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เรียน	ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

	 บริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จ�ากัด	(มหาชน)	 หรือ	 เอสเอสไอ	
เรามีความเชื่อมั่นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ	(Corporate	
Social	Responsibility)	 เป็นสิ่งส�าคัญที่น�าพาให้กิจการไปสู่ความยั่งยืน	
ดังนั้นการพัฒนากระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมของเอสเอสไอ
จึงมีความก้าวหน้าและเราพัฒนาให้ดีขึ้นทุกๆ	 ปี	 จากรูปแบบการให้	
ความช่วยเหลอืแก่สงัคมและชมุชนในช่วงแรก	พฒันามาสูก่ารเชือ่มโยงกบั	
อตุสาหกรรมเหลก็ทีเ่ราด�าเนนิการอยู	่ก่อให้เกดิกจิกรรมความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมทีอ่ยูใ่นกระบวนการด�าเนนิธรุกจิ	(CSR-in-process)	ครอบคลมุ
ทัง้การด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อม	สงัคม	และธรรมาภบิาล	และในปี	2557	
ที่ผ่านมา	 เราได้พัฒนามาสู่การส่งมอบคุณค่าหรือผลกระทบเชิงบวก	
จากการด�าเนินงานในลักษณะของการสร้างคุณค่าร่วม	 (Creating	
Shared	Value)	ระหว่างเราและสังคมชุมชนไปพร้อมกัน
	 การด�าเนนิงานตามแนวทางดงักล่าวได้แสดงให้เหน็ผลในสามระดบั
ด้วยกัน	คือ

ระดับผลิตภัณฑ์
	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ	 (Premium	Value	
Products:	PVP)	 ที่มีความหลากหลาย	 ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นอกจากช่วย	
สร้างรายได้ให้กบับรษิทัเนือ่งจากเป็นสนิค้าทีม่ส่ีวนต่างราคาสงู	เกดิความ	
คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบแล้ว	 ยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม	
และความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าของเรา	 โดยในปี	2557		
เรามีปริมาณส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ	561,975	 ตันหรือ	
คิดเป็นร้อยละ	38	 จากยอดขายรวม	 และเราก�าลังผลักดันผลิตภัณฑ์	
ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาให้ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง	
เพื่อให้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ	เข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเรา	
	 ด้วยกลยทุธ์สร้างสรรค์นวตักรรมและบรูณาการธรุกจิในกลุม่	ปี	2557	
เรามีปริมาณขายเหล็กรวม	3,318	พันตัน	กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท
ได้แบ่งปันคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย	 รวมประมาณ	5,531	
ล้านบาท	(อ่านรายละเอียดผลการด�าเนินงาน	 ได้จากสารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	ในรายงานประจ�าป	ี2557)
	 ส�าหรับโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ที่ประเทศอังกฤษได้สร้างมูลค่า	
ส่งออกเหลก็แท่งให้กบัประเทศองักฤษปี	2557	อยูท่ี	่1.54	พนัล้านเหรยีญ
สหรัฐ	หรือประมาณ	2.9	ล้านตัน	และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น	3.2	ล้านตัน	
ในป	ี2558

ระดับห่วงโซ่คุณค่า
	 มหีลายเรือ่งทีเ่ราได้ท�างานร่วมกนักบัคูค้่า	บรษิทัผูร้บัเหมา	และชมุชน	
โครงการพัฒนาผู้ผลิตและผู้ให้บริการ	 ผ่านกระบวนการวางแผนด้าน
คุณภาพ	 ราคา	 และการส่งมอบ	 ช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับ
ผู้ผลิต	 และท�าให้เราได้รับสินค้าคุณภาพตรงตามความต้องการในเวลา
รวดเร็วกว่าเดิม	 ลดต้นทุนจากการจัดหาอุปกรณ์เทียบแทนที่มีคุณภาพ	

ดีกว่า	 และเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ในป	ี2557		
เราได้จัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย	
ฉลากเขียวตามประกาศของสถาบันสิ่งแวดล้อม	10	กลุ่มผลิตภัณฑ์	
	 โครงการสร้างความปลอดภัยในระบบขนส่งผลิตภัณฑ์ของเรา	
ไม่เพียงจะช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนด้านการจราจร	 แต่ได้ปฏิบัติ
การสนับสนุนชุมชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	48	 ครั้ง		
(การตดิตามโจรกรรมทรพัย์สนิ	ร้อยละ	48	การสบืสวนอบุตัเิหต	ุร้อยละ	29	
และการสืบสวนเหตุทะเลาะวิวาท	 ร้อยละ	23)	 เช่นเดียวกับการจัดซื้อ
สินค้าและบริการจากชุมชน	ด้วยมูลค่าจัดซื้อ	216	ล้านบาท	เราได้สร้าง
รายได้ให้กับธุรกิจและวิสาหกิจชุมชน	293	ราย	
	 นโยบายการจ้างงานในพื้นที่ด�าเนินการนอกจากจะส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจชุมชนแล้ว	ยังช่วยส่งเสริมสถาบันครอบครัวอีกด้วย	ณ	วันที่	
31	ธนัวาคม	2557	กลุม่เอสเอสไอทีโ่รงงานบางสะพานมพีนกังานจ�านวน	
2,068	 คน	 เป็นพนักงานที่มีภูมิล�าเนาในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ	์ จ�านวน	
1,572	คน	หรอืคดิเป็นร้อยละ	76	นอกจากนี	้ยงัมกีารจ้างพนกังานรบัเหมา	
รวมอีก	1,100	 คน	 ส�าหรับโรงงานเอสเอสไอทีไซด์มีพนักงานโดยตรง
จ�านวน	2,002	คน	เป็นพนักงานที่มีภูมิล�าเนาท้องถิ่นที่เอสเอสไอทีไซด์
ร้อยละ	95.75	และจ้างพนักงานรับเหมารวมอีก	1,226	คน
	 ในปี	 2557	 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทุกกรณีรวมถึงอัตราความถี่	
การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	(LTIFR	-	Lost	Time	Injury	Frequency	Rate)	
ของกลุ่มเอสเอสไออยู่ที่	2.00	 เมื่อเทียบกับปี	2556	ซึ่งอยู่ที่	1.50	ทั้งที่	
โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน	 เราได้ด�าเนินโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	(BBS)	และการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุจากการท�างาน	(Zero	Accident	Campaign)	ท�าให้อุบัติเหตุ
จากการท�างานทุกกรณีลดลงร้อยละ	49	เมื่อเทียบกับปีก่อน	และยังคง
ด�าเนินงานตามแผนลดและควบคุมความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยใน
การท�างาน	
	 ส่วนที่โรงงานเอสเอสไอทีไซด์นั้นได้จัดให้มีระบบตรวจติดตาม	
และจัดฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน	
โดยครอบคลมุไปถงึพนกังานจากบรษิทัผูร้บัเหมาเพือ่รบัมอืกบัอบุตัเิหต	ุ
และการแก้ไขปัญหา	พร้อมป้องกนัปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้เพือ่ความปลอดภยั	
สูงสุด
	 มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี	2554	-	2557	
ของโรงงานเอสเอสไอบางสะพานสามารถลดการใช้พลังงานความร้อน
สะสมได้	20,604,613	เมกะจลู	และในปี	2557	เราสามารถลดการสญูเสยี	
วัตถุดิบในการผลิตร้อยละ	1.66	ดีกว่าเป้าหมาย	
	 ส�าหรับโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ได้ด�าเนินโครงการประสิทธิภาพ	
การใช้พลงังานขึน้	ผ่านกจิกรรมประหยดัพลงังานต่างๆ	และมเีป้าหมาย
ระยะยาวในการพึ่งพาตนเองจากการใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้าซึ่งผลิต
จากก๊าซเหลือใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท	 ยิ่งไปกว่านั้นโรงงาน	
เอสเอสไอทีไซด์ยังได้รับการรับรอง	 ISO	14001:2004	 จากหน่วยงาน	
ด้านสิ่งแวดล้อมอังกฤษ	(UK	Environment	Agency)	 ซึ่งสะท้อนถึง	
การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานของบริษัท
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ระดับชุมชนท้องถิ่น
	 ในพืน้ทีอ่�าเภอบางสะพาน	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	ซึง่เป็นทีต่ัง้โรงงาน	
เอสเอสไอนั้น	 เราร่วมคิด	 ร่วมท�า	 และร่วมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนบางสะพานจ�านวน	29	 โครงการ	 ครอบคลุมด้านการศึกษาและ
เยาวชน	การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	การพัฒนาอาชีพ	และคุณภาพชีวิต	
	 โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมเหล็กด้วยความร่วมมือ
กับวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานได้ช่วยยกระดับองค์ความรู้ด้านโลหะ
วทิยาให้กบัสถาบนัการศกึษาและเยาวชนในพืน้ที	่ในขณะทีห่นนุให้ระดบั
การเข้าถงึแรงงานของเราสงูขึน้	จนถงึปี	2557	มผีูท้ีส่�าเรจ็การศกึษาจาก
โครงการดงักล่าวแล้ว	7	รุน่	รวม	499	คน	โดย	116	คน	ร่วมท�างานกบัเรา
และบรษิทัในเครอืสหวริยิา	โครงการกองทนุสหวริยิาร่วมพฒันาคณุภาพ
การศึกษาบางสะพานที่เราได้ริเริ่มในปี	2554	 เป็นรุ่นแรกด�าเนินการ	
ครบตามแผนในป	ี2557	เป็นที่น่ายินดีว่า	สองโรงเรียนที่ได้รับทุนในการ
พัฒนาสร้างผลงานที่น่าประทับใจ	 โรงเรียนบ้านดอนสง่ามีผลคะแนน
ทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่	3	 และปีที่	6	ที่ดีขึ้น
จากล�าดับที	่23	 และ	72	 ของเขตการศึกษาในปี	2553	 มาอยู่ล�าดับที่	
17	และ	39	ตามล�าดับ	ในปี	2556	ส่วนโรงเรียนบ้านสวนหลวงได้สร้าง
นกัเรยีนผ่านระบบมอนเตสเซอรีเ่ข้าไปเรยีนในระดบัชัน้ประถมอ่านออก
เขียนได้ร้อยละ	100	และมีระบบดูแลติดตามนักเรียนที่ดี	
	 โครงการสองล้อรักษ์บางสะพานท�าให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ชื่นชอบ	
การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในพื้นที่หลายกลุ่มและรวมตัวกันด�าเนิน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ท�าให้บางสะพานเป็นเมืองน่าอยู่	 ปี	2557	
โครงการนีช่้วยลดปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ	
3,321.20	กโิลกรมัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า	ขณะทีก่ารจดัตัง้ธนาคาร
ชุมชนโดยเครือสหวิริยาที่เราร่วมสนับสนุนได้ขยายการด�าเนินงานรวม		
18	แห่ง	มกีองทนุรวมทัง้สิน้	20,137,190	บาท	และมสีมาชกิร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์	รวม	2,909	ราย
	 โครงการพฒันาวฒันธรรมเอสเอสไออาสาภายใต้ชือ่	“โครงการ	25	ปี	
เอสเอสไอ	250	ความดพีนัดวงใจอาสา”	ซึง่ด�าเนนิงานในปี	2557	รวม	22	
กิจกรรม	มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	531	คน	หรือคิดเป็น	4,248	
ชั่วโมงงาน	 และประชาชนในชุมชนร่วมอาสา	320	คน	คิดเป็น	2,560	
ชั่วโมงงาน	วัฒนธรรมนี้ได้ขยายไปสู่บริษัทในกลุ่มอย่างทั่วถึงเช่นกัน
	 ส�าหรบัการพฒันาทนุทางสงัคมนัน้	กจิกรรม“ฅนเหลก็มนิมิาราธอน”	
ครั้งที่	 7	 ที่ เราร ่วมจัดกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมเหล็กประสบ	
ความส�าเร็จด้วยดี	เราได้น�าเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย	2.7	ล้านบาท	
มอบสนบัสนนุมลูนธิเิพือ่ผูด้้อยโอกาส	24	องค์กร	รวมยอดสะสมจากการ
จัดงาน	7	ครั้งมอบช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	16	ล้านบาท		
	 ส่วนที่โรงงานเอสเอสไอทีไซด	์ ที่ประเทศอังกฤษ	 เราได้ร่วมมือกับ
สหภาพแรงงานรบับรจิาคอาหาร	และสิง่ของจ�าเป็นมอบช่วยเหลอืส�าหรบั
ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่	 และให้ความช่วยเหลือแก่กิจกรรมเพื่อการกุศล	
ซึ่งจัดโดยชุมชนท้องถิ่น	นอกจากนี้เราได้จัดวันพบปะชุมชนขึ้น	2	ครั้ง	
ในปีที่ผ่านมา	 เพื่อรายงานผลการด�าเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม		
และแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างบรษิทัและชมุชนทไีซด์อย่างต่อเนือ่ง	
รวมถึงเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับชุมชน	

	 นอกจากการด�าเนินการข้างต้น	บริษัทก�าหนดนโยบายและระเบียบ
รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 และ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการต่างๆ	ส�าหรับช่องทางการแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียนเพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 พร้อมสื่อสารนโยบายและระเบียบรวมทั้งแนวปฏิบัติ	
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ทราบทั้งองค์กร		
ในขณะเดยีวกนัได้ตัง้คณะท�างานเพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายไปสูภ่าคปฏบิตัิ
อย่างจริงจังและมีการประเมินผลอีกด้วย

แนวทางการด�าเนินงานปี 2558
	 เรายงัคงขบัเคลือ่นการด�าเนนิการกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ภายใต้แนวคิด	“สร้างสรรค์	•	ความแข็งแกร่ง”	และจะขยายผลไปยัง	
ผู ้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานโดยใช้ประโยชน์จากความถนัดและ	
ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กที่เน้นประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูง	 พนักงานของเราทั้งองค์กรต่างตระหนักและทราบดีว่า
มหีน้าทีท่ีต้่องรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนและต้องคดิพฒันาแผนงาน
เพื่อตอบประเด็นและความคาดหวังทางสังคมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
	 แน่นอนว่านวัตกรรมจะเป็นกุญแจส�าคัญที่น�าเราไปสู ่โอกาสนี้	
ทุกหน่วยธุรกิจ	 และสายงานของเราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการหรือความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	
เช่นเดียวกันการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีหรือรูปแบบการท�างานใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและแบ่งปันไปทั่วทั้งกลุ่ม	
	 เราเชื่อมั่นว่าการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมใน	
รูปแบบการสร้างคุณค่าร่วม	(Creating	Shared	Value)	ภายใต้กรอบ	
การด�าเนินงานที่มีความชัดเจน	 ตอบสนองประเด็นทั้งทางสังคมและ	
ความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีเ่ราตัง้ใจส่งมอบให้นี	้จะท�าให้เอสเอสไอ	
และผู้มีส่วนได้เสียก้าวหน้า	เติบโตไปพร้อมกัน

นายวิน วิริยประไพกิจ	

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่
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วิสัยทัศน	์พันธกิจ	และค่านิยม

ค่านิยม

service-mind
สำานึกในการให้บริการ

Deliver more  
than expected
ให้มากกว่า	
ที่ถูกคาดหวัง

integrity
ซื่อสัตย์

We do  
what we say 
ทำาในสิ่งที่เราพูด

Fighting spirit
จิตใจนักสู้

Never give up
สู้ไม่ถอย

aim for  
excellence

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

The best  
is yet to be
ยังมีสิ่งที่ดีกว่านี้

can change 
กล้าเปลี่ยน

Be the leader  
of change
เป็นผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลง

teamwork
การทำางานเป็นทีม

One for all,  
all for one
เพื่อส่วนรวม	

ร่วมเป็นหนึ่งเดียว

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก 
และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า  

สร้างก�าไรสม�า่เสมอ  
สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

อย่างยั่งยืน



05รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	ประจำาปี	2557
บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)

การดำาเนินธุรกิจของเอสเอสไอ

	 บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	เอสเอสไอ	
เป็นผู้ผลิตเหล็กครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต้	ด้วยก�าลงัการผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิม้วนสงูสดุ	4	ล้านตนั	
ต่อปี	โดยมุ่งเน้นการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษ	
เพื่อรองรับความต้องการใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาค	 ส�าหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต	์พลังงาน	การขนส่ง	และการก่อสร้าง	ส�าหรับ
อุตสาหกรรมเหล็กต้นน�้า	 เอสเอสไอได้ลงทุนในโรงงานเอสเอสไอ		
ทีไซด์	ซึ่งเป็นโรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจรที่ทันสมัย	
ตั้งอยู่ในเมืองเรดคาร	์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ		
มีก�าลังการผลิต	3.6	 ล้านตันต่อปี	 ภายใต้การด�าเนินงานของบริษัท		
สหวริยิาสตลีอนิดสัตร	ียเูค	จ�ากดั	(เอสเอสไอ	ยเูค)	โดยลงทนุร้อยละ	100	
เอสเอสไอทีไซด์	 ผลิตเหล็กแท่งแบนชั้นคุณภาพสูงส่งเป็นวัตถุดิบ	
ให้เอสเอสไอ	เพือ่รองรบัการผลติของบรษิทัและความต้องการในตลาด
โลกที่เพิ่มขึ้น	ส�าหรับอุตสาหกรรมเหล็กปลายน�้า	บริษัทได้ร่วมลงทุน
ในโครงการต่อเนื่องปลายน�้าที่ส�าคัญ	ประกอบด้วยบริษัท	เหล็กแผ่น	
รีดเย็นไทยจ�ากัด	(มหาชน)	(TCRSS)	 ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น		
รายแรกและรายใหญ่ทีส่ดุของประเทศไทย	บรษิทั	เหลก็แผ่นเคลอืบไทย	
จ�ากัด	(TCS)	 ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า	

รายแรกและรายใหญ่ทีส่ดุของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	โรงงานทัง้หมด
ในประเทศไทยของกลุ่มเอสเอสไอ	ตั้งอยู่บนชายฝั่งด้านตะวันตกของ
อ่าวไทย	ณ	อ�าเภอบางสะพาน	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	ซึง่อยูห่่างจาก	
กรุงเทพมหานครเพียง	400	 กิโลเมตร	 และเป็นท�าเลยุทธศาสตร์ที่ดี
ที่สุดในประเทศส�าหรับการด�าเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร	 บริษัท		
ท่าเรอืประจวบ	จ�ากดั	(PPC)	ให้บรกิารท่าเรอืพาณชิย์เอกชน	ทีม่คีวามลกึ	
ที่สุดในประเทศไทยรองรับการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็ก
ได้ในปริมาณมาก	 นอกจากนี้	 เอสเอสไอยังขยายขีดความสามารถ	
ในงานวิศวกรรมบริการโดยลงทุนร้อยละ	100	 ในบริษัท	 เวสท์โคสท์	
เอน็จเินยีริง่	จ�ากดั	(WCE)	ให้บรกิารงานด้านวศิวกรรมและซ่อมบ�ารงุ	
รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเหล็ก	
พนักงานของเอสเอสไอทุกคนมีความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนสู ่
ความส�าเร็จ	ซึ่งสะท้อนผ่านวิสัยทัศน์พันธกิจของบริษัท	“สร้างสรรค์
นวตักรรมผลติภณัฑ์เหลก็และบรกิารทีม่มีลูค่าเพิม่กบัลกูค้า สร้างก�าไร 
สม�่าเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน”

ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	http://www.ssi-steel.com
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โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
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การดำาเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม
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แนวคดิและนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ของบริษัท

	 บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	เอสเอสไอ		
มีนโยบายด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	 โดยยึดตาม
ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจและจริยธรรมธุรกิจซึ่งได้หล่อหลอมเป็น	
วิถีแห่งการผลักดัน	ขับเคลื่อน	พัฒนา	และเติบโตอย่างยั่งยืน	

ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

1.	มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
	 บริษัทมุ่งที่จะกระท�าการตามหน้าที่	 ด้วยความตั้งใจให้เกิดผล	
ในทางที่ดีกว่าเสมอ	 ด้วยการศึกษา	 วิจัย	 พัฒนา	 และปรับปรุง	
สิง่ต่างๆ	ให้ดยีิง่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	เพือ่พฒันาองค์กรไปสูค่วามเป็นเลศิ	
ในทุกๆ	ด้านตลอดไป

2.	ยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ	
	 บริษัทยึดหลักการผลิตสินค้าและให้บริการ	 โดยให้ความส�าคัญ
กับคุณภาพในทุกขั้นตอน	เพื่อสนองตอบต่อความพึงพอใจของลูกค้า	
ด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่า	ลูกค้ายินดีจ่ายเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเสมอ	

3.	เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร	
	 บริษัทเชื่อมั่นว่า	 พนักงานที่ดีมีคุณภาพจะน�ามาซึ่งความส�าเร็จ
ขององค์กร	บริษัทจึงสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่จะมาร่วมงานกับ
บริษัทอย่างเข้มงวด	 ดูแลให้มีสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม	
และเป็นธรรม	จะด�าเนนิการพฒันาและฝึกอบรมพนกังานอย่างต่อเนือ่ง	
ตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตการท�างานที่ดี	 มีสุขอนามัย	
และความปลอดภัยในการท�างาน

4.	ตั้งมั่นในจริยธรรม	
	 บริษัทมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	
ด้วยพืน้ฐานความเชือ่ทีว่่า	การมจีรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิจะช่วยให้	
ประเทศชาติก้าวหน้ามั่นคง	 สังคมสงบสุข	 และส่งผลให้ธุรกิจเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืน	 บริษัทจึงด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมต่อผู้มีส่วน	
ได้เสยีทกุกลุม่	ได้แก่	ผูถ้อืหุน้	ลกูค้า	คูค้่า	คูแ่ข่งทางการค้า	พนกังาน	
องค์กรที่ก�ากับดูแล	ชุมชน	และสังคม	

5.	ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
	 บริษัทถือมั่นเสมอมาว่าบริษัทเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม	 และ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมย่อมกระทบต่อบริษัท	 บริษัทจึงถือเป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันพัฒนาทั้งธุรกิจของบริษัท	
และสังคมควบคู่กันไป	 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อช่วยกัน
สร้างสรรค์สงัคม	รวมทัง้ดแูลรกัษา	พฒันา	และอนรุกัษ์สภาพแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง

จริยธรรมธุรกิจ

	 บริษัทจะด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ	 ความ
โปร่งใส	ความซื่อสัตย์	 และความสามารถในการแข่งขัน	 โดยปฏิบัติ
และประสานประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม	
ดังนี้	

1.	ผู้ถือหุ้น
	 บริษัทตระหนักว่า	ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ	และบริษัทมีหน้าที่
สร้างมลูค่าเพิม่แก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว	จงึก�าหนดแนวทางให้กรรมการ	
ผู้บริหาร	และพนักงานต้องปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้

1)	 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ	 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต		
ระมัดระวัง	รอบคอบ	และเป็นธรรม	 เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม

2)		น�าเสนอรายงานผลประกอบการ	 รายงานฐานะทางการเงิน		
และรายงานอื่นๆ	อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันกาล

3)		แจ้งผู ้ถือหุ ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มใน
อนาคตของบริษัททั้งในด้านบวกและด้านลบ	 ซึ่งตั้งอยู่บน	
พื้นฐานของความเป็นไปได้	 มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผล	
อย่างเพียงพอ

4)		ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ	
ของบรษิทัซึง่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ	หรอืด�าเนนิการใดๆ	
ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัท

2.	ลูกค้า
	 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญและความพึงพอใจของลูกค้า	
ที่มีผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจของบริษัท	 จึงมีความตั้งใจอย่าง	
แน่วแน่ที่จะแสวงหาวิธีการที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้า	
ให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ตลอดเวลา	และเป็นทีไ่ว้วางใจ
ของลูกค้า	โดยมีแนวปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้

1)	 ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ	 ตรงตามหรือสูงกว่า
ความคาดหมายของลูกค้า

2)	 ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยความสุภาพ	 ให้ข้อมูลข่าวสารที่	
ถูกต้อง	เพียงพอ	และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า	เพื่อให้ทราบ
เกีย่วกบัสนิค้า	และบรกิาร	โดยไม่มกีารกล่าวเกนิความเป็นจรงิที่
เป็นเหตใุห้ลกูค้าเข้าใจผดิเกีย่วกบัคณุภาพ	ปรมิาณ	หรอืเงือ่นไข	
ใดๆ	ของสินค้าและบริการนั้นๆ

3)		ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	 ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด	 กรณีที่
ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดได้	ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ	
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
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4)	 จัดให้มีระบบและช่องทางที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ	
ปริมาณ	และความปลอดภัย	ของสินค้าและบริการ	และลูกค้า
ต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว	

5)		รักษาความลับของลูกค้าและไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์	
โดยมิชอบ

6)		ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัท	
อย่างมีประสิทธิภาพ	และเกิดประโยชน์สูงสุด

3.	คู่ค้า	
	 บรษิทัตระหนกัถงึการปฏบิตัต่ิอคูค้่าอย่างเป็นธรรม	โดยตัง้อยูบ่น
พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย	บริษัทจึงให้
ข้อมูลที่เป็นจริง	รายงานที่ถูกต้อง	ปฏิบัติตามพันธสัญญา	การเจรจา	
แก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตั้งอยู ่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์	
ทางธุรกิจ	 รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์	โดยมีแนวปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้

1)		ไม่เรียก	ไม่รับ	หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตในการค้า
กับคู่ค้า

2)		กรณีที่มีข ้อมูลว ่ามีการเรียก	 หรือการรับ	 หรือการจ่าย	
ผลประโยชน์ใดๆ	 ที่ไม่สุจริต	 ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	
ต่อคู่ค้า	และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว

3)		ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	 ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด	 กรณีที่	
ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได	้ ต้องรีบแจ้งคู่ค้าทราบ	
ล่วงหน้า	เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

4.	คู่แข่งทางการค้า
	 บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม	
โดยมีแนวปฏิบัต	ิดังต่อไปนี้

1)		ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธี	
ที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

2)		ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู ่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา	
ในทางร้าย

5.	พนักงาน
	 บรษิทัตระหนกัว่าพนกังานเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีายิง่ต่อความส�าเรจ็
ของบริษัท	 จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งด้านผลตอบแทน	
โอกาส	และการพัฒนาศักยภาพ	โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนที่ไม่เลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด	เพราะความเหมือนหรือความแตกต่าง
ทางเชือ้ชาต	ิศาสนา	เพศ	อาย	ุหรอืภาวะทางร่างกาย	โดยมแีนวปฏบิตั	ิ
ดังต่อไปนี้

1)		ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน	 และ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

2)		ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
3)		ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อ

ชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
4)		แต่งตั้ง	 โยกย้าย	 ให้รางวัล	 และลงโทษพนักงาน	 ด้วยความ

สจุรติใจ	และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรู	้ความสามารถ	และความ
เหมาะสมของพนักงานนั้น

5)	 ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้และความสามารถของ
พนักงานอย่างทั่วถึง

6)	 หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ	 ที่ไม่เป็นธรรม	 ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน	หรือการกระท�า
ใดๆ	 ที่เป็นการคุกคามหรือสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจ
ของพนักงาน

6.	องค์กรที่กำากับดูแล
	 บรษิทัตระหนกัถงึความส�าคญัในการปฏบิตัทิีถ่กูต้องตามกฎหมาย	
และเป็นไปตามครรลองที่ถูกต้องของธุรกิจ	 โดยการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 และมาตรฐานของทางการอย่าง
เคร่งครัด	พร้อมทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่ก�ากับดูแลอย่างเต็มที	่

7.	สังคมและชุมชน
	 บริษัทตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	
และชุมชน	 โดยค�านึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาติ	
และสิง่แวดล้อม	จงึให้ความช่วยเหลอืและสนบัสนนุให้มกีจิกรรมต่างๆ	
เพื่อสร้างสรรค์สังคมและชุมชน	 ดูแลรักษาและฟื ้นฟูทรัพยากร	
ธรรมชาต	ิตลอดจนด�าเนนิการพฒันาชมุชนอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่มุง่เน้น
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 ทั้งนี้ได้ก�าหนดแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและสื่อสาร	ดังนี้	

สร้างสรรค์ • ความแข็งแกร่ง 
(innovate • strength)



คณะกรรมการ

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะท�างานบริหารระบบความรับผิดชอบต่อสังคมเอสเอสไอ
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การเชือ่มโยงผูม้สีว่นได้เสียและการส่ื
อส

าร

การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

สร้างคุณค่า
ให้กับลูกค้า

การพัฒนา
ชุมชน

และสังคม

การด�าเนินธุรกิจ 
ด้วยความ 
เป็นธรรม

การจัดการ
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย

การจัดการ
สิ่งแวดล้อม

บุคลากร
และสิทธิ 
มนุษยชน

โครงสร้างการบริหารระบบความรับผิดชอบต่อสังคม

	 บริษัทได้จัดตั้ง	 คณะท�างานบริหารระบบความรับผิดชอบต่อสังคม	 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสายงานต่างๆ	 โดยก�าหนดมีขอบเขต	 อ�านาจ	
หน้าที	่และความรบัผดิชอบในการก�ากบัดแูลและตดิตามการด�าเนนิงานระบบมาตรฐานความรบัผดิชอบต่อสงัคมให้เป็นไปตามนโยบายทีเ่กีย่วข้อง	
จัดสรรทรัพยากรที่จ�าเป็นและเพียงพอต่อการด�าเนินงานตามระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม	 สนับสนุนการท�างานของคณะอนุท�างาน
ระบบความรับผิดชอบต่อสังคม	 ซึ่งคณะท�างานได้พิจารณาและน�าเสนอแต่งตั้งคณะอนุท�างานต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อท�าหน้าที่ช่วยเหลือ
การท�างานของคณะท�างานบริหารระบบความรับผิดชอบต่อสังคม	
	 ทั้งนี้	 คณะท�างานบริหารระบบความรับผิดชอบต่อสังคม	 มีการรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ไตรมาสละ	1	ครัง้	โดยคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่จีะปฏบิตัหิน้าทีใ่นการให้ค�าปรกึษาฝ่ายจดัการเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั	
และก�ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการของบรษิทัมแีผนปฏบิตังิานทีช่ดัเจนในการทบทวนนโยบาย	ทศิทางปฏบิตัติามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม	และ
ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงานของฝ่ายจัดการ	เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

โครงสร้างการบริหารระบบความรับผิดชอบต่อสังคมเอสเอสไอ

กรอบการดำาเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมของเอสเอสไอ

ธร
รม

าภ
บิาล

และจรยิธรรมในการประกอบธรุกจิ
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การดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิจ

	 กองทนุการเงนิระหว่างประเทศ	(International	Monetary	Fund)	
หรือ	ไอเอ็มเอฟ	(IMF)	ได้รายงานว่า	ในปี	2557	เศรษฐกิจโลกเติบโต
ในอัตราต�่ากว่าที่คาดการณ์ไว	้ โดยขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ	3.3	ปรับลด	
ลงมาเท่ากบัปี	2556	โดยเศรษฐกจิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและองักฤษ	
ขยายตัวด้วยอัตราที่ดีขึ้น	 อัตราการว่างงานปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง	
และนโยบายทางการเงินยังคงผ่อนคลาย	 ในทางกลับกันการฟื้นตัว
ทางเศรษฐกจิของกลุม่ประเทศยโูรโซนและญีปุ่น่เป็นไปอย่างช้าๆ	ส่วน
จีนก�าลังชะลอเศรษฐกิจอย่างระมัดระวัง	การเติบโตของเศรษฐกิจจีน	
จึงชะลอตัวลงเล็กน้อย	นอกจากนี้	 ราคาน�้ามันซึ่งปรับตัวลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง	ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน	2557	จากปริมาณอุปทานน�้ามัน
ที่เพิ่มสูงขึ้นจากผู้ผลิตนอกกลุ่ม	OPEC	(Organization	of	Petroleum	
Exporting	Countries:	องค์การกลุม่ประเทศผูส่้งน�า้มนัออก)	ในขณะที่	
กลุ่ม	OPEC	 ตัดสินใจยังไม่ลดก�าลังการผลิตลงได้ส่งผลกระทบต่อ	
ผู้ส่งออกน�้ามันดิบ	 รวมถึงส่งผลต่อราคาโลหะส�าหรับอุตสาหกรรม
หนกัต่างๆ	ราคาน�า้มนัทีล่ดลงจะส่งผลดต่ีอเศรษฐกจิโลกในระยะยาว
	 ส�าหรับเศรษฐกิจในประเทศไทยนั้น	 จากข้อมูลของส�านักงาน	
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิ(สศช.)	 ประเมนิ
ว่าเศรษฐกิจของไทยในป	ี2557	ขยายตัวประมาณร้อยละ	1.0	เติบโต
ลดลงจากป	ี2556	ที่ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ	2.9	โดยมีปัจจัยหลักมาจาก	
ความล่าช้าในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก	 โดยเฉพาะเศรษฐกิจใน
ประเทศคู่ค้าส�าคัญของไทย	 เช่น	 สหรัฐอเมริกา	 ญี่ปุ่น	 และกลุ่ม
ประเทศยูโรโซน	 รวมไปถึงศักยภาพที่ลดลงในด้านการบริโภคของ
ภาคครัวเรือนและการผลิตภาคอุตสาหกรรม	 ที่สะท้อนให้เห็นผ่าน
ยอดจ�าหน่ายรถยนต์ภายในประเทศที่ลดต�่าลงมาก	 ในขณะที่การ
ลงทุนลดลงจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	และการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว
ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้

กลยุทธ์ด้านธุรกิจ

	 ในภาวะที่การฟ ืน้ตัวของทั้ ง เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ประเทศไทยในปีที่ผ่านมายังเป็นไปอย่างช้าๆ	 และค่อนข้างอ่อนแอ	
บรษิทัได้มกีารตดิตามสถานการณ์รอบด้านอย่างใกล้ชดิ	และได้ด�าเนนิ
กลยุทธ์ในด้านต่างๆ	 เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทด�าเนินไปตามความ	
เหมาะสมและราบรื่น	ดังต่อไปนี้

ด้านการตลาด	
	 บริษัทได้มีการบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบด้วยความระมัดระวัง		
มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่จัดเป็นสินค้าชั้นคุณภาพพิเศษซึ่งมีมูลค่าเพิ่ม
และมีความผันผวนของราคาที่น้อยกว่า	 ติดตามสถานการณ์ตลาด

ภายในและตลาดต่างประเทศอย่างใกล้ชิด	 เพื่อน�ามาใช้วิเคราะห์
และพิจารณาการขายสินค้า	ตลอดจนแสวงหาแหล่งน�าเข้าวัตถุดิบให้	
มากขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงแต่มีราคาต�า่	 ควบคุม
ปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	 ด�าเนินการวางแผน
การผลิตให้สอดคล้องกับการขาย	และเร่งรัดระยะเวลาในการส่งมอบ
ให้เร็วขึ้น	 รวมถึงติดตามสถานการณ์การทุ่มตลาดของสินค้าน�าเข้า
จากต่างประเทศและนโยบายการควบคมุราคาของภาครฐัอย่างใกล้ชดิ	
เพื่อด�าเนินการอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว	 เพื่อปกป้องอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ

ด้านการผลิต
	 บริษัทได้ด�าเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิต	 จัดท�าและ
ทบทวนแผนบริหารวัสดุคงคลัง	 และน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้	
ในกระบวนการผลิต	 เพื่อให้ประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพ	
การผลติมคีวามแม่นย�าสงู	ท�าให้ลดการเกดิสนิค้าด้อยคณุภาพ	รวมถงึ	
บริษัทยังมีการจัดหาระบบอัตโนมัติในการบริหารคุณภาพสินค้า	
ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า	 เพื่อให้ระดับคุณภาพสินค้า	
ที่จะส่งมอบให้ลูกค้ามีความสม�่าเสมอ	 นอกจากนี้	 บริษัทยังส่งเสริม	
ให้มีคณะท�างานในการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหา	
ในแต่ละด้าน	 เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต	 รวมถึงการ
ปรับปรุงด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
	 นอกจากนี้	 บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร
และด้านอุปกรณ์เพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติต่างๆ		
ที่อาจเกิดขึ้น	 และมีการฝึกซ้อมแผนกรณีเกิดภัยพิบัติตามแผน	
เป็นประจ�าต่อเนื่องทุกปี	 อีกทั้งยังมีกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครอง
ครอบคลุมความเสียหายในด้านทรัพย์สิน	 การหยุดชะงักทาง
ธุรกิจ	 และความเสียหายของสินค้าและผลิตภัณฑ์	 อันเนื่องมาจาก	
ภยัธรรมชาตต่ิางๆ	เช่น	อทุกภยั	พายลุมแรง	สนึาม	ิฟ้าผ่า	แผ่นดนิไหว	
แผ่นดินถล่ม	 รวมถึงกรมธรรม์ที่คุ้มครองครอบคลุมความเสียหาย	
อันเนื่องจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในทุกกรณี

ด้านการเงิน

	 1.  การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
	 บรษิทัใช้วธิกีาร	Matching	ในการบรหิารอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ	 โดยเป็นการน�ารายได้สกุลเดียวกันจากคู่ค้ารายหนึ่งมา	
Match	กับรายจ่ายที่ต้องช�าระให้แก่คู่ค้าอีกรายหนึ่ง	ส�าหรับส่วนต่าง
ทีเ่หลอื	บรษิทัจะท�าสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า	(Forward	
Contract)	 ส�าหรับทุกรายการภาระค่าใช้จ่าย	 โดยไม่มีการเก็งก�าไร
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน



ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

รายได้จากการขายและให้บริการรวม	 65,387		 65,276	 -0.2%

ปริมาณขายเหล็กรวม	(พันตัน)		 3,243		 	3,318		 +2%

EBITDA	รวม		 	 (2,888)	 			808	 +128%

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม  (7,053) (4,903) +30%

	 รายการ		 2556	 2557		 เปลี่ยนแปลง

หน่วย	:	ล้านบาท
การแบ่งปันคุณค่าด้านเศรษฐกิจ

	 4,236		 526.40	 2,044.65	 18	 95.87	

	 4,424	 595.47	 1,970.87	 18.63	 157.78

	 3,099	 620.24	 1,669.89	 17.81	 124.01

คู่ค้า*

พนักงาน**

ภาครัฐ	(ภาษี)****

2555 

2556

2557

สถาบันการเงิน	
(ดอกเบี้ยจ่าย)	

ชุมชน	สังคม	
และสิ่งแวดล้อม***

13รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	ประจำาปี	2557
บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)

 2.  การให้สินเชื่อทางการค้า
	 บริษัทมุ่งเน้นและให้ความส�าคัญกับคุณภาพของสินเชื่อ	 การควบคุมประสิทธิภาพในการติดตามหนี้	 ระบบการควบคุมภายในที่ดี	 รวมถึง	
นโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวด	 การทบทวนการให้สินเชื่อ	 ตลอดจนอ�านาจในการอนุมัติสินเชื่อ	 เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการให้สินเชื่อ	
อย่างต่อเนือ่ง	และเพือ่จ�ากดัความเสีย่งจากสนิเชือ่ทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ให้อยูใ่นเกณฑ์ทีไ่ม่มากจนกระทบต่อผลการด�าเนนิงานโดยรวมของบรษิทั
	
	 3.  ด้านสภาพคล่อง
	 บริษัทได้ติดตามระดับเงินทุนหมุนเวียนอย่างใกล้ชิด	 ผ่านการจัดท�าประมาณการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายอย่างสม�่าเสมอ		
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการสภาพคล่องในอนาคต	 และมีเวลาเตรียมการที่เพียงพอในการหาทางแก้ปัญหาสภาพคล่องได้ทันการณ์	 ปัจจุบัน	
บริษัทอยู่ระหว่างการประเมินและหาเงินทุนเพิ่มเติมจากผู้ร่วมทุนใหม่หรือเงินกู้ใหม่	เพื่อส�ารองให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินในอนาคต

	 *	 มูลค่าจัดซื้อสินค้าทั่วไป
	 **	 ประกอบด้วย	เงินเดือน	ค่าจ้าง	สวัสดิการ	เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ประกันสังคม	ค่าใช้จ่ายอื่นในการพัฒนาบุคลากร
	***	 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน	สิ่งแวดล้อม
	****	 ประกอบด้วย	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ภาษีบ�ารุงท้องถิ่น	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ภาษีป้าย	และภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย
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(Lost	Time	Injury	
Frequency	Rate:	LTIFR)

ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำางานของกลุ่มเอสเอสไอ

SSI	 0.36	 0.97	 1.10

TCRSS	 0.51	 0.00	 0.00

WCE	 1.05	 1.63	 2.32

PPC	 0.00	 0.00	 2.94

SSI	UK	 4.81	 2.20	 2.85

SSI	Group	 2.55	 1.50	 2.00

บริษัท	 2555	 2556	 2557

LTIFR	=	(จ�านวนรายที่บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานหนึ่งวันขึ้นไป	x	1,000,000)	/	ชั่วโมงการท�างานทั้งหมด

การดำาเนินงานด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม

	 บรษิทั	สหวริยิาสตลีอนิดสัตร	ีจ�ากดั	(มหาชน)	หรอื	เอสเอสไอ	มปีรชัญา
และจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	 โดยเชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร	
ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 มีสภาพการท�างานที่ปลอดภัย	
ถูกสุขอนามัย	 รวมทั้งถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและ	
สิ่งแวดล้อม	โดยถือว่าระบบการจัดการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย
และสิง่แวดล้อมเป็นสิง่ส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิ	บรษิทัจงึมเีจตจ�านง
ในการจัดท�าระบบการจัดการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและ	
สิง่แวดล้อม	โดยบรษิทัด�าเนนิการอย่างเหมาะสม	เพือ่สนบัสนนุระบบ
การจัดการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป	
อย่างมีประสิทธิภาพ	 ให้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	
เป็นไปตามมาตรฐานของระบบการจดัการความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	
และสิ่งแวดล้อมที่ก�าหนดไว้

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัย

	 บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในแง่ของการดูแลบุคลากรในองค์กร	 ตลอดจนผู้รับเหมา	
ทีเ่ข้ามาท�างานในพืน้ทีโ่รงงาน	โดยบรษิทัมุง่หวงัทีจ่ะมพีืน้ทีป่ฏบิตังิาน
ที่ปลอดภัยและถูกหลักอาชีวอนามัยให้กับทั้งพนักงานและผู้รับเหมา	
โดยได้ด�าเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย	TIS/OHSAS	18001	ซึ่งได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย	และอาชีวอนามัย

	 บริษัทมีการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย	 และอาชีวอนามัย		
โดยปลกูฝังพฤตกิรรมของพนกังานผ่านโครงการต่างๆ	อาท	ิโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	 (BBS)		
การรณรงค์ลดอบุตัเิหตจุากการท�างาน	(Zero	Accident	Campaign)	
โดยมคีณะกรรมการความปลอดภยั	อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน	 ก�ากับดูแล	 ตรวจสอบความปลอดภัยและเสนอแนะ
มาตรการในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในทุกพื้นที่	 ภายใต้	
การสนับสนุนอย่างดีจากฝ่ายบริหาร	 ท�าให้อุบัติเหตุจากการท�างาน
ทุกกรณีลดลงร้อยละ	49	 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	 ค่าอัตราความถี่	
การบาดเจบ็ถงึขัน้หยดุงาน	หรอืค่า	LTIFR	(Lost	Time	Injury	Frequency	
Rate)	เท่ากับ	1.10	
	 นอกจากนี้	 ด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในชุมชน	 บริษัทยัง
ได้ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม	 เครือสหวิริยา		
จดังานสปัดาห์ความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมโรงงานในเครอืสหวริยิา
ขึน้ในเขตพืน้ทีช่มุชน	เผยแพร่แนวคดิและผลการด�าเนนิงานด้านความ
ปลอดภัยของบริษัทในเครือฯ	 ผ่านนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ	์
ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการด�ารงชีวิต		
สร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัย	
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การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

	 การฝึกอบรมความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	เป็นส่วนส�าคญัในการ
ลดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการท�างาน	 บริษัทได้มีพัฒนาการ
จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่าง	
ต่อเนื่อง	 โดยให้พนักงานทุกระดับได้เรียนรู ้ถึงอันตรายจากการ	
ปฏิบัติงาน	 ตลอดจนกระบวนการ	 วิธีการที่ถูกต้องในการปฏิบัติ
งานตามต�าแหน่งงานตามความเสี่ยงที่สัมผัส	 ทั้งยังจัดหลักสูตรด้าน	
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพิ่มเติมจากวิทยากรภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้พนักงาน
ได้เกิดการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมในบริษัท	
	 โดยในปี	2557	 มีหลักสูตรการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย	30	 หลักสูตร	 พนักงานมีจ�านวนชั่วโมงการอบรม
เฉลี่ยเท่ากับ	4	ชั่วโมง/คน/ปี	นอกจากนี้	ยังมีการประเมินความเสี่ยง	
ของแต่ละกิจกรรม	 และจัดท�าแผนลดและควบคุมความเสี่ยง	 เพื่อ
ความปลอดภัยในการท�างาน	 โดยมีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอหรือ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง	

การป้องกันอัคคีภัยและกู้ภัยฉุกเฉิน

	 บริษัทมีการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุฉุกเฉิน	อาทิ	
อัคคีภัย	 สารเคมีหกรั่วไหล	 หม้อไอน�้าผิดปกติ	 น�้าท่วม	 ฯลฯ	 โดย
จัดตั้งคณะอนุท�างานป้องกันอัคคีภัยและกู้ภัยฉุกเฉิน	 เพื่อก�ากับดูแล	
ก�าหนดนโยบายและแผนงาน	โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมและปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท�าแผนการเตรียมความ	
พร้อมทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์สนับสนุนการท�างาน	โดยมีการจัด
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มจ�านวนบุคลากรในทุกพื้นที่ปฏิบัติงานให้สามารถ
ตอบสนองเหตุได้ทันท่วงที	 เพื่อเป็นการลดระดับความรุนแรงของ
เหตุการณ์	 นอกจากนี้	 ยังมีการฝึกซ้อมสถานการณ์จ�าลองอย่าง	
ต่อเนื่อง	 ด้านอุปกรณ์การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน	 มีการตรวจสอบ
และปรับปรุงประสิทธิภาพให้อยู่ในสภาพพร้อมต่อการใช้งานอย่าง
สม�่าเสมอ	 และมีการติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่มีความเสี่ยงในการเกิด
เหตุเพลิงไหม้	 โดยพิจารณาน�าเทคโนโลยีด้านอัคคีภัยใหม่มาใช้งาน	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
	 นอกจากนี	้บรษิทัมกีรมธรรม์ทีม่คีุม้ครองครอบคลมุภยัธรรมชาติ
ในเรื่องอุทกภัย	พายุลมแรง	สึนามิ	ฟ้าฝ่า	แผ่นดินไหว	แผ่นดินถล่ม	
เพือ่ลดความเสยีหาย	โดยจะครอบคลมุความเสยีหายในด้านทรพัย์สนิ	
การหยุดชะงักทางธุรกิจ	 ความเสียหายของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่	
เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าว	 และกรมธรรม์ยังได้คุ้มครองครอบคลุม
ความเสียหาย	อันเนื่องจากอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในทุกกรณีด้วยเช่นกัน	
	 ในปี	2557	 ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันระงับอัคคีภัย	
จ�านวน	3	หลักสูตร	และฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทั้งสิ้น	19	ครั้ง	ปัจจุบัน
พนักงานในบริษัทได้รับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมาย

เท่ากับร้อยละ	60.38	 มีการฝึกซ้อมด้านการตรวจสอบความพร้อม	
ของอปุกรณ์ในระบบป้องกนัอคัคภียัทัง้ระบบพบว่ามคีวามพร้อมในการ
ใช้งานเท่ากับร้อย	 ส่วนของอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของ	
ทัง้ระบบความพร้อมอยูท่ีร้่อยละ	100	นอกจากนี	้ยงัมกีารปรบัปรงุระบบ	
ดับเพลิงในพื้นที่โรงงานในปี	2557	จ�านวน	3	จุด	

การจัดการความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุดิบ	
และผลิตภัณฑ์

	 บริษัทให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยใน
การขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ	์โดยมีการติดตามผลการด�าเนินงาน	
ของคณะท�างานปฏิบัติควบคุมรถขนส่งสินค้าเครือสหวิริยาผ่าน	
คณะขบัเคลือ่นสภาผูน้�าชมุชน	และศนูย์รบัข้อร้องเรยีนรถขนส่งสนิค้า
เครือสหวิริยา	24	 ชั่วโมงเพื่อติดตามความคืบหน้า	 และข้อร้องเรียน
ต่างๆ	มาปรับปรุงแก้ไข	
	 โดยในรอบปีทีผ่่านมามกีจิกรรมการปรบัปรงุ	เช่น	การเพิม่จดุตดิตัง้	
กล้องวงจรปิดในเขตชุมชนบางสะพานในการตรวจสอบและควบคุม	
รถขนส่งปัจจบุนัมรีวม	10	จดุ	การพฒันาปรบัปรงุรถตรวจการณ์ระบบ
ขนส่งสินค้าเครือสหวิริยา	การรณรงค์ประชาสัมพันธ	์พนักงานขับรถ
ขนส่งสินค้าเครือสหวิริยาก่อนปล่อยรถออกสู่ชุมชน	 และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์เรื่องกฎระเบียบ	 การเดินรถในเขตชุมชนบางสะพาน	
นอกจากนี	้คณะท�างานยงัมกีารด�าเนนิโครงการเพือ่ส่งเสรมิการขนส่ง
ให้ปลอดภยัอย่างต่อเนือ่ง	อาท	ิโครงการส่งเหลก็ปลอดภยัใส่ใจชมุชน	
กจิกรรมสุม่ตรวจการเดนิรถบรรทกุในเขตชมุชน	การตดิตัง้ป้ายเตอืน
สติพนักงานขับรถ	 การเปิดเวทีในการรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน
พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาตรงจุด	 และโครงการ	 “พนักงานขับรถดีเด่น”		
โดยมพีนกังานขบัรถทีป่ฏบิตังิานตามกฎระเบยีบอย่างเคร่งครดั	ขบัรถดี	
มีวินัย	 ใส่ใจชุมชน	 โดยได้รับรางวัลจ�านวน	4	 คน	 เพื่อให้พนักงาน	
ขบัรถขนส่งสนิค้าเครอืสหวริยิาตระหนกัถงึความปลอดภยั	ปฏบิตัติาม	
กฎระเบียบการเดินรถในเขตอ�าเภอบางสะพาน	 และเกิดแรงจูงใจใน
การท�าความดี	
	 นอกจากนี้	 ในปี	2557	 คณะท�างาน	 มีการช่วยเหลือชุมชนด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 ทั้งสิ้น	48	 ครั้ง	 (การติดตาม
โจรกรรมทรัพย์สิน	ร้อยละ	48	การสืบสวนอุบัติเหต	ุร้อยละ	29	และ
การสืบสวนเหตุทะเลาะวิวาท	 ร้อยละ	23)	 ซึ่งได้รับความร่วมมือที่ดี	
จากคณะท�างานปฏิบัติควบคุมรถขนส่งสินค้าเครือสหวิริยา	พนักงาน
และชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทตระหนักดีว่าอุตสาหกรรมเหล็กเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้
ประเทศเกิดการพัฒนา	 และต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต	
บริษัทจึงให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่องกับการบริหารจัดการด้าน	
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของภาครัฐและกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ได้แก่		
การศกึษาและจดัท�ารายงานวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม	การปฏบิตัิ	
ตามมาตรการป้องกันแก้ไข	และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	 จากการผลิตเหล็ก	 และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ	
สิ่งแวดล้อม	 ทั้งนี้	 ยังมีการน�าระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากล	(ISO	14001)	ตัง้แต่ปี	2542	และผ่านการตรวจประเมนิ	
และได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องตลอดมา
	 ทั้งนี้	 ส�านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	 เป็นหน่วยงานหลัก	
ในการด�าเนนิการบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อมร่วมกบัหน่วยงานผลติ	
อื่นๆ	 ในโรงงาน	 โดยมีการแต่งตั้งผู้จัดการสิ่งแวดล้อม	 ผู้ควบคุม
และผู้ปฏิบัติงานประจ�า	ระบบควบคุมบ�าบัดมลพิษ	น�้า	อากาศ	และ	
กากของเสียครบถ้วนตามกฎหมาย	 ส�าหรับภายนอกพื้นที่โรงงาน	
บรษิทัมกีารด�าเนนิการร่วมกนักบับรษิทัในเครอืสหวริยิาอืน่ๆ	ในพืน้ที่
อ�าเภอบางสะพาน	 โดยมีศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
เครือสหวิริยาเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ	
ส่งเสริมการสร้างจิตส�านึก	 ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงงาน		
ผ่านกิจกรรมต่างๆ	ตลอดปี	
	 จากการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดมา	
ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดสภาพ
แวดล้อมดีเด่น	 ประจ�าปี	2557	 หรือ	EIA	MONITORING	AWARDS	
2014	ประเภทดีเด่น	ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	บริษัทเป็นสถานประกอบการ	
ที่มีกลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมของตนเอง	 ทั้งยังมีความมุ ่งมั่น	
ในการควบคุมและป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนิน
กิจการและปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

การจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ	์

	 บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบหลักคือเหล็กแท่งแบนจากหลายแหล่งใน	
ต่างประเทศ	 โดยมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบให้ตรงกับมาตรฐาน	
และความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้า	 โดยในปี	2557	 บริษัทผลิต
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจ�านวนทั้งสิ้น	1.46	 ล้านตัน	 และเหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดล้างผิวและเคลือบน�้ามัน	จ�านวนทั้งสิ้น	0.11	ล้านตัน

การจัดการพลังงาน

	 บริษัทให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์พลังงานโดยตระหนักดีว่า	
พลังงานถือเป็นปัจจัยหลักในการผลิตซึ่งมีปริมาณจ�ากัด	 การบริโภค
พลังงานนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของโลก	จากเหตุปัจจัยดังกล่าวนี้	บริษัทจึงมีความจ�าเป็น
ต้องมรีะบบการจดัการพลงังานทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ให้ควบคมุการใช้
พลงังานในองค์กรให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	โดยมคีณะท�างานการอนรุกัษ์
พลังงานเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	
ผ่านคณะท�างานต่างๆ	แบบข้ามสายงาน	(Cross	Functional	Team)	
อันจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมทั้งองค์กรใน	
ทุกภาคส่วน	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการน�าเทคโนโลยีด้านพลังงานและ	
สิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ทางบริษัทได้มี	
การจัดตั้งสายงานผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งช่วย
เสรมิศกัยภาพในการประหยดัพลงังานควบคูก่บัการลดผลกระทบด้าน	
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	 และเพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานมีประสิทธิภาพและยั่งยืนบริษัท	
ได้มกีารเตรยีมการเพือ่น�าระบบการจดัการด้านพลงังานตามมาตรฐาน
สากล	 (ISO	50001)	 ซึ่งจะช่วยให้เกิดการจัดการพลังงานอย่างมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	ทัง้นี	้ในปี	2557	โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน	
มีอัตราการใช้พลังงาน	ดังนี้

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

	 •	พลังงานความร้อน		

		(กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมเหล็กแท่งแบน	:	kcal/kg	slab)	 345	 339.16	

	 •	พลังงานไฟฟ้า	(กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตัน	:	kWh/ton)	 107	 110.66

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผิวและเคลือบน้ำามัน

	 •	พลังงานความร้อน	(กิโลกรัมแอลพีจีต่อตัน	:	kg	LPG/ton	coil)	 3.0	 2.82

	 •	พลังงานไฟฟ้า	(กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตัน	:	kWh/ton)	 21	 21.12

อัตราการใช้พลังงานโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน	ปี	2557

กระบวนการ
พลังงานที่ใช้

เป้าหมาย ใช้จริง
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บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)

	 ทั้งนี้พลังงานความร้อนที่ใช้ในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนต�่ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย	ส่วนปริมาณพลังงานไฟฟ้าทั้งในส่วนของโรงผลิต	
เหล็กรีดร้อนชนิดม้วนที่เกินเป้าหมาย	3.66	 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตัน	 และโรงผลิตเหล็กรีดร้อนชนิดกัดล้างผิวและเคลือบน�้ามันที่เกินเป้าหมายมา	
0.12	 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตัน	 เนื่องจากปริมาณการผลิตน้อยกว่าปริมาณการผลิตที่ตั้งเป้าหมายไว้	 ท�าให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/ตัน	(kWh/ton)		
ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
	 จากผลการด�าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ปี	2555	-	2557	เป็นผลให้สามารถลดการใช้พลังงานความร้อนสะสมได้	ดังนี้

	 จากการด�าเนินการจัดการด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องและผล	
จากการมส่ีวนร่วมในด้านการอนรุกัษ์พลงังานของบคุลากรในทกุระดบั	
ส่งผลให้ในปี	2557	 บริษัทได้รับรางวัลดีเด่น	 ด้านอนุรักษ์พลังงาน	
ประเภทโรงงานควบคุม	จากการประกวด	Thailand	Energy	Awards	
2014	 และยังได้รับรางวัลชนะเลิศ	ASEAN	Energy	Awards	2014	
ประเภทการบรหิารจดัการพลงังานดเีด่นในโรงงานขนาดใหญ่	ซึง่ถอืว่า
รางวัลแรกในระดับอาเซียนที่บริษัทได้รับ

การบริหารจัดการนำ้า

	 ในการบริหารการใช้น�้าของโรงงาน	 โรงงานใช้น�้าดิบจากคลอง
บางสะพาน	ซึง่เป็นแหล่งน�า้ผวิดนิขนาดใหญ่	และอยูห่่างจากโครงการ	
13.5	กิโลเมตร	 โดยสูบน�้ามายังบ่อเก็บน�้าในโครงการที่มีความจุรวม	
2.4	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 และก�าหนดมาตรการไม่สูบน�้าจากฝาย
บางสะพานในช่วงฤดูแล้งซึ่งระดับน�้าในฝายต�่ากว่า	2.2	เมตร	รวมถึง	
การออกแบบโรงงานให้มีการหมุนเวียนน�้ามาใช้ซ�้าได้อย่างต่อเนื่อง	
ในสายการผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิม้วน	จากการบรหิารจดัการน�า้ใช้	
ของโรงงาน	 ท�าให้บริษัทสามารถด�าเนินการผลิตได้โดยไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาเรือ่งการแย่งน�า้ซึง่เป็นทรพัยากรทีใ่ช้ร่วมกนักบัชมุชนและภาค
เกษตรกรรมในพื้นที	่ ทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมา	 บริษัทยังคงด�าเนินการ
ตามมาตรการที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด
	 ในส่วนการบ�าบัดน�้าเสีย	 บริษัทติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าทางเคมี	
ส�าหรับน�้าเสียที่เกิดขึ้นในสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดล้างผิว	
และเคลอืบน�า้มนั	ตดิตัง้ถงัตกตะกอน	ถงักรองทรายและระบบดกัไขมนั	
ในสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและติดตั้งระบบบ�าบัด	
ทางชีวภาพส�าหรับน�้าทิ้งจากการอุปโภคและบริโภคในโรงงาน	 โดย
คุณภาพน�้าในระบบทั้งหมด	 มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่อย่าง
สม�่าเสมอและตรวจสอบซ�้าโดยหน่วยงานภายนอกซึ่งได้รับอนุญาต
จากทางราชการเป็นระยะๆ	 ทั้งนี้น�้าทิ้งที่ผ่านการบ�าบัดแล้ว	 มีการ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม	่และบางส่วนได้น�าไปรดน�้าต้นไม้	 โดยไม่มี
การระบายน�า้ทิ้งออกนอกโรงงาน	(Zero	Discharge)

	 ในรอบป	ี2557	ที่ผ่านมา	บริษัทควบคุมการใช้น�า้ในกระบวนการ
ผลิตโดยมีปริมาณการใช้น�้า	ที	่1.24	ล้านลูกบาศก์เมตร	โดยในสาย
การผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิม้วนอตัราการใช้น�า้อยูท่ี	่0.22	ลกูบาศก์
เมตรต่อตนัการผลติ	ซึง่ลดลงเลก็น้อยตามปรมิาณการผลติเมือ่เปรยีบ
เทียบกับปี	2556	ซึ่งมีอัตราการใช้น�้าอยู่ที่	0.64	ลูกบาศก์เมตรต่อตัน
การผลติ	ส�าหรบัสายการผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิล้างผวิและเคลอืบ
น�้ามันอยู่ที่	 0.30	 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิตซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี	2556	ทีม่อีตัราการใช้น�า้อยูท่ี	่0.28	ลกูบาศก์เมตร	
ต่อตันการผลิต

การควบคุมคุณภาพนำ้า

	 บริษัทได้ออกแบบระบบบ�าบัดให้ไม่มีการระบายน�้าเสียใดๆ		
ออกนอกโรงงาน	(Zero	Discharge)	อย่างไรกต็าม	บรษิทัยงัคงด�าเนนิ
การตรวจสอบคุณภาพน�้าภายในและภายนอกบริเวณโรงงาน	ดังนี้	

1.	การตรวจวดัคณุภาพน�้าทีผ่่านการบ�าบดัแล้วรายเดอืน	จ�านวน		
	 4	สถาน	ีโดยหน่วยงานภายนอกทีไ่ด้รบัอนญุาตจากกรมโรงงาน	
	 อุตสาหกรรม	พบว่ามีผลการตรวจวัดดีกว่าค่ามาตรฐานน�า้ทิ้ง		
	 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2539	
2.		การตรวจวัดคุณภาพน�้าใต้ดินทุกครึ่งปีจ�านวน	 9	 สถานี		
โดยหน่วยงานภายนอกที่ได ้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม	ทัง้นี	้ประเทศไทยยงัไม่มกีารก�าหนดมาตรฐานที่
เกีย่วข้อง	จงึด�าเนนิการเฝ้าระวงัความเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้	
โดยในรอบหลายปีที่ท�าการตรวจวิเคราะห์ยังไม่พบการ	
เปลี่ยนแปลงใดๆ	ที่มีนัยส�าคัญ	

3.		การตรวจคุณภาพน�้าผิวดินในแหล่งน�้าสาธารณะทุกครึ่งป	ี
จ�านวน	3	สถานี	 โดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก	
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	 เพื่อให้มั่นใจว่าการประกอบกิจการ
ของบริษัทจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลการ	
ตรวจวัดคุณภาพน�า้ผิวดิน	ดังนี้

	 2555	 3,343,305

	 2556	 3,380,677

	 2557	 20,604,613

ปี พลังงานความร้อนสะสมที่ลดลงได้	(เมกะจูล)

พลังงานที่ประหยัดได้จากการปรับปรุงให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
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การใช้สารเคมี

	 ระบบผลติน�้าใช้ในกระบวนการผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิม้วน	และกระบวนการผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิล้างผวิและเคลอืบน�้ามนั	มกีารใช้
สารเคมหีลายชนดิ	โดยในรอบปีทีผ่่านมา	บรษิทัไม่มกีารน�าสารเคมชีนดิใหม่เข้ามาใช้	และอตัราการใช้สารเคมใีนกระบวนการต่างๆ	ไม่มแีนวโน้ม	
ที่เพิ่มขึ้น	นอกจากนี	้ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน	ISO	14001	และ	TIS/OHSAS	18001	การควบคุมและบริหารจัดการสารเคม	ี
ในโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัต	ิโดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจ�านวนหนึ่งซึ่งผู้เกี่ยวข้องได้น�าไปจัดท�าแผนงานเพื่อปรับปรุงแล้ว

การจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 ในป	ี2557	บริษัทได้ด�าเนินการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส�าหรับวัสดุและอุปกรณ์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ	์10	กลุ่มตามข้อก�าหนด	
ของสถาบนัสิง่แวดล้อมไทยมาอย่างต่อเนือ่ง	ส่วนการสนบัสนนุกลุม่ผูใ้ห้บรกิารทีด่�าเนนิการในด้านการประหยดัพลงังานนัน้	ยงัไม่ได้ด�าเนนิการเพิม่
ในป	ี2557	เนื่องจากมีการชะลอการลงทุนและเลื่อนโครงการไปด�าเนินงานในปี	2558	และมีเป้าหมายในการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเป็น	12	กลุ่มส�าหรับรายการวัสดุตามข้อก�าหนดของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยอีกด้วย

มาตรฐาน 1/ :		 มาตรฐานน�า้ผิวดิน	(ประเภทที่	3)	ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่	8	พ.ศ.	2537
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม		 บริษัท	เอส.พี.เอส.	คอนซัลติ้ง	เซอร์วิส	จ�ากัด
ผู้บันทึก	 	 นายเกษม	สีมาพล
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	 นางสาวบังอร	ศิริโพธิ์คา	(ว-011-ค-2955)
ชื่อผู้วิเคราะห	์ 	 นางสาวภาวดี	ค�าภูษา	(ว-011-จ-5144)
เบอร์โทรศัพท์	 	 02-939-4370

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนำ้าผิวดิน

 ผลการตรวจวิเคราะห์  

 ดัชนีตรวจวัด หน่วย  คลองท่าขาม ต้นน�้าคลองแม่ร�าพึง ท้ายน�้าคลองแม่ร�าพึง	 มาตรฐาน

 เม.ย. 57 ก.ย. 57 เม.ย. 57 ก.ย. 57 เม.ย. 57 ก.ย. 57 

 

pH	 -	 7.71	 7.30	 7.50	 7.29	 7.53	 6.89	 5.0	-	9.01/

Suspended	Solid	 mg/l	 30.6	 13.3	 32.0	 21.0	 33.0	 42.0	 -

Total	Dissolved	Solid	 mg/l	 11,600	 680	 11,500	 616	 11,800	 6,770	 -

Acidity	 mg/l	as	 <	1	 3	 <	1	 6	 3	 4	 -

	 CaCO3

Alkalinity	 mg/l	 253	 445	 297	 398	 277	 604	 -

	 CaCO3

COD	 mg/l	as	 78	 84	 78	 43	 72	 151	 -

	 O2

Grease	&	Oil	 mg/l	 2	 <	2	 <	2	 <	2	 2	 <	2	 -

Total	Coli	form		 MPN/	 <	1.8	 240	 <	1.8	 240	 <	1.8	 43	 ไม่เกิน

	 Bacteria	 100	ml	 	 	 	 	 	 	 20,0001/

Iron	 mg/l	 0.37	 0.90	 0.79	 0.95	 0.71	 <	0.03	 -

Manganese	 mg/l	 0.311	 0.128	 0.519	 0.152	 0.388	 0.030	 ไม่เกิน

	 	 	 	 	 	 	 	 1.01/	
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จำานวนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน	 9	 10	 10

	 สิ่งแวดล้อมไทยที่มีใช้อยู่ในโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน	

จำานวนรายการในโครงการประหยัดพลังงาน	 2	 1	 -

ปีที่ดำาเนินการ	/	จำานวนกลุ่มรายการ 2555 2556 2557

ความหลากหลายทางชีวภาพ

	 บริษัทได้ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเครือสหวิริยา	 ด�าเนินโครงการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ	 ซึ่งเป็นตัวชี้วัด	
ที่ส�าคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศต่างๆ	ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานเหล็กแผ่นรีดร้อน	อ�าเภอบางสะพาน	ดังนี้

โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรชีวภาพ

	 ด้วยความมุง่มัน่ในการด�าเนนิอตุสาหกรรมทีเ่กือ้กลูกบัสิง่แวดล้อม	บรษิทัและศนูย์บรหิารจดัการและส่งเสรมิสิง่แวดล้อม	เครอืสหวริยิา	จงึมกีาร	
ส�ารวจชนิดนกในพื้นที่ธรรมชาติใกล้เคียงโรงงาน	 เช่น	 บริเวณพื้นที่ชุ่มน�้าแม่ร�าพึง	 วนอุทยานป่ากลางอ่าวและวนอุทยานแม่ร�าพึง	 เป็นต้น	
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสัตววิทยา	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ ผลการศึกษาล่าสุดในป	ี2557	 พบว่ามีนกหลากชนิดที่ไม่มีการส�ารวจพบในปีก่อนๆ		
อกีทัง้พบนกทีเ่ข้ามาอาศยัหรอืใช้ประโยชน์ในพืน้ทีม่คีวามหลากชนดิและมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้จากทีพ่บ	89	ชนดิในปี	2550	พบสะสมเป็น	164	ชนดิ	
ในป	ี2557	 ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการด�าเนินอุตสาหกรรมเหล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการด�าเนินงานตามมาตรฐานในการจัดการ
มลพิษของบริษัท	 และกลุ่มธุรกิจเหล็กเครือสหวิริยาที่ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	 ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตและหากินของสัตว์ป่า
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติรอบพื้นที่ด�าเนินโครงการ	 และยังถือเป็นการปกป้องสภาพธรรมชาติและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่
คู่กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนอีกด้วย

การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กราฟแสดงชนิดนกที่สำารวจพบในอำาเภอบางสะพาน

	 2550	 2551	 2552	 2553	 2554	 2555	 2556	 2557
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โครงการมหิงสาสายสืบหาดหิน	

	 โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมการส�ารวจความหลากหลายทาง
ชวีภาพ	ทีเ่อสเอสไอร่วมกบัศนูย์บรหิารจดัการและส่งเสรมิสิง่แวดล้อม	
เครอืสหวริยิาและกลุม่มหงิสาสายสบื	โรงเรยีนบ้านท่าขาม	ร่วมส�ารวจ
สิ่งมีชีวิตที่พบบริเวณหาดหิน	 ในพื้นที่อ่าวเทียน	 ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับ
บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	บริษัทในเครือสหวิริยาเพื่อส�ารวจความ
หลากชนดิของสิง่มชีวีติในระบบนเิวศหาดหนิ	และข้อมลูทีไ่ด้น�ามาใช้
เป็นดชันชีีว้ดัทางสิง่แวดล้อม	เนือ่งจากบรเิวณหาดหนิมสีภาพแวดล้อม
ที่มีความแปรปรวนสูง	 ซึ่งส่งผลต่ออุณหภูมิในแอ่งน�้าขังซึ่งเป็นแหล่ง
อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆ	 อีกทั้ง	 บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ติดต่อกับ
บรษิทั	ท่าเรอืประจวบ	จ�ากดั	ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่กีจิกรรมการเดนิเรอืขนส่ง
สนิค้าอยูต่ลอดเวลา	ซึง่อาจส่งผลต่อคณุภาพสิง่แวดล้อม	และสิง่มชีวีติ
ในระบบนเิวศหาดหนิได้	จากกจิกรรมส�ารวจพบสิง่มชีวีติในพืน้ทีศ่กึษา	
30	ชนิด	เช่น	ดอกไม้ทะเล	หอยทะเลชนิดต่างๆ	ปลิงทะเล	ปูเสฉวน	
ปลาบูท่ะเล	ฯลฯ	ซึง่สิง่มชีวีติชนดิต่างๆ	ทีพ่บในบรเิวณหาดหนิบ่งบอก	
ถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 และสภาพธรรมชาติที่คงความสมบูรณ์	
ได้เป็นอย่างด	ีผลจากกจิกรรมการขนส่งในบรเิวณบรษิทั	ท่าเรอืประจวบ	
จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ	
สิง่มชีวีติในระบบนเิวศหาดหนิแต่อย่างใด	นอกจากนี	้ข้อมลูทีไ่ด้จะเป็น
ข้อมูลพื้นฐานที่ส�าคัญในการด�าเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จากการประกอบกิจกรรมการขนส่ง	 และการขยายตัวของบริษัท		
ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	ต่อไปในอนาคต

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ

	 ปัญหาภาวะโลกร้อนยงัคงเป็นอกีหนึง่ประเดน็ปัญหาสิง่แวดล้อมที่
หลายคนให้ความสนใจ	บรษิทัจงึให้ความส�าคญักบัการบรหิารจดัการ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	ทัง้การปฏบิตัแิละเป็นตวัอย่างทีด่ใีน
เรื่องดังกล่าว	เพื่อลดผลกระทบ

1.	 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดการปล่อย	
	 ก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ
2.	 	การปรับปรุงการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเพื่อ

ให้การด�าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล	 ครอบคลุม	
การเกบ็และรายงานข้อมลู	รวมถงึการทวนสอบบญัชกีารปล่อย	
ก๊าซเรือนกระจกโดยหน่วยงานภายนอก

3.	 			การจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
ในปี	2557	 บริษัทได้ด�าเนินการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับ	
สิ่งแวดล้อมส�าหรับวัสดุและอุปกรณ์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ	์
10	 กลุ่มตามข้อก�าหนดของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยมาอย่าง
ต่อเนื่อง	 โดยในปี	2558	 มีเป้าหมายในการจัดซื้อสินค้าที่	
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มเป็น	12	 กลุ่มผลิตภัณฑ์	 และ
ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ให้บริการที่ด�าเนินการในด้านการ
ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย	2	โครงการด้วย

4.	 	การส่งเสริมกิจกรรม	 3R	 มุ ่งเน ้นการลดของเสียจาก
กระบวนการผลิต	 และของเสียที่เกิดขึ้นสามารถน�ากับมาใช้
ประโยชน์ได้ถึง	ร้อยละ	98.22	ในปี	2557

5.	 	การส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

6.	 	การเข้าร่วมสัมมนาโครงการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกกับ
ภาครัฐบาลเพื่อน�าไปสู่สังคมคาร์บอนต�า่	

7.	 	การศึกษาเรื่องการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด	์ รวมถึง
การน�าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ประโยชน์	

	 โดยผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	 คือ	 บริษัทได้จัดท�ารายงานการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่สอดคล้องกับมาตรฐาน	 ISO	
14064-1	 โดยก�าหนดขอบเขตขององค์กรแบบควบคุมการด�าเนิน
การ	(Operational	Control)	ที่สอดคล้องกับลักษณะการด�าเนินงาน	
ขององค์กร	โดยการเกบ็ข้อมลูการใช้เชือ้เพลงิแต่ละประเภท	และข้อมลู	
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของป	ี2557	และมีผล
การด�าเนินงาน	ดังนี้	
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	 1.	 	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	เท่ากับ	0.184	ตันคาร์บอนไดออกไซด์	ต่อตัน	HRC	โดยการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ	1.6	จากปี	2556

	 2.	 	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน�้ามัน	ในปี	2557	อยู่ที่	0.017	ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์	ต่อตัน	PO	Coil	โดยลดลงร้อยละ	16.85	จากปี	2556	

หมายเหตุ : 	 อ้างอิงมาตรฐาน	ISO	14064-1:	2006	และ	IPCC	ในการค�านวณ
	 Scope	1	ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตและการขนส่งวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ภายใน	
	 SSI	(ไม่รวมรถยนต์ส่วนกลางของบริษัท)
	 Scope	2	ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากไฟฟ้าที่บริษัทซื้อมาใช้จากภายนอก	(ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากส�านักงานกรุงเทพฯ)

การปล่อย	CO2	ของกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำามัน

	 ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัท	 จะถูกน�าไปเป็นค่าดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินงานทางด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(GHGs)		
เพือ่ใช้ในการวางแผนและจดัท�าโครงการทีจ่ะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกรวมถงึการศกึษาแนวทางทีจ่ะช่วยดดูกลบัก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร	
ต่อไป	 โดยมีการพิจารณาเป้าหมายจากค่าเฉลี่ย	Carbon	Intensity	 ในอดีตเพื่อการพัฒนาปรับปรุงก�าหนดเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว	
ให้สะท้อนผลการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่แท้จริง	รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์และประเมินตัวชี้วัดที่เหมาะสม	
เพื่อใช้ก�าหนดค่าเป้าหมาย	Carbon	Intensity	ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของประเทศที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่า	(Low	Carbon	Society)	ต่อไป
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ดัชนี

 ค่าเฉลี่ยต�่าสุด-สูงสุดของปริมาณที่ตรวจพบ 
มาตรฐาน

  12 - 19 ก.พ. 57  16 - 23 ก.ย. 57 

ปริมาณฝุ่นละอองรวม	(mg/m3)	 0.063	-	0.119	 	 0.028	-	0.041	 ไม่เกิน	0.3301/

ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	(mg/m3)	 0.013	-	0.017	 	 0.012	-	0.016	 ไม่เกิน	0.3001/

ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์	(mg/m3)	 0.021	-	0.046	 	 0.020	-	0.049	 ไม่เกิน	0.3202/

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	10	ไมครอน	
	 (mg/vm3)	 	 0.034	-	0.064	 	 0.013	-	0.021	 ไม่เกิน	0.1201/

ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์	(mg/m3)	 <	0.001	 	 <	0.001	 -

22 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	ประจำาปี	2557
บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)

การควบคุมคุณภาพอากาศ

	 โรงงานเอสเอสไอบางสะพานถูกออกแบบโรงงานให้มีการใช้
เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ	 ติดตั้งระบบควบคุมการเผาไหม้ด้วย
คอมพวิเตอร์	ควบคมุระดบัก�ามะถนัเจอืปนในเชือ้เพลงิไม่เกนิร้อยละ	2	
ซึ่งมีผลให้ค่าการระบายอากาศออกนอกโรงงานของเอสเอสไอ	 มีค่า
ดีกว่ามาตรฐานและข้อก�าหนดตามรายงานการศึกษาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมของโรงงาน
	 ส�าหรบัสายการผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิล้างผวิและเคลอืบน�า้มนั	
ได้มีการติดตั้งระบบดักจับไอกรดทั้งในสายการผลิตและในหน่วย
บ�าบัดกรดเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่	 ซึ่งมีผลท�าให้ค่าการระบายอากาศ
ออกนอกโรงงานมีค่าดีกว่ามาตรฐานและข้อก�าหนดตามรายงานการ
ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานเช่นเดียวกัน
	 คุณภาพอากาศในบรรยากาศในพื้นที่รอบโรงงาน	มีการเฝ้าระวัง
และตรวจสอบคุณภาพอากาศในพารามิเตอร์ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ
โรงงานเป็นระยะๆ	ตลอดปี	โดยในปี	2557	ตรวจวัดทั้งสิ้น	5	สถานี	
ได้แก่	 บ้านท่าขาม	 บ้านท่ามะนาว	 บ้านกลางอ่าว	 บ้านทับมอญ	
และบ้านบ่อทองหลาง	 โดยมีคุณภาพอากาศตามพารามิเตอร์ต่างๆ	
ที่ตรวจวัด	ได้แก่

	 1.	 ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	
	 	 ในบรรยากาศ
	 2.	 ค่าเฉลีย่รายชัว่โมงของความเข้มข้นก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์	
	 	 ในบรรยากาศ
	 3.		ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของปริมาณฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ
	 4.	 ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของความเข้มข้นก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์	
	 	 ในบรรยากาศ
	 5.	 ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	10		
	 	 ไมครอน

	 ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศตามพารามิเตอร์ดังกล่าวพบว่า
มีค่าดีกว่ามาตรฐานที่ก�าหนดมาก	 ในทุกสถานีตรวจวัดและมีค่าอยู่
ในช่วงเดียวกับการตรวจวัดที่ผ่านมาในทุกสถานีและทุกพารามิเตอร์

มาตรฐาน 1/ :		 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต	ิฉบับที่	24	พ.ศ.	2547
มาตรฐาน 2/ : 	 มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป	ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต	ิฉบับที่	33	พ.ศ.	2552
หมายเหตุ :	 <	0.001	คือค่า	Detection	Limit	ของ	HCI
	 HCl	ไม่มีค่ามาตรฐานก�าหนด
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม	 บริษัท	เอส.พี.เอส.	คอนซัลติ้ง	เซอร์วิส	จ�ากัด	
ผู้บันทึก	 	 นายณรงค	์ศรีสุข/นายทวีพงษ์	คงสมบูรณ์
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	 นางสาวบังอร	ศิริโพธิ์คา	(ว-011-ค-2955)
ชื่อผู้วิเคราะห	์ 	 นางสาวภาวดี	ค�าภูษา	(ว-011-จ-5144)
เบอร์โทรศัพท์	 	 02-939-4370-2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	5	สถาน	ีบริเวณโดยรอบโครงการ



	
 

ดัชนีตรวจวัด
  ผลตรวจวัด  

มาตรฐาน
  1 เม.ย. 57 18 ก.ย. 57

	
ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง	(mg/m3)	 113	 116	 ไม่เกิน	1201/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	(SO2)(ppm)	 579	 320	 ไม่เกิน	8001/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	(NOx)(ppm)	 105	 103	 ไม่เกิน	1801/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	(CO)(ppm)	 0.54	 1.3	 ไม่เกิน	6902/

 
ดัชนีตรวจวัด

 ผลตรวจวัด 
มาตรฐาน

  18 ก.พ. 57 11 มิ.ย. 57 19 ก.ย. 57 12 ธ.ค. 57	

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง	(mg/m3)	 160	 177	 123	 	96	 ไม่เกิน	2401/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 469	 456	 631	 532	 ไม่เกิน	8001/

(SO2)(ppm)
ปรมิาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	 87	 100	 105	 92	 ไม่เกิน	2001/

(NOx)(ppm)
ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	 10	 11	 1.6	 14	 ไม่เกิน	6902/

(CO)(ppm)

23รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	ประจำาปี	2557
บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)

มาตรฐาน 1/ :		 มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก	(เก่า)	ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	
		 พ.ศ.	2544	(ค�านวนปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ	7	หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้อยละ	50)
มาตรฐาน 2/ :	 มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	พ.ศ.	2549	(ก�าหนดส�าหรับการผลิต	
	 ทั่วไปที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง)
	 มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2549
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม	 บริษัท	เอส.พี.เอส.	คอนซัลติ้ง	เซอร์วิส	จ�ากัด	
ผู้บันทึก	 	 นายฮีซัน	ลอแม/นายเกษม	สีมาพล
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	 นางสาวจาริน	ีนันทวิสุทธิ์	(ว-011-ค-4550)/นางสาวบังอร	ศิริโพธิ์คา	(ว-011-ค-2955)
ชื่อผู้วิเคราะห	์ 	 นางสาวชลลดา	พงษ์เก่า	(ว-011-จ-5146)
เบอร์โทรศัพท์	 	 02-939-4370-2

มาตรฐาน 1/ :		 มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก	 (ใหม่)	 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและ	
	 สิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2544	(ค�านวนปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ	7	หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้อยละ	50)
มาตรฐาน 2/ :	 มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	พ.ศ.	2549	(ก�าหนดส�าหรับการผลิต	
	 ทั่วไปที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง)
	 มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2549
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม	 บริษัท	เอส.พี.เอส.	คอนซัลติ้ง	เซอร์วิส	จ�ากัด	
ผู้บันทึก	 	 นายฮีซัน	ลอแม/นายเกษม	สีมาพล
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	 นางสาวจารินี	นันทวิสุทธิ์	(ว-011-ค-4550)/นางสาวบังอร	ศิริโพธิ์คา	(ว-011-ค-2955)
ชื่อผู้วิเคราะห์	 	 นางสาวชลลดา	พงษ์เก่า	(ว-011-จ-5146)
เบอร์โทรศัพท์	 	 02-939-4370-2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาเหล็ก	1,	2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาเหล็ก	3



	

	

 ดัชนีตรวจวัด
  ผลตรวจวัด  

มาตรฐาน
  12 ก.พ. 57  20 ก.ย. 57

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง	(mg/m3)	 	 28	 8	 ไม่เกิน	1201/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	(SO2)(ppm)	 	 <	0.1	 <	0.1	 ไม่เกิน	8001/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	(NOx)(ppm)	 	 82	 45	 ไม่เกิน	1801/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	(CO)(ppm)	 	 0.47	 4.0	 ไม่เกิน	6902/

	
ดัชนีตรวจวัด

  ผลตรวจวัด  
มาตรฐาน

  12 ก.พ. 57  20 ก.ย. 57

 
ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์	(HCl)	(mg/m3)	 	 1	 1.3	 ไม่เกิน	2001/

24 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	ประจำาปี	2557
บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)

มาตรฐาน 1/ :		 มาตรฐานค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงานเหลก็	(ใหม่)	ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม		
	 พ.ศ.	2544	(ค�านวนปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ	7	หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้อยละ	50)
มาตรฐาน 2/ :	 มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	พ.ศ.	2549	(ก�าหนดส�าหรับการผลิต	
	 ทั่วไปที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง)
	 มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2549
หมายเหตุ :	 <	0.1	คือค่า	Detection	Limit	ของ	SO2
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม	 บริษัท	เอส.พี.เอส.	คอนซัลติ้ง	เซอร์วิส	จ�ากัด	
ผู้บันทึก	 	 นายฮีซัน	ลอแม/นายเกษม	สีมาพล
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	 นางสาวจาริน	ีนันทวิสุทธิ์	(ว-011-ค-4550)/นางสาวบังอร	ศิริโพธิ์คา	(ว-011-ค-2955)
ชื่อผู้วิเคราะห	์ 	 นางสาวชลลดา	พงษ์เก่า	(ว-011-จ-5146)
เบอร์โทรศัพท์	 	 02-939-4370-2

ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปล่อง	Scrubber	PPPL	(จากหน่วยกระบวนการล้างผวิและเคลอืบนำา้มนั)	

มาตรฐาน 1/ :	 มาตรฐานค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงาน	ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม	พ.ศ.	2549	(ในอากาศทีไ่ม่มกีารเผาไหม้	
	 ของเชื้อเพลิงค�านวณผลที่ปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน	ณ	สภาวะจริงในขณะตรวจวัด)
	 มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2549
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม	 บริษัท	เอส.พี.เอส.	คอนซัลติ้ง	เซอร์วิส	จ�ากัด	
ผู้บันทึก	 	 นายฮีซัน	ลอแม/นายเกษม	สีมาพล
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	 นางสาวจาริน	ีนันทวิสุทธิ์	(ว-011-ค-4550)/นางสาวบังอร	ศิริโพธิ์คา	(ว-011-ค-2955)
ชื่อผู้วิเคราะห	์ 	 นางสาวชลลดา	พงษ์เก่า	(ว-011-จ-5146)
เบอร์โทรศัพท์	 	 02-939-4370-2

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง	Boiler



25รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	ประจำาปี	2557
บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)

การจัดการกากของเสีย

	 บริษัทมุ่งเน้นการลดปริมาณของเสียที่แหล่งก�าเนิดโดยใช้หลัก	3R	
คือ	Reduce	Reuse	และ	Recycle	

	 •	Reduce	การลดการก่อให้เกิดของเสีย	ด้วยวิธีการ	มาตรการ	
และวิธีปฏิบัติงานตั้งแต่แหล่งก�าเนิด	ใช้วัสดุหรือของสิ่งต่างๆ	ให้เกิด
ประโยชน์มากทีส่ดุ	ได้แก่	โครงการลดการเกดิของเสยี	เช่น	ขยะทัว่ไป	
จาระบีเสีย	น�้ามันเสีย	เป็นต้น
	 •	Reuse/Recycle	การน�าของเสียกลับมาใช้ซ�้า	หรือการแปรรูป
ผ่านกระบวนการน�ากลบัมาใช้ใหม่	เพือ่ให้ของเสยีเหลอืน้อยทีส่ดุ	หรอื
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์สงูสดุ	ได้แก่	โครงการน�าของเสยีกลบัมาใช้ซ�า้	
เช่น	 ลดการปนเปื้อนของน�้ามันเก่าเพื่อน�ามาใช้ซ�้า	 เป็นต้น	 และ
โครงการน�าของเสียกลับมาใช้ใหม่	 เช่น	 เปลี่ยนวิธีก�าจัดของเสีย	
จากการฝังกลบเป็นการรไีซเคลิเพือ่น�ามาใช้ประโยชน์มากทีส่ดุ	เป็นต้น	
	 นอกจากการน�าหลัก	3R	 มาใช้ในการลดของเสียที่แหล่งก�าเนิด
แล้ว	ส�าหรับของเสียที่เกิดขึ้นบริษัทเลือกใช้วิธีก�าจัดที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	ดังนี้
	 •	Disposal	การก�าจัดหรือการปรับสภาพของเสีย	บริษัทเลือกใช้
บรกิารบรษิทัผูร้บัก�าจดักากของเสยีทีม่คีวามช�านาญเฉพาะด้าน	ได้รบั
การรบัรองจากหน่วยงานราชการทีอ่นญุาต	และทีผ่่านมาบรษิทัยงัไม่มี	
การได้รับการแจ้งข้อร้องเรียนกรณีลักลอบ	 แอบทิ้งกากของเสียของ	
ผู้ให้บริการก�าจัด	บ�าบัดของเสีย

	 •	 การควบคุมการปฏิบัติ	 โดยบริษัทมีผู ้ควบคุมระบบมลพิษ	
ภาคอตุสาหกรรม	เพือ่ให้ด�าเนนิการได้อย่างถกูต้องและสอดคล้องกบั	
ข้อก�าหนดของกฎหมาย
	 •	Zero	Landfill	 บริษัทมีการส่งของเสียก�าจัดด้วยวิธีฝังกลบ	
น้อยกว่าร้อยละ	5	ในแต่ละปีหรือไม่มีเลย

	 โดยในช่วงปี	2555	-	2557	บรษิทัยงัคงเน้นการน�าของเสยีกลบัไปใช้	
ประโยชน์	โดยร้อยละ	98	-	99	น�าไป	Recycle	และในปี	2556	ถงึปัจจบุนั	
การส่งของเสียก�าจัดโดยการฝังกลบเป็นศูนย์	(Zero	Landfill)	

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง	Dust	Collector

	

มาตรฐาน 1/ : 	 มาตรฐานค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงานเหลก็	(ใหม่)	ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม		
	 พ.ศ.	2544	(ค�านวนปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ	7	หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้อยละ	50)
มาตรฐาน 2/ :	 มาตรฐานค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงาน	ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม	พ.ศ.	2549	(ในอากาศทีไ่ม่มกีารเผาไหม้	
	 ของเชื้อเพลิงค�านวณผลที่ปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน	ณ	สภาวะจริงในขณะตรวจวัด)
	 มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2549
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม	 บริษัท	เอส.พี.เอส.	คอนซัลติ้ง	เซอร์วิส	จ�ากัด	
ผู้บันทึก	 	 นายฮีซัน	ลอแม/นายเกษม	สีมาพล
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	 นางสาวจาริน	ีนันทวิสุทธิ์	(ว-011-ค-4550)/นางสาวบังอร	ศิริโพธิ์คา	(ว-011-ค-2955)
ชื่อผู้วิเคราะห	์ 	 นางสาวชลลดา	พงษ์เก่า	(ว-011-จ-5146)
เบอร์โทรศัพท์	 	 02-939-4370-2

 
ดัชนีตรวจวัด

  ผลตรวจวัด  
มาตรฐาน

  15 ก.พ. 57  21 ก.ย. 57
	
ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง	(mg/m3)	 	 2	 4	 ไม่เกิน	1201/,	3002/



26 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	ประจำาปี	2557
บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)

วิธีการนำาของเสียไปกำาจัด	ปี	2555	-	2557	(ร้อยละ)

	 ปี	2557	 บริษัทมีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	49,887	 ตัน		
มค่ีาใช้จ่ายในการก�าจดัของเสยี	8.5	ล้านบาท	และมรีายได้จากการขาย	
ของเสีย	45,693	ตัน	คิดเป็นมูลค่า	371	ล้านบาท	ของเสียดังกล่าว
ถูกก�าจัดด้วยวิธีรีไซเคิลคิดเป็นร้อยละ	98.22	โดยเผาท�าลายร้อยละ	
1.78	และการฝังกลบเป็นศูนย์	(Zero	landfill)

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

	 บรษิทัมคีวามมุง่หวงัและสมคัรใจเข้าร่วมโครงการและกจิกรรม	
ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับหน่วยงาน
ราชการและสถาบันภายนอกที่ส�าคัญในปี	2557	ดังนี้

	 •	ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการ	“แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน
ในอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย”	ระยะสั้น	5	ปี	ร่วมกับสถาบัน
เหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
	 •	ความร่วมมือในการศึกษาเรื่อง	Best	Available	Techniques	
(BAT)	 และ	Benchmarking	 ร่วมกันระหว่างบริษัท	 สหวิริยาสตีล	
อินดัสตรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 กับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

	 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการด�าเนินอุตสาหกรรมเหล็ก
ให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี	
จึงได้เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรม	
สีเขียว	(Green	Industry)	กับกระทรวงอุตสาหกรรม	ภายใต้โครงการ
อตุสาหกรรมสเีขยีวนัน้	จากผลการประเมนิบรษิทั	สหวริยิาสตลีอนิดสัตรี	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้รับการรับรอง	 “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่	 3		
ระบบสีเขียว	 (Green	System)”	 ที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	
อย่างเป็นระบบ	มีการติดตามประเมินผล	 และทบทวนเพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่ป	ี2554	 ในปี	2557	บริษัทยังคงได้รับการรับรอง
ต่อเนื่อง	
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27รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	ประจำาปี	2557
บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)

การสำารวจทศันคตชิมุชนและการมส่ีวนร่วมกบัชมุชนด้าน
สิ่งแวดล้อม

	 การส�ารวจทัศนคติชุมชนได้ด�าเนินการต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี	
เพื่อให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงาน	ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ
เพราะการด�าเนินงานของโรงงานก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านบวก	
และลบต่อชมุชน	ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	ดงันัน้	
การด�าเนินการส�ารวจทัศนคติจึงท�าให้บริษัทเกิดความเข้าใจถึง	
มมุมองของชมุชน	สะท้อนผ่านผูน้�าชมุชนและหวัหน้าครวัเรอืนในเรือ่ง
ผลกระทบต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานของโรงงานในรอบปี	
เพือ่น�าไปสูก่ระบวนการร่วมคดิร่วมตดัสนิใจของโรงงานร่วมกบัชมุชน
ผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วม	เช่น	การประชมุสภาผูน้�าชมุชน	การประชมุ	
หมูบ้่าน	ฯลฯ	ซึง่	บรษิทัจะน�าข้อสรปุจากกระบวนการต่างๆ	ดงักล่าว	
น�ามาจัดท�าโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการและมุมมอง
ของชุมชนอย่างตรงประเด็น	 เพื่อน�าไปสู่ความพึงพอใจของชุมชน	
อย่างยั่งยืน
	 ผลส�ารวจทัศนคติของประชาชนในชุมชนในปี	2557	 ส่วนใหญ่	
รับทราบและเห็นประโยชน์ของโรงงานในแง่ที่มีส่วนของการค้าขาย	
ดีขึ้น	สมาชิกในชุมชนสามารถท�างานร่วมกับโรงงาน	สาธารณูปโภค
ในครัวเรือนดีขึ้น	รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	ของชุมชน	เช่น	
การให้ทุนการศึกษา	 กิจกรรมอนุรักษ์สัตว์น�้า	 การสนับสนุนอาชีพ
ชุมชน	 โครงการพัฒนาด้านอาชีพ	 โครงการธนาคารชุมชน	 และ

โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน	 เป็นต้น	 ส�าหรับกิจกรรมที่มีความพึง
พอใจ	ได้แก่	โครงการปลกูต้นไม้มากทีส่ดุ	กจิกรรมทีม่คีวามพงึพอใจ
รองลงมา	กิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชายเลนแม่ร�าพึง	 โครงการอนุรักษ์
สัตว์น�้า	 กิจกรรมให้ทุนการศึกษา	 โครงการเก็บขยะบริเวณชายหาด	
โครงการบริจาคเงิน/อุปกรณ์เพื่อการศึกษา	ชุมชน	โครงการเฝ้าระวัง	
สิ่งแวดล้อมในชุมชน	 ค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์	 และกิจกรรม	
หรือโครงการอื่นๆ	ตามล�าดับ
	 ข้อกังวลของชุมชนต่อการด�าเนินการของโรงงาน	3	 อันดับแรก
จากการส�ารวจในปี	2557	ได้แก่	ปัญหาการจราจรติดขัด	ร้อยละ	10.4	
ปัญหาฝุ่นละออง	ร้อยละ	6.5	และ	อุบัติเหตุจากการจราจร	ร้อยละ	
5.2	ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อกังวล	3	อันดับแรกของปี	2556	 ได้แก่	
ปัญหาการจราจรตดิขดั	ร้อยละ	11.2	ปัญหาคณุภาพน�า้ฝน	ร้อยละ	7.6	
และอุบัติเหตุจากการจราจร	 ร้อยละ	6.0	 ซึ่งจะพบว่าข้อกังวลใจ	
ยงัคงเป็นเรือ่งปัญหาจราจรเป็นหลกั	ทัง้นีปั้ญหาจราจรนัน้บรษิทัได้ร่วม
กับบริษัทในเครือสหวิริยาในการด�าเนินการผ่านคณะท�างานควบคุม
การปฏบิตัริถขนส่งเครอืสหวริยิาอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ควบคมุ	ตรวจสอบ	
ในการบริหารจัดการเวลาปล่อยรถขนส่งสินค้า	 หลีกเลี่ยงช่วงเวลา
การจราจรหนาแน่น	 การติดตั้งกล้องวงจรปิด	 การจัดรถสายตรวจ	
การจัดตั้งกองทุนรถขนส่งเครือสหวิริยา	 การสัมมนาผู ้ประกอบ
การขนส่ง	 อีกทั้งยังได้จัดให้มีประชุมและด�าเนินการผ่านสภา	
ผู้น�าชุมชนในการร่วมกันหาหรือและแนวทางการแก้ไขเพื่อสร้างการ
มส่ีวนร่วมของชมุชนและคลายความกงัวลใจของชมุชนได้เป็นอย่างดี
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การสร้างคณุค่าร่วมกบัลกูค้าและการประกอบ
ธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

	 บรษิทัตระหนกัถงึความส�าคญัและความพงึพอใจของลกูค้า	ทีม่ผีล	
ต่อความส�าเร็จของธุรกิจของบริษัท	 จึงมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่
ที่จะแสวงหาวิธีการที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา	 และเป็นที่ไว้วางใจ
ของลูกค้า	 เช่นเดียวกับการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม	 โดยตั้งอยู่
บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย	 บริษัท
จึงให้ข้อมูลที่เป็นจริง	 รายงานที่ถูกต้อง	 ปฏิบัติตามพันธสัญญา		
การเจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตั้งอยู ่บนพื้นฐานของ	
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	 รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 รวมถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า	
อย่างเป็นธรรมอีกด้วย

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม	

	 ในส่วนของลูกค้านั้น	 ปี	 2557	 บริษัทได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อ	
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	 ติดตามปัญหาและรับข้อร้องเรียน
จากลูกค้า	 รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า		
เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ตรงกับ
ความต้องการของลกูค้า	ได้แก่	การเยีย่มเยยีนลกูค้า	การจดัประชมุกบั
ลกูค้ารายส�าคญัเป็นรายเดอืน	การส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้าเป็น
ประจ�าทกุปี	การจดัอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ์ของบรษิทัให้กบั	
ลูกค้าบางราย	 อีกทั้งยังให้ค�าปรึกษาแนะน�าและให้ความช่วยเหลือ	
แก่ลูกค้าในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท			
	 คณะท�างานสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการ	
ทีม่มีลูค่าเพิม่กบัลกูค้า	ได้ด�าเนนิกจิกรรมในการวเิคราะห์ความต้องการ	
ของลูกค้า	 และร่วมมือกับฝ่ายผลิตของบริษัท	 เพื่อผลักดันให้เกิด
การพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า	เช่น	การควบคุม
ขนาดของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดอัตราการสูญเสียที่เกิดจากการใช้ของ
ลูกค้าให้ลดลง	 รวมทั้งการร่วมมือกับลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้าต้องการเป็นพิเศษ	 และพัฒนาการส่งมอบ
สนิค้าทีร่วดเรว็เป็นพเิศษส�าหรบัค�าสัง่ซือ้ทีต้่องการสนิค้าแบบเร่งด่วน	
เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถจ�าหน่ายและขยายตลาดได้มากขึ้น		
โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการนวัตกรรมใหม่ที่ส�าคัญ	ดังนี้

1.		พัฒนาการผลิต	 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	 เหล็กแผ่นรีดร้อนความ	
แข็งแรงสูงส�าหรับงานโครงสร้างทั่วไป	(High	Tensile	Strength	
Steel)

2.		พัฒนาการผลิต	 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเหล็กแผ่นรีดร้อนความ	
แข็งแรงสูงส�าหรับชิ้นส่วนโครงสร้างของรถยนต์ที่มีความ	
แข็งแรงมากกว่า	590	 เมกะพาสคาล	(High	Strength	Steel	
590	MPa)

3.		พฒันาการผลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์นวตักรรมทีม่มีลูค่าเพิม่
กับลูกค้า	ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า	(You+)	ส�าหรับ
กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมรถยนต์

	 ในปี	2557	 บริษัทได้ผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มี	
มลูค่าเพิม่กบัลกูค้า	(Innovated	Value	Products:	IVP)	ได้จ�านวนทัง้สิน้	
213,760	ตัน	หรือคิดเป็นร้อยละ	14.7	จากยอดขายรวม

สร้างคุณค่าร่วมกับคู่ค้า

	 บริษัทได้กระชับความสัมพันธ์กับผู้ผลิต	 โดยแลกเปลี่ยนข้อมูล	
และประสบการณ์ระหว่างกนั	มกีารเชญิผูผ้ลติวตัถดุบิจากต่างประเทศ
มาประชมุหารอืร่วมกนักบับรษิทัในปี	2556	จ�านวน	2	ราย	เพือ่ทบทวน	
ข้อตกลงทางเทคนิคและคุณภาพ	 (Technical	 Protocol	and	
Specification)	 ในการพัฒนาชั้นคุณภาพของวัตถุดิบให้มีความ	
หลากหลายและตอบสนองกับความต้องการของตลาดมากขึ้น	 และ
ร่วมกันหาข้อสรุปแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพ
วัตถุดิบ	และปัญหาอื่นๆ	ร่วมกัน	นอกจากนี้	 ได้จัดให้มีการประชุม	
และสมัมนาและประชมุร่วมกบัผูข้ายและผูใ้ห้บรกิารหนึง่ครัง้	เพือ่ชีแ้จง	
ระเบียบนโยบาย	 เป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทและแนวทาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างเครือสหวิริยา	
	 ในปี	 2557	 บริษัทได้ด�าเนินการจัดซื้อจัดหาจากผู้ขายทั่วไป	
มูลค่าประมาณ	3,100	 ล้านบาท	 โดยแบ่งเป็นสินค้าในกลุ่มพลังงาน	
2,312	ล้านบาท	ลูกรีด	158	ล้านบาท	อะไหล่	112	ล้านบาท	วัสดุ	
สิน้เปลอืง	135	ล้านบาท	งานบรกิาร	324	ล้านบาท	และอืน่ๆ		59	ล้านบาท	
รวมถึงการจัดซื้อจัดหาจากชุมชนบางสะพานมูลค่าประมาณ	216		
ล้านบาท	และในปี	2558	คาดว่าจะมีมูลค่าการจัดซื้อจัดหาจากผู้ขาย	
ทั่วไปเพิ่มขึ้นเป็น	 3,500	 ล้านบาท	 และจากชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น		
220	ล้านบาท

ค้าด้วยความเป็นธรรม

	 	บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม	
โดยมีแนวปฏิบัติว่า	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทาง	
การค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม	และไม่ท�าลายชื่อเสียงของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย	 โดยผู้บริหารของบริษัท
ได้มีการพบปะสังสรรค์กับผู้บริหารของคู่แข่งทางการค้า	 เพื่อกระชับ	
ความสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน

การดำาเนินงานด้านสังคม

“บริษัทได้ดำาเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง	
ความสัมพันธ์กับลูกค้าติดตามปัญหา
และรับข้อร้องเรียน	เพื่อนำาข้อมูลมาใช้	
ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ”
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นวัตกรรม การวิจัย และพัฒนา

	 บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการพฒันาศกัยภาพของอตุสาหกรรมเหลก็	โดยแสดงให้เหน็ได้จากการทีบ่รษิทัได้มส่ีวนร่วมโดยมกีารสร้างสรรค์ผลงาน
วิจัยเพื่อขอรับรองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ	ปี	โดยตั้งแต่ป	ี2549	จนถึงปี	2557	โดยมีผลงานที่ได้รับการรับรองเป็นจ�านวนทั้งสิ้น	90	โครงการ	
คิดเป็นมูลค่าโครงการวิจัยกว่า	64.2	 ล้านบาท	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเล็งเห็นถึงความส�าคัญของงานวิจัยและพัฒนาเพื่อก่อให้เกิด	
องค์ความรู้อย่างยั่งยืน	

	 นอกจากนี้	 บริษัทยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง	 โดยอาศัยช่องทางการท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วชิาการด้านโลหะและวสัด	ุและการท�างานวจิยัร่วมกบัองค์กรภายนอก	ซึง่ได้แก่	หน่วยงานรฐัและมหาวทิยาลยัชัน้น�าในประเทศ	โดยมรีายละเอยีด
ดังต่อไปนี้
	 ในปี	 2557	 ที่ผ่านมาทางบริษัทได้มีโครงการวิจัยซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านโลหะและวัสดุกับทางสถาบันแสงซินโครตรอน	
ดังตารางต่อไปนี้

	 นอกจากการท�างานวิจัยร่วมกับสถาบันแสงซินโครตรอนแล้ว	 ทางบริษัทได้มีการท�างานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าและหน่วยงานรัฐ	
ดังต่อไปนี้
	 “Micromechanical based Design for Advanced High Strength Steels in Automotive Parts”	 เป็นงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า	ธนบุรี	กับทางบริษัท	เพื่อพัฒนาเหล็กแผ่นรีดร้อนส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไป

โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง	(2549	-	2557)

Product	Quality	 48	 โครงการ	 มูลค่า	 34,755,432	 บาท

Process	Improvement	 42	 โครงการ	 มูลค่า	 29,472,078	 บาท

รวม 90 โครงการ มูลค่า 64,227,510 บาท

ล�าดับที่ หัวข้อ โครงการ วตัถปุระสงค์

การวิเคราะห์ลักษณะ
และสาเหตุของปัญหา
คุณภาพผิวที่พบใน
เหล็กกล้าคาร์บอนต�่า

1.	การศึกษาปัญหา	Salt	and	pepper		
	 scale	ในเหล็กแผ่นรีดร้อนคาร์บอนต�่า

2.	การศึกษาปัญหา	Dark	surface		
	 ในเหล็กแผ่นรีดร้อนคาร์บอนต�า่

1 1.	เพื่อศึกษาลักษณะและสาเหตุของปัญหา		
	 Salt	and	pepper	scale	ในเหล็กแผ่น	
	 รีดร้อนคาร์บอนต�่าซึ่งสามารถน�าไปใช้	
	 ในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป

1.	เพื่อศึกษาลักษณะและสาเหตุของปัญหา		
	 Dark	surface	ในเหล็กแผ่นรีดร้อน	
	 คาร์บอนต�า่ที่ผ่านการกัดกรดและเคลือบ	
	 น�้ามัน	ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผิว	
	 ผลิตภัณฑ์
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การเผยแพร่นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

	 เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืน	 การเผยแพร่นวัตกรรม		
และผลงานวิจัยเป็นกิจกรรมซึ่งมีความส�าคัญอย่างยิ่ง	 บริษัทจึงมี	
การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่นวัตกรรมและผลงานวิจัย	
โดยการเข้าร่วมการประชมุสมัมนาทางวชิาการทัง้ในและต่างประเทศ	
และการสนับสนุนการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการในประเทศ	
ซึ่งในปี	2557	ที่ผ่านมานั้นทางบริษัทได้เข้าร่วมน�าเสนอผลงานระดับ
ประเทศดังต่อไปนี้

การประชุมวิชาการโลหะวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7

	 การประชุมทางวิชาการนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทย	 โดยในปี	2557	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท�าหน้าที่เป็นเจ้าภาพซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่	
15	-	16	ธนัวาคม	2557	ผลงานวจิยัของบรษิทั	2	ผลงานได้รบัคดัเลอืก
ให้น�าเสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุม	ดังนี้

	 1.	 “อิทธิพลของอุณหภูมิม้วนเก็บและการปรับผิวต่อลักษณะ
ออกไซด์สเกลและการล้างผวิของเหลก็แผ่นรดีร้อน”	ซึง่เป็นการศกึษา
เพื่อการพัฒนาคุณภาพของเหล็กแผ่นรีดร้อน
	 2.	 “อิทธิพลของอุณหภูมิม้วนเก็บต่อสมบัติทางกลและเส้นขีด
จ�ากดัการขึน้รปูของเหลก็กล้ารดีร้อนคาร์บอนต�่าเจอือโบรอน”	ซึง่เป็น	
การศึกษาเพื่อพัฒนาเหล็กแผ่นรีดร้อนส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

	 จากผลงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า	ทางบริษัทได้ให้ความส�าคัญ
กับการวิจัยและพัฒนา	 เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ	
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี	

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลัก
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม	เพือ่การพฒันา
อย่างยัง่ยนื	และเลง็เหน็ว่าการทจุรติคอร์รปัชัน่นัน้เป็นภยัร้ายทีบ่ัน่ทอน	
ท�าลายองค์กรและประเทศชาตโิดยรวม	ดงันัน้ในปี	2556	บรษิทัจงึได้เข้า
ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย	
ในการต่อต้านการทุจริต	ซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทยเป็นเลขานุการ	โดยในปี	2557	บริษัทมีการด�าเนินการ	ดังนี้

	 แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการก�ากบัดแูลเพือ่ควบคมุ	ป้องกนั	
และตดิตามความเสีย่งจากการทจุรติคอร์รปัชัน่ของบรษิทั	
สรุปได้ดังนี้

1. การก�าหนดนโยบายและระเบียบ รวมทั้งแนวปฏิบัติ 
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 3/2557	 เมื่อวันที่	 28	
กมุภาพนัธ์	2557	มมีตเิหน็ชอบนโยบายและแนวปฏบิตัคิณะกรรมการ

บริษัท	 ว่าด้วยเรื่อง	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 โดยนโยบาย	
คณะกรรมการบรษิทั	เรือ่ง	การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่	ก�าหนดไว้ว่า	
กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	ต้องไม่ยอมรบัหรอืกระท�าการใดๆ	ที่
เกีย่วข้องกบัการทจุรติคอร์รปัชัน่ในทกุรปูแบบทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม	
โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัชัน่ทัง้กฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศทีบ่รษิทัไปด�าเนนิ
ธรุกจิอยูอ่ย่างเคร่งครดั	นอกจากนี	้คณะกรรมการบรษิทัยงัเหน็ควรให้
บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทได้น�านโยบาย	เรื่อง	
การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่	รวมถงึประกาศหรอืแนวปฏบิตัทิีอ่อก
โดยอาศัยนโยบายฉบับนี้ไปถือปฏิบัติด้วย
	 ส�าหรับแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท	ว่าด้วยเรื่อง	การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น	 ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหรือให้	
ของขวัญหรือของก�านัล	 การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	
การบริจาค	 หรือเงินบริจาค	 หรือเงินสนับสนุนเพื่อการกุศลหรือ	
สาธารณกุศลหรือสาธารณประโยชน์	 การให้ความช่วยเหลือ	
ทางการเมือง	และวิธีปฏิบัติเมื่อพบการทุจริตคอร์รัปชั่น	เพิ่มเติมจาก
การปฏิบัติตามวิถีเอสเอสไอ	(SSI	WAY)	ซึ่งได้กล่าวถึงเรื่องการตั้งมั่น
ในจริยธรรม	ในปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	และเรื่องความ
ซื่อสัตย์	ที่ปรากฏในจริยธรรมธุรกิจ	จริยธรรมพนักงาน	และค่านิยม
ของบริษัท	 รวมทั้งเรื่องการด�าเนินการด้านจริยธรรมของพนักงาน	
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ที่ก�าหนดไว้ใน
แนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัในครัง้เดยีวกนันี้	ยงัได้ให้ความเหน็
ชอบการแก้ไขเพิ่มเติมแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท	 ว่าด้วยเรื่อง	
ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรการต่างๆ	เพือ่คุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนให้มคีวาม
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
	 นอกจากนี	้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่10/2557	เมือ่วนัที่	
18	กันยายน	2557	ยังได้ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบาย
คณะกรรมการบริษัท	 เรื่อง	การก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี โดยก�าหนดไว้	
เป็นนโยบายข้อหนึ่งว่า	 “คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับ	
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 โดยจะก�ากับดูแลและติดตามให้มี
การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท	 ว่าด้วย
เรื่อง	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”	

2. การสื่อสารนโยบายและระเบียบ รวมทั้งแนวปฏิบัติ 
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	

	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญในการสื่อสารนโยบายและระเบียบ	
รวมทัง้แนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องกบัการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่	โดยมี	
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ส่งถึงพนักงานทุกระดับในบริษัท	 ผ่านระบบ	E-mail	 และสื่อสาร
ผ่านหนังสือพิมพ์ภายใน	 พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงนโยบาย
และระเบียบ	 รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นผ่านทางระบบ	 Intranet	 ของบริษัท	 นอกจากนี้	 บริษัท	
ยังได้เปิดเผยนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทอีกด้วย
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3. การฝึกอบรม	

	 บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน
ตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 โดยจัดสัมมนา	
ในหวัข้อเรือ่ง	การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่กบัการพฒันาอย่างยัง่ยนื	
ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบางส่วน	เมื่อเดือนกันยายน	2557	รวมทั้ง
ได้ส่งตัวแทนพนักงานสองท่านเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการฝึกอบรม	
เชิงปฏิบัติการ	(Workshop)	ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้าน	
การทจุรติของบรษิทัแห่งหนึง่ทีผ่่านการรบัรองเป็น	Certified	Company	
แล้ว	 และเมื่อเดือนพฤศจิกายน	2557	 บริษัทได้จัดกิจกรรม	iFacts	
Challenging	Camp	2014	เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในค่านิยม
ของบรษิทัและหล่อหลอมพฤตกิรรมทีบ่รษิทัคาดหวงัตามวถิเีอสเอสไอ	
(SSI	WAY)	
			นอกจากนี	้บริษัทยังได้จัดส่งพนักงานเข้าร่วมสัมมนาที่จัดขึ้นโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 เพื่อรับทราบถึงขั้นตอน
ในกระบวนการรับรองบริษัท	(Certification	Process)	 ในหลักสูตร	
“Anti-Corruption:	 The	Practical	Guide	 (ACPG	15/2014)”		
เมื่อวันที	่27	-	28	พฤศจิกายน	2557	เป็นการเพิ่มเติมอีกหนึ่งท่าน

4. การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ

	 บริษัทแต่งตั้งคณะท�างานเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย	
การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ไปสูภ่าคปฏบิตั	ิและเพือ่ให้บรษิทัได้รบั	
การรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย	
ในการต่อต้านการทุจริต	เมื่อวันที่	19	พฤศจิกายน	2557	เพื่อให้มั่นใจ
ว่าบริษัทมีการน�านโยบายและแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท	 เรื่อง	
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปสู่ภาคปฏิบัต	ิ รวมถึงเพื่อให้มั่นใจ
ว่าบรษิทัมกีระบวนการประเมนิความเสีย่งเพือ่จดัท�ามาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นระบบ	 และมีความพร้อมในการเข้าสู่
กระบวนการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ	

5. การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บริษัทประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น	 โดยเจ้าของ
ความเสี่ยงแต่ละสายงานจะระบุเหตุการณ์ที่อาจมีความเสี่ยงจาก	
การทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น	 ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบของ
ความเสีย่ง	ทบทวนและก�าหนดมาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่	
ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได	้โดยคณะท�างานเฉพาะกิจเพื่อ	
ขับเคลื่อนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปสู่ภาคปฏิบัต	ิ
และส�านักบริหารความเสี่ยงร่วมกันผลักดันให้มีการประเมินและ
รวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น	 และ	
น�าเสนอคณะท�างานบริหารความเสี่ยงพิจารณาทบทวนถึงความ	
เหมาะสมก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ	

	 บริษทัก�าหนดแนวทางการตดิตามและประเมนิผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	ดังนี้

1. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

	 บริษัทมีช่องทางเพื่อรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	 เกี่ยวกับ	
การกระท�าผดิกฎหมาย	หรอืจรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ	การกระท�า	
การทจุรติ	หรอืกระท�าความผดิต่อต�าแหน่งหน้าที	่หรอืการกระท�าการ
ทจุรติคอร์รปัชัน่	การกระท�าการฝ่าฝืนต่อนโยบายเกีย่วกบัความขดัแย้ง	
ทางผลประโยชน์ของบริษัท	 การกระท�าการขัดต่อหรือการละเลยต่อ	
หน้าที่ตามนโยบาย	แนวปฏิบัติ	ค�าสั่ง	หรือระเบียบต่างๆ	ของบริษัท	
รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง	 ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง	
รวมถึงการกระท�าอื่นๆ	ที่อยู่ในข่ายท�าให้ผู้แจ้งหรือบริษัทได้รับความ
เสยีหาย	โดยมมีาตรการคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน	รวมถงึ	
ผู้ให้ข้อมูล	 และมีมาตรการในการตรวจสอบและก�าหนดบทลงโทษ
ส�าหรับผู้กระท�าความผิดตามนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งนี้	
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่มีถึงคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจะได้รับการติดตาม	
ตรวจสอบข้อเท็จจริง	 ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง
และแจ้งผลการด�าเนินการกลับไปยังผู้แจ้งโดยเร็ว	 รวมทั้งรายงานให	้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย	และมีการสรุปผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
ปีละสองครั้ง	

2. การตรวจสอบภายใน

	 ส�านักตรวจสอบภายใน	 เป็นผู้มีส่วนร่วมในการประเมินเพื่อให้
ความเชื่อมั่นและให้ค�าแนะน�าปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ด	ีการบริหารความเสี่ยง	และการควบคุมภายใน	โดยมี
การประเมินการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัทเป็นราย
ไตรมาส	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินความเสี่ยงที่รายงานทางการ
เงินของบริษัทอาจไม่ถูกต้อง	เนื่องจากการทุจริตหรือใช้สินทรัพย์โดย
ไม่สมควร	(Risk	Factors	Relating	to	Misstatements	Arising	from	
Fraudulent	Financial	Reporting	or	Misappropriation	of	Assets)	
นอกจากนี	้ ส�านักตรวจสอบภายในยังมีการจัดท�าแผนการตรวจสอบ
แม่บท	แผนการตรวจสอบประจ�าปีตามแนวทางที่ค�านึงถึงความเสี่ยง	
โดยรวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วย	 และด�าเนินการ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ�าปีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ	 และรายงานผลการตรวจสอบต่อ	
คณะกรรมการตรวจสอบ
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การพัฒนาบุคลากร และสิทธิมนุษยชน

	 บริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีความ
ส�าคญัทีท่�าให้องค์กรด�าเนนิธรุกจิได้ประสบความส�าเรจ็	จงึได้ก�าหนด
โครงสร้าง	 การจ้างงาน	 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ	 การพัฒนา
ทักษะความรู้	 ทั้งนี้บริษัทยังได้ด�าเนินการสานต่อโครงการ	Care	
Organization	 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์พนักงานและครอบครัว
พนักงานให้มีความเหมาะสม	 สร้างบรรยากาศการท�างานร่วมกัน	
ที่มีประสิทธิภาพและมีความสุข	 ระหว่างพนักงานกับพนักงาน	
การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างพนักงานกับบริษัท	 การสร้าง
ความสมดุลระหว่างชีวิตการท�างาน	 ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว	
(Work	Life	Balance)	และส่งเสรมิพนกังานทีเ่ป็นคนด	ีคนเก่ง	ให้เป็น
ที่ยอมรับและเชิดชูเกียรติให้พนักงานทั่วไปทราบ		

การจ้างงาน

	 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานบริษัทได้รับการพิจารณา	
แต่งตั้ง	 โอนย้าย	 ไปด�ารงต�าแหน่งใหม่โดยคัดเลือกจากพนักงานที่มี	
ความรู้	 ความสามารถ	 คุณสมบัติที่เหมาะสมกับต�าแหน่งดังกล่าว	
ในกรณีไม ่สามารถหาพนักงานที่มี เหมาะสมส�าหรับต�าแหน่ง	
ดงักล่าวได้	บรษิทัจะรบัจากบคุคลภายนอก	ส�าหรบัคณุสมบตัผิูส้มคัร	
บริษัทเปิดรับผู้สมัครทุกเพศ	เชื้อชาติ	ศาสนา	ที่มีอายุไม่ต�า่กว่า	18	ปี	
และมคีณุวฒุแิละความสามารถปฏบิตังิาน	การสรรหาคดัเลอืกผูส้มคัร	
ที่มีความรู้ความสามารถเข้าปฏิบัติงานในต�าแหน่งอย่างเป็นธรรม	
และมีประสิทธิภาพ	 บริษัทด�าเนินการทดสอบและการสัมภาษณ์	
โดยคณะกรรมการ	ในปี	2557	ประกาศต�าแหน่งงานจ�านวน	141	ต�าแหน่ง	
มีจ�านวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจ�านวน	276	คน		สามารถสรรหา	
ว่าจ้างได้จ�านวน	110	คน	แบ่งเป็นบุคคลภายนอกได้รับคัดเลือกแล้ว	
69	คน	พนักงานภายในได้รับการคัดเลือก	จ�านวน	41	คน	ส�าหรับ	
ผู้พิการและผู้ทุพลภาพนั้น	 ด้วยลักษณะงานท�าให้บริษัทรับผู้พิการ
ท�างานได้จ�ากัด	 อย่างไรก็ตามบริษัทได้ช่วยเหลือผ่านการสมทบ
กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	

โครงสร้างพนักงาน

	 ในปี	2557	 บริษัทมีจ�านวนพนักงาน	 ณ	 เดือนธันวาคม	2557	
เท่ากบั	1,059	คน	แบ่งเป็นพนกังานประจ�า	ส�านกังานกรงุเทพ	เท่ากบั	
153	คน	และโรงงานบางสะพาน	เท่ากับ	906	คน	และแบ่งเป็นระดับ
พนักงาน	ดังนี้
	
	 ระดับบริหาร		 จ�านวน		40	คน
	 ระดับจัดการ		 จ�านวน	142	คน
	 ระดับบังคับบัญชา	 จ�านวน	420	คน
	 ระดับปฏิบัติการ		 จ�านวน	457	คน	

โครงสร้างพนักงานในกลุ่มเอสเอสไอ

 กลุ่มพนักงาน SSI SSI UK TCR WCE PPC รวม
	
	 ระดับบริหาร	 40	 6	 9	 5	 1	 61
	 ระดับจัดการ	 142	 75	 67	 38	 5	 327
	 ระดับหัวหน้างาน	 420	 964	 170	 202	 27	 1,783
	 ระดับปฏิบัติการ	 457	 957	 572	 210	 63	 2,259
 รวม 1,059 2,002 818 455 96 4,430
	 พนักงานจ้างเหมา		 492	 214	 250	 343	 15	 1,314

(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557)
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การพัฒนาพนักงาน

	 บริษัทได้ก�าหนดแนวทางพัฒนาพนักงานตาม	Competency	Base	และพัฒนาพนักงานให้เป็นคนเก่ง	คนดี	ตามวิถีเอสเอสไอ	(SSI	WAY)	
เพื่อก้าวสู่การท�างานอย่างมืออาชีพ	ในปี	2557	บริษัทได้จัดหลักสูตรอบรมต่างๆ	ได้แก่

แนวทาง

•	การอบรมพนักงาน	
	 ที่ผ่านการ	OJT		
	 (On-the-Job		
	 Development)

•	การอบรมภายในบริษัท
	 (In-house	Classroom		
	 Training)
	

•	การพัฒนาพนักงาน	
	 ให้เป็น	คนด	ีคนเก่ง		
	 ตามวิถีเอสเอสไอ

•	การอบรมภายนอกบริษัท	
	 ทั้งในและต่างประเทศ
	 (Domestic	and	Overseas		
	 Training)
	
•	การรับทราบแผนกลยุทธ์	
	 ประจ�าปีของแต่ละสาย

•	น�าเสนอผลงาน
	 Goal	Program		
	 Presentation	2014

วิธีการ

•	การก�าหนดมาตรฐานความรู้และทักษะที่จ�าเป็น	
	 ของต�าแหน่งงานต่างๆ	แล้วหัวหน้างานรับผิดชอบ	
	 อบรม	สอนงานให้พนักงานในต�าแหน่งงานดังกล่าว	
		สามารถท�าได้ตามระดับความรู้และทักษะที่ต้องการ		
	 โดยมีการติดตามประเมินผลโดยใกล้ชิดเป็นประจ�า

•	หลักสูตรตามขีดความสามารถหลัก	(Core	Competency)
•	หลักสูตรตามขีดความสามารถในการจัดการ	(Managerial		
	 Competency)
•	หลักสูตรตามขีดความสามารถเฉพาะด้าน	(Functional		
	 Competency)
•	หลักสูตรการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ
•	หลักสูตรด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
•	หลักสูตรการป้องกันโรคเอดส์

•	กิจกรรมพัฒนาพนักงานให้รับทราบพฤติกรรม	
	 ตามค่านิยม	iFacts	

•	การส่งเสริมพนักงานไปอบรมในหลักสูตร	
	 ที่จัดโดยสถาบันภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
	

•	พนักงานระดับจัดการขึ้นไป	รับทราบ	นโยบาย	กลยุทธ์		
	 กิจกรรมของแต่ละสายตามแผนธุรกิจ

•	จัดกิจกรรมผู้จัดการขึ้นไปรายงานการด�าเนินงาน	
	 ตามแผนงาน	(Goal	Program)	

ผลงานปี 2557

•		จ�านวนพนักงาน	387	คน
	

•	165	หลักสูตร
•	จ�านวนพนักงาน	1,059	คน
•	จ�านวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย		
	 28.14	ชั่วโมง/คน/ปี

•	จัดกิจกรรมทีมภายนอก	3	ครั้ง		
•	พนักงานร่วม	654	คน

•	154	หลักสูตร
•	จ�านวนพนักงาน	353	คน
•	จ�านวนชั่วโมงอบรม	3.45	
	 ชั่วโมง/คน/ปี

•	กุมภาพันธ์	2557	พนักงานระดับ	
	 จัดการขึ้นไปเข้าร่วมรับฟังจ�านวน		
	 120	คน

•	กรกฎาคม	2557	จ�านวนผู้จัดการ		
	 ผู้บริหารเข้าร่วม	124	คน

•	ธันวาคม	2557	จ�านวนผู้จัดการ		
	 ผู้บริหารเข้าร่วม	145	คน
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การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์

	 บริษัทให้ความส�าคัญกับสวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงาน	
ตามที่กฎหมายก�าหนด	 ได้แก่	 วันลาและวันหยุดต่างๆ	 นอกจากนี้
บริษัทยังได้จัดสวัสดิการ	 สิทธิประโยชน์	 ตามความเหมาะสมของ
สภาพการท�างานในแต่ละพื้นที่	อาทิ

	 •	จัดชุดเครื่องแบบพนักงานให้	2	ชุดต่อปี
	 •	จดัรถรบัส่งเพือ่อ�านวยความสะดวกในการเดนิทางมาปฏบิตังิาน		
	 	 5	เส้นทาง	รอบอ�าเภอบางสะพาน
	 •	จัดเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้ส�าหรับพนักงานที่มีภูมิล�าเนา	
	 	 อยู่นอกเขตอ�าเภอบางสะพาน
	 •	จัดข้าวฟรีและอาหารราคาประหยัด	 โดยยังควบคุมสุขอนามัย	
	 	 ที่เหมาะสมให้กับพนักงาน
	 •	เงินช่วยเหลือส�าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานโรงงานบางสะพาน
	 •	จัดเงินช่วยเหลือค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอก	
	 	 พื้นที่และต่างประเทศ
	 •	จัดเงินช่วยเหลือส�าหรับพนักงานปฏิบัติงานกะ
	 •	จดักองทนุส�ารองเลีย้งชพี	เพือ่ให้พนกังานได้มเีงนิทนุไว้เมือ่ออก	
	 	 จากงาน
	 •	จดัการแข่งขนักฬีาภายใน	การแข่งขนักฬีาส	ีกจิกรรมกฬีาต้าน	
	 	 ยาเสพติด
	 •	จัดสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพ	 โดยมีการให้ความรู้แนะน�าเรื่อง	
	 	 การดูแลสุขภาพและการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรค
	 •	จดักจิกรรมโครงการโรงงานสขีาว	เพือ่รณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิ
	 •	จัดอบรมการป้องกันโรคเอดส์
	 •	การประกนัสขุภาพ	ประกนัชวีติ	และประกนัภยัเดนิทางส�าหรบั	
	 	 การเดินทางไปต่างประเทศ

แรงงานสัมพันธ์

	 บริษัทเห็นความส�าคัญของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานกับผู ้บริหาร	 เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศการท�างานที่มี
ประสิทธิภาพ	 ให้พนักงานมีความสมดุลระหว่างชีวิตการท�างาน	
และชีวิตครอบครัว	(Work	Life	Balance)	จึงได้ด�าเนินการโครงการ
สายสัมพันธ์ในองค์กร	 (Care	Organization)	 อย่างต่อเนื่องเป็น	
ปีที่สองโดยจัดกิจกรรม	ดังนี้

	 •	Coaching	เพือ่สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานกบัผูบ้งัคบั
บัญชา	 โดยผู้บังคับบัญชาจะได้รับการอบรม	 ความรู้	 เทคนิคการ	
สอนงานทีม่ปีระสทิธภิาพ	และจดัท�าแผนการสอนงานร่วมกบัพนกังาน	
เมื่อการสอนงานเสร็จสิ้นลงตามแผนจะมีการประเมินผลพนักงาน	
ผู้เรียน	 และผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้สอนเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท�างานทีด่	ีทัง้นีใ้นปี	2557	มผีูบ้งัคบับญัชาทีเ่ข้าร่วมอบรม/พฒันา
ทักษะการสอนงาน	เป็นโค้ชรวม	31	คน	
	 •	Meet	Management	การสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังาน	
กับผู้บริหารซึ่งมีกิจกรรม

	 -	 	การแถลงนโยบายประจ�าปี	กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งให้
ทราบถงึแผนกลยทุธ์	และนโยบายทีบ่รษิทัจะมุง่ด�าเนนิการ
ให้พนักงานระดับจัดการขึ้นไปได้รับทราบ

	 -	 	การรายงานผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์	 (Goal	
Program	Presentation)	บริษัทก�าหนดให้พนักงานระดับ
จดัการขึน้ไป	ได้รายงานผลการด�าเนนิงานตามแผนกลยทุธ์
ที่ได้จัดท�าไว้	 ปีละ	2	 ครั้ง	 เพื่อให้พนักงานระดับจัดการ
หน่วยงานอื่นได้รับทราบรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ
จากคณะผู้บริหารเพื่อการปรับปรุง

	 -	 	การชี้แจงกลยุทธ์ของสายงาน	 ผู้บริหารแต่ละสายงาน	
จัดประชุม	 ชี้แจง	 อธิบายให้พนักงานในสายได้รับทราบ
กลยุทธ์ที่ต้องด�าเนินการ	 เพื่อให้สร้างความรับรู ้และ	
ความเข้าใจแก่พนักงาน

	 -	 	ผูบ้รหิารพบปะพนกังาน	และร่วมในกจิกรรมต่างๆ	ด้วยกนั	
การเยี่ยมเยียนพนักงานในสายการผลิต	 กิจกรรมกีฬาส	ี
กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับพนักงาน	 และกิจกรรมบริจาค
โลหติ	กจิกรรมท�าบญุในวนัขึน้ปีใหม่	กจิกรรมส่งเสรมิคนดี	
คนเก่งตามวิถีเอสเอสไอ	เป็นต้น

	 •	 โครงการเพิ่มความผาสุกของพนักงานและครอบครัวพนักงาน		
จัดกิจกรรมโครงการ	1	 ครอบครัว	1	 คลังอาหาร	 โดยให้ครอบครัว
พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกผักเพื่อเป็นคลังอาหารส�าหรับ
รับประทานกันในครอบครัว	การจัดงาน	Family	Day	กิจกรรมวันแม	่
และจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก	เป็นต้น
	 •	HR	Clinic	 เป็นบริการซึ่งพนักงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล	
และธรุการ	ให้บรกิารค�าปรกึษาแก่พนกังานทีข้่อสงสยั	ปัญหาเกีย่วกบั
ระเบยีบนโยบายด้านบคุลากร	เงนิเดอืน	ภาษ	ีสวสัดกิารต่างๆ	เป็นต้น
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การสื่อสารภายในเชิงสร้างสรรค์

	 บริษัทมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้	 ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน	 เพื่อสร้างสรรค์องค์กร	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันผ่านช่องทาง	
ดังต่อไปนี้

ช่องทางการสื่อสาร

•	สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 สัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการใหญ่		
	 (เผยแพร่ทั้งทางอินเทอร์เน็ต	
	 และโทรทัศน์)

•	การจัดเวทีน�าเสนอผลงาน	
	 และแผนการด�าเนินงาน

•	เสียงตามสาย

•	ประชุมประจ�าเดือน/	
	 ประชุม	ประจ�าสัปดาห์		
	 (Morning	talk)

•	ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์เข้าพบ	
	 พนักงานตามหน่วยงาน		
	 (Face	to	Face)

•	ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์เยี่ยมพบ	
	 พนักงานที่ปฏิบัติงานกะ	
	 ในพื้นที่ท�างาน

•	คณะกรรมการสวัสดิการ

•	จัดท�าจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์

•	การจัดกิจกรรมส่งเสริม	
	 ความ	เข้าใจต่อวิถีเอสเอสไอ

วัตถุประสงค์

•	เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบนโยบาย	ทิศทางการด�าเนินงาน	
	 และผลประกอบการที่ส�าคัญของบริษัทโดยตรงจากกรรมการ	
	 ผู้จัดการใหญ่

•	เพื่อให้พนักงานระดับจัดการทุกคน	ได้รับทราบและร่วมแสดง	
	 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการด�าเนินธุรกิจในภาพรวมของ	
	 บรษิทั	ของแต่ละสายงาน	เพือ่สามารถน�าไปสือ่สารและถ่ายทอด	
	 ต่อสู่ทีมงานในระดับฝ่ายและส่วนได้โดยชัดเจน	ถูกต้องและทั่วถึง

•	เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลโดยตรงจากผู้บริหารสายงาน	
	 ต่างๆ	เพื่อให้เข้าใจในภาพรวมของธุรกิจและกระบวนการท�างาน	
	 ที่เกี่ยวข้อง

•	เพื่อให้ผู้จัดการและพนักงานในฝ่ายงานได้มีการปรึกษา	พูดคุย	
	 เกี่ยวกับข่าวสารบริษัท	ติดตามงาน	ปัญหาและอุปสรรค	
	 ในการท�างาน

•	เข้าพบพนักงานแต่ละหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร		
	 และกจิกรรมของบรษิทั	พร้อมทัง้รบัฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ	
	 จากพนักงานเพื่อน�าไปด�าเนินการหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง

•	เยี่ยมพบพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติงานรับฟังความคิดเห็น	
	 และให้ค�าแนะน�าปรึกษาในเรื่องต่างๆ

•	เพื่อให้ฝ่ายบริหารทราบความต้องการของพนักงาน	โดยฝ่าย		
	 ตัวแทนของพนักงาน	และเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดี	
	 ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน	

•	เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	และกิจกรรมของบริษัท		
	 ทั้งที่ด�าเนินการแล้ว	และก�าลังจะด�าเนินการ	รวมทั้งให้ความรู้	
	 และสาระที่เป็นประโยชน์ในการด�ารงชีวิตและเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ

•	เพื่อเป็นช่องทางในการเรียนรู้	และเข้าใจในวัตถุประสงค์	
	 ขององค์กรในการส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรม	หรือมีวิธีการ	
	 ด�าเนินชีวิตตามแนวทางของ	“วิถีเอสเอสไอ”	ที่เป็นการส่งเสริม	
	 ให้พนักงานเป็นทั้ง	“คนดี”	“คนเก่ง”	และ	“คนที่มีคุณภาพ”		
	 ต่อทั้งองค์กรและสังคม

ผลงานปี 2557

•	1	ครั้ง
	

•	3	ครั้ง

•	สัปดาห์ละ	5	วัน

•	สัปดาห์ละ	1	ครั้ง		

•		4	ครั้ง

•		12	ครั้ง

•		4	ครั้ง

•		15	เรื่อง

•		จัดกิจกรรม	5	ครั้ง
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การสำารวจความผูกพันของพนักงาน	(Employee	Engagement	Survey)

	 บริษัทด�าเนินการส�ารวจความผูกพันทุ่มเทของพนักงาน	 หรือ	Employee	Engagement	Survey	 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2551	 เป็นต้นมา	
ซึ่งจากผลการส�ารวจความผูกพันในปี	2557	ระดับคะแนนของความผูกพันทุ่มเทของพนักงานในองค์กรอยู่ในระดับปานกลางคือร้อยละ	54	

หมายเหตุ	:	ใช้หลัก	Hewitt	Associates	ในการส�ารวจความผูกพันพนักงาน

	 จากผลการส�ารวจพบว่า	ระดับคะแนนความผูกพันลดลงกว่าปีที่ผ่านมาโดยคะแนนความผูกพันด้านที่มีคะแนนลดลงจากเดิมเล็กน้อย
ได้แก่	 ด้านการท�างาน	 (Work)	 ส�าหรับแนวทางจัดการเพื่อยกระดับคะแนนความผูกพันนั้น	 จะด�าเนินการโดยการพัฒนาผู้บังคับบัญชาในเรื่อง
การมอบหมายการท�างาน	ลักษณะงานให้เหมาะสมกับทักษะ	ความสามารถของพนักงานเพื่อสร้างความพึงพอใจในการท�างานของพนักงาน

ช่องทางการสื่อสาร

•	โทรทัศน์เพื่อการสื่อสารภายใน		
	 (Internal	TV)

•	การสื่อสารผ่าน	Social	Media		
	 Facebook	-	Page	-	SSI		
	 Employee	Relations	and		
	 Welfare

•	กิจกรรม	Steel	Man	Steel	Mind

•	การส�ารวจความพึงพอใจ	
	 ของพนักงาน	(Engagement		
	 Survey)

วัตถุประสงค์

•	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส�าคัญๆ	ต่างๆ	ไปยังพนักงาน	
	 ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

•	เพื่อให้พนักงานทราบข่าวสาร	สาระต่างๆ	ขององค์กร	
	 โดยใช้	เป็นการสื่อสารสองช่องทาง	ระหว่างบริษัทและพนักงาน		
	 ทั้งนี้การน�า	Social	Media	ที่เป็นการสื่อสารที่ทันสมัย		
	 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	
	 หรือระบบสื่อสารทางโทรศัพท์แบบ	Smart	Phone		

•	เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์	ระหว่างครอบครัวพนักงานกับบริษัท	
		โดยการคัดเลือกจากพนักงานที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม	
	 กิจกรรมกับบริษัทเป็นอย่างดี

•	เพื่อเป็นการส�ารวจทัศนคต	ิและความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อ	
	 องค์กรในด้านต่างๆ	ทั้งการท�างาน	สวัสดิการ	ผลตอบแทน			
	 และความเป็นอยู่	เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไข

ผลงานปี 2557

•		1,031	เรื่อง

•		505	เรื่อง

•		กิจกรรมตลอดทั้งปี

•	ส�ารวจ	1	ครั้ง

ตารางแสดงผลการสำารวจความผูกพันปี	2555	-	2557		

 
ปี
 ผลส�ารวจความผูกพัน ผลส�ารวจความผูกพัน ผลส�ารวจความผูกพัน

  บริษัท ส�านักงานกรุงเทพฯ โรงงานบางสะพาน	
	
	 2555	 58	 37	 61
	 2556	 58	 34	 60
	 2557	 54	 39	 56
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การพัฒนาทุนทางสังคมและชุมชน

	 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน	 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	
บนหลักพื้นฐานสามประการ	คือ	ความคิดสร้างสรรค	์การมีส่วนร่วม
ของผูม้ส่ีวนได้เสยี	และประสทิธภิาพของการด�าเนนิการ	โดยในปี	2557	
บริษัทได้ด�าเนินโครงการเพื่อสังคม	ชุมชน	และกิจกรรมจิตอาสารวม	
29	 โครงการ	 ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมประมาณ	
11,400	 คน	 แบ่งออกเป็นสองส่วน	 คือ	 การพัฒนาทุนทางสังคม	
ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม	 และ	
ส่วนทีส่อง	คอื	การพฒันาชมุชน	ใน	4	ด้านหลกั	คอื	การพฒันาคณุภาพ	
การศึกษา	 การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 การส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนารายได	้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี	 รวมทั้งการสนับสนุน
เพิ่มเติมในกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมพื้นถิ่น

การพัฒนาทุนทางสังคม

	 กิจกรรมฅนเหล็กมินิมาราธอน 2557
	 บริษัทได้ร่วมกับพันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็ก	 ได้แก่	 บริษัท	
สหวริยิาสตลีอนิดสัตร	ีจ�ากดั	(มหาชน)	(SSI)	บรษิทั	เหลก็แผ่นรดีเยน็ไทย	
จ�ากดั	(มหาชน)	(TCRSS)	บรษิทั	สยามยไูนเตด็สตลี	(1995)	จ�ากดั	(SUS)	
บริษัท	เอ็นเอส	บลูสโคป	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(NS	Blue	Scope)	และ	
บริษัท	นิปปอน	สตีล	แอนด์	ซูมิคิน	กัลวาไนซิ่ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
(NSGT)	 จัดกิจกรรม	 เดิน-วิ่งการกุศล	 เพื่อผู้ด้อยโอกาส	Thailand	
Iron	Man	Mini	Marathon	2014	“ฅนเหล็กมินิมาราธอน”	ครั้งที่	7	
สามารถรวบรวมรายได	้2.7	 ล้านบาท	 บริจาคสนับสนุน	24	 มูลนิธิ	
เพือ่ผูด้้อยโอกาส	กจิกรรมดงักล่าวจดัขึน้ในวนัเสาร์ที	่8	พฤศจกิายน	2557	
ณ	สวนลมุพนิ	ีมผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมกว่า	1,400	คน	จากการจดักจิกรรม
อย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้มียอดเงินบริจาครวม	7	 ปี	 กว่า	16	 ล้านบาท	
สามารถน�าไปมอบช่วยเหลือมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาส	 เพื่อน�าไปสร้าง
ประโยชน์และสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ	 ให้มี
ชีวิตที่มีคุณค่า	แข็งแกร่ง	และหยัดยืนอยู่ได้ในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป	

 การสนับสนุนรางวัลนักโลหะวิทยาดีเด่นและการจัด 
 ประชุมวิชาการโลหะวิทยาครั้งที่ 8
	 บริษัทร่วมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่ง
ประเทศไทย	ครั้งที่	8	(The	8th	Thailand	Metallurgy	Conference)	
หรือ	 TMETC-8	 ซึ่งร่วมจัดโดย	 ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ	 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ	 (เอ็มเทค)	 และมหาวิทยาลัยชั้นน�าภายใน
ประเทศหลายแห่ง	ระหว่างวันที่	15	-	16	ธันวาคม	2557	ณ	โรงแรม
สวิสโซเทล	เลอ	คองคอร์ด	ถนนรัชดาภิเษก	กรุงเทพฯ	ภายใต้หัวข้อ	
“Metallurgy	 Towards	Green	 Innovation”	 ซึ่งเป็นเวทีในการ	
น�าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย	 และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน	
โลหะวิทยาระหว่าง	นิสิต	นักศึกษา	คณาจารย	์นักวิจัย	ข้าราชการ	
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	บุคลากรจากภาคเอกชน	รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป	
เพื่อให้ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่และเป็นประโยชน์ในวงวิชาการ	
โดยบริษัทร่วมสนับสนุนรางวัลส�าหรับนักโลหะวิทยาประจ�าปี	2557		
ซึง่นกัโลหะวทิยาดเีด่น	ได้แก่	รองศาสตราจารย์ศริลิกัษณ์	นวิฐิจรรยงค์	
และรองศาสตราจารย์	ดร.ธรณนิทร์	ไชยเรอืงศร	ีรางวลันกัโลหะวทิยา	
รุ่นเยาว์ดีเด่น	ได้แก่	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.วิทูร	อุทัยแสงสุข

	 กิจกรรมปั่นสองล้อช่วยพ่อปลูกป่า
	 เป็นกจิกรรมป่ันจกัรยานไปยงัพืน้ทีต่่างๆ	เพือ่ปลกูต้นไม้	นอกจาก	
เป็นการเพิม่พืน้ที	่สเีขยีวแล้วยงัเป็นการประชาสมัพนัธ์ให้คนในชมุชน	
ตระหนกัถงึความส�าคญัของการปลกูต้นไม้และการลดการใช้พลงังาน	
กิจกรรม	“ปั่นสองล้อช่วยพ่อปลูกป่า”	ด�าเนินการมาแล้วทั้งสิ้น	3	ครั้ง	
โดยครั้งที่หนึ่งปั ่นจากอ�าเภอบางสะพานไปปลูกต้นไม้ที่วัดธงชัย	
ธรรมจักร	 ต�าบลธงชัย	 ระยะทาง	30	 กิโลเมตร	 ครั้งที่สองปั่นจาก	
อ�าเภอบางสะพานไประยะทาง	12	กโิลเมตร	ปลกูป่าฟ้ืนฟทูีเ่ขาทุง่ขีต่้าย	
ต�าบลพงษ์ประศาสน์	 ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าแปลงที่บริษัทสนับสนุน	
โครงการปลูกป่าฟื้นฟูของกรมป่าไม้	 และครั้งที่สามปั่นจากอ�าเภอ
บางสะพานไประยะทาง	16	กิโลเมตร	บวชและปลูกป่าฟื้นฟู	บริเวณ
ถ�้าเขาวงศ์	 บ้านดอนสง่า	 หมู่	8	 ต�าบลก�าเนิดนพคุณ	 เพื่อร่วมกับ	
ชุมชนปลูกต้นไม้ยืนต้นจ�านวน	700	ต้นบนเนื้อที่	2	ไร่

การพัฒนาชุมชน	

	 ในปี	2557	บรษิทัได้ร่วมด�าเนนิโครงการพฒันาชมุชน	26	โครงการ	
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตจ�านงอันแน่วแน่ของการเป็นพลเมืองที่ดีและ	
ได้รบัความไว้วางใจจากชาวบางสะพานและผูม้ส่ีวนได้เสยี	ด้วยมุง่หวงั	
ที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมในการด�าเนินชีวิตได้	
อย่างมคีวามสขุ	การพฒันาชมุชนนีมุ้ง่เน้นการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วน
ทั้งบริษัท	 พนักงาน	 ประชาชนในชุมชน	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
ทั้งด้านการพัฒนาการศึกษา	 การส่งเสริมดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม	
การพัฒนาอาชีพและรายได้	 การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยที่ดี		
การร่วมดูแลท�านุบ�ารุงศาสนาและวัฒนธรรม	 รวมทั้งการพัฒนา
กิจกรรมจิตอาสาของพนักงานภายใต้โครงการ	“เอสเอสไออาสา”	
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	 ร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาชุมชน
 กองทนุสหวริยิาร่วมพฒันาคณุภาพการศกึษาบางสะพาน
	 โครงการกองทนุสหวริยิาร่วมพฒันาคณุภาพการศกึษาบางสะพาน	
เป็นโครงการทีพ่ฒันาคณุภาพการศกึษาในอ�าเภอบางสะพาน	โดยเน้น	
องค์รวมทั้ง	3	 มิติ	(สถานศึกษา	 บุคลากร	 และนักเรียน)	 ต่อเนื่อง	
เป็นระยะเวลา	3	ปี	โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส�านักงาน	
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	 เขต	1	ในการด�าเนินโครงการกองทุน	
สหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน	 ตั้งแต่ปี	 2554	
โดยเฉพาะในป	ี2557	นี้	 บริษัทได้ขยายพื้นที่การประชาสัมพันธ์และ
ประกาศรบัสมคัรสถานศกึษาเป้าหมายเพิม่ขึน้เป็น	35	แห่งจาก	7	ต�าบล	
ในเขตพืน้ทีอ่�าเภอบางสะพาน	เพือ่เข้าร่วมโครงการฯ	ภายใต้	“โครงการ	
กองทนุสหวริยิาร่วมพฒันาคณุภาพการศกึษาบางสะพาน	2557	(รุน่3)”	
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางการพัฒนาบนวิถีแห่งความยั่งยืน	
โครงการดงักล่าวเป็นโครงการต่อเนือ่งระยะ	3	ปี	ณ	ปัจจบุนัได้ด�าเนนิการ	
มาแล้ว	3	 รุ่น	 และมีโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุน	
พฒันาคณุภาพการศกึษาจ�านวน	4	โรงเรยีน	โดยในปี	2557	ได้ด�าเนนิการ	
ระหว่างเดือนพฤษภาคม	-	พฤศจิกายน	2557	ตามกิจกรรม	ดังนี้

 รุ่นที่ 1	 เริ่มด�าเนินการปี	 2554	 ได้แก่	 โรงเรียนขนาดกลาง		
2	 โรงเรียน	 คือ	 โรงเรียนบ้านดอนสง่า	 ต�าบลก�าเนิดนพคุณ	 และ
โรงเรยีนบ้านสวนหลวง	ต�าบลพงศ์ประศาสน์	ในปี	2557	ได้จดักจิกรรม	
ตรวจประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ	3	ปี	เป็นครัง้ที	่2	(ก่อนรบัทนุสนบัสนนุงวดที	่3	ซึง่เป็นงวดสดุท้าย	
ของรุ่นนี้)	
	 รุน่ที ่2 เริม่ด�าเนนิการปี	2556	ได้แก่	โรงเรยีนขนาดใหญ่	1	โรงเรยีน	
คอื	โรงเรยีนอนบุาลบางสะพาน	ต�าบลก�าเนดินพคณุ	ในปี	2557	ได้จดั	
กิจกรรมตรวจประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ	
การศึกษาระยะ	3	ป	ีครั้งที่	1	(ก่อนรับทุนสนับสนุนงวดที่	2)
 รุน่ที ่3	เริม่ด�าเนนิการปี	2557	โดยคณะกรรมการโครงการกองทนุ
สหวิริยาฯ	ได้พิจารณาคัดเลือกให้โรงเรียนขนาดใหญ่	1	โรงเรียน	คือ	
โรงเรยีนบางสะพาน	ต�าบลแม่ร�าพงึ	ได้รบัทนุสนบัสนนุพฒันาคณุภาพ
การศึกษาของโครงการฯ	 จากจ�านวน	19	 โรงเรียนที่ส่งแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระยะ	3	ปีเข้าร่วมประกวด

 มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชน 
	 บริษัทและเครือสหวิริยาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
โรงเรียนในเขตบางสะพานตั้งแต่ระดับประถมศึกษา	 ถึงระดับ	
ปริญญาตรีต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี	 ในปี	2557	 ได้มอบทุนให้แก่	
นักเรียนจ�านวน	21	โรงเรียน	รวม	199	ทุน	รวมมูลค่า	496,000	บาท	
ดังนี้

	 •	ทนุการศกึษาระดบัประถมศกึษา	-	มธัยมศกึษา	จ�านวน	191	ทนุ	
	 •	ทุนต่อเนื่องระดับปริญญาตร	ีจ�านวน	4	ทุน
	 •				ทุนครูสร้างเด็ก	 เหล็กสร้างคร	ู เป็นทุนการศึกษาที่บริษัทริเริ่ม
		 	 	จัดตั้งขึ้นในป	ี2555	 โดยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการมอบทุนตาม

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนแนวคิด	 “สร้างครูท้องถิ่น	
พัฒนาท้องถิ่น”	 ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนใน
ท้องถิ่นที่ศึกษาในสาขาวิชาชีพครู	 เพื่อกลับมาเป็นครูพัฒนา
ท้องถิ่นมอบให้เยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการ
พิจารณาจ�านวน	4	ทุน

	
	 นอกเหนอืจากนี	้ในปี	2557	เครอืสหวริยิาได้ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม	
ของพนักงานบริษัทในเครือสหวิริยา	 ในการร่วมสนับสนุนโอกาสทาง	
การศึกษาให้แก่เยาวชนบางสะพานด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษา
เพิ่มเติมจากส่วนของบริษัท	 ภายใต้	 กิจกรรม	 “ทุนนี้...เพื่อน้อง”	
ซึ่งในปีนี้มีพนักงานบริษัทในเครือสหวิริยาแจ้งความจ�านงสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนบางสะพานจ�านวน	36	 ทุน	 รวมมูลค่า		
40,500	บาท

 โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น	
	 บริษัทได ้ร ่ วมมือสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่ 	 จัดตั้ ง	
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นขึ้น	 เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้	
ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมในท้องถิ่น	 เป็นการปลูกฝังเรียนรู้	
ในการพฒันาคณุภาพชวีติ	และสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื	ทัง้นีเ้พือ่ให้เกดิ	
การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง	 ผ่านการเรียนการสอนโดยพนักงานที่มี
ประสบการณ์เฉพาะด้านสมคัรเป็นครอูาสาสอนหนงัสอืให้กบันกัเรยีน
ในหัวข้อ	 “เหล็กกับชีวิตประจ�าวัน”	 และหัวข้อ	 “อุตสาหกรรมเหล็ก	
กบัการพฒันาชมุชน”	โดยในแต่ละปีน้องๆ	จะได้รบัความรูจ้ากครอูาสา	
เอสเอสไอจ�านวน	6	ชั่วโมงเรียน
	 ทั้งนี้	ในปี	2557	โรงเรียนวัดนาผักขวง	และโรงเรียนบ้านชะม่วง	
เป็นสองโรงเรียนขยายโครงการที่บริษัทได้มีโอกาสเข้าไปร่วมพัฒนา
และประยุกต์ใช้หลักสูตรท้องถิ่น	 หลังจากที่มีโครงการน�าร่องที่	
โรงเรียนบ้านท่าขามไปเมื่อปี	2555	 และโรงเรียนบ้านดอนส�าราญ	
เมื่อปี	2556	ที่ผ่านมา

“เอสเอสไอ	ร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษา
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
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 โครงการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา	
	 โครงการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาโครงการ	 “ศิลปะ
สร้างสรรค์จินตนาการกว้างไกล”	ครั้งที่	11	ประจ�าปี	2557	เพื่อเปิด
โอกาสให้นักเรียนในเขตอ�าเภอบางสะพานผู้เข้าร่วมการประกวด	
ชิงทุนการศึกษา	 โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล	
ถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	ในเขตพืน้ทีอ่�าเภอบางสะพาน	จ�านวน	242	คน	
ทั้งนี้	 โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือก	 จะน�าส่งเข้าประกวดในระดับ
นานาชาติต่อไป

	 โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อความยั่งยืน 
	 บริษัทเล็งเห็นคุณค่าความส�าคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และมีการ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่เน้นการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน	 จึงได้จัด	
กิจกรรมโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริฯ	
เพื่อความยั่งยืน	ประจ�าปี	2557
	 ในป ีที่ผ ่ านมาบริษัทได ้ด�า เนินกิจกรรมในพื้นที่ โรงเรียน	
วัดนาผักขวง	หมู่	2	ต�าบลก�าเนิดนพคุณ	อ�าเภอบางสะพาน	จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์	 โดยมีกระบวนการด�าเนินโครงการเพื่อน�าไปสู ่	
ความยั่งยืน	 ให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างบริษัท	 โรงเรียน	 วัด	
และชุมชน	ผ่านการมีส่วนร่วม	อันได้แก่

	 1.	กระบวนการท�าประชามติในที่ประชุมหมู่บ้าน	 ส�าหรับความ	
ร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรม
	 2.	การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงฯ	 ในพื้นที่	
เพื่อจุดประกายความคิด
	 3.	การสรปุบทเรยีนจากการศกึษาดงูานโรงเรยีนต้นแบบเศรษฐกจิ
พอเพียงฯ	เพื่อประเมินตนเอง
	 4.	การศึกษาดูงานกิจกรรมที่โรงเรียนสนใจจากปราชญ์ชุมชน	
ในพื้นที	่เพื่อน�ากลับมาด�าเนินการ
	 5.	การด�าเนินกิจกรรมโครงการที่ผ่านการศึกษาวิเคราะห์	 และ
มีความสนใจ	 ได้แก่	 การเพาะเห็ดนางฟ้า	 การท�าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	
การปลูกผักปลอดสารพิษ	และการเพาะถั่วงอก
	 6.	การรายงานผลการด�าเนินกิจกรรมที่โรงเรียนวัดนาผักขวง
ประจ�าปี	2557	 ในที่ประชุมหมู่บ้านนาผักขวง	 เพื่อสร้างการยอมรับ	
การมีส่วนร่วม	และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

	 โครงการยุวเกษตรอินทรีย	์
	 ในปี	2555	บริษัท	โดยริเริ่มด�าเนินการโครงการฯ	พร้อมส่งมอบ
แปลงเกษตรอินทรีย์	 ระบบไฮโดรโปนิกส์	 (Hydroponics	System)	
ให้แก่โรงเรยีนน�าร่องจ�านวน	1	โรงเรยีน	ซึง่ได้แก่	โรงเรยีนบ้านท่าขาม	
หมู่	4	 ต�าบลแม่ร�าพึง	 อ�าเภอบางสะพาน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
มีนักเรียนจ�านวน	143	 คน	 ได้รับผลประโยชน์	 และโรงเรียนได้มี	
การด�าเนนิกจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง	ในปี	2556	บรษิทัได้ขยายโครงการไปยงั	
โรงเรยีนบ้านมรสวบ	หมู	่3	ต�าบลชยัเกษม	ในรปูแบบความร่วมมอืกนั	
ระหว่างโรงเรียนและบริษัทในการจัดสร้างแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์	
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางธุรกิจ	 การผลิต	 และการจัดจ�าหน่าย
ในรูปแบบสหกรณ์ของโรงเรียน	 มีนักเรียนได้รับผลประโยชน์จาก	
โครงการฯ	จ�านวน	346	คน	 โดยผลผลิตฯ	น�าเข้าสู่โครงการอาหาร
กลางวัน	 และส่วนที่เหลือจ�าหน่ายให้กับชุมชน	 สร้างรายได้เสริมให้
กบันกัเรยีน	และบรูณาการกจิกรรมโครงการฯ	ให้เข้ากบัหลกัสตูรการ
เรียนการสอนของโรงเรียน
	 ในปี	2557	 นี้	 บริษัทได้ขยายโครงการยุวเกษตรอินทรีย์ปลูกพืช	
ไร้ดิน	 ระบบไฮโดรโปนิกส์	 ไปยังพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว		
และโรงเรียนบ้านสวนหลวง	 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะธุรกิจ	
ด้านการผลิต	การบริหารจัดการ	และด้านการตลาด	โดยผลผลิตที่ได้	
จากโครงการฯ	จะน�าเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน	และ
จ�าหน่ายให้ผู้ปกครองและชุมชนต่อไป	 ส�าหรับนักเรียนที่เข้าร่วม	
โครงการฯ	ก็จะมีรายได้เสริมในระหว่างเรียน
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 โครงการสภาเยาวชนระดับหมู่บ้าน	
	 โครงการสภาเยาวชนระดับหมู่บ้านจะเน้นการบริหารจัดการ	
ศูนย์พัฒนาเรียนรู้ทักษะชีวิตเยาวชนโดยสภาเยาวชน	เพื่อให้เยาวชน
ที่เข้าร่วมโครงการได้เตรียมความพร้อมของตนเองในด้านต่างๆ		
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาศักยภาพ	 และด้านการสร้าง
จิตส�านึกสาธารณะรักษ์บ้านเกิด	เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง
ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น	
	 จากการด�าเนินโครงการในปี	2557	 มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
ดังนี้

	 •		มโีครงสร้างคณะกรรมการสภาเยาวชน	และทมีทีป่รกึษาน�าโดย
ผู้น�าชุมชน	

	 •	เยาวชนในพื้นที่เป็นสมาชิก	144	คน
	 •		ผ่านกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ	4	 กิจกรรม	 พัฒนาชุมชน	2	

กิจกรรม
	 •		เข้าประกวดหมู ่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน	 ได้รับรางวัล	

รองชนะเลิศล�าดับที่	2	ของจังหวัด	
	 •		เข้าร่วมประกวดหมู ่บ ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด	

ได้รับรางวัลชนะเลิศ
	 •		ได้อนุมัติรับรองการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงพัฒนาสังคม	

และความมัน่คงของมนษุย์	ซึง่เป็นองค์กรเดยีวทีด่�าเนนิกจิการ
เยาวชน

 โครงการอนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย ครั้งที่ 
10  (To Be Engineer)
	 บริษัทร่วมกับสถานศึกษาในเขตอ�าเภอบางสะพาน	 น�าเยาวชน	
ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	จ�านวน	327	คน	เข้ามาเรยีนรูเ้กีย่วกบัอตุสาหกรรม	
เหลก็	ภายใต้โครงการ	“อนาคตเหลก็ไทย	สร้างด้วยเดก็ไทย	ครัง้ที	่10	
(To	Be	Engineer)”	โดยให้ความรูด้้านกระบวนการผลติเหลก็	การดแูล	
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	 กิจกรรมชุมชน	 และความส�าคัญ
ของเหล็กในชีวิตประจ�าวัน	 พร้อมเยี่ยมชมโรงงาน	 ผ่านกิจกรรม
สันทนาการ	 ทั้งนี้ได้จัดให้มีการแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อประกอบ	
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับเตรียมอุดมศึกษาต่อไป

	 พัฒนาอาชีพเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจครัวเรือน
	 กว่า	 20	 ปีที่บริษัทเข้าไปด�าเนินอุตสาหกรรมในเขตอ�าเภอ
บางสะพาน	 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก	
และมีพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญ	 คือ	 สับปะรด	 ยางพารา	 และมะพร้าว	
จนถึงปัจจุบันเป็นบทพิสูจน์ได้ว่าสังคมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
สามารถอยู่รวมกันได้	 และสามารถพัฒนาเติบโตไปพร้อมกันด้วย
ความเกือ้กลูกนั	เป็นสงัคมทีม่คีวามสขุและร่มเยน็	คนในชมุชนมอีาชพี	
และมีรายได้เพียงพอ	 โดยการด�ารงรักษาวัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบ
ไทยให้คงไว้	บรษิทัจงึได้ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิการพฒันาการเกษตร
เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรท้องถิ่นและกลุ่มแม่บ้าน	ได้แก่

 โครงการสนับสนุนโครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา
	 โครงการสหวิริยาร่วมพัฒนาด�าเนินการโดยเครือสหวิริยา	 โดย
มีการจัดตั้งธนาคารชุมชนในเขตพื้นที่	4	 ต�าบลรอบโรงงานไปแล้ว	
4	 รุ่น	 รวม	18	 แห่ง	 มีกองทุนรวมทั้งสิ้น	20,137,190	 บาท	 และมี
สมาชกิร่วมโครงการได้รบัประโยชน์	รวม	2,909	ราย	รายละเอยีดดงันี้	
รุ่นที่	1	จัดตั้งเมื่อปี	2553	ประกอบด้วยธนาคารชุมชนท่าขาม	ชะม่วง	
สวนฉัตร	และม้าร้อง	ปัจจุบันมีสมาชิก	677	 ราย	มีเงินกองทุนรวม	
5,685,660	บาท	แบ่งเป็น	ทนุชมุชน	4,885,660	บาท	หรอืคดิเป็นร้อยละ	
86	 และทุนที่สหวิริยาสมทบ	800,000	 บาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	14	
ส�าหรับโครงการสหวิริยาร่วมพัฒนารุ่นที่	2	 ได้จัดตั้งธนาคารชุมชน	
ทั้งสิ้น	6	 แห่ง	 ประกอบด้วยธนาคารชุมชนท่ามะนาว	 บ้านกลางนา		
ปอแดง	ตลาด	หลักเมือง	และชัยมงคล	ปัจจุบันมีสมาชิก	1,077	ราย	
มีเงินกองทุนรวม	9,489,080	บาท	แบ่งเป็น	ทุนชุมชน	8,389,080	บาท	
หรือคิดเป็นร้อยละ	88	และทุนที่สหวิริยาสมทบ	800,000	บาท	หรือ	
คดิเป็นร้อยละ	12	รุน่ที	่3	จดัตัง้ธนาคารชมุชนรวม	4	แห่ง	ประกอบด้วย	
ธนาคารชุมชนบ้านทางสาย	บ้านฝ่ายท่า	บ้านดอนทอง	และบ้านทุ่ง
ลานควาย	ปัจจุบันมีสมาชิก	638	 ราย	มีเงินกองทุนรวม	3,818,070	
บาท	แบ่งเป็น	ทุนชุมชน	3,018,070	บาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	79	และ	
ทนุทีส่หวริยิาสมทบ	1,100,000	บาท	หรอืคดิเป็นร้อยละ	21	และเมือ่ปี	
2556	-	2557	โครงการสหวิริยาได้ขยายพื้นที่จัดตั้งธนาคารชุมชนเพิ่ม	
จ�านวน		4	แห่ง	คอื	ธนาคารชมุชนบ้านหนองตาจ่า	บ้านหนองระแวง	บ้าน
ทุง่นุน่	และบ้านดอนสงู	โดยปัจจบุนัมสีมาชกิ	517	ราย	มเีงนิกองทนุรวม	
1,144,380	บาท	แบ่งเป็น	ทุนชุมชน	944,380	บาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	
83	และทุนที่สหวิริยาสมทบ	200,000	บาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	13
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 การเพิ่มสัดส่วนการรับพนักงานในพื้นที่
 ด้วยนโยบายการส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่	 และต้องการให้
ประชาชนในอ�าเภอบางสะพานและใกล้เคียงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่น	
ในการหารายได้	บรษิทัได้ปรบันโยบายเพิม่สดัส่วนการรบัพนกังานจาก
บุคคลในพื้นที่มากขึ้นในป	ี2557	 พร้อมกับประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูล
การรับสมัครงานของบริษัทและบริษัทในเครือสหวิริยาต่อที่ประชุม	
ผูน้�าชมุชนทกุเดอืน	ทัง้ผลการรบัพนกังานในเดอืนทีผ่่านมา	ต�าแหน่ง
งานว่างเดอืนปัจจบุนัและเดอืนถดัไป	จากเป้าหมายในปี	2557	ทีต่ัง้ไว้	
270	 คน	 บริษัทได้รับพนักงานเข้าท�างานทั้งพนักงานประจ�าและ
พนักงานจ้างเหมาเป็นจ�านวน	385	คน	คิดเป็นร้อยละ	135
	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2557	กลุ่มเอสเอสไอที่โรงงานบางสะพาน
มีพนักงานจ�านวน	2,068	 คน	 เป็นพนักงานที่มีภูมิล�าเนาในพื้นที่
ประจวบคีรีขันธ์จ�านวน	1,572	คน	หรือคิดเป็นร้อยละ	76	นอกจากนี	้
ยังมีการจ้างพนักงานรับเหมารวมอีก	1,100	 คน	 ส�าหรับโรงงาน	
เอสเอสไอทีไซด์มีพนักงานโดยตรงจ�านวน	2,002	 คน	 เป็นพนักงาน	
ทีม่ภีมูลิ�าเนาท้องถิน่ทีเ่อสเอสไอทไีซด์ร้อยละ	95.75	และจ้างพนกังาน
รับเหมารวมอีก	1,226	คน

 สนับสนุนสินค้าและบริการจากชุมชนบางสะพาน
	 บริษัทจัดซื้อผลิตภัณฑ์	 สินค้า	 และบริการในพื้นที่บางสะพาน
มูลค่าประมาณ	216	ล้านบาท	และในปี	2558	คาดว่าจะมีมูลค่าการ
จัดซื้อจัดหาจากชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น	220	ล้านบาท
	 นอกจากนี้	 บริษัทยังสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมรายได้	
ของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนในพื้นที่อ�าเภอบางสะพาน	 จัดโครงการ
สนิค้าชมุชนเคลือ่นที	่น�าผลติภณัฑ์ชมุชนทีเ่ป็นสนิค้า	OTOP	คณุภาพดี	
ราคาถกูจากกลุม่อาชพีแม่บ้านต�าบลต่างๆ	ในพืน้ทีอ่�าเภอบางสะพาน
มาจ�าหน่ายภายในบริเวณบริษัท	 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของอ�าเภอ
บางสะพานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย	 และเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต
สนิค้าในอ�าเภอบางสะพานอกีทางหนึง่ด้วย	ทัง้นีต้ลอดปี	2557	มมีลูค่า
การซื้อขายสินค้าชุมชนรวม	698,131	บาท

	 ดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทให ้ความส�าคัญเป ็นอย่างยิ่งต ่อความรับผิดชอบต่อ	
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	 ซึ่งนอกจากการควบคุม
ดูแลกระบวนการผลิต	 เพื่อให้มั่นใจว่ามลสารที่ระบายออกจาก
กระบวนการผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอาชีวอนามัย
ของพนักงานและคนในชุมชนแล้ว	 บริษัทยังได้ร่วมมือกับหน่วยงาน	
ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินกิจกรรมรณรงค์	 และส่งเสริมคุณภาพ	
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

 โครงการ เอสเอสไอ รักษ์ชายหาด
	 บริษัทน�าโดยผู้บริหาร	พนักงาน	ร่วมกับนักเรียน	ผู้ประกอบการ	
และชาวบางสะพานร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก	 5	
มถินุายนของทกุปี	ภายใต้โครงการสิง่แวดล้อมสหประชาชาต	ิ(United	
Nations	Environment	Programme:	UNEP)	 ในหัวข้อ	Raise	your	
voice,	not	the	sea	level	หรอืยกระดบัความคดิ	แก้วกิฤตนิ�า้ท่วมโลก	
โดยให้ทกุคนคดิท�าเพือ่โลก	ทกุวนั	ทกุที	่ทกุเวลา	โดยร่วมกนัเกบ็ขยะ	
บริเวณชายหาดแม่ร�าพึง	 ต�าบลแม่ร�าพึง	 อ�าเภอบางสะพาน		
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ระยะทางประมาณ	3	กิโลเมตร	มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น	500	คน	
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บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)

	 กิจกรรมสองล้อรักษ์บางสะพาน
	 บริษัทและเครือสหวิริยา	 ได้ร่วมมือกับอ�าเภอบางสะพานและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 น�าชาวบางสะพานและพนักงานเครือ
สหวิริยาเข้าร่วม	โครงการ	2	ล้อรักษ์บางสะพาน	2557	Bangsaphan	
Car	Free	Day	2014	 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่	4	 ในวันอาทิตย์ที่	21	
กันยายน	2557	 โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ดับเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงาน
จ�านวน	30	 นาที	 และกิจกรรมปั่นจักรยานลดการใช้พลังงานและ	
ลดภาวะโลกร้อนรอบตลาดบางสะพาน	 เนื่องในวัน	Car	Free	Day		
โดยมีพิธีเปิด	 ณ	 ลานอเนกประสงค์	 อ�าเภอบางสะพาน	 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ	์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้น�าจักรยานเข้าร่วมกิจกรรม
จ�านวนทั้งสิ้น	541	 คัน	 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจ�านวนผู้น�าจักรยานเข้าร่วม
กจิกรรมในปี	2556	ถงึร้อยละ	87.8	และจากกจิกรรมดงักล่าวสามารถ
ค�านวณค่าการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
ประมาณ	822.32	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

 โครงการธนาคารขยะเอสเอสไอส�าหรับสถานศึกษา
	 บรษิทัได้จดักจิกรรม	การประกวดสร้างสรรค์สิง่ประดษิฐ์จากวสัดุ
เหลือใช้	ณ	โรงเรียนบ้านท่าขาม	ต�าบลแม่ร�าพึง	โดยมีวัตถุประสงค์	
เพือ่เสรมิสร้างความรู	้ความเข้าใจ	สร้างจติส�านกึให้เยาวชน	มส่ีวนร่วม	
ในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	 เปิดโอกาสให้เยาวชน	
ได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค	์ และเป็นกิจกรรม
ขยายผลโครงการด้านสิ่งแวดล้อม	 ที่เอสเอสไอได้ร่วมด�าเนินการกับ
กลุ่มเยาวชนอย่างต่อเนื่อง	
	 โดยมผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมจ�านวนทัง้สิน้	67	คน	จากโรงเรยีน	จ�านวน	
11	แห่ง	ได้แก่	โรงเรียนบ้านมรสวบ	โรงเรียนบ้านวังน�้าเขียว	โรงเรียน
บางสะพาน	โรงเรยีนวดัดอนยาง	โรงเรยีนวดัธงชยัธรรมจกัร	โรงเรยีน
บ้านสวนหลวง	 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง	 โรงเรียนบ้านท่าขาม	
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์	 โรงเรียนบ้านดอนสง่า	 และโรงเรียน
สมาคมเลขานกุารสตรี	1	(เป็นโรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ	
จ�านวน	4	โรงเรยีน	(ยกเว้นโรงเรยีนโสตศกึษาเทพรตัน์)	และทกุโรงเรยีน	
เป็นเครือข่ายค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์	 ที่บริษัทได้ด�าเนินกิจกรรมมา	
อย่างต่อเนื่อง	เป็นปีที่	11	ติดต่อกัน)
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บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)

 โครงการค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์
	 บริษัทร ่วมกับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์	 เขต	1	 จัดกิจกรรมค่ายอบรมเครือข่ายเยาวชน	
ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ตัวแทนเยาวชนจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่
บางสะพาน	 โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	 เข้าร่วมกิจกรรม
จ�านวน	120	 คน	 จากโรงเรียนในพื้นที่อ�าเภอบางสะพาน	 จ�านวน	
24	 แห่ง	 เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกที่ดีให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นและ	
ให้เยาวชนคนรุน่ใหม่มหีวัใจสเีขยีว	มจีติใจในการอนรุกัษ์และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ	 ที่จัดขึ้น	
โครงการค่ายนกัอนรุกัษ์รุน่เยาว์ได้ด�าเนนิโครงการผ่านมาแล้วจ�านวน	
10	ครั้ง	มีเครือข่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์แล้วทั้งสิ้น	1,049	คน

	 โครงการรักในหลวง รักษ์บางสะพาน 2557
	 บริษัทร่วมกับอ�าเภอบางสะพาน	 และองค์การบริหารส่วนต�าบล
แม่ร�าพึง	 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ	87	 พรรษา	 ภายใต้	
โครงการ	“เทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ	รกัในหลวง	รกัษ์บางสะพาน	
2557”	 โดยมีพนักงานบริษัท	 และประชาชนชาวบางสะพานจ�านวน	
1,461	คน	ร่วมกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติระยะทาง	3	 กิโลเมตร	
เส้นทางจากศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่	5	ต�าบลแม่ร�าพึง	ไปยังองค์การ
บรหิารส่วนต�าบลแม่ร�าพงึ	เพือ่แสดงถงึพลงัความสามคัคแีละจงรกัภกัดี	
ต่อสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ	และกจิกรรมปล่อยพนัธุส์ตัว์น�า้ทะเล	อาทิ	
พันธุ์เต่า	 กุ้งและปลาจ�านวน	9	 ล้านตัว	 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	พร้อมทัง้คนืความอดุมสมบรูณ์ทรพัยากร
ชายฝั่งของอ�าเภอบางสะพาน	 เพิ่มแหล่งอาหาร	 และแหล่งรายได้	
ให้แก่ชาวประมงในชุมชน	 ณ	 บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนต�าบล
แม่ร�าพึง	อ�าเภอบางสะพาน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

 โครงการ Super Smart & Intelligent Kids 2014  
(SSI-KIDS)
	 บริษัทร่วมกับส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 เปิดโอกาสให้เยาวชนชั้นประถมศึกษา	
ปีที	่5	ในเขตต�าบลแม่ร�าพงึ	จ�านวน	120	คน	เข้ามาเรยีนรูก้ารตรวจสอบ	
คุณภาพน�้าและสิ่งแวดล้อม	 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 จากทีม	
วิทยากรส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มาถ่ายทอดความรู้	 ผ่านสถานีการเรียนรู้ทั้งหมด	5	
สถานี	 พร้อมสนับสนุนให้เยาวชนแม่ร�าพึงจัดตั้งกลุ่มเยาวชนรักษ์
สายน�้า	 เพื่อให้เยาวชนออกไปตรวจสอบคุณภาพน�้าในจุดตรวจที่	
ใกล้เคียงในเขตชุมชน
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	 ส่งเสริมสังคม-จรรโลงวัฒนธรรมและศาสนา
 การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
	 บริษัทร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพ	 ได้แก่	 โรงพยาบาล
บางสะพาน	 และสาธารณสุขท้องถิ่น	 จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุประจ�า
ปี	2557	 โดยให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย	 พร้อมส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม	 ประเพณีไทยด้วยการจัดกิจกรรมสรงน�้าพระ	
และรดน�้าด�าหัวขอพรผู้สูงอายุ	 ซึ่งมีผู้สูงอายุในเขตพื้นที่บางสะพาน
เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	137	คน	

 งานวันเด็ก 2557 บางสะพาน
	 บริษัทและกลุ่มบริษัทเอสเอสไอ	ร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นใน	
อ�าเภอบางสะพาน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 จัดงานเนื่องในโอกาส	
วันเด็กแห่งชาติประจ�าปี	2557	โดยจัดซุ้มกิจกรรมนันทนาการ	จัดเวที
การแสดงต่างๆ	ส�าหรับเยาวชน	ซุ้มอาหาร	และสนับสนุนของที่ระลึก
และของรางวัล	 พร้อมกันนี้ยังเปิดให้ชมกิจการท่าเรือน�้าลึกประจวบ
และเครนหน้าท่าที่ใช้ส�าหรับขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย	
เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับเยาวชน	โดยมีเยาวชนและผู้ปกครองเข้า
ร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนกว่า	2,000	คน

 สนับสนุนการสร้างพระอุโบสถเหล็กลอยน�้าวัดคอก 
ช้างเผือก	
	 บริษัทร่วมสนับสนุนอุปถัมภ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนแบบ	
ตัดแผ่น	มูลค่า	100,000	บาท	ให้กับวัดคอกช้างเผือก	ต�าบลไชยราช	
อ�าเภอบางสะพานน้อย	 เพื่อใช้จัดท�าลูกบวบส�าหรับเป็นฐานรองรับ	
ตวัโครงสร้างโบสถ์ลอยน�า้หลงัเดยีวในโลกและเป็นแห่งแรกของจงัหวดั
ประจวบคีรีขันธ์	ที่มีขนาดกว้าง	1.2	เมตร	ยาว	3.05	เมตร	ความหนา	
4	มิลลิเมตร	จ�านวน	55	แผ่น	เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการลดต้นทุน
การจัดซื้อเหล็กและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาให้กับชุมชน	 	
	 	 	 	 	 	 	

 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี	วัดนาผักขวง
	 บรษิทัและบรษิทัในกลุม่เอสเอสไอ	ผูน้�าชมุชน	และชาวบ้านอ�าเภอ
บางสะพาน	จ�านวน	300	คน	ร่วมกันทอดกฐินสามัคคีประจ�าปี	2557	
เพื่อการด�าเนินงานจัดสร้างศาลาบ�าเพ็ญกุศลวัดนาผักขวง	 ต�าบล
ก�าเนิดนพคุณ	 และต�าบลแม่ร�าพึง	 ที่ยังค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ	 เพื่อให้
ชุมชนได้ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา	 โดยมียอดเงินรวมทั้งสิ้น	
279,564.25	บาท	
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บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)

โครงการเอสเอสไออาสา

	 โครงการ	 “เอสเอสไออาสา”	 ในรูปแบบจิตอาสาพนักงาน	
เป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัท	 ร่วมท�ากิจกรรม	
และด�าเนินการช่วยเหลือสังคมและชุมชนในเขตอ�าเภอบางสะพาน
เพื่อสร้างความภูมิใจในตนเองให้กับพนักงาน	

กิจกรรมเอสเอสไออาสา	

	 โครงการเอสเอสไออาสา ครั้งที่19	:	ทาสีอาคารเรียนและสร้างศาลาที่พักผู้ปกครอง	โรงเรียนมัธยมนพคุณ	
					 	 							หมู่	1	ต�าบลก�าเนิดนพคุณ

โครงการ	“25	ปี	เอสเอสไอ	250	ความดีพันดวงใจอาสา”	จ�านวน	21	ความดี

 ความดีที่ 101		 ซ่อมเตาเผาศพ	วัดท่ามะนาว	หมู่	2	ต�าบลแม่ร�าพึง
	 ความดีที่ 102		 ซ่อมประตูเตาเผาศพและเรือเผาศพ	วัดหนองมงคล	หมู่	7	ต�าบลธงชัย
	 ความดีที่ 103		 ซ่อมเตาเผาศพ	วัดห้วยทรายขาว	หมู่	1	ต�าบลก�าเนิดนพคุณ
 ความดีที่ 104		 ซ่อมเตาเผาศพ	วัดดอนอารีย์	หมู่	6	ต�าบลทรายทอง
	 ความดีที่ 105		 ซ่อมเตาเผาศพ	วัดสามขุม	หมู่	10	ต�าบลชัยเกษม
	 ความดีที่ 106		 ซ่อมเตาเผาศพ	วัดดอนตะเคียน	หมู่	9	ต�าบลบางสะพานน้อย
 ความดีที่ 107		 ซ่อมเมรุเผาศพและเรือเผาศพ	วัดช่องลม	หมู่	9	ต�าบลช้างแรก
	 ความดีที่ 108		 ซ่อมแซมเครื่องเล่นเด็ก	โรงเรียนบ้านดอนส�านัก	หมู่	1	ต�าบลร่อนทอง
	 ความดีที่ 109		 ซ่อมเมรุเรือเผาศพ	วัดรักดีคีรีวัน	หมู่	1	ต�าบลชัยเกษม
	 ความดีที่ 110		 ซ่อมแซมเมรุและเรือเผาศพ	วัดทุ่งกระถิน	หมู่	1	ต�าบลร่อนทอง
	 ความดีที่ 111		 สร้างศาลาที่พักนักเรียนและผู้ปกครองหน้าโรงเรียนวัดดอนส�าราญ	หมู่	1	ต�าบลแม่ร�าพึง
	 ความดีที่ 112		 ตรวจซ่อมบ�ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดนาผักขวง	หมู่	2	ต�าบลก�าเนิดนพคุณ	
	 ความดีที่ 113		 ติดตั้งชุดกรองน�้า	โรงเรียนวัดนาผักขวง	หมู่	2	ต�าบลก�าเนิดนพคุณ
	 ความดีที่ 114		 พนักงานอาสาสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้นักเรียน	ป.3,	ป.6	
	 	 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน	หมู่	1	ต�าบลก�าเนิดนพคุณ	
 ความดีที่ 115		 เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาศาลาเมรุวัดป่าร่อน	หมู่	6	ต�าบลร่อนทอง
	 ความดีที่ 116		 ทาสีศาลาเอนกประสงค์วัดปากแพรก	หมู่	2	ต�าบลปากแพรก	อ�าเภอบางสะพานน้อย	
	 ความดีที่ 117		 สร้างสนามกีฬาชุมชน	วัดวังยาว	ขนาด	14*14	เมตร	และเปลี่ยนถังน�้าประปา	หมู่	4	ต�าบลร่อนทอง	
	 ความดีที่ 118		 รื้อถังประปาหมู่บ้าน	วัดหนองจันทร์	หมู่	2	ต�าบลชัยเกษม
	 ความดีที่ 119		 ซ่อมแซมเรือเผาศพและเรือเผาศพ	วัดไทรคู่	หมู่	3	ต�าบลร่อนทอง
	 ความดีที่ 120		 ทาสีศาลาอเนกประสงค์วัดปากแพรก	หมู่	2	ต�าบลปากแพรก	อ�าเภอบางสะพานน้อย
	 ความดีที่ 121		 เปลี่ยนรางน�้าฝน	โรงเรียนบางสะพาน	หมู่	8	ต�าบลแม่ร�าพึง

	 การสร้างวัฒนธรรมจิตอาสาทั่วทั้งองค์กร
	 ปี	2557	พนักงานของบริษัทได้ร่วมมือ	ด�าเนินกิจกรรมเอสเอสไอ
อาสาหลัก	1	กิจกรรม	และกิจกรรมอาสาย่อยภายใต้โครงการ	25	ป	ี
เอสเอสไอ	250	ความดีพันดวงใจอาสา	จ�านวน	21	ความดี	

	 รวมพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	531	คน	หรือคิดเป็น	4,248	
ชั่วโมงงาน	 และประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน	
ทั้งสิ้น	320	คน	หรือคิดเป็น	2,560	ชั่วโมงงาน
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บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)

	 การขยายเครือข่ายอาสาสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
 โครงการแต้มขันปันน้อง
	 บรษิทัร่วมกจิกรรมจติอาสา	“แต้มขนัปันน้อง	ครัง้ที	่13”	ด้วยการ
มอบอุปกรณ์กีฬาและสมทบทุนการศึกษา	พร้อมร่วมด�าเนินกิจกรรม
ปรับปรุงอาคารเรียน	 กิจกรรมนันทนาการ	 แก่เด็กๆ	 โรงเรียนบ้าน
หนองตาก้าย	 อ�าเภอเลาขวัญ	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ซึ่งเป็นโรงเรียน	
ในถิ่นทุรกันดาร	 กิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยคณะสื่อมวลชน	 ชมรม
พลังงานเพื่อสังคม	

	 โครงการเยาวชนอาสาปันน�้าใจสู่สังคม
	 บริษัทได้ริเริ่มและจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาในท้องถิ่น		
ในนาม	 “กลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสา”	 สนับสนุนทุนตั้งต้นให้แก่
กลุ ่มเยาวชนบางสะพานได้น�าไปบริหารจัดการ	 โดยจัดกิจกรรม	
หารายได้เข้ากลุ่ม	และน�าเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมไปช่วยเหลือ	
ผูด้้อยโอกาสและผูป้ระสบภยัทางสงัคมในรปูแบบต่างๆ	ในปี	2557	ได้มี
การปรบัปรงุรปูแบบกจิกรรมใหม่เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วบางสะพาน	
ควบคู ่กับการปลูกฝังจิตสาธารณะของเยาวชนในการช่วยเหลือ	
และสร้างสรรค์ความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมภายใต้	
“กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยอาสา”	 โดยบริษัทร่วมมือกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ	์ มูลนิธิพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ	
และโรงเรยีนธงชยัวทิยาจดัอบรมมคัคเุทศก์น้อย	จ�านวน	61	คน	หลงัจาก	
เสร็จสิ้นการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมัคคุเทศก์น้อย	ทั้ง	61	คน
จะสบัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัปฏบิตัหิน้าทีท่กุวนัเสาร์	-	อาทติย์	พร้อมจดั	
กิจกรรมหารายได้เพื่อน�าไปพิจารณามอบช่วยเหลือผู ้ด้อยโอกาส	
และผู้ประสบภัยทางสังคม

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
ของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก

	 ในปี	 2557	 เอสเอสไอ	 ยูเค	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทนั้น	
ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม	ดังนี้

	 •		รว่มมือกับสหภาพแรงงานรับบรจิาคอาหาร	และสิง่ของจ�าเป็น	
มอบช่วยเหลือส�าหรับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่	

	 •		ให้ความช่วยเหลือแก่กิจกรรมเพื่อการกุศลซึ่งจัดโดยชุมชน	
ท้องถิ่น	

	 •		จดักจิกรรมวนัพบปะชมุชนขึน้	2	ครัง้ในปีทีผ่่านมา	เพือ่รายงาน	
ผลการด�าเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	 และแลกเปลี่ยน	
ความคิดเห็นระหว่างบริษัทและชุมชนทีไซด์อย่างต่อเนื่อง	
รวมถึงเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับชุมชน	 และมีแผน	
จะจัดขึ้นเป็นประจ�าปีละ	2	ครั้งอีกด้วย



47รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	ประจำาปี	2557
บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)

	เมกะจูล	(MJ)		
	เมกะจูล	(MJ)		
ลิตร	(Liter)
ลิตร	(Liter)	
เมกะจูล	(MJ)		

เมกกะวัตต์ชั่วโมง	
(MWh)	

เมกะจูล	(MJ)		

ตันคาร์บอน
ไดออกไซด์
เทียบเท่า		
(Tons	CO2)

4,265,870,043.74
3,464,879,958.14
	 86,104,924.00
	 1,111,673.00
	 80,099.01
	 22,249.72
	
	 3,343,305.00

	 409,640.00

4,192,104,255.51
3,375,299,827.11
	 83,933,127.00
	 1,023,596.00
	 81,680.44
	 22,689.01

	 3,380,677.00

	 404,790.00

	2,749,635,901.86
	2,167,655,070.66
	 53,902,830.00
	 657,318.00
	 58,198.08
	 16,166.13

	 20,604,613.00

	 270,767.00

	
ล้านบาท	
ล้านบาท	
ล้านบาท	
ล้านบาท	

ล้านบาท	
ล้านบาท	
ล้านบาท	
ล้านบาท	
ล้านบาท	

ร้อยละ	

ร้อยละ	
ร้อยละ	
ร้อยละ

	 60,604.00	
	 2,478.00	
	 10,597.00	
	 15,918.00	

	 4,236.00	
	 526.40	
	 2,044.65	
	 18.00	
	 95.87	

	
	 75	

	 79
	 82
	 87

	 65,387.00	
	 3,243.00	
	 (2,888.00)
	 (7,053.00)

	 4,424.00	
	 595.47	
	 1,970.87	
	 18.63	
	 157.78	

	 75	

	 72
	 70
	 80

	 65,276.00	
	 3,318.00	
	 808.00	
	 (4,903.00)

	 3,099.00	
	 620.24	
	 1,669.89	
	 17.81	
	 124.01	

	 75	

	 76
	 74
	 77

ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ
รายได้จากการขายและให้บริการรวม	
ปริมาณขายเหล็กรวม	(พันตัน)
EBITDA	รวม
ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิรวม
การแบ่งปันมูลค่าด้านเศรษฐกิจ
คู่ค้า*	
พนักงาน**	
สถาบันการเงิน	(ดอกเบี้ยจ่าย)
ชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม***
ภาครัฐ	(ภาษี)

เป้าหมาย
ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
	 •	ตลาดภายในประเทศกลุ่ม	A1
	 •	ตลาดภายในประเทศกลุ่ม	A2
	 •	ตลาดภายในประเทศกลุ่ม	B2

ปรมิาณการบรโิภคพลงังานโดยรวม
การบริโภคพลังงานทางตรง
	 •	น�้ามันเตา
	 •	ดีเซล
การบริโภคพลังงานทางอ้อม
	 •	ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้พลังงานความร้อน		
	 สะสมที่ลดลงได้

การปลดปล่อย	CO2

G4-EC1

G4-PR5

G4-EN3

G4-EN6

G4-EN15

1.	ตารางสรุปผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

2.	ตารางสรุปผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลผลการดำาเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม

    ตัวชี้วัด ข้อมูล หน่วย 2555 2556 2557 หมายเหตุ ตาม GRI

    ตัวชี้วัด ข้อมูล หน่วย 2555 2556 2557 หมายเหตุ ตาม GRI

ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดด้านพลังงาน

ตัวชี้วัดด้านการปลดปล่อย CO2

ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของลูกค้า

	 *	 มูลค่าจัดซื้อสินค้าทั่วไป
	 **	 ประกอบด้วย	เงินเดือน	ค่าจ้าง	สวัสดิการ	เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ประกันสังคม	ค่าใช้จ่ายอื่นในการพัฒนาบุคลากร
	 ***	 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน	สิ่งแวดล้อม
	****	 ประกอบด้วย	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ภาษีบ�ารุงท้องถิ่น	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ภาษีป้าย	และภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย
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บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)

คน
คน
คน

คน
คน

คน
คน
คน

	
คน
คน
คน
คน

คน
ร้อยละของจ�านวน
พนักงานทั้งหมด

1,004
-			

825
179

39
708
257

	
22
118
424
440

85
8.46

1,036
591

850
186

47
732
257

39
127
419
451

73
7.04

1,059
492

865
194

61
765
233

	
40
142
420
457

63
5.94

	ล้านลูกบาศก์
เมตร	

	
ร้อยละ	
	

ร้อยละ	
ร้อยละ	

คัน	
คัน	

เที่ยว	
เที่ยว	

1.89

98.94	

0.38	
0.68	

56
700

1,463
3,433

1.42

	

98.53	
	
1.47	
0

56
700

	1,432	
	3,326	

1.37

	

98.22	
	
1.78	
0

56
700

	1,189	
	2,010	

ปริมาณการบริโภคน�้า	
	 ในกระบวนการผลิต

ปริมาณของเสียที่สามารถน�าไป	 	
	 รีไซเคิล
ปริมาณของเสียที่น�าไปเผาท�าลาย
ปริมาณของเสียที่น�าไปฝังกลบ

จ�านวนพาหนะที่เป็นทรัพย์สิน	 	
	 ของบริษัทหรือเช่าใช้ส�าหรับ	 	
	 ขนส่งผลิตภัณฑ์
	 •	รถบรรทุกสายสั้น
	 •	รถบรรทุกสายยาว
จ�านวนเที่ยวในการขนส่งผลิตภัณฑ์
	 •	รถบรรทุกสายสั้น
	 •	รถบรรทุกสายยาว

จ�านวนพนักงาน
	 •	จ�านวนพนักงานบริษัท
	 •	จ�านวนพนักงานจ้างเหมา
จ�าแนกตามเพศพนักงานบริษัท
	 •	ชาย
	 •	หญิง
จ�าแนกตามอายุ
	 •	50	ปี	ขึ้นไป
	 •	30	-	50	ปี
	 •	น้อยกว่า	30	ปี
แบ่งตามโครงสร้างกลุ่มพนักงาน
บริษัท
	 •	ระดับบริหาร
	 •	ระดับจัดการ
	 •	ระดับหัวหน้างาน
	 •	ระดับปฏิบัติการ
การลาออกของพนักงานบริษัท
จ�านวนพนักงานที่ลาออก
สัดส่วนของพนักงานที่ลาออก

G4-EN8

G4-EN23

G4-EN30

G4-LA1

3.	ตารางสรุปผลการดำาเนินงานด้านบุคลากร

    ตัวชี้วัด ข้อมูล หน่วย 2555 2556 2557 หมายเหตุ ตาม GRI

    ตัวชี้วัด ข้อมูล หน่วย 2555 2556 2557 หมายเหตุ ตาม GRI

ตัวชี้วัดด้านการใช้น้�า

ตัวชี้วัดด้านของเสีย

ตัวชี้วัดด้านระบบขนส่ง

ตัวชี้วัดด้านการจ้างงาน
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บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)

    ตัวชี้วัด ข้อมูล หน่วย 2555 2556 2557 หมายเหตุ ตาม GRI

คน
คน
	
คน	
คน	
คน	

	คน	
ร้อยละของจ�านวน
พนักงานทั้งหมด	

	คน	
	คน	

	คน	
	คน	
	คน

คน	
คน	

	

ชั่วโมง/คน/ป	ี
ชั่วโมง/คน/ป	ี

ชั่วโมง/คน/ป	ี
ชั่วโมง/คน/ป	ี

คน

กรณี

60
25

2	
48	
35	

117	
11.65	

78	
39	

2	
42	
73

10	
10	

17.80	
25.60	

-			
-			

151

-

48
25

-			
50	
23	

128	
12.35	

75	
53	

1	
44	
83

11	
10	

22.56	
28.25	

-			
-			

404

-

43
20

-			
45	
18	

110	
10.35	

60	
50	

-			
54	
56

9	
9	

24.32	
29.19	

34.83	
26.74	

296

-

G4-LA3

G4-LA9

G4-SO4

ไม่มีการ
บันทึกข้อมูล

ของปี
2555	-	2556

ไม่มีแรงงาน
ที่อายุ

ต�่ากว่า	18	ปี

ไม่มีแรงงาน
ที่อายุ

ต�่ากว่า	18	ปี

ไม่มี
การละเมิด

ป	ี2557
คัดเลือกบุคคล
ภายนอก
69	คน
พนักงาน
ภายใน
41	คน

ตัวชี้วัดด้านการจ้างงาน

ตัวชี้วัดด้านการลาคลอดของพนักงาน

ตัวชี้วัดด้านการฝึกอบรม

ตัวชี้วัดด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น

ตัวชี้วัดด้านจริยธรรมธุรกิจ

จ�าแนกตามเพศ
	 •	ชาย
	 •	หญิง
จ�าแนกตามอายุ
	 •	50	ปี	ขึ้นไป
	 •	30	-	50	ปี
	 •	น้อยกว่า	30	ปี
การจ้างงานใหม่ของบริษัท
จ�านวนพนักงานที่ถูกรับเข้ามาใหม่
สัดส่วนของพนักงานที่ถูกรับ	
	 เข้ามาใหม่
จ�าแนกตามเพศ
	 •	ชาย
	 •	หญิง
จ�าแนกตามอายุ
	 •	50	ปี	ขึ้นไป
	 •	30	-	50	ปี
	 •	น้อยกว่า	30	ปี

จ�านวนพนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอด
จ�านวนพนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอด		
	 และยังกลับมาท�างาน

ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย
จ�าแนกตามพื้นที่สาขา
	 •	ส�านักงานกรุงเทพ
	 •	โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน
จ�าแนกตามระดับ
	 •	ระดับจัดการ	-	ระดับบริหาร
	 •	ระดับปฏิบัติการ	-	ระดับ	 	
	 		หัวหน้างาน

จ�านวนพนักงานที่ผ่านการ	
ฝึกอบรมเรื่องจริยธรรมธุรกิจ	
และการสื่อสาร

จ�านวนการละเมิดจริยธรรมธุรกิจ
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บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)

    ตัวชี้วัด ข้อมูล หน่วย 2555 2556 2557 หมายเหตุ ตาม GRI

ตัวชี้วัดด้านการจูงใจและรักษาพนักงาน

สัดส่วนของพนักงานบริษัทที่ได้รับ		
	 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ความผูกพันของพนักงานบริษัท 
 ที่มีต่อบริษัท
เป้าหมาย
จ�านวนพนักงานบริษัทที่เข้าร่วมท�า	
	 แบบส�ารวจ
	 •	พนักงานส�านักงานกรุงเทพฯ
	 •	พนักงานโรงงานเอสเอสไอ	 	
	 		บางสะพาน
คะแนน
	 •	คะแนนความผูกพันบริษัท
	 •	คะแนนความผูกพัน	 	
	 		ส�านักงานกรุงเทพ
	 •	คะแนนความผูกพันโรงงาน		
	 		บางสะพาน

ร้อยละ	

ร้อยละ	

ร้อยละ
ร้อยละ	

ร้อยละ	
ร้อยละ	

ร้อยละ

100.00

65.00

11.00
89.00

58.00
37.00

61.00

100.00

65.00

9.00
91.00

58.00
34.00

60.00

100.00

65.00

9.40
90.60

54.00
39.00

56.00

4.	ตารางสรุปผลการดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กรณี/ล้านชั่วโมง
ท�างาน

กรณี/ล้านชั่วโมง
ท�างาน

4.36			

0.34

2.97

0.99

2.92

1.1

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR)
	 •	พนักงานและผู้รับเหมา

ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บ 
 ถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)
	 •	พนักงานและผู้รับเหมา

G4-LA6

    ตัวชี้วัด ข้อมูล หน่วย 2555 2556 2557 หมายเหตุ ตาม GRI

ตัวชี้วัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

LITFR	:	(จ�านวนรายที่บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานหนึ่งวันขึ้นไป	x	1,000,000)	/	ชั่วโมงการท�างานทั้งหมด	 	

IFR	:		(Number	of	injury	x	1,000,000)/Total	working	hour	 	

ใช้หลัก	
Hewitt

Associates
ในการส�ารวจ
ความผูกพัน
พนักงาน
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บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ	ปี	2557

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น		
ด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม	
ในการทำางานระดับประเทศ	ประจำาปี	2557	
(รางวัลต่อเนื่อง	3	ปี)
โดย
กระทรวงแรงงาน

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
ในกลุ่มคะแนนสูงสุด	ประจำาปี	2557		
(Annual	General	Meeting	Checklist:	AGM	Checklist)
โดย
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน	
10	ปีติดต่อกัน	(พ.ศ.	2548	-	พ.ศ.	2557)		
ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน	(ติดต่อกัน	3	ปี)
โดย
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน		
กระทรวงแรงงาน

รางวัล	“ASEAN	Energy	Awards	2014”	
ประเภทการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นใน
โรงงานขนาดใหญ่	
ซึ่งนับเป็นรางวัลแรกระดับอาเซียนของบริษัท		
โดย
ASEAN	Center	for	Energy	(ACE)

โล่รางวัลประกาศ
เกียรติคุณ
องค์กรซีเอสอาร์ที่มี	
ความเป็นเลิศ
โดย	
กระทรวงพัฒนาสังคม	
และความมั่นคงของมนุษย์

รางวัล	CSRI	Recognition	ประจำาป	ี2557
โดย
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม	(CSRI)	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น	ประเภทการเพิ่มผลผลิต		
โดย
กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น	
ประจำาปี	2557	(EIA	Monitoring	Award	2014)	
โดย
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

ผลการประเมินโครงการสำารวจ
การกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจำาปี	2557
(Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	
Companies	2014)	
ระดับดีเลิศ		
โดย	
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์	
และตลาดหลักทรัพย์	
ร่วมกับ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รางวัล	Thailand	Energy	
Awards	ประจำาปี	2557	
ด้านอนุรักษ์พลังงาน	
ประเภทโรงงานควบคุมดีเด่น
โดย
กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	
กระทรวงพลังงาน
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บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)

ขอบเขตของรายงานฉบับนี้

	 รายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั	สหวริยิาสตลีอนิดสัตรี	
จ�ากดั	(มหาชน)	หรอื	“เอสเอสไอ”	ฉบบัประจ�าปี	2557	นี	้นบัเป็นรายงาน
ฉบับที่	6	ที่บริษัทได้จัดท�าและพิมพ์เผยแพร่สู่ผู้ถือหุ้น	ผู้มีส่วนได้เสีย	
นักลงทุน	 และประชาชนทั่วไป	 ในรายงานฉบับนี้ได้มีการเพิ่มเติม	
การมส่ีวนร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี	และประเดน็มุง่เน้นของผูม้ส่ีวนได้เสยี	
แต่ละกลุ่ม	 และน�าประเด็นเหล่านั้นมาก�าหนดเป็นกรอบการด�าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น	
ท่ามกลางความท้าทายและการเปลี่ยนของโลก	 ทั้งในมิติเศรษฐกิจ	
สังคม	และสิ่งแวดล้อม	
	 เนือ้หาส่วนใหญ่ในรายงานฉบบันีค้รอบคลมุกลยทุธ์	นโยบาย	และ
แนวทางการด�าเนินงาน	ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และ
สิ่งแวดล้อม	ในช่วงระหว่างวันที่	1	มกราคม	2557	ถึง	31	ธันวาคม	
2557	ของบรษิทัเป็นหลกั	และมบีางส่วนทีเ่ชือ่มโยงไปยงับรษิทัในกลุม่
เอสเอสไอด้วย	 ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบ	
ต่อสังคมที่ส�าคัญของบริษัทได้มีการส่งต่อและขยายผลไปสู่บริษัท	
ในกลุ่มให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :	

สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตร	ีจำากัด	(มหาชน)
28/1	อาคารประภาวิทย์	ชั้น	2	-	3
ถนนสุรศักดิ	์แขวงสีลม	เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร	10500
โทรศัพท์		 0-2238-3063-82,	
		 0-2630-0280-6	
โทรสาร		 0-2236-8890,	
	 0-2236-8892

	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการขยายขอบเขตการ
รายงานในอนาคตเนื่องจากบริษัทมีหน่วยธุรกิจอยู่ต่างประเทศด้วย	
	 การจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ประยุกต์ใช้
แนวทางการรายงานของ	Global	Reporting	 Initiative	(GRI)	G4		
ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้กันแพร่หลายตามหลักสากล	 นอกจากจัดพิมพ์
เป็นรูปเล่มแล้วบริษัทยังได้เผยแพร่รายงานฉบับนี้ผ่านเว็บไซด์		
www.ssi-steel.com	 เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลของทุกท่าน
อีกด้วย

การจัดทำารายงาน
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บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)

 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  ความคาดหวัง ช่องทางการสื่อสาร จ�านวนครั้งในการเชื่อมโยง

ผู้ถือหุ้น 
และนักลงทุน

 
ลูกค้า

คู่ค้า

 

คู่แข่งทางการค้า

 

พนักงาน

•	 ระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
•	 การบริหารความเสี่ยงที่ดี
•	 ผลประกอบการและผลตอบแทนที่ดี
•	 แผนการลงทุนในอนาคต
•	 การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
	

•	 คุณภาพผลิตภัณฑ์
•	 การสนับสนุนด้านเทคนิค	
•	 การส่งมอบตรงเวลา
•	 คุณภาพการบริการ
•	 การเข้าถึงสินค้า	
•	 ข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องเหมาะสม	
•	 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางสังคม	
	 และสิ่งแวดล้อม

•	 การส่งเสริมคุณภาพ
•	 การส่งเสริมด้านเทคนิค
•	 การจัดการด้านอาชีวอนามัย		
	 ความปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

•	 การค้าอย่างเป็นธรรม	
•	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของ	
	 คู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือ	
	 ไม่เหมาะสม
•	 ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

•	 สภาพแวดล้อม	สุขอนามัย		
	 ความปลอดภัยในการท�างาน
•	 การพัฒนาทักษะเพื่อความก้าวหน้า
•	 การประเมินผลงาน	และการจ่าย	
	 ผลตอบแทนที่เป็นธรรม
•	 การสื่อสาร
•	 ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน	
•	 สวัสดิการ

การประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานประจ�าปี
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ	์	
เว็บไซต์	
โรดโชว์และความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงิน		
การเยี่ยมชม

การพบปะ	
การประชุม	
การสร้างความสัมพันธ์ผ่านเครื่องมือ	เช่น		 	
	 เว็บไซต์	คู่มือผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ
การรับข้อร้องเรียน	
การเยี่ยมชมกิจการ
	
	

การประชุมสัมมนาประจ�าปี	
การพบปะ	
กระบวนการในการคัดเลือกสรรหา	
ระบบให้ค�าแนะน�า

การประชุมหารือ
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม	
การพบปะสังสรรค	์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์	
	 ร่วมกัน			

การประชุม	
การฝึกอบรมภายใน	
กิจกรรมพนักงานสัมพันธ	์
การพบปะ
เสียงตามสาย	
ระบบอินทราเน็ต
จดหมายอิเล็กทรอนิกส	์
การรับข้อร้องเรียน

1	ครั้งต่อปี
รายปี
ตามความเหมาะสม
ต่อเนื่อง
ตามความเหมาะสม
ตามความเหมาะสม

ตามความเหมาะสม
ตามความเหมาะสม
ต่อเนื่อง

ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
	
	

ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง

ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง

ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นด้านความยั่งยืน

	 บริษัทมีช่องทางเพื่อรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	 เกี่ยวกับ	
การกระท�าผดิกฎหมาย	รวมถงึการกระท�าอืน่ๆ	ทีอ่ยูใ่นข่ายท�าให้ผูแ้จ้ง
หรือบริษัทได้รับความเสียหาย	โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน	 ทั้งนี้	 เบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่มีถึงคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน	
จะได้รบัการตดิตามและตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ	ด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไข
ในส่วนที่เกี่ยวข้องและแจ้งผลการด�าเนินการกลับไปยังผู้แจ้งโดยเร็ว	

รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย	 และมีการสรุป
ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทปีละสองครั้ง	
	 นอกจากนี้	ยังมีช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย	7	กลุ่มหลัก	
เพือ่ให้เข้าใจมมุมอง	ประเดน็ทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีคาดหวงับนพืน้ฐานของ
การมส่ีวนร่วมและน�ามาประเมนิการตอบสนองต่อความคาดหวงัของ	
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม	 รวมถึงปรับปรุงพัฒนา	
อย่างต่อเนื่องเพื่อน�าพาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นด้านความยั่งยืน
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การประเมินประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน	

	 บรษิทัได้จดัท�ารายงานฉบบันี	้โดยเนือ้หาทีไ่ด้มาจากการพจิารณา
โดยการวเิคราะห์ประเดน็ส�าคญั	ซึง่ครอบคลมุถงึการทบทวนความเสีย่ง	
และโอกาสทางธรุกจิในปัจจบุนัและอนาคต	ตามกรอบการด�าเนนิงาน
ของ	Global	Reporting	Initiative	(GRI)	ประกอบกบัข้อมลูต่างๆ	ทีไ่ด้
จากผูม้ส่ีวนได้เสยีภายในระหว่างการจดัท�ารายงาน	และประเมนิสาระ
ส�าคัญตามแนวทางการรายงานของ	GRI	 เวอร์ชั่น	4	(G4)	 และเป็น
รายงานระดับ	“Core”	โดยเปิดเผยหมวดส�าคัญ	(Material	Aspect)	
ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดในตารางแสดงตัวชี้วัด	
(GRI	G4	Content	Index)	

 1. คัดเลือกประเด็น	 ระบุประเด็นที่มีนัยส�าคัญด้านความยั่งยืน	
โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดตามมาตรฐานของ	GRI	มาตราฐานสากลใน
ธุรกิจเดียวกัน	และแนวโน้มของธุรกิจเหล็ก	ก่อนคัดเลือกประเด็นที่มี	
นัยส�าคัญต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ	 ประเด็นความเสี่ยงทางธุรกิจ	 และ
กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท	 ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความ
ส�าคัญและคาดหวัง	และสร้างคุณค่าร่วมกัน
	 2. ประเมินสาระส�าคัญ	 ประเมินประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อการ
ด�าเนินธุรกิจ	 และประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ	 ตามระดับ
นัยส�าคัญสูงสุดและปานกลาง	ส�าหรับประเด็นอื่นๆ	ทั่วไป	บริษัทได้
รายงานผ่านช่องการสื่อสารที่มี	อาทิ	รายงานประจ�าปี	แบบรายงาน	
56-1	เว็บไซต์หรือช่องทางอื่นๆ	ของบริษัท	
	 3. การทวนสอบประเดน็	สอบถามความคดิเหน็ของผูม้ส่ีวนได้เสยี	
เพื่อให้ข้อมูลที่รายงงาน	 สอดคล้องกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจ
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	 โดยคณะท�างานบริหารระบบ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมตรวจสอบการประเมนิประเดน็ทีม่นียัส�าคญั
ต่อองค์กร	 และก�าหนดรูปแบบของรายงาน	 เพื่อให้มั่นใจว่ารายงาน	
มีความครอบคลุมประเด็นที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	 และ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ตารางประเมินนัยส�าคัญ

	 1.		การสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า
	 2.		การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการประกอบธุรกิจ	
	 	 ด้วยความเป็นธรรม
	 3.		การต่อต้านการทุจริต
	 4.		การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
	 5.		ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
	 6.		การจัดการทรัพยากรน�า้
	 7.		การพัฒนาบุคลากรและสิทธิมนุษยชน
	 8.		นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
	 9.		การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ความส�าคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมต่อการด�าเนินธุรกิจ

คว
าม

ส�า
คัญ

ขอ
งผ

ู้มีส
่วน

ได
้เส

ีย

ประเด็นที่มี 
นัยส�าคัญปานกลาง

7, 8, 9

ประเด็นที่มีนัยส�าคัญน้อยสุด
ไม่รายงาน 

ประเด็นที่มีนัยส�าคัญสูงสุด
1, 2, 3, 4, 5, 6

 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  ความคาดหวัง ช่องทางการสื่อสาร จ�านวนครั้งในการเชื่อมโยง

•	 การสร้างงาน	
•	 การแข่งขันที่เป็นธรรม	
•	 ความปลอดภัยในการท�างาน	
•	 การลงทุนเพิ่มเติม	
•	 การส่งเสริมเศรษฐกิจชาติ

•	 การพัฒนาชุมชน
•	 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	
	 อาชีวอนามัย	และความปลอดภัย
•	 โครงการลงทุนเพิ่มเติม
•	 การถ่ายทอดความรู้
•	 สนับสนุนกิจกรรมชุมชน
•	 การขนส่งผลิตภัณฑ์

การพบปะให้ข้อมูล	
การเป็นสมาชิก	และร่วมกิจกรรม

	

การพบปะ	
การประชุมประจ�าเดือน	
การประชุมกลุ่มผู้น�าการเยี่ยมชม	
การสนับสนุนกิจกรรม	
การให้ความช่วยเหลือ
กิจกรรมการสื่อสาร
การส�ารวจความคิดเห็น	
การรับข้อร้องเรียน

ต่อเนื่อง
ตามความเหมาะสม
	
	
	

ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ตามความเหมาะสม
ต่อเนื่อง

องค์กรก�ากับดูแล

 

สังคมและชุมชน



•	 Fully	Reported
•	 Partilly	Reported
o	 Not	Reported
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GRI	Content	Index

Strategy	and	Analysis

Organizational	Profile

Identified	Material		
Aspects	and		
Boundaries

Stakeholder		
Engagement

Report	Profile

Governance

G4-1	
G4-2	
G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8	
G4-9
G4-10
G4-11
G4-12
G4-13	
G4-14
G4-15
G4-16

G4-17
G4-18
G4-19
G4-20

G4-21

G4-22

G4-23

G4-24
G4-25
G4-26
G4-27
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32
G4-33

G4-34
G4-35
G4-36
G4-37
G4-38

2,	3
2,	3,	12,	13	and	annual	report	page	6,	7,	28,	29

5,	52
5
52

5-7	and	annual	report	page	8-10
5,	and	annual	report	page	8-10

5,	12-13,	and	annual	report	page	6-7
5,	52

32,	48-49
Not	applicable

8,	9,	and	annual	report	page	17-20
Annual	report	page	6,	7,	12,	13

12-13,	14-27,	and	annual	report	page	29	
2-3,13,	47

Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	
against	Corruption	(CAC),	page	31	

Annual	report	page	21
52-54,	“Report	Preparation”

54,	“Results	of	Significant	Issue	Assessment	2014”
The	Aspect	is	material	within	the	organization,	refer	to	

“About	this	report”	and	“Assessment	of	SSI’s	Key		
Sustainability	Issues”	on	page	52-54

refer	to	page	52-54	“About	this	report”		
and	page	27	“Result	of	Stakeholder	Survey”
There	are	not	any	restatements	of	information

provided	in	previous	report.
There	is	no	significant	change	from	previous		
reporting	period	in	scope	and	boundary.	

Please	refer	to	“About	this	report”,	page	52-54.
8,	9,	and	53-54,	“Stakeholder	Engagement”

53-54,	“Stakeholder	Engagement”
8,	9,	and	53-54,	“Stakeholder	Communication	Process”
27	and	53-54,	“Stakeholder	Communication	Process”

52
52
52
52

55-59
Our	financial	data	are	audited	by	Independent	Auditor	

(Refer	to	annual	report,	page	137)
8-9,	and	annual	report	page	85-90,	96

10,	and	annual	report	page	96
10,	and	annual	report	page	96
Annual	report	page	39-51,	96
Annual	report	page	97-99

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

General	Standard	Disclosures

 GRI Aspect  Indicator Level of reporting Page  Note 
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 GRI Aspect  Location of Disclosure Indicator Level of reporting Page 

 GRI Aspect  Location of Disclosure Indicator Level of reporting Page 

Specific	Standard	Disclosures	Overview

Economic

Governance

Ethics	and	Integrity

Disclosures	on
	Management		
Approach

Economic	performance

Market	Presence

Indirect	Economic	
Impacts
Procurement	Practices

G4-EC1
G4-EC2
G4-EC3
G4-EC4
G4-EC5
G4-EC6
G4-EC7
G4-EC8
G4-EC9

•

•
•
o
o
o
o
o
•
•

12-13,	and	annual	report	page	6-7

2,	3,	12,	13,	47	and	annual	report	131-136
20-26

Not	applicable

2-3,	13,	47
2-3,	13,	41

SSI
Partner
Customer
Community

SSI

SSI
Community

 GRI Aspect  Indicator Level of reporting Page  Note 

Annual	report	page	39
Annual	report	page	97-99
Annual	report	page	88-89

	10,	and	annual	report	page	5,	68,	69,	76-77,	96	
33,	49	and	annual	report	page	93
10,	and	annual	report	page	92
Annual	report	page	29-33,	68-69
Annual	report	page	29-33,	68-69
10	and	annual	report	page	68-69

54
10,	and	annual	report	page	68-69

In	2014,	there	was	zero	case.
Annual	report	page	60-62
Annual	report	page	60
Annual	report	page	92

Not	applicable
Not	applicable:	Proprietary	information

8,	9
page	30-31,	83
page	30-31,	83

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
o
•
•
•
•

G4-39
G4-40
G4-41
G4-42
G4-43
G4-44
G4-45	
G4-46
G4-47
G4-48
G4-49
G4-50
G4-51
G4-52
G4-53
G4-54	
G4-55
G4-56
G4-57	
G4-58

General
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 GRI Aspect  Location of Disclosure Indicator Level of reporting Page 

Environmental

•
•
•
o
•
•
•
•
•
•
o
o
•
•
•
•
o
•
•
o
•
•
•
o
o
o
•
o
o
•
o
•
•
•

16
25,	26,	48
16,	17,	47

Not	applicable
21

16,	17
16,	17
17,	48
17,	48
17

19,	20
19,	20

20-21,	47
20-21,	47

22-24
20-26

20-25
17-18

25-26,	48

15

Annual	report	page	83
15,	48

2-3,	18-19
15

27,	54

Materials

Energy

Water

Biodiversity

Emission

Influents	and	waste

Product	and	Services

Compliance
Transport
Overall	
Supplier	Environmental	
Assessment
Environmental		
Grievance	Mechanisms

SSI

SSI

SSI

SSI
Community

SSI

SSI

SSI

SSI
SSI
SSI
SSI

SSI

G4-EN1
G4-EN2
G4-EN3	
G4-EN4
G4-EN5
G4-EN6
G4-EN7
G4-EN8
G4-EN9
G4-EN10
G4-EN11
G4-EN12
G4-EN13
G4-EN14
G4-EN15
G4-EN16
G4-EN17
G4-EN18
G4-EN19
G4-EN20
G4-EN21
G4-EN22
G4-EN23
G4-EN24
G4-EN25
G4-EN26
G4-EN27
G4-EN28
G4-EN29
G4-EN30
G4-EN31
G4-EN32
G4-EN33
G4-EN34
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32,	48,	49
13,	34,	47

49

14,	15
2-3,	14,	50

33,	49
49
50
32

SSI	found	no	illegal	actions	from	performing	
supplier	assessments,	auditing	and	evaluation

SSI	has	received	no	significant		
complaints,	affecting	the	business.

33,	49

8,	9

32,	49,	No	case	of	child	labor		
in	our	operations.

32,	49,	No	case	of	forced	labor	
in	our	operations.

SSI	found	no	illegal	actions	from	performing	
supplier	assessments,	auditing	and	evaluation

Social

Employment

Labor/Management	
Relations
Occupational	Health	
and	Safety

Training	and	Education

Diversity	and	Equal		
Opportunity
Equal	remuneration	for	
women	and	men

Supplier	Assessment	for	
labor	practices

Labor	practices		
grievance	Mechanisms

Investment

Non-discrimination
Freedom	of	association	
and	collective	
Child	Labor

Forced	or	compulsory	
labor
Security	practices
Indigenous	rights
Assessment
Supplier	human	rights	
assessment

Human	rights	grievance	
mechanisms

SSI

SSI

SSI

SSI

SSI

SSI
Supplier

SSI

SSI

SSI
SSI

SSI

SSI

SSI
SSI
SSI
SSI

Supplier

SSI

G4-LA1
G4-LA2
G4-LA3
G4-LA4

G4-LA5
G4-LA6
G4-LA7
G4-LA8
G4-LA9
G4-LA10
G4-LA11
G4-LA12

G4-LA13

G4-LA14

G4-LA15
G4-LA16

	

G4-HR1
G4-HR2
G4-HR3
G4-HR4

G4-HR5

G4-HR6

G4-HR7
G4-HR8
G4-HR9
G4-HR10

G4-HR11
G4-HR12

Labor Practices And Decent Work

Human Rights

 GRI Aspect  Location of Disclosure Indicator Level of reporting Page 

•
•
•
o

•
•
o
o
•
•
•
•

o

•

o
•

o
•
o
•

•

•

o
o
o
•

o
o
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Society

Product	Responsibility

Local	Communities

Anti-corruption

Public	policy
Anti-competitive		
behavior
Supplier	assessment	for	
impacts	on	society
Grievance	Mechanisms	
for	Impacts	on	Society

SSI

SSI

SSI
SSI

SSI

SSI

G4-DMA
G4-SO1
G4-SO2
G4-SO3
G4-SO4
G4-SO5
G4-SO6
G4-SO7
G4-SO8
G4-SO9
G4-SO10
G4-SO11

Customer	Health	and	
Safety
Products	and	service	
labeling

Marketing		
Communications
Customer	privacy

Compliance

SSI

SSI

SSI

SSI,
Partner,
Customer

SSI,	
Partner,
Customer

G4-PR1
G4-PR2
G4-PR3
G4-PR4
G4-PR5
G4-PR6
G4-PR7
G4-PR8

G4-PR9

 GRI Aspect  Location of Disclosure Indicator Level of reporting Page 

 GRI Aspect  Location of Disclosure Indicator Level of reporting Page 

•
•
o
o
•
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
•
o
o
•

•

37
3,	13,	37

30-31,	49

47

SSI	strictly	protects	confidential		
information	of	customers	(as	promagated	
in	the	Business	Ethics	of	the	Company).																																																
In	2014,	there	was	no	substantiated		

complaint	regarding	breaches	of	customer	
privacy	and	losses	of	customer	data,		

page	8-9,	28
In	2014,	there	was	no	fines	for	non-

compliance	with	laws	and	regulations	
concerning	the	provision	and	use	of	

products	and	services.		
Annual	report	page	83







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

บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน)

สำ�นักง�นโรงง�น : 
9 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกลางนา-ยายพลอย 
ตำาบลแม่รำาพึง อำาเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3269-1403-5,
  0-3269-1412-5,
  0-3269-1419-20
โทรสาร : 0-3269-1416,
  0-3269-1421
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