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 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	ของบริษัท	สหวิริยาสตีล 
อินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)		หรือ	“เอสเอสไอ”	ฉบับประจ�าปี	2556	 
(ผลการด�าเนินงานระหว่าง	 มกราคม	 -	 ธันวาคม	 2556) นี ้
นับเป็นรายงานฉบับที่	 5	 ที่บริษัทได้จัดท�าและพิมพ์เผยแพร่สู่ 
ผู้ถือหุ้น	ผู้มีส่วนได้เสีย	นักลงทุน	และประชาชนทั่วไป	ในรายงาน
ฉบบันีไ้ด้มีการเพิม่เตมิการมส่ีวนร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี	และประเด็น	
มุ่งเน้นของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม	 และน�าประเด็นเหล่านั้นมา
ก�าหนดเป็นกรอบการด�าเนินกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพือ่	
ให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นท่ามกลางความท้าทายและการเปลี่ยน 
ของโลกทั้งในมิติเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม
 

	เนือ้หาส่วนใหญ่ในรายงานฉบบัน้ีครอบคลมุผลการด�าเนินงานของ
บรษิทัเป็นหลกั	และมีบางส่วนทีเ่ชือ่มโยงไปยงับรษิทักลุม่เอสเอสไอ 
ด้วย	ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ท่ีส�าคัญของบริษัทได้มีการส่งต่อและขยายผลไปสู่บริษัทในกลุ่ม 
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
	 การจดัท�ารายงานความรับผดิชอบต่อสงัคมฉบบันี้ประยกุต์ใช้
แนวทางการรายงานของ	Global	Reporting	Initiative	(GRI)	G	3.1 
ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้กนัแพร่หลายตามหลักสากล	นอกจาก	จัดพิมพ์
เป็นรูปเล่มแล้วบริษัทยังได้เผยแพร่รายงานฉบับนี้ผ่าน	 เว็บไซต์ 
www.ssi-steel.com	เพือ่เพิม่โอกาสในการเข้าถงึข้อมลูของทกุท่าน
อีกด้วย

ขอบเขตของรายงานฉบับนี้

สารบัญ
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ประเภทรางวัล จัดโดยหน่วยงาน

รางวัล SET Awards 2013 - บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคม ประจำาปี 2556 
ประเภทบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ระหว่าง 10,000-20,000 ล้านบาท

รางวัล CSRI Recognition

รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ 

และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2556) 

ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน (ติดต่อกันสองปีซ้อน)

รางวัลประกาศเกียรติคุณระดับทองแดงใน “โครงการรณรงค์ 

ลดอุบัติเหตุจากการท�างานให้เป็นศูนย์ประจ�าปี พ.ศ. 2556” 

(Zero Accident Campaign 2013)

ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจากโครงการคุณภาพ

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2556

(Annual General Meeting: AGM) 

ผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ�าปี 

2556 ระดับดีเลิศ ตามโครงการ Corporate Governance 

Report of Thai Listed Companies 2013 

รางวลัสถานประกอบกจิการดีเด่น ด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดล้อมในการท�างานระดับประเทศ ประจ�าปี 2556 

(รางวัลต่อเนื่อง 2 ปี)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์

ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	และสมาคมบริษัท

จดทะเบียนไทย

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์

ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

กระทรวงแรงงาน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
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เสร�มความมั�นคง
ธุรกิจหลัก

เสร�มสรางรายได และ
สนับสนุนความมั�นคง
อยางยั�งยืน

เสร�มสรางรายได 
และสนับสนุนความมั�นคง
อยางยั�งยืน

ลดตนทุน และเพ��มรายได ลดตนทุน และเพ��มรายไดธุรกิจหลัก

100 % 35.19% 3.7% 51% 99.99 %

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ธุรกิจเหล็กแผนร�ดเย็นธุรกิจเหล็กแผนร�ดรอน ธุรกิจเหล็กแผนเคลือบ ธุรกิจว�ศวกรรมธุรกิจทาเร�อ

บร�ษัท 
สหว�ร�ยาสตีลอินดัสตร�  ยูเค จำกัด

บร�ษัท 
สหว�ร�ยาสตีลอินดัสตร� จำกัด 
(มหาชน)

บร�ษัท 
เหล็กแผนเคลือบไทย จำกัด

บร�ษัท 
ทาเร�อประจวบ จำกัด

บร�ษัท 
เวสทโคสท  เอ็นจ�เนียร�่ง จำกัด

บร�ษัท 
เหล็กแผนร�ดเย็นไทย จำกัด 
(มหาชน)

เหล็กแทงแบน เหล็กแผนร�ดเย็น เหล็กแผนเคลือบสังกะสี 
ดวยกรรมว�ธีทางไฟฟา   

ทาเร�อพาณิชยเอกชน งานดานว�ศวกรรมและ
ซอมบำรุง และออกแบบ
ทางว�ศวกรรม  

เหล็กแผนร�ดรอนชนิดมวน
เหล็กแผนร�ดรอนชนิดมวน
ประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำมัน  

	 บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตร	ีจ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	เอสเอสไอ	
เป็นผู้ผลิตเหล็กครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้	ด้วยก�าลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด	4	ล้าน
ตันต่อปี	โดยมุ่งเน้นการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชั้นคุณภาพ
พเิศษเพือ่รองรบัความต้องการใช้เหลก็ทีเ่พิม่ขึน้ของภมูภิาค	ส�าหรบั
อุตสาหกรรม	ยานยนต์	พลังงาน	การขนส่ง	และการก่อสร้าง	ส�าหรบั
อตุสาหกรรมเหลก็ต้นน�า้	เอสเอสไอได้ลงทุนในโรงงานเอสเอสไอทไีซด์
ซึ่งเป็นโรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจรที่ทันสมัย 
ตัง้อยูใ่นเมอืงเรดคาร์	ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืของประเทศ	อังกฤษ	
มีก�าลังการผลิต	3.6	ล้านตันต่อปี	ภายใต้การด�าเนินงานของบริษัท	
สหวริิยาสตีลอินดัสตรี	ยูเค	จ�ากัด	(เอสเอสไอ	ยูเค)	โดยลงทุนร้อยละ
100	 	 เอสเอสไอทีไซด์	 ผลิตเหล็กแท่งแบนชั้นคุณภาพสูงส่งเป็น
วตัถดุบิให้เอสเอสไอ	เพ่ือรองรบัการผลติของบรษิทั	และความต้องการ
ในตลาดโลกที่เพิม่ขึ้น	ส�าหรับอุตสาหกรรมเหล็กปลายน�้า	บริษัทได้
ร่วมลงทนุในโครงการต่อเนือ่งปลายน�้าทีส่�าคญั	ประกอบด้วยบริษัท	
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจ�ากัด	(มหาชน)	(TCRSS)	ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็ก
แผ่นรีดเย็นรายแรกและรายใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย	บริษัท 
เหล็กแผ่นเคลือบไทย	จ�ากัด	(TCS)	ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี

ด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้	 โรงงานท้ังหมดในประเทศไทยของกลุ่มเอสเอสไอ 
ตั้งอยู่บนชายฝั่งด้านตะวันตกของอ่าวไทย	ณ	อ�าเภอบางสะพาน	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร	เพียง	400	
กิโลเมตร	และเป็นท�าเลยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดในประเทศส�าหรับการ
ด�าเนนิธรุกจิเหลก็แบบครบวงจร	บริษทั	ท่าเรอืประจวบ	จ�ากดั	(PPC)	
ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนที่มีความลึกที่สุดในประเทศไทย
รองรับการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กได้ในปริมาณมาก	
นอกจากนี้เอสเอสไอยังขยายขีดความสามารถในงานวิศวกรรม
บริการโดยลงทุนร้อยละ	100	ในบรษิทั	เวสท์โคสท์	เอน็จิเนียร่ิง	จ�ากดั	
(WCE)	 ให้บริการงานด้านวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง	 รวมถึงการ
ออกแบบทางวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ	ในธุรกจิเหล็ก	พนักงาน
ของเอสเอสไอทกุคนมคีวามมุ่งมัน่และพลงัขบัเคลือ่นสูค่วามส�าเรจ็	
ซึ่งสะท้อนผ่านวิสัยทัศน์	 พันธกิจของบริษัท	 “สร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า	สร้างก�าไร
สม�่าเสมอ	สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน”

	 ท่านสามารถสบืค้นข้อมลูเพิม่เตมิได้ที	่www.ssi-steel.com

โครงสร้างกลุ่มเอสเอสไอ

รู้จักเอสเอสไอ
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โลกด้วย	การส่งเสริมด้านการศึกษาท้องถิน่และพฒันาหลักสูตรของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเหล็กและเหล็กกล้าบางสะพาน 
ทีน่อกจากจะช่วยยกระดบัคณุภาพการศกึษาชมุชนในขณะเดยีวกนั
ยังช่วยพัฒนาบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ 
และการเพิ่มสัดส่วนการจ้างงานในพื้นที่ด�าเนินการทั้งโรงงาน
เอสเอสไอบางสะพาน	และโรงงานเอสเอสไอทไีซด์ซึง่ช่วยสร้างงาน
และลดปัญหาการย้ายถิ่นฐานของคนในชุมชน		
	 ส่วนท่ีสองเป็นกจิกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม	ภายใต้แนวคดิ	
“สร้างสรรค์•ความแข็งแกร่ง”	โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสรมิความแขง็แกร่งกลุม่ผูด้้อยโอกาสในสงัคม	การพัฒนาชมุชน
ด้านการศึกษา	สิ่งแวดล้อม	การพัฒนาอาชีพ	และ	คุณภาพชีวิต
	 กิจกรรมดังกล่าว	นอกจากจะส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันให้กับบริษัทในด้านต่างๆ	แล้ว	ยังน�าไปสู่ผลประโยชน์ท่ี
เกื้อหนุนกันอย่างยั่งยืนระหว่างบริษัท	 ผู้มีส่วนได้เสีย	 สังคม	และ
ชุมชนอีกด้วย

ด้านเศรษฐกิจ
	 บรษิทัได้ตดิตามสถานการณ์เศรษฐกจิอย่างใกล้ชดิและด�าเนนิ
กลยุทธ์	 การจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ	 ตามความเหมาะสม 
ทั้งด้านการตลาด	การผลิต	และการเงิน	 ในปี	 2556	กิจกรรมทาง
ธรุกจิของบริษัทได้แบ่งปันคุณค่าทางเศรษฐกิจรวมประมาณ	7,167	
ล้านบาท	 ในขณะที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการที่มี
มูลค่าเพ่ิมกับลูกค้า	 เพ่ือสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถจ�าหน่ายและ
ขยายตลาดได้มากข้ึน	 โดยในปี	 2556	บริษัทได้ผลิตและส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ	(Premium	Value	Products:	PVP)
จ�านวน	 716,789	ตัน	หรือคิดเป็นร้อยละ	 34	 ของปริมาณการ 
ส่งมอบสินค้าทั้งหมด
	 ส�าหรบัโรงงานเอสเอสไอทไีซด์ได้สร้างมลูค่าส่งออกเหลก็แท่ง
ให้กับประเทศอังกฤษปี	 2556	อยู่ที่	 1.47	 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	
และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง	2	พันล้านเหรียญสหรัฐฯในปี	2557

ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
	 เราบรรลเุป้าหมายในการลดสถติกิารเกดิอบุตัเิหตทุุกกรณรีวม
ถึงอัตราความถ่ีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	 (LTIFR	 -	 Lost	 Time	
Injury	Frequency	Rate)	ของกลุ่มเอสเอสไอเหลือเพียง	1.50	ในปี	
2556	จากอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	2.55	ในปี	2555	โดย
ในส่วนของโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน	 เราด�าเนินการตามแผน
ฝึกอบรมด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยั	และแผนปฏิบติัการ
ความปลอดภยัในการขนส่งวตัถดุบิและผลติภณัฑ์		อาทิ	จดัหลกัสตูร
ฝึกอบรมให้แก่พนักงานแต่ละต�าแหน่งงานตามความเสีย่งท่ีสมัผสั	

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียน ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

	 ในป	ี2556	การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	หรือ	 “เอสเอสไอ”	 

ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ	 โดยได้ก�าหนดทิศทางการพัฒนา

กระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจนและประยุกต์การ

ด�าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กกับการเลือกประเด็นทางสังคม

ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	เพื่อเป้าหมายของผลงานการด�าเนินความ

รับผิดชอบต่อสังคมที่สูงกว่าการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม	และการ

ลดผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดล้อมจากการด�าเนนิธรุกจิของเรา	

	 ด้วยยุทธศาสตร	์“การเชื่อมโยงและสร้างคุณค่าร่วม	(Shared	

Value)	กับผู้มีส่วนได้เสีย”	การเชื่อมโยงและสื่อสารผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่มจึงด�าเนินด้วยความเข้มข้น	 เพื่อค้นหาและตอบประเด็น 

มุง่เน้นร่วมกนั	ก่อนพัฒนาให้เป็นแผนงานและโครงการซ่ึงถกูบรรจุ

ในแผนธุรกิจของบรษิทั	ทีค่รอบคลมุทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ	สิง่แวดล้อม	

และสังคม	 โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	 และการสร้าง

คุณค่าร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทานในการด�าเนินธุรกิจ	 มีการติดตาม

งานใกล้ชิดโดยคณะท�างานบริหารระบบความรับผิดชอบต่อสังคม	

ภายใต้การก�ากับดูแลและให้ค�าแนะน�าจากคณะกรรมการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี

	 การด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมีสองส่วนหลัก	

ส่วนแรกเป็นกิจกรรมที่ได้ถูกบรรจุเข้าไปอยู่ในกระบวนการธุรกิจ	

เช่น	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมพิเศษ	 (Premium	Value	

Products:	 PVP)	 ที่นอกจากจะสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความ

สามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าแล้วยังช่วยประหยัดทรัพยากร
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ประเมนิความเสีย่งของแต่ละกจิกรรมและจดัท�าแผนลดและควบคมุ
ความเสี่ยง	เพื่อความปลอดภัยในการท�างาน	รวมถึงมีการติดตาม
ผลการด�าเนินงานของคณะท�างานปฏิบัติควบคุมรถขนส่งสินค้า
เครือสหวิริยาที่ได้มีกิจกรรมการปรับปรุงเพิ่มเติม	 เช่น	การเพิ่มจุด
ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนบางสะพานเพื่อตรวจสอบและ
ควบคมุรถขนส่งเป็น	9	จดุ	การพัฒนาปรบัปรงุรถตรวจการณ์ระบบ
ขนส่งสินค้า	เป็นต้น
	 ส่วนท่ีโรงงานเอสเอสไอทีไซด์	ได้มแีผนงานป้องกนัและควบคมุ
อุบัติเหตุในกระบวนการท�างานประจ�าวัน	ปรับปรุงแผนฉุกเฉินใน
การรบัมอือบุตัเิหต	ุโดยพนักงานให้ความร่วมมอืในการปฏบิตัอิย่าง
เข้มข้น	พนักงานจากฝ่ายสิ่งแวดล้อม	 อาชีวอนามัย	 และความ

ปลอดภัย	 ได้ถูกส่งไปร่วมงานกับแผนกต่างๆ	 เพื่อร่วมงานกันและ

ก่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด	

	 มาตรการอนรุกัษ์พลงังานทีด่�าเนนิการมาตัง้แต่ปี	2554	-	2556	

ของโรงงานเอสเอสไอบางสะพานสามารถลดการใช้พลงังานความ

ร้อนสะสมได้	3,380,677	เมกะจูล	และ	สามารถการสญูเสยีวตัถดุบิ

ในการผลิตร้อยละ	1.75	ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย

	 ในขณะที่การใช้อุปกรณ์	 Pulverised	Coal	 Injection	 (PCI) 

ที่โรงงานเอสเอสไอทีไซด์ช่วยลดการใช้พลังงานในการผลิต 

130	ล้าน	แคลลอรี่ต่อตันเหล็กดิบ

ด้านสังคมและชุมชน 

	 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก�ากับดูแล

กจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม	เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื	

และเลง็เหน็ว่าการทจุรติคอร์รปัชัน่นัน้เป็นภยัร้ายทีบ่ัน่ทอนท�าลาย

องค์กร	และประเทศชาติโดยรวม	ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้

ที่	13/2556	เมื่อวันที่	14	พฤศจิกายน	2556	ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท

เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทจุรติและน�าบรษิทัเข้าสูก่ระบวนการรบัรองเป็น

สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ	ต่อไป	

					 บรษิทัด�าเนนิโครงการเพือ่สงัคมด้วยแนวคดิ		“สร้างสรรค์•ความ

แข็งแกร่ง”	 ได้แก่การแข่งขันสหวิริยากรุงเทพไตรกีฬา	 ครั้งที่	 5 

มีนักแข่งเข้าร่วมทั้งสิ้น		632		คนจาก	36	ประเทศ	มีรายได้ค่าสมัคร	

1.13	ล้านบาท	ช่วยเหลอืเยาวชนด้อยโอกาส	ส่วนกจิกรรม	“ฅนเหลก็ 

มินิมาราธอน”		ครั้งที่	6		นอกจากจะมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

มาเป็นพันธมิตรร่วมจัดเพิ่มเติม	โครงการนี้ได้น�าเงินรายได้โดย

ไม่หกัค่าใช้จ่าย	2.4	ล้านบาท	มอบสนบัสนนุมลูนธิเิพือ่ผูด้้อยโอกาส	

24	องค์กร	 รวมยอดสะสมจากการจัดงาน	6	ครั้งช่วยเหลือผู้ด้อย

โอกาส	14	ล้านบาท	  

												เราสนับสนุนและด�าเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนบางสะพาน		

ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ตั้งโรงงานเอสเอสไอจ�านวน	 22	 โครงการ	 ท้ังการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเยาวชน		การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม		

การพฒันาอาชพี	และคณุภาพชวีติ	โดยมโีครงการพฒันาวฒันธรรม

เอสเอสไออาสาภายใต้ชื่อ	 “ร้อยความดี	 พันดวงใจ	 เอสเอสไอ 

อาสาที่	”		ได้ด�าเนินงานครบ	100	กิจกรรม	เฉพาะปี		2556		จ�านวน		

33		กจิกรรมรวมพนกังานเข้าร่วมกจิกรรมทัง้สิน้	1,035		คน	หรือคดิ

เป็น		8,280			ชั่วโมงงาน	และประชาชนในชุมชนร่วมอาสา	1,442	

คน	คิดเป็น	11,536	ชั่วโมงงาน	เราจะยังคงเดินหน้าและขยายผล

วัฒนธรรมนี้ไปสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นอีกต่อไป

	 เช่นเดยีวกบัทีโ่รงงานเอสเอสไอทไีซด์	เราได้ขยายผลวัฒนธรรม

อาสา	 เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ผ่านโครงการแบ่งปันอาหาร	 และ	

โครงการปั่นจักรยานระดมทุนช่วยเหลืออีกด้วย	 และสนับสนุน

กิจกรรมเพ่ือการกุศลต่างๆ	 ในชุมชน	นอกจากนี้ยังได้สร้างระบบ

การรอ้งเรียนส�าหรับชุมชน	เพือ่ให้แน่ใจว่า	การรอ้งเรียนใด	ๆ 	ทีเ่กดิ

ขึ้นจะได้รับการบันทึก	ตรวจสอบ	และ	ด�าเนินการแก้ไข

	 เรายังคงเดินหน้าสานต่อนโยบายการจ้างงานในพื้นที่ด�าเนิน

การ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	กลุม่เอสเอสไอทีโ่รงงานบางสะพาน

มีพนักงานจ�านวน	 2,211	คน	 เป็นพนักงานที่มีภูมิล�าเนาในพื้นที่

ประจวบคีรีขันธ์จ�านวน	1,565	คน	หรือคิดเป็นร้อยละ	70.78	ส่วน

พนกังานและโรงงานเอสเอสไอทไีซด์มจี�านวน	1,822	คน	ในจ�านวน

ดงักล่าวเป็นพนกังานทีม่ภีมูลิ�าเนาท้องถิน่ทีเ่อสเอสไอทไีซด์ร้อยละ	95

	 บรษิทัมคีวามเชือ่มัน่ว่า	ท่ามกลางความท้าทายต่างๆ	ทีเ่ราต้อง

เผชญิในช่วงเวลาข้างหน้า	การพฒันากระบวนการความรบัผดิชอบ

ต่อสังคม	 ผ่านวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่า	 “สร้างสรรค์นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมกับลูกค้า	 สร้างก�าไร

สม�่าเสมอ	สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างย่ังยืน”	และ	

ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสีย	 จะท�าให้บริษัทสามารถบรรลุ

เป้าหมายทัง้สามด้านคอื	เศรษฐกจิ	สิง่แวดล้อม	และ	สงัคม

	 	และน�าพาให้กิจการมีความยั่งยืนในที่สุด

นายวิน	วิริยประไพกิจ		

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	

และกรรมการผู้จัดการใหญ่
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ด้านเศรษฐกิจ

	 •	ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ	(Premium	Value	Products:	PVP)		716,789	ตัน	หรือคิดเป็นร้อยละ	34	

	 	 ของปริมาณการส่งมอบสินค้าทั้งหมด

ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 

		 •	ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	(LTIFR)	กลุ่มเอสเอสไอลดลงจาก	2.55	ในปี	2556		เหลือ	1.50	ปี	2556	

	 •	จัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	10	กลุ่มผลิตภัณฑ์ตามข้อก�าหนดของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

•	 การสูญเสียวัตถุดิบในการผลิตร้อยละ	 1.75	 ดีกว่าเป้าหมาย 

	 ที่ไม่เกินร้อยละ	2.00	

•	 มาตรการอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ปี	 2554	 -	 2556	 สามารถ 

	 ลดการใช้พลังงานความร้อนสะสมได้	3,380,677	เมกะจูล

•	 ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในโรงงานและ	 5	 สถานี 

	 ตรวจวัด	และ	คุณภาพน�า้ดีกว่ากฎหมายก�าหนดมาก

•	 ปริมาณของเสีย	 74,102	 ตัน	 ร้อยละ	 98.53	 น�าไปรีไซเคิล	 

	 โดยไม่มีการฝังกลบ	(Zero	landfill)

ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท�างานกลุ่มเอสเอสไอ

2554 2555 2556

2.03
2.55

1.5
2.55/2555

LTIFR

1.50/2556

x 10

ผลการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส�าคัญในปี 2556

	 •	จัดซื้อจัดหาจากผู้ขายทั่วไปมูลค่า	4,424	ล้านบาท

ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ 
(Premium Value Products: PVP)  

หน่วย : ร้อยละ

8%

5%

9%

12% 66%

LTIFR  =  (จ�ำนวนรำยที่บำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำนหนึ่งวันขึ้นไป x 1,000,000)

  ต่อชั่วโมงกำรท�ำงำนทั้งหมด 

ผลิตภัณฑ์ชั้นคุณภาพทั่วไป	(Commercial	Products)		 66%

ผลิตภัณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ	(Unique	Products)	 12%

ผลิตภัณฑ์ชั้นคุณภาพพิเศษ	(High	-	Grade	Products)		 9%

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า	 8%
ชั้นคุณภาพพิเศษ	(IVP	-	High	Grade)

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า		 5%
(Innovated	Value	Products)	 	
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ด้านสังคมและชุมชน

	 •	โครงการเพื่อสังคมและชุมชนรวม		35	โครงการ	

	 •	“สหวิริยากรุงเทพไตรกีฬา”	คร้ังที่	5	นักแข่งเข้าร่วมทั้งสิ้น	632	คนจาก	36	ประเทศ	มีรายได้ค่าสมัคร	1.13	ล้านบาทช่วยเหลือ	

		 เยาวชนด้อยโอกาส

	 •	“ฅนเหล็กมินิมาราธอน”	ครั้งท่ี	6	น�าเงินบริจาค	2.4	ล้านบาท	บริจาคให้	24	มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาส	รวมยอดสะสมช่วยเหลือ

	 		 ผู้ด้อยโอกาส	14	ล้านบาท

	 •	 รับพนักงานในพื้นที่บางสะพาน	119	คน	โดย	101	คน	เป็นคนในพื้นที่บางสะพานและพื้นที่ใกล้เคียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	84.8	

	 •	 จัดซื้อสินค้าและบริการจากชุมชน	239.12	ล้านบาท

	 •	 สินค้าชุมชนพบคนโรงงานปี	2556	มีมูลค่าการซื้อขายสินค้าชุมชนรวม	636,750	บาท	

	 •	 ร้อยความดี	พันดวงใจ	เอสเอสไออาสา	ครบ	100	กิจกรรม	เฉพาะป	ี2556	จ�านวน	33	กิจกรรม	รวมพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม

	 		 ทั้งสิ้น	1,035	คน	หรือคิดเป็น	8,	280	ชั่วโมงงาน	และประชาชนในชุมชนร่วมอาสา	1,442	คน	คิดเป็น	11,536	ชั่วโมงงาน

	 •	 บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและน�าบริษัทเข้าสู่	 	

		 กระบวนการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ	

กลุมโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน โรงงานเอสเอสไอทีไซด

พนักงานที่มีภูมิลำเนา

นอกพ��นที่

29%

71%
พนักงานที่มีภูมิลำเนา

ในพ��นที่

พนักงานที่มีภูมิลำเนา

นอกพ��นที่

5%
95%
พนักงานที่มีภูมิลำเนา

ในพ��นที่

สัดส่วนการจ้างงานพนักงานในพื้นที่กลุ่มเอสเอสไอ ปี 2556
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

จริยธรรมธุรกิจ

 บรษิทัจะดำาเนนิธรุกจิบนพืน้ฐานของความรบัผดิชอบ ความ
โปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสามารถในการแข่งขนั โดยปฏบิตัิ
และประสานประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี ทกุกลุม่ด้วยความเป็นธรรม 
ดังนี้  

1. ผู้ถือหุ้น

 บรษิทัตระหนกัว่าผูถ้อืหุน้คอืเจ้าของกจิการ และบรษิทัมหีน้า
ทีส่ร้างมลูค่าเพิม่แก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว จงึกำาหนดแนวทางให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 1)  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ ด้วยความซือ่สตัย์
สจุรติ ระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์
สงูสดุของ ผูถ้อืหุน้โดยรวม

 2)  นำาเสนอรายงานผลประกอบการ รายงานฐานะทางการ
เงนิ และรายงานอืน่ๆ  อย่างถกูต้อง ครบถ้วน และทนักาล

 3)  แจ้งผูถ้อืหุน้ทกุรายทราบอย่างเท่าเทยีมกนัถงึแนวโน้มใน
อนาคตของบรษิทัทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ซึง่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและ
มีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

 4)  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช ้
ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 
หรือดำาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

2. ลูกค้า

 บรษิทัตระหนกัถงึความสำาคญัและความพงึพอใจของลกูค้า
ทีม่ผีลต่อความสำาเรจ็ของธรุกจิของบรษิทัจงึมคีวามตัง้ใจอย่างแน่ว
แน่ทีจ่ะแสวงหาวธิกีารทีส่ามารถสนองความต้องการของลกูค้าให้มี

แนวคิดและนโยบายความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของบริษัท

	 บรษิทั	สหวริยิาสตีลอนิดัสตร	ีจ�ากดั	(มหาชน)	หรอื	เอสเอสไอ 

มีนโยบายด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	โดยยึดตาม

ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจและจริยธรรมธุรกิจ	 ซ่ึงได้หล่อหลอม

เป็นวิถีแห่งการผลักดัน	ขับเคลื่อน	พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

1. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

	 บริษัทมุ่งที่จะกระท�าการตามหน้าที่	ด้วยความตั้งใจให้เกิด

ผลในทางที่ดีกว่าเสมอ	ด้วยการศึกษา	วิจัย	พัฒนา	และปรับปรุง

สิ่งต่างๆ	ให้ดียิง่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง	เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็น

เลิศในทุกๆ	ด้านตลอดไป

2. ยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ    

 บรษิทัยดึหลกัการผลิตสนิค้าและให้บรกิารโดยให้ความส�าคญั

กับคุณภาพในทุกขั้นตอน	 เพ่ือสนองตอบต่อความพึงพอใจของ

ลกูค้า	ด้วยพ้ืนฐานความเชือ่ทีว่่าลกูค้ายนิดจ่ีายเพือ่สิง่ทีด่กีว่าเสมอ	

3. เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร   

	 บริษัทเชื่อมั่นว่า	พนักงานที่ดีมีคุณภาพจะน�ามาซึ่งความ

ส�าเร็จขององค์กร	บริษัทจึงสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่จะมา

ร่วมงานกบับรษิทัอย่างเข้มงวด	ดูแลให้มสีวสัดกิารและค่าตอบแทน

ที่เหมาะสมและเป็นธรรม	จะด�าเนินการพัฒนาและฝึกอบรม

พนักงานอย่างต่อเนื่อง	 ตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตการ

ท�างานที่ดี	มีสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน

4. ตั้งมั่นในจริยธรรม  

	 บริษัทมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างมี

จริยธรรม	ด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่าการมีจริยธรรมในการด�าเนิน

ธุรกิจจะช่วยให้ประเทศชาติก้าวหน้ามั่นคง	สังคมสงบสุข	และส่ง

ผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน	บริษัทจึงด�าเนินธุรกิจอย่างมี

จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ได้แก่	 ผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 คู่ค้า 

คู่แข่งทางการค้า	พนักงาน	องค์กรที่ก�ากับดูแล	ชุมชนและสังคม	

5. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

	 บริษทัถือม่ันเสมอมาว่าบริษทัเป็นหน่วยหนึง่ของสงัคม	และ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมย่อมกระทบต่อบริษัท	บริษัทจึงถือเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันพัฒนาทั้งธุรกิจของ

บรษิทัและสงัคมควบคูก่นัไป	โดยเน้นการมส่ีวนร่วมของชมุชนเพือ่

ช่วยกันสร้างสรรค์สังคม	 รวมทั้งดูแลรักษา	พัฒนา	และอนุรักษ์

สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม
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ประสทิธภิาพและประสทิธผิลยิ่งขึ้นตลอดเวลา และเป็นที่ไว้วางใจ
ของลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 1)  ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือ
สูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า

 2)  ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่
ลูกค้า เพื่อให้ทราบ เกี่ยวกับสินค้า และบริการ โดย
ไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้า
เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ 
ของสินค้าและบริการนั้นๆ

 3)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด 
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดได้ ต้องรีบแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบ  เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา

 4)  จัดให้มีระบบและช่องทางที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับ 
คุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัย ของสินค้าและ
บริการ และ ลูกค้าต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

 5)  รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์
โดยมิชอบ

 6)  ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของ
บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

3.  คู่ค้า 
 บรษิทัตระหนกัถงึการปฏบิตัต่ิอคูค้่าอย่างเป็นธรรม โดยตัง้
อยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย 
บรษิทัจงึให้ข้อมลูทีเ่ป็นจรงิ รายงานทีถ่กูต้อง ปฏบิตัติามพนัธสญัญา 
การเจรจาแก้ไขปัญหาเพือ่หาทางออกทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความ
สมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำาให้เกิดความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 1)  ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตใน
การค้ากับคู่ค้า

 2)  กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ต้องเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ต่อคู่ค้า  และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว

 3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด 
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบ
แจ้งคู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไขปัญหา

4. คู่แข่งทางการค้า
 บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็น
ธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 1)  ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

 2)  ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าว 
หาในทางร้าย

5. พนักงาน
 บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งต่อความ
สำาเร็จของบริษัท จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งด้าน 
ผลตอบแทนโอกาส และการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลักสิทธิ
มนุษยชนที่ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพราะความ
เหมือนหรือความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ หรือภาวะ
ทางร่างกาย โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 1)  ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

 2)  ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
 3)  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความ

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
 4)  แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษพนักงาน 

ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ 
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น

5)  ให้ความสำาคญัต่อการพฒันาความรู ้และความสามารถ
ของพนักงานอย่างทั่วถึง

 6)  หลีกเลี่ยงการกระทำาใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผล 
กระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน 
หรือการกระทำาใดๆ  ที่เป็นการคุกคาม หรือสร้างความ
กดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

6. องค์กรที่ก�ากับดูแล
 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม 
กฏหมาย และเป็นไปตามครรลองทีถ่กูต้องของธรุกจิ โดยการปฏบิตัิ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบยีบ และมาตรฐานของทางการ
อย่างเคร่งครดั พร้อมทัง้ให้ความร่วมมอืต่อองค์กรทีก่ำากบัดแูลอย่าง
เต็มที่ 

7.  สังคมและชุมชน
 บรษิทัตระหนกัถงึการดำาเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม และชมุชน โดยคำานงึถงึผลกระทบทีอ่าจมต่ีอทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม จึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้มีกิจกรรม
ต่างๆ เพือ่สร้างสรรค์สงัคมและ ชมุชน ดแูลรกัษาและฟ้ืนฟทูรัพยากร 
ธรรมชาติ ตลอดจนดำาเนินการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ 
มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ทัง้นีใ้นการดำาเนนิกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม บรษิทั
ได้กำาหนดแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและสื่อสารดังนี้ 

สร้างสรรค์ • ความแข็งแกร่ง 
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 บริษัทได้จัดตั้งคณะท�างานบริหารระบบความรับผิดชอบต่อ

สังคม ซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหารสายงานต่างๆ โดยก�าหนดให้มี

ขอบเขต อ�านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการก�ากบัดแูล และ

ติดตามการด�าเนนิงานระบบมาตรฐานความรบัผดิชอบต่อสงัคมให้

เป็นไปตามนโยบายทีเ่กีย่วข้อง จดัสรรทรพัยากรทีจ่�าเป็นและเพยีง

พอต่อการด�าเนินงานตามระบบมาตรฐานความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

สนับสนุนการท�างานของคณะอนุท�างานระบบความรับผิดชอบต่อ

สังคม ซึ่งคณะท�างาน ได้พิจารณา และน�าเสนอแต่งต้ังคณะอนุ

ท�างานต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพือ่ท�าหน้าทีช่่วยเหลอืการท�างาน

ของคณะท�างานบริหารระบบความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ทัง้นี ้คณะท�างานบรหิารระบบความรบัผดิชอบต่อสงัคม มกีาร

รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี

ของบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

ทีด่จีะปฏบิตัหิน้าทีใ่นการให้ค�าปรกึษาฝ่ายจดัการเรือ่งความรบัผดิ

ชอบต่อสังคมของบริษัท และก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมี

แผนปฏบิตังิานทีช่ดัเจนในการทบทวนนโยบาย ทศิทางปฏบิตัติาม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และติดตามผลการปฏิบัติตาม

แผนงานของฝ่ายจดัการ เพือ่รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป

โครงสร้างการบริหารระบบความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงสร้างการบริหารจัดการระบบความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และ

ก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�านักประธานกรรมการ

ส�านักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการจัดการ

ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะท�างานบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการ

สายการเงินบัญชี สายธุรกิจ สายการผลิตสายกิจการสาธารณะ

และความรับผิดชอบ

ทางสังคม

สายทรัพยากรบุคคล 

และ ธุรการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
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การจัดการ
สิ่งแวดลอม

การพัฒนา
ชุมชน

และสังคม

บุคลากร
และสิทธิ
มนุษยชน

การจัดการ
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย

การสรางคุณคา
ใหกับลูกคา

การดำเนินธุรกิจ
ดวยความ
เปนธรรม

การพัฒนา
อยางยั�งยืน

ธรร
มาภิบ

าลและจร�ยธรรมธุรกิจ

การเช�่อมโยงผูมีสวนไดเสียและก
ารส

ื่อส
าร

กรอบการด�าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมของเอสเอสไอ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสาร ประเด็นที่สนใจ

ผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุ

 การประชุมผู้ถือหุ้น  
 รายงานประจำาปี 
 กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์  
 เว็บไซต์ โรดโชว์ และความสัมพันธ์อันดีกับ
  สถาบันการเงิน
 การเยี่ยมชม

 ระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
 การบริหารความเสี่ยงที่ดี 
 ผลประกอบการและผลตอบแทนที่ดี 
 แผนการลงทุนในอนาคต 
 การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ลูกค้า

 การพบปะ  
 การประชุม 
 การสร้างความสัมพันธ์ผ่านเครื่องมือ เช่น เว็บไซต์        
  คู่มือผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ 
 การรับข้อร้องเรียน 
 การเยี่ยมชมกิจการ

 คุณภาพผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้านเทคนิค 
 การส่งมอบตรงเวลา และคุณภาพการบริการ 
 การเข้าถึงสินค้า ข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องเหมาะสม  
 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

คู่ค้า

 การประชุมสัมมนาประจำาปี 
 การพบปะ  
 กระบวนการในการคัดเลือกสรรหา 
 ระบบให้คำาแนะนำา

 การส่งเสริมคุณภาพ การส่งเสริมด้านเทคนิค 
 การจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
  และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

คู่แข่งทางการค้า
 การประชมุหารอื
 การเข้าร่วมเป็นสมาชกิสมาคม 
 การพบปะสังสรรค์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน   

 การค้าอย่างเป็นธรรม 
 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทาง
  การค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 
 ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

พนักงาน

 การประชุม 
 การฝึกอบรมภายใน กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ 
 การพบปะ 
 เสียงตามสาย
 ระบบอินทราเน็ต
 จดหมายอิเลกทรอนิกส์ 
 การรับข้อร้องเรียน

 สภาพแวดล้อม สุขอนามัย ความปลอดภัย
  ในการ ทำางาน 
 การพัฒนาทักษะเพื่อความก้าวหน้า
 การประเมินผลงาน และ การจ่ายผลตอบแทน
  ที่เป็นธรรม  
 การสื่อสาร 
 ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน 
 สวัสดิการ

องค์กรก�ากับดูแล
 การสร้างความสมัพนัธ์อนัดี 
 การพบปะให้ข้อมลู 
 การเป็นสมาชกิและร่วมกจิกรรม

 การสร้างงาน 
 การแข่งขันที่เป็นธรรม 
 ความปลอดภัยในการทำางาน 
 การลงทุนเพิ่มเติม 
 การส่งเสริมเศรษฐกิจชาติ

สังคมและชุมชน

 การพบปะ 
 การประชมุประจำาเดอืน 
 การประชมุกลุม่ผูน้ำาการเยีย่มชม 
 การสนบัสนนุกจิกรรม 
 การให้ความช่วยเหลอื และกจิกรรมการสือ่สาร
 การสำารวจความคดิเหน็ 
 การรบัข้อร้องเรยีน

 การพฒันาชมุชน 
 การจดัการด้านสิง่แวดล้อม อาชวีอนามยั
  และความปลอดภยั
 โครงการลงทนุเพิม่เตมิ
 การถ่ายทอดความรู ้และสนบัสนนุกจิกรรมชมุชน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นด้านความยั่งยืน
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ภาพรวมเศรษฐกิจ
 ภาพรวมเศรษฐกิจของโลกในปี 2556 มีอัตราการขยายตัว 

ลดลง และยังคงมีความอ่อนแอและเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มฟื้นตัวได้อย่างช้าๆ จากมาตรการผ่อนคลาย

เชิงปริมาณ (QE) แม้ยังต้องเผชิญกับการตัดลดงบประมาณราย

จ่ายของรัฐบาลโดยอัตโนมัติ (Sequestration) และปัญหาเพดาน

หนี้ เศรษฐกิจยุโรปเริ่มคลี่คลาย แต่ปัญหาหนี้สาธารณะยังคงมีอยู่ 

และอัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับสูง ในขณะที่เศรษฐกิจของ

จีนเริ่มชะลอตัวจากการที่รัฐบาลกลางใช้มาตรการในการควบคุม

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

 สำาหรับเศรษฐกิจในประเทศไทยนั้น จากข้อมูลของสำานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

ประเมินว่าเศรษฐกิจของไทยในปี 2556 จะขยายตัวประมาณ 

ร้อยละ 3.0 ปรบัตวัลดลงเมือ่เทยีบกบัปี 2555 ทีข่ยายตวัอยูท่ีร้่อยละ 

6.4 เนื่องมาจากการส่งออกขยายตัวตำ่ากว่าปีที่ผ่านมา รวมทั้งการ

ดำาเนินงานตามแผนการลงทุนที่สำาคัญของภาครัฐไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่กำาหนดจากความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่ง

เป็นผลมาจากเหตุการณ์ทางด้านการเมือง ส่งผลให้การฟื้นตัวของ 

เศรษฐกิจยังคงเป็นไปอย่างช้าๆ นอกจากนั้นยังเป็นผลกระทบ 

มาจากอัตราการขยายตัวที่ลดลงของเศรษฐกิจโลกอีกด้วย 

กลยุทธ์ด้านธุรกิจ
 ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกจิดงักล่าวบรษิทัได้มกีารตดิตาม

อย่างใกล้ชิดและดำาเนินกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยงด้าน ต่างๆ 

ตามความเหมาะสมดังนี้

ด้านการตลาด 

 บริษัทได้มีการดำาเนินมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง โดยบริหาร

การจัดซื้อวัตถุดิบด้วยความระมัดระวัง มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่จัด

เป็นชั้นคุณภาพพิเศษ ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มและมีความผันผวนของราคา

ที่น้อยกว่า ติดตามสถานการณ์ตลาดภายในและต่างประเทศ เพื่อ

นำามาใช้วิเคราะห์และพิจารณาการขายสินค้า ตลอดจนแสวงหา

แหล่งนำาเข้าวตัถดุบิใหม่ๆเพือ่ให้ได้มาซึง่วตัถดุบิทีม่คีณุภาพสงูแต่

ราคาตำ่า ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

ดำาเนินการวางแผนผลิตให้สอดคล้องกับการขาย และเร่งรัดระยะ 

เวลาในการส่งมอบให้เร็วขึ้น รวมทั้งติดตามสถานการณ์การทุ่ม

ตลาด ของสินค้านำาเข้าจากต่างประเทศ และนโยบายการควบคุม

ราคาของภาครัฐ รวมทั้งการออกประกาศมาตรการตอบโต้ การ 

ทุ่มตลาด เหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็กแผ่นรีดเย็น อย่างใกล้ชิดเพื่อ

ปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ

ด้านการผลิต 
 บริษัทมีขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อแก้ไข

ปัญหาและบริหารความเสี่ยง โดยจัดทำาและทบทวนแผนบริหาร

วัสดุคงคลัง รวมถึงมีการนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวน 

การผลิต เพื่อให้ประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพ มีความ

แม่นยำาสงู และส่งเสรมิให้มคีณะทำางานในการพฒันากระบวนการ

ผลิตเพื่อกำากับดูแลและหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งศึกษาวิจัย

โครงการใหม่ๆ เพือ่พฒันาเพิม่ประสทิธภิาพ และลดต้นทนุการผลติ 

และรวมถึงปรับปรุงด้านคุณภาพ นอกจากนี้บริษัทได้จัดเตรียม

อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินตามแผนงานที่วางไว้ 

และมกีารฝึกซ้อมแผนกรณเีกดิภยัพบิตัติามแผนเป็นประจำาต่อเนือ่ง

ทกุปี อกีทัง้ยงัมกีรมธรรม์ทีม่คีวามคุม้ครองครอบคลมุภยัธรรมชาติ 

เพือ่ลดความเสยีหายโดยครอบคลมุความเสยีหายในด้านทรพัย์สนิ 

การหยุดชะงักทางธุรกิจ ความเสียหายของสินค้าและผลิตภัณฑ์ 

อันเนื่องจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในทุกกรณี 

ด้านการเงิน  
1.	 การบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา 

	 แลกเปลี่ยน

 บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ

อตัราแลกเปลีย่นโดยการตดิตามปัจจยัทีส่ำาคญัต่างๆ ทีอ่าจจส่งผล 

กระทบต่อการอ่อนค่าของเงินบาท ติดตามเหตุการณ์ความขัดแย้ง

ทางการเมอืงในประเทศอย่างใกล้ชดิ ซึง่อาจมผีลกระทบต่อการลด

การลงทุนในประเทศของนักลงทุนต่างชาติ และใช้วิธีบริหารความ

เสีย่งตามธรรมชาต ิ(Natural Hedge) รวมถงึดำาเนนิการ ทำาสญัญา

ซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) นอกจากนี้ 

บริษัทยังมีการบริหาร และรายงานภาระรายจ่ายคงค้าง ที่เป็นเงิน

ตราต่างประเทศสุทธิ (Opening Exposure) ให้อยู่ภายในวงเงินที่

คณะกรรมการบริษัทกำาหนด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2556 บริษัทมี 

หนี้สินเป็นสกุลเงินบาทในสัดส่วนร้อยละ 77.7 สกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐ ฯ ร้อยละ 22.2 และเป็นสกุลตราต่างประเทศอื่นๆ อีก 

ร้อยละ 0.1

 บรษิทัได้ปรบัสดัส่วนการทำาสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ 

ล่วงหน้าตามประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่

เหมาะสมกับสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่ 

การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ
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ด้านสิง่แวดล้อม ความปลอดภยั และอาชวีอนามยั
 
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

 บริษัทยังคงมุ่งมั่นและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ในแง่ของการดูแลบุคลากรในองค์กรตลอดจนผู้รับเหมาที่เข้ามา

ท�างานในพื้นที่โรงงาน ซึ่งก�าหนดเป้าหมายในการลดสถิติการเกิด

อุบัติเหตุทุกกรณีรวมถึงลดอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน  

ให้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยได้ด�าเนินงานตามระบบมาตรฐานการ

จัดการอาชีวนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS18001 ซึ่งได้

รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง 

 ผลการด�าเนนิงานด้านความปลอดภยั และอาชวีอนามยั

 ภายใต้การดำาเนินงานของคณะกรรมการความปลอดภัย 

อาชวีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน ซึ่งทำาหน้าที่กำากับ

ดูแล ตรวจสอบความปลอดภยัและเสนอแนะมาตรการเพือ่ความ

ปลอดภยั ในการทำางาน โดยสมาชิกประกอบไปด้วยพนักงานระดับ

บริหาร จัดการ บังคับบัญชา และปฏิบัติการ ซึ่งมีอัตราการเข้า

ประชุมในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 82.4 ได้มีการพิจารณาปัญหา 

รวมถึง  ข้อเสนอแนะด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัจากลกูจ้าง

และ ลงมตใิห้มกีารดำาเนนิการเพือ่แก้ไขปัญหาและหรอืปรบัปรงุทัง้

สิ้น 86 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 64 ของเรื่องที่พิจารณาทั้งหมด 

(ส่วนที่เหลอืเป็นเรือ่งการรกัษาความปลอดภยั ความเป็นระเบยีบ

เรยีบร้อย และเรื่องอื่นๆ)

 นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการดำาเนินงานเฉพาะเรื่อง 

ยงัจดัให้มคีณะทำางานย่อยภายใต้การกำากบัดแูลของคณะกรรมการ

ความปลอดภยัฯ อกีหลายคณะ เช่น คณะอนกุรรมการป้องกนัอคัคี

ภยัและการตอบสนองเหตฉุกุเฉนิ คณะทำางานย่อยเพือ่ความปลอดภยั

ในการทำางานเกีย่วกบัเครน คณะทำางานย่อยอาชวีอนามยัและความ

ปลอดภัยประจำาหน่วยงาน และคณะทำางานย่อยปรับปรุงสภาพ

แวดล้อมในการทำางาน รวมแล้วมพีนกังานทีร่่วมเป็นสมาชกิของ 

คณะทำางานด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัทัง้หมด 218 คน 

คิดเป็นร้อยละ 22 ของจำานวนพนักงาน 

 บริษัทมีการเก็บข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการ

ทำางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำามาวิเคราะห์ประกอบการวางแผน

งานป้องกนัอบุตัเิหตแุละโรคจากการทำางาน ในรอบปี 2556 ทีผ่่านมา 

มีการบาดเจ็บจากการทำางานจำานวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 33 

ของกรณีอุบัติเหตุจากการทำางานทุกประเภท ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับ

นิว้มอืเนือ่งจากวตัถกุระแทก และในส่วนของโรคจากการทำางานนัน้

แม้จากรายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง

ประจำาปี ไม่ปรากฏผลโรคทีเ่กดิจากการทำางาน และในส่วนของการ

ดแูลด้านสขุภาพอนามยับรษิทัมกีารตดิตามผลอย่างใกล้ชดิในกลุม่

พนกังานทีม่คีวามเสีย่ง โดยการตรวจสขุภาพตามปัจจยัเสีย่งเป็น 

ประจำาทุกปี รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางาน และ

กำาหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงอีกด้วย

อัตราค่าความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท�างานกลุ่มเอสเอสไอ

(Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR)

บริษัท พ.ศ. 2554 พ.ศ.  2555 พ.ศ.  2556

SSI 2.14 0.36 0.97

TCRSS 0.53 0.51 0.00

WCE 4.17 1.05 1.63

PPC 0.00 0.00 0.00

SSI UK 1.66 4.81 2.20

SSI Group 2.03 2.55 1.50

      LTIFR = (จำานวนรายทีบ่าดเจบ็ถงึขัน้หยดุงานหนึง่วนัขึน้ไป x 1,000,000) / ชัว่โมงการทำางานทัง้หมด

การด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อม ความปลอดภยั และอาชวีอนามยั
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 การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 บริษัทได้พิจารณาจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่พนักงานแต่ละ

ตำาแหน่งงานตามความเสี่ยงที่สัมผัส นอกจากนี้ยังมีการประเมิน

ความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมและจัดทำาแผนลดและควบคุมความ

เสี่ยง เพื่อความปลอดภัยในการทำางาน โดยมีการทบทวนอย่าง

สมำ่าเสมอหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

 การป้องกันอัคคีภัยและกู้ภัยฉุกเฉิน

 บริษัทได้มีการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากอัคคี

ภัย และเหตุฉุกเฉินอื่นๆ อาทิ แก๊สรั่ว นำ้าท่วม ฯลฯ โดยจัดตั้ง 

คณะอนุทำางานป้องกันอัคคีภัยและกู้ภัยฉุกเฉิน เพื่อกำากับดูแล 

มีการจัดทำาแผนการเตรียมความพร้อมท้ังด้านบุคลากรและอุปกรณ์ 

สนับสนุนการทำางาน โดยมีการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มจำานวนบุคลากร 

ให้สามารถตอบสนองเหตุได้ เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของ

เหตุการณ์ นอกจากนี้ยังมีการฝึกซ้อมสถานการณ์จำาลองเป็นระยะ 

อย่างต่อเนื่อง ด้านอุปกรณ์การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน มีการ

ตรวจสอบอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอด

เวลาและมีการติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่มีความเสี่ยงในการเกิดเหตุ

เพลิงไหม้โดยพิจารณานำาเทคโนโลยีด้านอัคคีภัยใหม่เข้ามาใช้

งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้

ดีมากยิ่งขึ้น

 นอกจากนี้ บริษัทมีกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัย

ธรรมชาติในเรื่องอุทกภัย พายุลมแรง สึนามิ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว 

แผ่นดินถล่ม เพื่อลดความเสียหาย โดยจะครอบคลุมความเสีย

หายในด้านทรัพย์สิน การหยุดชะงักทางธุรกิจ ความเสียหายของ

สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าว และกรมธรรม์

ยังได้คุ้มครองครอบคลุมความเสียหายอันเนื่องจากอัคคีภัยที่เกิด

ขึ้นในทุกกรณีด้วยเช่นกัน

 ในปี 2556 ไม่มีเหตุการณ์เพลิงไหม้หรืออุบัติภัยอื่นๆ ที่รุนแรง

จนส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ทรัพย์สิน และชีวิตพนักงาน 

อย่างไรก็ตามคณะทำางานฯ ได้มีจัดการซ้อมแผนการตอบสนอง

เหตุฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง   

 การจัดการความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุดิบและ 

ผลิตภัณฑ์

 บริษัทมีการติดตามผลการดำาเนินงานของคณะทำางานปฏิบัติ

ควบคุมรถขนส่งสินค้าเครือสหวิริยาผ่านคณะขับเคลื่อนสภาผู้นำา

ชุมชน และศูนย์รับข้อร้องเรียนรถขนส่งสินค้าเครือสหวิริยา 24 

ชม. เพื่อติดตามความคืบหน้า และข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนต่างๆ 

มาปรับปรุงแก้ไข โดยในรอบปีที่ผ่านมามีกิจกรรมการปรับปรุง 

เช่น การเพิ่มจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนบางสะพานใน

การตรวจสอบและควบคุมรถขนส่ง ปัจจุบันมี 9 จุด การพัฒนา

ปรับปรุงรถตรวจการณ์ระบบขนส่งสินค้าเครือสหวิริยา การรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ พนักงานขับรถขนส่งสินค้าเครือสหวิริยาก่อนปล่อย

รถออกสู่ชุมชน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องกฎระเบียบ การ

เดินรถในเขตชุมชนบางสะพาน และยังคงจัดการอบรมและสัมมนา

ให้พนักงานขับรถ ผู้ประกอบการขนส่งเพื่อให้ทราบนโยบายและ

แนวทางปฏิบัติเพื่อการขนส่งอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ คณะ

ทำางานยังมีการดำาเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการขนส่งให้ปลอดภัย

อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ “ส่งเหล็กปลอดภัย ใสใจชุมชน” และ

มีการมอบรางวัลพนักงานขับรถขนส่งสินค้าดีเด่นเครือสหวิริยา

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 บริษัทตระหนักดีว่าอุตสาหกรรมเหล็กเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้

ประเทศเกิดการพัฒนา และต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต 

บริษัทจึงให้ความสำาคัญอย่างต่อเนื่องกับการบริหารจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย

ของภาครัฐและกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

ได้แก่ การศึกษาและจัดทำารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการผลิตเหล็ก และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่ง

แวดล้อม ทั้งนี้ยังมีการนำาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรฐานสากล (ISO 14001) ตั้งแต่ปี 2542 และผ่านการตรวจ

ประเมินและได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องตลอดมา 

 ทั้งนี้ สำานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงาน

หลักในการดำาเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วย

งานผลิตอื่นๆ ในโรงงาน โดยมีการแต่งตั้ง ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 

ผู้ควบคุมและผู้ปฏิบัติงานประจำาระบบควบคุมบำาบัดมลพิษ นำ้า 

อากาศ และ กากของเสียครบถ้วนตามกฎหมาย สำาหรับภายนอก

พื้นที่โรงงาน บริษัทมีการดำาเนินการร่วมกันกับบริษัทในเครือสห

วิริยาอื่นๆ ในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน โดยมีศูนย์บริหารจัดการ

และส่งเสริม สิ่งแวดล้อมเครือสหวิริยาเป็นศูนย์กลางในการบริหาร

จัดการ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการสร้างจิตสำานึกและความร่วม

มือระหว่างชุมชนกับโรงงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี

 การจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

 บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบหลักคือเหล็กแท่งแบนจากหลายแหล่ง

ในต่างประเทศ โดยมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบให้ตรงกับ

มาตรฐาน และความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้า โดยในปี 2556 

บริษัทผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจำานวนทั้งสิ้น 2.18 ล้านตัน 

และเหล็กแผ่นรดีร้อนชนดิล้างผวิและเคลอืบน�า้มนั	จ�านวนทัง้สิน้	

0.11	ล้านตนั	
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 ท้ังน้ีพลงังานความร้อนทีใ่ช้ในการผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิ

ม้วนสงูกว่าเป้าหมายเนือ่งจาก ในช่วงเดอืนไตรมาสแรกใช้เตาผลิต

ทั้งหมด 3 เตา ประกอบกับเตาเผาเหล็กมีปัญหาเรื่องน�้ารั่วในเตา

ท�าให้มีการใช้พลังงานที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทได้ด�าเนินการ

แก้ไขปัญหาน�้ารั่วในเตาแล้ว

 ส่วนปริมาณพลังงานไฟฟ้าทั้งในส่วนของโรงผลิตเหล็กรีด

ร้อนชนิดม้วนที่เกินเป้าหมาย 0.42 กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อตัน  และ 

กระบวนการผลิต
พลังงานที่ใช้

เป้าหมาย ใช้จริง

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
• พลังงานความร้อน 

  (กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมเหล็กแท่งแบน : kcal/kg	slab)

• พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตัน : kwh/ton)

345
104

353
104.42

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผิว และเคลือบน�้ามัน

• พลังงานความร้อน (กิโลกรัมแอลพีจีต่อตัน : kg	LPG/ton	coil )

• พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตัน : kwh/ton)

3.10
18

2.95
22.79

อัตราการใช้พลังงานโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ปี 2556

โรงผลติเหลก็รดีร้อนชนดิกดัผวิและเคลอืบน�้ามนัทีเ่กนิเป้าหมายมา 

4.79 กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อตัน เนื่องจากปริมาณการผลิตน้อยกว่า

ปริมาณการผลิตที่ตั้งเป้าหมายไว้ ท�าให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/ตัน 

(Kwh/ton) ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

 จากผลการด�าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ปี  

2554 - 2556 เปน็ผลให้สามารถลดการใช้พลังงานความร้อนสะสม

ได้ดังนี้	

    การจัดการพลังงาน

	 บริษัทให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์พลังงานโดยตระหนัก

ดีว่า	พลังงานถือเป็นปัจจัยหลักในการผลิตซึ่งมีปริมาณจ�ากัด	การ

บรโิภคพลงังานนัน้จะก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการเปล่ียนแปลง

สภาพภมูอิากาศของโลก	จากเหตปัุจจยัดงักล่าวนี	้บริษทัจงึมคีวาม

จ�าเป็นต้องมรีะบบการจดัการพลงังานทีมี่ประสทิธิภาพเพือ่ให้ควบคมุ

การใช้พลงังานในองค์กรให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	โดยเริม่จากการจดั

ต้ังคณะท�างานการอนรุกัษ์พลงังานขึน้ให้เป็นศนูย์กลางในการบรหิาร

จัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	ผ่านคณะท�างานต่างๆ	แบบข้าม

สายงาน	 (Cross	Functional	 Team)	 อันจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์

พลังงานอย่างมีส่วนร่วมทั้งองค์กรในทุกภาคส่วน	

	 ทั้งนี้เพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	

บรษิทัได้มกีารเตรยีมการเพือ่น�าระบบการจดัการด้านพลงังานตาม

มาตรฐาน	สากล	 (ISO50001)	 ซ่ึงจะช่วยให้เกดิการจดัการพลงังาน

อย่างมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้	ทัง้นี	้ ในปี	2556	โรงงานเอสเอสไอ

บางสะพาน	มอีตัราการใช้พลงังานดังนี้
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	 บรษิทัได้ด�าเนนิการตามแผนปฏบิตักิารอนรุกัษ์พลงังาน	20	ปี	

และแผนการพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกร้อยละ	

25	 ใน	 10	ปี	 ของประเทศไทยที่ได้มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้ภาค

อุตสาหกรรมลดการใช้พลังงาน	 และน�าพลังงานทดแทนมาใช้

ประโยชน์	 ซึ่งเป็นแนวทางในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก	 รวมท้ังเป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวสู่เส้นทางของการเป็น

สังคมคาร์บอนต�่า	(Low	Carbon	Society)	โดยได้มีโครงการด้าน

การอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทน	ดังนี้

	 1.	 มาตรการใช้หลอดประหยัดพลังงานชนิด	LED	ทดแทน

หลอดฟลอูอเรสเซนต์	:	มผีลการประหยดัพลงังานไฟฟ้าที	่245,981	

เมกะจูลต่อปี

	 2.	 มาตรการปรับปรุง	Pusher	 เตาเผาเพื่อลดการสูญเสีย

ความร้อน	:	มผีลประหยดัพลงังานความร้อนที	่1,542,716	เมกะจลู

ต่อปี

	 3.	 โครงการศกึษาด้านการใช้พลงังานทดแทน	เช่น	การตดิตัง้

กังหันลมชนิดความเร็วต�่า	(Low	Speed)		การติดตั้ง	แผงพลังงาน

แสงอาทิตย์	(Solar	rooftop)	และการผลติไฟฟ้าโดยใช้หญ้าเนเปียร์

เป็นต้น	ซึง่ได้ท�าการประเมนิศักยภาพในการด�าเนนิโครงการข้ันต้น

แล้ว	 โดยจะด�าเนินการศึกษารายละเอียดและศักยภาพในการ

ด�าเนินโครงการต่อไปในอนาคต		

 การบริหารจัดการน�้า

	 ในการบรหิารการใช้น�า้ของโรงงาน	โรงงานใช้น�า้ดบิจากคลอง

บางสะพาน	ซึ่งเป็นแหล่งน�้าผิวดินขนาดใหญ่	 และอยู่ห่างจาก

โครงการ	13.5	กิโลเมตร	โดยสูบน�้ามายังบ่อเก็บน�้าในโครงการที่มี

ความจุรวม	2.4	ล้านลูกบาศก์เมตร	และก�าหนดมาตรการไม่สูบน�้า	

จากฝายบางสะพานในช่วงฤดูแล้งซึ่งระดับน�้าในฝายต�่ากว่า	 2.2	

เมตร	รวมถึงการออกแบบโรงงานให้มีการหมุนเวียนน�้ามาใช้ซ�้าได้

อย่างต่อเนื่องในสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	 จากการ

บริหารจัดการน�า้ใช้ของโรงงาน	ท�าให้บรษิทัสามารถด�าเนนิการผลติ

ได้โดยไม่ก่อให้เกดิปัญหาเรือ่งการแย่งน�า้ซึง่เป็นทรพัยากรทีใ่ช้ร่วม

กันกับชุมชนและภาคเกษตรกรรมในพื้นที่	 ท้ังนี้ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทยงัคงด�าเนนิการตามมาตรการทีก่�าหนดไว้อย่างเคร่งครดั

	 ในส่วนการบ�าบดัน�า้เสยี	บริษทัตดิตัง้ระบบบ�าบดัน�า้ทางเคมี

ส�าหรับน�า้เสียท่ีเกดิขึน้ในสายการผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิล้างผวิ

และเคลือบน�้ามัน	 ติดตั้งถังตกตะกอน	ถังกรองทรายและระบบ	

ดกัไขมนัในสายการผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิม้วนและตดิตัง้ระบบ

บ�าบดัทางชวีภาพส�าหรบัน�า้ทิง้จากการอปุโภคและบรโิภคในโรงงาน

โดยคุณภาพน�้าในระบบท้ังหมด	 มีการตรวจสอบโดย	 เจ้าหน้าที่

อย่างสม�่าเสมอและตรวจสอบซ�้าโดยหน่วยงานภายนอกซึ่งได้รับ

อนุญาตจากทางราชการเป็นระยะๆ	 ท้ังน้ีน�้าทิ้งท่ีผ่าน	 การบ�าบัด

แล้วมกีารหมนุเวยีนกลบัมาใช้ใหม่และบางส่วนจะน�าไปรดน�้าต้นไม	้

โดยไม่มีการระบายน�้าทิ้งออกนอกโรงงาน	(Zero	Discharge)

	 ในรอบปีที่ผ่านมา	 บริษัทควบคุมการใช้น�้าในกระบวนการ

ผลิตโดยมีปริมาณการใช้น�้าปี	 2556	 ท่ี	 1.42	ล้าน	 ลูกบาศก์เมตร	

โดยในสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอัตราการใช้น�้าอยู่ที่	

0.64	ลูกบาศก์เมตรต่อตนัการผลติ	ซึง่เพิม่ขึน้เลก็น้อยตามปรมิาณการ

ผลิต	เมือ่เปรยีบเทยีบกับปี	2555	ซึง่มอัีตราการใช้น�า้อยู่ที	่0.52	ลกูบาศก์	

เมตรต่อตันการผลิต	 ส�าหรับสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด

ล้างผิวและเคลือบน�้ามันอยู่ที่	 0.28	ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต	

ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป	ี 2555	ที่มีอัตราการใช้น�้าอยู่ที	่ 0.33	

ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต

 การควบคุมคุณภาพน�้า

	 บริษัทได้ออกแบบระบบบ�าบัดให้ไม่มีการระบายน�้าเสียใดๆ	

ออกนอกโรงงาน	(Zero	Discharge)	อย่างไรกต็ามบรษิทัยงัคงด�าเนนิ

การตรวจสอบคุณภาพน�้าภายในและภายนอกบริเวณโรงงานดังนี้	

	 1.	 การตรวจวัดคุณภาพน�้าที่ผ่านการบ�าบัดแล้ว	 รายเดือน

จ�านวน	4	สถานี	 โดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรม

โรงงานอตุสาหกรรม	พบว่ามผีลการตรวจวดัดกีว่าค่ามาตรฐานน�า้ทิง้	

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	ฉบับที	่2	พ.ศ.	2539	

	 2.	 การตรวจวัดคุณภาพน�้าใต้ดินทุกครึ่งปี	 จ�านวน	9	สถาน	ี

โดยหน่วยงานภายนอกทีไ่ด้รบัอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม	

ทัง้นีป้ระเทศไทยยงัไม่มกีารก�าหนดมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง	 จึงด�าเนนิ

การเฝ้าระวังความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น	 โดยในรอบหลายปี

ทีท่�าการตรวจวเิคราะห์ยงัไม่พบการเปลีย่นแปลงใดๆ	ทีม่นียัส�าคญั	

	 3.	การตรวจคุณภาพน�า้ผวิดนิในแหล่งน�า้สาธารณะทกุครึง่ปี	

จ�านวน	3	สถานี	 โดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรม

โรงงานอตุสาหกรรม	 เพือ่ให้มัน่ใจว่าการประกอบกจิการของบรษิทั 

จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลการตรวจวัดคุณภาพน�้า

ผิวดินดังนี้

ปี พลังงานความร้อนสะสมที่ลดได้ (เมกะจูล)

2554 543,510

2555 3,343,305

2556 3,380,677

พลังงานที่สามารถประหยัดได้ จากการปรับปรุงให้เกิดการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพ
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ดัชนีตรวจวัด หน่วย
คลองท่าขาม ต้นนำ้าคลองแม่รำาพึง ท้ายนำ้าคลองแม่รำาพึง

มาตรฐาน
มี.ค. 56 ก.ย. 56 มี.ค. 56 ก.ย. 56 มี.ค. 56 ก.ย. 56

pH - 7.29 7.29 7.09 7.15 8.17 7.36 5.0-9.01/

Suspended Solid mg/l 33.3 13 35.3 13.6 33.3 17.3 -

Total Dissolved 

Solid

mg/l 18,100 5,360 18,000 2,710 13,100 4,170 -

Acidity mg/l as  CaCO
3

10 5 28 5 <1 5 -

Alkalinity mg/l CaCO
3

318 208 338 151 254 232 -

COD mg/l as O
2

406 36 500 30 96 36 -

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

Total Coli form 

Bacteria

MPN/100 ml 43 23 23 150 23 43 ไม่เกิน
20,0001/

Iron mg/l 0.32 0.39 0.34 1 0.28 0.49 -

Manganese mg/l 0.187 0.063 0.265 0.082 0.076 0.050 ไม่เกิน 1.01/

หมายเหต	ุ 

 1/มาตรฐานนำ้าผิวดิน (ประเภทที่ 3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537

 บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม  บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำากัด

 ผู้บันทึก     นายวรายุส ลินทอง

 ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม    นางสาวบังอร ศิริโพธิ์คา (ว-011-ค-2955)

 ชื่อผู้วิเคราะห ์    นางสาวโศรดา บุญมี (ว-011-จ-5140)

 เบอร์โทรศัพท์    02-939-4370

 การใช้สารเคมี

	 ระบบผลิตน�้าใช้ในกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 

ชนิดม้วน	และกระบวนการผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิล้างผวิและ

เคลอืบน�า้มนั	มีการใช้สารเคมีหลายชนิด	 โดยในรอบปีท่ีผ่านมา	

บริษัทไม่มีการน�าสารเคมีชนิดใหม่เข้ามาใช้	และอัตราการใช้สาร

เคมีในกระบวนการต่างๆ	ไม่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น	นอกจากนี้ตามผล

การตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบมาตรฐาน	ISO	14001	และ	TIS/

OHSAS	18001	การควบคุมและบริหารจัดการสารเคมีในโรงงาน

เป็นไปตามมาตรฐานการปฏบัิต	ิโดยมีข้อเสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุ

จ�านวนหนึ่งซึ่งผู้เกี่ยวข้องได้น�าไปจัดท�าแผนงานเพื่อปรับปรุงแล้ว

         การจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

		 ในปี	2556	บริษทัได้ด�าเนนิการจดัซือ้สนิค้าทีเ่ป็นมติรกบัสิง่

แวดล้อมส�าหรบัวสัดแุละอปุกรณ์ทีอ่ยูใ่นกลุม่ผลติภณัฑ์	10	กลุม่ตาม

ข้อก�าหนดของสถาบนัสิง่แวดล้อมไทยมาอย่างต่อเนือ่ง	 รวมถึงการ

จัดหาผลติภณัฑ์และงานบรกิารภายใต้นโยบายการประหยดัพลงังาน

ของโรงงานบางสะพานเพิ่มขึ้นอีก	 1	 โครงการ	 โดยในปี	 2557 

มีเป้าหมายในการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มเป็น 

15	 กลุ ่มผลิตภัณฑ์	 และให้การสนับสนุนกลุ่มผู ้ให้บริการที ่

ด�าเนินการในด้านการประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 

2	โครงการด้วย

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าผิวดิน

ปีที่ดำาเนินการ / จำานวนกลุ่มรายการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

จำานวนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ที่มีใช้อยู่ในโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน

7 9 10

จำานวนรายการในโครงการประหยัดพลังงาน - 2 1

ตารางการจัดซื้อกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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 ความหลากหลายทางชีวภาพ

	 บรษิทัได้ร่วมกบัศนูย์บรหิารจดัการและส่งเสรมิสิง่แวดล้อม	

เครือสหวิริยา	ด�าเนินโครงการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ	

ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ส�าคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศต่างๆ

ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานเหล็กแผ่นรีดร้อน	อ�าเภอบางสะพานดังนี้

	 โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดลอ้มด้าน

ทรพัยากรชวีภาพด้วยมุ่งม่ันในการด�าเนนิอตุสาหกรรมทีเ่กือ้กลูกบั

สิง่แวดล้อม	บริษทัและศูนย์บรหิารจดัการและส่งเสรมิสิง่แวดล้อม	

เครือสหวิริยา	 จึงได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นต่อ

สตัว์ป่าในพืน้ทีธ่รรมชาติใกล้เคียงโรงงานอย่างพืน้ท่ีชุม่น�า้แม่ร�าพึง	

วนอุทยานป่ากลางอ่าวและวนอุทยานแม่ร�าพึงโดยผู้เชี่ยวชาญ	

ด้านสัตววิทยา	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ผลการศึกษาล่าสุดใน

ปี	2556	พบว่ามีนกหลากชนิดที่ไม่มีการส�ารวจพบในปีก่อนๆ	อีก

ทัง้พบนกทีเ่ข้ามาอาศยัหรอืใช้ประโยชน์ในพืน้ทีม่คีวามหลากชนดิ

และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากที่พบ	89	ชนิดในปี	2550	พบสะสม

เปน็	160	ชนดิในป	ี2556	ข้อมลูดังกล่าวแสดงให้เหน็ว่าการด�าเนนิ

อุตสาหกรรมเหล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการด�าเนินงาน

ตามมาตรฐานในการจดัการมลพษิของบรษิทั	และกลุม่ธรุกจิเหลก็

เครอืสหวริยิาทีด่�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง	ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อการด�ารงชวีติและหากนิของสตัว์ป่าทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีธ่รรมชาติ

รอบพืน้ทีด่�าเนนิโครงการ	และยงัถอืเป็นการปกป้องสภาพธรรมชาติ

และฟ้ืนฟคูวามหลากหลายทางชวีภาพให้คงอยูคู่ก่บัชมุชนท้องถิน่

อย่างยั่งยืนอีกด้วย

 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556
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กราฟแสดงชนิดนกที่ส�ารวจพบในอ�าเภอบางสะพาน

89

จ�านวนชนิดนกที่พบ จ�านวนชนิดนกที่พบสะสม
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	 โครงการมหงิสาสายสบืหาดหนิ	เป็นกิจกรรมการส�ารวจความ

หลากหลายทางชวีภาพ	ท่ีเอสเอสไอร่วมกบัศนูย์บรหิารจดัการและ

ส่งเสรมิส่ิงแวดล้อม	เครือสหวริยิาและกลุ่มมหิงสาสายสืบ	โรงเรยีน

บ้านท่าขาม	 ร่วมส�ารวจสิ่งมีชีวิตท่ีพบบริเวณหาดหิน	ในพื้นท่ีอ่าว

เทียน	ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับ	บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	เพื่อเป็นการ

ส�ารวจความหลากชนิดของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหาดหิน	และ

ข้อมูลท่ีได้น�ามาใช้เป็นดัชนีช้ีวัดทางสิ่งแวดล้อม	 เน่ืองจากบริเวณ

หาดหนิมสีภาพแวดล้อมทีม่คีวามแปรปรวนสงู	ซึง่ส่งผลต่ออณุหภูมิ

ในแอ่งน�้าขังซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆ	อีกทั้งบริเวณดัง

กล่าวเป็นพื้นที่ติดต่อกับบริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	ซึ่งเป็นพื้นที่

ที่มีกิจกรรมการเดินเรือขนส่งสินค้าอยู ่ตลอดเวลา	 ซ่ึงอาจ 

ส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	และสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหาดหิน

ได้	จากกิจกรรมส�ารวจพบสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ศึกษามากกว่า	30	ชนิด	

ทั้ง	 ดอกไม้ทะเล	หอยทะเลชนิดต่างๆ	ปลิงทะเล	ปูเสฉวน	ปลาบู่

ทะเล	ฯลฯ	ซึ่งสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ	ที่พบในบริเวณหาดหินบ่งบอกถึง

คุณภาพสิง่แวดล้อม	และสภาพธรรมชาติทีค่งความสมบรูณ์ได้เป็น

อย่างดี	ผลจากกิจกรรมการขนส่งในบริเวณบริษัท	ท่าเรือประจวบ	

จ�ากดั	ซึง่เป็นบริษทัย่อยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดล้อมและ

สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหาดหินแต่อย่างใด	นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จะ

เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส�าคัญในการด�าเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพสิ่ง

แวดลอ้มจากการประกอบกจิกรรมการขนสง่	และการขยายตวัของ

บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัดต่อไปในอนาคต



รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 23

	 4.	 การส่งเสริมกิจกรรม	 3R	 มุ่งเน้นการลดของเสียจาก

กระบวนการผลติ	และของเสยีทีเ่กดิข้ึนสามารถน�ากบัมาใช้ประโยชน์	

ได้ถึง	ร้อยละ	98.53	

	 5.	 การส่งเสริมกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมร่วมกับชุมชนในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

	 6.	การเข้าร่วมสัมมนาโครงการด้านการลดก๊าซเรอืนกระจก 

กับภาครัฐบาลเพื่อน�าไปสู่สังคมคาร์บอนต�า่	

การบรหิารจดัการการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
	 แนวโน้มและความสนใจในปัญหาภาวะโลกร้อนยงัคงเป็นอกี

หนึง่ประเด็นปัญหาสิง่แวดล้อมทีห่ลายคนให้ความสนใจ	บรษิทัถอื

เป็นส่วนหน่ึงในการมส่ีวนร่วมจัดการกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิ

อากาศในการมุ่งมั่นด้วยความมุ่งมั่นปฏบิัติและเป็นตัวอย่างที่ดีใน

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกจิกรรมขององค์กร

อย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ลดผลกระทบจากการปล่อย	ก๊าซเรือนกระจกของ

องค์กร	ตั้งแต่การก�าหนดกลยุทธ์	นโยบาย	แผนงานและเป้าหมาย	

เพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	รวมทัง้การรณรงค์เข้าร่วมกจิกรรม

กบัภาคประชาชนและภาครฐัอย่างสม�า่เสมอในการบรรเทาผลกระ

ทบที่เกิดจากปัญหาความเข้มข้นของก๊าซเรอืนกระจกทีม่แีนวโน้ม

เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ	ประกอบด้วย	

	 1.	 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ	

	 2.	 การปรับปรุงการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 

เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล	ครอบคลุมการ

เก็บและรายงานข้อมูล	 รวมถึงการทวนสอบบัญชีการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกโดยหน่วยงานภายนอก

	 3.	การจดัซือ้ผลติภณัฑ์และบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	 

ในปี	2556	บรษิทัได้ด�าเนนิการจดัซือ้สนิค้าทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	

ส�าหรับวัสดุและอุปกรณ์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์	 10	 กลุ่มตาม 

ข้อก�าหนดของสถาบันส่ิงแวดล้อมไทยมาอย่างต่อเนือ่ง	รวมถงึการ

จัดหาผลติภัณฑ์และงานบรกิารภายใต้นโยบายการประหยดัพลังงาน

ของโรงงานบางสะพานเพิ่มขึ้นอีก	 1	 โครงการ	 โดยในปี	 2557	มี 

เป้าหมายในการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มเป็น	15	

กลุ่มผลิตภัณฑ์	และให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ให้บริการที่ด�าเนินการ

ในด้านการประหยัดพลังงานเพิ่มข้ึนอีกอย่างน้อย	2	โครงการด้วย

การปล่อย CO
2
 ของกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HRC)

หมายเหตุ:	

 อ้างอิงมาตรฐาน ISO 14064-1:2006 และ IPCC ในการคำานวณ

 Scope 1  ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงใน  

  กระบวนการผลิตและการขนส่งวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ภายใน    

 SSI  (ไม่รวมรถยนต์ส่วนกลางของเอสเอสไอ)

 Scope 2  ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากไฟฟ้าที่ SSI ซื้อมาใช้จาก  

  ภายนอก (ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากสำานักงานกรุงเทพฯ)

	 7.	การศึกษาเรื่องการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	รวมถึง

การน�าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ประโยชน	์	

 โดยผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั คอื บรษิทัได้จดัท�ารายงานการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 

14064-1 โดยก�าหนดขอบเขตขององค์กรแบบควบคุมการด�าเนิน

การ (Operational Control) ทีส่อดคล้องกบัลักษณะการด�าเนินงาน

ขององค์กร โดยการเก็บข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงแต่ละประเภท และ

ข้อมูลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปี 2556 

และมีผลการด�าเนินงานดังนี้

 1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตเหล็ก 

แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เท่ากับ 0.186 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ต่อตัน 

HRC โดยการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลดลงร้อยละ 2.67 จากปี 2555
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

	 ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของเอสเอสไอ	 จะถูก

น�าไปเป็นค่าดชันชีีว้ดัผลการด�าเนนิงานทางด้านการปล่อยก๊าซเรอืน

กระจก	(GHGs)	เพือ่ใช้ในการวางแผนและจดัท�าโครงการทีจ่ะช่วย

ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกรวมถงึการศกึษาแนวทางท่ีจะช่วยดูด

กลบัก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่อไป	โดยมกีารพจิารณาเป้าหมาย

จากค่าเฉล่ีย	Carbon	 Intensity	 ในอดีตเพื่อการพัฒนาปรับปรุง

ก�าหนดเป้าหมายในระยะสัน้	และระยะยาวให้สะท้อนผลการด�าเนนิ

งานด้านการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีแ่ท้จรงิ	รวม

ถงึการศกึษาวเิคราะห์	และประเมินตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสมเพือ่ใช้ก�าหนด

ค่าเป้าหมาย	Carbon	Intensity	ท่ีสอดคล้องกบัแผนการพฒันาของ

ประเทศทีมุ่ง่สูส่งัคมคาร์บอนต�า่	(Low	Carbon	Society)	ต่อไป

 การควบคุมคุณภาพอากาศ

	 โรงงานเอสเอสไอบางสะพานถูกออกแบบโรงงานให้มีการใช้

เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ	 ติดตั้งระบบควบคุมการเผาไหม้ด้วย

คอมพวิเตอร์	ควบคมุระดบัก�ามะถนัเจอืปนในเชือ้เพลงิไม่เกนิร้อยละ	

2	ซึ่งมีผลให้ค่าการระบายอากาศออกนอกโรงงานของเอสเอสไอ 

มค่ีาดกีว่ามาตรฐานและข้อก�าหนดตามรายงานการศกึษาผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

	 ส�าหรบัสายการผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิล้างผวิและเคลือบ

น�้ามัน	 ได้มีการติดต้ังระบบดักจับไอกรดทั้งในสายการผลิตและ	

ในหน่วยบ�าบดักรดเพือ่น�ากลบัมาใช้ใหม่	 ซ่ึงมผีลท�าให้ค่าการระบาย	

อากาศออกนอกโรงงานมีค่าดีกว่ามาตรฐาน	และข้อก�าหนดตาม

รายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน	 เช่น

เดียวกัน

	 คุณภาพอากาศในบรรยากาศในพื้นที่รอบโรงงาน	 มีการเฝ้า

ระวงัและตรวจสอบคณุภาพอากาศในพารามเิตอร์ต่างๆ	ท่ีเกีย่วข้อง

กับโรงงานเป็นระยะๆ	ตลอดปี	 โดยในปี	 2556	ตรวจวัดทั้งสิ้น	 5	

สถาน	ีได้แก่	บ้านท่าขาม	บ้านท่ามะนาว	บ้านกลางอ่าว	บ้านทบัมอญ	

และบ้านบ่อทองหลาง	 โดยมีคุณภาพอากาศตามพารามเิตอร์ต่างๆ	

ที่ตรวจวัด	ได้แก่

	 1.	 ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของความเข้มข้น	 ก๊าซซัลเฟอร์ 

ไดออกไซด	์ในบรรยากาศ

	 2.	 ค่าเฉล่ียรายชั่วโมงของความเข้มข้นก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซด์ในบรรยากาศ

	 3.	 ค่าเฉลีย่รายชัว่โมงของปริมาณฝุน่ละอองรวมในบรรยากาศ

	 4.	 ค่าเฉลีย่รายชัว่โมงของความเข้มข้นก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์

ในบรรยากาศ

	 5.	 ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 

10	ไมครอน

	 ผลการตรวจสอบคณุภาพอากาศตามพารามเิตอร์ดงักล่าวพบ

ว่ามค่ีาดกีว่ามาตรฐานทีก่�าหนดมาก	ในทกุสถานตีรวจวดัและมค่ีา

อยูใ่นช่วงเดยีวกบัการตรวจวดัทีผ่่านมาในทกุสถานแีละทกุพารามเิตอร์

การปล่อย CO
2
 ของกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

ประเภทปรบัผวิและเคลือบน�า้มัน

 2552        2553        2554       2555        2556           

TonsCo
2 TonsHRC

Scope	1	(direct	emission)

Scope	2	(indirect	emission)

HRC

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

	 2.	 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตเหล็ก 

แผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน�า้มัน	ในปี	2556	

อยู่ที่	0.02	ตันคาร์บอนไดออกไซด์	ต่อตัน	PO	Coil	โดยลดลงร้อย

ละ	6.57	จากป	ี2555
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มาตรฐาน1/  :  มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547

มาตรฐาน 2/  : มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที ่33 พ.ศ. 2552

หมายเหตุ  : < 0.001 คือค่า Detect ion	Limit 	ของ HCI

  HCl 	ไม่มีค่ามาตรฐานก�าหนด

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ�ากัด (22-29 มี.ค.2556)

ผู้บันทึก    นายวรายุส ลินทอง/นายณรงค์ ศรีสุข

ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม   นางสาวบงัอร ศริโิพธิค์า (ว-011-ค-2955) / นางสาวจารนิ ีนนัทวสิทุธ์ (ว-011-ค-4550)

ชื่อผู้วิเคราะห ์   นางสาวโศรดา บุญมี (ว-011-จ-5140)

เบอร์โทรศัพท ์   02-939-4370-2

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ�ากัด (17-24 ก.ย.2556)

ผู้บันทึก    นายณรงค์ ศรีสุข/นายทวีพงษ์ คงสมบูรณ์

ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม   นางสาวบังอร ศิริโพธิ์คา (ว-011-ค-2955)

ชื่อผู้วิเคราะห ์   นางสาวโศรดา บุญมี (ว-011-จ-5140)

เบอร์โทรศัพท ์   02-939-4370-2

ดัชนี
ค่าเฉลี่ยต�่าสุด-สูงสุดของปริมาณที่ตรวจพบ

มาตรฐาน
22-29 มี.ค. 56 17-24 ก.ย. 56

ปริมาณฝุ่นละอองรวม (mg/m3) 0.032 - 0.123 0.013 - 0.063 ไม่เกิน 0.3301/

ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (mg/m3) 0.009 - 0.019 0.012 - 0.020 ไม่เกิน 0.3001/

ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (mg/m3) 0.010 - 0.044 0.014 - 0.046 ไม่เกิน 0.3202/

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(mg/m3) 0.016 - 0.061 0.006 - 0.031 ไม่เกิน 0.1201/

ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (mg/m3) < 0.001 < 0.001 -

ดัชนีตรวจวัด
ผลตรวจวัด

มาตรฐาน
11 ม.ค. 56 25 ม.ีค. 56 22 ก.ย. 56 12 ธ.ค. 56

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m3 ) 204 169 200 185 ไม่เกิน 2401/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO
2
)(ppm) 524 500 658 714 ไม่เกิน 8001/

ปรมิาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO
x
)(ppm) 125 109 117 142 ไม่เกิน 2001/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)(ppm) 1.5 6.2 6.3 5.2 ไม่เกิน 6901/

มาตรฐาน1/  :  มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก (เก่า) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

  และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 (ค�านวนปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้อยละ 50)

มาตรฐาน 2/  : มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 

  (ก�าหนดส�าหรับการผลิตทั่วไปที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง)

  มาตรฐานควบคมุการปล่อยทิง้อากาศเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม พ.ศ.2549

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม  บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ�ากัด (11 ม.ค.2556 และ 25 มี.ค.2556) 

ผู้บันทึก     นายพีระ เดชอุดม/นายเกษม สีมาพล

ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม    นางสาวจารนิ ีนนัทวสิทุธิ ์(ว-011-ค-4550)/ นางสาวบงัอร ศริโิพธิค์า (ว-011-ค-2955)

ชื่อผู้วิเคราะห ์    นางสาวโศรดา บุญมี (ว-011-จ-5140)

เบอร์โทรศัพท ์    02-939-4370-2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาเหล็ก 1,2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 5 สถานี บริเวณโดยรอบโครงการ



26 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

มาตรฐาน1/ : มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก (ใหม่) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

  และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 (คำานวนปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้1อยละ 50)

มาตรฐาน	2/  : มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 

  (กำาหนดสำาหรับการผลิตทั่วไปที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง)

  มาตรฐานควบคมุการปล่อยทิง้อากาศเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม พ.ศ.2549

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำากัด 

ผู้บันทึก    นายพีระ เดชอุดม/นายเกษม สีมาพล

ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม   นางสาวจารนิ ีนนัทวสิทุธิ ์(ว-011-ค-4550)/นางสาวบงัอร ศริโิพธิค์า (ว-011-ค-2955)

ชื่อผู้วิเคราะห์	   นางสาวโศรดา บุญมี (ว-011-จ-5140)

เบอร์โทรศัพท ์   02-939-4370-2

ดัชนีตรวจวัด
ผลตรวจวัด

มาตรฐาน
26 มี.ค. 56 26 มี.ค. 56

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง ( mg/ m3) 70 100 ไม่เกิน 1201/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO
2
)(ppm) 582 374 ไม่เกิน 8001/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO
x
)(ppm) 124 137 ไม่เกิน 1801/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)(PPm) 1 2.7 ไม่เกิน 6902/

ดัชนีตรวจวัด
ผลตรวจวัด

มาตรฐาน
22 มี.ค. 56 18 ก.ย. 56

ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl )(mg/m3) 0.71 0.94 ไม่เกิน 2001/

มาตรฐาน1/  : มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2549 (ในอากาศที ่   

  ไม่มีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงคำานวณผลที่ปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวัด)

  มาตรฐานควบคมุการปล่อยทิง้อากาศเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม พ.ศ.2549

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม  บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำากัด (22 มี.ค.2556)

ผู้บันทึก     นายพีระ เดชอุดม/นายเกษม สีมาพล

ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม    นางสาวจารนิ ีนนัทวสิทุธิ ์(ว-011-ค-4550)/นางสาวบงัอร ศริโิพธิค์า (ว-011-ค-2955)

ชื่อผู้วิเคราะห์	    นางสาวโศรดา บุญมี (ว-011-จ-5140)

เบอร์โทรศัพท ์    02-939-4370-2

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม  บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำากัด (18 ก.ย.2556)

ผู้บันทึก     นายวรายุส ลินทอง/นายเกษม สีมาพล

ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม    นางสาวบังอร ศิริโพธิ์คา (ว-011-ค-2955)

ชื่อผู้วิเคราะห์	    นางสาวโศรดา บุญมี (ว-011-จ-5140)

เบอร์โทรศัพท ์    02-939-4370-2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาเหล็ก 3

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Scrubber PPPL (จากหน่วยกระบวนการลา้งผิวและเคลือบน้�ามัน)



รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 27

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Scrubber PPPL 

(จากหน่วยกระบวนการล้างผิวและเคลือบน�า้มัน) 
ดัชนีตรวจวัด

ผลตรวจวัด
มาตรฐาน

22 มี.ค. 56 18 ก.ย.56

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m3 ) 5 11 ไม่เกิน 1201/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO
2
)(ppm) < 0.1 < 0.1 ไม่เกิน 8001/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO
x
)(ppm) 68 81 ไม่เกิน 1801/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)(ppm) 1.0 35 ไม่เกิน 6902/

มาตรฐาน1/  :  มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก (ใหม่) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี   

  และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 (คำานวนปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้อยละ 50)

มาตรฐาน	2/  : มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 (กำาหนด    

  สำาหรับการผลิตทั่วไปที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง)

  มาตรฐานควบคมุการปล่อยทิง้อากาศเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม พ.ศ.2549

หมายเหต	ุ : <0.1 คือค่า Detection Limit ของ  SO
2

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำากัด (22 มี.ค.2556)

ผู้บันทึก    นายพีระ เดชอุดม/นายเกษม สีมาพล

ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม   นางสาวจารนิ ีนนัทวสิทุธิ ์(ว-011-ค-4550)/นางสาวบงัอร ศริโิพธิค์า (ว-011-ค-2955)

ชื่อผู้วิเคราะห์	 	 	 นางสาวโศรดา บุญมี (ว-011-จ-5140)

เบอร์โทรศัพท ์   02-939-4370-2

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำากัด (18 ก.ย.2556)

ผู้บันทึก    นายวรายุส ลินทอง/นายวันเฉลิม ทศลา

ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม   นางสาวบังอร ศิริโพธิ์คา (ว-011-ค-2955)

ชื่อผู้วิเคราะห์	   นางสาวโศรดา บุญมี (ว-011-จ-5140)

เบอร์โทรศัพท ์   02-939-4370-2

ดัชนีตรวจวัด
ผลตรวจวัด

มาตรฐาน
22 มี.ค. 56 21 ก.ย. 56

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m3) 4 6 ไม่เกิน 1201/,3002/

มาตรฐาน1/  :  มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก (ใหม่) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี   

  และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 (คำานวนปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้อยละ 50)

มาตรฐาน	2/  : มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2549 (ในอากาศที ่   

  ไม่มีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงคำานวณผลที่ปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวัด)

  มาตรฐานควบคมุการปล่อยทิง้อากาศเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม พ.ศ.2549

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม  บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำากัด (22 มี.ค.2556)

ผู้บันทึก     นายพีระ เดชอุดม/นายเกษม สีมาพล

ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม    นางสาวจารนิ ีนนัทวสิทุธิ ์(ว-011-ค-4550)/นางสาวบงัอร ศริโิพธิค์า (ว-011-ค-2955)

ชื่อผู้วิเคราะห์	    นางสาวโศรดา บุญมี (ว-011-จ-5140)

เบอร์โทรศัพท ์    02-939-4370-2

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม  บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำากัด (21 ก.ย.2556)

ผู้บันทึก     นายวรายุส ลินทอง/นายเกษม สีมาพล

ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม    นางสาวบังอร ศิริโพธิ์คา (ว-011-ค-2955)

ชื่อผู้วิเคราะห์	    นางสาวโศรดา บุญมี (ว-011-จ-5140)

เบอร์โทรศัพท ์    02-939-4370-2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Boiler

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Dust Collector



28 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

 การจัดการกากของเสีย

	 บริษัทมุ่งเน้นการลดปริมาณกากของเสียที่แหล่งก�าเนิดโดย

การด�าเนนิโครงการหลายๆ	 โครงการ	 เช่น	การตัง้เป้าการสญูเสยี

วัตถุดิบในการผลิต	ไม่เกินร้อยละ	2.00	และท�าได้ดีกว่าเป้าหมาย

ทีร้่อยละ	1.75	โครงการลดความชืน้ในกากตะกอนจากระบบบ�าบดั	

น�า้เสยีไม่เกนิร้อยละ15	ท�าได้ดกีว่าเป้าหมายทีร้่อยละ	14		โครงการ	

ลดขยะกระดาษจากส�านักงาน	 โดยรณรงค์ลดการใช้กระดาษใช้

กระดาษสองหน้า	และโครงการคดัแยกขยะประเภทขวดน�า้พลาสตกิ	

และขวดแก้วเพ่ือน�าไปจ�าหน่าย	นอกจากนัน้ยงัมโีครงการใช้ประโยชน์	

จากกากของเสยี	เช่น	โครงการปุย๋อนิทรย์ีจากเศษซากพชืในโรงงาน	

โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้	ท�าให้ปริมาณ

กากของเสียของโรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง

	 ปี	2556	บริษทัมปีรมิาณของเสยีทีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้	74,102.17	ตนั 

มีค่าใช้จ่ายในการก�าจัดของเสียเท่ากับ	11.29	ล้านบาท	และมีราย

ได้จากการขาย	ของเสยี	69,298.38	ตนั	เท่ากบั	546.84	ล้านบาท	โดย

วิธีก�าจัดของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดแบ่งเป็นก�าจัดโดยกระบวนการ

รไีซเคลิคดิเป็นร้อยละ	98.53	ก�าจดัโดยเผาท�าลายร้อยละ	1.47	และ

ไม่มีก�าจัดโดยการน�าไปฝังกลบ	(Zero	landfill)

 โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

	 บริษัทมีความมุ่งหวังและสมัครใจเข้าร่วมโครงการและ

กิจกรรมลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับ

หน่วยงานราชการและสถาบันภายนอกที่ส�าคัญในป	ี2556	ดังนี้

	 -	 โครงการส่งเสรมิการลดก๊าซเรอืนกระจกในสถานประกอบ

การอุตสาหกรรมในภูมิภาคด้วยมาตรฐาน	ISO	14064-1	เพือ่มุง่สู่

การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต�า่	 (Low	Carbon	Industry)	ร่วมกับ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

	 -	 ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการ	 “แผนปฏิบัติการอนุรักษ์

พลงังานในอุตสาหกรรมเหลก็ในประเทศไทย	ระยะส้ัน	5	ปี	 ร่วมกับ

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

	 -	 โครงการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพในภาคอตุสาหกรรม

ของประเทศไทย	 (Industrial	Energy	Efficiency:	 IEE)	 โดยองค์กร

พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาต	ิ(UNIDO)

 การจัดการสารท�าลายชั้นโอโซน

	 ภายใต้พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยการลดและเลิกใช้สาร

ท�าลายชั้นโอโซนซึ่งประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็น

ภาคีสมาชิกเมื่อวันที่	7	กรกฎาคม	2532	โดยมีพันธกรณีที่ต้องลด

และเลกิใช้สารท�าลายช้ันโอโซนตามล�าดบั	ซึง่ทีผ่่านมาผลวจิยัทาง	

วทิยาศาสตร์ล่าสดุได้พบว่าสารท�าความเยน็	HCFC-22	หรือ	R-22	ที่

มีการแนะน�าให้ใช้ทดแทนสาร	CFC	นั้นก็มีผลต่อการท�าลายชั้น

โอโซนแต่น้อยกว่า	 และที่ผ่านมาได้มีสารท�าความเย็นชนิดใหม่

เกดิขึน้ทางบรษิทัจงึได้ด�าเนนิโครงการเปลีย่นสารท�าความเยน็	R-22	

ทีใ่ช้ในเครือ่งปรบัอากาศ	ด้วยการใช้สารท�าความเยน็	BPX4400	ท่ีไม่

ท�าลายชั้นโอโซน	ซึ่งในปี	2556	บริษัทสามารถลดการใช้	สาร	R-22	

ใหม่	จ�านวน	93.37	กก.หรอืคดิเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	

169	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	นอกจากนี้ในการซ่อมบ�ารุง

เครือ่งปรบัอากาศยงัได้เลอืกใช้วธิทีีส่ะอาดด้วยการใช้เครือ่งดดูสาร

ท�าความเยน็	R-22	มาเก็บไว้แทนการระบายทิง้สู่บรรยากาศและ

ถ่ายกลับไปใช้งานใหม่	 โดยที่ผ่านมาสามารถเก็บรวบรวม	R-22	

และน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ถงึ	179.56	กก.	(เทยีบกบัปี	2010	ทีย่งัไม่มี

การดูดเก็บมาใช้)	 หรือคิดเป็นลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ถงึ	

325	ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า	ส�าหรบั	ในอนาคตทางบริษัท

ได้วางแผนการใช้สาร	BPX4400	หรือสารอื่นที่ไม่ท�าลายชั้นโอโซน

มาใช้เพิ่มเติมในระบบปรับอากาศของอาคารส�านักงานโรงงาน

ทั้งหมด

 โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

	 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการด�าเนินอุตสาหกรรม

เหลก็ให้สามารถอยูร่่วมกบัชมุชน	สงัคมและสิง่แวดล้อมได้เป็นอย่างด ี

จึงได้เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรม

สเีขยีว	(Green	Industry)	กับกระทรวงอตุสาหกรรม	ภายใต้โครงการ

อุตสาหกรรมสีเขียวนั้น	 จากผลการประเมินบริษัท	 สหวิริยาสตีล

อินดัสตรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้รับการรับรอง	 “อุตสาหกรรมสีเขียว

ระดับที่	3	ระบบสีเขียว	(Green	System)”		ที่มีการบริหารจัดการสิ่ง

แวดล้อมอย่างเป็นระบบ	และมีการติดตามประเมินผล	และทบทวน

เพือ่การพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	โดยมรีะยะเวลารบัรอง	3	ปี	(24	สงิหาคม	

2554	ถึง	23	สิงหาคม	2557)	โดยในปี	2556	บริษัทยังคงได้รับการ

รับรองต่อเนื่อง

 การส�ารวจทศันคตชุิมชนและการมส่ีวนร่วมกบัชุมชน

ด้านสิ่งแวดล้อม

	 การส�ารวจทัศนคติชุมชนได้ด�าเนินการต่อเนื่องเป็นประจ�า

ทุกปี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงาน	 ซ่ึงเป็นกลุ่ม 

ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ	เพราะการด�าเนินงานของโรงงานก่อให้เกิด

ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบต่อชุมชน	ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	

สังคมและสิ่งแวดล้อม	 ดังนั้นการด�าเนินการส�ารวจทัศนคติ 

จึงท�าให้บริษัทเกิดความเข้าใจถึงมุมมองของชุมชน	สะท้อนผ่าน

ผู้น�าชุมชนและหวัหน้าครวัเรอืนในเรือ่งผลกระทบต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้จาก

การด�าเนนิงาน	ของโรงงานในรอบปี	เพ่ือน�าไปสูก่ระบวนการร่วมคดิ

ร่วมตัดสนิใจของโรงงานร่วมกับชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม	

เช่น	การประชุมสภาผู้น�าชุมชน	การประชุม	หมู่บ้าน	ฯลฯ	ซึ่งบริษัท

จะน�าข้อสรุปจากกระบวนการต่างๆ	ดังกล่าวน�ามาจัดท�าโครงการ

ที่ตอบสนองต่อความต้องการและมมุมองของชมุชนอย่างตรงประเดน็ 

เพื่อน�าไปสู่ความพึงพอใจของชุมชนอย่างยั่งยืน



รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 29

ต�าบล ชุมชน จ�านวนครัวเรือน จ�านวนตัวอย่างที่ศึกษา	(ชุด)
จากการค�านวณ จากการศกึษาจรงิ

กำาเนิดนพคุณ เทศบาลตำาบลกำาเนิดนพคุณ 1,468 120 120

แม่รำาพึง หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะนาว 564 46 46

หมู่ที่ 3 บ้านอ่าวยาง 190 16 16

หมู่ที่ 4 บ้านท่าขาม 380 31 31

หมู่ที่ 5 กลางอ่าว 547 45 45

หมู่ที่ 6 บ้านกลางนา 634 52 52

หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งลานควาย 121 10 10

หมู่ที่ 8 บ้านล่าง 570 47 47

รวม 4,474 367 367

การส�ารวจทัศนคติชุมชน ปี 2556

เมื่อเปรียบเทียบกับข้อกังวล	3	อันดับแรกของปี	2555	ได้แก่	

	 1	ปัญหาฝุ่นละอองร้อยละ	7.6	

	 2	ปัญหาจราจร	ร้อยละ	7.0

	 3	ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร	ร้อยละ	6.5

	 ซึ่งจะพบว่า	 ข้อกังวลใจเปลี่ยนแปลงไปที่ปัญหาจราจร 

เป็นหลัก	ทัง้น้ีปัญหาจราจรเอสเอสไอได้ร่วมกบับริษัทในเครอืสหวริยิา

ในการด�าเนนิการผ่านคณะท�างานควบคมุการปฏบิตัริถขนส่งเครอื

สหวริยิาอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ควบคมุ	ตรวจสอบ	ในการบรหิารจดัการ

สภาพข้อกังวล ปี 2556

ปัญหาการจราจร 11.2%

ปัญหาคุณภาพน�้าฝน	 7.6%

อุบัติเหตุ 6.0%

เวลาปล่อยรถขนส่งสนิค้าเพือ่หลกีเลีย่งช่วงเวลาการจราจรหนาแน่น	

การติดตั้งกล้องวงจรปิด	การจัดรถสายตรวจ	การจัดตั้งกองทุน 

รถขนส่งเครอืสหวริยิา	การสัมมนาผูป้ระกอบการขนส่ง		อกีทัง้ยงัได้

จัดให้มีประชุมและด�าเนินการผ่านสภาผู้น�าชุมชนในการร่วมกัน 

หาหรือและแนวทางการแก้ไขเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

และคลายความกังวลใจของชุมชนได้เป็นอย่างดี

	 ผลส�ารวจทศันคติของประชาชนในชมุชนในปี	2556	ส่วนใหญ่

รับทราบและเห็นประโยชน์ของโรงงานในแง่ท่ีมีส่วนของการสร้าง

รายได้ให้กับครอบครัว	ค้าขายดีขึ้น	 	สาธารณูปโภคในครัวเรือนดี

ข้ึน	รวมถงึการสนับสนุนกจิกรรมต่างๆของชุมชน	เช่น	การให้ทนุการ

ศึกษา	การท�านุบ�ารุงรักษา		การบริจาคเงิน/อุปกรณ์เพื่อการศึกษา	

และ	โครงการธนาคารชุมชน		เป็นต้น	ส�าหรับกิจกรรมที่มีความพึง

พอใจ	 ได้แก่	 โครงการปลูกต้นไม้มากที่สุด	กิจกรรมที่มีความพึง

พอใจรองลงมา	กิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชายเลนแม่ร�าพึง	โครงการ

อนุรักษ์สัตว์น�้า	กิจกรรมให้ทุนการศึกษา	โครงการเก็บขยะบริเวณ

ชายหาด		โครงการบริจาคเงนิ/อปุกรณ์เพือ่การศกึษาชมุชน	โครงการ

เฝ้าระวงัสิง่แวดล้อมในชุมชน	โครงการสนบัสนุนด้านกฬีา	โครงการ

พฒันาด้านอาชพีเกษตรกรรม	โครงการพฒันานกัเรยีน	โครงการจัด

ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาชุมชน	 โครงการค่ายเยาวชนเพ่ือการ

อนุรักษ์	 และกิจกรรมหรือโครงการอื่นๆ	ตามล�าดับ	ข้อกังวลของ

ชุมชนต่อการด�าเนนิการของโรงงาน	3	อนัดบัแรกจากการส�ารวจใน

ปี	2556	ได้แก่
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

การสร้างคุณค่าร่วมกับลูกค้าและ
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมความเ
	 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญและความพึงพอใจของลูกค้า	

ทีม่ผีลต่อความส�าเรจ็ของธุรกจิของบริษทั	จงึมีความตัง้ใจอย่างแน่ว

แน่ที่จะแสวงหาวิธีการที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าให้

มปีระสิทธภิาพและประสทิธผิลย่ิงขึน้ตลอดเวลา	และเป็นทีไ่ว้วางใจ

ของลูกค้า	เช่นเดียวกับการปฏบิัตติ่อคูค่้าอย่างเปน็ธรรม	โดยตั้งอยู่

บนพืน้ฐานของการได้รบัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้	สองฝ่าย	บริษทั

จงึให้ข้อมลูทีเ่ป็นจรงิ	รายงานท่ีถูกต้อง	ปฏบิตัติามพนัธสญัญา	การ

เจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน	 ของความ

สมัพนัธ์ทางธรุกจิ	รวมท้ังหลกีเลีย่งสถานการณ์ทีท่�าให้เกดิความขดั

แย้งทางผลประโยชน์	รวมถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทาง	การค้าอย่าง

เป็นธรรมอีกด้วย

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม             
	 ในส่วนของลูกค้านั้น	ปี	 2556	บริษัทได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อ

เสริมสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า	ตดิตามปัญหาและรบัข้อร้องเรยีน

จากลูกค้า	 รวมท้ังรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า	

เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ตรง

กับความต้องการของลกูค้า	ได้แก่	การเยีย่มเยยีนลกูค้า	การจัดประชมุ	

กับลูกค้ารายส�าคัญเป็นรายเดือน	การส�ารวจความพึงพอใจของ

ลูกค้าเป็นประจ�าทุกปี	 การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ของบริษัทให้กับลูกค้าบางราย	อีกทั้งยังให้ค�าปรึกษาแนะน�า	และ

ให้ความช่วยเหลอืแก่ลกูค้าในการแก้ไขปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัผลติภัณฑ์

ของบริษัท						

							คณะท�างานสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการ	

ที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า	 ได้ด�าเนินกิจกรรมในการวิเคราะห์ความ

ต้องการของลูกค้าและร่วมมือกับฝ่ายผลิตของบริษัท	 เพ่ือผลักดัน

ให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า	 เช่น	

การควบคุมขนาดของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดอัตราการสูญเสียที่เกิด

จากการใช้ของลูกค้าให้ลดลง	 รวมทั้งการร่วมมือกับลูกค้าเพ่ือ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามท่ีลูกค้าต้องการเป็นพิเศษ	

และพัฒนาการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็วเป็นพิเศษส�าหรับค�าสั่งซื้อที่

ต้องการสนิค้าแบบเร่งด่วน	 เพือ่สนบัสนนุให้ลกูค้าสามารถจ�าหน่าย

และขยายตลาดได้มากขึ้น		โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

นวัตกรรมใหม่ที่ส�าคัญดังนี้

	 1.	 พฒันาการผลติผลติภณัฑ์ต้นแบบเหลก็แผ่นรดีร้อนความ

แขง็แรงสงูส�าหรบัชิน้ส่วนโครงสร้างของรถยนต์ท่ีมีความแขง็แรงมากกว่า	

590	เมกะพาสคาล	(High	Strength	Steel	590	MPa)

	 2.	 พัฒนาการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มี

มูลค่าเพิ่มกับลูกค้า	 ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า	 (You+)	

ส�าหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมรถยนต์

	 ในป	ี2556	บรษิทัได้ผลติและส่งมอบผลติภณัฑ์นวตักรรมทีม่ี

มูลค่าเพิ่มกับลูกค้า	(Innovated	Value	Products:	IVP)	ได้จ�านวน

ทัง้สิน้	280,300	ตนัหรอืคดิเป็นร้อยละ	13	จากยอดขายรวม

สร้างคุณค่าร่วมกับคู่ค้า

	 บรษิทัได้กระชบัความสมัพนัธ์กบัผูผ้ลติ	โดยแลกเปลีย่นข้อมลู

และประสบการณ์ระหว่างกัน	 มีการเชิญผู้ผลิตวัตถุดิบจากต่าง

ประเทศมาประชุมหารือร่วมกันกับบริษัทในปี	2556	จ�านวน	2	ราย	

เพือ่ทบทวนข้อตกลงทางเทคนิคและคณุภาพ	(Technical	Protocol	

and	Specification)	ในการพฒันาชัน้คณุภาพของวตัถดุบิให้มีความ

หลากหลายและตอบสนองกบัความต้องการของตลาดมากขึน้	และ

ร่วมกันหาข้อสรุปแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเร่ืองคณุภาพ

วัตถุดิบ	และปัญหาอื่นๆ	 ร่วมกัน	นอกจากนี้ได้จัดให้มีการประชุม

และสัมมนาและประชุมร่วมกับผู้ขายและผู้ให้บริการ	1	คร้ัง	 เพื่อ

ชี้แจงระเบียบนโยบาย	 เป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทและ

แนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างร่วมเครือสหวิริยา	

	 ในปี	 2556	บริษัทได้ด�าเนินการจัดซื้อจัดหาจากผู้ขายทั่วไป

มลูค่าประมาณ	4,424	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็นสนิค้าในกลุม่พลงังาน	

2,804.35	ล้านบาท	ลูกรีด	255.50	ล้านบาท	อะไหล	่340.90	ล้าน

บาท	วัสดุที่ใช้ในโรงงาน	249.15	ล้านบาท	งานบริการ	650.15	ล้าน

บาท	และอ่ืนๆ	123.95	ล้านบาท	รวมถงึกลุ่มบรษัิทสหวริยิาได้ด�าเนนิ

การจัดซื้อจัดหาจากชุมชนบางสะพานมูลค่าประมาณ	276	ล้าน

บาท	และในป	ี2557	คาดว่าจะมีมูลค่าการจัดซ้ือจัดหาจากผู้ขาย

ทั่วไปเพิ่มขึ้นเป็น	4,800	ล้านบาท	และจากชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น	300	

ล้านบาท

ค้าด้วยความเป็นธรรม

	 บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็น

ธรรม	โดยมีแนวปฏบิตัว่ิา	ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่ง

ทางการค้าด้วยวิธทีีไ่ม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม	และไม่ท�าลายช่ือเสียง

ของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย	 โดยผู้บริหาร 

ของบริษัทได้มีการพบปะสังสรรค์กับผู้บริหารของคู่แข่งทางการค้า	

เพือ่กระชบัความสมัพนัธ์อนัด	ีและเสรมิสร้างความสมัพนัธ์และแลก

เปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน				

การด�าเนินงานด้านสังคม
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 บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการพฒันาศกัยภาพของอตุสาหกรรมเหลก็ โดยแสดงให้เหน็ได้จากการทีบ่รษิทัได้มส่ีวนร่วมโดยมกีารสร้างสรรค์

ผลงานวิจัยเพื่อขอรับรองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปี 2556 มีผลงานที่ได้รับการรับรองเป็นจ�านวนทั้งสิ้น  

86 โครงการ คดิเป็นมลูค่าโครงการวจิยักว่า 62.8 ล้านบาท ซึง่แสดงให้เหน็ถงึความมุง่มัน่และเลง็เหน็ถงึความส�าคญัของงานวจิยัและพฒันา

เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้อย่างยั่งยืน

โครงการวิจัยพัฒนาของเอสเอสไอ

    โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง (2549 - 2556)

Product	Quality 44  โครงการ มูลค่า	33,389,270  บาท

Process	Improvement 42  โครงการ มูลค่า	29,472,078  บาท

รวม	 86	โครงการ	 มูลค่า	62,861,348  บาท
 

 นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง โดยอาศัยช่องทางการท�าบันทึกข้อตกลงความ 

ร่วมมอืทางวชิาการด้านโลหะและวสัด ุและการท�างานวจิยัร่วมกบัองค์กรภายนอก ซึง่ได้แก่ หน่วยงานรฐั และมหาวทิยาลยัชัน้น�าในประเทศ 

โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

 โดยในปี 2556 ที่ผ่านมาบริษัทได้มีโครงการวิจัยซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านโลหะและวัสดุกับสถาบันแสงซินโครตรอน 

ดังตารางต่อไปนี้

โครงการวิจัยซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านโลหะและวัสดุกับสถาบันแสงซินโครตรอน ปี 2556

ล�าดับที่ หัวข้อ โครงการ วัตถุประสงค์

1 การวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้าง
และสมบัติของเหล็กกล้า
คาร์บอนต�่า

1. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
ออสเตนไนต์ การแยกตัวที่ขอบเกรน 
และการเรียงตัวของผลึกของเหล็ก
แผ่นรีดร้อนคาร์บอนต�่าที่มีโบรอน
เป็นส่วนผสม

1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
ออสเตนไนต์ การแยกตัวที่ขอบเกรน 
และ การเรียงตัวของผลึกของเหล็ก
แผ่นรีดร้อนคาร์บอนต�่าที่มีโบรอน
เป็นส่วนผสม ซึ่งสามารถน�าไปใช้ใน
การพัฒนาเหล็กกล้าคาร์บอนที่มี
สมบัติการขึ้นรูปสูง

2. การวิเคราะห์โครงสร้างละเอียด

ของธาตุที่ตกผลึก (Al ) ในเหล็กแผ่น
รีดร้อนคาร์บอนต�่าที่มีโบรอนเป็น

ส่วนผสม โดยใช้เทคนิค X-ray 

aborbtion

1.  เพื่อศึกษาการวิเคราะห์โครงสร้าง

ละเอียดของธาตุที่ตกผลึก (Al )	 
ในเหล็กแผ่นรีดร้อนคาร์บอนต�่าที่มี
โบรอนเป็นส่วนผสม โดยใช้เทคนิค 

X-ray	aborbtion	ซึ่งสามารถน�าไป
ประยุกต์ในการพัฒนาเหล็กกล้า
คาร์บอนต�่าที่มีสมบัติการขึ้นรูปสูง

2 การวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้าง
และสมบัติของเหล็กกล้าความ
แข็งแรงสูงธาตุผสมต�า่

1. การวิเคราะห์โครงสร้างละเอียด

ของธาตุที่ตกผลึก (Nb) ในเหล็กแผ่น
รีดร้อนความแข็งแรงสูงธาตุผสมต�่า

โดยใช้เทคนิค X-ray	aborbtion

1.  เพือ่ศกึษาการวเิคราะห์โครงสร้าง

ละเอยีดของธาตทุีต่กผลกึ (Nb) ใน
เหลก็กล้าความแขง็แรงสงูธาตผุสมต�า่ 

โดยใช้เทคนคิ X-ray	aborbtion ซึง่
สามารถน�าไปประยกุต์ในการพฒันา
เหลก็กล้าความแขง็แรงสงู ธาตผุสมต�า่

นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา
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 นอกจากการทำางานวจิยัร่วมกบัสถาบนัแสงซนิโครตรอนแล้ว 

บรษิทัได้มกีารทำางานวจิยัร่วมกบัมหาวทิยาลยัชัน้นำาและหน่วยงาน

รัฐดังต่อไปนี้

 1. “Numerical Process Design of Hot Rolled High 

Strength Steel” ซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมกันระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัย 

RWTH AACHEN ในเยอรมัน และบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 

จำากดั (มหาชน) เพือ่สร้างโมเดลทางคณติศาสตร์ เพือ่ใช้ในกระบวน 

การผลิตต่อไป

 2. “การใช้ไฟไนต์เอเลเมนต์ เพื่อทำานาย และแก้ปัญหา 

Width Necking ในกระบวนการผลิต” เป็นงานวิจัยร่วมกันระหว่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับบริษัท เพื่อใช้ไฟ

ไนต์เอเลเมนต์มาทำานายและแก้ปัญหา Width Necking  ซึ่งเกิด

ในกระบวนการผลิต

 3. “การพฒันาเหลก็แผ่นรดีร้อนสำาหรบัการขึน้รปูด้วยกรรมวธิี

การป๊ัมขึน้รปูร้อน (Width Necking) สำาหรบัอตุสาหกรรมยานยนต์” 

เป็นงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กับทางบริษัท เพื่อพัฒนาเหล็กแผ่นรีดร้อนสำาหรับอุตสาหกรรม

ยานยนต์ต่อไป

การพัฒนาศูนย์ทดสอบและศูนย์วิจัยและพัฒนา

 ในปี 2556 ทางบรษิทัได้มกีารปรบัปรงุโครงสร้างองค์กร โดย

มีการแยกหน่วยงานห้องปฏิบัติการทดสอบออกจากสายการผลิต 

เพือ่ให้หน่วยมคีวามคล่องตวั และมปีระสทิธภิาพในการทำางานสงูสดุ 

นอกจากนี้ในส่วนของการพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนา โดยทาง

บรษิทัได้มกีารจดัซือ้และสร้างเครือ่งมอืเพือ่พฒันาศกัยภาพในการ

วิจัยและพัฒนา ซึ่งได้แก่การจัดซื้อและสร้างเครื่องมือเตรียม 

ชิ้นงาน Hole Expansion และเครื่องมือ Wire Cut สำาหรับเตรียม

ชิ้นงานสำาหรับการทดสอบขีดจำากัดการขึ้นรูป (FLD) 

เผยแพร่นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

 เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืน การเผยแพร่นวัตกรรม 

และผลงานวิจัยเป็นกิจกรรมซึ่งมีความสำาคัญอย่างยิ่ง ทางบริษัท

จึงมีการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่นวัตกรรม และผลงาน

วิจัย โดยการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งในและต่าง

ประเทศ และการสนับสนุนการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ

ในประเทศ ซึง่ในปี 2556 ทีผ่่านมานัน้ทางบรษิทัได้เข้าร่วมนำาเสนอ

ผลงานทั้งในระดับประเทศและนานาชาติดังต่อไปนี้

   การประชุมวิชาการ METAL 2013 

 ในการประชมุทางวชิาการระดบันานาชาต ิmETAL 2013 ซึง่

จัด เมื่อวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2556 ที่เมืองเบอร์โน ประเทศ

สาธารณรัฐเช็ค โดยมีผลงานวิจัยของบริษัทได้เข้าร่วมนำาเสนอคือ 

เรื่อง “Development in production of high formability boron 

added low carbon steel”

   การประชุมวิชาการโลหะวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7

 การประชมุทางวชิาการนีจ้ดัขึน้ทีป่ระเทศไทย โดยในปี 2556 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทำาหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่าง

วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2556 ผลงานวิจัยของบริษัท 3 ผลงานได้รับ

คัดเลือกให้นำาเสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

 1. “ผลของอุณหภูมิอบแช่ต่อสมบัติทางกลและโครงสร้าง

จุลภาคของเหล็กเกรด JIS G4051 - S45C” ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อ

การพัฒนาเหล็กแผ่นรีดร้อนสำาหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล 

(Machine Structural Steel)

 2. “อทิธพิลของโบรอนต่อโครงสร้างจลุภาคและการตกผลกึ

ของสารประกอบโบรอนไนไตรด์ทีอ่ณุหภมูสิงูของเหลก็แผ่นรดีร้อน

คาร์บอนตำ่า” ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาเหล็กกล้าคาร์บอนตำ่า

สำาหรับการขึ้นรูปสูง

 3. “อิทธิพลของส่วนผสมทางเคมีต่อสมบัติทางกลและเส้น

ขีดจำากัดการขึ้นรูปของเหล็กแผ่นรีดร้อนสำาหรับอุตสาหกรรม 

ยานยนต์ความต้านทานแรงดึงมากกว่า 440 เมกะพาสคัล” 

ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาเหล็กแผ่นรีดร้อนสำาหรับอุตสาหกรรม

ยานยนต์

 โดยในการประชมุวชิาการดงักล่าว ผลงานวจิยัของบรษิทัได้

รบัการยอมรบัเป็นอย่างมาก ซึง่สะท้อนจากผลงานวจิยัทีไ่ด้รบัรางวลั 

Posco-Thainox ซึง่กค็อื งานวจิยัเรือ่ง “อทิธพิลของส่วนผสมทาง

เคมีต่อสมบัติทางกลและเส้นขีดจำากัดการขึ้นรูปของเหล็กแผ่นรดี

ร้อนสำาหรบัอตุสาหกรรมยานยนต์ความต้านทานแรงดงึมากกว่า 440 

เมกะพาสคัล จากผลงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ทางบรษิทัได้ให้

ความสำาคญักบัการวจิยัและพฒันา เพือ่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี  

 สำาหรับการประชุมวิชาการโลหะวิทยาแห่งประเทศไทยนั้น 

บริษัทไม่เพียงแต่ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมเท่านั้นยังให้การสนับสนุน

การจัดการประชุมอีกด้วย
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 คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจโดยยึด

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นว่า การทจุรติคอร์รปัชัน่นัน้

เป็นภยัร้ายทีบ่ัน่ทอนทำาลายองค์กร และประเทศชาติโดยรวม ดังนั้น 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่13/2556 เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 

2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนว

ร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติและนำาบรษิทั

เข้าสูก่ระบวน การรบัรองเป็นสมาชกิโครงการ แนวร่วมปฏบิตัฯิ ต่อไป 

 โดยในปี 2556 บริษัทได้ดำาเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการ  

ทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

 1) แจ้งคำาประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาค

เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทไปยังคณะกรรมการ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมี

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นเลขานุการ เมื่อ

เดือนพฤศจิกายน 2556 และได้รับหนังสือแจ้งตอบรับการเข้าร่วม

โครงการฯ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเมื่อ

เดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน

 2) แต่งตัง้คณะทำางาน ซึง่ประกอบด้วยตวัแทนจากหน่วยงาน

ต่างๆ ภายในบริษัทเพื่อพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท

ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยคณะทำางานได้

ทำาการศึกษาแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ

คอร์รัปชั่น

 3) คณะทำางานตอบแบบประเมนิตนเองฯ เพือ่เตรยีมนำาเสนอ 

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีพิจารณาว่าบริษัทควรต้อง

ปรับปรุงในเรื่องใด หรือต้องจัดทำามาตรการใดๆ เพิ่มเติมจากเดิมที่

มีอยู่ โดยในขั้นตอนของการประเมินได้มีการทบทวนวิถีเอสเอสไอ 

(SSI WAY) ซึง่เป็นการรวบรวมปรชัญาในการดำาเนนิธรุกจิ จรยิธรรม

ธรุกจิ จรยิธรรมกรรมการ และจรยิธรรมของพนกังาน รวมถงึนโยบาย

และแนวปฏบิตัอิืน่ของบรษิทัทีเ่กีย่วข้องซึง่บรษิทัใช้ถอืปฏบิตัอิยูใ่น

ปัจจุบันไปพร้อมด้วย

 4) คณะทำางานยกร่างนโยบายและแนวปฏบิตัคิณะกรรมการ

บริษัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเตรยีมนำา

เสนอคณะกรรมการจดัการพจิารณากลัน่กรอง และคณะกรรมการ

กำากับดูแลกิจการที่ดีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

 สำาหรับการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่นในปี 2556 มีดังนี้

 1) มอบหมายให้พนักงานซึ่งเป็นตัวแทนของคณะทำางาน 

เข้าร่วมสัมมนาที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย เพื่อรับทราบถึงวิธีการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติฯ วัตถุประสงค์

ของโครงการ ตลอดจนขั้นตอนในกระบวนการรับรองบริษัท  

(Certification Process) ในหลักสูตร “Anti-Corruption: The 

Practical Guide (ACPG/2013)” และ “วิธีการเข้าร่วมโครงการ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เมื่อวันที่ 

15  - 16 กรกฎาคม 2556 และวนัที ่14 พฤศจกิายน 2556 ตามลำาดบั 

และมีตัวแทนพนักงานบริษัทเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand’s 4th  

National Conference on Collective Action Against Corruption 

ในหัวข้อ “Working Models for Governance in Corporate 

Operations and Infrastructure Projects”  เมือ่วนัที ่8 ตลุาคม 2556

 2) ผูบ้รหิารและตวัแทนพนกังานบรษิทัเข้าร่วมกจิกรรม เดนิ 

วิ่ง ปั่น ต้านโกง โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ณ บริเวณ

ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556 เพื่อ

ร่วมแสดงพลังและเจตนารมณ์ครั้งสำาคัญในการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

ทุกรูปแบบ 

 บริษัทมีแผนการดำาเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น ในปี 2557 ดังนี้

 1) เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัตินโยบาย

และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการ 

ทุจริตคอร์รัปชั่น

 2) สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ไปยังพนักงานทุกคน

เพื่อทราบและนำาไปปฏิบัติ รวมทั้งสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียของ

บรษิทัเพือ่ทราบและขอความร่วมมอืในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่

 3) ดำาเนินการให้มีการประเมินความเสี่ยงที่ก่อหรืออาจก่อ

ให้เกดิการทจุรติคอร์รปัชัน่ เพือ่กำาหนดมาตรการป้องกนัทีเ่หมาะสม

 4) จัดทำาแผนดำาเนินการเพื่อนำาบริษัทเข้าสู่กระบวนการ

รับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริตต่อไป

การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่
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 บริษัทเล็งเห็นถึงความสำาคัญของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากร

สำาคญัทีท่ำาให้องค์กรดำาเนนิธรุกจิได้ประสบความสำาเรจ็ จงึได้กำาหนด

โครงสร้าง การจ้างงาน ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร การพฒันาทกัษะ

ความรู้ และกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์พนักงาน และครอบครัว

พนกังานให้มคีวามเหมาะสม โดยในปี 2556 บรษิทัได้รเิริม่โครงการ 

Care Organization ซึ่งเป็นแนวความคิดในการสร้างบรรยากาศ

การทำางานร่วมกนัทีม่ปีระสทิธภิาพและมคีวามสขุ ระหว่างพนกังาน

กับพนักงาน การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างพนักงานกับ

บริษัท การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำางานและชีวิตส่วน

ตัวและครอบครัว (Work Life Balance) และส่งเสริมพนักงานที่

เป็นคนดี คนเก่ง ให้เป็นที่ยอมรับและเชิดชูเกียรติให้พนักงานทั่วไป

ทราบ  

จ�านวนพนักงานกลุ่มเอสเอสไอ : ณ 31 ธันวาคม 2556

 โครงสร้างพนักงาน

 ในปี 2556 บริษัทมีจำานวนพนักงาน ณ เดือนธันวาคม 2556 

เท่ากบั 1,036 คน แบ่งเป็นพนกังานประจำา สำานกังานกรงุเทพ เท่ากบั 

146 คน และโรงงานบางสะพาน เท่ากบั 890 คน และแบ่งเป็นระดบั

พนักงาน

 ระดับบริหาร  จำานวน   39  คน

 ระดับจัดการ   จำานวน   127  คน

 ระดับบังคับบัญชา  จำานวน  419  คน

 ระดับปฏิบัติการ  จำานวน  451  คน

โครงสร้างพนักงานในกลุ่มเอสเอสไอ
 ระดับ SSI SSI UK TCR WCE PPC รวม

บริหาร 39 19 6 5 1 70

จัดการ 127 50 69 32 5 283

หวัหน้างาน 419 566 167 202 25 1,379

ปฏิบัติการ 451 1,187 579 219 63 2,499

รวม 1,036 1,822 821 458 94 4,231

พนักงาน
จ้างเหมา 

591 214 128 67 15 1,015

 การจ้างงาน

 บรษิทั มนีโยบายส่งเสรมิให้พนกังานบรษิทัได้รบัการพจิารณา

แต่งตั้ง โอนย้าย ไปด�ารงต�าแหน่งใหม่โดยคัดเลือกจากพนักงานที่

มคีวามรู ้ความสามารถ คณุสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัต�าแหน่งดงักล่าว 

ในกรณไีม่สามารถหาพนกังานทีม่เีหมาะสมส�าหรบัต�าแหน่งดงักล่าว

ได้ บรษิทัจะรบัจากบคุคลภายนอก ส�าหรบัคณุสมบตัผิูส้มคัรบรษิทั 

เปิดรบัผูส้มคัรทกุเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา ทีม่อีายไุม่ต�า่กว่า 18 ปี และ

มีคุณวุฒิและความสามารถปฏิบัติงาน การสรรหาคัดเลือกผู้สมัคร

ที่มี ความรู้ ความสามารถ เข้าปฏิบัติงานในต�าแหน่งได้อย่างเป็น

ธรรมและมปีระสทิธภิาพ บรษิทัมกีารทดสอบและการสมัภาษณ์โดย

คณะกรรมการ ในปี 2556 ประกาศต�าแหน่งงานจ�านวน 156 ต�าแหน่ง 

มผีูส้มคัรคดัเลอืกจ�านวน 512 คน และมผีูไ้ด้รบัคดัเลอืกแล้ว 128  คน  

ส�าหรับผู้พิการและผู้ทุพลภาพนั้นด้วยลักษณะงานท�าให้บริษัท 

รับผู้พิการท�างานได้จ�ากัด อย่างไรก็ตามบริษัทได้ ช่วยเหลือผ่าน

การสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

การส�ารวจความผูกพันของพนักงาน 
(Employee Engagement Survey)

 บริษัทดำาเนินการสำารวจความผูกพันทุ่มเทของพนักงาน หรือ 

Employee Engagement Survey อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 

เป็นต้นมา ซึง่จากผลการสำารวจความผกูพนัในปี 2556 ระดบัคะแนน

ของความผกูพนัทุม่เทของพนกังานในองค์กรอยูใ่นระดบัปานกลาง

คือร้อยละ 58 เท่ากันกับปี 2555 คือร้อยละ 58 เช่นกัน แต่มากกว่า

ปี 2554 คือร้อยละ 55 

 จากผลการสำารวจสายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการได้

พจิารณาปัจจยัเอือ้ และปัจจยัทีเ่ป็นอปุสรรคต่อผลของระดบัความ

ผูกพันทุ่ม โดยพิจารณาจากกลุ่มเพศ อายุของพนักงาน อายุการ

ทำางาน สายงาน ระดับการบังคับบัญชา ฯลฯ และได้นำาผลของการ

สำารวจมาเป็นส่วนประกอบ หนึง่ในการพฒันา ปรบัปรงุ และวางแผน

การทำางานของสายงานในปีถดัไป ทัง้นีบ้รษิทัเชือ่ว่าจากการสำารวจ 

การพฒันาการทำางานด้านคน ทำาให้คนในองค์กรของเรามคีวามสขุ 

สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนสำาคัญในการ

ช่วยพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนแท้จริง

หมายเหตุ : ใช้หลัก Hewitt	Associates ในการส�ารวจความผูกพันของพนักงาน

การพฒันาบคุลากร และสทิธมินษุยชน
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   การพัฒนาพนักงาน

 

 บริษัท ได้กำาหนดแนวทางพัฒนาพนักงานตาม Competency Base และพัฒนาพนักงานให้เป็นคนเก่ง คนดี ตามวิถีเอสเอสไอ 

(SSI Way) เพื่อก้าวสู่การทำางานอย่างมืออาชีพ ในปี 2556 ที่ผ่านมาบริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรอบรมต่างๆ  ได้แก่

แนวทาง วิธีการ ผลงานปี 2556

การอบรมพนักงานที่ผ่านการ OJT

(On-the-Job	Development)

 การก�าหนดมาตรฐานความรู้และทักษะที่
จ�าเป็นของต�าแหน่งงานต่างๆ  แล้วหัวหน้า
งานรับผิดชอบอบรม สอนงานให้พนักงาน
ในต�าแหน่งงานดังกล่าว สามารถท�าได้ตาม
ระดับความรู้และทักษะที่ต้องการ โดยมี
การติดตามประเมินผลโดยใกล้ชิดเป็น
ประจ�า

 จ�านวนพนักงาน 178 คน

การอบรมภายในบริษัท

(In	-	house	Classroom	Training)
 หลักสูตรตามขีดความสามารถหลัก 

(Core	Competency)
 หลักสูตรตามขีดความสามารถใน

การจัดการ (Managerial	Competency)
 หลักสูตรตามขีดความสามารถ 

เฉพาะด้าน (Funct ional 	Competency)
 หลักสูตรการป้องกันยาเสพติดในสถาน

ประกอบการ
 หลักสูตรด้านความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัย
 หลักสูตรการป้องกันโรคเอดส์

 128 หลักสูตร
 จ�านวนพนักงาน 5,661 คน
 ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 22.41 ชม/คน/ปี

การพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี คนเก่ง 
ตามวิถีเอสเอสไอ

 กิจกรรมพัฒนาพนักงานให้รับทราบ

พฤติกรรมตามค่านิยม iFacts 
 กิจกรรมมองหาพนักงานมีพฤติกรรมตาม 

iFacts	Role	Model โดยพนักงานทุกระดับ
มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อพนักงานที่มีการ

แสดงออกตามiFacts

 จัดกิจกรรมทีมภายนอก 3  ครั้ง 
  พนักงานร่วม 654 คน
 คัดเลือกได้พนักงาน 6 คน  

  ที่มีพฤติกรรม ตาม	iFacts

การอบรมภายนอกบริษัททั้งใน 
และต่างประเทศ

(Domestic	and	Overseas	Training)

 การส่งเสริมพนักงานไปอบรมในหลักสูตร
ที่จัดโดยสถาบันภายนอกทั้งในและ 
ต่างประเทศ

 222 หลักสูตร
 จ�านวนพนักงาน 465 คน
 จ�านวนชั่วโมงอบรม 5.79 ชม/คน/ปี

การรับทราบแผนกลยุทธ์ประจ�าปีของ
แต่ละสาย

น�าเสนอผลงาน
Goal	Program	Presentation	2013

 พนักงานระดับจัดการขึ้นไป รับทราบ 
นโยบาย กลยุทธ์ กิจกรรม ของแต่ละสาย 
ตามแผนธุรกิจ
 จัดกิจกรรมผู้จัดการขึ้นไปรายงานการ

ด�าเนินงานตามแผนงาน (Goal	Program)  

 ก.พ. 56 พนักงานระดับจัดการขึ้นไป
ร่วมรับฟังจ�านวน 108 คน
 ก.ค. 56  จ�านวนผู้จัดการ ผู้บริหาร 

เข้าร่วม 119 คน
 พ.ย.56 จ�านวนผู้จัดการ ผู้บริหาร

เข้าร่วม 108 คน
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 การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์

 บริษัทให้ความส�าคัญกับสวัสดิการและผลประโยชน์ของ

พนักงาน ตามที่กฏหมายก�าหนด ได้แก่ วันลาและวันหยุดต่างๆ 

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ตามความ

เหมาะสมของสภาพการท�างานในแต่ละพื้นที่ อาทิ

 - จัดชุดเครื่องแบบพนักงานให้ 2 ชุดต่อปี

 - จดัรถรบัส่งเพือ่อ�านวยความสะดวกในการเดนิทางมาปฏบิตัิ

งาน 5 เส้นทางรอบ อ.บางสะพาน

 - จัดเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้ส�าหรับพนักงานที่มีภูมิล�าเนา

อยู่นอกเขตอ.บางสะพาน

 - จัดข้าวฟรีและอาหารราคาประหยัด โดยยังควบคุม 

สุขอนามัยที่เหมาะสมให้กับพนักงาน

 - เงนิช่วยเหลอืส�าหรบัพนกังานทีป่ฏบิตังิานโรงงานบางสะพาน

 - จดัเงนิช่วยเหลอืค่าพาหนะในการเดนิทางไปปฏบิตังิานนอก

พื้นที่และต่างประเทศ

 - จัดเงินช่วยเหลือส�าหรับพนักงานปฏิบัติงานกะ

 - จัดกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เพื่อให้พนักงานได้มีเงินทุนไว้เมื่อ

ออกจากงาน

 - จัดการแข่งขันกีฬาภายใน การแข่งขันกีฬาสี กิจกรรมกีฬา

ต้านยาเสพติด

 - จัดสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพ โดยมีการให้ความรู้แนะน�าเรื่อง

การดูแลสุขภาพและการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรค

 - จดักจิกรรมโครงการโรงงานสขีาว เพือ่รณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิ

 - จัดอบรมการป้องกันโรคเอดส์

 - การประกันสุขภาพ และประกันชีวิต และประกันภัยเดินทาง

ส�าหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

 แรงงานสัมพันธ์

 บริษัทเห็นความส�าคัญของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

พนักงานกับผู้บริหาร เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศการท�างานที่มี

ประสิทธิภาพ และเพื่อให้พนักงานมีความสมดุลระหว่างชีวิตการ

ท�างานและชีวิตครอบครัว (Work	 Life	Balance) จึงได้ก�าหนด

โครงการ สายสัมพันธ์ในองค์กร  (Care Organization) และ 

จัดกิจกรรมดังนี้

 - Coaching	  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับ 

ผูบ้งัคบับญัชา โดยผูบ้งัคบับญัชาจะได้รบัการอบรม ความรู ้เทคนคิ 

การสอนงานที่มีประสิทธิภาพ และจัดท�าแผนการสอนงานร่วมกับ

พนกังาน เมือ่การสอนงานเสรจ็สิน้ลงตามแผน จะมกีารประเมนิผล

พนักงานผู้เรียน และผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้สอนเพื่อการปรับปรุง

ประสทิธภิาพการท�างานทีด่ ี  ทัง้นีใ้นปี 2556 ซึง่เป็นปีแรกมผีูบ้งัคบั

บญัชาทีเ่ข้าร่วมอบรม/พฒันาทกัษะการสอนงาน เป็นโค้ชรวม 78 คน

 - ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างพนักงานใหม่และพนักงานพี่เลี้ยง โดยมีพนักงานอาสา

เป็นพีเ่ลีย้งจ�านวน  82  คน ซึง่ได้รบัการอบรม เทคนคิการเป็นพีเ่ลีย้ง 

และความรู้เกี่ยวกับองค์กร วิสัยทัศน์ ค่านิยม จริยธรรม ระเบียบ

นโยบายด้านบรหิารงานบคุคล และผลติภณัฑ์และตลาดของบรษิทั 

และได้รับมอบหมายให้ดูแลพนักงานใหม่ โดยท�าหน้าที่แนะน�า

สถานทีท่�างาน ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการและเพือ่น ให้ค�าปรกึษา ตอบค�าถาม 

แก่พนักงานใหม่ตลอดระยะเวลา 4 เดือน 

 - Buddy สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนกังาน  

โดยมอบหมายให้พนักงานได้คอยดูและเอาใจใส่ เพื่อนพนักงาน

ด้วยกัน โดยพนักงานจะแสดงถึงความห่วงใย การคอยดแูลเอาใจ

ใส่เพือ่นพนกังานด้วยกนั เชือ่มสายสมัพนัธ์ ความผกูพนั ที่มีต่อกัน 

 - Meet	Management การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนกังาน

กับผู้บริหาร ซึ่งมีกิจกรรม

 - การแถลงนโยบายประจ�าปี  กรรมการผู้จัดการใหญ่จะได้ 

แจ้งให้ทราบถงึแผนกลยทุธ์ และนโยบายทีบ่รษิทัจะมุง่ด�าเนนิการให้

พนักงานระดับจัดการขึ้นไปได้รับทราบ

 - การรายงานผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (Goal  

Program	Presentation) บรษิทัก�าหนดให้พนกังานระดบัจดัการขึน้ไป 

ได้รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ได้จัดท�าไว้ ปีละ 

2 ครัง้ เพือ่ให้พนกังานระดบัจดัการหน่วยงานอืน่ได้รบัทราบและรบั

ฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหารเพื่อการปรับปรุง

 - การชี้แจงกลยุทธ์ของสายงาน  ผู้บริหารแต่ละสายงานจะ

จัดประชุม ชี้แจง อธิบายให้พนักงานในสายได้รับทราบกลยุทธ์ที่

ต้องด�าเนนิการ เพือ่ให้สร้างความรบัรูแ้ละความเข้าใจแก่พนกังาน

 - ผูบ้รหิารพบปะพนกังาน และร่วมในกจิกรรม ต่างๆ ด้วยกนั 

การเยีย่มเยยีนพนกังานในสายการผลติ กจิกรรมกฬีาส ีกจิกรรมจติ

อาสาร่วมกบัพนกังาน และกจิกรรมบรจิาคโลหติ กจิกรรมท�าบญุใน

วันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมคนดี คนเก่งตามวิถีเอสเอสไอ เป็นต้น

 - โครงการเพิม่ความผาสกุของพนกังานและครอบครวัพนกังาน   

จัดกิจกรรมโครงการ 1 ครอบครัว 1 คลังอาหาร โดยให้ครอบครัว

พนกังานเข้ามามส่ีวนร่วมในการปลกูผกัเพือ่เป็นคลงัอาหารส�าหรบั

รับประทานกันในครอบครัว การจัดงาน Family	Day	กิจกรรม 

วันแม่และจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก เป็นต้น

 -  HR	Clinic เป็นบริการซึ่งพนักงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล

และธุรการ ให้บริการค�าปรึกษาแก่พนักงานที่ข้อสงสัย ปัญหา

เกี่ยวกับระเบียบนโยบายด้านบุคลากร เงินเดือน ภาษี สวัสดิการ

ต่างๆ เป็นต้น

 บริษัทเห็นความส�าคัญของการสร้าง 

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร 

เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศการท�างาน 

ที่มีประสิทธิภาพ
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

ช่องทางการสื่อสาร วัตถุประสงค์ ผลงานปี 2556

สารและการสัมภาษณ์ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มกรรมการผู้จัดการใหญ่(เผยแพร่
ทั้งทางอินเทอร์เน็ตและโทรทัศน์)

เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบนโยบาย ทิศทางการดำาเนินงาน 
และผลประกอบการที่สำาคัญของบริษัท โดยตรงจากกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่

2 ครั้ง

การจัดเวทีนำาเสนอผลงานและแผนการ
ดำาเนินงาน

เพื่อให้พนักงานระดับจัดการทุกคน ได้รับทราบและร่วมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำาเนินธุรกิจในภาพรวมของบริษัท 
ของแต่ละสายงาน เพื่อสามารถนำาไป สื่อสารและถ่ายทอดต่อสู่ทีมงาน
ในระดับฝ่ายและส่วนได้ โดยชัดเจน ถูกต้อง และทั่วถึง

2 ครั้ง

เสียงตามสาย เพือ่ให้พนกังานได้รบัทราบข้อมลูโดยตรงจากผูบ้รหิารสายงานต่างๆ 
เพื่อให้เข้าใจในภาพรวมของธุรกิจและกระบวนการทำางานที่เกี่ยวข้อง

 สัปดาห์ละ 5 วัน

ประชุมประจำาเดือน / ประชุมประจำา
สัปดาห์  (Morning talk)

เพือ่ให้ผูจ้ดัการและพนกังานในฝ่ายงานได้มกีารปรกึษา พดูคยุเกีย่ว
กับข่าวสารบริษัท ติดตามงาน ปัญหา และอุปสรรคในการทำางาน

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ฝ่ายพนกังานสมัพนัธ์เข้าพบพนกังานตาม
หน่วยงาน (Face to Face)

เข้าพบพนักงานแต่ละหน่วยงานเพื่อประชา สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
และกิจกรรมของบริษัท พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากพนักงาน เพื่อนำาไปดำาเนินการหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง

4 ครั้ง

ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์เยี่ยมพบพนักงานที่
ปฏิบัติงานกะในพื้นที่ท�างาน

เยี่ยมพบพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติงานรับฟังความคิดเห็นและให้ 
คำาแนะนำาปรึกษาในเรื่องต่างๆ

12 ครั้ง

คณะกรรมการสวัสดิการ เพือ่ให้ฝ่ายบรหิารทราบความต้องการของพนกังาน โดยฝ่ายตวัแทนของ
พนักงาน และเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง ผู ้บริหาร 
และพนักงาน 

4 ครั้ง

โครงการด้านการพัฒนาการสื่อสารระดับ
หัวหน้างาน

เพือ่เป็นให้พนกังานระดบับงัคบับญัชารูแ้นวทางในการสือ่สารอย่าง
สร้างสรรค์กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา และนำากลับไปใช้ในชีวิตการทำางาน
ประจำาวัน

จัดอบรม 2 ครั้ง

จัดทำาจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของบริษัท 
ทัง้ทีด่ำาเนนิการแล้ว และกำาลงัจะดำาเนนิการ รวมทัง้ให้ความรูแ้ละสาระ
ที่เป็นประโยชน์ในการดำารงชีวิตและเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ

15 เรื่อง

การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจต่อวิถี 
เอสเอสไอ

เพื่อเป็นช่องทางในการเรียนรู้ และเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กร
ในการส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรม หรือมีวิธีการดำาเนินชีวิตตาม
แนวทางของ "วิถี SSI" ที่เป็นการส่งเสริมให้พนักงานเป็นทั้ง "คนดี" 
"คนเก่ง" และ "คนที่มีคุณภาพ" ต่อทั้งองค์กร และสังคม

จัดกิจกรรม 
5 ครั้ง

โทรทัศน์เพื่อการสื่อสารภายใน 
(Internal TV)

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำาคัญๆ ต่างๆ ไปยังพนักงานได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง

1,084 เรื่อง

การสื่อสารผ่าน Social Media - Face-
book - Page - SSI Employee Relations 
and Welfare

เพื่อให้พนักงานทราบข่าวสาร สาระต่าง ๆ ขององค์กร โดยใช้
เป็นการสื่อสารสองช่องทาง ระหว่างบริษัท และพนักงาน ทั้งนี้การนำา 
Social Media ที่เป็นการสื่อสารที่ ทันสมัย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบสื่อสารทางโทรศัพท์
แบบ Smart Phone  

376  เรื่อง

กิจกรรม Steel	Man	Steel	Mind เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว พนักงานกับบริษัท 
โดยการคัดเลือกจากพนักงานที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร ่วม
กิจกรรมกับบริษัทเป็นอย่างดี

กิจกรรม
ตลอดทั้งปี

การส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน 
(Engagement Survey)

เพื่อเป็นการสำารวจทัศนคติและความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อ
องค์กรในด้านต่างๆ ทั้งการทำางาน สวัสดิการ ผลตอบแทน และความ
เป็นอยู่ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไข

สำารวจ 1 ครั้ง

 การสื่อสารภายในเชิงสร้างสรรค์

 บริษัทมุ่งเน้นการสร้างการรับรู ้ความเข้าใจอนัดีระหว่างกนั เพื่อสรา้งสรรค์องคก์ร เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจอันดีระหว่างกัน ผ่านช่องทาง

ดังต่อไปนี้
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	 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวทาง
การพฒันาอย่างยัง่ยนื	เพือ่สร้างความแขง็แกรง่ให้กบักลุม่ผูม้ส่ีวน
ได้เสีย	บนหลักพื้นฐานสามประการคือ	ความคิดสร้างสรรค์	การมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย	และประสิทธิภาพของการด�าเนินการ	
โดยในปี	 2556	บริษัทได้ด�าเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชน	35	
โครงการ	 โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน	 คือ	การพัฒนาทุนทางสังคม
ซึง่มุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งให้กบัผูด้้อยโอกาสในสงัคม	และ
ส่วนที่สอง	คือการพัฒนาชุมชน	 ใน	4	ด้านหลัก	คือ	การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา	การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	การส่งเสริม
อาชีพและพัฒนารายได้	และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี	 รวมทั้ง
การสนบัสนนุเพิม่เตมิในกจิกรรมด้านศาสนาและวฒันธรรมพืน้ถิน่

การพัฒนาทุนทางสังคม

 การสร้างความแข็งแกร่งและส่งเสริมนวัตกรรมใน 

อุตสาหกรรมเหล็ก

   การสนบัสนนุรางวลันกัโลหะวทิยาดเีด่นและการจดัประชมุ

วิชาการโลหะวิทยาครั้งที่ 7

	 บรษิทัให้การสนบัสนนุงานประชมุวชิาการทางโลหะวทิยามา
อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่	 7	ติดต่อกัน	 รวมถึงสนับสนุน	 2	 รางวัล 
ส�าหรบันกัวจิยัยอดเยีย่มประจ�าปี	ซึง่ได้แก่	รศ.ดร.	ประสงค์	ศรเีจรญิ
ชยั	อาจารย์ประจ�าภาควชิาวศิวกรรมโลหการ	คณะวศิวกรรมศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลนักโลหะวิทยาดีเด่น	และ	
ผศ.	ดร.ปฐมา	วิสุทธิพิทักษ์กุล	อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรม
โลหการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ได้รับ
รางวัลนักโลหะวิทยารุ่นใหม่
	 งานครั้งนี้จัดขึ้นโดยภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ	
คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	มงีานวจิยัเข้า
ร่วมประกวด	56	ผลงาน	โดยงานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ	Best	
Poster	Presentation	Award	ได้แก	่ดร.ณัฏฐิตา	ชวนเกริกกุล	จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ในผลงานเรื่อง	 “กระบวนการฉีดขึ้นรูป
โลหะผงและวสัดเุชงิประกอบโดยใช้ตัวประสานผสมชนิดพอลเิอทลินี
ไกลคอลกับพอลิเมทิลเมทาคริเลท”	

   การสนบัสนนุการจดัการประชมุ “2013 SEAISI Economic, 

Environment & Safety Seminar”

	 บริษัทให้การสนับสนุนการจัดการประชุม	 “2013	SEAISI	

Economic,	Environment	&	Safety	Seminar”	ร่วมกบัสถาบนัเหลก็

และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย	และ	สถาบันเหล็กและเหล็กกล้า

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Southeast	Asia	 Iron	 and	Steel	

Institute)	เพ่ือเป็นการเสรมิสร้างความรู	้การใช้งานผลิตภณัฑ์เหลก็

ส�าหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้เหล็กเป็นวัตุดิบหลัก	รวมถึงสร้าง

ความร่วมมือที่ดี	 ต่อภาคอุตสาหกรรมเหล็กในภูมิภาค	 ซึ่งจัดขึ้น

ระหว่างวันท่ี	 3		- 	6	มิถุนายน	 2556	ณ	 โรงแรมดุสิตธานี	 พัทยา 

มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนจาก	28	ประเทศจ�านวน	470	คน

   โครงการประกวดออกแบบบ้านเหล็ก 2012

	 โครงการประกวดออกแบบบ้านเหลก็	“Thailand	Steel	House	

Contest	 (Greenovation	 :	 Less	 is	More)”	ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกมุาร	ีและเงนิรางวลัรวม

กว่า	1	ล้านบาท	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่มุง่เน้นการสร้างสรรค์นวตักรรม	

(Innovation)	 เกี่ยวกับเหล็ก	และเป็นเวทีกลางที่มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างสถาปนิก	 วิศวกร	 และวงการโลหะวัสดุศาสตร์	 

ในการน�าเหล็กมาประยุกต์ใช้เป็นที่อยู่อาศัย	คณะท�างานได้เชิญ

สมาคมธรุกจิรบัสร้างบ้าน	และส่ือมวลชน	ได้แก่นติยสารบ้านและสวน 

เข้าร่วมตดัสนิผลงานในครัง้นี้	ซึ่งได้รบัการตอบรับในการสง่ผลงาน

เข้าประกวดจากนกัศกึษาจ�านวน	165	ผลงาน		และประเภทวิชาชีพ

จ�านวน	21	ผลงาน

	 ทั้งนี้ทีมที่ชนะเลิศระดับนักศึกษาได้แก่	ทีมใต้ถุนบ้าน	กับผล

งานใต้ถุนบ้าน	 จากสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 

ส่วนในระดับวิชาชีพนั้นไม่มีผู้ใดได้รับรางวัลชนะเลิศ	โดยทีม	MIA	

กับผลงาน	BEE	และทีม	Boston	กับผลงาน	10×20	Eco	House 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ประเภทวิชาชีพร่วมกัน	

	 โดยทีมชนะเลิศได้เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล	ณ	ศาลา 

ดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา	เมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	2556

การพฒันาทนุทางสงัคมและชมุชน
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 การสร้างความแข็งแกร่งชีวิต

   กิจกรรมการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติวันจักรี

	 บริษัทร่วมสนับสนุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย	 ในพระบรม

ราชูปถัมภ์	จัดการแข่งขันเดิน	-	วิ่งเฉลิมพระเกียรติวันจักรี	ในวันที่	

6	 เมษายน	 2556	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 

บรูพกษตัราธริาชแห่งราชวงศ์จกัรทีัง้	8	พระองค์	รวมถึงให้ประชาชน

ได้ตระหนกัถงึประโยชน์ของการออกก�าลังกายและความรูร้กัสามัคคี

ต่อกนั	โดยรายได้จากการจดังานในครัง้น้ีน�าไปสมทบทุนในโครงการ

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้านโรคเรื้อนและให้ทุนการศึกษา	999	ทุน	

แก่เด็กก�าพร้าที่ได้รับผลกระทบจากบิดา	 -	 มารดาเสียชีวิตด้วย 

โรคเอดส์ของมูลนิธิราชประชาสมาสัย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 

ตามแนวพระราชด�าริ

   สหวิริยากรุงเทพไตรกีฬาประจ�าปี 2556 เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

	 บรษิทัร่วมกบัมลูนธิริาชประชาสมาสยั	ในพระบรมราชปูถมัภ์	

จัดการแข่งขัน	 สหวิริยากรุงเทพไตรกีฬา	ครั้งที่	 5	 “Sahaviriya	

Bangkok	 Triathlon2013”	ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัฯ	ในวันที	่7	กรกฏาคม	2556	เพ่ือหารายได้ให้แก่มลูนธิิ

ราชประชาสมาสัย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยเสด็จพระราชกุศล 

ช่วยเหลือเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนและโรคเอดส์	 ซ่ึง

สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อ

สังคมในการช่วยเหลือและสร้างความแข็งแกร่งแก่ผู้ด้อยโอกาส	 

ในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น	632		คน		จาก	

36	ประเทศ	มีรายได้จากค่าสมัครจ�านวนทั้งสิ้น	1,132,000	บาท

   กิจกรรมฅนเหล็กมินิมาราธอน 2556

	 พนัธมติรอตุสาหกรรมเหลก็	ได้แก่	บรษิทั	สหวริยิาสตลีอนิดสัตร	ี

จ�ากดั	(มหาชน)		(SSI)	บรษิทั	เหลก็แผ่นรดีเยน็ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

(TCRSS)	บริษัท	สยามยูไนเต็ดสตีล	(1995)	จ�ากัด	(SUS)	บริษัท	

เอ็นเอส	บลูสโคป	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	 (NS	Blue	Scope)	และ	

บริษัท	นิปปอน	สตีล	แอนด์	ซูมิคิน	กัลวาไนซิ่ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

(NSGT)	ได้ผนกึก�าลงัจดักจิกรรม	เดนิ	-	วิง่การกศุล	เพือ่ผูด้้อยโอกาส	

Thailand	Iron	Man	Mini	Marathon	2013	“ฅนเหล็กมินิมาราธอน”	

ครั้งที่	6	น�าเงินบริจาค	2.4	ล้านบาท	บริจาคให้	24	มูลนิธิเพื่อผู้ด้อย

โอกาส	กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันเสาร์ที่	 2	พฤศจิกายน	2556	 

ณ	สวนลมุพิน	ี	มผู้ีเข้าร่วมกจิกรรมกว่า	1,400	คน	จากการจดักจิกรรม

อย่างต่อเนื่อง	ท�าให้ยอดบริจาครวม	6	ปี	กว่า	14	ล้านบาท	สามารถ

น�าไปมอบช่วยเหลอืมลูนธิเิพือ่ผูด้้อยโอกาส	เพือ่น�าไปสร้างประโยชน์

และสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ

   โครงการสานฝันเยาวชนฅนเหล็กบางสะพาน 

	 บริษัทได้ส่งเสริมและเปิดโอกาสด้านกีฬาโดยเปิดรับสมัคร

และสอนทักษะพื้นฐานไตรกีฬาให้แก่เยาวชนบางสะพานทีส่นใจ	

ก่อนคดัเลอืกตวัแทนเยาวชนบางสะพานเข้าร่วม	“ทมีเยาวชนฅนเหลก็ 

บางสะพาน”	 เพื่อเป็นตัวแทนอ�าเภอบางสะพานลงแข่งขัน 

ไตรกฬีารายการอืน่ๆ	โดยการสนบัสนนุจากเครือสหวิริยา	ณ	ปัจจบุนั	

ทีมเยาวชนฅนเหล็กบางสะพานได้เปิดรบัสมัครและคัดเลือกเยาวชน

เข้าร่วมทีมแล้วจ�านวน	2	 รุ่น	ประกอบด้วย	 รุ่นที่	 1	จ�านวน	4	คน 

และ	 รุ่นที่	 2	 จ�านวน	 5	คน	 โดยผ่านการฝึกฝนจากนักไตรกีฬา 

“ทมีสหวริยิา”	และเข้าร่วมแข่งขนัรายการส�าคัญของประเทศหลาย

รายการโดยมีสถิติที่ดีขึ้น		
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การพัฒนาชุมชน 

	 ในปี	 2556	บริษัทได้ร่วมด�าเนินโครงการพัฒนาชุมชน	 22	
โครงการ	ซ่ึงแสดงให้เหน็ถงึเจตจ�านงอนัแน่วแน่	ของการเป็นพลเมอืง
ทีด่แีละได้รบัความไว้วางใจจากชาวบางสะพานและผูม้ส่ีวนได้เสยี	
ด้วยมุ่งหวังที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมในการ
ด�าเนินชีวติได้อย่างมีความสุข	การพัฒนาชุมชนนี้มุ่งเนน้การมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน	ทั้งบริษัท	พนักงาน	ประชาชนในชุมชน	และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ทัง้ด้านการพฒันาการศกึษา	การส่งเสรมิดแูล
และรักษาสิ่งแวดล้อม	การพัฒนาอาชีพและรายได้	 การส่งเสริม 
สขุภาพและอนามยัทีด่	ีการร่วมดูแลท�านบุ�ารงุศาสนาและวฒันธรรม		
รวมท้ังการพัฒนากิจกรรมจิตอาสาของพนักงานภายใต้โครงการ	
“เอสเอสไออาสา”	

 ร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาชุมชน

   กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาการศึกษาบางสะพาน  
	 จากการริเร่ิมก่อตัง้โครงการกองทนุสหวริยิาร่วมพฒันาคณุภาพ
การศึกษาบางสะพานขึ้นในปี	2554	โดยบริษัทได้รับความร่วมมือ
จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และส�านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา	ประจวบคีรีขันธ์	เขต	1	ในการร่วมด�าเนิน
โครงการโดยเปิดโอกาสให้ผูบ้รหิารโรงเรยีนในเขตอ�าเภอบางสะพาน	
จ�านวน	20	แห่ง	ส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	3	ปีที่มุ่งเน้นผล
สัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษาองค์รวม	3	มิติเพื่อชิงทุนสนับสนุน
การด�าเนินการตามแผนปีละ	2.6	ล้านบาท	ซึ่งเป็นมิติใหม่ในการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาอ�าเภอบางสะพานสู่ความ
เป็นเลิศ	
	 จากการด�าเนินโครงการมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้
ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้
	 -		ในปี	2554	มโีรงเรยีนในเขตพืน้ที่	4	ต�าบลน�าร่องรอบโรงงาน	
ได้แก่	ต.	แม่ร�าพึง	ต.พงศ์ประศาสน์	ต.ก�าเนิดนพคุณ	และต.ธงชัย	
ร่วมส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งสิ้น	17	โรงเรียน	และคณะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประกอบด้วย	 ผู้แทนจากคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ	ส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา	ประจวบคีรีขันธ์	 เขต	 1	และ	 ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาให้โรงเรียนขนาดกลางจ�านวน	2	
โรงเรียน	คือโรงเรียนบ้านสวนหลวง	และโรงเรียนบ้านดอนสง่า	ได้
รับการคัดเลือกให้รับเงินกองทุน	โรงเรียนละ	800,000	บาท	โดยใน
ปี	 2556	คณะกรรมการกองทุนสหวิริยาได้นิเทศติดตามผล	และ
ตรวจประเมินผลการด�าเนินการของทั้ง	 2	 โรงเรียนพร้อมมอบทุน
สนับสนุนงวดที่	 2	 	 ซึ่งทั้ง	 2	 โรงเรียนสามารถด�าเนินการและผ่าน
เกณฑ์การประเมนิตามแผนพฒันาฯทีน่�าเสนอไว้	โดยมค่ีาเฉลีย่ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	 5	 กลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย
ร้อยละ	2.52	โดยคณะกรรมการกองทุนสหวิริยาฯ	จะตรวจประเมิน
ผลการด�าเนินการก่อนมอบทุนสนับสนุนงวดสุดท้าย	 คือ	 งวดที่	 3	
หลังเปิดภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2557			

	 -		ในป	ี2556	มโีรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายในเขตพืน้ที่	4	ต�าบล
รอบโรงงานเข้าร่วมในโครงการทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ	72	(ไม่รวม	2	
โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกในรุ่นที่1	 )	 โดยคณะกรรมการได้พิจารณา
ให้โรงเรียนขนาดใหญ่จ�านวน	 1	 โรงเรียน	คือโรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน	ได้รับการคดัเลือกให้รบัทุนสนับสนุนจากกองทุนสหวริยิาฯ
จ�านวน	1,200,000	บาท(ระยะ	3	ปี)	ซึง่มนีกัเรยีนได้รบัผลประโยชน์
จ�านวน	 	 855	คน	และบุคลากรได้รับผลประโยชน์จ�านวน	28	คน	
โดยหลงัจากการรบัทนุสนบัสนนุ	งวดแรกแล้ว	คณะกรรมการกองทนุ 
สหวริยิาฯได้นเิทศตดิตามผลการด�าเนนิการของโรงเรยีนเมือ่ปลาย
ปี	2556	พบว่า	โรงเรยีนได้ด�าเนนิการตามแผนพฒันาฯ	ทีน่�าเสนอไว้ 
	ทัง้นีค้ณะกรรมการกองทนุสหวริยิาฯจะตรวจประเมนิผลการด�าเนิน
การก่อนมอบทุนสนับสนุนงวดที่	 2	หลังเปิดภาคเรียนที่	 1	ปีการ
ศกึษา	2557			รวมถึงเตรยีมประกาศรบัสมคัรโรงเรยีนในเขต	4	ต�าบล
รอบโรงงานเข้าร่วมแข่งขนัแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาภายใต้
โครงการกองทุนสหวิรยิาร่วมพฒันาคณุภาพการศกึษาบางสะพาน	
ในปี	2557

  มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชน  

	 บริษัทและเครือสหวิริยาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
โรงเรยีนในเขตบางสะพานตัง้แต่ระดบัประถมศกึษา	ถงึระดบัปรญิญาตร ี
ต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปี		ในปี	2556	ได้มอบทนุให้แก่นักเรยีนจ�านวน	
21	โรงเรียน	รวม	189	ทุน		รวมมูลค่า	483,500	บาท	ดังนี้
	 -	 	 ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา	 -	 มัธยมศึกษา	จ�านวน	
182	ทุน
	 -	ทุนต่อเนื่องระดับปริญญาตรี	จ�านวน	5	ทุน
	 -	ทนุครูสร้างเด็ก	เหล็กสร้างครู	เป็นทุนการศึกษาทีบ่ริษทัรเิริม่
จดัตัง้ขึน้ในปี	2555	โดยปรับเปลีย่นเงือ่นไขการมอบทนุตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนแนวคิด	“สร้างครูท้องถิ่น	พัฒนาท้องถิ่น”	
ด้วยการมอบทนุการศกึษาให้แก่เยาวชนในท้องถิน่ทีศ่กึษาในสาขา
วิชาชีพครู	 เพ่ือกลับมาเป็นครูพัฒนาท้องถิ่น	 ในปี	 2555	มอบให้
เยาวชนทีส่มคัรเข้าร่วมโครงการและผ่านการพจิารณาจ�านวน	2	ทนุ

   โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น      

	 บริษัทได้ร่วมมือสถานศึกษา	และชุมชนในพื้นที่	 จัดตั้งคณะ
กรรมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นขึ้น	 เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกบับรบิททางสงัคมในท้องถิน่	 เป็นการปลกูฝังการเรยีนรู ้
ในการพฒันาคณุภาพชวีติ	และสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื	ท้ังนีเ้พือ่ให้
เกดิการมส่ีวนร่วมอย่างแท้จรงิ	ผา่นการเรยีนการสอนโดยพนกังาน
ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านสมัครเป็นครูอาสาสอนหนังสือให้กับ
นกัเรียนในหวัข้อ	“เหล็กกับชีวติประจ�าวนั”	และหวัข้อ		“	อุตสาหกรรม
เหล็กกับการพัฒนาชุมชน”			โดยมีโรงเรียนบ้านดอนส�าราญ	และ
โรงเรียนบ้านท่าขาม	ต�าบลแม่ร�าพึง	 อ�าเภอบางสะพาน	 เข้าร่วม
โครงการ
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   โครงการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา   

	 โครงการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาด�าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรมต่อเนื่องมาเป็นปีที	่9	เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในเขต
อ�าเภอบางสะพานผูเ้ข้าร่วมการประกวดชงิทนุการศกึษา	ซึง่เป็นเวที
ในการแสดงออกให้เหน็ถงึความสามารถของเยาวชนในท้องถิน่	ซึง่
กิจกรรมดังกล่าวจะน�าไปสู่กระบวนการพัฒนาความคิด	ต่อยอด
ความรู้ของครูและสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพครู	 และ
ถ่ายทอดสู่นักเรียนได้เป็นอย่างดี	โดยปี	2556	นี้มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	
346	คน	จาก	28	โรงเรียน	และยังเป็นทางหนึ่งที่จะท�าให้เยาวชนใน
ท้องถิ่นได้แสดงถึงศักยภาพในตัวเองออกมาสู่สายตาคนภายนอก	
โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกบางส่วนจะน�าไปส่งต่อยังการประกวด
ระดับนานาชาติต่อไป

   โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อความยั่งยืน    

	 บริษัทเล็งเห็นคุณค่าความส�าคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		และ
มกีารสนบัสนนุกจิกรรมเพ่ือสงัคมทีเ่น้นการพ่ึงพาตนเองอย่างยัง่ยนื		
จึงได้ร่วมมือกับส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบการศึกษา
ตามอธัยาศยั	(กศน.)	อ�าเภอบางสะพาน	จดักระบวนการเรยีนรูต้าม
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	และการเรยีนรูท้กัษะธรุกจิด้านต่างๆ	
ได้แก่	 การศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพื้นท่ีโดยรอบ
อ�าเภอบางสะพาน	จังหวัดประจวบครีีขนัธ์	การฝึกอบรมทกัษะอาชพี		
การจัดการ	การตลาด	การจัดท�าระบบบัญช	ีและอื่นๆ	ผ่านกิจกรรม
ต่าง	ๆ 	ตามความสนใจของกลุม่นกัศกึษา	ซ่ึงม	ีกศน.อ�าเภอบางสะพาน	
และบริษัทคอยเป็นพี่เล้ียงติดตามให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด	 การ
จัดตั้งฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจ�าศูนย์กศน.	ครบทุกต�าบล
ในอ�าเภอบางสะพาน	และมีการจัดตั้งกองทุนหมนุเวยีนกจิกรรม
เศรษฐกจิพอเพยีง	เพือ่เป็นกองทนุให้กลุม่นกัศกึษา	สามารถกูย้มืเพือ่
ไปด�าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่ก่อให้เกิดรายได	้และคืนเงิน
พร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบก�าหนดต่อไป

   โครงการยุวเกษตรอินทรีย ์

	 ในปี	2555	บรษิทัได้รเิริม่ด�าเนนิการโครงการยวุเกษตรอนิทรย์ี	
พร้อมส่งมอบแปลงเกษตรอนิทรย์ี	ระบบไฮโดรโปนกิส์	(Hydroponics	
System)	ให้แก่โรงเรียนน�าร่อง	จ�านวน	1	โรงเรียน	คือ	โรงเรียนบ้าน
ท่าขาม	หมู	่4	ต�าบลแม่ร�าพงึ	อ�าเภอบางสะพาน	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	
มีนักเรียนจ�านวน	143	คน	ได้รับผลประโยชน์	และโรงเรียนได้มีการ
ด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	 ในปี	2556	บริษัทได้ขยายโครงการ
ไปยังโรงเรียนบ้านมรสวบ	หมู่ที่	 3	ต.ชัยเกษม	 	 ในรูปแบบความ
ร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและบริษัทในการจัดสร้างแปลงปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส	์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางธุรกิจ	การผลิต	และ
การจัดจ�าหน่ายในรูปแบบสหกรณ์ของโรงเรียน	มีนักเรียนได้รับ 
ผลประโยชน์จากโครงการฯ	จ�านวน	346	คน	 โดยน�าผลผลิตเข้าสู่
โครงการอาหารกลางวัน	และส่วนที่เหลือจ�าหน่ายให้กับชุมชน 
สร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียน	และบูรณาการกิจกรรมโครงการฯ	
ให้เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน

   โครงการสภาเยาวชนระดับหมู่บ้าน   

	 เป็นโครงการน�าร่อง	 เริ่มด�าเนินการที่บ้านดอนสง่า	หมู่ที่	 8	
ต�าบลก�าเนิดนพคุณ	อ�าเภอบางสะพาน	 เป็นแห่งแรก	 โดยเน้นให้
เยาวชนได้เตรียมความพร้อมของตนเองในด้านต่างๆ	 	ผ่านการมี
ส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐได้แก่	ส�านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ส�านักงานพัฒนา
ชุมชนอ�าเภอบางสะพาน	และองค์การบริหารส่วนต�าบลก�าเนิด
นพคณุ	ด�าเนนิกจิกรรมร่วมกบับรษิทั	ในการจัดตัง้สภาเยาวชนบ้าน
ดอนสง่า	มสีมาชกิสภาเยาวชน	จ�านวน	55	คน	โดยมกีจิกรรมหลกั	ๆ 
ของสภาเยาวชน	ได้แก่	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านต่างๆ	
กจิกรรมปลกูจิตส�านกึสาธารณะ	กจิกรรมสร้างรายได้ทางเลอืกอสิระ		
และกิจกรรมส่งเสริมการออม		

  โครงการอนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย ครั้งที่ 9  

(To Be Engineer)

	 บรษิทัร่วมกบัสถานศกึษาในเขตอ�าเภอบางสะพานน�าเยาวชน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 จ�านวน	 322	 คน	 เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมเหล็ก	โดยผ่านฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด	5	ฐาน		
ประกอบด้วย	 ฐานกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 
ฐานการก�าจัดของเสีย	 ฐานเหล็กในชีวิตประจ�าวัน	 ฐานกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม	และฐานการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน		พร้อม
ทัง้บรรยายแนะน�าแนวทางการศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยัทางด้าน 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	 ซึ่งเยาวชนได้รับทั้งความรู้และความ
สนุกสนานไปพร้อมๆ	กัน

 • โครงการเตรียมพร้อมให้หนูก้าวสู่เออีซี ปันดิกชันนารี 

ให้หนูสักเล่ม

	 บริษัทด�าเนินโครงการ	“เตรียมพร้อมให้หนูก้าวสู่เออีซี	ปันดิก
ชนันารใีห้หนสูกัเล่ม”	มอบพจนานกุรมองักฤษ-ไทยและสือ่การเรยีน
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รู้ภาษาในอาเซียน	จ�านวน	435	เล่ม	แก่	19	โรงเรียน	ใน	4	ต�าบล
รอบโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน	ประกอบด้วย	ต�าบลแม่ร�าพึง	
ต�าบลก�าเนิดนพคุณ	ต�าบลพงศ์ประศาสน์	และต�าบลธงชัย	 เพ่ือ
ส่งเสรมิเยาวชนได้พฒันาทกัษะทางภาษาก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน

 พัฒนาอาชีพเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจครัวเรือน

	 กว่า	 20	ปีที่บริษัทเข้าไปด�าเนินอุตสาหกรรมในเขตอ�าเภอ
บางสะพาน	ซ่ึงเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลัก	
และมีพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญคือ	 สับปะรด	ยางพารา	และมะพร้าว	
จนถงึปัจจบุนัเป็นบทพสิจูน์ได้ว่าสงัคมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
สามารถอยู่ร่วมกันได้	 และสามารถพัฒนาเติบโตไปพร้อมกันด้วย
ความเกื้อกูล	 เป็นสังคมที่มีความสุขและร่มเย็น	คนในชุมชนม ี
อาชีพและมีรายได้เพียงพอ	 	 โดยการด�ารงรักษาวัฒนธรรมการใช้
ชีวิตแบบไทยให้คงไว้	 	 บริษัทจึงได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรท้องถิ่นและ
กลุ่มแม่บ้าน

   การเพิ่มสัดส่วนการรับพนักงานในพื้นที่ 

	 ด้วยนโยบายการส่งเสรมิการจ้างงานในพืน้ที	่และต้องการให้
ประชาชนในอ�าเภอบางสะพานและใกล้เคียงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่น
ในการหารายได้	บริษทัได้ปรบันโยบายเพิม่สดัส่วนการรบัพนกังาน
จากบุคคลในพื้นที่มากขึ้นในปี	2556	พร้อมกับประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข้อมลูการรบัสมคัรงานของเอสเอสไอและบริษทัในเครือสหวริยิาต่อ
ที่ประชุมผู้น�าชุมชนทุกเดือน	ทั้งผลการรับพนักงานในเดือนที่ผ่าน
มา	ต�าแหน่งงานว่างเดอืนปัจจบุนัและเดอืนถัดไป	ในปี	2556	บริษทั
รับพนักงานในพื้นที่บางสะพาน	119	คน	โดย	101	คน	เป็นคนใน
พื้นที่บางสะพานและพื้นที่ใกล้เคียง	หรือคิดเป็นร้อยละ	84.8	
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	กลุ่มเอสเอสไอมีพนักงานทั้งสิ้น	
4,285	คน	ด้วยนโยบายการจ้างงานพนักงานในพื้นที่ท�าให้ยอด
พนกังานกลุม่เอสเอสไอทีโ่รงงานบางสะพานจ�านวน	2,211	คน	เป็น
พนักงานที่มีภูมิล�าเนาในพื้นท่ีประจวบคีรีขันธ์จ�านวน	1,565	คน	
หรอืคดิเป็นร้อยละ	70.78	ยอดพนักงานและโรงงานเอสเอสไอทไีซด์
มีจ�านวน	1,822	คน	ในจ�านวนดังกล่าวเป็นพนักงานที่มีภูมิล�าเนา
ท้องถิ่นที่เอสเอสไอทีไซด์ร้อยละ	95

   โครงการ “ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ก้าวย่างอย่างยั่งยืน” 

	 บรษิทัได้ติดตามผลและเพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนินกจิกรรม
ของกลุ่มธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	3	กลุ่ม	คือ	กลุ่มธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
เอสเอสไอ	หมู่	 4	ต�าบลพงศ์ประศาสน์	 กลุ่มธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
เอสเอสไอหมู่	 9	 ต�าบลพงศ์ประศาสน์	 กลุ่มธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
เอสเอสไอหมู	่ 3	ต�าบลก�าเนิดนพคุณ	โดยจัดประชุมติดตามและ
สรุปผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงจัดสัมมนาเครือข่าย	
การฝึกอบรมเพิม่ความรูใ้ห้แก่สมาชกิธนาคารปุย๋อินทรย์ีทัง้	3	กลุ่ม
และประชาชนในพื้นที่	รวมจ�านวน	185	คน

   การจดัซือ้สินค้าและบรกิารจากชมุชนและ โครงการสนิค้า

ชุมชนพบคนโรงงาน

	 ในปี		2556	กลุ่มบรษิทัเอสเอสไอจดัซือ้สนิค้าและบรกิารจาก
ชุมชนและบริเวณใกล้เคียงจ�านวน	239.12	ล้านบาท	นอกจากนี้
บริษัทยังสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมรายได้ของกลุ่มผู้ผลิต
สินค้าชุมชนในพื้นที่อ�าเภอบางสะพานด้วยการรับซื้อผลิตภัณฑ์
สินค้าภายในชุมชนจากกลุ่มอาชีพต่างๆ	 โดยจัดโครงการสินค้า
ชุมชนเคลื่อนที	่น�าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นสินค้า	OTOP	คุณภาพดี	
ราคาถกูจากกลุ่มอาชพีแม่บ้านต�าบลต่างๆ	ในพืน้ท่ีอ�าเภอบางสะพาน
มาจ�าหน่ายภายในบรเิวณบรษัิท	เพือ่ให้ผลิตภณัฑ์ชมุชนของอ�าเภอ
บางสะพานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย	และเพ่ิมรายได้ให้แก่กลุ่ม 
ผู้ผลิตสินค้าในอ�าเภอบางสะพานอีกทางหน่ึงด้วย	 ท้ังน้ีตลอดปี	
2556	มีมูลค่าการซื้อขายสินค้าชุมชนรวม	636,750	บาท

 ดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทให้ความส�าคัญเป็นอย่างย่ิงต่อความรับผิดชอบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	ซึ่งนอกจากการควบคุมดูแล
กระบวนการผลติ	เพ่ือให้ม่ันใจว่ามลสารทีร่ะบายออกจากกระบวนการ
ผลติไม่ส่งผลกระทบต่อคณุภาพชวีติและอาชวีอนามยัของพนักงาน
และคนในชุมชนแล้ว	บริษัทยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการด�าเนินกิจกรรมรณรงค์	 และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง

   โครงการ เอสเอสไอ รักษ์ชายหาด

	 บริษัทได้น�าผู้บริหาร	พนักงาน	นักเรียน	ผู้ประกอบการและ
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ชาวบางสะพานร่วมกจิกรรมเนือ่งในวนัสิง่แวดล้อมโลก	5	มถินุายน	
ของทุกปี	 โดยร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดแม่ร�าพึง	 ต�าบล 
แม่ร�าพึง	 อ�าเภอบางสะพาน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ระยะทาง
ประมาณ	3	กิโลเมตร	ในป	ี2556	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	901	คน	
สามารถเก็บขยะ	และสิ่งปฏิกูลในวันดังกล่าวได	้1,004	กิโลกรัม

   โครงการเอสเอสไอ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ปลูกป่า 86 ไร่

	 บริษัทร่วมกับ	กรมป่าไม้	โดยหน่วยป้องกันรักษาป่า	ที่	ปข.1	
(โป่งคา)	ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	 10	สาขาเพชรบุรี	 หน่วย
งานภาครัฐ	และชุมชนบางสะพานพร้อมใจกันปลูกป่าในโครงการ	
“เอสเอสไอ	 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 
เฉลิมพระชนมพรรษา	86	พรรษา	ปลูกป่า	86	ไร่”	รวม	2,000	ต้น	
จ�านวน	5	แปลง	ณ	พื้นที่แปลงปลูกป่าทุ่งขี้ต่าย	คลองลอย	คลอง
เพลิน		วังน�้าเขียวและป่าร่อน	คิดเป็นพื้นที่รวมทั้งหมด	86	ไร่

   กิจกรรมสองล้อรักษ์บางสะพาน

	 บรษัิทและเครอืสหวริยิาได้ร่วมมอืกบัอ�าเภอบางสะพาน	และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�าชาวบางสะพานและพนักงานเครือ
สหวิรยิาเข้าร่วมโครงการ	2	ล้อรกัษ์บางสะพาน	2556		(Bangsaphan	
Car	 Free	Day	2013)	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 22	กันยายน	2556	 เพื่อ
รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	โดยกิจกรรม	“2	ล้อรักษ์บางสะพาน”	มุ่ง
ปลกูฝังความสนใจของชาวบางสะพานในการด�ารงชวีติแบบลดโลก
ร้อนและสขุภาพแขง็แรง	มชีาวบางสะพานทุกเพศทุกวยั	อายุต้ังแต่	
5	-	80	ปี	น�าจักรยานรวม	288	คันเข้าร่วมกันปั่นจักรยานจาก	5	จุด
ลงทะเบียน	คือ	 เทศบาลต�าบลก�าเนิดนพคุณ	องค์การบริหารส่วน
ต�าบลก�าเนิดนพคุณ	องค์การบริหารส่วนต�าบลพงศ์ประศาสน	์
องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ร�าพงึ	และบรษิทั	สหวริยิาสตลีอนิดสัตรี 
จ�ากัด	(มหาชน)	มารวมตัวกันหน้าที่ว่าการอ�าเภอบางสะพานและ
ร่วมกนัป่ันจกัรยานรณรงค์ลดการใช้พลงังานรอบตลาดบางสะพาน	
รวมถึงขอความร่วมมือชาวบางสะพานร่วมลดภาวะโลกร้อนโดย

ร่วมกันงดใช้ยานยนต์ตั้งแต่เวลา	8.00	-	8.30	น.เป็นเวลา	30	นาที	
จากการค�านวนกิจกรรมในวันดังกล่าวสามารถช่วยลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ	5.06	ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า

   โครงการธนาคารขยะเอสเอสไอส�าหรับสถานศึกษา

	 บรษิทัได้พฒันาโครงการธนาคารขยะเอสเอสไอส�าหรบัสถาน
ศึกษา	 โดยต่อยอดกิจกรรมจากโครงการครูเทคโนโลยีสะอาดที่มุ่ง
เน้นให้ครแูละผูบ้รหิารสถานศกึษาเกดิการเรยีนรูแ้ละเข้าใจแนวทาง
การประยุกต์เทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้จัดการขยะและของ
เสียจากแหล่งต่าง	 ๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยขยายผลสู่การ
ด�าเนนิการโครงการธนาคารขยะเอสเอสไอส�าหรบัสถานศกึษา	โดย
มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้เยาวชนในท้องถิน่มคีวามเข้าใจ	สามารถแยก
ประเภทขยะได้อย่างถูกต้อง	และสามารถก�าจัดขยะได้อย่างถูกวิธี	
รวมถึงการจัดการอย่างถูกต้องกับขยะที่สามารถหมุนเวียนกลับมา
ใช้ใหม่	จากการด�าเนินกิจกรรมตั้งแต่ปี	2551	เป็นต้นมา	บริษัทได้
ร่วมกบัสถานศกึษาในเขตบางสะพานด�าเนนิโครงการธนาคารขยะ
ทั้งสิ้น	 8	 โรงเรียน	 ได้แก่	 โรงเรียนบ้านสวนหลวง	 โรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน	โรงเรียนบ้านในล็อค	โรงเรียนบ้านคลองลอย	โรงเรียน
บ้านมรสวบ	โรงเรยีนบ้านหนองหญ้าปล้อง	โรงเรยีนบ้านหนองจนัทร์	
โรงเรยีนสมาคมเลขานกุารสตร	ี1	และในปี	2556	ได้มกีารจดักิจกรรม
สมัมนาเครอืข่ายโรงเรยีนธนาคารขยะทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ		เพือ่เป็น
เวทีการน�าเสนอผลการด�าเนินกิจกรรมที่ผ่านมา	 	 รวมถึงปัญหา	 
อปุสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา	และการระดมความคดิของผูเ้ข้า
ร่วมสมัมนา	เพือ่หารปูแบบ	แนวทางพฒันาธนาคารขยะในโรงเรยีน
แบบมส่ีวนร่วมของทกุฝ่าย		เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์	
และการแบ่งปันข้อมลูต่างๆ	ซึง่กนัและกนั	อนัจะท�าให้เกดิเครอืข่าย
ที่แข็งแกร่งในอนาคตต่อไป

   โครงการค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์

	 บริษัทร่วมกับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์	เขต	1	จัดกิจกรรมค่ายอบรมเครือข่ายเยาวชนด้าน



รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 45

สิ่งแวดล้อมให้แก่ตัวแทนเยาวชนจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่
บางสะพาน	จ�านวน	 103	คน	 โดยถ่ายทอดแนวคิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรในท้องถิ่น	 และการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 โดยมีครู
วิทยาศาสตร์จ�านวน	61	คน	ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ผ่าน
ฐานการเรียนรู้จ�านวน	 8	 ฐาน	 ซ่ึงได้ด�าเนินโครงการผ่านมาแล้ว
จ�านวน	9	ครั้ง	มีเครือข่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์แล้วทั้งสิ้น	929	คน

   โครงการรักในหลวง รักษ์บางสะพาน 2556

	 บริษัท	 ร่วมกับอ�าเภอบางสะพาน	และองค์การบริหารส่วน
ต�าบลแม่ร�าพงึ	จดักิจกรรมเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้า
อยู่หัวฯ	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ	86	พรรษา 
ภายใต้โครงการ	“รักในหลวง	รักษ์บางสะพาน	2556”	โดยร่วมกัน
ปล่อยพันธุ์กุ้งทะเล	และพันธุ์ปูทะเลจ�านวน	3	ล้านตัว	พร้อมมอบ
พันธุ์กล้าไม้เศรษฐกิจ	และพันธุ์กล้าไม้สวนครัวจ�านวน	860	ต้นให้
แก่ตวัแทนผูน้�าชุมชน	7	ต�าบลของอ�าเภอบางสะพาน	และผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม	ณ	องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ร�าพึง	อ�าเภอบางสะพาน	
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	โดยมชีาวบางสะพานเข้าร่วมกจิกรรม	1,003	
คน	ซ่ึงปรมิาณพนัธุก์ล้าไม้ทีม่อบสามารถค�านวณตามสตูรค�านวณ
การดูดซับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ของหนังสือคู่มือคลายร้อน
ให้โลกซึง่จดัท�าโดยส�านักส่ิงแวดล้อมกรงุเทพมหานคร	และองค์การ
ความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น	 (JICA)	 ได้ถึง	 7,740	กก.	
หรือ	7.74	ตัน	ต่อปี

   โครงการ Super Smart & Intelligent Kids 2013 

(SSI-KIDS)

	 บริษัทร่วมกับส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ	์เปิดโอกาสให้เยาวชนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	
ในเขตต�าบลแม่ร�าพึง	จ�านวน	70	คน	 เข้ามาเรียนรู้การตรวจสอบ
คุณภาพน�้าและสิ่งแวดล้อม	ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ	จากทีม
วิทยากรส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มาถ่ายทอดความรู้	 ผ่านสถานีการเรียนรู้ทั้งหมด	5	
สถานี	พร้อมสนับสนุนให้เยาวชนแม่ร�าพึงจัดต้ังกลุ่มเยาวชนรักษ์
สายน�า้	เพ่ือให้เยาวชนออกไปตรวจสอบคณุภาพน�า้ในจดุตรวจทีใ่กล้
เคียงในเขตชุมชน

   โครงการนักสืบเยาวชน

	 บริษัทเปิดโอกาสและเป็นเวทีสร้างสรรค์ให้เยาวชนระดับ

มัธยมศึกษาในบางสะพานได้เรียนรู้และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทในเครือสหวิริยา	ผ่านการถ่ายท�ารายการ

โทรทัศน์ท้องถิ่น	โดยในปี	2556	มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจ�านวน	

40	คน	ผลิตรายการโทรทศัน์ท้องถิน่จ�านวน	6	ตอนคอื	รู้จักกบับรษิทั	

เวสท์โคสท์	 เอ็นจิเนียร่ิง	 จ�ากัด	กับการพัฒนาวิศวกรรม,	 รู้จักกับ

บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด,	 การขนส่งวัตถุดิบกับการรักษาสิ่ง

แวดล้อม,	รู้จกักบับรษิทั	เหลก็แผ่นรดีเยน็ไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	และ

การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

 ส่งเสริมสังคม-จรรโลงวัฒนธรรมและศาสนา

   การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 

	 บริษัทร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพ	 ได้แก่	 โรงพยาบาล

บางสะพาน	และสาธารณสุขท้องถิ่นจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุประจ�า

ปี	2556	โดยให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย	พร้อมส่งเสริม

ขนบธรรมเนียม	ประเพณีไทยด้วยการจัดกิจกรรมสรงน�้าพระและ

รดน�้าด�าหัวขอพรผู้สูงอาย	ุซึ่งมีผู้สูงอายุในเขตพื้นที่บางสะพานเข้า

ร่วมกิจกรรมจ�านวน	165	คน	
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   กิจกรรมเอสเอสไออาสา จ�านวน 2 กิจกรรม

	 โครงการเอสเอสไออาสา	ครั้งที่17			:	สร้างหอกระโดดสูง	
34	ฟุต	ณ	กองร้อยต�ารวจตระเวนชายแดนที่	147	ต�าบลร่อนทอง		
	 โครงการเอสเอสไออาสา	ครั้งที่	18		:	ปรับปรุงสถานศึกษา	
โรงเรียนมัธยมนพคุณ	หมู่ที่	1	ต�าบลก�าเนิดนพคุณ		

   กิจกรรม “ร้อยความดี พันดวงใจ เอสเอสไออาสา” 

จ�านวน 33 ความดี

ความดีที่	68								สอนทักษะไตรกีฬาโครงการสานฝันเยาวชน 
ฅนเหล็กบางสะพาน	รุ่น	2	หมู	่7	ต�าบลแม่ร�าพึง		

ความดีที่	69								ซ่อมเรอืเผาศพ	วดัเขาดนิ	หมู	่3	ต�าบลร่อนทอง		
ความดีที่	70								ปรับภูมิทัศน์ทางเข้าโรงเรียนบางสะพาน	
	 หมู่	8	ต�าบลแม่ร�าพึง	
ความดีที่	71								โครงการแต้มขันปันน้อง	
	 อ�าเภอเดิมบางนางบวช	จังหวัดสุพรรณบุรี		
ความดีที่	72								ปรับปรุงพื้นที่สร้างหอกระโดดสูง	ค่ายต�ารวจ

ตระเวนชายแดน	147	หมู	่5	ต�าบลร่อนทอง	
ความดีที่	73								ซ่อมแซมพื้นถนน	หมู่	1	ต�าบลก�าเนิดนพคุณ	
ความดีที่	74								ซ่อมเรือเข็นศพที่เมรุวัดหนองระแวง	หมู่	5	
	 ต�าบลธงชัย
ความดีที่	75								สอนทักษะการสกรีนโครงการเยาวชนอาสา	
	 ปันน�้าใจสู่สังคม		โรงเรียนบางสะพานวิทยา	
ความดีที่	76							สร้างหลังคาพื้นที่ออกก�าลังกายประจ�า
	 หมู่บ้าน	หมู่	7	ต�าบลแม่ร�าพึง	
ความดีที่	77								โครงหลังคาสนามเด็กเล่น	โรงเรียน
	 บ้านห้วยทรายขาว	หมู่	5	ต�าบลก�าเนิดนพคุณ	
ความดีที่	78								ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์อาคารใหม่	
	 สถานีต�ารวจบางสะพาน	หมู่	5	ต�าบลร่อนทอง	
ความดีที่	79								เปลี่ยนตู้สายโทรศัพท์	และระบบแสงสว่าง	
	 สถานีต�ารวจบางสะพาน	หมู่	5	ต�าบลร่อนทอง	
ความดีที่	80							ซ่อมเมรุวัดถ�า้ม้าร้อง	หมู่	4	ต�าบลพงศ์ประศาสน์	
ความดีที่	81								Beach	clean	up	2556	หมู่	5	ต�าบลแม่ร�าพึง	
ความดีที่	82								ตรวจเช็คสาย	Lan	และเข้า	Box	Lan	ทั้งอาคาร	
	 สถานีต�ารวจบางสะพาน	หมู่	5	ต�าบลร่อนทอง	
ความดีที่	83								ซ่อมเมรุส�านักสงฆ์วังยาว	หมู่	1	ต�าบลร่อนทอง	

โครงการเอสเอสไออาสา

	 โครงการ	“เอสเอสไออาสา”	ในรูปแบบจิตอาสาพนักงาน	เป็น
กิจกรรมที่ให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัท	ร่วมท�ากิจกรรมและ
ด�าเนินการช่วยเหลือสังคมและชุมชนในเขตอ�าเภอบางสะพานเพื่อ
สร้างความภูมิใจในตนเองให้กับพนักงาน	

 การสร้างวัฒนธรรมจิตอาสาทั่วทั้งองค์กร

	 ปี	2556	พนกังานของบรษัิทได้ร่วมมอืด�าเนนิกจิกรรมเอสเอสไอ 
อาสาหลัก	2	กิจกรรม	และกิจกรรมอาสาย่อยภายใต้โครงการร้อย
ความด	ีพนัดวงใจ	เอสเอสไออาสา	จ�านวน	33	ความด	ีและกจิกรรม 
เอสเอสไออาสาส�านักงานกรุงเทพ	1	กิจกรรม

ความดีที่	84								ซ่อมแซมเรือเผาศพ	วัดดงไม้งาม	หมู่	2	
	 ต�าบลชัยเกษม	
ความดีที่	85	 ครูอาสา	2556	โรงเรียนบ้านท่าขาม	หมู่	4	

ต�าบล	แม่ร�าพึง	
ความดีที่	86								ครูอาสา	2556	โรงเรียนดอนส�าราญ
	 หมู่	1ต�าบลแม่ร�าพึง		
ความดีที่	87	 เอสเอสไอ	มอบพจนานุกรมอังกฤษ	โรงเรียน
	 ในอ�าเภอบางสะพาน	หมู่	8	ต�าบลแม่ร�าพึง		
ความดีที่	88	 ต่อเติมอาคารหมู่บ้านอเนกประสงค	์บ้านยางเขา 

หมู่	5	ต�าบลชัยเกษม	
ความดีที่	89	 ทาสีอาคาร	และปรับปรุงภูมิทัศน์	 

ศาลกรมหลวงชุมพร	หมู่	6	ต�าบลปากแพรก	
ความดีที่	90	 ซ่อมแซมเรือเผาศพ	วัดดอนส�าราญ	
	 หมู่	1	ต�าบลแม่ร�าพึง	
ความดีที่	91	 ซ่อมสร้างสนามเดก็เล่น	โรงเรยีนบ้านถ�า้เขาน้อย	
	 หมู่	3	ต�าบลก�าเนิดนพคุณ	
ความดีที่	92	 ซ่อมเมรุวัดนาผักขวง	และท�าทางเดินพร้อม
	 มุงหลังคาระหว่างศาลาถึงเมรุ	หมู่	2	
	 ต�าบลก�าเนิดนพคุณ		
ความดีที่	93	 ติดตั้งคอมพิวเตอร์	จ�านวน	10	เครื่อง	โรงเรียน
	 มัธยมก�าเนิดนพคุณ	หมู่	1	ต�าบลก�าเนิดนพคุณ		
ความดีที่	94	 ซ่อมเมรุวัดนาผักขวง	และท�าทางเดินพร้อม
	 มุงหลังคาระหว่างศาลาถึงเมรุ	หมู่	2	ต�าบล

ก�าเนิดนพคุณ		
ความดีที่	95	 ต่อเติมศาลาหมู่บ้าน	บ้านระหาร	หมู่	4	
	 ต�าบลก�าเนิดนพคุณ		
ความดีที่	96	 สร้างห้องสุขา	บริเวณตู้พักสายตรวจ	
	 อบต.	แม่ร�าพึง	หมู่	3	ต�าบลแม่ร�าพึง	
ความดีที่	97	 สร้างที่จอดรถจักรยานยนต์	ศูนย์บริการ
	 ทางหลวง	ในอ�าเภอบางสะพาน	หมู่	5	
	 ต�าบลร่อนทอง	
ความดีที่	98	 ปลูกป่าชายเลน	กรมอู่ทหารเรือป้อมพระจุลฯ	
	 อ�าเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	
ความดีที่	99	 ชมรมวิทยุสมัครเล่น	ท�าโต๊ะญี่ปุ่นให้
	 นักเรียนเตรียมประถม	โรงเรียนบ้านหินกอง		

หมู่	2	ต�าบลพงศ์ประศาสน์	
ความดีที่	100	 ชมรมวิทยุสมัครเล่น	อาสาเป็นพี่เลี้ยงโครงการ
	 เอสเอสไอ	คิดส์	หมู่	7	ต�าบลแม่ร�าพึง	

   กจิกรรมเอสเอสไออาสาส�านกังานกรงุเทพ

	 “	เอสเอสไออาสา	ปลกูต้นกล้ากลางเลน”	ด้วยการปลกูต้นกล้า
โกงกางจ�านวน  5 0 0  ต้น	 บริเวณพ้ืนท่ีปลูกป่าชายเลน 

ป้อมพระจุลจอมเกล้า	จังหวัดสมุทรปราการ	

 รวมพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,035 คน หรือ

คิดเป็น 8, 280 ช่ัวโมงงาน และประชาชนในชุมชนร่วมกจิกรรม

อาสาพัฒนาชุมชน 1,442 คน หรือคิดเป็น 11,536 ชั่วโมงงาน



รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 47

 การขยายเครือข่ายอาสาสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

   โครงการแต้มขันปันน้อง

	 บริษัทร่วมกับสื่อมวลชนสนับสนุนโครงการ	แต้มขันปันน้อง	

ครั้งที่	 12	 เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดวังกุลา	 จ.	 สุพรรณบุรี	 จ�านวน	

30,000	บาท	พร้อมร่วมกิจกรรมกับนักเรียนและทาสีอาคารเรียน

   โครงการเยาวชนอาสาปันน�้าใจสู่สังคม

	 บริษัทได้ริเริ่มและจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาในท้องถิ่น	

ในนาม	“กลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสา”	สนับสนุนทุนตั้งต้นให้แก่

กลุ่มเยาวชนบางสะพานได้น�าไปบริหารจัดการ	 โดยจัดกิจกรรม 

หารายได้เข้ากลุ่ม	 และน�าเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมไปช่วย

เหลือผู ้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยทางสังคมในรูปแบบต่างๆ 

ณ	ปัจจุบัน	 กลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสามีเครือข่ายเยาวชน

บางสะพานทีม่จีติอาสาสมคัรเข้าร่วมโครงการทัง้สิน้	85	คน	โดยน�า

รายได้จากการจดักจิกรรมไปมอบช่วยเหลอืผูด้้อยโอกาสทางสงัคม

แล้วทั้งสิ้นจ�านวน	3	ครั้ง	ดังนี้

	 -	 น�าเงินรายได้จากการจ�าหน่ายเสื้อที่ระลึกโครงการครั้งที่	 1	

จ�านวน	10,000	บาท	มอบช่วยเหลือเยาวชนด้อยโอกาสที่ก�าพร้า

และตดิเชือ้	HIV	ให้แก่บ้านเดก็ธรรมรกัษ์	(วดัพระบาทน�า้พ)ุ	อ�าเภอ

หนองม่วง	จังหวัดลพบุรี

	 -	น�าเงินรายได้จากการจ�าหน่ายเสื้อที่ระลึกโครงการครั้งที่	 2	

จ�านวน	10,000	บาท	สมทบทุนอาหารกลางวันเยาวชนด้อยโอกาส	

ณ	 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก	 อ�าเภอสามร้อย

ยอด	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 -	น�าเงนิรายได้จากการจ�าหน่ายถงุผ้าทีร่ะลกึโครงการ	จ�านวน	

20,000	 บาท	 มอบช่วยเหลือเยาวชนและสถานศึกษาที่ประสบ

อุทกภัย	ณ	 โรงเรียนวัดปากน�้าโจ้โล้	 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

บางกระเจ็ด	อ�าเภอบางคล้า	จังหวัดฉะเชิงเทรา

   โครงการเยาวชนอาสาสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด     

	 เป็นโครงการที่เกิดจากสภาเยาวชนบ้านดอนสง่า	 ต�าบล

ก�าเนิดนพคุณ	 ได้ร่วมกันประชุมระดมความคิด	 โดยเน้นการจัด

กจิกรรมเพือ่สาธารณะประโยชน์ร่วมกบัผูป้กครอง	และคนในชมุชน

สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ

โครงการร่วมกัน	 	 เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าที่ตนเอง

สามารถท�าประโยชน์ให้เกิดแก่ชุมชนของตนเองได	้“ลานกีฬาต้าน

ยาเสพติด”	 ขนาด	 360	 ตารางเมตร	 เป็นกิจกรรมความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคมในหมู่บ้าน	

เพือ่สร้างการมส่ีวนร่วม	และความสามคัคใีนการพฒันาชมุชนอย่าง

ยั่งยืน

กจิกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมและชุมชนของธุรกจิโรงถลงุเหลก็

	 ส�าหรับธรุกจิโรงถลงุเหลก็ทีป่ระเทศองักฤษ	โรงงานเอสเอสไอ	

ทีไซด์ได้จัดกจิกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมในปีทีผ่่านมาเพือ่

การพฒันาชมุชนทัง้ด้านการศกึษา	และคณุภาพชวีติเพือ่การพฒันา

อย่างยั่งยืน	ดังนี้

	 •	เชือ่มสมัพนัธ์กบัมหาวทิยาลยัทไีซด์	ด้วยการรบันกัศกึษาที่

จบการศกึษาเข้าท�างานหลายต�าแหน่ง	พร้อมส่งพนกังานทีม่คีวามรู	้

ความเชี่ยวชาญไปให้ความรู้		

	 •	 ร่วมกับ	 Foodbank	ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลระดับประเทศ

ขององักฤษ	รบับรจิาคอาหารและสิง่ของจ�าเป็นส�าหรบัผูด้้อยโอกาส	

ซึ่งกิจกรรมรับบริจาคนี้จัดขึ้นทุกไตรมาสที่	โรงงานเอสเอสไอทีไซด์

	 •	 สนับสนุนวัสดุก่อสร้างส�าหรับที่พักพิงสัตว์ให้องค์กร	 

การกุศล	2	แห่งในทีไซด์

	 •	สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศลต่างๆ	ในชุมชน

	 นอกจากนี้	 เอสเอสไอ	 ยูเคยังได้สร้างระบบการร้องเรียน

ส�าหรับชุมชน	 เพื่อให้แน่ใจว่า	 การร้องเรียนใดๆ	ที่เกิดขึ้นจะได้รับ

การบนัทกึ	ตรวจสอบ	และ	ด�าเนนิการแก้ไขรวมทัง้ป้องกนัไม่ให้เกดิ

ซ�า้	การเฝ้าระวังและตรวจวัดความเร็วลม	อย่างต่อเนื่อง	หากตรวจ

พบความเร็วลมมีค่าเกิน	 25	 ไมล์ต่อชั่วโมง	 (mph)	 จะหยุดการ

ด�าเนนิการในส่วนกองวตัถดุบิเพือ่ลดฝุน่ทีจ่ะเกดิขึน้	การเตรยีมแผน

ฉกุเฉนิกรณอีทุกภยักบัทางราชการโดยการดงึน�า้ออกจากทางน�า้ผ่าน

และถนนทีถ่กูน�า้ท่วม	รวมถึงการร่วมกจิกรรมความหลายหลายทาง

ชีวภาพในการอนุรักษ์นกในพื้นที่ด้วย

ข้อพิพาทที่ส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

 บรษิทัได้มีการด�าเนนิธรุกจิโดยพยายามหลกีเลีย่งการ	เกดิข้อ

ขัดแย้งหรือข้อพิพาทกับผู้มีส่วนได้เสีย	 (Stakeholders)	 ท่ีบริษัท

เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย	 ไม่ว่าจะเป็น	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 คู่แข่งทางการค้า	

พนักงาน	สังคมและชุมชน	ทั้งนี้บริษัทได้มีกลไกในการก�ากับดูแล

ให้	หน่วยงานต่างๆ	ภายในบรษิทัถอืปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท		(Legal	Compliance)	โดยการจัด

ท�าบญัชรีายชือ่กฎหมายและกฎเกณฑ์ทีบ่รษิทัต้องถอืปฏบิตั	ิตลอด

จนการปรับปรุงบัญชีรายชื่อกฎหมายดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่

อย่างสม�า่เสมอ	 โดยให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ได้ท�าการสอบ

ทานการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	แล้วรายงานผลมายงั	ส�านกั

กฎหมายกลุ่ม	(Group	Legal	Office)	เพื่อรวบรวมข้อมูลส�าหรับน�า

เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส		

	 ส�าหรับคดีความและข้อพิพาทที่ส�าคัญของบริษัทซึ่งเปิดเผย	

อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทนั้น		ส�านักกฎหมาย

กลุม่เป็นผูด้�าเนนิการ	ตดิต่อ	ประสานงาน	และรายงานผลความคืบ

หน้า	ตลอดจนความคดิเหน็และแนวโน้มของคดคีวามและข้อพพิาท

เหล่านั้นต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มทราบเป็นระยะๆ	อีกทั้งยังได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจ

สอบและคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาสอีกด้วย



G R I  C o n t e n t  I n d e x

G3 Indicator and Description Page Number Note

Strategy and Analysis

1.1 CEO	Statement	on	relevance	of	sustainability	to	the	organization	&	strategy 6-7

1.2 Description	of	key	impacts,	risks,	and	opportunities 6-7

Organizational Profile

2.1 Name	of	the	organization 1

2.2 Primary	brands,	products,	and/or	services 4

2.3 Operational	structure	of	the	organization 12

2.4 Location	of	organization’s	headquarters 4

2.5 Countries	where	the	organization	operates 4

2.6 Nature	of	ownership	and	legal	form -

2.7 Markets	served	 4

2.8 Scale	of	the	reporting	organization 2

2.9 Significant	changes	during	the	reporting	period	in	size,	structure,	ownership 8

2.10 Awards	received	in	the	reporting	period 3

Report Parameters

3.1 Reporting	period	(e.g.	fiscal/calendar	year)	for	information	provided 2

3.2 Date	of	most	recent	previous	report	(if	any) 2

3.3 Reporting	cycle	(annual,	biennial,	etc.) 2

3.4 Contact	point	for	questions	regarding	the	report	or	its	contents 2

3.5 Process	for	defining	report	content 6-7

3.6 Boundary	of	the	report 2

3.7 Any	specific	limitations	on	the	scope	or	boundary	of	the	report 2

3.8 Basis	for	reporting	on	joint	ventures,	subsidiaries,	etc. 2

3.9 Data	measurement	techniques	and	the	bases	of	calculations 2

3.10 Explanation	of	effect	of	re-statements	of	information	provided	previously -

3.11 Significant	changes	in	scope,	boundary,	or	measurement	methods 2

3.12 Table	identifying	the	location	of	the	Standard	Disclosures	in	the	report 49-52

3.13 Policy	and	current	practice	on	seeking	external	assurance	for	the	report 2

Governance, Commitments, and Engagement

4.1 Governance	structure	of	the	organization 12

4.2 Indicate	if	Chair	of	the	board	is	also	an	executive	officer -

4.3 The	board	members	that	are	independent	and/or	non-executive	members -

4.4 Ways	for	shareholders	and	employees	to	provide	recommendations	or	direction 14

4.5 Link	between	compensation	of	board	and	management	with	performance - AR,	P.65 - 67,	93

AR	=	Annual	Report	2013
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G3 Indicator and Description Page Number Note

4.6 Processes	in	place	for	the	board	to	ensure	conflicts	of	interest	are	avoided - AR,	P.91

4.7 Process	for	determining	the	qualifications	and	expertise	of	the	board - AR,	P.77-78

4.8 Internally	developed	statements	of	mission	or	values,	codes	of	conduct,	&	principles 5,	10-11

4.9 Procedures	of	the	board	for	overseeing	identification	and	management	of	performance - AR,	P.70-79

4.10 Processes	for	evaluating	the	boards	own	performance	related	to	sustainability 12

4.11 Explanation	of	whether	and	how	the	precautionary	approach	or	principle	is	addressed 15-16

4.12 Externally	developed	economic,	environmental,	and	social	charters,	principles 10-11,	13,	30

4.13 Memberships	in	associations 31-32,	34

4.14 List	of	stakeholder	groups	engaged	by	the	organization 14

4.15 Basis	for	identification	and	selection	of	stakeholders	with	whom	to	engage 14

4.16 Approaches	to	stakeholder	engagements 14

4.17 Key	topics	and	concerns	that	have	been	raised	through	stakeholder	engagement 14,	28-29,	35

Economic

Disclosure	on	Management	Approach 15-16

EC1 Direct	economic	value	generated	and	distributed 16

EC2 Financial	implications	and	other	risks	and	opportunities	for	the	organization’s	activities
due	to	climate	change

17-29

EC3 Coverage	of	the	organization’s	defined	benefit	plan	obligations 9,	16,	35-38

EC5 Additional:	Range	of	ratios	of	standard	entry	level	wage	compared	to	local	minimum	
wage

11

EC6 Policy,	practices,	and	proportion	of	spending	on	locally-based	suppliers 16,	43

EC7 Local	hiring	and	proportion	of	senior	management	hired	from	the	local	community 9,	35,	43

EC8 Development	and	impact	of	infrastructure	provided	primarily	for	public	benefit 16,	39,	47

EC9 Additional:	Understanding	and	describing	significant	indirect	economic	impacts 6-7,	15-16

Environmental

Disclosure	on	Management	Approach 6-7,	17

EN1 Materials	used	by	weight	or	volume 18,	20

EN2 Percentage	of	materials	used	that	are	recycled	input	materials 23,	28

EN3 Direct	energy	consumption	by	primary	energy	source 19

EN4 Indirect	energy	consumption	by	primary	source 19

EN5 Additional:	Energy	saved	due	to	conservation	and	efficiency	improvements 8,	19-20

EN6 Additional:	Energy-efficient	or	renewable	energy	products	and	services 8,	20

EN7 Additional:	Indirect	energy	consumption	reduction	initiatives	and	results 8,	20

EN8 Total	water	withdrawal	by	source 20

EN9 Additional:	Water	sources	significantly	affected	by	withdrawal	of	water 20

EN10 Additional:	Percentage	and	total	volume	of	water	recycled	and	reused 20

EN11 Location	and	size	of	land	by	protected	areas	and	areas	of	high	biodiversity	value 22

AR	=	Annual	Report	2013
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G3 Indicator and Description Page Number Note

EN12 Description	of	significant	impacts	of	activities,	products	and	services	on	biodiversity 22

EN13 Additional:	Habitats	protected	or	restored 43-45

EN14 Additional:	Managing	impacts	on	biodiversity 22

EN16 Total	direct	and	indirect	greenhouse	gas	emissions	by	weight 23-24

EN17 Other	relevant	indirect	greenhouse	gas	emissions	by	weight 23-24

EN18 Additional:	Initiatives	to	reduce	greenhouse	gas	emissions	and	reductions	achieved 23-24

EN19 Emissions	of	ozone-depleting	substances	by	weight 8,	23-28

EN20 NOx,	SOx,	and	other	significant	air	emissions	by	type	and	weight 24-28

EN21 Total	water	discharge	by	quality	and	destination 28

EN22 Total	weight	of	waste	by	type	and	disposal	method 28

EN23 Total	number	and	volume	of	significant	spills	 21,	28

EN24 Additional:	Weight	of	waste	deemed	hazardous 28

EN26 Initiatives	and	extent	of	environmental	impacts	of	products	and	services	mitigation 6-7,	17-29

EN27 Percentage	of	products	sold	and	their	packaging	materials	reclaimed	by	category	 -

EN28 Significant	fines	and	non-monetary	sanctions	for	non-compliance	with	environmental	law -

EN29 Additional:	Significant	environmental	impacts	of	transporting	products	etc.	and	workforce 6-7,	18

Social : Labor Practices and Decent Work

Disclosure	on	Management	Approach 6-7,	10-11

LA1 Total	workforce	by	employment	type,	employment	contract,	and	region 9,	35

LA3 Additional:	Benefits	for	full-time	employees	not	provided	to	temporary	or	part-time 37

LA5 Minimum	notice	period(s)	regarding	significant	operational	changes 11

LA6 Additional:	%	workforce	in	formal	management-worker	health	and	safety	committees 17 Comply	with	to	Thai	law

LA7 Rates	of	injury,	occupational	diseases,	lost	days	and	absenteeism,	&	number	of	
work-related	fatalities	by	region

17

LA8 Education,	training,	counseling,	prevention,	and	risk-control	programs	in	place	to	assist	
workforce	members,	their	families,	or	community	members	regarding	serious	diseases

18

LA9 Additional:	Health	and	safety	topics	covered	in	formal	agreements	with	trade	unions 18

LA10 Average	hours	of	training	per	year	per	employee	by	employee	category 17

LA11 Additional:	Programes	for	skills	management	and	lifelong	learning	that	support	the	
continued	employability	of	employees	and	assist	them	in	managing	career	endings

18,	36

LA13 Composition	of	governance	bodies	and	breakdown	of	employees	per	category	
according	to	gender,	age	group,	minority	group	membership,	and	other	indicators	of	
diversity

35

Social : Human Rights

Disclosure	on	Management	Approach
Code	of	Conduct

35

HR1 Percentage	and	total	number	of	significant	investment	agreements	that	include	human	
rights	clauses	or	that	have	undergone	human	rights	screening

all	agreements	are	in	
compliance	with		
Business	Ethics	

AR	=	Annual	Report	2013
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G3 Indicator and Description Page Number Note

HR2 Percentage	of	significant	suppliers	and	contractors	that	have	undergone	screening	on	
human	rights	and	actions	taken

36-37

HR3 Additional:	Hours	and	%	of	employee	training	on	policies	and	procedures	in	human	
rights	

36-37

HR4 Total	number	of	incidents	of	discrimination	and	actions	taken No	incidents

HR5 Operations	identified	in	which	the	right	to	exercise	freedom	of	association	and	collective	
bargaining	may	be	at	significant	risk,	and	actions	taken	to	support	these	rights

10-11

HR6 Operations	with	significant	risk	for	incidents	of	child	labor,	and	measures	taken	to	
eliminate

Business	Ethics

HR7 Operations	with	significant	risk	of	forced	or	compulsory	labor,	and	measures	to	eliminate Business	Ethics

HR8 Additional:	Percentage	of	security	personnel	trained	in	the	organization’s	policies	or	
procedures	concerning	aspects	of	human	rights	that	are	relevant	to	operations

18,	36

Social : Society

Disclosure	on	Management	Approach 30

SO1 Nature,	scope,	and	effectiveness	of	any	programs	and	practices	that	assess	and	
manage	the	impacts	of	operations	on	communities,	including	entering,	operating,	and	
exiting

39-47

SO2 Percentage	and	total	number	of	business	units	analyzed	for	risks	related	to	corruption	 10-11,	30,	34

SO3 Percentage	of	employees	trained	in	organization’s	anti-corruption	policies	and	
procedures

All	employees	are	
trained	according	to	

SSI	Way

SO4 Actions	taken	in	response	to	incidents	of	corruption 10-11,	34

SO5 Public	policy	positions	and	participation	in	public	policy	development	and	lobbying 10-11

Social : Product Responsibility

Disclosure	on	Management	Approach 30-31

PR1 Life	cycle	stages	in	which	health	and	safety	impacts	of	products	and	services	are	
assessed	for	improvement,	and	percentage	of	significant	products	and	services	
categories

8,	19-20,	31

PR3 Type	of	product	and	service	information	required	by	procedures	and	percentage	of	
significant	products	and	services	subject	to	such	information	requirements

6,	8,	17

PR4 Additional:	Total	number	of	incidents	of	non-compliance	with	regulations	and	voluntary	
codes	concerning	product	and	service	information	and	labeling,	by	type	of	outcomes

8,	32

PR5 Additional:	Practices	related	to	customer	satisfaction,	including	results	of	surveys	
measuring	customer	satisfaction

11,	14,	30

PR6 Programes	for	adherence	to	laws,	standards,	and	voluntary	codes	related	to	marketing	
communications,	including	advertising,	promotion,	and	sponsorship

30

PR7 Additional:	Total	number	of	incidents	of	non-compliance	with	regulations	and	voluntary	
codes	on	marketing	communications,	including	advertising,	promotion,	and	sponsorship	
by	type	of	outcomes

17-18

PR9 Additional:	Monetary	value	of	significant	fines	for	non-compliance	with	laws	and	
regulations	concerning	the	provision	and	use	of	products	and	services

48

AR	=	Annual	Report	2013
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บร�ษัท สหว�ร�ยาสตีลอินดัสตร� จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ� :
28/1 อาคารประภาว�ทย� ชั้น 2-3
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท� : 0-2238-3063-82, 
 0-2630-0280-6 
โทรสาร : 0-2236-8890, 
 0-2236-8892

สำนักงานโรงงาน :
9 หมู�ที่ 7 ถนนบ�านกลางนา-ยายพลอย
ตำบลแม�รำพ�ง อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีร�ขันธ� 77140
โทรศัพท� :   0-3269-1403-5, 
 0-3269-1412-5,
 0-3269-1419-20
โทรสาร : 0-3269-1416, 
 0-3269-1421

www.ssi-steel.com
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