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“เน้นการให้ความเป็นธรรม ความเสมอภาคกบัพนักงาน
และ การให้โอกาสในการเรียนรู้” 

เป้าหมายเพ่ือสร้างมูลค่าเพิม่ และเพิม่ผลผลติ

Protect, Respect and Remedy



บรษิทั ศนูยบ์รกิารเหล็กสยาม จ ากดั (มหาชน)

บรษัิท ศนูยบ์รกิารเหล็กสยาม จ ากดั (มหาชน) สมทุรปราการ

ด าเนนิกจิการมาตัง้แต ่ปี 2528

โดยเป็นบรษัิท รว่มทนุระหวา่งประเทศไทย และ ญีปุ่่ น 

ไดรั้บอนุมตัใิหเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีน และ น าหุน้เขา้ซือ้ขายในตลาด

หลกัทรัพย ์เมือ่วนัที ่19 มกราคม 2539  ภายใตช้ือ่ SSSC.

ทนุจดทะเบยีน 639,999,880 บาท หุน้สามญั 639,999,880 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท

ทนุช าระแลว้    639,997,880 บาท หุน้สามญั 639,997,880 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 



 Factory 1& 2 
Poochaosamingprai Road, 
Bangyaprak, Phrapradaeng, 
Samutprakarn
Number of employees 512 Persons

 Factory 3
Mabyangporn District,
Amphur Pluakdaeng, Rayong.
Number of employees 420 
Persons

 Factory 4
Phuc Dien Industrial Zone Hai Duong 
Province
Socirlist Republic Of Vietnam
Number of employees 50 Persons

SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED





PRODUCTION PROCESS @ SSSC



PROCESS   &   PRODUCTS

อตุสาหกรรมยานยนต์

อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง(Metal 
Sheet)

อตุสาหกรรม เครือ่งใชไ้ฟฟ้า

อตุสาหกรรมเฟอรน์เิจอร ์



ต่อพนักงาน 
สรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัในการท างานใสใ่จ

สิง่แวดลอ้ม และจติส านึกดา้นบรกิารใหก้บัลูกคา้ 
ภายใน – ภายนอก โดยใชเ้ทคโนโลยแีละพฒันา
นวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง

ต่อผูมี้ส่วนได้เสีย
สรา้งความเป็นเลศิดา้นบรกิาร เพือ่สรา้งความพงึ

พอใจอยา่งมธีรรมาภบิาล

ต่อชมุชน/สงัคม
เอือ้เฟ้ือต่อสงัคมและรกัษาสิง่แวดลอ้ม

มุ่งสู่การด าเนินธรุกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ด้วยเข้าใจ เข้าถึง และเข้าร่วมพฒันา
นวตักรรมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้ลกูค้า ปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้น ลกูค้า 
คู่ค้าและพนักงานอย่างเป็นธรรมมีความรบัผิดชอบต่อเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม สงัคม 
และ ความปลอดภยั กบัทัง้ร่วมต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ทกุรปูแบบ

วิสยัทศัน์

พนัธกิจ
ค่านิยมท่ีพึงประสงคข์ององคก์ร

“SSSC”



เป้าหมาย และ แผนการด าเนินงานด้าน CSR มุ่งสู่ SDGs 
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ความมุ่งมัน่สีเขียว
: ก าหนดนโยบาย
ด้านส่ิงแวดล้อม

ปฏิบัติการสีเขยีว
: ก าหนดนโยบาย
: จัดท าแผนงาน
: น าแผนงานไป
ปฏิบัตใิห้เกดิ
ประสิทธิผล

ระบบสีเขียว
: นโยบายส่ิงแวดล้อม
: การวางแผน (P)
: การน าไปปฏิบัติ (D)
: การติดตาม 
ประเมินผล (C)
: การทบทวนและ
รักษาระบบ (A)  

วฒันธรรมสีเขียว
: เป็นไปตามข้อก าหนดใน
ระดับที ่3
: สร้างวฒันธรรมด้าน
ส่ิงแวดล้อม
: รายงานผลการ
ด าเนินงานด้าน
ส่ิงแวดล้อมต่อสาธารณะ

เครือข่ายสีเขียว
: เป็นไปตามข้อก าหนด
ในระดับที ่4
: สานสัมพนัธ์ครอบคลมุ
ทั้งห่วงโซ่อปุทาน
: จัดท ารายงานและ
เผยแพร่สานสัมพนัธ์
ด้านส่ิงแวดล้อม

ล าดบัขั้นการพฒันาอุตสาหกรรมสีเขยีว



ฉบบัปรับปรุง ณ วันที ่20 พฤษภาคม 2562



ประกาศแตง่ต ัง้คณะกรรมการและคณะท างานดา้น

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มเพือ่ความย ัง่ยนื

ประกาศฉบบัท่ี 15/2562

ประกาศ ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2562



บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืนและมีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน บริษทัฯ 
จึงได้ก าหนดนโยบายด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่าง
ยัง่ยืน ไว้ดงัน้ี

1. บริษทัฯ จะด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ และการ
ก ากบักิจการท่ีดีควบคู่ไปกบัการดแูลใส่ใจต่อผูมี้ส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดล้อม
อย่างมีคณุธรรม ด้วยความซ่ือสตัย ์สจุริต โปร่งใส ยติุธรรม และเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

2. บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา ปรบัปรงุการบริหารจดัการคณุภาพชีวิตการท างาน การ
จดัการส่ิงแวดล้อม การจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน
อย่างต่อเน่ือง โดยการท างานภายใต้ระบบมาตรฐาน MS-QWL, ISO 14001, ISO 45001 
มาตรฐานระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001, IATF 16949 และการอนุรกัษ์พลงังาน ISO 50001 
รวมทัง้ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อก าหนด  อ่ืน ๆ หรือแนวปฏิบติัสากลท่ีเก่ียวข้อง พร้อมน า
หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก.9999 มาบูรณาการประยุกต์ใช้ทัง้
ภายในและภายนอกองคก์ร เพื่อน าไปสู่การด าเนินธรุกิจท่ีประสบความส าเรจ็และเป้าหมาย
การพฒันาอย่างยัง่ยืน (Sustainable Development Goal – SDGs)

3. ส่งเสริมแนวทางในการบูรณาการ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายองคก์ร รวมถึง
แนวทางการ ปฏิบติั เพื่อสร้างความยัง่ยืนในการด าเนินธรุกิจ

4. สรา้งกลยทุธ์ แนวทางปฏิบติัและผลลพัธท่ี์สามารถตอบสนองความท้าทายองคก์ร
ได้อย่างมี ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ

5. ส่งเสริมการวิเคราะหห์าสาเหตุ แรงผลกัดนั ความเส่ียงและโอกาสท่ีเก่ียวข้อง เพื่อ
น าไปสู่ความยัง่ยืน

6. บริษทัฯ จดัให้มีการทบทวนและประเมินผล เป้าหมาย และแผนงานการพฒันาธรุกิจ
อย่างยัง่ยืนไปกบัส่ิงแวดล้อมและสงัคมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

รศ.ดร.สจุริต  คณูธนกลุวงศ์
ประธานคณะกรรมการ

ด้านความรบัผิดชอลบต่อสงัตมและส่ิงแวดล้อม

นโยบายด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 
เพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน

นโยบาย
ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมฯ 

ฉบบัปรบัปรงุ
ประกาศ 

ณ วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563



แนวทางการบริหารงาน
เพื่อการพฒันาองคก์ร

อย่างยัง่ยืน

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนวตักรรมเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารงาน เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาองคก์ร ที่
เตบิโตอยา่งสมดุล มัน่คง ยัง่ยนื และพนกังานมคีวามสขุ โดยครอบคลุมทัง้  7 ดา้น ดงัต่อไปน้ี
1. ด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี

นวตักรรม “เขา้ใจ เขา้ถงึ อยา่งเทา่เทยีม” เน้นการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเทา่เทยีม โปรง่ใส ตรวจสอบ
ได ้และค านึงถงึสทิธแิละความเทา่เทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทุกราย 
2. ด้านการประกอบธรุกิจด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านการทุจริต 

นวตักรรม “ความเป็นธรรมน าธรุกจิ” โดยเน้นการแขง่ขนัการคา้อยา่งเสรแีละเป็นธรรม เคารพใน
ทรพัยส์นิของผูอ้ื่น รวมทัง้สง่เสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมในหว่งโซ่ธรุกจิ 
3. ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึการเคารพสทิธมินุษยชน และการปฏบิตัติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยั
ในการสรา้งมลูคา่เพิม่และเพิม่ผลผลติ โดยก าหนดเป็น

นวตักรรมภายใตน้โยบายทีว่า่ “หน้าทีข่ององคก์ร คอื ท าใหพ้นกังานมคีวามสขุ สนุกกบัการท างาน” 
4. ด้านความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

นวตักรรม “ความพงึพอใจมาเป็นอนัดบัหน่ึง” ตามนโยบายคณุภาพทีว่า่ “สรา้งความพงึพอใจ  เอาใจ
ใสค่ณุภาพ มุง่มัน่พฒันาองคก์ร” 
5. ด้านการร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 

นวตักรรม “เราจะเตบิโตพรอ้มกบัชุมชนและสงัคม” เป็นการเน้นการเตบิโตของบรษิทัควบคูก่บัชุมชน
และสงัคม
6. ด้านการดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม

นวตักรรมดา้นการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ก าหนดดว้ยตวัอกัษรยอ่ 4 ตวัของบรษิทัไว ้ดงัน้ี 
S.  Stop Global Warming
S.  Save Green Save Earth
S.  Save Green World
C.  Corporate Social Responsibilities
7. ด้านการจดัท ารายงานด้านสงัคมและส่ิงแวดล้อม

การคน้หา เพือ่การพฒันานวตักรรมทีส่รา้งความสมดุล มัน่คง ยัง่ยนื และมคีวามสขุ ระหวา่งมลูคา่ 
และคณุคา่ต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มควบคูไ่ปกบัความเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนืขององคก์ร และ
รวบรวมสิง่ต่างๆ ทีบ่รษิทัไดท้ าภายใตโ้ครงการ CSR มาประมวลผลเพือ่เผยแพรผ่า่นช่องทางต่างๆ 



นโยบายด้านการบริหาร
ทรพัยากรบคุคล

และแรงงานสมัพนัธ์

นโยบายในการจดัการ
และการแก้ไขปัญหาเอดส์

และวณัโรคในสถานประกอบการ

นโยบายการป้องกนั แก้ไขปัญหา
การล่วงเกินทางเพศ
ในสถานประกอบการ

นโยบายส่ิงแวดล้อม

นโยบายระบบบริหารจดัการ
พฒันาคณุภาพชีวิตการท างาน MS-QWL

นโยบายด้านความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดล้อมในการท างาน

นโยบายต่างๆ



นโยบายและหลกัเกณฑ์
ในการสรรหากรรมการบริษทั

นโยบายการก ากบัดแูลการปฏิบติังาน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(Compliance Policy)

นโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล

นโยบายต่างๆ



การก ากบัดแูลเพ่ือความยัง่ยืน
( GOVERNANCE FOR SUSTAINBILITY )
ภายใต้นวตักรรม “เข้าใจ เข้าถึง อย่างเท่าเทียม” 

เป้าหมาย ปี 2562
“มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส าคญั ซ่ึงเป็นประเดน็ที่เป็น
ความ คาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย”

ทบทวนเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ส าหรบั
นโยบาย cและมาตรการ ต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้ โดยล่าสดุ
ได้ทบทวนเมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563 ท่ีผา่นมา

นโยบายการก ากบัดแูลการปฏิบติังาน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ของบริษทั ( Compliance Policy)

ฉบบัท่ี 4/2562
ประกาศใช้ 28 กมุภาพนัธ ์2562
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“เน้นการให้ความเป็นธรรม ความเสมอภาคกบัพนักงาน 
และการให้โอกาสในการเรียนรู้” 

เป้าหมายเพ่ือสร้างมูลค่าเพิม่ และเพิม่ผลผลติ

ทั้งนีภ้ายใต้นโยบายที่ว่า “หน้าที่ขององค์กร คือ ท าให้
พนักงานมคีวามสุข สนุกกบัการท างาน”



สิทธิมนุษยชน หมายถงึ สทิธขิ ัน้พืน้ฐานทีม่นุษยท์ุกคนพงึมอียา่งเสมอภาคกนัและ
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของคุณคา่ความเป็นมนุษย ์เชน่ ความมศีกัดิศ์ร ีความยตุธิรรม ความเทา่เทยีม 
ความเคารพ และความเป็นอสิระ โดยไมค่ านึงถงึความแตกต่างในเรือ่งเชือ้ชาติ สี
ผวิ เพศ ภาษา ศาสนา พืน้เพทางสงัคม ทรพัยส์นิ สถานะ ความเชือ่ทางการเมอืง หรอืความเชือ่
ในทางอื่นใด สทิธมินุษยชนไมส่ามารถถกูพรากไปได ้แต่บางครัง้สทิธมินุษยชนอาจถกูจ ากดั ใน
กรณีทีม่กีารท าผดิกฎหมาย หรอืกระท าการทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อความมัน่คงของชาติ นอกจากนี้ 
สทิธมินุษยชนนัน้ไมไ่ดเ้ป็นเพยีงแคแ่นวคดิทีเ่ป็นนามธรรมเทา่นัน้ เพราะสทิธมินุษยชนคอืแนวคดิที่
ไดร้บัการนิยาม และไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมาย

ความหมายของสิทธิมนุษยชน



บรษิทัฯ ไดม้กีารน าหลกัปฏบิตัสิากล รวมถงึแนวคดิใน
ดา้นสทิธมินุษยชนต่างๆ มาปรบัใชใ้นการวางแผนการด าเนิน
ดา้นสทิธมินุษยชน เพือ่ใหเ้กดิครอบคลุมและสง่ผลไปถงึการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั ดงันี้

 หลกัสากลสากล 10 ประการของกรอบความรว่มมอื 
Global Compact แหง่สหประชาชาต,ิ

 แนวคดิการถอดรหสัวาระแหง่ชาต ิ4+3+2+1 = Goal สู่
สงัคมสนัตสิุข ของกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ

หลกัปฏิบติัสากลท่ีบริษทัน ามาปรบัใช้



สนบัสนุนและเคารพในการ
ปกป้องสทิธมินุษยชนที่
ประกาศในระดบัสากล
ตามขอบเขตอ านาจที่

เอือ้อ านวย

1.
สง่เสรมิสนบัสนุนเสรภีาพใน
การรวมกลุ่มของแรงงาน
และการรบัรองสทิธใินการ
รว่มเจรจาต่อรองอยา่ง

จรงิจงั

3.
หมัน่ตรวจตราดแูลมใิหธุ้รกจิ
ของบรษิทัฯเขา้ไปมสีว่น
เกีย่วขอ้งกบัการลว่งละเมดิ

สทิธมินุษยชน

2.
สง่เสรมิ สนบัสนุน

และหาแนวทาง เพือ่ต่อตา้น
การใชแ้รงงานเกณฑ ์และ
แรงงานทีใ่ชก้ารบงัคบัในทุก

รปูแบบ

4.
สง่เสรมิ สนบัสนุน
และหาแนวทาง เพือ่
ต่อตา้นการใชแ้รงงาน
เดก็ อยา่งจรงิจงั

5.

หลกัสากล 10 ประการของกรอบความร่วมมือ
GLOBAL COMPACT แห่งสหประชาชาติ
ท่ีบริษทัยึดถือปฏิบติัมาตลอดปี 2562

สง่เสรมิ สนบัสนุน
และหาแนวทาง เพือ่

ต่อตา้นการเลอืกปฏบิตัใิน 
เรือ่งการจา้งแรงงานและ

การประกอบอาชพี

6.
สนบัสนุนแนวทางการ
ระแวดระวงัในการ
ด าเนินงานทีอ่าจจะ
สง่ผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม

7.
อาสาจดัท ากจิกรรมที่

สง่เสรมิการยกระดบัความ
รบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม

8.
สง่เสรมิการพฒันาและการ
เผยแพรเ่ทคโนโลยทีีเ่ป็น

มติรต่อสิง่แวดลอ้ม

9.
ด าเนินงานเพือ่ต่อตา้นการ
ทุจรติรวมทัง้การกรรโชก
และการให ้สนิบนในทุก

รปูแบบ

10.



แนวคิดการถอดรหสัวาระแห่งชาติ 
4+3+2+1 = Goal 

สู่สงัคมสนัติสขุ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

• ลดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเน่ือง

• ขบัเคล่ือนองคก์รหรือจงัหวดัต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือขยายผลต่อยอด
• ขบัเคล่ือนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในมิติวฒันธรรมใหม่ๆ

• ปรบัปรงุระบบฐานข้อมลูท่ีครอบคลมุทุกพืน้ท่ี
• ปรบัทศันคติเจ้าหน้าท่ีรฐั
• ปรบัปรงุแก้ไขและพฒันากฎหมายท่ีมีการละเมิดสิทธิ

• สร้างความตระหนัก จิตส านึกในหน้าท่ี และการเคารพสิทธิผูอ่ื้น
• สร้างระบบการติดตามเฝ้าระวงัการละเมิด
• สร้างวฒันธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน
• สร้างเสริมเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ

1.ลด

2.ขบั

3.ปรบั

4.สร้าง



Why the PDPA matter?

Liabilities under the PDPA

 Fine up to THB 5 million

 Imprisonment up to 1 year

 Compensation for actual damages plus punitive damages up to twice 
the amount of the actual damages

 Directors and other responsible persons could also be liable if the 
offender is a juristic person

Deadline for compliance: Within May 31, 2022

Supervisory authority: Data Protection Committee, Ministry of Digital 
Economy and Society

Personal Data Protection Act 



The Ten Principles of the UN Global Compact
ท่ีบริษทัยึดถือปฏิบติัมาตลอดปี 2563

Principle มาตรการ/แนวปฏิบติั / Guideline

Human Rights

1. สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสทิธมินุษยชนทีป่ระกาศในระดบัสากลตาม
ขอบเขตอ านาจทีเ่อือ้อ านวย
Businesses should support and respect the protection of internationally 
proclaimed human rights; 

2. หมัน่ตรวจตราดแูลมใิหธุ้รกจิของบรษิทัฯเขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธิ
มนุษยชน
Make sure that they are not complicit in human rights abuses



The Ten Principles of the UN Global Compact
Principle มาตรการ/แนวปฏิบติั / Guideline

Labour

3. สง่เสรมิสนบัสนุนเสรภีาพในการรวมกลุม่ของแรงงานและการรบัรองสทิธใินการรว่ม
เจรจาต่อรองอยา่งจรงิจงั
Businesses should uphold the freedom of association and the effective 
recognition of the right to collective bargaining;

4. สง่เสรมิ สนบัสนุน และหาแนวทาง เพือ่ต่อตา้นการใชแ้รงงานเกณฑ ์และแรงงานทีใ่ช้
การบงัคบัในทุกรปูแบบ
The elimination of all forms of forced and compulsory labour;

5. สง่เสรมิ สนบัสนุน และหาแนวทาง เพือ่ต่อตา้นการใชแ้รงงานเดก็ อยา่งจรงิจงั
The effective abolition of child labour;

6 สง่เสรมิ สนบัสนุน และหาแนวทาง เพือ่ต่อตา้นการเลอืกปฏบิตัใิน เรือ่งการจา้ง
แรงงานและการประกอบอาชพี
The elimination of discrimination in respect of employment and 
occupation.



Principle มาตรการ/แนวปฏิบติั / Guideline

Environment

7. สนบัสนุนแนวทางการระแวดระวงัในการด าเนินงานทีอ่าจจะสง่ผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม
Businesses should support a precautionary approach to environmental 
challenges;

8. อาสาจดัท ากจิกรรมทีส่ง่เสรมิการยกระดบัความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม
Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; 

9. สง่เสรมิการพฒันาและการเผยแพรเ่ทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม
Encourage the development and diffusion of environmentally 
friendly technologies.

Anti-Corruption

10 ด าเนินงานเพือ่ต่อตา้นการทุจรติรวมทัง้การกรรโชก และการให ้สนิบนในทุกรปูแบบ
Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and 
bribery.

The Ten Principles of the UN Global Compact



การส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจแรงงานต่าง
ด้าวท่ีปฎิบติังานในบริษทั เป็นระยะ เพ่ือ

ตรวจสอบในเรื่องของการเข้ามาปฏิบติังาน
อย่างถกูต้องตามกฎหมาย , การได้รบั

สวสัดิการต่างๆจากบริษทัอย่างครบถ้วน,
การถกูละเมิดและการได้รบัความคุ้มครอง

ตามหลกัสิทธิมนุษยชน

การตรวจแรงงานต่างด้าว



แผนการด าเนินงานดา้น
สทิธมินุษยชนของบรษิทั

COMPANY ACTION PLAN ON HUMAN RIGHTS



แผนการด าเนินงานดา้นสทิธมินุษยชนของบรษิทั

ในปี 2562 ท่ีผา่นมา ทางบริษทัฯ ได้มีการส่งตวัแทนคณะท างานด้านสิทธิ
มนุษยชนเข้าร่วมฟังการประชมุรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัขึน้โดยกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ เช่น 

 การประชมุเพ่ือขบัเคล่ือนหลกัการช้ีแนะของสหประชาชาติว่าด้วยธรุกิจกบัสิทธิ
มนุษยชนฯ, 

 การประชมุระดบัชาติว่าด้วยธรุกิจกบัสิทธิมนุษยชน ครัง้ท่ี 3, 

 การเข้าร่วมกิจกรรมประกาศรางวลัองคก์รต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 

เพื่อร่วมฟังบรรยาย หารือและแลกเปล่ียนความคิดเหน็เก่ียวกบัประเดน็ต่างๆ ใน
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และรฐัวิสาหกิจ 

ภายหลงัจากการได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชมุ บริษทัจึงได้มีการจดัท าแผนการ
ด าเนินงานพร้อมทัง้ปรบัปรงุกระบวนการท างานบางขัน้ตอนโดยได้อาศยัหลกัการและ
แนวคิดต่างๆ ท่ีได้มาจากการแลกเปล่ียนความคิดเหเหน็ในท่ีประชมุ น ามาปรบัใช้ให้
เข้ากบัธรุกิจของบริษทั



การเข้าร่วมการ
ประชมุทางด้าน
สิทธิมนุษยชน



แผนการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของบริษทั
COMPANY ACTION PLAN ON HUMAN RIGHTS

1.สร้าง

2.ส่งเสริม

4.ก าหนดเป้าหมาย

5.ปรบัปรงุและพฒันา

3.มีส่วนร่วมกบัภายนอก

เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ี
จดัขึน้โดยหน่วยงานภายนอก เพ่ือ
ช่วยผลกัดนัและเป็นตวักระตุ้นให้
คนเหน็ความส าคญัในด้านสิทธิ

มนุษยชน ท าการปรบัปรงุและพฒันา
กระบวนการอย่างสม า่เสมอเพ่ือให้มี

ความทนัสมยั
เข้ากบัเหตกุารณ์ในปัจจบุนัมาก

ย่ิงขึน้

สร้างความตระหนักรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบัความหมาย

และความส าคญัของสิทธิมนุษยชน
ให้กบัคนในบริษทั

ก าหนดเป้าหมายความส าเรจ็ของ
กิจกรรม เพ่ือเป็นต้นแบบให้กบั

สถานประกอบการอ่ืนๆ

ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องในด้าน

สิทธิมนุษยชน



แนวทางในการส่งเสริมสิทธิขั้นพืน้ฐานในการท างาน 
- การปฏิบติัตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ พ.ร.บ. ความปลอดภยั พ.ศ. 2554 / ข้อบงัคบัใน
การท างาน

- ประเมินความสอดคล้องกบักฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ
- ประชมุคณะกรรมการลกูจ้างสวสัดิการ
- ก าหนดแผนงานกิจกรรมโครงการต่างๆในแผนงานประจ าปี
- สานเสวนาพนักงาน
- รถรบัส่งพนักงาน
- Happy workplace …แรงงงานสมัพนัธ์

รายงานการประชุม
คณะกรรมการสวสัดกิารฯ

อบรมให้ความรู้ จรรยายบรรณ และข้อพงึปฏิบตัใิน
การท างาน , การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน

อบรมโรคผวิหนังและรับการตรวจ0

ข้อบังคบัในการท างาน



ผลกัดนัให้คู่ค้าในห่วงโซ่ธรุกิจ 
ด าเนินนโยบาย และแนวปฏิบติัท่ีจะรว่มต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

และไม่เก่ียวข้องกบัการทุจริต



การด าเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
ในปี 2562 - 2563 

IMPLEMENTAT ION ON HUMAN R IGHTS 2020

บรษิัท ศูนยบ์รกิารเหล็กสยาม จ ากดั (มหาชน )



นโยบายบรษิทั
เร ือ่งการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้ออกประกาศบริษัท 
ฉบบัที่ 16/2563 ว่าด้วย เรื่อง 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจของบริษัท ให้
เป็นความลบัสูงสุดและมีการใช้งาน
โดยสุจริตตามที่เจ้าของข้อมูล
ยินยอมและเป็นไปตามกฎหมาย



Footer

HU
MA

N 
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GH
T 

PO
LIC

Y นโยบายแต่งตัง้
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

คณะท างาน และผู้ท่ีเก่ียวข้อง
กับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้ออกประกาศบริษัท
ฉบบัท่ี 17/2563

ว่าด้วยเรื่อง การแต่งตัง้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล คณะท างาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายของ
บริษัทฉบบัก่อนหน้าซึ่งว่าด้วยเรื่อง การ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้มีการจัดตัง้
คณะท างานเพื่อดูแลในเรื่องดงักล่าวอย่างทัว่ถึง
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



การติดตัง้เครื่องสแกนน้ิว
และ

สแกนใบหน้า

บรษิทัฯ มคีวามเคารพต่อสทิธมินุษยชนในดา้นความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของพนกังานในบรษิทั จงึไดม้กีารเพิม่
มาตรการในการดแูลรกัษาความปลอดภยัใหด้ยีิง่ขึน้ ดว้ยการตดิตัง้
เครือ่งแสกนน้ิวและสแกนใบหน้าไวบ้รเิวณประตทูางเขา้ออฟฟิศ



การป้องกนัการแพร่ระบาดของ
ไวรสัโควิด-19

บริษทัฯ มีการจดัท าแบบตรวจสอบสขุภาพ
ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ให้กบั
พนักงาน ตลอดจนคู่ค้า ผูมี้ส่วนได้เสีย และคนใน
ชมุชมใกล้เคียงโดยรอบ รวมไปถึงได้มีการตรวจวดั
อณุหภมิูร่างกายในตอนเช้าก่อนเข้าท างานให้กบั
พนักงาน ตลอดจนบคุคลภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อ
งานกบับริษทั อีกทัง้ได้มีการจดัท าแนวปฏิบติัใน
การท างานและการขนส่งสินค้าในช่วงของการแพร่
ระบาดให้พนักงานรบัทราบอีกด้วย เพ่ือเป็น
แนวทางในการป้องกนัตนเองและป้องกนัไม่ให้เช้ือ
ไวรสัดงักล่าวแพร่กระจายไปสู่ผูอ่ื้น



การแจกแผน่พบัแนะน าข้อมลู
ด้านสิทธิมนุษยชนและการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของ

ไวรสัโควิด-19

บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัท าแผน่พบัแนะน าขอ้มูลดา้นสทิธิ
มนุษยชน พรอ้มกบัแผน่ป้ายใหค้วามรูเ้รือ่งการป้องกนัการแพร่
ระบาดของไวรสัโควดิ-19 เพือ่เป็นการประชาสมัพนัธ ์และให้
ความรูก้บัคนในชุมชนใกลเ้คยีง โดยไดล้งพืน้ทีแ่จกแผน่พบัที่
ชุมชมทอ้งคุง้พฒันา เพือ่ใหค้นในชุมชนไดต้ระหนกัถงึสทิธขิอง
ตนเองไปพรอ้มๆกบัการเคารพสทิธขิองผูอ้ื่น อกีทัง้ยงัเป็นการ
สรา้งจติส านึกในการรบัผดิชอบต่อสว่นรวมในการชว่ยกนั
ป้องกนัการแพรร่ะบาดของไวรสั โควดิ-19 อกีดว้ย



ปรบัปรงุมือเทียมให้พนักงานคนพิการ
บรษิทัไมเ่ลอืกปฏบิตัติ่อพนกังานผูพ้กิาร

ตลอดจนไดม้กีารจดัหาสิง่อ านวยความสะดวกใหต้าม
ความเหมาะสม

• กรณีจดัท าและปรบัปรงุมอืเทยีมใหก้บัพนกังาน (คนพกิาร)



เงินช่วยเหลือพนกังานผูพิ้การ 
800.-บาทต่อเดือน

การปฏิบติัต่อพนกังานผูพ้ิการ

การจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวก



• กรณีสง่เจา้หน้าทีบ่ญัชแีละ

การเงนิ (คนพกิาร) ไปช่วยท าโครงการ

อาหารกลางวนัใหเ้ดก็นักเรยีน ที่ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็เทศบาล 5 เป็นประจ า

ทุกวนั โดยช่วงเชา้ท างานที่ศูนยฯ์ ช่วง

บ่ายเขา้มาท างานทีบ่รษิทั

ส่งเสริมศกัยภาพพนักงาน
คนพิการ



สนับสนุนการมีส่วนร่วมกบั
หน่วยงานภายนอกในการส่งเสริม

ด้านสิทธิมนุษยชน

บรษิทัฯ สง่เสรมิและใหค้วามส าคญัในเรื่องของ
สทิธสิตร ีโดยไดส้ง่ตวัแทนเขา้รว่มงาน

“แรงงานสตร ีรว่มแรงรว่มใจ สรา้งความเสมอ
ภาคสูส่งัคมไทย”

เน่ืองในวนัสตรสีากลประจ าปี 2563 โดยกรม
สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน



บรษิทัฯ มกีารจดัท ามุมนมแม่
ไวส้ าหรบัพนกังานหญงิทีเ่พิง่
คลอดบุตร ใหม้พีืน้ทีส่ าหรบัใช้
ปัม๊นมใหบุ้ตรและเกบ็ไวใ้นตูเ้ยน็

ทีแ่ยกออกมาโดยเฉพาะ

มมุนมแม่เพ่ือพนักงานหญิง



บริษทัฯ มีการว่าจ้างล่ามภาษาญ่ีปุ่ นและได้มีการจดัท าป้ายเตือนและป้ายประกาศต่างๆเป็นภาษาต่างประเทศ
เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจของชาวต่างชาติท่ีท างานในบริษทั รวมถึงชาวต่างชาติท่ีเข้ามาติดต่อด้วย

สร้างความเท่าเทียม
ให้กบัพนักงานทกุเช้ือชาติ



บรษิทัฯ มกีารจดัท าแผ่น

พบั เ ร ือ่ ง เคร อืข ่ายการ

เรยีนรูแ้ละปฏบิตักิารแบบ

ม สี ่วนร ว่ม เพื อ่ ป้ อ งก นั

ควบค ุมโรคห ูเสื อ่มจาก

เสยีงดงั ทัง้หมด 4 ภาษา
ไดแ้ก่ ไทย ญีปุ่่น เขมร

และ พม่า



การจดักิจกรรมทกุประเภทของ
บริษทัฯ ทกุคนสามารถเข้าร่วม

กิจกรรมและมีสิทธิในการร่วมเล่น
เกมส ์ตอบค าถาม หรือส่งช่ือลุ้น
รางวลักบับริษทัได้โดยไม่มีการ

แบง่แยก



ภายนอก : ไดม้กีารเขา้รว่มโครงการองคก์รลดโลกรอ้น

ดว้ยการใชเ้สือ้ผา้คลูโหมด

บรษิทัฯมคีวามเคารพต่อสทิธมินุษยชนในดา้นสิง่แวดลอ้ม
ทีด่แีละมแีนวทางในการสง่เสรมิสทิธขิ ัน้พืน้ฐานใหเ้กดิขึน้ทัง้
ภายในและภายนอกองคก์ร



ภายในองคก์ร 
ไดม้กีารจดักจิกรรมอนุรกัษ์พลงังานทุกปี มกีารฝึกอบรมคดัแยกถุงใสข่ยะเพือ่สรา้งจติส านึกให้

พนกังานรูจ้กัประเภทของขยะและแยกทิง้ไดถู้กที่
ไมน่ าไปแอบทิง้ในแหล่งชุมชน สรา้งความเดอืดรอ้นใหค้นในชุมชนนัน้ รวมถงึมกีารจดัท าพืน้ที่

ส าหรบัสบูบุหรี ่เพือ่ไมใ่หก้ลิน่และควนัไปรบกวนแก่ผูท้ีไ่มส่บู



การตดิตัง้เคร ือ่งดดูฝุ่ น

เพือ่ลดปัญหามลพษิ

ทางอากาศ

มรีะบบการจดัการบ่อบ าบดัน า้

เสยีเพือ่ป้องกนัปัญหามลพษิและ

สารปนเป้ือนในน ้า



ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกลดลง

ผลการด าเนินงาน 2562 2561 2560

1 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรง : Scope 1 (ton CO2e)  
ไดแ้ก่ การเผาไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ (LPG ดเีซล)

- - -

2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมผ่านการใช้ไฟฟ้า : 
Scope 2 (ton CO2e)  การใชไ้ฟฟ้าไมร่วมโซลา่รเ์ซลล์

1,189,320 1,217,370 1,170,807

3.การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกทางออ้มอืน่ๆ (ton CO2e) - - -

ในปี 2559 ต่อเน่ืองปี 2560 บริษทัได้เข้ารว่มโครงการจดัการลดการปล่อยคารบ์อน (Supply Chain De-
carbonization) เพ่ือให้เกิดผลิตภาพตลอดห่วงโซ่อปุทาน และห่วงโซ่คณุค่า กบักรมโรงงานอตุสาหกรรม รว่มกบั
สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ เพ่ือจดัท ารายงานการปล่อยคารบ์อนฯ และในปี 2562 ได้มีการประเมิน ลดการปล่อย
คารบ์อน 
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บรษิทัฯ น ำองคค์วำมรู ้ทกัษะ ควำม
ช ำนำญทีม่ ีเขำ้รว่มพฒันำ และสง่เสรมิ
ควำมสมัพนัธก์บัชุมชน ผำ่นโครงกำรต่ำง 
ๆ อยำ่งต่อเนือ่ง คอื

 SSSC SAFETY TO SCHOOL

Safety to Police Station

อาชีวะอาสาสร้างใจใกล้วดั

ร่ ว ม กั บ วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค
สมุทรปราการและวัดจากแดง เพื่อให้
ความรู้กบันักศกึษาอาชวีะในการเข้าฝึก
ทกัษะวชิาชา่งเพือ่ความปลอดภยั

ปี 2562

 Green Community

“เราจะเตบิโตพร้อมกบัชุมชนและสังคม” 



ด้านเศรษฐกิจ
สงัคม

วฒันธรรม

บริษทัฯส่งเสริมและให้ความส าคญัในเรือ่งของสิทธิทางด้าน

• บรษิทัฯ ไดม้กีารจดักจิกรรมตามวนั
ส าคญัทางศาสนาต่างๆ เชน่ กจิกรรมประเพณี
สงกรานตร์ว่มกบัชุมชนพืน้เมอืงบา้นแซ่ อ.พระ
ประแดง จ.สมทุรปราการ, กจิกรรมแหเ่ทยีน
พรรษา, กจิกรรมลอยกระทง, กจิกรรม
ทอดผา้ป่า ฯลฯ



โครงการ Safety to Police Station
สภ.ส าโรงใต้ พระประแดง สมทุรปราการ

ติดตัง้ระบบแจ้งเหตแุละติดตัง้ถงั
ดบัเพลิง จดัเส้นทางหนีไฟและจดุรวม
พล ฝีกอบรมปฐมพยาบาล การดบัเพลิง
ขัน้ต้นและฝึกอพยพหนีไฟ
ผลลพัธ ์ได้ประโยชน์แก่ สถานีต าตรวจ 
ครอบครวั ชุมชนและผูป้ระกอบการรอบ
ข้าง



โครงการ Safety To Temple
ตดิตัง้ระบบแจง้เหตุและตดิตัง้ถงั

ดบัเพลงิ จดัเสน้ทางหนีไฟและจุดรวมพล 
ฝีกอบรมปฐมพยาบาล การดบัเพลงิขัน้ตน้
และฝึกอพยพหนีไฟ



โครงการSSSC รว่มใจ รูร้กัษ์ประหยดัพลงังาน
ทางบรษิทัฯ ไดน้ าพนกังานทีม่คีวามรู้

ความสามารถมาใหค้วามรูเ้บือ้งตน้ดา้นการ
อนุรกัษ์พลงังานแก่พระภกิษุและคนในชุมชน 
และเปลีย่นหลอด Fl’ 36 W เป็นหลอด LED 18 
W จ านวน 87 หลอด 





ทางบริษัทฯ เกบ็ขวดพลาสติกไปบริจาคใหว้ัดจากแดง ประมาณ 6,000 ขวด 
ซึง่ทอผ้าไตรได้ 400 ผืน 



• บรษิทัไดม้กีารสง่เสรมิกจิกรรมดา้น
เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมของชุมชน 
โดยการน าศกัยภาพและความสามารถทางธุรกจิ
ของบรษิทัไปพฒันาต่อยอดใหก้บัชุมชน เช่น 
การท าหลงัคาและทีอ่ดัขยะใหก้บัวดัจากแดง



แรงงานเด็ก
Child Labour



บริษทัฯ จะไม่มีการจ้างแรงงานเดก็ท่ีผิด
กฎหมาย แรงงานท่ีถกูบงัคบัหรือแรงงานทาส
หรือแรงงานท่ีถกูบงัคบัให้ท างานเกินเวลา

ไม่มีจ้างบคุคลท่ีมีอายตุ า่กว่า 18 ปี และบคุคลท่ี
มีอายนุ้อย จะไม่ถกูจ้างเป็นอนัขาด ยกเว้นแต่
ในกรณีท่ีการจ้างเหล่านัน้เป็นไปอย่างถกูต้อง
ตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัเรื่อง
อาย ุชัว่โมงการท างาน การจ่ายค่าตอบแทน

สขุภาพ และความปลอดภยั



การด าเนินธรุกิจ
โดยเคารพและ

สนับสนุนสิทธิเดก็
บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการเคารพและ

สนบัสนุนสทิธเิดก็ในโครงการต่างๆ มาตลอด และ
เพือ่ใหค้ณะท างาน CSR ไดม้คีวามรู ้ความเขา้ใน
มากยิง่ขึน้ ในหลกัการของ “สทิธเิดก็และหลกั
ปฏบิตัทิางธุรกจิ” ทางบรษิทัจงึไดเ้ขา้รว่มโครงการ 
“การด าเนินธุรกจิโดยเคารพและสนบัสนุนสทิธิ
เดก็” กบั สถาบนัไทยพฒัน์ ทีร่ว่มมอืกบัองคก์าร
ทุนเพือ่เดก็แหง่สหประชาชาต ิ(UNICEF) เพือ่ให้
ทุกกระบวนการท างาน หรอืทุกๆ กจิกรรมของ
บรษิทัทีจ่ะท าไดใ้หค้วามส าคญักบัสทิธขิองเดก็



การสง่เสรมิความ
รว่มมอืทางธรุกจิเพือ่

สงัคมผูส้งูอายุ



ในปี 2559 ท่ีผา่นมา บริษทัได้เข้าร่วม
โครงการการด าเนินธรุกิจท่ีเป็นมิตรกบั
ผูส้งูอาย ุกบัสถาบนัไทยพฒัน์ และกรม
กิจการผูส้งูอาย ุกระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรบัการเข้าสู่
สงัคมผูส้งูอายขุองพนักงานในองคก์ร

และของประเทศ



ผลจากการเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวท าใหใ้น ปี 2560 ต่อเน่ืองปี 2562 บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบาย หรือหรือ
แนวปฏิบติัทางธุรกิจกบัผูสู้งอาย ุ(Business Guidance on Older Persons) เพื่อน ามาปรับใช ้ในการด าเนินธุรกิจกบั
ผูสู้งอาย ุดงัน้ี
การเตรียมความพร้อม (Preparation) ประกอบดว้ย
1. ใหค้  ามัน่และรับผดิชอบต่อการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเขา้สู่วยัสูงอายุ
2. ท าใหใ้จวา่ ผลิตภณัฑแ์ละบริการไดรั้บการออกแบบ และพฒันาใหมี้ความเป็นมิตรกบัผูสู้งอายุ
การคุ้มครอง (Protection) ประกอบดว้ย
3. เคารพและสนบัสนุนสิทธิผูสู้งอายใุนการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจและส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในห่วงโซ่ธุรกิจ
4. ท าใหม้ัน่ใจวา่ ผูสู้งอายไุดรั้บสวสัดิภาพ อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในสถานประกอบการและในกิจกรรม

ทางธุรกิจ
การมีส่วนร่วม (Participation) ประกอบดว้ย
5. จดัหางานท่ีมีคุณค่าและสภาพการท างานท่ียดืหยุน่เหมาะสมส าหรับผูสู้งอาย ุรวมทั้งเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วม

ในกิจการ ตลอดจนการร่วมลงทุนในกิจกรรมทางธุรกิจ
6. จดัใหมี้ระบบและแบบแผนในการสืบทอดความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาจากผูเ้กษียณอายุ
7. สนบัสนุนบทบาทของรัฐและประชาสงัคมในการคุม้ครองสวสัดิภาพและจดัสวสัดิการส าหรับผูสู้งอายุ

การด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นมติรกบัผู้สูงอายุ



ชอ่งทางการรอ้งเรยีน

และการแจง้เบาะแส

ในการกระท า

ความผดิ



การแก้ไขปัญหาจากการเรียกร้องความเป็นธรรม

- มกีารก าหนดPROCEDUREการร้องเรียนทั้งภายในภายนอก
- ระบุช่องทางการร้องเรียนและมกีารทวนสอบในหน่วยงานราชการ เช่น อุตสาหกรรม,เทศบาล
- สร้างนวตักรรมทุกข์ในใส่โหล
- การประชุมคณะกรรมการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

ข้ันตอนการร้องทุกข์ต่อสหภาพแรงงาน ขั้นตอนการร้องทุกข์ “ทุกข์ใจใส่โหล”

การประชุมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน



บรษิทัฯ มกีระบวนการรบัเร ือ่งรอ้งเรยีนซึง่พนักงานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถน าปัญหาสว่นตวัและปัญหาที่

เกีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานมารอ้งเรยีนไดผ่้านชอ่งทางดงัตอ่ไปนี้

ชอ่งทางการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแสในการกระท าความผดิ

ซ่ึงบริษทัฯ จะท าการรวบรวมข้อเทจ็จริง สอบสวน ก าหนดมาตรการด าเนินการในการระงบัเรื่อง
ดงักล่าวและรายงานผลต่อผูร้อ้งเรียน โดยสามารถตรวจสอบได้ท่ี
HTTP://WWW.SSSCTH.COM/ANTICORRUPTION/PROCESS_OF_WHISTLE_BLOWING_TH.PDF
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นายหิรญั  โกมลหิรญั
ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย/เลขานุการบรษิทั
E-mail : hiran@ssscth.com

กรรมการอิสระ
E-mail : ID @ssscth.com

ส่งไปรษณียม์าท่ีท่ีอยู่บริษทั
บรษิทั ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม จ ากดั (มหาชน)
เลขที ่51/3 ม.2 ถ.ปู่ เจา้สมงิพราย ต.บางหญา้แพรก 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

2
นายบญุชยั  เชียรเจริญธนกิจ
ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวุโส ฝ่ายบรหิาร
บญัชแีละการเงนิ
E-mail : boonchai@ssscth.com



ระยะเวลาการตรวจสอบ
การสอบสวนจะเร ิม่ด าเนินการโดยเรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถท าได ้ โดยค านึงถงึ

ลกัษณะและความรา้ยแรงของขอ้กลา่วหา/ขอ้รอ้งเรยีน
และจะด าเนินการดว้ยความระมดัระวงัเพือ่ทีจ่ะไม่สง่ผลกระทบตอ่คณุภาพและ

รายละเอยีดของการสอบสวน การตรวจสอบขัน้ตน้จะคน้หาขอ้สรุปุของการไต่

สวน และใหค้วามคดิเห็นแกค่ณะกรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
ก ากบัดแูลกจิการภายใน 2 สปัดาห ์

ปี 2561 - 2562 ไม่พบข้อร้องเรียนแต่อย่างใด

01

02
บทลงโทษ
ผูใ้ดกระท าการโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่ ไม่ปฏบิตัติามนโยบายนี้ รวมทัง้มี

พฤตกิรรมกลัน่แกลง้ข่มขู่ลงโทษทางวนัิย หรอืเลอืกปฏบิตัดิว้ยวธิกีารอนัไม่

ชอบเน่ืองมาจากการรอ้งเรยีนต่อผูแ้จง้เร ือ่งรอ้งเรยีน หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั

เร ือ่งรอ้งเรยีนตามนโยบายนี้ ถอืว่าผูน้ั้นกระท าผดิวนัิยและตอ้งรบัผดิชอบชดใช ้

ความเสยีหายแกบ่รษิทัหรอืผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการกระท าดงักลา่ว

ตลอดจนอาจตอ้งรบัผดิทางกฎหมายต่อไปดว้ย



- ช่องทางการรอ้งเรียนผา่นทาง WEBSITE และ
- มาตรการคุ้มครองผูร้้องเรียน

id@ssscth.com

ช่องทางการรอ้งเรียน WEBSITE
www.ssscth.com

ช่องทางการรอ้งเรียน

ช่องทางให้ผูไ้ด้รบัผลกระทบ ติดต่อส่ือสาร/เข้าถึงข้อมูลกบัองคก์ร



บรษิทัฯ ยดึมัน่ทีจ่ะปรบัปรงุและปฏบิตัติามกฎหมาย
อยา่งต่อเน่ือง และไมเ่พยีงปฏบิตัติามกฎหมาย

ต่อตา้นการเลอืกปฏบิตัแิต่ยงัพยายามปฏบิตัใิหไ้ด้
มากกวา่ทีก่ฏหมายระบุไวแ้ละจะดแูลใหเ้กดิการ
ปฏบิตัจิรงิ โดยมอบหมายใหฝ่้ายกฎหมายเป็น

หน่วยงานรบัผดิชอบในการตรวจตดิตาม ตรวจวดั
และประเมนิผลเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ไดม้กีารปฏบิตัอิยา่ง

ครบถว้น

กระบวนการตรวจ
ติดตาม



การส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจแรงงานต่าง
ด้าวท่ีปฎิบติังานในบริษทั เป็นระยะ เพ่ือ

ตรวจสอบในเร่ืองของการเข้ามาปฏิบติังาน
อย่างถกูต้องตามกฎหมาย , การได้รบั

สวสัดิการต่างๆจากบริษทัอย่างครบถ้วน,
การถกูละเมิดและการได้รบัความคุ้มครอง

ตามหลกัสิทธิมนุษยชน

การตรวจแรงงานต่างด้าว



การประเมนิ

ความเสีย่ง

ดา้นสทิธมินุษยชน

SIAM
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TER PU
B
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Human Rights Risk Assessment



เศรษฐกจิ
สังคม

สิ่งแวดล้อ
ม

บรรษัทภบิาล 
1.กำรเปิดเผยขอ้มลู
ทีม่นียัส ำคญั ซึง่เป็น
ประเดน็ทีเ่ป็นควำม
คำดหวงัของผูม้สีว่น
ไดเ้สยี
- กำรปฏบิตัขิ ัน้ต ำ่
ตอ้งเป็นไปตำมที ่
กฎหมำยก ำหนด
- ก ำหนดเป้ำหมำย/
ทศิทำงกำรขยำย
ธรุกจิทีช่ดัเจน
-ด ำเนินธรุกจิดว้ย
ควำมโปรง่ใส

6. การบรหิาร
ความเสีย่งและ
ภาวะวกิฤติ

24. การดูแลพนักงาน 16. การจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม

12. นวตักรรมเพือ่
ธรุกจิและสงัคม

26. การพฒันา
ศกัยภาพพนกังาน
- การฝึกอบรมและ
การศึกษา การจา้งงาน

22.การใช้
ทรัพยากร
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

5. การบรหิาร
จดัการหว่งโซ่
อุปทาน

30. การปฏิบัตต่ิอ
แรงงานอย่างเป็น
ธรรมและสิทธิ
มนุษยชน 

7. การพฒันาการ
บริหารธุรกิจอยา่ง
ยัง่ยนื

31. สุขภาวะและความ
ปลอดภยัใน
สภาพแวดลอ้มการ
ท างาน 

การประเมินประเดน็ส าคญั

ประเดน็ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง
 สขุภาพ ความปลอดภยั และสวสัดิการของ

พนักงานและผูร้บัเหมาในพื้นท่ีปฏิบติัการ

 ผลกระทบจากมลพิษทางส่ิงแวดล้อม

 สขุภาพและความปลอดภยัของชุมชน

 การจ้างงานในห่วงโซ่อปุทาน เช่น การพิจารณา
ประเดน็ด้านสิทธิมนุษยชน

 การบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม สขุภาพ และ
ความปลอดภยั

 การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสียในการ
ด าเนินงาน



ผลการด าเนินงานดา้นสทิธิ
มนุษยชน



การด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนสามารถช่วยลด
อัตราการลาออกของพนักงาน ส่งผลท าให้การผลิต
สินค้าเป็นไปได้อย่างต่อเ น่ือง และสินค้า ท่ีผลิตมี
คุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า รวมถึงลดการ
สูญเสียในกระบวนการผลิตและสามารถพัฒนา
องค์กรได้อย่างต่อเน่ือง

ช่วยสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในเร่ือง
ของสิทธิของตนและการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน
รวมถึงการให้ความส าคญักบับุคลากรทุกคนใน
บริษทั โดยไม่มีการแบ่งแยก

ช่วยสร้างการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
สงัคมผู้สูงอายุของพนักงานในบริษัท

ช่วยสร้างความโปร่งใสในการด าเนินกิจการ
ให้กบัหน่วยงานในระบบห่วงโซ่อุปทานของ
บริษัท

ช่วยสนับสนุน การต่อต้าน การใช้แรงงานเดก็

ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีทัง้ภายในบริเวณ
โรงงานและชุมชนโดยรอบโรงงาน



มาตรฐาน
และรางวลั
ทีบ่รษิทัไดร้บั

Human Rights Award



ระบบมาตรฐานตา่งๆ 
ทีบ่รษิทัฯ ไดม้าใชใ้นการควบคมุภายในในการด าเนนิงาน และไดร้บัการรบัรอง

อยา่งตอ่เนือ่ง



 CSRI Recognition จากตลาดหลกัทรพัยไ์ด้ปี 2556

 มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (ระบบคณุภาพ) และ IATF 16949 : 2016 (ระบบการจดัการคณุภาพด้าน
อตุสาหกรรมยานยนต)์ จากบริษทั ทูฟ นอรต์ (ประเทศไทย) จ ากดั ได้ปี 2546 และ 2560 ตามล าดบั

 มาตรฐาน ISO 50001 : 2011 ระบบการจดัการด้านพลงังาน 

จาก บริษทั ทูฟ นอรต์ (ประเทศไทย) จ ากดั ได้ปี 2560

 อตุสาหกรรมสีเขียว ระดบัท่ี 3 (Green system) ได้ 7 ปีติดต่อกนั (ตัง้แต่ปี 2556 – 2562)

 อตุสาหกรรมสีเขียว ระดบัท่ี 4 (Green culture) ได้ปี 2562 (เมื่อวนัท่ี 5 สิงหาคม 2562)

 มรท. 8001 – 2553 ได้ปี 2563 (ได้เมื่อวนัท่ี 26 มิถนุายน 2563)

 มาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม 

จาก บริษทั ทูฟ นอรต์ (ประเทศไทย) จ ากดั ได้ปี 2548

 มาตรฐาน ISO 45001 : 2018 ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

จาก บริษทั ทูฟ นอรต์ (ประเทศไทย) จ ากดั ได้ปี 2562

(เดิมได้รบั OHSAS 18001 มาตัง้แต่ปี 2550 เปล่ียนมาเป็น ISO 45001 เมื่อปี 2562 ท่ีผา่นมา)

 ได้การรบัรองจากกระทรวงอตุสาหกรรม, สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ และส านักงาน
มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม เพ่ือแสดงว่าบริษทัฯ ได้น ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคอตุสาหกรรม มอก.9999 เล่ม 1-2556 ไปปฏิบติั ได้ปี 2558

มาตรฐานการรบัรองและรางวลัท่ีได้รบั



 ได้รบัรางวลั Thailand Sustainability Investment 5 ปีติดต่อกนั
ระหว่างปี  2558 – 2562 จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในฐานะ
บริษัทท่ีด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึง ส่ิงแวดล้อม สงัคม และมีธรรมาภิบาล 
ควบคู่กบัการด าเนินกิจการเพ่ือให้ได้ผลก าไร

 ได้รบัรางวลับริษทัจดทะเบียนด้านความยัง่ยืนยอดเย่ียม  (SET Best 
Sustainability Awards) ประจ าปี 2559 และ 2561 และ ด้านความยัง่ยืน
ดีเด่น (Outstanding Sustainability Awards) ประจ าปี 2560 จากตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในฐานะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีมีความโดด
เด่นในการด าเนินธรุกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน

 ได้ร ับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยัง่ ยืนดีเ ด่น (Highly
Commended Sustainability Excellence) ในงาน SET AWARDS 2019 กลุ่ม
รางวลั Sustainability Excellence “ต้นแบบองคก์รธรุกิจท่ียัง่ยืน”



รางวลัแห่งความภาคภูมใิจ

 ได้รบัรางวลับริษทัจดทะเบียนด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมยอดเยีย่มต่อเนือ่ง 2 ปี (The 
Best Corporate Social Responsibility Awards) จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปี 2554 
และ ปี 2555 และรางวลัด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมดีเด่นต่อเนือ่ง 3 ปี ตัง้แต่ปี 2554  - 2556

 ได้รบัรางวลั Investors’ Choice Award คะแนน AGM 100% 9 ปีซ้อน (ปี 2554-2562) จาก
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย

 ได้รบัรางวลั CSR-DIW 6 ปีติดต่อกนั ระหว่างปี 2556 – 2562

 ได้รบัรางวลัการรณรงคป์ระชาสมัพนัธดี์เด่น ในโครงการอนุรกัษ์พลงังานแบบมีส่วนร่วม  และ
โครงการน ารอ่งการลดต้นทุนพลงังานด้วยโลจิสติคส์ จากกระทรวงพลงังาน
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ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏบิัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต (CAC) เพือ่แสดงว่า บริษทัมีระบบการต่อต้านการคอร์รัปช่ันที่ด ีเป็นเวลา 4 ปี 
(ตั้งแต่ปี 2558 -2562)

รางวลัแห่งความภาคภูมใิจ



รางวลั "องคก์รต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน" (รางวลัชมเชย) 
ประเภท ภาคธรุกิจขนาดใหญ่ ประจ าปี 2562

จากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยติุธรรม



องค์กรต้นแบบชมรม To Be Number One  ในสถานประกอบการองคก์รต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

บริษทัฯ เป็นองคก์รต้นแบบการเรียนรูก้ารด าเนินงานโครงการ/ 
กิจกรรมด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมให้แก่องคก์รอ่ืนๆ



ต้นแบบดเีด่นด้านความปลอดภยั 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการท างาน
“ประเภทรางวัลต่อเน่ืองกันตัง้แต่ 10 ปี

ขึน้ไป ระดับเพชร” 

รางวัลองคก์รต้นแบบการบริการจัดการ
แรงงานสัมพนัธข์องประเทศ

เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เพือ่ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ

หน่วยงานต้นแบบทีมี่การรักษามาตรฐานองคก์รดเีด่น
ด้านการสวมหมวกนิรภยั 100%

เป็นองคก์รต้นแบบการเรียนรูก้ารด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรมด้านความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมให้แก่องคก์รอ่ืนๆ4.3



รางวลั "องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน" (รางวลัชมเชย) 
ประเภท ภาคธุรกจิขนาดใหญ่ ประจ าปี 2563

จากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิรรม



มาตรการด าเนินการ
ทีบ่รษิทัจะน าไปปรบัใช ้

ในปี 2564-2565



ด้านชุมชน ท่ีดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม

(COMMUNITY, LAND, NATURAL 
RESOURCE AND
ENVIRONMENT)

- ปฏบิตัติามกฎหมาย มาตรฐาน และหลกัการสทิธิ
มนุษยชนทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ตรวจตราบรษิทัลกู และหว่งโซ่
อุปทาน
- เปิดโอกาสใหป้ระชาชนและชุมชนทีไ่ดร้บัผลกระทบเขา้มา
มสีว่รรว่มใหข้อ้มลูและขอ้คดิเหน็ต่อการด าเนินโครงการ
- ประเมนิความเสีย่ง ผลกระทบ และเฝ้าระวงั สทิธมินุษยชน
รอบดา้น รวมทัง้จดัท ารายงานผลเผยแพรแ่ก่สาธารณชน
- จดัใหม้ชีอ่งทางการรอ้งเรยีน เจรจา และมาตรการเยยีวยา
บุคคลและชุมชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ

ด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
(HUMAN RIGHTS DEFENDER)
- ปฏบิตัติามกฎหมาย มาตรฐาน
และหลกัการสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วขอ้ง
- สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
นกัปกป้องสทิธมินุษยชน
- รว่มมอืกบัภาคประชาสงัคมในการป้องกนั บรรเทาและ
เยยีวยาผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชน
- จดัใหม้กีลไกหารอืรว่มกบันกัปกป้องสทิธมินุษยชนเพือ่
ลดความขดัแยง้และปัญหาการละเมดิสทิธมินุษยชน



ด้านแรงงาน (LABOUR)
- สง่เสรมิความรูพ้นกังงานและปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
- ก าหนดมาตรการรบัรองสทิธแิละสวสัดกิารแรงงาน
- ก าหนดนโยบาย/มาตรการขจดัการเลอืกปฏบิตัแิละความ
รนุแรงทางเพศในสถานทีท่ างาน
- จดัใหม้ชีอ่งทางการรอ้งเรยีน/กลไกรอ้งทุกขภ์ายในหน่วยงาน
ซึง่เขา้ถงึไดส้ะดวก และตดิตามผลได้

ด้านการลงทุนระหว่างประเทศ
และบรรษัทข้ามชาติ (CROSS 

BORDER INVESTMENT 
ADMULTINATIONAL

ENTERPRISE)
- ตรวจตราใหบ้รษิทัลกู และหว่งโซ่อุปทานใหเ้คารพ
กฎหมายหลกีเลีย่งการละเมดิสทิธมินุษยชน
- สง่เสรมิความตระหนกัรูถ้งึหลกัการ/มาตรฐานระหวา่ง
ประเทศเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนและการประกอบธุรกจิ
ดว้ยความรบัผดิชอบใหแ้ก่หน่วยงานในสงักดัและ
เจา้หน้าที่
- ประเมนิความเสีย่งและเฝ้าระวงัสทิธมินุษยชนรอบดา้น
รวมทัง้มชีอ่งทางสือ่สาร ขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการแก่
สาธารณชน เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส
- ใหค้วามส าคญักบัการระงบัเหตุขอ้พพิาทกบัชุมชนโดย
การเจรจาหารอืรว่มกบัชุมชนทีไ่ดร้บัผลกระทบและ
เยยีวยาบุคคลและชุมชนทีไ่ดร้บัผลกระทบชดเชย



คณะกรรมการและผูบ้ริหาร
คณะผูบ้รหิาร คอืผูส้รา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานทีก่อ่ใหเ้กดิผลสมัฤทธิแ์ละความ

ปลอดภยัในการท างานซึง่มสี่วนชว่ยในการส่งเสรมิความหลากหลาย และความมสีว่นรว่มของ
พนักงาน คณะผูบ้รหิารจะพฒันาแนวทางการปฎบิตังิานตามความเหมาะสมเพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจวา่

ผูร้บัเหมาและลกูคา้ทัง้หมดจะไดร้บัการปฎบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัมากทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้และคณะ

ผูบ้รหิารสามารถท าการปรบัปรงุการด าเนินงานไดอ้ย่างตอ่เน่ืองเพือ่สง่เสรมิความหลากหลายและโอกาส
ทีเ่ท่าเทยีมกนัของทกุคน


