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เรียน ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

 ปี 2563 เป็นปีที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่และได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ ทั่วโลก บริษัทต้องปรับตัวอย่างฉับไวเพื่อรักษาความต่อเนื่อง 
ในการดำาเนินงานทางธุรกิจ และสามารถก้าวผ่านความท้าทายในปี 2563 มาได้จากการดำาเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ  
Business Continuity Management (BCM) นวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ทำาให้บริษัทส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า  
ส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และร่วมดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2563 

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดปีที่ผ่านมาและดำาเนินมาถึงปัจจุบัน บริษัทได้แต่งตั้ง 
คณะทำางานเฉพาะกิจรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 วางมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  
ให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อ 
ของพนักงาน พร้อมทั้งกำาหนดแนวปฏิบัติลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องานให้มีความปลอดภัย ได้รับการดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างดีที่สุด แม้พบว่ามีพนักงานติดเชื้อ 3 ราย บริษัทได้ดำาเนินตามวิธีปฏิบัติที่กำาหนดไว้ สามารถควบคุมไม่ให้เกิด 
การระบาดไปสู่บุคคลอื่น ในขณะที่พนักงานที่ติดเชื้อได้รับการรักษาพยาบาลจนหายเป็นปกติ
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ด้านเศรษฐกิจ
 
 ในปี 2563 กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศ ท้ังในระดับผลิตภัณฑ์ ระดับห่วงโซ่คุณค่า และระดับ
ชุมชนท้องถิ่น
 1. บรษัิทไดส้ง่มอบผลติภณัฑท์ัง้สิน้ 1,016,083 ตนั แบง่ออกเปน็ 
3 ประเภท ดังนี้ 
  a) ผลิตภัณฑ์หลัก (SSI Principal Products: SPP) คือ
ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่มีการออกแบบการผลิต 
และควบคุมคุณภาพเหนือกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วไป จำานวน 
335,071 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 33 จากยอดขายรวม 
  b) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Innovated Value Products: IVP)  
คอื ผลติภณัฑเ์หลก็แผน่รดีรอ้นชนดิมว้นทีม่กีารออกแบบและควบคมุ 
คุณภาพพิเศษให้มีคุณภาพเหนือกว่าและขนาดแคบกว่ามาตรฐาน 
อุตสาหกรรมท่ัวไป  โดยทีมงานบริษัท  เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ 
ลูกค้า จำานวน 274,438 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 27 จากยอดขายรวม  

บริษัทต้องปรับตัว
อย่างฉับไวเพื่อรักษา
ความต่อเนื่องในการดำาเนิน
ทางธุรกิจ และสามารถ

ก้าวผ่านความท้าทาย
ในปี 2563 มาได้

 บนพื้นฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร บริษัทยืนหยัด 
ต่อเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ซ่ึงในปี 2563 ค่าอัตราความถ่ีการบาดเจ็บ 
ถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำางาน (LTIFR) เท่ากับศูนย์ 
ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในขณะที่ค่า LTIFR ของกลุ่มเอสเอสไออยู่ที่ 0.14 
ลดลงจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 0.77 นับเป็นสถิติของกลุ่มเอสเอสไอที่ดี
ที่สุดในรอบ 10 ปี 
 ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในปีที่ผ่านมาทั้งในด้าน
การบริหารจัดการอากาศ น้ำา กากของเสีย บริษัทยังคงทำาได้ดีกว่า
มาตรฐานทีก่ฎหมายกำาหนด เช่นเดยีวกับการอนรุกัษพ์ลงังาน ทีไ่ดน้ำา 
ระบบการจดัการพลงังานตามมาตรฐานสากล ISO 50001:2018 มาใช ้ 
และได้ดำาเนินมาตรการประหยัดพลังงานร่วมกันอย่างต่อเน่ือง  ท้ังในส่วน 
ของมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตโดยตรง มาตรการ 
ที่เกี่ยวกับระบบการสนับสนุนการผลิต และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของพนักงาน ทำาให้ในปี 2563 โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน 
มีอัตราการใช้พลังงานลงร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับปี 2562  
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ด้านสังคม

 ปี 2563 บริษัทได้ปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และไดด้ำาเนนิ
กิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนใน 4 ด้านหลัก คือ ด้านส่งเสริมอาชีพ
และเศรษฐกิจครัวเรือน ด้านการศึกษาและเยาวชน ด้านการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาวัฒนธรรมจิตอาสา จำานวน 
30 โครงการ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีไ่ดร้บัประโยชนจ์ากโครงการ 18,434 คน

	 1.	 กิจกรรมเพื่อสังคม

  1.1 โครงการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน 
#SaveBangsaphan สนับสนุนและดำาเนินการตามมาตรการป้องกัน
การระบาดของไวรัสโควิด 19 ให้แก่ประชาชนบางสะพาน บุคลากร
สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาด 
ให้เกิดความปลอดภัยหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ทั้งในรูปแบบ
สนับสนุน การให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) การสนับสนุนหน้ากากอนามัยและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
ท้องถิ่นผลิตหน้ากากผ้าจำานวนรวมกว่า 3,000 ชิ้นแจกจ่ายให้กับ
ประชาชน การสนบัสนนุแอลกอฮอล ์อาหาร ทีจ่ำาเปน็สำาหรบัเจ้าหนา้ที่
ประจำาดา่นชมุชนคดักรองโควดิ 19 จำานวน 11 จดุ ครอบคลมุทัง้ 7 ตำาบล 
ในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน การสนับสนุนชุดป้องกันภัยส่วนบุคคล 
(PPE) 660 ชุด เครื่องวัดอุณหภูมิ 40 เครื่อง อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
เวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลบางสะพานและหน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้นที่ รวมถึงการสนับสนุนการจัดสร้างห้องความดันลบจำานวน  
2 ห้อง เพื่อใช้งานในห้องฉุกเฉิน และห้องทันตกรรมโรงพยาบาล 
บางสะพาน นอกเหนือจากนี้ยังได้สนับสนุนโครงการตู้ปันสุขที่อำาเภอ
บางสะพาน จำานวน 5 แหง่ และกรงุเทพฯ อกี 3 แหง่ และการสนบัสนนุ
การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสนามศูนย์ห่วงในคนสาครแห่งที่ 10 
จงัหวดัสมทุรสาคร รวมมลูคา่การสนับสนุนท้ังสิน้ประมาณ 1 ลา้นบาท
  1.2 การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งฅนเหล็กมินิมาราธอน 2563  
ร่วมกับพันธมิตรผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กมีรายได้จาก 
การจัดการแข่งขัน โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จำานวน 3 ล้านบาท มอบแก่
มูลนิธิผู้ดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ยอดบริจาครวม  
13 ปีกว่า 31.9 ล้านบาท

	 2.	 โครงการพัฒนาชุมชน

  2.1 ด้านส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจครัวเรือน
   โครงการธนาคารชมุชน จำานวน 18 แหง่ ทีบ่รษิทัสนบัสนนุ
และส่งเสริมให้ชุมชนดำาเนินการจัดตั้ง ปัจจุบันได้กลายเป็นฐานราก
สำาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
มีกองทุนรวมทั้งสิ้น 41.51 ล้านบาท และมีสมาชิกร่วมโครงการได้รับ
ประโยชน์ รวม 3,665 ราย 
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บรรลุเป้ำหมำย
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

  c) ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบและควบคุมคุณภาพพิเศษ 
(Customized Prime Products: CPP) คอื ผลติภัณฑเ์หลก็แผน่รดีรอ้น
ชนิดม้วนที่มีการออกแบบและควบคุมคุณภาพพิเศษ โดยออกแบบ
ตามความต้องการและการใช้งานเฉพาะของแต่ละลูกค้า จำานวน 
406,574 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 40 จากยอดขายรวม  
 2. ในป ี2563 บรษิทัจดัซือ้จดัหาจากผู้ขายท่ัวไปจำานวน 916 ราย  
มูลค่ารวม 1,878 ล้านบาท ในจำานวนนี้สร้างผลประโยชน์ให้กับธุรกิจ 
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนบางสะพาน จำานวน  
98 ราย ด้วยการจัดซื้อสินค้าและบริการมูลค่ารวม 259 ล้านบาท
 3. กลุ่มเอสเอสไอมีการจ้างพนักงานท้ังสิ้น 2,886 คน  
โดยในจำานวนนี้ เป็นการจ้างงานของกลุ่มเอสเอสไอที่ โรงงาน
บางสะพาน จำานวน 2,205 คน (เป็นพนักงานที่มีภูมิลำาเนาในพื้นที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำานวน 1,653 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 75) 
นอกจากนี้ ยังมีการจ้างพนักงานจ้างเหมา จำานวน 520 คน  
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วิน วิริยประไพกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารกลุ่ม
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

  2.2 ด้านการศึกษาและเยาวชน
   โครงการพัฒนาศักยภาพช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม
เหล็กครบวงจร โดยร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ปัจจุบัน 
มีผู้ที่สำาเร็จการศึกษาจากโครงการดังกล่าวแล้ว 13 รุ่น รวม 722 คน
โดย 195 คนร่วมงานกบับรษิทัในกลุม่เหลก็สหวริยิา นอกจากจะชว่ยให้ 
เยาวชนในพืน้ทีม่สีถาบนัการศกึษาและหลกัสตูรคณุภาพใหเ้รยีนแลว้
ยังช่วยให้ระดับการเข้าถึงแรงงานฝีมือของบริษัทสูงขึ้น
   โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน ในป ี2563 มโีรงเรยีนทีอ่ยูใ่นโครงการ 12 แหง่ ทุกโรงเรยีน
ในโครงการได้ผ่านการนิเทศติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์ 
ทีร่ะบไุวใ้นแผน โดยม ี8 โรงเรยีนทีอ่ยูร่ะหว่างการดำาเนนิงานตามแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี ซึ่งในปีการศึกษา 2563  
มีผลคะแนนรวมเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระฯ จากการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.18 และอีก  
4 โรงเรียนจะเริ่มดำาเนินการในปีการศึกษา 2564
  2.3 ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   บริษัทได้ร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานส่วนท้องถิ่น จัดตั้ง 
ศูนย์เรียนรู้และการจัดการขยะในชุมชน บ้านทุ่งลานควาย ตำาบล
แม่รำาพึง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนลดปริมาณขยะ 
ในชมุชน และคัดแยกขยะในครวัเรอืน ครบรอ้ยละ 100 จากจำานวนทัง้สิน้  
61 ครัวเรือน โดยนำาขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สุงสุด เช่น ขยะอินทรีย์  
ทำาปุ๋ยหมกัถงักรนีโคน การทำาน้ำาหมกัชวีภาพ และการใชถ้งุตาขา่ยอวน 
ในการคัดแยกขยะท่ัวไปและขยะรีไซเคิลเพื่อจำาหน่าย และดำาเนิน
กิจกรรมธนาคารขยะในชุมชน 5 แห่งให้ลดปริมาณขยะให้กับชุมชน 
ได ้0.6 ตนั ในป ี2563 นอกจากนี ้บรษิทัไดก้ำาหนดแนวทางในการสรา้ง
ชุมชนต้นแบบศูนย์เรียนรู้ในการจัดการขยะ โดยชุมชนเป็นผู้บริหาร
จัดการ เพื่อพัฒนาไปสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจหมุนเวียนต้นแบบอีกด้วย
  2.4 ด้านการพัฒนาวัฒนธรรมจิตอาสา
   ในปี 2563 พนักงานเอสเอสไอได้ร่วมมือกับชุมชน 
ในการดำาเนินกิจกรรมเอสเอสไออาสาจำานวน 14 ครั้ง รวมพนักงาน
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 370 คน หรือคิดเป็น 2,960 ช่ัวโมงงาน  
และประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนทั้งสิ้น 260 คน 
หรือคิดเป็น 2,080 ชั่วโมงงาน

รางวัลด้านความยั่งยืน

 บรษิทัไดร้บัรางวลัตา่งๆ ประกอบดว้ย ประกาศเกยีรตคิณุระดบั เงนิ  
กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำางานให้เป็นศูนย์  
ประจำาป ี2563 (Zero Accident Campaign 2020) สถานประกอบกจิการ 
ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำางาน ประจำาปี 2563 ระดับประเทศ ประเภทรางวัล 
เกียรติบัตร (ทอง) ปีที่ 1 โล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรธุรกิจคุณธรรม
ตน้แบบ ประจำาป ี2563 ประกาศนยีบตัรรบัรองฉลากคารบ์อนฟตุพริน้ท์ 
ของผลิตภัณฑ์ การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 วัฒนธรรม 
สีเขียว (Green Culture) รางวัล Trailblazer ผู้บุกเบิกการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

การมุ่งสูอ่งคก์รท่ีมีการปล่อยคารบ์อนไดออกไซด์
สุทธิเป็นศูนย์ 

 ด้ วยตระหนักถึ งความสำ าคัญของปัญหาภาวะโลกร้อน  
จากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น ในปี 2564 บริษัท  
จึงได้ตั้งเป้าหมายและพัฒนาแผนงานมุ่งสู่บริษัทที่มีการปล่อยก๊าซ 
คารบ์อนไดออกไซดสุ์ทธเิปน็ศนูย ์(Carbon Neutral Company) เพือ่ลด 
ผลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจให้เหลือน้อยที่สุด จาก 1) การพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ให้มีปริมาณคาร์บอนให้น้อยลง มีผลิตภัณฑ์ของเรา 
ได้ผ่านการรับรองเป็นสินค้าฉลากคาร์บอนแล้วจำานวน 2 รายการ
ประกอบด้วย TGO CFP FY20-048-288 เหล็กแผ่นรีดร้อนความหนา  
1.4 มิลลิเมตร และ TGO CFP FY20-048-289 เหล็กท่อเหลี่ยม  
ขนาด 2x2 ความหนา 1.4 มิลลิเมตร 2) การลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำาคาร์บอนฟุตพร้ินท์ 
ขององคก์ร (Carbon Footprint) เพือ่ใหท้ราบถงึปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซ
เรอืนกระจกขององคก์รซึง่การประเมนินีก้ำาลงัเดนิหนา้และจะแลว้เสรจ็ 
ช่วงเดือนกันยายน 2564 3) การวิจัยและพัฒนาการนำานวัตกรรม
พลังงานสะอาด อาทิ การศึกษาและออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
จากพืชพลังงานทางเลือกเพื่อมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต 
และการซื้อขายคาร์บอนเครดิตต่อไปในอนาคต 

 ในนามของบริษัท ผมขอขอบคุณ พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกภาคส่วนที่ให้ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และสนับสนุน ด้วยดีเสมอมา  
ผมเชื่อมั่นว่า ด้วยการสนับสนุนของทุกภาคส่วนจะส่งผลให้บริษัท
พรอ้มทีจ่ะกา้วไปขา้งหนา้ดว้ยความยดึมัน่ในปรชัญาการดำาเนนิธรุกจิ
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่เพียงแต่จะสนับสนุนเพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs (Sustainability Development  
Goals)  แต่ยังหมายถึงสร้างความเปล่ียนแปลงเพ่ือรับมือกับความท้าทาย 
ต่างๆ ที่โลกเผชิญทั้งปัจจุบันและอนาคต



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 
การพัฒนาของบริษัทสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 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
 มคีวามรูแ้ละทกัษะในการดำาเนนิธุรกิจ 
 และพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้
3. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ของชุมชนผ่านกิจกรรมและโครงการ
 ด้านความยั่งยืน
4. การจ้างงานโดยมุ่งเน้นบุคลากร
 ในพื้นถิ่น ส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
 และลดการอพยพย้ายถิ่น

SSI กับ SDGs
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การดำาเนินธุรกิจของเอสเอสไอ
04

 บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หรอื เอสเอสไอ เปน็ผูผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้นชนดิมว้นชัน้นำาในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ 
ด้วยกำาลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด 4 ล้านตันต่อปี โดยมุ่งเน้นการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษเพื่อรองรับ 
ความต้องการใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาค สำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน การขนส่ง และการก่อสร้าง นอกจากนี้ เอสเอสไอมีการร่วม 
ลงทุนในโครงการต่อเนื่องที่สำาคัญ ประกอบด้วย บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) (TCRSS) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น  
รายแรกและรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำากัด (TCS) ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า 
รายแรกและรายใหญท่ีส่ดุของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้โรงงานทัง้หมดในประเทศไทยของกลุม่เอสเอสไอตัง้อยูบ่นชายฝัง่ดา้นตะวนัตกของอ่าวไทย 
ณ อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 400 กิโลเมตร และเป็นทำาเลยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดในประเทศ
สำาหรบัการดำาเนนิธรุกจิเหลก็แบบครบวงจร บรษัิท ท่าเรอืประจวบ จำากัด (PPC) ใหบ้รกิารทา่เรอืพาณชิยเ์อกชน ทีม่คีวามลกึทีส่ดุในประเทศไทย
รองรับการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กได้ในปริมาณมาก นอกจากนี้ เอสเอสไอยังขยายขีดความสามารถในงานวิศวกรรมบริการ 
โดยลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (WCE) ให้บริการงานด้านวิศวกรรมและซ่อมบำารุง รวมถึงการออกแบบ 
ทางวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเหล็ก พนักงานของเอสเอสไอทุกคนมีความมุ่งมั่น และพลังขับเคลื่อนสู่ความสำาเร็จ ซึ่งสะท้อนผ่าน 
วิสัยทัศน์ของบริษัท “บริษัทเหล็กช้ันนำาด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น” และพันธกิจ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการ 
ที่มีคุณค่าเพิ่มพิเศษสำาหรับลูกค้าและผู้บริโภค สร้างคุณค่าร่วมและความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนสำาหรับผู้มีส่วนได้เสีย”

ท่านสามารถสบืค้นข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่ 
http://www.ssi-steel.com

รำยงำนควำมยั่งยืน ปี 2563
บริษัท สหวิริยำสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหำชน)
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ธุรกิจหลัก

ธุรกิจ

เหล็กปลำยน�้ำ

เสริมสร้างรายได้ และสนับสนุน
ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

    ประเภทปรับผิวและเคลือบน�้ำมัน  

ธุรกิจ

เหล็กรีดร้อน
โครงสร้าง
กลุ่มเอสเอสไอ                                     

35
.19

 %
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน)
 เหล็กแผ่นรีดเย็น

รำยงำนควำมยั่งยืน ปี 2563
บริษัท สหวิริยำสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหำชน)
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เสริมสร้างรายได้ และสนับสนุน
ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

 ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้  ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้

ธุรกิจ

ทำงทะเล
ธุรกิจ

วิศวกรรม

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
 งำนด้ำนวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง  

 และออกแบบทำงวิศวกรรม  

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำากัด
 เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี

 ด้วยกรรมวิธีทำงไฟฟ้ำ   

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด
 ท่ำเรือพำณิชย์เอกชน 

99
.9

9%

3.
7 %

51
 %

รำยงำนควำมยั่งยืน ปี 2563
บริษัท สหวิริยำสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหำชน)
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บริษัทมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่
ที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
ด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่า
การมีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ 
จะช่วยให้ประเทศชาติก้าวหน้ามั่นคง 
สังคมสงบสุข และส่งผลให้ธุรกิจ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัท
จึงด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

แนวคิดและนโยบายความยั่งยืนของบริษัท

 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ  
มีนโยบายดำาเนินธุรกิจด้วยความย่ังยืนโดยยึดตามปรัชญาในการดำาเนิน 
ธุรกิจและจริยธรรมธุรกิจซึ่งได้หล่อหลอมเป็นวิถีแห่งการผลักดัน  
ขับเคลื่อน พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน 

ปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

1. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

 บริษัทมุ่งที่จะกระทำาการตามหน้าที่ ด้วยความตั้งใจให้เกิดผล 
ในทางที่ดีกว่าเสมอ ด้วยการศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงสิ่งต่างๆ 
ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ 
ด้านตลอดไป

การดำาเนินงานที่ยั่งยืน
06

2. ยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ 

 บริษัทยึดหลักการผลิตสินค้าและให้บริการ โดยให้ความสำาคัญ
กับคุณภาพในทุกขั้นตอน เพื่อสนองตอบต่อความพึงพอใจของลูกค้า 
ด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่าลูกค้ายินดีจ่ายเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเสมอ

3.  เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร 

 บริษัทเชื่อมั่นว่า พนักงานที่ดีมีคุณภาพ จะนำามาซึ่งความสำาเร็จ
ขององค์กร บริษัทจึงสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่จะมาร่วมงาน
กับบริษัทอย่างเข้มงวด ดูแลให้มีสวัสดิการ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
และเปน็ธรรม จะดำาเนนิการพฒันาและฝกึอบรมพนกังานอยา่งตอ่เนือ่ง  
ตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตการทำางานที่ดี มีสุขอนามัย 
และความปลอดภัยในการทำางาน



รำยงำนควำมยั่งยืน ปี 2563
บริษัท สหวิริยำสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหำชน)

11

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

 บรษิทัจะดำาเนนิธุรกจิบนพืน้ฐานของความรบัผดิชอบ ความโปรง่ใส  
ความซือ่สตัย ์และความสามารถในการแขง่ขนั โดยปฏบิตัแิละประสาน
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม ดังนี้ 

1.  ผู้ถือหุ้น

 บริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่
สรา้งมลูคา่เพิม่แกผู้่ถอืหุน้ในระยะยาว จงึกำาหนดแนวทางให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเตม็ความสามารถ 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  
ทีม่ผีลตอ่ความสำาเรจ็ของธรุกจิของบรษิทั จงึมคีวามตัง้ใจอยา่งแนว่แน่ 
ที่จะแสวงหาวิธีการที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา และเป็นที่ไว้วางใจ 
ของลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1)  ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่า
ความคาดหมายของลูกค้า
 2)  ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบ 
เกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง 
ทีเ่ปน็เหตใุหล้กูคา้เขา้ใจผดิเกีย่วกบัคณุภาพ ปรมิาณ หรอืเงือ่นไขใดๆ 
ของสินค้าและบริการนั้นๆ
 3)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณี 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ  
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
 4)  จดัใหม้รีะบบและช่องทางทีใ่หลู้กคา้รอ้งเรยีนเกีย่วกับคุณภาพ 
ปริมาณ และความปลอดภัย ของสินค้าและบริการ และลูกค้า 
ต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
 5)  รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์โดย 
มิชอบ
 6)  ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

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
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สร้างสรรค์ • ความแข็งแกร่ง 

4. คู่แข่งทางการค้า

 บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม 
โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1)  ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธี
ที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
 2)  ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา 
ในทางร้าย

5. พนักงาน

 บรษิทัตระหนักวา่พนกังานเปน็ทรพัยากรทีม่คีา่ยิง่ตอ่ความสำาเรจ็
ของบริษัท จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมท้ังด้านผลตอบแทน 
โอกาส และการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนที่ไม่เลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพราะความเหมือนหรือความแตกต่าง
ทางเชือ้ชาต ิศาสนา เพศ อาย ุหรอืภาวะทางรา่งกาย โดยมแีนวปฏบัิต ิ
ดังต่อไปนี้
 1) ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 2)  ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
 3)  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
 4)  แต่งต้ัง โยกย้าย ให้รางวัล  และลงโทษพนักงาน  ด้วยความสุจริตใจ  
และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม 
ของพนักงานนั้น
 5) ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาความรู้และความสามารถ 
ของพนักงานอย่างทั่วถึง
 6) หลีกเลี่ยงการกระทำาใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อความม่ันคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือการกระทำาใดๆ  
ที่เป็นการคุกคาม หรือสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

6. องค์กรที่กำากับดูแล

 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม 
กฎหมาย และเป็นไปตามครรลองที่ถูกต้องของธุรกิจ โดยการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานของทางการ 
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่กำากับดูแล 
อย่างเต็มที่ 

7.  สังคมและชุมชน 

 บริษัทตระหนักถึงการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
และชุมชน โดยคำานึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม จึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้มีกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมและชุมชน ดูแลรักษาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนดำาเนินการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ทั้งนี้ ได้กำาหนดแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและสื่อสาร ดังนี้ 

โครงสร้างการบริหารระบบความยั่งยืน

 บริษัทมีคณะทำางานบริหารระบบการพัฒนาท่ีย่ังยืน ซ่ึงประกอบด้วย 
ผูบ้รหิารสายงานตา่งๆ โดยมขีอบเขต อำานาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
ในการกำากับดูแลและติดตามการดำาเนินงานระบบมาตรฐาน 
การพฒันาทีย่ัง่ยนื ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายทีเ่กีย่วข้อง จัดสรรทรัพยากร
ที่จำาเป็น และเพียงพอต่อการดำาเนินงานตามระบบมาตรฐาน 
การพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนการทำางานของคณะอนุทำางานระบบ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งคณะทำางานได้พิจารณาและนำาเสนอแต่งตั้ง
คณะอนุทำางานต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อทำาหน้าที่ช่วยเหลือ 
การทำางานของคณะทำางานบริหารระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ท้ังนี้ คณะทำางานบริหารระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการรายงาน
ผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีจะปฏิบัติ
หนา้ทีใ่นการใหค้ำาปรกึษาฝา่ยจดัการเรือ่งการพัฒนาทีย่ัง่ยนืของบรษิทั 
และกำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
ในการทบทวนนโยบาย ทศิทางปฏบิตัติามนโยบายการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงานของฝ่ายจัดการ เพื่อรายงาน 
ต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
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โครงสร้างการบริหารจัดการระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน

เอสเอสไอ

กรอบการดำาเนินการพัฒนาที่ยั่งยืน

เอสเอสไอ

    
   ธ

รรมาภิบาลและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

                                                              การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียและการสื่อสาร

สร้างคุณค่า
ให้กับลูกค้า

การพัฒนา
ชุมชนและสังคม

การดำาเนินธุรกิจ 
ด้วยความเป็นธรรม

การจัดการ
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย

การจัดการ
สิ่งแวดล้อม

บุคลากร
และสิทธิมนุษยชน

การพัฒนา
ที่ยั่งยืน

คณะทำางานบริหารระบบ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ
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บริษัทได้ตระหนักถึง
ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการด�าเนินธุรกิจ 
จึงได้มีการติดตามสถานการณ์
รอบด้านอย่างใกล้ชิด และได้ด�าเนิน
กลยุทธ์ในด้านต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจ
ของบริษัทสามารถด�าเนินไป
ตามความเหมาะสมและราบรื่น

ต่อเนื่องทุกไตรมาส โดยต่ำาสุดในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 อย่างไรก็ตาม  
แนวโน้มในปี 2564 คาดว่าจะมีการขยายตัวร้อยละ 2.5 - 3.5  
(ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) จากการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
และการค้าโลก และจากอุปสงค์ภายในประเทศ 
 จากสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกที่หดตัวในช่วงที่ผ่านมา  
และยังคงมีความไม่แน่นอนจากหลายด้าน บริษัทได้ตระหนักถึง
ปจัจยัตา่งๆ ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่การดำาเนนิธรุกจิ จงึไดม้กีารตดิตาม
สถานการณ์รอบด้านอย่างใกล้ชิด และได้ดำาเนินกลยุทธ์ในด้านต่างๆ  
เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทสามารถดำาเนินไปตามความเหมาะสม 
และราบรื่น ดังต่อไปนี้

การดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
07

ภาพรวมเศรษฐกิจ

 เศรษฐกิจปี 2563 ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด19 ที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อทุกอุตสาหกรรม  
ตลอดปี โดย International Monetary Fund (IMF) ได้ประเมิน 
เศรษฐกิจโลกไว้ที่ติดลบร้อยละ 3.3 ในปี 2563 และคาดว่าจะเติบโต
ร้อยละ 6 ในปี 2564 (ประเมินเมื่อเดือนเมษายน 2564) สำาหรับ
เศรษฐกิจในประเทศ สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แหง่ชาต ิ(สศช.) ระบวุ่าเศรษฐกจิของไทยในป ี2563 หดตวัรอ้ยละ 6.1  
ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.3 จาก
การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ส่งผลให้เกิดการหดตัวทางเศรษฐกิจ
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ด้านการตลาด

 บริษัทมีการบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบด้วยความระมัดระวัง 
ในราคาทีจ่ะทำาใหบ้รษัิทมสีว่นต่างระหว่างราคาขายและราคาวตัถุดบิ
ตามทีต่อ้งการและในจำานวนทีเ่หมาะสม มกีารจดัทำา Gold Partnership  
Program เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในภาวะที่ตลาดซบเซาและมีการใช้
นโยบายการขายตามความเหมาะสมในแต่ละลูกค้า รวมทั้งติดตาม
สถานการณ์ตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำามาใช้
วิเคราะห์และพิจารณาการขายสินค้าให้สอดคล้องกับการส่ังซื้อและ
การนำาเข้าวัตถุดิบ ตลอดจนแสวงหาแหล่งนำาเข้าวัตถุดิบให้มากขึ้น
เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ราคาต่ำา ปริมาณที่เพียงพอ
ต่อความต้องการและสามารถส่งมอบได้ในระยะเวลาอันสั้น ติดตาม
สถานการณ์การทุม่ตลาดของสนิคา้นำาเขา้จากตา่งประเทศ การนำาเข้า
อย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งมีการดำาเนินการอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 
ดำาเนินการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับการขายและเร่งรัดระยะ
เวลาในการสง่มอบใหเ้รว็ขึน้ และจดัทำา MOU กบัทางคูค่า้ ( Supplier) 
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของวัตถุดิบขาดแคลน

ด้านการผลิต

 บริษัทมี ข้ันตอนในการปรับปรุงกระบวนการผลิต จัดทำา 
และทบทวนแผนบริหารวัสดุคงคลังเพื่อเตรียมอะไหล่สำารองให้มี
ความพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมถึงมีการนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
มาใชใ้นกระบวนการผลติ เพือ่ใหป้ระสทิธภิาพของการควบคมุคุณภาพ
มีความแม่นยำาสูงขึ้น สามารถรับรู้และปรับปรุงกระบวนการผลิต 
ได้อย่างทันทีที่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ ทำาให้ช่วยลดการเกิดสินค้า
ด้อยคุณภาพจำานวนมากได้ และบริษัทยังมีการจัดหาระบบอัตโนมัติ
ในการบริหารคุณภาพสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า 
เพื่อลดการผิดพลาดจากการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน ทำาให้ระดับ
คุณภาพสินค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้าจะมีความสม่ำาเสมอ นอกจากนี้ 
บริษัทยังส่งเสริมให้มีคณะทำางานในการพัฒนากระบวนการผลิต 
เพื่อวิเคราะห์ วางแผนการปรับปรุงและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ในโครงการที่ดำาเนินการแล้ว และคิดค้นโครงการใหม่ เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพและลดตน้ทนุการผลติ รวมทัง้มกีารปรบัปรงุด้านคณุภาพ 
อย่างต่อเนื่อง
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 นอกจากนี้ บริษัทเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์  
เพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการทำาประกันภัยที่ครอบคลุม 
ความเสยีหายในด้านทรพัยส์นิ ความเสยีหายของสนิคา้และผลติภณัฑ์
ที่อาจเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการหยุดชะงัก 
ทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติ  บริษัท 
ได้ดำ า เนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม  
ISO14001:2015 และติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง 

ด้านการเงิน

1.	 การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 บริษัทได้รับอนุมัติวงเงินทำาธุรกรรมการซื้อหรือขายเงินตรา 
ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ภายใต้เงื่อนไขที่มี 
การวางเงินประกัน และอยู่ในระหว่างการขออนุมัติวงเงินในการทำา  
Forward Contract เพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดบัญชีเงินฝาก
เงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD) ไว้สำาหรับ 
การถือเงินตราต่างประเทศ และปิดความเสี่ยงจากการซื้อวัตถุดิบ 
จากผู้ขายที่ตกลงชำาระหนี้เป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลง
ไว้ในสัญญา เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา 
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอีกด้วย 

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

รายการ พ.ศ.	2562
(ล้านบาท)

พ.ศ.	2563
(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง

รายได้จากการขายและให้บริการรวม 25,199 18,125 -28%

ปริมาณขายเหล็กรวม (พันตัน) 1,270 1,012 -20%

EBITDA รวม (1,254) 2,751 319%

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิรวม (1,803) 376 121%

2.	 การให้สินเชื่อทางการค้า

 บริษัทได้มุ่งเน้นและให้ความสำาคัญกับคุณภาพของสินเชื่อ  
การควบคุมประสิทธิภาพในการติดตามหนี้ ระบบการควบคุมภายใน 
ที่ดี และรวมถึงนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวด การทบทวน 
การให้สินเชื่อ ตลอดจนอำานาจในการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้เกิด
มาตรฐานในการให้สินเชื่ออย่างต่อเนื่อง และเพื่อจำากัดความเสี่ยง 
จากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มากจนกระทบกับ 
ผลการดำาเนินงานโดยรวมของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ดำาเนินการติดตาม 
ยอดหน้ีคงค้างเกินกำาหนดอย่างใกล้ชิด  โดยร่วมกำาหนดแผนการชำาระเงิน  
และกำาหนดนโยบายสนิเชือ่ในการให้ชำาระหนีค้งคา้งเกนิกำาหนด (ถา้ม)ี  
ก่อนที่จะส่งมอบสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า 

3.	 ด้านสภาพคล่อง

 บริษัทได้มีการติดตามระดับเงินทุนหมุนเวียนอย่างใกล้ชิด  
ผ่านการจัดทำาประมาณการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย 
อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการสภาพคล่องในอนาคต 
และมีเวลาเตรียมการที่ เพียงพอในการแก้ปัญหาสภาพคล่อง 
ได้ทันการณ์ บริหารจัดการและให้ความสำาคัญกับการขายสินค้า 
และสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า  
ลดค่าใช้จ่ายในด้านต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนๆ อย่างเข้มงวด  
นอกจากนี้  ยังมีการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการเจ้าหนี้  
อย่างสม่ำาเสมอทุกเดือนในการติดตามการดำาเนินการตามแผนฟ้ืนฟู
กจิการ และการตดิตามการจดัการเงนิสดโดยผูส้อบทานกระแสเงนิสด 
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการเงินสดได้อย่างเหมาะสม 



ปี 2563 ค่าอัตราความถี่
การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท�างาน

เท่ากับ  0 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
ส�าหรับภาพรวมของกลุ่มเหล็กสหวิริยา 
มีค่า LTIFR อยู่ที่ 0.14 ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว
เดิมอยู่ที่ 0.77 และเป็นสถิติของ
กลุ่มเหล็กสหวิริยาที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปี

การดำาเนินงานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
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 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ดำาเนินงาน 
ด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิ่งแวดลอ้ม โดยยดึถอืแนวทาง
การปฏิบัติตามปรัชญาและจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ เชื่อมั่น 
ในคุณค่าของบุคลากร ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพ 
การทำางานที่ปลอดภัยถูกสุขอนามัย รวมทั้งถือมั่นการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าระบบการจัดการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ  

บริษัทจึงมีเจตจำานงในการจัดทำาระบบการจัดการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง 
และเหมาะสม เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ของระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ที่กำาหนดไว้
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การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

 บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำางาน และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในการดูแลบุคลากรในองค์กรตลอดจนผู้รับเหมาที่เข้ามาทำางาน 
ในพื้นที่โรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังการป้องกันการบาดเจ็บ
และการเจ็บป่วยจากการทำางาน ให้พนักงานทุกคนมีความปลอดภัย
ทั้งด้านการปฏิบัติงานและด้านสุขภาพอนามัย โดยมีการดำาเนินงาน 
ตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสิ่งแวดล้อม (ISO 45001) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงาน 
มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ไม่เป็นโรคอันเนื่องมาจากการทำางาน  
และมีความมั่นใจในระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานขององค์กร

ผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
 
 บริษัทมุ่งเน้นการดำาเนินการและพัฒนางานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน โดยต้องการให้
พนักงานเกิดตระหนักและเห็นถึงความสำาคัญในการดูแลตนเอง 
และเพื่อนร่วมงานให้ทำางานอย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุจาก 
การทำางานผ่านโครงการต่างๆ เช่น การรณรงค์ลดอุบัติเหตุจาก 
การทำางาน (Zero Accident Campaign) โครงการจิตอาสาสร้างวินัย
และวัฒนธรรมความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม (BBS) การตรวจสอบ

ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำางานกลุ่มเหล็กสหวิริยา

บริษัท พ.ศ.	2561 พ.ศ.	2562 พ.ศ.	2563

SSI 0.31 0.00 0.00

TCRSS 0.00 0.00 0.00

WCE 1.86 2.58 0.48

PPC 0.00 0.00 0.00

SSI Group 0.56 0.77 0.14

LTIFR = (จำานวนรายที่บาดเจ็บถงึขั้นหยุดงานหนึ่งวันขึ้นไป x 1,000,000) / ชั่วโมงการทำางานทั้งหมด
* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

พื้นที่การปฏิบัติงาน (Safety Patrol) การเฝ้าระวังสุขภาพพนักงาน 
อันเนือ่งจากการสัมผสัปจัจยัเสีย่งจากการทำางาน โดยมคีณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน  
กำากับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยและเสนอแนะมาตรการ 
ในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในทุกพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุน
อย่างดีจากทุกหน่วยงาน โดยมุ่งมั่นที่จะดำาเนินการหามาตรการ 
ต่างๆ ที่จะช่วยทำาให้มีค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงาน
ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำางาน (LTIFR) ลดต่ำาลงให้เข้าใกล้ศูนย์ 
หรือเท่ากับศูนย์ และไม่มีพนักงานป่วยเป็นโรคอันเนื่องมาจาก 
การทำางานอย่างต่อเนื่อง
 ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทมีค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้น 
หยุดงานต่อหนึ่งล้านช่ัวโมงการทำางานเท่ากับ 0 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 
สำาหรบัภาพรวมของกลุ่มเหล็กสหวริยิา มคีา่ LTIFR อยูท่ี ่0.14 ซึ่งลดลง
จากปทีีแ่ลว้เดมิอยูท่ี ่0.77 และเปน็สถติขิองกลุม่เหลก็สหวริยิาที่ดทีี่สดุ
ในรอบ 10 ปี เนื่องจากผู้บริหารของกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้สนับสนุน 
รณรงค์การลดอุบัติเหตุในการทำางาน และการปลูกฝังให้พนักงาน 
มีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำางานอย่างจริงจัง 
และต่อเนื่อง ทำาให้สถิติภาพรวมของกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่ดีขึ้น  
โดยในปี 2564 กลุ่มเหล็กสหวิริยาจะดำาเนินการวางแผนงาน 
ดา้นความปลอดภยั มาตรการตา่งๆ เพือ่แกไ้ขปญัหา และลดอบุตัเิหตุ
จากการทำางานอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดอบรมการวิเคราะห์งาน
เพื่อความปลอดภัยให้กับพนักงานครบร้อยเปอร์เซ็นต์ จัดมาตรการ 
ให้รางวัลและลงโทษตามแผนขับเคลื่อนด้านความปลอดภัย  
พรอ้มกำาหนด KPI เพือ่กระตุน้ใหพ้นกังานตระหนกัและใหค้วามสำาคญั
กับความปลอดภัยในการทำางานมากขึ้น เป็นต้น
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การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
 
 การฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำางาน เป็นส่วนสำาคัญในการลดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย 
จากการทำางาน บริษัทได้มีพัฒนาการจัดหลักสูตรฝึกอบรม 
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้เรียนรู้ถึงแหล่งอันตราย 
จากการปฏิบัติงานพร้อมแนวทางการป้องกันและควบคุมอันตราย 
ตั้งแต่พนักงานใหม่ พนักงานสับเปลี่ยน-โอนย้ายหน้าที่ พนักงาน 
เลื่อนขั้น-เลื่อนตำาแหน่งก่อนที่จะเริ่มงาน หลักสูตร On the Job  
Training สำาหรับพนักงานบริษัท พนักงานรับเหมาช่วง และพนักงาน 
ในสัญญา กำาหนดให้มีการบ่งชี้ความจำาเป็นของการอบรมตามสภาพ 
ของตำาแหน่งหน้าท่ี และยังมีการจัดหลักสูตรอบรมเพ่ิมเติมจากวิทยากร 
ภายนอกทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น เพือ่เปน็การเปดิโลกทศันใ์หม่
ให้พนักงานได้เกิดการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมในบริษัท 
 ทั้งนี้ ยังมีการจัดกลุ่มประเภทหลักสูตรการฝึกอบรม (Training  
Matrix) ในแผนการฝึกอบรมประจำาปี ตามมาตรฐานความปลอดภัย 
และความเสี่ ยงที่ เกี่ยวข้อง กับการปฏิ บัติ งานและกฎหมาย 
ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการประเมินลักษณะกิจกรรม/งาน 
และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยหน่วยงาน 
ตน้สงักดั และสง่ขอ้มลูให้หน่วยงานความปลอดภัยทบทวนปจัจยัเสีย่ง
ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรกลุ่มพนักงานที่มีความจำาเป็น 
ต้องอบรมในหลักสูตรนั้นๆ และความเหมาะสมต่อการทบทวน 
ตามหลักสูตรที่กำาหนดไว้ โดยในปี 2563 บริษัทมีการฝึกอบรม 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
จำานวน 44 หลักสตูร นอกจากนี ้ยังมกีารทบทวนมาตรฐานการทำางาน
ของทุกกิจกรรม เพื่อให้มั่นใจว่ามีความทันสมัย ควบคุมอันตรายได้ 
และผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้จริงตามที่กำาหนดไว้ 

การป้องกันอัคคีภัยและกู้ภัยฉุกเฉิน

 บรษิทัมกีารบรหิารจดัการเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการตอบสนอง 
เหตุฉุกเฉิน ได้แก่ อัคคีภัย สารเคมีหกรั่วไหล หม้อไอน้ำาผิดปกติ  
ถังเก็บออกซิเจนผิดปกติ อุทกภัย ฯลฯ โดยจัดตั้งคณะอนุกรรมการ 
ป้องกันอัคคีภัยและกู้ภัยฉุกเฉิน เพื่อกำากับดูแลและดำาเนินกิจกรรม 
การเตรียมความพร้อมตอบสนองเหตุฉุกเฉินโรงงาน ได้แก่   
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้เพียงพอและมีศักยภาพ 
ด้วยการจัดฝึกอบรมให้พนักงานสามารถระงับเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที  
เพ่ือเป็นการลดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์  การเตรียมความพร้อม 
ดา้นอุปกรณ์ตอบสนองเหตุฉุกเฉนิ โดยมกีารตรวจสอบและบำารงุรกัษา
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำาเสมอและมีการติดต้ัง 
อุปกรณ์ระงับอัคคีภัยเพิ่มเติมในจุดที่มีความเสี่ยงในการเกิดเหตุ 
เพลิงไหม้ โดยพิจารณานำาเทคโนโลยีด้านอัคคีภัยทันสมัยมาใช้งาน  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้พัฒนา 
อย่างต่อเน่ือง  และการเตรียมความพร้อมในด้านการฝึกซ้อมสถานการณ์ 
จำาลองในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากน้ี  บริษัทมีกรมธรรม์ท่ีมีการคุ้มครองครอบคลุมภัยธรรมชาติ 
ในเรื่องอุทกภัย พายุลมแรง สึนามิ ฟ้าฝ่า แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม 
เพือ่ลดความเสยีหาย โดยจะครอบคลุมความเสยีหายในดา้นทรพัย์สนิ 
การหยุดชะงักทางธุรกิจ ความเสียหายของสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
ที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าว และกรมธรรม์ยังได้คุ้มครองครอบคลุม
ความเสียหาย อันเนื่องจากอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในทุกกรณีด้วยเช่นกัน 
 ในปี 2563 บริษัทได้จัดฝึกซ้อมสถานการณ์จำาลองการตอบสนอง 
เหตุฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่ทั้งหมด 19 ครั้ง มีพนักงานในบริษัท  
ได้รับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมายเท่ากับร้อยละ 60  
นอกจากนั้น ยังได้ส่งพนักงานที่ได้รับมอบหมายเป็มทีมดับเพลิง 
ของโรงงาน เข้ารับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นเทคนิค การฝึกอบรม 
ดับเพลิงขั้นสูง และการสั่งการดับเพลิง อีกทั้งมีการตรวจสอบ 
สภาพพืน้ทีเ่สี่ยงตอ่การเกดิเหตฉุกุเฉนิและการตรวจสอบความพรอ้ม
ของอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินเป็นประจำา เพื่อให้มั่นใจว่าระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัยที่ออกแบบติดตั้งไว้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
โดยในปี 2563 นั้น ไม่มีอุบัติการณ์เหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น แต่บริษัทยังคง
เข้มงวดในการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
อย่างต่อเนื่อง
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การจัดการความปลอดภัย
ในการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
 
 บริษัทให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย 
ในการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ โดยควบคุมดูแลและติดตาม
ผลการดำาเนินงานผ่านชมรมผู้ประกอบการขนส่งบางสะพาน  
และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมขนส่งสินค้า (Operation Control Center)  
ที่เปิดทำาการตลอด 24 ช่ัวโมงเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดตาม 
รถขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และรับข้อร้องเรียน 
รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอีกทางหนึ่ง  
เพื่อให้การขนส่งและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย 
และยั่งยืน

การสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการจราจรรถขนส่งสินค้าเครือสหวิริยา	
ในเขตอำาเภอบางสะพาน	โดยสารวัตรความปลอดภัย

รายการ พ.ศ.	2561 พ.ศ.	2562 พ.ศ.	2563

จำานวนเที่ยวรถที่วิ่งขนส่ง 55,551 50,452 48,059

จำานวนเที่ยวรถที่สุ่มตรวจโดยสารวัตรความปลอดภัย 4,455 4,124 4,710

จำานวนเที่ยวรถที่กระทำาความผิดประเภทที่ 1 (ความผิดรุนแรง) 0 0 20

จำานวนเที่ยวรถที่กระทำาความผิดประเภทที่ 2 (ความผิดทั่วไป) 190 61 9

 พร้อมกันนี้ได้มีมาตรการต่างๆ ในการควบคุมรถขนส่ง อาทิ  
การตรวจสอบการเดินรถและการใช้ความเร็วในเขตพื้นที่บางสะพาน
ผ่านระบบ GPS ตลอด 24 ชั่วโมง การเพิ่มพนักงานขับรถโดยให้มี 
การสลับเที่ยวขับเพื่อให้พนักงานได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น กำาหนด
ให้มีการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการจราจร 
โดยใช้กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งในเขตชุมชน 14 จุด การสุ่มตรวจโดยทีม 
ฉุกเฉินของชมรมผู้ประกอบการขนส่งบางสะพานและ SVL Group  
ในพื้นที่ชุมชน ทั้งนี้ ปี 2563 มีจำานวนเที่ยวรถที่สุ่มตรวจโดยเจ้าหน้าที่
ทีมฉุกเฉินจำานวนทั้งหมด 4,710 เที่ยว พบว่ามีการกระทำาผิดรุนแรง
จำานวน 20 ครั้ง ซึ่งเป็นการกระทำาผิดเรื่องขับรถวิ่งในเวลาห้ามวิ่ง  
19 ครั้ง และจอดในพื้นที่ห้ามจอด 1 ครั้ง และการกระทำาความผิด 
แบบไม่รุนแรง 9 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นการกระทำาผิดจากการไม่เปิด 
ไฟหน้าต่ำาและการเว้นระยะห่างระหว่างคันน้อยกว่า 50 เมตร  
ทั้งนี้ บริษัทได้ดำาเนินการออกใบเตือนและอบรมทบทวนพนักงาน 
ใหม่อีกครั้ง รวมถึงลงโทษตามกฎระเบียบของชมรมผู้ประกอบการ
ขนส่งบางสะพาน เพื่อให้พนักงานเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติ
งานตามกฎระเบียบชุมชน และด้านกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด 
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 
 บริษัทตระหนักดีว่าอุตสาหกรรมเหล็กเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้
ประเทศเกิดการพัฒนา และต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต  
บริษัทจึงให้ความสำาคัญอย่างต่อเนื่องกับการบริหารจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การศึกษาและจัดทำา
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการผลิตเหล็ก  
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพ สิง่แวดล้อม ทัง้นี ้ยงัมกีารนำา 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (ISO 14001) 
ต้ังแต่ปี 2542 และผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรอง 
อย่างต่อเนื่องตลอดมา 
 ทั้งนี้ สำานักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นหน่วยงาน
หลกัในการดำาเนนิการบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มรว่มกับหนว่ยงาน
ผลิตอื่นๆ ในโรงงาน โดยมีการแต่งตั้งผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุม 
และผู้ปฏิบัติงานประจำา ระบบควบคุมบำาบัดมลพิษ น้ำา อากาศ  
และกากของเสียครบถ้วนตามกฎหมาย สำาหรับภายนอกพื้นที่โรงงาน 
บริษัทมีการดำาเนินการร่วมกันกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ในพื้นที ่
อำาเภอบางสะพาน เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำานึก ความร่วมมือ
ระหว่างชุมชนกับโรงงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี 

การจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 

 บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบหลักคือเหล็กแท่งแบนจากหลายแหล่ง 
ในต่างประเทศ โดยมกีารควบคุมคณุภาพวัตถุดบิให้ตรงกับมาตรฐาน 
และความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้า โดยในปี 2563 บริษัทผลิต
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจำานวนทั้งสิ้น 0.98 ล้านตัน และเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดปรับผิวและเคลือบน้ำามันจำานวนทั้งสิ้น 0.13 ล้านตัน

การจัดการพลังงาน
 
 บริษัทได้ให้ความสำาคัญในการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง  
โดยพลังงานเป็นปัจจัยหลักในการผลิตซึ่งมีปริมาณจำากัด การใช้ 
พลังงานในกระบวนการผลิตจะก่อให้ เกิดผลกระทบโดยตรง 
ตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศของโลก จากเหตปุจัจยัดงักลา่วนี ้
บรษิทัจงึตอ้งมรีะบบการจดัการพลงังานทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ควบคุม
ให้การใช้พลังงานในองค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีคณะทำางาน 
ด้านการจัดการพลังงานเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ 
ด้านพลังงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรแบบข้ามสายงาน  
(Cross Functional Team) โดยได้ดำาเนินมาตรการประหยัดพลังงาน 
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลติโดยตรง และมาตรการทีเ่กีย่วกบัระบบการสนับสนนุ
การผลิต เช่น ระบบเตาเผาเหล็ก ระบบการขับเคลื่อนมอเตอร์ ระบบ
แสงสว่าง และบำาบัดน้ำาเสีย เป็นต้น โดยจากการที่บริษัทได้จัดทำา 
และนำาระบบการจดัการพลงังานตามมาตรฐานสากล ISO 50001:2018  
มาใช้ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงสมรรถนะพลังงาน  
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนด้านพลังงาน และส่งเสริม 
ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม  
สง่ผลใหบ้รษิทัไดร้บัการรับรองระบบ ISO 50001:2018 จากหนว่ยงาน 
Lloyd’s Register Quality Assurance Limited ซึง่ถอืเปน็ระบบมาตรฐาน
ที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น 
 นอกเหนือจากการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กรแล้ว บริษัท 
ได้ให้ความสำาคัญกับการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมด้านพลังงาน 
จากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการส่งเสริมการติดตั้ง Solar 
Rooftop ภายใต้ชื่อ “60 ปี 60 ความร่วมมือ 60 การให้ แสงสว่าง 
ที่ไม่มีวันสิ้นสุด” โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อย่างไรก็ดี 
บริษัทยังให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยมีการสนับสนุน 
งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการสนับสนุน 
ให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม 
ของพนักงาน ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างมีส่วนร่วม 
ทั่วทั้งองค์กร 
 ทัง้นี ้ในป ี2563 โรงงานเอสเอสไอบางสะพานไดป้ระหยดัพลงังาน
และอัตราการใช้พลังงานลงร้อยละ 1.3 จากฐานข้อมูลพื้นฐานการใช้
พลังงานของปี 2562 
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อัตราการใช้พลังงานโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน	ปี	2563

กระบวนการ พลังงานที่ใช้

เป้าหมาย ใช้จริง

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

• พลังงานความร้อน (กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมเหล็กแท่งแบน : kcal/kg slab) 336.75 351.89

• พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตัน : kWh/ton) 127.00 125.04

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำามัน

• พลังงานความร้อน (กิโลกรัมแอลพีจีต่อตัน : kg LPG/ton coil) 3.25 3.43

• พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตัน : kWh/ton) 26.46 20.57

 สำาหรับผลการประหยัดพลังงานของโรงงานมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย โดยมีสาเหตุหลักมาจากจำานวนเตาเผาที่ใช้ 
การผลิตจริงแตกต่างจากค่าพื้นฐาน (Baseline) จึงทำาให้มีการใช้พลังงานรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าพื้นฐาน 
 ส่วนของอัตราการใช้พลังงานโรงงานสำาหรับพลังงานความร้อนที่ใช้ในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนนั้น มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้ 
ตามคา่เปา้หมาย โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณการผลิตจริงต่ำากวา่เปา้หมายจากความผนัผวนของเศรษฐกิจ ประกอบกบัการผลิตแบบ 2 เตาเผา 
ในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ เพือ่เรง่การสง่มอบผลติภัณฑใ์ห้กับลกูคา้ ทำาใหต้อ้งใชพ้ลังงานความรอ้นจากน้ำามนัเตาในชว่งเริม่การผลติสงูเมือ่เทยีบกบั
ปริมาณการผลิต สำาหรับการใช้พลังงานไฟฟ้านั้นมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงดีกว่าเป้าหมาย ในส่วนของการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภท
ปรับผิวและเคลือบน้ำามันจะพบว่าพลังงานความร้อนมีการใช้จริงไม่เป็นไปตามเป้าหมายเช่นกัน เนื่องจากมีจำานวนรอบการผลิตจริงต่อเดือน 
มากกว่าแผนประจำาปี โดยมีการวางแผนผลิตที่ 1 ครั้งต่อเดือน โดยผลิตจริงที่ 2 ครั้งต่อเดือน ทำาให้ต้องใช้พลังงานความร้อนจาก LPG  
ในช่วงเริ่มการผลิตสูงเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิต สำาหรับการใช้พลังงานไฟฟ้านั้นมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงดีกว่าเป้าหมาย ทั้งนี้ ในส่วนของ 
ผลการดำาเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เกิดขึ้นรอบปีนั้น มีผลกระทบต่อภาพรวมของการใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณการใช้พลังงานโดยรวมขององค์กร
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การบริหารจัดการนำ้า

 ในการบริหารการใช้น้ำาของโรงงาน โรงงานใช้น้ำาดิบจาก 
คลองบางสะพาน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำาผิวดินขนาดใหญ่ และอยู่ห่าง 
จากโครงการ 13.5 กิโลเมตร โดยสูบน้ำามายังบ่อเก็บน้ำาในโครงการ 
ทีม่คีวามจรุวม 2.4 ลา้นลกูบาศก์เมตร และกำาหนดมาตรการไม่สูบน้ำา
จากฝายบางสะพานในช่วงฤดแูลง้ซึง่ระดบัน้ำาในฝายต่ำากว่า 2.2 เมตร 
รวมถงึการออกแบบโรงงานใหม้กีารหมนุเวยีนน้ำามาใชซ้้ำาอยา่งตอ่เนือ่ง
ในสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน จากการบริหารจัดการ 
น้ำาใช้ของโรงงาน ทำาให้บริษัทสามารถดำาเนินการผลิตได้โดยไม่ก่อ 
ให้เกิดปัญหาเรื่องการแย่งน้ำาซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันกับชุมชน 
และภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทยังคง 
ดำาเนินการตามมาตรการที่กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 ในส่วนการบำาบัดน้ำาเสีย บริษัทติดตั้งระบบบำาบัดน้ำาทางเคมี 
สำาหรับน้ำาเสียที่เกิดขึ้นในสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดปรับผิว  
และเคลือบน้ำามัน ติดต้ังถังตกตะกอน ถังกรองทรายและระบบ 
ดักไขมันในสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและติดตั้งระบบ
บำาบัดทางชีวภาพสำาหรับน้ำาทิ้งจากการอุปโภคและบริโภคในโรงงาน 
โดยคุณภาพน้ำาในระบบทั้งหมด มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
อย่างสม่ำาเสมอ และตรวจสอบซ้ำาโดยหน่วยงานภายนอกซึ่งได้รับ
อนุญาตจากราชการเป็นระยะๆ ทั้งนี้ น้ำาทิ้งที่ผ่านการบำาบัดแล้ว 
มีการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ และบางส่วนได้นำาไปรดน้ำาต้นไม้  
โดยไม่มีการระบายน้ำาทิ้งออกนอกโรงงาน (Zero Discharge)
 ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา โรงงานเอสเอสไอบางสะพานมีปริมาณ
การใชน้้ำาที ่0.8 ลา้นลกูบาศกเ์มตร ประกอบดว้ย (1) สายการผลติเหลก็
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 0.28 ล้านลูกบาศก์เมตร (2) สายการผลิตเหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดปรับผิวและเคลือบน้ำามัน 0.05 ล้านลูกบาศก์เมตร 
และ (3) น้ำาเพื่อการสาธารณูปโภค 0.47 ล้านลูกบาศก์เมตร

การใช้นำ้าของโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน

กระบวนการผลิต ปริมาณนำ้าที่ใช้	(ล้านลูกบาศก์เมตร)

พ.ศ.	2561 พ.ศ.	2562 พ.ศ.	2563

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 0.36 0.40 0.28

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำามัน 0.08 0.07 0.05

สาธารณูปโภค 0.74 0.68 0.47

รวม 1.18 1.15 0.80



รำยงำนควำมยั่งยืน ปี 2563
บริษัท สหวิริยำสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหำชน)

24

 2561 2562 2563

0.40

0.35 

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0

(หน่วย: ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต)

อัตราการใช้น�้าการผลติ
เหล็กแผ่นรดีร้อนชนดิม้วน 
 
เป้าหมาย
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อัตราการใช้นำ้าของการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

0.35

0.29

 โดยอัตราการใช้น้ำาต่อตันการผลิตของโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน มีดังนี้
 1. การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในปี 2563 มีอัตราการใช้น้ำา อยู่ที่ 0.29 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย ซึ่งอยู่ที่ 
0.35 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต และดีกว่าเมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 0.32 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต หรือลดลงร้อยละ 9.38

 2. การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำามัน ในปี 2563 มีอัตราการใช้น้ำา อยู่ที่ 0.40 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน 
การผลิต ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่ 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิตเล็กน้อย และดีกว่าเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ 0.43 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต 
หรือลดลงร้อยละ 6.97

อัตราการใช้น�้า
การผลติเหล็กแผ่นรดีร้อน
ชนดิม้วนประเภทปรับผวิ
และเคลอืบน�้ามัน 
 
เป้าหมาย
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ประเภทปรับผิวและเคลือบนำ้ามัน
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การควบคุมคุณภาพนำ้า

 บริษัทได้ออกแบบระบบบำาบัดให้ไม่มีการระบายน้ำาเสียใดๆ ออกนอกโรงงาน (Zero Discharge) อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงดำาเนินการ 
ตรวจสอบคุณภาพน้ำาภายในและภายนอกบริเวณโรงงาน ดังนี้ 
 1. การตรวจวัดคุณภาพน้ำาที่ผ่านการบำาบัดแล้ว จำานวน 4 สถานี โดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
พบว่ามีผลการตรวจวัดดีกว่าค่ามาตรฐานน้ำาทิ้ง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 
 2.  การตรวจวัดคุณภาพน้ำาใต้ดินทุกครึ่งปี จำานวน 9 สถานี โดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้
ประเทศไทยยังไม่มีการกำาหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จึงดำาเนินการเฝ้าระวังความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น โดยในรอบหลายปีที่ทำาการตรวจ
วิเคราะห์ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีนัยสำาคัญ 
 3.  การตรวจคุณภาพน้ำาผิวดินในแหล่งน้ำาสาธารณะทุกครึ่งปี จำานวน 3 สถานี โดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าการประกอบกิจการของบริษัทจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำาผิวดิน ดังนี้

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนำ้าผิวดิน

ดัชนีตรวจวัด หน่วย ผลการตรวจวิเคราะห์ มาตรฐาน

คลองท่าขาม ต้นนำ้าคลองแม่รำาพึง ท้ายนำ้าคลองแม่รำาพึง

พ.ค.	2563 ก.ย.	2563 พ.ค.	2563 ก.ย.	2563 พ.ค.	2563 ก.ย.	2563

pH - 7.21 7.14 7.37 7.06 7.11 7.20 5.0 - 9.01/

Suspended Solid mg/l 22.0 21.2 18.4 19.0 13.2 18.0 -

Total Dissolved Solid mg/l 34,718 1,962 27,200 3,152 36,088 1,448 -

Acidity mg/l as CaCO3 16 9 9 6 27 12 -

Alkalinity mg/l CaCO3 120 73 126 87 119 71 -

COD mg/l as O2 96 54 93 60 105 57 -

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

Total Coli form 

Bacteria

MPN/100 ml 59 490 17 330 110 49 ไม่เกิน 20,0001/

Iron mg/l 0.46 1.6 0.41 0.99 0.28 2.1 -

Manganese mg/l 0.077 0.095 0.115 0.101 0.063 0.148 ไม่เกิน 1.01/

หมายเหตุ : 
1/ มาตรฐานน้ำาผิวดิน (ประเภทที่ 3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537
 
บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม  บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำากัด
ผู้บันทึก นายสุทธิพงศ์ แสงเมือง
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม นางสาวขวัญนภา ทองนพ (ว-011-ค-8014)
ชื่อผู้วิเคราะห ์ นางสาวถลัชนันท์ เจริญกิจ (ว-011-จ-8042)
เบอร์โทรศัพท ์ 0-2939-4370
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การใช้สารเคมี

 ระบบผลิตน้ำาใช้ในกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 
และกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดปรับผิวและเคลือบน้ำามัน 
มีการใช้สารเคมีหลายชนิด โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการนำา
สารเคมีชนิดใหม่เข้ามาใช้ และอัตราการใช้สารเคมีในกระบวนการ
ต่างๆ ไม่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001 การควบคุม 
และบริหารจัดการสารเคมีในโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติ 
โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจำานวนหนึ่งซึ่งผู้เกี่ยวข้องได้นำาไป
จัดทำาแผนงานเพื่อปรับปรุงแล้ว

การจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 ในปี 2563 บริษัทได้ดำาเนินการจัดซื้อสินค้าที่ เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมสำาหรับวัสดุและอุปกรณ์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 7 กลุ่ม 
ตามข้อกำาหนดของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยซึ่งต่ำากว่าเป้าหมาย 
ที่กำาหนดไว้ที่ 10 กลุ่ม เนื่องจากผู้ใช้งานยังไม่มีความต้องการใช้งาน 
ในส่วนของ 3 กลุม่ผลติภณัฑ ์และสนบัสนนุกลุ่มผูใ้หบ้รกิารทีด่ำาเนนิการ 
ในดา้นการประหยดัพลงังาน จำานวน 3 โครงการ ไดต้ามแผนทีก่ำาหนดไว้  
เช่น โครงการเปลี่ยนชนิด Air Blower จาก Root Air Blower เป็น  
Centrifugal Air Blower ใช้สำาหรับกระบวนการล้างทรายกรองระบบ
บำาบัดน้ำา และโครงการปรับปรุงระบบ Cooling เตาเผา No. 1 รวมถึง 
โครงการประหยดัพลงังานไฟฟา้อืน่ๆ เชน่ โครงการเปลีย่นหลอด LED 
500W ทดแทน Spotlight HID 1000 W
 สำาหรับปี 2564 มีแผนการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
10 กลุม่สำาหรบัรายการวสัดตุามขอ้กำาหนดของสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย  
และมแีผนสนบัสนนุกลุม่ผูใ้ห้บรกิารดา้นการประหยดัพลังงานเพิ่มเตมิ
จำานวน 3 โครงการอีกด้วย

 
 

การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปีที่ดำาเนินการ	/	จำานวนกลุ่มรายการ พ.ศ.	2561 พ.ศ.	2562 พ.ศ.	2563

จำานวนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง

จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยที่มีใช้อยู่ในโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน

15 7 7

จำานวนรายการในโครงการประหยัดพลังงาน 3 3 3
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กราฟแสดงชนิดนกที่สำารวจพบในอำาเภอบางสะพาน
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ความหลากหลายทางชีวภาพ

 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับบริษัทต่างๆ ในนามกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำาเภอบางสะพาน เพื่อดำาเนินโครงการ
สำารวจความหลากหลายของสิง่มีชีวิตในพืน้ทีโ่ดยรอบโรงงาน ซึง่เปน็ดชันีชีว้ดัทีส่ำาคญัตอ่ความอดุมสมบรูณข์องระบบนิเวศและสภาพแวดลอ้ม
ในพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

โครงการสำารวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำาเนินอุตสาหกรรมที่สามารถ 
อยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืนกับสิ่งแวดล้อม จึงมีการสำารวจ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่รอบโรงงานในกลุ่มเหล็ก
สหวริยิา อำาเภอบางสะพาน ปทีี ่13 อยา่งตอ่เนือ่ง (พ.ศ. 2551 - 2563)  
ในพื้นที่ธรรมชาติใกล้เคียงโรงงาน ได้แก่ ป่าเสม็ดรูปปีกนก  
ทุ่งลานควาย ทุ่งนกกระเรียน ป่าชายเลนริมฝั่งคลองแม่รำาพึง  
และวนอุทยานป่ากลางอ่าว ซึ่งดำาเนินการสำารวจโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ
จากภาควชิาสตัววทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
จากการสำารวจความหลากหลายของสิง่มชีวีติในพืน้ทีโ่ดยรอบโรงงาน
กลุ่มเหล็กฯ พบสัตว์ป่าทั้ง 4 ชั้นที่สำารวจพบในพื้นที่โดยรอบโรงงาน 
ในเดือนกันยายน 2563 มีจำานวนทั้งหมด 102 ชนิด ประกอบด้วย 
สัตว์ป่าที่พบเห็นตัวโดยตรงหรือจากร่อยรอยและหลักฐานของ 
ตัวสัตว์ป่าหรือจากการรับฟังเสียงร้องจำานวน 100 ชนิด และสัตว์ป่า 
ที่ได้ข้อมูลจากการสอบถามจำานวน 2 ชนิด จำาแนกเป็นจำานวนชนิด
สตัวป์า่แตล่ะชัน้คอื สัตว์สะเทนิน้ำาสะเทนิบก 13 ชนดิ สตัว์เลือ้ยคลาน 
20 ชนิด นก 64 ชนิด และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 5 ชนิด และแจกแจง

เปน็จำานวนชนดิในพืน้ทีศ่กึษาแตล่ะแหง่โดยรอบโรงงานเครอืสหวริยิา 
คือ (1) ทุ่งดอนสำาราญจำานวน 63 ชนิด (2) ทุ่งลานควายจำานวน  
76 ชนดิ (3) ทุง่นกกระเรยีนจำานวน 71 ชนดิ (4) ปา่ชายเลนรมิฝัง่คลอง
แม่รำาพึงจำานวน 41 ชนิด และ (5) ป่าดิบชื้นพื้นราบของวนอุทยาน 
ป่ากลางอ่าวจำานวน 58 ชนิด
  จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าป่าไม้บริเวณโดยรอบโรงงาน 
ในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำาเภอบางสะพานนั้น มีความอุดมสมบูรณ์ 
และยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด โดยจะเห็นได้จาก
ความหลากหลายของจำานวนชนดิของสตัวป์า่ในแตล่ะพืน้ทีศ่กึษา ยงัคง 
มีความหลากหลายอุดมสมบูรณ์คงอยู่เช่นเดิม ดังนั้น การดำาเนินงาน 
ของอุตสาหกรรมเหล็กจึงถือว่ามีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นอกจากการสำารวจแลว้ยงัมกีารดำาเนนิงานตามมาตรฐานการจดัการ 
มลพิษของบริษัท และกลุ่มธุรกิจเหล็กสหวิริยาที่ดำาเนินการ 
มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำารงชีวิตและหากิน 
ของสัตว์ป่า ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติรอบพื้นที่ดำาเนินโครงการ  
และยงัถือเปน็การปกปอ้งสภาพธรรมชาติและฟืน้ฟคูวามหลากหลาย 
ทางชีวภาพให้คงอยู่คู่กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนอีกด้วย
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อัตราการปล่อย	CO2 
ต่อปริมาณการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	(HRC)

 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
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Ton CO2/Ton HRC
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน)
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การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

 ด้วยความมุ่งมั่นปฏิบัติและเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการ
กา๊ซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึ้นจากกจิกรรมขององคก์รอยา่งตอ่เนือ่ง บรษิทั
ได้กำาหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและเป้าหมาย เพื่อลดการปล่อย
กา๊ซเรอืนกระจก รวมทัง้การรณรงคเ์ขา้รว่มกจิกรรมกับภาคประชาชน
และภาครัฐอย่างสม่ำาเสมอในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากปัญหา
ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 
 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ 
 2. การปรับปรุงการจัดทำาบัญชีก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 
เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมการเก็บ
และรายงานข้อมลู รวมถงึการทวนสอบบญัชกีารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 
โดยหน่วยงานภายนอก
 3. การส่งเสริมกิจกรรม 3R มุ่งเน้นการลดของเสียจาก
กระบวนการผลิต และของเสียที่เกิดขึ้นสามารถนำากับมาใช้ประโยชน์
ได้ถึงร้อยละ 99.97 ในปี 2563 
 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 2563 และมีผลการดำาเนินงาน ดังนี้ 
 1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตเหล็กแผ่น 
รดีร้อนชนดิมว้นในป ี2563 รวมเทา่กบั 200,984 ตนัคารบ์อนไดออกไซด ์
ลดลงร้อยละ 22.21 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 258,351 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการผลิตที่ลดลง และ
เมื่อพิจารณาอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์  
พบว่าในปี 2563 เท่ากับ 0.206 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตัน 
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.48 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2562 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.203 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตัน 
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

CO2
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 2. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำามันในปี 2563 เท่ากับ 
2,117 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 2,591 
ตนัคาร์บอนไดออกไซด ์คดิเปน็อตัราการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกเท่ากับ 
0.016 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตัน PO Coil ซึ่งเท่ากับเมื่อเทียบกับ 
ปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 0.017 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตัน 

อัตราการปล่อย	CO2	ต่อปริมาณเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ประเภทปรับผิวและเคลือบนำ้ามัน	(PO	Coil)

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

0.025

0.020

0.015

0.010

0.005

0.000

Ton CO2/Ton PO Coil
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบนํ้ามัน)

0.020

0.017 0.016 0.017 0.017 0.016 0.016 0.016

 ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัทจะถูกนำาไปเป็น
ค่าดัชนีชี้วัดผลการดำาเนินงานทางด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
(GHGs) เพื่อใช้ในการวางแผนและจัดทำาโครงการที่จะช่วยลด 
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก รวมถงึการศกึษาแนวทางทีจ่ะช่วยดดูกลบั 
ก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่อไป โดยมีการพิจารณาเป้าหมาย 
จากคา่เฉลีย่ Carbon Intensity ในอดตีเพือ่การพฒันาปรับปรุงกำาหนด
เป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวให้สะท้อนผลการดำาเนินงาน 
ด้านการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่แท้จริง รวมถึง 
การศึกษาวิเคราะห์ และประเมินตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อใช้กำาหนด
ค่าเป้าหมาย Carbon Intensity ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนา 
ของประเทศที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำา (Low Carbon Society) ต่อไป

CO2
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การควบคุมคุณภาพอากาศ

 โรงงานเอสเอสไอบางสะพานถูกออกแบบให้มีการใช้เชื้อเพลิง
ที่มีประสิทธิภาพ ติดตั้งระบบควบคุมการเผาไหม้ด้วยคอมพิวเตอร์ 
ควบคุมระดับกำามะถันเจือปนในเชื้อเพลิงไม่เกินร้อยละ 2 ซึ่งมีผลให้ 
ค่าการระบายอากาศออกนอกโรงงานของเอสเอสไอ มีค่าดีกว่า
มาตรฐานและข้อกำาหนดตามรายงานการศึกษาผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อมของโรงงาน
 สำาหรับสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดปรับผิวและเคลือบ
น้ำามัน ได้มีการติดตั้งระบบดักจับไอกรดท้ังในสายการผลิตและ 
ในหน่วยบำาบัดกรดเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งมีผลทำาให้ค่าการระบาย
อากาศออกนอกโรงงานมีค่าดีกว่ามาตรฐานและข้อกำาหนดตาม
รายงานการศึกษาผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มของโรงงานเชน่เดียวกนั
 คุณภาพอากาศในบรรยากาศในพื้นที่รอบโรงงาน มีการเฝ้าระวัง
และตรวจสอบคุณภาพอากาศในพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โรงงานเป็นระยะๆ ตลอดปี โดยในปี 2563 ตรวจวัดทั้งสิ้น 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
 6.  ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
2.5 ไมครอน

 ผลการตรวจสอบคณุภาพอากาศตามพารามเิตอรด์งักลา่วพบวา่
มคีา่ดกีวา่มาตรฐานทีก่ำาหนดมาก ในทกุสถานตีรวจวดัและมคีา่อยูใ่น
ช่วงเดียวกับการตรวจวัดที่ผ่านมาในทุกสถานีและทุกพารามิเตอร์

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	5	สถานี	บริเวณโดยรอบโครงการ	

ดัชนีตรวจวัด ค่าเฉลี่ยตำ่าสุด-สูงสุดของปริมาณที่ตรวจพบ มาตรฐาน

10	-	17	ก.พ.	2563 18	-	25	ก.ย.	2563

ปริมาณฝุ่นละอองรวม (mg/m3) 0.034 - 0.087 0.023 - 0.060 ไม่เกิน 0.3301/

ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (mg/m3) 0.0110 - 0.0123 0.0105 - 0.0120 ไม่เกิน 0.3001/

ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (mg/m3) 0.0310 - 0.0420 0.0327 - 0.0457 ไม่เกิน 0.3202/

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (mg/m3) 0.016 - 0.048 0.011 - 0.030 ไม่เกิน 0.1201/

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (mg/m3) 0.011 - 0.021 0.003 - 0.007 ไม่เกิน 0.053/

ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (mg/m3) < 0.001 < 0.001 -

มาตรฐาน1/  : มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547
มาตรฐาน2/  : มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552
มาตรฐาน3/  : มาตรฐานฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 พ.ศ. 2553
หมายเหตุ  : < 0.001 คือ ค่า Detection Limit ของ HCI
  HCl ไม่มีค่ามาตรฐานกำาหนด

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม  บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำากัด
ผู้บันทึก   นายรัฐธนากรณ์ ยศเรืองศักดิ์
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม นางสาววศินี สิงพิสุทธิ์ (ว-011-ค-8007)
ชื่อผู้วิเคราะห ์  นางสาวสมใจ ศรีสถาพร (ว-011-จ-7145)
เบอร์โทรศัพท ์  0-2939-4370-2
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาเหล็ก	1	และ	2

ดัชนีตรวจวัด ผลตรวจวัด มาตรฐาน

14	ก.พ.	2563 28	พ.ค.	2563 21	ก.ย.	2563 17	ธ.ค.	2563

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m3) 181 191 198 70 ไม่เกิน 2401/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)(ppm) 491 471 515 386 ไม่เกิน 8001/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)(ppm) 103 144 96 89 ไม่เกิน 2001/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)(ppm) 5.8 6.5 8.0 8.3 ไม่เกิน 6902/

มาตรฐาน1/  : มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก (เก่า) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 
  (คำานวณปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้อยละ 50)
มาตรฐาน2/  : มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 
  (กำาหนดสำาหรับการผลิตทั่วไปที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง)
  มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม  บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำากัด
ผู้บันทึก   นายอดุลย์ แดงกล่อม / นายสมประสงค์ มั่งมี
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม นางสาววศินี สิงพิสุทธิ์ (ว-011-ค-8007)
ชื่อผู้วิเคราะห ์  นางสาวสมใจ ศรีสถาพร (ว-011-จ-7145)
เบอร์โทรศัพท ์  0-2939-4370-2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง	Scrubber	PPPL	
(จากหน่วยกระบวนการล้างผิวและเคลือบนำ้ามัน)	

ดัชนีตรวจวัด ผลตรวจวัด มาตรฐาน

10	ก.พ.	2563 13	ก.ย.	2563

ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) (mg/m3) 0.62 0.40 ไม่เกิน 2001/

มาตรฐาน1/  : มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 
  (ในอากาศที่ไม่มีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงคำานวณผลที่ปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวัด)
  มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม  บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำากัด
ผู้บันทึก   นายอดุลย์ แดงกล่อม
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม นางสาววศินี สิงพิสุทธิ์ (ว-011-ค-8007)
ชื่อผู้วิเคราะห ์  นางสาวสมใจ ศรีสถาพร (ว-011-จ-7145)
เบอร์โทรศัพท ์  0-2939-4370-2
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง	Boiler

ดัชนีตรวจวัด ผลตรวจวัด มาตรฐาน

10	ก.พ.	2563 25	ก.ย.	2563

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m3) 3.9 11 ไม่เกิน 1201/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)(ppm) 3 0.3 ไม่เกิน 8001/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)(ppm) 38 34 ไม่เกิน 1801/

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)(ppm) 1.3 2.0 ไม่เกิน 6902/

มาตรฐาน1/  : มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก (ใหม่) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 
  (คำานวณปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้อยละ 50)
มาตรฐาน2/  : มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 
  (กำาหนดสำาหรับการผลิตทั่วไปที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง)
  มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549
หมายเหตุ  : < 0.1 คือ ค่า Detection Limit ของ SO2

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม  บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำากัด
ผู้บันทึก   นายอดุลย์ แดงกล่อม
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม นางสาววศินี สิงพิสุทธิ์ (ว-011-ค-8007)
ชื่อผู้วิเคราะห ์  นางสาวสมใจ ศรีสถาพร (ว-011-จ-7145)
เบอร์โทรศัพท ์  0-2939-4370-2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง	Dust	Collector	

ดัชนีตรวจวัด ผลตรวจวัด มาตรฐาน

28	ส.ค.	2563

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง (mg/m3) 2.5 ไม่เกิน 1201/, 3002/

มาตรฐาน1/  : มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็ก (ใหม่) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544 
  (คำานวณปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 หรือปริมาตรอากาศส่วนเกินร้อยละ 50)
มาตรฐาน2/  : มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 
  (ในอากาศที่ไม่มีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงคำานวณผลที่ปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวัด)
  มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม  บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำากัด
ผู้บันทึก   นายอดุลย์ แดงกล่อม
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม นางสาวอัจฉรา ไชยยาว (ว-011-ค-7116)
ชื่อผู้วิเคราะห ์  นางสาวโกมลรัฐ คุ้มไข่น้ำา (ว-011-จ-8411)
เบอร์โทรศัพท ์  0-2939-4370-2
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กราฟแสดงวิธีการกำาจัดของเสีย	ปี	2559	-	2563

99.97

0.000.03

การจัดการกากของเสีย

 บรษิทัมุง่เนน้การลดปรมิาณของเสยีทีแ่หลง่กำาเนดิโดยใชห้ลัก 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
ผา่นกระบวนการนำากลบัมาใช้ใหม ่เพือ่ใหข้องเสยีเหลอืนอ้ยทีส่ดุ หรอื
สามารถนำากลับไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ได้แก่ โครงการนำาของเสีย
กลับมาใช้ซ้ำา เช่น ลดการปนเปื้อนของน้ำามันเก่าเพื่อนำากลับมาใช้ซ้ำา 
และโครงการนำาของเสียกลับมาใช้ใหม่ เช่น เปลี่ยนวิธีกำาจัดของเสีย 
จากการฝังกลบเป็นการรีไซเคิลเพื่อนำามาใช้ประโยชน์มากที่สุด  
การรวบรวมเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคของพนักงานมาทำา 
น้ำาหมักชีวภาพเละแจกจ่ายให้กับพนักงานได้ใช้ประโยชน์อีกคร้ัง 
เป็นต้น 

 นอกจากการนำาหลัก 3R มาใช้ในการลดของเสียที่แหล่งกำาเนิด
แล้ว สำาหรับของเสียที่เกิดขึ้นบริษัทเลือกใช้วิธีกำาจัดที่มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ดังนี้
 • Disposal การกำาจดัหรอืการปรบัสภาพของเสยี บรษัิทเลอืกใช ้
บริการบริษัทผู้รับกำาจัดกากของเสียที่มีความชำานาญเฉพาะด้าน  
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการที่อนุญาต มีมาตรฐาน 
ในการดำาเนินการจัดการกำาจัดกากของเสียอย่างถูกต้องตาม 
ที่กฎหมายกำาหนด และให้บริการเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ ใช้บริการ 
อย่างกว้างขวาง
 • การควบคุมการปฏิบัติการจัดการกากอุตสาหกรรมบริษัท 
มีผู้ควบคุมระบบมลพิษกากอุตสาหกรรมเป็นผู้ควบคุมดูแลจัดการ 
กากอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถดำาเนินการได้อย่างถูกต้องและ
สอดคล้องกับข้อกำาหนดของกฎหมาย

 ป ี2563 บรษิทัมปีรมิาณของเสยีทีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 61,490.364 ตนั มคีา่ใช้จา่ยในการกำาจดัของเสยี 8.7 ลา้นบาท และมรีายไดจ้ากการขายของเสยี  
27,941.00 ตัน คิดเป็นมูลค่า 45.91 ล้านบาท ซึ่งของเสียดังกล่าวถูกกำาจัดด้วยวิธีการรีไซเคิลร้อยละ 99.97 และกำาจัดดด้วยวิธีการฝังกลบ 
ร้อยละ 0.03 ซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการตามข้อกำาหนดของกฎหมาย
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โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
 
 บริษัทมีความมุ่งหวังและสมัครใจเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานราชการและสถาบัน
ภายนอกที่สำาคัญในปี 2563 ดังนี้ 
 1. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้า
อาเซียน (South East Asia Iron and steel Institute: SEAISI) ผ่าน
คณะทำางาน Environment & Safety Committee (ESCO) โดยตัวแทน
จากบริษัทได้เข้าร่วมเป็นประธานของ ESCO เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พลังงาน และความปลอดภัยระหว่าง 
ประเทศสมาชิก ซึ่งช่วยในการขับเคลื่อนโครงการศึกษาของ 
กลุ่มบริษัทและสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลสำาหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
ในอุตสาหกรรมเหล็กของอาเซียน รวมทั้งร่วมผลักดันโครงการศึกษา
ต่างๆ รว่มกนั ในป ี2563 SSI ไดร่้วมมือกบัสถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้
แห่งประเทศไทย (ISIT) เพื่อขอเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจาก SEAISI 
ภายใต้โครงการความร่วมมือเรื่อง “การศึกษาโอกาสในการรีไซเคิล
ของเสียสำาหรับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของประเทศไทย” 
โดยได้รับการอนุมตังิบประมาณการวจิยัและโครงการจะดำาเนนิตอ่ไป 
จนถึงปี 2564
 2. โครงการประเมนิวัฏจกัรชวีติและฉลากสิง่แวดลอ้มเพือ่จดัทำา 
ห้องสมุดออนไลน์ด้านวัสดุก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสำาหรับงาน
อาคารเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุน
จากสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในฐานะตัวแทน
ของกลุ่มโลหะ โดยได้นำาผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 
และเหลก็ทอ่เหลีย่มของบรษิทัเข้าประเมนิวฏัจกัรชวีติผลติภณัฑ ์ทัง้นี ้
จากผลประเมินดังกล่าวส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการได้รับ
การรบัรองฉลากคารบ์อนฟตุพริน้ท์ของผลติภัณฑ ์(Carbon Footprint  
of Product: CFPX) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) อีกด้วย

 3. โครงการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) 
ของอุตสาหกรรมเหล็กร่วมกับ World Steel Association (Worldsteel) 
บริษัทได้เก็บข้อมูลตามขอบเขตการคำานวณแบบ “Gate to Gate”  
โดยพิจารณาในข้ันตอนการผลิต โดย Worldsteel ได้ทำาการประเมิน 
LCA และใช้แบบจำาลองในการประเมนิข้อมลูตน้น้ำา ผลจากการประเมนิ 
LCA ทำาให้บริษัททราบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำาคัญ
จากขั้นตอนการผลิต และผลการเปรียบเทียบกับการดำาเนินงานเฉลี่ย 
ทั่วโลกและระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในการดำาเนินอุตสาหกรรมเหล็ก
ให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี  
จึงได้เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรม 
สีเขียว (Green Industry) กับกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ 
อุตสาหกรรมสีเขียว จากผลการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
ทำาให้ในปี 2563 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)  
ได้รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว  
(Green Culture) ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำาเนินงาน 
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ  
จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
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การสำารวจทัศนคติชุมชน
และการมีส่วนร่วมกับชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม
 
 การสำารวจทัศนคติชุมชนได้ดำาเนินการต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี 
เพื่อให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงาน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญ
เพราะการดำาเนินงานของโรงงานก่อให้เกิดผลกระทบท้ังด้านบวก 
และลบต่อชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น 
การดำาเนนิการสำารวจทศันคตจิงึทำาใหบ้รษิทัเกดิความเขา้ใจถงึมมุมอง 
ของชุมชน สะท้อนผ่านผู้นำาชุมชนและหัวหน้าครัวเรือนในเรื่อง 
ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงานของโรงงานในรอบปี  
เพื่อนำาไปสู่กระบวนการร่วมคิดร่วมตัดสินใจของโรงงานร่วมกับ
ชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น การประชุมสภาผู้นำาชุมชน  
การประชุมหมู่บ้าน ฯลฯ ซึ่งบริษัทจะนำาข้อสรุปจากกระบวนการต่างๆ  
ดังกล่าวนำามาจัดทำาโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการ 
และมุมมองของชุมชนอย่างตรงประเด็น เพื่อนำาไปสู่ความพึงพอใจ
ของชุมชนอย่างยั่งยืน
 ผลสำารวจทัศนคติของประชาชนในชุมชนในปี 2563 ส่วนใหญ่ 
รบัทราบและเหน็ประโยชน์ของโรงงานในแงท่ีม่สีว่นในการสร้างรายได ้
ให้กับชุมชน ทำาให้การค้าขายดีขึ้น สมาชิกในชุมชนสามารถทำางาน 
ร่วมกับโรงงาน สาธารณูปโภคในชุมชนดีขึ้น รวมถึงการสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น การให้ทุนการศึกษา กิจกรรมอนุรักษ์
สัตว์น้ำา การสนับสนุนอาชีพชุมชน โครงการพัฒนาด้านอาชีพ 
โครงการธนาคารชุมชน และโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน สำาหรับ
กิจกรรมที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่เขียว กิจกรรมเก็บขยะบริเวณ
ชายหาด การอนุรักษ์ป่าชายเลนแม่รำาพึง โครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำา 
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน โครงการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา โครงการคัดแยกขยะ/จัดการขยะระดับตำาบล กิจกรรมที่มี 
ความพึงพอใจรองลงมา คือ กิจกรรมด้านชุมชน ได้แก่ การส่งเสริม
อาชีพชุมชน โครงการจิตอาสา โครงการธนาคารชุมชน โครงการ 
สภาผู้นำา โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน และกิจกรรมหรือ 
โครงการอื่นๆ ตามลำาดับ

 ข้อกังวลของชุมชนต่อการดำาเนินการของโรงงาน 3 อันดับแรก 
จากการสำารวจในปี 2563 ได้แก่ ปัญหาการจราจรติดขัด ร้อยละ 9.3  
ปัญหาฝุ่นละอองจากการจราจร ร้อยละ 5.9 และปัญหาเสียงดัง 
จากรถยนต์ รถขนเหล็ก ร้อยละ 2.7 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อกังวล 
3 อันดับแรกของปี 2562 ได้แก่ ปัญหาการจราจรติดขัด ร้อยละ 9.6  
ปัญหาเสียงดังจากรถยนต์ รถขนเหล็ก ร้อยละ 6.7 และปัญหา 
ฝุ่นละอองจากการจราจร ร้อยละ 2.1 ซึ่งจะพบว่าข้อกังวลใจยังคง 
เป็นเรื่องปัญหาจราจรเป็นหลัก เพื่อบรรเทาข้อกังวลของชุมชน 
ต่อปัญหาด้านจราจร บริษัทได้ร่วมกับบริษัทขนส่ง กำาหนดมาตรการ
เพิ่มเติมในการตรวจสอบและกำากับดูแลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ดังนี้ 
 1. ร่วมกับสำานักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัย 
การอาชีพบางสะพาน และหน่วยงานรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ 
ความรู้กับพนักงานขับรถในด้านการดูแลรักษารถ การขับขี่อย่าง 
ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎจราจรร้อยละ 100 
 2. โครงการควบคุมและติดตามการขับรถเกินช่ัวโมงทำางาน 
ที่กฎหมายกำาหนด และจัดให้มีจุดพักรถเพื่อให้พนักงานขับรถ 
ได้หยุดพักและได้รับการตรวจสอบความพร้อมด้านสุขภาพ
 3. เพิ่มศักยภาพในการดูแลและตรวจสอบความปลอดภัย 
ของการจราจรในเขตชุมชนผ่านศูนย์ปฏิบัติการควบคุมขนส่งสินค้า 
(Operation Control Center) ให้ตรวจสอบการเดินรถและการใช้
ความเร็วในเขตพื้นที่บางสะพานผ่านระบบ GPS ตลอด 24 ชั่วโมง
 4. สนบัสนุนอปุกรณ์ความปลอดภัยดา้นการจราจรกบั ชดุรกัษา
ความปลอดภยัหมูบ่า้น (ช.ร.บ.) ในเขตบางสะพาน เพือ่ชว่ยกำากบัดแูล
ด้านจราจรกับรถยนต์ทั่วไปและรถขนส่งสินค้าของเครือสหวิริยาฯ
 5. ศูนย์ควบคุมการปล่อยรถขนส่งสินค้าเครือสหวิริยา (Truck 
Control Center) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่แออัดซึ่งเกิดจาก 
การที่รถขนส่งออกมาพร้อมกันต่อเนื่องหลายคัน จึงได้มีการกำาหนด
สัญญาณไฟจราจร ให้ปล่อยรถขนส่งเข้าชุมชนนาทีละ 1 คัน และยัง 
ช่วยให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างคันมากกว่า 50 เมตรอีกด้วย  
และที่จุดปล่อยรถยังมีป้ายบอกเวลาและมีข้อความเพื่อเน้นย้ำา 
กฎระเบยีบการเดนิรถขนสง่สนิคา้เครอืสหวริยิา เขตอำาเภอบางสะพาน 
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บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญ 
และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผล 
ต่อความส�าเร็จของธุรกิจของบริษัท
จึงมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะแสวงหา 
วิธีการที่สามารถสนองความต้องการ 
ของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม 
 
 ในส่วนของลูกค้านั้น ปี 2563 บริษัทได้ดำาเนินกิจกรรมเพื่อ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ติดตามปัญหาและรับข้อร้องเรียน 
จากลูกค้า รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า 
เพื่อนำาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ตรงกับ 
ความต้องการของลูกค้า ได้แก่ การเยี่ยมเยียนลูกค้า การจัดประชุม
กบัลกูคา้รายสำาคญัเปน็รายเดอืน การสำารวจความพงึพอใจของลกูคา้
เป็นประจำาทุกปี การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
ให้กับลูกค้าบางราย อีกท้ังยังให้คำาปรึกษาแนะนำาและให้ความช่วยเหลือ 
แก่ลูกค้าในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท   
  คณะทำางานสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มี
มูลค่าเพิ่มกับลูกค้า ได้ดำาเนินกิจกรรมในการวิเคราะห์ความต้องการ
ของลูกค้าและร่วมมือกับฝ่ายผลิตของบริษัท เพื่อผลักดันให้เกิด 
การพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า เช่น การควบคุม 
ขนาดของผลติภณัฑเ์พือ่ใหเ้กดิอตัราการสญูเสยีทีเ่กดิจากการใชข้อง

การดำาเนินงานด้านสังคม
09

การสร้างคุณค่ากับลูกค้า
และการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญและความพึงพอใจของลูกค้า  
ทีม่ผีลตอ่ความสำาเรจ็ของธรุกจิของบรษิทั จงึมคีวามตัง้ใจอยา่งแนว่แน่ 
ที่จะแสวงหาวิธีการที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา และเป็นที่ไว้วางใจ
ของลูกค้า เช่นเดียวกับการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยตั้งอยู่ 
บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมท้ังสองฝ่าย บริษัท 
จึงให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามพันธสัญญา  
การเจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำาให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
อย่างเป็นธรรมอีกด้วย
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ลูกค้าให้ลดลง รวมทั้งการร่วมมือกับลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้าต้องการเป็นพิเศษ และพัฒนาการส่งมอบ
สนิคา้ทีร่วดเรว็เปน็พเิศษสำาหรับคำาสัง่ซือ้ทีต้่องการสนิคา้แบบเรง่ดว่น 
เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถจำาหน่ายและขยายตลาดได้มากขึ้น  
โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการนวัตกรรมใหม่ที่สำาคัญ ดังนี้
 1. พฒันาผลติภณัฑเ์หลก็แผ่นรดีรอ้นความแขง็แรงสูง ความทน 
ต่อแรงดึงมากกว่า 590 MPa โดยขยายไปยังความหนาที่ต่ำากว่า  
2.30 มิลลิเมตร
 2.  พัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนที่ เหมาะกับงานที่มี
กระบวนการขึ้นรูปด้วยความร้อนหรือผ่านกรรมวิธีอบชุบ
  3.  พฒันาผลติภณัฑ ์พร้อมจดอนสุทิธบิตัร Solution SSI AirPurlin 
แล้วเสร็จ สำาหรับกลุ่มลูกค้างานก่อสร้าง
 4.  พัฒนาการผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้าน 
การควบคุมความหนา โดยลดค่าควบคุมความหนาที่ร้อยละ 50 ของ
มาตรฐาน (PreciseTHICK: TOL50) และการลดค่าเผื่อความหนาลง 
ร้อยละ 3 จากความหนาตามคำาสั่งซื้อ โดยความหนาของผลิตภัณฑ ์
ยังอยู่ในค่าเบี่ยงเบนตามมาตรฐาน (THICKonDemand: TM-3%) 
ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า
 ในปี 2563 บริษัทได้ผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มี
มูลค่าเพิ่มกับลูกค้า (Innovated Value Products: IVP) ได้จำานวน
ทั้งสิ้น 274,438 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 27 จากยอดขายรวม  
และผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับแต่งให้เหมาะสมตามการใช้งานเพื่อสร้าง 
มูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า (Customized Product) ได้จำานวนทั้งสิ้น  
406,574 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 40 จากยอดขายรวม

สร้างคุณค่าร่วมกับคู่ค้า

 บริษัทได้ดำาเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุและบริการจากชุมชน 
ในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน เพื่อใช้ในดำาเนินการผลิตของบริษัท  
อกีทัง้ยงัสนับสนนุการประกอบอาชพีเสรมิรายไดข้องกลุม่ผู้ผลติสนิค้า
ชมุชนในพืน้ทีอ่ำาเภอบางสะพานดว้ยการรับซือ้ผลติภณัฑส์นิค้าภายใน
ชุมชนจากกลุ่มอาชีพต่างๆ โดยจัดโครงการสินค้าชุมชนเคลื่อนที่  
นำาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นสินค้า OTOP คุณภาพดี ราคาถูกจาก 
กลุ่มอาชีพแม่บ้านตำาบลต่างๆ ในพื้นที่อำาเภอบางสะพานมาจำาหน่าย
ภายในบริเวณบริษัท เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของอำาเภอบางสะพาน 
ใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัแพรห่ลาย และเพิม่รายไดใ้หแ้กก่ลุม่ผูผ้ลติสนิคา้ในอำาเภอ
บางสะพานอีกทางหนึ่งด้วย
 ในปี 2563 บริษัทได้ดำาเนินการจัดซื้อจัดหาจากผู้ขายทั่วไป 
มูลค่าประมาณ 1,710 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินค้าในกลุ่มพลังงาน 
602 ลา้นบาท ลูกรดี 11 ลา้นบาท อะไหล ่138 ลา้นบาท วัสดสุิน้เปลอืง  
88 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรและรายจ่ายลงทุน 167 ล้านบาท  
งานบริการ 644 ล้านบาท และอื่นๆ 60 ล้านบาท รวมถึงการจัดซื้อ 
จัดหาจากชุมชนและท้องถิ่นบางสะพานมูลค่ารวมประมาณ  
256 ล้านบาท และในปี 2564 คาดว่าจะมีมูลค่าการจัดซื้อจัดหา 
จากผูข้ายทัว่ไปประมาณ 2,000 ลา้นบาท และจากชมุชน 260 ลา้นบาท

ค้าด้วยความเป็นธรรม

 บรษิทัตระหนกัถงึการปฏบิตัติอ่คูแ่ขง่ขนัทางการคา้อยา่งเปน็ธรรม  
โดยปฏบิตัติามขอ้กฎหมายของภาครฐั เชน่ พระราชบญัญตักิารแขง่ขนั
ทางการคา้ พ.ศ. 2560 พระราชบญัญตัิวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการ 
พ.ศ 2542 ประกอบกับบริษัทจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับ 
ของคูแ่ข่งทางการคา้ดว้ยวธิทีีไ่มสุ่จรติหรอืไมเ่หมาะสม และไมท่ำาลาย
ชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 
 นอกจากนี้ บริษัทได้เป็นแกนนำาในการก่อตั้งสมาคมเหล็กแผ่น 
รีดร้อนไทย โดยผู้บริหารของบริษัท ผู้บริหารของคู่แข่งทางการค้า  
และผู้บริหารของคู่ค้าได้เข้าร่วมเป็นกรรมการ โดยได้มีการประชุม 
และมกีจิกรรมร่วมกนัอยา่งสม่ำาเสมอ มกีารพบปะสงัสรรคก์บัผูบ้รหิาร
ของคู่แข่งทางการค้า เพื่อกระชับและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี 
ต่อกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งเสริม และผลักดัน
นโยบายการค้าและการแข่งขันที่เป็นธรรมผ่านหน่วยงานภาครัฐ  
หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง อีกทั้งบริษัทยังได้เป็นแกนนำา 
ในการสร้างความร่วมมือกันของกลุ่มสมาคมผู้ผลิตเหล็กในประเทศ
รวม 8 สมาคม (เพิ่มความร่วมมือจากเดิมที่มี 7 สมาคม) ซึ่งมี 
สมาชิกรวมกัน 503 บริษัท เพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้ผลิตเหล็ก 
ในประเทศในการร่วมผลักดันนโยบายภาครัฐ โดยล่าสุดได้ผลักดัน 
การแก้ไขพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ รวมถึงผลักดันให้มีการจัดทำาอนุบัญญัติ 
ที่เกี่ยวข้องทั้งประกาศกระทรวงพาณิชย์และประกาศกรมการค้า 
ต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำาเนินธุรกิจที่เป็นธรรม 
จากภายนอกประเทศมากยิ่งขึ้น อีกทั้งบริษัทได้ส่งผู้แทนเข้าร่วม 
เป็นผู้บริหารในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
เพื่อผลักดันนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ และ
พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมเหล็ก 4.0 ด้วย
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นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา
 
 บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการพฒันาศกัยภาพของอตุสาหกรรมเหลก็ 
ในปี 2563 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งจากภายในองค์กร บริษัท 
ได้ให้ความรู้พนักงานอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ “School of  
Engineering - Intermediate Course” (SoE) สร้างพนักงานให้เป็น 
ผู้ที่มีความรอบรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยง 
การทำางานได้หลากหลายรูปแบบงานและเพิ่มความสามารถ 
ในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยจัดการอบรม 3 หลักสูตร ดังนี้ 
 1. โลหะวิทยาสำาหรับการรีดขึ้นรูปแบบแบน (Metallurgy for 
Rolling Flat Steel) 
 2.  ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์(Quantum Geometry Information 
System) 
 3.  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) 
 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาถ่ายทอดประสบการณ์ 
และองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของบริษัท 
 ทั้งนี้  บริษัทยังได้ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  
เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ภายใต้กิจกรรม 
“SSI Super Engineer” ซึ่งรูปแบบกิจกรรมมุ่งเน้นให้วิศวกรได้เพิ่ม 
ทกัษะในการคดินวตักรรม เทคโนโลยเีพือ่เพิม่ประสทิธภิาพเครือ่งจกัร  
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิผล อาทิ ติดตั้ง 
ชุดทำาความสะอาดสเกลท่ีลูกกล้ิงสนับสนุนของเคร่ืองรีดปรับสภาพผิว#3  
ปรับปรุงน้ำามันเกียร์หล่อลื่นที่เครื่องม้วนพักและเครื่องรีดละเอียด  
ปรับปรุงระบบควบคุมอัตราการไหลของเตาเผา 1, 2 และการลด 
สเกลล่อนของกลุ่มคอยล์หนา เป็นต้น 

 สำาหรบัการสง่เสรมิการเรยีนรู้ของบคุลากรผูท้ีป่ฏบิตังิานหนา้งาน 
บริษัทจัดให้มีกิจกรรม SSI QCC CONTEST มาต่อเนื่องทุกปี เพื่อเพิ่ม
ทกัษะการคดิ วเิคราะห ์อยา่งมหีลกัการและขัน้ตอนทีถู่กตอ้ง เพือ่แกไ้ข 
ปัญหาและปรังปรุงคุณภาพงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น 
การทำางานเป็นทีม ซึ่งปีนี้ มีทีม QCC จำานวน 12 ทีม มีกิจกรรม 
ปรับปรุงรวม 12 ผลงาน ผลงานเด่น อาทิ โครงการลดความเสียหาย 
ของปัญหาเหล็กเป็นคลื่นและเหล็กพับ ลดความเสียหายของอุปกรณ์
ในระบบถังกัดกรดที่กระบวนการกัดกรดและเคลือบน้ำามัน และระบบ
ควบคุมจาระบี เป็นต้น 
 นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดงาน “SSI Steel Construction  
Virtual Forum 2020” เพื่อเผยแพร่วิทยาการความรู้นวัตกรรม
โครงสรา้งเหลก็สำาหรบังานกอ่สรา้ง  พรอ้มสรา้งเครอืขา่ย  ผูป้ระกอบการ  
วิศวกรนักออกแบบ และนักวิชาการ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยประกอบไปด้วย 7 หัวข้อ ดังนี้ 
 1.  New Approach for Stability Analysis and Beam-Column 
Interaction for Steel Members 
 2.  New Prefabricated Structural Steel Industrial Building 
Guideline 
 3.  Special Topic: ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในปี 2563 
และแนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในปี 2564 
 4.  Wind load consideration comparing DPT standards to ASCE 
7-05, 7-10, and 7-16 
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 5.  New Research & Innovation for Structural Steel Building 
& Infrastructure 
 6.  Innovation in Bridge Construction 
 7.  High Strength Steels for The Built Environment - Application 
& Research 
 รวมทั้งบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือในการวิจัย 
และพัฒนากับหน่วยงานวิชาการ สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย
ต่างๆ อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสง 
ซินโครตรอน องค์การมหาชน สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ฯลฯ อาทิ โครงการศึกษาพฤติกรรมการยึดเกาะของออกไซด์สเกล
บนเหล็กแผ่นรีดร้อนเพื่อพัฒนาคุณภาพผิวของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม อันก่อให้เกิดการพัฒนาของ
อตุสาหกรรมเหลก็และอตุสาหกรรมตอ่เนือ่ง และสง่ผลตอ่ความยัง่ยนื
ของอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ 
 โครงการ “Structural Steel Improvement (SSI) for Young  
Engineers Program 2019” ยังคงดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3  
โดยในปี 2563 บริษัทได้มอบทุนวิจัยปริญญานิพนธ์ เรื่องเหล็ก 
โครงสร้างจำานวน 8 ทุน ทุนละ 25,000 บาท ให้กับทีมที่ดีรับคัดเลือก 
8 ทีม จาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 ทุน, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3 ทุน, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 1 ทุน, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 ทุน และมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 1 ทุน 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจโดยยึดหลัก
การกำากับดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบตอ่สงัคม เพือ่การพฒันา
อยา่งยัง่ยนื และเลง็เหน็วา่การทจุรติคอรร์ปัชัน่นัน้เปน็ภยัรา้ยทีบ่ัน่ทอน 
ทำาลายองค์กรและประเทศชาติโดยรวม รวมถึงให้การสนับสนุน 
การดำาเนินนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท  
จนบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการตอ่ตา้นการทุจรติ (Certified Company) จากคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิก
ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 
21 พฤษภาคม 2562 ซึ่งใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่
มีมติให้การรับรอง โดยในปี 2563 บริษัทมีการดำาเนินการ ดังนี้ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแล
เพื่อควบคุมป้องกันและติดตามความเสี่ยง
จากการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท สรุปได้ดังนี้

1.	 นโยบายและระเบียบรวมทั้งแนวปฏิบัติ
	 ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บรษิทัไดป้ระกาศใชน้โยบายคณะกรรมการบรษิทั เรือ่งการตอ่ตา้น 
การทุจริตคอร์รัปชั่น และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วย 
เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตั้งแต่ปี  2557 ซึ่งเป็น 
การยืนยันถึงเจตจำานงและความคาดหวังของบริษัทในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น 
 สำาหรับนโยบายคณะกรรมการบริษัท เรื่องการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปช่ัน กำาหนดไว้ว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้อง 
ไม่ยอมรับหรือกระทำาการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ในทุกรูปแบบท้ังทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทจะปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งกฎหมายไทย
และกฎหมายของประเทศที่บริษัทไปดำาเนินธุรกิจอยู่อย่างเคร่งครัด 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเห็นควรให้บริษัทย่อยและกิจการ
ที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทได้นำานโยบาย เรื่องการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน รวมถึงประกาศหรือแนวปฏิบัติที่ออกโดยอาศัยนโยบาย
ฉบับนี้ไปถือปฏิบัติด้วย
 ในสว่นของแนวปฏบิตัคิณะกรรมการบรษิทั วา่ดว้ยเรือ่งการตอ่ตา้น 
การทุจริตคอร์รัปชั่น ได้มีการทบทวนในเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การรับหรือให้ของขวัญหรือของกำานัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่าย 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง “คู่มือแนวทาง 
การกำาหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำาหรับนิติบุคคล 
ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ต่างประเทศ และเจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศ” ตามมาตรา 123/5  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ ยังได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาค หรือ
เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนเพื่อการกุศลหรือสาธารณกุศลหรือ
สาธารณประโยชน์ การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง และวิธีปฏิบัติ
เมื่อพบการทุจริตคอร์รัปชั่น เพิ่มเติมจากการปฏิบัติตามวิถีเอสเอสไอ  
(SSI WAY) ซึ่งได้กล่าวถึงเรื่องการตั้งมั่นในจริยธรรม ในปรัชญา 
ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และเรื่องความซื่อสัตย์ ที่ปรากฏ 
ในจริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมพนักงาน และค่านิยมของบริษัท รวมทั้ง
เรื่องการดำาเนินการด้านจริยธรรมของพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่กำาหนดไว้ในแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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2.	 การสื่อสารนโยบายและระเบียบรวมทั้งแนวปฏิบัต ิ
	 ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	

 บรษัิทไดใ้หค้วามสำาคญัในการสือ่สารนโยบายและระเบยีบรวมทัง้ 
แนวปฏบัิตทิีเ่กีย่วขอ้งกับการตอ่ต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ซึง่พนกังาน 
ทกุคนสามารถเขา้ถงึนโยบายและระเบยีบรวมทัง้แนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้อง 
กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันผ่านทางระบบอินทราเน็ตของบริษัท  
และบรษิทัยงัไดเ้ปดิเผยนโยบายการตอ่ต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไวบ้น 
เว็บไซต์ของบริษัท www.ssi-steel.com อีกด้วย ในปี 2563 บริษัท 
ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอีเมล GCG News เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ  
เรือ่งการรบัและใหข้องขวัญหรอืของกำานัล เพือ่ใหพ้นกังานไดร้บัทราบ
และปฏบัิตติามไดอ้ยา่งถกูตอ้ง บรษัิทไดจ้ดัสง่จดหมายขอความร่วมมอื 
งดการใหข้องกำานลัตามเทศกาลแก่คูค่า้และพันธมติรทางธุรกจิ อกีทัง้
บริษัทยังได้จัดทำาป้ายประกาศ “งดรับของขวัญ” โดยประชาสัมพันธ์
ตามจดุตา่งๆ ทัว่ทัง้ปรษิทั เพื่อเป็นการสรา้งบรรทัดฐานทีด่ใีหผู้บ้รหิาร 
และพนักงานบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่หวังผลประโยชน์
ตอบแทนอื่น นอกจากนี้  ในการสัมมนาผู้ขายประจำาปีที่จัดขึ้น 
เมื่อเดอืนกมุภาพนัธ ์2563 ได้มกีารสือ่สารนโยบายและระเบยีบรวมท้ัง
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่ผู้ขาย 
ได้รับทราบและขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติ ซึ่งบริษัทได้จัด 
อย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี 

3.	 การฝึกอบรม	

 บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน
ตระหนักในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
ม่ันใจว่าพนักงานมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงและสามารถปฏิบัติ
ตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท 

ว่าด้วยเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยในปี 2563 บริษัท 
จัดบรรยายในหัวข้อเร่ืองนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท 
ในการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่จำานวนสองคร้ังเม่ือเดือนมีนาคม 
และตุลาคม 2563 เพ่ิมเติมจากท่ีได้เคยฝึกอบรมในหลักสูตรการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปช่ันให้แก่พนักงานกลุ่มเป้าหมายท้ังท่ีสำานักงานกรุงเทพ 
และท่ีโรงงานบางสะพาน

4.	 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ

 บริษัทได้แต่งต้ังคณะทำางานดำาเนินการขับเคลื่อนนโยบาย 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท เพื่อดำารงไว้ซึ่งการเป็น
สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทุจริต เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและเจตจำานงของคณะกรรมการ
บริษัท ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท 
มีการกำากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
มีการมอบหมายอำานาจและความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อนำานโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ โดยในปี 2563 คณะทำางาน 
ดำาเนินการขับเคลื่อนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ของบริษัท ได้ เน้นย้ำาและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม 
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านกิจกรรม “ไข่โปร่งใส By 4G”  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำารวจความคิดเห็นของพนักงานในเรื่อง 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท และนำาผลสำารวจมาพัฒนา 
ปรับปรุง และแก้ไข ระบบการป้องกันการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ของบริษัท รวมทั้งให้พนักงานร่วมตอบคำาถามเพื่อรับทราบข้อมูล 
เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน การจัดซื้อจัดจ้าง และคำาถามเกี่ยวกับกฎหมาย โดยมีพนักงาน
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมากทั้งจากสำานักงานกรุงเทพและโรงงาน
บางสะพาน 
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5.	 การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัทประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสำานัก
บริหารความเสี่ยงกลุ่มเป็นผู้ประสานงานกับเจ้าของความเสี่ยงแต่ละ
สายงาน ให้มีการประเมินและรวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเจ้าของความเสี่ยงแต่ละสายงานจะระบุ
เหตกุารณท์ีอ่าจมีความเสีย่งจากการทจุริตคอรร์ปัชัน่เกิดขึน้ ประเมิน
โอกาสเกดิและผลกระทบของความเสีย่ง ทบทวนและกำาหนดมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้  
เพื่อนำาเสนอคณะทำางานบริหารความเสี่ยงพิจารณาทบทวนถึง 
ความเหมาะสมก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ 
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายปี

บริษัทกำาหนดแนวทางการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

1.	 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

 บริษัทมีช่องทางเพื่อรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เกี่ยวกับ 
การกระทำาผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ การกระทำา 
การทุจริต หรือกระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ หรือการกระทำา 
การทุจริตคอร์รัปชั่น การกระทำาการฝ่าฝืนต่อนโยบายเกี่ยวกับ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท การกระทำาการขัดต่อหรือ
การละเลยต่อหน้าทีต่ามนโยบาย แนวปฏบิตั ิคำาสัง่ หรอืระเบยีบตา่งๆ 
ของบริษัท รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบการควบคุมภายใน 
ที่บกพร่อง รวมถึงการกระทำาอื่นๆ ที่อยู่ในข่ายทำาให้ผู้แจ้งหรือบริษัท
ได้รับความเสียหาย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือ 
ข้อร้องเรียน รวมถึงผู้ให้ข้อมูล และมีมาตรการในการตรวจสอบ 
และกำาหนดบทลงโทษสำาหรับผู้กระทำาความผิดตามนโยบายและ
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี ้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนทีม่ถีงึคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 
จะไดร้บัการตดิตามและตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ ดำาเนนิการปรบัปรงุแกไ้ข
ในส่วนที่เกี่ยวข้องและแจ้งผลการดำาเนินการกลับไปยังผู้แจ้งโดยเร็ว 
รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย และมีการสรุป
ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัปลีะสองครัง้ โดยในป ี2563 ไมม่เีรือ่งแจง้เบาะแส
และข้อร้องเรียนผ่านช่องทางดังกล่าว

2.	 การตรวจสอบภายใน

 สำานักตรวจสอบภายในกลุ่มเป็นผู้มีส่วนร่วมในการประเมิน 
เพื่อให้ความเชื่อมั่นและให้คำาแนะนำาปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน  
โดยมีการประเมินการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัท 
เป็นรายครึ่งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินความเสี่ยงที่รายงาน
ทางการเงินของบริษัทอาจไม่ถูกต้อง เนื่องจากการทุจริตหรือใช้
สินทรัพย์โดยไม่สมควร (Risk Factors Relating to Misstatements 
Arising from Fraudulent Financial Reporting or Misappropriation  
of Assets) นอกจากนี้ สำานักตรวจสอบภายในกลุ่มยังมีการจัดทำา
แผนการตรวจสอบแม่บท แผนการตรวจสอบประจำาปีตามแนวทาง 
ท่ีคำานึงถึงความเส่ียง โดยรวมถึงความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปช่ันด้วย  
และดำา เนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำาปี  
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน 
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
3.	 การประเมินความเข้าใจและการปฏิบัติ
	 ตามจริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมของพนักงาน

 บริษัทมีการสำารวจความเข้าใจและการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม (Code of Conduct) ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยจริยธรรม 
ธุรกิจและจริยธรรมพนักงานของบริษัท โดยให้พนักงานตอบ 
แบบประเมนิเพือ่สำารวจตนเองในเรือ่งการรบัรูแ้ละความรูค้วามเข้าใจ
ใน Code of Conduct รวมถึงสำารวจการรับทราบและความเข้าใจ 
ถึงนโยบายและแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่ เกี่ยวข้องกับ 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาช่องทางการรับรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจ ในหัวข้อ
ดังกล่าว ตลอดจนเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code  
of Conduct และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นดังกล่าวด้วย
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จำานวนพนักงานในกลุ่มเอสเอสไอ
 

กลุ่มพนักงาน SSI TCRSS WCE PPC รวม

ระดับบรหิาร 61 8 5 1 75

ระดับจัดการ 208 75 37 5 325

ระดับบังคับบัญชา 512 207 154 31 904

ระดับปฏบิัตกิาร 466 570 491 55 1,582

รวม 1,247 860 687 92 2,886

พนักงานจ้างเหมา 239 163 118 0 520

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

การพัฒนาบุคลากรและสิทธิมนุษยชน

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

โครงสร้างพนักงาน

 ในปี 2563 บริษัทมีจำานวนพนักงาน ณ เดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 1,247 คน แบ่งเป็นพนักงานประจำา สำานักงานกรุงเทพ เท่ากับ 247 คน  
และโรงงานบางสะพาน เท่ากับ 1,000 คน และแบ่งเป็นระดับพนักงาน

การจ้างงาน

 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานบริษัทได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง โอนย้าย ไปดำารงตำาแหน่งใหม่โดยคัดเลือกจากพนักงานที่มีความรู้  
ความสามารถ คุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำาแหน่งดังกล่าว ในกรณีไม่สามารถหาพนักงานที่มีความเหมาะสมสำาหรับตำาแหน่งดังกล่าวได้  
บริษัทจะรับจากบุคคลภายนอก สำาหรับคุณสมบัติผู้สมัครบริษัทเปิดรับผู้สมัครทุกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ที่มีอายุไม่ต่ำากว่า 18 ปี และมีคุณวุฒ ิ
และความสามารถในการปฏิบัติงาน การสรรหาคัดเลือกผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถเข้าปฏิบัติงานในตำาแหน่งอย่างเป็นธรรม 
และมีประสิทธิภาพ บริษัทดำาเนินการทดสอบและการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ในปี 2563 ประกาศตำาแหน่งงานจำานวน 206 ตำาแหน่ง  
มจีำานวนผู้สมคัรเขา้รบัการคดัเลอืกจำานวน 491 คน สามารถสรรหาวา่จา้งไดจ้ำานวน 193 คน แบง่เปน็บคุคลภายนอกไดร้บัคดัเลอืกแลว้ 134 คน  
พนักงานภายในได้รับการคัดเลือกจำานวน 59 คน สำาหรับผู้พิการและผู้ทุพลภาพนั้นด้วยลักษณะงานทำาให้บริษัทรับผู้พิการทำางานได้จำากัด  

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ช่วยเหลือผ่านการสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ระดับบริหาร

61  คน

ระดับบังคับบัญชา

512  คน
 

 
ระดับจัดการ

208  คน
 

ระดับปฏิบัติการ

466  คน
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การพัฒนาพนักงาน

 บริษัทได้กำาหนดแนวทางพัฒนาพนักงานให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ พัฒนาตามแนวทาง Competency  
Base Training เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นคนเก่ง คนดี ตามวิถีเอสเอสไอ (SSI WAY) เพื่อก้าวสู่การทำางานอย่างมืออาชีพ โดยในปี 2563  
บริษัทได้จัดอบรมและส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่

การฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มพนักงานเอสเอสไอในปี	2563

แนวทาง วิธีการ ผลงานปี	2563

การสอนงานขณะปฏบิัตงิาน 

(On-the-Job Training)

การกำาหนดมาตรฐานความรู้และทักษะที่จำาเป็นของตำาแหน่งงานต่างๆ แล้วหัวหน้า

งานรับผดิชอบในการสอนงานให้พนักงานในตำาแหน่งงานดังกล่าว สามารถทำาได้

ตามระดับความรู้และทักษะที่ต้องการ โดยมกีารตดิตามประเมนิผลอย่างใกล้ชดิ 

เป็นประจำา

จำานวนพนักงาน  

127 คน

การอบรมภายในบรษิัท

(In-house Training)

1.  จัดอบรมภายในบรษิัท โดยเชญิวทิยากรภายในและภายนอก

 ที่มคีวามรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 

2.  จัดกจิกรรม Knowledge Sharing เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการทำางาน

โดยมเีนื้อหาเกี่ยวกับ

ด้านการจัดการ

ด้านพฤตกิรรมในการทำางาน

ด้านเทคนคิในการทำางานเฉพาะ

ด้านการเพิ่มผลผลติ 

ด้านคุณภาพ

ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

116 หลักสูตร

(276 ครั้ง)

ผู้เข้าร่วม 1,173 คน

ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 

27.22 ชั่วโมง/คน/ปี 

การพัฒนาพนักงานให้เป็นคนด ี

คนเก่ง ตามวถิเีอสเอสไอ (SSI WAY)

กจิกรรมพัฒนาพนักงานให้รับทราบพฤตกิรรมตามค่านยิม/Core Competency 

“iFacts”

จัดกจิกรรม 25 ครั้ง 

ผู้เข้าร่วม 1,002 คน

การอบรมภายนอกบรษิัท

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(Domestic and Overseas Training)

การส่งเสรมิพนักงานไปอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันภายนอกทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ

58 หลักสูตร

ผู้เข้าร่วม 142 คน

ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 

0.77 ชั่วโมง/คน/ปี 

การรับทราบแผนกลยุทธ์ประจำาปีของ

แต่ละสายงาน ผ่านการนำาเสนอผลงาน

Annual Business Plan Conference

พนักงานระดับจัดการขึ้นไป รับทราบ นโยบาย แผนกลยุทธ์ ผ่านการรายงาน 

การดำาเนนิงานตามแผนงาน (Annual Business Plan Conference)  

ตามแผนธุรกจิของแต่ละสายงาน

พนักงานระดับ 

จัดการขึ้นไป 

ผู้เข้าร่วม 295 คน
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การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์

 บรษิทัให้ความสำาคญักับสวัสดกิารและผลประโยชนข์องพนกังาน 
ตามทีก่ฎหมายกำาหนด ไดแ้ก ่วนัลาและวนัหยดุตา่งๆ นอกจากนี ้บรษิทั 
ยังได้จัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ตามความเหมาะสมของสภาพ 
การทำางานในแต่ละพื้นที่ อาทิ
 • จัดชุดเครื่องแบบพนักงานให้ 2 ชุดต่อปี 
 • จัดรถรับส่งเพื่ออำานวยความสะดวกในการเดินทางมา 
ปฏิบัติงาน 5 เส้นทาง รอบอำาเภอบางสะพาน
 • จัดเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้สำาหรับพนักงานที่มีภูมิลำาเนา
อยู่นอกเขตอำาเภอบางสะพาน
 • จดัขา้วฟรแีละอาหารราคาประหยดั โดยยังควบคมุสขุอนามยั
ที่เหมาะสมให้กับพนักงาน
 • เงนิชว่ยเหลอืสำาหรบัพนักงานทีป่ฏบัิตงิานโรงงานบางสะพาน
 • จัดเงินช่วยเหลือค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
นอกพื้นที่และต่างประเทศ
 • จัดเงินช่วยเหลือสำาหรับพนักงานปฏิบัติงานกะ
 • จัดกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เพื่อให้พนักงานได้มีเงินทุนไว้ 
เมื่อออกจากงาน
 • จัดสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้พนักงานมีเงินออม และให้ 
ความช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อน
 • การประกนัสขุภาพ ประกนัชวีติ และประกนัภัยเดนิทางสำาหรบั
การเดินทางไปต่างประเทศ
 • การประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับพนักงาน

การดูแลพนักงานในสถานการณ์โควิด 19

 บรษัิทให้ความสำาคญักับสขุภาพและความปลอดภัยของพนกังาน 
ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19)  โดยบริษัทได้จัดต้ังคณะทำางานเฉพาะกิจรองรับสถานการณ์ 
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากบริษัท 
ในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ดำาเนินการมาตรการเพื่อช่วยเหลือและปกป้อง 
พนักงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19  
ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ และสนับสนุนมาตรการป้องกัน 
ตามมาตรการของ ศบค. โดยมีการดำาเนินการมาตรการภายใน ดังนี้
 • จัดตั้งศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อสารข้อมูล 
ที่ถูกต้องให้กับพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักสาธารณสุข 
 • ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่โควิด 19 (COVID-19)
 • กำาหนดให้พนักงาน ผู้มาติดต่อต้องรับการตรวจวัดอุณหภูมิ 
ร่างกายตามมาตรการคัดกรองและสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า 
ก่อนเข้าปฏิบัติงานในสำานักงานหรือโรงงานร้อยละ 100
 • จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้เพียงพอต่อพนักงาน

 • จดัให้มจุีดวางแอลกอฮอล์หรอืเจลลา้งมอื ใหบ้รกิารในบรเิวณ
จุดคัดกรองทางเข้า-ออกของสถานประกอบการ และทำาความสะอาด
พื้นที่ที่มีการใช้ร่วมกันด้วยน้ำายาฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำาเสมอ เช่น  
รถรับส่งพนักงาน พื้นที่ภายในสำานักงาน ประตู ห้องน้ำา ลิฟต์ 
 • กรณีพบเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงให้พนักงานเข้ารับการตรวจ 
คดักรองหาเชือ้โควดิและหยดุเฝา้ดอูาการทีบ่า้น 14 วนัตามคำาแนะนำา
ของแพทย ์และตอ้งรายงานผลใหฝ้า่ยบคุคลทราบอยา่งละเอยีดทกุวนั
 • ให้พนักงานงดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงทุกกรณี
 • งดหรือหลีกเลี่ยงการประชุมสัมมนา โดยเฉพาะที่มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมาจากพื้นที่เสี่ยง
 • ให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ที่บ้าน (Work From Home) 

แรงงานสัมพันธ์

 บริษัทเห็นความสำาคัญของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน 
กับผู้บริหาร เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศการทำางานที่มีประสิทธิภาพ  
ให้พนักงานมีความสมดุลระหว่างชีวิตการทำางานและชีวิตครอบครัว 
(Work Life Balance) จึงได้ดำาเนินการโครงการสายสัมพันธ์ในองค์กร 
(Care Organization) อย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรม ดังนี้
 • Meet Management การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
กับผู้บริหาร ซึ่งมีกิจกรรม
   - การแถลงนโยบายประจำาปี  และเวทีประชุมแผนงานประจำาปี  
(Annual Business Plan Conference) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
และกรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ทราบถึงแผนกลยุทธ์และนโยบาย
ที่บริษัทจะมุ่งดำาเนินการให้พนักงานระดับจัดการขึ้นไปได้รับทราบ
  - การรายงานผลการดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ บริษัท
กำาหนดให้พนักงานระดับจัดการขึ้นไปได้รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ที่ได้จัดทำาไว้ เพื่อให้พนักงานระดับจัดการหน่วยงาน 
อื่นได้รับทราบรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหาร 
เพื่อการปรับปรุง
  - การชี้แจงกลยุทธ์ของสายงาน ผู้บริหารแต่ละสายงาน
จัดประชุม ชี้แจง อธิบายให้พนักงานในสายได้รับทราบกลยุทธ์ที่ต้อง
ดำาเนินการ เพื่อให้สร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่พนักงาน
  - ผูบ้รหิารพบปะพนกังานและรว่มในกจิกรรมตา่งๆ ด้วยกนั  
การเยี่ยมเยียนพนักงานในสายการผลิต กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม 
จติอาสารว่มกบัพนกังาน และกจิกรรมบรจิาคโลหติ กจิกรรมทำาบญุใน
วันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมคนดี คนเก่งตามวิถีเอสเอสไอ กิจกรรม
เสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมองค์กร เป็นต้น
 • โครงการเพิม่ความผาสุกของพนกังานและครอบครวัพนกังาน 
จัดกิจกรรมโครงการบ้านอบอุ่น เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน
และครอบครัว จำานวน 120 ครอบครัว การจัดงาน Family Day  
การจัดงานวันเด็ก และจิตอาสา
 • 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	2563

• สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบนโยบาย ทศิทาง การดำาเนนิงาน

และผลประกอบการที่สำาคัญของบรษิัทโดยตรงจากกรรมการผู้จัดการใหญ ่

และผู้บรหิาร

2 ครั้ง

การจัดเวทนีำาเสนอผลงาน

และแผนการดำาเนนิงาน

เพื่อให้พนักงานระดับจัดการทุกคนได้รับทราบและร่วมแสดงความคดิเห็น 

เกี่ยวกับแนวทางการดำาเนนิธุรกจิในภาพรวมของบรษิัท ของแต่ละสายงาน  

เพื่อสามารถนำาไปสื่อสารและถ่ายทอดต่อสู่ทมีงานในระดับฝ่ายและส่วนได ้

โดยชัดเจนถูกต้องและทั่วถงึ

2 ครั้ง

เสยีงตามสาย เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลโดยตรงจากผู้บรหิารสายงานต่างๆ  

เพื่อให้เข้าใจในภาพรวมของธุรกจิและกระบวนการทำางานที่เกี่ยวข้อง

สัปดาห์ละ 5 วัน

ประชุมประจำาเดอืน/ประชุมประจำา 

สัปดาห์ (Morning Talk)

เพื่อให้ผู้จัดการและพนักงานในฝ่ายงานได้มกีารปรกึษา พูดคุยเกี่ยวกับ 

ข่าวสารบรษิัท ตดิตามงาน ปัญหาและอุปสรรคในการทำางาน

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์เข้าพบพนักงาน 

ตามหน่วยงาน (Face to Face)

เข้าพบพนักงานแต่ละหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  

และกจิกรรมของบรษิัท พร้อมทั้งรับฟังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

จากพนักงาน เพื่อนำาไปดำาเนนิการหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง

4 ครั้ง

ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์เยี่ยมพบพนักงาน 

ที่ปฏบิัตงิานกะในพื้นที่ทำางาน

เยี่ยมพบพนักงานในพื้นที่ปฏบิัติงาน รับฟังความคดิเห็นและให้คำาแนะนำาปรกึษา 

ในเรื่องต่างๆ

9 ครั้ง

คณะกรรมการสวัสดกิาร เพื่อให้ฝ่ายบรหิารทราบความต้องการของพนักงาน โดยฝ่ายตัวแทนของพนักงาน 

และเป็นการส่งเสรมิความเข้าใจอันดรีะหว่างผู้บรหิารและพนักงาน 

4 ครั้ง

จัดทำาจดหมายข่าวอเิล็กทรอนกิส์ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกจิกรรมของบรษิัท  

ทั้งที่ดำาเนนิการแล้วและกำาลังจะดำาเนนิการ รวมทั้งให้ความรู้และสาระ 

ที่เป็นประโยชน์ในการดำารงชวีติและเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ

520 เรื่อง

การจัดกจิกรรมเสรมิสร้าง

และปลูกฝังค่านยิมขององค์กร

เพื่อเป็นช่องทางในการเรยีนรู้และเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กร

ในการส่งเสรมิให้พนักงานมพีฤตกิรรม หรอืมวีธิกีารดำาเนนิชวีติ

ตามแนวทางของ “วถิเีอสเอสไอ” ที่เป็นการส่งเสรมิให้พนักงาน 

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

จัดกจิกรรม  

14 กจิกรรม

โทรทัศน์เพื่อการสื่อสารภายใน 

(Internal TV)

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำาคัญต่างๆ ไปยังพนักงานได้อย่างรวดเร็วและทั่วถงึ 295 เรื่อง

การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์  

(Social Media) เช่น Facebook  

Fan Page SSI Employee Relations  

and Welfare

เพื่อให้พนักงานทราบข่าวสาร สาระต่างๆ ขององค์กร โดยใช้เป็นการสื่อสาร 

สองช่องทาง ระหว่างบรษิัทและพนักงาน ทั้งนี้ การนำา Social Media  

ที่เป็นการสื่อสารที่ทันสมัย เข้าถงึกลุ่มเป้าหมายได้ทุกที่ทุกเวลา  

ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต หรอืระบบสื่อสารทางโทรศัพท์แบบสมาร์ตโฟน

520 เรื่อง
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การพัฒนาทุนทางสังคมและชุมชน

 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวทาง 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผู้มีส่วน 
ได้เสีย บนหลักพื้นฐานสามประการ คือ ความคิดสร้างสรรค์ การมี 
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และประสิทธิภาพของการดำาเนินการ  
โดยในปี 2563 บริษัทได้ดำาเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชน  
30 โครงการ (รวมกิจกรรมเอสเอสไออาสา 14 กิจกรรม) ผู้มีส่วน 
ได้เสียที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมประมาณ 18,434 คน โดยแบ่ง
ออกเป็นสองส่วน คือ การพัฒนาทุนทางสังคมซึ่งมุ่งเน้นการสร้าง 
ความแข็งแกร่งให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม และส่วนที่สอง คือ 
การพัฒนาชุมชน ใน 4 ด้านหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้  
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งการสนับสนุนเพิ่มเติม 
ในกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมพื้นถิ่น

การพัฒนาทุนทางสังคม

 กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน 2563 
 (เวอร์ชวลรัน)
 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) จัดการเดิน-วิ่งการกุศล  
ฅนเหล็กมินิมาราธอน (เวอร์ชวลรัน) 2563 มอบเงินรายได้จาก 
การจัดการแข่งขัน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายรวมจำานวน 3 ล้านบาท  
แก่ 20 มูลนิธิที่ดูแล และให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส กิจกรรม 
ดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2563  
มีลูกค้า คู่ค้าองค์กรธุรกิจเข้าร่วม 102 บริษัท และมีพนักงาน 
และประชาชนร่วมสนับสนุน จำานวน 850 คน จากการจัดกิจกรรม 
อย่างต่อเนื่อง ทำาให้ยอดบริจาครวม 13 ปี กว่า 31.9 ล้านบาท 
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 โครงการความร่วมมือ Save Bangsaphan
 จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างทุกพื้นที่ บริษัท 
จึงได้ผนึกกำาลังกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนจัดโครงการ 
Save Bangsaphan ขึ้น เพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันการระบาด 
ของไวรัสโควิด 19 ให้แก่พนักงาน ประชาชน ชุมชนบางสะพาน  
ตลอดจนบุคลากรสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกัน
การแพร่ระบาดเกิดความปลอดภัยหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด  
โดยได้ดำาเนินการ อาทิ สนับสนุนให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งเสริมกลุ่มอาชีพท้องถิ่นผลิต
หน้ากากผ้าสำาหรับใช้ทดแทนและบรรเทาปัญหาการขาดแคลน 
หนา้กากอนามัยทีจ่ำาเป็นสำาหรบัเจา้หนา้ทีท่างการแพทยแ์ละพระสงฆ ์
ทั้งอำาเภอบางสะพาน สนับสนุนอาหารสำาเร็จรูป แอลกอฮอล์เจล 
ให้ด่านสกัดและจุดตรวจ 11 จุด ครอบคลุมทั้งอำาเภอบางสะพาน  
และตู้ปันสุข
 สนับสนุนไข่ไก่-ไข่เป็ดจำานวนประมาณ 10,000 ฟองให้อำาเภอ
บางสะพานเพือ่แจกจา่ยใหแ้ก่ประชาชน มอบชุดป้องกันภัยส่วนบคุคล 
(PPE) ให้แก่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และชุดปฏิบัติการกู้ชีพ 
กู้ภัยมูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถานบางสะพาน มอบเครื่องวัด 
อุณหภูมิอินฟาเรดให้สาธารณสุขอำาเภอบางสะพาน มอบประตู  
COVID-Clear ที่อำาเภอบางสะพาน สนับสนุนหน้ากากอนามัย  
หน้ากาก N95 ชุดป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) และเครื่องอบ UV 
Sterilizer เพื่อใช้อบฆ่าเชื้อ ให้โรงพยาบาลบางสะพาน ร่วมออกแบบ 
และสนับสนุนงบประมาณในการสร้างห้องความดันลบจำานวน 2 ห้อง
เพื่อใช้งานในห้องฉุกเฉิน และห้องทันตกรรมโรงพยาบาลบางสะพาน 
สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสนามศูนย์ห่วงใยคนสาคร
แห่งที่ 10 จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น

การพัฒนาชุมชน 

 ในป ี2563 บรษิทัไดร้ว่มดำาเนนิโครงการพฒันาชมุชน 28 โครงการ 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตจำานงอันแน่วแน่ของการเป็นพลเมืองที่ดี 
และได้รับความไว้วางใจจากชาวบางสะพานและผู้มีส่วนได้เสีย ด้วย
มุ่งหวังที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมในการดำาเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข การพัฒนาชุมชนนี้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 
จากทกุภาคสว่น ทัง้บรษิทั พนักงาน ประชาชนในชมุชน และหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการพัฒนาการศึกษา การส่งเสริมดูแลและรักษา 
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพและรายได้ การร่วมดูแลทำานุบำารุง
ศาสนาและวัฒนธรรม รวมท้ังการพัฒนากิจกรรมจิตอาสาของ
พนักงานภายใต้โครงการ “เอสเอสไออาสา” 
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ร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาชุมชน

 การดำาเนินงานกองทุนสหวิริยา
 ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน
 โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพานเปน็โครงการทีมุ่ง่พัฒนาคณุภาพการศกึษาในพืน้ทีอ่ำาเภอ
บางสะพาน แบบองคร์วม 3 มติ ิคอื สถานศกึษา บุคลากร และนกัเรยีน  
โดยได้รับความร่วมมือจากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
ในการดำาเนนิโครงการฯ โดยจดัประกวดแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา  
ระยะเวลา 3 ปขีองโรงเรยีนระดบัประถมศกึษาในเขตอำาเภอบางสะพาน 
และมอบทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษามูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท 
ในระยะเวลา 3 ปีให้แก่โรงเรียนที่ชนะการประกวด ทั้งนี้ ได้เริ่มดำาเนิน
โครงการตัง้แตป่ ี2554 จนถงึปจัจุบนั (รุน่ที ่9) ซึง่ในป ี2563 มโีรงเรยีน 
อยูร่ะหวา่งดำาเนนิโครงการจำานวน 3 รุน่ รวม 12 โรงเรยีน ประกอบดว้ย 
รุน่ที ่7 เริม่ดำาเนนิการป ี2561 ไดแ้ก่ โรงเรยีนสมาคมเลขานกุารสตร ี1  
ตำาบลชัยเกษม โรงเรียนบ้านเขามัน ตำาบลชัยเกษม โรงเรียนบ้านคลองลอย  
ตำาบลร่อนทอง และโรงเรียนบ้านสวนหลวง ตำาบลพงศ์ประศาสน์ 
รุ่นที่ 8 เริ่มดำาเนินการปี 2562 ได้แก่ โรงเรียนบางสะพาน ตำาบล 
แม่รำาพึง โรงเรียนบ้านดอนสง่า ตำาบลกำาเนิดนพคุณ โรงเรียน 
บ้านห้วยแก้ว ตำาบลพงศ์ประศาสน์ และโรงเรียนบ้านวังยาว ตำาบล
ทองมงคล รุ่นที่ 9 เริ่มดำาเนินการปี 2563 ได้แก่ โรงเรียนวัดถ้ำาคีรีวงศ์  
ตำาบลธงชยั โรงเรยีนบ้านชะมว่ง ตำาบลพงศป์ระศาสน ์โรงเรยีนอนุบาล
บางสะพาน ตำาบลกำาเนิดนพคุณ และโรงเรียนบ้านทองมงคล ตำาบล
ทองมงคล

 ท้ังนี้ โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บางสะพาน ในป ี2563 มโีรงเรยีนทีอ่ยูใ่นโครงการ 12 แหง่ ทกุโรงเรยีน
ในโครงการได้ผ่านการนิเทศติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์ 
ที่ระบุไว้ในแผน โดยมี 8 โรงเรียนที่อยู่ระหว่างการดำาเนินงาน 
ตามแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา ระยะ 3 ป ีซึง่ในปกีารศึกษา 2563 
มีผลคะแนนรวมเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระฯ จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาตชิัน้พืน้ฐาน (O-NET) เพิม่ขึน้ร้อยละ 4.18 และอกี 4 โรงเรยีน
จะเริ่มดำาเนินการในปีการศึกษา 2564
 
 โครงการพัฒนาช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร
 บรษิทัรว่มมอืกบัสำานกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.) 
และวทิยาลัยการอาชพีบางสะพาน ภายใตโ้ครงการพฒันาชา่งเทคนคิ 
เพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร เพื่อร่วมพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พร้อมพัฒนาขีดความสามารถ
ของนักศึกษาให้สอดคล้องและรองรับกับความต้องการของกลุ่ม
อตุสาหกรรมเหลก็และอตุสาหกรรมตอ่เนือ่ง ดำาเนนิการมาแลว้ 13 รุน่  
ผลิตช่างเทคนิคจาก 4 สาขา คือ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเทคนิค 
เครื่องกลอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคไฟฟ้า และการจัดการคลังสินค้า 
จำานวน 722 คน โดย 195 คนได้ร่วมงานกับกลุ่มเหล็กสหวิริยา  
นอกเหนือจากนี้โครงการนี้นับเป็นต้นแบบระบบทวิภาคีระหว่าง 
ภาคการศึกษาอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานราชการกับกลุ่มเหล็ก
สหวิริยาซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชนอีกด้วย
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 โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชน 
 บริษัทและกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษา
กลุ่มเหล็กสหวิริยาประจำาปี 2563 ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นที่เรียนดี  
ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จาก 20 โรงเรียนในเขตอำาเภอ
บางสะพานจำานวน 374 ทุน มูลค่ารวม 844,500 บาท ดังนี้
 • ทุนการศึกษาทั่วไประดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา  
จำานวน 233 ทุน มูลค่า 272,500 บาท
 • ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องจำานวน 10 ทุน มูลค่า 350,000 บาท 
 • ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำานวน 10 ทุน มูลค่า  
55,000 บาท
 นอกจากนี้ พนักงานบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ร่วมสนับสนุน
ทุนการศึกษาเพิ่มเติมจากส่วนของบริษัท ภายใต้กิจกรรม “ทุนนี้.. 
เพื่อน้อง” จำานวน 121 ทุน มูลค่า 167,000 บาท 

 โครงการเติมความฝัน ปันความรู้
 บริษัทและกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกับโรงเรียนบางสะพานวิทยา 
จดักจิกรรมประมวลความรูท้างวชิาการ สอนเสรมิความรูท้างวชิาการ
ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (วิทย์-คณิต-อังกฤษ-ไทย-สังคม)  
เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนสู่การทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) วชิาความถนดัทัว่ไป (General Attitude  
Test: GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ  
(Professional and Academic Aptitude Test: PAT) พัฒนาทักษะ
ความสามารถเชิงวิชาการก่อนก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยมีนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาในเขตอำาเภอบางสะพานและ
ใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม และโรงเรียนทับสะแกวิทยา  
เข้าร่วมจำานวน 563 คน

 โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น   
 บริษัทได้ร่วมกับสถานศึกษาและชุมชนในพ้ืนท่ี จัดต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้อง 
กับบริบทสังคมในท้องถ่ิน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืน ท้ังน้ี มีพนักงานท่ีมีประสบการณ์เฉพาะด้านสมัครเป็น 
ครูอาสา จำานวน 4 คน สอนหนังสือให้กับนักเรียนในหัวข้อ “เหล็กกับชีวิต 
ประจำาวัน” และหัวข้อ “อุตสาหกรรมเหล็กกับการพัฒนาชุมชน”  
โดยมีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ของโรงเรียนท่ีเข้าร่วม 
โครงการ จำานวน 635 คน ได้รับความรู้จากครูอาสาเอสเอสไอ  
จำานวน 18 ช่ัวโมงเรียน
 ท้ังน้ี ในปี 2563 ได้ดำาเนินกิจกรรมการสอนอย่างต่อเน่ือง 
ในพ้ืนท่ีโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน  
โรงเรียนบางสะพาน โรงเรียนวัดนาผักขวง โรงเรียนบ้านชะม่วง  
โรงเรียนบ้านดอนสำาราญ และโรงเรียนบ้านท่าขาม ซ่ึงได้เร่ิมดำาเนินการ 
มาต้ังแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการรวมท้ังส้ิน 
จำานวน 6 แห่ง
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 3. กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลธงชัย โดยดำาเนินการร่วมกับ 
สภาผู้นำาชุมชนบ้านทางสาย หมู่ 9 ตำาบลธงชัย และโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบลบ้านถ้ำาคีรีวงศ์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี 
ของผู้สูงอายุ ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วม 133 คน 
 4. การประเมนิผลการดำาเนนิงานสภาผูน้ำาชมุชนประจำาป ี7 แหง่ 
โดยสภาผู้นำาชุมชนทุกแห่งมีผลการดำาเนินงานในระดับดีมาก 
 5. การเขา้รว่มงานกบัองคก์รภาคเีครอืขา่ยภายนอก โดยการนำา
ตัวแทนสภาผู้นำาชุมชน จำานวน 2 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น
โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เช่น การประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายความสุขชุมชน วิทยากรบรรยายการสนับสนุนขับเคลื่อน 
จงัหวดัคณุธรรม (จงัหวดัพระนครศรอียธุยา) การประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
ในการทดลองใช้มาตรฐานด้านคุณธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
ในองค์กร บันทึกเทปรายการ “ไขรหัสองค์กรคุณธรรม” เป็นต้น 
 
 โครงการ “มหกรรมสหวิริยาร่วมพัฒนา” 
 เปน็การดำาเนินงานภายใตค้วามรว่มมือการจัดงานรว่มกบัอำาเภอ
บางสะพานและศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยเปิดโอกาส 
ให้หน่วยงาน องค์กร และชุมชนต่างๆ ที่ได้ร่วมดำาเนินกิจกรรม 
ด้านการพัฒนาต่างๆ กับกลุ่มเหล็กสหวิริยา และศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) ได้จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลการดำาเนินงาน
ของตนเอง เพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงาน องค์กร และชุมชนอื่นๆ  
ที่ เข้าร่วมงาน และรวมไปถึงบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูล 
ผลการดำาเนินงานของตนเอง ภายใต้กิจกรรม “ตลาดนัดความสุข
ชุมชน” ครั้งที่ 5 พร้อมท้ังได้มีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน โดยมีชุมชน องค์กร และหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดแสดง
นทิรรศการ จำานวน 49 บทู 35 หนว่ยงาน องคก์ร ชุมชน จาก 12 จงัหวดั 
และมีผู้เข้าร่วมงาน จำานวน 507 คน

พฒันาอาชพีเพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจครวัเรอืน

 โครงการธนาคารชุมชน 
 บริษัทและกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ดำาเนินงานด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับชุมชนที่ตั้งอยู่รอบ
โรงงาน จำานวน 18 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 4 ตำาบล โดยมีการสนับสนุน 
และส่งเสริมให้ชุมชนดำาเนินการจัดตั้งธนาคารชุมชน จำานวน 18 แห่ง 
โดย ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563 มีกองทุนรวมทัง้สิน้ 41,510,101 บาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 38,609,970 บาท (เพิ่มขึ้น 2,900,131 
บาท) และมีสมาชิกร่วมโครงการได้รับประโยชน์ รวม 3,665 ราย  
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่  3,487 ราย (เพิ่มขึ้น 178 ราย)  
และมีการจัดตั้งสภาผู้นำาชุมชน จำานวน 7 แห่ง เพื่อทำาหน้าที่บริหาร
จัดการชุมชนของตนเองแบบมีส่วนร่วม
 เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องปี 2563 ได้มีการดำาเนินงาน
โดยเน้นในเรือ่งการยกระดบัและพัฒนาศักยภาพ โดยมกีจิกรรมตา่งๆ 
ภายใต้โครงการ ดังนี้ (1) กิจกรรมธนาคารชุมชนต้นแบบ (การจัดการ
ขยะ) โดยมชีมุชนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม จำานวน 5 แหง่ (2) เวทกีารประเมนิ
ผลการดำาเนินงานธนาคารชุมชนประจำาปี 18 ธนาคาร โดยธนาคาร
ชุมชนทุกแห่งมีผลการดำาเนินงานในระดับดีมาก

 โครงการสภาผู้นำาชุมชน
 บรษิทัไดร่้วมสง่เสรมิใหช้มุชนไดจ้ดัตัง้สภาผูน้ำาชุมชน เพือ่บรหิาร
จัดการชุมชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ หน่วยงานภาครัฐ  
รวมทั้งกลุ่มเหล็กสหวิริยา ในปี 2563 ได้มีการดำาเนินงานต่างๆ  
ภายใต้โครงการ ดังนี้ 
 1. เวทีติดตามผลการดำาเนินงาน (สัญจร) จำานวน 1 คร้ัง  
เพื่อติดตามรายงานแผนและผลการดำาเนินงานของสภาผู้นำาชุมชน 
 2. การพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำาชุมชน เพื่อต่อยอดการดำาเนิน
ธุรกิจชุมชน โดยการศึกษาดูงาน เรื่อง “การบริหารจัดการพลังงาน 
ชีวมวล” ณ ศูนย์เชื้อเพลิงและพลังงานจากชีวมวล คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และเรื่อง 
“การบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”  
ณ ศนูยเ์รยีนรูช้มุชน บา้นคลองหวัชา้ง ตำาบลคลองเรอื อำาเภอวหิารแดง 
จังหวัดสระบุรี 
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 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบางสะพาน
 ในปีนี้บริษัทยังคงเป็นคู่ค้ากับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการตลาดบ้านดอนสง่า สำาหรับ
จำาหน่ายข้าวสารเพื่อเป็นสวัสดิการให้ กับพนักงานรวมทั้งสิ้น 
1,017,150 บาท และได้เชิญชวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จำานวน 
4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ชุมชนสามแยก 
บ้านสวน ตำาบลร่อนทองกลุ่มแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร 
บา้นหนองจันทร ์ตำาบลชัยเกษม เครอืขา่ยกลุม่เกษตรอนิทรยีส์ามอา่ว  
บ้านหินปิด อำาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่ม
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากพรุแม่รำาพึง บ้านท่ามะนาว ตำาบลแม่รำาพึง  
เขา้ร่วมแสดงผลงานและจำาหนา่ยผลติภัณฑข์องกลุม่ ในงานมหกรรม
สหวิริยาร่วมพัฒนา ประจำาปี 2563 ณ ที่ว่าการอำาเภอบางสะพาน  
และกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และคุณภาพ  
ณ โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน เพื่อส่งเสริมรายได้ เพิ่มช่องทาง 
การจดัจำาหน่ายสนิค้า และประชาสมัพันธ์ใหแ้ก่กลุม่วสิาหกจิในชมุชน

 การเพิ่มสัดส่วนการรับพนักงานในพื้นที่
 ด้วยนโยบายการส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่และต้องการให้
ประชาชนในอำาเภอบางสะพานและใกล้เคียงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่น 
ในการหารายได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มเหล็กสหวิริยา 
ที่โรงงานบางสะพานมีการจ้างงานพนักงานในปี 2563 จำานวน  
2,886 คน เป็นพนักงานที่มีภูมิลำาเนาในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จำานวน 2,205 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 75 นอกจากนี้ ยังมีการจ้าง
พนักงานรับเหมาจำานวน 520 คน

 สนับสนุนสินค้าและบริการจากชุมชนบางสะพาน
 บริษัทสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมรายได้ของกลุ่มผู้ผลิต
สินค้าชุมชนในพื้นที่อำาเภอบางสะพานด้วยการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ 
และสินค้าภายในชุมชน จากกลุ่มอาชีพต่างๆ จากชุมชนบางสะพาน
มูลค่ารวมประมาณ 256 ล้านบาท และในปี 2564 คาดว่าจะมีมูลค่า
การจัดซื้อจัดหาจากชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น 260 ล้านบาท
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ดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 บริษัทให้ความสำาคัญเป็นอย่างย่ิงต่อความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
และทรพัยากรธรรมชาต ิซึง่นอกจากการควบคมุดแูลกระบวนการผลติ  
เพ่ือให้ม่ันใจว่ามลสารท่ีระบายออกจากกระบวนการผลิตไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อคุณภาพชีวิตและอาชีวอนามัยของพนักงานและคนในชุมชนแล้ว  
บริษัทยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินกิจกรรม 
รณรงค์ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

 ศูนย์เรียนรู้และการจัดการขยะในชุมชน
 บริษัทได้ร่วมกับชุมชนจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้และการจัดการขยะ
ในชุมชน” ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งลานควาย ตำาบลแม่รำาพึง อำาเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน ลดปริมาณขยะในชุมชน และคัดแยกขยะ นำาขยะมาใช้ 
ให้เกิดประโยชน์สุงสุด รวมถึงกำาหนดแนวทางในการสร้างชุมชนต้นแบบ  
และศูนย์เรียนรู้ในการจัดการขยะโดยชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่หมู่บ้าน 
เศรษฐกจิหมนุเวยีนตน้แบบ โดยได้จดักจิกรรมศกึษาดงูานทีศ่นูยเ์รยีนรู ้
ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านรางพลับ ตำาบลกรับใหญ่  
อำาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีผู้นำาชุมชน ตัวแทนชุมชน ตัวแทน 
องค์การบรหิารส่วนตำาบลแมร่ำาพงึ รว่มศกึษาดงูาน เพือ่นำามาประยุกต ์
ใช้กับศูนย์เรียนรู้และการจัดการขยะในชุมชนบ้านทุ่งลานควายต่อไป
 ทั้งนี้ ในปี 2564 ได้มีแผนงานที่จะร่วมกันจัดการขยะอินทรีย์ 
ในครัวเรือน การเพ่ิมมูลค่าจากวัสดุท่ีใช้แล้ว การคืนถังขยะให้กับองค์การ 
บรหิารสว่นตำาบลแมร่ำาพงึ และการจดัทำาธนาคารน้ำาใตด้นิ ตามลำาดบั

ส่งเสริมสังคม-จรรโลงวัฒนธรรมและศาสนา

 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก 2563 บางสะพาน 
 บริษัทร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับองค์การ
บริหารส่วนตำาบลแม่รำาพึง องค์การบริหารส่วนตำาบลกำาเนิดนพคุณ 
องค์การบริหารส่วนตำาบลพงศ์ประศาสน์ องค์การบริหารส่วนตำาบล
ชัยเกษม เทศบาลตำาบลบ้านกรูด โรงเรียนบ้านท่าขาม โรงเรียน 
วัดนาผักขวง โรงเรียนบ้านดอนทอง โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว โรงเรียน
บ้านเขามัน โรงเรียนมัธยมนพคุณ โรงเรียนบ้านดอนสำานัก โรงเรียน
วัดดอนยาง อำาเภอบางสะพาน และโรงเรียนบ้านช้างเผือก อำาเภอ
บางสะพานน้อย

 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ธนาคารชุมชนและสภาผู้นำาชุมชน
 บริษัทได้ร่วมจัดกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริม
ความสามคัค ีความสมัพนัธอ์นัด ีและสุขภาพทีด่ใีหแ้กส่ภาผูน้ำาชมุชน 
คณะกรรมการและสมาชกิธนาคารชมุชน และสภาผูน้ำาชมุชน 18 แหง่ 
โดยดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น 180 คน คือ พื้นที่สาธารณะ 
บ้านทุ่งนุ่น หมู่ที่ 10 ตำาบลพงศ์ประศาสน์ 

 โครงการบริหารความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
 บริษัทร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมภายในชุมชนเพื่อเสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์ที่ดีและเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและ
ครอบคลุม 7 ตำาบลในเขตพื้นที่อำาเภอบางสะพาน และพื้นที่ใกล้เคียง  
ชุมชนได้รับผลประโยชน์กว่า 10,000 คน อาทิ ร่วมสนับสนุน 
กิจกรรม See Sun Run Sea #Season2 โรงเรียนบางสะพานวิทยา  
ร่วมสนับสนุนวิ่งการกุศล Run for School โรงเรียนบางสะพาน 
สนับสนุนการทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนต่างๆ สนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา สนับสนุนการจัดงานกีฬานักเรียนอำาเภอ
บางสะพาน สนบัสนนุการจดังานทอ่งเทีย่วประจวบครีขีนัธ ์มหศัจรรย์ 
เมืองสามอ่าว สนับสนุนโครงการลดการใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น

 สนับสนุนจุดบริการประชาชนช่วงรณรงค์ความปลอดภัย
 เพื่อให้คนไทยร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ตามแนววิถีใหม่ บริษัท
ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่มให้กับหน่วยงานภาครัฐและอาสาสมัคร  
ณ จุดบริการประชาชนจำานวน 11 จุด ในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงรณรงค์ 7 วันแห่งความปลอดภัย  
เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวต้อนรับ 
ปีใหม่ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกำาลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร 
ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลอำานวยความสะดวกประชาชนที่สัญจร
ทางถนนในวันหยุด เดินทางด้วยความปลอดภัย ช่วยป้องกัน  
และลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดช่วงเทศกาล 
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โครงการเอสเอสไออาสา
 
 โครงการ “เอสเอสไออาสา” ในรูปแบบจิตอาสาพนักงานเป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทร่วมทำากิจกรรมและดำาเนินการ
ช่วยเหลือสังคมและชุมชนในเขตอำาเภอบางสะพาน เพื่อสร้างความภูมิใจในตนเองให้กับพนักงาน 

 การสร้างวัฒนธรรมจิตอาสาทั่วทั้งองค์กร
 ปี 2563 พนักงานของบริษัทได้ร่วมมือดำาเนินกิจกรรมอาสาย่อยภายใต้โครงการ 25 ปี เอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา จำานวน  
14 ความดี

โครงการ 
“25 ปี เอสเอสไอ 

250 ความดี
พันดวงใจอาสา”
จำานวน 14 ความดี

พนักงาน
เข้าร่วมกิจกรรม

370 คน
คิดเป็น

2,960 ชั่วโมงงาน

คิดเป็น

2,080 ชั่วโมงงาน

ประชาชนในชุมชน
ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน

260 คน

ความดทีี่ 219 ปรับปรุงซ่อมแซมเรอืเผาศพ วัดไร่บน

ความดทีี่ 220 ปรับปรุงซ่อมแซมแท้งค์นำ้าประปาหมู่บ้าน 

ความดทีี่ 221 ทาสศีาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านสวนฉัตร 

ความดทีี่ 222 เก็บขยะและปรับปรุงภูมทิัศน์  

 บรเิวณชายหาดบ้านสวนหลวง 

ความดทีี่ 223 ปรับปรุงซ่อมแซมเรอืเผาศพ 

 วัดถำ้าเขาน้อย

ความดทีี่ 224 ปรับปรุงซ่อมแซมเรอืเผาศพ

 และทาสเีมรุเผาศพ วัดทุ่งไทรทอง

ความดทีี่ 225 ปรับปรุงซ่อมแซมเรอืเผาศพ

 และประตูเมรุเผาศพ วัดมรสวบ 

ความดทีี่ 226 วางซั้งกอ บรเิวณชายหาดบ้านต้นทองหลาง

ความดทีี่ 227 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลกรมหลวงชุมพร

ความดทีี่ 228 ปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายนำ้า 

 โรงเรยีนบางสะพาน

ความดทีี่ 229 จัดสร้างเวทแีอโรบคิ เทศบาลบ้านกรูด

ความดทีี่ 230 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 

 กุฏเิจ้าอาวาส วัดทุ่งมะพร้าว

ความดทีี่ 231 ปรับปรุงซ่อมแซมกุฏพิระ สำานักสงฆ์ไทรคู่

ความดทีี่ 232 ปรับปรุงภูมทิัศน์สถานสีูบนำ้าฝายวังยาว



ข้อมูลผลการดำาเนินงาน               
ความยั่งยืน
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ตัวชี้วัด
ตาม	GRI

ข้อมูล 	หน่วย	 พ.ศ.	2561	 พ.ศ.	2562	 พ.ศ.	2563 หมายเหตุ

 ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ

G4-EC1 ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

รายได้จากการขายและให้บรกิารรวม ล้านบาท 31,428 25,199 18,125

ปรมิาณขายเหล็กรวม (พันตัน) ล้านบาท 1,441 1,270 1,012

EBITDA รวม ล้านบาท 1,665 (1,254) 2,751

กำาไร (ขาดทุน) สุทธริวม ล้านบาท 194 (1,803) 376

การแบ่งปันมูลค่าด้านเศรษฐกิจ

คู่ค้า* ล้านบาท  2,722 3,340 1,710

พนักงาน** ล้านบาท 737 815 798

สถาบันการเงนิ (ดอกเบี้ยจ่าย) ล้านบาท 898 798 731

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม*** ล้านบาท 16 15 10

ภาครัฐ (ภาษ)ี ล้านบาท 91 132 243

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

1.	 ตารางสรุปผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ



รำยงำนควำมยั่งยืน ปี 2563
บริษัท สหวิริยำสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหำชน)

55

ตัวชี้วัด
ตาม	GRI

ข้อมูล 	หน่วย	 พ.ศ.	2561	 พ.ศ.	2562	 พ.ศ.	2563 หมายเหตุ

 ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของลูกค้า 

G4-PR5 เป้าหมาย ร้อยละ 75.00 75.00 80.00 ในปี 2563 

บรษิัทได้มี

การแบ่งตลาด

เพื่อสำารวจ

ความพงึพอใจ

ของกลุ่มลูกค้า

ใหม่

•  ตลาด S1 - กลุ่มลูกค้ายานยนต์ ร้อยละ 80.00 81.24 85.18

•  ตลาด S2 - กลุ่มลูกค้าถังแก๊ส ร้อยละ 76.00 83.00 74.58

•  ตลาด S3 - กลุ่ม Trader ร้อยละ 78.00 83.78 ไม่มี

การสำารวจ

•  ตลาด S4 - กลุ่มลูกค้าเหล็กท่อ ร้อยละ 82.00 82.16 80.98

•  ตลาด S5 - บรษิัทในกลุ่มเหล็ก

 สหวริยิา

ร้อยละ ไม่มี

การสำารวจ

72.25 ไม่มี

การสำารวจ

•  ตลาด S6 - กลุ่มลูกค้าเครื่องใช้

 ในบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า (HAEA) 

ร้อยละ 72.00 74.80 82.65

•  ตลาด S7 - กลุ่มลูกค้าเครื่องจักร

 และเครื่องจักรกล 

ร้อยละ  -  - 81.69

•  ตลาด S8 - กลุ่มลูกค้าผลติภัณฑ์

 กึ่งสำาเร็จรูป (Reroll)

ร้อยละ  -  - 85.72

2.	 ตารางสรุปผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
ตาม	GRI

ข้อมูล 	หน่วย	 พ.ศ.	2561 พ.ศ.	2562 พ.ศ.	2563 หมายเหตุ

 ตัวชี้วัดด้านพลังงาน

G4-EN3 ปรมิาณการบรโิภคพลังงานโดยรวม เมกะจูล (MJ)  3,361,963,337.91 2,942,208,231.61 2,240,288,967.80

การบรโิภคพลังงานทางตรง เมกะจูล (MJ)  2,588,534,193.39 2,211,952,968.69 1,650,855,843.81

•  นำ้ามันเตา ลติร (Liter) 61,182,666.50 52,274,163.00 39,022,715.00

•  ดเีซล ลติร (Liter) 810,886.00 711,306.00 478,682.00

•  LPG kg 664,568.03 560,815.36 449,244.97

การบรโิภคพลังงานทางอ้อม เมกะจูล (MJ)  773,429,144.53 730,255,262.92 589,433,123.99

• ไฟฟ้า เมกะวัตต์

ชั่วโมง (MWh) 

 214,841.43 202,848,684.14 163,731,423.33

G4-EN6 ปรมิาณการใช้พลังงานความร้อนสะสม

ที่ลดลงได้

เมกะจูล (MJ)  46,285,245.00 99,733,341.34 29,273,605.65
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ตัวชี้วัด
ตาม	GRI

ข้อมูล 	หน่วย	 พ.ศ.	2561 พ.ศ.	2562 พ.ศ.	2563 หมายเหตุ

 ตัวชี้วัดด้านการปลดปล่อย CO2 

G4-EN15 การปลดปล่อย CO2 ตันคาร์บอน-

ไดออกไซด์

เทยีบเท่า 

(Tons CO2)

290,735.00 258,351.00 200,984.00

 ตัวชี้วัดด้านการใช้นำ้า

G4-EN8 ปรมิาณการบรโิภคนำ้า 

ในกระบวนการผลติ

ล้าน

ลูกบาศก์เมตร 

1.18 1.15 0.80

 Wastes 

G4-EN2 ปรมิาณของเสยีที่สามารถนำาไปรไีซเคลิ ร้อยละ  99.32 100.00 99.97

G4-EN23 ปรมิาณของเสยีที่นำาไปเผาทำาลาย ร้อยละ  0.60 0 0

ปรมิาณของเสยีที่นำาไปฝังกลบ ร้อยละ 0.08 0 0.03

 ตัวชี้วัดด้านระบบขนส่ง

G4-EN30 จำานวนพาหนะที่เป็นทรัพย์สนิของบรษิัท 

หรอืเช่าใช้สำาหรับขนส่งผลติภัณฑ์

 

• รถบรรทุกสายสั้น คัน  60 66 58

• รถบรรทุกสายยาว คัน  812 816 805

จำานวนเที่ยวในการขนส่งผลติภัณฑ์

• รถบรรทุกสายสั้น เที่ยว  11,761 10,122 6,953

• รถบรรทุกสายยาว เที่ยว  29,634 24,137 35,315
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3.	 ตารางสรุปผลการดำาเนินงานด้านบุคลากร

ตัวชี้วัด
ตาม	GRI

ข้อมูล 	หน่วย	 พ.ศ.	2561 พ.ศ.	2562 พ.ศ.	2563 หมายเหตุ

 ตัวชี้วัดด้านการจ้างงาน

G4-LA1 จำานวนพนักงาน  

•  จำานวนพนักงานบรษิัท คน  1,140  1,177  1,247 

•  จำานวนพนักงานจ้างเหมา คน 160 156 239

จำาแนกตามเพศพนักงานบริษัท

•  ชาย คน 917 948 997

•  หญงิ คน 223 229 250

จำาแนกตามอายุ

•  50 ปี ขึ้นไป คน 132 123 202

•  30 - 50 ปี คน 763 803 777

•  น้อยกว่า 30 ปี คน 245 251 268

แบ่งตามโครงสร้างกลุ่มพนักงานบริษัท

•  ระดับบรหิาร คน 51 56 61

•  ระดับจัดการ คน 196 202 208

•  ระดับหัวหน้างาน คน 449 473 512

•  ระดับปฏบิัตกิาร คน 444 446 466

การลาออกของพนักงานบริษัท  

จำานวนพนักงานที่ลาออก คน 60 83 62

สัดส่วนของพนักงานที่ลาออก ร้อยละ 

ของจำานวน

พนักงาน

ทั้งหมด 

5.26 7.05 4.97

จำาแนกตามเพศ

•  ชาย คน 44 52 48

•  หญงิ คน 16 31 14

จำาแนกตามอายุ

•  50 ปี ขึ้นไป คน 2 9 6

•  30 - 50 ปี คน 28 42 31

•  น้อยกว่า 30 ปี คน 30 32 25
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ตัวชี้วัด
ตาม	GRI

ข้อมูล 	หน่วย	 พ.ศ.	2561 พ.ศ.	2562 พ.ศ.	2563 หมายเหตุ

การจ้างงานใหม่ของบริษัท  

จำานวนพนักงานที่ถูกรับเข้ามาใหม่ คน 123 121 134

สัดส่วนของพนักงานที่ถูกรับเข้ามาใหม่ ร้อยละ 

ของจำานวน

พนักงาน

ทั้งหมด 

10.78 10.28 10.75

จำาแนกตามเพศ

•  ชาย คน 88 84 107

•  หญงิ คน 35 37 27

จำาแนกตามอายุ

•  50 ปี ขึ้นไป คน 5 1 3

•  30 - 50 ปี คน 38 46 39

•  น้อยกว่า 30 ปี คน 80 74 92

 ตัวชี้วัดด้านการลาคลอดของพนักงาน

G4-LA3 จำานวนพนักงานที่ใช้สทิธลิาคลอด คน 8 13 7

จำานวนพนักงานที่ใช้สทิธลิาคลอด 

และยังกลับมาทำางาน

คน 8 13 7

 ตัวชี้วัดด้านการฝึกอบรม

G4-LA9 ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย  

จำาแนกตามพื้นที่สาขา

•  สำานักงานกรุงเทพ ชั่วโมง/คน/ปี 20.97 24.77 20.40

•  โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ชั่วโมง/คน/ปี 34.81 39.16 26.49

จำาแนกตามระดับ

•  ระดับจัดการ - ระดับบรหิาร ชั่วโมง/คน/ปี 51.98 40.33 74.25

•  ระดับปฏบิัตกิาร - ระดับหัวหน้างาน ชั่วโมง/คน/ปี 38.30 22.10 33.69

 ตัวชี้วัดด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น

G4-SO4 จำานวนพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม

เรื่องจรยิธรรมธุรกจิและการสื่อสาร

คน 210 84 104
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ตัวชี้วัด
ตาม	GRI

ข้อมูล 	หน่วย	 พ.ศ.	2561 พ.ศ.	2562 พ.ศ.	2563 หมายเหตุ

 ตัวชี้วัดด้านจริยธรรมธุรกิจ

จำานวนการละเมดิจรยิธรรมธุรกจิ กรณี - - -

 ตัวชี้วัดด้านการจูงใจและรักษาพนักงาน

สัดส่วนของพนักงานบรษิัทที่ได้รับ 

การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน

ร้อยละ 100 100 100

ความผูกพันของพนักงานบริษัท 

ที่มีต่อบริษัท

- - -

จำานวนพนักงานบรษิัทที่เข้าร่วมทำา  

แบบสำารวจ

คน  839  831  820 

•  พนักงานสำานักงานกรุงเทพ ร้อยละ  15  6  5 

•  พนกังานโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ร้อยละ  85  94  95 

คะแนน

•  คะแนนความผูกพันบรษิัท ร้อยละ  41.53  71.60  72.16 

•  คะแนนความผูกพันสำานักงานกรุงเทพ ร้อยละ  20.97  13.46  15.17 

•  คะแนนความผูกพันโรงงาน 

 บางสะพาน

ร้อยละ  45.10  75.48  77.24 

ตัวชี้วัด
ตาม	GRI

ข้อมูล 	หน่วย	 พ.ศ.	2561 พ.ศ.	2562 พ.ศ.	2563 หมายเหตุ

 ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

G4-LA6 อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR)

•  พนักงานและผู้รับเหมา กรณ/ีล้าน

ชั่วโมงทำางาน 

1.67 0.32 1.66

ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บ

ถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)

• พนักงานและผู้รับเหมา กรณ/ีล้าน

ชั่วโมงทำางาน 

0.31 0 0

4.	 ตารางสรุปผลการดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

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



 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
ปี 2563

11
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28 สิงหาคม 2563
บริษัทรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ

องค์กรสนับสนุนการเรียนระบบทวิภาคี
จากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

10 มิถุนายน 2563
บริษัทรับมอบประกาศเกียรติคุณระดับเงิน 

กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ
จากการทำางานให้เป็นศูนย์ ประจำาปี 2563 

(Zero Accident Campaign 2020) 
โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำางาน (องค์การมหาชน) 

กระทรวงแรงงาน

14 สิงหาคม 2563
บริษัทรับมอบโล่องค์กรธุรกิจ

คุณธรรมต้นแบบ ประจำาปี 2563 
โดยศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน)

16 กันยายน 2563
บริษัทรับมอบประกาศนียบัตร

รับรองฉลาก
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 

โดยองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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22 ธันวาคม 2563
บริษัทรับรางวัล Trailblazer 

ผู้บุกเบิกการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
โดย ASEAN CIO Association (ACIOA) 

สำานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ทำาหน้าที่สำานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

21 ธันวาคม 2563 
บริษัทรับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว 
(Green Culture) 

จากกระทรวงอุตสาหกรรม

21 กันยายน 2563
บริษัทรับรางวัล

สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

ประจำาปี 2563 
ระดับประเทศ 

ประเภทรางวัลเกียรติบัตร (ทอง) ปีที่ 1 
โดยกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน



การจัดทำารายงาน
12
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ขอบเขตของรายงานฉบับนี้

 รายงานความย่ังยืนของบริษัท  สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  จำากัด  (มหาชน)  
หรือ “เอสเอสไอ” ฉบับประจำาปี 2563 นี้ นับเป็นรายงานฉบับที่ 12  
ที่บริษัทได้จัดทำาเพื่อเผยแพร่สู่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน  
และประชาชนทั่วไป ในรายงานฉบับนี้ได้มีการเพิ่มเติมการมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นมุ่งเน้นของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม 
และนำาประเด็นเหล่าน้ันมากำาหนดเป็นกรอบการดำาเนินกิจกรรม 
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นท่ามกลาง 
ความท้าทายและการเปลี่ยนของโลกทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม 
  เนือ้หาสว่นใหญใ่นรายงานฉบับนีค้รอบคลมุกลยทุธ์ นโยบาย และ
แนวทางการดำาเนินงาน ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 
2563 ของบริษัทเป็นหลัก และมีบางส่วนที่เชื่อมโยงไปยังบริษัทกลุ่ม
เอสเอสไอดว้ย ทัง้นี ้เพือ่ใหแ้นใ่จวา่แนวปฏบิตัดิา้นความยัง่ยนืทีส่ำาคญั
ของบริษัทได้มีการส่งต่อและขยายผลไปสู่บริษัทในกลุ่มให้เป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน
 อยา่งไรกต็ามบรษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการขยายขอบเขตการรายงาน
ในอนาคตเนื่องจากบริษัทมีหน่วยธุรกิจอยู่ต่างประเทศด้วย 
 การจัดทำารายงานความยั่งยืนฉบับนี้ประยุกต์ใช้แนวทาง 
การรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) G4 ซึง่เปน็แนวทาง
ที่ใช้กันแพร่หลายตามหลักสากล บริษัทได้เผยแพร่รายงานฉบับนี้ 
ผ่านเว็บไซต์ www.ssi-steel.com เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล
ของทุกท่านอีกด้วย

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
 สำานักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม
 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

 บรษิทัมชีอ่งทางเพือ่รบัแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน เกีย่วกบัการกระทำาผดิกฎหมาย รวมถงึการกระทำาอืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นขา่ยทำาใหผู้แ้จง้หรอืบรษิทั 
ได้รับความเสียหาย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ทั้งนี้ เบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่มีถึงคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดีผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจะได้รับการติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
และแจ้งผลการดำาเนินการกลับไปยังผู้แจ้งโดยเร็ว รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย และมีการสรุปผลการดำาเนินงาน 
ของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทปีละสองครั้ง 
 นอกจากนี้ ยังมีช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 7 กลุ่มหลัก เพื่อให้เข้าใจมุมมอง ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังบนพื้นฐานของการมี 
ส่วนร่วมและนำามาประเมินการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม รวมถึงปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อนำาพาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง ช่องทางการสื่อสาร จำานวนครั้งในการเชื่อมโยง

ผู้ถอืหุ้นและนักลงทุน • ระบบการกำากับดูแลกจิการที่ดี

• การบรหิารความเสี่ยง

• ผลประกอบการ

• ความคบืหน้าของแผนฟื้นฟูกจิการ

• การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 

การประชุมผู้ถอืหุ้น N/A

แบบ 56-1 และรายงานประจำาปี รายปี

กจิกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ตามความเหมาะสม

เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อเนื่อง

การวเิคราะห์และคำาอธบิาย 

ของฝ่ายจัดการ 

รายไตรมาส

เว็บไซต์บรษิัท ต่อเนื่อง

Strategic Partner Meeting รายไตรมาส
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง ช่องทางการสื่อสาร จำานวนครั้งในการเชื่อมโยง

ลูกค้า • คุณภาพผลติภัณฑ์

• การสนับสนุนด้านเทคนคิ 

• การส่งมอบตรงเวลา

• คุณภาพการบรกิาร

• การเข้าถงึสนิค้า 

• ข้อมูลสนิค้าที่ถูกต้อง เหมาะสม 

• ผลติภัณฑ์ที่มคีุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

การรับข้อร้องเรยีนและการประชุม

เพื่อรับฟังความต้องการของลูกค้า

ต่อเนื่อง

การเข้าพบและการประชุม ต่อเนื่อง

การประกาศนโยบายคุณภาพ 

และการจัดทำาข้อมูล

การส่งมอบสนิค้าให้ลูกค้า

ต่อเนื่อง

การรับข้อร้องเรยีน 

และจัดทำาแบบสอบถาม

ต่อเนื่อง

การตรวจสอบโดยระบุข้อมูลสนิค้า

และการเยี่ยมชมกจิการ

ต่อเนื่อง

เว็บไซต์ หนังสอืแสดงสนิค้า 

(โบรชัวร์)

ต่อเนื่อง

เว็บไซต์ ตามความเหมาะสม

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

• ไม่เลอืกปฏบิัติในการจ้างงาน 

• 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 ที่ได้จาก 
ผู้มีส่วนได้เสียภายในระหว่างการจัดทำารายงาน และประเมินสาระสำาคัญตามแนวทางการรายงานของ GRI เวอร์ชั่น 4 (G4) และเป็นรายงาน 
ระดับ “Core” โดยเปิดเผยหมวดสำาคญั (Material Aspect) ซึง่แสดงถงึรายละเอยีดของแตล่ะตวัชีว้ดัในตารางแสดงตวัชีว้ดั (GRI G4 Content Index) 

 1. คัดเลือกประเด็น 
  ระบุประเด็นที่มีนัยสำาคัญด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดตามมาตรฐานของ GRI มาตรฐานสากลในธุรกิจเดียวกัน  
และแนวโน้มของธุรกิจเหล็ก ก่อนคัดเลือกประเด็นที่มีนัยสำาคัญต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ ประเด็นความเสี่ยงทางธุรกิจ และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน
ของบริษัท ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำาคัญและคาดหวัง และสร้างคุณค่าร่วมกัน

 2. ประเมินสาระสำาคัญ 
  ประเมินประเด็นที่มีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ และประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ ตามระดับนัยสำาคัญสูงสุด 
และปานกลาง สำาหรับประเด็นอื่นๆ ท่ัวไป บริษัทได้รายงานผ่านช่องการสื่อสารที่มี อาทิ รายงานประจำาปี แบบรายงาน 56-1 เว็บไซต์ 
หรือช่องทางอื่นๆ ของบริษัท 

 3. การทวนสอบประเด็น  
  สอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้ข้อมูลที่รายงาน สอดคล้องกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจและความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะทำางานบริหารระบบความรับผิดชอบต่อสังคม ตรวจสอบการประเมินประเด็นที่มีนัยสำาคัญต่อองค์กร และกำาหนด
รูปแบบของรายงาน เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานมีความครอบคลุมประเด็นที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

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

ตารางประเมินนัยสำาคัญ

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

General	Standard	Disclosures Fully Reported  Partially Reported           Not Reported

GRI	Aspect Indicator Level	of	
Reporting

Page Note

SD	Report Annual	Report

Strategy and Analysis G4-1 2 - 5 3 - 7 -

G4-2 2 - 5 23 - 28 -

Organisational Profile G4-3 8 - 9 12 - 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 41 - 42, 57 - 59 - -

G4-11 - - Not applicable

G4-12 10 - 13 15 - 18 -

G4-13 - 3 - 7, 10 - 11 -

G4-14 2 - 5, 14 - 34 23 - 28 -

G4-15 2 - 5, 34, 39, 46 - 55 10 - 11 -



รำยงำนควำมยั่งยืน ปี 2563
บริษัท สหวิริยำสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหำชน)

68

GRI	Aspect Indicator Level	of	
Reporting

Page Note

SD	Report Annual	Report

Organisational Profile G4-16 38 - 41 - • 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 62 - 66 -   -

G4-19 62 - 66 -   Results of Significant Issue  

Assessment 2020

G4-20 62 - 66 -   The Aspect is material within  

the organisation, refer to  

“About This Report” and “Assessment  

of SSI’s Key Sustainability Issues”

G4-21 35, 62 - 66 -   page 35 “Result of Stakeholder 

Survey” and page 62 - 66 

“About This Report”

G4-22 - -   -

G4-23 2 - 5 3 - 7, 10 - 11 -

Stakeholder  

Engagement

G4-24 11 - 13, 63 - 65 - Stakeholder Engagement

G4-25 11 - 13, 63 - 65 - Stakeholder Engagement

G4-26 11 - 13, 63 - 65 - Stakeholder Communication Process

G4-27 35, 63 - 65 - Stakeholder Communication Process
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GRI	Aspect Indicator Level	of	
Reporting

Page Note

SD	Report Annual	Report

Report Profile G4-28 62 - -

G4-29 62 - -

G4-30 62 - -

G4-31 62 - -

G4-32 54 - 59 - -

G4-33 66 140 - 145 Our financial data are audited by 

Independent Auditor.

Governance G4-34 10 - 13 86 - 101 -

G4-35 13 97 - 100 -

G4-36 13 97 - 100 -

G4-37 - 70 - 71 -

G4-38 - 97 - 100 -

G4-39 - 48 - 61 -

G4-40 - 99 - 101 -

G4-41 - 89 - 90 -

G4-42 12 - 13 3 - 7, 74 - 90 -

G4-43 - 95 -

G4-44 12 - 13 93 -

G4-45 - 23 - 28, 74 - 76 -

G4-46 - 23 - 28, 74 - 76 -

G4-47 12 - 13 72 - 87 -

G4-48 66 - -

G4-49 12 - 13 72 - 73 -

G4-50 - - In 2020, there was zero case.

G4-51 - 66 - 69, 93 -

G4-52 - 66 - 69, 93 -

G4-53 - 93 -

G4-54 - - Not applicable

G4-55 - - Not applicable: Proprietary information

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

G4-57 38 - 41 84 - 85 -

G4-58 38 - 41 84 - 85 -
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GRI	Aspect Location	of	
Disclosure

Indicator Level	of	
Reporting

Page

SD	Report Annual	Report

Economic 

Performance

SSI G4-EC1 2 - 5, 14 - 16, 57 - 59 130 - 139

Partner G4-EC2 16, 28 - 32 -

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, 57 - 59 -

Procurement Practices SSI G4-EC9 2 - 5, 4, 37, 50 -

GRI	Aspect Location	of	
Disclosure

Indicator Level	of	
Reporting

Page

SD	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

SD	Report Annual	Report

Materials SSI G4-EN1 21 -

G4-EN2 33, 56 -

Energy SSI G4-EN3 23 - 25, 55 - 56 -

G4-EN4 Not applicable

G4-EN5 28 - 32 -

G4-EN6 23 -

G4-EN7 23 -

Water SSI G4-EN8 23 - 25, 56 -

G4-EN9 23 - 25, 56 -

G4-EN10 23 - 25 -

Biodiversity SSI G4-EN11 -   -

Community G4-EN12 -   -

G4-EN13 26 -

G4-EN14 26 -

Emission SSI G4-EN15 28 - 32, 56 -

G4-EN16 28 - 32, 56 -

G4-EN17 -   -

G4-EN18 28 - 34 -

G4-EN19 28 - 34 -

G4-EN20 - -

G4-EN21 28 - 32 -

Influents and Waste SSI G4-EN22 23 - 25 -

G4-EN23 33, 56 -

G4-EN24 -   -

G4-EN25 -   -

G4-EN26 -   -

Product and Services SSI G4-EN27 20 -

G4-EN28 2 - 5, 36 - 37 3 - 7

Compliance SSI G4-EN29 -   -
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GRI	Aspect Location	of	
Disclosure

Indicator Level	of	
Reporting

Page

SD	Report Annual	Report

Employment SSI G4-LA1 42 - 45, 57 - 59 -

G4-LA2 43 -

G4-LA3 57 -

Relations SSI G4-LA4 - -

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

G4-LA6 3, 5, 18 - 19, 59 -

G4-LA7 -   -

G4-LA8 -   -

Training and Education SSI G4-LA9 17 - 19, 43, 45, 58 -

G4-LA10 - -

G4-LA11 59 -

Diversity and Equal Opportunity G4-LA12 41, 57 - 58 -

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

GRI	Aspect Location	of	
Disclosure

Indicator Level	of	
Reporting

Page

SD	Report Annual	Report

Transport SSI G4-EN30 20, 56 -

Overall G4-EN31 - -

Supplier Environmental Assessment SSI G4-EN32 26 -

G4-EN33 20 -

Environmental Grievance 

Mechanisms

SSI G4-EN34 35, 63 - 65 -
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GRI	Aspect Location	of	
Disclosure

Indicator Level	of	
Reporting

Page

SD	Report Annual	Report

Human Rights

Investment SSI G4-HR1 - -

G4-HR2 43, 57 -

Non-discrimination SSI G4-HR3 - -

Freedom of Association 

and Collective Bargaining

SSI G4-HR4 10 - 13 -

Child Labor SSI G4-HR5 42, 57 - 59 No case of child labor in our operations.

Forced or Compulsory Labor SSI G4-HR6 42, 57 - 59 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

SD	Report Annual	Report

Local Communities SSI G4-DMA 36 - 37 -

G4-SO1 3 - 7, 46 - 53 -

G4-SO2 3 - 7, 46 - 53 -

Anti-corruption SSI G4-SO3 39 - 41 -

G4-SO4 39 - 41, 58 - 59 -

G4-SO5 39 - 41 In 2020, 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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GRI	Aspect Location	of	
Disclosure

Indicator Level	of	
Reporting

Page

SD	Report Annual	Report

Customer Health and Safety SSI G4-PR1 - -

G4-PR2 - -

Products and Service Labeling SSI G4-PR3 - -

G4-PR4 - -

G4-PR5 55 -

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 2020, there was no substantiated 

complaint regrading breaches of customer privacy 

and losses of customer data,  

SD Report page 11 - 12, 36.

Compliance SSI,

Partner,

Customer

G4-PR9 In 2020, there was no fines for non-compliance 

with laws and regulations concerning the provision 

and use of products and services. 

Product	Responsibility





บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)

สำานักงานใหญ่
28/1 อำคำรประภำวิทย์ ชั้น 2 - 3 
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2238-3063-82,
  0-2630-0280-6 
โทรสำร : 0-2236-8890,
  0-2236-8892

สำานักงานโรงงาน  
9 หมู่ที่ 7 ต�ำบลแม่ร�ำพึง อ�ำเภอบำงสะพำน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3269-1403,
  0-3269-1411,
  0-3269-1413-14,
  0-3269-1419-20
โทรสำร : 0-3269-1416,
  0-3269-1421


