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สำ�นักงานโรงงาน :
9 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกลางนา - ยายพลอย
ตำ�บลแม่รำ�พึง อำ�เภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3269-1403-5,
		 0-3269-1412-5,
		 0-3269-1419-20
โทรสาร : 0-3269-1416,
		 0-3269-1421

www.ssi-steel.com

สำ�นักงานใหญ่ :
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2 - 3
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2238-3063-82,
		 0-2630-0280-6
โทรสาร : 0-2236-8890,
		 0-2236-8892
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บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จำ า กั ด (มหาชน)
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
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วิสัยทัศน์
บริษัทเหล็กชั้นน�ำด้านนวัตกรรม
และความเชื่อมั่น

พันธกิจ
สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก
และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า
สร้างคุณค่าร่วมและความเชื่อมั่นกับ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

ค่านิยม

iFacts

integrity
ซื่อตรง

Fighting spirit
จิตใจนักสู้

aim for
excellence
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

can change
กล้าเปลี่ยน

teamwork
การทำ�งานเป็นทีม

service-mind
สำ�นึกในการให้บริการ

We do
what we say
ทำ�ในสิ่งที่เราพูด

Never give up
สู้ ไม่ถอย

Anything is
possible
ทุกอย่างเป็นไปได้

Be the leader
of change
เป็นผู้นำ�
การเปลี่ยนแปลง

One for all,
all for one
เพื่อส่วนรวม
ร่วมเป็นหนึ่งเดียว

Deliver more than
expected
ให้มากกว่า
ที่ถูกคาดหวัง
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปี 2559 เป็นปีที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จากการที่บริษัทได้ยื่น
ค�ำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และศาลได้มีค�ำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการโดยแต่งตั้งบริษัทเป็นผู้ท�ำแผนฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 10
มีนาคม 2559 จนกระทั่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ศาลล้มละลายกลางได้มีค�ำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและโดยที่แผนฟื้นฟูกิจการ
ได้ก�ำหนดให้บริษัทเป็นผู้บริหารแผน
ตลอดปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงยึดมั่นในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันเป็นเสาหลักหนึ่งของการฟื้นฟูกิจการ และเป็นพื้นฐานที่มั่นคง
ให้กจิ การของเราสามารถสร้างผลงานและเติบโตต่อไปได้ ภายใต้การให้คำ� ปรึกษาและก�ำกับดูแลของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ของบริษัทในการปฏิบัติตามแผนงานด้านความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดผล

ผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญ
ด้านเศรษฐกิจ
แม้ว่าในปี 2559 บริษัทอยู่ในช่วงระหว่างการท�ำแผนฟื้นฟูกิจการเป็นส่วนใหญ่ แต่บริษัทสามารถด�ำเนินการให้มีก�ำไรสุทธิจาก
การด�ำเนินงานตามปกติของธุรกิจหลัก
(1) เราพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products: PVP) ให้กับลูกค้าจ�ำนวน 479,359 ตัน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 39 จากยอดขายรวม ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 3
(2) เราจัดซื้อสินค้าและบริการจากชุมชนบางสะพานมูลค่ารวม 173 ล้านบาท สร้างรายได้ให้กับธุรกิจและวิสาหกิจชุมชน 401 ราย
(3) กลุม่ เอสเอสไอทีโ่ รงงานบางสะพานมีการจ้างงานพนักงานในปี 2559 จ�ำนวน 2,088 คน เป็นพนักงานทีม่ ภี มู ลิ �ำเนาในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ประจวบคีรีขันธ์จ�ำนวน 1,623 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 77.73 นอกจากนี้ ยังมีการจ้างพนักงานรับเหมาจ�ำนวน 627 คน
โดยรวมแล้วในปี 2559 กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทยังคงแบ่งปันคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย รวมประมาณ 4,701.43
ล้านบาท

ด้านสังคมและชุมชน
บริษทั ได้ดำ� เนินโครงการเพือ่ สังคมและชุมชน 39 โครงการ (รวมกิจกรรมเอสเอสไออาสา 15 กิจกรรม) ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ด้รบั ประโยชน์
จากกิจกรรมประมาณ 17,220 คน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ส่วนแรก คือ การพัฒนาทุนทางสังคมซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม การจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง
การกุศล “ฅนเหล็กมินมิ าราธอน 2559” ร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมเหล็ก เรามอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน โดยไม่หกั ค่าใช้จา่ ย
จ�ำนวน 2 ล้านบาท แก่มูลนิธิผู้ดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ยอดบริจาครวม 9 ปี กว่า 20 ล้านบาท
ส่วนที่สอง คือ การพัฒนาชุมชน ใน 4 ด้านหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนารายได้ และกิจกรรมเอสเอสไออาสา
• ด้านการศึกษาและเยาวชน
1) โครงการกองทุนสหวิรยิ าร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน ในปี 2559 มีโรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นโครงการ 4 แห่ง (รุน่ ที่ 3 - 5)
3 แห่ง ด�ำเนินการตามแผนและเริม่ มีผลเชิงประจักษ์โดยโรงเรียนบางสะพาน โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ และโรงเรียนบ้านวังยาวมีผลคะแนน
ทดสอบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับชาติ (O-NET) เฉลีย่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 59.20 ร้อยละ 54.90 และร้อยละ 46.82 ตามล�ำดับ สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของ
ระดับประเทศซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 44.98 ในขณะที่อีกหนึ่งแห่ง คือ โรงเรียนบ้านทองมงคลเป็นโรงเรียนที่ได้รับทุนและเริ่มด�ำเนินการตามแผน
เป็นปีแรก
2) โครงการพัฒนาศักยภาพช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร โดยร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่ช่วย
หนุนให้ระดับการเข้าถึงแรงงานฝีมือของบริษัทสูงขึ้น จนถึงปี 2559 มีผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาจากโครงการดังกล่าวแล้ว 9 รุ่น รวม 553 คน
โดย 142 คนร่วมท�ำงานกับบริษัทในเครือสหวิริยา
3) โครงการสภาเยาวชนบ้านดอนสง่าทีเ่ ราร่วมเป็นพีเ่ ลีย้ ง มีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาแผนงานเพือ่ พัฒนาถิน่ ฐานตนเองได้
ประการส�ำคัญสภาเยาวชนบ้านดอนสง่าเป็นองค์กรเยาวชนแห่งเดียวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กร
พัฒนาสังคม ซึง่ สามารถน�ำเสนอแผนงานเพือ่ รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ นอกจากนี้
เรายังส่งเสริมการศึกษาชุมชนด้วยการมอบทุนการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โครงการอนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย
โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อความยั่งยืน อีกด้วย
• ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้
การจัดตั้งธนาคารชุมชนภายใต้โครงการสหวิริยาร่วมพัฒนาในเขตพื้นที่ 4 ต�ำบลรอบโรงงานไปแล้ว 4 รุ่น รวม 18 แห่ง มีกองทุน
รวมทั้งสิ้น 28,495,366 บาท และมีสมาชิกร่วมโครงการได้รับประโยชน์ รวม 3,114 ราย
• ด้านพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เราได้รว่ มมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบด้วย
โครงการเอสเอสไอรักษ์ชายหาด โครงการสองล้อรักษ์บางสะพาน โครงการธนาคารขยะเอสเอสไอส�ำหรับสถานศึกษา และโครงการค่าย
นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ รวมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 1,342 คน
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• กิจกรรมเอสเอสไออาสา
		ปี 2559 พนักงานของบริษัทได้ร่วมมือด�ำเนินกิจกรรมอาสาจ�ำนวน 15 ครั้ง พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 254 คน หรือคิดเป็น
2,032 ชั่วโมงงาน และประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ทั้งสิ้น 201 คน หรือคิดเป็น 1,608 ชั่วโมงงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
โครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมตระหนักและให้ความส�ำคัญในการดูแลตนเองและเพื่อนร่วมงานให้ท�ำงานอย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุ
จากการท�ำงานของเราสัมฤทธิผล ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท�ำงาน (LTIFR) ลดลงอย่างต่อเนื่อง
จาก 0.76 ในปี 2558 เป็น 0.35 ในปี 2559 เช่นเดียวกับความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ที่ไม่พบการกระท�ำความผิด
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยชนิดส่งผลกระทบรุนแรง ในขณะที่ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในปีที่ผ่านมา ทั้งการบริหารจัดการ
และควบคุมคุณภาพอากาศ น�้ำ การจัดการของเสียเรายังท�ำได้ดีกว่ามาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด

รางวัลด้านความยั่งยืน
จากการบริหารจัดการของบริษัทอย่างเต็มที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีท�ำให้บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Certified Companies of Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2559 และได้รับรางวัลด้านความยั่งยืน
ต่างๆ ประกอบด้วยรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานระดับประเทศ
ประจําปี 2559 (รางวัลต่อเนื่อง 5 ปี) รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประเภท 10 ปี
ติดต่อกัน (พ.ศ. 2549 - 2559) รางวัลสถานประกอบการที่มีการจัดการและรักษาสภาพแวดล้อมตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมดีเด่น ประจ�ำปี 2559 (EIA Monitoring Awards 2016) และรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจ�ำปี 2559

แนวทางการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2560
เราเห็นว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการด�ำเนินธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับของสังคม สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทกับ
บุคคลภายนอกได้อย่างมีนัยส�ำคัญ กลุ่มเอสเอสไอจึงยกระดับงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นยุทธศาสตร์ของกลุ่ม ประกอบด้วย
1) ยุทธศาสตร์ของหน่วยธุรกิจในกลุ่ม 2) ยุทธศาสตร์ของกลุ่มด้านการเงิน 3) ยุทธศาสตร์ของกลุ่มด้านบุคลากร 4) ยุทธศาสตร์ของกลุ่ม
ด้านเทคโนโลยี และ 5) ยุทธศาสตร์ของกลุม่ ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน พร้อมกันนีไ้ ด้จดั ตัง้ ส�ำนักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนกลุม่ เพือ่ ขับเคลือ่ น
งานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนให้สอดคล้องพันธกิจใหม่ คือ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ กับลูกค้า สร้าง
คุณค่าร่วมและความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน” และแผนยุทธศาสตร์ 3 ปีของบริษัท (พ.ศ. 2560 - 2562)
นอกจากนี้ ในปี 2560 เรายังมุ่งไปที่การน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SGDs) ที่ผ่าน
การรับรองโดย 193 ประเทศ สมาชิกองค์การสหประชาชาติ มาผนวกเข้ากับการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรเพื่อ
แสดงให้เห็นว่าการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนของเราได้ตอบสนองและเกิดผลกระทบเชิงบวกต่อทัง้ ผูม้ ีสว่ นได้เสียในสังคมใกล้กบั กิจการ
เช่น พนักงาน ชุมชน ท้องถิ่น ไปจนถึงผู้มีส่วนได้เสียในสังคมในวงกว้างอย่างแท้จริง

วิน วิริยประไพกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การด�ำเนินธุรกิจของเอสเอสไอ

บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยก�ำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด
ม้วนสูงสุด 4 ล้านตันต่อปี โดยมุ่งเน้นการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษเพื่อรองรับความต้องการใช้เหล็ก
ที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาค ส�ำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน
การขนส่ง และการก่อสร้าง นอกจากนี้ เอสเอสไอมีการร่วมลงทุน
ในโครงการต่อเนื่องที่ส�ำคัญ ประกอบด้วยบริษัท เหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน) (TCRSS) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่น
รีดเย็นรายแรกและรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย บริษัท เหล็ก
แผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด (TCS) ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี
ด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ที่สุดของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โรงงานทัง้ หมดในประเทศไทยของกลุม่ เอสเอสไอ
ตัง้ อยู่บนชายฝัง่ ด้านตะวันตกของอ่าวไทย ณ อ�ำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ซึง่ อยูห่ า่ งจากกรุงเทพมหานครเพียง 400
กิโลเมตร และเป็นท�ำเลยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดในประเทศส�ำหรับ
การด�ำเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร บริษัท ท่าเรือประจวบ
จ�ำกัด (PPC) ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชน ที่มีความลึกที่สุด
ในประเทศไทยรองรับการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็ก

ได้ในปริมาณมาก นอกจากนี้ เอสเอสไอยังขยายขีดความสามารถ
ในงานวิศวกรรมบริการโดยลงทุนร้อยละ 100 ในบริษทั เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด (WCE) ให้บริการงานด้านวิศวกรรมและ
ซ่อมบ�ำรุง รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ
ในธุ ร กิ จ เหล็ ก พนั ก งานของเอสเอสไอทุ ก คนมี ค วามมุ่ ง มั่ น
และพลั ง ขั บ เคลื่ อ นสู่ ค วามส� ำ เร็ จ ซึ่ ง สะท้ อ นผ่ า นวิ สั ย ทั ศ น์
ของบริษัท “บริษัทเหล็กชั้นน�ำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น”
และพันธกิจ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างคุณค่าร่วมและความเชื่อมั่นกับ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน”

ท่านสามารถ
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.ssi-steel.com
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โครงสร้างกลุ่มเอสเอสไอ

35.19%
ธุรกิจ
เหล็กแผ่นรีดร้อน

ธุรกิจเหล็กปลายน้ำ�

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน)

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ประเภทปรับผิวและเคลือบน�้ำมัน

ธุรกิจหลัก

เหล็กแผ่นรีดเย็น
Pantone
Font

°√Õ∫

: DS 224-1 C

: Helvetica Medium
:

’Ë‡À≈’Ë¬¡®µÿ√—

เสริมสร้างรายได้
และสนับสนุน
ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

3.7%

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี
ด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า
Pantone
Font

°√Õ∫

: DS 49-1 C

51%
ธุรกิจท่าเรือ

ธุรกิจวิศวกรรม

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

ท่าเรือพาณิชย์เอกชน

งานด้านวิศวกรรมและซ่อมบำ�รุง
และออกแบบทางวิศวกรรม

: Helvetica Medium

:

’Ë‡À≈’Ë¬¡®µÿ√—

เสริมสร้างรายได้
และสนับสนุน
ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

99.99%

ลดต้นทุน
และเพิ่มรายได้

C ��, M ���, Y ��, K ��
R ���, G ��, B ��,
C ���, M ���, Y �, K �
R ��, G ��, B ���
C �, M �, Y �, K ���
R ��, G ��, B ���
CMYK �
R ���, G ���, B ���

ลดต้นทุน
และเพิ่มรายได้
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การด�ำเนินงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

แนวคิดและนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัท
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดตาม
ปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจและจริยธรรมธุรกิจซึ่งได้หล่อหลอม
เป็นวิถีแห่งการผลักดัน ขับเคลื่อน พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

ปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
1. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
บริษัทมุ่งที่จะกระท�ำการตามหน้าที่ ด้วยความตั้งใจ
ให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอ ด้วยการศึกษา วิจัย พัฒนา และ
ปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่
ความเป็นเลิศในทุกๆ ด้านตลอดไป

2. ยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ
บริษัทยึดหลักการผลิตสินค้าและให้บริการ โดยให้
ความส� ำ คั ญ กั บ คุ ณ ภาพในทุ ก ขั้ น ตอน เพื่ อ สนองตอบต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่าลูกค้ายินดี
จ่ายเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเสมอ

3. เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร
บริษัทเชื่อมั่นว่า พนักงานที่ดีมีคุณภาพ จะน�ำมาซึ่ง
ความส�ำเร็จขององค์กร บริษัทจึงสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
ที่จะมาร่วมงานกับบริษัทอย่างเข้มงวด ดูแลให้มีสวัสดิการ และ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม จะด�ำเนินการพัฒนาและ
ฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณภาพ
ชีวติ การท�ำงานทีด่ ี มีสขุ อนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน

4. ตั้งมั่นในจริยธรรม
บริษัทมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่าง
มีจริยธรรม ด้วยพืน้ ฐานความเชือ่ ทีว่ า่ การมีจริยธรรมในการด�ำเนิน
ธุรกิจ จะช่วยให้ประเทศชาติกา้ วหน้ามัน่ คง สังคมสงบสุข และส่งผล
ให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงด�ำเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า
คู่แข่งทางการค้า พนักงาน องค์กรที่ก�ำกับดูแล ชุมชนและสังคม

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

5. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทถือมั่นเสมอมาว่าบริษัทเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม
และการเปลีย่ นแปลงของสังคมย่อมกระทบต่อบริษทั บริษทั จึงถือ
เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันพัฒนาทั้งธุรกิจ
ของบริษทั และสังคมควบคูก่ นั ไป โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของชุมชน
เพือ่ ช่วยกันสร้างสรรค์สงั คม รวมทัง้ ดูแลรักษา พัฒนา และอนุรกั ษ์
สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษั ท จะด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ บนพื้ น ฐานของความรั บ ผิ ด ชอบ
ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสามารถในการแข่งขัน
โดยปฏิบัติและประสานประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วย
ความเป็นธรรม ดังนี้  

1. ผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัท
มีหน้าทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว จึงก�ำหนดแนวทาง
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2) น�ำเสนอรายงานผลประกอบการ รายงานฐานะ
ทางการเงิน และรายงานอืน่ ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล
3) แจ้ ง ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายทราบอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ถึ ง
แนวโน้มในอนาคตของบริษทั ทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ ซึง่ ตัง้ อยู่
บนพืน้ ฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผล
อย่างเพียงพอ
4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดย
ใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือ
ด�ำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท

2. ลูกค้า
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญและความพึงพอใจของ
ลูกค้า ที่มีผลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีความตั้งใจ
อย่างแน่วแน่ที่จะแสวงหาวิธีการที่สามารถสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้ ตลอดเวลา และ
เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตาม
หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า
2) ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อ
ให้ทราบเกีย่ วกับสินค้าและบริการ โดยไม่มกี ารกล่าวเกินความเป็นจริง
ทีเ่ ป็นเหตุให้ลกู ค้าเข้าใจผิดเกีย่ วกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงือ่ นไข
ใดๆ ของสินค้าและบริการนั้นๆ
3) ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีม่ ตี อ่ ลูกค้าอย่างเคร่งครัด
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า
ทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
4) จั ด ให้ มี ร ะบบและช่ อ งทางที่ ใ ห้ ลู ก ค้ า ร้ อ งเรี ย น
เกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัย ของสินค้าและ
บริการ และลูกค้าต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
5) รั ก ษาความลั บ ของลู ก ค้ า และไม่ น� ำ ไปใช้ เ พื่ อ
ประโยชน์โดยมิชอบ
6) ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการ
ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

3. คู่ค้า
บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
โดยตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ฐานของการได้ รั บ ผลตอบแทนที่ เ ป็ น ธรรม
ทัง้ สองฝ่าย บริษทั จึงให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นจริง รายงานทีถ่ กู ต้อง ปฏิบตั ติ าม
พันธสัญญา การเจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตั้งอยู่บน
พืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทัง้ หลีกเลีย่ งสถานการณ์
ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ โดยมี แ นวปฏิ บั ติ
ดังต่อไปนี้
1) ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริต
ในการค้ากับคู่ค้า
2) กรณี ที่ มี ข ้ อ มู ล ว่ า มี ก ารเรี ย ก หรื อ การรั บ หรื อ
การจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริต ต้องเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ต่อคู่ค้า และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว
3) ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งคู่ค้า
ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
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4. คู่แข่งทางการค้า
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง การปฏิ บั ติ ต่อ คู่แ ข่ง ทางการค้ า
อย่างเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้า
ด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
2) ไม่ท� ำ ลายชื่ อ เสี ย งของคู่แ ข่ง ทางการค้ า ด้ ว ย
การกล่าวหาในทางร้าย

5. พนักงาน
บริ ษั ท ตระหนั ก ว่ า พนั ก งานเป็ น ทรั พ ยากรที่ มี ค ่ า ยิ่ ง
ต่อความส�ำเร็จของบริษัท จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
ทั้งด้านผลตอบแทน โอกาส และการพัฒนาศักยภาพ โดยยึด
หลักสิทธิมนุษยชนทีไ่ ม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลหนึง่ บุคคลใด เพราะ
ความเหมือนหรือความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ
หรือภาวะทางร่างกาย โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ปฏิ บั ติ ต่อ พนั ก งานโดยเคารพต่อ ความเป็ น
ปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
3) ดู แ ลรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานให้ มี
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
4) แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษพนักงาน
ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ
และความเหมาะสมของพนักงานนั้น

5) ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรูแ้ ละความสามารถ
ของพนักงานอย่างทั่วถึง
6) หลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจ
มีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือ
การกระท�ำใดๆ ทีเ่ ป็นการคุกคาม หรือสร้างความกดดันต่อสภาพ
จิตใจของพนักงาน

6. องค์กรที่ก�ำกับดูแล
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และเป็นไปตามครรลองที่ถูกต้องของธุรกิจ โดย
การปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ และ
มาตรฐานของทางการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือ
ต่อองค์กรที่ก�ำกับดูแลอย่างเต็มที่

7. สังคมและชุมชน
ชุมชน ดูแลรักษาและฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน
ด�ำเนินการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ มุง่ เน้นให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
ดังนี้

ทั้งนี้ ได้ก�ำหนดแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและสื่อสาร

สร้างสรรค์ • ความแข็งแกร่ง

innovate • strength

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

โครงสร้างการบริหารระบบ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงสร้างการบริหารจัดการ
ระบบความรับผิดชอบต่อสังคมเอสเอสไอ

บริษัทมีคณะท�ำงานบริหารระบบความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสายงานต่างๆ โดยก�ำหนดมีขอบเขต
อ�ำนาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแล และติดตาม
การด�ำเนินงานระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นไป
ตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง จัดสรรทรัพยากรที่จ�ำเป็นและเพียงพอ
ต่อการด�ำเนินงานตามระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
สนับสนุนการท�ำงานของคณะอนุท�ำงานระบบความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่งคณะท�ำงานได้พิจารณาและน�ำเสนอแต่งตั้งคณะ
อนุท�ำงานต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อท�ำหน้าที่ช่วยเหลือ
การท�ำงานของคณะท�ำงานบริหารระบบความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งนี้ คณะท�ำงานบริหารระบบความรับผิดชอบต่อสังคมมี
การรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีจะปฏิบัติหน้าที่ในการให้ค�ำปรึกษาฝ่ายจัดการเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั และก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยจัดการ
ของบริ ษั ท มี แ ผนปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจนในการทบทวนนโยบาย
ทิศทางปฏิบตั ติ ามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และติดตาม
ผลการปฏิบัติตามแผนงานของฝ่ายจัดการ เพื่อรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทต่อไป

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะท�ำงานบริหารระบบ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมเอสเอสไอ

กรอบการด�ำเนินการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของเอสเอสไอ

ธรร

การด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความเป็นธรรม

สร้างคุณค่า
ให้กับลูกค้า

การจัดการ
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

การจัดการ
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย

ิจ
รก

ะจรยิ ธรรมในการประ
ล
แ
ล
ก อบ
า
ภบิ
ธุ
า
ม

การพัฒนา
ชุมชนและสังคม

บุคลากร
และสิทธิมนุษยชน

ร

ก

าร เ
สา
ชอื่ ม
่
ื
อ
ส
ร
โยงผมู้
า
สี ว่ นได้เสียและก
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การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิจ
ภาพรวมเศรษฐกิ จ โลกในปี 2559 มี ค วามผั น ผวนจาก
เหตุการณ์ใหญ่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างปี ดังเช่น ผลการโหวตออกจาก
สหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) การเลือกตั้งของ
สหรั ฐ อเมริ ก า รวมถึ ง การก่อ การร้ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในหลายพื้ น ที่
ซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่นและความเสี่ยงในอนาคต โดยเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกามีการขยายตัวร้อยละ 1.6 ซึง่ เป็นการขยายตัวต�ำ่ สุด
ในรอบ 5 ปี อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลังได้ปัจจัยสนับสนุน
จากการบริโภคภายในประเทศ เป็นผลมาจากการจ้างงานภายใน
ประเทศทีด่ ขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ ง การฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจและการเพิม่ ขึน้
ของอัตราเงินเฟ้อทีม่ สี ญ
ั ญาณชัดเจน ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ
(FED) ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายร้อยละ 0.25 ในเดือนธันวาคม
2559 ซึ่งเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 2 ในรอบ 9 ปี
เศรษฐกิจกลุม่ ประเทศยูโรโซนมีการชะลอตัวเล็กน้อย และยังคงมี
ความกังวลกับผลกระทบจาก Brexit ซึง่ คาดว่าจะเห็นได้ชดั เจนขึน้
ในปี 2560 เศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยรวมยังคงอยู่ในภาวะอ่อนแอ จาก
การบริโภคภาคเอกชนที่ยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัว และการแข็งค่า
ของเงินเยน แม้ว่าจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
อย่างไรก็ตาม คาดว่าการเติบโตของเศรษฐกิจจะดีขึ้นในปี 2560
จากมาตรการกระตุ้นทางการคลังของรัฐบาลญี่ปุ่น เศรษฐกิจจีน

ขยายตัวร้อยละ 6.7 ต�่ำสุดในรอบ 26 ปี รวมถึงมีการไหลออก
ของเงินทุนและการลดลงของเงินทุนระหว่างประเทศ ทัง้ นี้ รัฐบาล
ได้มีการปฏิรูปเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมสู่ภาคบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การค้าปลีก ที่คาดว่าจะช่วยผลักดันการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ส�ำหรับประเทศในแถบ
อาเซียน โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม (CLMV)
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีจากการบริโภคภายในประเทศ
และการร่วมมือระหว่างกันที่มากขึ้น
ส�ำหรับเศรษฐกิจในประเทศไทยนัน้ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุวา่ เศรษฐกิจ
ของไทยในปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2558 ทีข่ ยายตัวอยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.9 โดยมีปจั จัยสนับสนุน
จากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ การขยายตัวของรายได้
จากการท่องเที่ยว ราคาน�้ำมันที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต�่ำ  และ
การปรับตัวดีขนึ้ ของการผลิตภาคเกษตรภายหลังภัยแล้งสิน้ สุดลง
ในช่วงครึ่งปีหลัง แต่ยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มีผล
มาจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ด้านธุรกิจ
จากสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอน
ในขณะที่ เ ศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าค รวมทั้ ง เศรษฐกิ จ ไทยยั ง คงมี
การขยายตัว ดังที่ได้กล่าวข้างต้น บริษัทได้ตระหนักถึงปัจจัย
ต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ จึงได้มีการติดตาม
สถานการณ์รอบด้านอย่างใกล้ชิด และได้ด�ำเนินกลยุทธ์ในด้าน
ต่างๆ เพือ่ ให้ธรุ กิจของบริษทั สามารถด�ำเนินไปตามความเหมาะสม
และราบรื่นดังต่อไปนี้

ด้านการตลาด
บริษัทมีการบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบด้วยความระมัดระวัง
เพือ่ ให้ได้ราคาและปริมาณทีเ่ หมาะสมและคาดการณ์ได้ สามารถ
น�ำมาผลิตสินค้าได้หลากหลายขึ้น โดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้า
ที่จัดเป็นชั้นคุณภาพพิเศษ ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มและมีความผันผวน
ของราคาที่น้อยกว่า ติดตามสถานการณ์ของทั้งตลาดภายใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อน�ำมาใช้วิเคราะห์และพิจารณา
การขายสินค้า ตลอดจนแสวงหาแหล่งน�ำเข้าวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อ
ให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงแต่ราคาต�่ำ  ควบคุมปริมาณ
สินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ด�ำเนินการวางแผนผลิต
ให้สอดคล้องกับการขาย และเร่งรัดระยะเวลาในการส่งมอบให้
เร็วขึ้น รวมทั้งติดตามสถานการณ์การทุ่มตลาดของสินค้าน�ำเข้า
จากต่างประเทศ และนโยบายการควบคุมราคาของภาครัฐอย่าง
ใกล้ชิด โดยมีการด�ำเนินการอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว เพื่อ
ปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ

ด้านการผลิต
บริษัทได้ด�ำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิต จัดท�ำและ
ทบทวนแผนบริหารวัสดุคงคลัง และน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
ในกระบวนการผลิ ต เพื่ อ ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการควบคุ ม
คุณภาพการผลิตมีความแม่นย�ำสูง ท�ำให้ช่วยลดการเกิดสินค้า
ด้อยคุณภาพได้ รวมถึงบริษัทได้ด�ำเนินการจัดหาระบบอัตโนมัติ
ในการบริหารคุณภาพสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า
เพือ่ ให้ระดับคุณภาพสินค้าทีจ่ ะส่งมอบให้ลกู ค้ามีความสม�่ำเสมอ
ส่งเสริมให้มคี ณะท�ำงานในการพัฒนากระบวนการผลิต เพือ่ แก้ไข
และลดปัญหาในแต่ละด้าน รวมทั้งมีการศึกษาวิจัยโครงการ
ใหม่ ๆ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและลดต้ น ทุ น การผลิ ต และมี
การปรับปรุงด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษทั ได้มกี ารเตรียมความพร้อมทัง้ ด้านบุคลากร
และด้านอุปกรณ์เพือ่ ตอบสนองต่อเหตุฉกุ เฉิน รวมถึงมีกรมธรรม์
ที่ มี ค วามคุ ้ ม ครองครอบคลุ ม ความเสี ย หายในด้ า นทรั พ ย์ สิ น
การหยุ ด ชะงั ก ทางธุ ร กิ จ และความเสี ย หายของสิ น ค้ า และ
ผลิตภัณฑ์ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น อุทกภัย พายุ
ลมแรง สึนามิ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม รวมถึงกรมธรรม์
ที่คุ้มครองครอบคลุมความเสียหายอันเนื่องจากอัคคีภัยที่อาจ
เกิดขึ้นในทุกกรณี

ด้านการเงิน
1. การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เนื่องจากบริษัทได้ยื่นค�ำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล
ล้มละลายกลาง (“ศาล”) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และอยู่ใน
ระหว่ า งการพั ก ช� ำ ระหนี้ (Automatic Stay) ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท
ถูกระงับวงเงินในการท�ำสัญญาซือ้ ขายอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้า
(Forward Contract) โดยศาลมีค�ำสั่งให้บริษัทฟื้นฟูกิจการ
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 และมีค�ำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ
เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้ดำ� เนินการเปิด
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit:
FCD) เพื่อบรรเทาผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในระหว่าง
ทีถ่ กู ระงับวงเงินในการท�ำสัญญาซือ้ ขายอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้า
(Forward Contact) ทัง้ นี้ หากบริษทั ได้รบั วงเงินในการท�ำสัญญา
ซือ้ ขายอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้าเช่นเดิม หลังจากทีศ่ าลเห็นชอบ
แผนแล้ว จะสามารถช่วยลดผลกระทบความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลดลงได้
2. การให้สินเชื่อทางการค้า
บริ ษั ท มุ่ง เน้ น และให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ คุ ณ ภาพของ
สินเชื่อ การควบคุมประสิทธิภาพในการติดตามหนี้ การมีระบบ
การควบคุ ม ภายในที่ ดี รวมถึ ง มี น โยบายการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ
ทีเ่ ข้มงวด การทบทวนการให้สนิ เชือ่ ตลอดจนอ�ำนาจในการอนุมตั ิ
สินเชื่อ เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการให้สินเชื่ออย่างต่อเนื่อง และ
เพื่อควบคุมสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มาก
จนกระทบต่อผลการด�ำเนินงานโดยรวมของบริษัท
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3. ด้านสภาพคล่อง
หลังจากทีบ่ ริษทั ได้ดำ� เนินการยืน่ ค�ำร้องขอฟืน้ ฟูกจิ การ
ต่อศาล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยนับตั้งแต่วันที่ศาลมีค�ำสั่ง
รับค�ำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทในวันเดียวกันนั้น เจ้าหนี้
ต่างๆ ของบริษัทได้ถูกบังคับโดยกฎหมายให้งดการด�ำเนินการ
ในการบังคับตามสิทธิทมี่ อี ยูต่ ามกฎหมายแพ่ง กล่าวคือบริษทั อยู่
ในสภาวะการพักช�ำระหนี้ (Automatic Stay) ห้ามบริษทั จ�ำหน่าย
จ่าย โอน ช�ำระหนี้ ก่อหนี้ หรือกระท�ำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระ
ในทรัพย์สนิ นอกจากเป็นการกระท�ำทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ การด�ำเนินการค้า

ตามปกติ ตามมาตรา 90/12(9) ซึ่งท�ำให้บริษัทสามารถควบคุม
สภาพคล่องให้เป็นไปตามที่ตั้งไว้ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มี
การติดตามกระแสเงินสดอย่างใกล้ชดิ รวมถึงการให้ความส�ำคัญ
กับการขายสินค้าและสร้างนวัตกรรมเพือ่ สร้างรายได้และมูลค่าเพิม่
ให้กับสินค้า ลดค่าใช้จ่ายในด้านต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย
อื่ น ๆ อย่ า งเข้ ม งวด ทั้ ง นี้ หลั ง จากที่ ศ าลมี ม ติ เ ห็ น ชอบด้ ว ย
แผนฟื้นฟูกิจการ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 แล้ว การช�ำระหนี้
ของบริษัทจะเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ

ผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
รายการ

หน่วย: ล้านบาท
2558
(ปรับปรุงใหม่)

2559

เปลี่ยนแปลง

20,173

19,824

–2%

1,126

1,232

+9%

EBITDA รวม

(37,897)

2,143

+106%

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิรวม

(40,959)

(2,869)

+93%

รายได้จากการขายและให้บริการรวม
ปริมาณขายเหล็กรวม (พันตัน)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากั
จํากัด (มหาชน)

การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) มีปรัชญาและ
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ โดยเชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร
ดูแลพนักงานให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีสภาพการท�ำงานทีป่ ลอดภัย
ถูกสุขอนามัย รวมทั้งถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม โดยถือว่าระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่ ง แวดล้ อ มเป็น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ บริ ษั ท จึ ง
มี เ จตจ� ำ นงในการจั ด ท� ำ ระบบการจั ด การความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยได้ด�ำเนินการอย่างเหมาะสม
เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการพัฒนา
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามมาตรฐานของระบบ
การจั ด การความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ที่ก�ำหนดไว้

การบริ ห ารจั ด การด้ า นความปลอดภั ย
และอาชีวอนามัย
บริ ษั ท ยั ง คงมุ่ ง มั่ น ในการสร้ า งความตระหนั ก ถึ ง
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสภาพแวดล้ อ มในการท� ำงาน
ในการดู แ ลบุ ค ลากรในองค์ ก รตลอดจนผู ้ รั บ เหมาที่ เ ข้ า มา
ท�ำงานในพื้นที่โรงงาน โดยมุ่งหวังการป้องกันการบาดเจ็บและ
การเจ็บป่วยจากการท�ำงานให้พนักงานทุกคนมีความปลอดภัย
ทั้งด้านการปฏิบัติงานและด้านสุขภาพอนามัย โดยมีการด�ำเนิน
งานตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อม (OHSAS 18001) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง จึ ง ท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ รางวั ล สถาน
ประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (ระดับประเทศ) 5 ปี ต่อเนื่อง
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ผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย
บริษัทมีการด�ำเนินการและพัฒนางานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยมุ่งเน้น
ให้พนักงานได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญในการดูแลตนเอง
และเพื่อนร่วมงานให้ท�ำงานอย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุจาก
การท�ำงานผ่านโครงการต่างๆ เช่น การรณรงค์ลดอุบัติเหตุจาก
การท�ำงาน (Zero Accident Campaign) โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านด้วยความปลอดภัย (BBS) การตรวจสอบ
พื้ น ที่ ก ารปฏิ บั ติ ง าน (Safety Patrol) โดยมี ค ณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ก�ำกับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยและเสนอแนะมาตรการ
ในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในทุกพืน้ ที่ ภายใต้การสนับสนุน
อย่างดีจากฝ่ายบริหาร ท�ำให้ค่าสถิติการเกิดอุบัติการณ์ลดลง
จากปี 2558

ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท�ำงาน
(Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR)
บริษัท

2557

2558

2559

SSI

1.10

0.76

0.35

TCRSS

0.00

0.52

0.00

WCE

2.32

2.12

0.77

PPC

2.94

0.00

0.00

SSI Group

2.00

1.55

0.31

LTIFR = (จำ�นวนรายที่บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานหนึ่งวันขึ้นไป x 1,000,000) / ชั่วโมงการทำ�งานทั้งหมด
* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
การฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน เป็นส่วนส�ำคัญในการลดอุบตั เิ หตุและการเจ็บป่วย
จากการท� ำ งาน บริ ษั ท ได้ มี พั ฒ นาการจั ด หลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้พนักงานทุกระดับได้เรียนรูถ้ งึ แหล่งอันตราย
จากการปฏิ บั ติ ง านพร้ อ มแนวทางการป้ อ งกั น และควบคุ ม
อันตราย ตั้งแต่พนักงานใหม่ พนักงานสับเปลี่ยน-โอนย้ายหน้าที่
พนักงานเลื่อนขั้น-เลื่อนต� ำแหน่งก่อนที่จะเริ่มงาน หลักสูตร
On the Job Training ส�ำหรับพนักงานบริษทั พนักงานรับเหมาช่วง

และพนักงานในสัญญา ก�ำหนดให้มีการบ่งชี้ความจ�ำเป็นของ
การอบรมตามสภาพของต�ำแหน่งหน้าที่ และยังมีการจัดหลักสูตร
อบรมเพิ่มเติมจากวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้พนักงานได้เกิดการเรียนรู้
ที่นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมในบริษัท
ทัง้ นี้ ยังมีการจัดกลุม่ ประเภทหลักสูตรการฝึกอบรม (Training
Matrix) ในแผนการฝึกอบรมประจ�ำปี ตามมาตรฐานความปลอดภัย
และความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านและกฎหมาย
ความปลอดภัยทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ มีการประเมินลักษณะกิจกรรม/งาน
และสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ านของพนักงานโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด และส่งข้อมูลให้หน่วยงานความปลอดภัยทบทวน
ปัจจัยเสีย่ งต่างๆ เพือ่ เป็นแนวทางในการจัดสรรกลุม่ พนักงานทีม่ ี

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ความจ�ำเป็นต้องอบรมในหลักสูตรนั้นๆ และความเหมาะสม
ต่อการทบทวนตามหลักสูตรที่ก�ำหนดไว้ โดยในปี 2559 บริษัทมี
การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน 34 หลักสูตร พนักงานมีจำ� นวนชัว่ โมงการอบรมเฉลีย่
เท่ากับ 4.8 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนมาตรฐาน
การท� ำ งานของทุ ก กิ จ กรรม เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า มี ค วามทั น สมั ย
ควบคุ ม อั น ตรายได้ และผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง
ตามที่ก�ำหนดไว้

การป้องกันอัคคีภัยและกู้ภัยฉุกเฉิน
บริ ษั ท มี ก ารบริ ห ารจั ด การเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มใน
การตอบสนองเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ อัคคีภัย สารเคมีหกรั่วไหล
หม้อไอน�้ำผิดปกติ น�้ำท่วม ฯลฯ โดยจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
ป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย และกู ้ ภั ย ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ก� ำ กั บ ดู แ ลและด� ำ เนิ น
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมตอบสนองเหตุฉุกเฉินโรงงาน
ได้ แ ก่ การเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นบุ ค ลากรให้ เ พี ย งพอและ
มี ศั ก ยภาพด้ ว ยการจั ด ฝึ ก อบรมให้ พ นั ก งานสามารถระงั บ
เหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที เพื่อเป็นการลดระดับความรุนแรงของ
เหตุการณ์ การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ตอบสนองเหตุ
ฉุกเฉิน โดยมีการตรวจสอบและบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพ
พร้อมใช้งานอย่างสม�ำ่ เสมอและมีการติดตัง้ อุปกรณ์ระงับอัคคีภยั
เพิม่ เติมในจุดทีม่ คี วามเสีย่ งในการเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยพิจารณา
น�ำเทคโนโลยีด้านอัคคีภัยใหม่มาใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
การเตรียมความพร้อมในด้านการฝึกซ้อมสถานการณ์จ�ำลองใน
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริ ษั ท มี ก รมธรรม์ ที่ มี คุ ้ ม ครองครอบคลุ ม
ภัยธรรมชาติในเรือ่ งอุทกภัย พายุลมแรง สึนามิ ฟ้าฝ่า แผ่นดินไหว
แผ่นดินถล่ม เพือ่ ลดความเสียหาย โดยจะครอบคลุมความเสียหาย
ในด้านทรัพย์สนิ การหยุดชะงักทางธุรกิจ ความเสียหายของสินค้า
และผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าว และกรมธรรม์ยังได้
คุ้มครองครอบคลุมความเสียหาย อันเนื่องจากอัคคีภัยที่เกิดขึ้น
ในทุกกรณีด้วยเช่นกัน
ในปี 2559 ได้จัดฝึกซ้อมสถานการณ์จ�ำลองการตอบสนอง
เหตุฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่ทั้งหมด 18 ครั้ง ปัจจุบันมีพนักงาน
ในบริษัท ได้รับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมายเท่ากับ
ร้อยละ 47 นอกจากนั้น ยังได้ส่งพนักงานที่ได้รับมอบหมายเป็น
ทีมดับเพลิงของโรงงาน ฝึกอบรมดับเพลิงขัน้ เทคนิค การฝึกอบรม
ดับเพลิงขัน้ สูง และการสัง่ การดับเพลิง อีกทัง้ มีการตรวจสอบสภาพ
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุฉุกเฉินและการตรวจสอบความพร้อม

ของอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินเป็นประจ�ำเพื่อให้มั่นใจว่าระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ออกแบบติดตั้งไว้มีความสมบูรณ์
พร้อมใช้งาน จากการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อย่าง
สม�่ำเสมอ ส่งผลให้ไม่มีอุบัติการณ์ด้านเพลิงไหม้ในรอบปี 2559

การจัดการความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
ในการขนส่ง วั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยมี ก ารติ ด ตามผล
การด�ำเนินงานของคณะท�ำงานปฏิบัติควบคุมรถขนส่งสินค้า
เครื อ สหวิ ริ ย าผ่า นคณะขั บ เคลื่ อ นสภาผู ้ น� ำ ชุ ม ชน และศู น ย์
รับข้อร้องเรียนรถขนส่งสินค้าเครือสหวิรยิ า 24 ชัว่ โมงเพือ่ ติดตาม
ความคืบหน้า และข้อร้องเรียนต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้
ยังได้จดั ตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารควบคุมการขนส่งสินค้าเพือ่ เป็นศูนย์กลาง
ในการติดตามรถขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และ
รับข้อร้องเรียนรวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อีกทางหนึ่ง
ทั้ ง นี้ ได้ ก� ำ หนดให้ มี ก ารสุ ่ ม ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบด้านการจราจรโดยใช้กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ในเขต
ชุมชนกว่า 10 จุด และมีการสุ่มตรวจโดยสารวัตรความปลอดภัย
ลาดตระเวนในพื้นที่ชุมชน โดยในปี 2559 มีจ�ำนวนเที่ยวรถ
ที่ สุ ่ ม ตรวจโดยสารวั ต รความปลอดภั ย จ� ำนวน 4,620 เที่ ย ว
ซึ่งเมื่อเทียบจากปี 2558 ที่มีการสุ่มตรวจ 10,907 เที่ยว พบว่า
จ�ำนวนเทีย่ วรถทีม่ กี ารสุม่ ตรวจโดยสารวัตรความปลอดภัยลดลง
เนื่ อ งจากมี ก ารโอนภารกิ จ การสุ ่ ม ตรวจเที่ ย วรถให้ กั บ บริ ษั ท
สหวิรยิ าโลจิสติกส์ จ�ำกัด ซึง่ มีการปรับลดช่วงเวลาในการสุม่ ตรวจ
ลง แต่ได้เพิ่มมาตรการในการควบคุมรถขนส่ง อาทิ การจัดตั้ง
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ขนส่ ง สิ น ค้ า (Operation Control
Center) ให้ตรวจสอบการเดินรถและการใช้ความเร็วในเขตพื้นที่
บางสะพานผ่านระบบ GPS ตลอด 24 ชั่วโมง การเพิ่มพนักงาน
ขับรถโดยให้มกี ารสลับเทีย่ วขับเพือ่ ให้พนักงานได้มเี วลาพักผ่อน
มากขึน้ การเพิม่ จุดตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎจราจรของรถขนส่ง
ด้วยกล้องวงจรปิดเพิม่ อีก 4 จุด ตามเส้นทางเดินรถในบางสะพาน
ในรอบปี 2559 พบว่า อัตราการกระท�ำความผิดกฎระเบียบ
ด้านความปลอดภัยชนิดส่งผลกระทบรุนแรงเป็นศูนย์ ส�ำหรับ
อัตราการกระท�ำความผิดทัว่ ไปทีต่ รวจพบมีแนวโน้มลดลง ซึง่ เป็น
ความผิดในเรือ่ งการเว้นระยะห่าง 50 เมตร ในช่วงขณะรอไฟแดง
บริเวณทางแยกและทางโค้ง ที่ต้องมีการชะลอความเร็วหรือ
หยุดรอท�ำให้ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ตามก�ำหนด
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจําปี 2559

การสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการจราจรรถขนส่งสินค้าเครือสหวิริยาปี 2559
ในเขตอ�ำเภอบางสะพานโดยสารวัตรความปลอดภัย
รายการ

2557

2558

2559

จ�ำนวนเที่ยวรถที่วิ่งขนส่ง

47,173

48,317

44,298

จ�ำนวนเที่ยวรถที่สุ่มตรวจโดยสารวัตรความปลอดภัย

21,296

10,907

4,620

1,012

1,635

299

0

0

0

จ�ำนวนเที่ยวรถที่กระท�ำความผิดประเภทที่ 2 (ความผิดทั่วไป)
จ�ำนวนเที่ยวรถที่กระท�ำความผิดประเภทที่ 1 (ความผิดชนิดส่งผลกระทบรุนแรง)

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการพลังงาน

บริษัทตระหนักดีว่าอุตสาหกรรมเหล็กเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
ให้ประเทศเกิดการพัฒนา และต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต
บริ ษั ท จึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การ
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการปฏิบัติตาม
กฎหมายของภาครัฐและกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด ได้แก่ การศึกษาและจัดท�ำรายงานวิเคราะห์ผลกระ
ทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไข และลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเหล็ก และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ สิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ ยังมีการน�ำระบบบริหารจัดการ
สิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานสากล (ISO 14001) ตัง้ แต่ปี 2542 และ
ผ่านการตรวจประเมินและได้รบั การรับรองอย่างต่อเนือ่ งตลอดมา
ทั้งนี้ ส�ำนักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงงาน
เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
ร่วมกับหน่วยงานผลิตอื่นๆ ในโรงงาน โดยมีการแต่งตั้ง ผู้จัดการ
สิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมและผู้ปฏิบัติงานประจ�ำ  ระบบควบคุม
บ�ำบัดมลพิษ น�ำ 
้ อากาศ และกากของเสียครบถ้วนตามกฎหมาย
ส�ำหรับภายนอกพื้นที่โรงงาน บริษัทมีการด�ำเนินการร่วมกัน
กับบริษัทในเครือสหวิริยาอื่นๆ ในพื้นที่อ�ำเภอบางสะพาน เพื่อ
ส่งเสริมการสร้างจิตส�ำนึก ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงงาน
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี

บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานมาอย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยพลังงานถือเป็นปัจจัยหลักในการผลิตซึ่งมีปริมาณ
จ�ำกัด ซึ่งการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตนั้นจะก่อให้เกิด
ผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
จากเหตุปจั จัยดังกล่าวนีท้ างบริษทั จึงต้องมีระบบการจัดการพลังงาน
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมให้การใช้พลังงานในองค์กรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีคณะท�ำงานการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ
สายงานผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลาง
ในการบริหารจัดการด้านการอนุรกั ษ์พลังงานผ่านคณะท�ำงานต่างๆ
แบบข้ามสายงาน (Cross Functional Team) โดยจะเห็นได้จาก
การด�ำเนินมาตรการประหยัดพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งใน
ส่วนของมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต และมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบสนับสนุน เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบบ�ำบัด
และส่งจ่ายน�้ำ  เป็นต้น โดยในปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ
สนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุ
อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนการลงทุน
ในมาตรการประหยัดพลังงานจากการเปลีย่ นหลอด LED อีกด้วย
นอกจากการด�ำเนินมาตรการประหยัดพลังงานแล้วบริษัท
ยังได้ดำ� เนินกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การประหยัด
พลังงานภายในส�ำนักงานอย่างต่อเนื่องโดยทีมเครือข่ายด้าน
พลังงาน (Energy Network) ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดการประหยัด
พลังงานอย่างมีส่วนร่วมทั่วถึงทั้งองค์กร

การจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบหลักคือเหล็กแท่งแบนจากหลายแหล่ง
ในต่า งประเทศ โดยมีก ารควบคุม คุณ ภาพวัต ถุดิบให้ต รงกับ
มาตรฐานและความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้า โดยในปี 2559
บริษทั ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจ�ำนวนทัง้ สิน้ 1.28 ล้านตัน
และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดปรับผิวและเคลือบน�ำ้ มัน จ�ำนวนทัง้ สิน้
0.12 ล้านตัน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ในปี 2559 โรงงานเอสเอสไอ บางสะพานมีอัตราการใช้พลังงานดังนี้

อัตราการใช้พลังงานโรงงานเอสเอสไอ บางสะพาน ปี 2559
กระบวนการ

พลังงานที่ใช้
เป้าหมาย
ใช้จริง

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
• พลังงานความร้อน (กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมเหล็กแท่งแบน : kcal/kg slab)

330.70

332.97

• พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตัน : kWh/ton)

115.00

111.83

3.00

2.95

20.00

23.78

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน�้ำมัน
• พลังงานความร้อน (กิโลกรัมแอลพีจีต่อตัน : kg LPG/ton coil)
• พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตัน : kWh/ton)

ทั้งนี้ พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิต
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนนัน้ มีผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ จริงแตกต่างจาก
เป้าหมายเพียงเล็กน้อย โดยสาเหตุหลักเกิดจากปริมาณการผลิต
เป็นหลัก แต่ส�ำหรับโรงผลิตเหล็กรีดร้อนชนิดปรับผิวและเคลือบ
น�้ำมันจะพบว่าพลังงานความร้อนมีผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมาย
แต่ในส่วนของพลังงานไฟฟ้านั้นต่างจากเป้าหมายเพียงเล็กน้อย
สืบเนือ่ งมาจากการเพิม่ เสถียรภาพของเครือ่ งจักรในกระบวนการ
ผลิต โดยในส่วนของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ได้ด�ำเนินการ
ในรอบปีนั้น มีผลกระทบต่อภาพรวมของการใช้พลังงานเพียง
เล็กน้อยเมือ่ เปรียบเทียบกับปริมาณการใช้พลังงานรวมขององค์กร

การบริหารจัดการน�้ำ
ในการบริหารการใช้น�้ำของโรงงาน โรงงานใช้น�้ำดิบจาก
คลองบางสะพาน ซึ่งเป็นแหล่งน�้ำผิวดินขนาดใหญ่ และอยู่
ห่างจากโครงการ 13.5 กิโลเมตร โดยสูบน�้ำมายังบ่อเก็บน�้ำใน
โครงการที่มีความจุรวม 2.4 ล้านลูกบาศก์เมตร และก�ำหนด
มาตรการไม่สูบน�้ำจากฝายบางสะพานในช่วงฤดูแล้งซึ่งระดับ
น�้ำในฝายต�่ำกว่า 2.2 เมตร รวมถึงการออกแบบโรงงานให้มี
การหมุนเวียนน�้ำมาใช้ซ�้ำได้อย่างต่อเนื่องในสายการผลิตเหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน จากการบริหารจัดการน�้ำใช้ของโรงงาน

ท�ำให้บริษัทสามารถด�ำเนินการผลิตได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหา
เรื่องการแย่งน�้ำซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันกับชุมชนและภาค
เกษตรกรรมในพืน้ ที่ ทัง้ นี้ ในรอบปีทผี่ า่ นมา บริษทั ยังคงด�ำเนินการ
ตามมาตรการที่ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ในส่วนการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย บริษทั ติดตัง้ ระบบบ�ำบัดน�ำ้ ทางเคมี
ส�ำหรับน�ำ้ เสียทีเ่ กิดขึน้ ในสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดปรับ
ผิวและเคลือบน�ำ้ มัน ติดตัง้ ถังตกตะกอน ถังกรองทรายและระบบ
ดักไขมันในสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและติดตั้ง
ระบบบ�ำบัดทางชีวภาพส�ำหรับน�้ำทิ้งจากการอุปโภคและบริโภค
ในโรงงาน โดยคุณภาพน�้ำในระบบทั้งหมด มีการตรวจสอบโดย
เจ้าหน้าทีอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอและตรวจสอบซ�ำ้ โดยหน่วยงานภายนอก
ซึ่งได้รับอนุญาตจากทางราชการเป็นระยะๆ ทั้งนี้ น�้ำทิ้งที่ผ่าน
การบ�ำบัดแล้ว มีการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ และบางส่วนได้นำ�
ไปรดน�้ำต้นไม้ โดยไม่มีการระบายน�้ำทิ้งออกนอกโรงงาน (Zero
Discharge)
ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน
มีปริมาณการใช้น�้ำที่ 0.98 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย
1) สายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 0.23 ล้านลูกบาศก์เมตร
2) สายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดปรับผิวและเคลือบน�้ำมัน  
0.05 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 3) น�้ำเพื่อการสาธารณูปโภค 0.70
ล้านลูกบาศก์เมตร
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจําปี 2559

การใช้น�้ำของโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน
ปริมาณน้ำ�ที่ใช้ (ล้านลูกบาศก์เมตร)
2557
2558
2559

กระบวนการผลิต
การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

0.24

0.28

0.23

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน�้ำมัน

0.04

0.05

0.05

สาธารณูปโภค

0.96

0.84

0.70

รวม

1.24

1.17

0.98

โดยอัตราการใช้น�้ำต่อตันการผลิตของโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน มีดังนี้
1. การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในปี 2559 มีอตั ราการใช้นำ 
�้ อยูท่ ี่ 0.18 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต ซึง่ ดีกว่าเป้าหมายเล็กน้อย
ซึ่งอยู่ที่ 0.22 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 0.25 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต หรือลดลงร้อยละ 28

อัตราการใช้น�้ำของการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
(หน่วย: ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต)
0.30
ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต
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0.25

0.25

0.22

0.20

0.22

0.22
0.22

อัตราการใช้น�้ำ
การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
เป้าหมาย

0.18

0.15
0.10
0.05
0
2557

2558

2559

2. การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน�้ำมัน ในปี 2559 มีอัตราการใช้น�้ำ  อยู่ที่ 0.41 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ตันการผลิต ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่ 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิตเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ 0.37 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 เนื่องจากมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ท�ำให้น�้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีรอบ
ในการเปลี่ยนน�้ำเพิ่มมากขึ้น

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

อัตราการใช้น�้ำของการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน�้ำมัน
(หน่วย: ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต)

ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต

0.6
0.5

0.5

0.5

0.4
0.3

0.37

0.5
0.41

0.3

0.2
0.1
0
2557

2558

การควบคุมคุณภาพน�้ำ
บริษัทได้ออกแบบระบบบ�ำบัดให้ไม่มีการระบายน�้ำเสีย
ใดๆ ออกนอกโรงงาน (Zero Discharge) อย่างไรก็ตามบริษัทยัง
คงด�ำเนินการตรวจสอบคุณภาพน�้ำภายในและภายนอกบริเวณ
โรงงาน ดังนี้
1. การตรวจวัดคุณภาพน�ำ้ ทีผ่ า่ นการบ�ำบัดแล้ว รายเดือน
จ�ำนวน 4 สถานี โดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม พบว่ามีผลการตรวจวัดดีกว่าค่ามาตรฐาน
น�้ำทิ้ง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539
2. การตรวจวัดคุณภาพน�ำ้ ใต้ดนิ ทุกครึง่ ปี จ�ำนวน 9 สถานี
โดยหน่วยงานภายนอกทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ประเทศไทยยังไม่มีการก�ำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จึง
ด�ำเนินการเฝ้าระวังความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น โดยในรอบ
หลายปีที่ท�ำการตรวจวิเคราะห์ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ที่มีนัยส�ำคัญ
3. การตรวจคุ ณ ภาพน�้ ำ ผิ ว ดิ น ในแหล่ ง น�้ ำ สาธารณะ
ทุกครึง่ ปี จ�ำนวน 3 สถานี โดยหน่วยงานภายนอกทีไ่ ด้รบั อนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการประกอบกิจการ
ของบริษัทจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลการตรวจวัด
คุณภาพน�้ำผิวดิน ดังนี้

2559

อัตราการใช้น�้ำ
การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ประเภทล้างผิวและเคลือบน�้ำมัน
เป้าหมาย
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ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้ำผิวดิน
ผลการตรวจวิเคราะห์
ดัชนีตรวจวัด
pH

หน่วย

คลองท่าขาม
ต้นนำ�้ คลองแม่รำ�พึง ท้ายน้ำ�คลองแม่รำ�พึง
เม.ย. 2559 ก.ย. 2559 เม.ย. 2559 ก.ย. 2559 เม.ย. 2559 ก.ย. 2559

มาตรฐาน

-

7.21

7.37

7.37

7.47

7.24

7.05

5.0 - 9.01/

Suspended Solid

mg/l

18.0

17.3

31

40.8

18.7

10.7

-

Total Dissolved Solid

mg/l

26,812

17,750

19,730

20,854

29,330

7,110

-

Acidity

mg/l as CaCO3

37

50

39

68

36

25

-

Alkalinity

mg/l CaCO3

120

151

132

176

127

114

-

COD

mg/l as O2

108

121

86

135

99

92

-

mg/l

<2

<2

<2

2

<2

<2

-

Total Coli form Bacteria MPN/100 ml

<1.8

<1.8

<1.8

780

330

600

ไม่เกิน 20,0001/

Iron

mg/l

0.94

0.55

1.3

1.2

0.43

0.43

-

Manganese

mg/l

0.189

0.186

0.160

0.218

0.135

0.067

ไม่เกิน 1.01/

Grease & Oil

หมายเหตุ1/
มาตรฐานน้ำ�ผิวดิน (ประเภทที่ 3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม
ผู้บันทึก
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม
ชื่อผู้วิเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำ�กัด
นายเกษม สีมาพล
นางสาวบังอร ศิริโพธิ์คา (ว-011-ค-2955)
นางสาวสุภารัตน์ ศุทธิสมบูรณ์ (ว-011-จ-5910)
0-2939-4370-2

การใช้สารเคมี

การจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระบบผลิ ต น�้ ำ ใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต เหล็ ก แผ่น รี ด ร้ อ น
ชนิดม้วน และกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดปรับผิวและ
เคลือบน�้ำมัน มีการใช้สารเคมีหลายชนิด โดยในรอบปีที่ผ่านมา
บริษัทไม่มีการน�ำสารเคมีชนิดใหม่เข้ามาใช้ และอัตราการใช้
สารเคมีในกระบวนการต่างๆ ไม่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้
ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน ISO 14001
และ TIS/OHSAS 18001 การควบคุมและบริหารจัดการสารเคมี
ในโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติ โดยมีข้อเสนอแนะ
เพือ่ การปรับปรุงจ�ำนวนหนึง่ ซึง่ ผูเ้ กีย่ วข้องได้นำ� ไปจัดท�ำแผนงาน
เพื่อปรับปรุงแล้ว

ในปี 2559 บริษัทได้ด�ำเนินการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมส�ำหรับวัสดุและอุปกรณ์ทอี่ ยูใ่ นกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 15 กลุม่
ตามข้อก�ำหนดของสถาบันสิง่ แวดล้อมไทยมาอย่างต่อเนือ่ ง ส่วน
การสนับสนุนกลุ่มผู้ให้บริการที่ด�ำเนินการในด้านการประหยัด
พลังงานด้านความร้อนจ�ำนวน 3 โครงการ และด้านไฟฟ้าจ�ำนวน
6 โครงการ และมีเป้าหมายในการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเป็น 17 กลุ่มส�ำหรับรายการวัสดุตามข้อก�ำหนด
ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยอีกด้วย

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปีที่ดำ�เนินการ / จำ�นวนกลุ่มรายการ

2557

2558

2559

จ�ำนวนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยที่มีใช้อยู่ในโรงงาน      
เอสเอสไอบางสะพาน

10

11

15

จ�ำนวนรายการในโครงการประหยัดพลังงาน

-

-

9

ความหลากหลายทางชีวภาพ

โดยสัตว์ปา่ ทีพ่ บทัง้ 4 ชัน้ มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 125 ชนิด ประกอบด้วย
สัตว์ปา่ ที่พบเห็นตัวโดยตรงหรือจากร่องรอยและหลักฐานของ
ตัวสัตว์ป่าหรือจากการรับฟังเสียงร้องจ�ำนวน 123 ชนิด และ
สัตว์ป่าที่ได้ข้อมูลจากการสอบถามจ�ำนวน 2 ชนิด จ�ำแนกเป็น
จ�ำนวนชนิดสัตว์ปา่ แต่ละชัน้ คือ สัตว์สะเทินน�ำ้ สะเทินบก 15 ชนิด
สัตว์เลื้อยคลาน 19 ชนิด นก 86 ชนิด และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
5 ชนิด จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าป่าไม้บริเวณโดยรอบ
โรงงานในเครือสหวิริยานั้น มีความอุดมสมบูรณ์และยังเป็น
ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ดังนั้นการด�ำเนินงาน
อุตสาหกรรมเหล็กของบริษัทจึงถือได้ว่ายังมีความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอยู่ นอกจากการส�ำรวจแล้วยังมีการด� ำเนินงาน
ตามมาตรฐานการจัดการมลพิษของบริษัท และกลุ่มธุรกิจเหล็ก
เครือสหวิรยิ าทีด่ ำ� เนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง ไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบ
ต่อการด�ำรงชีวติ และหากินของสัตว์ปา่ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีธ่ รรมชาติ
รอบพืน้ ทีด่ ำ� เนินโครงการ และยังถือเป็นการปกป้องสภาพธรรมชาติ
และฟืน้ ฟูความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยูค่ กู่ บั ชุมชนท้องถิน่
อย่างยั่งยืนอีกด้วย

บริษัทได้ร่วมกับบริษัทในเครือสหวิริยา ด�ำเนินโครงการ
ดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ส�ำคัญต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศต่างๆ ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงโรงงาน
เหล็กแผ่นรีดร้อน อ�ำเภอบางสะพาน ดังนี้

โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
ด้านทรัพยากรชีวภาพ

ความมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินอุตสาหกรรมทีเ่ กือ้ กูลกับสิง่ แวดล้อม
จึงมีการส�ำรวจทรัพยากรสัตว์ป่า ในพื้นที่ธรรมชาติใกล้เคียง
โรงงาน ได้แก่ บริเวณพืน้ ทีช่ มุ่ น�้ำแม่รำ� พึง วนอุทยานป่ากลางอ่าว
และวนอุทยานแม่ร�ำพึง อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ป่าและคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่โดยรอบโรงงานในเครือสหวิริยา ระหว่างวันที่ 4 - 6
พฤศจิกายน 2559 พบจ�ำนวนและความหลากหลายชนิดของ
สัตว์ป่า (โดยเฉพาะนก) ในพื้นที่โดยรอบโรงงานเครือสหวิริยา

กราฟแสดงชนิดนกที่สํารวจพบในอ�ำเภอบางสะพาน
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การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ด้วยความมุ่งมั่นปฏิบัติและเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมขององค์กรอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ นโยบาย แผนงาน และ
เป้าหมาย เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการรณรงค์
เข้าร่วมกิจกรรมกับภาคประชาชนและภาครัฐอย่างสม�่ำเสมอ
ในการบรรเทาผลกระทบที่ เ กิ ด จากปั ญ หาความเข้ ม ข้ น ของ
ก๊าซเรือนกระจกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ
2. การปรับปรุงการจัดท�ำบัญชีกา๊ ซเรือนกระจกขององค์กร
เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล ครอบคลุม
การเก็บและรายงานข้อมูล รวมถึงการทวนสอบบัญชีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกโดยหน่วยงานภายนอก
3. การส่งเสริมกิจกรรม 3R มุ่งเน้นการลดของเสียจาก
กระบวนการผลิ ต และของเสีย ที่เกิด ขึ้น สามารถน�ำกับมาใช้
ประโยชน์ได้ถึงร้อยละ 99.24 ในปี 2559
4. การส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การเข้าร่วมสัมมนาโครงการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
กับภาครัฐบาลเพื่อน�ำไปสู่สังคมคาร์บอนต�่ำ 
6. การศึ ก ษาเรื่องการกัก เก็บก๊า ซคาร์บอนไดออกไซด์
รวมถึงการน�ำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ประโยชน์
โดยผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ คือบริษัทได้จัดท�ำรายงาน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ISO 14064-1 โดยก� ำ หนดขอบเขตขององค์ ก รแบบควบคุ ม
การด�ำเนินการ (Operational Control) ที่สอดคล้องกับลักษณะ
การด�ำเนินงานขององค์กร โดยการเก็บข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง
แต่ละประเภท และข้อมูลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของปี 2559 และมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจากกระบวนการผลิ ต
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในปี 2559 รวมเท่ากับ 228,582 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่ง
อยู่ที่ 212,921 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณ
การผลิตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 แต่เมื่อพิจารณาอัตราการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ พบว่าในปี 2559 เท่ากับ
0.178 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ซึง่ ลดลงร้อยละ 10.10 เมือ่ เทียบกับปี 2558 ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 0.198
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

2. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตเหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน�ำ้ มัน ในปี 2559
เท่ากับ 1,972 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เมือ่ เทียบกับปี 2558 ซึง่ อยูท่ ี่
2,140 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ คิดเป็นอัตราการปล่อยก๊าซ
เรื อ นกระจกเท่ า กั บ 0.017 ตั น คาร์ บ อนไดออกไซด์ ต ่ อ ตั น
PO Coil โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.54 จากปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 0.016
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ตอ่ ตัน เป็นผลมาจากปริมาณการผลิตทีต่ ำ�่ ลง
ของปี 2559

อัตราการปล่อย CO2
ต่อปริมาณการผลิต
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HRC)
Ton CO2/Ton HRC
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน)

0.200
0.195
0.190
0.185
0.180
0.175
0.170
0.165

0.197

0.198

0.194
0.188

0.188

0.182
0.178

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

อัตราการปล่อย CO2 ต่อปริมาณ
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภท
ปรับผิวและเคลือบน�ำ้ มัน (PO Coil)
Ton CO2/Ton PO Coil
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบนํ้ามัน)

0.025

0.023

0.020

0.019

0.020

0.017

0.015

0.017

0.016

0.017

2557

2558

2559

0.010
0.005
0.000

2553

2554

2555

2556

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัทจะถูก
น� ำ ไปเป็ น ค่ า ดั ช นี ชี้ วั ด ผลการด� ำ เนิ น งานทางด้ า นการปล่ อ ย
ก๊ า ซเรื อ นกระจก (GHGs) เพื่ อ ใช้ ใ นการวางแผนและจั ด ท� ำ
โครงการที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมถึงการศึกษา
แนวทางที่ จ ะช่ ว ยดู ด กลั บ ก๊ า ซเรื อ นกระจกขององค์ ก รต่ อ ไป
โดยมีการพิจารณาเป้าหมายจากค่าเฉลี่ย Carbon Intensity
ในอดีตเพื่อการพัฒนาปรับปรุงก�ำหนดเป้าหมายในระยะสั้นและ
ระยะยาว ให้สะท้อนผลการด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่แท้จริง รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์
และประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ใช้ ก� ำ หนดค่ า เป้ า หมาย
Carbon Intensity ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของประเทศ
ที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่ำ (Low Carbon Society) ต่อไป

การควบคุมคุณภาพอากาศ
โรงงานเอสเอสไอบางสะพานถู ก ออกแบบให้ มี ก ารใช้
เชื้ อ เพลิ ง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ติ ด ตั้ ง ระบบควบคุ ม การเผาไหม้
ด้วยคอมพิวเตอร์ ควบคุมระดับก�ำมะถันเจือปนในเชือ้ เพลิงไม่เกิน
ร้อยละ 2 ซึ่งมีผลให้ค่าการระบายอากาศออกนอกโรงงานของ
เอสเอสไอ ดีกว่ามาตรฐานและข้อก�ำหนดตามรายงานการศึกษา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
ส�ำหรับสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดปรับผิวและเคลือบ
น�ำ้ มัน ได้มกี ารติดตัง้ ระบบดักจับไอกรดทัง้ ในสายการผลิตและใน

หน่วยบ�ำบัดกรดเพือ่ น�ำกลับมาใช้ใหม่ ซึง่ มีผลท�ำให้คา่ การระบาย
อากาศออกนอกโรงงานดีกว่ามาตรฐานและข้อก�ำหนดตามรายงาน
การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานเช่นเดียวกัน
คุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศในพื้ น ที่ ร อบโรงงาน มี
การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพอากาศในพารามิเตอร์ต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงงานเป็นระยะๆ ตลอดปี โดยในปี 2559 ตรวจวัด
ทั้งสิ้น 5 สถานี ได้แก่ บ้านท่าขาม บ้านท่ามะนาว บ้านกลางอ่าว
บ้านทับมอญ และบ้านบ่อทองหลาง โดยมีคุณภาพอากาศตาม
พารามิเตอร์ต่างๆ ที่ตรวจวัด ได้แก่
1. ค่ า เฉลี่ ย รายชั่ ว โมงของความเข้ ม ข้ น ก๊ า ซซั ล เฟอร์
ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
2. ค่ า เฉลี่ ย รายชั่ ว โมงของความเข้ ม ข้ น ก๊ า ซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
3. ค่ า เฉลี่ ย รายชั่ ว โมงของปริ ม าณฝุ่น ละอองรวมใน
บรรยากาศ
4. ค่าเฉลีย่ รายชัว่ โมงของความเข้มข้นก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์
ในบรรยากาศ
5. ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
10 ไมครอน
ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศตามพารามิเตอร์ดังกล่าว
พบว่ามีค่าดีกว่ามาตรฐานที่ก�ำหนดมาก ในทุกสถานีตรวจวัด
และมีคา่ อยูใ่ นช่วงเดียวกับการตรวจวัดทีผ่ า่ นมาในทุกสถานีและ
ทุกพารามิเตอร์

25

26

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจําปี 2559

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 5 สถานี บริเวณโดยรอบโครงการ
ดัชนี

ค่าเฉลี่ยต่ำ�สุด-สูงสุดของปริมาณที่ตรวจพบ
22 - 23 ก.พ. 2559
10 -17 ก.ย. 2559

มาตรฐาน

ปริมาณฝุ่นละอองรวม (mg/m3)

0.025 - 0.125

0.030 - 0.062

ไม่เกิน 0.3301/

ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (mg/m3)

0.013 - 0.019

0.008 - 0.0014

ไม่เกิน 0.3001/

ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (mg/m3)

0.027 - 0.044

0.032 - 0.047

ไม่เกิน 0.3202/

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (mg/m3)

0.012 - 0.053

0.013 - 0.031

ไม่เกิน 0.1201/

<0.001

<0.001

-

ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (mg/m3)

มาตรฐาน1/ : มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547
มาตรฐาน2/ : มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552
หมายเหตุ : <0.001 คือ ค่า Detection Limit ของ HCIHCl ไม่มีค่ามาตรฐานกำ�หนด
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม
ผู้บันทึก
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม
ชื่อผู้วิเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำ�กัด
นายรัฐธนากรณ์ ยศเรืองศักดิ์
นางสาวสุภารัตน์ ศุทธิสมบูรณ์ (ว-011-ค-6648)
นางสาววศินี สิงพิสุทธิ์ (ว-011-จ-6222)
0-2939-4370-2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาเหล็ก 1 และ 2
ผลตรวจวัด
มาตรฐาน
23 ก.พ. 2559 2 มิ.ย. 2559 14 ก.ย. 2559 19 ธ.ค. 2559

ดัชนีตรวจวัด
ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m3)

112

94

101

107

ไม่เกิน 2401/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)(ppm)

618

425

283

458

ไม่เกิน 8001/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)(ppm)

84

99

97

107

ไม่เกิน 2001/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)(ppm)

7.1

1.7

6.4

2.7

ไม่เกิน 6902/

มาตรฐาน1/ : มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก (เก่า) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 (คำ�นวณปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้อยละ 50)
มาตรฐาน2/ : มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549
(กำ�หนดสำ�หรับการผลิตทั่วไปที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง)
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2549
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม
ผู้บันทึก
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม
ชื่อผู้วิเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำ�กัด
นายรัฐธนากรณ์ ยศเรืองศักดิ์
นางสาวสุภารัตน์ ศุทธิสมบูรณ์ (ว-011-ค-6648)
นางสาววศินี สิงพิสุทธิ์ (ว-011-จ-6222)
0-2939-4370-2

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาเหล็ก 3
ผลตรวจวัด
15 ก.ย. 2559
15 ธ.ค. 2559

ดัชนีตรวจวัด

มาตรฐาน

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m3)

117

114

ไม่เกิน 1201/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)(ppm)

210

563

ไม่เกิน 8001/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)(ppm)

84

114

ไม่เกิน 1801/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)(ppm)

5.4

2.7

ไม่เกิน 6902/

มาตรฐาน1/ : มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก (ใหม่) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 (คำ�นวณปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้อยละ 50)
2/
มาตรฐาน : มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549
(กำ�หนดสำ�หรับการผลิตทั่วไปที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง)
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2549
บริษทั ทีต่ รวจวัดและวิเคราะห์ตวั อย่าง/ควบคุม
ผูบ้ นั ทึก
ผูต้ รวจสอบ/ควบคุม
ชือ่ ผูว้ เิ คราะห์
เบอร์โทรศัพท์

บริษทั เอส.พี.เอส. คอนซัลติง้ เซอร์วสิ จำ�กัด
นายรัฐธนากรณ์ ยศเรืองศักดิ์
นางสาวสุภารัตน์ ศุทธิสมบูรณ์ (ว-011-ค-6648)
นางสาววศินี สิงพิสทุ ธิ์ (ว-011-จ-6222)
0-2939-4370-2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Scrubber PPPL (จากหน่วยกระบวนการปรับผิวและเคลือบน�้ำมัน)
ดัชนีตรวจวัด
ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) (mg/m3)

ผลตรวจวัด
26 ก.พ. 2559
12 ก.ย. 2559
0.73

0.09

มาตรฐาน
ไม่เกิน 2001/

มาตรฐาน1/ : มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549
(ในอากาศที่ไม่มีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงคำ�นวณผลที่ปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวัด)
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2549
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม
ผู้บันทึก
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม
ชื่อผู้วิเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำ�กัด
นายรัฐธนากรณ์ ยศเรืองศักดิ์
นางสาวสุภารัตน์ ศุทธิสมบูรณ์ (ว-011-ค-6648)
นางสาววศินี สิงพิสุทธิ์ (ว-011-จ-6222)
0-2939-4370-2

27

28

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจําปี 2559

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Boiler
ผลตรวจวัด
26 ก.พ. 2559
12 ก.ย. 2559

ดัชนีตรวจวัด

มาตรฐาน

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m3)

5.8

3.5

ไม่เกิน 1201/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)(ppm)

0.3

2

ไม่เกิน 8001/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)(ppm)

61

58

ไม่เกิน 1801/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)(ppm)

1.7

1.7

ไม่เกิน 6902/

มาตรฐาน1/ : มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศทีร่ ะบายออกจากโรงงานเหล็ก (ใหม่) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
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การจัดการกากของเสีย
บริษัทมุ่งเน้นการลดปริมาณของเสียที่แหล่งก�ำเนิดโดยใช้
หลัก 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle
• Reduce การลดการก่อให้เกิดของเสีย ด้วยวิธีการ
มาตรการ และวิธปี ฏิบตั งิ านตัง้ แต่แหล่งก�ำเนิด ใช้วสั ดุหรือสิง่ ของ
ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ดุ ได้แก่ โครงการลดการเกิดของเสีย
เช่น ขยะทั่วไป จาระบีเสีย น�้ำมันเสีย เป็นต้น
• Reuse/Recycle การน�ำของเสียกลับมาใช้ซ�้ำ  หรือ
การแปรรูปผ่านกระบวนการน�ำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้ของเสีย
เหลือน้อยทีส่ ดุ หรือสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์สงู สุด ได้แก่ โครงการ
น�ำของเสียกลับมาใช้ซ�้ำ  เช่น ลดการปนเปื้อนของน�้ำมันเก่า
เพื่อน�ำมาใช้ซ�้ำ  เป็นต้น และโครงการน�ำของเสียกลับมาใช้ใหม่
เช่น เปลี่ยนวิธีก�ำจัดของเสียจากการฝังกลบเป็นการรีไซเคิลเพื่อ
น�ำมาใช้ประโยชน์มากที่สุด การรวบรวมเศษอาหารที่เหลือจาก
การบริโภคของพนักงานมาท�ำน�้ำหมักชีวภาพเละแจกจ่ายให้กับ
พนักงานได้ใช้ประโยชน์อีกครั้ง เป็นต้น

นอกจากการน� ำ หลั ก 3R มาใช้ ใ นการลดของเสี ย ที่
แหล่งก�ำเนิดแล้ว ส�ำหรับของเสียที่เกิดขึ้นบริษัทเลือกใช้วิธีก�ำจัด
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ดังนี้
• Disposal การก�ำจัดหรือการปรับสภาพของเสีย บริษัท
เลือกใช้บริการบริษัทผู้รับก�ำจัดกากของเสียที่มีความช�ำนาญ
เฉพาะด้าน ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการที่อนุญาต
และมีมาตรฐานในการด�ำเนินการจัดการก�ำจัดกากของเสียอย่าง
ถูกต้องตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ให้บริการเป็นทีย่ อมรับแก่ผใู้ ช้บริการ
อย่างกว้างขวาง
• การควบคุมการปฏิบัติการจัดการกากอุตสาหกรรม
บริษัทมีผู้ควบคุมระบบมลพิษกากอุตสาหกรรมเป็นผู้ควบคุม
ดู แ ลจั ด การกากอุ ต สาหกรรม เพื่ อ ให้ ส ามารถด� ำ เนิ น การได้
อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของกฎหมาย

วิธีการน�ำของเสียก�ำจัด ปี 2556 - 2559 (ร้อยละ)
100

98.53

98.22

98.34

99.24

80
60
40
20
0

0.00

2556

1.47

0.00 1.78

2557

รีไซเคิล (%)

ปี 2559 บริ ษั ท มี ป ริ ม าณของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง สิ้ น
26,286.87 ตัน มีคา่ ใช้จา่ ยในการก�ำจัดของเสีย 1.4 ล้านบาท
และมีรายได้จากการขายของเสีย 22,727.22 ตัน คิดเป็นมูลค่า
33 ล้านบาท ของเสียดังกล่าวถูกก�ำจัดด้วย

1.30 0.36

0.10

2558

2559

ฝังกลบ (%)

วิธีรีไซเคิล

คิดเป็นร้อยละ

99.24

0.66

เผาทำ�ลาย (%)

วิธีเผาท�ำลาย
คิดเป็นร้อยละ

0.66

วิธีฝังกลบ

คิดเป็นร้อยละ

0.10

29

30

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจําปี 2559

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก
บริษัทมีความมุ่งหวังและสมัครใจเข้าร่วมโครงการและ
กิจกรรมลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับ
หน่วยงานราชการและสถาบันภายนอกที่ส�ำคัญในปี 2559 ดังนี้
1. โครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศ
กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ
อบก. จ�ำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.1) โครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary
Emission Reduction Program: T-VER) ซึ่งบริษัทสามารถ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการติดตั้ง High Efficiency
Recuperator for Reheating Furnace no. 1&2 และได้
รั บ การรั บ รองปริ ม าณคาร์ บ อนเครดิ ต จ� ำ นวน 4,828 ตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ใน
การซือ้ -ขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของไทย เป็นการสร้าง
รายได้ให้กับบริษัท คิดเป็น 965,600 บาท และ 1.2) โครงการ
น� ำ ร่อ งระบบการซื้ อ ขายใบอนุ ญ าตปล่อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
ภาคสมัครใจของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission
Trading Scheme: Thailand V-ETS) ซึ่ ง จากการเข้ า ร่ ว ม
โครงการท� ำให้ ท ราบปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ าซเรื อ นกระจกของ
บริษัท (Baseline Emission) ในปีฐาน ปี 2557 เท่ากับ 0.2028
ตั น คาร์ บ อนไดออกไซด์ ต ่ อ ตั น เหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อ นชนิ ด ม้ ว น
(tCO2/tHRC) และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2558 เท่ากับ

0.2156 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
(tCO2/tHRC) จะเห็นได้ว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพิ่มขึ้น เนื่องจากก�ำลังการผลิตของบริษัทที่ลดลงในปี 2558
นอกจากนี  ้ ยงั ทราบแนวทางการเลือกรูปแบบในการก�ำหนดใบอนุญาต
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทางภาครัฐ และเป้าหมายใน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมเหล็กไทย
ซึง่ เป็นแบบ Carbon Intensity Emission (ตันคาร์บอนไดออกไซด์/
ตันผลิตภัณฑ์) โดยกลุม่ เหล็กมีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
ลงร้อยละ 2 จากปีฐาน ปี 2557 ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส�ำคัญ
ที่ ส ามารถน� ำ มาใช้ ใ นการจั ด ท� ำ แผนการลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจกของบริษัทให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ
ในอนาคต
2. โครงการการประเมินวัฏจักรชีวติ (Life Cycle Assessment:
LCA) ของอุตสาหกรรมเหล็กร่วมกับ World Steel Association
(Worldsteel) ซึ่งบริษัทได้เก็บข้อมูลตามขอบเขตการค�ำนวณ
แบบ Gate to Gate โดยการพิจารณาในขั้นตอนการผลิต ไม่รวม
ผลกระทบในช่วงการได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่งวัตถุดิบมายัง
โรงงาน การใช้งานและการท�ำลายซากเมือ่ หมดอายุ โดยบริษทั ได้
ส่งข้อมูลทั้งหมด ผ่านระบบฐานข้อมูลของ Worldsteel ซึ่งข้อมูล
ได้รบั การตรวจสอบจาก Worldsteel แล้ว และปัจจุบนั อยูร่ ะหว่าง
การประเมิน LCA และจัดท�ำรายงานสุดท้ายจาก Worldsteel โดย
รายงานดังกล่าวสามารถน�ำมาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
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3. โครงการศึกษาการจัดท�ำเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmarking) ด้านพลังงานของกลุ่มเหล็ก ร่วมกับ World Steel
Association ซึ่งเป็นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าพลังงาน
ต่างๆ ของบริษทั กับค่าอ้างอิง (Reference) ซึง่ เป็นข้อมูลพลังงาน
เฉลี่ยของประเทศสมาชิก มากกว่า 60 ประเทศ โดยศึกษาแหล่ง
พลังงาน 4 ด้าน คือ เชือ้ เพลิง พลังงานไฟฟ้า พลังงานจากส่วนอืน่ ๆ
และพลังงานที่ติดมากับเหล็กแท่งแบน จากการเข้าร่วมโครงการ
ดั ง กล่ า ว พบว่ า สั ด ส่ ว นการใช้ พ ลั ง งานรวมของบริ ษั ท ดี ก ว่ า
ค่าอ้างอิงร้อยละ 1.31
4. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับ South East Asia Iron
and Steel Institute (SEAISI) ผ่านคณะท�ำงาน Environment &
Safety (ESCO) โดยได้เข้าร่วมเป็นประธานของ Environmental
& Safety Committee (ESCO) ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล/
เทคโนโลยีดา้ นสิง่ แวดล้อม พลังงาน และความปลอดภัยระหว่าง
สมาชิก รวมทัง้ ร่วมผลักดันโครงการศึกษาต่างๆ ร่วมกัน โดยในปี 2559
ได้มีการจัดท�ำข้อเสนอโครงการ A Comparative Study on
Environmental Laws and Regulations Related to Industrial
Sector in ASEAN Countries ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณ
สนับสนุนการวิจัยในเบื้องต้นแล้ว และอยู่ระหว่างการหารือ
เกี่ยวกับแนวทางการด�ำเนินโครงการกับประเทศสมาชิกอีกครั้ง
งานศึกษาวิจยั ดังกล่าว สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผน
กลยุ ท ธ์ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเหล็ ก ของอาเซี ย น รวมทั้ ง
การวางแผนการลงทุนในอนาตคให้สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนา
กฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น
5. โครงการการตรวจวัดประสิทธิภาพเตา Reheating
Furnace และการศึกษาความเป็นไปได้ในการเลือกใช้พลังงาน
ทางเลือก กับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย จาก
การเข้าร่วมโครงการท�ำให้ทราบค่าร้อยละของความร้อนทีส่ ญ
ู เสีย
จากเตาอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ และข้อมูลประสิทธิภาพ
การเผาไหม้ของเตา ซึง่ พบว่าค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตา
ของโรงงานเหล็กแผ่นรีดร้อนบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 61.1 ซึ่งถือว่า
อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ นอกจากนี้ ยังได้ทราบถึงศักยภาพของเชือ้ เพลิง
ชีวมวลแต่ละชนิด ซึง่ อาจจะน�ำมาใช้ทดแทนเชือ้ เพลิงจากฟอสซิล
ได้ในอนาคต

6. โครงการการศึกษาการก�ำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ
พลังงานขั้นต�่ำในภาคอุตสาหกรรมร่วมกับส�ำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน โดยโครงการนี้ได้ด�ำเนินการศึกษาการจัดท�ำ
เกณฑ์ที่เหมาะสมในการควบคุมประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรม และศึกษาการจัดท�ำอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ
ทีเ่ หมาะสม เพือ่ เรียกเก็บจากภาคอุตสาหกรรมทีม่ กี ารใช้พลังงาน
มากกว่าค่าที่ได้มีการก�ำหนดไว้ โดยค่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ
พลังงานขั้นต�่ำส�ำหรับอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นทรงแบนรีดร้อน
เท่ากับ 4,089 เมกะจูลต่อตัน (MJ/t) ซึ่งบริษัทสามารถน�ำข้อมูล
จากการเข้าร่วมโครงการมาใช้ในการวางแผนจัดการการใช้
พลังงานให้มปี ระสิทธิภาพเมือ่ เทียบกับเกณฑ์การใช้พลังงานของ
ประเทศ
7. โครงการการสนั บ สนุ น การลงทุ น เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น
ปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งจั ก ร วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
(80/20) กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ทดแทน โดยบริษทั ได้รบั เงินสนับสนุนการลงทุนจาก พพ. จ�ำนวน
368,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของจ�ำนวนเงินลงทุน จาก
การเปลี่ยนไปใช้หลอด LED แทนหลอดแบบเก่า ซึ่งสามารถ
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 165,478 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) ลด
ค่าไฟฟ้าลงได้ 546,077.4 บาท อีกทั้งยังสามารถลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 120.2 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (tCO2e)
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นอกจากนี้ เอสเอสไอยังได้เข้าร่วมโครงการด้านพลังงาน
และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
ในปี 2560 อีกหลายโครงการ เช่น โครงการศึกษาการขอรับ
การสนั บ สนุ น ทางเทคนิ ค และเงิ น ลงทุ น จากรั ฐ บาลญี่ ปุ่ น
The Joint Crediting Mechanism (JCM) และโครงการพัฒนา
ความร่วมมือกับ South East Asia Iron and Steel Institute
(SEAISI) ผ่านคณะท�ำงาน Environment & Safety (ESCO)
โดยการจั ด ท� ำ ข้ อ เสนอโครงการศึ ก ษา Technologies List
to Reduce CO2 Emission, Air & Water Pollution and
Industrial Waste ซึ่งการด�ำเนินการศึกษาโครงการต่างๆ เพื่อ
แสดงถึงความมุง่ มัน่ และตัง้ ใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กร และสอดคล้องกับแผนการลดการใช้พลังงานและ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในการด�ำเนินอุตสาหกรรม
เหล็ ก ให้ ส ามารถอยู่ ร่ว มกั บ ชุ ม ชน สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ได้เป็นอย่างดี จึงได้เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนา
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) กับกระทรวงอุตสาหกรรม
ภายใต้โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวนั้น จากผลการประเมิน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรอง
“อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)”
ที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม
ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
ปี 2554 ในปี 2559 บริษัทยังคงได้รับการรับรองต่อเนื่อง บริษัท
ตัง้ เป้าหมายว่าในปี 2560 จะได้รบั การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การส�ำรวจทัศนคติชุมชน
และการมีสว่ นร่วมกับชุมชนด้านสิง่ แวดล้อม
การส�ำรวจทัศนคติชุมชนได้ด�ำเนินการต่อเนื่องเป็นประจ�ำ
ทุกปี เพือ่ ให้ชมุ ชนโดยรอบพืน้ ทีโ่ รงงาน ซึง่ เป็นกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ที่ส�ำคัญเพราะการด�ำเนินงานของโรงงานก่อให้เกิดผลกระทบ
ทั้ ง ด้ า นบวกและลบต่ อ ชุ ม ชน ทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการด�ำเนินการส�ำรวจทัศนคติจึงท�ำให้
บริษัทเกิดความเข้าใจถึงมุมมองของชุมชน สะท้อนผ่านผู้น�ำ
ชุมชนและหัวหน้าครัวเรือนในเรื่องผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จากการด�ำเนินงานของโรงงานในรอบปี เพือ่ น�ำไปสูก่ ระบวนการ
ร่วมคิดร่วมตัดสินใจของโรงงานร่วมกับชุมชนผ่านกระบวนการ
มีสว่ นร่วม เช่น การประชุมสภาผูน้ ำ� ชุมชน การประชุมหมูบ่ า้ น ฯลฯ
ซึง่ บริษทั จะน�ำข้อสรุปจากกระบวนการต่างๆ ดังกล่าวน�ำมาจัดท�ำ
โครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการและมุมมองของชุมชน
อย่างตรงประเด็น เพือ่ น�ำไปสูค่ วามพึงพอใจของชุมชนอย่างยัง่ ยืน
ผลส�ำรวจทัศนคติของประชาชนในชุมชนในปี 2559 ส่วนใหญ่
รับทราบและเห็นประโยชน์ของโรงงานในแง่ทมี่ สี ว่ นของการค้าขาย
ดีขนึ้ สมาชิกในชุมชนสามารถท�ำงานร่วมกับโรงงานสาธารณูปโภค
ในครัวเรือนดีขึ้น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
เช่น การให้ทนุ การศึกษา กิจกรรมอนุรกั ษ์สตั ว์นำ 
�้ การสนับสนุน
อาชีพชุมชน โครงการพัฒนาด้านอาชีพ โครงการธนาคารชุมชน
และโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน เป็นต้น ส�ำหรับกิจกรรมที่มี
ความพึงพอใจ ได้แก่ โครงการปลูกต้นไม้มากที่สุด กิจกรรมที่มี
ความพึงพอใจรองลงมา กิจกรรมการอนุรกั ษ์ปา่ ชายเลนแม่รำ� พึง
โครงการอนุรกั ษ์สตั ว์นำ 
�้ กิจกรรมให้ทนุ การศึกษา โครงการเก็บขยะ
บริเวณชายหาด โครงการบริจาคเงิน/อุปกรณ์เพื่อการศึกษา
ชุมชน โครงการเฝ้ า ระวั ง สิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชน ค่ า ยเยาวชน
เพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมหรือโครงการอื่นๆ ตามล�ำดับ
ข้อกังวลของชุมชนต่อการด�ำเนินการของโรงงาน 3 อันดับแรก
จากการส�ำรวจในปี 2559 ได้แก่ ปัญหาการจราจรติดขัด ร้อยละ 5.8
ปัญหาอุบตั เิ หตุจากการจราจร ร้อยละ 4.1 และเส้นทางคมนาคม
ช�ำรุด ร้อยละ 2.2 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อกังวล 3 อันดับแรก
ของปี 2558 ได้แก่ ปัญหาการจราจรติดขัด ร้อยละ 10.3 ปัญหา
ฝุ่นละอองและอุบัติเหตุ ร้อยละ 9.8 และน�้ำเสีย ร้อยละ 3.0

ซึ่ ง จะพบว่ า ข้ อ กั ง วลใจยั ง คงเป็ น เรื่ อ งปั ญ หาจราจรเป็ น หลั ก
เพื่อบรรเทาข้อกังวลของชุมชนต่อปัญหาด้านจราจร ทางบริษัท
ได้รว่ มกับบริษทั ขนส่ง ก�ำหนดมาตรการเพิม่ เติมในการตรวจสอบ
และก�ำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
1) ร่วมกับส�ำนักงานขนส่ง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
และหน่วยงานรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้กับพนักงาน
ขับรถ ในด้านการดูแลรักษารถ การขับขีอ่ ย่างปลอดภัยและปฏิบตั ิ
ตามกฎจราจรร้อยละ100
2) โครงการสนั บ สนุ น และฝึ ก อบรมบุ ค ลากรในชุ ม ชน
ให้เป็นนักขับมืออาชีพ และเมื่อจบหลักสูตรก็ให้โอกาสเข้าเป็น
พนักงานของบริษัทขนส่ง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในพื้นที่
ได้มีงานท�ำ และช่วยก�ำกับดูแลความปลอดภัยด้านการจราจร
3) จัดให้มีจุดพักรถเพื่อให้พนักงานขับรถได้หยุดพักและ
ได้รับการตรวจสอบความพร้อมด้านสุขภาพ
4) เพิ่มศักยภาพของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมขนส่งสินค้า
(Operation Control Center) ให้ตรวจสอบการเดินรถและการใช้
ความเร็วในเขตพืน้ ทีบ่ างสะพานผ่านระบบ GPS ตลอด 24 ชัว่ โมง
5) สนับสนุนอุปกรณ์ความปลอดภัยด้านจราจรกับ ชุดรักษา
ความปลอดภัยหมูบ่ า้ น (ช.ร.บ.) ในเขตบางสะพาน เพือ่ ช่วยก�ำกับ
ดูแลด้านจราจรกับรถยนต์ทั่วไปและรถขนส่งสินค้าของเครือ
สหวิริยา
6) ฝึกอบรม ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ช.ร.บ.)
ให้มีทักษะในการกู้ภัยและช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้าน
จราจรหรือเพลิงไหม้เบื้องต้น
7) เพิม่ จุดตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎจราจรของรถขนส่ง
ด้วยกล้องวงจรปิดเพิม่ อีก 4 จุด ตามเส้นทางเดินรถในบางสะพาน
8) เพิ่มพนักงานขับรถโดยให้มีการสลับเที่ยวขับเพื่อให้
พนักงานได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น ภายใต้ชื่อโครงการ “TAG
TEAM”
มาตรการดังกล่าวเป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากสิ่งที่ได้ด�ำเนินการ
ประจ�ำอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการเวลาปล่อยรถ
ขนส่งสินค้า หลีกเลี่ยงช่วงเวลาการจราจรหนาแน่น การควบคุม
ไม่ให้มกี ารบรรทุกเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด การติดตัง้ กล้องวงจรปิด
การจัดรถสายตรวจ การจัดตั้งกองทุนรถขนส่งเครือสหวิริยา
การสัมมนาผู้ประกอบการขนส่ง เป็นต้น
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การด�ำเนินงานด้านสังคม

การสร้างคุณค่าร่วมกับลูกค้า
และการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญและความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มีผลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีความตั้งใจอย่าง
แน่วแน่ที่จะแสวงหาวิธีการที่สามารถสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา และ
เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า เช่นเดียวกับการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่าง
เป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็น
ธรรมทั้งสองฝ่าย บริษัทจึงให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง
ปฏิบัติตามพันธสัญญา การเจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออก
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที่ท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง
การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรมอีกด้วย

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
ในส่วนของลูกค้านั้น ปี 2559 บริษัทได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ติดตามปัญหาและรับข้อร้องเรียน
จากลูกค้า รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า
เพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า และบริ ก าร
ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ได้แก่ การเยี่ยมเยียนลูกค้า
การจัดประชุมกับลูกค้ารายส�ำคัญเป็นรายเดือน การส�ำรวจ
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ�ำทุกปี การจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าบางราย อีกทั้งยังให้
ค�ำปรึกษาแนะน�ำ  และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในการแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
คณะท� ำ งานสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก และ
บริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า ได้ด�ำเนินกิจกรรมในการวิเคราะห์
ความต้องการของลูกค้าและร่วมมือกับฝ่ายผลิตของบริษัท เพื่อ
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ กับลูกค้า
เช่น การควบคุมขนาดของผลิตภัณฑ์เพือ่ ให้เกิดอัตราการสูญเสีย
ที่เกิดจากการใช้ของลูกค้าให้ลดลง รวมทั้งการร่วมมือกับลูกค้า
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้าต้องการเป็น
พิเศษ และพัฒนาการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็วเป็นพิเศษส�ำหรับ
ค�ำสั่งซื้อที่ต้องการสินค้าแบบเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้า
สามารถจ�ำหน่ายและขยายตลาดได้มากขึน้ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์
และกระบวนการนวัตกรรมใหม่ที่ส�ำคัญ ดังนี้

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

1. พัฒนาการผลิต ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนความแข็งแรง
สูงส�ำหรับงานโครงสร้างทั่วไป (High Yield และ High Strength
Steel)
2. พัฒนาการผลิต ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบเหล็กรูปพรรณเชือ่ ม
ประกอบ (Welded H Section) ซึง่ ผลิตขึน้ มาจากเหล็กเกรดเฉพาะ
ของ SSI ผ่านกรรมวิธีการประกอบเป็นหน้าตัดด้วยการเชื่อม
3. พัฒนาการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มี
มูลค่าเพิ่มกับลูกค้า ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า (You+)
ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมรถยนต์และการใช้งานพิเศษ
ในปี 2559 บริษทั ได้ผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทีม่ ี
มูลค่าเพิม่ กับลูกค้า (Premium Value Products: PVP) ได้จำ� นวน
ทั้งสิ้น 479,359 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 39 จากยอดขายรวม

สร้างคุณค่าร่วมกับคู่ค้า
บริษัทได้ด�ำเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุและบริการจากชุมชน
ในพื้นที่อ�ำเภอบางสะพาน เพื่อใช้ในด�ำเนินการผลิตของบริษัท
อีกทั้งยังสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมรายได้ของกลุ่มผู้ผลิต
สินค้าชุมชนในพื้นที่อ�ำเภอบางสะพานด้วยการรับซื้อผลิตภัณฑ์
สินค้าภายในชุมชนจากกลุ่มอาชีพต่างๆ โดยจัดโครงการสินค้า
ชุมชนเคลือ่ นที่ น�ำผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทีเ่ ป็นสินค้า OTOP คุณภาพดี
ราคาถู ก จากกลุ ่ ม อาชี พ แม่ บ ้ า นต� ำ บลต่ า งๆ ในพื้ น ที่ อ� ำ เภอ
บางสะพานมาจ�ำหน่ายภายในบริเวณบริษัท เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
ชุมชนของอ�ำเภอบางสะพานให้เป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลาย และเพิม่ รายได้
ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าในอ�ำเภอบางสะพานอีกทางหนึ่งด้วย
ในปี 2559 บริษัทได้ด�ำเนินการจัดซื้อจัดหาจากผู้ขายทั่วไป
มูลค่าประมาณ 1,320 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินค้าในกลุ่ม
พลังงาน 540 ล้านบาท ลูกรีด 127 ล้านบาท อะไหล่ 103 ล้านบาท
วัสดุสิ้นเปลือง 101 ล้านบาท งานบริการ 384 ล้านบาท และอื่นๆ
65 ล้านบาท รวมถึงการจัดซื้อจัดหาจากชุมชนบางสะพานมูลค่า
รวมประมาณ 173 ล้านบาท และในปี 2560 คาดว่าจะมีมูลค่า
การจัดซื้อจัดหาจากผู้ขายทั่วไป 1,800 ล้านบาท และจากชุมชน
185 ล้านบาท

ค้าด้วยความเป็นธรรม
บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้าอย่าง
เป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติว่า ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับ
ของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และ
ไม่ทำ� ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
โดยผู้บริหารของบริษัทได้มีการพบปะสังสรรค์กับผู้บริหารของ
คู่แ ข่ ง ทางการค้ า เพื่ อ กระชั บ ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี เสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์ และแลกเปลีย่ นประสบการณ์รว่ มกัน รวมถึงร่วมกัน
ส่งเสริมและผลักดันนโยบายการค้าและการแข่งขันที่เป็นธรรม
ผ่านหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา
บริษทั มีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม
เหล็ก ผ่านงานด้านวิจยั และพัฒนาเพือ่ ก่อให้เกิดองค์ความรูอ้ ย่าง
ยั่งยืน โดยแสดงให้เห็นได้จากการที่บริษัทได้มีส่วนร่วมโดยมี
การสร้างสรรค์ผลงานวิจยั เพือ่ ขอรับรองเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดย
ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน มีผลงานการวิจัยและพัฒนาของ
บริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 90 โครงการ คิดเป็น
มูลค่าโครงการวิจยั กว่า 64.2 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามเนือ่ งจาก
ภายหลังจากปี 2558 ทีผ่ า่ นมาทางส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้มีการปรับระเบียบวิธีการใน
การรับโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองประกอบกับทางบริษัทประสบ
กับปัญหาทางการเงิน ท�ำให้ตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทจึงยัง
ไม่มีการขอรับรองผลงานวิจัย
แต่กระนั้นทางบริษัทยังคงสนับสนุนให้หน่วยงานวิจัยและ
พัฒนาท�ำโครงการวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพ
ในการแข่งขันในอุตสาหกรรมต่อไป ผ่านวิธีการสนับสนุนทุน
การศึกษาในระดับปริญญาเอก ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมาผลงาน
วิจัยของผู้ได้รับทุนการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “EFFECT OF STRIP
THICKNESS ON MECHANICAL ADHESION OF THERMAL
OXIDE SCALE OF HOT ROLLED LOW CARBON STEEL
STRIP” ได้รับเกียรติให้ไปน�ำเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับโลก
HTCPM 2016 (9 th International Symposium on HighTemperature Corrosion and Protection of Materials) นอกจากนี้
ผลงานวิจัยของผู้ได้รับทุนการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “Effects of
carbon and coiling temperature on the adhesion of thermal
oxide scales to hot-rolled carbon steels” ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ Corrosion Science ซึ่งเป็น
วารสารที่มีการน�ำไปใช้ในการอ้างอิงส�ำหรับงานวิจัยเป็นอย่าง
มากส�ำหรับสาขาวัสดุศาสตร์
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจําปี 2559

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจโดยยึด
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้น
เป็นภัยร้ายที่บั่นทอนทําลายองค์กร และประเทศชาติโดยรวม
รวมถึงให้การสนับสนุนการด�ำเนินนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นของบริษัท จนบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Certified
Company) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดย
ในปี 2559 บริษัทมีการด�ำเนินการดังนี้

แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการก�ำกับดูแลเพือ่ ควบคุมป้องกัน
และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
บริษัท สรุปได้ดังนี้
1. นโยบายและระเบียบรวมทัง้ แนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง
กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั ได้ประกาศใช้นโยบายคณะกรรมการบริษทั เรือ่ ง
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และแนวปฏิบัติคณะกรรมการ
บริษัท ว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตั้งแต่ปี 2557
ซึ่งเป็นการยืนยันถึงเจตจ�ำนงและความคาดหวังของบริษัทใน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ส�ำหรับนโยบายคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ ก�ำหนดไว้วา่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ต้ อ งไม่ ย อมรั บ หรื อ กระท� ำ การใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ทัง้ กฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศทีบ่ ริษทั ไปด�ำเนินธุรกิจ
อยู่อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเห็นควรให้
บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทได้น�ำนโยบาย
เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงประกาศหรือแนว
ปฏิบัติที่ออกโดยอาศัยนโยบายฉบับนี้ไปถือปฏิบัติด้วย
ส่วนแนวปฏิบตั คิ ณะกรรมการบริษทั ว่าด้วยเรือ่ ง การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหรือให้
ของขวัญหรือของก�ำนัล การเลีย้ งรับรองและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
การบริจาค หรือเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนเพื่อการกุศลหรือ
สาธารณกุศลหรือสาธารณประโยชน์ การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเมือง และวิธีปฏิบัติเมื่อพบการทุจริตคอร์รัปชั่น เพิ่มเติม
จากการปฏิบัติตามวิถีเอสเอสไอ (SSI WAY) ซึ่งได้กล่าวถึงเรื่อง
การตั้งมั่นในจริยธรรม ในปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
และเรื่องความซื่อสัตย์ ที่ปรากฏในจริยธรรมธุรกิจ จริยธรรม

พนักงาน และค่านิยมของบริษัท รวมทั้งเรื่องการด�ำเนินการ
ด้านจริยธรรมของพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ทีก่ ำ� หนดไว้ในแนวปฏิบตั ิ ว่าด้วยเรือ่ ง ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
2. การสือ่ สารนโยบายและระเบียบรวมทัง้ แนวปฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญในการสื่อสารนโยบายและ
ระเบียบรวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ ซึง่ พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงนโยบายและระเบียบ
รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ผ่านทางระบบ Intranet ของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ยังได้เปิดเผย
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
อีกด้วย
3. การฝึกอบรม
บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
พนักงานตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าพนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจอย่างแท้จริง
และสามารถปฏิบัติตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท และแนว
ปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยนอกจากที่ไ ด้มีการจัดสัมมนาให้พนักงานใน
บางส่วนแล้วก็มีการบรรยายในหัวข้อเรื่องนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตของบริษัทในการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ ซึ่งในปี
2559 บริษัทจัดปฐมนิเทศทั้งหมด 4 ครั้ง
4. การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ
บริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งานด� ำ เนิ น การขั บ เคลื่ อ น
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท เพื่อด�ำรงไว้
ซึ่งการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและเจตจ�ำนง
ของคณะกรรมการบริษัท ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
และเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า บริ ษั ท มี ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ มีการมอบหมายอ�ำนาจและ
ความรับผิดชอบ ที่ชัดเจนเพื่อน�ำนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ โดยในปี 2559 คณะท�ำงานด�ำเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท
ได้ทำ� การศึกษาร่างแนวทางการก�ำหนดมาตรการควบคุมภายใน
ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับนิตบิ คุ คลในการป้องกันการให้สนิ บนเจ้าหน้าที่
รั ฐ ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ และเตรียมความพร้อมของบริษัทโดยจัดท�ำแผน
งานเพื่อด�ำเนินการให้สอดคล้องกับร่างแนวทางดังกล่าวที่จะมี
การประกาศใช้ต่อไป

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

5. การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริ ษั ท ประเมิ น ความเสี่ ย งจากการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น
โดยส�ำนักบริหารความเสี่ยงกลุ่มเป็นผู้ประสานงานกับเจ้าของ
ความเสี่ ย งแต่ ล ะสายงาน ให้ มี ก ารประเมิ น และรวบรวมผล
การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเจ้าของ
ความเสีย่ งแต่ละสายงานจะระบุเหตุการณ์ทอี่ าจมีความเสีย่ งจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ
ของความเสี่ยง ทบทวนและก�ำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ เพื่อน�ำเสนอ
คณะท�ำงานบริหารความเสีย่ งพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสม
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบเป็นรายปี

บริ ษั ท ก� ำ หนดแนวทางการติดตามและประเมิ นผล
การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น ดังนี้
1. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทมีช่องทางเพื่อรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
เกีย่ วกับการกระท�ำผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
การกระท�ำการทุจริต หรือกระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ หรือ
การกระท�ำการทุจริตคอร์รัปชั่น การกระท�ำการฝ่าฝืนต่อนโยบาย
เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท การกระท�ำ
การขัดต่อหรือการละเลยต่อหน้าทีต่ ามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ ค�ำสัง่
หรือระเบียบต่างๆ ของบริษัท รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง
ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมถึงการกระท�ำอื่นๆ ที่อยู่
ในข่ายท�ำให้ผแู้ จ้งหรือบริษทั ได้รบั ความเสียหาย โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมถึงผู้ให้ข้อมูล และมี
มาตรการในการตรวจสอบและก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรับผูก้ ระท�ำ
ความผิดตามนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียนทีม่ ถี งึ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ผี า่ นช่องทาง
การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจะได้รบั การติดตามและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องและแจ้ง
ผลการด�ำเนินการกลับไปยังผู้แจ้งโดยเร็ว รวมทั้งรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย และมีการสรุปผลการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทปีละสองครั้ง

2. การตรวจสอบภายใน
ส�ำนักตรวจสอบภายในกลุม่ เป็นผูม้ สี ว่ นร่วมในการประเมิน
เพือ่ ให้ความเชือ่ มัน่ และให้คำ� แนะน�ำปรึกษาเกีย่ วกับกระบวนการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน โดยมีการประเมินการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายจัดการ
ของบริ ษั ท เป็ น รายครึ่ ง ปี โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การประเมิ น
ความเสี่ ย งที่ ร ายงานทางการเงิ น ของบริ ษั ท อาจไม่ ถู ก ต้ อ ง
เนื่องจากการทุจริตหรือใช้สินทรัพย์โดยไม่สมควร (Risk Factors
Relating to Misstatements Arising from Fraudulent Financial
Reporting or Misappropriation of Assets) นอกจากนี้ ส�ำนัก
ตรวจสอบภายในกลุ่มยังมีการจัดท�ำแผนการตรวจสอบแม่บท
แผนการตรวจสอบประจ�ำปีตามแนวทางที่ค�ำนึงถึงความเสี่ยง
โดยรวมถึงความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ด้วย และด�ำเนินการ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
3. การประเมินความเข้าใจและการปฏิบัติตาม
จริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมของพนักงาน
เมื่อเดือนธันวาคม 2559 บริษัทได้ส�ำรวจความเข้าใจ
และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) ของ
บริษัท ซึ่งประกอบด้วยจริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมพนักงาน
ของบริษัท โดยให้พนักงานตอบแบบประเมินเพื่อสํารวจตนเอง
ในเรื่องการรับรู้และความรู้ความเข้าใจใน Code of Conduct
รวมถึงส�ำรวจการรับทราบและความเข้าใจถึงนโยบายและแนว
ปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น เพื่อนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาช่องทาง
การรับรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจในหัวข้อดังกล่าว ตลอดจน
เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ดังกล่าวด้วย
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจําปี 2559

การพัฒนาบุคลากร และสิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
มีความส�ำคัญที่ท�ำให้องค์กรด�ำเนินธุรกิจได้ประสบความส�ำเร็จ
จึงได้ก�ำหนดโครงสร้าง การจ้างงาน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ
การพัฒนาทักษะความรู้ ทั้งนี้ บริษัทยังได้ด�ำเนินการสานต่อ
โครงการ Care Organization เพือ่ ส่งเสริมความสัมพันธ์พนักงาน
และครอบครัวพนักงานให้มีความเหมาะสม สร้างบรรยากาศ
การท�ำงานร่วมกันทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีความสุข ระหว่างพนักงาน
กับพนักงาน การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างพนักงานกับ
บริษัท การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท�ำงาน ชีวิตส่วน
ตัวและครอบครัว (Work Life Balance) และส่งเสริมพนักงาน
ที่เป็นคนดี คนเก่ง ให้เป็นที่ยอมรับและเชิดชูเกียรติให้พนักงาน
ทั่วไปทราบ

โครงสร้างพนักงาน

ในปี 2559 บริษทั มีจำ� นวนพนักงาน ณ เดือนธันวาคม 2559
เท่ากับ 1,151 คน แบ่งเป็นพนักงานประจ�ำ  ส�ำนักงานกรุงเทพ
เท่ากับ 138 คน และโรงงานบางสะพาน เท่ากับ 1,013 คน และ
แบ่งเป็นระดับพนักงาน
• ระดับบริหาร
จ�ำนวน 47 คน
• ระดับจัดการ
จ�ำนวน 228 คน
• ระดับบังคับบัญชา จ�ำนวน 435 คน
• ระดับปฏิบัติการ จ�ำนวน 441 คน

จ�ำนวนพนักงานในกลุ่มเอสเอสไอ
กลุ่มพนักงาน

SSI

TCRSS

WCE

PPC

รวม

ระดับบริหาร

47

9

2

0

58

ระดับจัดการ

228

63

30

3

324

ระดับบังคับบัญชา

435

198

132

27

792

ระดับปฏิบัติการ

441

560

153

53

1,207

1,151

830

317

83

2,381

324

139

164

0

627

รวม
พนักงานจ้างเหมา

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
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การจ้างงาน

64 ต�ำแหน่ง มีจ�ำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจ�ำนวน 128 คน
สามารถสรรหาว่าจ้างได้จำ� นวน 52 คน แบ่งเป็นบุคคลภายนอกได้
รับคัดเลือกแล้ว 18 คน พนักงานภายในได้รบั การคัดเลือก จ�ำนวน
34 คน ส�ำหรับผูพ้ กิ ารและผูท้ พุ พลภาพนัน้ ด้วยลักษณะงานท�ำให้
บริษทั รับผูพ้ กิ ารท�ำงานได้จำ� กัด อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้ชว่ ยเหลือ
ผ่านการสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

บริษทั มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานบริษทั ได้รบั การพิจารณา
แต่งตั้ง โอนย้าย ไปด�ำรงต�ำแหน่งใหม่โดยคัดเลือกจากพนักงาน
ที่มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติที่เหมาะสมกับต�ำแหน่ง
ดั ง กล่ า ว ในกรณี ไ ม่ ส ามารถหาพนั ก งานที่ มี ค วามเหมาะสม
ส�ำหรับต�ำแหน่งดังกล่าวได้ บริษัทจะรับจากบุคคลภายนอก
ส� ำ หรั บ คุ ณ สมบั ติ ผู ้ ส มั ค รบริ ษั ท เปิ ด รั บ ผู ้ ส มั ค รทุ ก เพศ
เชื้อชาติ ศาสนา ที่มีอายุไม่ต�่ำกว่า 18 ปี และมีคุณวุฒิและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การสรรหาคัดเลือกผู้สมัครที่มี
ความรู้ความสามารถเข้าปฏิบัติงานในต�ำแหน่งอย่างเป็นธรรม
และมีประสิทธิภาพ บริษัทด�ำเนินการทดสอบและการสัมภาษณ์
โดยคณะกรรมการ ในปี 2559 ประกาศต�ำแหน่งงานจ�ำนวน

การพัฒนาพนักงาน
บริษทั ได้กำ� หนดแนวทางพัฒนาพนักงานตาม Competency
Base และพัฒนาพนักงานให้เป็นคนเก่ง คนดี ตามวิถีเอสเอสไอ
(SSI WAY) เพือ่ ก้าวสูก่ ารท�ำงานอย่างมืออาชีพ ในปี 2559 บริษทั
ได้จัดอบรมหลักสูตรอบรมต่างๆ ได้แก่

การฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มพนักงานเอสเอสไอปี 2559
แนวทาง

วิธีการ

ผลงานปี 2559

การอบรมพนักงานที่ผ่านการ OJT การก�ำหนดมาตรฐานความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นของต�ำแหน่งงานต่างๆ  
(On-the-Job Development)
แล้วหัวหน้างานรับผิดชอบอบรม สอนงานให้พนักงานในต�ำแหน่งงาน
ดังกล่าว สามารถท�ำได้ตามระดับความรู้และทักษะที่ต้องการ โดยมี
การติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดเป็นประจ�ำ

จ�ำนวนพนักงาน 909 คน

การอบรมภายในบริษัท
หลักสูตรตามขีดความสามารถหลัก (Competency Training)
(In-house Classroom Training) หลักสูตรด้านเทคนิค
หลักสูตรด้านเพิ่มผลผลิต
หลักสูตรด้านคุณภาพ
หลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ เป็นต้น

116 หลักสูตร
จัด 178 ครั้ง
จ�ำนวนพนักงาน 1,019 คน
ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย
26.24 ชั่วโมง/คน/ปี

การพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี
คนเก่ง ตามวิถีเอสเอสไอ

จัดกิจกรรมทีมงานภายใน
12 ครั้ง พนักงานร่วม 975 คน

กิจกรรมพัฒนาพนักงานให้รับทราบพฤติกรรมตามค่านิยม iFacts

การอบรมภายนอกบริษัท
การส่งเสริมพนักงานไปอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันภายนอก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งในและต่างประเทศ
(Domestic and Overseas Training)

93 หลักสูตร
จ�ำนวนพนักงาน 183 คน
จ�ำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย
11.50 ชั่วโมง/คน/ปี

การรับทราบแผนกลยุทธ์
พนักงานระดับจัดการขึ้นไป รับทราบ นโยบาย แผนกลยุทธ์
ประจ�ำปีของแต่ละสายงาน
ผ่านการรายงานการด�ำเนินงานตามแผนงาน (Goal Program)
ผ่านการน�ำเสนอผลงาน
ตามแผนธุรกิจของแต่ละสายงาน
Goal Program Presentation 2016

พนักงานระดับจัดการขึ้นไป
เข้าร่วมรับฟังจ�ำนวน 180 คน
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจําปี 2559

การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์

แรงงานสัมพันธ์

บริษัทให้ความส�ำคัญกับสวัสดิการและผลประโยชน์ของ
พนักงาน ตามที่กฎหมายก�ำหนด ได้แก่ วันลาและวันหยุดต่างๆ
นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง ได้ จั ด สวั ส ดิ ก าร สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ตาม
ความเหมาะสมของสภาพการท�ำงานในแต่ละพื้นที่ อาทิ
• จัดชุดเครื่องแบบพนักงานให้ 2 ชุดต่อปี
• จัดรถรับส่งเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางมา
ปฏิบัติงาน 5 เส้นทาง รอบอ�ำเภอบางสะพาน
• จั ด เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า เช่ า บ้ า นให้ ส� ำ หรั บ พนั ก งานที่ มี
ภูมิล�ำเนาอยู่นอกเขตอ�ำเภอบางสะพาน
• จัดข้าวฟรีและอาหารราคาประหยัด โดยยังควบคุม
สุขอนามัยที่เหมาะสมให้กับพนักงาน
• เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ส� ำ หรั บ พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านโรงงาน
บางสะพาน
• จัดเงินช่วยเหลือค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบตั งิ าน
นอกพื้นที่และต่างประเทศ
• จัดเงินช่วยเหลือส�ำหรับพนักงานปฏิบัติงานกะ
• จัดกองทุน ส�ำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้พนักงานได้มีเงินทุน
ไว้เมื่อออกจากงาน
• จัดสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้พนักงานมีเงินออม และ
ให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อน
• การประกันสุขภาพ ประกันชีวติ และประกันภัยเดินทาง
ส�ำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ
• การประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับ
พนักงาน

บริษัทเห็นความส�ำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานกับผู้บริหาร เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศการท�ำงานที่มี
ประสิทธิภาพ ให้พนักงานมีความสมดุลระหว่างชีวิตการท�ำงาน
และชีวิตครอบครัว (Work Life Balance) จึงได้ด�ำเนินการ
โครงการสายสัมพันธ์ในองค์กร (Care Organization) อย่าง
ต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรม ดังนี้
• Meet Management การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานกับผู้บริหาร ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้
		• การแถลงนโยบายประจ�ำปี ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุม่ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่แจ้งให้ทราบถึงแผนกลยุทธ์
และนโยบายที่บริษัทจะมุ่งด�ำเนินการให้พนักงานระดับจัดการ
ขึ้นไปได้รับทราบ
		• การรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
(Goal Program Presentation) บริษัทก�ำหนดให้พนักงานระดับ
จัดการขึ้นไป ได้รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ได้
จัดท�ำไว้ เพื่อให้พนักงานระดับจัดการหน่วยงานอื่นได้รับทราบ
รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะผูบ้ ริหารเพือ่ การปรับปรุง
		• การชี้ แ จงกลยุ ท ธ์ ข องสายงาน ผู ้ บ ริ ห ารแต่ ล ะ
สายงานจัดประชุม ชี้แจง อธิบายให้พนักงานในสายได้รับทราบ
กลยุทธ์ที่ต้องด�ำเนินการ เพื่อให้สร้างความรับรู้และความเข้าใจ
แก่พนักงาน
		• ผู้บริหารพบปะพนักงาน และร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ด้วยกัน การเยี่ยมเยียนพนักงานในสายการผลิต กิจกรรมกีฬาสี
กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับพนักงาน และกิจกรรมบริจาคโลหิต
กิจกรรมท�ำบุญในวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมคนดี คนเก่งตาม
วิถีเอสเอสไอ เป็นต้น
• โครงการเพิ่มความผาสุกของพนักงานและครอบครัว
พนักงาน จัดกิจกรรมโครงการบ้านอบอุ่น เพื่อดูแลความเป็นอยู่
ของพนักงานและครอบครัว จ�ำนวน 100 ครอบครัว การจัดงาน
Family Day และจิตอาสาช่วยเหลือพนักงานที่บ้านไฟไหม้และ
น�้ำท่วม
• HR Clinic เป็นบริการซึ่งพนักงานในสายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ ให้บริการค�ำปรึกษาแก่พนักงานที่มีข้อสงสัย
ปัญหาเกี่ยวกับระเบียบนโยบายด้านบุคลากร เงินเดือน ภาษี
สวัสดิการต่างๆ เป็นต้น

การสื่อสารภายในเชิงสร้างสรรค์
บริษัทมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
เพือ่ สร้างสรรค์องค์กร เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ผ่าน
ช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ช่องทางการสื่อสาร

วัตถุประสงค์

ผลงานปี 2559

• สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบนโยบาย ทิศทาง การด�ำเนินงานและผลประกอบการ
• สัมภาษณ์กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ที่สำ� คัญของบริษัทโดยตรงจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร
และผู้บริหาร (เผยแพร่ทั้งทาง
อินทราเน็ตและโทรทัศน์ภายใน)

9 ครั้ง

การจัดเวทีน�ำเสนอผลงาน
และแผนการด�ำเนินงาน

เพื่อให้พนักงานระดับจัดการทุกคนได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางการด�ำเนินธุรกิจในภาพรวมของบริษัทของแต่ละสายงาน เพื่อสามารถน�ำไป
สื่อสารและถ่ายทอดต่อสู่ทีมงานในระดับฝ่ายและส่วนได้โดยชัดเจนถูกต้องและทั่วถึง

2 ครั้ง

เสียงตามสาย

เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลโดยตรงจากผู้บริหารสายงานต่างๆ เพื่อให้เข้าใจ
ในภาพรวมของธุรกิจและกระบวนการท�ำงานที่เกี่ยวข้อง

สัปดาห์ละ 5 วัน

ประชุมประจ�ำเดือน / ประชุม
ประจ�ำสัปดาห์ (Morning Talk)

เพื่อให้ผู้จัดการและพนักงานในฝ่ายงานได้มีการปรึกษา พูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารบริษัท
ติดตามงาน ปัญหาและอุปสรรคในการท�ำงาน

สัปดาห์ละ 1 ครัง้

ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์เข้าพบ
พนักงานตามหน่วยงาน
(Face to Face)

เข้าพบพนักงานแต่ละหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมของ
บริษัท พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน เพื่อน�ำไปด�ำเนินการ
หาแนวทางแก้ไขปรับปรุง

4 ครั้ง

ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์เยี่ยมพบ
พนักงานที่ปฏิบัติงานกะในพื้นที่
ท�ำงาน

เยี่ยมพบพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติงานรับฟังความคิดเห็นและให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา
ในเรื่องต่างๆ

12 ครั้ง

คณะกรรมการสวัสดิการ

เพื่อให้ฝ่ายบริหารทราบความต้องการของพนักงาน โดยฝ่ายตัวแทนของพนักงาน
และเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

4 ครั้ง

จัดท�ำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของบริษัท ทั้งที่ด�ำเนินการแล้ว
และก�ำลังจะด�ำเนินการ รวมทั้งให้ความรู้และสาระที่เป็นประโยชน์ในการด�ำรงชีวิต
และเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ

10 เรื่อง

การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจ เพื่อเป็นช่องทางในการเรียนรู้และเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรในการส่งเสริม
ต่อวิถีเอสเอสไอ
ให้พนักงานมีพฤติกรรม หรือมีวิธีการด�ำเนินชีวิตตามแนวทางของ “วิถีเอสเอสไอ”
ที่เป็นการส่งเสริมให้พนักงานเป็นทั้ง “คนดี” “คนเก่ง” และ “คนที่มีคุณภาพ”
ต่อทั้งองค์กรและสังคม

จัดกิจกรรม
4 กิจกรรม

โทรทัศน์เพื่อการสื่อสารภายใน
(Internal TV)

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส�ำคัญต่างๆ ไปยังพนักงานได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

4,090 เรื่อง

การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) เช่น Facebook  
Fan Page SSI Employee
Relations and Welfare

เพื่อให้พนักงานทราบข่าวสาร สาระต่างๆ ขององค์กร โดยใช้เป็นการสื่อสาร
สองช่องทาง ระหว่างบริษัทและพนักงาน ทั้งนี้ การน�ำ Social Media ที่เป็นการสื่อสาร
ที่ทันสมัย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบสื่อสาร
ทางโทรศัพท์แบบ Smart Phone

272  เรื่อง

กิจกรรม Steel Man Steel Mind

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวพนักงานกับบริษัท โดยการคัดเลือก
จากพนักงานที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทเป็นอย่างดี

จัดกิจกรรม
32 ครั้ง
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจําปี 2559

การพัฒนาทุนทางสังคมและชุมชน
บริษทั ยังคงมุง่ เน้นการพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย บนหลักพื้นฐานสามประการคือ ความคิดสร้างสรรค์
การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย และประสิทธิภาพของการด�ำเนินการ
โดยในปี 2559 บริษัทได้ด�ำเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชน
39 โครงการ (รวมกิจกรรมเอสเอสไออาสา 15 กิจกรรม) ผู้มีส่วน
ได้เสียที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมประมาณ 17,220 คน โดย
แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ การพัฒนาทุนทางสังคมซึ่งมุ่งเน้น
การสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม และส่วนทีส่ อง
คือการพัฒนาชุมชน ใน 4 ด้านหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพ
และพั ฒ นารายได้ และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี รวมทั้ ง
การสนับสนุนเพิม่ เติมในกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมพืน้ ถิน่

การพัฒนาทุนทางสังคม
กิจกรรมฅนเหล็กมินิมาราธอน 2559
บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จ� ำ กั ด (มหาชน) (SSI)
ได้ร่วมกับพันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็กในฐานะองค์กรร่วมจัด
ได้แก่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน) (TCRSS)
บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จ�ำกัด (NS-SUS) บริษัท
เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ�ำกัด (NS Blue Scope) และ
บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด (JSGT)
จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2559”
Thailand Iron Man Mini Marathon 2016 มอบเงินรายได้จาก
การจัดการแข่งขัน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 2 ล้านบาท ให้แก่
มูลนิธผิ ดู้ แู ล และให้ความช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส กิจกรรมดังกล่าว
จัดขึน้ ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ สวนลุมพินี มีผเู้ ข้าร่วม
กิจกรรมกว่า 1,200 คน จากการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ งท�ำให้
ยอดบริจาครวม 9 ปี กว่า 20 ล้านบาท

กิจกรรมการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติวันจักรี
บริ ษั ท ร่ ว มสนั บ สนุ น มู ล นิ ธิ ร าชประชาสมาสั ย ใน
พระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ด การแข่ ง ขั น เดิ น -วิ่ ง เฉลิ ม พระเกี ย รติ
วันจักรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติบูรพกษัตราธิราช
แห่งราชวงศ์จักรีทั้ง 8 พระองค์ รวมถึงให้ประชาชนได้ตระหนัก
ถึงประโยชน์ของการออกก�ำลังกายและความรู้รักสามัคคีต่อกัน
โดยรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้น�ำไปสมทบทุนในโครงการ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้านโรคเรื้อนและให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก
ก�ำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากบิดา-มารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์
ของมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ตามแนว
พระราชด�ำริ

การพัฒนาชุมชน
ในปี 2559 บริษัทได้ร่วมด�ำเนินโครงการพัฒนาชุมชน 37
โครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตจ�ำนงอันแน่วแน่ของการเป็น
พลเมืองที่ดีและได้รับความไว้วางใจจากชาวบางสะพานและผู้มี
ส่วนได้เสีย ด้วยมุง่ หวังทีจ่ ะสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ชุมชนและ
สังคมในการด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข การพัฒนาชุมชนนี้
มุ่ ง เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง บริ ษั ท พนั ก งาน
ประชาชนในชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการพัฒนา
การศึกษา การส่งเสริมดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
อาชีพและรายได้ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยที่ดี การร่วม
ดูแลท�ำนุบ�ำรุงศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งการพัฒนากิจกรรม
จิตอาสาของพนักงานภายใต้โครงการ “เอสเอสไออาสา”

ร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาชุมชน
การด�ำเนินงานกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาการศึกษา
บางสะพาน
โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน เป็นโครงการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาในอ�ำเภอ
บางสะพาน โดยเน้นองค์รวมทั้ง 3 มิติ (สถานศึกษา บุคลากร
และนักเรียน) ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์ เขต 1
ในการด� ำ เนิ น โครงการกองทุ น สหวิ ริ ย าร่ ว มพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาบางสะพาน ตั้งแต่ปี 2554 โดยในปี 2558 บริษัท
ได้ประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครสถานศึกษาเป้าหมาย
จ�ำนวน 36 แห่งจาก 7 ต�ำบลในเขตพืน้ ทีอ่ ำ� เภอบางสะพาน เพือ่ เข้า
ร่วมโครงการ ภายใต้ “โครงการกองทุนสหวิรยิ าร่วมพัฒนาคุณภาพ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การศึกษาบางสะพาน 2559 (รุ่นที่ 4)” เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ตามแนวทางการพัฒนาบนวิถแี ห่งความยัง่ ยืน โครงการดังกล่าว
เป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลา 3 ปี ณ ปัจจุบันได้ด�ำเนินการมา
แล้ว 4 รุน่ และมีโรงเรียนทีไ่ ด้รบั คัดเลือกให้รบั ทุนสนับสนุนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจ�ำนวน 6 โรงเรียน โดยในปี 2559 ได้ดำ� เนินการ
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤศจิกายน 2559 ตามกิจกรรม ดังนี้
รุ่นที่ 1 เริ่มด�ำเนินการปี 2554 ได้แก่ โรงเรียนขนาดกลาง
2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านดอนสง่า ต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ และ
โรงเรียนบ้านสวนหลวง ต�ำบลพงศ์ประศาสน์ (เสร็จสิ้นโครงการ)
รุ่นที่ 2 เริ่มด�ำเนินการปี 2556 ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่
1 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ
(เสร็จสิ้นโครงการ)
รุ่นที่ 3 เริ่มด�ำเนินการปี 2557 ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่
1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบางสะพาน ต�ำบลแม่ร�ำพึง ในปี 2559
ได้จัดกิจกรรมนิเทศและติดตามผลการด�ำเนินงานหลังรับทุน
สนับสนุนงวดที่ 2 และจัดกิจกรรมตรวจประเมินผลการด�ำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี ครั้งที่ 2 (ก่อนรับ
ทุนสนับสนุนงวดที่ 3)
รุ่นที่ 4 เริ่มด�ำเนินการปี 2558 ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก
2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ต�ำบลชัยเกษม และ
โรงเรียนบ้านวังยาว ต�ำบลทองมงคล ในปี 2559 ได้จัดกิจกรรม
นิเทศและติดตามผลการด�ำเนินงานหลังรับทุนสนับสนุนงวดที่ 1
และจัดกิจกรรมตรวจประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี ครั้งที่ 1 (ก่อนรับทุนสนับสนุน
งวดที่ 2)
รุ่นที่ 5 เริ่มด�ำเนินการปี 2559 โดยคณะกรรมการโครงการ
กองทุนสหวิริยาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกให้โรงเรียนขนาดใหญ่
1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านทองมงคล ต�ำบลทองมงคล ได้รับ
ทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโครงการ จากจ�ำนวน
10 โรงเรียนที่ส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปีเข้าร่วม
ประกวด
ในปี 2559 มีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ 4 แห่ง (รุ่นที่ 3 - 5)
สามแห่งด�ำเนินการตามแผนและเริม่ มีผลเชิงประจักษ์โดยโรงเรียน
บางสะพาน โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ และโรงเรียนบ้านวังยาว
มีผลคะแนนทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET)
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 59.20 ร้อยละ 54.90 และร้อยละ 46.82 ตาม
ล�ำดับ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 44.98
ในขณะที่อีกหนึ่งแห่ง คือ โรงเรียนบ้านทองมงคลเป็นโรงเรียน
ที่ได้รับทุนและเริ่มด�ำเนินการตามแผนเป็นปีแรก

โครงการพัฒนาศักยภาพช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม
เหล็กครบวงจร
บริษัทร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ภายใต้
โครงการผลิ ต ช่ า งเทคนิ ค เพื่ อ อุ ต สาหกรรมเหล็ ก ครบวงจร
เพื่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถของนั ก ศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ช่วยยกระดับ
องค์ความรู้ด้านโลหะวิทยาให้กับสถาบันการศึกษาและเยาวชน
ในพืน้ ที่ ในขณะทีห่ นุนให้ระดับการเข้าถึงแรงงานของบริษทั สูงขึน้
จนถึงปี 2559 มีผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาจากโครงการดังกล่าวแล้ว
9 รุ่น รวม 553 คน โดย 142 คนร่วมท�ำงานกับบริษัทในเครือ
สหวิริยา
โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชน
บริษัทและเครือสหวิริยาได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษา
เครือสหวิรยิ าประจ�ำปี 2559 ให้แก่เยาวชนในท้องถิน่ ทีม่ งุ่ มัน่ ตัง้ ใจ
ศึกษาแต่มฐี านะยากจนจาก 22 โรงเรียนในเขตอ�ำเภอบางสะพาน
จ�ำนวน 256 ทุน มูลค่ารวม 590,000 บาท ดังนี้
• ทุนการศึกษาทัว่ ไประดับชัน้ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
จ�ำนวน 254 ทุน มูลค่า 275,000 บาท
• ทุนปริญญาตรีตอ่ เนือ่ งจ�ำนวน 1 ทุน มูลค่า 35,000 บาท
• ทุนครูสร้างเด็ก เหล็กสร้างครู เพื่อสนับสนุนโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในท้องถิน่ ทีศ่ กึ ษาในสาขาวิชาชีพครู
เพือ่ กลับมาเป็นครูพฒ
ั นาท้องถิน่ จ�ำนวน 8 ทุน มูลค่า 280,000 บาท
นอกจากนี้ พนักงานบริษัทในเครือสหวิริยายังสนับสนุน
ทุ น การศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม จากส่ ว นของบริ ษั ท ภายใต้ กิ จ กรรม
“ทุนนี้...เพื่อน้อง” อีกจ�ำนวน 97 ทุน รวมมูลค่า 123,000 บาท
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจําปี 2559

โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
บริษัทได้ร่วมมือกับสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่ จัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นขึ้น เพื่อจัดกระบวนการ
เรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับบริบททางสังคมในท้องถิน่ เป็นการปลูกฝัง
เรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริง ผ่านการเรียนการสอน
โดยพนักงานที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านสมัครเป็นครูอาสา
จ�ำนวน 9 คน สอนหนังสือให้กับนักเรียนในหัวข้อ “เหล็กกับชีวิต
ประจ�ำวัน” และหัวข้อ “อุตสาหกรรมเหล็กกับการพัฒนาชุมชน”
โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ จ�ำนวน 199 คน ได้รับความรู้จากครูอาสาเอสเอสไอ
จ�ำนวน 26 ชั่วโมงเรียน
ทั้งนี้ ในปี 2559 ได้มีการขยายพื้นที่ในการด�ำเนินโครงการ
จ�ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนสง่า และยังมีกิจกรรม
การสอนอย่างต่อเนือ่ งในพืน้ ทีโ่ รงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ทีผ่ า่ นมา
ได้ แ ก่ โรงเรี ย นวั ด นาผั ก ขวง โรงเรี ย นบ้ า นชะม่ ว ง โรงเรี ย น
บ้านดอนส�ำราญ และโรงเรียนบ้านท่าขาม ซึ่งได้เริ่มด�ำเนินการ
มาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 5 โรงเรียน
โครงการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา
โครงการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา “ศิลปะสร้างสรรค์
จินตนาการกว้างไกล” เป็นการเปิดโอกาสให้นกั เรียนในเขตอ�ำเภอ
บางสะพานเข้าร่วมการประกวดชิงทุนการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วม
การแข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
เขตพื้นที่อ�ำเภอบางสะพาน โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการ ได้ น� ำ ส่ ง เข้ า ประกวดในระดั บ นานาชาติ ที่
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในปีนี้ ด.ช.กรณ์ดนัย ด้วงทอง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดอนทอง ต�ำบล
ก�ำเนิดนพคุณ ได้รบั ราวัล Bronze Award การประกวดศิลปะเด็ก
นานาชาติ ครัง้ ที่ 46 ณ ประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ มีพธิ มี อบรางวัล เมือ่ วันที่
6 สิงหาคม 2559 ทีส่ วนสนุกฟันเนเรีย่ ม ถนนสุขมุ วิท 26 กรุงเทพฯ

โครงการอนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย ครั้งที่ 11
(To Be Engineer)
บริ ษั ท ร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาในเขตอ� ำ เภอบางสะพาน
น�ำเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 353 คน เข้ามาเรียนรู้
อุตสาหกรรมเหล็ก ภายใต้โครงการอนาคตเหล็กไทย สร้างด้วย
เด็ ก ไทย ครั้ ง ที่ 11 (To Be Engineer) โดยให้ ค วามรู ้ ด ้ า น
กระบวนการผลิ ต การดู แ ลสิ่ ง แวดล้ อ มและความปลอดภั ย
กิ จ กรรมชุ ม ชน และความส� ำ คั ญ ของเหล็ ก ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น
พร้อมเยี่ยมชมโรงงาน ผ่านกิจกรรมสันทนาการ ทั้งยังจัดให้มี
การแนะแนวการศึกษาต่อทางด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
สาขาทีเ่ กีย่ วข้อง และมีการท�ำแบบทดสอบบุคลิกภาพและบ่งบอก
อาชีพทีเ่ หมาะสมได้อย่างแม่นย�ำ สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการเลือกหลักสูตรศึกษาต่อในอนาคต
โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อความยั่งยืน
บริ ษั ท เล็ ง เห็ น คุ ณ ค่ า ความส� ำ คั ญ ของแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
พอเพียงตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และมีการสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อสังคมที่เน้นการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน จึงได้ริเริ่มโครงการ
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริฯ เพือ่ ความยัง่ ยืน
ตัง้ แต่ปี 2555 เป็นต้นมา ในพืน้ ทีโ่ รงเรียนบ้านหนองจันทร์ โรงเรียน
บ้านดอนส�ำราญ โรงเรียนวัดนาผักขวง และศูนย์สง่ เสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามระบบอัธยาศัย (กศน.) บางสะพาน
ซึ่งที่ผ่านมามีการด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
โดยในปี 2559 นี้ บริษทั ได้ขยายพืน้ ทีโ่ ครงการไปยังโรงเรียน
บ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 3 ต�ำบลชัยเกษม อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีกระบวนการด�ำเนินโครงการเพื่อน�ำไปสู่
ความยั่งยืน อันประกอบไปด้วยการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
การประชุมร่วมกับผู้บริหาร บุคลากรสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา และที่ประชุมหมู่บ้านเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และ
ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างบริษัท โรงเรียน และชุมชน
ผ่านกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

โครงการเกษตรอินทรีย์แผนใหม่ในสถานศึกษา ระบบ
ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)
เป็นโครงการพัฒนาต่อยอดจากโครงการยุวเกษตรอินทรีย์
ปลูกพืชไร้ดนิ ระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics System) ซึง่ เริม่
โครงการมาตัง้ แต่ปี 2555 ทีบ่ ริษทั เป็นผูร้ เิ ริม่ พร้อมส่งมอบแปลง
เกษตรอินทรีย์ ระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics System) ให้แก่
โรงเรียนน�ำร่องจ�ำนวน 1 โรงเรียน ซึ่งได้แก่โรงเรียนบ้านท่าขาม
หมูท่ ี่ 4 ต�ำบลแม่รำ� พึง อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
มีนักเรียนจ�ำนวน 150 คน ได้รับผลประโยชน์ และโรงเรียนได้มี
การด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 บริษัทได้ขยาย
โครงการไปยั ง โรงเรี ย นบ้ า นมรสวบ หมู ่ ที่ 3 ต� ำ บลชั ย เกษม
ในรูปแบบความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและบริษทั ในการจัดสร้าง
แปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพือ่ ให้นกั เรียนได้ฝกึ ทักษะทางธุรกิจ
การผลิต และการจัดจ�ำหน่ายในรูปแบบสหกรณ์ของโรงเรียน
มี นั ก เรี ย นได้ รั บ ผลประโยชน์จากโครงการ จ�ำนวน 354 คน
โดยผลผลิตน�ำเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน และส่วนที่เหลือ
จ� ำ หน่ า ยให้ กั บ ชุ ม ชน สร้ า งรายได้ เ สริ ม ให้ กั บ นั ก เรี ย น และ
บูรณาการกิจกรรมโครงการให้เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในปี 2557 เอสเอสไอได้ขยายโครงการยุวเกษตร
อินทรีย์ปลูกพืชไร้ดิน ระบบไฮโดรโปนิกส์ ไปยังพื้นที่โรงเรียน
บ้านห้วยทรายขาวมีนักเรียนได้รับผลประโยชน์จากโครงการ
จ�ำนวน 214 คน และโรงเรียนบ้านสวนหลวงมีนักเรียนได้รับ
ผลประโยชน์จากโครงการ จ�ำนวน 141 คน เพือ่ ให้นกั เรียนได้เรียนรู้
ทักษะธุรกิจ ด้านการผลิต การบริหารจัดการ และด้านการตลาด
โดยผลผลิตที่ได้จากโครงการจะน�ำเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน
ของโรงเรียน และจ�ำหน่ายให้ผปู้ กครองและชุมชนต่อไป ในขณะที่
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เสริมในระหว่างเรียน
ส�ำหรับปี 2559 บริษัทได้ขยายพื้นที่ด�ำเนินงานโครงการ
ไปยังโรงเรียนบ้านทองมงคล หมู่ที่ 6 ต�ำบลทองมงคล โดยมี
นักเรียนที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการจ�ำนวน 611 คน
และในขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ยั ง มี ก ารตรวจติ ด ตามโครงการ
อย่างเข้มข้นในพืน้ ทีโ่ รงเรียนทัง้ 4 แห่ง ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ โดยเน้น
การบริหารจัดการโครงการให้มปี ระสิทธิภาพ เพิม่ เติมทักษะธุรกิจ
ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และเน้นการสร้างยุวเกษตร
อินทรีย์รุ่นใหม่โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมนักเรียนที่สนใจ ให้รุ่นพี่
ช่วยสอนรุ่นน้อง เพื่อสร้างตัวแทนในการรับผิดชอบโครงการให้มี
ความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

โครงการเกษตรอินทรีย์แผนใหม่ เพื่อกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างยั่งยืน
บริษัทได้ขยายผลโครงการไปสู่ชุมชนในพื้นที่ยุทธศาสตร์
รอบโรงงานที่มีความพร้อม มีศักยภาพ และยอมรับเงื่อนไข
โครงการได้ โดยท�ำการส�ำรวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่
พร้อมประชุมหารือร่วมกับผูน้ ำ� ชุมชน คณะกรรมการหมูบ่ า้ น และ
ประชาชนในพื้นที่มาแล้วหลายหมู่บ้าน เพื่อประเมินศักยภาพ
ทีจ่ ะท�ำให้โครงการประสบผลส�ำเร็จ ซึง่ ได้คดั เลือกชุมชนบ้านธงชัย
หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลธงชัย เป็นพืน้ ทีด่ ำ� เนินโครงการ มีการจัดตัง้ กลุม่ โดย
ใช้ชอื่ ว่า “กลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านกรูด” มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน 33 คน โดยได้มกี ารคัดเลือกคณะกรรมการ มีการระดมหุน้
ในการด�ำเนินโครงการ สมาชิกร่วมแรงร่วมใจปรับพื้นที่ ก่อสร้าง
โรงเรือนเพาะปลูกร่วมกับพนักงานอาสาจากบริษทั ได้มกี ารศึกษา
ดูงานและฝึกอบรมเรื่องการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์แผนใหม่จาก
ผู้เชี่ยวชาญ และด�ำเนินกิจกรรมต่อไป โดยใช้รูปแบบการบริหาร
จัดการผ่านคณะกรรมการกลุ่ม ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา
ในปี 2559 มี ก ารคั ด เลื อ กคณะกรรมการกลุ่ ม ที่ ม าจาก
สมาชิก เพื่อบริหารโครงการ มีการระดมหุ้น โดยสมาชิก 1 คน
สามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน 5 หุ้น หุ้นละ 200 บาท โดยปัจจุบันมีหุ้น
จ�ำนวนทั้งสิ้น จ�ำนวน 45 หุ้น รวมมูลค่า 9,000 บาท โดยจะน�ำ
เงินดังกล่าวไปบริหารจัดการโครงการต่อไป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านกรูดได้จดั ท�ำโครงสร้างการบริหารจัดการ โดยแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ
ได้แก่ ฝ่ายการผลิต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี/การเงิน และ
ฝ่ายเลขานุการ โดยมีรายละเอียดในบทบาทหน้าที่ชัดเจน จาก
การด�ำเนินกิจกรรมทีผ่ า่ นมา สามารถปลูกผักได้แล้วจ�ำนวน 6 รุน่
มียอดการจ�ำหน่ายจ�ำนวนทั้งสิ้น จ�ำนวน 9,655 บาท นอกจากนี้
ยังมีแนวทางในการน�ำผลิตภัณฑ์มาแปรรูปเพือ่ จะสร้างมูลค่าเพิม่
อีกทางหนึ่ง เน้นการพัฒนาศักยภาพกลุ่มให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
มีการจัดท�ำกฎระเบียบข้อบังคับกลุ่มที่ชัดเจน และในอนาคตจะ
จัดท�ำเป็นศูนย์การเรียนรูใ้ ห้กบั ชุมชนอืน่ ๆ ได้มาศึกษาดูงานต่อไป
โครงการสภาเยาวชนระดับหมู่บ้าน
โครงการสภาเยาวชนระดั บ หมู่ บ ้ า นจะเน้ น การบริ ห าร
จัดการศูนย์พัฒนาเรียนรู้ทักษะชีวิตเยาวชนโดยสภาเยาวชน
เพือ่ ให้เยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้เตรียมความพร้อมของตนเอง
ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการพัฒนาศักยภาพ และ
ด้านการสร้างจิตส�ำนึกสาธารณะรักษ์บา้ นเกิด เพือ่ ร่วมกันพัฒนา
ชุมชนของตนเองให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจําปี 2559

จากการด�ำเนินโครงการในปี 2559 มีผลการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
• มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเยาวชนบ้านดอนสง่า
แทนคณะกรรมการเดิมที่หมดวาระ (วาระคราวละ 2 ปี) โดยมี
คณะกรรมการชุดใหม่ จ�ำนวน 9 คน ที่ปรึกษา จ�ำนวน 5 คน
• จัดกิจกรรมสร้างจิตส�ำนึกสาธาณะ ได้แก่ การปรับปรุง
ภูมทิ ศั น์ลานกีฬาต้านยาเสพติดประจ�ำหมูบ่ า้ น เช่น การตีเส้นทาสี
สนามฟุตซอล การตัดหญ้าริมสนาม การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
รอบลานกีฬา และพื้นที่ใกล้เคียง
• เข้าร่วมเสนอแผน และได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเงิน
จ�ำนวน 20,000 บาท เพือ่ น�ำไปจัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้ งกันยาเสพติด
ในชุมชน โดยมีการจัดฝึกอบรมเยาวชนในสถานศึกษา จ�ำนวน
1 ครั้ง และเยาวชนในหมู่บ้าน จ�ำนวน 1 ครั้ง เพื่อสร้างแกนน�ำ
เยาวชนอาสาฯ เผยแพร่ความรู้เรื่องยาเสพติดในสถานศึกษา
และชุมชนต่อไป

พัฒนาอาชีพเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจครัวเรือน
บริษัทได้ด�ำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรท้องถิ่นและกลุ่มแม่บ้าน ได้แก่
การสนับสนุนโครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา
โครงการสหวิริยาร่วมพัฒนาด�ำเนินการโดยเครือสหวิริยา
โดยมีการจัดตั้งธนาคารชุมชนในเขตพื้นที่ 4 ต�ำบลรอบโรงงาน
ไปแล้ว 4 รุ่น รวม 18 แห่ง มีกองทุนรวมทั้งสิ้น 28,495,366 บาท
และมีสมาชิกร่วมโครงการได้รับประโยชน์ รวม 3,114 ราย
การเพิ่มสัดส่วนการรับพนักงานในพื้นที่
ด้วยนโยบายการส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ และต้องการ
ให้ประชาชนในอ�ำเภอบางสะพานและใกล้เคียงไม่ต้องอพยพ
ย้ า ยถิ่ น ในการหารายได้ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 กลุ ่ ม
เอสเอสไอที่โรงงานบางสะพานมีการจ้างงานพนักงานในปี 2559
จ�ำนวน 2,088 คน เป็นพนักงานที่มีภูมิล�ำเนาในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์จ�ำนวน 1,623 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 77.73
นอกจากนี้ ยังมีการจ้างพนักงานรับเหมาจ�ำนวน 627 คน
สนับสนุนสินค้าและบริการจากชุมชนบางสะพาน
บริษัทสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมรายได้ของกลุ่ม
ผู ้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ชุ ม ชนในพื้ น ที่ อ� ำ เภอบางสะพานด้ ว ยการจั ด ซื้ อ
ผลิตภัณฑ์และสินค้าภายในชุมชน จากกลุ่มอาชีพต่างๆ จาก
ชุมชนบางสะพานมูลค่ารวมประมาณ 173 ล้านบาท และในปี
2560 คาดว่าจะมีมูลค่าการจัดซื้อจัดหาจากชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น
185 ล้านบาท

ดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนอกจากการควบคุม
ดูแลกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่ามลสารที่ระบายออกจาก
กระบวนการผลิตไม่สง่ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ และอาชีวอนามัย
ของพนักงานและคนในชุมชนแล้ว บริษทั ยังได้รว่ มมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินกิจกรรมรณรงค์ และส่งเสริมคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง รวมมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อม
1,342 คน
โครงการเอสเอสไอ...รักษ์ชายหาด
บริษัทได้น�ำคณะผู้บริหารพนักงานกลุ่มเอสเอสไอร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่รำ� พึง ผูป้ ระกอบการโรงแรม ร้านค้า
นักเรียน และประชาชนทัว่ ไป ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอบางสะพาน ร่วมกิจกรรม
“เอสเอสไอ…รั ก ษ์ ช ายหาด” (SSI Beach Clean-Up)”
เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน
ของทุกปี ภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United
Nations Environment Programme: UNEP) โดยในปีนี้ ได้กำ� หนด
ค�ำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกไว้ว่า “GO WILD for LIFE” หรือที่ใช้
รณรงค์กนั ในประเทศไทยว่า “หยุดซือ้ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปญ
ั หา
สัตว์ป่าสูญพันธุ์” โดยทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันปกป้องสัตว์ป่า
ด้วยการหยุดวงจรหยุดซื้อหยุดขายหยุดฆ่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดแม่ร�ำพึง ต�ำบลแม่ร�ำพึง
อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทางประมาณ
3 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 527 คน
โครงการสองล้อรักษ์บางสะพาน
บริษัทและเครือสหวิริยาร่วมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ
2 ล้อรักษ์บางสะพาน 2559 (Bangsaphan Car Free Day
2016) ขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนบางสะพานตระหนักถึง
เรื่ อ งการลดภาวะโลกร้ อ นและลดการใช้ พ ลั ง งานควบคู ่ กั บ
การออกก�ำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ซึ่งการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจน�ำจักรยานจ�ำนวน 467 คันร่วมกัน
ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพระยะทางไป-กลับ 12 กิโลเมตร เส้นทาง
ระหว่างหน้าที่ว่าการอ�ำเภอบางสะพาน และองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลแม่รำ� พึง รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนทัว่ ไปร่วมกัน
ดับเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงาน เป็นเวลา 30 นาที ตั้งแต่ เวลา
08.00 น. - 08.30 น. ซึ่งจากการค�ำนวณกิจกรรมในวันดังกล่าว
สามารถช่ ว ยลดการปล่ อ ยคาร์ บ อนไดออกไซด์ ป ระมาณ
2,129.52 กิ โ ลกรั ม คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ที ย บเท่ า และจาก
การค�ำนวณเบือ้ งต้นของการจัดกิจกรรมดังกล่าวนับตัง้ แต่การจัด

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

กิจกรรมครัง้ แรกในปี 2554 ถึงปัจจุบนั สามารถช่วยลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึงประมาณ 16,982.80 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
นอกเหนือจากนี้บริษัทและเครือสหวิริยายังได้จัดกิจกรรม
ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม ขึ้นภายใต้โครงการสองล้อรักษ์บางสะพาน เพื่อ
เชิญชวนชาวบางสะพานที่สนใจร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
รณรงค์ลดการใช้พลังงานพร้อมบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์รว่ มกัน
ในปี 2559 ได้ดำ� เนินกิจกรรมปัน่ รักษ์ ปันยิม้ ทัง้ สิน้ จ�ำนวน 2 ครัง้ ดังนี้
• กิ จ กรรมปั่นรัก ษ์ ปั นยิ้ม ครั้ง ที่ 1/2559 จั ด ขึ้ น เมื่ อ
วันที่ 24 เมษายน 2559 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 73 คนร่วมกัน
ปั่นจักรยานระยะทางไป-กลับ 12 กิโลเมตร เส้นทางจากหน้า
ที่ว่าการอ�ำเภอบางสะพาน เพื่อเก็บขยะที่วัดเขากะจิ ต�ำบล
ก�ำเนิดนพคุณ ร่วมกัน จากการค�ำนวณกิจกรรมในครั้งนี้สามารถ
ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 332.88 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
• กิจกรรมปั่นรักษ์ ปันยิ้ม ครั้งที่ 2/2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่
18 กันยายน 2559 มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม 121 คนร่วมกันปัน่ จักรยาน
ระยะทางไป-กลับ 26 กิโลเมตร เส้นทางจากหน้าที่ว่าการอ�ำเภอ
บางสะพาน ไปยังพืน้ ทีส่ าธารณะบ้านชะม่วง หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลพงศ์ประศาสน์
เพือ่ ปลูกต้นไม้จำ� นวน 300 ต้นร่วมกัน จากการค�ำนวณกิจกรรม
ในครั้งนี้สามารถช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ
1,195.48 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
จากการค�ำนวณเบื้องต้นกิจกรรมปั่นรักษ์ ปันยิ้ม ที่จัดขึ้น
ในปี 2559 ทัง้ 2 ครัง้ สามารถช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
เพิม่ เติมได้ประมาณ 1,528.36 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

กิจกรรมปั่นสองล้อช่วยพ่อปลูกป่า
บริ ษั ท ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนพื้ น ที่ บ างสะพานจั ด กิ จ กรรม
“ปั่นสองล้อช่วยพ่อปลูกป่า” โดยร่วมกันปั่นจักรยานไปยังพื้นที่
ต่างๆ เพื่อปลูกต้นไม้ นอกจากเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว
ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการปลูกต้นไม้และการลดการใช้พลังงาน
กิจกรรม “ปั่นสองล้อช่วยพ่อปลูกป่า” ด�ำเนินการมาแล้ว
ทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยครั้งที่หนึ่งปั่นจักรยานระยะทาง 30 กิโลเมตร
จากอ�ำเภอบางสะพานไปปลูกต้นไม้ที่วัดถ�้ำคีรีวงศ์ ต�ำบลธงชัย
ครัง้ ทีส่ องปัน่ จักรยานระยะทาง 12 กิโลเมตรจากอ�ำเภอบางสะพาน
ไปปลูกป่าต้นไม้ฟน้ื ฟูปา่ เขาทุง่ ขีต้ า่ ย ต�ำบลพงศ์ประศาสน์ ครัง้ ที่ 3
ปัน่ จักรยานระยะทาง 16 กิโลเมตร จากอ�ำเภอบางสะพานไปบวช
และปลูกป่าฟื้นฟู บริเวณถ�้ำเขาวงศ์ บ้านดอนสง่า หมู่ที่ 8 ต�ำบล
ก�ำเนิดนพคุณ ครั้งที่ 4 ปั่นจักรยานระยะทาง 9 กิโลเมตรจาก
อ�ำเภอบางสะพานไปปลูกต้นไม้ ณ ส�ำนักสงฆ์ทงุ่ ทับทอง หมูท่   ี่ 12
ต�ำบลร่อนทอง และครั้งที่ 5 ปั่นจักรยานระยะทาง 13 กิโลเมตร
จากอ�ำเภอบางสะพานไปปลูกต้นไม้ในพืน้ ทีส่ าธารณะบ้านชะม่วง
หมู่ที่ 3 ต�ำบลพงศ์ประศาสน์
โครงการธนาคารขยะเอสเอสไอส�ำหรับสถานศึกษา
บริษัทได้ด�ำเนินโครงการธนาคารขยะเอสเอสไอส�ำหรับ
สถานศึกษามาตัง้ แต่ปี 2551 มีโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการจ�ำนวน
8 แห่งในพื้นที่อ�ำเภอบางสะพาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสวนหลวง
โรงเรี ย นอนุ บ าลบางสะพาน โรงเรี ย นบ้ า นในล๊ อ ค โรงเรี ย น
หนองหญ้าปล้อง โรงเรียนบ้านมรสวบ โรงเรียนสมาคมเลขานุการ
สตรี 1 โรงเรียนบ้านคลองลอย และโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ โดย
ที่ผ่านมาเอสเอสไอได้จัดเวทีสัมมนาเครือข่ายโรงเรียนธนาคาร
ขยะทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ทัง้ 8 แห่ง และการจัดประกวดสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
สร้างจิตส�ำนึกให้เยาวชน มีสว่ นร่วมในการจัดการ และแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีในการแสดงออก
ถึงความคิดสร้างสรรค์ และเป็นกิจกรรมขยายผลโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เอสเอสไอได้ร่วมด�ำเนินการกับกลุ่มเยาวชนอย่าง
ต่อเนื่อง
โดยในปี นี้ บริ ษั ท ยั ง มี ก ารตรวจติ ด ตามและประเมิ น ผล
โครงการร่วมกับศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อย่างต่อเนื่อง โดย
ผลจากการลงพื้นที่ท�ำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
โครงการ ซึ่ ง โรงเรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณโรงเรียนละ 3,000 บาท จากส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เพื่อน�ำไป
ขยายผลและต่อยอดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste
School) โดยเน้นการสร้างจิตส�ำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ
ในสถานศึกษาต่อไป
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โครงการค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์
บริษัทร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายอบรมเครือข่ายเยาวชน
ด้านสิง่ แวดล้อมให้แก่ตวั แทนเยาวชนจากสถานศึกษาในเขตพืน้ ที่
บางสะพาน โดยมีนกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกๆ ปี เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกที่ดีให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นและ
ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีหัวใจสีเขียว มีจิตใจในการอนุรักษ์และ
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ
ที่ จั ด ขึ้ น โครงการค่ ายนัก อนุรัก ษ์รุ่น เยาว์ได้ด�ำเนิน โครงการ
ผ่านมาแล้วจ�ำนวน 10 ครั้ง มีเครือข่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์แล้ว
ทั้งสิ้น 1,027 คน
โดยในปี 2559 ได้ จั ด กิ จ กรรมค่ า ยนั ก อนุ รั ก ษ์ รุ่ น เยาว์
รุน่ ที่ 11 ขึน้ ในระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2559 ณ ค่ายนักอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านท่าขาม หมู่ที่ 4 ต�ำบลแม่ร�ำพึง อ�ำเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
จ�ำนวนทั้งสิ้น 109 คน จากโรงเรียนในพื้นที่ฯ จ�ำนวน 21 โรงเรียน
โดยนักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมตามฐานเรียนรู้จ�ำนวน 6 ฐาน
ในพื้นที่วนอุทยานป่ากลางอ่าว หาดแม่ร�ำพึง และที่โรงเรียน
บ้านท่าขาม นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมการปลูกจิตส�ำนึก
ด้านจิตอาสา ให้กับนักอนุรักษ์ โดยการท�ำบ่อน�้ำให้สัตว์ ร่วมกับ
พนักงานบริษทั ทีอ่ าสาเข้าร่วมกิจกรรม ณ วนอุทยานป่ากลางอ่าว
ต�ำบลแม่ร�ำพึง
หลังจากจัดกิจกรรมค่ายฯ แล้ว ทีมชุมชนสัมพันธ์ของบริษทั
ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม ประเมินผล และขยายผลกิจกรรม
จากการเข้ า ค่ า ยนั ก อนุรัก ษ์ ไปสู่โ รงเรีย นที่เข้า ร่ว มโครงการ
โดยรุ่นที่ผ่านมามีผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ นักอนุรักษ์ที่ผ่าน
การเข้าค่ายฯ ได้นำ� ความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปถ่ายทอดให้กบั เพือ่ นนักเรียน
คนอื่นๆ มีการจัดตั้งชมรมนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
มีแผนงานการจัดท�ำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และมีการด�ำเนิน
กิ จ กรรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในโรงเรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดย
การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารโรงเรียน และมีครูทรี่ บั ผิดชอบโครงการ
อย่างชัดเจน

ส่งเสริมสังคม-จรรโลงวัฒนธรรมและศาสนา
การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
บริษทั ร่วมกิจกรรมวันผูส้ งู อายุตำ� บลแม่รำ� พึงประจ�ำปี 2559
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและแสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรม
สรงน�้ำพระ รดน�้ำด�ำหัวขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการและ
กิจกรรมออกก�ำลังกายส�ำหรับผู้สูงวัย โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรมจ�ำนวน 349 คน พร้อมกันนี้บริษัทได้สนับสนุนของขวัญ
ให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุม
องค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่ร�ำพึง อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก 2559 บางสะพาน
เอสเอสไอร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กับองค์การบริหารส่วนต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลทองมงคล สวท.ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน โรงเรียนบ้านสวนหลวง และโรงเรียนวัดนาผักขวง

โครงการเอสเอสไออาสา
โครงการ “เอสเอสไออาสา” ในรูปแบบจิตอาสาพนักงาน
เป็นกิจกรรมทีใ่ ห้พนักงานและผูบ้ ริหารของบริษทั ร่วมท�ำกิจกรรม
และด�ำเนินการช่วยเหลือสังคมและชุมชนในเขตอ�ำเภอบางสะพาน
เพื่อสร้างความภูมิใจในตนเองให้กับพนักงาน
การสร้างวัฒนธรรมจิตอาสาทั่วทั้งองค์กร
ปี 2559 พนักงานของบริษัทได้ร่วมมือด�ำเนินกิจกรรมอาสา
ย่อยภายใต้โครงการ 25 ปี เอสเอสไอ 250 ความดีพนั ดวงใจอาสา
จ�ำนวน 15 ความดี

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

โครงการ “25 ปี เอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา” จำ�นวน 15 ความดี
ความดีที่ 136 ซ่อมแซมแปลงผักโรงเรียนบ้านมรสวบ
ความดีที่ 137 เก็บขยะและท�ำความสะอาดบริเวณวัดเขากะจิ
ความดีที่ 138 ตีเส้นสนามและโรงจอดรถโรงเรียนบางสะพาน
ความดีที่ 139 ซ่อมแซมโรงเรือนผักไฮโดรโปนิกส์เสียหายจากไฟไหม้ ชุมชนบ้านกรูด
ความดีที่ 140 ท�ำความสะอาดบริเวณวัดและทางขึ้นถ�้ำเขาม้าร้อง
ความดีที่ 141 จัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนบ้านท่าขาม
ความดีที่ 142 ร่วมพัฒนาแหล่งน�้ำส�ำหรับสัตว์ป่า ณ วนอุทยานเตรียมการอ่าวสยาม
ความดีที่ 143 ทาสีป้อมจราจรสามแยกไฟแดง ตลาดบางสะพาน
ความดีที่ 144 ปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีอาคารหลวงปู่ช่วง วัดหินกอง
ความดีที่ 145 จัดท�ำโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โรงเรียนบ้านทองมงคล
ความดีที่ 146 ท�ำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงจอดรถโรงงาน เสียหายเนื่องจากน�้ำท่วม
ความดีที่ 147 ตัดแต่งต้นไม้และปรับภูมิทัศน์โรงเรียนบางสะพานที่ได้รับความเสียหายจากน�้ำท่วม
ความดีที่ 148 ปรับปรุงภูมิทัศน์และท�ำความสะอาดบ้านพนักงานที่ได้รับความเสียหายจากน�้ำท่วม
ความดีที่ 149 ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
ความดีที่ 150 ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนบางสะพาน

รวมพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 254 คน หรือคิดเป็น
2,032 ชั่วโมงงาน และประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรมอาสา
พัฒนาชุมชน ทั้งสิ้น 201 คน หรือคิดเป็น 1,608 ชั่วโมงงาน

การขยายเครือข่ายอาสาสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
โครงการแต้มขันปันน้อง
บริษัทร่วมกิจกรรมจิตอาสา “แต้มขันปันน้อง ครั้งที่ 14”
ด้วยการมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ
อ�ำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559
พร้อมร่วมด�ำเนินกิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียน กิจกรรมนันทนาการ
แก่เด็กๆ กิจกรรมในครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ โดยคณะสือ่ มวลชน ชมรมพลังงาน
เพื่อสังคม
โครงการเยาวชนอาสาปันน�้ำใจสู่สังคม
บริษทั ได้รเิ ริม่ และจัดตัง้ เครือข่ายเยาวชนจิตอาสาในท้องถิน่
ในนาม “กลุม่ เยาวชนบางสะพานอาสา” สนับสนุนทุนตัง้ ต้นให้แก่
กลุ่มเยาวชนบางสะพานได้น�ำไปบริหารจัดการ โดยจัดกิจกรรม
หารายได้เข้ากลุม่ และน�ำเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมไปช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ในปี
2559 กลุม่ เยาวชนบางสะพานอาสาได้รว่ มกันจัดฟุตบอลการกุศล
เพือ่ หารายได้เข้ากลุม่ และน�ำเวลาว่างไปจัดท�ำริบบิน้ ไว้ทกุ ข์เพือ่
ร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
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ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. ตารางสรุปผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด
ตาม GRI

ข้อมูล

หน่วย

2557

2558

2559

หมายเหตุ

รายได้จากการขายและให้บริการรวม

ล้านบาท

65,276.00

20,173

19,824

ปริมาณขายเหล็กรวม (พันตัน)

ล้านบาท

3,318.00

1,126

1,232

(ปรับปรุงใหม่ ปี 2558)

EBITDA รวม

ล้านบาท

808.00

(37,897)

2,203

(ปรับปรุงใหม่ ปี 2558)

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิรวม

ล้านบาท

(4,903.00)

(40,959)

(2,869)

(ปรับปรุงใหม่ ปี 2558)

คู่ค้า*

ล้านบาท

3,099.00

1,502.00

1,320.00

พนักงาน**

ล้านบาท

620.24

546.71

658.12

สถาบันการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)

ล้านบาท

1,669.89

2,345.44

2,607.13

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม***

ล้านบาท

17.81

13.91

5.2

ภาครัฐ (ภาษี)****

ล้านบาท

124.01

100.57

110.98

ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ
G4-EC1 ผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

การแบ่งปันมูลค่าด้านเศรษฐกิจ

*
**
***
****

มูลค่าจัดซื้อสินค้าทั่วไป
ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ค่าใช้จ่ายอื่นในการพัฒนาบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีบำ�รุงท้องถิ่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ตัวชี้วัด
ตาม GRI

ข้อมูล

หน่วย

2557

2558

2559

ร้อยละ

75

75

75

• ตลาดภายในประเทศกลุ่ม A1

ร้อยละ

76

79

79

• ตลาดภายในประเทศกลุ่ม A2

ร้อยละ

74

70

70

• ตลาดภายในประเทศกลุ่ม A3

ร้อยละ

-

86

89

• ตลาดภายในประเทศกลุ่ม B2

ร้อยละ

77

77

77

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของลูกค้า
G4-PR5

เป้าหมาย
ระดับความพึงพอใจของลูกค้า

2. ตารางสรุปผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
ตาม GRI

ข้อมูล

หน่วย

2557

2558

2559

ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ
G4-EN3 ปริมาณการบริโภคพลังงาน
โดยรวม

เมกะจูล (MJ)  

3,015,980,591.43 2,379,108,513.62 2,457,873,035.26

การบริโภคพลังงานทางตรง

เมกะจูล (MJ)  

2,265,435,128.01 1,768,090,287.55 1,785,019,175.26

• น�้ำมันเตา

ลิตร (Liter)

53,902,830.00

41,860,117.86

43962085.57

• ดีเซล

ลิตร (Liter)

657,318.00

536,149.00

559,965.00

326,235.00

409,677.00

345003.332

750,545,463.42

611,018,226.07

672,853,860.00

208,484.85

169,727.29

186,903.85

20,604,613.00

35,135,428

37,896,892

• LPG
การบริโภคพลังงานทางอ้อม

เมกะจูล (MJ)  

• ไฟฟ้า

เมกกะวัตต์ชวั่ โมง
(MWh)

G4-EN6 ปริมาณการใช้พลังงาน
ความร้อนสะสมที่ลดลงได้

เมกะจูล (MJ)  

หมายเหตุ

51

52

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจําปี 2559

ตัวชี้วัด
ตาม GRI

ข้อมูล

หน่วย

2557

2558

2559

หมายเหตุ

270,767.00

214,704.00

228,582.00

1.37

1.17

0.98

ตัวชี้วัดด้านการปลดปล่อย CO2
G4-EN15 การปลดปล่อย CO2

ตันคาร์บอน
ไดออกไซด์
เทียบเท่า
(Tons CO2)

ตัวชี้วัดด้านการใช้น�้ำ
G4-EN8 ปริมาณการบริโภคน�้ำใน
กระบวนการผลิต

ล้านลูกบาศก์เมตร

Wastes
G4-EN2 ปริมาณของเสียที่สามารถน�ำ
ไปรีไซเคิล

ร้อยละ

98.22

98.34

99.24

G4-EN23 ปริมาณของเสียที่น�ำไปเผา
ท�ำลาย

ร้อยละ

1.78

0.36

0.66

ปริมาณของเสียที่น�ำไปฝังกลบ ร้อยละ

0

1.3

0.1

ตัวชี้วัดด้านระบบขนส่ง
G4-EN30 จ�ำนวนพาหนะที่เป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทหรือเช่าใช้ส�ำหรับ
ขนส่งผลิตภัณฑ์
• รถบรรทุกสายสั้น

คัน

56

73.00

57.00

• รถบรรทุกสายยาว

คัน

700

878.00

838.00

• รถบรรทุกสายสั้น

เที่ยว

1,189

6,404

9,441

• รถบรรทุกสายยาว

เที่ยว

2,010

26,281

24,663

จ�ำนวนเที่ยวในการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

3. ตารางสรุปผลการด�ำเนินงานด้านบุคลากร
ตัวชี้วัด
ตาม GRI

ข้อมูล

หน่วย

2557

2558

2559

ตัวชี้วัดด้านการจ้างงาน
G4-LA1 จ�ำนวนพนักงาน

คน

• จ�ำนวนพนักงานบริษัท

คน

1,059

1020

1151

• จ�ำนวนพนักงานจ้างเหมา

คน

492

429

324

• ชาย

คน

865

882

934

• หญิง

คน

194

138

217

• 50 ปี ขึ้นไป

คน

61

77

88

• 30-50 ปี

คน

765

728

823

• น้อยกว่า 30 ปี

คน

233

215

240

• ระดับบริหาร

คน

40

26

47

• ระดับจัดการ

คน

142

152

228

• ระดับหัวหน้างาน

คน

420

405

435

• ระดับปฏิบัติการ

คน

457

437

441

จ�ำนวนพนักงานที่ลาออก

คน

63

118

93

สัดส่วนของพนักงานที่ลาออก

ร้อยละของ
จ�ำนวน
พนักงาน
ทั้งหมด

5.94

11.56

8.08

จ�ำแนกตามเพศพนักงานบริษัท

จ�ำแนกตามอายุ

แบ่งตามโครงสร้างกลุ่มพนักงานบริษัท

การลาออกของพนักงานบริษัท

จ�ำแนกตามเพศ
• ชาย

คน

43

84

60

• หญิง

คน

20

34

33

• 50 ปี ขึ้นไป

คน

-   

7

5

• 30-50 ปี

คน

45

62

64

• น้อยกว่า 30 ปี

คน

18

49

24

คน

110

96

80

จ�ำแนกตามอายุ

การจ้างงานใหม่ของบริษัท
จ�ำนวนพนักงานที่ถูกรับเข้ามาใหม่

หมายเหตุ

53

54

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจําปี 2559

ตัวชี้วัด
ตาม GRI

ข้อมูล
สัดส่วนของพนักงานที่ถูกรับเข้ามาใหม่

หน่วย
ร้อยละของ
จ�ำนวน
พนักงาน
ทั้งหมด

2557

2558

2559

10.38

9.41

6.95

จ�ำแนกตามเพศ
• ชาย

คน

60

73

55

• หญิง

คน

50

23

25

• 50 ปี ขึ้นไป

คน

-   

0

0

• 30-50 ปี

คน

54

25

16

• น้อยกว่า 30 ปี

คน

56

71

64

คน

9

5

8

จ�ำนวนพนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอด และยัง คน
กลับมาท�ำงาน

9

5

8

จ�ำแนกตามอายุ

ตัวชีวัดด้านการลาคลอดของพนักงาน
G4-LA3 จ�ำนวนพนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอด

ตัวชี้วัดด้านการฝึกอบรม
G4-LA9 ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย
จ�ำแนกตามพื้นที่สาขา
• ส�ำนักงานกรุงเทพ

ชั่วโมง/
คน/ปี

24.32

15.12

20.67

• โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน

ชั่วโมง/
คน/ปี

29.19

25.48

26.30

• ระดับจัดการ - ระดับบริหาร

ชั่วโมง/
คน/ปี

34.83

18.43

19.05

• ระดับปฏิบัติการ - ระดับหัวหน้างาน

ชั่วโมง/
คน/ปี

26.74

22.17

27.07

296

189

22

-   

-   

  -

จ�ำแนกตามระดับ

ตัวชี้วัดด้านการต่อต้านคอรัปชั่น
G4-SO4 จ�ำนวนพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมเรื่อง
จริยธรรมธุรกิจ และการสื่อสาร

คน

ตัวชี้วัดด้านจริยธรรมธุรกิจ
จ�ำนวนการละเมิดจริยธรรมธุรกิจ

กรณี

หมายเหตุ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ตัวชี้วัด
ตาม GRI

ข้อมูล

หน่วย

2557

ร้อยละ

100.00

2558

2559

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดด้านการจูงใจและรักษาพนักงาน
สัดส่วนของพนักงานบริษัทที่ได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ความผูกพันของพนักงานบริษัทที่มีต่อ
บริษัท
เป้าหมาย

100.00

100.00

ไม่ได้ด�ำเนินการ ไม่ได้ด�ำเนินการ
ส�ำรวจ
ส�ำรวจ
ร้อยละ

65.00

-   

-   

• พนักงานส�ำนักงานกรุงเทพ

ร้อยละ

9.40

-   

-   

• พนักงานโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน

ร้อยละ

90.60

-   

-   

• คะแนนความผูกพันบริษัท

ร้อยละ

54.00

-   

-   

• คะแนนความผูกพันส�ำนักงานกรุงเทพ

ร้อยละ

39.00

-   

-   

• คะแนนความผูกพันโรงงานบางสะพาน

ร้อยละ

56.00

-   

-   

จ�ำนวนพนักงานบริษัทที่เข้าร่วมท�ำแบบ
ส�ำรวจ

คะแนน

4. ตารางสรุปผลการด�ำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตัวชี้วัด
ตาม GRI

ข้อมูล

หน่วย

2557

2558

2559

กรณี/ล้าน
ชั่วโมง
ท�ำงาน

2.92

2.67

1.38

กรณี/ล้าน
ชั่วโมง
ท�ำงาน

1.10

0.76

0.35

ตัวชี้วัดด้านความปลอดและอาชีวอนามัย
G4 - LA6 อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR)
• พนักงานและผู้รับเหมา
ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
(LTIFR)
• พนักงานและผู้รับเหมา

LITFR : จำ�นวนพนักงานที่บาดเจ็บถึงขึ้นหยุดงาน/จำ�นวนชั่วโมงการทำ�งานในปีนั้น X 1,000,000
IFR : (Number of injury x 1,000,000) / Total working hour

หมายเหตุ

55

56

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจําปี 2559

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ปี 2559

ใบประกาศรับรองฐานะสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริต
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
29 กุมภาพันธ์ 2559

รางวัลเกียรติยศสถานประกอบ
กิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน
ประเภท 10 ปี ติดต่อกัน
(ปี 2549 – 2559)
กระทรวงแรงงาน
17 สิงหาคม 2559

รางวัลสถานประกอบการ
ที่มีการจัดการและรักษา
สภาพแวดล้อมตามมาตรการ
ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดีเด่น
ประจ�ำปี 2559
(EIA Monitoring Awards 2016)
สำ�นักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6 มีนาคม 2560

รางวัลสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานระดับประเทศ
ประจําปี 2559
(รางวัลต่อเนื่อง 5 ปี)
กระทรวงแรงงาน
30 มิถุนายน 2559

รางวัลองค์กรสนับสนุนงาน
ด้านคนพิการดีเด่นประจ�ำปี 2559
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
2 ธันวาคม 2559

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากั
จํากัด (มหาชน)

การจัดท�ำรายงาน

ขอบเขตของรายงานฉบับนี้
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” ฉบับประจ�ำปี 2559
นี้ นับเป็นรายงานฉบับที่ 8 ทีบ่ ริษทั ได้จดั ท�ำเพือ่ เผยแพร่สผู่ ถู้ อื หุน้
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย นักลงทุน และประชาชนทัว่ ไป ในรายงานฉบับนีไ้ ด้
มีการเพิม่ เติมการมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย และประเด็นมุง่ เน้น
ของผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ และน�ำประเด็นเหล่านัน้ มาก�ำหนด
เป็นกรอบการด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพือ่ ให้เห็น
ภาพที่ชัดเจนขึ้นท่ามกลางความท้าทายและการเปลี่ยนของโลก
ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เนือ้ หาส่วนใหญ่ในรายงานฉบับนีค้ รอบคลุมกลยุทธ์ นโยบาย
และแนวทางการด�ำเนินงาน ผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559
ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทเป็นหลัก และมีบางส่วน
ที่เชื่อมโยงไปยังบริษัทกลุ่มเอสเอสไอด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่า
แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส�ำคัญของบริษัทได้
มีการส่งต่อและขยายผลไปสู่บริษัทในกลุ่มให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน

อย่างไรก็ตามบริษัทมีความมุ่งมั่นในการขยายขอบเขต
การรายงานให้มากขึ้นในอนาคต
การจัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ประยุกต์
ใช้แนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI)
G4 ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้กันแพร่หลายตามหลักสากล บริษัทได้
เผยแพร่รายงานฉบับนีผ้ า่ นเว็บไซต์ www.ssi-steel.com เพือ่ เพิม่
โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลของทุกท่านอีกด้วย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
ส�ำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2 - 3
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2238-3063-82, 0-2630-0280-6
โทรสาร 0-2236-8890, 0-2236-8892
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
และประเด็นด้านความยั่งยืน
บริษทั มีชอ่ งทางเพือ่ รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกีย่ วกับ
การกระท�ำผิดกฎหมาย รวมถึงการกระท�ำอื่นๆ ที่อยู่ในข่ายท�ำให้
ผู้แจ้งหรือบริษัทได้รับความเสียหาย โดยมีมาตรการคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ทั้งนี้ เบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่มี
ถึงคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ผี า่ นช่องทางการแจ้งเบาะแส
และข้อร้องเรียนจะได้รับการติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริง

ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องและแจ้งผลการด�ำเนินการ
กลับไปยังผูแ้ จ้งโดยเร็ว รวมทัง้ รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบด้วย และมีการสรุปผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทปีละสองครั้ง
นอกจากนี้ ยังมีชอ่ งทางการสือ่ สารกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย 7 กลุม่
หลัก เพื่อให้เข้าใจมุมมอง ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังบน
พื้นฐานของการมีส่วนร่วมและน�ำมาประเมินการตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม รวมถึง
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน�ำพาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นด้านความยั่งยืน
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน • ระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ลูกค้า

ช่องทางการสื่อสาร
การประชุมผู้ถือหุ้น

จำ�นวนครัง้ ในการเชือ่ มโยง
ไม่มีการด�ำเนินการ

• การบริหารความเสี่ยง

แบบ 56-1 และรายงานประจ�ำปี รายปี

• ผลประกอบการ

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์  

ตามความเหมาะสม

• ความคืบหน้าของแผนฟื้นฟูกิจการ

เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ต่อเนือ่ ง

• การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของ
ฝ่ายจัดการ  

รายไตรมาส

เว็บไซต์บริษัท

ต่อเนื่อง

Strategic Partner Meeting

รายไตรมาส

ทวิตเตอร์

ต่อเนื่อง

การประชุม

ต่อเนื่อง

การสร้างความสัมพันธ์ผ่าน
เครื่องมือ เช่น เว็บไซต์ คู่มือ
ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ

ต่อเนื่อง

การรับข้อร้องเรียน

ต่อเนื่อง

การเยี่ยมชมกิจการ

ต่อเนื่อง

เว็บไซต์บริษัท

ต่อเนื่อง

•
•
•
•
•
•
•

คุณภาพผลิตภัณฑ์
การสนับสนุนด้านเทคนิค
การส่งมอบตรงเวลา
คุณภาพการบริการ
การเข้าถึงสินค้า
ข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง เหมาะสม
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
คู่ค้า

คู่แข่งทางการค้า

พนักงาน

องค์กรก�ำกับดูแล

สังคมและชุมชน

ความคาดหวัง

ช่องทางการสื่อสาร

จำ�นวนครัง้ ในการเชือ่ มโยง

• การส่งเสริมคุณภาพ

การประชุมสัมมนาประจ�ำปี

ต่อเนื่อง

• การส่งเสริมด้านเทคนิค

การพบปะ

ต่อเนื่อง

• การจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

กระบวนการในการคัดเลือก
สรรหา

ต่อเนื่อง

ระบบให้ค�ำแนะน�ำ

ต่อเนื่อง

• การค้าอย่างเป็นธรรม

การประชุมหารือ

ต่อเนื่อง

• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม  

ต่อเนื่อง

• ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

การพบปะสังสรรค์และ
ต่อเนื่อง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน   

• สภาพแวดล้อม สุขอนามัย ความปลอดภัย
ในการท�ำงาน

การประชุม

ต่อเนื่อง

• การพัฒนาทักษะเพื่อความก้าวหน้า

การฝึกอบรมภายใน

ต่อเนื่อง

• การประเมินผลงาน และการจ่ายผลตอบแทน
ที่เป็นธรรม

กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์

ต่อเนื่อง

• การสื่อสาร

การพบปะ

ต่อเนื่อง

• ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน

เสียงตามสาย

ต่อเนื่อง

• สวัสดิการ

ระบบอินทราเน็ต

ต่อเนื่อง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ต่อเนื่อง

การรับข้อร้องเรียน

ต่อเนื่อง

การพบปะให้ข้อมูล

ต่อเนื่อง

การเป็นสมาชิกร่วมกิจกรรม
และร่วมประชุม

ตามความเหมาะสม

ร่วมประชุมและให้ข้อมูล

ตามความเหมาะสม

• การพัฒนาชุมชน

การพบปะ

ต่อเนื่อง

• การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

การประชุมประจ�ำเดือน

ต่อเนื่อง

• โครงการลงทุนเพิ่มเติม

การประชุมกลุ่มผู้น�ำการเยี่ยมชม ต่อเนื่อง

• การถ่ายทอดความรู้

การสนับสนุนกิจกรรม

ต่อเนื่อง

• สนับสนุนกิจกรรมชุมชน

การให้ความช่วยเหลือ

ต่อเนื่อง

• การขนส่งผลิตภัณฑ์

กิจกรรมการสื่อสาร

ต่อเนื่อง

การส�ำรวจความคิดเห็น

ตามความเหมาะสม

การรับข้อร้องเรียน

ต่อเนื่อง

•
•
•
•
•

การสร้างงาน
การแข่งขันที่เป็นธรรม
ความปลอดภัยในการท�ำงาน
การลงทุนเพิ่มเติม
การส่งเสริมเศรษฐกิจชาติ
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การประเมินประเด็นส�ำคัญด้านความยัง่ ยืน

ตารางประเมินนัยส�ำคัญ

บริษทั ได้จดั ท�ำรายงานฉบับนี้ โดยเนือ้ หาทีไ่ ด้มาจากการพิจารณา
โดยการวิเคราะห์ประเด็นส�ำคัญ ซึ่งครอบคลุมถึงการทบทวน
ความเสีย่ งและโอกาสทางธุรกิจในปัจจุบนั และอนาคต ตามกรอบ
การด�ำเนินงานของ Global Reporting Initiative (GRI) ประกอบกับ
ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากผู้มีส่วนได้เสียภายในระหว่างการจัดท�ำ
รายงาน และประเมินสาระส�ำคัญตามแนวทางการรายงานของ
GRI เวอร์ชั่น 4 (G4) และเป็นรายงานระดับ “Core” โดยเปิดเผย
หมวดส�ำคัญ (Material Aspect) ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดของ
แต่ละตัวชี้วัดในตารางแสดงตัวชี้วัด (GRI G4 Content Index)

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

1. คั ด เลื อ กประเด็ น ระบุ ป ระเด็ น ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ด้ า น
ความยั่งยืน โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดตามมาตรฐานของ GRI
มาตรฐานสากลในธุรกิจเดียวกัน และแนวโน้มของธุรกิจเหล็ก
ก่อนคัดเลือกประเด็นที่มีนัยส�ำคัญต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ ประเด็น
ความเสี่ยงทางธุรกิจ และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท
ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความส�ำคัญและคาดหวัง และสร้าง
คุณค่าร่วมกัน
2. ประเมินสาระส�ำคัญ ประเมินประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจ และประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
ตามระดับนัยส�ำคัญสูงสุดและปานกลาง ส�ำหรับประเด็นอื่นๆ
ทัว่ ไป บริษทั ได้รายงานผ่านช่องการสือ่ สารทีม่ ี อาทิ รายงานประจ�ำปี
แบบรายงาน 56-1 เว็บไซต์หรือช่องทางอื่นๆ ของบริษัท
3. การทวนสอบประเด็ น สอบถามความคิดเห็นของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียเพือ่ ให้ขอ้ มูลทีร่ ายงาน สอดคล้องกับประเด็นทีอ่ ยูใ่ น
ความสนใจและความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยคณะท�ำงาน
บริหารระบบความรับผิดชอบต่อสังคมตรวจสอบการประเมิน
ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญต่อองค์กร และก�ำหนดรูปแบบของรายงาน
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายงานมีความครอบคลุมประเด็นทีม่ สี าระส�ำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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ประเด็น
ที่มีนัยส�ำคัญสูงสุด
1, 2, 3, 4, 5, 6

ประเด็น
ที่มีนัยส�ำคัญ
ปานกลาง
7, 8, 9

ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญน้อยสุด
ไม่รายงาน
ความส�ำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมต่อการด�ำเนินธุรกิจ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

GRI Content Index

General Standard Disclosures
Level
of Reporting

Fully Reported
Page
CSR Report
Annual Report

Partially Reported

Not Reported

GRI Aspect

Indicator

Strategy and Analysis

G4-1

2-4

-

-

G4-2

2 - 4, 12 - 14

4 - 5, 18 - 19, 23 - 28

-

G4-3

2, 57

-

-

G4-4

5

-

-

G4-5

57

-

-

G4-6

-

6-7

-

G4-7

5

6 - 7, 10 - 11, 13 - 17

-

G4-8

5, 12 - 14

13 - 17

-

G4-9

5, 57

-

-

G4-10

38, 53 - 54

-

-

G4-11

-

-

Not applicable

G4-12

8 - 10

13 - 17

-

G4-13

-

4 - 5, 8 - 9

-

G4-14

12 - 33

24 - 28

-

G4-15

2 - 4, 14, 50 - 51

-

-

Organizational Profile

Note

61

62
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GRI Aspect

Identified Material
Aspects and
Boundaries

Stakeholder
Engagement

Report Profile

Indicator

Level
of Reporting

Page
CSR Report
Annual Report

Note

G4-16

36 - 37

-

• Thailand’s Private Sector Collective
Action Coalition against Corruption
(CAC)
• The Association of Thai Hot Rolled
Flat Steel (ATHF)
• The Association of Thai Cold Rolled
Flat Steel (ATCF)
• Thailand Structural Steel Society 		
(TSSS)
• South East Asia Iron & Steel Institute
(SEASI)
• The Federation of Thai Industries
• Thailand Business Council for 		
Sustainable Development (TBCSD)

G4-17

-

17

-

G4-18

57 - 60

-

-

G4-19

60

-

“Results of Significant Issue
Assessment 2016”

G4-20

57 - 60

-

The Aspect is material within the
organization, refer to “About this
report” and “Assessment of SSI's
Key Sustainability Issues”

G4-21

33, 57 - 60

-

page 33 “result of stakeholder Survey”
and page 57-60 “about this report”

G4-22

14, 50

-

-

G4-23

2-4

4 - 5, 8 - 9

-

G4-24

8 - 10, 58 - 60

-

"Stakeholder Engagement"

G4-25

8 - 10, 58 - 60

-

"Stakeholder Engagement"

G4-26

8 - 10, 58 - 60

-

"Stakeholder Communication Process"

G4-27

33, 58 - 60

-

"Stakeholder Communication Process"

G4-28

57

-

-

G4-29

57

-

-

G4-30

57

-

-

G4-31

57

-

-

G4-32

61 - 68

-

-

G4-33

-

144 - 147

Our financial data are audited by
Independent Auditor

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

GRI Aspect
Governance

Ethics and Integrity

Indicator

Level
of Reporting

Page
CSR Report
Annual Report

Note

G4-34

8 - 10

86 - 91, 97

-

G4-35

11

97

-

G4-36

11

97

-

G4-37

-

34 - 47, 97

-

G4-38

-

97

-

G4-39

-

34 - 59

-

G4-40

-

99 - 101

-

G4-41

-

89

-

G4-42

11

5, 70 - 85

-

G4-43

-

93 - 94

-

G4-44

11

92

-

G4-45

-

24 - 28, 70 - 71

-

G4-46

-

24 - 28, 70 - 71

-

G4-47

11

70 - 71

-

G4-48

60

-

-

G4-49

11

70 - 71

-

G4-50

-

-

G4-51

-

61 - 67

-

G4-52

-

61 - 67

-

G4-53

-

92 - 93

-

G4-54

-

-

Not applicable

G4-55

-

-

Not applicable: Proprietary informaton

G4-56

8 - 10

-

-

G4-57

36 - 37

83 - 84

-

G4-58

36 - 37

83 - 84

-

In 2016, there was zwro case.
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Specific Standard Disclosures Overview
GRI Aspect

Location
of Disclosure

General

Indicator

Level
of Reporting

Disclosures on
Management
Approach

Page
CSR Report

Annual Report

4-5

-

Economic
GRI Aspect
Economic
Performance

Market Presence

Location
of Disclosure

Indicator

SSI

Level
of Reporting

Page
CSR Report

Annual Report

G4-EC1

2 - 4, 12 - 14, 50 - 51

135 - 142

Partner

G4-EC2

24 - 32

Customer

G4-EC3

Community

G4-EC4

SSI

G4-EC5

Not applicable

G4-EC6
Indirect Economic
Impacts
Procurement
Practices

SSI

G4-EC7

Community

G4-EC8

2 - 4, 14, 50 - 51

G4-EC9

2 - 4, 14, 46, 50

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

Environmental
GRI Aspect
Materials
Energy

Location
of Disclosure

Indicator

SSI
SSI

Level
of Reporting

Page
CSR Report

Annual Report

G4-EN1

18

-

G4-EN2

29, 52

-

G4-EN3

18 - 19, 51

Not applicable

G4-EN4

Water

Biodiversity

Emission

Influents and waste

Product and Services
Compliance

G4-EN5

24

-

G4-EN6

18 - 19

-

G4-EN7

18 - 19

-

G4-EN8

19 - 20, 52

-

G4-EN9

19 - 20, 52

-

G4-EN10

19 - 20

-

SSI

G4-EN11

-

-

Community

G4-EN12

-

-

G4-EN13

23

-

G4-EN14

23

-

G4-EN15

24 - 25, 52

-

G4-EN16

24 - 25, 52

-

G4-EN17

-

-

G4-EN18

26 - 28

-

G4-EN19

24 - 32

-

G4-EN20

-

-

G4-EN21

24 - 29

-

G4-EN22

19 - 22

-

G4-EN23

29 - 52

-

G4-EN24

-

-

G4-EN25

-

-

G4-EN26

-

-

G4-EN27

17 - 18

-

G4-EN28

2, 35

135

G4-EN29

-

-

SSI

SSI

SSI

SSI
SSI
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GRI Aspect
Transport

Location
of Disclosure

Indicator

SSI

Overall

Level
of Reporting

Page
CSR Report

Annual Report

G4-EN30

17, 52

-

G4-EN31

-

-

G4-EN32

22 - 23

-

G4-EN33

17

-

33, 58 - 59

-

Supplier Environmental
Assessment

SSI

Environmental
Grievance Mechanisms

SSI

G4-EN34

Location
of Disclosure

Indicator

SSI
SSI Group

Social
GRI Aspect
Employment

Level
of Reporting

Page
CSR Report

Annual Report

G4-LA1

38 - 39, 53 - 54

-

G4-LA2

40, 50

-

G4-LA3

54

-

Labor/Management
Relations

SSI

G4-LA4

-

-

Occupational Health
and Safety

SSI

G4-LA5

16 - 17

-

G4-LA6

2 - 4, 16, 55

-

G4-LA7

-

-

G4-LA8

-

-

G4-LA9

16 - 17, 39, 54

-

G4-LA10

-

-

G4-LA11

55

-

Diversity and Equal
Opportunity

G4-LA12

39

-

Equal remuneration
SSI
for women and men
Labor Practices and Decent Work

G4-LA13

39

-

Supplier Assessment
for labor practices

G4-LA14

Training and
Education

SSI

SSI
Supplier

G4-LA15
Labor practices
grievance
mechanisms

SSI

G4-LA16

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

-

SSI has received no significant complaints, affecting
the business.

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

GRI Aspect

Location
of Disclosure

Indicator

SSI

Level
of Reporting

Page
CSR Report

Annual Report

G4-HR1

-

-

G4-HR2

39, 54

-

Human Rights
Investment
Non-discrimination

SSI

G4-HR3

54

-

Freedom of
association and
collective bargaining

SSI

G4-HR4

8 - 10

-

Child Labor

SSI

G4-HR5

39, 54 No case of child labor in our operations.

Forced or compulsory
labor

SSI

G4-HR6

39, 54 No case of forced labor in oue operations.

Security practices

SSI

G4-HR7

-

-

Indigenous rights

SSI

G4-HR8

-

-

Assessment

SSI

G4-HR9

-

-

SSI
Supplier

G4-HR10

Supplier human rights
assessment
Human rights
grievance mechanisms

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

G4-HR11

-

-

SSI

G4-HR12

-

-

Location
of Disclosure

Indicator

SSI

Society
GRI Aspect
Local Communities

Anti-corruption

SSI

Level
of Reporting

Page
CSR Report

Annual Report

G4-DMA

34

-

G4-SO1

2 - 3, 42 - 50

-

G4-SO2

33

-

G4-SO3

36 - 37

-

G4-SO4

36 - 37, 54

-

G4-SO5

36 - 37 In 2016, there was no corruption case.

Public policy

SSI

G4-SO6

-

-

Anti-competitive
behavior

SSI

G4-SO7

-

19

G4-SO8

-

-

Supplier assessment
for impacts on society

SSI

Grievance Mechanisms
for Impacts on Society

SSI

G4-SO9

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

G4-SO10

-

-

G4-SO11

-

-
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Product Responsibility
GRI Aspect

Location
of Disclosure

Indicator

Customer Health
and Safety

SSI

Products and service
labeling

SSI

Level
of Reporting

Page
CSR Report

Annual Report

G4-PR1

-

-

G4-PR2

-

-

G4-PR3

-

-

G4-PR4

-

-

G4-PR5

51

-

G4-PR6

-

-

G4-PR7

-

-

Marketing
Communications

SSI

Customer privacy

SSI,
Partner,
Customer

G4-PR8

SSI strictly protects confidential information
of customers (as promagated in the Business Ethics
of the Company), In 2016, there was no substantiated
complaint regrading breaches of customer privacy
and losses of customer data, page 9, 34.

Compliance

SSI,
Partner,
Customer

G4-PR9

In 2016, there was no fines for non-compliance with
laws and regulations concerning the provision and
use of products and services. Annuall report page 83.
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www.ssi-steel.com

สำ�นักงานโรงงาน :
9 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกลางนา - ยายพลอย
ตำ�บลแม่รำ�พึง อำ�เภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3269-1403-5,
		 0-3269-1412-5,
		 0-3269-1419-20
โทรสาร : 0-3269-1416,
		 0-3269-1421

www.ssi-steel.com

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

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำาปี 2559

บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จำ า กั ด (มหาชน)

