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บร�ษัท สหว�ร�ยาสตีลอินดัสตร� จำกัด (มหาชน) รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ประจำป 2556

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

SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บร�ษัท สหว�ร�ยาสตีลอินดัสตร� จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตของรายงานฉบับนี้
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)  หรือ “เอสเอสไอ” ฉบับประจ�ำปี 2556
(ผลการด�ำเนินงานระหว่าง มกราคม - ธันวาคม 2556) นี้
นับเป็นรายงานฉบับที่ 5 ที่บริษัทได้จัดท�ำและพิมพ์เผยแพร่สู่
ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และประชาชนทั่วไป ในรายงาน
ฉบับนีไ้ ด้มกี ารเพิม่ เติมการมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย และประเด็น
มุ่งเน้นของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม และน�ำประเด็นเหล่านั้นมา
ก�ำหนดเป็นกรอบการด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพือ่
ให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นท่ามกลางความท้าทายและการเปลี่ยน
ของโลกทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เนือ้ หาส่วนใหญ่ในรายงานฉบับนีค้ รอบคลุมผลการด�ำเนินงานของ
บริษทั เป็นหลัก และมีบางส่วนทีเ่ ชือ่ มโยงไปยังบริษทั กลุม่ เอสเอสไอ
ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่ส�ำคัญของบริษัทได้มีการส่งต่อและขยายผลไปสู่บริษัทในกลุ่ม
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
การจัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ประยุกต์ใช้
แนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) G 3.1
ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้กนั แพร่หลายตามหลักสากล นอกจาก จัดพิมพ์
เป็นรูปเล่มแล้วบริษัทยังได้เผยแพร่รายงานฉบับนี้ผ่าน เว็บไซต์
www.ssi-steel.com เพือ่ เพิม่ โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลของทุกท่าน
อีกด้วย
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ประเภทรางวัล

จัดโดยหน่วยงาน

รางวัล SET Awards 2013 - บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ประจำ�ปี 2556
ประเภทบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ระหว่าง 10,000-20,000 ล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

รางวัล CSRI Recognition

สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2556)
ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน (ติดต่อกันสองปีซ้อน)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัลประกาศเกียรติคุณระดับทองแดงใน “โครงการรณรงค์
ลดอุบัติเหตุจากการท�ำงานให้เป็นศูนย์ประจ�ำปี พ.ศ. 2556”
(Zero Accident Campaign 2013)

กระทรวงแรงงาน

ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจากโครงการคุณภาพ
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2556
(Annual General Meeting: AGM)

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย

ผลส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี
2556 ระดับดีเลิศ ตามโครงการ Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies 2013

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานระดับประเทศ ประจําปี 2556
(รางวัลต่อเนื่อง 2 ปี)

กระทรวงแรงงาน

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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รู้จักเอสเอสไอ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
เป็นผู้ผลิตเหล็กครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ด้วยก�ำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด 4 ล้าน
ตันต่อปี โดยมุ่งเน้นการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชั้นคุณภาพ
พิเศษเพือ่ รองรับความต้องการใช้เหล็กทีเ่ พิม่ ขึน้ ของภูมภิ าค ส�ำหรับ
อุตสาหกรรม ยานยนต์ พลังงาน การขนส่ง และการก่อสร้าง ส�ำหรับ
อุตสาหกรรมเหล็กต้นน�ำ ้ เอสเอสไอได้ลงทุนในโรงงานเอสเอสไอทีไซด์
ซึ่งเป็นโรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจรที่ทันสมัย
ตัง้ อยูใ่ นเมืองเรดคาร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ อังกฤษ
มีกำ� ลังการผลิต 3.6 ล้านตันต่อปี ภายใต้การด�ำเนินงานของบริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด (เอสเอสไอ ยูเค) โดยลงทุนร้อยละ
100  เอสเอสไอทีไซด์ ผลิตเหล็กแท่งแบนชั้นคุณภาพสูงส่งเป็น
วัตถุดบิ ให้เอสเอสไอ เพือ่ รองรับการผลิตของบริษทั และความต้องการ
ในตลาดโลกที่เพิม่ ขึ้น ส�ำหรับอุตสาหกรรมเหล็กปลายน�้ำ บริษัทได้
ร่วมลงทุนในโครงการต่อเนือ่ งปลายน�้ำทีส่ �ำคัญ ประกอบด้วยบริษทั
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจ�ำกัด (มหาชน) (TCRSS) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็ก
แผ่นรีดเย็นรายแรกและรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย บริษัท
เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด (TCS) ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี

ด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ โรงงานทั้งหมดในประเทศไทยของกลุ่มเอสเอสไอ
ตั้งอยู่บนชายฝั่งด้านตะวันตกของอ่าวไทย ณ อ�ำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร เพียง 400
กิโลเมตร และเป็นท�ำเลยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดในประเทศส�ำหรับการ
ด�ำเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร บริษทั ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด (PPC)
ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนที่มีความลึกที่สุดในประเทศไทย
รองรับการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กได้ในปริมาณมาก
นอกจากนี้เอสเอสไอยังขยายขีดความสามารถในงานวิศวกรรม
บริการโดยลงทุนร้อยละ 100 ในบริษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด
(WCE) ให้บริการงานด้านวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง รวมถึงการ
ออกแบบทางวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจเหล็ก พนักงาน
ของเอสเอสไอทุกคนมีความมุง่ มัน่ และพลังขับเคลือ่ นสูค่ วามส�ำเร็จ
ซึ่งสะท้อนผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท “สร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างก�ำไร
สม�่ำเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน”
ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ www.ssi-steel.com

โครงสร้างกลุ่มเอสเอสไอ
100 %

35.19%

3.7%

51%

99.99 %

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ธุรกิจเหล็กแผนร�ดรอน

ธุรกิจเหล็กแผนร�ดเย็น

ธุรกิจเหล็กแผนเคลือบ

ธุรกิจทาเร�อ

ธุรกิจว�ศวกรรม

บร�ษัท
สหว�ร�ยาสตีลอินดัสตร� ยูเค จำกัด
เหล็กแทงแบน

เสร�มความมั�นคง
ธุรกิจหลัก
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บร�ษัท
สหว�ร�ยาสตีลอินดัสตร� จำกัด
(มหาชน)
เหล็กแผนร�ดรอนชนิดมวน
เหล็กแผนร�ดรอนชนิดมวน
ประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำมัน

ธุรกิจหลัก

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

บร�ษัท
เหล็กแผนร�ดเย็นไทย จำกัด
(มหาชน)
เหล็กแผนร�ดเย็น

เสร�มสรางรายได และ
สนับสนุนความมั�นคง
อยางยั�งยืน

บร�ษัท
เหล็กแผนเคลือบไทย จำกัด
เหล็กแผนเคลือบสังกะสี
ดวยกรรมว�ธีทางไฟฟา

เสร�มสรางรายได
และสนับสนุนความมั�นคง
อยางยั�งยืน

บร�ษัท
ทาเร�อประจวบ จำกัด

บร�ษัท
เวสทโคสท เอ็นจ�เนียร�่ง จำกัด

ทาเร�อพาณิชยเอกชน

งานดานว�ศวกรรมและ
ซอมบำรุง และออกแบบ
ทางว�ศวกรรม

ลดตนทุน และเพ��มรายได

ลดตนทุน และเพ��มรายได

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียน ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน
ในปี 2556 การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ”
ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ โดยได้ก�ำหนดทิศทางการพัฒนา
กระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจนและประยุกต์การ
ด�ำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กกับการเลือกประเด็นทางสังคม
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป้าหมายของผลงานการด�ำเนินความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่สูงกว่าการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และการ
ลดผลกระทบทางสังคมและสิง่ แวดล้อมจากการด�ำเนินธุรกิจของเรา
ด้วยยุทธศาสตร์ “การเชื่อมโยงและสร้างคุณค่าร่วม (Shared
Value) กับผู้มีส่วนได้เสีย” การเชื่อมโยงและสื่อสารผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มจึงด�ำเนินด้วยความเข้มข้น เพื่อค้นหาและตอบประเด็น
มุง่ เน้นร่วมกัน ก่อนพัฒนาให้เป็นแผนงานและโครงการซึง่ ถูกบรรจุ
ในแผนธุรกิจของบริษทั ทีค่ รอบคลุมทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม
และสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และการสร้าง
คุณค่าร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทานในการด�ำเนินธุรกิจ มีการติดตาม
งานใกล้ชิดโดยคณะท�ำงานบริหารระบบความรับผิดชอบต่อสังคม
ภายใต้การก�ำกับดูแลและให้ค�ำแนะน�ำจากคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
การด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมีสองส่วนหลัก
ส่วนแรกเป็นกิจกรรมที่ได้ถูกบรรจุเข้าไปอยู่ในกระบวนการธุรกิจ
เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value
Products: PVP) ที่นอกจากจะสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความ
สามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าแล้วยังช่วยประหยัดทรัพยากร
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โลกด้วย การส่งเสริมด้านการศึกษาท้องถิน่ และพัฒนาหลักสูตรของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเหล็กและเหล็กกล้าบางสะพาน
ทีน่ อกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาชุมชนในขณะเดียวกัน
ยังช่วยพัฒนาบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ
และการเพิ่มสัดส่วนการจ้างงานในพื้นที่ด�ำเนินการทั้งโรงงาน
เอสเอสไอบางสะพาน และโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ซงึ่ ช่วยสร้างงาน
และลดปัญหาการย้ายถิ่นฐานของคนในชุมชน  
ส่วนทีส่ องเป็นกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม ภายใต้แนวคิด
“สร้างสรรค์•ความแข็งแกร่ง” โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความแข็งแกร่งกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม การพัฒนาชุมชน
ด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพ และ คุณภาพชีวิต
กิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันให้กับบริษัทในด้านต่างๆ แล้ว ยังน�ำไปสู่ผลประโยชน์ที่
เกื้อหนุนกันอย่างยั่งยืนระหว่างบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และ
ชุมชนอีกด้วย
ด้านเศรษฐกิจ
บริษทั ได้ตดิ ตามสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างใกล้ชดิ และด�ำเนิน
กลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม
ทั้งด้านการตลาด การผลิต และการเงิน ในปี 2556 กิจกรรมทาง
ธุรกิจของบริษัทได้แบ่งปันคุณค่าทางเศรษฐกิจรวมประมาณ 7,167
ล้านบาท ในขณะที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการที่มี
มูลค่าเพิ่มกับลูกค้า เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถจ�ำหน่ายและ
ขยายตลาดได้มากขึ้น โดยในปี 2556 บริษัทได้ผลิตและส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products: PVP)
จ�ำนวน 716,789 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของปริมาณการ
ส่งมอบสินค้าทั้งหมด
ส�ำหรับโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ได้สร้างมูลค่าส่งออกเหล็กแท่ง
ให้กับประเทศอังกฤษปี 2556 อยู่ที่ 1.47 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 2557
ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
เราบรรลุเป้าหมายในการลดสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุทกุ กรณีรวม
ถึงอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR - Lost Time
Injury Frequency Rate) ของกลุ่มเอสเอสไอเหลือเพียง 1.50 ในปี
2556 จากอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 2.55 ในปี 2555 โดย
ในส่วนของโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน เราด�ำเนินการตามแผน
ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และแผนปฏิบตั กิ าร
ความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์  อาทิ จัดหลักสูตร
ฝึกอบรมให้แก่พนักงานแต่ละต�ำแหน่งงานตามความเสีย่ งทีส่ มั ผัส

ประเมินความเสีย่ งของแต่ละกิจกรรมและจัดท�ำแผนลดและควบคุม
ความเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยในการท�ำงาน รวมถึงมีการติดตาม
ผลการด�ำเนินงานของคณะท�ำงานปฏิบัติควบคุมรถขนส่งสินค้า
เครือสหวิริยาที่ได้มีกิจกรรมการปรับปรุงเพิ่มเติม เช่น การเพิ่มจุด
ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนบางสะพานเพื่อตรวจสอบและ
ควบคุมรถขนส่งเป็น 9 จุด การพัฒนาปรับปรุงรถตรวจการณ์ระบบ
ขนส่งสินค้า เป็นต้น
ส่วนทีโ่ รงงานเอสเอสไอทีไซด์ ได้มแี ผนงานป้องกันและควบคุม
อุบัติเหตุในกระบวนการท�ำงานประจ�ำวัน ปรับปรุงแผนฉุกเฉินใน
การรับมืออุบตั เิ หตุ โดยพนักงานให้ความร่วมมือในการปฏิบตั อิ ย่าง
เข้มข้น พนักงานจากฝ่ายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย ได้ถูกส่งไปร่วมงานกับแผนกต่างๆ เพื่อร่วมงานกันและ
ก่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
มาตรการอนุรกั ษ์พลังงานทีด่ ำ� เนินการมาตัง้ แต่ปี 2554 - 2556
ของโรงงานเอสเอสไอบางสะพานสามารถลดการใช้พลังงานความ
ร้อนสะสมได้ 3,380,677 เมกะจูล และ สามารถการสูญเสียวัตถุดบิ
ในการผลิตร้อยละ 1.75 ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย
ในขณะที่การใช้อุปกรณ์ Pulverised Coal Injection (PCI)
ที่ โ รงงานเอสเอสไอที ไ ซด์ ช ่ ว ยลดการใช้ พ ลั ง งานในการผลิ ต
130 ล้าน แคลลอรี่ต่อตันเหล็กดิบ
ด้านสังคมและชุมชน
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รปั ชัน่ นัน้ เป็นภัยร้ายทีบ่ นั่ ทอนทําลาย
องค์กร และประเทศชาติโดยรวม ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้
ที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท
เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตและน�ำบริษทั เข้าสูก่ ระบวนการรับรองเป็น
สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ ต่อไป
     บริษทั ด�ำเนินโครงการเพือ่ สังคมด้วยแนวคิด  “สร้างสรรค์•ความ
แข็งแกร่ง” ได้แก่การแข่งขันสหวิริยากรุงเทพไตรกีฬา ครั้งที่ 5
มีนักแข่งเข้าร่วมทั้งสิ้น  632  คนจาก 36 ประเทศ มีรายได้ค่าสมัคร
1.13 ล้านบาท ช่วยเหลือเยาวชนด้อยโอกาส ส่วนกิจกรรม “ฅนเหล็ก
มินิมาราธอน”  ครั้งที่ 6  นอกจากจะมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
มาเป็นพันธมิตรร่วมจัดเพิ่มเติม โครงการนี้ได้น�ำเงินรายได้โดย
ไม่หกั ค่าใช้จา่ ย 2.4 ล้านบาท มอบสนับสนุนมูลนิธเิ พือ่ ผูด้ อ้ ยโอกาส
24 องค์กร รวมยอดสะสมจากการจัดงาน 6 ครั้งช่วยเหลือผู้ด้อย

โอกาส 14 ล้านบาท
            เราสนับสนุนและด�ำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนบางสะพาน  
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตั้งโรงงานเอสเอสไอจ�ำนวน 22 โครงการ ทั้งการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเยาวชน  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
การพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวติ โดยมีโครงการพัฒนาวัฒนธรรม
เอสเอสไออาสาภายใต้ชื่อ “ร้อยความดี พันดวงใจ เอสเอสไอ
อาสาที่ ”  ได้ด�ำเนินงานครบ 100 กิจกรรม เฉพาะปี  2556  จ�ำนวน  
33  กจิ กรรมรวมพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ สิน้ 1,035  คน หรือคิด
เป็น  8,280   ชั่วโมงงาน และประชาชนในชุมชนร่วมอาสา 1,442
คน คิดเป็น 11,536 ชั่วโมงงาน เราจะยังคงเดินหน้าและขยายผล
วัฒนธรรมนี้ไปสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นอีกต่อไป
เช่นเดียวกับทีโ่ รงงานเอสเอสไอทีไซด์ เราได้ขยายผลวัฒนธรรม
อาสา เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ผ่านโครงการแบ่งปันอาหาร และ
โครงการปั่นจักรยานระดมทุนช่วยเหลืออีกด้วย และสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อการกุศลต่างๆ ในชุมชน นอกจากนี้ยังได้สร้างระบบ
การร้องเรียนส�ำหรับชุมชน เพือ่ ให้แน่ใจว่า การร้องเรียนใด ๆ ทีเ่ กิด
ขึ้นจะได้รับการบันทึก ตรวจสอบ และ ด�ำเนินการแก้ไข
เรายังคงเดินหน้าสานต่อนโยบายการจ้างงานในพื้นที่ด�ำเนิน
การ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุม่ เอสเอสไอทีโ่ รงงานบางสะพาน
มีพนักงานจ�ำนวน 2,211 คน เป็นพนักงานที่มีภูมิล�ำเนาในพื้นที่
ประจวบคีรีขันธ์จ�ำนวน 1,565 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 70.78 ส่วน
พนักงานและโรงงานเอสเอสไอทีไซด์มจี ำ� นวน 1,822 คน ในจ�ำนวน
ดังกล่าวเป็นพนักงานทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาท้องถิน่ ทีเ่ อสเอสไอทีไซด์รอ้ ยละ 95
บริษทั มีความเชือ่ มัน่ ว่า ท่ามกลางความท้าทายต่างๆ ทีเ่ ราต้อง
เผชิญในช่วงเวลาข้างหน้า การพัฒนากระบวนการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ผ่านวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่า “สร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างก�ำไร
สม�่ำเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน” และ
ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสีย จะท�ำให้บริษัทสามารถบรรลุ
เป้าหมายทัง้ สามด้านคือ เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และ สังคม
และน�ำพาให้กิจการมีความยั่งยืนในที่สุด

นายวิน วิริยประไพกิจ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
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ผลการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส�ำคัญในปี 2556
ด้านเศรษฐกิจ
• ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products: PVP)  716,789 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 34
ของปริมาณการส่งมอบสินค้าทั้งหมด
ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ
(Premium Value Products: PVP)
หน่วย : ร้อยละ

8%
5%

9%
12%

66%

ผลิตภัณฑ์ชั้นคุณภาพทั่วไป (Commercial Products) 66%
ผลิตภัณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ (Unique Products)
12%
ผลิตภัณฑ์ชั้นคุณภาพพิเศษ (High - Grade Products) 9%
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า
8%
ชั้นคุณภาพพิเศษ (IVP - High Grade)
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า
5%
(Innovated Value Products)

• จัดซื้อจัดหาจากผู้ขายทั่วไปมูลค่า 4,424 ล้านบาท

ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
• ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) กลุ่มเอสเอสไอลดลงจาก 2.55 ในปี 2556  เหลือ 1.50 ปี 2556
• จัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 10 กลุ่มผลิตภัณฑ์ตามข้อก�ำหนดของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
• การสูญเสียวัตถุดิบในการผลิตร้อยละ 1.75 ดีกว่าเป้าหมาย
ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
ที่ไม่เกินร้อยละ 2.00
ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท�ำงานกลุ่มเอสเอสไอ
• มาตรการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานตั้ ง แต่ ป ี 2554 - 2556 สามารถ
ลดการใช้พลังงานความร้อนสะสมได้ 3,380,677 เมกะจูล
2.55
• ผลตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศภายในโรงงานและ 5 สถานี
2.03
1.5
ตรวจวัด และ คุณภาพน�้ำดีกว่ากฎหมายก�ำหนดมาก
• ปริมาณของเสีย 74,102 ตัน ร้อยละ 98.53 น�ำไปรีไซเคิล
2554
2555
2556
โดยไม่มีการฝังกลบ (Zero landfill)
LTIFR = (จ�ำนวนรายที่บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานหนึ่งวันขึ้นไป x 1,000,000)
		
ต่อชั่วโมงการท�ำงานทั้งหมด
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการจ้างงานพนักงานในพื้นที่กลุ่มเอสเอสไอ ปี 2556
กลุมโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน

71%

พนักงานที่มีภูมิลำเนา
ในพ��นที่

โรงงานเอสเอสไอทีไซด

29%

พนักงานที่มีภูมิลำเนา
นอกพ��นที่

95%

พนักงานที่มีภูมิลำเนา
ในพ��นที่

5%

พนักงานที่มีภูมิลำเนา
นอกพ��นที่

ด้านสังคมและชุมชน
• โครงการเพื่อสังคมและชุมชนรวม  35 โครงการ
• “สหวิริยากรุงเทพไตรกีฬา” ครั้งที่ 5 นักแข่งเข้าร่วมทั้งสิ้น 632 คนจาก 36 ประเทศ มีรายได้ค่าสมัคร 1.13 ล้านบาทช่วยเหลือ
เยาวชนด้อยโอกาส
• “ฅนเหล็กมินิมาราธอน” ครั้งที่ 6 น�ำเงินบริจาค 2.4 ล้านบาท บริจาคให้ 24 มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาส รวมยอดสะสมช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส 14 ล้านบาท
• รับพนักงานในพื้นที่บางสะพาน 119 คน โดย 101 คน เป็นคนในพื้นที่บางสะพานและพื้นที่ใกล้เคียง หรือคิดเป็นร้อยละ 84.8
• จัดซื้อสินค้าและบริการจากชุมชน 239.12 ล้านบาท
• สินค้าชุมชนพบคนโรงงานปี 2556 มีมูลค่าการซื้อขายสินค้าชุมชนรวม 636,750 บาท
• ร้อยความดี พันดวงใจ เอสเอสไออาสา ครบ 100 กิจกรรม เฉพาะปี 2556 จ�ำนวน 33 กิจกรรม รวมพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น 1,035 คน หรือคิดเป็น 8, 280 ชั่วโมงงาน และประชาชนในชุมชนร่วมอาสา 1,442 คน คิดเป็น 11,536 ชั่วโมงงาน
• บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและน�ำบริษัทเข้าสู่
กระบวนการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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แนวทางการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม
แนวคิดและนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัท

จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า
คู่แข่งทางการค้า พนักงาน องค์กรที่ก�ำกับดูแล ชุมชนและสังคม

บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดตาม
ปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งได้หล่อหลอม
เป็นวิถีแห่งการผลักดัน ขับเคลื่อน พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

5. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษทั ถือมัน่ เสมอมาว่าบริษทั เป็นหน่วยหนึง่ ของสังคม และ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมย่อมกระทบต่อบริษัท บริษัทจึงถือเป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันพัฒนาทั้งธุรกิจของ
บริษทั และสังคมควบคูก่ นั ไป โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของชุมชนเพือ่
ช่วยกันสร้างสรรค์สังคม รวมทั้งดูแลรักษา พัฒนา และอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

จริยธรรมธุรกิจ
ปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
1. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

บริษัทมุ่งที่จะกระท�ำการตามหน้าที่ ด้วยความตั้งใจให้เกิด
ผลในทางที่ดีกว่าเสมอ ด้วยการศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุง
สิ่งต่างๆ ให้ดียงิ่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็น
เลิศในทุกๆ ด้านตลอดไป

2. ยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ

บริษทั ยึดหลักการผลิตสินค้าและให้บริการโดยให้ความส�ำคัญ
กับคุณภาพในทุกขั้นตอน เพื่อสนองตอบต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้า ด้วยพืน้ ฐานความเชือ่ ทีว่ า่ ลูกค้ายินดีจา่ ยเพือ่ สิง่ ทีด่ กี ว่าเสมอ

3. เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร

บริษัทเชื่อมั่นว่า พนักงานที่ดีมีคุณภาพจะน�ำมาซึ่งความ
ส�ำเร็จขององค์กร บริษัทจึงสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่จะมา
ร่วมงานกับบริษทั อย่างเข้มงวด ดูแลให้มสี วัสดิการและค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม จะด�ำเนินการพัฒนาและฝึกอบรม
พนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตการ
ท�ำงานที่ดี มีสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน

4. ตั้งมั่นในจริยธรรม

บริษัทมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม ด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่าการมีจริยธรรมในการด�ำเนิน
ธุรกิจจะช่วยให้ประเทศชาติก้าวหน้ามั่นคง สังคมสงบสุข และส่ง
ผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงด�ำเนินธุรกิจอย่างมี
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

บริษทั จะด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของความรับผิดชอบ ความ
โปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสามารถในการแข่งขัน โดยปฏิบตั ิ
และประสานประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทุกกลุม่ ด้วยความเป็นธรรม
ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษทั ตระหนักว่าผูถ้ อื หุน้ คือเจ้าของกิจการ และบริษทั มีหน้า
ทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว จึงก�ำหนดแนวทางให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม เพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของ ผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
2) น�ำเสนอรายงานผลประกอบการ รายงานฐานะทางการ
เงิน และรายงานอืน่ ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล
3) แจ้งผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มใน
อนาคตของบริษทั ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึง่ ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและ
มีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้
ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
หรือด�ำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

2. ลูกค้า

บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญและความพึงพอใจของลูกค้า
ทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจของบริษทั จึงมีความตัง้ ใจอย่างแน่ว
แน่ทจี่ ะแสวงหาวิธกี ารทีส่ ามารถสนองความต้องการของลูกค้าให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา และเป็นที่ไว้วางใจ
ของลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือ
สูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า
2) ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่
ลูกค้า เพื่อให้ทราบ เกี่ยวกับสินค้า และบริการ โดย
ไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้า
เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ
ของสินค้าและบริการนั้นๆ
3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดได้ ต้องรีบแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา
4) จัดให้มีระบบและช่องทางที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัย ของสินค้าและ
บริการ และ ลูกค้าต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
5) รักษาความลับของลูกค้าและไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์
โดยมิชอบ
6) ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของ
บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

5. พนักงาน

3. คู่ค้า

6. องค์กรที่กำ� กับดูแล

บริษทั ตระหนักถึงการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างเป็นธรรม โดยตัง้
อยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
บริษทั จึงให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นจริง รายงานทีถ่ กู ต้อง ปฏิบตั ติ ามพันธสัญญา
การเจรจาแก้ไขปัญหาเพือ่ หาทางออกทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�ำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตใน
การค้ากับคู่ค้า
2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ต้องเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ต่อคู่ค้า และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว
3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบ
แจ้งคู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไขปัญหา

4. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็น
ธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
2) ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าว
หาในทางร้าย

บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งต่อความ
ส�ำเร็จของบริษัท จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งด้าน
ผลตอบแทนโอกาส และการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลักสิทธิ
มนุษยชนที่ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพราะความ
เหมือนหรือความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ หรือภาวะ
ทางร่างกาย โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
4) แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษพนักงาน
ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
5) ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ และความสามารถ
ของพนักงานอย่างทั่วถึง
6) หลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผล
กระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
หรือการกระท�ำใดๆ ที่เป็นการคุกคาม หรือสร้างความ
กดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
กฏหมาย และเป็นไปตามครรลองทีถ่ กู ต้องของธุรกิจ โดยการปฏิบตั ิ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานของทางการ
อย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้ ให้ความร่วมมือต่อองค์กรทีก่ �ำกับดูแลอย่าง
เต็มที่

7. สังคมและชุมชน

บริษทั ตระหนักถึงการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม และชุมชน โดยค�ำนึงถึงผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้มีกิจกรรม
ต่างๆ เพือ่ สร้างสรรค์สงั คมและ ชุมชน ดูแลรักษาและฟืน้ ฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ ตลอดจนด�ำเนินการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทัง้ นีใ้ นการด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทั
ได้ก�ำหนดแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและสื่อสารดังนี้

สร้างสรรค์ • ความแข็งแกร่ง
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โครงสร้างการบริหารระบบความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทได้จัดตั้งคณะท�ำงานบริหารระบบความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสายงานต่างๆ โดยก�ำหนดให้มี
ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแล และ
ติดตามการด�ำเนินงานระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมให้
เป็นไปตามนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง จัดสรรทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็นและเพียง
พอต่อการด�ำเนินงานตามระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
สนับสนุนการท�ำงานของคณะอนุท�ำงานระบบความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่งคณะท�ำงาน ได้พิจารณา และน�ำเสนอแต่งตั้งคณะอนุ
ท�ำงานต่อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เพือ่ ท�ำหน้าทีช่ ว่ ยเหลือการท�ำงาน

ของคณะท�ำงานบริหารระบบความรับผิดชอบต่อสังคม
ทัง้ นี้ คณะท�ำงานบริหารระบบความรับผิดชอบต่อสังคม มีการ
รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ จี ะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการให้คำ� ปรึกษาฝ่ายจัดการเรือ่ งความรับผิด
ชอบต่อสังคมของบริษัท และก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมี
แผนปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนในการทบทวนนโยบาย ทิศทางปฏิบตั ติ าม
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และติดตามผลการปฏิบัติตาม
แผนงานของฝ่ายจัดการ เพือ่ รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ต่อไป

โครงสร้างการบริหารจัดการระบบความรับผิดชอบต่อสังคม
ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา และ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการจัดการ

ส�ำนักประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักตรวจสอบภายใน

ส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายการเงินบัญชี

สายกิจการสาธารณะ
และความรับผิดชอบ
ทางสังคม

สายทรัพยากรบุคคล
และ ธุรการ

สายธุรกิจ

คณะท�ำงานบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม
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สายการผลิต

กรอบการด�ำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมของเอสเอสไอ
ภบิ าลและจรย� ธรรมธ
า
ม
ร
รุ กจิ
ธร
การดำเนินธุรกิจ
ดวยความ
เปนธรรม
การสรางคุณคา
ใหกับลูกคา

การพัฒนา
อยางยั�งยืน

การจัดการ
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย

มโย

การพัฒนา
ชุมชน
และสังคม

บุคลากร
และสิทธิ
มนุษยชน

สา

ร

การ

เช�่อ

การจัดการ
สิ่งแวดลอม

งผูมีสว

น ไ ด เ ส ี ย แ ล ะ

ื่อ
การส
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นด้านความยั่งยืน
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการสื่อสาร

ประเด็นที่สนใจ

การประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานประจ�ำปี
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
เว็บไซต์ โรดโชว์ และความสัมพันธ์อันดีกับ
สถาบันการเงิน
การเยี่ยมชม

ระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยงที่ดี
ผลประกอบการและผลตอบแทนที่ดี
แผนการลงทุนในอนาคต
การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ลูกค้า

การพบปะ
การประชุม
การสร้างความสัมพันธ์ผ่านเครื่องมือ เช่น เว็บไซต์
คู่มือผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ
การรับข้อร้องเรียน
การเยี่ยมชมกิจการ

คุณภาพผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้านเทคนิค
การส่งมอบตรงเวลา และคุณภาพการบริการ
การเข้าถึงสินค้า ข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องเหมาะสม
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

คู่ค้า

การประชุมสัมมนาประจ�ำปี
การพบปะ
กระบวนการในการคัดเลือกสรรหา
ระบบให้ค�ำแนะน�ำ

การส่งเสริมคุณภาพ การส่งเสริมด้านเทคนิค
การจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน

คู่แข่งทางการค้า

การประชุมหารือ
การค้าอย่างเป็นธรรม
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทาง
การพบปะสังสรรค์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน การค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
การประชุม
การฝึกอบรมภายใน กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
การพบปะ
เสียงตามสาย
ระบบอินทราเน็ต
จดหมายอิเลกทรอนิกส์
การรับข้อร้องเรียน

สภาพแวดล้อม สุขอนามัย ความปลอดภัย
ในการ ท�ำงาน
การพัฒนาทักษะเพื่อความก้าวหน้า
การประเมินผลงาน และ การจ่ายผลตอบแทน
ที่เป็นธรรม
การสื่อสาร
ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน
สวัสดิการ

องค์กรก�ำกับดูแล

การสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
การพบปะให้ขอ้ มูล
การเป็นสมาชิกและร่วมกิจกรรม

การสร้างงาน
การแข่งขันที่เป็นธรรม
ความปลอดภัยในการท�ำงาน
การลงทุนเพิ่มเติม
การส่งเสริมเศรษฐกิจชาติ

สังคมและชุมชน

การพบปะ
การประชุมประจ�ำเดือน
การประชุมกลุม่ ผูน้ �ำการเยีย่ มชม
การสนับสนุนกิจกรรม
การให้ความช่วยเหลือ และกิจกรรมการสือ่ สาร
การส�ำรวจความคิดเห็น
การรับข้อร้องเรียน

การพัฒนาชุมชน
การจัดการด้านสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
โครงการลงทุนเพิม่ เติม
การถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน

พนักงาน
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การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
ภาพรวมเศรษฐกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิจของโลกในปี 2556 มีอัตราการขยายตัว
ลดลง และยังคงมีความอ่อนแอและเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มฟื้นตัวได้อย่างช้าๆ จากมาตรการผ่อนคลาย
เชิงปริมาณ (QE) แม้ยังต้องเผชิญกับการตัดลดงบประมาณราย
จ่ายของรัฐบาลโดยอัตโนมัติ (Sequestration) และปัญหาเพดาน
หนี้ เศรษฐกิจยุโรปเริ่มคลี่คลาย แต่ปัญหาหนี้สาธารณะยังคงมีอยู่
และอัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับสูง ในขณะที่เศรษฐกิจของ
จีนเริ่มชะลอตัวจากการที่รัฐบาลกลางใช้มาตรการในการควบคุม
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ส�ำหรับเศรษฐกิจในประเทศไทยนั้น จากข้อมูลของส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ประเมินว่าเศรษฐกิจของไทยในปี 2556 จะขยายตัวประมาณ
ร้อยละ 3.0 ปรับตัวลดลงเมือ่ เทียบกับปี 2555 ทีข่ ยายตัวอยูท่ รี่ อ้ ยละ
6.4 เนื่องมาจากการส่งออกขยายตัวต�่ำกว่าปีที่ผ่านมา รวมทั้งการ
ด�ำเนินงานตามแผนการลงทุนที่ส�ำคัญของภาครัฐไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก�ำหนดจากความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่ง
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ทางด้านการเมือง ส่งผลให้การฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจยังคงเป็นไปอย่างช้าๆ นอกจากนั้นยังเป็นผลกระทบ
มาจากอัตราการขยายตัวที่ลดลงของเศรษฐกิจโลกอีกด้วย

กลยุทธ์ด้านธุรกิจ

ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจดังกล่าวบริษทั ได้มกี ารติดตาม
อย่างใกล้ชิดและด�ำเนินกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยงด้าน ต่างๆ
ตามความเหมาะสมดังนี้

ด้านการตลาด

บริษัทได้มีการด�ำเนินมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง โดยบริหาร
การจัดซื้อวัตถุดิบด้วยความระมัดระวัง มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่จัด
เป็นชั้นคุณภาพพิเศษ ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มและมีความผันผวนของราคา
ที่น้อยกว่า ติดตามสถานการณ์ตลาดภายในและต่างประเทศ เพื่อ
น�ำมาใช้วิเคราะห์และพิจารณาการขายสินค้า ตลอดจนแสวงหา
แหล่งน�ำเข้าวัตถุดบิ ใหม่ๆเพือ่ ให้ได้มาซึง่ วัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงแต่
ราคาต�่ำ ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ด�ำเนินการวางแผนผลิตให้สอดคล้องกับการขาย และเร่งรัดระยะ
เวลาในการส่งมอบให้เร็วขึ้น รวมทั้งติดตามสถานการณ์การทุ่ม
ตลาด ของสินค้าน�ำเข้าจากต่างประเทศ และนโยบายการควบคุม
ราคาของภาครัฐ รวมทั้งการออกประกาศมาตรการตอบโต้ การ

ทุ่มตลาด เหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็กแผ่นรีดเย็น อย่างใกล้ชิดเพื่อ
ปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ

ด้านการผลิต

บริษัทมีขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อแก้ไข
ปัญหาและบริหารความเสี่ยง โดยจัดท�ำและทบทวนแผนบริหาร
วัสดุคงคลัง รวมถึงมีการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวน
การผลิต เพื่อให้ประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพ มีความ
แม่นย�ำสูง และส่งเสริมให้มคี ณะท�ำงานในการพัฒนากระบวนการ
ผลิตเพื่อก�ำกับดูแลและหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งศึกษาวิจัย
โครงการใหม่ๆ เพือ่ พัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต
และรวมถึงปรับปรุงด้านคุณภาพ นอกจากนี้บริษัทได้จัดเตรียม
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินตามแผนงานที่วางไว้
และมีการฝึกซ้อมแผนกรณีเกิดภัยพิบตั ติ ามแผนเป็นประจ�ำต่อเนือ่ ง
ทุกปี อีกทัง้ ยังมีกรมธรรม์ทมี่ คี วามคุม้ ครองครอบคลุมภัยธรรมชาติ
เพือ่ ลดความเสียหายโดยครอบคลุมความเสียหายในด้านทรัพย์สนิ
การหยุดชะงักทางธุรกิจ ความเสียหายของสินค้าและผลิตภัณฑ์
อันเนื่องจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในทุกกรณี

ด้านการเงิน

1. การบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน
บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลีย่ นโดยการติดตามปัจจัยทีส่ �ำคัญต่างๆ ทีอ่ าจจส่งผล
กระทบต่อการอ่อนค่าของเงินบาท ติดตามเหตุการณ์ความขัดแย้ง
ทางการเมืองในประเทศอย่างใกล้ชดิ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการลด
การลงทุนในประเทศของนักลงทุนต่างชาติ และใช้วิธีบริหารความ
เสีย่ งตามธรรมชาติ (Natural Hedge) รวมถึงด�ำเนินการ ท�ำสัญญา
ซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) นอกจากนี้
บริษัทยังมีการบริหาร และรายงานภาระรายจ่ายคงค้าง ที่เป็นเงิน
ตราต่างประเทศสุทธิ (Opening Exposure) ให้อยู่ภายในวงเงินที่
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2556 บริษัทมี
หนี้สินเป็นสกุลเงินบาทในสัดส่วนร้อยละ 77.7 สกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ ฯ ร้อยละ 22.2 และเป็นสกุลตราต่างประเทศอื่นๆ อีก
ร้อยละ 0.1
บริษทั ได้ปรับสัดส่วนการท�ำสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าตามประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมกับสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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การด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ด้านสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
บริษัทยังคงมุ่งมั่นและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ในแง่ของการดูแลบุคลากรในองค์กรตลอดจนผู้รับเหมาที่เข้ามา
ท�ำงานในพื้นที่โรงงาน ซึ่งก�ำหนดเป้าหมายในการลดสถิติการเกิด
อุบัติเหตุทุกกรณีรวมถึงลดอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
ให้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยได้ดำ� เนินงานตามระบบมาตรฐานการ
จัดการอาชีวนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS18001 ซึ่งได้
รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง

ผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

ภายใต้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ซึ่งท�ำหน้าที่ก�ำกับ
ดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยและเสนอแนะมาตรการเพือ่ ความ
ปลอดภัย ในการท�ำงาน โดยสมาชิกประกอบไปด้วยพนักงานระดับ
บริหาร จัดการ บังคับบัญชา และปฏิบัติการ ซึ่งมีอัตราการเข้า
ประชุมในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 82.4 ได้มีการพิจารณาปัญหา
รวมถึง ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากลูกจ้าง
และ ลงมติให้มกี ารด�ำเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหาและหรือปรับปรุงทัง้
สิ้น 86 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 64 ของเรื่องที่พิจารณาทั้งหมด
(ส่วนที่เหลือเป็นเรือ่ งการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย และเรื่องอื่นๆ)
นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการด�ำเนินงานเฉพาะเรื่อง
ยังจัดให้มคี ณะท�ำงานย่อยภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ
ความปลอดภัยฯ อีกหลายคณะ เช่น คณะอนุกรรมการป้องกันอัคคี
ภัยและการตอบสนองเหตุฉกุ เฉิน คณะท�ำงานย่อยเพือ่ ความปลอดภัย
ในการท�ำงานเกีย่ วกับเครน คณะท�ำงานย่อยอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยประจ�ำหน่วยงาน และคณะท�ำงานย่อยปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน รวมแล้วมีพนักงานทีร่ ว่ มเป็นสมาชิกของ
คณะท�ำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทัง้ หมด 218 คน
คิดเป็นร้อยละ 22 ของจ�ำนวนพนักงาน
บริษัทมีการเก็บข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการ
ท�ำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ประกอบการวางแผน
งานป้องกันอุบตั เิ หตุและโรคจากการท�ำงาน ในรอบปี 2556 ทีผ่ า่ นมา
มีการบาดเจ็บจากการท�ำงานจ�ำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 33
ของกรณีอุบัติเหตุจากการท�ำงานทุกประเภท ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับ
นิว้ มือเนือ่ งจากวัตถุกระแทก และในส่วนของโรคจากการท�ำงานนัน้
แม้จากรายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง
ประจ�ำปี ไม่ปรากฏผลโรคทีเ่ กิดจากการท�ำงาน และในส่วนของการ
ดูแลด้านสุขภาพอนามัยบริษทั มีการติดตามผลอย่างใกล้ชดิ ในกลุม่
พนักงานทีม่ คี วามเสีย่ ง โดยการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสีย่ งเป็น
ประจ�ำทุกปี รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และ
ก�ำหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงอีกด้วย

อัตราค่าความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท�ำงานกลุ่มเอสเอสไอ
(Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR)
บริษัท

		

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

SSI

2.14

0.36

0.97

TCRSS

0.53

0.51

0.00

WCE

4.17

1.05

1.63

PPC

0.00

0.00

0.00

SSI UK

1.66

4.81

2.20

SSI Group

2.03

2.55

1.50

LTIFR = (จ�ำนวนรายทีบ่ าดเจ็บถึงขัน้ หยุดงานหนึง่ วันขึน้ ไป x 1,000,000) / ชัว่ โมงการท�ำงานทัง้ หมด
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

17

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทได้พิจารณาจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่พนักงานแต่ละ
ต�ำแหน่งงานตามความเสี่ยงที่สัมผัส นอกจากนี้ยังมีการประเมิน
ความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมและจัดท�ำแผนลดและควบคุมความ
เสี่ยง เพื่อความปลอดภัยในการท�ำงาน โดยมีการทบทวนอย่าง
สม�่ำเสมอหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

การป้องกันอัคคีภัยและกู้ภัยฉุกเฉิน

บริษัทได้มีการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากอัคคี
ภัย และเหตุฉุกเฉินอื่นๆ อาทิ แก๊สรั่ว น�้ำท่วม ฯลฯ โดยจัดตั้ง
คณะอนุท�ำงานป้องกันอัคคีภัยและกู้ภัยฉุกเฉิน เพื่อก�ำกับดูแล
มีการจัดท�ำแผนการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์
สนับสนุนการท�ำงาน โดยมีการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มจ�ำนวนบุคลากร
ให้สามารถตอบสนองเหตุได้ เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของ
เหตุการณ์ นอกจากนี้ยังมีการฝึกซ้อมสถานการณ์จ�ำลองเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง ด้านอุปกรณ์การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน มีการ
ตรวจสอบอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอด
เวลาและมีการติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่มีความเสี่ยงในการเกิดเหตุ
เพลิงไหม้โดยพิจารณาน�ำเทคโนโลยีด้านอัคคีภัยใหม่เข้ามาใช้
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้
ดีมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทมีกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัย
ธรรมชาติในเรื่องอุทกภัย พายุลมแรง สึนามิ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว
แผ่นดินถล่ม เพื่อลดความเสียหาย โดยจะครอบคลุมความเสีย
หายในด้านทรัพย์สิน การหยุดชะงักทางธุรกิจ ความเสียหายของ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าว และกรมธรรม์
ยังได้คุ้มครองครอบคลุมความเสียหายอันเนื่องจากอัคคีภัยที่เกิด
ขึ้นในทุกกรณีด้วยเช่นกัน
ในปี 2556 ไม่มีเหตุการณ์เพลิงไหม้หรืออุบัติภัยอื่นๆ ที่รุนแรง
จนส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ทรัพย์สิน และชีวิตพนักงาน
อย่างไรก็ตามคณะท�ำงานฯ ได้มีจัดการซ้อมแผนการตอบสนอง
เหตุฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

การจั ด การความปลอดภั ย ในการขนส่ ง วั ต ถุ ดิ บ และ
ผลิตภัณฑ์

บริษัทมีการติดตามผลการด�ำเนินงานของคณะท�ำงานปฏิบัติ
ควบคุมรถขนส่งสินค้าเครือสหวิริยาผ่านคณะขับเคลื่อนสภาผู้น�ำ
ชุมชน และศูนย์รับข้อร้องเรียนรถขนส่งสินค้าเครือสหวิริยา 24
ชม. เพื่อติดตามความคืบหน้า และข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนต่างๆ
มาปรับปรุงแก้ไข โดยในรอบปีที่ผ่านมามีกิจกรรมการปรับปรุง
เช่น การเพิ่มจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนบางสะพานใน
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การตรวจสอบและควบคุมรถขนส่ง ปัจจุบันมี 9 จุด การพัฒนา
ปรับปรุงรถตรวจการณ์ระบบขนส่งสินค้าเครือสหวิริยา การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ พนักงานขับรถขนส่งสินค้าเครือสหวิริยาก่อนปล่อย
รถออกสู่ชุมชน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องกฎระเบียบ การ
เดินรถในเขตชุมชนบางสะพาน และยังคงจัดการอบรมและสัมมนา
ให้พนักงานขับรถ ผู้ประกอบการขนส่งเพื่อให้ทราบนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติเพื่อการขนส่งอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ คณะ
ท�ำงานยังมีการด�ำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการขนส่งให้ปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ “ส่งเหล็กปลอดภัย ใสใจชุมชน” และ
มีการมอบรางวัลพนักงานขับรถขนส่งสินค้าดีเด่นเครือสหวิริยา

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักดีว่าอุตสาหกรรมเหล็กเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้
ประเทศเกิดการพัฒนา และต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต
บริษัทจึงให้ความส�ำคัญอย่างต่อเนื่องกับการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของภาครัฐและกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ได้แก่ การศึกษาและจัดท�ำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากการผลิตเหล็ก และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่ง
แวดล้อม ทั้งนี้ยังมีการน�ำระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากล (ISO 14001) ตั้งแต่ปี 2542 และผ่านการตรวจ
ประเมินและได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องตลอดมา
ทั้งนี้ ส�ำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงาน
หลักในการด�ำเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วย
งานผลิตอื่นๆ ในโรงงาน โดยมีการแต่งตั้ง ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้ควบคุมและผู้ปฏิบัติงานประจ�ำระบบควบคุมบ�ำบัดมลพิษ น�้ำ
อากาศ และ กากของเสียครบถ้วนตามกฎหมาย ส�ำหรับภายนอก
พื้นที่โรงงาน บริษัทมีการด�ำเนินการร่วมกันกับบริษัทในเครือสห
วิริยาอื่นๆ ในพื้นที่อ�ำเภอบางสะพาน โดยมีศูนย์บริหารจัดการ
และส่งเสริม สิ่งแวดล้อมเครือสหวิริยาเป็นศูนย์กลางในการบริหาร
จัดการ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการสร้างจิตส�ำนึกและความร่วม
มือระหว่างชุมชนกับโรงงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี

การจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบหลักคือเหล็กแท่งแบนจากหลายแหล่ง
ในต่างประเทศ โดยมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบให้ตรงกับ
มาตรฐาน และความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้า โดยในปี 2556
บริษัทผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจ�ำนวนทั้งสิ้น 2.18 ล้านตัน
และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดล้างผิวและเคลือบน�ำ้ มัน จ�ำนวนทัง้ สิน้
0.11 ล้านตัน

การจัดการพลังงาน

บริษัทให้ความส�ำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานโดยตระหนัก
ดีว่า พลังงานถือเป็นปัจจัยหลักในการผลิตซึ่งมีปริมาณจ�ำกัด การ
บริโภคพลังงานนัน้ จะก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศของโลก จากเหตุปจั จัยดังกล่าวนี้ บริษทั จึงมีความ
จ�ำเป็นต้องมีระบบการจัดการพลังงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ให้ควบคุม
การใช้พลังงานในองค์กรให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยเริม่ จากการจัด
ตัง้ คณะท�ำงานการอนุรกั ษ์พลังงานขึน้ ให้เป็นศูนย์กลางในการบริหาร
จัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านคณะท�ำงานต่างๆ แบบข้าม
สายงาน (Cross Functional Team) อันจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์
พลังงานอย่างมีส่วนร่วมทั้งองค์กรในทุกภาคส่วน
ทั้งนี้เพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
บริษทั ได้มกี ารเตรียมการเพือ่ น�ำระบบการจัดการด้านพลังงานตาม
มาตรฐาน สากล (ISO50001) ซึง่ จะช่วยให้เกิดการจัดการพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ ในปี 2556 โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน มีอตั ราการใช้พลังงานดังนี้

อัตราการใช้พลังงานโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ปี 2556
กระบวนการผลิต

พลังงานที่ใช้
เป้าหมาย

ใช้จริง

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
• พลังงานความร้อน
(กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมเหล็กแท่งแบน : kcal/kg slab)
• พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตัน : kwh/ton)

345
104

353
104.42

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผิว และเคลือบน�้ำมัน
• พลังงานความร้อน (กิโลกรัมแอลพีจีต่อตัน : kg LPG/ton coil )
• พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตัน : kwh/ton)

3.10
18

2.95
22.79

ทัง้ นีพ้ ลังงานความร้อนทีใ่ ช้ในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด
ม้วนสูงกว่าเป้าหมายเนือ่ งจาก ในช่วงเดือนไตรมาสแรกใช้เตาผลิต
ทั้งหมด 3 เตา ประกอบกับเตาเผาเหล็กมีปัญหาเรื่องน�้ำรั่วในเตา
ท�ำให้มีการใช้พลังงานที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทได้ด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาน�ำ้ รั่วในเตาแล้ว
ส่วนปริมาณพลังงานไฟฟ้าทั้งในส่วนของโรงผลิตเหล็กรีด
ร้อนชนิดม้วนที่เกินเป้าหมาย 0.42 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตัน และ

โรงผลิตเหล็กรีดร้อนชนิดกัดผิวและเคลือบน�้ำมันทีเ่ กินเป้าหมายมา
4.79 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตัน เนื่องจากปริมาณการผลิตน้อยกว่า
ปริมาณการผลิตที่ตั้งเป้าหมายไว้ ท�ำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/ตัน
(Kwh/ton) ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
จากผลการด�ำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ปี
2554 - 2556 เป็นผลให้สามารถลดการใช้พลังงานความร้อนสะสม
ได้ดังนี้
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พลังงานที่สามารถประหยัดได้ จากการปรับปรุงให้เกิดการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพ
ปี

พลังงานความร้อนสะสมที่ลดได้ (เมกะจูล)

2554

543,510

2555

3,343,305

2556

3,380,677

บริษทั ได้ดำ� เนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารอนุรกั ษ์พลังงาน 20 ปี
และแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ
25 ใน 10 ปี ของประเทศไทยที่ได้มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้ภาค
อุตสาหกรรมลดการใช้พลังงาน และน�ำพลังงานทดแทนมาใช้
ประโยชน์ ซึ่งเป็นแนวทางในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวสู่เส้นทางของการเป็น
สังคมคาร์บอนต�่ำ  (Low Carbon Society) โดยได้มีโครงการด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทน ดังนี้
1. มาตรการใช้หลอดประหยัดพลังงานชนิด LED ทดแทน
หลอดฟลูออเรสเซนต์ : มีผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ 245,981
เมกะจูลต่อปี
2. มาตรการปรับปรุง Pusher เตาเผาเพื่อลดการสูญเสีย
ความร้อน : มีผลประหยัดพลังงานความร้อนที่ 1,542,716 เมกะจูล
ต่อปี
3. โครงการศึกษาด้านการใช้พลังงานทดแทน เช่น การติดตัง้
กังหันลมชนิดความเร็วต�่ำ (Low Speed)  การติดตั้ง แผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar rooftop) และการผลิตไฟฟ้าโดยใช้หญ้าเนเปียร์
เป็นต้น ซึง่ ได้ทำ� การประเมินศักยภาพในการด�ำเนินโครงการขัน้ ต้น
แล้ว โดยจะด�ำเนินการศึกษารายละเอียดและศักยภาพในการ
ด�ำเนินโครงการต่อไปในอนาคต  

การบริหารจัดการน�้ำ

ในการบริหารการใช้นำ�้ ของโรงงาน โรงงานใช้นำ�้ ดิบจากคลอง
บางสะพาน ซึ่งเป็นแหล่งน�้ำผิวดินขนาดใหญ่ และอยู่ห่างจาก
โครงการ 13.5 กิโลเมตร โดยสูบน�้ำมายังบ่อเก็บน�้ำในโครงการที่มี
ความจุรวม 2.4 ล้านลูกบาศก์เมตร และก�ำหนดมาตรการไม่สูบน�้ำ 
จากฝายบางสะพานในช่วงฤดูแล้งซึ่งระดับน�้ำในฝายต�่ำกว่า 2.2
เมตร รวมถึงการออกแบบโรงงานให้มีการหมุนเวียนน�้ำมาใช้ซ�้ำได้
อย่างต่อเนื่องในสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน จากการ
บริหารจัดการน�ำ้ ใช้ของโรงงาน ท�ำให้บริษทั สามารถด�ำเนินการผลิต
ได้โดยไม่กอ่ ให้เกิดปัญหาเรือ่ งการแย่งน�ำ้ ซึง่ เป็นทรัพยากรทีใ่ ช้รว่ ม
กันกับชุมชนและภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ ทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมา
บริษทั ยังคงด�ำเนินการตามมาตรการทีก่ ำ� หนดไว้อย่างเคร่งครัด
ในส่วนการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย บริษทั ติดตัง้ ระบบบ�ำบัดน�ำ้ ทางเคมี
ส�ำหรับน�ำ้ เสียทีเ่ กิดขึน้ ในสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดล้างผิว
และเคลือบน�้ำมัน ติดตั้งถังตกตะกอน ถังกรองทรายและระบบ
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ดักไขมันในสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและติดตัง้ ระบบ
บ�ำบัดทางชีวภาพส�ำหรับน�ำ้ ทิง้ จากการอุปโภคและบริโภคในโรงงาน
โดยคุณภาพน�้ำในระบบทั้งหมด มีการตรวจสอบโดย เจ้าหน้าที่
อย่างสม�่ำเสมอและตรวจสอบซ�้ำโดยหน่วยงานภายนอกซึ่งได้รับ
อนุญาตจากทางราชการเป็นระยะๆ ทั้งนี้น�้ำทิ้งที่ผ่าน การบ�ำบัด
แล้วมีการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และบางส่วนจะน�ำไปรดน�้ำต้นไม้
โดยไม่มีการระบายน�้ำทิ้งออกนอกโรงงาน (Zero Discharge)
ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทควบคุมการใช้น�้ำในกระบวนการ
ผลิตโดยมีปริมาณการใช้น�้ำปี 2556 ที่ 1.42 ล้าน ลูกบาศก์เมตร
โดยในสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอัตราการใช้น�้ำอยู่ที่
0.64 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต ซึง่ เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยตามปริมาณการ
ผลิต เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2555 ซึง่ มีอตั ราการใช้นำ�้ อยูท่ ี่ 0.52 ลูกบาศก์
เมตรต่อตันการผลิต ส�ำหรับสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด
ล้างผิวและเคลือบน�้ำมันอยู่ที่ 0.28 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต
ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ที่มีอัตราการใช้น�้ำอยู่ที่ 0.33
ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต

การควบคุมคุณภาพน�้ำ

บริษัทได้ออกแบบระบบบ�ำบัดให้ไม่มีการระบายน�้ำเสียใดๆ
ออกนอกโรงงาน (Zero Discharge) อย่างไรก็ตามบริษทั ยังคงด�ำเนิน
การตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ภายในและภายนอกบริเวณโรงงานดังนี้
1. การตรวจวัดคุณภาพน�้ำที่ผ่านการบ�ำบัดแล้ว รายเดือน
จ�ำนวน 4 สถานี โดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม พบว่ามีผลการตรวจวัดดีกว่าค่ามาตรฐานน�ำ้ ทิง้
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539
2. การตรวจวัดคุณภาพน�้ำใต้ดินทุกครึ่งปี จ�ำนวน 9 สถานี
โดยหน่วยงานภายนอกทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ทัง้ นีป้ ระเทศไทยยังไม่มกี ารก�ำหนดมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง จึงด�ำเนิน
การเฝ้าระวังความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น โดยในรอบหลายปี
ทีท่ ำ� การตรวจวิเคราะห์ยงั ไม่พบการเปลีย่ นแปลงใดๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
3. การตรวจคุณภาพน�ำ้ ผิวดินในแหล่งน�ำ้ สาธารณะทุกครึง่ ปี
จ�ำนวน 3 สถานี โดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการประกอบกิจการของบริษทั
จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลการตรวจวัดคุณภาพน�้ำ
ผิวดินดังนี้

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�ำ้ ผิวดิน
ดัชนีตรวจวัด
pH

หน่วย
-

Suspended Solid mg/l

คลองท่าขาม
มี.ค. 56 ก.ย. 56

ต้นน�้ำคลองแม่ร�ำพึง
มี.ค. 56 ก.ย. 56

ท้ายน�้ำคลองแม่ร�ำพึง
มี.ค. 56 ก.ย. 56

มาตรฐาน

7.29

7.29

7.09

7.15

8.17

7.36

5.0-9.01/

33.3

13

35.3

13.6

33.3

17.3

-

18,100

5,360

18,000

2,710

13,100

4,170

-

Total Dissolved
Solid

mg/l

Acidity

mg/l as CaCO3

10

5

28

5

<1

5

-

Alkalinity

mg/l CaCO3

318

208

338

151

254

232

-

COD

mg/l as O2

406

36

500

30

96

36

-

Grease & Oil

mg/l

<2

<2

<2

<2

<2

<2

-

Total Coli form
Bacteria
Iron

MPN/100 ml

43

23

23

150

23

43

ไม่เกิน
20,0001/

mg/l

0.32

0.39

0.34

1

0.28

0.49

-

Manganese

mg/l

0.187

0.063

0.265

0.082

0.076

0.050

ไม่เกิน 1.01/

หมายเหตุ
มาตรฐานน�้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด
ผู้บันทึก					
นายวรายุส ลินทอง
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม				
นางสาวบังอร ศิริโพธิ์คา (ว-011-ค-2955)
ชื่อผู้วิเคราะห์				
นางสาวโศรดา บุญมี (ว-011-จ-5140)
เบอร์โทรศัพท์				
02-939-4370

1/

การใช้สารเคมี

ระบบผลิตน�้ำใช้ในกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วน และกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดล้างผิวและ
เคลือบน�ำ้ มัน มีการใช้สารเคมีหลายชนิด โดยในรอบปีที่ผ่านมา
บริษัทไม่มีการน�ำสารเคมีชนิดใหม่เข้ามาใช้ และอัตราการใช้สาร
เคมีในกระบวนการต่างๆ ไม่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ตามผล
การตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบมาตรฐาน ISO 14001 และ TIS/
OHSAS 18001 การควบคุมและบริหารจัดการสารเคมีในโรงงาน
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบตั ิ โดยมีขอ้ เสนอแนะเพือ่ การปรับปรุง
จ�ำนวนหนึ่งซึ่งผู้เกี่ยวข้องได้น�ำไปจัดท�ำแผนงานเพื่อปรับปรุงแล้ว

การจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในปี 2556 บริษทั ได้ดำ� เนินการจัดซือ้ สินค้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่
แวดล้อมส�ำหรับวัสดุและอุปกรณ์ทอี่ ยูใ่ นกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 10 กลุม่ ตาม
ข้อก�ำหนดของสถาบันสิง่ แวดล้อมไทยมาอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการ
จัดหาผลิตภัณฑ์และงานบริการภายใต้นโยบายการประหยัดพลังงาน
ของโรงงานบางสะพานเพิ่มขึ้นอีก 1 โครงการ โดยในปี 2557
มีเป้าหมายในการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มเป็น
15 กลุ่ ม ผลิต ภัณ ฑ์ และให้ ก ารสนับ สนุน กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ บ ริก ารที่
ด�ำเนินการในด้านการประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย
2 โครงการด้วย

ตารางการจัดซื้อกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปีที่ด�ำเนินการ / จ�ำนวนกลุ่มรายการ
จ�ำนวนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ที่มีใช้อยู่ในโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน
จ�ำนวนรายการในโครงการประหยัดพลังงาน

ปี 2554
7

ปี 2555
9

ปี 2556
10

-

2

1
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กราฟแสดงชนิดนกที่สำ� รวจพบในอ�ำเภอบางสะพาน
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บริษทั ได้รว่ มกับศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิง่ แวดล้อม
เครือสหวิริยา ด�ำเนินโครงการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำ� คัญต่อความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศต่างๆ
ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานเหล็กแผ่นรีดร้อน อ�ำเภอบางสะพานดังนี้
โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้าน
ทรัพยากรชีวภาพด้วยมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินอุตสาหกรรมทีเ่ กือ้ กูลกับ
สิง่ แวดล้อม บริษทั และศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิง่ แวดล้อม
เครือสหวิริยา จึงได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นต่อ
สัตว์ปา่ ในพืน้ ทีธ่ รรมชาติใกล้เคียงโรงงานอย่างพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ แม่รำ� พึง
วนอุทยานป่ากลางอ่าวและวนอุทยานแม่ร�ำพึงโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการศึกษาล่าสุดใน
ปี 2556 พบว่ามีนกหลากชนิดที่ไม่มีการส�ำรวจพบในปีก่อนๆ อีก
ทัง้ พบนกทีเ่ ข้ามาอาศัยหรือใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีม่ คี วามหลากชนิด
และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากที่พบ 89 ชนิดในปี 2550 พบสะสม
เป็น 160 ชนิดในปี 2556 ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการด�ำเนิน
อุตสาหกรรมเหล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการด�ำเนินงาน
ตามมาตรฐานในการจัดการมลพิษของบริษทั และกลุม่ ธุรกิจเหล็ก
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
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105

101

88

จ�ำนวนชนิดนกที่พบ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

122

112

2553

2554

160

159

151

2555

2556

จ�ำนวนชนิดนกที่พบสะสม

โครงการมหิงสาสายสืบหาดหิน เป็นกิจกรรมการส�ำรวจความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทีเ่ อสเอสไอร่วมกับศูนย์บริหารจัดการและ
ส่งเสริมสิง่ แวดล้อม เครือสหวิรยิ าและกลุม่ มหิงสาสายสืบ โรงเรียน
บ้านท่าขาม ร่วมส�ำรวจสิ่งมีชีวิตที่พบบริเวณหาดหิน ในพื้นที่อ่าว
เทียน ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด เพื่อเป็นการ
ส�ำรวจความหลากชนิดของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหาดหิน และ
ข้อมูลที่ได้น�ำมาใช้เป็นดัชนีชี้วัดทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริเวณ
หาดหินมีสภาพแวดล้อมทีม่ คี วามแปรปรวนสูง ซึง่ ส่งผลต่ออุณหภูมิ
ในแอ่งน�้ำขังซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆ อีกทั้งบริเวณดัง
กล่าวเป็นพื้นที่ติดต่อกับบริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด ซึ่งเป็นพื้นที่
ที่ มี กิ จ กรรมการเดิ น เรื อ ขนส่ ง สิ น ค้ า อยู ่ ต ลอดเวลา ซึ่ ง อาจ
ส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหาดหิน
ได้ จากกิจกรรมส�ำรวจพบสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ศึกษามากกว่า 30 ชนิด
ทั้ง ดอกไม้ทะเล หอยทะเลชนิดต่างๆ ปลิงทะเล ปูเสฉวน ปลาบู่
ทะเล ฯลฯ ซึ่งสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่พบในบริเวณหาดหินบ่งบอกถึง
คุณภาพสิง่ แวดล้อม และสภาพธรรมชาติทคี่ งความสมบูรณ์ได้เป็น
อย่างดี ผลจากกิจกรรมการขนส่งในบริเวณบริษัท ท่าเรือประจวบ
จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยไม่สง่ ผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหาดหินแต่อย่างใด นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จะ
เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส�ำคัญในการด�ำเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมจากการประกอบกิจกรรมการขนส่ง และการขยายตัวของ
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัดต่อไปในอนาคต

การบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

แนวโน้มและความสนใจในปัญหาภาวะโลกร้อนยังคงเป็นอีก
หนึง่ ประเด็นปัญหาสิง่ แวดล้อมทีห่ ลายคนให้ความสนใจ บริษทั ถือ
เป็นส่วนหนึง่ ในการมีสว่ นร่วมจัดการกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิ
อากาศในการมุ่งมั่นด้วยความมุ่งมั่นปฏิบัติและเป็นตัวอย่างที่ดีใน
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมขององค์กร
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ลดผลกระทบจากการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกของ
องค์กร ตั้งแต่การก�ำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและเป้าหมาย
เพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทัง้ การรณรงค์เข้าร่วมกิจกรรม
กับภาคประชาชนและภาครัฐอย่างสม�ำ่ เสมอในการบรรเทาผลกระ
ทบที่เกิดจากปัญหาความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกทีม่ แี นวโน้ม
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ
2. การปรับปรุงการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมการ
เก็บและรายงานข้อมูล รวมถึงการทวนสอบบัญชีการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกโดยหน่วยงานภายนอก
3. การจัดซือ้ ผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ในปี 2556 บริษทั ได้ดำ� เนินการจัดซือ้ สินค้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ส�ำหรับวัสดุและอุปกรณ์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 10 กลุ่มตาม
ข้อก�ำหนดของสถาบันสิง่ แวดล้อมไทยมาอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการ
จัดหาผลิตภัณฑ์และงานบริการภายใต้นโยบายการประหยัดพลังงาน
ของโรงงานบางสะพานเพิ่มขึ้นอีก 1 โครงการ โดยในปี 2557 มี
เป้าหมายในการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มเป็น 15
กลุ่มผลิตภัณฑ์ และให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ให้บริการที่ด�ำเนินการ
ในด้านการประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 2 โครงการด้วย
4. การส่งเสริมกิจกรรม 3R มุ่งเน้นการลดของเสียจาก
กระบวนการผลิต และของเสียทีเ่ กิดขึน้ สามารถน�ำกับมาใช้ประโยชน์
ได้ถึง ร้อยละ 98.53
5. การส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. การเข้าร่วมสัมมนาโครงการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
กับภาครัฐบาลเพื่อน�ำไปสู่สังคมคาร์บอนต�่ำ 

7. การศึกษาเรื่องการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึง
การน�ำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ประโยชน์  
โดยผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ คือ บริษทั ได้จดั ท�ำรายงานการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO
14064-1 โดยก�ำหนดขอบเขตขององค์กรแบบควบคุมการด�ำเนิน
การ (Operational Control) ทีส่ อดคล้องกับลักษณะการด�ำเนินงาน
ขององค์กร โดยการเก็บข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงแต่ละประเภท และ
ข้อมูลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปี 2556
และมีผลการด�ำเนินงานดังนี้
1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตเหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เท่ากับ 0.186 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ต่อตัน
HRC โดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 2.67 จากปี 2555
การปล่อย CO2 ของกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HRC)

TonsCo2
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

TonsHRC
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
2552

2553

2554

2555

2556

0

Scope 1 (direct emission)
Scope 2 (indirect emission)
HRC

หมายเหตุ:
อ้างอิงมาตรฐาน ISO 14064-1:2006 และ IPCC ในการค�ำนวณ
Scope 1 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงใน		
		
กระบวนการผลิตและการขนส่งวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ภายใน
SSI
(ไม่รวมรถยนต์ส่วนกลางของเอสเอสไอ)
Scope 2 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากไฟฟ้าที่ SSI ซื้อมาใช้จาก		
		
ภายนอก (ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากส�ำนักงานกรุงเทพฯ)
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2. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตเหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน�ำ้ มัน ในปี 2556
อยู่ที่ 0.02 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ต่อตัน PO Coil โดยลดลงร้อย
ละ 6.57 จากปี 2555
การปล่อย CO2 ของกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ประเภทปรับผิวและเคลือบน�ำ้ มัน
TonsCo2
3,500

TonsHRC
140,000

3,000

120,000

2,500

100,000

2,000

80,000

1,500

60,000

1,000

40,000

500

20,000

0

2552

2553

2554

2555

2556

0

Scope 1 (direct emission)
Scope 2 (indirect emission)
HRC

ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของเอสเอสไอ จะถูก
น�ำไปเป็นค่าดัชนีชวี้ ดั ผลการด�ำเนินงานทางด้านการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (GHGs) เพือ่ ใช้ในการวางแผนและจัดท�ำโครงการทีจ่ ะช่วย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมถึงการศึกษาแนวทางทีจ่ ะช่วยดูด
กลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่อไป โดยมีการพิจารณาเป้าหมาย
จากค่าเฉลี่ย Carbon Intensity ในอดีตเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
ก�ำหนดเป้าหมายในระยะสัน้ และระยะยาวให้สะท้อนผลการด�ำเนิน
งานด้านการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีแ่ ท้จริง รวม
ถึงการศึกษาวิเคราะห์ และประเมินตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใช้กำ� หนด
ค่าเป้าหมาย Carbon Intensity ทีส่ อดคล้องกับแผนการพัฒนาของ
ประเทศทีม่ งุ่ สูส่ งั คมคาร์บอนต�ำ 
่ (Low Carbon Society) ต่อไป

การควบคุมคุณภาพอากาศ

โรงงานเอสเอสไอบางสะพานถูกออกแบบโรงงานให้มีการใช้
เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ ติดตั้งระบบควบคุมการเผาไหม้ด้วย
คอมพิวเตอร์ ควบคุมระดับก�ำมะถันเจือปนในเชือ้ เพลิงไม่เกินร้อยละ
2 ซึ่งมีผลให้ค่าการระบายอากาศออกนอกโรงงานของเอสเอสไอ
มีคา่ ดีกว่ามาตรฐานและข้อก�ำหนดตามรายงานการศึกษาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
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ส�ำหรับสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดล้างผิวและเคลือบ
น�้ำมัน ได้มีการติดตั้งระบบดักจับไอกรดทั้งในสายการผลิตและ
ในหน่วยบ�ำบัดกรดเพือ่ น�ำกลับมาใช้ใหม่ ซึง่ มีผลท�ำให้คา่ การระบาย
อากาศออกนอกโรงงานมีค่าดีกว่ามาตรฐาน และข้อก�ำหนดตาม
รายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน เช่น
เดียวกัน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศในพื้นที่รอบโรงงาน มีการเฝ้า
ระวังและตรวจสอบคุณภาพอากาศในพารามิเตอร์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับโรงงานเป็นระยะๆ ตลอดปี โดยในปี 2556 ตรวจวัดทั้งสิ้น 5
สถานี ได้แก่ บ้านท่าขาม บ้านท่ามะนาว บ้านกลางอ่าว บ้านทับมอญ
และบ้านบ่อทองหลาง โดยมีคณ
ุ ภาพอากาศตามพารามิเตอร์ต่างๆ
ที่ตรวจวัด ได้แก่
1. ค่ า เฉลี่ ย รายชั่ ว โมงของความเข้ ม ข้ น ก๊ า ซซั ล เฟอร์
ไดออกไซด์ ในบรรยากาศ
2. ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของความเข้มข้นก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
3. ค่าเฉลีย่ รายชัว่ โมงของปริมาณฝุน่ ละอองรวมในบรรยากาศ
4. ค่าเฉลีย่ รายชัว่ โมงของความเข้มข้นก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์
ในบรรยากาศ
5. ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
10 ไมครอน
ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศตามพารามิเตอร์ดงั กล่าวพบ
ว่ามีคา่ ดีกว่ามาตรฐานทีก่ ำ� หนดมาก ในทุกสถานีตรวจวัดและมีคา่
อยูใ่ นช่วงเดียวกับการตรวจวัดทีผ่ า่ นมาในทุกสถานีและทุกพารามิเตอร์

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 5 สถานี บริเวณโดยรอบโครงการ
ค่าเฉลี่ยต�่ำสุด-สูงสุดของปริมาณที่ตรวจพบ

ดัชนี

มาตรฐาน

ปริมาณฝุ่นละอองรวม (mg/m3)

22-29 มี.ค. 56
0.032 - 0.123

17-24 ก.ย. 56
0.013 - 0.063

ไม่เกิน 0.3301/

ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (mg/m3)

0.009 - 0.019

0.012 - 0.020

ไม่เกิน 0.3001/

ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (mg/m3)

0.010 - 0.044

0.014 - 0.046

ไม่เกิน 0.3202/

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(mg/m3)

0.016 - 0.061

0.006 - 0.031

ไม่เกิน 0.1201/

< 0.001

< 0.001

-

ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (mg/m3)

มาตรฐาน1/ :
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547
มาตรฐาน 2/ :
มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552
หมายเหตุ
:
< 0.001 คือค่า Detection Limit ของ HCI
		
HCl ไม่มีค่ามาตรฐานก�ำหนด
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด (22-29 มี.ค.2556)
ผู้บันทึก				
นายวรายุส ลินทอง/นายณรงค์ ศรีสุข
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม			
นางสาวบังอร ศิรโิ พธิค์ า (ว-011-ค-2955) / นางสาวจารินี นันทวิสทุ ธ์ (ว-011-ค-4550)
ชื่อผู้วิเคราะห์
		
นางสาวโศรดา บุญมี (ว-011-จ-5140)
เบอร์โทรศัพท์			
02-939-4370-2
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม
ผู้บันทึก				
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม			
ชื่อผู้วิเคราะห์
		
เบอร์โทรศัพท์			

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด (17-24 ก.ย.2556)
นายณรงค์ ศรีสุข/นายทวีพงษ์ คงสมบูรณ์
นางสาวบังอร ศิริโพธิ์คา (ว-011-ค-2955)
นางสาวโศรดา บุญมี (ว-011-จ-5140)
02-939-4370-2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาเหล็ก 1,2
ผลตรวจวัด

ดัชนีตรวจวัด

มาตรฐาน
11 ม.ค. 56 25 มี.ค. 56 22 ก.ย. 56 12 ธ.ค. 56
204
169
200
185
ไม่เกิน 2401/

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m3 )
ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)(ppm)

524

500

658

714

ไม่เกิน 8001/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)(ppm)

125

109

117

142

ไม่เกิน 2001/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)(ppm)

1.5

6.2

6.3

5.2

ไม่เกิน 6901/

มาตรฐาน1/ :
		
มาตรฐาน 2/ :
		
		

มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก (เก่า) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 (ค�ำนวนปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้อยละ 50)
มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549
(ก�ำหนดส�ำหรับการผลิตทั่วไปที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง)
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พ.ศ.2549

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม		
ผู้บันทึก					
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม				
ชื่อผู้วิเคราะห์
			
เบอร์โทรศัพท์				

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด (11 ม.ค.2556 และ 25 มี.ค.2556)
นายพีระ เดชอุดม/นายเกษม สีมาพล
นางสาวจารินี นันทวิสทุ ธิ์ (ว-011-ค-4550)/ นางสาวบังอร ศิรโิ พธิค์ า (ว-011-ค-2955)
นางสาวโศรดา บุญมี (ว-011-จ-5140)
02-939-4370-2
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาเหล็ก 3
ผลตรวจวัด

ดัชนีตรวจวัด

มาตรฐาน

26 มี.ค. 56
70

26 มี.ค. 56
100

ไม่เกิน 1201/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)(ppm)

582

374

ไม่เกิน 8001/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)(ppm)

124

137

ไม่เกิน 1801/

1

2.7

ไม่เกิน 6902/

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง ( mg/ m3 )

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)(ppm)

มาตรฐาน1/ :
มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก (ใหม่) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
		
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 (ค�ำนวนปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้1อยละ 50)
มาตรฐาน 2/ :
มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549
		
(ก�ำหนดส�ำหรับการผลิตทั่วไปที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง)
		
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พ.ศ.2549
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด
ผู้บันทึก				
นายพีระ เดชอุดม/นายเกษม สีมาพล
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม			
นางสาวจารินี นันทวิสทุ ธิ์ (ว-011-ค-4550)/นางสาวบังอร ศิรโิ พธิค์ า (ว-011-ค-2955)
ชื่อผู้วิเคราะห์
		
นางสาวโศรดา บุญมี (ว-011-จ-5140)
เบอร์โทรศัพท์			
02-939-4370-2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Scrubber PPPL (จากหน่วยกระบวนการลา้ งผิวและเคลือบน้ำ�มัน)
ดัชนีตรวจวัด
ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl )(mg/m3)

ผลตรวจวัด
22 มี.ค. 56
0.71

18 ก.ย. 56
0.94

มาตรฐาน
ไม่เกิน 2001/

มาตรฐาน1/ :
มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2549 (ในอากาศที			
่
		
ไม่มีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงค�ำนวณผลที่ปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวัด)
		
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พ.ศ.2549
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม		
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด (22 มี.ค.2556)
ผู้บันทึก					
นายพีระ เดชอุดม/นายเกษม สีมาพล
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม				
นางสาวจารินี นันทวิสทุ ธิ์ (ว-011-ค-4550)/นางสาวบังอร ศิรโิ พธิค์ า (ว-011-ค-2955)
ชื่อผู้วิเคราะห์
			
นางสาวโศรดา บุญมี (ว-011-จ-5140)
เบอร์โทรศัพท์				
02-939-4370-2
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม		
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด (18 ก.ย.2556)
ผู้บันทึก					
นายวรายุส ลินทอง/นายเกษม สีมาพล
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม				
นางสาวบังอร ศิริโพธิ์คา (ว-011-ค-2955)
ชื่อผู้วิเคราะห์
			
นางสาวโศรดา บุญมี (ว-011-จ-5140)
เบอร์โทรศัพท์				
02-939-4370-2
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Boiler

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Scrubber
ผลตรวจวัดPPPL
ดัชนีตรวจวัด
(จากหน่วยกระบวนการล้
างผิวและเคลือบน�22้ำมีมั.ค.น56) 18 ก.ย.56
ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m3 )

มาตรฐาน

5

11

ไม่เกิน 1201/

< 0.1

< 0.1

ไม่เกิน 8001/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)(ppm)

68

81

ไม่เกิน 1801/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)(ppm)

1.0

35

ไม่เกิน 6902/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)(ppm)

มาตรฐาน1/ :
		
มาตรฐาน 2/ :
		
หมายเหตุ

:

มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก (ใหม่) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี				
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 (ค�ำนวนปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้อยละ 50)
มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 (ก�ำหนด				
ส�ำหรับการผลิตทั่วไปที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง)
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พ.ศ.2549
<0.1 คือค่า Detection Limit ของ SO2

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม
ผู้บันทึก				
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม			
ชื่อผู้วิเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์			

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด (22 มี.ค.2556)
นายพีระ เดชอุดม/นายเกษม สีมาพล
นางสาวจารินี นันทวิสทุ ธิ์ (ว-011-ค-4550)/นางสาวบังอร ศิรโิ พธิค์ า (ว-011-ค-2955)
นางสาวโศรดา บุญมี (ว-011-จ-5140)
02-939-4370-2

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม
ผู้บันทึก				
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม			
ชื่อผู้วิเคราะห์
		
เบอร์โทรศัพท์			

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด (18 ก.ย.2556)
นายวรายุส ลินทอง/นายวันเฉลิม ทศลา
นางสาวบังอร ศิริโพธิ์คา (ว-011-ค-2955)
นางสาวโศรดา บุญมี (ว-011-จ-5140)
02-939-4370-2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Dust Collector
ดัชนีตรวจวัด
ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m3)

ผลตรวจวัด
22 มี.ค. 56
4

มาตรฐาน

21 ก.ย. 56
6

ไม่เกิน 1201/,3002/

มาตรฐาน1/ :
		
มาตรฐาน 2/ :
		

มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก (ใหม่) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี				
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 (ค�ำนวนปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้อยละ 50)
มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2549 (ในอากาศที่			
ไม่มีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงค�ำนวณผลที่ปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวัด)
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พ.ศ.2549
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม		
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด (22 มี.ค.2556)
ผู้บันทึก					
นายพีระ เดชอุดม/นายเกษม สีมาพล
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม				
นางสาวจารินี นันทวิสทุ ธิ์ (ว-011-ค-4550)/นางสาวบังอร ศิรโิ พธิค์ า (ว-011-ค-2955)
ชื่อผู้วิเคราะห์
			
นางสาวโศรดา บุญมี (ว-011-จ-5140)
เบอร์โทรศัพท์				
02-939-4370-2
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม		
ผู้บันทึก					
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม				
ชื่อผู้วิเคราะห์
			
เบอร์โทรศัพท์				

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด (21 ก.ย.2556)
นายวรายุส ลินทอง/นายเกษม สีมาพล
นางสาวบังอร ศิริโพธิ์คา (ว-011-ค-2955)
นางสาวโศรดา บุญมี (ว-011-จ-5140)
02-939-4370-2

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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การจัดการกากของเสีย

บริษัทมุ่งเน้นการลดปริมาณกากของเสียที่แหล่งก�ำเนิดโดย
การด�ำเนินโครงการหลายๆ โครงการ เช่น การตัง้ เป้าการสูญเสีย
วัตถุดิบในการผลิต ไม่เกินร้อยละ 2.00 และท�ำได้ดีกว่าเป้าหมาย
ทีร่ อ้ ยละ 1.75 โครงการลดความชืน้ ในกากตะกอนจากระบบบ�ำบัด
น�ำ้ เสียไม่เกินร้อยละ15 ท�ำได้ดกี ว่าเป้าหมายทีร่ อ้ ยละ 14  โครงการ
ลดขยะกระดาษจากส�ำนักงาน โดยรณรงค์ลดการใช้กระดาษใช้
กระดาษสองหน้า และโครงการคัดแยกขยะประเภทขวดน�ำ้ พลาสติก
และขวดแก้วเพือ่ น�ำไปจ�ำหน่าย นอกจากนัน้ ยังมีโครงการใช้ประโยชน์
จากกากของเสีย เช่น โครงการปุย๋ อินทรียจ์ ากเศษซากพืชในโรงงาน
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ท�ำให้ปริมาณ
กากของเสียของโรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง
ปี 2556 บริษทั มีปริมาณของเสียทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ สิน้ 74,102.17 ตัน
มีค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดของเสียเท่ากับ 11.29 ล้านบาท และมีราย
ได้จากการขาย ของเสีย 69,298.38 ตัน เท่ากับ 546.84 ล้านบาท โดย
วิธีก�ำจัดของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดแบ่งเป็นก�ำจัดโดยกระบวนการ
รีไซเคิลคิดเป็นร้อยละ 98.53 ก�ำจัดโดยเผาท�ำลายร้อยละ 1.47 และ
ไม่มีก�ำจัดโดยการน�ำไปฝังกลบ (Zero landfill)

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

บริษัทมีความมุ่งหวังและสมัครใจเข้าร่วมโครงการและ
กิจกรรมลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับ
หน่วยงานราชการและสถาบันภายนอกที่ส�ำคัญในปี 2556 ดังนี้
- โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบ
การอุตสาหกรรมในภูมิภาคด้วยมาตรฐาน ISO 14064-1 เพือ่ มุง่ สู่
การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต�ำ 
่ (Low Carbon Industry) ร่วมกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการ “แผนปฏิบัติการอนุรักษ์
พลังงานในอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย ระยะสัน้ 5 ปี ร่วมกับ
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
- โครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย (Industrial Energy Efficiency: IEE) โดยองค์กร
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)

การจัดการสารท�ำลายชั้นโอโซน

ภายใต้พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยการลดและเลิกใช้สาร
ท�ำลายชั้นโอโซนซึ่งประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็น
ภาคีสมาชิกเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2532 โดยมีพันธกรณีที่ต้องลด
และเลิกใช้สารท�ำลายชัน้ โอโซนตามล�ำดับ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาผลวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ลา่ สุดได้พบว่าสารท�ำความเย็น HCFC-22 หรือ R-22 ที่
มีการแนะน�ำให้ใช้ทดแทนสาร CFC นั้นก็มีผลต่อการท�ำลายชั้น
โอโซนแต่น้อยกว่า และที่ผ่านมาได้มีสารท�ำความเย็นชนิดใหม่
เกิดขึน้ ทางบริษทั จึงได้ดำ� เนินโครงการเปลีย่ นสารท�ำความเย็น R-22
ทีใ่ ช้ในเครือ่ งปรับอากาศ ด้วยการใช้สารท�ำความเย็น BPX4400 ที่ไม่
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

ท�ำลายชั้นโอโซน ซึ่งในปี 2556 บริษัทสามารถลดการใช้ สาร R-22
ใหม่ จ�ำนวน 93.37 กก.หรือคิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
169 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นอกจากนี้ในการซ่อมบ�ำรุง
เครือ่ งปรับอากาศยังได้เลือกใช้วธิ ที สี่ ะอาดด้วยการใช้เครือ่ งดูดสาร
ท�ำความเย็น R-22 มาเก็บไว้แทนการระบายทิง้ สู่บรรยากาศและ
ถ่ายกลับไปใช้งานใหม่ โดยที่ผ่านมาสามารถเก็บรวบรวม R-22
และน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ถงึ 179.56 กก. (เทียบกับปี 2010 ทีย่ งั ไม่มี
การดูดเก็บมาใช้) หรือคิดเป็นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถงึ
325 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ส�ำหรับ ในอนาคตทางบริษัท
ได้วางแผนการใช้สาร BPX4400 หรือสารอื่นที่ไม่ทำ� ลายชั้นโอโซน
มาใช้เพิ่มเติมในระบบปรับอากาศของอาคารส�ำนักงานโรงงาน
ทั้งหมด

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในการด�ำเนินอุตสาหกรรม
เหล็กให้สามารถอยูร่ ว่ มกับชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อมได้เป็นอย่างดี
จึงได้เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรม
สีเขียว (Green Industry) กับกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียวนั้น จากผลการประเมินบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)”  ที่มีการบริหารจัดการสิ่ง
แวดล้อมอย่างเป็นระบบ และมีการติดตามประเมินผล และทบทวน
เพือ่ การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีระยะเวลารับรอง 3 ปี (24 สิงหาคม
2554 ถึง 23 สิงหาคม 2557) โดยในปี 2556 บริษัทยังคงได้รับการ
รับรองต่อเนื่อง

การส�ำรวจทัศนคติชมุ ชนและการมีสว่ นร่วมกับชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อม
การส�ำรวจทัศนคติชุมชนได้ด�ำเนินการต่อเนื่องเป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงาน ซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญ เพราะการด�ำเนินงานของโรงงานก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบต่อชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการด�ำเนินการส�ำรวจทัศนคติ
จึงท�ำให้บริษัทเกิดความเข้าใจถึงมุมมองของชุมชน สะท้อนผ่าน
ผู้น�ำชุมชนและหัวหน้าครัวเรือนในเรือ่ งผลกระทบต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จาก
การด�ำเนินงาน ของโรงงานในรอบปี เพือ่ น�ำไปสูก่ ระบวนการร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจของโรงงานร่วมกับชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
เช่น การประชุมสภาผู้น�ำชุมชน การประชุม หมู่บ้าน ฯลฯ ซึ่งบริษัท
จะน�ำข้อสรุปจากกระบวนการต่างๆ ดังกล่าวน�ำมาจัดท�ำโครงการ
ที่ตอบสนองต่อความต้องการและมุมมองของชุมชนอย่างตรงประเด็น
เพื่อน�ำไปสู่ความพึงพอใจของชุมชนอย่างยั่งยืน

การส�ำรวจทัศนคติชุมชน ปี 2556
ต�ำบล
ก�ำเนิดนพคุณ
แม่ร�ำพึง

ชุมชน
เทศบาลต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ
หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะนาว
หมู่ที่ 3 บ้านอ่าวยาง
หมู่ที่ 4 บ้านท่าขาม
หมู่ที่ 5 กลางอ่าว
หมู่ที่ 6 บ้านกลางนา
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งลานควาย
หมู่ที่ 8 บ้านล่าง
รวม

ผลส�ำรวจทัศนคติของประชาชนในชุมชนในปี 2556 ส่วนใหญ่
รับทราบและเห็นประโยชน์ของโรงงานในแง่ที่มีส่วนของการสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว ค้าขายดีขึ้น  สาธารณูปโภคในครัวเรือนดี
ขึน้ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชน เช่น การให้ทนุ การ
ศึกษา การท�ำนุบ�ำรุงรักษา  การบริจาคเงิน/อุปกรณ์เพื่อการศึกษา
และ โครงการธนาคารชุมชน  เป็นต้น ส�ำหรับกิจกรรมที่มีความพึง
พอใจ ได้แก่ โครงการปลูกต้นไม้มากที่สุด กิจกรรมที่มีความพึง
พอใจรองลงมา กิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชายเลนแม่รำ� พึง โครงการ
อนุรักษ์สัตว์น�้ำ  กิจกรรมให้ทุนการศึกษา โครงการเก็บขยะบริเวณ
ชายหาด  โครงการบริจาคเงิน/อุปกรณ์เพือ่ การศึกษาชุมชน โครงการ
เฝ้าระวังสิง่ แวดล้อมในชุมชน โครงการสนับสนุนด้านกีฬา โครงการ
พัฒนาด้านอาชีพเกษตรกรรม โครงการพัฒนานักเรียน โครงการจัด
ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาชุมชน โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการ
อนุรักษ์ และกิจกรรมหรือโครงการอื่นๆ ตามล�ำดับ ข้อกังวลของ
ชุมชนต่อการด�ำเนินการของโรงงาน 3 อันดับแรกจากการส�ำรวจใน
ปี 2556 ได้แก่
สภาพข้อกังวล ปี 2556
ปัญหาการจราจร

11.2%

ปัญหาคุณภาพน�้ำฝน
อุบัติเหตุ

7.6%
6.0%

จ�ำนวนครัวเรือน
1,468
564
190
380
547
634
121
570
4,474

จ�ำนวนตัวอย่างที่ศึกษา (ชุด)
จากการค�ำนวณ จากการศึกษาจริง
120
120
46
46
16
16
31
31
45
45
52
52
10
10
47
47
367
367

เวลาปล่อยรถขนส่งสินค้าเพือ่ หลีกเลีย่ งช่วงเวลาการจราจรหนาแน่น
การติดตั้งกล้องวงจรปิด การจัดรถสายตรวจ การจัดตั้งกองทุน
รถขนส่งเครือสหวิรยิ า การสัมมนาผูป้ ระกอบการขนส่ง  อีกทัง้ ยังได้
จัดให้มีประชุมและด�ำเนินการผ่านสภาผู้น�ำชุมชนในการร่วมกัน
หาหรือและแนวทางการแก้ไขเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
และคลายความกังวลใจของชุมชนได้เป็นอย่างดี

เมื่อเปรียบเทียบกับข้อกังวล 3 อันดับแรกของปี 2555 ได้แก่
1 ปัญหาฝุ่นละอองร้อยละ 7.6
2 ปัญหาจราจร ร้อยละ 7.0
3 ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร ร้อยละ 6.5
ซึ่งจะพบว่า ข้อกังวลใจเปลี่ยนแปลงไปที่ปัญหาจราจร
เป็นหลัก ทัง้ นีป้ ญ
ั หาจราจรเอสเอสไอได้รว่ มกับบริษทั ในเครือสหวิรยิ า
ในการด�ำเนินการผ่านคณะท�ำงานควบคุมการปฏิบตั ริ ถขนส่งเครือ
สหวิรยิ าอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ควบคุม ตรวจสอบ ในการบริหารจัดการ
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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การด�ำเนินงานด้านสังคม
การสร้างคุณค่าร่วมกับลูกค้าและ
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

ความเ

บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญและความพึงพอใจของลูกค้า
ทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจของบริษทั จึงมีความตัง้ ใจอย่างแน่ว
แน่ที่จะแสวงหาวิธีการที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้ ตลอดเวลา และเป็นทีไ่ ว้วางใจ
ของลูกค้า เช่นเดียวกับการปฏิบัตติ ่อคูค่ ้าอย่างเป็นธรรม โดยตั้งอยู่
บนพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมทัง้ สองฝ่าย บริษทั
จึงให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นจริง รายงานทีถ่ กู ต้อง ปฏิบตั ติ ามพันธสัญญา การ
เจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทัง้ หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทที่ ำ� ให้เกิดความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทาง การค้าอย่าง
เป็นธรรมอีกด้วย
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
ในส่วนของลูกค้านั้น ปี 2556 บริษัทได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ติดตามปัญหาและรับข้อร้องเรียน
จากลูกค้า รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า
เพื่อน�ำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ตรง
กับความต้องการของลูกค้า ได้แก่ การเยีย่ มเยียนลูกค้า การจัดประชุม
กับลูกค้ารายส�ำคัญเป็นรายเดือน การส�ำรวจความพึงพอใจของ
ลูกค้าเป็นประจ�ำทุกปี การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ของบริษัทให้กับลูกค้าบางราย อีกทั้งยังให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ  และ
ให้ความช่วยเหลือแก่ลกู ค้าในการแก้ไขปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์
ของบริษัท      
       คณะท�ำงานสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า ได้ด�ำเนินกิจกรรมในการวิเคราะห์ความ
ต้องการของลูกค้าและร่วมมือกับฝ่ายผลิตของบริษัท เพื่อผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า เช่น
การควบคุมขนาดของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดอัตราการสูญเสียที่เกิด
จากการใช้ของลูกค้าให้ลดลง รวมทั้งการร่วมมือกับลูกค้าเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้าต้องการเป็นพิเศษ
และพัฒนาการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็วเป็นพิเศษส�ำหรับค�ำสั่งซื้อที่
ต้องการสินค้าแบบเร่งด่วน เพือ่ สนับสนุนให้ลกู ค้าสามารถจ�ำหน่าย
และขยายตลาดได้มากขึ้น  โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
นวัตกรรมใหม่ที่ส�ำคัญดังนี้
1. พัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ตน้ แบบเหล็กแผ่นรีดร้อนความ
แข็งแรงสูงส�ำหรับชิน้ ส่วนโครงสร้างของรถยนต์ทมี่ คี วามแข็งแรงมากกว่า
590 เมกะพาสคาล (High Strength Steel 590 MPa)
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2. พัฒนาการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มี
มูลค่าเพิ่มกับลูกค้า ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า (You+)
ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมรถยนต์
ในปี 2556 บริษทั ได้ผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทีม่ ี
มูลค่าเพิ่มกับลูกค้า (Innovated Value Products: IVP) ได้จำ� นวน
ทัง้ สิน้ 280,300 ตันหรือคิดเป็นร้อยละ 13 จากยอดขายรวม
สร้างคุณค่าร่วมกับคู่ค้า
บริษทั ได้กระชับความสัมพันธ์กบั ผูผ้ ลิต โดยแลกเปลีย่ นข้อมูล
และประสบการณ์ระหว่างกัน มีการเชิญผู้ผลิตวัตถุดิบจากต่าง
ประเทศมาประชุมหารือร่วมกันกับบริษัทในปี 2556 จ�ำนวน 2 ราย
เพือ่ ทบทวนข้อตกลงทางเทคนิคและคุณภาพ (Technical Protocol
and Specification) ในการพัฒนาชัน้ คุณภาพของวัตถุดบิ ให้มีความ
หลากหลายและตอบสนองกับความต้องการของตลาดมากขึน้ และ
ร่วมกันหาข้อสรุปแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเรือ่ งคุณภาพ
วัตถุดิบ และปัญหาอื่นๆ ร่วมกัน นอกจากนี้ได้จัดให้มีการประชุม
และสัมมนาและประชุมร่วมกับผู้ขายและผู้ให้บริการ 1 ครั้ง เพื่อ
ชี้แจงระเบียบนโยบาย เป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทและ
แนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างร่วมเครือสหวิริยา
ในปี 2556 บริษัทได้ด�ำเนินการจัดซื้อจัดหาจากผู้ขายทั่วไป
มูลค่าประมาณ 4,424 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินค้าในกลุม่ พลังงาน
2,804.35 ล้านบาท ลูกรีด 255.50 ล้านบาท อะไหล่ 340.90 ล้าน
บาท วัสดุที่ใช้ในโรงงาน 249.15 ล้านบาท งานบริการ 650.15 ล้าน
บาท และอืน่ ๆ 123.95 ล้านบาท รวมถึงกลุม่ บริษทั สหวิรยิ าได้ดำ� เนิน
การจัดซื้อจัดหาจากชุมชนบางสะพานมูลค่าประมาณ 276 ล้าน
บาท และในปี 2557 คาดว่าจะมีมูลค่าการจัดซื้อจัดหาจากผู้ขาย
ทั่วไปเพิ่มขึ้นเป็น 4,800 ล้านบาท และจากชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น 300
ล้านบาท
ค้าด้วยความเป็นธรรม
บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็น
ธรรม โดยมีแนวปฏิบตั วิ า่ ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่ง
ทางการค้าด้วยวิธที ไี่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำ� ลายชื่อเสียง
ของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยผู้บริหาร
ของบริษัทได้มีการพบปะสังสรรค์กับผู้บริหารของคู่แข่งทางการค้า
เพือ่ กระชับความสัมพันธ์อนั ดี และเสริมสร้างความสัมพันธ์และแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน    

นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา
บริษทั มีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมเหล็ก โดยแสดงให้เห็นได้จากการทีบ่ ริษทั ได้มสี ว่ นร่วมโดยมีการสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยเพื่อขอรับรองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปี 2556 มีผลงานที่ได้รับการรับรองเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น
86 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการวิจยั กว่า 62.8 ล้านบาท ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ และเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของงานวิจยั และพัฒนา
เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้อย่างยั่งยืน
โครงการวิจัยพัฒนาของเอสเอสไอ
โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง (2549 - 2556)
Product Quality

44 โครงการ

มูลค่า 33,389,270 บาท

Process Improvement

42 โครงการ

มูลค่า 29,472,078 บาท

รวม

86 โครงการ

มูลค่า 62,861,348 บาท

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง โดยอาศัยช่องทางการท�ำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านโลหะและวัสดุ และการท�ำงานวิจยั ร่วมกับองค์กรภายนอก ซึง่ ได้แก่ หน่วยงานรัฐ และมหาวิทยาลัยชัน้ น�ำในประเทศ
โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้
โดยในปี 2556 ที่ผ่านมาบริษัทได้มีโครงการวิจัยซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านโลหะและวัสดุกับสถาบันแสงซินโครตรอน
ดังตารางต่อไปนี้
โครงการวิจัยซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านโลหะและวัสดุกับสถาบันแสงซินโครตรอน ปี 2556
ล�ำดับที่
1

2

หัวข้อ

โครงการ

วัตถุประสงค์

การวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้าง 1. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
และสมบัติของเหล็กกล้า
ออสเตนไนต์ การแยกตัวที่ขอบเกรน
คาร์บอนต�่ำ
และการเรียงตัวของผลึกของเหล็ก
แผ่นรีดร้อนคาร์บอนต�ำ่ ที่มีโบรอน
เป็นส่วนผสม

1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
ออสเตนไนต์ การแยกตัวที่ขอบเกรน
และ การเรียงตัวของผลึกของเหล็ก
แผ่นรีดร้อนคาร์บอนต�ำ่ ที่มีโบรอน
เป็นส่วนผสม ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ใน
การพัฒนาเหล็กกล้าคาร์บอนที่มี
สมบัติการขึ้นรูปสูง

2. การวิเคราะห์โครงสร้างละเอียด
ของธาตุที่ตกผลึก (Al ) ในเหล็กแผ่น
รีดร้อนคาร์บอนต�ำ่ ที่มีโบรอนเป็น
ส่วนผสม โดยใช้เทคนิค X-ray
aborbtion

1. เพื่อศึกษาการวิเคราะห์โครงสร้าง
ละเอียดของธาตุที่ตกผลึก (Al )
ในเหล็กแผ่นรีดร้อนคาร์บอนต�่ำที่มี
โบรอนเป็นส่วนผสม โดยใช้เทคนิค
X-ray aborbtion ซึ่งสามารถน�ำไป
ประยุกต์ในการพัฒนาเหล็กกล้า
คาร์บอนต�ำ่ ที่มีสมบัติการขึ้นรูปสูง

การวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้าง 1. การวิเคราะห์โครงสร้างละเอียด
และสมบัติของเหล็กกล้าความ ของธาตุที่ตกผลึก (Nb) ในเหล็กแผ่น
แข็งแรงสูงธาตุผสมต�่ำ
รีดร้อนความแข็งแรงสูงธาตุผสมต�่ำ
โดยใช้เทคนิค X-ray aborbtion

1. เพือ่ ศึกษาการวิเคราะห์โครงสร้าง
ละเอียดของธาตุทตี่ กผลึก (Nb) ใน
เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงธาตุผสมต�ำ่
โดยใช้เทคนิค X-ray aborbtion ซึง่
สามารถน�ำไปประยุกต์ในการพัฒนา
เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงธาตุผสมต�ำ่
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นอกจากการท�ำงานวิจยั ร่วมกับสถาบันแสงซินโครตรอนแล้ว
บริษทั ได้มกี ารท�ำงานวิจยั ร่วมกับมหาวิทยาลัยชัน้ น�ำและหน่วยงาน
รัฐดังต่อไปนี้
1. “Numerical Process Design of Hot Rolled High
Strength Steel” ซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมกันระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัย
RWTH AACHEN ในเยอรมัน และบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จ�ำกัด (มหาชน) เพือ่ สร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ เพือ่ ใช้ในกระบวน
การผลิตต่อไป
2. “การใช้ไฟไนต์เอเลเมนต์ เพื่อท�ำนาย และแก้ปัญหา
Width Necking ในกระบวนการผลิต” เป็นงานวิจัยร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับบริษัท เพื่อใช้ไฟ
ไนต์เอเลเมนต์มาท�ำนายและแก้ปัญหา Width Necking ซึ่งเกิด
ในกระบวนการผลิต
3. “การพัฒนาเหล็กแผ่นรีดร้อนส�ำหรับการขึน้ รูปด้วยกรรมวิธี
การปัม๊ ขึน้ รูปร้อน (Width Necking) ส�ำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์”
เป็นงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กับทางบริษัท เพื่อพัฒนาเหล็กแผ่นรีดร้อนส�ำหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ต่อไป
การพัฒนาศูนย์ทดสอบและศูนย์วิจัยและพัฒนา
ในปี 2556 ทางบริษทั ได้มกี ารปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โดย
มีการแยกหน่วยงานห้องปฏิบัติการทดสอบออกจากสายการผลิต
เพือ่ ให้หน่วยมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการท�ำงานสูงสุด
นอกจากนี้ในส่วนของการพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนา โดยทาง
บริษทั ได้มกี ารจัดซือ้ และสร้างเครือ่ งมือเพือ่ พัฒนาศักยภาพในการ
วิจัยและพัฒนา ซึ่งได้แก่การจัดซื้อและสร้างเครื่องมือเตรียม
ชิ้นงาน Hole Expansion และเครื่องมือ Wire Cut ส�ำหรับเตรียม
ชิ้นงานส�ำหรับการทดสอบขีดจ�ำกัดการขึ้นรูป (FLD)
เผยแพร่นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ
เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืน การเผยแพร่นวัตกรรม
และผลงานวิจัยเป็นกิจกรรมซึ่งมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ทางบริษัท
จึงมีการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่นวัตกรรม และผลงาน
วิจัย โดยการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งในและต่าง
ประเทศ และการสนับสนุนการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ในประเทศ ซึง่ ในปี 2556 ทีผ่ า่ นมานัน้ ทางบริษทั ได้เข้าร่วมน�ำเสนอ
ผลงานทั้งในระดับประเทศและนานาชาติดังต่อไปนี้
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การประชุมวิชาการ METAL 2013
ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ METAL 2013 ซึง่
จัด เมื่อวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2556 ที่เมืองเบอร์โน ประเทศ
สาธารณรัฐเช็ค โดยมีผลงานวิจัยของบริษัทได้เข้าร่วมน�ำเสนอคือ
เรื่อง “Development in production of high formability boron
added low carbon steel”
การประชุมวิชาการโลหะวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7
การประชุมทางวิชาการนีจ้ ดั ขึน้ ทีป่ ระเทศไทย โดยในปี 2556
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท�ำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2556 ผลงานวิจัยของบริษัท 3 ผลงานได้รับ
คัดเลือกให้น�ำเสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. “ผลของอุณหภูมิอบแช่ต่อสมบัติทางกลและโครงสร้าง
จุลภาคของเหล็กเกรด JIS G4051 - S45C” ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาเหล็กแผ่นรีดร้อนส�ำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล
(Machine Structural Steel)
2. “อิทธิพลของโบรอนต่อโครงสร้างจุลภาคและการตกผลึก
ของสารประกอบโบรอนไนไตรด์ทอี่ ณ
ุ หภูมสิ งู ของเหล็กแผ่นรีดร้อน
คาร์บอนต�่ำ” ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาเหล็กกล้าคาร์บอนต�่ำ
ส�ำหรับการขึ้นรูปสูง
3. “อิทธิพลของส่วนผสมทางเคมีต่อสมบัติทางกลและเส้น
ขีดจ�ำกัดการขึ้นรูปของเหล็กแผ่นรีดร้อนส�ำหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ความต้านทานแรงดึงมากกว่า 440 เมกะพาสคัล”
ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาเหล็กแผ่นรีดร้อนส�ำหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์
โดยในการประชุมวิชาการดังกล่าว ผลงานวิจยั ของบริษทั ได้
รับการยอมรับเป็นอย่างมาก ซึง่ สะท้อนจากผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั รางวัล
Posco-Thainox ซึง่ ก็คอื งานวิจยั เรือ่ ง “อิทธิพลของส่วนผสมทาง
เคมีต่อสมบัติทางกลและเส้นขีดจ�ำกัดการขึ้นรูปของเหล็กแผ่นรีด
ร้อนส�ำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ความต้านทานแรงดึงมากกว่า 440
เมกะพาสคัล จากผลงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ทางบริษทั ได้ให้
ความส�ำคัญกับการวิจยั และพัฒนา เพือ่ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี
ส�ำหรับการประชุมวิชาการโลหะวิทยาแห่งประเทศไทยนั้น
บริษัทไม่เพียงแต่ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมเท่านั้นยังให้การสนับสนุน
การจัดการประชุมอีกด้วย
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจโดยยึด
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นว่า การทุจริตคอร์รปั ชัน่ นัน้
เป็นภัยร้ายทีบ่ นั่ ทอนทําลายองค์กร และประเทศชาติโดยรวม ดังนั้น
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 13/2556 เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน
2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนว
ร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและน�ำบริษทั
เข้าสูก่ ระบวน การรับรองเป็นสมาชิกโครงการ แนวร่วมปฏิบตั ฯิ ต่อไป
โดยในปี 2556 บริษัทได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้
1) แจ้งค�ำประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทไปยังคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมี
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นเลขานุการ เมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2556 และได้รับหนังสือแจ้งตอบรับการเข้าร่วม
โครงการฯ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเมื่อ
เดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน
2) แต่งตัง้ คณะท�ำงาน ซึง่ ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในบริษัทเพื่อพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยคณะท�ำงานได้
ท�ำการศึกษาแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น
3) คณะท�ำงานตอบแบบประเมินตนเองฯ เพือ่ เตรียมน�ำเสนอ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีพิจารณาว่าบริษัทควรต้อง
ปรับปรุงในเรื่องใด หรือต้องจัดท�ำมาตรการใดๆ เพิ่มเติมจากเดิมที่
มีอยู่ โดยในขั้นตอนของการประเมินได้มีการทบทวนวิถีเอสเอสไอ
(SSI WAY) ซึง่ เป็นการรวบรวมปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจ จริยธรรม
ธุรกิจ จริยธรรมกรรมการ และจริยธรรมของพนักงาน รวมถึงนโยบาย
และแนวปฏิบตั อิ นื่ ของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ บริษทั ใช้ถอื ปฏิบตั อิ ยูใ่ น
ปัจจุบันไปพร้อมด้วย
4) คณะท�ำงานยกร่างนโยบายและแนวปฏิบตั คิ ณะกรรมการ
บริษัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเตรียมน�ำ
เสนอคณะกรรมการจัดการพิจารณากลัน่ กรอง และคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
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ส�ำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปี 2556 มีดังนี้
1) มอบหมายให้พนักงานซึ่งเป็นตัวแทนของคณะท�ำงาน
เข้าร่วมสัมมนาที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย เพื่อรับทราบถึงวิธีการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติฯ วัตถุประสงค์
ของโครงการ ตลอดจนขั้นตอนในกระบวนการรับรองบริษัท
(Certification Process) ในหลักสูตร “Anti-Corruption: The
Practical Guide (ACPG/2013)” และ “วิธีการเข้าร่วมโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เมื่อวันที่
15 - 16 กรกฎาคม 2556 และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ตามล�ำดับ
และมีตัวแทนพนักงานบริษัทเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand’s 4th
National Conference on Collective Action Against Corruption
ในหัวข้อ “Working Models for Governance in Corporate
Operations and Infrastructure Projects” เมือ่ วันที่ 8 ตุลาคม 2556
2) ผูบ้ ริหารและตัวแทนพนักงานบริษทั เข้าร่วมกิจกรรม เดิน
วิ่ง ปั่น ต้านโกง โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ณ บริเวณ
ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556 เพื่อ
ร่วมแสดงพลังและเจตนารมณ์ครั้งส�ำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ทุกรูปแบบ
บริษัทมีแผนการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ในปี 2557 ดังนี้
1) เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัตินโยบาย
และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น
2) สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ไปยังพนักงานทุกคน
เพื่อทราบและน�ำไปปฏิบัติ รวมทั้งสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษทั เพือ่ ทราบและขอความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
3) ด�ำเนินการให้มีการประเมินความเสี่ยงที่ก่อหรืออาจก่อ
ให้เกิดการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพือ่ ก�ำหนดมาตรการป้องกันทีเ่ หมาะสม
4) จัดท�ำแผนด�ำเนินการเพื่อน�ำบริษัทเข้าสู่กระบวนการ
รับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริตต่อไป

การพัฒนาบุคลากร และสิทธิมนุษยชน
บริษัทเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากร
ส�ำคัญทีท่ �ำให้องค์กรด�ำเนินธุรกิจได้ประสบความส�ำเร็จ จึงได้ก�ำหนด
โครงสร้าง การจ้างงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การพัฒนาทักษะ
ความรู้ และกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์พนักงาน และครอบครัว
พนักงานให้มคี วามเหมาะสม โดยในปี 2556 บริษทั ได้รเิ ริม่ โครงการ
Care Organization ซึ่งเป็นแนวความคิดในการสร้างบรรยากาศ
การท�ำงานร่วมกันทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีความสุข ระหว่างพนักงาน
กับพนักงาน การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างพนักงานกับ
บริษัท การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท�ำงานและชีวิตส่วน
ตัวและครอบครัว (Work Life Balance) และส่งเสริมพนักงานที่
เป็นคนดี คนเก่ง ให้เป็นที่ยอมรับและเชิดชูเกียรติให้พนักงานทั่วไป
ทราบ
จ�ำนวนพนักงานกลุ่มเอสเอสไอ : ณ 31 ธันวาคม 2556
ระดับ
SSI SSI UK TCR
บริหาร
39
19
6
จัดการ
127
50
69
หัวหน้างาน 419 566 167
ปฏิบัติการ 451 1,187 579
รวม
1,036 1,822 821
พนักงาน
591 214 128
จ้างเหมา

WCE
5
32
202
219
458
67

PPC
1
5
25
63
94
15

รวม
70
283
1,379
2,499
4,231
1,015

โครงสร้างพนักงานในกลุ่มเอสเอสไอ

โครงสร้างพนักงาน
ในปี 2556 บริษัทมีจ�ำนวนพนักงาน ณ เดือนธันวาคม 2556
เท่ากับ 1,036 คน แบ่งเป็นพนักงานประจ�ำ ส�ำนักงานกรุงเทพ เท่ากับ
146 คน และโรงงานบางสะพาน เท่ากับ 890 คน และแบ่งเป็นระดับ
พนักงาน
ระดับบริหาร
ระดับจัดการ
ระดับบังคับบัญชา
ระดับปฏิบัติการ

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

39
127
419
451

คน
คน
คน
คน

การจ้างงาน
บริษทั มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานบริษทั ได้รบั การพิจารณา
แต่งตั้ง โอนย้าย ไปด�ำรงต�ำแหน่งใหม่โดยคัดเลือกจากพนักงานที่
มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมกับต�ำแหน่งดังกล่าว
ในกรณีไม่สามารถหาพนักงานทีม่ เี หมาะสมส�ำหรับต�ำแหน่งดังกล่าว
ได้ บริษทั จะรับจากบุคคลภายนอก ส�ำหรับคุณสมบัตผิ สู้ มัครบริษทั
เปิดรับผูส้ มัครทุกเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา ทีม่ อี ายุไม่ตำ�่ กว่า 18 ปี และ
มีคุณวุฒิและความสามารถปฏิบัติงาน การสรรหาคัดเลือกผู้สมัคร
ที่มี ความรู้ ความสามารถ เข้าปฏิบัติงานในต�ำแหน่งได้อย่างเป็น
ธรรมและมีประสิทธิภาพ บริษทั มีการทดสอบและการสัมภาษณ์โดย
คณะกรรมการ ในปี 2556 ประกาศต�ำแหน่งงานจ�ำนวน 156 ต�ำแหน่ง
มีผสู้ มัครคัดเลือกจ�ำนวน 512 คน และมีผไู้ ด้รบั คัดเลือกแล้ว 128 คน
ส�ำหรับผู้พิการและผู้ทุพลภาพนั้นด้วยลักษณะงานท�ำให้บริษัท
รับผู้พิการท�ำงานได้จ�ำกัด อย่างไรก็ตามบริษัทได้ ช่วยเหลือผ่าน
การสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การส�ำรวจความผูกพันของพนักงาน
(Employee Engagement Survey)
บริษัทด�ำเนินการส�ำรวจความผูกพันทุ่มเทของพนักงาน หรือ
Employee Engagement Survey อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551
เป็นต้นมา ซึง่ จากผลการส�ำรวจความผูกพันในปี 2556 ระดับคะแนน
ของความผูกพันทุม่ เทของพนักงานในองค์กรอยูใ่ นระดับปานกลาง
คือร้อยละ 58 เท่ากันกับปี 2555 คือร้อยละ 58 เช่นกัน แต่มากกว่า
ปี 2554 คือร้อยละ 55
จากผลการส�ำรวจสายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการได้
พิจารณาปัจจัยเอือ้ และปัจจัยทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อผลของระดับความ
ผูกพันทุ่ม โดยพิจารณาจากกลุ่มเพศ อายุของพนักงาน อายุการ
ท�ำงาน สายงาน ระดับการบังคับบัญชา ฯลฯ และได้น�ำผลของการ
ส�ำรวจมาเป็นส่วนประกอบ หนึง่ ในการพัฒนา ปรับปรุง และวางแผน
การท�ำงานของสายงานในปีถดั ไป ทัง้ นีบ้ ริษทั เชือ่ ว่าจากการส�ำรวจ
การพัฒนาการท�ำงานด้านคน ท�ำให้คนในองค์กรของเรามีความสุข
สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนส�ำคัญในการ
ช่วยพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนแท้จริง
หมายเหตุ : ใช้หลัก Hewitt Associates ในการสำ�รวจความผูกพันของพนักงาน
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การพัฒนาพนักงาน
บริษัท ได้ก�ำหนดแนวทางพัฒนาพนักงานตาม Competency Base และพัฒนาพนักงานให้เป็นคนเก่ง คนดี ตามวิถีเอสเอสไอ
(SSI Way) เพื่อก้าวสู่การท�ำงานอย่างมืออาชีพ ในปี 2556 ที่ผ่านมาบริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรอบรมต่างๆ ได้แก่
แนวทาง

วิธีการ

ผลงานปี 2556

การอบรมพนักงานที่ผ่านการ OJT
(On-the-Job Development)

การก�ำหนดมาตรฐานความรู้และทักษะที่ จ�ำนวนพนักงาน 178 คน
จ�ำเป็นของต�ำแหน่งงานต่างๆ แล้วหัวหน้า
งานรับผิดชอบอบรม สอนงานให้พนักงาน
ในต�ำแหน่งงานดังกล่าว สามารถท�ำได้ตาม
ระดับความรู้และทักษะที่ต้องการ โดยมี
การติดตามประเมินผลโดยใกล้ชิดเป็น
ประจ�ำ

การอบรมภายในบริษัท
(In - house Classroom Training)

หลักสูตรตามขีดความสามารถหลัก
(Core Competency)
หลักสูตรตามขีดความสามารถใน
การจัดการ (Managerial Competency)
หลักสูตรตามขีดความสามารถ
เฉพาะด้าน (Functional Competency)
หลักสูตรการป้องกันยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ
หลักสูตรด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย
หลักสูตรการป้องกันโรคเอดส์

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

การพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี คนเก่ง
ตามวิถีเอสเอสไอ

กิจกรรมพัฒนาพนักงานให้รับทราบ
พฤติกรรมตามค่านิยม iFacts
กิจกรรมมองหาพนักงานมีพฤติกรรมตาม
iFacts Role Model โดยพนักงานทุกระดับ
มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อพนักงานที่มีการ
แสดงออกตามiFacts

จัดกิจกรรมทีมภายนอก 3 ครั้ง
พนักงานร่วม 654 คน
คัดเลือกได้พนักงาน 6 คน
ที่มีพฤติกรรม ตาม iFacts

การอบรมภายนอกบริษัททั้งใน
และต่างประเทศ
(Domestic and Overseas Training)

การส่งเสริมพนักงานไปอบรมในหลักสูตร
ที่จัดโดยสถาบันภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศ

222 หลักสูตร
จ�ำนวนพนักงาน 465 คน
จ�ำนวนชั่วโมงอบรม 5.79 ชม/คน/ปี

การรับทราบแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีของ
แต่ละสาย

พนักงานระดับจัดการขึ้นไป รับทราบ
ก.พ. 56 พนักงานระดับจัดการขึ้นไป
นโยบาย กลยุทธ์ กิจกรรม ของแต่ละสาย ร่วมรับฟังจ�ำนวน 108 คน
ก.ค. 56 จ�ำนวนผู้จัดการ ผู้บริหาร
ตามแผนธุรกิจ
จัดกิจกรรมผู้จัดการขึ้นไปรายงานการ
เข้าร่วม 119 คน
ด�ำเนินงานตามแผนงาน (Goal Program) พ.ย.56 จ�ำนวนผู้จัดการ ผู้บริหาร
เข้าร่วม 108 คน

น�ำเสนอผลงาน
Goal Program Presentation 2013
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การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์
บริษัทให้ความส�ำคัญกับสวัสดิการและผลประโยชน์ของ
พนักงาน ตามที่กฏหมายก�ำหนด ได้แก่ วันลาและวันหยุดต่างๆ
นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ตามความ
เหมาะสมของสภาพการท�ำงานในแต่ละพื้นที่ อาทิ
- จัดชุดเครื่องแบบพนักงานให้ 2 ชุดต่อปี
- จัดรถรับส่งเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบตั ิ
งาน 5 เส้นทางรอบ อ.บางสะพาน
- จัดเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้ส�ำหรับพนักงานที่มีภูมิลำ� เนา
อยู่นอกเขตอ.บางสะพาน
- จั ด ข้ า วฟรี แ ละอาหารราคาประหยั ด โดยยั ง ควบคุ ม
สุขอนามัยที่เหมาะสมให้กับพนักงาน
- เงินช่วยเหลือส�ำหรับพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านโรงงานบางสะพาน
- จัดเงินช่วยเหลือค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบตั งิ านนอก
พื้นที่และต่างประเทศ
- จัดเงินช่วยเหลือส�ำหรับพนักงานปฏิบัติงานกะ
- จัดกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้พนักงานได้มีเงินทุนไว้เมื่อ
ออกจากงาน
- จัดการแข่งขันกีฬาภายใน การแข่งขันกีฬาสี กิจกรรมกีฬา
ต้านยาเสพติด
- จัดสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพ โดยมีการให้ความรู้แนะน�ำเรื่อง
การดูแลสุขภาพและการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรค
- จัดกิจกรรมโครงการโรงงานสีขาว เพือ่ รณรงค์ปอ้ งกันยาเสพติด
- จัดอบรมการป้องกันโรคเอดส์
- การประกันสุขภาพ และประกันชีวิต และประกันภัยเดินทาง
ส�ำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

แรงงานสัมพันธ์

บริษัทเห็นความส�ำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานกับผู้บริหาร เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศการท�ำงานที่มี
ประสิทธิภาพ และเพื่อให้พนักงานมีความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ท�ำงานและชีวิตครอบครัว (Work Life Balance) จึงได้ก�ำหนด
โครงการ สายสัมพันธ์ในองค์กร (Care Organization) และ
จัดกิจกรรมดังนี้
- Coaching เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับ
ผูบ้ งั คับบัญชา โดยผูบ้ งั คับบัญชาจะได้รบั การอบรม ความรู้ เทคนิค
การสอนงานที่มีประสิทธิภาพ และจัดท�ำแผนการสอนงานร่วมกับ
พนักงาน เมือ่ การสอนงานเสร็จสิน้ ลงตามแผน จะมีการประเมินผล
พนักงานผู้เรียน และผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้สอนเพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท�ำงานทีด่ ี ทัง้ นีใ้ นปี 2556 ซึง่ เป็นปีแรกมีผบู้ งั คับ
บัญชาทีเ่ ข้าร่วมอบรม/พัฒนาทักษะการสอนงาน เป็นโค้ชรวม 78 คน
- ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างพนักงานใหม่และพนักงานพี่เลี้ยง โดยมีพนักงานอาสา
เป็นพีเ่ ลีย้ งจ�ำนวน 82 คน ซึง่ ได้รบั การอบรม เทคนิคการเป็นพีเ่ ลีย้ ง
และความรู้เกี่ยวกับองค์กร วิสัยทัศน์ ค่านิยม จริยธรรม ระเบียบ
นโยบายด้านบริหารงานบุคคล และผลิตภัณฑ์และตลาดของบริษทั
และได้รับมอบหมายให้ดูแลพนักงานใหม่ โดยท�ำหน้าที่แนะน�ำ
สถานทีท่ ำ� งาน ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การและเพือ่ น ให้คำ� ปรึกษา ตอบค�ำถาม
แก่พนักงานใหม่ตลอดระยะเวลา 4 เดือน
- Buddy สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน
โดยมอบหมายให้พนักงานได้คอยดูและเอาใจใส่ เพื่อนพนักงาน
ด้วยกัน โดยพนักงานจะแสดงถึงความห่วงใย การคอยดูแลเอาใจ
ใส่เพือ่ นพนักงานด้วยกัน เชือ่ มสายสัมพันธ์ ความผูกพัน ที่มีต่อกัน
- Meet Management การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
กับผู้บริหาร ซึ่งมีกิจกรรม
- การแถลงนโยบายประจ�ำปี กรรมการผู้จัดการใหญ่จะได้
แจ้งให้ทราบถึงแผนกลยุทธ์ และนโยบายทีบ่ ริษทั จะมุง่ ด�ำเนินการให้
พนักงานระดับจัดการขึ้นไปได้รับทราบ
- การรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (Goal
Program Presentation) บริษทั ก�ำหนดให้พนักงานระดับจัดการขึน้ ไป
ได้รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ได้จัดท�ำไว้ ปีละ
2 ครัง้ เพือ่ ให้พนักงานระดับจัดการหน่วยงานอืน่ ได้รบั ทราบและรับ
ฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหารเพื่อการปรับปรุง
- การชี้แจงกลยุทธ์ของสายงาน ผู้บริหารแต่ละสายงานจะ
จัดประชุม ชี้แจง อธิบายให้พนักงานในสายได้รับทราบกลยุทธ์ที่
ต้องด�ำเนินการ เพือ่ ให้สร้างความรับรูแ้ ละความเข้าใจแก่พนักงาน
- ผูบ้ ริหารพบปะพนักงาน และร่วมในกิจกรรม ต่างๆ ด้วยกัน
การเยีย่ มเยียนพนักงานในสายการผลิต กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมจิต
อาสาร่วมกับพนักงาน และกิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมท�ำบุญใน
วันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมคนดี คนเก่งตามวิถีเอสเอสไอ เป็นต้น
- โครงการเพิม่ ความผาสุกของพนักงานและครอบครัวพนักงาน
จัดกิจกรรมโครงการ 1 ครอบครัว 1 คลังอาหาร โดยให้ครอบครัว
พนักงานเข้ามามีสว่ นร่วมในการปลูกผักเพือ่ เป็นคลังอาหารส�ำหรับ
รับประทานกันในครอบครัว การจัดงาน Family Day กิจกรรม
วันแม่และจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก เป็นต้น
- HR Clinic เป็นบริการซึ่งพนักงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ ให้บริการค�ำปรึกษาแก่พนักงานที่ข้อสงสัย ปัญหา
เกี่ยวกับระเบียบนโยบายด้านบุคลากร เงินเดือน ภาษี สวัสดิการ
ต่างๆ เป็นต้น

บริษัทเห็นความส�ำคัญของการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร
เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศการท�ำงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
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การสื่อสารภายในเชิงสร้างสรรค์
บริษัทมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพื่อสร้างสรรค์องค์กร เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ผ่านช่องทาง
ดังต่อไปนี้
ช่องทางการสื่อสาร
วัตถุประสงค์
สารและการสัมภาษณ์ประธานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบนโยบาย ทิศทางการด�ำเนินงาน
บริหารกลุ่มกรรมการผู้จัดการใหญ่(เผยแพร่ และผลประกอบการที่ ส�ำคั ญ ของบริ ษั ท โดยตรงจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
ทั้งทางอินเทอร์เน็ตและโทรทัศน์)
การจัดเวทีน�ำเสนอผลงานและแผนการ เพื่อให้พนักงานระดับจัดการทุกคน ได้รับทราบและร่วมแสดงความ
ด�ำเนินงาน
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ในภาพรวมของบริ ษั ท
ของแต่ละสายงาน เพื่อสามารถน�ำไป สื่อสารและถ่ายทอดต่อสู่ทีมงาน
ในระดับฝ่ายและส่วนได้ โดยชัดเจน ถูกต้อง และทั่วถึง
เสียงตามสาย
เพือ่ ให้พนักงานได้รบั ทราบข้อมูลโดยตรงจากผูบ้ ริหารสายงานต่างๆ
เพื่อให้เข้าใจในภาพรวมของธุรกิจและกระบวนการท�ำงานที่เกี่ยวข้อง
ประชุ ม ประจ�ำเดื อ น / ประชุ ม ประจ�ำ เพือ่ ให้ผจู้ ดั การและพนักงานในฝ่ายงานได้มกี ารปรึกษา พูดคุยเกีย่ ว
สัปดาห์ (Morning talk)
กับข่าวสารบริษัท ติดตามงาน ปัญหา และอุปสรรคในการท�ำงาน
ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์เข้าพบพนักงานตาม เข้าพบพนักงานแต่ละหน่วยงานเพื่อประชา สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
หน่วยงาน (Face to Face)
และกิจกรรมของบริษัท พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากพนักงาน เพื่อน�ำไปด�ำเนินการหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง
ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์เยี่ยมพบพนักงานที่ เยี่ยมพบพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติงานรับฟังความคิดเห็นและให้
ปฏิบัติงานกะในพื้นที่ทำ� งาน
ค�ำแนะน�ำปรึกษาในเรื่องต่างๆ
คณะกรรมการสวัสดิการ
เพือ่ ให้ฝา่ ยบริหารทราบความต้องการของพนักงาน โดยฝ่ายตัวแทนของ
พนั ก งาน และเป็ น การส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจอั น ดี ร ะหว่ า ง ผู ้ บ ริ ห าร
และพนักงาน
โครงการด้านการพัฒนาการสื่อสารระดับ เพือ่ เป็นให้พนักงานระดับบังคับบัญชารูแ้ นวทางในการสือ่ สารอย่าง
สร้างสรรค์กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา และน�ำกลับไปใช้ในชีวิตการท�ำงาน
หัวหน้างาน
ประจ�ำวัน
จัดท�ำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของบริษัท
ทัง้ ทีด่ �ำเนินการแล้ว และก�ำลังจะด�ำเนินการ รวมทัง้ ให้ความรูแ้ ละสาระ
ที่เป็นประโยชน์ในการด�ำรงชีวิตและเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจต่อวิถี เพื่อเป็นช่องทางในการเรียนรู้ และเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กร
ในการส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรม หรือมีวิธีการด�ำเนินชีวิตตาม
เอสเอสไอ
แนวทางของ "วิถี SSI" ที่เป็นการส่งเสริมให้พนักงานเป็นทั้ง "คนดี"
"คนเก่ง" และ "คนที่มีคุณภาพ" ต่อทั้งองค์กร และสังคม
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส�ำคัญๆ ต่างๆ ไปยังพนักงานได้อย่าง
โทรทัศน์เพื่อการสื่อสารภายใน
รวดเร็วและทั่วถึง
(Internal TV)
การสื่อสารผ่าน Social Media - Face- เพื่อให้พนักงานทราบข่าวสาร สาระต่าง ๆ ขององค์กร โดยใช้
book - Page - SSI Employee Relations เป็นการสื่อสารสองช่องทาง ระหว่างบริษัท และพนักงาน ทั้งนี้การน�ำ
and Welfare
Social Media ที่เป็นการสื่อสารที่ ทันสมัย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบสื่อสารทางโทรศัพท์
แบบ Smart Phone
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว พนักงานกับบริษัท
กิจกรรม Steel Man Steel Mind
โดยการคั ด เลื อ กจากพนั ก งานที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมกับบริษัทเป็นอย่างดี
การส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงาน เพื่อเป็นการส�ำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อ
(Engagement Survey)
องค์กรในด้านต่างๆ ทั้งการท�ำงาน สวัสดิการ ผลตอบแทน และความ
เป็นอยู่ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไข
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ผลงานปี 2556
2 ครั้ง

2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 5 วัน
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
4 ครั้ง
12 ครั้ง
4 ครั้ง
จัดอบรม 2 ครั้ง
15 เรื่อง
จัดกิจกรรม
5 ครั้ง
1,084 เรื่อง

376 เรื่อง

กิจกรรม
ตลอดทั้งปี
ส�ำรวจ 1 ครั้ง

การพัฒนาทุนทางสังคมและชุมชน

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพือ่ สร้างความแข็งแกร่งให้กบั กลุม่ ผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย บนหลักพื้นฐานสามประการคือ ความคิดสร้างสรรค์ การมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และประสิทธิภาพของการด�ำเนินการ
โดยในปี 2556 บริษัทได้ด�ำเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชน 35
โครงการ โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ การพัฒนาทุนทางสังคม
ซึง่ มุง่ เน้นการสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม และ
ส่วนที่สอง คือการพัฒนาชุมชน ใน 4 ด้านหลัก คือ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม
อาชีพและพัฒนารายได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้ง
การสนับสนุนเพิม่ เติมในกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมพืน้ ถิน่

การสนับสนุนการจัดการประชุม “2013 SEAISI Economic,
Environment & Safety Seminar”
บริษัทให้การสนับสนุนการจัดการประชุม “2013 SEAISI
Economic, Environment & Safety Seminar” ร่วมกับสถาบันเหล็ก
และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้า
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Iron and Steel
Institute) เพือ่ เป็นการเสริมสร้างความรู้ การใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็ก
ส�ำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้เหล็กเป็นวัตุดิบหลัก รวมถึงสร้าง
ความร่วมมือที่ดี ต่อภาคอุตสาหกรรมเหล็กในภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 3  - 6 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนจาก 28 ประเทศจ�ำนวน 470 คน

การพัฒนาทุนทางสังคม
การสร้ า งความแข็ ง แกร่ ง และส่ ง เสริ ม นวั ต กรรมใน
อุตสาหกรรมเหล็ก
การสนับสนุนรางวัลนักโลหะวิทยาดีเด่นและการจัดประชุม
วิชาการโลหะวิทยาครั้งที่ 7
บริษทั ให้การสนับสนุนงานประชุมวิชาการทางโลหะวิทยามา
อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 ติดต่อกัน รวมถึงสนับสนุน 2 รางวัล
ส�ำหรับนักวิจยั ยอดเยีย่ มประจ�ำปี ซึง่ ได้แก่ รศ.ดร. ประสงค์ ศรีเจริญ
ชัย อาจารย์ประจ�ำภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลนักโลหะวิทยาดีเด่น และ
ผศ. ดร.ปฐมา วิสุทธิพิทักษ์กุล อาจารย์ประจ�ำภาควิชาวิศวกรรม
โลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับ
รางวัลนักโลหะวิทยารุ่นใหม่
งานครั้งนี้จัดขึ้นโดยภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีงานวิจยั เข้า
ร่วมประกวด 56 ผลงาน โดยงานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best
Poster Presentation Award ได้แก่ ดร.ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในผลงานเรื่อง “กระบวนการฉีดขึ้นรูป
โลหะผงและวัสดุเชิงประกอบโดยใช้ตวั ประสานผสมชนิดพอลิเอทิลนี
ไกลคอลกับพอลิเมทิลเมทาคริเลท”

โครงการประกวดออกแบบบ้านเหล็ก 2012
โครงการประกวดออกแบบบ้านเหล็ก “Thailand Steel House
Contest (Greenovation : Less is More)” ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวม
กว่า 1 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ มุง่ เน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม
(Innovation) เกี่ยวกับเหล็ก และเป็นเวทีกลางที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสถาปนิก วิศวกร และวงการโลหะวัสดุศาสตร์
ในการน�ำเหล็กมาประยุกต์ใช้เป็นที่อยู่อาศัย คณะท�ำงานได้เชิญ
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และสือ่ มวลชน ได้แก่นติ ยสารบ้านและสวน
เข้าร่วมตัดสินผลงานในครัง้ นี้ ซึ่งได้รบั การตอบรับในการส่งผลงาน
เข้าประกวดจากนักศึกษาจ�ำนวน 165 ผลงาน  และประเภทวิชาชีพ
จ�ำนวน 21 ผลงาน
ทั้งนี้ทีมที่ชนะเลิศระดับนักศึกษาได้แก่ ทีมใต้ถุนบ้าน กับผล
งานใต้ถุนบ้าน จากสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ส่วนในระดับวิชาชีพนั้นไม่มีผู้ใดได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยทีม MIA
กับผลงาน BEE และทีม Boston กับผลงาน 10×20 Eco House
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทวิชาชีพร่วมกัน
โดยทีมชนะเลิศได้เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล ณ ศาลา
ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
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การสร้างความแข็งแกร่งชีวิต
กิจกรรมการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติวันจักรี
บริษัทร่วมสนับสนุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันเดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติวันจักรี ในวันที่
6 เมษายน 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
บูรพกษัตราธิราชแห่งราชวงศ์จกั รีทงั้ 8 พระองค์ รวมถึงให้ประชาชน
ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกก�ำลังกายและความรูร้ กั สามัคคี
ต่อกัน โดยรายได้จากการจัดงานในครัง้ นีน้ �ำไปสมทบทุนในโครงการ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้านโรคเรื้อนและให้ทุนการศึกษา 999 ทุน
แก่เด็กก�ำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากบิดา - มารดาเสียชีวิตด้วย
โรคเอดส์ของมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตามแนวพระราชด�ำริ
สหวิริยากรุงเทพไตรกีฬาประจ�ำปี 2556 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
บริษทั ร่วมกับมูลนิธริ าชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดการแข่งขัน สหวิริยากรุงเทพไตรกีฬา ครั้งที่ 5 “Sahaviriya
Bangkok Triathlon2013” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ฯ ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2556 เพือ่ หารายได้ให้แก่มลู นิธิ
ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยเสด็จพระราชกุศล
ช่วยเหลือเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนและโรคเอดส์ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อ
สังคมในการช่วยเหลือและสร้างความแข็งแกร่งแก่ผู้ด้อยโอกาส
ในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 632  คน  จาก
36 ประเทศ มีรายได้จากค่าสมัครจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,132,000 บาท
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กิจกรรมฅนเหล็กมินิมาราธอน 2556
พันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็ก ได้แก่ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี
จ�ำกัด (มหาชน)  (SSI) บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
(TCRSS) บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จ�ำกัด (SUS) บริษัท
เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ�ำกัด (NS Blue Scope) และ
บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(NSGT) ได้ผนึกก�ำลังจัดกิจกรรม เดิน - วิง่ การกุศล เพือ่ ผูด้ อ้ ยโอกาส
Thailand Iron Man Mini Marathon 2013 “ฅนเหล็กมินิมาราธอน”
ครั้งที่ 6 น�ำเงินบริจาค 2.4 ล้านบาท บริจาคให้ 24 มูลนิธิเพื่อผู้ด้อย
โอกาส กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556
ณ สวนลุมพิน  ี มผี เู้ ข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,400 คน จากการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ยอดบริจาครวม 6 ปี กว่า 14 ล้านบาท สามารถ
น�ำไปมอบช่วยเหลือมูลนิธเิ พือ่ ผูด้ อ้ ยโอกาส เพือ่ น�ำไปสร้างประโยชน์
และสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ
โครงการสานฝันเยาวชนฅนเหล็กบางสะพาน
บริษัทได้ส่งเสริมและเปิดโอกาสด้านกีฬาโดยเปิดรับสมัคร
และสอนทักษะพื้นฐานไตรกีฬาให้แก่เยาวชนบางสะพานทีส่ นใจ
ก่อนคัดเลือกตัวแทนเยาวชนบางสะพานเข้าร่วม “ทีมเยาวชนฅนเหล็ก
บางสะพาน” เพื่อเป็นตัวแทนอ�ำเภอบางสะพานลงแข่งขัน
ไตรกีฬารายการอืน่ ๆ โดยการสนับสนุนจากเครือสหวิรยิ า ณ ปัจจุบนั
ทีมเยาวชนฅนเหล็กบางสะพานได้เปิดรับสมัครและคัดเลือกเยาวชน
เข้าร่วมทีมแล้วจ�ำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 จ�ำนวน 4 คน
และ รุ่นที่ 2 จ�ำนวน 5 คน โดยผ่านการฝึกฝนจากนักไตรกีฬา
“ทีมสหวิรยิ า” และเข้าร่วมแข่งขันรายการส�ำคัญของประเทศหลาย
รายการโดยมีสถิติที่ดีขึ้น  

การพัฒนาชุมชน
ในปี 2556 บริษัทได้ร่วมด�ำเนินโครงการพัฒนาชุมชน 22
โครงการ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงเจตจ�ำนงอันแน่วแน่ ของการเป็นพลเมือง
ทีด่ แี ละได้รบั ความไว้วางใจจากชาวบางสะพานและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ด้วยมุ่งหวังที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมในการ
ด�ำเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุข การพัฒนาชุมชนนี้มุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งบริษัท พนักงาน ประชาชนในชุมชน และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ด้านการพัฒนาการศึกษา การส่งเสริมดูแล
และรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพและรายได้ การส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยทีด่ ี การร่วมดูแลท�ำนุบำ� รุงศาสนาและวัฒนธรรม  
รวมทั้งการพัฒนากิจกรรมจิตอาสาของพนักงานภายใต้โครงการ
“เอสเอสไออาสา”
ร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาชุมชน
กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาการศึกษาบางสะพาน
จากการริเริม่ ก่อตัง้ โครงการกองทุนสหวิรยิ าร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพานขึ้นในปี 2554 โดยบริษัทได้รับความร่วมมือ
จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในการร่วมด�ำเนิน
โครงการโดยเปิดโอกาสให้ผบู้ ริหารโรงเรียนในเขตอ�ำเภอบางสะพาน
จ�ำนวน 20 แห่ง ส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปีที่มุ่งเน้นผล
สัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษาองค์รวม 3 มิติเพื่อชิงทุนสนับสนุน
การด�ำเนินการตามแผนปีละ 2.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นมิติใหม่ในการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาอ�ำเภอบางสะพานสู่ความ
เป็นเลิศ
จากการด�ำเนินโครงการมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้
ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้
-  ในปี 2554 มีโรงเรียนในเขตพืน้ ที่ 4 ต�ำบลน�ำร่องรอบโรงงาน
ได้แก่ ต. แม่ร�ำพึง ต.พงศ์ประศาสน์ ต.ก�ำเนิดนพคุณ และต.ธงชัย
ร่วมส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งสิ้น 17 โรงเรียน และคณะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาให้โรงเรียนขนาดกลางจ�ำนวน 2
โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านสวนหลวง และโรงเรียนบ้านดอนสง่า ได้
รับการคัดเลือกให้รับเงินกองทุน โรงเรียนละ 800,000 บาท โดยใน
ปี 2556 คณะกรรมการกองทุนสหวิริยาได้นิเทศติดตามผล และ
ตรวจประเมินผลการด�ำเนินการของทั้ง 2 โรงเรียนพร้อมมอบทุน
สนับสนุนงวดที่ 2  ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนสามารถด�ำเนินการและผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามแผนพัฒนาฯทีน่ �ำเสนอไว้ โดยมีคา่ เฉลีย่ ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 5 กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 2.52 โดยคณะกรรมการกองทุนสหวิริยาฯ จะตรวจประเมิน
ผลการด�ำเนินการก่อนมอบทุนสนับสนุนงวดสุดท้าย คือ งวดที่ 3
หลังเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557   

-  ในปี 2556 มีโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายในเขตพืน้ ที่ 4 ต�ำบล
รอบโรงงานเข้าร่วมในโครงการทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 72 (ไม่รวม 2
โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกในรุ่นที่1 ) โดยคณะกรรมการได้พิจารณา
ให้โรงเรียนขนาดใหญ่จ�ำนวน 1 โรงเรียน คือโรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน ได้รบั การคัดเลือกให้รบั ทุนสนับสนุนจากกองทุนสหวิรยิ าฯ
จ�ำนวน 1,200,000 บาท(ระยะ 3 ปี) ซึง่ มีนกั เรียนได้รบั ผลประโยชน์
จ�ำนวน  855 คน และบุคลากรได้รับผลประโยชน์จำ� นวน 28 คน
โดยหลังจากการรับทุนสนับสนุน งวดแรกแล้ว คณะกรรมการกองทุน
สหวิรยิ าฯได้นเิ ทศติดตามผลการด�ำเนินการของโรงเรียนเมือ่ ปลาย
ปี 2556 พบว่า โรงเรียนได้ดำ� เนินการตามแผนพัฒนาฯ ทีน่ ำ� เสนอไว้
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการกองทุนสหวิรยิ าฯจะตรวจประเมินผลการด�ำเนิน
การก่อนมอบทุนสนับสนุนงวดที่ 2 หลังเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2557   รวมถึงเตรียมประกาศรับสมัครโรงเรียนในเขต 4 ต�ำบล
รอบโรงงานเข้าร่วมแข่งขันแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้
โครงการกองทุนสหวิรยิ าร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน
ในปี 2557
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชน
บริษัทและเครือสหวิริยาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
โรงเรียนในเขตบางสะพานตัง้ แต่ระดับประถมศึกษา ถึงระดับปริญญาตรี
ต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี  ในปี 2556 ได้มอบทุนให้แก่นกั เรียนจ�ำนวน
21 โรงเรียน รวม 189 ทุน  รวมมูลค่า 483,500 บาท ดังนี้
-  ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา จ�ำนวน
182 ทุน
- ทุนต่อเนื่องระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 5 ทุน
- ทุนครูสร้างเด็ก เหล็กสร้างครู เป็นทุนการศึกษาทีบ่ ริษทั ริเริม่
จัดตัง้ ขึน้ ในปี 2555 โดยปรับเปลีย่ นเงือ่ นไขการมอบทุนตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนแนวคิด “สร้างครูท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่น”
ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในท้องถิน่ ทีศ่ กึ ษาในสาขา
วิชาชีพครู เพื่อกลับมาเป็นครูพัฒนาท้องถิ่น ในปี 2555 มอบให้
เยาวชนทีส่ มัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการพิจารณาจ�ำนวน 2 ทุน
โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
บริษัทได้ร่วมมือสถานศึกษา และชุมชนในพื้นที่ จัดตั้งคณะ
กรรมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นขึ้น เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับบริบททางสังคมในท้องถิน่ เป็นการปลูกฝังการเรียนรู้
ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้
เกิดการมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริง ผ่านการเรียนการสอนโดยพนักงาน
ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านสมัครเป็นครูอาสาสอนหนังสือให้กับ
นักเรียนในหัวข้อ “เหล็กกับชีวติ ประจ�ำวัน” และหัวข้อ  “ อุตสาหกรรม
เหล็กกับการพัฒนาชุมชน”   โดยมีโรงเรียนบ้านดอนส�ำราญ และ
โรงเรียนบ้านท่าขาม ต�ำบลแม่ร�ำพึง อ�ำเภอบางสะพาน เข้าร่วม
โครงการ

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา
โครงการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาด�ำเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรมต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในเขต
อ�ำเภอบางสะพานผูเ้ ข้าร่วมการประกวดชิงทุนการศึกษา ซึง่ เป็นเวที
ในการแสดงออกให้เห็นถึงความสามารถของเยาวชนในท้องถิน่ ซึง่
กิจกรรมดังกล่าวจะน�ำไปสู่กระบวนการพัฒนาความคิด ต่อยอด
ความรู้ของครูและสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพครู และ
ถ่ายทอดสู่นักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยปี 2556 นี้มีผู้เข้าร่วมจ�ำนวน
346 คน จาก 28 โรงเรียน และยังเป็นทางหนึ่งที่จะท�ำให้เยาวชนใน
ท้องถิ่นได้แสดงถึงศักยภาพในตัวเองออกมาสู่สายตาคนภายนอก
โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกบางส่วนจะน�ำไปส่งต่อยังการประกวด
ระดับนานาชาติต่อไป
โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อความยั่งยืน
บริษัทเล็งเห็นคุณค่าความส�ำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และ
มีการสนับสนุนกิจกรรมเพือ่ สังคมทีเ่ น้นการพึง่ พาตนเองอย่างยัง่ ยืน  
จึงได้ร่วมมือกับส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) อ�ำเภอบางสะพาน จัดกระบวนการเรียนรูต้ าม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรูท้ กั ษะธุรกิจด้านต่างๆ
ได้แก่ การศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่โดยรอบ
อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ การฝึกอบรมทักษะอาชีพ  
การจัดการ การตลาด การจัดท�ำระบบบัญชี และอื่นๆ ผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามความสนใจของกลุม่ นักศึกษา ซึง่ มี กศน.อ�ำเภอบางสะพาน
และบริษัทคอยเป็นพี่เลี้ยงติดตามให้ค�ำแนะน�ำอย่างใกล้ชิด การ
จัดตั้งฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจ�ำศูนย์กศน. ครบทุกต�ำบล
ในอ�ำเภอบางสะพาน และมีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ เป็นกองทุนให้กลุม่ นักศึกษา สามารถกูย้ มื เพือ่
ไปด�ำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่ก่อให้เกิดรายได้ และคืนเงิน
พร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบก�ำหนดต่อไป

โครงการยุวเกษตรอินทรีย์
ในปี 2555 บริษทั ได้รเิ ริม่ ด�ำเนินการโครงการยุวเกษตรอินทรีย์
พร้อมส่งมอบแปลงเกษตรอินทรีย์ ระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics
System) ให้แก่โรงเรียนน�ำร่อง จ�ำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้าน
ท่าขาม หมู่ 4 ต�ำบลแม่รำ� พึง อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
มีนักเรียนจ�ำนวน 143 คน ได้รับผลประโยชน์ และโรงเรียนได้มีการ
ด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 บริษัทได้ขยายโครงการ
ไปยังโรงเรียนบ้านมรสวบ หมู่ที่ 3 ต.ชัยเกษม  ในรูปแบบความ
ร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและบริษัทในการจัดสร้างแปลงปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางธุรกิจ การผลิต และ
การจัดจ�ำหน่ายในรูปแบบสหกรณ์ของโรงเรียน มีนักเรียนได้รับ
ผลประโยชน์จากโครงการฯ จ�ำนวน 346 คน โดยน�ำผลผลิตเข้าสู่
โครงการอาหารกลางวัน และส่วนที่เหลือจ�ำหน่ายให้กับชุมชน
สร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียน และบูรณาการกิจกรรมโครงการฯ
ให้เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน
โครงการสภาเยาวชนระดับหมู่บ้าน
เป็นโครงการน�ำร่อง เริ่มด�ำเนินการที่บ้านดอนสง่า หมู่ที่ 8
ต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ อ�ำเภอบางสะพาน เป็นแห่งแรก โดยเน้นให้
เยาวชนได้เตรียมความพร้อมของตนเองในด้านต่างๆ  ผ่านการมี
ส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐได้แก่ ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส�ำนักงานพัฒนา
ชุมชนอ�ำเภอบางสะพาน และองค์การบริหารส่วนต�ำบลก�ำเนิด
นพคุณ ด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับบริษทั ในการจัดตัง้ สภาเยาวชนบ้าน
ดอนสง่า มีสมาชิกสภาเยาวชน จ�ำนวน 55 คน โดยมีกจิ กรรมหลัก ๆ
ของสภาเยาวชน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านต่างๆ
กิจกรรมปลูกจิตส�ำนึกสาธารณะ กิจกรรมสร้างรายได้ทางเลือกอิสระ  
และกิจกรรมส่งเสริมการออม  
โครงการอนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย ครั้งที่ 9
(To Be Engineer)
บริษทั ร่วมกับสถานศึกษาในเขตอ�ำเภอบางสะพานน�ำเยาวชน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 322 คน เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมเหล็ก โดยผ่านฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐาน  
ประกอบด้วย ฐานกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ฐานการก�ำจัดของเสีย ฐานเหล็กในชีวิตประจ�ำวัน ฐานกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม และฐานการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน  พร้อม
ทัง้ บรรยายแนะน�ำแนวทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทางด้าน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเยาวชนได้รับทั้งความรู้และความ
สนุกสนานไปพร้อมๆ กัน
• โครงการเตรียมพร้อมให้หนูก้าวสู่เออีซี ปันดิกชันนารี
ให้หนูสักเล่ม
บริษัทด�ำเนินโครงการ “เตรียมพร้อมให้หนูก้าวสู่เออีซี ปันดิก
ชันนารีให้หนูสกั เล่ม” มอบพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยและสือ่ การเรียน
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รู้ภาษาในอาเซียน จ�ำนวน 435 เล่ม แก่ 19 โรงเรียน ใน 4 ต�ำบล
รอบโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ประกอบด้วย ต�ำบลแม่ร�ำพึง
ต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ ต�ำบลพงศ์ประศาสน์ และต�ำบลธงชัย เพื่อ
ส่งเสริมเยาวชนได้พฒ
ั นาทักษะทางภาษาก้าวสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
พัฒนาอาชีพเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจครัวเรือน
กว่า 20 ปีที่บริษัทเข้าไปด�ำเนินอุตสาหกรรมในเขตอ�ำเภอ
บางสะพาน ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ มี่ กี ารประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
และมีพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญคือ สับปะรด ยางพารา และมะพร้าว
จนถึงปัจจุบนั เป็นบทพิสจู น์ได้วา่ สังคมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
สามารถอยู่ร่วมกันได้ และสามารถพัฒนาเติบโตไปพร้อมกันด้วย
ความเกื้อกูล เป็นสังคมที่มีความสุขและร่มเย็น คนในชุมชนมี
อาชีพและมีรายได้เพียงพอ  โดยการด�ำรงรักษาวัฒนธรรมการใช้
ชีวิตแบบไทยให้คงไว้   บริษัทจึงได้ด�ำเนินโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรท้องถิ่นและ
กลุ่มแม่บ้าน
การเพิ่มสัดส่วนการรับพนักงานในพื้นที่
ด้วยนโยบายการส่งเสริมการจ้างงานในพืน้ ที่ และต้องการให้
ประชาชนในอ�ำเภอบางสะพานและใกล้เคียงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่น
ในการหารายได้ บริษทั ได้ปรับนโยบายเพิม่ สัดส่วนการรับพนักงาน
จากบุคคลในพื้นที่มากขึ้นในปี 2556 พร้อมกับประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข้อมูลการรับสมัครงานของเอสเอสไอและบริษทั ในเครือสหวิรยิ าต่อ
ที่ประชุมผู้น�ำชุมชนทุกเดือน ทั้งผลการรับพนักงานในเดือนที่ผ่าน
มา ต�ำแหน่งงานว่างเดือนปัจจุบนั และเดือนถัดไป ในปี 2556 บริษทั
รับพนักงานในพื้นที่บางสะพาน 119 คน โดย 101 คน เป็นคนใน
พื้นที่บางสะพานและพื้นที่ใกล้เคียง หรือคิดเป็นร้อยละ 84.8
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มเอสเอสไอมีพนักงานทั้งสิ้น
4,285 คน ด้วยนโยบายการจ้างงานพนักงานในพื้นที่ท�ำให้ยอด
พนักงานกลุม่ เอสเอสไอทีโ่ รงงานบางสะพานจ�ำนวน 2,211 คน เป็น
พนักงานที่มีภูมิล�ำเนาในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์จ�ำนวน 1,565 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 70.78 ยอดพนักงานและโรงงานเอสเอสไอทีไซด์
มีจ�ำนวน 1,822 คน ในจ�ำนวนดังกล่าวเป็นพนักงานที่มีภูมิล�ำเนา
ท้องถิ่นที่เอสเอสไอทีไซด์ร้อยละ 95

โครงการ “ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ก้าวย่างอย่างยั่งยืน”
บริษทั ได้ตดิ ตามผลและเพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินกิจกรรม
ของกลุ่มธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
เอสเอสไอ หมู่ 4 ต�ำบลพงศ์ประศาสน์ กลุ่มธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
เอสเอสไอหมู่ 9 ต�ำบลพงศ์ประศาสน์ กลุ่มธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
เอสเอสไอหมู่ 3 ต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ โดยจัดประชุมติดตามและ
สรุปผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดสัมมนาเครือข่าย
การฝึกอบรมเพิม่ ความรูใ้ ห้แก่สมาชิกธนาคารปุย๋ อินทรียท์ งั้ 3 กลุม่
และประชาชนในพื้นที่ รวมจ�ำนวน 185 คน
การจัดซือ้ สินค้าและบริการจากชุมชนและ โครงการสินค้า
ชุมชนพบคนโรงงาน
ในปี  2556 กลุม่ บริษทั เอสเอสไอจัดซือ้ สินค้าและบริการจาก
ชุมชนและบริเวณใกล้เคียงจ�ำนวน 239.12 ล้านบาท นอกจากนี้
บริษัทยังสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมรายได้ของกลุ่มผู้ผลิต
สินค้าชุมชนในพื้นที่อ�ำเภอบางสะพานด้วยการรับซื้อผลิตภัณฑ์
สินค้าภายในชุมชนจากกลุ่มอาชีพต่างๆ โดยจัดโครงการสินค้า
ชุมชนเคลื่อนที่ น�ำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นสินค้า OTOP คุณภาพดี
ราคาถูกจากกลุม่ อาชีพแม่บา้ นต�ำบลต่างๆ ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอบางสะพาน
มาจ�ำหน่ายภายในบริเวณบริษทั เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนของอ�ำเภอ
บางสะพานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้าในอ�ำเภอบางสะพานอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ตลอดปี
2556 มีมูลค่าการซื้อขายสินค้าชุมชนรวม 636,750 บาท
ดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนอกจากการควบคุมดูแล
กระบวนการผลิต เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามลสารทีร่ ะบายออกจากกระบวนการ
ผลิตไม่สง่ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ และอาชีวอนามัยของพนักงาน
และคนในชุมชนแล้ว บริษัทยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการด�ำเนินกิจกรรมรณรงค์ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง
โครงการ เอสเอสไอ รักษ์ชายหาด
บริษัทได้น�ำผู้บริหาร พนักงาน นักเรียน ผู้ประกอบการและ
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ชาวบางสะพานร่วมกิจกรรมเนือ่ งในวันสิง่ แวดล้อมโลก 5 มิถนุ ายน
ของทุกปี โดยร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดแม่ร�ำพึง ต�ำบล
แม่ร�ำพึง อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง
ประมาณ 3 กิโลเมตร ในปี 2556 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 901 คน
สามารถเก็บขยะ และสิ่งปฏิกูลในวันดังกล่าวได้ 1,004 กิโลกรัม
โครงการเอสเอสไอ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ปลูกป่า 86 ไร่
บริษัทร่วมกับ กรมป่าไม้ โดยหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ปข.1
(โป่งคา) ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี หน่วย
งานภาครัฐ และชุมชนบางสะพานพร้อมใจกันปลูกป่าในโครงการ
“เอสเอสไอ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ปลูกป่า 86 ไร่” รวม 2,000 ต้น
จ�ำนวน 5 แปลง ณ พื้นที่แปลงปลูกป่าทุ่งขี้ต่าย คลองลอย คลอง
เพลิน  วังน�้ำเขียวและป่าร่อน คิดเป็นพื้นที่รวมทั้งหมด 86 ไร่
กิจกรรมสองล้อรักษ์บางสะพาน
บริษทั และเครือสหวิรยิ าได้รว่ มมือกับอ�ำเภอบางสะพาน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำชาวบางสะพานและพนักงานเครือ
สหวิรยิ าเข้าร่วมโครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน 2556  (Bangsaphan
Car Free Day 2013) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2556 เพื่อ
รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน โดยกิจกรรม “2 ล้อรักษ์บางสะพาน” มุ่ง
ปลูกฝังความสนใจของชาวบางสะพานในการด�ำรงชีวติ แบบลดโลก
ร้อนและสุขภาพแข็งแรง มีชาวบางสะพานทุกเพศทุกวัย อายุตงั้ แต่
5 - 80 ปี น�ำจักรยานรวม 288 คันเข้าร่วมกันปั่นจักรยานจาก 5 จุด
ลงทะเบียน คือ เทศบาลต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลพงศ์ประศาสน์
องค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่รำ� พึง และบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี
จ�ำกัด (มหาชน) มารวมตัวกันหน้าที่ว่าการอ�ำเภอบางสะพานและ
ร่วมกันปัน่ จักรยานรณรงค์ลดการใช้พลังงานรอบตลาดบางสะพาน
รวมถึงขอความร่วมมือชาวบางสะพานร่วมลดภาวะโลกร้อนโดย
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ร่วมกันงดใช้ยานยนต์ตั้งแต่เวลา 8.00 - 8.30 น.เป็นเวลา 30 นาที
จากการค�ำนวนกิจกรรมในวันดังกล่าวสามารถช่วยลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 5.06 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
โครงการธนาคารขยะเอสเอสไอส�ำหรับสถานศึกษา
บริษทั ได้พฒ
ั นาโครงการธนาคารขยะเอสเอสไอส�ำหรับสถาน
ศึกษา โดยต่อยอดกิจกรรมจากโครงการครูเทคโนโลยีสะอาดที่มุ่ง
เน้นให้ครูและผูบ้ ริหารสถานศึกษาเกิดการเรียนรูแ้ ละเข้าใจแนวทาง
การประยุกต์เทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้จัดการขยะและของ
เสียจากแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยขยายผลสู่การ
ด�ำเนินการโครงการธนาคารขยะเอสเอสไอส�ำหรับสถานศึกษา โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เยาวชนในท้องถิน่ มีความเข้าใจ สามารถแยก
ประเภทขยะได้อย่างถูกต้อง และสามารถก�ำจัดขยะได้อย่างถูกวิธี
รวมถึงการจัดการอย่างถูกต้องกับขยะที่สามารถหมุนเวียนกลับมา
ใช้ใหม่ จากการด�ำเนินกิจกรรมตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา บริษัทได้
ร่วมกับสถานศึกษาในเขตบางสะพานด�ำเนินโครงการธนาคารขยะ
ทั้งสิ้น 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสวนหลวง โรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน โรงเรียนบ้านในล็อค โรงเรียนบ้านคลองลอย โรงเรียน
บ้านมรสวบ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง โรงเรียนบ้านหนองจันทร์
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 และในปี 2556 ได้มกี ารจัดกิจกรรม
สัมมนาเครือข่ายโรงเรียนธนาคารขยะทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ  เพือ่ เป็น
เวทีการน�ำเสนอผลการด�ำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา  รวมถึงปัญหา
อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และการระดมความคิดของผูเ้ ข้า
ร่วมสัมมนา เพือ่ หารูปแบบ แนวทางพัฒนาธนาคารขยะในโรงเรียน
แบบมีสว่ นร่วมของทุกฝ่าย  เป็นการแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์
และการแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ซึง่ กันและกัน อันจะท�ำให้เกิดเครือข่าย
ที่แข็งแกร่งในอนาคตต่อไป
โครงการค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์
บริษัทร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายอบรมเครือข่ายเยาวชนด้าน

สิ่งแวดล้อมให้แก่ตัวแทนเยาวชนจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่
บางสะพาน จ�ำนวน 103 คน โดยถ่ายทอดแนวคิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรในท้องถิ่น และการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน โดยมีครู
วิทยาศาสตร์จ�ำนวน 61 คน ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ผ่าน
ฐานการเรียนรู้จ�ำนวน 8 ฐาน ซึ่งได้ด�ำเนินโครงการผ่านมาแล้ว
จ�ำนวน 9 ครั้ง มีเครือข่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์แล้วทั้งสิ้น 929 คน
โครงการรักในหลวง รักษ์บางสะพาน 2556
บริษัท ร่วมกับอ�ำเภอบางสะพาน และองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลแม่รำ� พึง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา
ภายใต้โครงการ “รักในหลวง รักษ์บางสะพาน 2556” โดยร่วมกัน
ปล่อยพันธุ์กุ้งทะเล และพันธุ์ปูทะเลจ�ำนวน 3 ล้านตัว พร้อมมอบ
พันธุ์กล้าไม้เศรษฐกิจ และพันธุ์กล้าไม้สวนครัวจ�ำนวน 860 ต้นให้
แก่ตวั แทนผูน้ ำ� ชุมชน 7 ต�ำบลของอ�ำเภอบางสะพาน และผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่ร�ำพึง อ�ำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยมีชาวบางสะพานเข้าร่วมกิจกรรม 1,003
คน ซึง่ ปริมาณพันธุก์ ล้าไม้ทมี่ อบสามารถค�ำนวณตามสูตรค�ำนวณ
การดูดซับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ของหนังสือคู่มือคลายร้อน
ให้โลกซึง่ จัดท�ำโดยส�ำนักสิง่ แวดล้อมกรุงเทพมหานคร และองค์การ
ความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ได้ถึง 7,740 กก.
หรือ 7.74 ตัน ต่อปี
โครงการ Super Smart & Intelligent Kids 2013
(SSI-KIDS)
บริษัทร่วมกับส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโอกาสให้เยาวชนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ในเขตต�ำบลแม่ร�ำพึง จ�ำนวน 70 คน เข้ามาเรียนรู้การตรวจสอบ
คุณภาพน�้ำและสิ่งแวดล้อม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ จากทีม
วิทยากรส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มาถ่ายทอดความรู้ ผ่านสถานีการเรียนรู้ทั้งหมด 5
สถานี พร้อมสนับสนุนให้เยาวชนแม่ร�ำพึงจัดตั้งกลุ่มเยาวชนรักษ์
สายน�ำ 
้ เพือ่ ให้เยาวชนออกไปตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ในจุดตรวจทีใ่ กล้
เคียงในเขตชุมชน

โครงการนักสืบเยาวชน
บริษัทเปิดโอกาสและเป็นเวทีสร้างสรรค์ให้เยาวชนระดับ
มัธยมศึกษาในบางสะพานได้เรียนรู้และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือสหวิริยา ผ่านการถ่ายท�ำรายการ
โทรทัศน์ท้องถิ่น โดยในปี 2556 มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน
40 คน ผลิตรายการโทรทัศน์ทอ้ งถิน่ จ�ำนวน 6 ตอนคือ รูจ้ กั กับบริษทั
เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด กับการพัฒนาวิศวกรรม, รู้จักกับ
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด, การขนส่งวัตถุดิบกับการรักษาสิ่ง
แวดล้อม, รูจ้ กั กับบริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน) และ
การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นกับการดูแลสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมสังคม-จรรโลงวัฒนธรรมและศาสนา
การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
บริษัทร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาล
บางสะพาน และสาธารณสุขท้องถิ่นจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุประจ�ำ
ปี 2556 โดยให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย พร้อมส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยด้วยการจัดกิจกรรมสรงน�้ำพระและ
รดน�้ำด�ำหัวขอพรผู้สูงอายุ ซึ่งมีผู้สูงอายุในเขตพื้นที่บางสะพานเข้า
ร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 165 คน
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โครงการเอสเอสไออาสา
โครงการ “เอสเอสไออาสา” ในรูปแบบจิตอาสาพนักงาน เป็น
กิจกรรมที่ให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัท ร่วมท�ำกิจกรรมและ
ด�ำเนินการช่วยเหลือสังคมและชุมชนในเขตอ�ำเภอบางสะพานเพื่อ
สร้างความภูมิใจในตนเองให้กับพนักงาน
การสร้างวัฒนธรรมจิตอาสาทั่วทั้งองค์กร
ปี 2556 พนักงานของบริษทั ได้รว่ มมือด�ำเนินกิจกรรมเอสเอสไอ
อาสาหลัก 2 กิจกรรม และกิจกรรมอาสาย่อยภายใต้โครงการร้อย
ความดี พันดวงใจ เอสเอสไออาสา จ�ำนวน 33 ความดี และกิจกรรม
เอสเอสไออาสาส�ำนักงานกรุงเทพ 1 กิจกรรม
กิจกรรมเอสเอสไออาสา จ�ำนวน 2 กิจกรรม
โครงการเอสเอสไออาสา ครั้งที่17   : สร้างหอกระโดดสูง
34 ฟุต ณ กองร้อยต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 147 ต�ำบลร่อนทอง  
โครงการเอสเอสไออาสา ครั้งที่ 18  : ปรับปรุงสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมนพคุณ หมู่ที่ 1 ต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ  
กิจกรรม “ร้อยความดี พันดวงใจ เอสเอสไออาสา”
จ�ำนวน 33 ความดี
ความดีที่ 68        สอนทักษะไตรกีฬาโครงการสานฝันเยาวชน
ฅนเหล็กบางสะพาน รุ่น 2 หมู่ 7 ต�ำบลแม่ร�ำพึง  
ความดีที่ 69        ซ่อมเรือเผาศพ วัดเขาดิน หมู่ 3 ต�ำบลร่อนทอง  
ความดีที่ 70        ปรับภูมิทัศน์ทางเข้าโรงเรียนบางสะพาน
หมู่ 8 ต�ำบลแม่รำ� พึง
ความดีที่ 71        โครงการแต้มขันปันน้อง
อ�ำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
ความดีที่ 72        ปรับปรุงพื้นที่สร้างหอกระโดดสูง ค่ายต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน 147 หมู่ 5 ต�ำบลร่อนทอง
ความดีที่ 73        ซ่อมแซมพื้นถนน หมู่ 1 ต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ
ความดีที่ 74        ซ่อมเรือเข็นศพที่เมรุวัดหนองระแวง หมู่ 5
ต�ำบลธงชัย
ความดีที่ 75        สอนทักษะการสกรีนโครงการเยาวชนอาสา
ปันน�้ำใจสู่สังคม  โรงเรียนบางสะพานวิทยา
ความดีที่ 76       สร้างหลังคาพื้นที่ออกก�ำลังกายประจ�ำ
หมู่บ้าน หมู่ 7 ต�ำบลแม่ร�ำพึง
ความดีที่ 77        โครงหลังคาสนามเด็กเล่น โรงเรียน
บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 5 ต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ
ความดีที่ 78        ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์อาคารใหม่
สถานีต�ำรวจบางสะพาน หมู่ 5 ต�ำบลร่อนทอง
ความดีที่ 79        เปลี่ยนตู้สายโทรศัพท์ และระบบแสงสว่าง
สถานีต�ำรวจบางสะพาน หมู่ 5 ต�ำบลร่อนทอง
ความดีที่ 80       ซ่อมเมรุวัดถ�้ำม้าร้อง หมู่ 4 ต�ำบลพงศ์ประศาสน์
ความดีที่ 81        Beach clean up 2556 หมู่ 5 ต�ำบลแม่ร�ำพึง
ความดีที่ 82        ตรวจเช็คสาย Lan และเข้า Box Lan ทั้งอาคาร
สถานีต�ำรวจบางสะพาน หมู่ 5 ต�ำบลร่อนทอง
ความดีที่ 83        ซ่อมเมรุส�ำนักสงฆ์วังยาว หมู่ 1 ต�ำบลร่อนทอง
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ความดีที่ 84        ซ่อมแซมเรือเผาศพ วัดดงไม้งาม หมู่ 2
ต�ำบลชัยเกษม
ความดีที่ 85 ครูอาสา 2556 โรงเรียนบ้านท่าขาม หมู่ 4
ต�ำบล แม่ร�ำพึง
ความดีที่ 86        ครูอาสา 2556 โรงเรียนดอนส�ำราญ
หมู่ 1ต�ำบลแม่ร�ำพึง  
ความดีที่ 87 เอสเอสไอ มอบพจนานุกรมอังกฤษ โรงเรียน
ในอ�ำเภอบางสะพาน หมู่ 8 ต�ำบลแม่ร�ำพึง  
ความดีที่ 88 ต่อเติมอาคารหมู่บ้านอเนกประสงค์ บ้านยางเขา
หมู่ 5 ต�ำบลชัยเกษม
ความดีที่ 89 ทาสีอาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์
ศาลกรมหลวงชุมพร หมู่ 6 ต�ำบลปากแพรก
ความดีที่ 90 ซ่อมแซมเรือเผาศพ วัดดอนส�ำราญ
หมู่ 1 ต�ำบลแม่ร�ำพึง
ความดีที่ 91 ซ่อมสร้างสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านถ�ำ้ เขาน้อย
หมู่ 3 ต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ
ความดีที่ 92 ซ่อมเมรุวัดนาผักขวง และท�ำทางเดินพร้อม
มุงหลังคาระหว่างศาลาถึงเมรุ หมู่ 2
ต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ  
ความดีที่ 93 ติดตั้งคอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 10 เครื่อง โรงเรียน
มัธยมก�ำเนิดนพคุณ หมู่ 1 ต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ  
ความดีที่ 94 ซ่อมเมรุวัดนาผักขวง และท�ำทางเดินพร้อม
มุงหลังคาระหว่างศาลาถึงเมรุ หมู่ 2 ต�ำบล
ก�ำเนิดนพคุณ  
ความดีที่ 95 ต่อเติมศาลาหมู่บ้าน บ้านระหาร หมู่ 4
ต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ  
ความดีที่ 96 สร้างห้องสุขา บริเวณตู้พักสายตรวจ
อบต. แม่ร�ำพึง หมู่ 3 ต�ำบลแม่ร�ำพึง
ความดีที่ 97 สร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ ศูนย์บริการ
ทางหลวง ในอ�ำเภอบางสะพาน หมู่ 5
ต�ำบลร่อนทอง
ความดีที่ 98 ปลูกป่าชายเลน กรมอู่ทหารเรือป้อมพระจุลฯ
อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ความดีที่ 99 ชมรมวิทยุสมัครเล่น ท�ำโต๊ะญี่ปุ่นให้
นักเรียนเตรียมประถม โรงเรียนบ้านหินกอง  
หมู่ 2 ต�ำบลพงศ์ประศาสน์
ความดีที่ 100 ชมรมวิทยุสมัครเล่น อาสาเป็นพี่เลี้ยงโครงการ
เอสเอสไอ คิดส์ หมู่ 7 ต�ำบลแม่ร�ำพึง
กิจกรรมเอสเอสไออาสาส�ำนักงานกรุงเทพ
“ เอสเอสไออาสา ปลูกต้นกล้ากลางเลน” ด้วยการปลูกต้นกล้า
โกงกางจำ�นวน 5 0 0 ต้ น บริ เ วณพื้น ที่ป ลู ก ป่ า ชายเลน
ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ
รวมพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,035 คน หรือ
คิดเป็น 8, 280 ชัว่ โมงงาน และประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรม
อาสาพัฒนาชุมชน 1,442 คน หรือคิดเป็น 11,536 ชั่วโมงงาน

การขยายเครือข่ายอาสาสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
โครงการแต้มขันปันน้อง
บริษัทร่วมกับสื่อมวลชนสนับสนุนโครงการ แต้มขันปันน้อง
ครั้งที่ 12 เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดวังกุลา จ. สุพรรณบุรี จ�ำนวน
30,000 บาท พร้อมร่วมกิจกรรมกับนักเรียนและทาสีอาคารเรียน
โครงการเยาวชนอาสาปันน�ำ้ ใจสู่สังคม
บริษัทได้ริเริ่มและจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาในท้องถิ่น
ในนาม “กลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสา” สนับสนุนทุนตั้งต้นให้แก่
กลุ่มเยาวชนบางสะพานได้น�ำไปบริหารจัดการ โดยจัดกิจกรรม
หารายได้เข้ากลุ่ม และน�ำเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมไปช่วย
เหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยทางสังคมในรูปแบบต่างๆ
ณ ปัจจุบัน กลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสามีเครือข่ายเยาวชน
บางสะพานทีม่ จี ติ อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการทัง้ สิน้ 85 คน โดยน�ำ
รายได้จากการจัดกิจกรรมไปมอบช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม
แล้วทั้งสิ้นจ�ำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
- น�ำเงินรายได้จากการจ�ำหน่ายเสื้อที่ระลึกโครงการครั้งที่ 1
จ�ำนวน 10,000 บาท มอบช่วยเหลือเยาวชนด้อยโอกาสที่ก�ำพร้า
และติดเชือ้ HIV ให้แก่บา้ นเด็กธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน�ำ้ พุ) อ�ำเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุรี
- น�ำเงินรายได้จากการจ�ำหน่ายเสื้อที่ระลึกโครงการครั้งที่ 2
จ�ำนวน 10,000 บาท สมทบทุนอาหารกลางวันเยาวชนด้อยโอกาส
ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก อ�ำเภอสามร้อย
ยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- น�ำเงินรายได้จากการจ�ำหน่ายถุงผ้าทีร่ ะลึกโครงการ จ�ำนวน
20,000 บาท มอบช่วยเหลือเยาวชนและสถานศึกษาที่ประสบ
อุทกภัย ณ โรงเรียนวัดปากน�้ำโจ้โล้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บางกระเจ็ด อ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการเยาวชนอาสาสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด
เป็นโครงการที่เกิดจากสภาเยาวชนบ้านดอนสง่า ต�ำบล
ก�ำเนิดนพคุณ ได้ร่วมกันประชุมระดมความคิด โดยเน้นการจัด
กิจกรรมเพือ่ สาธารณะประโยชน์รว่ มกับผูป้ กครอง และคนในชุมชน
สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
โครงการร่วมกัน   เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าที่ตนเอง
สามารถท�ำประโยชน์ให้เกิดแก่ชุมชนของตนเองได้ “ลานกีฬาต้าน
ยาเสพติด” ขนาด 360 ตารางเมตร เป็นกิจกรรมความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในหมู่บ้าน
เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วม และความสามัคคีในการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
ส�ำหรับธุรกิจโรงถลุงเหล็กทีป่ ระเทศอังกฤษ โรงงานเอสเอสไอ
ทีไซด์ได้จดั กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในปีทผี่ า่ นมาเพือ่

การพัฒนาชุมชนทัง้ ด้านการศึกษา และคุณภาพชีวติ เพือ่ การพัฒนา
อย่างยั่งยืน ดังนี้
• เชือ่ มสัมพันธ์กบั มหาวิทยาลัยทีไซด์ ด้วยการรับนักศึกษาที่
จบการศึกษาเข้าท�ำงานหลายต�ำแหน่ง พร้อมส่งพนักงานทีม่ คี วามรู้
ความเชี่ยวชาญไปให้ความรู้  
• ร่วมกับ Foodbank ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลระดับประเทศ
ของอังกฤษ รับบริจาคอาหารและสิง่ ของจ�ำเป็นส�ำหรับผูด้ อ้ ยโอกาส
ซึ่งกิจกรรมรับบริจาคนี้จัดขึ้นทุกไตรมาสที่ โรงงานเอสเอสไอทีไซด์
• สนั บ สนุ น วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งส� ำ หรั บ ที่ พั ก พิ ง สั ต ว์ ใ ห้ อ งค์ ก ร
การกุศล 2 แห่งในทีไซด์
• สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศลต่างๆ ในชุมชน
นอกจากนี้ เอสเอสไอ ยูเคยังได้สร้างระบบการร้องเรียน
ส�ำหรับชุมชน เพื่อให้แน่ใจว่า การร้องเรียนใดๆ ที่เกิดขึ้นจะได้รับ
การบันทึก ตรวจสอบ และ ด�ำเนินการแก้ไขรวมทัง้ ป้องกันไม่ให้เกิด
ซ�ำ 
้ การเฝ้าระวังและตรวจวัดความเร็วลม อย่างต่อเนื่อง หากตรวจ
พบความเร็วลมมีค่าเกิน 25 ไมล์ต่อชั่วโมง (mph) จะหยุดการ
ด�ำเนินการในส่วนกองวัตถุดบิ เพือ่ ลดฝุน่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ การเตรียมแผน
ฉุกเฉินกรณีอทุ กภัยกับทางราชการโดยการดึงน�ำ้ ออกจากทางน�ำ้ ผ่าน
และถนนทีถ่ กู น�ำ้ ท่วม รวมถึงการร่วมกิจกรรมความหลายหลายทาง
ชีวภาพในการอนุรักษ์นกในพื้นที่ด้วย

ข้อพิพาทที่ส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ได้มกี ารด�ำเนินธุรกิจโดยพยายามหลีกเลีย่ งการ เกิดข้อ
ขัดแย้งหรือข้อพิพาทกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่บริษัท
เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า
พนักงาน สังคมและชุมชน ทั้งนี้บริษัทได้มีกลไกในการก�ำกับดูแล
ให้ หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทั ถือปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท  (Legal Compliance) โดยการจัด
ท�ำบัญชีรายชือ่ กฎหมายและกฎเกณฑ์ทบี่ ริษทั ต้องถือปฏิบตั ิ ตลอด
จนการปรับปรุงบัญชีรายชื่อกฎหมายดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่
อย่างสม�ำ่ เสมอ โดยให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ท�ำการสอบ
ทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วรายงานผลมายัง ส�ำนัก
กฎหมายกลุ่ม (Group Legal Office) เพื่อรวบรวมข้อมูลส�ำหรับน�ำ
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส  
ส�ำหรับคดีความและข้อพิพาทที่ส�ำคัญของบริษัทซึ่งเปิดเผย
อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทนั้น  ส�ำนักกฎหมาย
กลุม่ เป็นผูด้ ำ� เนินการ ติดต่อ ประสานงาน และรายงานผลความคืบ
หน้า ตลอดจนความคิดเห็นและแนวโน้มของคดีความและข้อพิพาท
เหล่านั้นต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มทราบเป็นระยะๆ อีกทั้งยังได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบและคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาสอีกด้วย
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�ำปี 2556
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GRI Content Index
G3 Indicator and Description

Page Number

Note

Strategy and Analysis
1.1 CEO Statement on relevance of sustainability to the organization & strategy

6-7

1.2 Description of key impacts, risks, and opportunities

6-7

Organizational Profile
2.1 Name of the organization

1

2.2 Primary brands, products, and/or services

4

2.3 Operational structure of the organization

12

2.4 Location of organization’s headquarters

4

2.5 Countries where the organization operates

4

2.6 Nature of ownership and legal form

-

2.7 Markets served

4

2.8 Scale of the reporting organization

2

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

8

2.10 Awards received in the reporting period

3

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

2

3.2 Date of most recent previous report (if any)

2

3.3 Reporting cycle (annual, biennial, etc.)

2

3.4 Contact point for questions regarding the report or its contents

2

3.5 Process for defining report content

6-7

3.6 Boundary of the report

2

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

2

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

2

3.9 Data measurement techniques and the bases of calculations

2

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

-

3.11 Significant changes in scope, boundary, or measurement methods

2

3.12 Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report

49-52

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

2

Governance, Commitments, and Engagement
4.1 Governance structure of the organization

12

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

-

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

-

4.4 Ways for shareholders and employees to provide recommendations or direction

14

4.5 Link between compensation of board and management with performance

-
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AR, P.65-67, 93

G3 Indicator and Description

Page Number

Note

4.6 Processes in place for the board to ensure conflicts of interest are avoided

-

AR, P.91

4.7 Process for determining the qualifications and expertise of the board

-

AR, P.77-78

4.8 Internally developed statements of mission or values, codes of conduct, & principles
4.9 Procedures of the board for overseeing identification and management of performance
4.10 Processes for evaluating the boards own performance related to sustainability
4.11 Explanation of whether and how the precautionary approach or principle is addressed
4.12 Externally developed economic, environmental, and social charters, principles
4.13 Memberships in associations

5, 10-11
12
15-16
10-11, 13, 30
31-32, 34

4.14 List of stakeholder groups engaged by the organization

14

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

14

4.16 Approaches to stakeholder engagements

14

4.17 Key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement

AR, P.70-79

14, 28-29, 35

Economic
Disclosure on Management Approach
EC1 Direct economic value generated and distributed
EC2 Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s activities
due to climate change
EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations
EC5 Additional: Range of ratios of standard entry level wage compared to local minimum
wage
EC6 Policy, practices, and proportion of spending on locally-based suppliers

15-16
16
17-29
9, 16, 35-38
11
16, 43

EC7 Local hiring and proportion of senior management hired from the local community

9, 35, 43

EC8 Development and impact of infrastructure provided primarily for public benefit

16, 39, 47

EC9 Additional: Understanding and describing significant indirect economic impacts

6-7, 15-16

Environmental
Disclosure on Management Approach

6-7, 17

EN1 Materials used by weight or volume

18, 20

EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials

23, 28

EN3 Direct energy consumption by primary energy source

19

EN4 Indirect energy consumption by primary source

19

EN5 Additional: Energy saved due to conservation and efficiency improvements

8, 19-20

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

8, 20

EN7 Additional: Indirect energy consumption reduction initiatives and results

8, 20

EN8 Total water withdrawal by source

20

EN9 Additional: Water sources significantly affected by withdrawal of water

20

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

20

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

22
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G3 Indicator and Description
EN12
EN13
EN14
EN16
EN17
EN18
EN19
EN20
EN21
EN22
EN23
EN24
EN26
EN27
EN28
EN29

Description of significant impacts of activities, products and services on biodiversity
Additional: Habitats protected or restored
Additional: Managing impacts on biodiversity
Total direct and indirect greenhouse gas emissions by weight
Other relevant indirect greenhouse gas emissions by weight
Additional: Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductions achieved
Emissions of ozone-depleting substances by weight
NOx, SOx, and other significant air emissions by type and weight
Total water discharge by quality and destination
Total weight of waste by type and disposal method
Total number and volume of significant spills
Additional: Weight of waste deemed hazardous
Initiatives and extent of environmental impacts of products and services mitigation
Percentage of products sold and their packaging materials reclaimed by category
Significant fines and non-monetary sanctions for non-compliance with environmental law
Additional: Significant environmental impacts of transporting products etc. and workforce

Page Number

Note

22
43-45
22
23-24
23-24
23-24
8, 23-28
24-28
28
28
21, 28
28
6-7, 17-29
6-7, 18

Social : Labor Practices and Decent Work
Disclosure on Management Approach
LA1
LA3
LA5
LA6
LA7
LA8
LA9
LA10
LA11
LA13

Total workforce by employment type, employment contract, and region
Additional: Benefits for full-time employees not provided to temporary or part-time
Minimum notice period(s) regarding significant operational changes
Additional: % workforce in formal management-worker health and safety committees
Rates of injury, occupational diseases, lost days and absenteeism, & number of
work-related fatalities by region
Education, training, counseling, prevention, and risk-control programs in place to assist
workforce members, their families, or community members regarding serious diseases
Additional: Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions
Average hours of training per year per employee by employee category
Additional: Programes for skills management and lifelong learning that support the
continued employability of employees and assist them in managing career endings
Composition of governance bodies and breakdown of employees per category
according to gender, age group, minority group membership, and other indicators of
diversity

6-7, 10-11
9, 35
37
11
17
17

Comply with to Thai law

18
18
17
18, 36
35

Social : Human Rights
Disclosure on Management Approach
Code of Conduct
HR1 Percentage and total number of significant investment agreements that include human
rights clauses or that have undergone human rights screening
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35
all agreements are in
compliance with  
Business Ethics

G3 Indicator and Description

Page Number

HR2 Percentage of significant suppliers and contractors that have undergone screening on
human rights and actions taken
HR3 Additional: Hours and % of employee training on policies and procedures in human
rights
HR4 Total number of incidents of discrimination and actions taken
HR5 Operations identified in which the right to exercise freedom of association and collective
bargaining may be at significant risk, and actions taken to support these rights
HR6 Operations with significant risk for incidents of child labor, and measures taken to
eliminate
HR7 Operations with significant risk of forced or compulsory labor, and measures to eliminate
HR8 Additional: Percentage of security personnel trained in the organization’s policies or
procedures concerning aspects of human rights that are relevant to operations

36-37

Note

36-37
No incidents
10-11
Business Ethics
Business Ethics
18, 36

Social : Society
Disclosure on Management Approach

30

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

39-47

SO2 Percentage and total number of business units analyzed for risks related to corruption

10-11, 30, 34

SO3 Percentage of employees trained in organization’s anti-corruption policies and
procedures
SO4 Actions taken in response to incidents of corruption
SO5 Public policy positions and participation in public policy development and lobbying

All employees are
trained according to
SSI Way
10-11, 34
10-11

Social : Product Responsibility
Disclosure on Management Approach
PR1 Life cycle stages in which health and safety impacts of products and services are
assessed for improvement, and percentage of significant products and services
categories
PR3 Type of product and service information required by procedures and percentage of
significant products and services subject to such information requirements
PR4 Additional: Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary
codes concerning product and service information and labeling, by type of outcomes
PR5 Additional: Practices related to customer satisfaction, including results of surveys
measuring customer satisfaction
PR6 Programes for adherence to laws, standards, and voluntary codes related to marketing
communications, including advertising, promotion, and sponsorship
PR7 Additional: Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary
codes on marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship
by type of outcomes
PR9 Additional: Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and
regulations concerning the provision and use of products and services

30-31
8, 19-20, 31
6, 8, 17
8, 32
11, 14, 30
30
17-18
48
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รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ประจำป

2556

สำนักงานใหญ :
28/1 อาคารประภาว�ทย ชั้น 2-3
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท : 0-2238-3063-82,
0-2630-0280-6
โทรสาร : 0-2236-8890,
0-2236-8892
สำนักงานโรงงาน :
9 หมูที่ 7 ถนนบานกลางนา-ยายพลอย
ตำบลแมรำพ�ง อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีร�ขันธ 77140
โทรศัพท : 0-3269-1403-5,
0-3269-1412-5,
0-3269-1419-20
โทรสาร : 0-3269-1416,
0-3269-1421
www.ssi-steel.com

บร�ษัท สหว�ร�ยาสตีลอินดัสตร� จำกัด (มหาชน) รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ประจำป 2556

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

SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บร�ษัท สหว�ร�ยาสตีลอินดัสตร� จำกัด (มหาชน)

