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can change 
กล้าเปลี่ยน
Be the leader of change 
เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง

integrity
ซื่อตรง
We do what we say 
ทำาในสิ่งที่เราพูด

Fighting spirit 
จิตใจนักสู้
Never give up 
สู้ไม่ถอย

aim for excellence
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
Anything is possible
ทุกอย่างเป็นไปได้

teamwork 
การทำางานเป็นทีม
One for all, all for one 
เพื่อส่วนรวม ร่วมเป็นหนึ่งเดียว

service-mind 
สำานึกในการให้บริการ
Deliver more than
expected 
ให้มากกว่าที่ถูกคาดหวัง

ค่านิยม     

วิสัยทัศน์			                                      

Leading	Innovative	
and	Reliable	Steel	Company

พันธกิจ                                         

Innovate	premium	value	steel	product,	
service	and	market	for	customers;	create	sustainable	
shared	value	and	trust	for	stakeholders
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3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 
1) ขับเคลื่อนธุรกิจเดิม โดยกำาหนดยุทธศาสตร์
 ที่สอดคล้องกับทิศทางอนาคตของกลุ่ม 
 สร้างสรรค์นวัตกรรม เติบโตอย่างยั่งยืน  
2)  สร้างธุรกิจใหม่ในขอบเขตธุรกิจ
 ที่กลุ่มมีความชำานาญ (Home Ground)  
3)  สร้างฐานธุรกิจของกลุ่มให้แข็งแกร่ง
 โดยหน่วยงานสนับสนุนกลุ่ม ซึ่งได้กำาหนดให ้
 การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์หลัก 
 ในการสร้างพื้นฐานที่มั่นคง
 และการเติบโตให้กับธุรกิจ 

นายวิน วิริยประไพกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารกลุ่ม
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

สารจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
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เรียน ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

 ในป ี2561 บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หรอื เอสเอสไอ  ไดม้กีารทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) ขับเคลื่อนธุรกิจเดิม โดยกำาหนด
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับทิศทางอนาคตของกลุ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม เติบโตอย่างยั่งยืน  
2) สร้างธุรกิจใหม่ในขอบเขตธุรกิจที่กลุ่มมีความชำานาญ (Home Ground) และ 3) สร้างฐาน
ธุรกจิของกลุม่ใหแ้ขง็แกรง่โดยหนว่ยงานสนบัสนนุกลุม่ ซึง่ไดก้ำาหนดใหก้ารพฒันาอยา่งยัง่ยนื
เป็นหนึ่งยุทธศาสตร์หลักในการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและการเติบโตให้กับธุรกิจ 
 การดำาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวนอกจากจะตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของ
บริษทั “Leading Innovative and Reliable Steel Company” และพนัธกิจ “Innovate premium 
value steel product, service and market for customers; create sustainable shared value 
and trust for stakeholders” แล้วยังทำาให้บริษัทสามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียในสังคมใกล้และสังคมไกลในมิติของสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม รวมถึง 
ตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรและสอดคล้องกับ 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาติอีกด้วย

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2561

ด้านเศรษฐกิจ

 ในป ี2561 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารรวม 31,428 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 24 จากปกีอ่นหนา้ จากราคาขายทีเ่พิม่ขึน้ของธรุกจิเหลก็แผน่รดีรอ้นตามภาวะ 
ราคาเหล็กในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้น โดยมีปริมาณขายเหล็กรวม 1,441 พันตัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 มี EBITDA 1,665 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 73 (หากไม่รวมกำาไรจากอัตรา
แลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากภาระหนีต้ามแผนฟืน้ฟกูจิการ 162 ลา้นบาท จะม ีOperating 
EBITDA เท่ากับ 1,503 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 55 จาก 3,347 ล้านบาท ในปี 2560) 
มีกำาไรสุทธิ 194 ล้านบาท ลดลงจาก 4,535 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 96 จากปีก่อนหน้า 
จากต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น ส่วนต่างระหว่างราคาขาย 
และต้นทุนวัตถุดิบหลักที่นำาเข้ามีระดับที่ลดต่ำาลงตามสภาวะราคาเหล็กในประเทศและ 
ราคาเหล็กโลกของธุรกิจเหล็กรีดร้อน
 1. เราจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products: PVPs) 
  จำานวน 732.46 พันตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของปริมาณขายรวม ซึ่งเป็นสัดส่วน 
  ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 11
 2. เราสร้างผลประโยชน์ให้กับธุรกิจ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน 
  บางสะพานจำานวน 471 ราย ดว้ยการจดัซือ้สนิคา้และบรกิารมลูคา่รวม 252 ล้านบาท 
  และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมาเป็นคู่ค้าใหม่ได้ 2 ราย
 3. กลุ่มเอสเอสไอมีการจ้างพนักงานทั้งสิ้น 2,645 คน  โดยในจำานวนนี้เป็นการจ้างงาน 
  ของกลุม่เอสเอสไอทีโ่รงงานบางสะพานจำานวน 2,326 คน (เปน็พนกังานทีม่ภีมูลิำาเนา 
  ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำานวน 1,613 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 69) นอกจากนี้
  ยังมีการจ้างพนักงานจ้างเหมาจำานวน 483 คน

สารจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
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ด้านสังคม

 บริษัทได้ดำาเนินโครงการเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการสร้างความ
แข็งแกรง่ใหก้บัผูด้อ้ยโอกาส และโครงการพฒันาชมุชน ใน  4 ดา้นหลกั 
คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
การสง่เสรมิอาชพีและพฒันารายได ้และการพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี 
รวมท้ังการสนับสนุนเพิ่มเติมในกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม
พื้นถิ่นจำานวน 44 โครงการ ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับประโยชน์จาก
กิจกรรม 17,874 คน

 1. โครงการเพื่อสังคม

	 	 •	 การพัฒนาทุนทางสังคม
   บริษัทร่วมกับมูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ-
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช-
นครินทร์ จัดการแข่งขันสหวิริยากรุงเทพไตรกีฬา ครั้งที่ 7 เพื่อนำา 
เงินรายได้จากกิจกรรมมอบให้มูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ มูลนิธิเพ่ือช่วยเหลือ 
เด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำานักงาน 
ศาลยุติธรรม เพื่อใช้สาธารณประโยชน์เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชากร
   การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน  
2561 ร่วมกับพันธมิตรผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก เรามอบ 
เงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจำานวน  
2.6 ล้านบาท แก่มูลนิธิผู้ดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
ยอดบริจาครวม 11 ปี กว่า 26.6 ล้านบาท

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา
จะไม่ได้จำากัดอยู่ที่การดำาเนินงาน
ที่มีความรับผิดชอบ แต่หมายรวมถึง
การแสวงหาโอกาสที่เป็นการสร้างคุณค่า
หรือผลกระทบในเชิงบวกที่ทั้งธุรกิจ 
และสังคมจะได้รับจากการเติบโตของธุรกิจ
ให้เกิดเป็นระบบเศรษฐกิจที่ตอบสนอง
ต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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	 	 •	 ด้านการพัฒนาวัฒนธรรมจิตอาสา
   ในปี 2561 พนักงานเอสเอสไอได้ร่วมมือกับชุมชน 
ในการดำาเนินกิจกรรมเอสเอสไออาสาจำานวน 20 ครั้ง รวมพนักงาน
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 830 คน หรือคิดเป็น 6,640 ชั่วโมงงาน  
และประชาชนในชมุชนรว่มกจิกรรมอาสาพฒันาชมุชนทัง้สิน้ 952 คน  
หรือคิดเป็น 7,616 ชั่วโมงงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

 ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเราในปีที่ ผ่านมา 
เรายังคงทำาได้ดีกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำาหนด และการจัดการ
ด้านความปลอดภัยดีขึ้น จากค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้น
หยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำางาน (LTIFR) ในปี 2561 เท่ากับ 
0.31 ลดลงจากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 0.66 แต่เรายังคงมุ่งมั่นดำาเนิน
มาตรการต่างๆ ที่ทำาให้ LTIFR ลดต่ำาลงให้เข้าใกล้ศูนย์หรือเท่ากับ
ศูนย์ และไม่มีพนักงานป่วยเป็นโรคอันเนื่องมาจากการทำางาน 
เช่น โครงการจิตอาสาสร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัย  
สิ่งแวดล้อม การฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการทำางาน เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้เรียนรู้ถึง
แหล่งอันตรายจากการปฏิบัติงานพร้อมแนวทางการป้องกันและ
ควบคุมอันตราย

รางวัลด้านความยั่งยืน

 บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ประกอบด้วยรางวัล Thailand Energy 
Awards 2018 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุมดีเด่น 
รางวลั “EIA Monitoring Awards 2018” ยอดเยีย่ม ประเภทอตุสาหกรรม 
ประกาศนียบัตรโครงการนำาร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาต 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย (T-VETS) 
ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า

 นับตั้งแต่ปี 2562 การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเราจะไม่ได้จำากัด 
อยูท่ีก่ารดำาเนนิงานทีม่คีวามรบัผดิชอบ แตห่มายรวมถงึการแสวงหา
โอกาสที่เป็นการสร้างคุณค่าหรือผลกระทบในเชิงบวกที่ทั้งธุรกิจ 
และสังคมจะไดร้บัจากการเตบิโตของธุรกจิใหเ้กดิเป็นระบบเศรษฐกจิ
ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
 

 2. โครงการพัฒนาชุมชน

	 	 •	 ด้านส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจครัวเรือน
   โครงการธนาคารชุมชนจำานวน 18 แห่งที่บริษัท
สนบัสนนุและสง่เสริมใหช้มุชนดำาเนินการจดัตัง้มีผลการดำาเนินงาน 
ที่น่าพอใจและเป็นฐานรากสำาคัญของเศรษฐกิจชุมชน ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2561 มีกองทุนรวมทั้งสิ้น 33 ล้านบาท และมีสมาชิก
ร่วมโครงการได้รับประโยชน์รวม 3,625 ราย ในขณะที่สภาผู้นำา
ชุมชนจำานวน 9 แห่ง ทำาหน้าที่บริหารจัดการชุมชนของตนเองแบบ 
มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
	 	 •	 ด้านการศึกษาและเยาวชน
   โครงการพัฒนาศักยภาพช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม
เหล็กครบวงจร โดยร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
นอกจากจะช่วยให้เยาวชนในพื้นที่มีสถาบันการศึกษาและหลักสูตร
คุณภาพให้เรียนแล้วยังช่วยให้ระดับการเข้าถึงแรงงานฝีมือของ
บริษัทสูงขึ้น ปัจจุบัน มีผู้ที่สำาเร็จการศึกษาจากโครงการดังกล่าว
แล้ว 11 รุ่น รวม 639 คน โดย 176 คนรว่มงานกับบรษิทัในกลุม่เหล็ก
สหวิริยา
   โครงการกองทุนสหวริยิารว่มพัฒนาคณุภาพการศกึษา
บางสะพาน ในปี 2561 มีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ 7 แห่ง ทุกแห่ง
ดำาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของแผน โรงเรียนที่ครบระยะเวลา
ดำาเนนิโครงการ 6 แหง่  ทุกแหง่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิของโครงการ
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามเป้าหมายที่กำาหนด
	 	 •	 ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   บริษัทได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำาเนิน
กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบด้วยโครงการสหวิริยารักษ์บางสะพาน รักษ์สิ่งแวดล้อม  
โครงการเอสเอสไอรักษ์ชายหาด โครงการสองล้อรักษ์บางสะพาน 
โครงการธนาคารขยะเอสเอสไอสำาหรับสถานศึกษา และโครงการ
ค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์รวมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
2,726 คน



SSI กับ SDGs

ร�ายงานความยั่งยืน ปี 2561
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
1. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
 สากล (ISO 14001)
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
3. ผลักดันการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
 สภาพภูมิอากาศ
5. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนผ่านโครงการ
 ด้านสิ่งแวดล้อม

การสร้างคุณค่าร่วมกับลูกค้าและคู่ค้า
1. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้านวัตกรรม
 และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า
 อย่างต่อเนื่อง
2. จัดซื้อจัดหาวัสดุและบริการจากชุมชน
 ในพื้นที่
3. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
 ให้กับอุตสาหกรรม

การจัดการด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย
1. ส่งเสริมงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
 และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
 ผ่านโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจาก
 การทำางาน  และโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
 การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย 
2. บริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อม
 ในการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 
3. จัดการความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุดิบ
 และผลิตภัณฑ์

การดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
1. ปฏิบัติต่อคู่ค้า-คู่แข่งขันทางการค้า
 อย่างเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามข้อกฎหมาย
 ของภาครัฐ 
2. สนับสนุนภาครัฐในการดูแลการค้าเสรี
 ที่เป็นธรรม
3. สนับสนุนการดำาเนินนโยบายการต่อต้าน
 การทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท และเป็น
 สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
 ในการต่อต้านการทุจริต

 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) มุ่งพัฒนาธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริม
คุณค่าตลอดห่วงโซ่ธุรกิจเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมเติบโตอย่างมีคุณภาพ เกิดการลงทุน ขยาย 
การจ้างงาน และการจ่ายภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ นำาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ 
การพัฒนาของบริษัทสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ UN Sustainable Development 
Goals (SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นวาระแห่งการพัฒนาโลกระหว่างปี 2558 - 2573

การพัฒนาบุคลากร
และสิทธิมนุษยชน
1. กำาหนดโครงสร้างการจ้างงาน 
 คา่ตอบแทนและสวสัดกิาร การพฒันา
 ทักษะความรู้อย่างต่อเนื่อง
2. สร้างความสมดุลระหว่างชีวิต
 การทำางาน ชวีติสว่นตวัและครอบครวั 
 (Work Life Balance) 
3. ไม่เลือกปฏิบัติในการสรรหาพนักงาน
4. ดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
 และสภาพแวดล้อมพนักงาน

การพัฒนาชุมชนและสังคม
1. ส่งเสริมการออมเงินของชุมชน
 ในพื้นที่ดำาเนินธุรกิจ
2. ส่งเสริมประชาชนและเยาวชน
 มีความรู้และทักษะในการดำาเนิน
 ธุรกิจและพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้
3. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ของชุมชนผ่านกิจกรรมและโครงการ
 ด้านความยั่งยืน
4. การจ้างงานโดยมุ่งเน้นบุคลากร
 ในพื้นถิ่น ส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
 และลดการอพยพย้ายถิ่น



การดำาเนินธุรกิจ
ของเอสเอสไอ

บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด 
(มหาชน) หรอื เอสเอสไอ เป็นผู้ผลติ
เหล็กแผ่นรดีร้อนชนดิม้วนรายใหญ่ที่สุด
ในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ 
ด้วยกำาลังการผลติเหล็กแผ่นรดีร้อน
ชนดิม้วนสูงสุด 4 ล้านตันต่อปี โดยมุ่งเน้น
การนวัตกรรมผลติภัณฑ์เหล็กแผ่นชั้น
คุณภาพพเิศษเพื่อรองรับความต้องการ
ใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้นของภูมภิาค สำาหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน การขนส่ง 
และการก่อสร้าง นอกจากนี้ เอสเอสไอ
มกีารร่วมลงทุนในโครงการต่อเนื่อง
ที่สำาคัญ ประกอบด้วย 
บรษิัท เหล็กแผ่นรดีเย็นไทย จำากัด 
(มหาชน) (TCRSS) ซึ่งเป็นผู้ผลติ
เหล็กแผ่นรดีเย็น รายแรกและ
รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 

ท่านสามารถสบืค้นข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่ 

http://www.ssi-steel.com

บรษิัท เหล็กแผ่นเคลอืบไทย จำากัด (TCS) 
ผู้ผลติเหล็กแผ่นเคลอืบสังกะสดี้วยกรรมวธิี
ทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ที่สุด
ของเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ โรงงานทั้งหมด
ในประเทศไทยของกลุ่มเอสเอสไอ 
ตั้งอยู่บนชายฝั่งด้านตะวันตกของอ่าวไทย 
ณ อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบครีขีันธ์ 
ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพยีง 
400 กโิลเมตร และเป็นทำาเลยุทธศาสตร์
ที่ดทีี่สุดในประเทศสำาหรับการดำาเนนิธุรกจิ
เหล็กแบบครบวงจร 
บรษิัท ท่าเรอืประจวบ จำากัด (PPC) 
ให้บรกิารท่าเรอืพาณชิย์เอกชน 
ที่มคีวามลกึที่สุดในประเทศไทยรองรับ
การขนถ่ายวัตถุดบิและผลติภัณฑ์เหล็ก
ได้ในปรมิาณมาก นอกจากนี้ เอสเอสไอ
ยังขยายขดีความสามารถในงานวศิวกรรม

บรกิารโดยลงทุนร้อยละ 100 ในบรษิัท  
เวสท์โคสท์ เอ็นจเินยีริ่ง จำากัด (WCE) 
ให้บรกิารงานด้านวศิวกรรมและซ่อมบำารุง 
รวมถงึการออกแบบทางวศิวกรรม
ที่มคีวามเชี่ยวชาญในธุรกจิเหล็ก 

พนักงานของเอสเอสไอทุกคน
มีความมุ่งมั่น และพลังขับเคลื่อน
สู่ความส�าเร็จ ซึ่งสะท้อนผ่านวิสัยทัศน์
ของบริษัท “Leading Innovative and 
Reliable Steel Company” และพันธกิจ 
“Innovate premium value steel product, 
service and market for customers; 
create sustainable shared value 
and trust for stakeholders”

ร�ายงานความยั่งยืน ปี 2561
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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เสริมสร้างรายได้ และสนับสนุน
ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

 ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้  ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้

ธุรกิจ

เหล็กปล�ยนำ้�
ธุรกิจ

ท�งทะเล
ธุรกิจ

วิศวกรรม

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
 ง�นด้�นวิศวกรรมและซ่อมบำ�รุง  

 และออกแบบท�งวิศวกรรม  

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำากัด
 เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี

 ด้วยกรรมวิธีท�งไฟฟ้�   

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด
 ท่�เรือพ�ณิชย์เอกชน 

99
.9

9%

3.
7 %

51
 %

ธุรกิจหลัก

ธุรกิจ

เหล็กปล�ยนำ้�

เสริมสร้างรายได้ และสนับสนุน
ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

    ประเภทปรับผิวและเคลือบนำ้�มัน  

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน)
 เหล็กแผ่นรีดเย็น

ธุรกิจ

เหล็กรีดร้อน

โครงสร้าง
กลุ่มเอสเอสไอ                                     

35
.19

 %

ร�ยง�นประจำ�ปี 2561
บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน)

09ร�ยง�นประจำ�ปี 2561
บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน)
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การดำาเนินงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวคิดและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัท

 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ  
มีนโยบายดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดตาม
ปรชัญาในการดำาเนนิธรุกจิและจรยิธรรมธรุกจิ ซึง่ไดห้ลอ่หลอมเปน็วถิี 
แห่งการผลักดัน ขับเคลื่อน พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน 

ปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

1. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

 บริษัทมุ่งที่จะกระทำาการตามหน้าที่  ด้วยความตั้งใจให้เกิด 
ผลในทางที่ดีกว่าเสมอ ด้วยการศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุง 
สิง่ต่างๆ ให้ดยีิง่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่พัฒนาองคก์รไปสูค่วามเปน็เลศิ
ในทุกๆ ด้านตลอดไป

2. ยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ  

 บริษัทยึดหลักการผลิตสินค้าและให้บริการ โดยให้ความสำาคัญ
กับคุณภาพในทุกขั้นตอน เพื่อสนองตอบต่อความพึงพอใจของลูกค้า 
ด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่าลูกค้ายินดีจ่ายเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเสมอ 

3.  เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร  

 บริษัทเชื่อมั่นว่า พนักงานที่ดีมีคุณภาพ จะนำามาซึ่งความสำาเร็จ 
ขององค์กร บริษัทจึงสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่จะมาร่วมงานกับ
บริษัทอย่างเข้มงวด ดูแลให้มีสวัสดิการ และค่าตอบแทนที่เหมาะสม
และเปน็ธรรม จะดำาเนนิการพฒันาและฝกึอบรมพนกังานอยา่งตอ่เนือ่ง  
ตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตการทำางานที่ดี มีสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทำางาน

4.  ตั้งมั่นในจริยธรรม 

 บริษัทมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
ด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่าการมีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ จะช่วย 
ให้ประเทศชาติก้าวหน้ามั่นคง สังคมสงบสุข และส่งผลให้ธุรกิจ 
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า 
พนักงาน องค์กรที่กำากับดูแล ชุมชนและสังคม 

5. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

 บริษัทถือมั่นเสมอมาว่าบริษัทเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม และ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมย่อมกระทบต่อบริษัท บริษัทจึงถือเป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันพัฒนาทั้งธุรกิจของบริษัท
และสังคมควบคู่กันไป โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อช่วยกัน
สรา้งสรรคส์งัคม รวมทัง้ดแูลรกัษา พฒันา และอนรุกัษส์ภาพแวดลอ้ม
อย่างต่อเนื่อง

จริยธรรมธุรกิจ

 บริษัทจะดำ า เนินธุ รกิ จบนพื้ นฐานของความรับผิดชอบ  
ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสามารถในการแข่งขัน  
โดยปฏิบัติและประสานประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วย 
ความเป็นธรรม ดังนี้ 
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1.  ผู้ถือหุ้น

 บริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่
สรา้งมลูคา่เพิม่แกผู่ถ้อืหุน้ในระยะยาว จงึกำาหนดแนวทางให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1) ปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเตม็ความสามารถ ดว้ยความซือ่สตัยสุ์จรติ 
ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 
โดยรวม
 2) นำาเสนอรายงานผลประกอบการ รายงานฐานะทางการเงิน 
และรายงานอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล
 3) แจ้งผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ม 
ในอนาคตของบริษัทท้ังในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
 4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ  
ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำาเนินการใดๆ  
ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

2. ลูกค้า

 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญและความพึงพอใจของลูกค้า  
ที่มีผลต่อความสำาเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีความต้ังใจอย่าง 
แน่วแน่ที่จะแสวงหาวิธีการที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้า
ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ตลอดเวลา และเป็นทีไ่วว้างใจ
ของลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1)  ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่า
ความคาดหมายของลูกค้า
 2)  ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบ 
เกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง 
ทีเ่ปน็เหตใุหล้กูคา้เขา้ใจผดิเกีย่วกับคณุภาพ ปรมิาณ หรอืเงือ่นไขใดๆ  
ของสินค้าและบริการนั้นๆ
 3)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณี 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ  
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
 4)  จดัให้มรีะบบและชอ่งทางทีใ่หล้กูคา้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัคณุภาพ 
ปริมาณ และความปลอดภัย ของสินค้าและบริการ และลูกค้าต้อง 
ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
 5)  รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์โดย 
มิชอบ
 6)  ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

3. คู่ค้า 

 บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยตั้งอยู่ 
บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย บริษัท 
จึงให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามพันธสัญญา  
การเจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมท้ังหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำาให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า
กับคู่ค้า
 2)  กรณีที่มี ข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่าย 
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคู่ค้า  
และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว
 3)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด กรณี 
ทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ใดได ้ตอ้งรบีแจง้คูค่า้ทราบลว่งหนา้ 
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

4. คู่แข่งทางการค้า

 บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม 
โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1)  ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธี
ที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
 2)  ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา 
ในทางร้าย
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5. พนักงาน

 บรษิทัตระหนกัวา่พนกังานเปน็ทรพัยากรทีม่คีา่ยิง่ตอ่ความสำาเรจ็
ของบริษัท จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมท้ังด้านผลตอบแทน 
โอกาส และการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนที่ไม่เลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพราะความเหมือนหรือความแตกต่าง
ทางเชือ้ชาต ิศาสนา เพศ อาย ุหรอืภาวะทางรา่งกาย โดยมแีนวปฏบิตั ิ
ดังต่อไปนี้
 1) ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 2)  ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
 3)  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
 4)  แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษพนักงาน ด้วย 
ความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และ 
ความเหมาะสมของพนักงานนั้น
 5) ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาความรู้และความสามารถ 
ของพนักงานอย่างทั่วถึง
 6) หลีกเลี่ยงการกระทำาใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือการกระทำาใดๆ  
ที่เป็นการคุกคาม หรือสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

สร้างสรรค์ • ความแข็งแกร่ง 

โครงสร้างการบริหารระบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 บริษัทมีคณะทำางานบริหารระบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสายงานต่างๆ โดยกำาหนดมีขอบเขต อำานาจ หน้าที ่
และความรับผิดชอบในการกำากับดูแล และติดตามการดำาเนินงานระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นไปตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
จดัสรรทรพัยากรทีจ่ำาเปน็ และเพยีงพอตอ่การดำาเนนิงานตามระบบมาตรฐานความรบัผดิชอบตอ่สงัคม สนบัสนนุการทำางานของคณะอนุทำางาน 
ระบบความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งคณะทำางานได้พิจารณาและนำาเสนอแต่งตั้งคณะอนุทำางานต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อทำาหน้าที่ 
ช่วยเหลือการทำางานของคณะทำางานบริหารระบบความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ทั้งนี้ คณะทำางานบริหารระบบความรับผิดชอบต่อสังคม มีการรายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีจะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำาปรึกษาฝ่ายจัดการเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของบริษทั และกำากบัดแูลใหฝ้่ายจดัการของบริษทัมีแผนปฏิบตัิงานที่ชดัเจนในการทบทวนนโยบาย ทิศทางปฏิบัติตามนโยบายความรบัผิดชอบ
ต่อสังคม และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงานของฝ่ายจัดการ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

6. องค์กรที่กำากับดูแล

 บรษิทัตระหนกัถงึความสำาคญัในการปฏบิตัทิีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย 
และเป็นไปตามครรลองที่ถูกต้องของธุรกิจ โดยการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานของทางการอย่าง
เคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่กำากับดูแลอย่างเต็มที่ 

7.  สังคมและชุมชน 

 บริษัทตระหนักถึงการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
และชุมชน โดยคำานึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม จึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้มีกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมและชุมชน ดูแลรักษาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนดำาเนินการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ทั้งนี้ ได้กำาหนดแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและสื่อสารดังนี้ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการระบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เอสเอสไอ

กรอบการดำาเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เอสเอสไอ

ธร
รม

าภ
บิาลและจรยิธรรมในการประกอบธุรกิจ

การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียและการสื่อสาร

การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

สร้างคุณค่า
ให้กับลูกค้า

การพัฒนา
ชุมชนและสังคม

การดำาเนินธุรกิจ 
ด้วยความเป็นธรรม

การจัดการ
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย

การจัดการ
สิ่งแวดล้อม

บุคลากร
และสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการ

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะทำางานบริหารระบบ
ความรับผิดชอบต่อสังคมเอสเอสไอ

ร�ายงานความยั่งยืน ปี 2561
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การดำาเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิจ

 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2561 ยังคงมีการขยายตัวได้แต่ใน
อตัราทีช่ะลอลงในหลายภมูภิาค โดยสว่นใหญม่าจากพืน้ฐานเศรษฐกจิ
ภายในประเทศ ในขณะทีส่งครามการคา้ระหว่างสหรฐัอเมรกิาและจนี 
ยังคงมีผลกระทบต่อหลายประเทศทั่วโลก เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา 
มีการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่อง อีกท้ังได้ปัจจัยบวกจาก
การลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและมีอัตราการว่างงานที่ต่ำา ส่งผล 
ให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังคง 
มีปัญหาการเมืองภายในประเทศที่มีการถ่วงดุลอำานาจกันของ 
สองพรรคการเมอืงหลกั ทำาใหก้ารบรหิารประเทศและการผา่นกฎหมาย
ต่างๆ มีความล่าช้า นอกจากนี้ ยังต้องติดตามการเจรจายุติสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ด้านภาพรวมเศรษฐกิจสหภาพยุโรป 
(EU) แม้ว่ายังมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ 
ปัญหา Brexit ที่ยังไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจน ความขัดแย้งเกี่ยวกับ
สถานการณ์และนโยบายการคลังของอิตาลี ผลกระทบจากแผน 
การลดมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิโดยการลด QE และความตงึเครยีด
ของการค้าระหว่างประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจยุโรปมีแนวโน้ม 
การชะลอตัวลง 

 สำาหรับภาพรวมเศรษฐกิจเอเชียขยายตัวได้ดีจากการลงทุน 
พืน้ฐานของภาครฐั และการบรโิภคภายในประเทศ แตค่าดวา่จะไดร้บั 
ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ด้านเศรษฐกิจจีน  
ชะลอตัวลงจากความกังวลผลกระทบของสงครามการค้า อย่างไร
ก็ตามรัฐบาลจีนได้มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยผ่อนคลาย 
นโยบายทางการเงินและการคลังมากขึ้น โดยปรับลดการกันสำารอง
สภาพคล่องธนาคารพาณิชย์ลงเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง วางแผนปรับ
ภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา ชว่ยเหลอืสง่เสรมิการลงทนุทอ้งถิน่ เปน็ตน้ 
เศรษฐกิจอาเซียน เป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า
โดยตรง ทั้งภาคการส่งออกและการชะลอตัวของประเทศคู่ค้าอื่น 
 สำาหรับเศรษฐกิจในประเทศ สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า เศรษฐกิจของไทยในปี 2561  
ขยายตัวร้อยละ 4.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ขยายตัว 
อยู่ที่ร้อยละ 4.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคและการลงทุน
ของภาคเอกชน ประกอบกับการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่อง รวมถึง
นโยบายภาครฐัในโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคพืน้ตะวนัออก  
(EEC) นอกจากนี้ ยังมีการขยายตัวของการใช้จ่ายจากภาคครัวเรือน 
และการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามดัชนี 
รายได้ของภาคเกษตรโดยรวมลดลงจากดัชนีราคาสินค้าเกษตร 
ที่ลดลง 

ร�ายงานความยั่งยืน ปี 2561
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กลยุทธ์ด้านธุรกิจ

 จากสถานการณข์องเศรษฐกจิโลกทีข่ยายตวัในลกัษณะทีช่ะลอลง 
และมีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงจากผลกระทบทางการค้าและเศรษฐกิจ
จากทัว่โลก แตล่ะประเทศจงึตอ้งมนีโยบายลดผลกระทบจากภายนอก
ดังกล่าวที่อาจจะส่งผลท้ังต่อประเทศในภาพรวมและธุรกิจในภาค
เอกชนได้ บริษัทได้ตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ 
การดำาเนินธุรกิจ จึงได้มีการติดตามสถานการณ์รอบด้านอย่าง 
ใกล้ชิด และได้ดำาเนินกลยุทธ์ในด้านต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจของบริษัท
สามารถดำาเนินไปตามความเหมาะสมและราบรื่น ดังต่อไปนี้

ด้านการตลาด

 บริษัทมีการบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบด้วยความระมัดระวัง 
ในราคาทีจ่ะทำาใหบ้รษัิทมสีว่นต่างระหว่างราคาขายและราคาวตัถดุบิ
ตามที่ต้องการและในจำานวนที่เหมาะสม มีกลยุทธ์การขายเพื่อช่วย 
ลดความเสี่ยงในภาวะที่ตลาดซบเซาและมีการใช้นโยบายการขาย 
ตามความเหมาะสมในแต่ละลูกค้า รวมทั้งติดตามสถานการณ์ตลาด
ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ เพือ่นำามาใชว้เิคราะหแ์ละพจิารณา
การขายสินค้าให้สอดคล้องกับการสั่งซื้อและการนำาเข้าวัตถุดิบ  
ตลอดจนแสวงหาแหลง่นำาเขา้วตัถดุบิใหม้ากขึน้เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่วตัถดุบิ
ที่มีคุณภาพสูง ราคาต่ำา ปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการและ
สามารถส่งมอบได้ในระยะเวลาอันสั้น ดำาเนินการวางแผนการผลิต
ให้สอดคล้องกับการขายและเร่งรัดระยะเวลาในการส่งมอบให้เร็วขึ้น 
ติดตามสถานการณ์การทุ่มตลาดของสินค้านำาเข้าจากต่างประเทศ 
การนำาเข้าอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งมีการดำาเนินการอย่างเหมาะสม
และรวดเรว็ และมุง่เนน้การพฒันานวตักรรมผลิตภณัฑท์ีม่ีมลูคา่เพิม่  
สำาหรับการใช้งานแบบเฉพาะของลูกค้าผู้ใช้งานกลุ่มต่างๆ เช่น  
กลุ่มผู้ใช้งานก่อสร้าง กลุ่มผู้ใช้งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร เป็นต้น

ด้านการผลิต

 บริษัทมีขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการผลิต จัดทำาและ 
ทบทวนแผนบริหารวัสดุคงคลังเพื่อเตรียมอะไหล่สำารองให้มี  
ความพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมถึงมีการนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
มาใชใ้นกระบวนการผลติ เพือ่ใหป้ระสทิธภิาพของการควบคมุคณุภาพ
มีความแม่นยำาสูงขึ้น สามารถรับรู้และปรับปรุงกระบวนการผลิต 
ได้อย่างทันทีที่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ ทำาให้ช่วยลดการเกิดสินค้า
ด้อยคุณภาพจำานวนมากได้ และบริษัทยังมีการจัดหาระบบอัตโนมัติ
ในการบริหารคุณภาพสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า 
เพื่อลดการผิดพลาดจากการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน ทำาให้ระดับ
คุณภาพสินค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้าจะมีความสม่ำาเสมอ นอกจากนี้ 
บริษัทยังส่งเสริมให้มีคณะทำางานในการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อ
วิเคราะห ์วางแผนการปรบัปรงุและปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่งในโครงการ
ที่ดำาเนินการแล้ว และคิดค้นโครงการใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งมีการปรับปรุงด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 นอกจากนี้  บริษัทเตรียมความพร้อมท้ังด้านบุคลากรและ 
อุปกรณ์ เพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการทำาประกันภัย 
ที่ครอบคลุมความเสียหายในด้านทรัพย์สิน ความเสียหายของสินค้า
และผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจน
การหยุดชะงักทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติ 
บริษัทได้ดำาเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
ISO 14001:2015 และติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง 

ด้านการเงิน

1. การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 บรษิทัไดร้บัอนมุตัวิงเงนิในการทำาธรุกรรมการซือ้หรอืขายเงนิตรา 
ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) สำาหรับการซื้อวัตถุดิบ 
เพิ่มเติม หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ถูกระงับวงเงินในการทำาสัญญา 
ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าจากการที่บริษัทเข้าสู่กระบวนการ
ฟื้นฟู นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 
(Foreign Currency Deposit: FCD) ไว้สำาหรับการถือเงินตรา 
ต่างประเทศอีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีความเสี่ยงจาก 
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มาจาก 
ยอดหนี้เงินเหรียญสหรัฐตามแผนฟื้นฟูกิจการ 
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2.  การให้สินเชื่อทางการค้า

 บริษัทได้มุ่งเน้นและให้ความสำาคัญกับคุณภาพของสินเชื่อ  
การควบคุมประสิทธิภาพในการติดตามหนี้ ระบบการควบคุมภายใน 
ที่ดี และรวมถึงนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวด การทบทวน 
การให้สินเชื่อ ตลอดจนอำานาจในการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้เกิด
มาตรฐานในการให้สินเชื่ออย่างต่อเนื่อง และเพื่อจำากัดความเสี่ยง
จากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มากจนกระทบกับ 
ผลการดำาเนินงานโดยรวมของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการดำาเนินการ
ติดตามยอดหนี้คงค้างเกินกำาหนดอย่างใกล้ชิด โดยร่วมกำาหนด
แผนการชำาระเงนิ และกำาหนดนโยบายสนิเชือ่ในการใหช้ำาระหนีค้งคา้ง
เกินกำาหนด (ถ้ามี) ก่อนที่จะส่งมอบสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า 

3.  ด้านสภาพคล่อง

 บริษัทได้มีการติดตามระดับเงินทุนหมุนเวียนอย่างใกล้ชิด  
ผ่านการจัดทำาประมาณการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย
อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการสภาพคล่องในอนาคต
และมีเวลาเตรียมการที่เพียงพอในการหาทางแก้ปัญหาสภาพคล่อง 
ได้ทันการณ์ บริหารจัดการและให้ความสำาคัญกับการขายสินค้า 
และสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า  
ลดค่าใช้จ่ายในด้านต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ อย่าง 
เข้มงวด นอกจากนี้ ยังมีการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการ 
เจ้าหนี้อย่างสม่ำาเสมอทุกเดือนในการติดตามการดำาเนินการ 
ตามแผนฟื้นฟูกิจการ และการติดตามการจัดการเงินสดโดย 
ผู้สอบทานกระแสเงินสด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการ 
เงินสดได้อย่างเหมาะสม 

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

รายการ พ.ศ. 2560
(ล้านบาท)

พ.ศ. 2561
(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง

รายได้จากการขายและให้บริการรวม  25,332  31,428 +24%

ปริมาณขายเหล็กรวม (พันตัน) 1,285 1,441 +12%

EBITDA รวม 6,115 1,665 -73%

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิรวม 4,535 194 -96%
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 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ดำาเนินการ 
ตามปรัชญาและจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ โดยเชื่อมั่นในคุณค่า
ของบุคลากร ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพการทำางาน 
ที่ปลอดภัยถูกสุขอนามัย รวมท้ังถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่ งแวดล้อม โดยถือว่าระบบการจัดการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ  
บริษัทจึงมีเจตจำานงในการจัดทำาระบบการจัดการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม เพือ่สนบัสนุนระบบการจดัการความปลอดภัย อาชวีอนามยั 
และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นการพัฒนา 
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบ 
การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่กำาหนดไว้

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

 บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำางาน และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ในการดูแลบุคลากรในองค์กรตลอดจนผู้รับเหมาที่เข้ามา 
ทำางานในพื้นที่ โรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังการป้องกัน 
การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำางานให้พนักงานทุกคน 
มีความปลอดภัยทั้งด้านการปฏิบัติงานและด้านสุขภาพอนามัย  
โดยมีการดำาเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (OHSAS 18001) ให้ เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ไม่เป็นโรคอันเนื่อง 
มาจากการทำางาน และมีความมั่นใจในระบบการบริหารจัดการ 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
ขององค์กร

ผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

 บริษัทมุ่งเน้นการดำาเนินการและพัฒนางานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน โดยต้องการให้
พนักงานเกิดตระหนักและเห็นถึงความสำาคัญในการดูแลตนเอง 
และเพื่อนร่วมงานให้ทำางานอย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุจาก 
การทำางานผ่านโครงการต่างๆ เช่น การรณรงค์ลดอุบัติเหตุจาก 
การทำางาน (Zero Accident Campaign) โครงการจิตอาสาสร้างวินัย
และวัฒนธรรมความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม (BBS) การตรวจสอบ
พื้นที่การปฏิบัติงาน (Safety Patrol) การเฝ้าระวังสุขภาพพนักงาน 
อันเนือ่งจากการสัมผสัปจัจยัเสีย่งจากการทำางาน โดยมคีณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน กำากับ
ดแูล ตรวจสอบความปลอดภยัและเสนอแนะมาตรการในการปรบัปรงุ
ด้านความปลอดภัยในทุกพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนอย่างดีจากฝ่าย 
โดยมุ่งมั่นที่จะดำาเนินการหามาตรการต่างๆ ที่จะช่วยทำาให้มีค่าอัตรา
ความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำางาน 
(LTIFR) ลดต่ำาลงให้เข้าใกล้ศูนย์หรือเท่ากับศูนย์ และไม่มีพนักงาน
ป่วยเป็นโรคอันเนื่องมาจากการทำางานอย่างต่อเนื่อง
 ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทมีค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้น 
หยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำางานอยู่ที่ 0.31 ลดลงจากปี 2560 
ที่อยู่ที่ 0.66 ภาพรวมของกลุ่มเอสเอสไอมีค่า LTFR อยู่ที่ 0.56  
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่อยู่ที่  0.46 เนื่องจากค่าอัตราความถี่  
การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำางานของบริษัท 
เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (WCE) สูงขึ้น เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ
ถึงข้ันหยุดงานจำานวน 3 ครั้ง โดยในปี 2562 ได้มีการวางแผนงาน
ด้านความปลอดภัย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว อาทิ การจัดอบรม 
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยให้กับหัวหน้างานครบทุกคน 
มาตรการใหร้างวลัและลงโทษตามแผนขบัเคลือ่นดา้นความปลอดภยั 
การกำาหนด KPI เป็นต้น
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การดำาเนินงาน
ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม



ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำางาน

บริษัท พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

SSI 0.35 0.66 0.31

TCRSS 0.00 0.00 0.00

WCE 0.77 0.00 1.86

PPC 0.00 3.71 0.00

SSI Group 0.31 0.46 0.56

LTIFR = (จำานวนรายที่บาดเจ็บถงึขั้นหยุดงานหนึ่งวันขึ้นไป x 1,000,000) / ชั่วโมงการทำางานทั้งหมด
* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

 การฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำางาน เป็นส่วนสำาคัญในการลดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
จากการทำางาน บริษัทได้มีพัฒนาการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้าน 
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้เรียนรู้ถึงแหล่งอันตรายจาก 
การปฏิบัติงานพร้อมแนวทางการป้องกันและควบคุมอันตราย ตั้งแต่
พนักงานใหม่ พนักงานสับเปลี่ยน-โอนย้ายหน้าที่ พนักงานเลื่อนขั้น- 
เลื่อนตำาแหน่งก่อนที่จะเริ่มงาน หลักสูตร On the Job Training  
สำาหรับพนักงานบริษัท พนักงานรับเหมาช่วง และพนักงานในสัญญา 
กำาหนดใหม้กีารบง่ชีค้วามจำาเปน็ของการอบรมตามสภาพของตำาแหนง่
หน้าที่ และยังมีการจัดหลักสูตรอบรมเพิ่มเติมจากวิทยากรภายนอก 
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่  
ให้พนักงานได้เกิดการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมในบริษัท 
 ทั้งนี้ ยังมีการจัดกลุ่มประเภทหลักสูตรการฝึกอบรม (Training  
Matrix) ในแผนการฝึกอบรมประจำาปี ตามมาตรฐานความปลอดภัย 
และความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้อง กับการปฏิ บัติ งานและกฎหมาย 
ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการประเมินลักษณะกิจกรรม/งาน 
และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยหน่วยงาน 
ตน้สงักดั และสง่ขอ้มลูใหห้น่วยงานความปลอดภัยทบทวนปจัจยัเสีย่ง 
ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรกลุ่มพนักงานที่มีความจำาเป็น 
ต้องอบรมในหลักสูตรนั้นๆ และความเหมาะสมต่อการทบทวน 
ตามหลักสูตรที่กำาหนดไว้ โดยในปี 2561 บริษัทมีการฝึกอบรม 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน  
34 หลักสูตร พนักงานมีจำานวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 6.85 
ชั่วโมงต่อคนต่อปี นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนมาตรฐานการทำางาน 
ของทุกกิจกรรม เพื่อให้มั่นใจว่ามีความทันสมัย ควบคุมอันตรายได้ 
และผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้จริงตามที่กำาหนดไว้ 

การป้องกันอัคคีภัยและกู้ภัยฉุกเฉิน
 
 บรษิทัมกีารบรหิารจดัการเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการตอบสนอง 
เหตุฉุกเฉิน ได้แก่ อัคคีภัย สารเคมีหกรั่วไหล หม้อไอน้ำาผิดปกติ  
ถังเก็บออกซิเจนผิดปกติ น้ำาท่วม ฯลฯ โดยจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
ป้องกันอัคคีภัยและกู้ภัยฉุกเฉิน เพื่อกำากับดูแลและดำาเนินกิจกรรม
การเตรยีมความพรอ้มตอบสนองเหตฉุกุเฉนิโรงงาน ไดแ้ก ่การเตรยีม 
ความพร้อมด้านบุคลากรให้เพียงพอและมีศักยภาพด้วยการจัด
ฝึกอบรมให้พนักงานสามารถระงับเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที เพื่อเป็น 
การลดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ การเตรียมความพร้อม 
ด้านอุปกรณ์ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน โดยมีการตรวจสอบและ
บำารุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำาเสมอ 
และมีการติดตั้งอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยเพิ่มเติมในจุดที่มีความเสี่ยง 
ในการเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยพิจารณานำาเทคโนโลยีด้านอัคคีภัยใหม่
มาใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ใหพ้ฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง และการเตรยีมความพรอ้มในดา้นการฝกึซอ้ม
สถานการณ์จำาลองในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง
 นอกจากนี้  บริษัทมีกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุม 
ภัยธรรมชาติในเรื่องอุทกภัย พายุลมแรง สึนามิ ฟ้าฝ่า แผ่นดินไหว  
แผ่นดินถล่ม เพื่อลดความเสียหาย โดยจะครอบคลุมความเสียหาย 
ในด้านทรัพย์สิน การหยุดชะงักทางธุรกิจ ความเสียหายของสินค้า 
และผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าว และกรมธรรม์ยังได้
คุ้มครองครอบคลุมความเสียหายอันเนื่องจากอัคคีภัยที่เกิดขึ้น 
ในทุกกรณีด้วยเช่นกัน 
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 ในปี 2561 ได้จัดฝึกซ้อมสถานการณ์จำาลองการตอบสนอง 
เหตุฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่ทั้งหมด 18 ครั้ง ปัจจุบันมีพนักงานในบริษัท 
ได้รับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมายเท่ากับร้อยละ 60  
นอกจากนั้น ยังได้ส่งพนักงานที่ได้รับมอบหมายเป็มทีมดับเพลิง 
ของโรงงาน เข้ารับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นเทคนิค การฝึกอบรม 
ดับเพลิงขั้นสูง และการสั่งการดับเพลิง อีกท้ังมีการตรวจสอบ 
สภาพพืน้ทีเ่สีย่งตอ่การเกดิเหตฉุกุเฉนิและการตรวจสอบความพรอ้ม
ของอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินเป็นประจำาเพื่อให้มั่นใจว่าระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัยที่ออกแบบติดตั้งไว้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
จากการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างสม่ำาเสมอ ส่งผลให้ 
อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2561 จำานวน 1 ครั้ง สามารถระงับเหตุ 
ได้ทันท่วงที ไม่มีพนักงานได้รับบาดเจ็บจากอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น

การจัดการความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์

 บริษัทให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย 
ในการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ โดยมีการติดตามผลการดำาเนินงาน 
ของคณะทำางานปฏิบัติควบคุมรถขนส่งสินค้ากลุ่มเหล็กสหวิริยา 
ผ่านคณะขับเคลื่อนสภาผู้นำาชุมชน และศูนย์รับข้อร้องเรียน 
รถขนสง่สนิคา้กลุม่เหลก็สหวริยิา 24 ช่ัวโมง เพือ่ตดิตามความคบืหนา้ 
และข้อร้องเรียนต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้ง 
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการขนส่งสินค้า (Operation Control Center)  
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดตามรถขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางจนถึง 
ปลายทาง และรับข้อร้องเรียนรวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่มอีกทางหนึ่ง

 พร้อมกันนี้ได้มีมาตรการต่างๆ ในการควบคุมรถขนส่ง อาทิ  
การตรวจสอบการเดินรถและการใช้ความเร็วในเขตพื้นที่บางสะพาน
ผ่านระบบ GPS ตลอด 24 ชั่วโมง การเพิ่มพนักงานขับรถโดยให้มี 
การสลับเที่ยวขับเพื่อให้พนักงานได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น กำาหนด 
ให้มีการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการจราจร 
โดยใชก้ลอ้งวงจรปดิทีต่ดิตัง้ในเขตชมุชน 14 จดุ การสุม่ตรวจโดยสาร
วัตรความปลอดภัยลาดตระเวนในพื้นที่ชุมชน ทั้งนี้ ปี 2561 มีจำานวน
เที่ยวรถที่สุ่มตรวจโดยสารวัตรความปลอดภัยจำานวน 4,455 เที่ยว 
พบว่าอัตราการกระทำาความผิดกฎระเบียบด้านความปลอดภัย 
ชนิดส่งผลกระทบรุนแรงเป็นศูนย์ สำาหรับอัตราการกระทำาความผิด
ทั่วไปที่ตรวจพบเพิ่มขึ้นจากรอบปี 2560 เนื่องจากมีจำานวนเที่ยวรถ 
วิ่งขนส่งเพิ่มขึ้น จากเดิม 37,488 เที่ยว เป็น 55,551 เที่ยว ในปี 2561 
โดยส่วนใหญ่เป็นความผิดในเรื่องการเว้นระยะห่าง 50 เมตร ในช่วง 
ขณะรอไฟแดง บริเวณทางแยก และทางโค้ง ที่ต้องมีการชะลอ
ความเร็วหรือหยุดรอทำาให้ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ตามกำาหนด
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 บริษัทตระหนักดีว่าอุตสาหกรรมเหล็กเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้
ประเทศเกิดการพัฒนา และต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต 
บริษัทจึงให้ความสำาคัญอย่างต่อเนื่องกับการบริหารจัดการด้าน 
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของภาครัฐและกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
ได้แก่ การศึกษาและจัดทำารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 จากการผลิตเหล็ก และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ยังมีการนำาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากล (ISO 14001) ต้ังแต่ปี 2542 และผ่านการตรวจ 
ประเมิน และได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องตลอดมา 
 ทั้งนี้  สำานักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงงาน  
เป็นหน่วยงานหลักในการดำาเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับหน่วยงานผลิตอื่นๆ ในโรงงาน โดยมีการแต่งต้ัง ผู้จัดการ 
สิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมและผู้ปฏิบัติงานประจำา ระบบควบคุมบำาบัด
มลพิษ น้ำา อากาศ และกากของเสียครบถ้วนตามกฎหมาย สำาหรับ
ภายนอกพื้นที่โรงงาน บริษัทมีการดำาเนินการร่วมกันกับบริษัท 
ในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน เพื่อส่งเสริม 
การสรา้งจติสำานกึ ความรว่มมอืระหวา่งชมุชนกบัโรงงาน ผา่นกจิกรรม
ต่างๆ ตลอดปี
 
การจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 

 บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบหลักคือเหล็กแท่งแบนจากหลายแหล่ง 
ในต่างประเทศ โดยมกีารควบคมุคณุภาพวัตถุดบิใหต้รงกับมาตรฐาน 
และความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้า โดยในปี 2561 บริษัทผลิต
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจำานวนทั้งสิ้น 1.5 ล้านตัน และเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดปรับผิวและเคลือบน้ำามัน จำานวนทั้งสิ้น 0.198 ล้านตัน

การจัดการพลังงาน

 บริษัทได้ให้ความสำาคัญในการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยพลังงานเป็นปัจจัยหลักในการผลิตซึ่งมีปริมาณจำากัด โดยการใช้ 
พลังงานในกระบวนการผลิตนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก จากเหตุปัจจัยดังกล่าวนี้  
ทางบริษัทจึงต้องมีระบบการจัดการพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือควบคุม 
ให้การใช้พลังงานในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีคณะทำางาน
ด้านการจัดการพลังงานและสายงานผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการด้านพลังงานร่วมกับ
หน่วยงานภายในองค์กรแบบข้ามสายงาน (Cross Functional Team) 
โดยมีการดำาเนินมาตรการประหยัดพลังงานต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง 
ท้ังในส่วนของมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตโดยตรง และ
มาตรการเกีย่วกบัระบบการสนบัสนนุการผลติ เชน่ ระบบเตาเผาเหลก็  
ระบบการขับเคลื่อนมอเตอร์ ระบบแสงสว่าง ระบบอัดอากาศและ 
ระบบปรับอากาศ เป็นต้น โดยในปี 2561 บริษัทยังได้มีเข้าร่วม 
โครงการสนับสนุนจากทางภาครัฐ เช่น โครงการสนับสนุนการลงทุน 
เพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน โครงการให้คำาปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟา้ โครงการเพิม่ประสทิธภิาพหมอ้น้ำาในภาคอตุสาหกรรม โครงการ 
ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไอน้ำาของหม้อน้ำาด้วยระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ และโครงการส่งเสริมการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ
และระบบ Internet of Thing รว่มกบัอปุกรณป์ระหยดัพลงังาน เปน็ตน้
 นอกจากการดำาเนินมาตรการประหยัดพลังงานแล้ว บริษัทยังให้
ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยมีการสนับสนุนงบประมาณ 
ในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการสนับสนุนให้มีกิจกรรม 
สง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลังงานอยา่งมสีว่นรว่มของพนกังาน เปน็ผลใหเ้กดิ 
การประหยัดพลังงานอย่างมีส่วนร่วมท่ัวท้ังองค์กร ซ่ึงจากผลการดำาเนินงาน 
ส่งผลใหบ้รษิทัไดร้บัรางวลั Thailand Energy Award 2018 ดา้นอนรุกัษ์
พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จากกระทรวงพลังงาน อีกด้วย
 

การสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการจราจรรถขนส่งสินค้ากลุ่มเหล็กสหวิริยา 
ในเขตอำาเภอบางสะพานโดยสารวัตรความปลอดภัย ปี 2561

รายการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

จำานวนเที่ยวรถที่วิ่งขนส่ง 44,298 37,488 55,551

จำานวนเที่ยวรถที่สุ่มตรวจโดยสารวัตรความปลอดภัย 4,620 4,436 4,455

จำานวนเที่ยวรถที่กระทำาความผิดประเภทที่ 2 (ความผิดทั่วไป) 299 32 190

จำานวนเที่ยวรถที่กระทำาความผิดประเภทที่ 1 

(ความผิดชนิดส่งผลกระทบรุนแรง) 0 0 0

 จากผลการตรวจพบดังกล่าว คณะทำางานปฏิบัติควบคุมรถขนส่งสินค้ากลุ่มเหล็กสหวิริยาได้มีการจัดทำาโครงการ Truck Control Station  
ขึ้นในปี 2562 เพื่อควบคุมระยะเวลาปล่อยรถขนส่งสินค้า ป้องกันการกระทำาผิดกฎ
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 ในปี 2561 โรงงานเอสเอสไอบางสะพานมีอัตราการใช้พลังงานดังนี้

อัตราการใช้พลังงานโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ปี 2561

กระบวนการ พลังงานที่ใช้

เป้าหมาย ใช้จริง

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

• พลังงานความร้อน (กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมเหล็กแท่งแบน : kcal/kg slab) 353.58 359.63

• พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตัน : kWh/ton) 108.00 108.68

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำามัน

• พลังงานความร้อน (กิโลกรัมแอลพีจีต่อตัน : kg LPG/ton coil) 2.95 3.35

• พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตัน : kWh/ton) 20.00 20.18

 สำาหรับพลังงานความร้อนที่ใช้ในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนนั้น มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้ตามค่าเป้าหมายเนื่องจากปริมาณ 
ตันการผลิตจริงต่ำากว่าเป้าหมาย แต่ในส่วนของพลังงานไฟฟ้านั้นมีผลลัพธ์แตกต่างจากเป้าหมายเล็กน้อย สำาหรับการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 
ชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำามันจะพบว่าพลังงานความร้อนมีการใช้จริงมากกว่าเป้าหมายเนื่องจากจำานวนปัญหาเครื่องจักร 
ที่มีระยะเวลามากกว่า 60 นาที มากกว่าปี 2560 ทำาให้มีความถี่ในการหยุดเดินและเริ่มเดินระบบหม้อไอน้ำา (Boiler) มากขึ้น เป็นผลให้ 
มีปริมาณการใช้พลังงานความร้อนเพิ่มสูงขึ้น สำาหรับการใช้พลังงานไฟฟ้ามีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากเป้าหมายเพียงเล็กน้อย  
ทั้งนี้ ในส่วนของผลการดำาเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เกิดขึ้นรอบปีนั้น มีผลกระทบต่อภาพรวมของการใช้พลังงานเพียงเล็กน้อย 
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้พลังงานโดยรวมขององค์กร
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การใช้นำ้าของโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน

กระบวนการผลิต ปริมาณนำ้าที่ใช้ (ล้านลูกบาศก์เมตร)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 0.23 0.22 0.36

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำามัน 0.05 0.05 0.08

สาธารณูปโภค 0.70 0.72 0.74

รวม 0.98 0.99 1.18

การบริหารจัดการนำ้า

 ในการบริหารการใช้น้ำาของโรงงาน โรงงานใช้น้ำาดิบจากคลอง
บางสะพาน ซึง่เปน็แหลง่น้ำาผวิดนิขนาดใหญ ่และอยูห่า่งจากโครงการ 
13.5 กิโลเมตร โดยสูบน้ำามายังบ่อเก็บน้ำาในโครงการที่มีความจุ
รวม 2.4 ล้านลูกบาศก์เมตร และกำาหนดมาตรการไม่สูบน้ำาจาก 
ฝายบางสะพานในช่วงฤดูแล้งซึ่งระดับน้ำาในฝายต่ำากว่า 2.2 เมตร  
รวมถึงการออกแบบโรงงานให้มีการหมุนเวียนน้ำามาใช้ซ้ำาได้อย่าง 
ต่อเนื่องในสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน จากการบริหาร
จัดการน้ำาใช้ของโรงงาน ทำาให้บริษัทสามารถดำาเนินการผลิตได้ 
โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการแย่งน้ำาซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน 
กับชุมชนและภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท 
ยังคงดำาเนินการตามมาตรการที่กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 ในส่วนการบำาบัดน้ำาเสีย บริษัทติดตั้งระบบบำาบัดน้ำาทางเคมี 
สำาหรับน้ำาเสียที่เกิดขึ้นในสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดปรับผิว  
และเคลือบน้ำามัน ติดต้ังถังตกตะกอน ถังกรองทรายและระบบ 
ดักไขมันในสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและติดตั้งระบบ
บำาบัดทางชีวภาพสำาหรับน้ำาทิ้งจากการอุปโภคและบริโภคในโรงงาน 
โดยคุณภาพน้ำาในระบบทั้งหมดมีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่  
อย่างสม่ำาเสมอและตรวจสอบซ้ำาโดยหน่วยงานภายนอกซึ่งได้รับ
อนุญาตจากทางราชการเป็นระยะๆ ท้ังนี้ น้ำาทิ้งที่ผ่านการบำาบัดแล้ว 
มีการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ และบางส่วนได้นำาไปรดน้ำาต้นไม้  
โดยไม่มีการระบายน้ำาทิ้งออกนอกโรงงาน (Zero Discharge)
 ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา โรงงานเอสเอสไอบางสะพานมีปริมาณ
การใช้น้ำาที่ 1.18 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย 1) สายการผลิต 
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 0.36 ล้านลูกบาศก์เมตร 2) สายการผลิต
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดปรับผิวและเคลือบน้ำามัน 0.08 ล้านลูกบาศก์เมตร  
และ 3) น้ำาเพื่อการสาธารณูปโภค 0.74 ล้านลูกบาศก์เมตร
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 2. การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำามัน ในปี 2561 มีอัตราการใช้น้ำาอยู่ที่ 0.43 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน 
การผลิต ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่ 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิตเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ 0.39 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต  
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.26 เนื่องจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น

 2559 2560 2561
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(หน่วย: ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต)
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อัตราการใช้น�้าการผลติ
เหล็กแผ่นรดีร้อนชนดิม้วน 
 
เป้าหมาย

0.28
0.24

0.22 0.22

อัตราการใช้นำ้าของการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

 โดยอัตราการใช้น้ำาต่อตันการผลิตของโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน มีดังนี้
 1. การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในปี 2561 มีอัตราการใช้น้ำาอยู่ที่ 0.24 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต ซึ่งแย่กว่าเป้าหมายเล็กน้อย 
ซึ่งอยู่ที่ 0.22 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 0.28 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต หรือลดลงร้อยละ 14.19 
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อัตราการใช้น�้า
การผลติเหล็กแผ่นรดีร้อน
ชนดิม้วนประเภทปรับผวิ
และเคลอืบน�้ามัน 
 
เป้าหมาย
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อัตราการใช้นำ้าของการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ประเภทปรับผิวและเคลือบนำ้ามัน

อัตราการใช้นำ้าของการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน



ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนำ้าผิวดิน

ดัชนีตรวจวัด หน่วย ปริมาณนำ้าที่ใช้ (ล้านลูกบาศก์เมตร) มาตรฐาน

คลองท่าขาม ต้นนำ้าคลองแม่รำาพึง ท้ายนำ้าคลองแม่รำาพึง

เม.ย. 2561 ก.ย. 2561 เม.ย. 2561 ก.ย. 2561 เม.ย. 2561 ก.ย. 2561

pH - 7.48 7.52 7.07 8.07 7.14 7.50 5.0 - 9.01/

Suspended Solid mg/l 17.80 22.50 14.70 36.00 11.80 12.50 -

Total Dissolved Solid mg/l 5,010 5,562 3,264 11,170 4,092 3,920 -

Acidity mg/l as CaCO3 33 45 42 32 17 34 -

Alkalinity mg/l CaCO3 57 122 48 105 66 126 -

COD mg/l as O2 41 98 48 70 54 56 -

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

Total Coli form Bacteria MPN/100 ml 790 700 250 330 17 49 ไม่เกิน 20,0001/

Iron mg/l 1.40 1.10 1.60 2.10 0.72 2.10 -

Manganese mg/l 0.30 0.13 0.36 0.26 0.14 0.15 ไม่เกิน 1.01/

หมายเหตุ : 
1/ มาตรฐานนำ้าผวิดนิ (ประเภทที่ 3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตฉิบับที่ 8 พ.ศ. 2537
 
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม  บรษิัท เอส.พ.ีเอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วสิ จำากัด
ผู้บันทึก นายเกษม สมีาพล
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม นางสาวบังอร ศริโิพธิ์คา (ว-011-ค-2955)
ชื่อผู้วิเคราะห ์ นางสาวสุภารัตน์ ศุทธสิมบูรณ์ (ว-011-จ-5910)
เบอร์โทรศัพท ์ 0-2939-4370

การควบคุมคุณภาพนำ้า

 บริษัทได้ออกแบบระบบบำาบัดให้ไม่มีการระบายน้ำาเสียใดๆ ออกนอกโรงงาน (Zero Discharge) อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงดำาเนินการ 
ตรวจสอบคุณภาพน้ำาภายในและภายนอกบริเวณโรงงานดังนี้ 
 1. การตรวจวัดคุณภาพน้ำาที่ผ่านการบำาบัดแล้วรายเดือนจำานวน 4 สถานี โดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม พบว่ามีผลการตรวจวัดดีกว่าค่ามาตรฐานน้ำาทิ้ง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539 
 2. การตรวจวัดคุณภาพน้ำาใต้ดินทุกครึ่งปีจำานวน 9 สถานี โดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ 
ประเทศไทยยังไม่มีการกำาหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จึงดำาเนินการเฝ้าระวังความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น โดยในรอบหลายปีที่ทำาการตรวจ
วิเคราะห์ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีนัยสำาคัญ 
 3. การตรวจคุณภาพน้ำาผิวดินในแหล่งน้ำาสาธารณะทุกครึ่งปีจำานวน 3 สถานี โดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าการประกอบกิจการของบริษัทจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำาผิวดินดังนี้
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การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปีที่ดำาเนินการ / จำานวนกลุ่มรายการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

จำานวนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

ที่มีใช้อยู่ในโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน

15 15 15

จำานวนรายการในโครงการประหยัดพลังงาน 9 8 3

ความหลากหลายทางชีวภาพ
 
 บรษัิท สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากัด (มหาชน) ไดร้ว่มกันกบับรษิทั
ในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ดำาเนินโครงการสำารวจความหลากหลายของ 
สิ่งมีชีวิตในพื้นที่รอบกลุ่มเหล็กสหวิริยา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำาคัญ 
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน
เหล็กแผ่นรีดร้อน อำาเภอบางสะพาน ดังนี้

โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านทรัพยากรชีวภาพ

 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำาเนินอุตสาหกรรมที่สามารถ 
อยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืนกับสิ่งแวดล้อม จึงมีการสำารวจ 
ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตในพ้ืนท่ีรอบโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา 
เป็นปีที่ 11 อย่างต่อเนื่อง (พ.ศ. 2551 - 2561) ในพื้นที่ธรรมชาติ 
ใกลเ้คยีงโรงงาน ไดแ้ก ่ปา่เสมด็รปูปกีนก ทุง่ลานควาย ทุง่นกกระเรยีน  
ปา่ชายเลนรมิฝัง่คลองแมร่ำาพงึ และวนอทุยานปา่กลางอา่ว ดำาเนนิการ
สำารวจโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อ

ทรพัยากรสัตว์ปา่และคณุภาพของสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีโ่ดยรอบโรงงาน
ในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ระหว่างวันท่ี 28 - 30 กันยายน  2561 พบจำานวน 
และความหลากชนิดของสัตว์ป่า (โดยเฉพาะนก) ในพื้นที่โดยรอบ
โรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยสัตว์ป่าที่พบทั้ง 4 ชั้น มีจำานวนทั้งสิ้น  
106 ชนิด ประกอบด้วยสัตว์ป่าที่พบเห็นตัวโดยตรงหรือจากร่องรอย 
และหลักฐานของตัวสัตว์ป่าหรือจากการรับฟังเสียงร้องจำานวน  
100 ชนิด และสัตว์ป่าที่ได้ข้อมูลจากการสอบถามจำานวน 6 ชนิด 
จำาแนกเป็นจำานวนชนิดสัตว์ป่าแต่ละช้ันคือ สัตว์สะเทินน้ำาสะเทินบก 
13 ชนดิ สัตว์เลือ้ยคลาน 20 ชนดิ นก 68 ชนดิ และสัตว์เลีย้งลูกด้วยนม  
5 ชนดิ จากข้อมลูดงักล่าวแสดงใหเ้หน็วา่ปา่ไมบ้รเิวณโดยรอบโรงงาน
ในกลุ่มเหล็กสหวิริยานั้น มีความอุดมสมบูรณ์และยังเป็นที่อยู่อาศัย 
ของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ดังนั้นการดำาเนินงานอุตสาหกรรมเหล็ก
ของบริษัทจึงถือได้ว่ายังมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่ นอกจาก
การสำารวจแล้วยังมีการดำาเนินงานตามมาตรฐานการจัดการมลพิษ
ของบริษัท และกลุ่มธุรกิจเหล็กสหวิริยาที่ดำาเนินการมาอยา่งต่อเนื่อง  
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำารงชีวิตและหากินของสัตว์ป่า  
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติรอบพื้นที่ดำาเนินโครงการ และยังถือเป็น 
การปกป้องสภาพธรรมชาติและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 
ให้คงอยู่คู่กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนอีกด้วย
 

การใช้สารเคมี

 ระบบผลิตน้ำาใช้ในกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 
และกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดปรับผิวและเคลือบน้ำามัน 
มีการใช้สารเคมีหลายชนิด โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการนำา
สารเคมีชนิดใหม่เข้ามาใช้ และอัตราการใช้สารเคมีในกระบวนการ
ต่างๆ ไม่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 และ TIS/OHSAS 18001 การควบคมุ
และบริหารจัดการสารเคมีในโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติ 
โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจำานวนหนึ่งซึ่งผู้เกี่ยวข้องได้นำาไป
จัดทำาแผนงานเพื่อปรับปรุงแล้ว

การจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 ในปี 2561 บริษัทได้ดำาเนินการจัดซื้อสินค้าที่ เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมสำาหรับวัสดุและอุปกรณ์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 15 กลุ่ม
ตามข้อกำาหนดของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยซึ่งต่ำากว่าเป้าหมาย 
ที่กำาหนดไว้ที่ 17 กลุ่ม เนื่องจากผู้ใช้งานยังไม่มีความต้องการใช้งาน 
เพิ่มเติมในส่วนของ 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนกลุ่มผู้ให้บริการ
ที่ดำาเนินการในด้านการประหยัดพลังงานจำานวน 3 โครงการได้ตาม
แผนที่กำาหนดไว้ 
 สำาหรับปี 2562 มีแผนการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
17 กลุ่มสำาหรับรายการวัสดุตามข้อกำาหนดของสถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย และมีแผนสนับสนุนกลุ่มผู้ให้บริการด้านการประหยัดพลังงาน
จำานวน 3 โครงการอีกด้วย
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การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

 ด้วยความมุ่งมั่นปฏิบัติและเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการ
กา๊ซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมขององคก์รอยา่งตอ่เนือ่ง บรษิทั
ได้กำาหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและเป้าหมาย เพื่อลดการปล่อย
กา๊ซเรอืนกระจก รวมทัง้การรณรงคเ์ขา้รว่มกจิกรรมกับภาคประชาชน
และภาครัฐอย่างสม่ำาเสมอในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากปัญหา
ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 
 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ 
 2. การปรับปรุงการจัดทำาบัญชีก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเพื่อ
ให้การดำาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมการเก็บและ
รายงานข้อมูล รวมถึงการทวนสอบบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยหน่วยงานภายนอก
 3. การส่งเสริมกิจกรรม 3R มุ่งเน้นการลดของเสียจาก
กระบวนการผลิต และของเสียที่เกิดขึ้นสามารถนำากับมาใช้ประโยชน์
ได้ถึงร้อยละ 99.32 ในปี 2561
 4. การส่ ง เสริมกิจกรรมด้านสิ่ งแวดล้อมร่ วมกับชุมชน 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. การเข้าร่วมสัมมนาโครงการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 
กับภาครัฐบาลเพื่อนำาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำา 
 6. การศึกษาเรื่องการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึง
การนำาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ประโยชน์ 

 โดยผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ คือ บริษัทได้จัดทำารายงาน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่สอดคล้องกับมาตรฐาน  
ISO 14064-1 โดยกำาหนดขอบเขตขององค์กรแบบควบคุม 
การดำาเนินการ (Operational Control) ที่สอดคล้องกับลักษณะ 
การดำาเนินงานขององค์กร โดยการเก็บข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงแต่ละ
ประเภท และข้อมูลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ของปี 2561 และมีผลการดำาเนินงานดังนี้ 
 1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตเหล็กแผ่น 
รดีรอ้นชนดิมว้นในป ี2561 รวมเทา่กบั 290,735 ตนัคารบ์อนไดออกไซด ์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.85 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 257,634 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น  
และเมือ่พจิารณาอตัราการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกตอ่หนว่ยผลติภณัฑ ์
พบว่าในปี 2561 เท่ากับ 0.194 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตัน 
เหลก็แผน่รีดรอ้นชนิดมว้น ซึง่ลดลงรอ้ยละ 0.51 เมือ่เทียบกบัป ี2560 
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.195 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วน 

กราฟแสดงชนิดนกที่สำารวจพบในอำาเภอบางสะพาน
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 2.  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำามัน ในปี 2561 เท่ากับ  
3,145 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 2,591 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ คิดเป็นอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ  
0.016 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตัน PO Coil ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 0.017 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตัน 

อัตราการปล่อย CO2 ต่อปริมาณเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ประเภทปรับผิวและเคลือบนำ้ามัน (PO Coil)
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ต่อปริมาณการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HRC)
CO2
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 ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัทจะถูกนำาไปเป็นค่าดัชนีชี้วัดผลการดำาเนินงานทางด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs)  
เพ่ือใช้ในการวางแผนและจัดทำาโครงการท่ีจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  รวมถึงการศึกษาแนวทางท่ีจะช่วยดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 
ต่อไป โดยมีการพิจารณาเป้าหมายจากค่าเฉลี่ย Carbon Intensity ในอดีตเพื่อการพัฒนาปรับปรุงกำาหนดเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว 
ใหส้ะทอ้นผลการดำาเนนิงานดา้นการบรหิารจดัการการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทีแ่ทจ้รงิ รวมถงึการศกึษาวเิคราะหแ์ละประเมนิตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสม 
เพื่อใช้กำาหนดค่าเป้าหมาย Carbon Intensity ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของประเทศที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำา (Low Carbon Society) ต่อไป
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 5 สถานี บริเวณโดยรอบโครงการ 

ดัชนีตรวจวัด ค่าเฉลี่ยตำ่าสุด-สูงสุดของปริมาณที่ตรวจพบ มาตรฐาน

6 - 16 ก.พ. 2561 7 - 14 ก.ย. 2561

ปริมาณฝุ่นละอองรวม (mg/m3) 0.035 - 0.115 0.030 - 0.0847 ไม่เกิน 0.3301/

ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (mg/m3) 0.011 - 0.013 0.001 - 0.012 ไม่เกิน 0.3001/

ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (mg/m3) 0.014 - 0.042 0.030 - 0.040 ไม่เกิน 0.3202/

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (mg/m3) 0.016 - 0.053 0.014 - 0.042 ไม่เกิน 0.1201/

ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (mg/m3) < 0.001 < 0.001 -

มาตรฐาน1/  : มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547
มาตรฐาน2/  : มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552
หมายเหตุ  : < 0.001 คอืค่า Detection Limit ของ HCI
  HCl ไม่มคี่ามาตรฐานกำาหนด

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม  บรษิัท เอส.พ.ีเอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วสิ จำากัด
ผู้บันทึก   นายรัฐธนากรณ์ ยศเรอืงศักดิ์
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม นางสาวสุภารัตน์ ศุทธสิมบูรณ์ (ว-011-ค-6648)
ชื่อผู้วิเคราะห ์  นางสาววศนิ ีสงิพสิุทธิ์ (ว-011-จ-6222)
เบอร์โทรศัพท ์  0-2939-4370-2

 คุณภาพอากาศในบรรยากาศในพื้นที่รอบโรงงาน มีการเฝ้าระวัง
และตรวจสอบคุณภาพอากาศในพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โรงงานเป็นระยะๆ ตลอดปี โดยในปี 2561 ตรวจวัดท้ังสิ้น 5 สถานี 
ได้แก่ บ้านท่าขาม บ้านท่ามะนาว บ้านกลางอ่าว บ้านทับมอญ  
และบ้านบ่อทองหลาง โดยมีคุณภาพอากาศตามพารามิเตอร์ต่างๆ  
ที่ตรวจวัด ได้แก่
 1. ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ในบรรยากาศ
 2. คา่เฉลีย่รายชัว่โมงของความเข้มข้นกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์
ในบรรยากาศ
 3.  ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของปริมาณฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ
 4.  ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของความเข้มข้นก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ 
ในบรรยากาศ
 5.  ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน
 ผลการตรวจสอบคณุภาพอากาศตามพารามเิตอรด์งักลา่วพบวา่
มคีา่ดกีวา่มาตรฐานทีก่ำาหนดมาก ในทกุสถานตีรวจวดัและมคีา่อยูใ่น
ช่วงเดียวกับการตรวจวัดที่ผ่านมาในทุกสถานีและทุกพารามิเตอร์

การควบคุมคุณภาพอากาศ

 โรงงานเอสเอสไอบางสะพานถูกออกแบบให้มีการใช้เชื้อเพลิง
ที่มีประสิทธิภาพ ติดตั้งระบบควบคุมการเผาไหม้ด้วยคอมพิวเตอร์ 
ควบคุมระดับกำามะถันเจือปนในเชื้อเพลิงไม่เกินร้อยละ 2 ซึ่งมีผล 
ให้ค่าการระบายอากาศออกนอกโรงงานของเอสเอสไอ มีค่าดีกว่า
มาตรฐานและข้อกำาหนดตามรายงานการศึกษาผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อมของโรงงาน
 สำาหรับสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดปรับผิวและเคลือบ
น้ำามัน ได้มีการติดตั้งระบบดักจับไอกรดท้ังในสายการผลิตและ 
ในหน่วยบำาบัดกรดเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งมีผลทำาให้ค่าการระบาย
อากาศออกนอกโรงงานมีค่าดีกว่ามาตรฐานและข้อกำาหนดตาม
รายงานการศึกษาผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มของโรงงานเชน่เดียวกนั

ร�ายงานความยั่งยืน ปี 2561
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาเหล็ก 1 และ 2

ดัชนีตรวจวัด ผลตรวจวัด มาตรฐาน

15 ก.พ. 2561 13 มิ.ย. 2561 8 ก.ย. 2561 17 ธ.ค. 2561

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m3) 102 142 221 124 ไม่เกิน 2401/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)(ppm) 368 283 572 409 ไม่เกิน 8001/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)(ppm) 99 127 122 105 ไม่เกิน 2001/ 

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)(ppm) 2.3 2.5 4.1 7.9 ไม่เกิน 6902/

มาตรฐาน1/  : มาตรฐานค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก (เก่า) ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 
  (คำานวณปรมิาณออกซเิจนส่วนเกนิร้อยละ 7 หรอืปรมิาตรอากาศส่วนเกนิร้อยละ 50)
มาตรฐาน2/  : มาตรฐานค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 
  (กำาหนดสำาหรับการผลติทั่วไปที่มกีารเผาไหม้เชื้อเพลงิ)
  มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม  บรษิัท เอส.พ.ีเอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วสิ จำากัด
ผู้บันทึก   นายอดุลย์ แดงกล่อม
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม นางสาวสุภารัตน์ ศุทธสิมบูรณ์ (ว-011-ค-6648)
ชื่อผู้วิเคราะห ์  นางสาววศนิ ีสงิพสิุทธิ์ (ว-011-จ-6222)
เบอร์โทรศัพท ์  0-2939-4370-2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Scrubber PPPL (จากหน่วยกระบวนการล้างผิวและเคลือบนำ้ามัน) 

ดัชนีตรวจวัด ผลตรวจวัด มาตรฐาน

14 ก.พ. 2561 10 ก.ย. 2561

ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) (mg/m3) 1.2 1.6 ไม่เกิน 2001/

มาตรฐาน1/  : มาตรฐานค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 
  (ในอากาศที่ไม่มกีารเผาไหม้ของเชื้อเพลงิคำานวณผลที่ปรมิาตรอากาศเสยีที่ออกซเิจน ณ สภาวะจรงิในขณะตรวจวัด)
  มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม  บรษิัท เอส.พ.ีเอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วสิ จำากัด
ผู้บันทึก   นายนรภัทร ธนเพิ่มปรชีา
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม นางสาวสุภารัตน์ ศุทธสิมบูรณ์ (ว-011-ค-6648)
ชื่อผู้วิเคราะห ์  นางสาววศนิ ีสงิพสิุทธิ์ (ว-011-จ-6222)
เบอร์โทรศัพท ์  0-2939-4370-2

ร�ายงานความยั่งยืน ปี 2561
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Boiler

ดัชนีตรวจวัด ผลตรวจวัด มาตรฐาน

14 ก.พ. 2561 10 ก.ย. 2561

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m3) 4.6 6.2 ไม่เกิน 1201/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)(ppm) 10 0.2 ไม่เกิน 8001/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)(ppm) 56 51 ไม่เกิน 1802/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)(ppm) 2 2.9 ไม่เกิน 6901/

มาตรฐาน1/  : มาตรฐานค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก (ใหม่) ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 
  (คำานวณปรมิาณออกซเิจนส่วนเกนิร้อยละ 7 หรอืปรมิาตรอากาศส่วนเกนิร้อยละ 50)
มาตรฐาน2/  : มาตรฐานค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 
  (กำาหนดสำาหรับการผลติทั่วไปที่มกีารเผาไหม้เชื้อเพลงิ)
  มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549
หมายเหตุ  : < 0.1 คอืค่า Detection Limit ของ SO2

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม  บรษิัท เอส.พ.ีเอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วสิ จำากัด
ผู้บันทึก   นายนรภัทร ธนเพิ่มปรชีา
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม นางสาวสุภารัตน์ ศุทธสิมบูรณ์ (ว-011-ค-6648)
ชื่อผู้วิเคราะห ์  นางสาววศนิ ีสงิพสิุทธิ์ (ว-011-จ-6222)
เบอร์โทรศัพท ์  0-2939-4370-2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง Dust Collector 

ดัชนีตรวจวัด ผลตรวจวัด มาตรฐาน

14 ก.พ. 2561 10 ก.ย. 2561

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m3) 5.7 5.5 ไม่เกิน 1201/, 3002/

มาตรฐาน1/  : มาตรฐานค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก (ใหม่) ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 
  (คำานวณปรมิาณออกซเิจนส่วนเกนิร้อยละ 7 หรอืปรมิาตรอากาศส่วนเกนิร้อยละ 50)
มาตรฐาน2/  : มาตรฐานค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 
  (ในอากาศที่ไม่มกีารเผาไหม้ของเชื้อเพลงิคำานวณผลที่ปรมิาตรอากาศเสยีที่ออกซเิจน ณ สภาวะจรงิในขณะตรวจวัด)
  มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม  บรษิัท เอส.พ.ีเอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วสิ จำากัด
ผู้บันทึก   นายนรภัทร ธนเพิ่มปรชีา
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม นางสาวสุภารัตน์ ศุทธสิมบูรณ์ (ว-011-ค-6648)
ชื่อผู้วิเคราะห ์  นางสาววศนิ ีสงิพสิุทธิ์ (ว-011-จ-6222)
เบอร์โทรศัพท ์  0-2939-4370-2

ร�ายงานความยั่งยืน ปี 2561
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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การจัดการกากของเสีย

 บรษิทัมุง่เนน้การลดปรมิาณของเสยีทีแ่หลง่กำาเนดิโดยใชห้ลกั 3R 
คือ Reduce Reuse และ Recycle
 •	 Reduce การลดการก่อให้เกิดของเสีย ด้วยวิธีการ มาตรการ 
และวิธีปฏิบัติงานตั้งแต่แหล่งกำาเนิด ใช้วัสดุหรือสิ่งของต่างๆ ให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด ได้แก่ โครงการลดการเกิดของเสีย เช่น ขยะทั่วไป 
จาระบีเสีย น้ำามันเสีย เป็นต้น
 •	 Reuse/Recycle การนำาของเสียกลับมาใช้ซ้ำา หรือการแปรรูป
ผ่านกระบวนการนำากลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้ของเสียเหลือน้อยที่สุด  
หรือสามารถนำากลับไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ได้แก่ โครงการ 
นำาของเสียกลับมาใช้ซ้ำา เช่น ลดการปนเปื้อนของน้ำามันเก่าเพื่อนำา 
กลับมาใช้ซ้ำา และโครงการนำาของเสียกลับมาใช้ใหม่ เช่น เปลี่ยนวิธี
กำาจัดของเสียจากการฝังกลบเป็นการรีไซเคิลเพื่อนำามาใช้ประโยชน์
มากทีส่ดุ การรวบรวมเศษอาหารทีเ่หลือจากการบริโภคของพนกังาน
มาทำาน้ำาหมักชีวภาพเละแจกจ่ายให้กับพนักงานได้ใช้ประโยชน์ 
อีกครั้ง เป็นต้น 

 นอกจากการนำาหลัก 3R มาใช้ในการลดของเสียที่แหล่งกำาเนิด
แล้ว สำาหรับของเสียที่เกิดขึ้นบริษัทเลือกใช้วิธีกำาจัดที่มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดดังนี้
 •	 Disposal การกำาจัดหรือการปรับสภาพของเสีย บริษัท 
เลือกใช้บริการบริษัทผู้รับกำาจัดกากของเสียที่มีความชำานาญ 
เฉพาะด้าน ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการที่อนุญาต  
มีมาตรฐานในการดำาเนินการจัดการกำาจัดกากของเสียอย่างถูกต้อง
ตามที่กฎหมายกำาหนด และให้บริการเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ใช้บริการ
อย่างกว้างขวาง
 •	 การควบคุมการปฏิบัติการจัดการกากอุตสาหกรรมบริษัท 
มีผู้ควบคุมระบบมลพิษกากอุตสาหกรรมเป็นผู้ควบคุมดูแลจัดการ 
กากอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถดำาเนินการได้อย่างถูกต้องและ
สอดคล้องกับข้อกำาหนดของกฎหมาย

 ปี 2561 บริษัทมีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 68,777.945 ตัน มีค่าใช้จ่ายในการกำาจัดของเสีย 10.36 ล้านบาท และมีรายได้จาก 
การขายของเสีย 57,171.57 ตัน คิดเป็นมูลค่า 31.20 ล้านบาท ซึ่งของเสียดังกล่าวถูกกำาจัดด้วยวิธีการรีไซเคิลร้อยละ 99.32 การเผาทำาลาย 
ร้อยละ 0.60 และการฝังกลบร้อยละ 0.08 
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กราฟแสดงวิธีการกำาจัดของเสีย ปี 2557 - 2561 

ร�ายงานความยั่งยืน ปี 2561
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
 
 บริษัทมีความมุ่งหวังและสมัครใจเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม 
ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับหน่วยงาน
ราชการและสถาบันภายนอกที่สำาคัญในปี 2561 ดังนี้
 1. โครงการนำาร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย (Thailand Voluntary  
Emission Trading Scheme: Thailand V-ETS) ร่วมกับองค์การ 
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.  
เป็นการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และได้รับมอบเกียรติบัตร
ขอบคุณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่บริษัท 
เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผลสรุปของการดำาเนินโครงการ คือกำาหนด 
ใบอนญุาตการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกของอตุสาหกรรมเหลก็เปน็แบบ 
Carbon Intensity Emission (ตันคารบ์อนไดออกไซดต่์อตันผลติภณัฑ์)  
มีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 2 จากปีฐาน
 2. โครงการการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: 
LCA) ของอุตสาหกรรมเหล็กร่วมกับ World Steel Association  
(Worldsteel) SSI ได้เก็บข้อมูลตามขอบเขตการคำานวณแบบ “Gate 
to Gate” โดยพิจารณาในขั้นตอนการผลิต โดย Worldsteel ได้ทำา 
การประเมิน LCA และใช้แบบจำาลองในการประเมินข้อมูลต้นน้ำา 
เพิ่มเติมให้ SSI ด้วย ผลจากการประเมิน LCA ทำาให้บริษัททราบ 
ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่คีวามสำาคญั และผลการเปรยีบเทยีบกบั
การดำาเนินงานเฉลี่ยทั่วโลกและระดับภูมิภาค

 3. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับ South East Asia Iron and 
Steel Institute (SEAISI) ผ่านคณะทำางาน Environment & Safety 
Committee (ESCO) โดยตวัแทนจากบรษิทั ไดเ้ข้ารว่มเปน็ประธานของ 
ESCO อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่แลกเปลีย่นข้อมลูดา้นเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม 
พลังงาน และความปลอดภัยระหว่างประเทศสมาชิก รวมทั้งร่วม 
ผลักดันโครงการศึกษาต่างๆ ร่วมกัน ได้แก่
  a. โครงการรวบรวมเทคโนโลยีสำาหรับการลดก๊าซเรือนกระจก 
และลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มสำาหรบัอตุสาหกรรมเหล็กและเหลก็กลา้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  b. โครงการ Special Fund Activity (SFA) ร่วมมือกับ 
Environment & Safety Committee (ESCO) of SEAISI โดยร่วมกับ
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ภายใต้เงินสนับสนุน 
ของ SFA จาก SEAISI) จัดสัมมนา เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการ 
กากของเสียและวัตถุอันตรายสำาหรับอุตสาหกรรมเหล็กไทย ปี 2561
 4. โครงการมาตรการอนุรักษ์พลังงานสำาหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
เหล็ก โดยบริษัทได้จัดทำาร่างโครงการด้านพลังงานให้กับสถาบัน
เหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ในการเสนอโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนเงินลงทุนแบบให้เปล่าในการอนุรักษ์พลังงานต่อ 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  
(พพ.) เพือ่สง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังานของภาคอตุสาหกรรมการผลติ
เหล็กทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม EAF กลุ่มรีดร้อน กลุ่มรีดเย็น เคลือบ 
และท่อ ในการตอบสนองนโยบายตามแผนอนรุกัษพ์ลังงานของรฐับาล
ที่ต้องการลดการใช้พลังงานร้อยละ 30 ภายในปี 2579 
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 5. โครงการสาธิตเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 4 กับ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทดแทน บริษัท 
ได้เข้าสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนในการเปลี่ยน 
เครื่องทำาลมแห้งจากชนิด Heatless Regenerative จำานวน 5 เครื่อง  
ซึ่งจะต้องมีการดึงลมอัดแห้งที่ผลิตได้ประมาณร้อยละ 20 มาใช้ 
ในการไล่ความชื้น (Regeneration) ให้กับสารดูดความชื้นที่อยู่ภายใน
เครือ่งทำาลมแห้ง ทำาใหต้อ้งสญูเสียลมอดัแหง้ในสว่นนีไ้ป มาเปน็ชนิด 
Heat Regeneration Zero Loss จะทำาให้สามารถลดการใช้พลังงาน 
ในการผลิตลมอัดแห้งได้ 
 6. โครงการความรว่มมอืและสนบัสนนุการลงทุนกับกรมพฒันา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยหลังจากดำาเนินโครงการ
เสร็จสิ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของจำานวนเงินลงทุน ดังนี้
  a. โครงการการสนบัสนนุการลงทนุเพือ่ปรบัเปลีย่น ปรบัปรงุ 
เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (80/20) 2 มาตรการ 
ได้แก่ การเปลี่ยนหลอด LED แทนหลอดชนิดเดิม และการเปลี่ยน 
เครื่องทำาน้ำาเย็น โดยจะได้รับเงินสนับสนุนการลงทุน จำานวน 
1,094,880 บาท ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 949,357.99 กิโลวัตต์-
ชั่วโมง (kWh) ลดค่าไฟฟ้าลงได้ 3,051,434 บาท และลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลงได้ 549.68 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่า (tCO2e)
  b. โครงการส่งเสริมการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบ 
Internet of Thing ร่วมกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 2 มาตรการ  
ได้แก่ Upgrading Roll Grinding Machine No. 3 และ VSD No. 2 
for Descaling Pump โดยจะได้รับเงินสนับสนุนการลงทุนจำานวน 
3,587,787.38 บาท ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 1,582,575.80  
กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) ลดค่าไฟฟ้าลงได้ 5,206,674.38 บาท 
และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 916.31 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)

  c. โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำาบัดน้ำาเสีย 
ของโรงงานควบคุม คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
ในการ Backwash ของระบบ Pressure Sand Filter โดยจะได้ 
รับเงินสนับสนุนการลงทุน 30,000 บาท ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 
176,924.218 กโิลวตัต-์ชัว่โมง (kWh) ลดคา่ไฟฟา้ลงได ้582,080.677 
บาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 102.44 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)
 นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมโครงการด้านพลังงาน และการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในปี 2561  
อีกหลายโครงการ เช่น โครงการศึกษาการขอรับการสนับสนุน 
ทางเทคนิคและเงินลงทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น The Joint Crediting  
Mechanism (JCM) ซึ่งการดำาเนินการศึกษาโครงการต่างๆ  
เพือ่แสดงถงึความมุง่มัน่และตัง้ใจในการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
ขององค์กร และสอดคล้องกับแผนการลดการใช้พลังงานและลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในการดำาเนินอุตสาหกรรมเหล็ก
ให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี  
จึงได้เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรม 
สีเขียว (Green Industry) กับกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ 
อุตสาหกรรมสีเขียวน้ัน จากผลการประเมินบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  
จำากัด (มหาชน) ได้รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3  
ระบบสีเขียว (Green System)” ที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 ในปี 2561 บริษัทยังคงได้รับการรับรอง 
ต่อเนื่อง บริษัทตั้งเป้าหมายว่าในปี 2562 จะได้รับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
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การสำารวจทัศนคติชุมชน
และการมีส่วนร่วมกับชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม
 
 การสำารวจทัศนคติชุมชนได้ดำาเนินการต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี 
เพื่อให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงาน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญ
เพราะการดำาเนินงานของโรงงานก่อให้เกิดผลกระทบท้ังด้านบวก 
และลบต่อชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น 
การดำาเนินการสำารวจทัศนคติจึงทำาให้บริษัทเกิดความเข้าใจถึง 
มมุมองของชมุชน สะทอ้นผา่นผูน้ำาชุมชนและหวัหนา้ครวัเรอืนในเรือ่ง 
ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงานของโรงงานในรอบปี  
เพือ่นำาไปสูก่ระบวนการรว่มคดิรว่มตดัสนิใจของโรงงานรว่มกบัชมุชน
ผา่นกระบวนการมสีว่นรว่ม เชน่ การประชมุสภาผูน้ำาชมุชน การประชุม
หมู่บ้าน ฯลฯ ซึ่งบริษัทจะนำาข้อสรุปจากกระบวนการต่างๆ ดังกล่าว 
นำามาจัดทำาโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการและมุมมอง
ของชุมชนอย่างตรงประเด็น เพื่อนำาไปสู่ความพึงพอใจของชุมชน 
อย่างยั่งยืน
 ผลสำารวจทัศนคติของประชาชนในชุมชนในปี 2561 ส่วนใหญ่ 
รับทราบและเห็นประโยชน์ของโรงงานในแง่ที่มีส่วนของการค้าขาย 
ดีขึ้น สมาชิกในชุมชนสามารถทำางานร่วมกับโรงงาน สาธารณูปโภค 
ในครัวเรือนดีขึ้น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น 
การให้ทุนการศึกษา กิจกรรมอนุรักษ์สัตว์น้ำา การสนับสนุนอาชีพ
ชุมชน โครงการพัฒนาด้านอาชีพ โครงการธนาคารชุมชน และ
โครงการอนรุกัษป์า่ชายเลน เป็นต้น สำาหรบักจิกรรมทีม่คีวามพงึพอใจ  
ได้แก่ โครงการปลูกต้นไม้มากที่สุด กิจกรรมที่มีความพึงพอใจ 
รองลงมา กิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชายเลนแม่รำาพึง โครงการอนุรักษ์
สัตว์น้ำา กิจกรรมให้ทุนการศึกษา โครงการเก็บขยะบริเวณชายหาด 
โครงการบริจาคเงิน/อุปกรณ์เพื่อการศึกษา ชุมชน โครงการเฝ้าระวัง
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมหรือ
โครงการอื่นๆ ตามลำาดับ
 ข้อกังวลของชุมชนต่อการดำาเนินการของโรงงาน 3 อันดับแรก 
จากการสำารวจในปี 2561 ได้แก่ ปัญหาการจราจรติดขัด ร้อยละ 8.5 
ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร ร้อยละ 7.7 และเส้นทางคมนาคม
ชำารุด ร้อยละ 1.6 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อกังวล 3 อันดับแรก 
ของป ี2560 ไดแ้ก ่ปญัหาการจราจรตดิขดั รอ้ยละ 5.3 ปญัหาอบุตัเิหตุ
จากการจราจร ร้อยละ 4.0 และ เส้นทางคมนาคมชำารุด ร้อยละ 1.3    
ซึ่งจะพบว่าข้อกังวลใจยังคงเป็นเรื่องปัญหาจราจรเป็นหลัก เพื่อ
บรรเทาข้อกังวลของชุมชนต่อปัญหาด้านจราจร ทางบริษัทได้ร่วมกับ
บรษิทัขนสง่ กำาหนดมาตรการเพิม่เตมิในการตรวจสอบและกำากบัดแูล
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้  

 1) ร่วมกับสำานักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัย 
การอาชีพบางสะพาน และหน่วยงานรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ 
ความรู้กับพนักงานขับรถในด้านการดูแลรักษารถ การขับขี่อย่าง 
ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎจราจรร้อยละ 100 
 2) โครงการสนับสนุนและฝึกอบรมบุคลากรในชุมชนให้เป็น 
นักขับมืออาชีพและเมื่อจบหลักสูตรก็ให้โอกาสเข้าเป็นพนักงาน 
ของบริษัทขนส่ง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในพื้นที่ได้มีงานทำา  
และช่วยกำากับดูแลความปลอดภัยด้านการจราจร
 3) จัดให้มีจุดพักรถเพื่อให้พนักงานขับรถได้หยุดพักและได้รับ 
การตรวจสอบความพร้อมด้านสุขภาพ
 4) เพิ่มศักยภาพของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมขนส่งสินค้า  
(Operation Control Center) ให้ตรวจสอบการเดินรถและการใช้
ความเร็วในเขตพื้นที่บางสะพานผ่านระบบ GPS ตลอด 24 ชั่วโมง
 5) สนับสนุนอุปกรณ์ความปลอดภัยด้านจราจรกับชุดรักษา 
ความปลอดภยัหมูบ่า้น (ช.ร.บ.) ในเขตบางสะพาน เพือ่ชว่ยกำากบัดแูล
ดา้นจราจรกับรถยนตท่ั์วไปและรถขนส่งสนิคา้ของกลุ่มเหลก็สหวริยิาฯ
 6) ฝกึอบรมชดุรกัษาความปลอดภยัหมูบ่้าน (ช.ร.บ.) ใหม้ีทกัษะ
ในการกู้ภัยและช่วยเหลอืกรณเีกดิเหตฉุุกเฉนิดา้นจราจรหรอืเพลงิไหม้
เบื้องต้น
 7) เพิ่มจุดตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎจราจรของรถขนส่ง 
ด้วยกล้องวงจรปิดเพิ่มอีก 4 จุด ตามเส้นทางเดินรถในบางสะพาน
 8) เพิ่มพนักงานขับรถโดยให้มีการสลับเที่ยวขับเพื่อให้พนักงาน
ได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ “TAG TEAM” 
 มาตรการดังกล่าวเป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากสิ่งที่ได้ดำาเนินการ 
ประจำาอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การบริหารจัดการเวลาปล่อย 
รถขนส่งสินค้า หลีกเลี่ยงช่วงเวลาการจราจรหนาแน่น การควบคุม 
ไม่ให้มีการบรรทุกเกินกว่ากฎหมายกำาหนด การติดตั้งกล้องวงจรปิด  
การจัดรถสายตรวจ การจัดต้ังกองทุนรถขนส่งกลุ่มเหล็กสหวิริยา  
การสัมมนาผู้ประกอบการขนส่ง เป็นต้น
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การดำาเนินงาน
ด้านสังคม

การสร้างคุณค่าร่วมกับลูกค้า
และการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญและความพึงพอใจของลูกค้า  
ที่มีผลต่อความสำาเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีความต้ังใจอย่าง 
แน่วแน่ที่จะแสวงหาวิธีการที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้า
ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ตลอดเวลา และเป็นทีไ่วว้างใจ
ของลูกค้า เช่นเดียวกับการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยตั้งอยู่ 
บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมท้ังสองฝ่าย บริษัท 
จึงให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามพันธสัญญา  
การเจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำาให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
อย่างเป็นธรรมอีกด้วย

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม 

 ในส่วนของลูกค้านั้น ปี 2561 บริษัทได้ดำาเนินกิจกรรมเพื่อ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ติดตามปัญหาและรับข้อร้องเรียน 
จากลูกค้า รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า 
เพื่อนำาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ตรงกับ 
ความตอ้งการของลกูคา้ ไดแ้ก่ การเยีย่มเยยีนลกูคา้ การจดัประชมุกบั
ลกูค้ารายสำาคัญเป็นรายเดอืน การสำารวจความพงึพอใจของลกูคา้เปน็
ประจำาทกุป ีการจดัอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑข์องบรษิทัใหก้บั 
ลูกค้าบางราย อีกทั้งยังให้คำาปรึกษาแนะนำาและให้ความช่วยเหลือ 
แก่ลูกค้าในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท  

 คณะทำางานสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มี
มูลค่าเพิ่มกับลูกค้า ได้ดำาเนินกิจกรรมในการวิเคราะห์ความต้องการ
ของลูกค้าและร่วมมือกับฝ่ายผลิตของบริษัท เพื่อผลักดันให้เกิด 
การพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า เช่น การควบคุม
ขนาดของผลติภณัฑเ์พือ่ใหเ้กดิอตัราการสญูเสยีทีเ่กดิจากการใชข้อง
ลูกค้าให้ลดลง รวมท้ังการร่วมมือกับลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้าต้องการเป็นพิเศษ และพัฒนาการส่งมอบ
สนิคา้ทีร่วดเรว็เปน็พเิศษสำาหรบัคำาส่ังซือ้ทีต่อ้งการสนิคา้แบบเรง่ด่วน 
เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถจำาหน่ายและขยายตลาดได้มากขึ้น  
โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการนวัตกรรมใหม่ที่สำาคัญดังนี้
 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน SG 295+ สำาหรับ 
กลุ่มลูกค้าถังแก๊ส 
 2.  พฒันาผลติภณัฑเ์หลก็แผน่รดีรอ้นแบบ Enamel Steel สำาหรบั
กลุ่มลูกค้า HAEA
 3.  พัฒนาการผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้าน 
การควบคุมความหนาให้เหนือกว่ามาตรฐาน (Control Thickness 
Tolerance 50% of JIS G3131) ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า
  ในปี 2561 บริษัทได้ผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มี
มูลค่าเพิ่มกับลูกค้า (Premium Value Products: PVP) ได้จำานวน 
ทั้งสิ้น 732,461 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 51 จากยอดขายรวม

สร้างคุณค่าร่วมกับคู่ค้า

 บริษัทได้ดำาเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุและบริการจากชุมชน 
ในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน เพื่อใช้ในการดำาเนินการผลิตของบริษัท  
อีกทั้งยังสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมรายได้ของกลุ่มผู้ผลิต
สนิคา้ชมุชนในพืน้ทีอ่ำาเภอบางสะพานดว้ยการรบัซือ้ผลติภณัฑส์นิคา้
ภายในชุมชนจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้า 
ในอำาเภอบางสะพานอีกทางหนึ่งด้วย
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 ในปี 2561 บริษัทได้ดำาเนินการจัดซื้อจัดหาจากผู้ขายทั่วไปมูลค่า
ประมาณ 2,470 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินค้าในกลุ่มพลังงาน 1,080 
ล้านบาท ลูกรีด 205 ล้านบาท อะไหล่ 307 ล้านบาท วัสดุสิ้นเปลือง  
171 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรและรายจ่ายลงทุน 171 ล้านบาท  
งานบริการ 517 ล้านบาท และอื่นๆ 19 ล้านบาท รวมถึงการจัดซื้อ 
จัดหาจากชุมชนบางสะพานมูลค่ารวมประมาณ 252 ล้านบาท  
และในปี 2562 คาดว่าจะมีมูลค่าการจัดซื้อจัดหาจากผู้ขายทั่วไป 
2,750 ล้านบาท และจากชุมชน 280 ล้านบาท

ค้าด้วยความเป็นธรรม
 
 บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้าอย่าง 
เปน็ธรรม โดยปฏบิตัติามขอ้กฎหมายของภาครฐั เช่น พระราชบญัญตั ิ
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ประกอบกับบริษัทจะไม่แสวงหา
ข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือ 
ไม่เหมาะสม และไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วย 
การกล่าวหาในทางร้าย นอกจากนี้ บริษัทได้เป็นแกนนำาในการก่อตั้ง 
สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย โดยผู้บริหารของบริษัท ผู้บริหาร 
ของคู่แข่งทางการค้า และผู้บริหารของคู่ค้าได้เข้าร่วมเป็นกรรมการ 
โดยได้มกีารประชมุ และมกีจิกรรมรว่มกันอยา่งสม่ำาเสมอมกีารพบปะ
สังสรรค์กับผู้บริหารของคู่แข่งทางการค้า เพื่อกระชับและเสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
ส่งเสริม และผลักดันนโยบายการค้าและการแข่งขันที่เป็นธรรม 
ผ่านหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 นอกเหนือจากนี้บริษัทยังได้เป็นแกนนำาในการสร้างความร่วมมือ
กันของกลุ่มสมาคมผู้ผลิตเหล็กในประเทศรวม 7 สมาคม ซึ่งมีสมาชิก
รวมกัน 472 บริษัทเพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้ผลิตเหล็กในประเทศ
ในการร่วมผลักดันนโยบายภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหล็ก 
ในประเทศไปสู่อุตสาหกรรมเหล็ก 4.0

นวัตกรรม การวิจัย และพัฒนา
  
 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม
เหล็กในปี 2562 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งจากภายในองค์กร บริษัท
ได้เปิดตัว “School of Engineering” (SoE) สร้างพนักงานให้เป็น
ผู้ที่มีความรอบรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยง 
การทำางานได้หลากหลายรูปแบบงานและเพิ่มความสามารถ 
ในการแขง่ขนัทางธรุกจิ โดยมเีนือ้หาครอบคลุม 8 กลุม่วชิา 1. วศิวกรรม
วัสดุ 2. วิศวกรรมกระบวนการผลิตและการใช้งาน 3. วิศวกรรม
เครื่องกลและไฟฟ้า 4. วิศวกรรมอุตสาหการ 5. วิศวกรรมระบบ 
ควบคุมอัตโนมัติ 6. วิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงาน 7. วิศวกรรม
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และ 8. วิศวกรรมควบคุมโครงการ โดยเชิญ 
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาถ่ายทอด
ประสบการณ์และองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของบริษัท 

 รวมท้ังบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือในการวิจัย
และพัฒนากับหน่วยงานวิชาการ สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย
ต่างๆ อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สถาบันวิจัย 
แสงซินโครตรอน องค์การมหาชน สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ฯลฯ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม อันก่อให้ 
เกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  
และส่งผลต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ
 นอกจากนี้ โครงการ “Structural Steel Improvement (SSI)  
for Young Engineers Program 2018” ยังคงดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 2 โดยในปี 2562 โดยในปีนี้บริษัทได้มอบทุนวิจัยปริญญา
นิพนธ์ เรื่องเหล็กโครงสร้างจำานวน 7 ทุน ทุนละ 20,000 บาท  
ให้กับทีมคัดเลือก 7 ทีม จาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 4 ทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
2 ทุน และมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 1 ทุน 
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 
 คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจโดยยึด 
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นเป็น 
ภัยร้ายที่บ่ันทอนทำาลายองค์กรและประเทศชาติโดยรวม รวมถึง 
ให้การสนับสนุนการดำาเนินนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ของบริษัท จนบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Certified Company) 
จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทุจริต เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยในปี 2561 บริษัท 
มีการดำาเนินการดังนี้ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแลเพื่อควบคุมป้องกัน
และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท 
สรุปได้ดังนี้

 1. นโยบายและระเบียบรวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
  กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายคณะกรรมการบริษัท เรื่อง  
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท 
ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งเป็น 
การยืนยันถึงเจตจำานงและความคาดหวังของบริษัทในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น 
  สำาหรับนโยบายคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่น กำาหนดไว้ว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ต้องไม่ยอมรับหรือกระทำาการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทจะปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งกฎหมายไทย
และกฎหมายของประเทศที่บริษัทไปดำาเนินธุรกิจอยู่อย่างเคร่งครัด 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเห็นควรให้บริษัทย่อยและกิจการ 
ที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทได้นำานโยบาย เรื่อง การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น รวมถึงประกาศหรือแนวปฏิบัติที่ออกโดยอาศัยนโยบาย
ฉบับนี้ไปถือปฏิบัติด้วย

  ส่วนแนวปฏบิตัคิณะกรรมการบรษิทั วา่ดว้ยเรือ่ง การตอ่ตา้น 
การทุจริตคอร์รัปชั่น ได้กำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหรือ 
ให้ของขวัญหรือของกำานัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 
การบริจาค หรือเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนเพื่อการกุศลหรือ 
สาธารณกุศลหรือสาธารณประโยชน์ การให้ความช่วยเหลือทาง 
การเมือง และวิธีปฏิบัติเมื่อพบการทุจริตคอร์รัปชั่น เพิ่มเติมจาก 
การปฏิบัติตามวิถีเอสเอสไอ (SSI WAY) ซึ่งได้กล่าวถึงเรื่องการตั้งมั่น 
ในจริยธรรม ในปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และเรื่อง 
ความซื่อสัตย์ ที่ปรากฏในจริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมพนักงาน และ 
ค่านิยมของบริษัท รวมทั้งเรื่องการดำาเนินการด้านจริยธรรม 
ของพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ที่กำาหนดไว้ในแนวปฏิบัติ ว่าด้วยเรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 2. การสื่อสารนโยบายและระเบียบรวมทั้งแนวปฏิบัติ
  ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  บริษัทได้ให้ความสำาคัญในการสื่อสารนโยบายและระเบียบ
รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงนโยบายและระเบียบรวมทั้งแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านทางระบบ
อินทราเน็ตของบริษัท และบริษัทยังได้เปิดเผยนโยบายการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปช่ันไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ssi-steel.com 
อีกด้วย นอกจากนี้ ในการสัมมนาผู้ขายประจำาปีที่จัดขึ้นเมื่อเดือน
มีนาคม 2561 ได้มีการสื่อสารนโยบายและระเบียบรวมทั้งแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันให้แก่ผู้ขายได้รับทราบ
และขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติ ซึ่งบริษัทได้จัดอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจำาทุกปี

 3. การฝึกอบรม 
  บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
พนักงานตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง 
และสามารถปฏบิตัติามนโยบายคณะกรรมการบรษิทั และแนวปฏบิตัิ
คณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
โดยในปี 2561 บริษัทจัดฝึกอบรมในหลักสูตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นให้แก่พนักงานกลุ่มเป้าหมายที่สำานักงานกรุงเทพ จำานวน  
79 ราย ที่โรงงานบางสะพาน 131 ราย รวมทั้งสิ้น 210 ราย นอกจากนี้
ยงัมกีารบรรยายในหวัขอ้เรือ่งนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติของบรษิทั
ในการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่เป็นประจำาทุกไตรมาส
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 4. การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ
  บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำางานดำาเนินการขับเคลื่อนนโยบาย 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท เพื่อดำารงไว้ซึ่งการเป็น
สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทุจริต เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและเจตจำานงของคณะกรรมการ
บริษัท ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท
มกีารกำากบัดูแลการปฏบิตัติามมาตรการตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
มีการมอบหมายอำานาจและความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อนำานโยบาย
การตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชัน่ไปปฏิบตัิ โดยในป ี2561 คณะทำางาน 
ดำาเนินการขับเคลื่อนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ของบริษัทได้จัดเตรียมและสอบทานแบบประเมินตนเองและเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption Committee: CAC) 
และได้เข้าร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต  
ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและ
ภาครัฐ

 5. การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
  บริษัทประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสำานัก
บริหารความเสี่ยงกลุ่มเป็นผู้ประสานงานกับเจ้าของความเสี่ยงแต่ละ
สายงาน ให้มีการประเมินและรวบรวมผลการประเมินความเสี่ยง 
จากการทจุริตคอร์รัปชั่น โดยเจา้ของความเสี่ยงแต่ละสายงานจะระบุ
เหตกุารณท์ีอ่าจมีความเสีย่งจากการทจุริตคอรร์ปัชัน่เกิดขึน้ ประเมิน
โอกาสเกดิและผลกระทบของความเสีย่ง ทบทวนและกำาหนดมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้  
เพื่อนำาเสนอคณะทำางานบริหารความเสี่ยงพิจารณาทบทวนถึง 
ความเหมาะสมก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ 
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายปี

บริษัทกำาหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ดังนี้

 1. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
  บริษัทมีช่องทางเพื่อรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เกี่ยวกับ 
การกระทำาผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ การกระทำา 
การทุจริต หรือกระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ หรือการกระทำา 
การทุจริตคอร์รัปชั่น การกระทำาการฝ่าฝืนต่อนโยบายเกี่ยวกับ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท การกระทำาการขัดต่อหรือ
การละเลยต่อหน้าที่ตามนโยบาย แนวปฏิบัติ คำาสั่ง หรือระเบียบ
ต่างๆ ของบริษัท รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบการควบคุม
ภายในที่บกพร่อง รวมถึงการกระทำาอื่นๆ ที่อยู่ในข่ายทำาให้ผู้แจ้งหรือ
บริษัทได้รับความเสียหาย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

หรือข้อร้องเรียน รวมถึงผู้ให้ข้อมูล และมีมาตรการในการตรวจสอบ
และกำาหนดบทลงโทษสำาหรับผู้กระทำาความผิดตามนโยบายและ
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี ้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนทีม่ถีงึคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 
จะได้รับการติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำาเนินการปรับปรุง 
แก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องและแจ้งผลการดำาเนินการกลับไปยังผู้แจ้ง
โดยเร็ว รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย และ 
มีการสรุปผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทปีละสองครั้ง โดยในปี 2561 ไม่มีผู้แจ้ง
เบาะแสและข้อร้องเรียน 

 2. การตรวจสอบภายใน
  สำานักตรวจสอบภายในกลุ่ม เป็นผู้มีส่วนร่วมในการประเมิน
เพื่อให้ความเชื่อมั่นและให้คำาแนะนำาปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
โดยมีการประเมินการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัท 
เป็นรายครึ่งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินความเสี่ยงที่รายงาน
ทางการเงินของบริษัทอาจไม่ถูกต้อง เนื่องจากการทุจริต หรือใช้
สินทรัพย์โดยไม่สมควร (Risk Factors Relating to Misstatements 
Arising from Fraudulent Financial Reporting or Misappropriation 
of Assets) นอกจากนี้ สำานักตรวจสอบภายในกลุ่มยังมีการจัดทำา 
แผนการตรวจสอบแม่บท แผนการตรวจสอบประจำาปีตามแนวทาง 
ที่คำานึงถึงความเสี่ยง โดยรวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริต 
คอร์รัปชั่นด้วย และดำาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจำาปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2561 
สำานักตรวจสอบภายในกลุ่มได้สอบทานมาตรการควบคุมภายใน
ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท เพื่อติดตามการนำา
มาตรการไปปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธผิลและเปน็ไปตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558)

 3. การประเมินความเข้าใจและการปฏิบัติ
  ตามจริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมของพนักงาน
  บริษัทมีการสำารวจความเข้าใจและการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม (Code of Conduct) ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยจริยธรรม
ธุรกิจและจริยธรรมพนักงานของบริษัท โดยให้พนักงานตอบแบบ 
ประเมินเพื่อสำารวจตนเองในเรื่องการรับรู้และความรู้ความเข้าใจ
ใน Code of Conduct รวมถึงสำารวจการรับทราบและความเข้าใจ 
ถึงนโยบายและแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่ เกี่ยวข้องกับ 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาช่องทางการรับรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจ ในหัวข้อ
ดังกล่าว ตลอดจนเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code  
of Conduct และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นดังกล่าวด้วย
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การพัฒนาบุคลากรและสิทธิมนุษยชน

 บริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีความสำาคัญที่ทำาให้องค์กรดำาเนินธุรกิจได้ประสบความสำาเร็จ จึงได้กำาหนด 
โครงสร้าง การจ้างงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การพัฒนาทักษะความรู้ ส่งเสริมความสัมพันธ์พนักงานและครอบครัวพนักงานให้มี 
ความเหมาะสม สร้างบรรยากาศการทำางานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพและมีความสุข ระหว่างพนักงานกับพนักงาน การสร้างความสัมพันธ ์
เชิงบวกระหว่างพนักงานกับบริษัท การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำางาน ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว (Work Life Balance) และส่งเสริม
พนักงานที่เป็นคนดี คนเก่ง ให้เป็นที่ยอมรับและเชิดชูเกียรติให้พนักงานทั่วไปทราบ 

โครงสร้างพนักงาน
 
 ในปี 2561 บริษัทมีจำานวนพนักงาน ณ เดือนธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,140 คน แบ่งเป็นพนักงานประจำาสำานักงานกรุงเทพ เท่ากับ 187  
และโรงงานบางสะพาน เท่ากับ 953 คน และแบ่งเป็นระดับพนักงาน ดังนี้

จำานวนพนักงานในกลุ่มเอสเอสไอ
 

กลุ่มพนักงาน SSI TCRSS WCE PPC รวม

ระดับบรหิาร 51 8 3 0 62

ระดับจัดการ 196 71 38 3 308

ระดับบังคับบัญชา 449 213 154 31 847

ระดับปฏบิัตกิาร 444 573 357 54 1,428

รวม 1,140 865 552 88 2,645

พนักงานจ้างเหมา 160 140 183 0 483

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

การจ้างงาน
 
 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานบริษัทได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง โอนย้าย ไปดำารงตำาแหน่งใหม่โดยคัดเลือกจากพนักงานที่มี 
ความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำาแหน่งดังกล่าว ในกรณีไม่สามารถหาพนักงานที่มีความเหมาะสมสำาหรับตำาแหน่ง 
ดังกล่าวได้ บริษัทจะรับจากบุคคลภายนอก สำาหรับคุณสมบัติผู้สมัครบริษัทเปิดรับผู้สมัครทุกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ที่มีอายุไม่ต่ำากว่า 18 ปี  
และมีคุณวุฒิและความสามารถในการปฏิบัติงาน การสรรหาคัดเลือกผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถเข้าปฏิบัติงานในตำาแหน่งอย่าง 
เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ บริษัทดำาเนินการทดสอบและการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ในปี 2561 ประกาศตำาแหน่งงานจำานวน  
206 ตำาแหน่ง มีจำานวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำานวน 491 คน สามารถสรรหาว่าจ้างได้จำานวน 182 คน แบ่งเป็นบุคคลภายนอก 
ได้รับคัดเลือกแล้ว 123 คน พนักงานภายในได้รับการคัดเลือกจำานวน 59 คน สำาหรับผู้พิการและผู้ทุพพลภาพนั้นด้วยลักษณะงานทำาให้บริษัท 
รับผู้พิการทำางานได้จำากัด อย่างไรก็ตามบริษัทได้ช่วยเหลือผ่านการสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
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การพัฒนาพนักงาน
 
 บริษัทได้กำาหนดแนวทางพัฒนาพนักงานให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ พัฒนาตามแนวทาง Competency  
Base Training เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นคนเก่ง คนดี ตามวิถีเอสเอสไอ (SSI WAY) เพื่อก้าวสู่การทำางานอย่างมืออาชีพ โดยในปี 2561  
บริษัทได้จัดอบรมและส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่

การฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มพนักงานเอสเอสไอปี 2561

แนวทาง วิธีการ ผลงานปี 2561

การสอนงานขณะปฏบิัตงิาน 

(On-the-Job Training)

การกำาหนดมาตรฐานความรู้และทักษะที่จำาเป็นของตำาแหน่งงานต่างๆ 

แล้วหัวหน้างานรับผดิชอบในการสอนงานให้พนักงานในตำาแหน่งงาน

ดังกล่าว สามารถทำาได้ตามระดับความรู้และทักษะที่ต้องการ 

โดยมกีารตดิตามประเมนิผลอย่างใกล้ชดิเป็นประจำา

จำานวนพนักงาน 

183 คน

การอบรมภายในบรษิัท

(In-house Training)

1.  จัดอบรมภายในบรษิัท โดยเชญิวทิยากรภายในและภายนอก

 ที่มคีวามรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 

2.  จัดกจิกรรม Knowledge Sharing เพื่อแบ่งปันประสบการณ์

 ในการทำางาน

โดยมเีนื้อหาเกี่ยวกับ

ด้านการจัดการ

ด้านพฤตกิรรมในการทำางาน

ด้านเทคนคิในการทำางานเฉพาะ

ด้านการเพิ่มผลผลติ 

ด้านคุณภาพ

ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

146 หลักสูตร 

(216 ครั้ง)

ผู้เข้าร่วม 1,140 คน

ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 

25.77 ชั่วโมง/คน/ปี 

การพัฒนาพนักงานให้เป็นคนด ี

คนเก่ง ตามวถิเีอสเอสไอ (SSI WAY)

กจิกรรมพัฒนาพนักงานให้รับทราบพฤตกิรรมตามค่านยิม/

Core Competency “iFacts”

จัดกจิกรรม 19 ครั้ง 

ผู้เข้าร่วม 959 คน

การอบรมภายนอกบรษิัท

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(Domestic and Overseas Training)

การส่งเสรมิพนักงานไปอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันภายนอก

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

321 หลักสูตร

ผู้เข้าร่วม 223 คน

ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 

13.31 ชั่วโมง/คน/ปี 

การรับทราบแผนกลยุทธ์ประจำาปี

ของแต่ละสายงาน ผ่านการนำาเสนอ

ผลงาน Goal Program Presentation 

2018

พนักงานระดับจัดการขึ้นไป รับทราบ นโยบาย แผนกลยุทธ์ 

ผ่านการรายงานการดำาเนนิงานตามแผนงาน (Goal Program) 

ตามแผนธุรกจิของแต่ละสายงาน

พนักงานระดับ

จัดการขึ้นไป

ผู้เข้าร่วม 192 คน
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การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์

 บรษิทัให้ความสำาคญักบัสวัสดกิารและผลประโยชนข์องพนกังาน 
ตามที่กฎหมายกำาหนด ได้แก่ วันลาและวันหยุดต่างๆ นอกจากนี้ 
บริษัทยังได้จัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ตามความเหมาะสมของ 
สภาพการทำางานในแต่ละพื้นที่ อาทิ
 •	 จัดชุดเครื่องแบบพนักงานให้ 2 ชุดต่อปี 
 •	 จัดรถรับส่งเพื่ออำานวยความสะดวกในการเดินทางมา 
ปฏิบัติงาน 5 เส้นทาง รอบอำาเภอบางสะพาน
 •	 จัดเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้สำาหรับพนักงานที่มีภูมิลำาเนา
อยู่นอกเขตอำาเภอบางสะพาน
 •	 จดัขา้วฟรแีละอาหารราคาประหยดั โดยยงัควบคมุสขุอนามยั
ที่เหมาะสมให้กับพนักงาน
 •	 เงนิชว่ยเหลอืสำาหรบัพนกังานทีป่ฏบัิตงิานโรงงานบางสะพาน
 •	 จัดเงินช่วยเหลือค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
นอกพื้นที่และต่างประเทศ
 •	 จัดเงินช่วยเหลือสำาหรับพนักงานปฏิบัติงานกะ
 •	 จัดกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เพื่อให้พนักงานได้มีเงินทุนไว้ 
เมื่อออกจากงาน
 •	 จัดสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้พนักงานมีเงินออม และให้ 
ความช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อน
 •	 การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันภัยเดินทาง 
สำาหรับการเดินทางไปต่างประเทศ
 •	 การประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับพนักงาน

แรงงานสัมพันธ์

 บริษัทเห็นความสำาคัญของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานกับผู้บริหาร เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศการทำางานที่มี
ประสิทธิภาพ ให้พนักงานมีความสมดุลระหว่างชีวิตการทำางาน
และชีวิตครอบครัว (Work Life Balance) จึงได้ดำาเนินการโครงการ 
สายสัมพันธ์ในองค์กร (Care Organization) อย่างต่อเนื่อง โดยจัด
กิจกรรมดังนี้
 •	 Meet Management การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
กับผู้บริหาร ซึ่งมีกิจกรรม
 •	 การแถลงนโยบายประจำาปี และเวทีประชุมแผนงานประจำาปี 
(Annual Business Plan Conference) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ทราบถึงแผนกลยุทธ์และนโยบาย
ที่บริษัทจะมุ่งดำาเนินการให้พนักงานระดับจัดการขึ้นไปได้รับทราบ
 •	 การรายงานผลการดำาเนนิงานตามแผนกลยทุธ ์บรษิทักำาหนด
ให้พนักงานระดับจัดการขึ้นไป ได้รายงานผลการดำาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ที่ได้จัดทำาไว้ เพื่อให้พนักงานระดับจัดการหน่วยงานอื่น 
ได้รับทราบรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหารเพื่อ
การปรับปรุง
 •	 การชี้แจงกลยุทธ์ของสายงาน ผู้บริหารแต่ละสายงาน 
จัดประชุม ชี้แจง อธิบายให้พนักงานในสายได้รับทราบกลยุทธ์ที่ต้อง
ดำาเนินการ เพื่อให้สร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่พนักงาน
 •	 ผู้บริหารพบปะพนักงาน และร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้วยกัน 
การเยี่ยมเยียนพนักงานในสายการผลิต กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม 
จิตอาสาร่วมกับพนักงาน และกิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมทำาบุญ 
ในวันขึน้ปใีหม ่กจิกรรมส่งเสรมิคนด ีคนเกง่ตามวถิเีอสเอสไอ กจิกรรม
เสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมองค์กร เป็นต้น
 •	 โครงการเพิม่ความผาสุกของพนกังานและครอบครวัพนกังาน 
จัดกิจกรรมโครงการบ้านอบอุ่น เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน
และครอบครัวจำานวน 120 ครอบครัว การจัดงาน Family Day  
การจัดงานวันเด็ก และจิตอาสาช่วยเหลือพนักงานที่บ้านน้ำาท่วม
 •	 HR Clinic เป็นบริการซึ่งพนักงานในสายทรัพยากรบุคคล 
และธุรการ ใหบ้รกิารคำาปรกึษาแก่พนกังานทีม่ข้ีอสงสัย ปัญหาเกี่ยวกบั
ระเบียบนโยบายด้านบุคลากร เงินเดือน ภาษี สวัสดิการต่างๆ เป็นต้น
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การสื่อสารภายในเชิงสร้างสรรค์
 
 บริษัทมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพื่อสร้างสรรค์องค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ผ่านช่องทาง 
ดังต่อไปนี้

ช่องทางการสื่อสาร วัตถุประสงค์ ผลงานปี 2561

• สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

• สัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 และผู้บรหิาร (เผยแพร่ทั้งทาง

 อนิทราเน็ตและโทรทัศน์ภายใน)

เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบนโยบาย ทศิทาง การดำาเนนิงาน

และผลประกอบการที่สำาคัญของบรษิัทโดยตรงจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

และผู้บรหิาร

5 ครั้ง

การจัดเวทนีำาเสนอผลงาน

และแผนการดำาเนนิงาน

เพื่อให้พนักงานระดับจัดการทุกคน ได้รับทราบและร่วมแสดงความคดิเห็น

เกี่ยวกับแนวทางการดำาเนนิธุรกจิในภาพรวมของบรษิัท ของแต่ละสายงาน 

เพื่อสามารถนำาไปสื่อสารและถ่ายทอดต่อสู่ทมีงานในระดับฝ่ายและส่วนได ้

โดยชัดเจนถูกต้องและทั่วถงึ

2 ครั้ง

เสยีงตามสาย เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลโดยตรงจากผู้บรหิารสายงานต่างๆ 

เพื่อให้เข้าใจในภาพรวมของธุรกจิและกระบวนการทำางานที่เกี่ยวข้อง

สัปดาห์ละ 5 วัน

ประชุมประจำาเดอืน / ประชุม

ประจำาสัปดาห์ (Morning Talk)

เพื่อให้ผู้จัดการและพนักงานในฝ่ายงานได้มกีารปรกึษา พูดคุยเกี่ยวกับ

ข่าวสารบรษิัท ตดิตามงาน ปัญหาและอุปสรรคในการทำางาน

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์เข้าพบ

พนักงานตามหน่วยงาน 

(Face to Face)

เข้าพบพนักงานแต่ละหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

และกจิกรรมของบรษิัท พร้อมทั้งรับฟังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ

จากพนักงาน เพื่อนำาไปดำาเนนิการหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง

5 ครั้ง

ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์เยี่ยมพบ

พนักงานที่ปฏบิัตงิานกะ

ในพื้นที่ทำางาน

เยี่ยมพบพนักงานในพื้นที่ปฏบิัตงิานรับฟังความคดิเห็นและให้คำาแนะนำาปรกึษา

ในเรื่องต่างๆ

12 ครั้ง

คณะกรรมการสวัสดกิาร เพื่อให้ฝ่ายบรหิารทราบความต้องการของพนักงาน โดยฝ่ายตัวแทนของพนักงาน 

และเป็นการส่งเสรมิความเข้าใจอันดรีะหว่างผู้บรหิารและพนักงาน

4 ครั้ง

จัดทำาจดหมายข่าวอเิล็กทรอนกิส์ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกจิกรรมของบรษิัท 

ทั้งที่ดำาเนนิการแล้วและกำาลังจะดำาเนนิการ รวมทั้งให้ความรู้และสาระ

ที่เป็นประโยชน์ในการดำารงชวีติและเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ

472 เรื่อง

การจัดกจิกรรมเสรมิสร้าง

และปลูกฝังค่านยิมขององค์กร

เพื่อเป็นช่องทางในการเรยีนรู้และเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กร

ในการส่งเสรมิให้พนักงานมพีฤตกิรรมหรอืมวีธิกีารดำาเนนิชวีติ

ตามแนวทางของ “วถิเีอสเอสไอ” ที่เป็นการส่งเสรมิให้พนักงาน

เป็นทั้ง “คนด”ี “คนเก่ง” และ “คนที่มคีุณภาพ” ต่อทั้งองค์กรและสังคม

จัดกจิกรรม  

12 กจิกรรม

โทรทัศน์เพื่อการสื่อสารภายใน 

(Internal TV) 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำาคัญต่างๆ ไปยังพนักงานได้อย่างรวดเร็วและทั่วถงึ 327 เรื่อง

การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

(Social Media) เช่น Facebook 

Fan Page SSI Employee Relations 

and Welfare

เพื่อให้พนักงานทราบข่าวสาร สาระต่างๆ ขององค์กร โดยใช้เป็นการสื่อสาร

สองช่องทาง ระหว่างบรษิัทและพนักงาน ทั้งนี้ การนำาโซเชยีลมเีดยี 

ที่เป็นการสื่อสารที่ทันสมัย เข้าถงึกลุ่มเป้าหมายได้ทุกที่ทุกเวลา 

ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต หรอืระบบสื่อสารทางโทรศัพท์แบบสมาร์ตโฟน

814 เรื่อง
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การพัฒนาทุนทางสังคมและชุมชน
 
 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวทาง 
การพัฒนาอย่างย่ังยืน  เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  
บนหลักพื้นฐานสามประการ คือ ความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้เสีย และประสิทธิภาพของการดำาเนินการ โดยในปี  
2561 บริษัทได้ดำาเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชน 44 โครงการ  
(รวมกิจกรรมเอสเอสไออาสา 20 กิจกรรม) ผู้มีส่วนได้ เสีย 
ที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมประมาณ 17,874 คน โดยแบ่ง 
ออกเป็นสองส่วน คือ การพัฒนาทุนทางสังคมซึ่งมุ่งเน้นการสร้าง 
ความแข็งแกร่งให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม และส่วนที่สอง คือ 
การพัฒนาชุมชน ใน 4 ด้านหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้  
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งการสนับสนุนเพิ่มเติม 
ในกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมพื้นถิ่น

การพัฒนาทุนทางสังคม

 สหวิริยากรุงเทพไตรกีฬาประจำาปี 2561 
 บริษัทร่วมกับมูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า- 
พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
จัดการแข่งขันสหวิริยากรุงเทพไตรกีฬา ครั้งที่  7 (Sahaviriya  
Bangkok Triathlon 2018) เมื่อวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2561 เพื่อนำา
รายได้จากการจัดกิจกรรมเข้าสนับสนุนการดำาเนินงานของมูลนิธิ 
ชีวิตพัฒนาฯ ในการทำากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับ 
การพฒันาคณุภาพชวีติของประชากร สง่เสรมิการอนรุกัษท์รพัยากรน้ำา 
กระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ  
โดยมีนักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมกว่า 900 คน  
รายไดจ้ากคา่สมคัรมอบใหม้ลูนธิชิวีติพฒันาฯ มลูนธิเิพือ่ชว่ยเหลอืเดก็ 
และเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำานักงานศาลยุติธรรม 

 กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน 2561
 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) (SSI) ได้ร่วมกับ
พันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็กในฐานะองค์กรร่วมจัด ได้แก่ บริษัท  
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส- 
สยามยูไนเต็ดสตีล จำากัด (NS-SUS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป 
(ประเทศไทย) จำากัด (NS Blue Scope) และบริษัท เจเอฟอี สตีล  
กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด (JSGT) จัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง 
การกุศล “ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2561” Kon-lek Mini Marathon  
2018 มอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายรวม
จำานวน 2.6 ล้านบาท แก่ 25 มูลนิธิที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 
2561 ณ สเตเดียมวัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน จากการจัด
กจิกรรมอยา่งตอ่เนือ่ง ทำาใหย้อดบรจิาครวม 11 ป ีกวา่ 26.6 ล้านบาท

การพัฒนาชุมชน 

 ในป ี2561 บรษิทัไดร้ว่มดำาเนนิโครงการพฒันาชมุชน 40 โครงการ 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตจำานงอันแน่วแน่ของการเป็นพลเมืองที่ดีและ 
ไดร้บัความไว้วางใจจากชาวบางสะพานและผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ดว้ยมุง่หวงั 
ที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมในการดำาเนินชีวิต 
ได้อย่างมีความสุข การพัฒนาชุมชนนี้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วน ทั้งบริษัท พนักงาน ประชาชนในชุมชน และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการพัฒนาการศึกษา การส่งเสริมดูแลและรักษา 
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพและรายได้ การส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยที่ดี การร่วมดูแลทำานุบำารุงศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้ง 
การพฒันากจิกรรมจติอาสาของพนกังานภายใตโ้ครงการ “เอสเอสไอ 
อาสา” 
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ร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาชุมชน

 การดำาเนินงานกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
 การศึกษาบางสะพาน
 โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ 
อำาเภอบางสะพาน แบบองค์รวม 3 มิติ คือ สถานศึกษา บุคลากร  
และนักเรียน โดยได้ร่วมมือจากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธ ์
เขต 1 ในการดำาเนินโครงการฯ เปิดรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระยะเวลา 3 ปีของโรงเรียน เพื่อมอบกองทุนนำาไปพัฒนาตามแผน 
ที่ได้เสนอไว้ให้แก่โรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวด ทั้งนี้ ได้เริ่มดำาเนิน
โครงการตัง้แตป่ ี2554 จนถงึปจัจบุนั (รุน่ที ่7) ซึง่ในป ี2561 มโีรงเรยีน
อยู่ระหว่างดำาเนินโครงการจำานวน 3 รุ่น รวม 7 โรงเรียน ประกอบด้วย 
รุน่ที ่5 เริม่ดำาเนนิการป ี2559 โรงเรยีนบา้นทองมงคล ตำาบลทองมงคล 
รุ่นที่ 6 เริ่มดำาเนินการปี 2560 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน  
ตำาบลกำาเนดินพคณุ และโรงเรยีนบา้นวงัน้ำาเขยีว ตำาบลรอ่นทอง รุน่ที ่7  
เริ่มดำาเนินการปี 2561 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 โรงเรียน 
บ้านเขามัน โรงเรียนบ้านคลองลอย และโรงเรียนบ้านสวนหลวง
 ท้ังน้ี ทุกโรงเรียนในโครงการได้ผ่านการนิเทศติดตามและประเมินผล 
อย่างเคร่งครัดตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในแผน โดยมีคณะกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษาส่วนกลางเป็นผู้ตัดสิน และมอบ
กองทุนสหวิริยาฯ เป็นระยะ ตามเงื่อนไขของโครงการที่ระบุไว้

 โครงการพัฒนาศักยภาพช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็ก
 ครบวงจร
 บรษัิทรว่มมอืกบัสำานกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.) 
และวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ภายใต้โครงการผลิตช่างเทคนิค 
เพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร เพื่อร่วมพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พร้อมพัฒนาขีดความสามารถ 
ของนักศึกษาให้สอดคล้องและรองรับกับความต้องการของ 
กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ดำาเนินการมาแล้ว 
11 รุ่น ผลิตช่างเทคนิคจาก 4 สาขา คือ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม  
ช่างเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคไฟฟ้า และการจัดการ
คลังสินค้า จำานวน 639 คน โดย 176 คนได้ร่วมงานกับกลุ่มเหล็ก
สหวิริยา นอกเหนือจากนี้โครงการนี้นับเป็นต้นแบบระบบทวิภาคี
ระหว่างภาคการศึกษาอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานราชการกับ 
กลุ่มเหล็กสหวิริยาซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชนอีกด้วย
 

 โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชน 
 บริษัทและกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษา
กลุ่มเหล็กสหวิริยาประจำาปี 2561 ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นที่เรียนดี  
ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จาก 22 โรงเรียนในเขตอำาเภอ
บางสะพานจำานวน 400 ทุน มูลค่ารวม 801,500 บาท ดังนี้
 •	 ทุนการศึกษาทั่วไประดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา  
จำานวน 249 ทุน มูลค่า 275,000 บาท
 •	 ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องจำานวน 10 ทุน มูลค่า 350,000 บาท 
 •	 ทุน “1 โรงเรยีน 1 ทุนอาสา” จำานวน 22 ทุน มลูคา่ 23,000 บาท  
จากคณะอนุทำางานโครงการเอสเอสไออาสา
 นอกจากนี้ พนักงานบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยายังสนับสนุน 
ทุนการศึกษาเพิ่มเติมจากส่วนของบริษัท ภายใต้กิจกรรม “ทุนนี้... 
เพื่อน้อง” อีกจำานวน 119 ทุน มูลค่า 153,500 บาท 
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 โครงการเติมความฝัน ปันความรู้
 บริษัทและกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกับโรงเรียนบางสะพานวิทยา 
จดักจิกรรมประมวลความรูท้างวชิาการ สอนเสรมิความรูท้างวชิาการ
ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (วิทย์-คณิต-อังกฤษ-ไทย-สังคม) 
เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนสู่การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป 
(General Attitude Test: GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
และวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test: PAT) 
พัฒนาทักษะความสามารถเชิงวิชาการก่อนก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย 
โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาในเขตอำาเภอ
บางสะพานและใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียน
ธนาคารออมสิน โรงเรียนชัยเกษมวิทยา โรงเรียนบางสะพานน้อย
วิทยาคม และโรงเรียนธงชัยวิทยา จำานวน 1,848 คนเข้าร่วมกิจกรรม

 โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  
 บริษัทได้ร่วมมือกับสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่  จัดตั้ง 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นขึ้น เพื่อจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมในท้องถิ่น เป็นการปลูกฝัง 
เรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ 
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ผ่านการเรียนการสอน 
มีพนักงานที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านสมัครเป็นครูอาสาจำานวน  
11 คน สอนหนังสือให้กับนักเรียนในหัวข้อ “เหล็กกับชีวิตประจำาวัน” 
และหัวข้อ “อุตสาหกรรมเหล็กกับการพัฒนาชุมชน” โดยมีนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำานวน  
445 คน ได้รับความรู้จากครูอาสาเอสเอสไอจำานวน 30 ชั่วโมงเรียน
 ทัง้นี ้ในป ี2561 ไดม้กีารขยายพืน้ทีใ่นการดำาเนนิโครงการจำานวน 
1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบางสะพาน และยังมีกิจกรรมการสอนอย่าง 
ตอ่เนือ่งในพืน้ทีโ่รงเรียนทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ ทีผ่า่นมา ไดแ้ก ่โรงเรียน
บ้านอ่าวยาง โรงเรียนวัดนาผักขวง โรงเรียนบ้านชะม่วง โรงเรียน 
บ้านดอนสำาราญ และโรงเรียนบ้านท่าขาม ซึ่งได้เริ่มดำาเนินการมา
ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 
จำานวน 6 แห่ง

 โครงการอนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย ครั้งที่ 13 
 (To Be Engineer) 
 บริษัทจัดโครงการอนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย ครั้งที่ 13 
โดยนำานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในเขตอำาเภอ 
บางสะพานจำานวนกว่า 207 คน เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้  
ดา้นอตุสาหกรรมเหลก็ กระบวนการผลติเหลก็แผน่รดีรอ้น การจดัการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมของเอสเอสไอ และกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้ง 
ให้แนวคิดเพื่อช่วยส่งเสริมในการเป็นวิศวกรในอุตสาหกรรมเหล็ก
ผ่านความรู้ประสบการณ์จริงจากวิศวกรคุณภาพของเอสเอสไอ  
และยังเป็นการกระตุ้นในการให้เยาวชนเลือกวางแผนการศึกษา เพื่อ
ที่จะสามารถกลับเข้ามาทำางานในท้องถิ่นของตนเองต่อไปในอนาคต
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 โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อความยั่งยืน 
 บริษัทเล็งเห็นคุณค่าความสำาคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และมีการสนับสนุน 
กิจกรรมเพือ่สงัคมทีเ่นน้การพึง่ตนเองอยา่งยัง่ยืน จึงไดร้ิเริม่โครงการ 
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำาริฯ เพื่อความยั่งยืน  
ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ในพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ โรงเรียน 
บ้านดอนสำาราญ โรงเรียนวัดนาผักขวง ศูนย์ส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามระบบอัธยาศัย (กศน.) บางสะพาน  
โรงเรียนบ้านดงไม้งาม และโรงเรียนบ้านทุ่งเชือกซึ่งที่ผ่านมา 
มีการดำาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
 โดยในปี 2561 นี้ บริษัทได้ขยายพื้นที่โครงการไปยังโรงเรียน
บ้านเขามัน หมู่ที่ 11 ตำาบลชัยเกษม อำาเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีกระบวนการดำาเนินโครงการเพื่อนำาไปสู่ 
ความยั่งยืน อันประกอบไปด้วยการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ  
การประชุมร่วมกับผู้บริหาร บุคลากรสถานศึกษา คณะกรรมการ 
สถานศึกษา และที่ประชุมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจโครงการ  
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม และก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมระหว่าง
บรษัิท โรงเรยีน และชมุชน ผา่นกจิกรรมเศรษฐกจิพอเพยีงของโรงเรยีน 
โดยมีนักเรียนได้รับผลประโยชน์จากโครงการจำานวน 145 คน

 โครงการเกษตรอินทรีย์แผนใหม่ในสถานศึกษา 
 ระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)
 เปน็โครงการพฒันาตอ่ยอดจากโครงการยวุเกษตรอนิทรยีป์ลกูพชื 
ไร้ดิน ซึ่งเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2555 ที่บริษัทเป็นผู้ริเริ่ม ปัจจุบัน 
มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำานวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน 
บา้นทา่ขาม โรงเรยีนบา้นมรสวบ โรงเรยีนบา้นหว้ยทรายขาว โรงเรยีน
บ้านสวนหลวง โรงเรียนบ้านทองมงคล และโรงเรียนบ้านชะม่วง  
มีนักเรียนได้รับผลประโยชน์จากโครงการที่ผ่านมาในปีนี้มีจำานวน 
ทั้งสิ้น 1,744 คน นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะธุรกิจ ด้านการผลิต  

การบริหารจัดการ และด้านการตลาด โดยผลผลิตที่ได้จากโครงการ 
จะนำาเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน และจำาหน่ายให้ 
ผู้ปกครองและชุมชนต่อไป ในขณะที่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
มีรายได้เสริมในระหว่างเรียน 
 สำาหรับปี 2561 บริษัทได้ขยายพื้นที่ดำาเนินงานโครงการไปยัง
โรงเรียนบ้านคลองลอย โดยมีนักเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการ
จำานวน 256 คน และในขณะเดียวกันบริษัทยังมีการตรวจติดตาม
โครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 6 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยเน้น 
การบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มเติมทักษะธุรกิจ 
ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และเน้นการสร้างยุวเกษตรอินทรีย์
รุ่นใหม่โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมนักเรียนที่สนใจ ให้รุ่นพี่ช่วยสอน 
รุน่นอ้ง เพือ่สรา้งตวัแทนในการรบัผดิชอบโครงการใหม้คีวามตอ่เนื่อง 
และยั่งยืนต่อไป

 โครงการสภาเยาวชนระดับหมู่บ้าน
 บริษัทได้ริเริ่มโครงการสภาเยาวชนระดับหมู่บ้านที่บ้านดอนสง่า 
เมื่อปี 2555 เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนของตนเอง 
เกิดจิตสำานึกสาธารณะรักษ์บ้านเกิด พัฒนาศักยภาพของตนเอง  
ส่งเสริมอาชีพทางเลือก และการออม โดยบริหารจัดการผ่านสภา
เยาวชน
 ในปี 2561 บริษัทได้ยกระดับสภาเยาวชนไปสู่ระดับตำาบล  
โดยมภีาคเีครอืข่ายความรว่มมอืจากหนว่ยงานราชการ ไดแ้ก ่บา้นพกั 
เด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน และองค์การบริหารส่วนตำาบลกำาเนิดนพคุณ ร่วมสนับสนุน 
งบประมาณสมทบมูลค่ารวม 50,000 บาท ให้แก่สภาเด็กและ 
เยาวชนตำาบลกำาเนิดนพคุณ เพื่อดำาเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  
โดยมีการดำาเนินกิจกรรมทำาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 
และวัดนาผักขวง ในช่วงเทศกาลลอยกระทง และวันสำาคัญต่างๆ  
ในหมู่บ้าน เพื่อสร้างจิตสำานึกสาธารณะให้แก่เยาวชนและชาวบ้าน 
ในพื้นที่บ้านนาผักขวง ตำาบลกำาเนิดนพคุณ จำานวน 60 คน
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พัฒนาอาชีพเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจครัวเรือน

 บริษัทได้ดำาเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรท้องถิ่นและกลุ่มแม่บ้าน ได้แก่

 โครงการธนาคารชุมชน 
 เป็นการดำาเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
แบบมีส่วนร่วม ร่วมกับชุมชนที่ตั้งอยู่รอบโรงงานจำานวน 19 หมู่บ้าน 
ในพื้นที่ 4 ตำาบล โดยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนดำาเนินการ 
จัดตั้งธนาคารชุมชนจำานวน 18 แห่ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
มีกองทุนรวมทั้งสิ้น 33,022,156 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่อยู่ที่ 
28,142,393 บาท และมีสมาชิกร่วมโครงการได้รับประโยชน์รวม 
3,625 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่อยู่ที่ 3,282 ราย และมีการจัดตั้ง 
สภาผู้นำาชุมชนจำานวน 9 แห่ง เพื่อทำาหน้าที่บริหารจัดการชุมชน 
ของตนเองแบบมีส่วนร่วม
 เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องปี 2561 ได้มีการดำาเนินงาน
โดยเน้นในเรื่องการยกระดับ และพัฒนาศักยภาพ โดยมีกิจกรรม
ต่างๆ ภายใต้โครงการ ดังนี้ 1) กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การรับฝาก - ถอน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์” 2) การศึกษาดูงาน 
การต่อยอดธุรกิจวิสาหกิจชุมชน 3) เวทีการพัฒนาศักยภาพธนาคาร
ชุมชน 4) โครงการเวทีติดตามนิเทศประเมินผลการดำาเนินงาน  
สร้างแนวคิดเรื่องแผนยกระดับธุรกิจและธรรมาภิบาล 18 ธนาคาร

 โครงการสภาผู้นำาชุมชน
 เป็นโครงการที่บริษัทส่งเสริมให้ชุมชนได้จัดตั้งสภาผู้นำาชุมชน 
เพื่อบริหารจัดการชุมชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ หน่วยงาน
ภาครัฐ รวมทั้งกลุ่มเหล็กสหวิริยา ในปี 2561 ได้มีการดำาเนินงาน
ต่างๆ ภายใต้โครงการดังนี้ 1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพูด 
ในที่ชุมชน ระดับสูง” 2) เวทีติดตามผลการดำาเนินงานสภาผู้นำา 
ชุมชน (เวทีสัญจร) จำานวน 3 ครั้ง เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การดำาเนินงานของคณะกรรมการสภาผู้นำาชุมชน 3) โครงการ 
สภาผู้นำาชุมชนต้นแบบ รุ่นที่ 3 ปี 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้สภาผู้นำา

ชุมชนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ได้เขียนโครงการของบประมาณ
สนับสนุนจำานวน 50,000 บาท ซึ่งผลได้แก่สภาผู้นำาชุมชนบ้านทุ่งนุ่น  
หมู่ 10 ตำาบลพงศ์ประศาสน์ 4) โครงการพัฒนาสภาผู้นำา เปิดโอกาส 
ให้สภาผู้นำาชุมชนจำานวน 5 แห่ง จากท้ังหมด 9 แห่ง ได้เขียน 
โครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มเหล็ก
สหวิริยา ซึ่งผลมีสภาผู้นำาชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจาก 
คณะกรรมการจำานวน 3 แห่ง คือ บ้านทางสาย หมู่ 9 และบ้านดอนสูง  
หมู ่11 ตำาบลธงชยั และบา้นฝา่ยทา่ หมู ่4 ตำาบลธงชยั ไดร้บังบประมาณ
สนับสนุนแห่งละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท 5) โครงการ
พัฒนาสภาผู้นำาชุมชน รุ่นที่ 1 และ 2 ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยร่วม
วางแผน ประชุม ติดตามผลการดำาเนินงานสภาผู้นำาชุมชนต้นแบบ  
รุน่ที ่1 คอื บา้นมา้รอ้ง หมู ่4 ตำาบลพงศป์ระศาสน ์และสภาผูน้ำาชมุชน
ต้นแบบ รุ่นที่ 2 คือ บ้านฝ่ายท่า หมู่ 1 ตำาบลพงศ์ประศาสน์ และ 
บ้านทางสาย หมู่ 9 ตำาบลธงชัย รวมจำานวน 3 หมู่บ้าน ในการพัฒนา 
ฐานการเรียนรู้ต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น ป้ายแสดงรายละเอียดข้อมูล 
ฐานการเรียนรู้ การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น เพื่อรองรับ 
คณะศึกษาดูงานที่ให้ความสนใจ โดยในปี 2561 สภาผู้นำาชุมชน
ต้นแบบ ท้ัง 3 แห่ง มีคณะศึกษาดูงานท้ังภายในและภายนอกเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำานวน 71 คณะ ให้ความสนใจมาเยี่ยมชม 
และศึกษาเรียนรู้

 โครงการ “มหกรรมสหวิริยาร่วมพัฒนา” 
 เป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือชุมชนต่างๆ ที่ได้ร่วมดำาเนิน 
กิจกรรมด้านการพัฒนาต่างๆ กับกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้จัดแสดง
นิทรรศการแสดงผลการดำาเนินงานของตนเอง เพื่อเผยแพร่ให้กับ 
หน่วยงานหรือชุมชนอื่นๆ ที่เข้าร่วมงาน และรวมไปถึงบุคคลภายนอก 
ได้รับทราบข้อมูลผลการดำาเนินงานของตนเอง พร้อมทั้งได้มี  
การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีชุมชน  
และหน่วยงานที่ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการจำานวน 28 บูท  
และมีผู้เข้าร่วมงานจำานวน 308 คน

 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบางสะพาน
 ดว้ยจดุยืนทางยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนืขององค์กร 
เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนหลักพื้นฐาน 
การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน  
เอสเอสไอจึงได้เชิญชวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในพื้นที่
จำานวน 17 กลุม่ จำานวน 51 คน รว่มงาน “มหกรรมสหวริยิารว่มพฒันา 
ประจำาปี 2561” เพือ่รบัทราบแนวนโยบาย และแนวทางดา้นการพัฒนา 
ส่งเสรมิวสิาหกจิชมุชนในพืน้ที ่และส่งเสรมิทกัษะธรุกจิดา้นการตลาด  
โดยการจัดบูทแสดงผลงาน พร้อมจำาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ของกลุ่ม นอกจากนี้ บริษัทได้มีการพัฒนา 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
มาเป็นคู่ค้ากับบริษัท ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการตลาด 
บ้านดอนสง่า จำาหน่ายข้าวสารเพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน และ
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ไม้กวาดจากทางมะพร้าว บ้านปอแดง 
สำาหรับใช้ในโรงงาน
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 การเพิ่มสัดส่วนการรับพนักงานในพื้นที่
 ด้วยนโยบายการส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่  ต้องการให้
ประชาชนในอำาเภอบางสะพานและใกล้เคียงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่น 
ในการหารายได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มเอสเอสไอที่โรงงาน
บางสะพานมีการจ้างงานพนักงานในปี 2561 จำานวน 3,315 คน  
เป็นพนักงานที่มีภูมิลำาเนาในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำานวน  
2,418 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 73 นอกจากนี้ ยังมีการจ้างพนักงาน 
รับเหมาจำานวน 343 คน

 สนับสนุนสินค้าและบริการจากชุมชนบางสะพาน
 บริษัทสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมรายได้ของกลุ่มผู้ผลิต
สินค้าชุมชนในพื้นที่อำาเภอบางสะพานด้วยการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ 
และสินค้าภายในชุมชน จากกลุ่มอาชีพต่างๆ จากชุมชนบางสะพาน
มูลค่ารวมประมาณ 252 ล้านบาท และในปี 2562 คาดว่าจะมีมูลค่า
การจัดซื้อจัดหาจากชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น 280 ล้านบาท

ดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 บริษัทให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความรับผิดชอบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนอกจากการควบคุมดูแล
กระบวนการผลติ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มลสารทีร่ะบายออกจากกระบวนการ
ผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอาชีวอนามัยของพนักงาน
และคนในชุมชนแล้ว บริษัทยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการดำาเนินกิจกรรมรณรงค์ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
อย่างต่อเนื่อง รวมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 2,726 คน

 โครงการเอสเอสไอ รักษ์ชายหาด
 บริษัทได้นำาคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา  
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง ผู้ประกอบการโรงแรม 
ร้านค้า นักเรียน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน  
ร่วมกิจกรรม “เอสเอสไอ…รักษ์ชายหาด” (SSI Beach Clean-Up)”  

ปีที่ 10 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน เพื่อร่วมรณรงค์
การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยรว่มมอืกันเกบ็ขยะ
บริเวณชายหาดแม่รำาพึง อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ในปีนี้สามารถเก็บขยะได้จำานวน  
2,290 กิโลกรัม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 995 คน ทั้งนี้ โครงการ 
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment  
Programme: UNEP) ได้กำาหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ เรื่อง  
Beat Plastic Pollution มีคำาขวัญว่า If you can’t reuse it, refuse it  
“รักษ์โลก เลิกพลาสติก” โดยกระตุ้นให้ทุกคนได้ตระหนักเห็นคุณค่า
ความงาม และความสำาคัญของธรรมชาติ ร่วมมือกันดูแลรักษาโลก
สืบไป 

 โครงการสองล้อรักษ์บางสะพาน
 บริษัทและกลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ  
2 ล้อรักษ์บางสะพาน 2561 (Bangsaphan Car Free Day 2018)  
ขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนบางสะพานตระหนักถึงเรื่องการลดภาวะ 
โลกรอ้นและลดการใช้พลงังานควบคูกั่บการออกกำาลงักายดว้ยการปัน่ 
จักรยานเพื่อสุขภาพ มีผู้สนใจนำาจักรยานจำานวน 358 คัน ร่วมกัน
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ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพระยะทางไป-กลับ 11 กิโลเมตร เส้นทาง 
ระหว่างหน้าที่ว่าการอำาเภอบางสะพาน และโรงเรียนบางสะพาน
วิทยา รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนทั่วไปร่วมกันดับเครื่องยนต์
ที่ใช้พลังงาน เป็นเวลา 30 นาที ต้ังแต่เวลา 08.00 น. - 08.30 น. 
ซึ่งจากการคำานวณกิจกรรมในวันดังกล่าว สามารถช่วยลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 1,496.44 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและจากการคำานวณเบื้องต้นของ 
การจัดกิจกรรมดังกล่าวนับตั้งแต่การจัดกิจกรรมครั้งแรกในปี 2554 
ถึงปัจจุบันสามารถช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง
ประมาณ 20,394.92 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
 นอกเหนอืจากนีบ้รษิทัและกลุม่เหลก็สหวริยิาไดม้กีารจดักจิกรรม
ปัน่รกัษ ์ปนัยิม้ ขึน้ภายใตโ้ครงการสองลอ้รกัษบ์างสะพาน เพือ่เชญิชวน 
ชาวบางสะพานที่สนใจร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ รณรงค์ลดการใช้ 
พลังงานพร้อมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน โดยในปี 2561  
ไดด้ำาเนนิการทัง้สิน้จำานวน 3 คร้ัง มผีูเ้ขา้รว่ม 248 คน สามารถชว่ยลด 
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มเติมได้ประมาณ 952.66 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

 โครงการปั่นสองล้อช่วยพ่อปลูกป่า
 บริษัทร่วมกับชุมชนพื้นที่บางสะพานจัดกิจกรรม “ปั่นสองล้อ 
ช่วยพ่อปลูกป่า” โดยร่วมกันปั่นจักรยานไปยังพื้นที่ต่างๆ เพื่อ
ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชน 
ตระหนกัถงึความสำาคญัของการปลกูตน้ไมแ้ละการลดการใชพ้ลงังาน 
ดำาเนินการมาแล้ว 7 พื้นที่ ประกอบด้วยวัดถ้ำาคีรีวงศ์ ตำาบลธงชัย 
เขาทุ่งขี้ต่าย ตำาบลพงศ์ประศาสน์ ถ้ำาเขาวงศ์ ตำาบลกำาเนิดนพคุณ 
สำานกัสงฆท์ุง่ทบัทอง ตำาบลรอ่นทอง พืน้ทีส่าธารณะบา้นชะมว่ง ตำาบล
พงศ์ประศาสน์ พื้นที่สาธารณะบ้านหนองตาจ่า ตำาบลกำาเนิดนพคุณ 
และศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านฝ่ายท่า ตำาบลพงศ์ประศาสน์

 โครงการค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์
 บริษัทร่วมกับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ ์เขต 1 จดักิจกรรมคา่ยนกัอนรุกัษ์รุน่เยาว ์รุน่ที่ 13 ขึ้น  
เพื่อปลูกฝังจิตสำานึกที่ดีให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นมีหัวใจสีเขียว  
มีจิตใจในการอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และจติอาสา ผา่นกจิกรรมฐานเรยีนรูท้ีจ่ดัขึน้ โดยมนีกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 128 คน จากโรงเรียนในพื้นที่ฯ 
จำานวน 26 โรงเรยีน ณ โรงเรยีนบา้นทา่ขาม ทัง้นี ้จากการจดัโครงการ
จำานวน 13 ครั้ง มีเครือข่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์แล้วทั้งสิ้น 1,155 คน
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 โครงการรักในหลวง รักษ์บางสะพาน
 บริษัทและกลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำาบล 
แม่รำาพึง จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั 28 กรกฎาคม  
ภายใตโ้ครงการรกัในหลวง รกัษบ์างสะพาน โดยเนน้การพัฒนาชมุชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันทำาความดีถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยดำาเนินตามแนว 
พระราชดำาริเรือ่งการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร พร้อมรณรงค์และสร้างจิตสำานึกชาวบางสะพาน 
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น แสดงถึงพลังความสามัคคี 
และการร่วมมือกันขององค์กรภาครัฐ กลุ่มเหล็กสหวิริยาและ
ชาวบางสะพานในการร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ
บางสะพานตามแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยร่วมกัน 
ทำากิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำาวัยอ่อนจำานวน 1,066,000 ล้านตัว  
เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มแหล่งอาหาร และเพิ่มจำานวนสัตว์น้ำา
ซึ่งเอื้อต่อการส่งเสริมรายได้ให้แก่อาชีพประมง กิจกรรมปลูกต้นไม้
จำานวน 66 ต้น กิจกรรมเก็บขยะชายหาด มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
จำานวน 997 คน ณ บริเวณชายหาดบ้านดอนสำาราญ

ส่งเสริมสังคม-จรรโลงวัฒนธรรมและศาสนา

 การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
 บริษัทร่วมสนับสนุนของขวัญและร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุอำาเภอ
บางสะพาน องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง องค์การบริหาร 
ส่วนตำาบลกำาเนิดนพคุณ และองค์การบริหารส่วนตำาบลทองมงคล 
ประจำาปี 2561 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและแสดง
ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย 
กิจกรรมสรงน้ำาพระ รดน้ำาดำาหัวขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการ
และกิจกรรมออกกำาลังกายสำาหรับผู้สูงวัย 

 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก 2561 บางสะพาน
 บริษัทร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับองค์การ
บริหารสว่นตำาบลแมร่ำาพึง โรงเรียนบา้นทา่ขาม โรงเรียนวดันาผกัขวง  
โรงเรียนบ้านถ้ำาเขาน้อย โรงเรียนบ้านดอนทอง และวิทยาลัย 
การอาชีพบางสะพาน (เพื่อมอบให้โรงเรียนบางสะพาน)
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โครงการเอสเอสไออาสา
 
 โครงการ “เอสเอสไออาสา” ในรูปแบบจิตอาสาพนักงาน เป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทร่วมทำากิจกรรมและดำาเนินการ
ช่วยเหลือสังคมและชุมชนในเขตอำาเภอบางสะพานเพื่อสร้างความภูมิใจในตนเองให้กับพนักงาน 

 การสร้างวัฒนธรรมจิตอาสาทั่วทั้งองค์กร
 ปี 2561 พนักงานของบริษัทได้ร่วมมือดำาเนินกิจกรรมอาสาย่อยภายใต้โครงการ 25 ปี เอสเอสไอ 250 ความดี พันดวงใจอาสา จำานวน  
20 ความดี (รวมโครงการกลุ่มเหล็กอาสา พัฒนาบางสะพาน จำานวน 2 ครั้ง)

โครงการ “25 ปี เอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา” จำานวน 20 ความดี

ความดทีี่ 177  สร้างฝายชะลอนำ้าสองแผ่นดนิ บ้านเขามัน

ความดทีี่ 178  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนึ่งเครื่องมอืปราศจากเชื้อและเทปูนขอบทางเดนิหน้าอาคาร รพสต. แม่รำาพงึ 

ความดทีี่ 179  ทำาความสะอาดและปรับปรุงภูมทิัศน์บรเิวณวัดดอนยาง

ความดทีี่ 180  ปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องเล่นเด็กเล็ก โรงเรยีนบ้านธรรมรัตน์ 

ความดทีี่ 181  ปรับปรุงภูมทิัศน์และปลูกป่าโกงกาง บรเิวณสถานที่ท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์คลองปากปิด

ความดทีี่ 182  ปรับปรุงระบบสายไฟ ศาลาหอฉันท์ วัดทุ่งมะพร้าว

ความดทีี่ 183  แต้มสเีตมิฝัน กลุ่มเหล็กสหวริยิาอาสา ทาสโีรงเรยีนบ้านดอนสำาราญ

ความดทีี่ 184  จัดสร้างโรงเรอืนร้านค้าชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์คลองปากปิด บ้านฝ่ายท่า  

ความดทีี่ 185  ปรับปรุงภูมทิัศน์และและทำาความสะอาดรอบวนอุทยานป่ากลางอ่าว

ความดทีี่ 186  ซ่อมแซมเรอืเผาศพและทาสศีาลาสวดอภธิรรม วัดเขาตะล่อม

ความดทีี่ 187  ปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งนำ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านนาผักขวง

ความดทีี่ 188  ปรับปรุงซ่อมแซมและทาสเีครื่องเล่นเด็กเล็ก โรงเรยีนบ้านราษฎร์ประสงค์

ความดทีี่ 189  จัดสร้างโรงเรอืนแปลงผักไฮโดรโปนกิส์ โรงเรยีนบ้านคลองลอย

ความดทีี่ 190  ทาสสีนามกฬีาตะกร้อ

ความดทีี่ 191  ทาสรีั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วังนำ้าเขยีว ตำาบลร่อนทอง

ความดทีี่ 192 ทาสรีั้วกำาแพง โรงเรยีนบ้านหนิกอง

ความดทีี่ 193  จัดสร้างโรงเรอืนธนาคารปูม้า บ้านต้นทองหลาง ตำาบลพงศ์ประศาสน์

ความดทีี่ 194  ทาสแีละซ่อมแซมกำาแพงสำานักสงฆ์ทุ่งทับทอง

ความดทีี่ 195  กลุ่มเหล็กสหวริยิา อาสา ทาสกีำาแพงแก้ววัดเขาโบสถ์

ความดทีี่ 196  ปรับปรุงภูมทิัศน์ วัดเขาถำ้าม้าร้อง อำาเภอบางสะพาน  

 รวมพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 830 คน หรือคิดเป็น 6,640 ชั่วโมงงาน และประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ทั้งสิ้น 
952 คน หรือคิดเป็น 7,616 ชั่วโมงงาน
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ตัวชี้วัด
ตาม GRI

ข้อมูล  หน่วย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 หมายเหตุ

 ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ

G4-EC1 ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

รายได้จากการขายและให้บรกิารรวม ล้านบาท 19,824 25,332 31,428

ปรมิาณขายเหล็กรวม (พันตัน) ล้านบาท 1,232 1,285 1,441

EBITDA รวม ล้านบาท 2,203 6,115 1,665

กำาไร (ขาดทุน) สุทธริวม ล้านบาท (2,869) 4,535 194

การแบ่งปันมูลค่าด้านเศรษฐกิจ

คู่ค้า* ล้านบาท  1,320.00  2,190.00  2,722.00 

พนักงาน** ล้านบาท 658.12 712.21 737

สถาบันการเงนิ (ดอกเบี้ยจ่าย) ล้านบาท 2,607.13 1,015.08 898.00

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม*** ล้านบาท 5.2 6.4 16

ภาครัฐ (ภาษ)ี ล้านบาท 110.98 89.01 91

* มูลค่าจัดซื้อสนิค้าทั่วไป
**  ประกอบด้วยเงนิเดอืน ค่าจ้าง สวัสดกิาร เงนิสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชพี ประกันสังคม ค่าใช้จ่ายอื่นในการพัฒนาบุคลากร
***  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม
**** ประกอบด้วยภาษเีงนิได้นติบิุคคล ภาษบีำารุงท้องถิ่น ภาษโีรงเรอืนและที่ดนิ ภาษปี้าย และภาษหีัก ณ ที่จ่าย

1. ตารางสรุปผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ข้อมูลผลการดำาเนินงาน               
ความรับผิดชอบต่อสังคม
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ตัวชี้วัด
ตาม GRI

ข้อมูล  หน่วย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 หมายเหตุ

 ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของลูกค้า 

G4-PR5 เป้าหมาย ร้อยละ  75  75  75 

ระดับความพงึพอใจของลูกค้า

•		ตลาดภายในประเทศกลุ่ม A1 ร้อยละ 79 78  -

•		ตลาดภายในประเทศกลุ่ม A2 ร้อยละ 70 78  -

•		ตลาดภายในประเทศกลุ่ม A3 ร้อยละ 89 82  -

•		ตลาดภายในประเทศกลุ่ม B2 ร้อยละ 77 81  -

•		ตลาด S1 - กลุ่มลูกค้ายานยนต์ ร้อยละ  -  - 80 ในปี 2561 

บรษิัทได้มี

การแบ่งตลาด

เพื่อสำารวจ

ความพงึพอใจ

ของกลุ่ม

ลูกค้าใหม่

•		ตลาด S2 - กลุ่มลูกค้าถังแก๊ส ร้อยละ  -  - 76

•		ตลาด S3 - กลุ่ม Trader ร้อยละ  -  - 78

•		ตลาด S4 - กลุ่มลูกค้าเหล็กท่อ ร้อยละ  -  - 82

•		ตลาด S5 - บรษิัทในกลุ่มเหล็ก

 สหวริยิา

ร้อยละ  -  - ไม่มกีารสำารวจ

•		ตลาด S6 - HAEA เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้อยละ  -  - 72

2. ตารางสรุปผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
ตาม GRI

ข้อมูล  หน่วย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 หมายเหตุ

 ตัวชี้วัดด้านพลังงาน

G4-EN3 ปรมิาณการบรโิภคพลังงานโดยรวม เมกะจูล (MJ)  2,457,873,035.26 2,956,830,885.09 3,361,963,337.91

การบรโิภคพลังงานทางตรง เมกะจูล (MJ)  1,785,019,175.26 2,274,012,747.59 2,588,534,193.39

•		นำ้ามันเตา ลติร (Liter) 43,962,085.57 53,929,041.00 61,182,666.50

•		ดเีซล ลติร (Liter) 559,965.00 638,601.00 810,886.00

•		LPG 345,003.33 489,032.19 664,568.03

การบรโิภคพลังงานทางอ้อม เมกะจูล (MJ)  672,853,860.00 682,818,137.51 773,429,144.53

•	 ไฟฟ้า เมกะวัตต์

ชั่วโมง (MWh) 

 186,903.85  189,671.70  214,841.43 

G4-EN6 ปรมิาณการใช้พลังงานความร้อน

สะสมที่ลดลงได้

เมกะจูล (MJ)  37,896,892.00 41,427,807.00 46,285,245.00
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ตัวชี้วัด
ตาม GRI

ข้อมูล  หน่วย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 หมายเหตุ

 ตัวชี้วัดด้านการปลดปล่อย CO2 

G4-EN15 การปลดปล่อย CO2 ตันคาร์บอน-

ไดออกไซด์

เทยีบเท่า 

(Tons CO2)

228,582.00 257,634.00 290,735.00

 ตัวชี้วัดด้านการใช้นำ้า

G4-EN8 ปรมิาณการบรโิภคนำ้า

ในกระบวนการผลติ

ล้าน

ลูกบาศก์เมตร 

0.98 0.99 1.18

 Wastes 

G4-EN2 ปรมิาณของเสยีที่สามารถ

นำาไปรไีซเคลิ

ร้อยละ  99.24  98.14  99.32 

G4-EN23 ปรมิาณของเสยีที่นำาไปเผาทำาลาย ร้อยละ  0.66  1.65  0.60 

ปรมิาณของเสยีที่นำาไปฝังกลบ ร้อยละ 0.10 0.21 0.08

 ตัวชี้วัดด้านระบบขนส่ง

G4-EN30 จำานวนพาหนะที่เป็นทรัพย์สนิ

ของบรษิัทหรอืเช่าใช้สำาหรับ

ขนส่งผลติภัณฑ์

 

•	 รถบรรทุกสายสั้น คัน  57.00   59.00  60 .00

•	 รถบรรทุกสายยาว คัน  838.00   674.00  812.00 

จำานวนเที่ยวในการขนส่งผลติภัณฑ์

•	 รถบรรทุกสายสั้น เที่ยว  9,441   8,457  11,761 

•	 รถบรรทุกสายยาว เที่ยว  24,663   19,620  29,634 
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3. ตารางสรุปผลการดำาเนินงานด้านบุคลากร

ตัวชี้วัด
ตาม GRI

ข้อมูล  หน่วย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 หมายเหตุ

 ตัวชี้วัดด้านการจ้างงาน

G4-LA1 จำานวนพนักงาน  

•		จำานวนพนักงานบรษิัท คน 1,151 1,154 1,140

•		จำานวนพนักงานจ้างเหมา คน 324 146 160

จำาแนกตามเพศพนักงานบริษัท

•		ชาย คน 934 929 917

•		หญงิ คน 217 225 223

จำาแนกตามอายุ

•		50 ปี ขึ้นไป คน 88 96 132

•		30 - 50 ปี คน 823 805 763

•		น้อยกว่า 30 ปี คน 240 253 245

แบ่งตามโครงสร้างกลุ่มพนักงาน

บริษัท

•		ระดับบรหิาร คน 47 47 51

•		ระดับจัดการ คน 228 192 196

•		ระดับหัวหน้างาน คน 435 457 449

•		ระดับปฏบิัตกิาร คน 441 458 444

การลาออกของพนักงานบริษัท  

จำานวนพนักงานที่ลาออก คน 93 65 60

สัดส่วนของพนักงานที่ลาออก ร้อยละ 

ของจำานวน

พนักงาน

ทั้งหมด 

8.08 5.63 5.26

จำาแนกตามเพศ

•		ชาย คน 60 46 44

•		หญงิ คน 33 19 16

จำาแนกตามอายุ

•		50 ปี ขึ้นไป คน 5 4 2

•		30 - 50 ปี คน 64 43 28

•		น้อยกว่า 30 ปี คน 24 18 30
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ตัวชี้วัด
ตาม GRI

ข้อมูล  หน่วย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 หมายเหตุ

การจ้างงานใหม่ของบริษัท  

จำานวนพนักงานที่ถูกรับเข้ามาใหม่ คน 80 138 123

สัดส่วนของพนักงานที่ถูกรับ

เข้ามาใหม่

ร้อยละ 

ของจำานวน

พนักงาน

ทั้งหมด 

6.95 11.95 10.78

จำาแนกตามเพศ

•		ชาย คน 55 88 88

•		หญงิ คน 25 50 35

จำาแนกตามอายุ

•		50 ปี ขึ้นไป คน 0 1 5

•		30 - 50 ปี คน 16 66 38

•		น้อยกว่า 30 ปี คน 64 71 80

 ตัวชี้วัดด้านการลาคลอดของพนักงาน

G4-LA3 จำานวนพนักงานที่ใช้สทิธลิาคลอด คน 8 5 8

จำานวนพนักงานที่ใช้สทิธลิาคลอด 

และยังกลับมาทำางาน

คน 8 5 8

 ตัวชี้วัดด้านการฝึกอบรม

G4-LA9 ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย  

จำาแนกตามพื้นที่สาขา

•		สำานักงานกรุงเทพ ชั่วโมง/คน/ปี 20.67 22.53 20.97

•		โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ชั่วโมง/คน/ปี 26.30 19.86 34.81

จำาแนกตามระดับ

•		ระดับจัดการ - ระดับบรหิาร ชั่วโมง/คน/ปี 19.05 28.89 51.98

•		ระดับปฏบิัตกิาร - ระดับ

 หัวหน้างาน

ชั่วโมง/คน/ปี 27.07 30.65 38.30

 ตัวชี้วัดด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น

G4-SO4 จำานวนพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม

เรื่องจรยิธรรมธุรกจิและการสื่อสาร

คน 22 117 210
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ตัวชี้วัด
ตาม GRI

ข้อมูล  หน่วย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 หมายเหตุ

 ตัวชี้วัดด้านจริยธรรมธุรกิจ

จำานวนการละเมดิจรยิธรรมธุรกจิ กรณี - - -

 ตัวชี้วัดด้านการจูงใจและรักษาพนักงาน

สัดส่วนของพนักงานบรษิัทที่ได้รับ

การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00

ความผูกพันของพนักงานบริษัท

ที่มีต่อบริษัท

ไม่ได้ดำาเนนิการ

สำารวจ

- -

เป้าหมาย ร้อยละ  -   

จำานวนพนักงานบรษิัทที่เข้าร่วม

ทำาแบบสำารวจ

คน  819  839 

•		พนักงานสำานักงานกรุงเทพ ร้อยละ  -    11  15 

•		พนักงานโรงงานเอสเอสไอ 

 บางสะพาน

ร้อยละ  -    89  85 

คะแนน

•		คะแนนความผูกพันบรษิัท ร้อยละ  -    55.43  41.53 

•		คะแนนความผูกพัน

 สำานักงานกรุงเทพ

ร้อยละ  -    33.71  20.97 

•		คะแนนความผูกพัน

 โรงงานบางสะพาน

ร้อยละ  -    58.08  45.10 

ตัวชี้วัด
ตาม GRI

ข้อมูล  หน่วย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 หมายเหตุ

 ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

G4-LA6 อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR)

•		พนักงานและผู้รับเหมา กรณ/ีล้าน

ชั่วโมงทำางาน 

1.38 2.64 1.67

ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บ

ถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)

•	 พนักงานและผู้รับเหมา กรณ/ีล้าน

ชั่วโมงทำางาน 

0.35 0.66 0.31

4. ตารางสรุปผลการดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

LITFR: จำานวนพนักงานที่บาดเจ็บถงึขั้นหยุดงาน / จำานวนชั่วโมงการทำางานในปีนั้น X 1,000,000 
IFR:  (Number of injury x 1,000,000) / Total working hour
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รางวัล
แห่งความภาคภูมิใจ 

รางวัล Thailand Energy 
Awards 2018 
ด้านอนุรักษ์พลังงาน 
ประเภทโรงงานควบคุมดีเด่น 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน
27 สิงหาคม 2561

รางวัล “EIA Monitoring 
Awards 2018” 
ยอดเยี่ยม ประเภทอุตสาหกรรม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
21 ธันวาคม 2561

ประกาศนียบัตรโครงการนำาร่อง
ระบบการซื้อขายใบอนุญาต
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจของประเทศไทย 
(T-VETS) ประเภทกลุ่ม
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า

องคก์ารบรหิารการจดัการก๊าซเรอืนกระจก 
(องค์การมหาชน)
19 กันยายน 2561
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การจัดทำา
รายงาน

ขอบเขตของรายงานฉบับนี้

 รายงานความยั่งยืนของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด  
(มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” ฉบับประจำาปี 2561 นี้ นับเป็นรายงาน 
ฉบับที่ 10 ที่บริษัทได้จัดทำาเพื่อเผยแพร่สู่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย  
นักลงทุน และประชาชนทั่วไป ในรายงานฉบับนี้ได้มีการเพิ่มเติม 
การมสีว่นรว่มกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และประเดน็มุง่เน้นของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
แต่ละกลุ่ม และนำาประเด็นเหล่านั้นมากำาหนดเป็นกรอบการดำาเนิน 
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น 
ท่ามกลางความท้าทายและการเปลี่ยนของโลก ทั้งในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  เนื้อหาส่วนใหญ่ในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมกลยุทธ์ นโยบาย  
และแนวทางการดำาเนินงาน ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่  
31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทเป็นหลัก และมีบางส่วนที่เชื่อมโยง 
ไปยังบริษัทกลุ่มเอสเอสไอด้วย ท้ังนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าแนวปฏิบัติ 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำาคัญของบริษัทได้มีการส่งต่อ 
และขยายผลไปสู่บริษัทในกลุ่มให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 อยา่งไรกต็ามบรษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการขยายขอบเขตการรายงาน
ในอนาคตเนื่องจากบริษัทมีหน่วยธุรกิจอยู่ต่างประเทศด้วย 
 การจัดทำารายงานความย่ังยืนฉบับน้ีประยุกต์ใช้แนวทางการรายงาน 
ของ Global Reporting Initiative (GRI) G4 ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้กัน 
แพรห่ลายตามหลกัสากล บรษิทัไดเ้ผยแพรร่ายงานฉบบันีผ้า่นเวบ็ไซต ์
www.ssi-steel.com เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลของทุกท่าน 
อีกด้วย

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 
 
 สำานักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม
 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2 - 3
 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
 กรุงเทพมหานคร 10500
 โทรศัพท์  0-2238-3063-82, 0-2630-0280-6 
 โทรสาร  0-2236-8890, 0-2236-8892
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นด้านความยั่งยืน

 บริษัทมีช่องทางเพื่อรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการกระทำาผิดกฎหมาย รวมถึงการกระทำาอื่นๆ ที่อยู่ในข่ายทำาให้ผู้แจ้งหรือ 
บริษัทได้รับความเสียหาย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ทั้งนี้ เบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่มีถึงคณะกรรมการกำากับดูแล
กจิการทีด่ผีา่นชอ่งทางการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนจะไดร้บัการตดิตามและตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ ดำาเนนิการปรบัปรงุแกไ้ขในส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง
และแจ้งผลการดำาเนินการกลับไปยังผู้แจ้งโดยเร็ว รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย และมีการสรุปผลการดำาเนินงาน 
ของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทปีละสองครั้ง 
 นอกจากนี้ ยังมีช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 7 กลุ่มหลัก เพื่อให้เข้าใจมุมมอง ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังบนพื้นฐาน 
ของการมีส่วนร่วมและนำามาประเมินการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม รวมถึงปรับปรุงพัฒนา 
อย่างต่อเนื่องเพื่อนำาพาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง ช่องทางการสื่อสาร จำานวนครั้งในการเชื่อมโยง

ผู้ถอืหุ้นและนักลงทุน •	 ระบบการกำากับดูแลกจิการที่ดี

•	 การบรหิารความเสี่ยง

•	 ผลประกอบการ

•	 ความคบืหน้าของแผนฟื้นฟูกจิการ

•	 การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 

การประชุมผู้ถอืหุ้น ไม่มกีารดำาเนนิการ N/A

แบบ 56-1 และรายงานประจำาปี รายปี

กจิกรรมนักลงทุนสัมพันธ์  ตามความเหมาะสม

เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อเนื่อง

การวเิคราะห์และคำาอธบิาย 

ของฝ่ายจัดการ  

รายไตรมาส

เว็บไซต์บรษิัท ต่อเนื่อง

Strategic Partner Meeting รายไตรมาส

ลูกค้า •	 คุณภาพผลติภัณฑ์

•	 การสนับสนุนด้านเทคนคิ 

•	 การส่งมอบตรงเวลา

•	 คุณภาพการบรกิาร

•	 การเข้าถงึสนิค้า 

•	 ข้อมูลสนิค้าที่ถูกต้อง เหมาะสม 

•	 ผลติภัณฑ์ที่มคีุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

การประชุม ต่อเนื่อง

การสร้างความสัมพันธ์

ผ่านเครื่องมอื เช่น เว็บไซต์ 

คู่มอืผลติภัณฑ์และกจิกรรมต่างๆ

ต่อเนื่อง

การรับข้อร้องเรยีน ต่อเนื่อง

การเยี่ยมชมกจิการ ต่อเนื่อง

เว็บไซต์ ต่อเนื่อง

คู่ค้า •	 การส่งเสรมิคุณภาพ

•	 การส่งเสรมิด้านเทคนคิ

•	 การจัดการด้านอาชวีอนามัย ความปลอดภัย 

 และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

การประชุมสัมมนาประจำาปี ต่อเนื่อง

การพบปะ ต่อเนื่อง

กระบวนการในการคัดเลอืกสรรหา ต่อเนื่อง

 ระบบให้คำาแนะนำา ต่อเนื่อง

คู่แข่งทางการค้า •	 การค้าอย่างเป็นธรรม 

•	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง 

 ทางการค้าด้วยวธิทีี่ไม่สุจรติหรอืไม่เหมาะสม

•	 ไม่ทำาลายชื่อเสยีงของคู่แข่งทางการค้า

การประชุมหารอื ต่อเนื่อง

การเข้าร่วมเป็นสมาชกิสมาคม  ต่อเนื่อง

 การพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ร่วมกัน   

ต่อเนื่อง
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง ช่องทางการสื่อสาร จำานวนครั้งในการเชื่อมโยง

พนักงาน •	 สภาพแวดล้อม สุขอนามัย ความปลอดภัย 

 ในการทำางาน

•	 การพัฒนาทักษะเพื่อความก้าวหน้า

•	 การประเมนิผลงานและการจ่ายผลตอบแทน 

 ที่เป็นธรรม

•	 การสื่อสาร

•	 ไม่เลอืกปฏบิัตใินการจ้างงาน 

•	 สวัสดกิาร

 

การประชุม ต่อเนื่อง

การฝึกอบรมภายใน ต่อเนื่อง

กจิกรรมพนักงานสัมพันธ์ ต่อเนื่อง

การพบปะ ต่อเนื่อง

เสยีงตามสาย ต่อเนื่อง

ระบบอนิทราเน็ต ต่อเนื่อง

จดหมายอเิล็กทรอนกิส์ ต่อเนื่อง

การรับข้อร้องเรยีน ต่อเนื่อง

องค์กรกำากับดูแล •	 การสร้างงาน 

•	 การแข่งขันที่เป็นธรรม 

•	 ความปลอดภัยในการทำางาน 

•	 การลงทุนเพิ่มเตมิ 

•	 การส่งเสรมิเศรษฐกจิชาติ

การพบปะให้ข้อมูล ต่อเนื่อง

การเป็นสมาชกิ ร่วมกจิกรรม 

และร่วมประชุม

ตามความเหมาะสม

ร่วมประชุมและให้ข้อมูล ตามความเหมาะสม

สังคมและชุมชน •	 การพัฒนาชุมชน

•	 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชวีอนามัย  

 และความปลอดภัย

•	 โครงการลงทุนเพิ่มเตมิ

•	 การถ่ายทอดความรู้

•	 สนับสนุนกจิกรรมชุมชน

•	 การขนส่งผลติภัณฑ์

การพบปะ ต่อเนื่อง

การประชุมประจำาเดอืน ต่อเนื่อง

การประชุมกลุ่มผู้นำาการเยี่ยมชม ต่อเนื่อง

การสนับสนุนกจิกรรม ต่อเนื่อง

การให้ความช่วยเหลอื ต่อเนื่อง

กจิกรรมการสื่อสาร ต่อเนื่อง

การสำารวจความคดิเห็น ตามความเหมาะสม

 การรับข้อร้องเรยีน ต่อเนื่อง
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การประเมินประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน 

 บริษัทได้จัดทำารายงานฉบับนี้ โดยเนื้อหาที่ได้มาจากการพิจารณาโดยการวิเคราะห์ประเด็นสำาคัญ ซึ่งครอบคลุมถึงการทบทวนความเสี่ยง
และโอกาสทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ตามกรอบการดำาเนินงานของ Global Reporting Initiative (GRI) ประกอบกับข้อมูลต่างๆ ที่ได ้
จากผู้มีส่วนได้เสียภายในระหว่างการจัดทำารายงาน และประเมินสาระสำาคัญตามแนวทางการรายงานของ GRI เวอร์ชั่น 4 (G4)  
และเป็นรายงานระดับ “Core” โดยเปิดเผยหมวดสำาคัญ (Material Aspect) ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดในตารางแสดงตัวชี้วัด  
(GRI G4 Content Index) 

 1. คัดเลือกประเด็น ระบุประเด็นที่มีนัยสำาคัญด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดตามมาตรฐานของ GRI มาตรฐานสากล 
ในธุรกิจเดียวกัน และแนวโน้มของธุรกิจเหล็ก ก่อนคัดเลือกประเด็นที่มีนัยสำาคัญต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ ประเด็นความเสี่ยงทางธุรกิจ และกลยุทธ ์
ด้านความยั่งยืนของบริษัท ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำาคัญและคาดหวัง และสร้างคุณค่าร่วมกัน
 2. ประเมินสาระสำาคัญ ประเมินประเด็นที่มีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ และประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ ตามระดับ 
นัยสำาคัญสูงสุดและปานกลาง สำาหรับประเด็นอื่นๆ ทั่วไป บริษัทได้รายงานผ่านช่องทางการสื่อสารที่มี อาทิ รายงานประจำาปี แบบรายงาน 56-1 
เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นๆ ของบริษัท
 3. การทวนสอบประเด็น สอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้ข้อมูลที่รายงาน สอดคล้องกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจ 
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะทำางานบริหารระบบความรับผิดชอบต่อสังคมตรวจสอบการประเมินประเด็นที่มีนัยสำาคัญ 
ต่อองค์กร  และกำาหนดรูปแบบของรายงาน  เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายงานมีความครอบคลุมประเด็นท่ีมีสาระสำาคัญท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท  และความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้เสีย

ตารางประเมินนัยสำาคัญ

 1.  การสร้างคุณค่าร่วมให้กับลูกค้าและการฟื้นฟูกิจการ
 2.  การกำากับดูแลกิจการที่ดีและการประกอบธุรกิจ
  ด้วยความเป็นธรรม
 3.  การต่อต้านการทุจริต
 4.  การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 5.  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 6.  การจัดการทรัพยากรน้ำา
 7.  การพัฒนาบุคลากรและสิทธิมนุษยชน
 8.  นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
 9.  การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ความสำาคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมต่อการดำาเนินธุรกิจ

คว
าม

สำา
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย

ประเด็น
ที่มีนัยสำาคัญ

ปานกลาง

ประเด็นที่มีนัยสำาคัญน้อยสุด
ไม่รายงาน

ประเด็น
ที่มีนัยสำาคัญสูงสุด

1 42 53 6

7 8 9
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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 3 - 7 -

G4-2 2 - 5 24 - 30 -

Organisational Profile G4-3 8 - 9 13 -

G4-4 -  15 - 18 -

G4-5 - 29 -

G4-6 - - -

G4-7 8 - 9 12 - 13 -

G4-8 7, 14 - 16  15 - 18 -

G4-9 7, 57 8 - 9   -

G4-10 39, 55 - 57 - -

G4-11 - - Not applicable

G4-12 10 - 13 15 - 18 -

G4-13 - 4 - 7, 10 - 11 -
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GRI Aspect Indicator Level of 
Reporting

Page Note

CSR Report Annual Report

G4-14 2 - 5, 14 - 33 24 - 28 -

G4-15 2 - 5, 32, 36, 43 - 51 10 - 11 -

G4-16  37 - 38 - • Private Sector Collective Action  

 Coalition Against Corruption (CAC)

• The Association of Thai Hot Rolled  

 Flat Steel (ATHF)

• The Association of Thai Cold Rolled  

 Flat Steel (ATCF)

• Thailand Structural Steel Society  

 (TSSS)

• South East Asia Iron & Steel Institute  

 (SEASI)

• The Federation of Thai Industries

• Thailand Business Council for  

 Sustainable Development (TBCSD)

Identified Material  

Aspects and

Boundaries

G4-17 - 19 -

G4-18 59 - 62 -   -

G4-19 60 - 62 -   Results of Significant Issue  

Assessment 2018

G4-20 59 - 62 -   The Aspect is material within  

the organisation, refer to  

“About This Report” and “Assessment  

of SSI’s Key Sustainability Issues”

G4-21 34, 59 - 62 -   page 34 “Result of Stakeholder 

Survey” and page 59 - 62 

“About This Report”

G4-22 - -   -

G4-23 2 - 5 4 - 7, 10 - 11 -

Stakeholder  

Engagement

G4-24 11 - 13, 60 - 61 - Stakeholder Engagement

G4-25 11 - 13, 60 - 61 - Stakeholder Engagement

G4-26 11 - 13, 60 - 61 - Stakeholder Communication Process

G4-27 34, 60 - 61 - Stakeholder Communication Process

รอข้อมูล
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GRI Aspect Indicator Level of 
Reporting

Page Note

CSR Report Annual Report

Report Profile G4-28 59 - -

G4-29 59 - -

G4-30 59 - -

G4-31 59 - -

G4-32  52 - 57 - -

G4-33 62  139 - 140 Our financial data are audited by 

Independent Auditor.

Governance G4-34 10 - 13 87 - 92 -

G4-35 13 95 - 96 -

G4-36 13 95 - 96 -

G4-37 - 68 -

G4-38 - 95 - 96 -

G4-39 - 46 - 58 -

G4-40 - 97 - 98 -

G4-41 - 87 - 88 -

G4-42 12 - 13 3 - 7, 72 - 88 -

G4-43 - 92 -

G4-44 12 - 13 91 -

G4-45 - 24 - 28, 72 - 74 -

G4-46 - 24 - 28, 72 - 74 -

G4-47 12 - 13 70 - 85 -

G4-48 62 - -

G4-49 12 - 13 70 - 71 -

G4-50 - - In 2018, there was zero case.

G4-51 - 64 - 67, 91 -

G4-52 - 64 - 67, 91 -

G4-53 - 91 -

G4-54 - - Not applicable

G4-55 - - Not applicable: Proprietary information

Ethics and Integrity G4-56 1, 10 - 13 - -

G4-57 37 - 38 82 - 83 -

G4-58 37 - 38 82 - 83 -

รอข้อมูล



ร�ายงานความยั่งยืน ปี 2561
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)

66

GRI Aspect Location of 
Disclosure

Indicator Level of 
Reporting

Page

CSR Report Annual Report

Economic 

Performance

SSI G4-EC1 2 - 5, 14 - 16, 52 - 57 126 - 137

Partner G4-EC2 26 - 23 -

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, 14 - 16, 52 - 57 -

Procurement Practices SSI G4-EC9 2 - 5, 48 - 52 -

GRI Aspect Location of 
Disclosure

Indicator Level of 
Reporting

Page

CSR Report Annual Report

General SSI G4-Disclosures on

Management 

Approach (DMA)

2 - 5, 10 - 13 -

Economic

Specific Standard Disclosures Overview
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Environmental

GRI Aspect Location of 
Disclosure

Indicator Level of 
Reporting

Page

CSR Report Annual Report

Materials SSI G4-EN1 20 -

G4-EN2 31, 54 -

Energy SSI G4-EN3 22 - 24, 53 -

G4-EN4 Not applicable

G4-EN5 26 - 28 -

G4-EN6 22 -

G4-EN7 22 -

Water SSI G4-EN8 22 - 24, 54 -

G4-EN9 22 - 24, 54 -

G4-EN10 22 - 24 -

Biodiversity SSI G4-EN11 -   -

Community G4-EN12 -   -

G4-EN13 25 -

G4-EN14 25 -

Emission SSI G4-EN15 26 - 28, 54 -

G4-EN16 26 - 28, 54 -

G4-EN17 -   -

G4-EN18 26 - 30 -

G4-EN19 26 - 33 -

G4-EN20 - -

G4-EN21 26 - 30 -

Influents and Waste SSI G4-EN22 22 - 24 -

G4-EN23 31, 54 -

G4-EN24 -   -

G4-EN25 -   -

G4-EN26 -   -

Product and Services SSI G4-EN27 19 -

G4-EN28  2 - 5, 35 - 36 4 - 7

Compliance SSI G4-EN29 -   -



GRI Aspect Location of 
Disclosure

Indicator Level of 
Reporting

Page

CSR Report Annual Report

Employment SSI G4-LA1 39 - 42, 55 - 57 -

G4-LA2 41 -

G4-LA3 56 -

Relations SSI G4-LA4 - -

Occupational Health and Safety SSI G4-LA5 17 - 19 -

G4-LA6 5 - 7, 18, 57 -

G4-LA7 -   -

G4-LA8 -   -

Training and Education SSI G4-LA9 17 - 19, 42, 56 -

G4-LA10 - -

G4-LA11 57 -

Diversity and Equal Opportunity G4-LA12 39, 55 - 57 -

Equal Remuneration for  

Women and Men

SSI G4-LA13 - -

Labor Practices and Decent Work

Supplier Assessment for Labor 

Practices

SSI                 

 Supplier

G4-LA14 SSI found no illegalctions 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.

Social
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Transport SSI G4-EN30  19, 54 -

Overall G4-EN31 - -

Supplier Environmental Assessment SSI G4-EN32  25 -

G4-EN33 19 -

Environmental Grievance 

Mechanisms

SSI G4-EN34 34, 60 - 61 -
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Human Rights

Investment SSI G4-HR1 - -

G4-HR2  40, 55 -

Non-discrimination SSI G4-HR3 - -

Freedom of Association 

and Collective Bargaining

SSI G4-HR4 10 - 13 -

Child Labor SSI G4-HR5 39, 55 - 57 No case of child labor in our operations.

Forced or Compulsory Labor SSI G4-HR6 39, 55 - 57 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 

assessment, auditing and evaluation.

G4-HR11 - -

Human Rights Grievance Mechanisms SSI G4-HR12 - -

Society

GRI Aspect Location of 
Disclosure

Indicator Level of 
Reporting

Page

CSR Report Annual Report

Local Communities SSI G4-DMA 35 -

G4-SO1 5 - 7, 43 - 51 -

G4-SO2 5 - 7, 43 - 51 -

Anti-corruption SSI G4-SO3 37 - 38 -

G4-SO4 37 - 38, 55 -

G4-SO5 37 - 38 In 2018, there was no corruption case.

Public Policy SSI G4-SO6 - -

Anti-competitive Behavior SSI G4-SO7 - 10 - 11

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

G4-PR2 - -

Products and Service Labeling SSI G4-PR3 - -

G4-PR4 - -

G4-PR5 53 -

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 2018, there was no substantiated 

complaint regrading breaches of customer privacy 

and losses of customer data, CSR report page 11, 35.

Compliance SSI,

Partner,

Customer

G4-PR9 In 2018, there was no fines for non-compliance 

with laws and regulations concerning the provision 

and use of products and services. 

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

สำานักงานโรงงาน	:	
9	หมู่ที่	7	ตำาบลแม่รำาพึง	อำาเภอบางสะพาน	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	77140
โทรศัพท์	 :	 0-3269-1403-5,
	 	 0-3269-1412-5,
	 	 0-3269-1419-20
โทรสาร	 :	 0-3269-1416,
	 	 0-3269-1421 w
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