ลากรเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของ
งานวิจยั โดยการส่งผลงานเพือ่ ขอรับรองเป็นงานวิจยั จากส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปี 2554 บริษัทส่ง
ผลงานวิจัยเพื่อขอรับรองเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 77 โครงการ คิดเป็น
มูลค่าโครงการวิจัยกว่า 59.6 ล้านบาท ซึ่งงานวิจัยจ�ำนวนหนึ่ง
สามารถด�ำเนินการขอจดสิทธิบัตรได้ นอกจากนี้ เอสเอสไอถือเป็น
บริษัทแรกและบริษัทเดียวในกลุ่มผู้ผลิตเหล็กในการส่งผลงานวิจัย
แก่ สวทช. เป็นจ�ำนวนมากในแต่ละปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
และเล็งเห็นความส�ำคัญของงานวิจัยและพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดองค์
ความรูอ้ ย่างยัง่ ยืน ส�ำหรับในปี 2554 บริษทั ยังได้ดำ� เนินโครงการวิจยั
ร่วมกับสถาบันแสงซินโครตรอน โดยการท�ำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านโลหะและวัสดุ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554
เพื่อท�ำโครงการวิจัยร่วม จ�ำนวน 3 โครงการ

สวทช.รับรอง
งานวิจัยของเอสเอสไอ
77 โครงการ
คิดเป็นมูลค่า
โครงการวิจัย
59.6 ล้านบาท

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
ํ 2554
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากั
ํ ด (มหาชน)
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โครงการวิจัยและพัฒนาของเอสเอสไอ
โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง (2549 - 2554)
• Product Quality
• Process Improvement
• รวม

เลขที่
1.

50

หัวข้อ
การวิเคราะห์ลักษณะ
ของเหล็กแผ่น

2.

โครงสร้างสร้างจุลภาค
ของเหล็กกล้าคาร์บอนต�่ำ
ส�ำหรับการขึ้นรูปลึก

3.

โครงสร้างสร้างจุลภาค
ของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง
ธาตุผสมต�่ำ

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
ํ 2554
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากั
ํ ด (มหาชน)

37 โครงการ
40 โครงการ
77 โครงการ

มูลค่า 30,684,090 บาท
มูลค่า 28,938,880 บาท
มูลค่า 59,622,970 บาท

โครงการร่วมวิจัยกับสถาบันแสงซินโครตรอน
โครงการ
1. การศึกษาชั้นออกไซด์บางของ
ผิวเหล็กแผ่นที่ผ่านการกัดกรด
และเคลือบน�้ำมัน

วัตถุประสงค์

1. การศึกษาชั้นออกไซด์บางของผิวเหล็กแผ่น
ที่ผ่านการกัดกรดและเคลือบน�้ำมัน
2. เพื่อศึกษาการตรวจสอบเฟสที่ปรากฏบนผิวของชั้น
ออกไซด์บาง
1. เพื่อศึกษาโครงสร้าง ความหนา ส่วนผสม
และสถานะออกไซด์ของชั้นออกไซด์บนผิวเหล็กแผ่น

2. การศึกษาชั้นออกไซด์บางของ
ผิวเหล็กในสภาพรีดร้อนส�ำหรับ
เหล็กแผ่นบาง
1. การศึกษาลักษณะเกรนออสเตนไนท์ 1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของออสเตนไนท์และ
การเคลื่อนที่ของขอบเกรนออสเตนไนท์ของเหล็กกล้า
และขอบเกรนของเหล็กกล้า
ที่ไม่มีโบรอนเป็นส่วนผสมและเหล็กกล้าที่มีโบรอน
แผ่นคาร์บอนต�่ำ
เป็นส่วนผสม
2. การศึกษาการแยกตัวของอะลูมิเนียม 1. เพื่อศึกษาการแยกตัวของอะลูมิเนียมและโบรอน
ที่ขอบเกรนออสเตนไนท์ในเหล็กกล้าคาร์บอนต�่ำ
และโบรอนที่ขอบเกรนออสเตนไนท์
ของเหล็กกล้าคาร์บอนต�่ำ
3. การศึกษาการเรียงตัวของขอบเกรน 1. เพื่อศึกษาการเรียงตัวของผลึกของเกรนเฟอร์ไรท์เหล็ก
ของเหล็กกล้าคาร์บอนต�่ำ
1. การศึกษาโครงสร้างของไททาเนียม 1. เพื่อศึกษาลักษณะของไททาเนียมและไนโอเบียม
ที่ปรากฏในเหล็ก - BCC
และไนโอเบียมของเหล็กกล้า
2. เพื่อหาสัดส่วนของ precipitates (TiN, TiC, Nb(CN))
ความแข็งแรงสูงธาตุผสมต�่ำ
3. เพื่อศึกษากลไกการเกิดการตกตะกอน (precipitation)
ของไททาเนียมและไนโอเบียม

3. เผยแพร่นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศ
บริษทั มีความมุง่ หมายทีจ่ ะสนับสนุนและยกระดับองค์ความรู้
ด้านการวิจยั เพือ่ ให้เกิดความรูใ้ หม่และเกิดการเผยแพร่ความรูท้ ไี่ ด้
จากการวิจยั จึงได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการทัง้ ในและ
ต่างประเทศ และการสนับสนุนรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นประจ�ำปี
ในการจัดประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย มาอย่าง
ต่อเนื่องรวมถึงการประชุมครั้งล่าสุด ครั้งที่ 5 ผลงานวิจัยของบริษัท
ได้รบั คัดเลือกให้น�ำเสนอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ซึง่ เป็นงาน
วิจัยส�ำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อวงการโลหวิทยา ประกอบด้วย
การประชุมวิชาการโลหวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5
การประชุมทางวิชาการนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทย โดยในปี 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือท�ำหน้าที่เป็น
เจ้าภาพจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2555 ผลงานวิจัย
ของบริษัท 3 ผลงานได้รับคัดเลือกให้น�ำเสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ดังนี้
1. “การศึกษาอิทธิพลของธาตุไทเทเนียมและไนโอเบียม
อุณหภูมกิ ารรีดและอัตราการเย็นตัวต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติ
ทางกลของเหล็กแผ่นรีดร้อนความแข็งแรงสูงธาตุผสมต�่ำ” เป็น
การศึกษาเพื่อการพัฒนาเหล็กแผ่นรีดร้อนความแข็งแรงสูง
2. “การศึกษาอิทธิพลของโบรอนในเหล็กกล้าคาร์บอนต�ำ่ ต่อ
ค่าความเค้นแรงดึงและแรงอัดที่อุณหภูมิสูง” เป็นการศึกษาสมบัติ
ทางกลที่อุณหภูมิสูงของเหล็กกล้าคาร์บอนต�่ำที่มีโบรอนเป็นส่วน
ผสม
3. “การศึกษาอิทธิพลของปริมาณธาตุคาร์บอนต่อลักษณะ
ของชั้นออกไซด์สเกลและการยึดติดบนผิวของเหล็กแผ่นรีดร้อน”
เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณธาตุคาร์บอนต่อคุณลักษณะ
ของสเกลบนผิวเหล็ก

การประชุมทางวิชาการนานาชาติด้านโลหะและวัสดุ (Metal
2011)
ผลงานวิจัยของบริษัทในชื่อ “Microstructure observation
and mechanical properties of hot rolled low carbon steel strip
with boron addition” ได้รับคัดเลือกให้น�ำเสนอผลงานวิจัยและ
พัฒนาในการประชุมทางวิชาการและแสดงผลงานด้านวัสดุ METAL
ประจ�ำปี 2011 ซึง่ งานวิจยั ดังกล่าวเป็นงานวิจยั เชิงลึกทีม่ งุ่ ศึกษาผล
ของธาตุโบรอนต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัตทิ างกลของเหล็กแผ่น
รีดร้อนส�ำหรับเหล็กขึ้นรูปนับเป็นงานวิจัยชิ้นส�ำคัญในการพัฒนา
คุณภาพเหล็กแผ่นรีดร้อนส�ำหรับงานขึ้นรูปเหล็กเพื่อสนองตอบต่อ
ความต้องการขั้นสูงและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ากลุ่ม
ผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งยังเป็นการสร้างสรรค์งานวิจัย
และองค์ความรู้ที่ส�ำคัญส�ำหรับการต่อยอดหรือพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กส�ำหรับรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่สามารถน�ำไปใช้ได้จริงอีกด้วย
การประชุมวิชาการนานาชาติ METAL 2011 ถือเป็นงาน
ประชุมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีวิศวกรรมด้านโลหะที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งในระดับนานาชาติ
มีนักโลหะวิทยาจากยุโรปและทั่วโลกเข้าร่วมน�ำเสนอผลงานวิจ้ย
โดยในปี นี้ เ ป็ น การจั ด งานครบรอบปี ที่ 20 จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่
18 - 20 พฤษภาคม 2554 ทีป่ ระเทศสาธารณรัฐเช็ก โดยความร่วมมือ
ของ Tanger Ltd., VSB-Technical University of Ostrava,
CSNML และ ASM Czech chapter ทั้งนี้ ยังมีสถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัยจากหลายประเทศในยุโรปร่วมเป็นสปอนเซอร์ด้วย
เพือ่ เป็นเวทีในการแสดงความก้าวหน้าทางนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
การผลิตและการพัฒนาวัสดุ รวมถึงเป็นเวทีในการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวัสดุจากผู้เข้า
ร่วมงานซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัสดุจากมหาวิทยาลัยและ
บริษัทชั้นน�ำทั่วโลก

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
ํ 2554
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากั
ํ ด (มหาชน)
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การประชุมวิชาการนานาชาติดา้ นการขึน้ รูปโลหะ (ICTP 2011)
การประชุมวิชาการดังกล่าว (International Conference on
Technology of Plasticity, ICTP 2011) จัดขึ้นที่เมืองอาร์เชน
ประเทศเยอรมนี บริ ษั ทได้รับการตอบรับจากคณะผู้จัดงานให้
น� ำ เสนองานวิ จั ย ที่ ชื่ อ “Effect of Boron Addition on High
Temperature Deformation of Boron-added Low Carbon Steel”
ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ศึกษาผลของส่วนผสมธาตุโบรอนต่อพฤติกรรม
การเปลีย่ นรูปทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู ซึง่ สามารถประยุกต์ใช้กบั การผลิตเหล็ก
แผ่นรีดร้อนได้เป็นอย่างดี ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงการยอมรับ
และความเชื่อถือในงานวิจัยและพัฒนาของเอสเอสไอ
การประชุมวิชาการนานาชาติ ICTP 2011 ประเทศเยอรมนี
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 - 30 กันยายน 2554 โดยมีการจัดขึ้นทุกๆ 3 ปี
ซึ่งเป็นเวทีการน�ำเสนอผลงานวิจัยด้าน Metal Forming ระดับโลก
ทีม่ นี กั วิจยั เข้าร่วมงานกว่า 700 คน นอกจากนีง้ านประชุมวิชาการนี้
ยังได้รบั การขนานนามว่า “Olympic of Metal Forming” ซึง่ แสดงให้
เห็นว่าเป็นงานประชุมวิชาการที่ยิ่งใหญ่และได้รับการตอบรับอย่าง
กว้างขวาง การเข้าร่วมน�ำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้เป็นการยืนยัน
และตอกย�้ำวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก” ได้
อย่างเด่นชัด แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาด้านงานวิจัยทางด้านเหล็ก
อย่างต่อเนื่อง ถูกจัดขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้น�ำเสนอ
และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
องค์ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นรูปโลหะ
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4. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรับรองโดยหน่วยงาน
รับรองมาตรฐานระดับโลก
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
1. พัฒนาการผลิต New Unique Product 0.8 x 1219
ได้อย่างเป็นทางการ มีความพร้อมผลิตเพื่อขาย
2. พัฒนา Product Checked Plate ที่ความหนา 2.8
และ 2.0 mm. ให้มีความเรียบพิเศษ เป็นที่พอใจของลูกค้า
3. สามารถผลิตและขายเหล็กแผ่นรีดร้อนทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ กลุม่
High Strength low allow ชั้นคุณภาพ SM490 YA, SM490YB  
และ SM540 ส�ำหรับลูกค้า KOMUTSU
4. สามารถผลิตและขายเหล็กแผ่นรีดร้อนทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ กลุม่
เครื่องใช้ไฟฟ้า (Compressor) ชั้นคุณภาพ SAPH 440
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ กับลูกค้านีส้ ง่ ผล
ให้บริษทั สามารถจ�ำหน่ายและส่งมอบผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวให้ลกู ค้าได้
จ�ำนวน ถึง 169,634 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 11 จากยอดขายรวม

รางวัล
แห่งความสำ�เร็จ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ
ยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการด�ำเนินงาน ภายใต้การสนับสนุน
อย่างเต็มก�ำลังของกลุม่ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ เพือ่ ให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างก�ำไรสม�่ำเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยัง่ ยืน ส่งผลให้เอสเอสไอได้รับรางวัลแห่งความ
ภาคภูมิใจจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เอสเอสไอได้ตระหนักถึงการบริหารงานภายใต้หลักการกำ�กับ
ดูแลที่ดี และจริยธรรมองค์กร ซึ่งเอสเอสไอมีการกำ�หนดแนวทาง
ปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และยึดมั่นในการดำ�เนินงานมาโดยตลอด
อันจะเห็นได้จากรางวัลเกียรติยศที่ได้รับ ดังนี้
รางวัลคณะกรรมการแห่งปี 2547/48 และปี 2549/50
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Board
of the Year for Distinctive Practices 2004/05 and
2006/07)
รางวัล SET Awards 2 ปีซ้อน จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
- ปี 2005 รางวัล Best Corporate Governance Report
- ปี 2006 รางวัล Distinction in Maintaining Excellent
Corporate

การบริหารจัดการ
ความมุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม ระดั บ
ประสิทธิภาพการดำ�เนินงานในทุกๆ ด้าน ทำ�ให้เอสเอสไอได้รับ
รางวัลสูงสุดจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
ซึ่งเป็นรายแรกในประเทศไทย ได้แก่
รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม
ประจำ�ปี 2546 และได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นใน
ประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเด่น จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม
- ปี 2554 ประเภทการจัดการด้านพลังงาน
- ปี 2553 ประเภทโลจิสติกส์
- ปี 2552 ประเภทการเพิ่มผลผลิต
- ปี 2551 ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ปี 2550 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ
- ปี 2549 ประเภทการจัดการพลังงาน

- ปี 2548 ประเภทการเพิ่มผลผลิต
- ปี 2546 ประเภทการบริหารความปลอดภัย
- ปี 2545 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ
- ปี 2544 ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ปี 2543 ประเภทการเพิ่มผลผลิต
รางวัลการจัดการด้านโลจิสติกส์ดเี ด่น ประเภทโรงประกอบ
โลหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2553
โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่ประสบผลสำ�เร็จ
ภายใต้โครงการส่งเสริมลดการใช้พลังงานในสาขาขนส่ง
ปี 2553

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเหล็ ก ควบคู่ ไ ปกั บ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องบุคลากร สังคม ชุมชน และเป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม เอสเอสไอได้พฒ
ั นาองค์กรให้เป็นสถานประกอบกิจการ
ที่ให้ความสำ�คัญและเอาใจใส่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ส่งผลให้บริษัท
ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องมากมาย
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำ�ปี 2554 (SET Awards : CSR
Awards 2011)
เข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณ
ในฐานะผู้ทำ�คุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
ประจำ�ปี 2553
ประกาศนียบัตรในฐานะบริษัทนำ�ร่องในโครงการจัดทำ�
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
โล่ประกาศเกียรติคุณความสำ�เร็จด้านประหยัดพลังงาน
จากสำ�นั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งาน กระทรวง
พลังงาน
Thailand Kaizen Award 2011 ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ
Certificate จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
เกียรติบัตรการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบ
ของผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมต่ อ สั ง คมต่ อ เนื่ อ ง
(CSR-DIW Continuous Awards) ปี2554
รางวัล Thailand Energy Awards 2009 ประเภทผูบ้ ริหาร
ด้านอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมดีเด่น
รางวัล Thailand Energy Awards 2008 ประเภทโรงงาน
ควบคุมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
ํ 2554
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากั
ํ ด (มหาชน)
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รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำ�งานระดับ
ประเทศ ประจำ�ปี 2544 - 2550 (ได้รบั รางวัลนี้ 7 ปีตดิ ต่อกัน)
รางวัลโครงการโรงงานสีขาวดีเด่น ประจำ�ปี 2546
รางวัลสถานประกอบการที่มีการจัดการและรักษาสภาพ
แวดล้อมตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำ�ปี 2544 (EIA Awards 2001)
รางวัลดีเด่นประเภทโรงงานควบคุมที่อนุรักษ์พลังงาน
ประจำ�ปี 2543
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
รางวัล GOOD PRACTICE ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์
คิดค้น ด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นตัวอย่างได้ จากกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ปี 2554
รางวั ล เชิ ด ชู เ กี ย รติ ส ถานประกอบกิ จ การดี เ ด่ น ด้ า น
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำ�ปี 2554 5 ปีติดต่อกัน
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงาน
ประจำ�ปี 2546 - 2550 (ได้รับรางวัลนี้ 5 ปีติดต่อกัน)
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
ประจำ�ปี 2546 - 2550 (ได้รับรางวัลนี้ 5 ปีติดต่อกัน)
รางวัล ผู้ทำ�คุณประโยชน์ด้านนันทนาการประจำ�ปี 2553
นอกจากนี้ เอสเอสไอยั ง ได้ รั บ ใบรั บ รองและมาตรฐาน
อุตสาหกรรมที่สำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจ ดังนี้

มาตรฐานอุตสาหกรรม
ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว
(Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2554
ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ยุโรป (CE Mark) ประเภทผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน
(EN 10025-2)
ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ญี่ปุ่น (JIS MARK) ประเภทผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน
- JIS G3101
- JIS G3106
- JIS G3131
ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่
มอก. 1999-2543 (TIS 1999)
ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่
มอก. 2011-2543 (TIS 2011)
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ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่
มอก. 2060-2543 (TIS 2060)
ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่
มอก. 1479-2541 (TIS 1479)
ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่
มอก. 1735-2542 (TIS 1735)
ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่
มอก. 1499-2541 (TIS 1499)
ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่
มอก. 1501-2541 (TIS 1501)
ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่
มอก. 1884-2542 (TIS 1884)
ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่
มอก. 528-2540 (TIS 528)

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

จริยธรรม
ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ของบริษัท
บริษัทจะดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความ
โปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสามารถในการแข่งขัน โดยปฏิบัติ
และประสานประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ด้วยความเป็นธรรม
ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น
บริษทั ตระหนักว่าผูถ้ อื หุน้ คือเจ้าของกิจการ และบริษทั มีหน้าที่
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม แก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ในระยะยาว จึ ง กำ�หนดแนวทางให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม
2) นำ�เสนอรายงานผลประกอบการ รายงานฐานะทางการ
เงิน และรายงานอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล
3) แจ้งผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มใน
อนาคตของบริษัททั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูล
ใดๆ ของบริษทั ซึง่ ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำ�เนินการใดๆ
ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

2. ลูกค้า
บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญและความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มีผลต่อความสำ�เร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีความตั้งใจอย่าง
แน่วแน่ทจี่ ะแสวงหาวิธกี ารทีส่ ามารถสนองความต้องการของลูกค้า
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา และเป็นที่
ไว้วางใจของลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือ
สูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า
2) ติดต่อสือ่ สารกับลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้ขอ้ มูลข่าวสาร
ที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบ
เกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง
ที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไข
ใดๆ ของสินค้าและบริการนั้นๆ

3) ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขต่ า งๆ ที่ มี ต่ อ ลู ก ค้ า อย่ า งเคร่ ง ครั ด
กรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกู ค้าทราบ
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
4) จัดให้มีระบบและช่องทางที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัยของสินค้าและบริการ และ
ลูกค้าต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
5) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำ�ไปใช้เพือ่ ประโยชน์โดย
มิชอบ
6) ให้ คำ�แนะนำ�เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารใช้ สิ น ค้ า และบริ ก ารของ
บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

3. คู่ค้า
บริษทั ตระหนักถึงการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างเป็นธรรม โดยตัง้ อยู่
บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย บริษัท
จึงให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามพันธสัญญา
การเจรจาแก้ ไ ขปั ญ หาเพื่ อ หาทางออกที่ ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำ�ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตใน
การค้ากับคู่ค้า
2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคู่ค้า
และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว
3) ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด กรณี
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งคู่ค้าทราบล่วง
หน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

4. คู่แข่งทางการค้า
บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็น
ธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วย
วิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
2) ไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา
ในทางร้าย
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5. พนักงาน

6. องค์กรที่ก�ำกับดูแล

บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งต่อความ
สำ�เร็ จ ของบริ ษั ท จึ ง ปฏิ บั ติ ต่ อ พนั ก งานอย่ า งเป็ น ธรรมทั้ ง ด้ า น
ผลตอบแทน โอกาส และการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลักสิทธิ
มนุษยชนทีไ่ ม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลหนึง่ บุคคลใด เพราะความเหมือน
หรือความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ หรือภาวะทาง
ร่างกาย  โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานโดยเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
3) ดู แ ลรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มในการทำ�งานให้ มี ค วาม
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
4) แต่งตัง้ โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษพนักงาน ด้วยความ
สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความ
เหมาะสมของพนักงานนั้น
5) ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาความรู้และความสามารถ
ของพนักงานอย่างทั่วถึง
6) หลี ก เลี่ ย งการกระทำ�ใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผล
กระทบต่ อ ความมั่ น คงในหน้ า ที่ ก ารงานของพนั ก งาน หรื อ การ
กระทำ�ใดๆ ที่เป็นการคุกคาม หรือสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจ
ของพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญในการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย และเป็นไปตามครรลองทีถ่ กู ต้องของธุรกิจ โดยการปฏิบตั ิ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานของ
ทางการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่กำ�กับ
ดูแลอย่างเต็มที่

7. สังคมและชุมชน
บริษัทตระหนักถึงการดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สั ง คมและชุ ม ชน โดยคำ�นึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ อ าจมี ต่ อ ทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้มี
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมและชุมชน ดูแลรักษาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนดำ�เนินการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

T
F
A
R
D
56

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี
ํ 2554
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากั
ํ ด (มหาชน)

Cover : 60% FSC certified recycled fiber Inside : 100% Eco fiber
Designed by Plan Grafik Tel. : 0 2237 0080 # 200

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

ค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ : กิจกรรมความร่วมมือระหว่างเอสเอสไอกับ
เครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ในเขตอำ�เภอบางสะพาน เพื่อสร้างจิตอนุรักษ์ให้เยาวชน
ในสถานศึกษาของอำ�เภอบางสะพาน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และสามารถปฏิบัติตัวอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

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

