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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

เเเเเเเเเเรรรรรรรรรรรีีีีีียยยยนน ผผูมมีีีีสสวนไดเสียทุกกทททททททททาาาาานนน

 ถึงแมมมมมมมมมมปปปปปปปปปปปปปป 22222555555558888 เเเเเปปปปปปนนนนนนนนปปปปปปทททททททท่่่่ีีีีีีีีบบบบบบบบบรรรรรรรรรริิิิิิิิิิษษษษษษษษษษษััััทททททท สสสสสสสหหหหหหววววววิิิิิิรรรรรริิิิิยยยยยยาาาาาาสสสสตตตตตตีีีีลลลลลลลลลลลอออออออออิิิิิิิิินนนนนนนนนนดดดดดดดดดดััััััสสสสสสสสสสตตตตตรรรีี  จจจจํํํํําาากกกัััดดด  (((มมมหหาาชชชนนน)))  หหหหหรรรรืืืออออ เเเเออออสสเเออสสไไอออ ตตอองงงเเผผผผชชชิิิญญสถานการรณณทท่่ีียยากลําบากททํําาาใใใใใใใใหหหหหหหหหหห
เเรรรรรรรรราาาาาาาาาาปปปปปปรรรรรระะะะะะสสสสสสสสบบบบปปปญญญญญหหหหาาาาาขขขขขขาาาาาดดดดดดดททททททททททุุุุุุุนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนออออออออออออยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยาาาาาาาาาาาาาาาาาางงงงงงงงงงงงงหหหหหหหหหหหหหหนนนนนนนนนััััักกกกกกก เเเเรรรราาาายยยยยััังงงงคคคคคงงงงงงยยยยยยยยยยยยยยึึึึึึึึึึดดดดดดดดดดดดมมมมมมมมัััั่่นนนนนนนนนนนใใใใใใใใใใใใใในนนนนนนนนนยยยยยยยุุุทททททธธธธศศศศาาสสตตรรรทท่่ีีมมุุงงงเเเเนนนนนนกกกาารรพพััฒฒนนนาายย่่ััังงยยยยืืนนนนน เเเเเรรรราาาาาาจจจจจจจึึึงงใใหความสําาคคคคคคคคัััััญญญญญญญญญญญญญญญญตตตตตตตตตตตตตตตอออออออออออออออออออออออออกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบวววววววววววนนนนนนนนนนกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรรรร
คคคคววววาาาาามมมรรรััััััับบบบบบผผผผผิิิิดดดดดดชชชชชชอออออออบบบบบบบบตตตตตตอออออออสสสสสสสสััััััััังงงงงงงงงงงงงงงงงคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใในนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนลลลลลลลลลลลลลลลลลลลัััััััักกกกกกกกกกกกกกษษษษษษษษษษษษษณณณณณณณณะะะะะะะะกกกกกกกกกาาาาาาาารรรรรรสสสสสรรรรราาาาาางงงงงงงคคคคคคคคุุณณณณณณคคคาารรววมมกกัับบบกกกกกลลลลุุุ มมมผผผููู มมมมีีสสสววนนไไไไดดดเเเสสสีียยยอออยยยาาางงงตตตอออเเนนนืืื่่ออองงงงตตตตาาามมมททททททททีีีีีีีีีีีีี่่กกกกกกกํํํํํําาาหหหหหนนนนนดดดดไไไไไไไววววววใใใใใใในนนนนนแแแแแผผผผผผผผนนนนนนนยยยยยยยยยุุุุทททททททททททธธธธธธธธธศศศศศศศศศศศาาาาาาสสสสสสสสสสสสสสตตตตตตตตตตรรรรรรรรรรร  
ททททท้้้้ัััังงงดดดดาาานนนนนเเเเศศศศศศรรรรรรรรษษษษษษษษษษษษฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐกกกกกกกกกกกกกกกกกิิิิิิิิิิิิิิิจจจจจจจจจจจจจจจจจจจ  สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสััััััััััััััังงงงงงงงงงคคคคคคคคคคมมมมมมมมมม  แแแแแแแแแลลลลละะะะสสสสสสิิิิ่่่่งงงงงแแแแวววดดลลลออมม

ดดดาาาาานนนนเศศรรษษฐฐกิจจ 

 ใใใใใใใใใใใใใใใในนนนนนนนนนนนนนนสสสสสสสสสสสสสสสสสววววววววววววนนนนนนนนนนนนนนนขขขขขขขขขขขขออออออออออออออองงงงงงงงงงงงกกกกกกกกกกกกกกาาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรดดดดดดดดดดดดดํํํํํําาาาาาาาาาาาาาาาเเเเเเเเเเนนนนนนนนนนนนนนิิิิิิิิินนนนนนนนนนนนนธธธธธธธธธธุุุุุรรรรรรรรรรรรกกกกกกกิิิิิิิิิจจจจจนนนนนนนนน้้้้ัััััััััััันนนนนนน ((((((11111)))))   ผผผลลลลลลิิิตตตตตภภภภภัััััณณณณณฑฑฑททททีีีี่่่่มมมีีีมูลลคคาาเเพพ่ิมพิเศศษษ  ((PPreemmiiuumm VVaalluuee PPPrroodduuccttss:::  PPPVVVPPPP))) เเเเเปปปปปปปปปปปปปปปนนนนนนนนนนนนนนนนนสสสสสสสสสสสสสสิิิิิิิิินนนนนนนนนนนนนนนนนนนคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาานนนนนนนนนนนนนนนนนวววววววววววววววัััััััััััััตตตตตตตตตตตตตตตกกกกกกกกกกรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรมมมมมมมม
ททททททททททททท่่่่่ีีีีีีีีีีีีีีีีมมมมมมมมมีีีีีีีีคคคคคคววววาาามมมคคคุุ มมมคคาาาใใใใใใใในนนนนกกกกกาาาารรรรใใใใใใใชชชชชชชทททททททททรรรรรรััััััััพพพพพพพพพพยยยยยยาาาาากกกกกรรรรททท่่่่ีีีีีีเเเปปปปนนนนวววววััััััตตตถถถถถุุุุดดดดดิิิิบบ  สสสสรราางงมมููลลคาเพ่ิมแลละะคคววาามมสสาามมาารรถใใหหกกััับบบลลลูกกกคาขขขอองงเเรรราาา ทททททีีีี่่สสสสสสสํํํํํําาาาาาาาาาคคคคคคคคคคคคคคัััััััััััััญญญญญญญญญญญญญญคคคคคคคคคคคคคืืืืืืืืืืืืืืืืือออออออออออออออเเเเเเเเเเเปปปปปปปปปปปปปปปนนนนนนนนนนนสสสสสสสสสสสสิิิิิิิินนนนนนนนนนนนคคคคคคคคาาาาา
ททททท่ีีมมมมีีีสสสสวววนนนนตตตตาาาางงงรรรราาาคคคาาสสสููงง ใในนนปปปป  22255555558888 เเเเรรรราาาาไไไไไไดดดดพพพพัััฒฒฒฒฒนนนนนาาาแแแลลลละะสสงงมมอบผลิตภัณฑที่มีมูลคาเเพพ่่ิิมมพพิเเศษ 440088,,226600 ตตัันน หหหหหรรรรรืืืืออออคคคคคิิิิิดดดดดดดดดดเเเเเเเเเเปปปปปปปปนนนนรรรรออออออออยยยยยลลลลลลลลลลลละะะะะะะะ 3333666 
จจาากกยยยออดดขขาายยรรวววมมมม  ซซซซซึึึึ่ง่งงงงงเเเปปปปนนนนสสสััดัดดดสสสววววนนนททททท่่่ีีีีใใใใใกกกกลลลลเเเเคคคคคีีีีียยยยยงงงงกกกกัััับบบบบปปปปปกกอออนนนนหหหหนนา ((22)) เราจดัซือ้สินคาและะบบรริกิกาารจจาากชมุมชชนนบบาางงสสะพาานนนนมมมมูููลูลลคคคคาาารรรรววววววววววมมมมมมมมมม  1111777777777777  ลลลลลลลาาาาาาานนนนนนนบบบบบบาาาาททท 
สสสรราาาางงงงรรราายยไไไดดดใใหหหกกัััับบบบบบธธธธธุุุุรรรกกกกกิิิิจจจจจแแแแแลลลลละะะะววิิสสาาหหกกกกิิิจจจชชชุมมชชชชนนนน 333377722222  รรราาายยยย (((33)) ใในนสสวนของกกาารรจจาางงงงาานนนน้ัันน  ณณ วันนทท่ีี 3111 ธธัันนววาาคคคคมมมมม  22222555555555888  กกกกกกกลลลลลลลลุุุุุ มมมมมมมมเเเเอออออสสสสสสเเเออออสสสไไไไอออ
ททททท่ีีีีีโโโโรรรงงงงงงงาาาานนนนบบบบาาาางงงงสสสสะะะะะพพพพพาาาาานนนนนมมมมมีีีีีพพพนนนนัััักกกงงงาาาาานนนนจจจจํําาาานนนวววนน  222222,,3333000000000 คคคคคนนนนนน เเเเปปปปปนนนนพพพพพนนนัักกกกงงาานนททีี่่มมีีภภภภูููมมมิิลลลํําาาาเเเเนนนนาาาใใใในนนพพพ้้้ืืืนนนทททท่่ีีจจจัังงงหหหวววััดดดปปปปรรระะะจจจวววบบบคคคีีีรรรีีขขขขััันนนนธธธธจจจจํํําาาานนนนนววววนนนน 22222,000000000004444  คคคคนนนน 
หหหหหรรรืืืืออออคคิิดดเเปปปปปนนนนรรออยยยยลลลลละะะะ 88889999 นนนนออกกกกจจจาากกนนน้้้้ีียยัังงมมีีีกกกกาาาาารรจจาางงงพพพพนนนนนััักกกกกงงงาาาาาานนนนนนนรรรรรรรรัััับบบบบบบบบเเเเเเเเหหหหหหหหมมมมมาาาาาาทททททอออออองงงงงงถถถถถถถ่่่ิิิินนนนนนนนจจจจจจจจํํํํําาาาาานนนนนวววววนนนนน 88888877777777000000  คคคคคคนนนนนนน  เเเเเเเมมมมมมมืื่่อออออออรรรรรรรวววววววมมมมมกกกกัััับบบบบกกกกกกิิิิจจจจจจกกกกกรรรรรรรรรรรมมมมมทททททาาาางงงงเเเเเศศศศศศรรรรรษษษษษษฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐกกกกกิิิิจจจจจจจออออออืืื่่นนนนนนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  แแแแแแลลลลลลลววววววววว
ใในนนปปปป  225555588  เเรรราาไไไดดดแแบบบงงปปนนคคุุุณณณคคคคาาาทททาาาางงงงเเเศศศรรรษษษฐฐฐฐกกิิจจใใใใหหหหหกกกกัับบบบบปปปปปรรรรรระะะะะเเเเเททททททศศศศศศศไไไไไไทททยยยย   รรรรรวววววมมมมมปปปรรรระะะมมมมาาาณณณณ   444,,5555000008888 ลลลลาาาาานนนนนบบบบบาาาาทททท

ดดดาาานนสสัังงคคมมแแลละะชชุุมชชนน

 ใใในนนปปปป 22225555555888  บบบรรริิษษษัััทททไไไดดดรรววมมสสนนับบสสนนุุนนกกิิจจกกรรรรมมสสัังงคคมมแแลละะพพััฒฒนนาาชชุมมชชนนนบบบาาางงสสะะะะพพพพาาานนนจจจจํํํําาาานนนนววววนนนน 22227777  โโโโคคคครรรรงงงงกกกกาาาารรรร โโโโดดดดยยยยยมมมุุุงงเนนนนนกกกาาารรรมมีีสสสสวววนนนรรรวววมมม
จจาากกททุุกกภภาคสสววนน
 กิจกกรรรรมม “ฅฅนนเหหลล็็กกมมินนิมมาารราาธธออนน คครรัั้้งทท่ีี 88” เเปนททีี่นนาายยิินนดดีีววาามมีีบบรริิษษัททใในนออุุตตตสสสาาหหกกกรรรรรมมมเเเเหหหหลลลล็็็กกกกเเเลลล็งงงงเเเเหหห็็นนถถึึงงคคววาาามมมมสสสสํําาาคคคััญญญขขขออองงงกกกิิิจจจกกกรรรรรรมมมม
คควาามรัับผผิิดดชชออบบตตออสสัังงคคมมเเพพ่่ิิมมมมาากกขข้้ึึนน  ใในนป 2558 เรราาจจึึงงมมีีพพัันนธธมมิิตตรรมมาารรววมมจจััดดกกิิจจกกกรรรรรรมมมเเพพพ่่่ิิิมมมมเเเตตติิิมมมมอออีีกกหนึึ่่งงรราายยยย แแแแลลละะสสสาาามมมาารรถรวบรรวววมมมมรรราาายยยไไไไดดดด
โโดดยยไไมมหหัักกคคาใใชชจจาายย 22 ลลาานนบบาาทท มมออบบสสนนับบสสสนุนมููลลนนิิธธิิเเพพ่่ืืออผผููดดออยยโโออกกาาสส จจาากกกการรจจจัััดดดกกกิิิจจจกกกรรรรรรมมมอออยยาางตอเนนื่อองง 88 ปปป โโโคคครรรงงงงกกกกาาาารรรนนนน้้ีีีมมมีีีรรราาายยยไไไดดรรววมม
ชชววยยเเหหลืือผูดดออยยโโออกกาาสสกกววาา  1188 ลลาานนบบาาททแแลลวว
 โโคครรงกกาารรกกอองงทุนสหววิิรริิยยารรววมมพพััฒนาคุณภาพพกกาารรศศึึกกษษาาบบาางงสะพานน ใในนปป 255588  มมมีีโโรรงงเรียนท่่ีออยยูใในนโโโคครรงงงกกกาาารรร  444 แแแหหหงงง  สสสสออองงงแแหง
ดดดําาเเนนิินนกาารรตตาามมแผนและเร่ิมมมมีีผลลเชิงงปปรระะจจักกษษโดยมีีผผลลคคะะแแนนนนททดดสอบกกาารรศศึึกกษษาาขขัั้้นนพพ้้ืืนนฐฐาานระดับชาตติิ  ((OO-NNEETTTT))))  เเเเฉฉฉลลล่่ีียยยอออยยููทท่่ีีรอยยลละะ 
555000..1133 แแลละะรรออยยลละ 59.20 สสููงงกกววาาคาเฉลลี่ยขขอองงระดับประเททศศซซึึ่่งงงออยูทที่รรออยยลละะ 4444..9988 ใในนขขณณะะทท่ีีออีีกกสสอองงแแหงเปปนนโโรรงงเเเรรีีียยยยนนนนททท่่ีีีไไไดดดดรับทุน
แแแแลลละะะเเรริิิม่มดดําําเเนนินนกกาารรรตตาามมแแผผนนเเปปนนปปแแรรกก นนออกกจจาากกน้ีีบรษิทัและเคครรือือสหวิรรยิยาาไไดดจจัดัดโโคครรงงกกาารรมมออบบททนุนกกาารรศศึกึกษษาาเเคครรือืสสหหหหวววิิรรยิยาาปปรระะจจจํําําาปปป 22558 
ใใหหหแแกกกเเเยยยาาาวววชชชนนนใใในนนนทททออองงงถถ่่ิินนทท่่ีีมมุุงงมมัั่่นนต้ัังงใจศศึึกกษาแแตตมมีีฐานะยากจจนนจจาากก 2211 โโรรงเรรียยยนนนนใใในนเเเขขตตอออํําาาเเภภภออออบบบบาาาางงงงสสสะพพาานนจําานนวววนนน 2244222 ทททุุนนน  มมูลลคารวม 
540,000000 บบาาททท

สารจากประธานเจาหนาที่บริหารกลุมและกรรมการผูจัดการใหญ
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รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ประจําป 2558 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

SSI

สารจาก

ประธานเจาหนาท่ีบริหารกลุม

และกรรมการผูจัดการใหญ

 เราสามารถเขาถึงตลาดแรงงานและสรางงานใหกับคนในพ้ืนท่ีจากการสนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากร
เขาสูอตุสาหกรรมเหล็กดวยความรวมมอืกับวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จนถงึป 2558 มผีูทีสํ่าเร็จการศกึษา
จากโครงการดังกลาวแลว 8 รุน รวม 531 คน โดย 129 คน รวมทํางานกับเราและบริษัทในเครือสหวิริยา
 เรารวมดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอมของชุมชนดวยกิจกรรมสรางจิตสาํนึกรักษส่ิงแวดลอม
จาํนวน 4 โครงการ ประกอบดวย โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา โครงการ 2 ลอรกัษบางสะพาน กิจกรรม
ปนรกัษ ปนย้ิม และกิจกรรมปนสองลอชวยพอปลกูปา และการรวมรณรงคหลากหลาย รวมมผีูเขารวมกิจกรรม
ดานส่ิงแวดลอม 3,463 คน สงผลใหเกิดชมรมจักรยานหลายแหงท่ัวบางสะพานในปจจุบัน
 เราดําเนินโครงการจิตอาสาพนักงาน ภายใตชื่อ “โครงการ 25 ป เอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจ
อาสา” เพ่ือสงเสริมความเอื้อเฟอเผ่ือแผและสรางจิตสํานึกของการใหใหกับพนักงาน 15 กิจกรรม มีพนักงาน

เขารวม 620 คน หรอืคดิเปน 4,960 ชัว่โมงงาน 
มีชุมชนเขารวม 213 คน หรือคิดเปน 1,704 
ชั่วโมงงาน
 
ดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัย 

 ด ว ยค ว าม มุ ง มั่ น สู ค ว าม เป น เ ลิ ศ 
ผลการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมในปท่ีผานมา 
ทั้งการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพ
อากาศ นํ้า การจัดการของเสียเรายังทําได
ดีกวามาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดเสมอมา 
และยังคงมุงเนนถึงความสําคัญในการใช
ทรัพยากรใหมีอรรถประโยชนสูงสุด
 ที่โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน เราได
ดําเนินงานดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
โดยปลูกฝงพฤติกรรมของพนักงานผาน
โครงการตางๆ อาทิ โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 
การรณรงคลดอุบัติเหตุจากการทํางาน (Zero 
Accident Campaign) ทําใหอัตราความถ่ี
การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน หรือคา LTIFR 
(Lost Time Injury Frequency Rate) ในป 
2558 ลดลงเปน 0.76 จาก 1.10 ในป 2557 

 สาํหรับความปลอดภัยในการขนสงวัตถุดบิและผลติภัณฑ ในรอบปทีผ่านมา มกีารตรวจสอบการปฏิบตัิ
ตามกฎระเบียบดานการจราจรโดยใชกลองวงจรปดที่ติดต้ังไวในเขตชุมชนกวา 10 จุด และมีสารวัตร
ความปลอดภัยลาดตระเวนในพ้ืนท่ีชุมชน พบวาอัตราการกระทําความผิดกฎระเบียบดานความปลอดภัย
ชนิดสงผลกระทบรุนแรงเปนศูนย 

สารจากประธานเจาหนาที่บริหารกลุมและกรรมการผูจัดการใหญ
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รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ประจําป 2558

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ยกระดับการดําเนินงานดานความย่ังยืน 

 ในป 2558 บริษัทไดรับการประเมินและจัดอันดับดานความย่ังยืนจาก
สถาบันไทยพัฒนใหอยูในกลุมหลักทรัพยจดทะเบียนท่ีมีการดําเนินงานโดดเดน
ดานส่ิงแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล จํานวน 100 บริษัท หรือกลุมหลักทรัพย 
ESG100 ขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอผูลงทุนท่ีใหนํ้าหนักการลงทุนในบริษัท
ท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม เชนเดียวกับผลประเมินระดับ
การพัฒนาความย่ังยืนเร่ืองการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) ของบริษัท
จดทะเบียนไทย ป 2558 ในระดับท่ี 4 (ไดรับการรับรองจากแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC)) จากสถาบันไทยพัฒน ที่ไดรับ
การสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต.) การประเมินดังกลาวทําใหเราเห็นโอกาสในการยกระดับการพัฒนา
ดานความย่ังยืนท่ีเหมาะสมมากข้ึน  ซึง่จะนําไปใชสาํหรับกําหนดแผนงานท่ีเก่ียวของ
ตอไป 
 นอกจากน้ียังไดรับผลประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 
(CGR) ประจําป 2558 จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ในระดับ 
“ดี” และรางวัล Recognition รายงานความย่ังยืน ประจําป 2558 (Sustainability 
Report Award 2015) จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ก.ล.ต. และ
สถาบันไทยพัฒน ในฐานะท่ีใหความสําคัญกับการจัดทํารายงานความรับผิดชอบ
ตอสังคมตามมาตรฐานสากลอีกดวย

แนวทางการดําเนินงานภายใตแผนฟนฟูกิจการ

 สืบเน่ืองจากสภาวะตลาดเหล็กโลกท่ีมีกําลังการผลิตลนความตองการ
ของตลาดอยางรุนแรงต้ังแตปลายป 2557 เปนตนมา โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณ
การสงออกเหล็กของประเทศจีนท่ีสูงสุดเปนประวัติการณ ไดสงผลกระทบให 
บรษิทัประสบปญหาขาดทุนอยางหนักในป 2558 โดยเฉพาะจากธุรกิจโรงถลงุเหล็ก
ในสหราชอาณาจักร ดําเนินงานโดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด 
ซึง่เปนบรษิทัยอยของบรษิทั จากการหารือรวมกันกับกลุมธนาคารเจาหน้ีรายใหญ
เพ่ือหาแนวทางในการรักษาธุรกิจแผนเหล็กรีดรอนของบรษิทัใหสามารถดําเนินการ
ไดตามปกติและรักษามูลคาทางธุรกิจของบริษัทไว บริษัทจึงตัดสินใจยื่นคํารอง
ขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลาย เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2558

สารจากประธานเจาหนาที่บริหารกลุมและกรรมการผูจัดการใหญ
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

นายวิน วิริยประไพกิจ

ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม

และกรรมการผูจัดการใหญ

 ท้ังน้ี ศาลไดมีคําส่ังใหบริษัทฟนฟูกิจการและต้ังบริษัทเปนผูทําแผนฟนฟูกิจการแลว เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 
2559 โดยบริษทัจะดําเนินการทําแผนบนหลักการท่ีเปนธรรมแกผูทีเ่ก่ียวของทุกฝาย ซึง่หลังจากผานมติยอมรับแผน
จากท่ีประชุมเจาหน้ีและศาลใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการแลว บริษัทจะดําเนินการตามแผนอยางเครงครัด 
เพ่ือใหการฟนฟูกิจการของบริษัทเปนผลสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว (อานรายละเอียดไดจากสารจากประธาน
กรรมการบริษัท ในรายงานประจําป 2558)
 เรายังคงยึดมั่นในเรื่องการพัฒนาอยางย่ังยืนอันเปนเสาหลักหน่ึงของการฟนฟูกิจการ เปนพ้ืนฐานที่มั่นคง
ใหกิจการของเราสามารถสรางผลงานและเติบโตตอไป

สารจากประธานเจาหนาที่บริหารกลุมและกรรมการผูจัดการใหญ

SSI



การดําเนินธุรกิจ

ของเอสเอสไอ

 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปนผูผลิตเหล็กแผน
รีดรอนชนิดมวนรายใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดวยกําลังการผลิต
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนสูงสุด 4 ลานตันตอป โดยมุงเนนการนวัตกรรมผลิตภัณฑ
เหล็กแผนชั้นคุณภาพพิเศษเพ่ือรองรับความตองการใชเหล็กท่ีเพ่ิมขึ้นของภูมิภาค สําหรับ
อตุสาหกรรมยานยนต พลังงาน การขนสง และการกอสราง นอกจากน้ี เอสเอสไอมกีารรวม
ลงทุนในโครงการตอเน่ืองทีสํ่าคัญ ประกอบดวย บรษิทั เหล็กแผนรดีเย็นไทย จาํกัด (มหาชน) 
(TCRSS) ซึ่งเปนผูผลิตเหล็กแผนรีดเย็นรายแรกและรายใหญที่สุดของประเทศไทย บริษัท 
เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด (TCS) ผูผลิตเหล็กแผนเคลือบสังกะสีดวยกรรมวิธีทางไฟฟา
รายแรกและรายใหญที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต โรงงานทั้งหมดในประเทศไทย
ของกลุมเอสเอสไอ ตั้งอยูบนชายฝงดานตะวันตกของอาวไทย ณ อําเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งอยูหางจากกรุงเทพมหานครเพียง 400 กิโลเมตร และเปนทําเล
ยุทธศาสตรที่ดีที่สุดในประเทศสําหรับการดําเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร บริษัท ทาเรือ
ประจวบ จํากัด (PPC) ใหบริการทาเรือพาณิชยเอกชน ที่มีความลึกท่ีสุดในประเทศไทย
รองรับการขนถายวัตถุดิบและผลิตภัณฑเหล็กไดในปริมาณมาก นอกจากน้ี เอสเอสไอ
ยังขยายขีดความสามารถในงานวิศวกรรมบริการโดยลงทุนรอยละ 100 ในบริษทั เวสทโคสท 
เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (WCE) ใหบริการงานดานวิศวกรรมและซอมบํารุง รวมถึงการออกแบบ
ทางวิศวกรรมท่ีมคีวามเช่ียวชาญในธุรกิจเหล็ก พนักงานของเอสเอสไอทุกคนมีความมุงมัน่ 
และพลังขับเคล่ือนสูความสําเร็จ ซึ่งสะทอนผานวิสัยทัศนพันธกิจของบริษัท “สรางสรรค
นวัตกรรมผลิตภัณฑเหล็กและบริการท่ีมีมูลคาเพ่ิมกับลูกคา สรางกําไรสม่ําเสมอ 
สรางผลตอบแทนแกผูมีสวนไดเสียอยางย่ังยืน

ทานสามารถสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
ไดท่ี http://www.ssi-steel.com
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
การดําเนินธุรกิจของเอสเอสไอ



โครงสราง

กลุมเอสเอสไอ

99.99%3.7% 51%35.19%

บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด

 เหล็กแผนเคลือบสังกะสี
 ดวยกรรมวิธีทางไฟฟา   

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด

 ทาเรือพาณิชยเอกชน 

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

  งานดานวิศวกรรมและซอมบํารุง  
 และออกแบบทางวิศวกรรม  

 เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน
 เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน

    ประเภทปรับผิวและเคลือบนํ้ามัน  

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

 เหล็กแผนรีดเย็น

ธุรกิจ

เหล็กแผนรีดรอน

เสริมสรางรายได 
และสนับสนุน

ความมั่นคงอยางย่ังยืน

 ลดตนทุน 
และเพ่ิมรายได

 ลดตนทุน 
และเพ่ิมรายได

ธุรกิจหลัก

ธุรกิจ

เหล็กแผนรีดเย็น

ธุรกิจ

เหล็กแผนเคลือบ

ธุรกิจทาเรือ ธุรกิจวิศวกรรม

เสริมสรางรายได 
และสนับสนุน

ความมั่นคงอยางย่ังยืน

โครงสรางกลุมเอสเอสไอ 07
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)



แนวคิดและนโยบายความรับผิดชอบ

ตอสังคมของบริษัท

 บริษัท  สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  จํากัด  (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ มีนโยบายดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม 
โดยยึดตามปรัชญาในการดําเนินธุรกิจและจริยธรรมธุรกิจ
ซึ่งไดหลอหลอมเปนวิถีแหงการผลักดัน ขับเคลื่อน พัฒนา และ
เติบโตอยางย่ังยืน 

การดําเนินงาน

ความรับผิดชอบ

ตอสังคม
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
การดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคม



ปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของบริษัท

 1. มุงมั่นในความเปนเลิศ
 2. ยึดมั่นในคุณภาพสินคาและบริการ  
 3. เชื่อมั่นในคุณคาของบุคลากร  
 4. ตั้งมั่นในจริยธรรม 
 5. ถือมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม

จริยธรรมธุรกิจ

 บริษัทจะดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ
ความโปรงใส ความซ่ือสัตย และความสามารถในการแขงขัน
โดยปฏิบัติและประสานประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
ดวยความเปนธรรม ดังน้ี 

 1. ผูถือหุน

  บริษัทตระหนักวาผูถือหุนคือเจาของกิจการ และบริษัท
มหีนาท่ีสรางมลูคาเพ่ิมแกผูถือหุนในระยะยาว จงึกําหนดแนวทาง
ใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
  1) ปฏิบตัหินาท่ีอยางเต็มความสามารถ ดวยความซ่ือสัตย
สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเปนธรรม เพ่ือประโยชนสูงสุด
ของผูถือหุนโดยรวม
  2) นําเสนอรายงานผลประกอบการ รายงานฐานะ
ทางการเงิน และรายงานอ่ืนๆ อยางถูกตอง ครบถวน และทันกาล
  3) แจงผูถือหุนทุกรายทราบอยางเทาเทียมกันถึงแนวโนม
ในอนาคตของบริษทัท้ังในดานบวกและดานลบ ซึง่ต้ังอยูบนพ้ืนฐาน
ของความเปนไปได มขีอมลูสนบัสนนุและมีเหตุมผีลอยางเพียงพอ
  4) ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอ่ืนโดยใชขอมลู
ใดๆ ของบริษทั ซึง่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ หรือดําเนินการใดๆ 
ในลกัษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบรษิทั

 2. ลูกคา

  บริษัทตระหนักถึงความสําคัญและความพึงพอใจของ
ลูกคา ท่ีมีผลตอความสําเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีความต้ังใจ
อยางแนวแนที่จะแสวงหาวิธีการท่ีสามารถสนองความตองการ
ของลูกคาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึนตลอดเวลา 
และเปนท่ีไววางใจของลูกคา โดยมีแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้

  1) สงมอบสินคาและใหบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตาม
หรือสูงกวาความคาดหมายของลูกคา
  2) ติดตอสื่อสารกับลูกคาดวยความสุภาพ ใหขอมูล
ขาวสารท่ีถูกตอง เพียงพอ และทันตอเหตุการณแกลูกคา เพ่ือให
ทราบเก่ียวกับสนิคาและบริการ โดยไมมกีารกลาวเกินความเปนจริง
ที่ เปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือ
เง่ือนไขใดๆ ของสินคาและบริการน้ันๆ
  3) ปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด 
กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขใดได ตองรีบแจงใหลูกคา
ทราบ เพ่ือรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา
  4) จดัใหมรีะบบและชองทางท่ีใหลกูคารองเรียนเก่ียวกับ
คุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัย ของสินคาและบริการ 
และลูกคาตองไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว 
  5) รกัษาความลบัของลกูคาและไมนาํไปใชเพ่ือประโยชน
โดยมิชอบ
  6) ใหคําแนะนําเก่ียวกับวิธีการใชสินคาและบริการ
ของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

 3. คูคา 

  บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรม
โดยต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมท้ังสอง
ฝาย บริษัทจึงใหขอมูลที่เปนจริง รายงานท่ีถูกตอง ปฏิบัติตาม
พันธสัญญา การเจรจาแกไขปญหาเพ่ือหาทางออกที่ต้ังอยูบน
พ้ืนฐานของความสัมพันธทางธุรกิจ รวมท้ังหลีกเล่ียงสถานการณ
ที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยมีแนวปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
  1) ไมเรียก ไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริต
ในการคากับคูคา
  2) กรณีที่มีขอมูลวามีการเรียก หรือการรับ หรือการจาย
ผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริต ตองเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของตอคูคา 
และรวมกันแกไขปญหาโดยรวดเร็ว
  3) ปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ตามสัญญาอยางเครงครัด 
กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบแจงคูคา
ทราบลวงหนา เพ่ือรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
การดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคม
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

 4. คูแขงทางการคา

  บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา
อยางเปนธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้
  1) ไมแสวงหาขอมลูทีเ่ปนความลบัของคูแขงทางการคา
ดวยวิธีที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม
  2) ไมทาํลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหา
ในทางราย

 5. พนักงาน

  บริษัทตระหนักวาพนักงานเปนทรัพยากรท่ีมีคาย่ิงตอ
ความสําเร็จของบริษัท จึงปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม
ทั้งดานผลตอบแทน โอกาส และการพัฒนาศักยภาพ โดยยึด
หลักสิทธิมนุษยชนที่ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลหน่ึงบุคคลใด เพราะ
ความเหมือนหรือความแตกตางทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศ อายุ 
หรือภาวะทางรางกาย โดยมีแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้
  1) ปฏิบัติตอพนักงานโดยเคารพตอความเปนปจเจกชน 
และศักด์ิศรีของความเปนมนุษย
  2) ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน
  3) ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํ างานใหมี
ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ
  4) แตงต้ัง โยกยาย ใหรางวัล และลงโทษพนักงาน
ดวยความสุจริตใจ และต้ังอยูบนพ้ืนฐานความรู ความสามารถ
และความเหมาะสมของพนักงานน้ัน

  5) ใหความสาํคัญตอการพัฒนาความรูและความสามารถ
ของพนักงานอยางท่ัวถึง
  6) หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผล
กระทบตอความมัน่คงในหนาท่ีการงานของพนักงาน  หรอืการกระทํา
ใดๆ ที่เปนการคุกคาม หรือสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของ
พนักงาน

 6. องคกรท่ีกํากับดูแล

  บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย  และเปนไปตามครรลองท่ีถูกตองของธุรกิจ
โดยการปฏิบัติให เปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ
และมาตรฐานของทางการอยางเครงครดั พรอมทัง้ใหความรวมมอื
ตอองคกรท่ีกํากับดูแลอยางเต็มที่ 

 7. สังคมและชุมชน

  บริษัทตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ
ตอสังคมและชุมชน โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจมีตอทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จึงใหความชวยเหลือและสนับสนุน
ใหมีกิจกรรมตางๆ เพ่ือสรางสรรคสังคมและชุมชน ดูแลรักษา
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนดําเนินการพัฒนาชุมชน
อยางตอเน่ือง เพ่ือมุงเนนใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน

  ทั้งน้ี ไดกําหนดแนวคิดเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติและ
ส่ือสารดังน้ี 

สรางสรรค     ความแข็งแกรง
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

โครงสรางการบริหาร

ระบบความรับผิดชอบตอสังคม

 บริษัทไดจัดตั้งคณะทํางานบริหารระบบความรับผิดชอบ
ตอสังคม ซึ่งประกอบดวยผูบริหารสายงานตางๆ โดยกําหนด
มีขอบเขต อํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบในการกํากับดูแล
และติดตามการดําเนินงานระบบมาตรฐานความรับผิดชอบ
ตอสังคม ใหเปนไปตามนโยบายท่ีเก่ียวของ จัดสรรทรัพยากร
ที่จําเปน และเพียงพอตอการดําเนินงานตามระบบมาตรฐาน
ความรับผดิชอบตอสงัคม สนับสนุนการทํางานของคณะอนุทาํงาน
ระบบความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งคณะทํางานไดพิจารณา
และนําเสนอแตงตั้งคณะอนุทํางานตอกรรมการผูจัดการใหญ 
เพ่ือทําหนาท่ีชวยเหลือการทํางานของคณะทํางานบริหารระบบ
ความรับผิดชอบตอสังคม 
 ทั้งน้ี คณะทํางานบริหารระบบความรับผิดชอบตอสังคม
มีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีของบริษัทไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยคณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีจะปฏิบัติหนาท่ีในการใหคําปรึกษาฝายจัดการ
เร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท และกํากับดูแลให
ฝายจัดการของบริษัทมีแผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจนในการทบทวน
นโยบาย ทิศทางปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม
และตดิตามผลการปฏบิตัติามแผนงานของฝายจดัการ เพ่ือรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษัทตอไป

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี

คณะทํางานบริหารระบบ

ความรับผิดชอบตอสังคม

ของเอสเอสไอ

โครงสรางการบริหารจัดการ

ระบบความรับผิดชอบตอสังคม

กรอบการดําเนินการ

ความรับผิดชอบตอสังคม

ของเอสเอสไอ

การดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคม

ก
า
ร
เช
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ม
โยงผูมสีวนไดเสียแ

ละ
กา
รส
ื่อ
ส
า
ร

การพัฒนา

อยางย่ังยืน

สรางคุณคา

ใหกับลูกคา

การพัฒนา

ชุมชนและสังคม

การดําเนินธุรกิจ

ดวยความเปนธรรม

การจัดการ

ความปลอดภัย

อาชีวอนามัย

การจัดการ

ส่ิงแวดลอม

บุคลากร

และสิทธิมนุษยชน

ธ
ร
ร
ม
า
ภ
บิ
าล
แล
ะจร

ยิธรรมในการประก
อ
บ
ธ
ุร
ก
ิจ



12
รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ประจําป 2558

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การดําเนินงาน

ดานเศรษฐกิจ

กลยุทธดานธุรกิจ

 ในป 2558 การฟนตัวของท้ังเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ประเทศไทยยังคงเปนไปอยางชาๆ และคอนขางออนแอ ประกอบกบั
สถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญในกลุมบริษัท โดยบริษัท 
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด (SSI UK) ผู ประกอบการ
โรงถลุงเหล็กในสหราชอาณาจักร ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท 
ไดย่ืนคําร องขอเลิกกิจการและบัญชีตอศาลทองถิ่น บริษัท
ไดตระหนักถึงความเส่ียงและปจจัยเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุ
ตางๆ ดงักลาว จงึไดมกีารติดตามสถานการณรอบดานอยางใกลชดิ 
และไดดาํเนินกลยุทธในดานตางๆ เพ่ือใหธุรกจิของบรษิทัสามารถ
ดําเนินไปตามความเหมาะสมและราบร่ืน ดังตอไปนี้
 
ดานการตลาด

 บริษัทมีการบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบดวยความระมัดระวัง 
โดยบริษทัไดมกีารเจรจาหาผูจาํหนายวัตถุดบิเหล็กแทงแบนทดแทน
วัตถุดิบจาก SSI UK ที่หยุดผลิตไป เพ่ือใหไดราคาและปริมาณ
ที่เหมาะสมและคาดการณได มุงเนนการผลิตสินคาท่ีจัดเปน
ชั้นคุณภาพพิเศษ ซึ่งมีมูลคาเพ่ิมและมีความผันผวนของราคา
ที่นอยกวา ติดตามสถานการณของท้ังตลาดภายในประเทศและ
ตางประเทศ เพ่ือนํามาใชวิเคราะหและพิจารณาการขายสินคา 
ตลอดจนแสวงหาแหลงนําเขาวัตถุดบิใหมๆ  เพ่ือใหไดมาซึง่วัตถุดบิ
ที่มีคุณภาพสูงแตราคาต่ํา ควบคุมปริมาณสินคาคงคลังใหอยูใน
ระดับทีเ่หมาะสม ดาํเนินการวางแผนผลิตใหสอดคลองกับการขาย 
และเรงรดัระยะเวลาในการสงมอบใหเร็วข้ึน  รวมท้ังติดตามสถานการณ
การทุมตลาดของสินคานําเขาจากตางประเทศ และนโยบาย
การควบคุมราคาของภาครัฐอยางใกลชิด โดยมีการดําเนินการ
อยางเหมาะสมและรวดเร็ว เพ่ือปกปองอตุสาหกรรมภายในประเทศ

ดานการผลิต

 บริษัทไดดําเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิต จัดทําและ
ทบทวนแผนบริหารวัสดุคงคลัง และนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช
ในกระบวนการผลิต เพ่ือใหประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพ
การผลติมคีวามแมนยําสูง ทาํใหชวยลดการเกิดสนิคาดอยคุณภาพ
ได รวมถึงบริษัทไดดําเนินการจัดหาระบบอัตโนมัติในการบริหาร
คุณภาพสินคาใหเหมาะสมกับการใชงานของลูกคา เพ่ือใหระดับ
คุณภาพสินคาท่ีจะสงมอบใหลูกคามีความสม่ําเสมอ สงเสริม
ใหมีคณะทํางานในการพัฒนากระบวนการผลิต เพ่ือแกไขและ
ลดปญหาในแตละดาน รวมท้ังมีการศึกษาวิจัยโครงการใหมๆ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต และมีการปรับปรุง
ดานคุณภาพอยางตอเน่ือง

ภาพรวมเศรษฐกิจ

 ภาพรวมเศรษฐกจิโลกในป 2558 ยังคงเตบิโตในอตัราทีล่ดลง 
ซึ่งเปนผลมาจากการฟนตัวชากวาท่ีคาดการณไวของเศรษฐกิจ
ในกลุมของประเทศท่ีพัฒนาแลว การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน 
รวมทั้งความผันผวนของกระแสเงินลงทุนในตลาดเกิดใหม 
อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาเร่ิมมีการฟนตัว
อยางตอเนื่อง อัตราการวางงานลดลง และตัวเลขดัชนีบงชี้
เศรษฐกจิตางๆ เปนไปตามทีค่าดการณไว ทาํใหธนาคารกลางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (FED) มีการเปล่ียนแนวทางการใชนโยบาย
ทางการเงิน โดยมกีารปรบัขึน้อัตราดอกเบ้ียในเดือนธันวาคม 2558 
ซึ่งเปนการปรับขึ้นครั้งแรกนับตั้งแตเดือนมิถุนายน 2549 สําหรับ
เศรษฐกิจของกลุมประเทศยูโรโซนและญ่ีปุนน้ัน การฟนตัวเปนไป
อยางชาๆ ในขณะท่ีเศรษฐกิจจนียังคงชะลอตัว เน่ืองจากการชะลอ
ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ลดลงอยางตอเน่ืองตามคําสั่งซื้อ
สินคาที่ลดลงจากท้ังภายในและภายนอก นอกจากน้ี การปรับตัว
ลดลงของราคาสินคาโภคภัณฑทัง้พลังงาน โลหะ และสินคาเกษตร 
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและคาเงินของประเทศที่พ่ึงพารายได
จากการสงออกน้ํามันและสินคาโภคภัณฑเปนหลัก อาทิ รัสเซีย 
ซาอุดีอาระเบีย อิหราน อิรัก และบราซิล เปนตน 
 สาํหรับเศรษฐกิจในประเทศไทยน้ัน สาํนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ระบุวา เศรษฐกิจ
ของไทยในป 2558 ขยายตัวรอยละ 2.8 ปรบัตวัเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกับ
ป 2557 ที่ขยายตัวอยูที่รอยละ 0.8 โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก
การขยายตัวของการลงทนุภาครัฐจากการเบกิจายในโครงการลงทนุ
ในโครงสรางพ้ืนฐานของรัฐบาล เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนน การบริโภคภาคครัวเรือน
และเอกชน รวมถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

 นอกจากน้ี บริษัทไดมีการเตรียมความพรอมทั้งดานบุคลากร
และดานอุปกรณเพ่ือตอบสนองตอเหตุฉุกเฉิน รวมถึงมีกรมธรรม
ท่ีมีความคุมครองครอบคลุมความเสียหายในดานทรัพยสิน 
การหยุดชะงกัทางธุรกิจ  และความเสยีหายของสินคาและผลติภณัฑ 
อันเน่ืองมาจากภัยธรรมชาติตางๆ เชน อุทกภัย พายุลมแรง สึนามิ 
ฟาผา แผนดินไหว แผนดินถลม รวมถึงกรมธรรมที่คุ มครอง
ครอบคลมุความเสียหายอันเน่ืองจากอคัคภัียท่ีอาจเกิดข้ึนในทุกรณี

ดานการเงิน

 1. การบริหารอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ

  เน่ืองจากบริษัทไดย่ืนคํารองขอฟ นฟูกิจการตอศาล
ลมละลายกลาง (“ศาล”) เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 และอยูใน
ระหวางการพักชําระหน้ี (Automatic Stay) ทําใหบริษัทถูกระงับ
วงเงินในการทําสัญญาซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนลวงหนา (Forward
Contract) อยางไรก็ตาม หลังจากศาลมีคําสั่งใหบริษัทฟ นฟู
กิจการเมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2559 หน้ีสินเงินกูที่เปนเงินตรา
ตางประเทศจะถูกแปลงเปนเงินบาท และบริษัทอาจจะไดวงเงิน
ในการทําสัญญาซ้ือขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาเช นเดิม
ซึ่งจะชวยลดผลกระทบความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศลดลงได 

 2. การใหสินเช่ือทางการคา

  บริษัทมุงเนนและใหความสําคัญกับคุณภาพของสินเช่ือ 
การควบคุมประสทิธิภาพในการติดตามหน้ี การมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีด ีรวมถึงมนีโยบายการปลอยสินเช่ือทีเ่ขมงวด การทบทวน
การใหสินเชื่อ ตลอดจนอํานาจในการอนุมัติสินเชื่อ เพ่ือให

เกิดมาตรฐานในการใหสินเช่ืออยางตอเน่ือง และเพ่ือควบคุม
สินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายไดใหอยูในเกณฑที่ไมมากจนกระทบตอ
ผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท

 3. ดานสภาพคลอง

  สืบเนื่องจาก SSI UK ไดหยุดการผลิตและปดกิจการ
ลงนั้น ทําใหบริษัทในฐานะผูคํ้าประกันเงินกูของ SSI UK ตองรับ
ภาระเงินกูดังกลาว จึงสงผลกระทบโดยตรงตอสถานะทางการเงิน
และสภาพคลองของบริษัท 
  อยางไรก็ตาม บริษัทไดดําเนินการย่ืนคํารองขอฟนฟู
กิจการตอศาล เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 โดยนับต้ังแตวันท่ีศาล
มคีาํส่ังรับคาํรองขอฟนฟูกิจการของบริษทัในวันเดียวกันน้ัน เจาหน้ี
ตางๆ ของบริษัทไดถูกบังคับโดยกฎหมายใหงดการดําเนินการ
ในการบังคับตามสิทธิที่มีอยูตามกฎหมายแพง โดยในชวงเวลา
ดังกลาว บริษัทไดมีการติดตามกระแสเงินสดอยางใกลชิด รวมถึง
การใหความสําคัญกับการขายสินคาและสรางนวัตกรรมเพ่ือสราง
รายไดและมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา ลดคาใชจายในดานตนทุน
การผลิตและคาใชจายอ่ืนๆ อยางเขมงวด ทั้งนี้ ศาลไดมีคําส่ัง
ใหบริษัทฟนฟูกิจการและตั้งบริษัทเปนผูทําแผนฟนฟูกิจการแลว 
เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2559 โดยบริษัทจะดําเนินการทําแผน
บนหลักการท่ีเปนธรรมแกผู ที่เก่ียวของทุกฝาย โดยคํานึงถึง
ความเปนไปได และนําสงเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายใน
กําหนดเวลา เพ่ือขอมติยอมรับแผนจากท่ีประชุมเจาหน้ีและ
ขอใหศาลพิจารณาใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการตามลําดับ
ตอไป หลังจากน้ัน บริษัทจะดําเนินการตามแผนอยางเครงครัด 
เพ่ือใหการฟ นฟูกิจการของบริษัทเปนผลสําเร็จตามแผนงาน
ที่กําหนดไว

ผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ

 รายไดจากการขายและใหบริการรวม (ลานบาท) 33,092 20,173  -39%
 ปริมาณขายเหล็กรวม (พันตัน)  3,318 2,619  -21%
 EBITDA รวม (ลานบาท) (710) (37,907)  N.A.
 กําไร (ขาดทุน) สุทธิรวม (ลานบาท) (4,903) (40,840) -733%

 รายการ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 เปล่ียนแปลง 

  (ปรับปรุงใหม)

การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ



14
รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ประจําป 2558

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การดําเนินงาน

ดานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย 

และส่ิงแวดลอม

 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) มีปรัชญา
และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยเช่ือมั่นในคุณคาของ
บุคลากร ดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพการทํางาน
ที่ปลอดภัยถูกสุขอนามัย รวมท้ังถือมั่นในความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม โดยถือวาระบบการจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมเปนส่ิงสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ 
บริษัทจึงมีเจตจํานงในการจัดทําระบบการจัดการความปลอดภัย 
อาชวีอนามยั และส่ิงแวดลอม โดยบรษิทัดําเนินการอยางเหมาะสม 
เพ่ือสนับสนุนระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดลอมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงอยางตอเน่ืองเปนไปตามมาตรฐานของระบบการจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมที่กําหนดไว

การบริหารจัดการดานความปลอดภัย 

และอาชีวอนามัย

 บริ ษั ท ยั งค งมุ  ง มั่ น ในกา รส ร  า งความตระห นัก ถึ ง
ความรับผิดชอบตอสังคมในแงของการดูแลบุคลากรในองคกร
ตลอดจนผูรบัเหมาท่ีเขามาทํางานในพ้ืนท่ีโรงงาน โดยบริษทัมุงหวัง
ที่จะมีพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท่ีปลอดภัยและถูกหลักอาชีวอนามัยใหกับ
ทั้งพนักงานและผูรับเหมา โดยไดดําเนินงานตามมาตรฐานระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001
ซึ่งไดรับการรับรองอยางตอเน่ือง นอกจากน้ี ยังไดรับรางวัล

สถานประกอบการดีเดนดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จากกระทรวงแรงงานตอเน่ืองเปนปที่ 4 และรางวัลอุตสาหกรรม
ดีเดนดานการบริหารความปลอดภัยจากกระทรวงอุตสาหกรรม

ผลการดําเนินงานดานความปลอดภัย 

และอาชีวอนามัย

 บริษัทมีการดําเนินงานดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
โดยปลูกฝงพฤติกรรมของพนักงานผานโครงการตางๆ อาทิ 
โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 
(BBS) การรณรงคลดอุบัติเหตุจากการทํางาน (Zero Accident 
Campaign) โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน  กํากับดูแล  ตรวจสอบ
ความปลอดภัยและเสนอแนะมาตรการในการปรับปรุงดาน
ความปลอดภัยในทุกพ้ืนท่ี ภายใตการสนับสนุนอยางดีจากฝาย
บรหิาร ทาํใหอตัราความถีก่ารบาดเจบ็ถึงขัน้หยุดงาน หรือคา LTIFR 
(Lost Time Injury Frequency Rate) ในป 2558 ลดลงเปน 0.76 
จาก 1.10 ในป 2557

คาอัตราความถ่ีการบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงาน

ตอหนึ่งลานช่ัวโมงการทํางานของกลุมเอสเอสไอ

(Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR)

บริษัท พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

SSI 0.97 1.10 0.76

TCRSS 0.00 0.00 0.52

WCE 1.63 2.32 2.12

PPC 0.00 2.94 0.00

SSI Group 1.50 2.00 1.55

LTIFR = (จํานวนรายท่ีบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานหน่ึงวันข้ึนไป x 1,000,000) /  
  ชั่วโมงการทํางานท้ังหมด
*  เปนคาประมาณการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558

**  ขอมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2558

การดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การฝกอบรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และส่ิงแวดลอม

 การฝกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 
เปนสวนสาํคญัในการลดอบุตัเิหตุและการเจบ็ปวยจากการทํางาน 
สรางความรูความเขาใจและความตระหนักในดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม บริษัทไดมีพัฒนาการจัดหลักสูตรฝกอบรมดาน
อาชีวอนามัย ความปลอดภยั และสิง่แวดลอมอยางตอเน่ือง โดยให
พนักงานทุกระดับไดเรียนรูถึงแหลงอันตรายจากการปฏิบัติงาน
พรอมแนวทางการปองกันและควบคุมอันตราย ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมจากกิจกรรมการทํางานและแนวปฏิบัติเพ่ือปองกัน 
ยังจัดหลักสูตรดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม
เพ่ิมเติมจากวิทยากรภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน
เพ่ือเปนการเปดโลกทัศนใหมใหพนักงานไดเกิดการเรียนรู 
ที่นอกเหนือจากสภาพแวดลอมในบริษัท 
 โดยในป 2558 บริษัทมีการฝกอบรมดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 44 หลักสูตร พนักงานมีจํานวนช่ัวโมงการอบรม
เฉลี่ยเทากับ 7 ชั่วโมงตอคนตอป นอกจากน้ี ยังมีการทบทวน
มาตรฐานการทาํงานของทกุกิจกรรม เพ่ือใหมัน่ใจวามคีวามทนัสมยั
ควบคุมอันตรายได และผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติไดจริงตาม
ที่กําหนดไว 

การปองกันอัคคีภัยและกูภัยฉุกเฉิน

 บริษัทมีการบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงจากเหตุฉุกเฉิน 
อาทิ อัคคีภัย สารเคมีหกร่ัวไหล หมอไอนํ้าผิดปกติ น้ําทวม ฯลฯ 
โดยจัดตัง้คณะอนุทาํงานปองกนัอัคคีภัยและกูภัยฉุกเฉิน เพ่ือกํากับ
ดูแล กําหนดนโยบายและแผนงาน โดยพิจารณาสภาพแวดลอม
และปจจยัท่ีเก่ียวของ  เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนการเตรียม
ความพรอมทัง้ดานบุคลากรและอปุกรณสนบัสนนุการทํางาน  โดยมี
การจัดฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมจํานวนบุคลากรในทุกพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน
ใหสามารถตอบสนองเหตุไดทันทวงที เพ่ือเปนการลดระดับ
ความรุนแรงของเหตุการณ นอกจากน้ี ยังมกีารฝกซอมสถานการณ
จําลองอยางตอเนื่อง ดานอุปกรณการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉิน 
มีการตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพใหอยูในสภาพพรอม
ตอการใชงานอยางสมํ่าเสมอ และมีการติดต้ังเพ่ิมเติมในจุดท่ีมี
ความเสี่ยงในการเกิดเหตุเพลิงไหม โดยพิจารณานําเทคโนโลยี
ดานอัคคีภัยใหมมาใชงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบปองกัน
และระงับอัคคีภัยใหพัฒนาอยางตอเน่ือง
 นอกจากน้ี บริษัทมีกรมธรรมที่มีคุ มครองครอบคลุมภัย
ธรรมชาติในเร่ืองอุทกภัย พายุลมแรง สึนามิ ฟาฝา แผนดินไหว 
แผนดินถลม เพ่ือลดความเสียหาย โดยจะครอบคลุมความเสียหาย
ในดานทรัพยสิน การหยุดชะงักทางธุรกิจ ความเสียหายของ

สินคาและผลิตภัณฑที่เกิดจากเหตุการณดังกลาว และกรมธรรม
ยังไดคุ มครองครอบคลุมความเสียหาย อันเน่ืองจากอัคคีภัย
ที่เกิดขึ้นในทุกกรณีดวยเชนกัน 
 ในป 2558 ไดจัดฝกซอมการตอบสนองเหตุฉุกเฉินในแตละ
พ้ืนท่ีทัง้หมด 18 คร้ัง ปจจบุนัมพีนักงานในบริษทัไดรบัการฝกอบรม
ดับเพลิงข้ันตนตามกฎหมายเทากับรอยละ 61 มีการตรวจสอบ
ความพรอมของอุปกรณในระบบปองกันอัคคีภัยเปนประจําเพ่ือ
ใหมั่นใจวาระบบปองกันและระงับอัคคีภัยท่ีออกแบบติดตั้งไว
มีความสมบูรณพรอมใชงานตลอดเวลา  

การจัดการความปลอดภัยในการขนสงวัตถุดิบ

และผลิตภัณฑ

 บริษัทใหความสําคัญกับการดําเนินงานดานความปลอดภัย
ในการขนส งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ  โดยมีการติดตามผล
การดําเนินงานของคณะทํางานปฏิบัติควบคุมรถขนสงสินคา
เครือสหวิริยาผานคณะขับเคลื่อนสภาผูนําชุมชน และศูนยรับ
ขอรองเรียนรถขนสงสินคาเครือสหวิริยา 24 ชั่วโมง เพ่ือติดตาม
ความคืบหนา และขอรองเรียนตางๆ มาปรับปรุงแกไข นอกจากน้ี
ยังไดจดัต้ังศูนยปฏบัิติการควบคุมการขนสงสนิคาเพ่ือเปนศูนยกลาง
ในการติดตามรถขนสงสินคาต้ังแตตนทางจนถึงปลายทาง และ
รับขอรองเรียนรวมถึงขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอีก
ทางหน่ึง
 ในรอบปที่ผ านมา มีการสุ มตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบดานการจราจรโดยใชกลองวงจรปดท่ีติดตั้งไวในเขต
ชุมชนกวา 10 จุด และมีสารวัตรความปลอดภัยลาดตระเวน
ในพื้นท่ีชุมชน พบวาอัตราการกระทําความผิดกฎระเบียบ
ดานความปลอดภัยชนิดสงผลกระทบรุนแรงเปนศูนย 

การบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอม

 บริษัทตระหนักดีวาอุตสาหกรรมเหล็กเปนสวนหน่ึงท่ีชวยให
ประเทศเกิดการพัฒนา และตองใชทรพัยากรธรรมชาติในการผลิต 
บริษัทจึงใหความสําคัญอยางตอเนื่องกับการบริหารจัดการ
ดานส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน โดยการปฏิบัติตาม
กฎหมายของภาครัฐและกฎหมายสิ่งแวดลอมที่ เ ก่ียวข อง
อยางเครงครัด ไดแก การศึกษาและจัดทํารายงานวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันแกไข และ
ลดผลกระทบสิง่แวดลอมจากการผลติเหลก็ และมาตรการตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพ ส่ิงแวดลอม ท้ังน้ี ยังมกีารนํา ระบบบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานสากล (ISO 14001) ตั้งแตป 2542 และ
ผานการตรวจประเมินและไดรับการรับรองอยางตอเน่ืองตลอดมา

การดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

 ท้ังน้ี สํานักความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม เปนหนวยงาน
หลักในการดําเนินการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมรวมกับ
หนวยงานผลติอืน่ๆ ในโรงงาน โดยมกีารแตงต้ังผูจดัการสิง่แวดลอม
ผูควบคุมและผูปฏิบัติงานประจํา ระบบควบคุมบําบัดมลพิษ นํ้า
อากาศ และกากของเสียครบถวนตามกฎหมาย สําหรับภายนอก
พ้ืนท่ีโรงงาน บริษัทมีการดําเนินการรวมกันกับบริษัทในเครือ
สหวิริยาอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีอําเภอบางสะพาน โดยมีศูนยบริหารจัดการ
และสงเสรมิ สิง่แวดลอมเครอืสหวริยิาเปนศนูยกลางในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอม และสงเสริมการสรางจิตสํานึก ความรวมมือ
ระหวางชุมชนกับโรงงาน ผานกิจกรรมตางๆ ตลอดป 
 
การจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ 

 บริษัทจัดซ้ือวัตถุดิบหลักคือเหล็กแทงแบนจากหลายแหลง
ในตางประเทศ โดยมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบใหตรงกับ
มาตรฐานและความตองการผลิตภัณฑของลูกคา โดยในป 2558 
บริษัทผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนจํานวนท้ังส้ิน 1.07 ลานตัน 
และเหล็กแผนรีดรอนชนิดลางผิวและเคลือบน้ํามัน จํานวนท้ังส้ิน 
0.13 ลานตัน

การจัดการพลังงาน

 บรษิทัใหความสําคัญกับการอนุรกัษพลังงานโดยตระหนักดีวา
พลังงานถือเปนปจจยัหลกัในการผลติ  ซึง่มปีรมิาณจาํกัด  การบรโิภค
พลังงานนั้นจะกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก จากเหตุปจจัยดังกลาวน้ีบริษัทจึงมี
ความจําเปนตองมีระบบการจัดการพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ใหควบคุมการใชพลังงานในองคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด โดย
มีคณะทํางานการอนุรักษพลังงานรวมกับสายงานผูเชี่ยวชาญ
ดานพลังงานและส่ิงแวดลอมเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ
ดานการอนุรักษพลังงานผานคณะทํางานตางๆ แบบขามสายงาน 
(Cross Functional Team) โดยจะเห็นไดจากการดําเนินมาตรการ
ประหยัดพลังงานตางๆ อยางตอเน่ือง ทั้งในสวนของมาตรการ
ทีเ่ก่ียวของกับกระบวนการผลิต และมาตรการท่ีเก่ียวของกับระบบ
สนับสนุน เชน ระบบแสงสวาง ระบบบําบัดและสงจายน้ํา และ
ระบบอัดอากาศ เปนตน โดยในป 2558 บริษัทไดมีการเขารวม
โครงการสนับสนุนการลงทุนเพ่ือปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เคร่ืองจักร 
วัสดุอุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณการลงทุนสําหรับมาตรการประหยัดพลังงานจาก
ทางภาครัฐดวย
 นอกจากการดําเนินมาตรการประหยัดพลังงานแลวบริษัท
ยังไดมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อส งเสริมและประชาสัมพันธ 
การประหยัดพลังงานภายในสํานักงานอยางตอเน่ือง โดยทีม 
Energy Network ซึ่งเปนผลใหเกิดการประหยัดพลังงานอยาง
มีสวนรวมทั่วถึงท้ังองคกร 
 ในป 2558 โรงงานเอสเอสไอ บางสะพานมีอัตราการใช
พลังงานดังน้ี

อัตราการใชพลังงานโรงงานเอสเอสไอ บางสะพาน ป 2558

 กระบวนการ   พลังงานท่ีใช

    เปาหมาย  ใชจริง

 
 เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน 
 • พลังงานความรอน (กิโลแคลอรี่ตอกิโลกรัมเหล็กแทงแบน : kcal/kg slab) 345.00 352.72 
 • พลังงานไฟฟา (กิโลวัตต-ชั่วโมงตอตัน : kWh/ton) 110.00 119.92
 
 เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนประเภทลางผิวและเคลือบน้ํามัน 
 • พลังงานความรอน (กิโลกรัมแอลพีจีตอตัน : kg LPG/ton coil) 2.90 3.11 
 • พลังงานไฟฟา  (กิโลวัตต-ชั่วโมงตอตัน : kWh/ton) 21.00 21.78 

การดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

 ทั้งนี้ พลังงานความรอนและพลังงานไฟฟาท่ีใชในการผลิต
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนน้ัน มีผลลัพธที่เกิดข้ึนจริงไมไดตาม
เปาหมาย เน่ืองจากปริมาณการผลิตท่ีเกิดข้ึนจริงนอยกวาปริมาณ
การผลิตท่ีตั้งเปาหมายไว เชนเดียวกับโรงผลิตเหล็กรีดรอนชนิด
กัดลางผิวและเคลือบน้ํามันท่ีไมไดตามเปาหมายเชนกัน โดย
ในสวนของมาตรการอนุรักษพลังงานท่ีไดดําเนินการในรอบปนั้น 
มีผลกระทบตอภาพรวมของการใชพลังงานเพียงเล็กนอยเทาน้ัน

การบริหารจัดการน้ํา

 ในการบริหารการใชนํ้าของโรงงาน โรงงานใชนํ้าดิบจาก
คลองบางสะพาน ซึ่งเปนแหลงนํ้าผิวดินขนาดใหญ และอยูหาง
จากโครงการ 13.5 กิโลเมตร โดยสูบนํา้มายังบอเก็บนํา้ในโครงการ
ที่มีความจุรวม 2.4 ลานลูกบาศกเมตร และกําหนดมาตรการ
ไมสูบนํ้าจากฝายบางสะพานในชวงฤดูแลงซึ่งระดับนํ้าในฝาย
ตํ่ากวา 2.2 เมตร รวมถึงการออกแบบโรงงานใหมีการหมุนเวียน
นํ้ามาใชซํ้าไดอยางตอเน่ืองในสายการผลิตเหล็กแผนรีดรอน
ชนิดมวน จากการบริหารจัดการน้ําใชของโรงงาน ทําใหบริษัท
สามารถดําเนินการผลิตไดโดยไมกอใหเกิดปญหาเร่ืองการแยงนํ้า
ซึง่เปนทรัพยากรท่ีใชรวมกันกับชมุชนและภาคเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี 
ทั้งนี้ ในรอบปที่ผานมา บริษัทยังคงดําเนินการตามมาตรการ
ท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด
 ในสวนการบําบัดน้ําเสีย บริษัทติดต้ังระบบบําบัดน้ําทางเคมี 
สําหรับนํ้าเสียท่ีเกิดขึ้นในสายการผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิด
ลางผิว และเคลือบนํ้ามัน ติดตั้งถังตกตะกอน ถังกรองทรายและ
ระบบดักไขมนัในสายการผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนและติดต้ัง
ระบบบําบัดทางชีวภาพสําหรับน้ําท้ิงจากการอุปโภคและบริโภค
ในโรงงาน โดยคุณภาพน้ําในระบบทั้งหมด มีการตรวจสอบโดย 
เจาหนาท่ีอยางสมํา่เสมอและตรวจสอบซํา้โดยหนวยงานภายนอก
ซึ่งไดรับอนุญาตจากทางราชการเปนระยะๆ ทั้งน้ี น้ําท้ิงท่ีผาน
การบําบัดแลว มีการหมุนเวียนกลับมาใชใหม และบางสวนไดนํา
ไปรดนํ้าตนไม โดยไมมีการระบายน้ําท้ิงออกนอกโรงงาน (Zero 
Discharge)
 ในรอบป 2558 ที่ผานมา โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน
มีปริมาณการใชนํ้าท่ี 1.17 ลานลูกบาศกเมตร ประกอบดวย 
1)   สายการผลิตเหล็กแผนรดีรอนชนิดมวน 0.28 ลานลูกบาศกเมตร 
2) สายการผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดลางผิวและเคลือบนํ้ามัน  
0.05 ลานลูกบาศกเมตร และ 3) นํ้าเพ่ือการสาธารณูปโภค 0.84 
ลานลูกบาศกเมตร
 

การใชนํ้าของโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน

 
 กระบวนการผลิต ปริมาณน้ําท่ีใช อัตราการใชน้ํา

  (ลานลูกบาศกเมตร)  (ลูกบาศกเมตรตอตันการผลิต) 

 การผลิตเหล็กแผนรีดรอน 0.28 0.25
 ชนิดมวน
 (เหล็กแทงแบน 1,091,947 ตัน)

 การผลิตเหล็กแผนรีดรอน 0.05 0.37 
 ชนิดมวน ประเภทลางผิว
 และเคลือบนํ้ามัน 
 (เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน 134,901 ตัน) 

 สาธารณูปโภค 0.84 -

 รวม 1.17 - 

การดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การควบคุมคุณภาพน้ํา

 บริษัทไดออกแบบระบบบําบัดใหไมมีการระบายน้ําเสียใดๆ ออกนอกโรงงาน (Zero Discharge) อยางไรก็ตามบริษัทยังคงดําเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําภายในและภายนอกบริเวณโรงงาน ดังน้ี 
 1. การตรวจวัดคุณภาพน้ําท่ีผานการบําบัดแลว รายเดือนจํานวน 4 สถานี โดยหนวยงานภายนอกท่ีไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม พบวามีผลการตรวจวัดดีกวาคามาตรฐานน้ําท้ิง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539 
 2. การตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินทุกคร่ึงป จํานวน 9 สถานี โดยหนวยงานภายนอกท่ีไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท้ังน้ี
ประเทศไทยยังไมมีการกําหนดมาตรฐานท่ีเก่ียวของ จึงดําเนินการเฝาระวังความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน โดยในรอบหลายป
ที่ทําการตรวจวิเคราะหยังไมพบการเปล่ียนแปลงใดๆ ที่มีนัยสําคัญ 
 3. การตรวจคุณภาพน้ําผิวดินในแหลงน้ําสาธารณะทุกคร่ึงปจํานวน 3 สถานี โดยหนวยงานภายนอกท่ีไดรับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือใหมั่นใจวาการประกอบกิจการของบริษัทจะไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมซึ่งมีผลการตรวจวัดคุณภาพ
นํ้าผิวดิน ดังน้ี

ดัชนีตรวจวัด หนวย

ผลการตรวจวิเคราะห

มาตรฐานคลองทาขาม ตนน้ําคลองแมรําพึง ทายน้ําคลองแมรําพึง

เม.ย. 2558 ก.ย. 2558 เม.ย. 2558 ก.ย. 2558 เม.ย. 2558 ก.ย. 2558

pH - 7.28 7.56 7.84 7.64 6.95 7.51 5.0 - 9.01/

Suspended Solid mg/l 22 23.3 21 9.3 32.5 14 -

Total Dissolved 
Solid

mg/l 9,900 14,900 4,660 11,900 11,342 4,930 -

Acidity mg/l as  
CaCO3

6 46 12 41 9 36 -

Alkalinity mg/l CaCO3 127 122 167 129 99 122 -

COD mg/l as O2 198 146 76 86 210 80 -

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

Total Coli form 
Bacteria

MPN/100 ml 23 < 1.8 < 1.8 49 23 1,300 ไมเกิน
20,0001/

Iron mg/l 0.87 0.16 0.05 0.24 0.78 0.30 -

Manganese mg/l 0.395 0.063 0.071 0.087 0.898 0.079 ไมเกิน 1.01/

หมายเหตุ : 1/  มาตรฐานน้ําผิวดิน (ประเภทท่ี 3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537
บริษัทท่ีตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง/ควบคุม  บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด
ผูบันทึก    นายเกษม สีมาพล
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวบังอร ศิริโพธ์ิคา (ว-011-ค-2955)
ชื่อผูวิเคราะห  นางสาวสุภารัตน ศุทธิสมบูรณ (ว-011-จ-5910)
เบอรโทรศัพท  0-2939-4370

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าผิวดิน

การดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การใชสารเคมี

 ระบบผลิตนํ้าใชในกระบวนการผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิด
มวน และกระบวนการผลิตเหล็กแผนรดีรอนชนิดลางผิวและเคลือบ
นํ้ามัน มีการใชสารเคมีหลายชนิด โดยในรอบปที่ผานมา บริษัท
ไมมีการนําสารเคมีชนิดใหมเขามาใช และอัตราการใชสารเคมี
ในกระบวนการตางๆ ไมมีแนวโนมที่เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ผล
การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 และ 
TIS/OHSAS 18001 การควบคุมและบริหารจัดการสารเคมี
ในโรงงานเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติ โดยมีขอเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงจํานวนหน่ึงซึ่งผูเก่ียวของไดนําไปจัดทําแผนงาน
เพ่ือปรับปรุงแลว

การจัดซื้อที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

 ในป 2558 บริษัทไดดําเนินการจัดซื้อสินคาท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมสําหรับวัสดุและอุปกรณที่อยู ในกลุ มผลิตภัณฑ 
11 กลุม ตามขอกําหนดของสถาบันสิ่งแวดลอมไทยมาอยาง
ตอเนื่อง สวนการสนับสนุนกลุมผูใหบริการท่ีดําเนินการในดาน
การประหยัดพลังงานน้ัน ยังไมไดดําเนินการเพ่ิมในป 2558 
เน่ืองจากมีการชะลอการลงทุนและเล่ือนโครงการไปดําเนินงาน
ในป 2559 และมีเปาหมายในการจัดซื้อสินคาท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพิ่มเปน 12 กลุม สําหรับรายการวัสดุตามขอกําหนด
ของสถาบันสิ่งแวดลอมไทยอีกดวย

ความหลากหลายทางชีวภาพ

 บริษัทไดรวมกับศูนยบริหารจัดการและสงเสริมสิ่งแวดลอม
เครือสหวิริยา ดําเนินโครงการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ 
ซึ่งเปนตัวช้ีวัดท่ีสําคัญตอความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศตางๆ
ในพ้ืนท่ีใกลเคียงโรงงานเหล็กแผนรีดรอน อําเภอบางสะพาน ดังน้ี

 โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

 ดานทรัพยากรชีวภาพ
 ความมุงม่ันในการดําเนินอุตสาหกรรมท่ีเก้ือกูลกับส่ิงแวดลอม 
บรษิทัและศูนยบรหิารจดัการและสงเสริมสิง่แวดลอม เครือสหวิรยิา 
จึงมีการสํารวจนก ในพ้ืนท่ีธรรมชาติใกลเคียงโรงงาน เชน บริเวณ
พ้ืนท่ีชุมนํา้แมราํพึง วนอุทยานปากลางอาว และวนอุทยานแมราํพึง 
เปนตน โดยผูเช่ียวชาญดานสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ผลการศึกษาลาสุดในป 2558 พบวามีนกหลากชนิดท่ีไมมกีารสํารวจ
พบในปกอนๆ อกีท้ังพบนกท่ีเขามาอาศัยหรือใชประโยชนในพ้ืนท่ีมี

ความหลากหลายชนิดและมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนจากท่ีพบ 89 ชนิด
ในป 2550 พบสะสมเปน 164 ชนิด ในป 2558 ขอมูลดังกลาว
แสดงใหเห็นวาการดําเนินอุตสาหกรรมเหล็กท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและการดําเนินงานตามมาตรฐานในการจัดการ
มลพิษของบริษัท และกลุมธุรกิจเหล็กเครือสหวิริยาท่ีดําเนินการ
มาอยางตอเน่ือง ไมกอใหเกิดผลกระทบตอการดํารงชีวิตและ
หากินของสัตวปาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีธรรมชาติรอบพ้ืนท่ีดําเนิน
โครงการ และยังถือเปนการปกปองสภาพธรรมชาติและฟนฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพให คงอยู คู  กับชุมชนทองถ่ิน
อยางย่ังยืนอีกดวย

 การจัดซื้อสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

  ปท่ีดําเนินการ / จํานวนกลุมรายการ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

  จํานวนกลุมผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรอง 10 10 11
  จากสถาบันสิ่งแวดลอมไทยที่มีใช
  อยูในโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน 

  จํานวนรายการในโครงการประหยัดพลังงาน 1 - - 
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

 นอกจากสํารวจนกแลว ในป 2558 ยังมีการสํารวจสัตวปาชนิดอื่น โดยพบสัตวเล้ือยคลาน จํานวน 20 ชนิด สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 
14 ชนิด และสัตวเล้ียงลูกดวยนม 4 ชนิด

การบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

 ดวยความมุงมั่นปฏิบัติและเปนตัวอยางท่ีดีในการบริหาร
จัดการก าซเ รือนกระจกท่ีเ กิดขึ้นจากกิจกรรมขององค กร
อยางตอเน่ือง บริษัทไดกําหนดกลยุทธ นโยบาย แผนงาน และ
เปาหมาย เพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก รวมท้ังการรณรงค
เขารวมกิจกรรมกับภาคประชาชนและภาครัฐอยางสม่ําเสมอ
ในการบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจากปญหาความเขมขนของกาซ
เรือนกระจกท่ีมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ผานโครงการ
และกิจกรรมตางๆ ประกอบดวย 

 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานเพ่ือลดการปลอย
กาซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศ 
 2.  การปรับปรุงการจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกขององคกร
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานสากล ครอบคลุม
การเก็บและรายงานขอมูล รวมถึงการทวนสอบบัญชีการปลอย
กาซเรือนกระจกโดยหนวยงานภายนอก
 3. การจัดซือ้ผลติภัณฑและบรกิารท่ีเปนมติรกับสิง่แวดลอม 
ในป 2558 บรษิทัไดดาํเนินการจัดซือ้สนิคาท่ีเปนมติรกับสิง่แวดลอม
สําหรับวัสดุและอุปกรณที่อยูในกลุมผลิตภัณฑ 10 กลุมตาม
ขอกาํหนดของสถาบนัส่ิงแวดลอมไทยมาอยางตอเนือ่ง โดยในป 2559 
มีเปาหมายในการจัดซื้อสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมเปน 
12 กลุมผลติภัณฑ และใหการสนับสนนุกลุมผูใหบรกิารท่ีดาํเนินการ
ในดานการประหยัดพลังงานเพ่ิมขึ้นอีกอยางนอย 2 โครงการดวย
 4. การสงเสริมกิจกรรม 3R มุ งเนนการลดของเสียจาก
กระบวนการผลิต และของเสียท่ีเกิดข้ึนสามารถนํากลับมาใช
ประโยชนไดถึงรอยละ 98.34 ในป 2558
 5. การสงเสริมกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมรวมกับชุมชน
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 6. การเขารวมสัมมนาโครงการดานการลดกาซเรือนกระจก
กับภาครัฐบาลเพ่ือนําไปสูสังคมคารบอนตํ่า 
 7. การศกึษาเร่ืองการกกัเก็บกาซคารบอนไดออกไซด รวมถงึ
การนํากาซคารบอนไดออกไซดไปใชประโยชน  
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

 โดยผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ คือ บริษัทไดจัดทํารายงาน
การปลอยกาซเรือนกระจกขององคกรท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน 
ISO 14064-1 โดยกําหนดขอบเขตขององคกรแบบควบคุม
การดําเนินการ (Operational Control) ที่สอดคลองกับลักษณะ
การดําเนินงานขององคกร โดยการเก็บขอมูลการใชเช้ือเพลิง
แตละประเภท และขอมูลกิจกรรมที่กอใหเกิดการปลอยกาซ
เรือนกระจกของป 2558 และมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

 1. การปล อยก าซเ รือนกระจกจากกระบวนการผลิต
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนในป 2558 รวมเทากับ 212,921
ตันคารบอนไดออกไซด ลดลงจากป 2557 ซึ่งอยูที่ 270,767
ตันคารบอนไดออกไซด  
  อยางไรก็ตามเน่ืองจากปริมาณการผลิตท่ีลดลงรอยละ 25 
ไดสงผลใหอัตราการปลอยกาซเรือนกระจกตอหนวยผลิตภัณฑ
ในป 2558 เพ่ิมข้ึนเปน 0.198 ตันคารบอนไดออกไซดตอตัน
HRC เมื่อเทียบกับ 0.188 ตันคาร บอนไดออกไซดต อตัน
HRC ในป 2557 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.2 
 2. การปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตเหล็กแผน
รีดรอนชนิดมวนประเภทปรับผิวและเคลือบนํ้ามัน ในป 2558 
เทากับ 2,140 ตันคารบอนไดออกไซด เม่ือเทียบกับป 2557 
ซึ่งอยูที่ 1,770 ตันคารบอนไดออกไซด คิดเปนอัตราการปลอย
กาซเรือนกระจกเทากับ 0.016 ตันคารบอนไดออกไซดตอตัน 
PO Coil โดยลดลงรอยละ 1.54 จากป 2557 ซึ่งอยูที่ 0.017 ตัน
คารบอนไดออกไซดตอตัน  

 ปริมาณการปลอยคารบอนไดออกไซดของบริษัท จะถูก
นําไปเปนคาดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานทางดานการปลอยกาซ
เรือนกระจก (GHGs) เพ่ือใชในการวางแผนและจัดทําโครงการ
ท่ีจะชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก รวมถึงการศึกษาแนวทาง
ทีจ่ะชวยดูดกลบักาซเรือนกระจกขององคกรตอไป โดยมกีารพิจารณา
เปาหมายจากคาเฉล่ีย Carbon Intensity ในอดีตเพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุงกําหนดเปาหมายในระยะส้ันและระยะยาวใหสะทอน
ผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการการปลอยกาซเรือนกระจก
ทีแ่ทจรงิ รวมถึงการศึกษาวิเคราะหและประเมินตัวชีวั้ดท่ีเหมาะสม
เพ่ือใชกําหนดคาเปาหมาย Carbon Intensity ที่สอดคลองกับ
แผนการพัฒนาของประเทศท่ีมุงสูสงัคมคารบอนต่ํา (Low Carbon 
Society) ตอไป
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การควบคุมคุณภาพอากาศ

 โรงงานเอสเอสไอบางสะพานถูกออกแบบใหมีการใช 
เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ ติดตั้งระบบควบคุมการเผาไหม
ดวยคอมพิวเตอร ควบคุมระดับกํามะถันเจือปนในเช้ือเพลิงไมเกิน
รอยละ 2 ซึ่งมีผลใหคาการระบายอากาศออกนอกโรงงาน
ของเอสเอสไอ มีคาดีกวามาตรฐานและขอกําหนดตามรายงาน
การศึกษาผลกระทบดานส่ิงแวดลอมของโรงงาน
 สําหรับสายการผลิตเหล็กแผนรีดร อนชนิดลางผิวและ
เคลือบนํ้ามัน ไดมีการติดตั้งระบบดักจับไอกรดทั้งในสายการผลิต
และในหนวยบําบัดกรดเพ่ือนํากลับมาใชใหม ซึ่งมีผลทําให
ค าการระบายอากาศออกนอกโรงงานมีคาดีกวามาตรฐาน
และขอกําหนดตามรายงานการศึกษาผลกระทบดานส่ิงแวดลอม
ของโรงงาน เชนเดียวกัน
 คุณภาพอากาศในบรรยากาศในพื้นที่รอบโรงงาน มีการเฝา
ระวังและตรวจสอบคณุภาพอากาศในพารามิเตอรตางๆ ทีเ่ก่ียวของ
กับโรงงานเปนระยะๆ ตลอดป โดยในป 2558 ตรวจวัดท้ังส้ิน 
5 สถานี ไดแก บานทาขาม บานทามะนาว บานกลางอาว 
บานทับมอญและบานบอทองหลาง โดยมีคุณภาพอากาศตาม
พารามิเตอรตางๆ ที่ตรวจวัด ไดแก

 1. คาเฉล่ียรายช่ัวโมงของความเขมขนกาซซลัเฟอรไดออกไซด
ในบรรยากาศ
 2.  คาเฉล่ียรายช่ัวโมงของความเขมขนกาซไนโตรเจน
ไดออกไซดในบรรยากาศ
 3.  ค า เฉลี่ ย ร ายชั่ ว โมงของปริ มาณ ฝุ นละอองรวม
ในบรรยากาศ
 4.  คาเฉล่ียรายช่ัวโมงของความเขมขนกาซไฮโดรเจนคลอไรด
ในบรรยากาศ
 5.  คาเฉล่ียรายช่ัวโมงของปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 
10 ไมครอน
 ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศตามพารามิเตอรดังกลาว
พบวามีคาดีกวามาตรฐานที่กําหนดมาก ในทุกสถานีตรวจวัด
และมีคาอยูในชวงเดียวกับการตรวจวัดท่ีผานมาในทุกสถานี
และทุกพารามิเตอร

ดัชนี

คาเฉล่ียต่ําสุด-สูงสุดของปริมาณท่ีตรวจพบ

มาตรฐาน

11 - 18 ก.พ. 2558 15 - 22 ก.ย. 2558

ปริมาณฝุนละอองรวม (mg/m3) 0.056 - 0.096 0.033 - 0.041 ไมเกิน 0.3301/

ปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด (mg/m3) 0.010 - 0.013 0.010 - 0.012 ไมเกิน 0.3001/

ปริมาณกาซไนโตรเจนไดออกไซด (mg/m3) 0.022 - 0.035 0.025 - 0.040 ไมเกิน 0.3202/

ปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (mg/m3) 0.029 - 0.046 0.017 - 0.018 ไมเกิน 0.1201/

ปริมาณกาซไฮโดรเจนคลอไรด (mg/m3) < 0.001 < 0.001 -

มาตรฐาน 1/  :  มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547
มาตรฐาน 2/  : มาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยท่ัวไป ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552
หมายเหตุ  : < 0.001 คือ คา Detection Limit ของ HCI
  HCl ไมมีคามาตรฐานกําหนด
บริษัทท่ีตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง/ควบคุม บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด 
ผูบันทึก    นายณรงค ศรีสุข/ นายทวีพงษ คงสมบูรณ
ผูตรวจสอบ/ควบคุม นางสาวบังอร ศิรโิพธ์ิคา (ว-011-ค-2955)
ชื่อผูวิเคราะห   นางสาวภาวดี คําภูษา (ว-011-จ-5144)
เบอรโทรศัพท   0-2939-4370-2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 5 สถานี บริเวณโดยรอบโครงการ

การดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ดัชนีตรวจวัด

ผลตรวจวัด

มาตรฐาน

11 ก.พ. 2558  4 มิ.ย. 2558 15 ก.ย. 2558 15 ธ.ค. 2558

ปริมาณความเขมขนของฝุนละออง (mg/m3) 230 238 232 142 ไมเกิน 2401/

ปริมาณความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)(ppm) 402 485 544 362 ไมเกิน 8001/

ปริมาณความเขมขนของกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx)(ppm) 99 107 135 91 ไมเกิน 2001/

ปริมาณความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซด (CO)(ppm) 5.4 1.7 2.4 24 ไมเกิน 6902/

มาตรฐาน 1/  :  มาตรฐานคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานเหล็ก (เกา) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
  และส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2544 (คํานวนปริมาณออกซิเจนสวนเกินรอยละ 7 หรือปริมาตรอากาศสวนเกินรอยละ 50)
มาตรฐาน 2/  : มาตรฐานคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 
  (กําหนดสําหรับการผลิตท่ัวไปที่มีการเผาไหมเชื้อเพลิง)
  มาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2549
บริษัทท่ีตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง/ควบคุม บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด 
ผูบันทึก    นายฮีซัน ลอแม/ นายเกษม สีมาพล
ผูตรวจสอบ/ควบคุม นางสาวจารินี นันทวิสุทธ์ิ (ว-011-ค-4550)/ นางสาวบังอร ศิริโพธ์ิคา (ว-011-ค-2955)
ชื่อผูวิเคราะห   นางสาวชลลดา พงษเกา (ว-011-จ-5146)
เบอรโทรศัพท   0-2939-4370-2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองเตาเผาเหล็ก 1, 2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง Scrubber PPPL (จากหนวยกระบวนการลางผิวและเคลือบนํ้ามัน) 

ดัชนีตรวจวัด

ผลตรวจวัด

มาตรฐาน

12 ก.พ. 2558 18 ก.ย. 2558

ปริมาณกาซไฮโดรเจนคลอไรด (mg/m3) 0.13 0.70 ไมเกิน 2001/

มาตรฐาน 1/  :  มาตรฐานคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 
  (ในอากาศท่ีไมมีการเผาไหมของเชื้อเพลิงคํานวณผลท่ีปริมาตรอากาศเสียท่ีออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวัด)
  มาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2549
บริษัทท่ีตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง/ควบคุม บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด 
ผูบันทึก    นายฮีซัน ลอแม/ นายเกษม สีมาพล
ผูตรวจสอบ/ควบคุม นางสาวจารินี นันทวิสุทธ์ิ (ว-011-ค-4550)/ นางสาวบังอร ศิริโพธ์ิคา (ว-011-ค-2955)
ชื่อผูวิเคราะห   นางสาวชลลดา พงษเกา (ว-011-จ-5146)
เบอรโทรศัพท   0-2939-4370-2

การดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ดัชนีตรวจวัด

ผลตรวจวัด

มาตรฐาน

12 ก.พ. 2558 18 ก.ย. 2558

ปริมาณความเขมขนของฝุนละอองรวม (mg/m3) 11 6.9 ไมเกิน 1201/

ปริมาณความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)(ppm) < 0.1 < 0.1 ไมเกิน 8001/

ปริมาณความเขมขนของกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx)(ppm) 63 60 ไมเกิน 1801/

ปริมาณความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซด (CO)(ppm) 1.3 1.0 ไมเกิน 6902/

มาตรฐาน 1/  :  มาตรฐานคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานเหล็ก (ใหม) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
  และสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2544 (คํานวณปริมาณออกซิเจนสวนเกินรอยละ 7 หรือปริมาตรอากาศสวนเกินรอยละ 50)
มาตรฐาน 2/  : มาตรฐานคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 
  (กําหนดสําหรับการผลิตท่ัวไปที่มีการเผาไหมเชื้อเพลิง)
  มาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2549
หมายเหตุ  : < 0.1 คือ คา Detection Limit ของ SO2

บริษัทท่ีตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง/ควบคุม บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด 
ผูบันทึก    นายฮีซัน ลอแม/ นายเกษม สีมาพล
ผูตรวจสอบ/ควบคุม นางสาวจารินี นันทวิสุทธ์ิ (ว-011-ค-4550)/ นางสาวบังอร ศิริโพธ์ิคา (ว-011-ค-2955)
ชื่อผูวิเคราะห   นางสาวชลลดา พงษเกา (ว-011-จ-5146)
เบอรโทรศัพท   0-2939-4370-2

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง Boiler

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง Dust Collector 

ดัชนีตรวจวัด

ผลตรวจวัด

มาตรฐาน

11 ก.พ. 2558

ปริมาณความเขมขนของฝุนละออง (mg/m3) 5 ไมเกิน 1201/, 3002/

มาตรฐาน 1/  :  มาตรฐานคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานเหล็ก (ใหม) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
  และสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2544 (คํานวณปริมาณออกซิเจนสวนเกินรอยละ 7 หรือปริมาตรอากาศสวนเกินรอยละ 50)
มาตรฐาน 2/  : มาตรฐานคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 
  (ในอากาศท่ีไมมีการเผาใหมของเชื้อเพลิงคํานวณผลท่ีปริมาตรอากาศเสียท่ีออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวัด)
  มาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2549
บริษัทท่ีตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง/ควบคุม บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด 
ผูบันทึก    นายฮีซัน ลอแม/ นายเกษม สีมาพล
ผูตรวจสอบ/ควบคุม นางสาวจารินี นันทวิสุทธ์ิ (ว-011-ค-4550)/ นางสาวบังอร ศิริโพธ์ิคา (ว-011-ค-2955)
ชื่อผูวิเคราะห   นางสาวชลลดา พงษเกา (ว-011-จ-5146)
เบอรโทรศัพท   0-2939-4370-2

การดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การจัดการกากของเสีย

 บริษัทมุงเนนการลดปริมาณของเสียท่ีแหลงกําเนิดโดยใช
หลัก 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle 
 • Reduce การลดการกอใหเกิดของเสยี ดวยวิธีการ มาตรการ 
และวิธีปฏิบัติงานตั้งแตแหลงกําเนิด ใชวัสดุหรือสิ่งของตางๆ
ใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด ไดแก โครงการลดการเกิดของเสีย
เชน ขยะท่ัวไป จาระบีเสีย นํ้ามันเสีย เปนตน
 • Reuse/Recycle การนําของเสียกลับมาใชซํ้า หรือ
การแปรรูปผานกระบวนการนํากลับมาใชใหม เพ่ือใหของเสีย
เหลือนอยท่ีสุด หรือสามารถนําไปใชประโยชนสูงสุด ไดแก
โครงการนาํของเสยีกลับมาใชซํา้ เชน ลดการปนเปอนของนํา้มนัเกา
เพ่ือนํามาใชซํ้า เปนตน และโครงการนําของเสียกลับมาใชใหม
เชน เปล่ียนวิธีกําจัดของเสียจากการฝงกลบเปนการรีไซเคิล
เพ่ือนํามาใชประโยชนมากที่สุด การรวบรวมเศษอาหารที่เหลือ
จากการบริโภคของพนักงานมาทําน้ําหมักชีวภาพเละแจกจาย
ใหกับพนักงานไดใชประโยชนอีกคร้ัง เปนตน 

 นอกจากการนําหลัก 3R มาใชในการลดของเสียท่ีแหลง
กําเนิดแลว สําหรับของเสียท่ีเกิดขึ้นบริษัทเลือกใชวิธีกําจัด
ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด ดังน้ี
 • Disposal การกําจัดหรือการปรับสภาพของเสีย บริษัท
เลือกใชบริการบริษัทผูรับกําจัดกากของเสียท่ีมีความชํานาญ
เฉพาะดาน ไดรับการรับรองจากหนวยงานราชการที่อนุญาต 
และมีมาตรฐานในการดําเนินการจัดการกําจัดกากของเสีย
อยางถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด ใหบริการเปนท่ียอมรับแก
ผูใชบริการอยางกวางขวาง
 • การควบคุมการปฏิบัติการจัดการกากอุตสาหกรรม
บริษัทมีผูควบคุมระบบมลพิษกากอุตสาหกรรมเปนผูควบคุมดูแล
จดัการกากอุตสาหกรรม เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง
และสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมาย
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ป 2558 
บริษัทมีปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นท้ังสิ้น 23,141.92 ตัน 
มีคาใชจายในการกําจัดของเสีย 6.3 ลานบาท 
และมีรายไดจากการขายของเสีย 18,230 ตัน 
คิดเปนมูลคา 32  ลานบาท ของเสียดังกลาวถูกกําจดัดวย
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การดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

โครงการความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

 บริษัทมีความมุงหวังและสมัครใจเขารวมโครงการและ
กิจกรรมลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กับหนวยงานราชการและสถาบันภายนอกท่ีสาํคัญในป 2558 ดงัน้ี

 • โครงการตนแบบ การลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission 
Reduction (T-VER) Demonstration Project) กับองคการบริหาร
จัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
 • โครงการศึกษาการขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคและ
เงินลงทุนจากรัฐบาลญี่ปุน Joint Crediting Mechanism (JCM)
 • โครงการศึกษา Life Cycle Assessment in the Steel 
Industry รวมกับ World Steel Association
 • โครงการศึกษาการ Benchmarking ดานพลังงานของ
กลุมเหล็ก รวมกับ World Steel Association
 • โครงการพัฒนาความรวมมือกับ South East Asia Iron 
and Steel Institute (SEAISI) ผานคณะทํางาน Environment 
& Safety (ESCO)
 • โครงการความรวมมือในการตรวจวัดประสิทธิภาพเตา 
Reheating Furnace และการศึกษาความเปนไปไดในการเลือกใช
พลังงานทางเลือกกับสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

 บรษิทัตระหนักถึงความสาํคญัในการดําเนินอตุสาหกรรมเหลก็
ใหสามารถอยูรวมกับชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี  
จึงไดเขารวมลงนามบันทึกความรวมมือการพัฒนาอุตสาหกรรม
สเีขียว (Green Industry) กับกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใตโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียวน้ัน จากผลการประเมินบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ไดรับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)” ที่มีการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวน
เพ่ือการพัฒนาอยางตอเน่ือง ตัง้แตป 2554 ในป 2558 บรษิทัยังคง
ไดรับการรับรองตอเน่ือง 
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การสํารวจทัศนคติชุมชนและการมีสวนรวมกับชุมชน

ดานส่ิงแวดลอม

 การสํารวจทัศนคติชุมชนไดดําเนินการตอเน่ืองเปนประจํา
ทุกป เพ่ือใหชุมชนโดยรอบพื้นท่ีโรงงาน ซึ่งเปนกลุมผูมีสวนไดเสีย
ที่สําคัญเพราะการดําเนินงานของโรงงานกอใหเกิดผลกระทบ
ทั้งดานบวกและลบตอชุมชน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ดังนั้นการดําเนินการสํารวจทัศนคติจึงทําใหบริษัท
เกิดความเขาใจถึงมุมมองของชุมชน สะทอนผานผูนําชุมชน
และหัวหนาครัวเรือนในเร่ืองผลกระทบตางๆ ที่ เกิดข้ึนจาก
การดําเนินงานของโรงงานในรอบป เพ่ือนําไปสูกระบวนการรวมคดิ
รวมตัดสินใจของโรงงานรวมกับชุมชนผานกระบวนการมีสวนรวม 
เชน การประชุมสภาผูนําชุมชน การประชุมหมูบาน ฯลฯ ซึ่งบริษัท
จะนําขอสรุปจากกระบวนการตางๆ ดังกลาวนํามาจัดทําโครงการ
ที่ตอบสนองตอความตองการและมุมมองของชุมชนอยาง
ตรงประเด็น เพ่ือนําไปสูความพึงพอใจของชุมชนอยางย่ังยืน
 ผลสํารวจทัศนคติของประชาชนในชุมชนในป  2558
สวนใหญรับทราบและเห็นประโยชนของโรงงานในแงที่มีสวน
ของการคาขายดีข้ึน  สมาชิกในชุมชนสามารถทํางานรวมกับโรงงาน 
สาธารณูปโภคในครัวเรือนดีขึ้น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรม
ตางๆ ของชุมชน เชน การใหทุนการศึกษา กิจกรรมอนุรักษสัตวนํ้า
การสนับสนุนอาชีพชุมชน โครงการพัฒนาดานอาชีพ โครงการ
ธนาคารชุมชน และโครงการอนุรักษปาชายเลน เปนตน สําหรับ

กิจกรรมที่มีความพึงพอใจ ไดแก โครงการปลูกตนไมมากท่ีสุด 
กิจกรรมทีม่คีวามพึงพอใจรองลงมา กิจกรรมการอนุรกัษปาชายเลน
แมรําพึง โครงการอนุรักษสัตวนํ้า กิจกรรมใหทุนการศึกษา 
โครงการเก็บขยะบริเวณชายหาด โครงการบริจาคเงิน/อุปกรณ
เพ่ือการศึกษา ชุมชน โครงการเฝาระวังสิ่งแวดลอมในชุมชน
คายเยาวชนเพ่ือการอนุรักษ และกิจกรรมหรือโครงการอ่ืนๆ
ตามลําดับ
 ขอกังวลของชุมชนตอการดําเนินการของโรงงาน 3 อนัดับแรก
จากการสํารวจในป 2558 ไดแก ปญหาการจราจรติดขัดรอยละ 
10.3 ปญหาฝุนละอองและอุบัติเหตุ รอยละ 9.8 และนํ้าเสีย
รอยละ 3.0 ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับขอกังวล 3 อันดับแรกของป 
2557 ไดแก ปญหาการจราจรติดขัด รอยละ 10.4 ปญหาฝุนละออง 
รอยละ 6.5 และอุบัติเหตุจากการจราจร รอยละ 5.2 ซึ่งจะพบวา
ขอกังวลใจยังคงเปนเรื่องปญหาจราจรเปนหลัก ทั้งนี้ ปญหา
จราจรน้ันบรษิทัไดรวมกับบรษิทัในเครือสหวิรยิาในการดําเนินการ
ผานคณะทํางานควบคุมการปฏิบัติรถขนสงเครือสหวิริยา
อยางตอเน่ือง เพ่ือควบคุม ตรวจสอบ ในการบริหารจัดการเวลา
ปลอยรถขนสงสินคา หลีกเล่ียงชวงเวลาการจราจรหนาแนน
การติดตั้งกลองวงจรปด การจัดรถสายตรวจ การจัดตั้งกองทุน
รถขนสง เครือสหวิ ริยา  การสัมมนาผูประกอบการขนสง 
อีกท้ังยังไดจัดใหมีประชุมและดําเนินการผานสภาผูนําชุมชน
ในการรวมกันหาหรือและแนวทางการแกไขเพ่ือสรางการมีสวนรวม
ของชุมชนและคลายความกังวลใจของชุมชนไดเปนอยางดี
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การดําเนินงาน

ดานสังคม

การสรางคุณคารวมกับลูกคา

และการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม

 
 บริษัทตระหนักถึงความสําคัญและความพึงพอใจของลูกคา 
ที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีความต้ังใจ
อยางแนวแนท่ีจะแสวงหาวิธีการท่ีสามารถสนองความตองการ
ของลูกคาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา 
และเปนท่ีไววางใจของลูกคา เชนเดียวกับการปฏิบัติตอคู คา
อยางเปนธรรม โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการไดรับผลตอบแทน
ที่เปนธรรมท้ังสองฝาย บริษัทจึงใหขอมูลท่ีเปนจริง รายงาน
ที่ถูกตอง ปฏิบัติตามพันธสัญญา การเจรจาแกไขปญหาเพ่ือ
หาทางออกท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความสัมพันธทางธุรกิจ รวมท้ัง
หลีกเล่ียงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
รวมถึงการปฏิบัติตอคูแขงทางการคาอยางเปนธรรมอีกดวย
 
สรางสรรคผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพ่ิม

 ในสวนของลูกคาน้ัน ป 2558 บริษัทไดดําเนินกิจกรรม
เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธกับลูกคา ติดตามปญหาและรับ
ขอรองเรียนจากลูกคา รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากลูกคา เพ่ือนําขอมูลมาใชในการพัฒนาคุณภาพสินคาและ
บริการใหตรงกับความตองการของลูกคา ไดแก การเย่ียมเยียน
ลูกคา การจัดประชุมกับลูกคารายสําคัญเปนรายเดือน การสํารวจ
ความพึงพอใจของลูกคาเปนประจําทุกป การจัดอบรมใหความรู
เก่ียวกับผลิตภัณฑของบริษัทใหกับลูกคาบางราย อีกท้ังยังให
คําปรึกษาแนะนําและใหความชวยเหลือแกลูกคาในการแกไข
ปญหาท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑของบริษัท      

 คณะทํางานสรางสรรคนวัตกรรมผลิตภัณฑเหล็กและ
บริการท่ีมีมูลคาเพ่ิมกับลูกคา ไดดําเนินกิจกรรมในการวิเคราะห
ความตองการของลูกคาและรวมมือกับฝายผลิตของบริษัท เพ่ือ
ผลักดันใหเกิดการพัฒนาสินคาและบริการท่ีมีมูลคาเพ่ิมกับลูกคา 
เชน การควบคุมขนาดของผลิตภัณฑเพ่ือใหเกิดอัตราการสูญเสีย
ที่เกิดจากการใชของลูกคาใหลดลง รวมทั้งการรวมมือกับลูกคา
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกคาตองการ
เปนพิเศษ และพัฒนาการสงมอบสินคาท่ีรวดเร็วเปนพิเศษ
สําหรับคําสั่งซื้อท่ีตองการสินคาแบบเรงดวน เพ่ือสนับสนุน
ใหลูกคาสามารถจําหนายและขยายตลาดไดมากข้ึน โดยพัฒนา
ผลิตภัณฑและกระบวนการนวัตกรรมใหมที่สําคัญ ดังน้ี
 1. พัฒนาการผลิต ผลติภัณฑเหล็กแผนรดีรอนความแข็งแรง
สูงสําหรับงานโครงสรางท่ัวไป (High Tensile Strength Steel)
 2. พัฒนาการผลิต ผลิตภัณฑตนแบบเหล็กแผนรีดรอน
ที่มีการยืดตัวสูงสําหรับการใชงานพิเศษท่ีมีคาความยืดตัวมาก
เปนพิเศษ (Stretch 40) 
 3. พัฒนาการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑนวัตกรรมที่มี
มูลคาเพ่ิมกับลูกคา ที่ตรงตามความตองการของลูกคา (You+) 
สําหรับกลุมลูกคาอุตสาหกรรมรถยนต
       ในป 2558 บริษัทไดผลิตและสงมอบผลิตภัณฑนวัตกรรม
ทีม่มีลูคาเพ่ิมกบัลกูคา (Innovated Value Products: IVP) ไดจาํนวน
ทั้งส้ิน 120,983 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 11 จากยอดขายรวม

สรางคุณคารวมกับคูคา

 บรษิทัจดัใหมกีารประชุมสมัมนาผูขายและผูใหบรกิารหน่ึงคร้ัง 
เพ่ือชี้แจงระเบียบนโยบาย เปาหมายการจัดซื้อจัดจางของบริษัท
และแนวทางในการจัดซ้ือจัดจางเครือสหวิริยา นอกจากน้ี บริษัท
ยังสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมรายไดของกลุมผูผลิตสินคา
ชุมชนในพ้ืนท่ีอําเภอบางสะพานดวยการรับซื้อผลิตภัณฑสินคา
ภายในชุมชนจากกลุมอาชีพตางๆ โดยจัดโครงการสินคาชุมชน
เคล่ือนที่ นําผลิตภัณฑชุมชนที่เปนสินคา OTOP 
คุณภาพดีราคาถูกจากกลุมอาชีพแมบาน
ตําบลตางๆ ในพ้ืนท่ีอําเภอบางสะพาน
มาจําหนายภายในบริเวณบริษัท 
เพ่ือใหผลิตภัณฑชุมชนของอําเภอ
บางสะพานใหเปนท่ีรูจกัแพรหลาย 
และเพ่ิมรายไดใหแกกลุมผูผลิต
สินคาในอําเภอบางสะพาน
อีกทางหน่ึงดวย
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 ในป 2558 บริษัทไดดําเนินการจัดซื้อจัดหาจากผูขายท่ัวไป
มลูคาประมาณ 1,502 ลานบาท โดยแบงเปนสนิคาในกลุมพลงังาน 
995 ลานบาท อะไหล 75 ลานบาท วัสดุสิ้นเปลือง 106 ลานบาท 
งานบริการ 298 ลานบาท และอ่ืนๆ 28 ลานบาท นอกจากน้ี 
ยังมีการจัดซื้อจัดหาจากชุมชนบางสะพานมูลคารวมประมาณ 
177 ลานบาท และในป 2559 คาดวาจะมีมูลคาการจัดซื้อจัดหา
จากผู ขายท่ัวไปเพ่ิมขึ้นเปน 1,700 ลานบาท และจากชุมชน
เพ่ิมขึ้นเปน 185 ลานบาท

คาดวยความเปนธรรม

 บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต อคู แขงทางการคาอยาง
เปนธรรม โดยมีแนวปฏิบัติวา ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับ
ของคูแขงทางการคาดวยวิธีที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม และไม
ทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย 
โดยผูบริหารของบริษัทไดมีการพบปะสังสรรคกับผูบริหารของ
คู แขงทางการคา เพ่ือกระชับความสัมพันธอันดี เสริมสราง
ความสัมพันธ และแลกเปล่ียนประสบการณรวมกัน   
 
นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา

 บริษัทมีความมุงมั่นในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม
เหล็ก โดยใหความสําคัญกับงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือสราง
องคความรูอยางย่ังยืน บริษัทไดมีสวนรวมโดยมีการสรางสรรค
ผลงานวิจยัเพ่ือขอรบัรองเพ่ิมขึน้อยางตอเน่ืองในทุกๆ ป โดยต้ังแต

ลําดับท่ี หัวขอ โครงการ วัตถุประสงค

1 การวิเคราะหลักษณะ
และสาเหตุของปญหา
คุณภาพผิวท่ีพบ
ในเหล็กกลาคารบอนต่ํา

1.  การศึกษาปญหา Salt and
     Pepper Scale ในเหล็กแผน
     รีดรอนคารบอนต่ํา

1. เพ่ือศึกษาลักษณะและสาเหตุของปญหา 
      Salt and Pepper Scale ในเหล็กแผนรีดรอนคารบอนต่ํา

ซึ่งสามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ
ตอไป

2.  การศึกษาปญหา Dark
     Surface ในเหล็กแผนรีดรอน
     คารบอนตํ่า

1.  เพ่ือศึกษาลักษณะและสาเหตุของปญหา 
     Dark Surface ในเหล็กแผนรีดรอนคารบอนต่ํา
     ท่ีผานการกัดกรดและเคลือบน้ํามัน ซึ่งจะนําไป
     สูการพัฒนาคุณภาพผิวผลิตภัณฑ

  

ป  2549 จนถึงป  2557 มีผลงานท่ีได รับการรับรองจาก
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
90 โครงการ คดิเปนมลูคาโครงการวิจยั 64.2 ลานบาท อยางไรก็ตาม
เน่ืองจากในป 2558 ที่ผานมา สวทช. ไดมีการปรับระเบียบ
วิธีการในการรับโครงการวิจัยเพ่ือขอรับรอง ประกอบกับบริษัท
ประสบกับปญหาทางการเงิน ทําใหในป 2558 ที่ผานมา บริษัท
ไมมีการขอรับรองผลงานวิจัยเพ่ิม แตบริษัทยังคงสนับสนุน
ใหหนวยงานวิจัยและพัฒนาทําโครงการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู
และพัฒนาศักยภาพในการแขงขันในอุตสาหกรรมตอไป
 โดยในป 2558 ทีผ่านมา หนวยงานวิจยัไดทาํการศึกษาคนควา
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการยกระดับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ 
และพัฒนากระบวนการผลิต โดยมีงานวิจัยเร่ือง อิทธิพลของ
การปรบัผวิเรียบตอสมบตัทิางกลของเหล็กแผนรดีรอนคารบอนตํา่
อิทธิพลของน้ําและคลอไรด ภายหลังการปรับผิวแบบเปยก
ตอการเกิดปญหาสนิมขุม และอิทธิพลของ Si ที่มีตอลักษณะ
ออกไซตและการยึดติดของสเกลของเหล็กแผนรีดรอน เปนตน 
นอกจากน้ี หนวยงานวิจัยและพัฒนาไดมีการนําเอาองคความรู
และเทคนิคการวิจัยช้ันสูงไปใชเพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑรวมกับลูกคา
 ในสวนของการพัฒนาเครือขายการวิจัย โดยอาศัยชองทาง
การทําบนัทกึขอตกลงความรวมมอืทางวชิาการดานโลหะและวสัดุ 
และการทํางานวิจัยรวมกับองคกรภายนอก ซึ่งไดแก หนวยงานรัฐ 
และมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศน้ัน ในป 2558 บริษัทไดมี
โครงการวิจัยซึ่งเปนความรวมมือทางวิชาการดานโลหะและวัสดุ
กับทางสถาบันแสงซินโครตรอน ดังน้ี
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การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน

 บริษัทมีความมุงมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือการพัฒนา
อยางย่ังยืน และเล็งเห็นวาการทุจริตคอรรัปชั่นน้ันเปนภัยราย
ที่บั่นทอนทําลายองค กรและประเทศชาติโดยรวม  รวมถึง
ใหการสนับสนนุการดําเนินนโยบายการตอตานการทุจรติคอรรปัชัน่
ของบริษัท จนบริษัทไดรับการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจรติ (Certified Company)
จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2559 โดยในป 2558 บริษัท
มีการดําเนินการ ดังน้ี 

 แนวปฏิบัติเก่ียวกับการกํากับดูแลเพื่อควบคุมปองกัน
และติดตามความเส่ียงจากการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัท 
สรุปไดดังน้ี

 1. การทบทวนนโยบายและระเบียบ รวมท้ังแนวปฏิบัติ

  ท่ีเกี่ยวของกับการตอตานการทุจรติคอรรัปชั่น
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 
17 กันยายน 2558 มีมติเปนเอกฉันทใหความเห็นชอบนโยบาย
คณะกรรมการบริษัท เร่ือง การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และ
แนวปฏบิตัคิณะกรรมการบรษิทั วาดวยเร่ือง การตอตานการทุจรติ
คอรรัปชั่น ตอเน่ืองจากป 2557 ซึ่งเปนการยืนยันถึงเจตจํานงและ
ความคาดหวงัของบรษิทั ในการประกาศใชนโยบายคณะกรรมการ
บรษิทั และแนวปฏิบตัคิณะกรรมการบริษทั วาดวยเร่ือง การตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งไดกลาวถึงมาตรการตอตานการทุจริต
คอรรปัชัน่ และบทลงโทษไวดวย พรอมท้ังรบัทราบตัวอยางกฎหมาย
ที่เก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น ที่มีการบัญญัติถึงฐานความผิด
และบทลงโทษ หากมีการกระทําผิดกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
การทุจริตคอรรัปชั่นดังกลาว 
  สําหรับนโยบายคณะกรรมการบริษัท เร่ือง การตอตาน
การทุจรติคอรรัปชัน่ กําหนดไววา กรรมการ ผูบรหิาร และพนกังาน 
ตองไมยอมรับหรือกระทําการใดๆ ที่เก่ียวของกับการทุจริต
คอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออม โดยบริษัท
จะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีวาดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศท่ีบริษัทไปดําเนิน
ธุรกิจอยูอยางเครงครัด นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยังเห็นควร
ใหบรษิทัยอย และกิจการท่ีควบคมุรวมกันของบรษิทัไดนาํนโยบาย 
เร่ือง การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงประกาศ หรือ
แนวปฏิบัติท่ีออกโดยอาศัยนโยบายฉบับนี้ไปถือปฏิบัติดวย

  สวนแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว าด วยเร่ือง 
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ไดกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การรับหรอืใหของขวัญหรือของกํานัล การเล้ียงรับรองและคาใชจาย
ทีเ่ก่ียวของ  การบริจาค  หรอืเงินบรจิาคหรือเงินสนับสนนุเพ่ือการกุศล
หรือสาธารณกุศลหรือสาธารณประโยชน การใหความชวยเหลือ
ทางการเมือง และวิธีปฏิบัติเม่ือพบการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ิมเติม
จากการปฏิบัติตามวิถีเอสเอสไอ (SSI WAY) ซึ่งไดกลาวถึงเร่ือง
การต้ังมั่นในจริยธรรม ในปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
และเร่ืองความซื่อสัตย ที่ปรากฎในจริยธรรมธุรกิจ จริยธรรม
พนักงาน และคานิยมของบริษัท รวมท้ังเร่ืองการดําเนินการดาน
จริยธรรมของพนักงานในสวนท่ีเก่ียวของกับความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ที่กําหนดไวในแนวปฏิบัติ วาดวยเร่ือง ความขัดแยง
ทางผลประโยชน 

 2. การสื่อสารนโยบายและระเบียบ รวมท้ังแนวปฏิบัติ

  ท่ีเกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 
  บริษัทไดใหความสําคัญในการส่ือสารนโยบายและ
ระเบียบ รวมท้ังแนวปฏิบัติที่เก่ียวของกับการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเขาถึงนโยบายและระเบียบ
รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เก่ียวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ผานทางระบบอนิทราเน็ตของบรษิทั นอกจากน้ี บรษิทัยังไดเปดเผย
นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไวบนเว็บไซตของบริษัท
อีกดวย

 3. การฝกอบรม 
  บริษัทจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อสงเสริมใหผู บริหาร
และพนักงานตระหนักในเร่ืองการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
อยางตอเน่ือง โดยจัดสัมมนาในหัวขอเรื่อง การตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นกับการพัฒนาอยางย่ังยืน ใหแกผูบริหารและพนักงาน
บางสวน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 และเพ่ือใหมั่นใจวาพนักงาน
มคีวามรูความเขาใจอยางแทจรงิและสามารถปฏิบตัติามนโยบาย
คณะกรรมการบริษัท และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท 
วาดวยเร่ือง การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น จึงไดจัดสัมมนา
หัวขอเร่ือง การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ใหแกพนักงานระดับ
บังคับบัญชาบางสวน เมื่อเดือนกันยายน 2558 นอกจากน้ี
ยังมีการบรรยายในหัวขอเร่ือง นโยบายการตอตานการทุจริต
ของบริษัทในการปฐมนิเทศใหแกพนักงานใหม ซึ่งในป 2558 
บริษัทจัดปฐมนิเทศท้ังหมด 4 ครั้ง
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 4. การขับเคลื่อนนโยบายไปสูภาคปฏิบัติ
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 9/2558 เมื่อวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2558 มีมติเห็นชอบและอนุมัติประกาศคณะกรรมการ
บริษัท ที่ 1/2558 เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการขับเคลื่อน
นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัท เพ่ือดํารงไว
ซึ่งการเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจรติ โดยใหมผีลตัง้แตวันท่ี 20 กรกฎาคม 2558 
แทนคณะทํางานชดุเดมิทีม่กีารแตงต้ัง เม่ือเดอืนพฤศจกิายน 2557 
เพ่ือแสดงถึงความมุงมั่นและเจตจํานงของคณะกรรมการบริษัท 
ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และเพ่ือใหมั่นใจวาบริษัท
มกีารกํากับดแูลการปฏบัิตติามมาตรการตอตานการทุจรติคอรรปัชัน่ 
มีการมอบหมายอํานาจและความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพ่ือนํา
นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไปปฏิบัติ

 5. การประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอรรัปชั่น
  บริษัทประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร รัปชั่น 
โดยสํานักบริหารความเส่ียงกลุมเปนผูประสานงานกับเจาของ
ความเสี่ยงแตละสายงาน ใหมีการประเมินและรวบรวมผล
การประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอรรัปชั่น โดยเจาของ
ความเส่ียงแตละสายงานจะระบุเหตุการณที่อาจมีความเส่ียง
จากการทุจริตคอรรัปชั่นเกิดข้ึน ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ
ของความเส่ียง ทบทวนและกําหนดมาตรการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นท่ีเหมาะสมกับความเส่ียงท่ีประเมินได เพ่ือนําเสนอ
คณะทํางานบริหารความเส่ียงพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสม
กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทราบเปนรายป

 บริษัทกําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ดังน้ี

 1. การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
  บริษัทมีชองทางเพ่ือรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
เก่ียวกับการกระทําผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
การกระทําการทุจริต หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ี หรือ
การกระทําการทุจริตคอรรัปชั่น การกระทําการฝาฝนตอนโยบาย
เก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท การกระทํา
การขัดตอหรือการละเลยตอหนาท่ีตามนโยบาย แนวปฏิบัติ คําสั่ง 
หรอืระเบียบตางๆ ของบรษิทั รายงานทางการเงินท่ีไมถูกตอง ระบบ
การควบคุมภายในท่ีบกพรอง รวมถึงการกระทําอื่นๆ ที่อยูในขาย
ทําใหผูแจงหรือบรษิทัไดรบัความเสียหาย โดยมีมาตรการคุมครอง
ผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน รวมถึงผูใหขอมูล และมีมาตรการ
ในการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิด
ตามนโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ทัง้นี ้เบาะแสหรอืขอรองเรียน

ที่มีถึงคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีผานชองทางการแจง
เบาะแสและขอรองเรียนจะไดรับการติดตามและตรวจสอบ
ขอเท็จจริง ดําเนินการปรับปรุงแกไขในสวนท่ีเก่ียวของและแจง
ผลการดําเนินการกลับไปยังผู แจงโดยเร็ว รวมท้ังรายงานให
คณะกรรมการตรวจสอบทราบดวย และมกีารสรปุผลการดาํเนินงาน
ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทปละสองคร้ัง 

 2. การตรวจสอบภายใน
  สาํนักตรวจสอบภายในกลุมเปนผูมสีวนรวมในการประเมนิ
เพ่ือใหความเช่ือมั่นและใหคําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับกระบวนการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง และการควบคุม
ภายใน โดยมีการประเมินการควบคุมภายในรวมกับฝายจัดการ
ของบริษัทเปนรายไตรมาส โดยเฉพาะอยางย่ิงการประเมิน
ความเสี่ยงท่ีรายงานทางการเงินของบริษัทอาจไมถูกต อง 
เน่ืองจากการทุจริต หรือใชสินทรัพยโดยไมสมควร (Risk Factors 
Relating to Misstatements Arising from Fraudulent 
Financial Reporting or Misappropriation of Assets) นอกจากน้ี
สํานักตรวจสอบภายในกลุมยังมีการจัดทําแผนการตรวจสอบ
แมบท แผนการตรวจสอบประจําปตามแนวทางท่ีคํานึงถึง
ความเส่ียง โดยรวมถึงความเส่ียงจากการทุจริตคอรรัปชั่นดวย
และดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผล
การตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ

การพัฒนาบุคลากรและสิทธิมนุษยชน

 บริษัทตระหนักดีวาบุคลากรถือเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา
มีความสําคัญท่ีทําใหองคกรดําเนินธุรกิจไดประสบความสําเร็จ 
จึงไดกําหนดโครงสราง การจางงาน คาตอบแทนและสวัสดิการ 
การพัฒนาทักษะความรู ทั้งน้ี บริษัทยังไดดําเนินการสานตอ
โครงการ Care Organization เพ่ือสงเสริมความสัมพันธพนักงาน
และครอบครัวพนักงานใหมีความเหมาะสม สรางบรรยากาศ
การทํางานรวมกันท่ีมีประสิทธิภาพและมีความสุข ระหวาง
พนักงานกับพนักงาน การสรางความสัมพันธเชิงบวกระหวาง
พนักงานกับบริษัท การสรางความสมดุลระหวางชีวิตการทํางาน 
ชีวิตสวนตัวและครอบครัว (Work Life Balance) และสงเสริม
พนักงานท่ีเปนคนดี คนเกง ใหเปนท่ียอมรับและเชิดชูเกียรติ
ใหพนักงานท่ัวไปทราบ 

การดําเนินงานดานสังคม
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

โครงสรางพนักงาน

 ในป 2558 บริษัทมีจํานวนพนักงาน ณ เดือนธันวาคม 2558 
เทากับ 1,020 คน แบงเปนพนักงานประจํา สํานักงานกรุงเทพ 
เทากับ 132 คน และโรงงานบางสะพาน เทากับ 888 คน และแบง
เปนระดับพนักงาน
 ระดับบริหาร  จํานวน  27  คน
 ระดับจัดการ  จํานวน  150  คน
 ระดับบังคับบัญชา  จํานวน  405  คน
 ระดับปฏิบัติการ  จํานวน  438  คน 

การจางงาน

 บรษิทัมนีโยบายสงเสรมิใหพนักงานบริษทัไดรบัการพิจารณา
แตงต้ัง โอนยาย ไปดํารงตําแหนงใหมโดยคัดเลือกจากพนักงาน
ที่มีความรู  ความสามารถ คุณสมบัติที่เหมาะสมกับตําแหนง
ดงักลาว ในกรณีไมสามารถหาพนักงานท่ีมคีวามเหมาะสมสาํหรบั
ตําแหนงดังกลาวได บริษัทจะรับจากบุคคลภายนอก สําหรับ
คุณสมบัติผูสมัครบริษัทเปดรับผูสมัครทุกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา 
ที่มีอายุไมตํ่ากวา 18 ป และมีคุณวุฒิและความสามารถใน
การปฏิบตังิาน การสรรหาคัดเลือกผูสมคัรท่ีมคีวามรูความสามารถ
เขาปฏิบัติงานในตําแหนงอยางเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ 
บริษัทดําเนินการทดสอบและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ 
ในป 2558 ประกาศตําแหนงงานจํานวน 101 ตําแหนง มีจํานวน
ผู สมัครเขารับการคัดเลือกจํานวน 348 คน สามารถสรรหา
วาจางไดจาํนวน 87 คน แบงเปนบคุคลภายนอกไดรบัคดัเลือกแลว 
71 คน พนักงานภายในไดรับการคัดเลือก จํานวน 16 คน สําหรับ
ผูพิการและผูทุพลภาพน้ันดวยลักษณะงานทําใหบริษัทรับผูพิการ
ทํางานไดจํากัด อยางไรก็ตามบริษัทไดชวยเหลือผานการสมทบ
กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

การพัฒนาพนักงาน

 บริษทัไดกําหนดแนวทางพัฒนาพนักงานตาม Competency 
Base และพัฒนาพนักงานใหเปนคนเกง คนดี ตามวิถีเอสเอสไอ 
(SSI WAY) เพ่ือกาวสูการทํางานอยางมืออาชีพ ในป 2558 บริษัท
ไดจัดอบรมหลักสูตรอบรมตางๆ ไดแก

จํานวนพนักงานในกลุมเอสเอสไอ

กลุมพนักงาน SSI TCRSS WCE PPC Total

ระดับบริหาร 27 5 7 1 40

ระดับจัดการ 150 62 37 3 252

ระดับบังคับบัญชา 405 185 154 26 770

ระดับปฏิบัติการ 438 560 180 60 1,238

รวม 1,020 812 378 90 2,300

พนักงานจางเหมา 429 126 300 15 870

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558)

การดําเนินงานดานสังคม
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การฝกอบรมและพัฒนากลุมพนักงานเอสเอสไอป 2558

แนวทาง วิธีการ ผลงานป 2558

การอบรมพนักงานท่ีผานการ OJT
(On-the-Job Development)

การกําหนดมาตรฐานความรูและทักษะท่ีจําเปนของตําแหนงงานตางๆ 
แลวหัวหนางานรับผิดชอบอบรม สอนงานใหพนักงานในตําแหนงงาน
ดังกลาว สามารถทําไดตามระดับความรูและทักษะท่ีตองการ 
โดยมีการติดตามประเมินผลอยางใกลชิดเปนประจํา

   จํานวนพนักงาน

การอบรมภายในบริษัท
(In-house Classroom 
Training)
 
 

หลักสูตรตามขีดความสามารถหลัก (Core Competency)

หลักสูตรตามขีดความสามารถในการจัดการ 
(Managerial Competency)

หลักสูตรตามขีดความสามารถเฉพาะดาน (Functional Competency)

หลักสูตรการปองกันยาเสพติดในสถานประกอบการ

หลักสูตรดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

หลักสูตรการปองกันโรคเอดส

การพัฒนาพนักงานใหเปนคนดี 
คนเกง ตามวิถีเอสเอสไอ

กิจกรรมพัฒนาพนักงานใหรับทราบพฤติกรรมตามคานิยม iFacts    จัดกิจกรรมทีมงานภายใน 

การอบรมภายนอกบริษัท
ทั้งในและตางประเทศ
(Domestic and Overseas 
Training)

การสงเสริมพนักงานไปอบรมในหลักสูตรท่ีจัดโดยสถาบันภายนอก
ทั้งในและตางประเทศ
 

การรับทราบแผนกลยุทธ
ประจําปของแตละสายงาน 
ผานการนําเสนอผลงาน Goal 
Program Presentation 2015

พนักงานระดับจัดการข้ึนไป รับทราบ นโยบาย แผนกลยุทธ 
ผานการรายงานการดําเนินงานตามแผนงาน (Goal Program) 
ตามแผนธุรกิจของแตละสายงาน

   พนักงานระดับจัดการข้ึนไป
   เขารวมรับฟงจํานวน

917 คน

173 หลักสูตร

จํานวนพนักงาน 

1,035 คน

ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 

25.07
ชั่วโมง/คน/ป

23 ครั้ง

จํานวนพนักงาน 

975 คน

131 คน

108 หลักสูตร

จํานวนพนักงาน 

142 คน

จํานวนช่ัวโมงอบรม 

3.05
ชั่วโมง/คน/ป

การดําเนินงานดานสังคม
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การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน

 บริษัทใหความสําคัญกับสวัสดิการและผลประโยชนของ
พนักงาน ตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก วันลาและวันหยุดตางๆ 
นอกจากน้ี บริษัทยังไดจัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน ตามความ
เหมาะสมของสภาพการทํางานในแตละพ้ืนท่ี อาทิ
 • จัดชุดเคร่ืองแบบพนักงานให 2 ชุดตอป 
 • จัดรถรับสงเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางมา
ปฏิบัติงาน 5 เสนทาง รอบอําเภอบางสะพาน
 • จัดเงินช วยเหลือคาเช าบ านใหสําหรับพนักงานท่ีมี
ภูมิลําเนาอยูนอกเขตอําเภอบางสะพาน
 • จัดขาวฟรีและอาหารราคาประหยัด โดยยังควบคุม
สุขอนามัยท่ีเหมาะสมใหกับพนักงาน
 • เ งินช วยเหลือสําหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงานโรงงาน
บางสะพาน
 • จัดเงินชวยเหลือคาพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
นอกพ้ืนท่ีและตางประเทศ
 • จัดเงินชวยเหลือสําหรับพนักงานปฏิบัติงานกะ
 • จัดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพ่ือใหพนักงานไดมีเงินทุนไว
เมื่อออกจากงาน
 • จัดการแขงขันกีฬาภายใน การแขงขันกีฬาสี กิจกรรมกีฬา
ตานยาเสพติด
 • จดัสปัดาหสงเสรมิสขุภาพ โดยมกีารใหความรูแนะนําเร่ือง
การดูแลสุขภาพและการปองกันตนเองใหหางไกลจากโรค
 • จัดกิจกรรมโครงการโรงงานสีขาว เพ่ือรณรงคปองกัน
ยาเสพติด
 • จัดอบรมการปองกันโรคเอดส
 • การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันภัยเดินทาง
สําหรับการเดินทางไปตางประเทศ

แรงงานสัมพันธ

 บริษัทเห็นความสําคัญของการสรางความสัมพันธระหวาง
พนักงานกับผูบริหาร เพ่ือสรางสรรคบรรยากาศการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ใหพนักงานมีความสมดุลระหวางชีวิตการทํางาน
และชีวิตครอบครวั (Work Life Balance) จงึไดดาํเนินการโครงการ
สายสัมพันธในองคกร (Care Organization) อยางตอเน่ือง โดยจดั
กิจกรรมดังน้ี
 • Meet Management การสรางความสัมพันธระหวาง
พนักงานกับผูบริหาร ซึ่งมีกิจกรรม
  • การแถลงนโยบายประจําป   ประธานเจ าหน าท่ี
บรหิารกลุมและกรรมการผูจดัการใหญแจงใหทราบถึงแผนกลยุทธ 
และนโยบายท่ีบริษัทจะมุงดําเนินการใหพนักงานระดับจัดการ
ขึ้นไปไดรับทราบ
  • การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ (Goal 
Program Presentation) บริษัทกําหนดใหพนักงานระดับจัดการ
ขึ้นไป ไดรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธที่ไดจัดทําไว 
เพ่ือใหพนักงานระดับจัดการหนวยงานอ่ืนไดรับทราบรับฟง
ความเห็นและขอเสนอแนะจากคณะผูบริหารเพ่ือการปรับปรุง
  • การชี้แจงกลยุทธของสายงาน ผูบริหารแตละสายงาน
จัดประชุม ชี้แจง อธิบายใหพนักงานในสายไดรับทราบกลยุทธ
ทีต่องดาํเนินการ เพ่ือใหสรางความรับรูและความเขาใจแกพนักงาน
  • ผู บริหารพบปะพนักงาน และรวมในกิจกรรมตางๆ 
ดวยกัน การเย่ียมเยียนพนักงานในสายการผลิต กิจกรรมกีฬาสี 
กิจกรรมจิตอาสารวมกับพนักงาน และกิจกรรมบริจาคโลหิต 
กิจกรรมทําบุญในวันข้ึนปใหม กิจกรรมสงเสริมคนดี คนเกง
ตามวิถีเอสเอสไอ เปนตน
 • โครงการเพ่ิมความผาสุกของพนักงานและครอบครัว
พนักงาน จัดกิจกรรมโครงการ 1 ครอบครัว 1 คลังอาหาร โดยให
ครอบครัวพนักงานเขามามีสวนรวมในการปลูกผักเพ่ือเปน
คลังอาหารสําหรับรับประทานกันในครอบครัว การจัดงาน Family 
Day กิจกรรมวันแม และจิตอาสาเล้ียงอาหารกลางวันเด็ก เปนตน
 • HR Clinic เปนบริการซ่ึงพนักงานในฝายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ ใหบริการคําปรึกษาแกพนักงานท่ีมีขอสงสัย ปญหา
เก่ียวกับระเบียบนโยบายดานบุคลากร เงินเดือน ภาษี สวัสดิการ
ตางๆ เปนตน

การส่ือสารภายในเชิงสรางสรรค

 บริษัทมุงเนนการสรางการรับรู ความเขาใจอันดีระหวางกัน 
เพ่ือสรางสรรคองคกร เพ่ือใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน 
ผานชองทางดังตอไปนี้

การดําเนินงานดานสังคม
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ชองทางการส่ือสาร วัตถุประสงค

ผลงาน

ป 2558

สารจากกรรมการผูจัดการใหญ
สัมภาษณกรรมการผูจัดการใหญ 
และผูบริหาร (เผยแพรทั้งทาง
อินทราเน็ตและโทรทัศนภายใน)

เพ่ือใหพนักงานทุกคนไดรับทราบนโยบาย ทิศทาง การดําเนินงาน และผลประกอบการ
ที่สําคัญของบริษัทโดยตรงจากกรรมการผูจัดการใหญและผูบริหาร

8 คร้ัง

การจัดเวทีนําเสนอผลงาน
และแผนการดําเนินงาน

เพ่ือใหพนักงานระดับจัดการทุกคน ไดรับทราบและรวมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
แนวทางการดําเนินธุรกิจในภาพรวมของบริษัท ของแตละสายงาน เพ่ือสามารถนําไป
สื่อสารและถายทอดตอสูทีมงานในระดับฝายและสวนไดโดยชัดเจนถูกตองและท่ัวถึง

2 คร้ัง

เสียงตามสาย เพ่ือใหพนักงานไดรับทราบขอมูลโดยตรงจากผูบริหารสายงานตางๆ 
เพ่ือใหเขาใจในภาพรวมของธุรกิจและกระบวนการทํางานท่ีเก่ียวของ

สัปดาหละ 
5 วัน

ประชุมประจําเดือน / ประชุม
ประจําสัปดาห (Morning Talk)

เพ่ือใหผูจัดการและพนักงานในฝายงานไดมีการปรึกษา พูดคุยเก่ียวกับขาวสารบริษัท 
ติดตามงาน ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน

สัปดาหละ 
1 ครั้ง

ฝายพนักงานสัมพันธเขาพบ
พนักงานตามหนวยงาน 
(Face to Face)

เขาพบพนักงานแตละหนวยงานเพ่ือประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร และกิจกรรม
ของบริษัท พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงาน 
เพ่ือนําไปดําเนินการหาแนวทางแกไขปรับปรุง

4 คร้ัง

ฝายพนักงานสัมพันธเย่ียมพบ
พนักงานท่ีปฏิบัติงานกะ
ในพ้ืนท่ีทํางาน

เย่ียมพบพนักงานในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานรับฟงความคิดเห็นและใหคําแนะนําปรึกษา
ในเร่ืองตางๆ

6 คร้ัง

คณะกรรมการสวัสดิการ เพ่ือใหฝายบริหารทราบความตองการของพนักงาน โดยฝายตัวแทนของพนักงาน 
และเปนการสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางผูบริหารและพนักงาน 

4 คร้ัง

จัดทําจดหมายขาว
อิเล็กทรอนิกส

เพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมของบริษัท ท้ังท่ีดําเนินการแลว
และกําลังจะดําเนินการ รวมท้ังใหความรูและสาระท่ีเปนประโยชนในการดํารงชีวิต
และเร่ืองเก่ียวกับสุขภาพ

10 เร่ือง

การจัดกิจกรรมสงเสริม
ความเขาใจตอวิถีเอสเอสไอ

เพ่ือเปนชองทางในการเรียนรูและเขาใจในวัตถุประสงคขององคกรในการสงเสริม
ใหพนักงานมีพฤติกรรม หรือมีวิธีการดําเนินชีวิตตามแนวทางของ “วิถีเอสเอสไอ” 
ที่เปนการสงเสริมใหพนักงานเปนท้ัง “คนดี” “คนเกง” และ “คนท่ีมีคุณภาพ” 
ตอทั้งองคกรและสังคม

จัดกิจกรรม 
23 กิจกรรม

โทรทัศนเพ่ือการส่ือสารภายใน 
(Internal TV)

เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารสําคัญๆ ตางๆ ไปยังพนักงานไดอยางรวดเร็วและท่ัวถึง 1,221 เร่ือง

การส่ือสารผาน 
Social Media - Facebook - 
Page - SSI Employee Relations 
and Welfare

เพ่ือใหพนักงานทราบขาวสาร สาระตางๆ ขององคกร โดยใชเปนการส่ือสาร
สองชองทาง ระหวางบริษัทและพนักงาน ท้ังน้ี การนํา Social Media ท่ีเปน
การส่ือสารที่ทันสมัย เขาถึงกลุมเปาหมายไดทุกท่ีทุกเวลา ผานระบบอินเทอรเน็ต 
หรือระบบสื่อสารทางโทรศัพทแบบ Smart Phone 

467 เร่ือง

กิจกรรม Steel Man Steel Mind เพ่ือสงเสริมความสัมพันธระหวางครอบครัวพนักงานกับบริษัท โดยการคัดเลือก
จากพนักงานท่ีใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมกับบริษัทเปนอยางดี

กิจกรรม
ตลอดท้ังป

การดําเนินงานดานสังคม
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การพัฒนาทุนทางสังคมและชุมชน

 บริษัทยังคงมุงเนนการพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวทาง
การพัฒนาอยางย่ังยืน เพ่ือสรางความแขง็แกรงใหกับกลุมผูมสีวน
ไดเสีย บนหลักพ้ืนฐานสามประการคือ ความคิดสรางสรรค การมี
สวนรวมของผูมีสวนไดเสีย และประสิทธิภาพของการดําเนินการ 
โดยในป 2558 บริษัทไดดําเนินโครงการเพ่ือสังคมและชุมชน 
42 โครงการ (รวมกิจกรรมเอสเอสไออาสา 15 กิจกรรม) ผูมีสวน
ไดเสียท่ีไดรบัประโยชนจากกิจกรรมประมาณ 23,098 คน โดยแบง
ออกเปนสองสวน คือ การพัฒนาทุนทางสังคมซ่ึงมุงเนนการสราง
ความแข็งแกรงใหกับผูดอยโอกาสในสังคม และสวนท่ีสอง คือ 
การพัฒนาชุมชนใน 4 ดานหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอม การสงเสริมอาชีพและพัฒนา
รายได และการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมท้ังการสนับสนุน
เพ่ิมเติมในกิจกรรมดานศาสนาและวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน 

การพัฒนาทุนทางสังคม

 
 ก ิจกรรมฅนเหล็กมินิมาราธอน 2558
 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI) ไดรวม
กับพันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็กในฐานะองคกรรวมจัด ไดแก 
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท 
สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จํากัด (SUS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป 
(ประเทศไทย) จํากัด (NS Blue Scope) บริษัท นิปปอน สตีล 
แอนด ซูมิคิน กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (NSGT) และบริษัท 
เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (JSGT) จัดการ
แขงขันเดิน-ว่ิงการกุศล “ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2558” Thailand 
Iron Man Mini Marathon 2015 มอบเงินรายไดจากการจัด
การแขงขนั โดยไมหักคาใชจายจาํนวน 2 ลานบาท แกมลูนธิิผูดแูล 
และใหความชวยเหลือผู ดอยโอกาส กิจกรรมดังกลาวจัดขึ้น
ในวันเสารท่ี 7 พฤศจิกายน 2558 ณ สวนลุมพนิ ีมผีูเขารวมกิจกรรม
กวา 1,400 คน จากการจัดกิจกรรมอยางตอเน่ือง ทาํใหยอดบริจาค
รวม 8 ป กวา 18 ลานบาท 

 ก ิจกรรมปนสองลอชวยพอปลูกปา
 บริษัทรวมกับชุมชนพื้นท่ีบางสะพานจัดกิจกรรม “ปนสองลอ
ชวยพอปลูกปา” โดยรวมกันปนจักรยานไปยัง พ้ืนท่ีตางๆ 
เพ่ือปลูกตนไม นอกจากเปนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวแลวยังเปน
การประชาสัมพันธใหคนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญ
ของการปลูกตนไมและการลดการใชพลังงาน 
 กิจกรรม “ปนสองลอชวยพอปลูกปา” ดําเนินการมาแลว
ทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยครั้งที่หน่ึงปนจักรยานระยะทาง 30 กิโลเมตร

จากอําเภอบางสะพานไปปลูกตนไมที่วัดถ้ําคีรีวงศ ตําบลธงชัย 
ครัง้ทีส่องปนจกัรยานระยะทาง 12 กิโลเมตร จากอาํเภอบางสะพาน
ไปปลูกปาตนไมฟนฟูปาเขาทุงข้ีตาย ตําบลพงศประศาสน 
ครั้ง ท่ีสามปนจักรยานระยะทาง 16 กิโลเมตร จากอําเภอ
บางสะพานไปบวชและปลูกปาฟนฟู บริเวณถ้ําเขาวงศ บาน
ดอนสงา หมู 8 ตําบลกําเนิดนพคุณ และคร้ังท่ีส่ีปนจักรยาน
ระยะทาง 9 กิโลเมตร จากอําเภอบางสะพานไปปลูกตนไม 
ณ สํานักสงฆทุงทับทอง หมู 12 ตําบลรอนทอง

การพัฒนาชุมชน 

 ในป 2558 บริษัทไดร วมดําเนินโครงการพัฒนาชุมชน 
27 โครงการ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงเจตจํานงอันแนวแนของการเปน
พลเมืองที่ดีและไดรับความไววางใจจากชาวบางสะพานและ
ผูมีสวนไดเสีย ดวยมุงหวังท่ีจะสรางความแข็งแกรงใหกับชุมชน
และสังคมในการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข การพัฒนา
ชุมชนนี้มุงเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ทั้งบริษัท พนักงาน 
ประชาชนในชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ทั้งดานการพัฒนา
การศึกษา การสงเสริมดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม การพัฒนา
อาชีพและรายได การสงเสริมสุขภาพและอนามัยท่ีดี การรวมดูแล
ทํานุบํารุงศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งการพัฒนากิจกรรม
จิตอาสาของพนักงานภายใตโครงการ “เอสเอสไออาสา” 

 รวมพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาชุมชน

 การดําเนินงานกองทุนสหวิริยารวมพัฒนาการศึกษา
 บางสะพาน
 โครงการกองทุนสหวิริยารวมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน เปนโครงการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาในอําเภอ

การดําเนินงานดานสังคม



37
รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ประจําป 2558 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

บางสะพาน โดยเนนองครวมท้ัง 3 มิติ (สถานศึกษา บุคลากร
และนักเรียน) ตอเน่ืองเปนระยะเวลา 3 ป โดยไดรับความรวมมือ
เปนอยางดีจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 
ในการดําเนินโครงการกองทุนสหวิริยารวมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน ต้ังแตป 2554 โดยในป 2558 บริษัท
ไดประชาสัมพันธและประกาศรับสมัครสถานศึกษาเปาหมาย
จํานวน 36 แหง จาก 7 ตําบลในเขตพ้ืนท่ีอําเภอบางสะพาน 
เพ่ือเขารวมโครงการ ภายใต “โครงการกองทุนสหวิริยารวมพัฒนา
คณุภาพการศึกษาบางสะพาน 2558 (รุน 4)” เพ่ือมุงสูความเปนเลิศ
ตามแนวทางการพัฒนาบนวิถีแหงความย่ังยืน โครงการดังกลาว
เปนโครงการตอเน่ืองระยะ 3 ป ณ ปจจุบันไดดําเนินการมาแลว 
4 รุน และมีโรงเรียนท่ีไดรับคัดเลือกใหรับทุนสนับสนุนพัฒนา
คณุภาพการศึกษาจาํนวน 6 โรงเรยีน โดยในป 2558 ไดดาํเนินการ
ระหวางเดือนกุมภาพันธ - พฤศจิกายน 2558 ตามกิจกรรมดังน้ี

 รุนท่ี 1 เร่ิมดําเนินการป 2554 ไดแก โรงเรียนขนาดกลาง 
2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบานดอนสงา ตําบลกําเนิดนพคุณ และ
โรงเรียนบานสวนหลวง ตําบลพงศประศาสน ในป 2558 ไดจัด
กิจกรรมนิเทศและติดตามผลการดําเนินงานหลังรับทุนสนับสนุน
งวดท่ี 3 ซึ่งเปนงวดสุดทายกอนจบโครงการ 
 รุนท่ี 2 เริ่มดําเนินการป 2556 ไดแก โรงเรียนขนาดใหญ 
1 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ตําบลกําเนิดนพคุณ 
ในป 2558 ไดจัดกิจกรรมนิเทศและติดตามผลการดําเนินงาน
หลังรับทุนสนับสนุนงวดท่ี 2 และจัดกิจกรรมตรวจประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ป 
ครั้งท่ี 2 (กอนรับทุนสนับสนุนงวดท่ี 3 ซึ่งเปนทุนสนับสนุน
งวดสุดทายของรุนท่ี 2)
 รุนท่ี 3 เร่ิมดําเนินการป 2557 ไดแก โรงเรียนขนาดใหญ 
1 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ตําบลกําเนิดนพคุณ 
ในป 2558 ไดจัดกิจกรรมนิเทศและติดตามผลการดําเนินงาน
หลังรับทุนสนับสนุนงวดท่ี 1 และจัดกิจกรรมตรวจประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ป 
ครั้งท่ี 1 (กอนรับทุนสนับสนุนงวดท่ี 2)
 รุนท่ี 4 เร่ิมดําเนินการป 2558 โดยคณะกรรมการโครงการ
กองทุนสหวิริยาฯ ไดพิจารณาคัดเลือกใหโรงเรียนขนาดเล็ก 
2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบานหนองจันทร ตําบลชัยเกษม และ
โรงเรียนบานวังยาว ตําบลทองมงคล ไดรับทุนสนับสนุนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโครงการ จากจํานวน 12 โรงเรียนท่ีสงแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปเขารวมประกวด

 ในป 2558 มีโรงเรียนท่ีอยูในโครงการ 4 แหง (รุนท่ี 2 - 4) 
สองแหงดําเนินการตามแผนและเร่ิมมีผลเชิงประจักษโดยมี
ผลคะแนนทดสอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) เฉล่ีย
อยูท่ีรอยละ 50.13 และรอยละ 59.20 สูงกวาคาเฉล่ียของระดับ
ประเทศซ่ึงอยูที่รอยละ 44.98 ในขณะท่ีอีกสองแหงเปนโรงเรียน
ที่ไดรับทุนและเร่ิมดําเนินการตามแผนเปนปแรก

 โครงการพัฒนาบุคลากรเขาสูอุตสาหกรรมเหล็ก
 บรษิทัรวมมอืกับวิทยาลยัการอาชพีบางสะพาน ชวยยกระดับ
องคความรูดานโลหะวิทยาใหกับสถาบันการศึกษาและเยาวชน
ในพ้ืนท่ี ในขณะท่ีหนุนใหระดับการเขาถึงแรงงานของบริษัทสูงขึ้น 
จนถึงป 2558 มีผูที่สําเร็จการศึกษาจากโครงการดังกลาวแลว 
8 รุน รวม 531 คน โดย 129 คนรวมทํางานกับเราและบริษัท
ในเครือสหวิริยา

 โครงการมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนในชุมชน 
 บริษัทและเครือสหวิริยาไดจัดโครงการมอบทุนการศึกษา
เครือสหวิริยาประจําป 2558 ใหแกเยาวชนในทองถ่ินท่ีมุงมั่นต้ังใจ
ศึกษาแตมีฐานะยากจนจาก 21 โรงเรียนในเขตอําเภอบางสะพาน
จํานวน 242 ทุน มูลคารวม 540,000 บาท ดังน้ี
 • ทุนการศึกษาท่ัวไประดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา 
จํานวน 240 ทุน มูลคา 260,000 บาท
 • ทุนปริญญาตรีตอเน่ืองจํานวน 2 ทุน มูลคา 70,000 บาท 
 • ทุนครูสรางเด็ก เหล็กสรางครู เพ่ือสนับสนุนโอกาส
ทางการศึกษาใหแกเยาวชนในทองถ่ินท่ีศึกษาในสาขาวิชาชีพครู 
เพ่ือกลับมาเปนครพัูฒนาทองถิน่ จาํนวน 6 ทนุ มลูคา 210,000 บาท 
 นอกจากน้ี พนักงานบริษัทในเครือสหวิริยายังสนับสนุน
ทุนการศึกษาเพ่ิมเติมจากสวนของบริษัท ภายใตกิจกรรม 
“ทุนน้ี..เพ่ือนอง” อีกจํานวน 92 ทุน รวมมูลคา 105,000 บาท
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 โครงการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  
 บริษัทไดรวมมือกับสถานศึกษาและชุมชนในพ้ืนท่ี จัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินข้ึน เพ่ือจัดกระบวนการ
เรียนรูใหสอดคลองกับบริบททางสังคมในทองถิ่น เปนการปลูกฝง
เรียนรูในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
ทั้งน้ี เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมอยางแทจริง ผานการเรียนการสอน
โดยพนักงานท่ีมีประสบการณเฉพาะดานสมัครเปนครูอาสา
สอนหนังสือใหกับนักเรียนในหัวขอ “เหล็กกับชีวิตประจําวัน” และ
หัวขอ “อุตสาหกรรมเหล็กกับการพัฒนาชุมชน” โดยในแตละป
เยาวชนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 
จํานวนมากกวา 150 คน จะไดรับความรูจากครูอาสาเอสเอสไอ 
จํานวน 24 ชั่วโมงเรียน
 ทั้งน้ี ในป 2558 ไดมีการดําเนินโครงการในพื้นท่ีโรงเรียน
วัดนาผักขวง โรงเรียนบานชะมวง ซึ่งขยายผลการดําเนินกิจกรรม
ตอเน่ืองจากป 2557 จากเดิมท่ีเคยรวมดําเนินโครงการน้ีกับโรงเรียน
บานดอนสําราญเม่ือป 2556 และโรงเรียนบานทาขามท่ีไดนํารอง
ไปเมื่อป 2555 ที่ผานมา

 โครงการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา 
 โครงการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาโครงการ “ศิลปะ
สรางสรรคจินตนาการกวางไกล” ครั้งท่ี 12 ประจําป 2558 เพ่ือ
เปดโอกาสใหนักเรียนในเขตอําเภอบางสะพานเขารวมการประกวด
ชิงทุนการศึกษา โดยมีผูเขารวมการแขงขันต้ังแตระดับชั้นอนุบาล
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอบางสะพาน จํานวน 
172 คน ทั้งน้ี โดยมีผลงานท่ีไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ 
จํานวน 115 ผลงาน ไดนําสงเขาประกวดในระดับนานาชาติ
ที่กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุนตอไป

 โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อความย่ังยืน 
 บริษัทเล็งเห็นคุณคาความสําคัญของแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
และมีการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีเน นการพ่ึงตนเอง
อยางย่ังยืน จึงไดริเริ่มโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริฯ เพ่ือความย่ังยืน ตั้งแตป 2555 เปนตนมา 
 โดยในป 2558 นี้ บริษัทไดดําเนินกิจกรรมในพื้นท่ีโรงเรียน
บานดอนสําราญ หมูที่ 1 ตําบลแมรําพึง อําเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  โดยมีกระบวนการดําเนินโครงการ
เพ่ือนําไปสูความย่ังยืน ใหเกิดการสรางคุณคารวมระหวางบริษัท 
โรงเรียน และชุมชน ผานกิจกรรมการมีสวนรวม 

 โครงการยุวเกษตรอินทรียปลกูพืชไรดนิระบบไฮโดรโปนิกส 

 (Hydroponics)
 ในป 2555 บริษัทไดริเร่ิมดําเนินการโครงการ พรอมสงมอบ
แปลงเกษตรอินทรีย   ระบบไฮโดรโปนิกส   (Hydroponics
System) ใหแกโรงเรียนนํารองจาํนวน 1 โรงเรียน ซึง่ไดแก โรงเรียน
บานทาขาม หมูที่ 4 ตําบลแมรําพึง อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ มีนักเรียนจํานวน 143 คน ไดรับผลประโยชน 
และโรงเรียนไดมกีารดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง ในป 2556 บรษิทั
ไดขยายโครงการไปยังโรงเรียนบานมรสวบ หมูที่ 3 ตําบลชัยเกษม 
ในรูปแบบความรวมมือกันระหวางโรงเรียนและบริษัทในการจัด
สรางแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส เพ่ือใหนักเรียนไดฝกทักษะ
ทางธุรกิจ การผลิต และการจัดจําหนายในรูปแบบสหกรณ
ของโรงเรียน มีนักเรียนไดรับผลประโยชนจากโครงการ จํานวน 
346 คน โดยผลผลิตนําเขาสูโครงการอาหารกลางวัน และสวน
ที่เหลือจําหนายใหกับชุมชน สรางรายไดเสริมใหกับนักเรียน และ 
บูรณาการกิจกรรมโครงการ ใหเขากับหลักสูตรการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในป 2557 เอสเอสไอไดขยายโครงการยุวเกษตร
อินทรียปลูกพืชไรดิน ระบบไฮโดรโปนิกส ไปยังพ้ืนท่ีโรงเรียน
บานหวยทรายขาว และโรงเรียนบานสวนหลวง เพ่ือใหนักเรียน
ไดเรียนรูทักษะธุรกิจ ดานการผลิต การบริหารจัดการ และดาน
การตลาด โดยผลผลิตท่ีไดจากโครงการจะนําเขาสูโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรยีน และจาํหนายใหแกผูปกครองและชมุชนตอไป 
สาํหรับนกัเรียนท่ีเขารวมโครงการก็จะมรีายไดเสรมิในระหวางเรียน
 สําหรับป 2558 บริษัทไดตรวจติดตามโครงการ อยางเขมขน
ในพ้ืนท่ีโรงเรียนท้ัง 4 แหง ที่เขารวมโครงการ โดยเนนการบริหาร
จัดการโครงการใหมีประสิทธิภาพ เพ่ิมเติมทักษะธุรกิจใหกับ
นักเรียนท่ีเขารวมโครงการ และเนนการสรางยุวเกษตรอินทรีย
รุนใหมโดยจัดกิจกรรมฝกอบรมนักเรียนท่ีสนใจ ใหรุนพ่ีชวยสอน
รุ นนอง เพ่ือที่จะสรางตัวแทนในการรับผิดชอบโครงการใหมี
ความตอเน่ืองและย่ังยืนตอไป
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

 โครงการเกษตรอินทรียแผนใหม เพือ่กลุมวิสาหกิจชมุชน

 อยางย่ังยืน ป 2558 
 ในป 2558 บริษัทไดขยายผลโครงการไปสูชุมชนในพื้นท่ี
ยุทธศาสตรรอบโรงงานที่มีความพรอม มีศักยภาพและยอมรับ
เง่ือนไขโครงการได โดยทําการสํารวจความตองการของชุมชน
ในพ้ืนท่ี พรอมประชุมหารือรวมกับผูนําชุมชน คณะกรรมการ
หมูบาน และประชาชนในพื้นท่ีมาแลวหลายหมูบาน เพ่ือประเมิน
ศักยภาพท่ีจะทําใหโครงการประสบผลสําเร็จ ซึ่งไดคัดเลือก
ชุมชนบานธงชัย หมูที่ 3 ตําบลธงชัย เปนพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
มีการจัดตั้งกลุม โดยใชชื่อวา “กลุมวิสาหกิจชุมชนบานกรูด” 
มีสมาชิกเขารวมโครงการจํานวน 33 คน โดยไดมีการคัดเลือก
คณะกรรมการ มกีารระดมหุนในการดําเนินโครงการ สมาชกิรวมแรง
รวมใจปรับพ้ืนท่ี กอสรางโรงเรือนเพาะปลูกรวมกับพนักงานอาสา
จากบริษัทไดมีการศึกษาดูงานและฝกอบรมเรื่องการปลูกพืช
เกษตรอินทรียแผนใหมจากผูเช่ียวชาญ และดําเนินกิจกรรมตอไป 
โดยใชรูปแบบการบริหารจัดการผานคณะกรรมการกลุม

 โครงการสภาเยาวชนระดับหมูบาน 
 โครงการสภาเยาวชนระดับหมูบานจะเนนการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเรียนรูทักษะชีวิตเยาวชนโดยสภาเยาวชน เพ่ือให
เยาวชนท่ีเขาร วมโครงการไดเตรียมความพรอมของตนเอง
ในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานการพัฒนาศักยภาพ
และดานการสรางจิตสํานึกสาธารณะรักษบานเกิด เพ่ือรวมกัน
พัฒนาชุมชนของตนเองใหนาอยูมากย่ิงขึ้น 
 จากการดาํเนินโครงการในป 2558 มผีลการดาํเนินงานทีสํ่าคัญ 
ดังน้ี
 • จัดต้ังสภาเยาวชนบานหวยเกรียบข้ึนใหมอีก 1 แหง 
ขยายผลการดําเนินกิจกรรมจากเดิม 1 แหง คือ สภาเยาวชน
บานดอนสงา
 • มีโครงสรางคณะกรรมการสภาเยาวชนและทีมที่ปรึกษา
นําโดยผูนําชุมชน 
 • สภาเยาวชนบานหวยเกรียบมีเปนสมาชิกจํานวน 13 คน 
ที่ปรึกษาจํานวน 9 คน
 • สภาเยาวชนบานดอนสงามีสมาชิกเพ่ิมขึ้นเปน 144 คน 
จากเดิม 55 คน ในป 2557
 • ผานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 4 กิจกรรม พัฒนาชุมชน
2 กิจกรรม
 • เขาประกวดหมูบานสารสนเทศของกรมพัฒนาชุมชน
ไดรบัเลือกใหเปนตัวแทนเพียงแหงเดียวของจังหวัดประจวบคีรขีนัธ

 • เขารวมเสนอแผนและไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนเงิน
จํานวน 67,300 บาท ซึ่งเปนองคกรชุมชนท่ีไดรับการจัดสรร
งบประมาณมากท่ีสุดจากองคกรชุมชน จํานวน 25 องคกร ท้ังนี้
สภาเยาวชนบานดอนสงาภายใตการสนับสนุนของเอสเอสไอ
ได รับการรับรองเป นองค กรสวัสดิการชุมชนด านเยาวชน
องคกรแรกของจังหวัดประจวบคีรีขันธจากสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย จังหวัดประจวบคีรีขันธอีกดวย
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

 พัฒนาอาชีพเพื่อความเขมแข็งของเศรษฐกิจครัวเรือน

 บริษัทไดดําเนินโครงการสงเสริมการพัฒนาการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกกลุมเกษตรกรทองถ่ินและกลุมแมบาน ไดแก  
 
 โครงการสนับสนุนโครงการสหวิริยารวมพัฒนา
 โครงการสหวิริยารวมพัฒนาดําเนินการโดยเครือสหวิริยา
โดยมีการจัดตั้งธนาคารชุมชนในเขตพื้นที่ 4 ตําบลรอบโรงงาน
ไปแลว 4 รุน รวม 18 แหง มีกองทุนรวมท้ังสิ้น 24,690,139 บาท 
และมีสมาชิกรวมโครงการไดรับประโยชน รวม 3,094 ราย

 การเพิ่มสัดสวนการรับพนักงานในพ้ืนท่ี
 ดวยนโยบายการสงเสริมการจางงานในพ้ืนท่ี และตองการ
ใหประชาชนในอําเภอบางสะพานและใกลเคียงไมตองอพยพ
ยายถ่ินในการหารายได บริษัทไดปรับนโยบายเพิ่มสัดสวนการรับ
พนักงานจากบุคคลในพื้นที่มากขึ้นในป 2558 ทั้งนี้ ผลการรับ
พนักงานใหมในพ้ืนท่ีอําเภอบางสะพาน ประจําป 2558 ทั้งสิ้น 
57 คน บริษัทไดรับพนักงานเขาทํางานท้ังพนักงานประจําและ
พนักงานจางเหมาเปนจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 60

 สนับสนุนสินคาและบริการจากชุมชนบางสะพาน
 บริษัทสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมรายไดของกลุม
ผู ผลิตสินคาชุมชนในพ้ืนท่ีอําเภอบางสะพานดวยการจัดซื้อ
ผลติภัณฑและสินคาภายในชุมชน จากกลุมอาชพีตางๆ จากชุมชน
บางสะพานมูลคาประมาณ 167.28 ลานบาท และในป 2559
คาดวาจะมีมูลคาการจัดซ้ือจัดหาจากชุมชนเพ่ิมข้ึนเปน 185
ลานบาท
 นอกจากน้ี บริษัทยังสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม
รายไดของกลุมผูผลิตสินคาชุมชนในพ้ืนท่ีอําเภอบางสะพานดวย
การรับซื้อผลิตภัณฑสินคาภายในชุมชนจากกลุมอาชีพตางๆ
โดยจัดโครงการสินคาชุมชนเคล่ือนท่ี นําผลิตภัณฑชุมชนที่เปน
สินคา OTOP คุณภาพดี ราคาถูก จากกลุมอาชีพแมบานตําบล
ตางๆ ในพ้ืนท่ีอําเภอบางสะพานมาจําหนายภายในบริเวณ
บริษัท เพ่ือใหผลิตภัณฑชุมชนของอําเภอบางสะพานใหเปนท่ีรูจัก
แพรหลาย และเพ่ิมรายไดใหแกกลุ มผู ผลิตสินคาในอําเภอ
บางสะพานอีกทางหน่ึงดวย ทัง้น้ี ตลอดป 2558 มมีลูคาการซ้ือขาย
สินคาชุมชนรวม 0.40 ลานบาท

 ดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม

 บริษัทใหความสําคัญเปนอยางย่ิงตอความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนอกจากการควบคุม
ดูแลกระบวนการผลิต เพ่ือใหมั่นใจวามลสารท่ีระบายออกจาก
กระบวนการผลิตไมสงผลกระทบตอคณุภาพชีวิตและอาชวีอนามัย
ของพนักงานและคนในชมุชนแลว บรษิทัยังไดรวมมอืกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของในการดําเนินกิจกรรมรณรงคและสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ือง รวมมีผูเขารวมกิจกรรมดานส่ิงแวดลอม 
3,463 คน

 โครงการเอสเอสไอรักษชายหาด
 บริษทันําโดยผูบริหาร พนักงาน รวมกับนักเรียน ผูประกอบการ
และชาวบางสะพานรวมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดลอมโลก 
5 มิถุนายน ของทุกป ภายใตโครงการสิ่งแวดลอมสหประชาชาติ 
(United Nations Environment Programme: UNEP) ในหัวขอวา 
“7 billion dreams. One Planet. Consume with Care.” หรือ
ที่ใชรณรงคกันในประเทศไทยวา “7 พันลานฝน 7 พันลานใจ 
คิดหวงใยในผืนโลก” เนนประเด็นการบริโภคและการดําเนินการ
ผลิตท่ีย่ังยืน โดยรวมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดแมรําพึง ตําบล
แมรําพึง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ระยะทาง
ประมาณ 3 กิโลเมตร มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 558 คน 

 โครงการสองลอรักษบางสะพาน
 บริษัทและเครือสหวิริยารวมจัดกิจกรรมภายใตโครงการ 
2 ลอรักษบางสะพาน 2558 (Bangsaphan Car Free Day 2015) 
ขึ้นเม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2558  ตอเน่ืองเปนปที่ 5 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือรณรงคใหประชาชนบางสะพานตระหนักถึง
เร่ืองการลดภาวะโลกรอนและลดการใชพลังงานควบคู กับ
การออกกําลังกายดวยการปนจักรยานเพ่ือสุขภาพ ซึ่งการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้มีผู สนใจนําจักรยานจํานวน 441 คัน รวมกัน
ปนจักรยานเพ่ือสุขภาพระยะทางไป-กลับ 12 กิโลเมตร เสนทาง
ระหวางหนาท่ีวาการอําเภอบางสะพาน และองคการบริหาร
สวนตําบลแมรําพึง รวมถึงขอความรวมมือประชาชนทั่วไป
รวมกันดับเคร่ืองยนตที่ใชพลังงาน เปนเวลา 30 นาที ตั้งแต
เวลา 08.00 น. - 08.30 น. ซึ่งจากการคํานวณกิจกรรมในวัน
ดังกลาวสามารถชวยลดการปลอยคารบอนไดออกไซดประมาณ 
2,010.96 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา และจาก
การคํานวณเบ้ืองตนของการจัดกิจกรรมดังกลาวนับตั้งแตการจัด
กิจกรรมครั้งแรกในป 2554 ถึงปจจุบัน สามารถชวยลดการปลอย
คารบอนไดออกไซดไดมากถึงประมาณ 11,152.34 กิโลกรัม
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

 นอกเหนือจากน้ีบริษัทและเครือสหวิริยายังไดจัดกิจกรรม
ปนรกัษ ปนย้ิม ขึน้ภายใตโครงการสองลอรกัษบางสะพาน เพ่ือเชญิ
ชวนชาวบางสะพานท่ีสนใจรวมปนจักรยานเพ่ือสุขภาพ รณรงค
ลดการใชพลังงานพรอมบําเพ็ญสาธารณประโยชนรวมกัน ในป 
2558 ไดดําเนินกิจกรรมปนรักษ ปนย้ิมทั้งสิ้นจํานวน 3 ครั้ง ดังน้ี
 • กิจกรรมปนรักษ ปนย้ิม คร้ังท่ี 1/2558 จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 
17 พฤษภาคม 2558 มีผู เขารวมกิจกรรม 108 คน รวมกัน
ปนจกัรยานระยะทางไป-กลับ 16 กิโลเมตร เสนทางจากหนาท่ีวาการ
อําเภอบางสะพาน เพ่ือไปทําความสะอาดสวนเฉลิมพระเกียรติ
บานอาวยาง หมูที่ 3 ตําบลแมรําพึง รวมกัน จากการคํานวณ
กิจกรรมในครั้งนี้สามารถชวยลดการปลอยคารบอนไดออกไซด
ประมาณ 656.64 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
 • กิจกรรมปนรักษ ปนย้ิม ครั้งท่ี 2/2558 จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 20 
พฤษภาคม 2558 มีผูเขารวมกิจกรรม 117 คน รวมกันปนจักรยาน
ระยะทางไป-กลับ 18 กิโลเมตร เสนทางจากหนาท่ีวาการอําเภอ
บางสะพาน ไปยังสํานักสงฆทุงทับทอง หมูที่ 12 ตําบลรอนทอง 
เพ่ือปลูกตนไมจํานวน 300 ตน รวมกัน จากการคํานวณกิจกรรม
ในครั้งนี้สามารถชวยลดการปลอยคารบอนไดออกไซดประมาณ 
800.28 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
 • กิจกรรมปนรักษ ปนย้ิม ครั้งท่ี 3/2558 โดยจัดรวมกับ
กิจกรรมปนเพ่ือพอ ขอทาํดี ซึง่จดัโดยสถานีตํารวจภูธรบางสะพาน
และชมรมกํานัน-ผูใหญบานอําเภอบางสะพาน จัดขึ้นเม่ือวันท่ี 6 
ธันวาคม 2558 มีผูเขารวมกิจกรรม 322 คน รวมกันปนจักรยาน
ระยะทางรวม 28 กิโลเมตร เสนทางจากท่ีวาการอําเภอบางสะพาน - 
แยกโรงพยาบาล - สามแยกดอนสําราญ - บานบนดอน - แยกหาด
สมบรูณ - องคการบริหารสวนตําบลแมราํพึง เพ่ือเก็บขยะชายหาด
แมรําพึงรวมกัน ทั้งน้ี จากการคํานวณกิจกรรมในครั้งนี้สามารถ
ชวยลดการปลอยคารบอนไดออกไซดประมาณ 3,426.08 กิโลกรัม
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา
 จากการคํานวณเบ้ืองตนกิจกรรมปนรกัษ ปนย้ิม ทีจ่ดัขึน้ในป 
2558 ท้ัง 3 ครั้ง สามารถชวยลดการปลอยคารบอนไดออกไซด
เพ่ิมเติมไดประมาณ 4,883 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

 โครงการธนาคารขยะเอสเอสไอสําหรับสถานศึกษา
 บริษัทไดดําเนินโครงการธนาคารขยะเอสเอสไอสําหรับ
สถานศึกษามาต้ังแตป 2551 มีโรงเรียนท่ีเขาร วมโครงการ
จํานวน 8 แหง ในพ้ืนท่ีอําเภอบางสะพาน ไดแก โรงเรียนบาน
สวนหลวง โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน โรงเรียนบานในลอค 
โรงเรียนหนองหญาปลอง โรงเรียนบานมรสวบ โรงเรียนสมาคม
เลขานุการสตรี 1 โรงเรียนบานคลองลอย และโรงเรียนบาน
หนองจันทร โดยเอสเอสไอไดเขาไปมบีทบาทแสดงความรับผดิชอบ
ตอสังคมในการปลูกจิตสํานึกสงเสริม ผลักดัน ขับเคล่ือน การจัด
กระบวนการเรียนรู ใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืนในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม ใหแกเยาวชนในพ้ืนท่ีในการจัดการขยะของเสีย 
มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนโครงการธนาคารขยะ
ตนแบบทีป่ระสบผลสาํเร็จ นอกจากนียั้งไดจดัเวทีสมัมนาเครอืขาย
โรงเรียนธนาคารขยะท่ีเขารวมโครงการฯ ทั้ง 8 แหง และเอสเอสไอ
ยังไดจัดกิจกรรมตอยอดโครงการ โดยการจัดประกวดสรางสรรค
ส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ 
สรางจิตสํานึกใหเยาวชน มสีวนรวมในการจัดการ และแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอม เปดโอกาสใหเยาวชนไดมีเวทีในการแสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรค และเปนกิจกรรมขยายผลโครงการดาน
สิ่งแวดลอมที่ เอสเอสไอไดร วมดําเนินการกับกลุ มเยาวชน
อยางตอเน่ือง 
 ดานการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ ทีมชุมชน
สัมพันธ เอสเอสไอ ไดรวมกับศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ เขต 1 โดยผลจาก
การลงพ้ืนท่ีทําใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับโครงการ 
เปนอยางมาก ซึ่งแตละโรงเรียนไดนําความรูที่ไดจากการศึกษา
ดูงาน  การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และการผาน
กระบวนการคายนักอนุรักษรุนเยาว ไปปฏิบัติจริงเปนจํานวนมาก 
ไมวาจะเปนในเร่ืองของการคัดแยกขยะ การลดการใชพลาสติก
ในโรงเรียน มีการนําความรูที่ไดไปเลาสูเพ่ือนๆ ในโรงเรียน ใหได
รับรู และนําไปปฏิบัติ มีการบูรณาการกิจกรรม เขากับหลักสูตร
การเรียนการสอนในวิชาเรียน และท่ีสําคัญท่ีสุดคือการไดนํา
ความรูที่ไดจากการเขารวมโครงการนํากลับไปตอยอด พัฒนา
ใหเกิดกิจกรรมทางดานส่ิงแวดลอมใหมๆ ในสถานศึกษาอยาง
มากมาย 

รอภาพ

การดําเนินงานดานสังคม
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

 โครงการคายนักอนุรักษรุนเยาว
 บริษัทรวมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 1 จัดกิจกรรมคายอบรมเครือขายเยาวชน
ดานส่ิงแวดลอมใหแกตัวแทนเยาวชนจากสถานศึกษาในเขต
พ้ืนท่ีบางสะพาน โดยมีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 เขารวม
กิจกรรมทุกๆ ป เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดีใหแกเยาวชนในทองถ่ิน
และใหเยาวชนคนรุนใหมมีหัวใจสีเขียว มีจิตใจในการอนุรักษ
และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมผานกิจกรรม
ตางๆ ที่จัดข้ึน โครงการคายนักอนุรักษรุนเยาวไดดําเนินโครงการ
ผานมาแลวจํานวน 10 คร้ัง มีเครือขายนักอนุรักษรุนเยาวแลว
ทั้งสิ้น 1,049 คน
 โดยในป 2558 บริษัทไดเนนการตรวจติดตาม ประเมินผล 
เพ่ือขยายผลกิจกรรมจากการเขาคายนักอนุรักษ ไปสูโรงเรียน
ที่เขารวมโครงการ โดยมีผลสัมฤทธ์ิเปนท่ีนาพอใจ นักอนุรักษ
ที่ผานการเขาคายฯ ไดนําความรูที่ไดรับไปถายทอดใหกับเพ่ือน
นกัเรียนคนอืน่ๆ มกีารจดัต้ังชมรมนกัอนรุกัษสิง่แวดลอมในโรงเรยีน 
มีแผนงานการจัดทํากิจกรรมดานส่ิงแวดลอม และมีการดําเนิน
กิจกรรมดานสิง่แวดลอมในโรงเรียนอยางตอเน่ือง โดยการสนับสนนุ
จากผูบริหารโรงเรียน และมีครูที่รับผิดชอบโครงการอยางชัดเจน

 โครงการ Super Smart & Intelligent Kids 2015 (SSI-KIDS)
 บริษัทรวมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จัดโครงการ Super Smart & Intelligent 
Kids (SSI Kids) 2015 เพ่ือสรางทัศนคติใหเยาวชนเห็นคุณคา
และความสําคัญของน้ําและส่ิงแวดลอม ตลอดจนตระหนักถึง
ปญหามลพิษทางน้ําพรอมทัง้เรียนรูวิธีการเก็บตวัอยางน้ําวิเคราะห
และตรวจสอบคุณภาพน้ํา และสรางเครือขายกลุมเยาวชน
คนรักษสายน้ํา เพ่ือรวมกันดูแลรกัษาแหลงน้ําของตนใหมคีณุภาพ
ดี ผานฐานกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งประกอบดวยฐานการสํารวจ
คณุภาพน้ํา ในสวนบอรวบรวมนํา้เสียโรงงานผลิตเหล็กแผนรดีรอน
ชนิดมวน กอนและหลังผานกระบวนการบําบัด ฐานการตรวจสอบ
คณุภาพน้ําในบอรวบรวมน้ําเสียของโรงงานผลิตเหล็กแผนรีดรอน
ชนดิมวนประเภทปรับผวิและเคลือบนํา้มัน ฐานการสํารวจสตัวเล็ก
นํ้าจืด และฐานการสํารวจนก โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปที่ 5 ในตําบลแมรําพึงเขารวมจํานวน 142 คน 

 สงเสริมสังคม-จรรโลงวัฒนธรรมและศาสนา

 การจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ 
 บริษัทรวมกิจกรรมวันผูสูงอายุตําบลแมรําพึงประจําป 2558 
เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและแสดงความกตัญู
กตเวทีตอผูสูงอายุ ซึ่งกิจกรรมดังกลาวประกอบดวยกิจกรรมสรง
นํา้พระ รดน้ําดําหัวขอพรผูสงูอายุ กิจกรรมนนัทนาการและกิจกรรม
ออกกําลงักายสําหรับผูสงูวัย โดยมผีูสงูอายุเขารวมกิจกรรมจาํนวน 
729 คน พรอมกันน้ีบริษัทไดสนับสนุนของขวัญใหแกผูสูงอายุ
ที่เขารวมกิจกรรมในครั้งน้ีดวย ณ หอประชุมองคการบริหาร
สวนตําบลแมรําพึง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก 2558 บางสะพาน
 บรษิทัและกลุมบรษิทัเอสเอสไอรวมสนบัสนนุการจัดกิจกรรม
วันเด็กแหงชาต ิบรษิทัสงมอบชดุหนังสอืการเรียนรูเปนภาษาอังกฤษ
ที่ไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิหนังสือเพ่ือไทย ใหกับหองสมุด 
44 โรงเรียนในพ้ืนท่ีอําเภอบางสะพาน เพ่ือปลูกฝงใหเยาวชน
รักการอานและพัฒนาทักษะดานการใชภาษา และรวมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จํานวน 3 แหง ไดแก องคการบริหารสวนตําบลแมรําพึง องคการ
บริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ และเทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ

 โครงการเอสเอสไออาสา
 โครงการ “เอสเอสไออาสา” ในรูปแบบจิตอาสาพนักงาน 
เปนกิจกรรมที่ใหพนักงานและผูบริหารของบริษัท รวมทํากิจกรรม 
และดําเนินการชวยเหลือสงัคมและชมุชนในเขตอาํเภอบางสะพาน
เพ่ือสรางความภูมิใจในตนเองใหกับพนักงาน 

 การสรางวัฒนธรรมจิตอาสาทั่วทั้งองคกร
 ป 2558 พนักงานของบริษัทไดร วมมือ ดําเนินกิจกรรม
เอสเอสไออาสาหลัก 1 กิจกรรม และกิจกรรมอาสายอยภายใต
โครงการ 25 ป เอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสาจํานวน 
14 ความดี รวมพนักงานเข าร วมกิจกรรมทั้งสิ้น 620 คน 
หรือคดิเปน 4,960 ชัว่โมงงาน และประชาชนในชุมชนรวมกิจกรรม
อาสาพัฒนาชุมชน ทั้งสิ้น 213 คน หรือคิดเปน 1,704 ชั่วโมงงาน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

กิจกรรมเอสเอสไออาสา

โครงการเอสเอสไออาสา ครั้งท่ี 20 ทาสีรั้วกําแพง โรงเรียนบานหนองฆอง (แตมสี เติมฝน เอสเอสไอ ทีซีอารเอสเอส อาสา)

โครงการ “25 ป เอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา” จํานวน 14 ความดี

ความดีท่ี 122 ซอมเครื่องเลนเด็กและสรางศาลารอรถ โรงเรียนบานทองมงคล

ความดีท่ี 123 จัดสรางสนามกีฬา โรงเรียนบางสะพาน ณ วัดเขาโบสถ

ความดีท่ี 124 ทาสีอาคารเรียน โรงเรียนมัธยมนพคุณ

ความดีท่ี 125 จัดทําร้ัวลวดหนามและประตูรั้ว โรงเรียนบานสีดางาม

 ความดีท่ี 126 สนับสนุนแรงงานจัดทํารางน้ําฝนหอประชุม โรงเรียนบางสะพาน

ความดีท่ี 127 ซอมเมรุและเรือเผาศพ วัดทุงกระตายทอง

ความดีท่ี 128 ปรับภูมิทัศน โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน

ความดีท่ี 129 ตัดหญา วัดทามะนาว

ความดีท่ี 130 ติดต้ังและซอมคอมพิวเตอร โรงเรียนบานดอนสํานัก

ความดีท่ี 131 ปรับปรุงภูมิทัศนและปลูกตนไม ริมทางหมูบาน หมูที่ 7 แมรําพึง

ความดีท่ี 132 ซอมเมรุและเรือเผาศพ วัดวังน้ําเขียว

ความดีท่ี 133 ปรับปรุงภูมิทัศนและเก็บขยะเสนทางเดินธรรมชาติ บานทาขาม

ความดีท่ี 134 ตอเติมศาลาหอฉัน วัดนาผักขวง

ความดีท่ี 135 ติดตั้งโรงเรือนผักไฮโดรโปนิกส ชุมชนบานธงชัย

 การขยายเครือขายอาสาสูกลุมผูมีสวนไดเสีย

 
 โครงการแตมขันปนนอง
 บริษัทรวมกิจกรรมจิตอาสา “แตมขันปนนอง ครั้งท่ี 14” 
ดวยการมอบอุปกรณการเรียนและเคร่ืองอปุโภคบริโภคแกโรงเรียน
วัดหาดทนง อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 
2558 พรอมรวมดําเนินกิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียน กิจกรรม
นันทนาการ แกเด็กๆ กิจกรรมในคร้ังน้ีจัดข้ึนโดยคณะส่ือมวลชน 
ชมรมพลังงานเพ่ือสังคม 

 โครงการเยาวชนอาสาปนน้ําใจสูสังคม
 บริษัทไดริเร่ิมและจัดตั้งเครือขายเยาวชนจิตอาสาในทองถ่ิน 
ในนาม “กลุมเยาวชนบางสะพานอาสา” สนับสนุนทุนต้ังตนให
แกกลุมเยาวชนบางสะพานไดนาํไปบรหิารจดัการ โดยจดักิจกรรม
หารายไดเขากลุม และนําเงินรายไดจากการจัดกิจกรรมไปชวยเหลือ
ผูดอยโอกาสและผูประสบภยัทางสงัคมในรปูแบบตางๆ ในป 2558 
กลุมเยาวชนบางสะพานอาสาไดรวมกันจัดจําหนายเส้ือที่ระลึกรุน 
PRAY FOR NEPAL เพ่ือหารายไดสมทบทุนชวยเหลือผูประสบ
เหตุแผนดินไหวประเทศเนปาล โดยกลุมเยาวชนบางสะพานอาสา
ไดนําเงินรายไดจากการจําหนายจํานวน 10,000 บาท มอบผาน
องคการยูนิเซฟประเทศไทย (UNICEF THAILAND) เพ่ือนําไป
ชวยเหลือผูประสบภัยประเทศเนปาล

การดําเนินงานดานสังคม
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รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ประจําป 2558

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ขอมูลผลการดําเนินงาน

ความรับผิดชอบตอสังคม

  1. ตารางสรุปผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ

      

 ตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจ       
 G4-EC1 ผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ     
  รายไดจากการขายและใหบริการรวม  ลานบาท  65,387.00  65,276.00  20,173.00 
  ปริมาณขายเหล็กรวม (พันตัน) ลานบาท  3,243.00  3,318.00  1,126.00 
  EBITDA รวม ลานบาท  (2,888.00) 808.00  (37,907.00) 
  กําไร (ขาดทุน) สุทธิรวม ลานบาท  (7,053.00) (4,903.00) (40,840.00) 
  การแบงปนมูลคาดานเศรษฐกิจ     
  คูคา1)  ลานบาท  4,424.00  3,099.00   1,502.00  
  พนักงาน2)  ลานบาท  595.47  620.24  546.71 
  สถาบันการเงิน (ดอกเบ้ียจาย) ลานบาท  1,970.87  1,669.89  2,345.44 
  ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม3) ลานบาท  18.63  17.81  13.91 
  ภาครัฐ (ภาษี)4) ลานบาท  157.78  124.01  100.57

 
 ตัวชี้วัดดานความพึงพอใจของลูกคา       
 G4-PR5 เปาหมาย รอยละ   75   75   75  
  ระดับความพึงพอใจของลูกคา     
  • ตลาดภายในประเทศกลุม A1 รอยละ  72 76 79 
  • ตลาดภายในประเทศกลุม A2 รอยละ  70 74 70 
  • ตลาดภายในประเทศกลุม B2 รอยละ  80 77 77

 
1) มูลคาจัดซื้อสินคาท่ัวไป
2) ประกอบดวยเงินเดือน คาจาง สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม คาใชจายอ่ืนในการพัฒนาบุคลากร
3) คาใชจายในการพัฒนาชุมชน ส่ิงแวดลอม
4) ประกอบดวยภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย และภาษีหัก ณ ที่จาย

ขอมูลผลการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคม

 ตัวชี้วัด ขอมูล หนวย  2556  2557  2558  หมายเหตุ

 ตาม GRI
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รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ประจําป 2558 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

    

 

      

 ตัวชี้วัดดานพลังงาน       
 G4-EN3 ปริมาณการบริโภคพลังงานโดยรวม เมกะจูล (MJ) 4,541,864,551.08 3,015,980,591.43 2,379,108,513.62 
  การบริโภคพลังงานทางตรง เมกะจูล (MJ)   3,517,917,008.22 2,265,435,128.01 1,768,090,287.55 
  • นํ้ามันเตา ลิตร (Liter)  83,933,127.00 53,902,830.00 41,860,117.86 
  • ดีเซล ลิตร (Liter)  1,023,596.00 657,318.00 536,149.00 
  • LPG ลิตร (Liter)  316,109.09 326,235.00 409,677.00 
  การบริโภคพลังงานทางออม เมกะจูล (MJ)   1,023,947,542.86 750,545,463.42 611,018,226.07 
  • ไฟฟา เมกะวัตตชั่วโมง 284,429.87   208,484.85   169,727.29
    (MWh)     
 G4-EN6 ปริมาณการใชพลังงาน เมกะจูล (MJ)   3,380,677.00 20,604,613.00 35,135,428.00 
  ความรอนสะสมท่ีลดลงได

  
 ตัวชี้วัดดานการปลดปลอย CO

2

       
 G4-EN15 การปลดปลอย CO2 ตันคารบอนไดออกไซด 404,790.00 270,767.00 214,704.00
    เทียบเทา (Tons CO2)

  
 ตัวชี้วัดดานการใชนํ้า       
 G4-EN8 ปริมาณการบริโภคน้ํา ลานลูกบาศกเมตร  1.42 1.37 1.17
  ในกระบวนการผลิต 

  
 Wastes       
 G4-EN2 ปริมาณของเสียท่ีสามารถนําไปรีไซเคิล รอยละ   98.53   98.22   98.34  
 G4-EN23 ปริมาณของเสียท่ีนําไปเผาทําลาย รอยละ   1.47   1.78   0.36  
  ปริมาณของเสียท่ีนําไปฝงกลบ รอยละ  0 0 1.3

  
 ตัวชี้วัดดานระบบขนสง       
 G4-EN30 จํานวนพาหนะท่ีเปนทรัพยสินของบริษัท
  หรือเชาใชสําหรับขนสงผลิตภัณฑ     
  • รถบรรทุกสายส้ัน คัน   56   56   73  
  • รถบรรทุกสายยาว คัน   700   700   878  
  จํานวนเท่ียวในการขนสงผลิตภัณฑ     
  • รถบรรทุกสายส้ัน เท่ียว   1,432   1,189   6,404  
  • รถบรรทุกสายยาว เท่ียว   3,326   2,010   26,281 

 

2. ตารางสรุปผลการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม

ขอมูลผลการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคม

 ตัวชี้วัด ขอมูล หนวย  2556  2557  2558  หมายเหตุ

 ตาม GRI
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รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ประจําป 2558

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

  3. ตารางสรุปผลการดําเนินงานดานบุคลากร

      

 ตัวชี้วัดดานการจางงาน 
 G4-LA1 จํานวนพนักงาน      
  • จํานวนพนักงานบริษัท คน   1,036   1,059  1,020 
  • จํานวนพนักงานจางเหมา คน   591  492 429 
  จําแนกตามเพศพนักงานบริษัท     
  • ชาย คน   850   865  882 
  • หญิง คน   186   194  138 
  จําแนกตามอายุ     
  • 50 ปข้ึนไป คน   47   61  77 
  • 30 - 50 ป คน   732   765  728 
  • นอยกวา 30 ป คน   257   233  215 
  แบงตามโครงสรางกลุมพนักงานบริษัท     
  • ระดับบริหาร คน   39   40  26 
  • ระดับจัดการ คน   127   142  152 
  • ระดับหัวหนางาน คน   419   420  405 
  • ระดับปฏิบัติการ คน   451   457  437 
  การลาออกของพนักงานบริษัท     
  จํานวนพนักงานท่ีลาออก คน   73   63  118 
  สัดสวนของพนักงานท่ีลาออก รอยละของจํานวน 7.04   5.94  11.56
    พนักงานท้ังหมด   
  จําแนกตามเพศ     
  • ชาย คน   48   43  84 
  • หญิง คน   25   20  34 
  จําแนกตามอายุ     
  • 50 ปขึ้นไป คน   -     -    7 
  • 30 - 50 ป คน   50   45  62 
  • นอยกวา 30 ป คน   23   18  49 
  การจางงานใหมของบริษัท     
  จํานวนพนักงานท่ีถูกรับเขามาใหม คน   128   110  96    
 
 
  สัดสวนของพนักงานท่ีถูกรับเขามาใหม รอยละของจํานวน 12.35   10.38  9.41
    พนักงานท้ังหมด  
  จําแนกตามเพศ     
  • ชาย คน   75   60  73 
  • หญิง คน   53   50  23 
  จําแนกตามอายุ     
  • 50 ปขึ้นไป คน   1   -    - 
  • 30 - 50 ป คน   44   54  25 
  • นอยกวา 30 ป คน   83   56  71 

ป 2558 คัดเลือก
บุคคลภายนอก
71 คน
พนักงานภายใน
16 คน

ขอมูลผลการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคม

 ตัวชี้วัด ขอมูล หนวย  2556  2557  2558  หมายเหตุ

 ตาม GRI
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รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ประจําป 2558 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

 ตัวชี้วัดดานการลาคลอดของพนักงาน       
 G4-LA3 จํานวนพนักงานท่ีใชสิทธิลาคลอด คน   11   9  5 
  จํานวนพนักงานท่ีใชสิทธิลาคลอด คน   10   9  5
  และยังกลับมาทํางาน

 
 ตัวชี้วัดดานการฝกอบรม       
 G4-LA9 ชั่วโมงการฝกอบรมเฉล่ีย     
  จําแนกตามพ้ืนท่ีสาขา     
  • สํานักงานกรุงเทพ ชั่วโมง/คน/ป   22.56   24.32  15.12 
  • โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ชั่วโมง/คน/ป   28.25   29.19  25.48 
  จําแนกตามระดับ     
  • ระดับจัดการ - ระดับบริหาร ชั่วโมง/คน/ป   -     34.83  18.43    
  • ระดับปฏิบัติการ - ระดับหัวหนางาน ชั่วโมง/คน/ป   -     26.74  22.17

 
 ตัวชี้วัดดานการตอตานคอรรัปช่ัน        

 G4-SO4 จํานวนพนักงานท่ีผานการฝกอบรม คน   404   296  189
  เร่ืองจริยธรรมธุรกิจและการส่ือสาร 

 
 ตัวชี้วัดดานจริยธรรมธุรกิจ       
  จํานวนการละเมิดจริยธรรมธุรกิจ กรณี   -     -     -  

 
 ตัวชี้วัดดานการจูงใจและรักษาพนักงาน       
  สัดสวนของพนักงานบริษัท รอยละ   100.00   100.00  100.00
  ที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  ความผูกพันของพนักงานบริษัทท่ีมีตอบริษัท

 
  เปาหมาย รอยละ   65.00   65.00   -    
  จํานวนพนักงานบริษัทท่ีเขารวม
  ทําแบบสํารวจ     
  • พนักงานสํานักงานกรุงเทพ รอยละ   9.00   9.40   -    
  • พนักงานโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน รอยละ   91.00   90.60   -    
  คะแนน     
  • คะแนนความผูกพันบริษัท รอยละ   58.00   54.00   -    
  • คะแนนความผูกพันสํานักงานกรุงเทพ รอยละ   34.00   39.00   -    
  • คะแนนความผูกพันโรงงานบางสะพาน รอยละ 60.00 56.00  -    
      

ไมมีการบันทึก 
ขอมูลของป 2556

ไมมีการรองเรียน
เร่ืองละเมิดจริยธรรมธุรกิจ

ขอมูลผลการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคม

 ตัวชี้วัด ขอมูล หนวย  2556  2557  2558  หมายเหตุ

 ตาม GRI

• ป 2558 ไมไดดําเนินการ
 สํารวจ 
• ใชหลัก Hewitt Associates 
 ในการสํารวจ
 ความผูกพันพนักงาน
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รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ประจําป 2558

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

  4. ตารางสรุปผลการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

      

 ตัวชี้วัดดานความปลอดและอาชีวอนามัย       
 G4-LA6 อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR)     
  • พนักงานและผูรับเหมา กรณี/ลานชั่วโมงทํางาน  2.97 2.92 2.67 
  คาอัตราความถี่การบาดเจ็บ
  ถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)        
  • พนักงานและผูรับเหมา กรณี/ลานชั่วโมงทํางาน  0.99 1.10 0.76

 LITFR : จํานวนพนักงานท่ีบาดเจ็บถึงขึ้นหยุดงาน/จํานวนช่ัวโมงการทํางานในปนั้น X 1,000,000
 IFR : (Number of injury x 1,000,000) / Total working hour

ขอมูลผลการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคม

 ตัวชี้วัด ขอมูล หนวย  2556  2557  2558  หมายเหตุ

 ตาม GRI
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รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ประจําป 2558 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

รางวัล

แหงความภาคภูมิใจ

ป 2558

เกียรติบัตร ESG100 Company 
ในฐานะบริษัทจดทะเบียนหมวดอุตสาหกรรมท่ีมีความโดดเดน
ในการดําเนินธุรกิจดานส่ิงแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล 
โดย สถาบันไทยพัฒน

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน 

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางานระดับประเทศ 
ประจําป 2558 (รางวัลตอเน่ือง 4 ป) 
โดย กระทรวงแรงงาน

รางวัลเกียรติยศ

สถานประกอบกิจการดีเดน

ดานแรงงานสัมพันธ
และสวัสดิการแรงงาน
ประเภท 10 ปติดตอกัน 
(พ.ศ. 2549 - 2558)
โดย กระทรวงแรงงาน

รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน

ประเภทการบริหารความปลอดภัย 
และประเภทการบริหารงานคุณภาพ
โดย กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) 

ประจําป 2558 ระดับดี 

โดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ผลประเมินระดับการพัฒนาความย่ังยืนเร่ือง Anti-Corruption 

ของบริษัทจดทะเบียนไทยป 2558 ในระดับท่ี 4 Certified Level 

โดย สถาบันไทยพัฒน

รางวัลรายงานความย่ังยืน

ประจําป 2558

ประเภท Recognition
โดย สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
และสถาบันไทยพัฒน

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ ป 2558
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ขอบเขตของรายงานฉบับน้ี

 รายงานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” ฉบับประจําป 
2558 นี้ นับเปนรายงานฉบับที่ 7 ที่บริษัทไดจัดทําเพ่ือเผยแพร
สู ผู  ถือหุ น  ผู มีส วนได  เสีย  นักลงทุน  และประชาชนทั่วไป 
ในรายงานฉบับน้ีไดมีการเพ่ิมเติมการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย 
และประเด็นมุงเนนของผูมีสวนไดเสียแตละกลุมและนําประเด็น
เหลาน้ันมากําหนดเปนกรอบการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ตอสังคม เพ่ือใหเห็นภาพท่ีชัดเจนข้ึนทามกลางความทาทาย
และการเปล่ียนของโลก ทัง้ในมิตเิศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดลอม 
 เน้ือหาสวนใหญในรายงานฉบบัน้ีครอบคลมุกลยุทธนโยบาย 
และแนวทางการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอม ในชวงระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2558 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทเปนหลักและมีบางสวน
ที่เชื่อมโยงไปยังบริษัทกลุมเอสเอสไอดวย ทั้งน้ี เพ่ือใหแนใจวา
แนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคมท่ีสําคัญของบริษัท
ไดมกีารสงตอและขยายผลไปสูบรษิทัในกลุมใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน
 อยางไรกต็าม บรษิทัมคีวามมุงมัน่ในการขยายขอบเขตการรายงาน
ใหมากข้ึนในอนาคต 
 การจดัทาํรายงานความรับผดิชอบตอสงัคมฉบบันีป้ระยุกตใช
แนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) G4 
ซึง่เปนแนวทางท่ีใชกันแพรหลายตามหลกัสากล บรษิทัไดเผยแพร
รายงานฉบับน้ีผานเว็บไซต www.ssi-steel.com เพ่ือเพ่ิมโอกาส
ในการเขาถึงขอมูลของทุกทานอีกดวย

การจัดทํารายงาน

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ :
สํานักประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
28/1 อาคารประภาวิทย ชั้น 2 - 3
ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท : 0-2238-3063-82, 
             0-2630-0280-6 
โทรสาร : 0-2236-8890, 
            0-2236-8892

การจัดทํารายงาน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียและประเด็นดานความย่ังยืน

 บริษัทมีชองทางเพ่ือรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน เก่ียวกับการกระทําผิดกฎหมาย รวมถึงการกระทําอ่ืนๆ ที่อยูในขายทําใหผูแจง
หรือบริษัทไดรับความเสียหาย โดยมีมาตรการคุมครองผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน ทั้งน้ี เบาะแสหรือขอรองเรียนท่ีมีถึงคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีผานชองทางการแจงเบาะแสและขอรองเรียนจะไดรับการติดตามและตรวจสอบขอเท็จจริง ดําเนินการปรับปรุงแกไข
ในสวนท่ีเก่ียวของและแจงผลการดําเนินการกลับไปยังผูแจงโดยเร็ว รวมทั้งรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบดวย และมีการสรุป
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเสนอตอคณะกรรมการบริษัทปละสองครั้ง 
 นอกจากน้ียังมีชองทางการส่ือสารกับผูมีสวนไดเสีย 7 กลุมหลัก เพ่ือใหเขาใจมุมมอง ประเด็นท่ีผูมีสวนไดเสียคาดหวังบนพ้ืนฐาน
ของการมีสวนรวมและนํามาประเมินการตอบสนองตอความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเหมาะสม รวมถึงปรับปรุงพัฒนา
อยางตอเน่ืองเพ่ือนําพาธุรกิจสูความย่ังยืน

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียและประเด็นดานความย่ังยืน

 กลุมผูมีสวนไดเสีย ความคาดหวัง ชองทางการส่ือสาร จํานวนคร้ัง

    ในการเช่ือมโยง

 

 ผูถือหุนและนักลงทุน • ระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การประชุมผูถือหุน 1 ครั้งตอป 

  • การบริหารความเส่ียง แบบ 56-1 และรายงานประจําป รายป 

  • ผลประกอบการ กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ   ตามความเหมาะสม 

  • ความคืบหนาของแผนฟนฟูกิจการ เว็บไซตตลาดหลักทรัพยฯ ตอเน่ือง 

  • การตอตานการคอรรัปชั่น การวิเคราะหและคําอธิบาย รายไตรมาส 

    ของฝายจัดการ

    เว็บไซตบริษัท ตอเน่ือง 

    Strategic Partner Meeting รายไตรมาส 

      Twitter ตอเน่ือง 

 ลูกคา • คุณภาพผลิตภัณฑ การประชุม ตอเน่ือง 

  • การสนับสนุนดานเทคนิค  การประชุม  ตอเน่ือง 

  • การสงมอบตรงเวลา การสรางความสัมพันธผานเคร่ืองมือ ตอเน่ือง 

    เชน เว็บไซต คูมือผลิตภัณฑ

    และกิจกรรมตางๆ

  • คุณภาพการบริการ การรับขอรองเรียน  ตอเน่ือง 

  • การเขาถึงสินคา  การเย่ียมชมกิจการ ตอเน่ือง 

  • ขอมูลสินคาท่ีถูกตอง เหมาะสม  เว็บไซต ตอเน่ือง 

  • ผลิตภัณฑที่มีคุณคาทางสังคม เว็บไซต ตามความเหมาะสม

   และสิ่งแวดลอม

 คูคา • การสงเสริมคุณภาพ การประชุมสัมมนาประจําป  ตอเน่ือง 

  • การสงเสริมดานเทคนิค การพบปะ  ตอเน่ือง 

  • การจัดการดานอาชีวอนามัย  กระบวนการในการคัดเลือกสรรหา  ตอเน่ือง

   ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมรวมกัน ระบบใหคําแนะนํา ตอเน่ือง

การจัดทํารายงาน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

 กลุมผูมีสวนไดเสีย ความคาดหวัง ชองทางการส่ือสาร จํานวนคร้ัง

    ในการเช่ือมโยง

 คูแขงทางการคา • การคาอยางเปนธรรม  การประชุมหารือ ตอเน่ือง 
  • ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับ การเขารวมเปนสมาชิกสมาคม   ตอเน่ือง
     ของคูแขงทางการคาดวยวิธีท่ีไมสุจริต การพบปะสังสรรค   ตอเน่ือง
     หรือไมเหมาะสม และแลกเปล่ียนประสบการณรวมกัน
  • ไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคา 

 พนักงาน • สภาพแวดลอม สุขอนามัย  การประชุม  ตอเน่ือง
     ความปลอดภัยในการทํางาน การฝกอบรมภายใน  ตอเน่ือง 
  • การพัฒนาทักษะเพ่ือความกาวหนา กิจกรรมพนักงานสัมพันธ  ตอเน่ือง 
  • การประเมินผลงาน การพบปะ ตอเน่ือง
    และการจายผลตอบแทนท่ีเปนธรรม เสียงตามสาย  ตอเน่ือง
  • การส่ือสาร ระบบอินทราเน็ต ตอเน่ือง 
  • ไมเลือกปฏิบัติในการจางงาน  จดหมายอิเล็กทรอนิกส  ตอเน่ือง 
  • สวัสดิการ การรับขอรองเรียน ตอเน่ือง 
     
 องคกรกํากับดูแล • การสรางงาน  การพบปะใหขอมูล  ตอเน่ือง 
  • การแขงขันท่ีเปนธรรม  การเปนสมาชิก รวมกิจกรรม ตามความเหมาะสม
    และรวมประชุม 
  • ความปลอดภัยในการทํางาน  รวมประชุมและใหขอมูล ตามความเหมาะสม  
  • การลงทุนเพ่ิมเติม    
  • การสงเสริมเศรษฐกิจชาติ  

 สังคมและชุมชน • การพัฒนาชุมชน การพบปะ  ตอเน่ือง 
  • การจัดการดานส่ิงแวดลอม การประชุมประจําเดือน  ตอเน่ือง
    อาชีวอนามัย และความปลอดภัย การประชุมกลุมผูนําการเย่ียมชม  ตอเน่ือง
  • โครงการลงทุนเพ่ิมเติม การสนับสนุนกิจกรรม  ตอเน่ือง 
  • การถายทอดความรู การใหความชวยเหลือ ตอเน่ือง 
  • สนับสนุนกิจกรรมชุมชน กิจกรรมการสื่อสาร ตอเน่ือง 
  • การขนสงผลิตภัณฑ การสํารวจความคิดเห็น  ตามความเหมาะสม 
    การรับขอรองเรียน ตอเน่ือง 
       

การจัดทํารายงาน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การประเมินประเด็นสําคัญดานความย่ังยืน 

 บริษัทไดจัดทํารายงานฉบับนี้  โดยเน้ือหาท่ีไดมาจาก
การพิจารณาโดยการวิเคราะหประเด็นสําคัญ ซึ่งครอบคลุมถึง
การทบทวนความเส่ียงและโอกาสทางธุรกจิในปจจบุนัและอนาคต 
ตามกรอบการดําเนินงานของ Global Reporting Initiative 
(GRI) ประกอบกับขอมูลตางๆ ที่ไดจากผูมีสวนไดเสียภายใน
ระหวางการจัดทํารายงาน และประเมินสาระสําคัญตามแนวทาง
การรายงานของ GRI เวอรชั่น 4 (G4) และเปนรายงานระดับ 
“Core” โดยเปดเผยหมวดสําคัญ (Material Aspect) ซึ่งแสดงถึง
รายละเอียดของแตละตัวช้ีวัดในตารางแสดงตัวช้ีวัด (GRI G4 
Content Index) 

 1. คัดเลือกประเด็น 

  ระบุประเด็นท่ีมีนัยสําคัญดานความย่ังยืน โดยพิจารณา
จากตัวช้ีวัดตามมาตรฐานของ GRI มาตรฐานสากลในธุรกิจ
เดียวกัน และแนวโนมของธุรกิจเหล็ก กอนคัดเลือกประเด็น
ที่มีนัยสําคัญตอกลยุทธทางธุรกิจ ประเด็นความเสี่ยงทางธุรกิจ
และกลยุทธดานความย่ังยืนของบริษัท ประเด็นท่ีผูมีสวนไดเสีย
ใหความสําคัญและคาดหวัง และสรางคุณคารวมกัน 
 

ความสําคัญดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอมตอการดําเนินธุรกิจ

คว
าม
สํา
คัญ

ขอ
งผู
มีส
วน
ได
เสี
ย

ประเด็น
ท่ีมีนัยสําคัญ
ปานกลาง

7, 8, 9

ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญนอยสุด
ไมรายงาน

ประเด็น
ท่ีมีนัยสําคัญสูงสุด

1, 2, 3, 4, 5, 6
 ตารางประเมินนัยสําคัญ

 1.  การสรางคุณคาใหกับลูกคาและการฟนฟูกิจการ
 2.  การกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการประกอบธุรกิจ
  ดวยความเปนธรรม
 3.  การตอตานการทุจริต
 4.  การจัดการดานส่ิงแวดลอม
 5.  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 6.  การจัดการทรัพยากรน้ํา
 7.  การพัฒนาบุคลากรและสิทธิมนุษยชน
 8.  นวัตกรรมเพ่ืออนาคตท่ีย่ังยืน
 9.  การพัฒนาชุมชนทองถ่ิน

 2. ประเมินสาระสําคัญ 

  ประเมินประเด็นท่ีมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ 
และประเด็น ท่ีผู มี ส วนได เ สียใหความสนใจ  ตามระดับ
นัยสําคัญสูงสุดและปานกลาง สําหรับประเด็นอื่นๆ ท่ัวไป
บริษัทไดรายงานผานชองการส่ือสารท่ีมี อาทิ รายงานประจําป
แบบรายงาน 56-1 เว็บไซต หรือชองทางอ่ืนๆ ของบริษัท 

 3. การทวนสอบประเด็น

  สอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย เพ่ือใหขอมูล
ทีร่ายงานสอดคลองกับประเด็นท่ีอยูในความสนใจและความคาดหวัง
ของผูมีสวนไดเสีย โดยคณะทํางานบริหารระบบความรับผิดชอบ
ตอสังคมตรวจสอบการประเมินประเด็นท่ีมีนัยสําคัญตอองคกร 
และกําหนดรูปแบบของรายงานเพื่อใหมั่นใจวารายงาน
มีความครอบคลุมประเด็นท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับบริษัท 
และความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย

การจัดทํารายงาน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

GRI Content Index

General Standard Disclosures

 Fully Reported
 Partially Reported
 Not Reported

GRI Aspect Indicator

Level of 

Reporting

Page

Note

CSR Report Annual Report

Strategy and Analysis G4-1 2 - 5 -   -   
G4-2 2 - 5, 12 - 13 24 - 29 -   

Organizational Profile G4-3 6, 50 -   -   
G4-4 6, 50 -   -   
G4-5 52 -   -   
G4-6 13  4 - 5 -   
G4-7 6 - 7 6 - 7, 10 - 11, 13 - 16 -   
G4-8 6, 12 - 13 -   -   
G4-9 6, 50 -   -   

G4-10 32, 46 -   -   
G4-11 - -   Not applicable 
G4-12 8 - 10, 13 - 16  17 - 20 -   
G4-13 -  4 - 5, 8 - 9 -   
G4-14 12 - 13, 14 - 27  25 - 29 -   
G4-15 2 - 5, 44 -   -   

G4-16 30 - 31 -   Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition 
against Corruption (CAC)

Identified Material Aspects 
and Boundaries

G4-17 - 17 -   
G4-18 50 - 53 -   -   

G4-19 53 -   “Results of Significant Issue 
Assessment 2015”

G4-20 50 - 53 -   The Aspect is material within 
the organization, refer to “About 
this report” and “Assessment of 
SSI’s Key Sustainability Issues”

GRI Content Index
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

GRI Aspect Indicator

Level of 

Reporting

Page

Note

CSR Report Annual Report

Identified Material Aspects 
and Boundaries

G4-21 27, 50 - 53 -   page 27 “Result of Stakeholder 
Survey” and page 50 - 53 

“About this report” 

G4-22 2 - 5, 13 -   -   
G4-23 2 - 5, 50 - 53 -   -   

Stakeholder Engagement G4-24 9 - 10, 51 - 52 -   “Stakeholder Engagement”
G4-25 9 - 10, 51 - 52 -   “Stakeholder Engagement”

G4-26 9 - 10, 51 - 52 -   “Stakeholder Communication 
Process”

G4-27 27, 51 - 52 -   “Stakeholder Communication 
Process”

Report Profile G4-28 50 -   -   
G4-29 50 -   -   
G4-30 50 -   -   
G4-31 50 -   -   

G4-32 54 - 59 -   -   

G4-33 - 138 Our financial data are audited 
by Independent Auditor 

Governance G4-34 8 - 10 82 - 86, 92 -   
G4-35 11 92 -   
G4-36 11 92 -   
G4-37 - 35 - 54, 92 -   
G4-38 - 94 - 96 -   
G4-39 - 35 - 54 -   
G4-40 - 94 - 96 -   
G4-41 - 84 - 85 -   
G4-42 11 4 - 5, 64 - 65, 72 - 74, 192 -   
G4-43 33 74, 89 - 90 -   
G4-44 11 88 -   
G4-45 - 25 - 29, 64 - 65 -   
G4-46 - 25 - 29, 64 - 65 -   
G4-47 11 64 - 65 -   
G4-48 53 - -   
G4-49 11 64 - 65 -   
G4-50 - - In 2015, there was zero case.
G4-51 - 56 - 58 -   
G4-52 - 56 -   
G4-53 - 88 -   

G4-54 - - Not applicable
G4-55 - - Not applicable: 

Proprietary information

Ethics and Integrity G4-56 9 - 10 - -   
G4-57 30 - 31  79 - 80 -   
G4-58 30 - 31  79 - 80 -   

GRI Content Index
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

GRI Aspect

Location of 

Disclosure

Indicator

Level of 

Reporting

Page

CSR Report Annual Report

General SSI G4-Disclosures 
on

 Management 
Approach 

(DMA)

2 - 5, 9 - 10 -

Economic

GRI Aspect

Location of 

Disclosure

Indicator

Level of 

Reporting

Page

CSR Report Annual Report

Economic Performance SSI G4-EC1 2 - 3, 44  127 - 136
Partner G4-EC2 20 - 24 -   

Customer G4-EC3 Not applicable
Community G4-EC4 -   -   

Market Presence SSI G4-EC5 -   -   
G4-EC6 -   -   

Indirect Economic Impacts SSI G4-EC7 -   -   
Community G4-EC8 2 - 5, 44 -   

Procurement Practices SSI G4-EC9 2 - 5, 40, 44 -   

Environmental

GRI Aspect

Location of 

Disclosure

Indicator

Level of 

Reporting

Page

CSR Report Annual Report

Materials SSI G4-EN1 16 -   
G4-EN2 25, 45 -   

Energy SSI G4-EN3 16 - 17, 45 -   
G4-EN4 Not applicable
G4-EN5 21 -   
G4-EN6 16 - 17 -   
G4-EN7 16 - 17 -   

Water SSI G4-EN8 17 - 18, 45 -   
G4-EN9 17 - 18, 45 -   

G4-EN10 17 -   
Biodiversity SSI G4-EN11 -   -   

Community G4-EN12 -   -   
G4-EN13 19 - 20 -   
G4-EN14 19 - 20 -   

Specific Standard Disclosures Overview

GRI Content Index
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

GRI Aspect

Location of 

Disclosure

Indicator

Level of 

Reporting

Page

CSR Report Annual Report

Emission SSI G4-EN15 20 - 21, 45 -   
G4-EN16 20 - 21, 45 -   
G4-EN17 -   -   
G4-EN18 20 - 24 -   
G4-EN19 20 - 25 -   
G4-EN20 - -   
G4-EN21 20 - 24 -   

Influents and Waste SSI G4-EN22 17 - 18 -   
G4-EN23 25, 45 -   
G4-EN24 -   -   
G4-EN25 -   -   
G4-EN26 -   -   

Product and Services SSI G4-EN27 15 -   
G4-EN28 -   130

Compliance SSI G4-EN29 -   -   
Transport SSI G4-EN30 15, 45 -   
Overall SSI G4-EN31 -   -   
Supplier Environmental 
Assessment

SSI G4-EN32 2 - 5, 19 -   
G4-EN33 15 -   

Environmental Grievance 
Mechanisms

SSI G4-EN34 27, 51 - 52 -   

Social

GRI Aspect

Location of 

Disclosure

Indicator

Level of 

Reporting

Page

CSR Report Annual Report

Employment SSI G4-LA1 32, 46 -   
G4-LA2 34, 44 -   
G4-LA3 47 -   

Labor/Management Relations SSI G4-LA4 -   -   
Occupational Health 
and Safety

SSI G4-LA5 16 -   
G4-LA6 2 - 5, 14, 48 -   
G4-LA7 -   -   
G4-LA8 -   -   

Training and Education SSI G4-LA9 15, 33, 47 -   
G4-LA10 47 -   
G4-LA11 47 -   

Diversity and Equal 
Opportunity

G4-LA12 32 -   

Equal remuneration for women 
and men

SSI G4-LA13 -   -   

GRI Content Index
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

GRI Aspect

Location of 

Disclosure

Indicator

Level of 

Reporting

Page

CSR Report Annual Report

Labor Practices and Decent Work

Supplier Assessment for 
labor practices

  SSI Supplier G4-LA14 SSI found no illegal actions from 
performing supplier assessments, 

auditing and evaluation.

G4-LA15 - - 

Labor practices grievance 
mechanisms

SSI G4-LA16 SSI has received no significant 
complaints, affecting the business.

Human Rights

Investment SSI G4-HR1 47 -   
G4-HR2 33, 47 -   

Non-discrimination SSI G4-HR3 47 -   

Freedom of association 
and collective bargaining

SSI G4-HR4 9, 10 -   

Child Labor SSI G4-HR5 32, 46 No case of child labor 
in our operations.

-   

Forced or compulsory labor SSI G4-HR6 32, 46 No case of forced 
labor in our operations.

-   

Security practices SSI G4-HR7 -   -   
Indigenous rights SSI G4-HR8 -   -   
Assessment SSI G4-HR9 -   -   
Supplier human rights 
assessment

SSI Supplier G4-HR10 SSI found no illegal actions from 
performing supplier assessments, 

auditing and evaluation.

G4-HR11 -   -   

Human rights grievance 
mechanisms

SSI G4-HR12 -   -   

GRI Content Index
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

Society

GRI Aspect

Location of 

Disclosure

Indicator

Level of 

Reporting

Page

CSR Report Annual Report

Local Communities SSI G4-DMA 36 -   
G4-SO1 2 - 5, 36, 44 -   
G4-SO2 27 -   

Anti-corruption SSI G4-SO3 30 - 31 -   
G4-SO4 30 - 31, 47 -   

G4-SO5   30 - 31 In 2015, there was no corruption case.
Public policy SSI G4-SO6 -   -   
Anti-competitive behavior SSI G4-SO7 -   20 

G4-SO8 -   -   
Supplier assessment for 
impacts on society

SSI G4-SO9 -   SSI found no illegal actions 
from performing supplier 
assessments, auditing 

and evaluation.   

G4-SO10 -   -   

Grievance mechanisms for 
impacts on society

SSI G4-SO11 -   -   

Product Responsibility

GRI Aspect

Location of 

Disclosure

Indicator

Level of 

Reporting

Page

CSR Report Annual Report

Customer Health and Safety SSI G4-PR1 -   -   
G4-PR2 -   -   

Products and service labeling SSI G4-PR3 -   -   
G4-PR4 -   -   
G4-PR5 44 -   

Marketing Communications SSI G4-PR6 -   -   
G4-PR7 -   -   

Customer privacy SSI,
Partner,

Customer

G4-PR8 SSI strictly protects confidential information of customers 
(as promagated in the Business Ethics of the Company). 

In 2015, there was no substantiated complaint 
regarding breaches of customer privacy 

and losses of customer data, page 9, 28 - 29.

Compliance SSI,
Partner,

Customer

G4-PR9 In 2015, there was no fines for non-compliance 
with laws and regulations concerning the provision 

and use of products and services. 
Annual report page 79

GRI Content Index
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