
การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม

รางวลัแห่งความภาคภูมิใจ

บมจ. ศูนย์บริการเหลก็สยาม



ภายใต้ นวตักรรม

“เราจะเติบโตพร้อมกบัชุมชนและสังคม”

การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม

 เนน้การเติบโตของบริษทัควบคู่กบัชุมชนและสงัคมโดยเร่ิมจากการให้
พนกังานคิดดีท าดีผา่นโครงการ “ท าดีใส่กระปุก” เม่ือพนกังานท าดีจะเกิด
ความสุข ซ่ึงจะส่งต่อไปยงัครอบครัว ชุมชน และสงัคมใหมี้ความสุข 

 การใหค้วามช่วยเหลือในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โดยจดักิจกรรมรณรงค์
ความปลอดภยัในการท างานและป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการของบริษทัลูกคา้/คู่คา้ 

 การดูแลใหค้วามช่วยเหลือชุมชนรอบขา้ง และสถานท่ีของส่วนราชการต่างๆ 
เพื่อใหส้ามารถใหบ้ริการประชาชนในบรรยากาศท่ีดี กบัทั้งการฝึกอบรมให้
พนกังานรู้จกัการออม โดยลดการใชสิ้นคา้ฟุ่มเฟือย ลดการเสพส่ิงท่ีเป็นอบายมุข 
และใหเ้รียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และส่งผา่นไปยงัครอบครัว ชุมชน และ
สงัคมต่อไป

กลยุทธ์ในการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื
เพื่อให้การพฒันาชุมชนและสังคมของบริษทัไดบ้รรลุถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยืน

อย่างแทจ้ริง บริษทัฯ ยึดหลกัการพฒันาตามแนวพระราชด าริท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัไดท้รงพระราชทานไว ้คือ เข้าใจ เข้าถึง และพฒันา เป็นบนัได 3 ขั้น
มัง่สู่ความส าเร็จอยา่งย ัง่ยืน



การเข้าพฒันา

บันได 3 ขั้น
มุ่งไปสู่การพฒันาให้ชุมชนมีความเป็นเจ้าของและน าไปสู่ความยัง่ยนื

การเข้าใจ:- การสร้างให้เกิดความเขา้ใจใน
ข้อมูลพ้ืนฐาน ด้วยการสานเสวนากับผู ้มี
ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย เพ่ือศึกษา
ขอ้มูลทุกมิติของชุมชน และคน้หารากของ
ปัญหา 

การเข้าถึง :  เป็นการส่ือสารและสร้างการมีส่วน
ร่วม โดยมุ่งส่ือสารสร้างความเข้าใจและความ
มั่นใจกับชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ ปัญหาและ
ความตอ้งการของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในกระบวน การพฒันามากท่ีสุด

การพฒันา : เป็นการเรียนรู้เพ่ือพฒันาศกัยภาพชุมชน สร้าง
ทีมพ่ีเล้ียง โดยตั้งคณะท างานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม
ของชุมชนแต่ละชุมชนท่ีบริษัทได้เข้าไปพฒันาร่วมกับ
คณะท างานของบริษทั ในการออกแบบหลกัสูตรและเมนู
การพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ และฝึก
ปฏิบติัของชุมชน รวมทั้งการให้ทีมพ่ีเล้ียงให้ค าแนะน าใน
ชุมชนและติดตามสนบัสนุนประเมินผล

บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



ผลกระทบจากการด าเนินธุรกจิของบริษัท

ต่อชุมชนและสังคม
 จากการส ารวจและการสานเสวนาร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตวัแทนจากชุมชนและทุกภาคส่วน ไม่พบปัญหาท่ีธุรกิจของบริษทัไป
สร้างผลกระทบ และก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อชุมชน และสังคม ทั้งทางตรงและ
ทางออ้มแต่อยา่งใด

 แต่ถึงอยา่งใดกต็ามบริษทัฯ ก็ไดน้ าผลการส ารวจหรือผลจากการสานเสวนา
นั้นมาจดัท าโครงการเพื่อช่วยดูแลชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2558 
บริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปจดัท าโครงการ ดงัน้ี

บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



โครงการ SSSC น า 5ส สร้างสขุและอยู่อย่างพอเพียง



แผนการด าเนินงาน
ด้านการมีส่วนร่วมกบัสงัคมและชมุชน



แผนการด าเนินงาน
ด้านการมีส่วนร่วมกบัสงัคมและชมุชน



เป้าหมายท่ี 1: มีการอบรมความรู ้5 ส. ใหก้บัพระสงฆแ์ละผูน้ าชุมชน อย่างนอ้ย 1 ครัง้/ปี     

 ผล:  วนัที่ 13 พฤษภาคม 2558  คณะท างานเขา้ปรึกษาหลกัสูตร 5ส. กบัคณะท างานของวดัแหลม    เพ่ือ
ก าหนดรูปแบบและเวลาอบรม  (ซ่ึงก าหนดการเร็วกวา่แผนที่ต ัง้ไว)้

การด าเนินงานกบัชมุชน

ผล:  ด าเนินการเมื่อวนัที่ 20 มถุินายน 2558  ทางบริษทัฯ ไดร่้วมกบัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรไดม้าอบรมใหค้วามรู ้5 ส. กบัคนในชุมชนและพนกังานบริษทั

บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



เป้าหมายท่ี 2:  มีการจดักิจกรรม 5 ส. ท่ีวดัและมีการก าหนดใหว้ดัเป็นแหล่งเรียนรู ้
อย่างนอ้ย 1 ครัง้/ปี

ผล:  ด าเนินการเม่ือวนัที่ 22 มถุินายน 2558 ทางบริษทัฯ ไดจ้ดักจิกรรม 5 ส.ที่วดัร่วมกบัคนในชุมชน
         และพนกังานบริษทั

การด าเนินงานกบัชมุชน

บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



การด าเนินงานกบัชมุชน

เป้าหมายท่ี 3:  การจดัอบรมบญัชีครวัเรือนใหก้บัคนในชุมชนโดยมีวดัเป็นศูนยก์ลาง 
อย่างนอ้ย 1 ครัง้/ปี

 ผล:  ด าเนินการเมื่ อวนัที่  20 มถุินายน 2558 ทางบริษทัฯ ไดร่้วมกบัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรไดม้าอบรมใหค้วามรูก้ารท าบญัชคีรัวเรือนใหก้บัคนในชุมชนและพนกังานบริษทั 

บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



ขั้นตอนที่ 1:   สานเสวนากับชุมชน

ผล:  ด าเนินการเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2558 ทางบริษทัฯ ร่วมสานเสวนากบัชุมชน

บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



ขั้นตอนที่ 2: ลงพืน้ที่พบพระสงฆ์
ผล: ด าเนินการเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 ทางบริษทัฯ ไดล้งพ้ืนท่ีพบพระสงฆแ์ละผูน้ าชุมชน

บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



ขั้นตอนที่ 3: จดัอบรมให้ความรู้ 5 ส.
ผล: ด าเนินการเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2558 ทางบริษทัฯ ไดร่้วมกบัธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรไดม้าอบรมให้ความรู้ 5 ส. กบัคนในชุมชนและพนกังานบริษทั

บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



ขั้นตอนที่ 4: ตดิตามและประเมนิผล
ผล:    วิเคราะหปั์จจยัภายในวดัแหลม
จดุแขง็
•เจา้อาวาสเป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทดา้นการพฒันาสงัคม ท าใหเ้ขา้ใจการท างานร่วมกบัภาคประชาชน
ไดเ้ป็นอยา่งดี
•วดัเป็นศนูยก์ลางทางดา้นจติใจของชุมชนอยูแ่ลว้ ท าใหเ้กดิความใกลช้ดิกบัชุมชน
•วดัมกีจิกรรมตามวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่ตลอดปีและไดร้บัความร่วมมอืเป็นอยา่งดจีากภาคส่วนต่างๆ
•กรรมการของวดัเป็นบุคคลในชุมชนท าใหเ้ขา้ใจเขา้ถงึปญัหาของชุมชน
•ทีต่ ัง้ของวดัอยูใ่นต าแหน่งทีเ่ขา้ถงึไดง้่ายเดนิทางสะดวก กวา้งขวาง
จดุอ่อน
•พระในวดัส่วนมากจะบวชเพยีงระยะเวลาสัน้ๆ ท าใหก้ารตัง้คณะท างานทีท่ างานอยา่งต่อเนื่องมจี านวนน้อย
•พระในบางรปูมอีายมุากมขีอ้จ ากดัในการอ่านออกเขยีนได้
•เจา้อาวาสมกีจินิมนตบ่์อย ท าใหเ้วลาทีอ่ยูว่ดัน้อยการนดัพบอาจล่าชา้
•ไม่มพีระลกูวดัทีส่ามารถตดัสนิใจแทนเจา้อาวาส
            วิเคราะหปั์จจยัภายนอกวดัแหลม
โอกาส
•มหีน่วยงานภายนอกใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมของวดั ท าใหก้ารด าเนินงานต่างๆ ค่อนขา้งราบรื่น 
•คนในชุมชนใหค้วามร่วมมอืกบัวดัเสมอมาไม่มกีารต่อตา้นรอ้งเรยีน
•ผูน้ าชุมชนเป็นทีน่่าเชื่อถอืไดร้บัความร่วมมอืกบัคนในชมุชน
อปุสรรค
•คนในชุมชนส่วนมากอยูใ่นวยัแรงงานการจดักจิกรรมในเวลาท างานและระดมมคีนไดน้้อย
•คนในชุมชนส่วนมากเป็นแรงงานยา้ยถิน่อาจยา้ยทีท่ างานบ่อย
•คนในชุมชนมรีายไดน้้อย ท าใหมุ้่งแต่การหารายได้
•คนในชุมชนมกีารศกึษาน้อย ท าใหไ้ม่รูท้กัษะการด ารงชวีติ

บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



ขั้นตอนท่ี 5: จดักิจกรรม 5 ส. ท่ีวดั
ผล:  ด าเนินการเม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2558 ทางบริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรม 5 ส.ท่ีวดัร่วมกบัคนในชุมชน 
         และพนกังานบริษทั (ครั้งที่ 1)

บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



ผล:  ด าเนินการเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2558 ทางบริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรม 5 ส. ท่ีวดั  
        ร่วมกบัคนในชุมชนและพนกังานบริษทัฯ   (คร้ังท่ี 2)

บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



ขั้นตอนท่ี 6: จดัอบรมการท าบญัชีครัวเรือน
ผล: ด าเนินการเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2558 ทางบริษทัฯ ไดร่้วมกบัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ ์   
        การเกษตรไดม้าอบรมใหค้วามรูก้ารท าบญัชคีรัวเรือนใหก้บัคนในชุมชนและพนกังานบริษทั       

        (ครั้งที่  1)

บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



ผล:  ด  าเนินการเมื่อวนัท่ี 5 สิงหาคม 2558 ทางบริษทัฯ ไดร่้วมกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
       การเกษตรไดม้าอบรมใหค้วามรู้การท าบญัชีครัวเรือนใหก้บัคนในชุมชนและพนกังานบริษทั (คร้ังท่ี 2)

บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



ขั้นตอนที่ 7:   ติดตามและประเมินผล
ผล: ผลการด าเนินโครงการบัญชีครัวเรือน มีชุมชนเข้าร่วมอบรม จ านวน 
12 คน 
มีชุมชนเข้าร่วม  3  ชุมชน
ชุมชนสามารถจัดท าบัญชีครัวเรือนได้ 10 คน
ปัญหาอุปสรรค
ชุมชนยงัขาดวนัิยในการบันทึกบัญชีครัวเรือน  เน่ืองจากขาดการติดตามใน
ชุมชนด้วยกนัเอง 
โดยความคดิของชุมชนยงัคดิว่าต้องอาศัยความช่วยเหลอืจากสถาน
ประกอบการ
การแก้ปัญหา
สถานประกอบการมุ่งสร้างกรรมการชุมชนให้มีความตระหนักใน
ความส าคญัของการจัดท าบัญชีครัวเรือน โดยท าแผนงานเพื่อพบปะกับ
กรรมการชุมชนและเข้าพบตามแผน ซ่ึงอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวของ
ชุมชน

บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



ขั้นตอนท่ี 8: จดัอบรมการฝึกอาชีพเสริม
ผล: ด าเนินการเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2558 ทางบริษทัฯ ไดร่้วมกบัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

        การเกษตรไดม้าอบรมใหค้วามรูก้ารท าบญัชคีรัวเรือนใหก้บัคนในชุมชนและพนกังานบริษทั 

บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



ขั้นตอนที่ 9: ติดตามและประเมินผล
ผล: ได้ฝึกอาชีพท าน ้ายาล้างจาน
ปัญหาและอุปสรรค
โดยชุมชนสามารถน าไปใช้ในชุมชนได้ แต่ยงัขาดความต่อเน่ืองของการ
ด าเนินงานและชุมชน       ยงัขาดผู้ประสานงาน เพือ่ชักชวนให้ชุมชน
สามารถน าเอาความรู้ไปใช้ต่อยอด เพือ่เป็นการส่งเสริมอาชีพต่อไปใน
ชุมชน
การแก้ปัญหา
สถานประกอบการจะจัดท าแผนงาน เพือ่การด าเนินงานฝึกอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมุ่งสร้างอาชีพความต้องการของชุมชน

ขั้นตอนที่ 10: สรุปผลโครงการน าเสนอต่อผู้บริหาร
ผล: ผลการด าเนินงานตามแผนงานวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
การจัดอบรมความรู้ 5 ส. ด าเนินได้ตามแผน 100%
จัดอบรมครัวเรือน           ด าเนินได้ตามแผน 100%
จัดอบรมฝึกอาชีพ            ด าเนินได้ตามแผน 100%

บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



กิจกรรมเพ่ือสงัคม



มอบของขวญัวนัเดก็ให้แกบ่ตุรของสมาชิกชมรม ศนูย์เดก็เลก็
โรงเรียนและชมุชน เมื่อวนัท่ี 9 มกราคม 2558



ร่วมทอดผ้าป่าสามคัคีเพื่อการศกึษา 
สมทบทนุพฒันาห้องสมดุ โรงเรียนวิสทุธิกษัตรี เมื่อวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2558



สนบัสนุนรถห้องสมดุเคลือ่นที่ ให้กบัชมรมทูบนีมัเบอร์วนับางจาก พระประแดง และมอบเคร่ืองพิมพ์ HP 
OFFICE JET 6000 ให้น้องๆ ชมรมทบูนีมัเบอร์วนับางจาก ใช้ในกิจกรรมชมรม 

เมื่อวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์2558



บมจ. ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม ร่วมกจิกรรมรณรงคท์ าความสะอาด และปรับปรุงภูมทิศัน์ 

ณ วดัมหาวงษ์ ต.ส าโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

เมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2558



บมจ. ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม สนบัสนุนของขวญัรางวลัสอยดาวงานประจ าปี วดัแหลม 

ต.บางหญา้แพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

เมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2558



บมจ. ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม ร่วมทอดผา้ป่าเพ่ือเพิ่มศกัยภาพ

ในการใหบ้ริการประชาชน ร่วมกบัสถานีต ารวจภูธรส าโรงใต ้ณ วดัมหาวงษ์ ต.ส าโรงใต ้จ.สมุทรปราการ

เมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2558



รณรงคโ์ครงการป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุทางถนนในชว่งเทศกาลสงกรานตร่์วมกบัสถานีต ารวจภูธรส าโรงใต ้และ

บริษทัเอกชนอื่นๆ  เพ่ือร่วมสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน เมื่ อวนัที่  10 เมษายน 2558



บมจ. ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จดัสานเสวนา "ความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR - DIW) 

ในการพฒันาชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกจิพอพยีง" เม่ือวนัที่  10 เมษายน 2558



บมจ.ศนูย์บริการเหลก็สยาม ร่วมกบัชมรมทบูนีมัเบอร์วนั
โรงเรียนวิสทุธิกษัตรี จดักิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเน่ืองในวันงดสบูบหุร่ีโลก 

เมื่อวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558



บมจ.ศนูย์บริการเหลก็สยาม ร่วมอนรัุกษ์ประเพณีท้องถิ่น และสง่เสริม
งานก่อพระเจดีย์ทราย ณ วดัแหลม ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ

เมื่อวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558



บริษัท ศนูย์บริการเหลก็สยาม จ ากดั (มหาชน) จดักิจกรรมรณรงค์สง่เสริมความรู้ด้านความปลอดภยัสูเ่ยาวชน 
ภายใต้โครงการสถานประกอบการปลอดภยัเฉลิมพระเกียรติ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ณ โรงเรียนวดัท้องคุ้ง เมื่อวนัท่ี 4 มิถนุายน 2558



ร่วมกจิกรรมทาสีก  าแพง และปรับภูมทิศัน์ วดัแหลม

ในโครงการ SSSC. รวมพลงั 5ส สรา้งสุข เม่ือวนัที่  22 มถุินายน 2558



 ร่วมกจิกรรม Big cleaning Day 
ในโครงการ SSSC.รวมพลงั 5ส สรา้งสุข ณ วดัแหลม เมื่ อวนัที่  22 กรกฎาคม 2558



ร่วมกจิกรรมรณรงคต์อ่ตา้นยาเสพตดิในชุมชนและโรงเรียนกบัเทศบาลเมืองปู่เจา้ฯ

 ณ โรงเรียนวดัส าโรงเหนือ เมื่ อวนัที่ 23 กรกฎาคม 2558



บมจ.ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม ร่วมพิธสีง่มอบโบราณสถาน ณ วดัทุง่ทะเลหญา้ จ.ลพบุรี

เมื่อวนัที่ 27 กรกฎาคม 2558



ชมรมทูบนีมัเบอร์วนั – SSSC. ร่วมใจสืบสานประเพณี แหเ่ทยีนพรรษา
ณ วดัแหลม เมื่ อวนัที่  29 กรกฎาคม 2558



 สนบัสนุนตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร จ านวน 6 ตู ้เพ่ือใชใ้นราชการ

สภ.ส าโรงใต ้เมื่ อวนัที่ 11 กนัยายน 2558



บมจ. ศนูย์บริการเหล็กสยาม สนบัสนนุงบประมาณในการคดัเลือกตวัแทนเยาวชน ภาค 1 
ปากน า้เกมส์ เมื่อวนัท่ี 21 ตลุาคม 2558



ร่วมสง่เสริมและอนรัุกษ์วฒันธรรมประเพณีลอยกระทง
โดยประดิษฐ์กระทงจากวสัดรีุไซเคิลจ าหน่าย น ารายได้สนบัสนนุงานลอยกระทง 

ณ วดัแหลม เมื่อวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2558



รณรงค์โครงการป้องกนัการเกิดอบุติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เมื่อวนัท่ี 23 ธันวาคม 2558



บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



S. Stop Global Warming
S. Save Green Save Earth
S. Save Green World
C. Corporate Social Responsibilities

บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



บริษัทฯ ได้ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงภาคอุตสาหกรรม 
(มอก.9999 เล่ม 1-2556) ดังน้ี

1. ใช้ทรัพยากรคุ้มค่าโดยค านึงถึงการได้มาของทรัพยากรและการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบการใช้ประโยชน์และการจัดการของเสียและค านึง ถึงผลกระทบท่ี
จะเกิดกับคนรุ่นต่อๆ ไป

2. รู้และแสดงให้เห็นถึงผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจากการด าเนินงานขององค์กรและแสวงหา
ความรู้ตลอดจนแนวทางหรือวิธีการใหม่ๆ ในการลดและขจัดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม
เหล่าน้ัน

3. มุ่งพฒันาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการผลิตท่ีไม่
มีการจัดการหรือการป้องกันมลภาวะ

4. ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพศึกษาพลังงานทดแทนเพือ่น ามา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจขององค์กร

5. ก าหนดแนวทางในการจัดการน ้าอย่างเป็นระบบครอบคลุมถึงการจัดการ การกักเก็บ การ
ควบคุม การบ าบัด และการระบายโดยไม่ท าลายแหล่งน ้าธรรมชาติและค านึงถึงประโยชน์
ของชุมชนและสังคมท่ีด าเนินธุรกิจ

6. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พฒันาและฟ้ืนฟูดิน น ้าและป่าอันเป็นรากฐานของการด ารงชีวิต
ของชุมชนและสังคม



การใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ยนื

ในปี 2558 บริษัทฯได้จัดท า “โครงการ Steel Pallet ทดแทน Pallet ไม้”โดยสนับสนุนและ
ชักชวนให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนการใช้ Pallet เหล็กแทนการใช้ Pallet ไม้ 

บริษัทสามารถท าข้อตกลงกับลูกค้าในการใช้ Steel Pallet ทดแทน Pallet ไม้ ได้ร้อยละ 60 
ของการใช้ Pallet ทั้งหมด ส่งผลท าให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้ทรัพยากรไม้ได้อย่างต่อเน่ือง 

ช่ือแผนงาน Steel pallet ทดแทน pallet ไม้

วตัถุประสงค์
พนกังานฝ่ายการตลาดสามารถท าขอ้ตกลงกบัลกูคา้ ในการใช ้Steel pallet  
แทน pallet ไม้

ตวัช้ีวดั เปอร์เซ็นตก์ารใช้ Steel pallet

เป้าหมาย ใช ้Steel pallet เป็นร้อยละ 60 ของการใช ้pallet ทั้งหมด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ลดการใชท้รัพยากรไม้



การป้องกนั และลดผลกระทบจากมลพษิ

1. ก าหนดให้มีการตรวจวัด บันทึกประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ และรายงานผลการลด
มลพษิและปริมาณของเสียแก่คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมของบริษัท

2. การจัดการน ้าเสีย โดยติดตั้งระบบบ าบัดน ้าเสีย และควบคุมการตรวจวัดน ้าใช้ก่อนปล่อย
ออกนอกโรงงานท้ังๆที่โรงงานไม่ได้มีการใช้น ้าในกระบวนการผลิตแต่อย่างใด

3. ควบคุมมลภาวะทางอากาศ โดยการติดตั้งระบบก าจัดฝุ่น และควบคุมตรวจวัดก่อนปล่อย
ฝุ่นออกโรงงาน รวมท้ังสร้างบ่อล้างล้อรถ ก่อนเข้าโรงงาน

4. จัดให้มีการขออนุญาตน าส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน ให้ถูกต้อง
ตามที่กฎหมายก าหนด

5. พฒันาและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยการควบคุม
ผู้รับจ้างช่วงขนส่งสินค้า ด้วยวิธีการตรวจสภาพรถขนส่งสินค้าและตรวจอุปกรณ์ขนส่ง
สินค้าเป็นประจ าอย่างน้อยวันละ 1 คร้ังก่อนเร่ิมปฏิบัติงานตามแบบตรวจสภาพรถขนส่ง
ประจ าวัน และแบบตรวจอุปกรณ์ขนส่งสินค้าประจ าวันท่ีบริษัทก าหนด  รวมท้ัง
ก าหนดให้มีการสุ่มตรวจสภาพร่างกายพนักงานขับรถขนส่งเป็นประจ าก่อนขับรถขนส่ง
สินค้า  เพือ่ตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกาย 



บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



ใบอนุญาตนา ส่ิงปฎิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณ

โรงงาน







บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



ที่ ผลการด าเนินงาน 2558 2557 2556
1 ร้อยละของการน าน ้ากลับมาใช้ใหม่ 40 ลบ/วนั   

( 100 % )
40 ลบ/วนั
(100%)

35 ลบ/วนั    
( 95% )



บ่อบ ำบดัน ้ำเสีย

                     ติดตัง้ระบบบ าบัดน า้เสีย 
และควบคุมการตรวจวัดน า้ใช้ก่อนปล่อยออกนอกโรงงาน 
ทัง้ท่ีโรงงานไม่ได้มีการใช้น า้ในกระบวนการผลิตแต่อย่างใด



ตดิตั้งระบบก าจัดฝุ่น และควบคุมตรวจวดั
ก่อนปล่อยอากาศออกจากโรงงาน

เครื่องก ำจดัฝุ่ น



ท่ี ผลการด าเนินงาน 2558 2557 2556
1 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง : 

Scope 1 (ton CO2e)  ได้แก่ การเผาไหม้
เช้ือเพลิงฟอสซิล (LPG ดีเซล)

- - -

2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้มผ่าน
การใชไ้ฟฟ้า : Scope 2 (ton CO2e)  การใช้
ไฟฟ้าไม่รวมโซล่าร์เซลล์

1,360,987 1,382,792 1,508,529

การปกป้องฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม

 ด าเนินกิจกรรม คาราวานปลูกป่า ต้านยาเสพติด ลดโลกร้อน อย่างต่อเน่ืองทุกปี 

 จัดท าโครงการถังดักไขมันพร้อมถังกรองน ้า ตามโครงการพระราชด าริร่วมกับ อบต.ทรง
คะนอง เพือ่แจกจ่ายให้กับพนักงาน ชาวบ้านในชุมชน ร้านอาหาร วัด เป็นต้น

 ดูแลพนักงานให้มีสุขภาพท่ีดี มีความปลอดภัยในการท างานอย่างต่อเน่ือง จนท าให้บริษัท
ได้รับสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 10 ปีติดต่อกัน (2549-2558) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และ 
OHSAS 18001 อย่างต่อเน่ือง

 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง

บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



การเผยแพร่ใหค้วามรูแ้ก่

บคุคลภายนอก

บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



บริษัท ศนูย์บริการเหลก็สยาม จ ากดั (มหาชน) ต้อนรับคณะดงูานจาก
บริษัท ตัง้ซุ่นฮวดผลติภณัฑ์ จ ากดั เมื่อวนัท่ี 20 มกราคม 2558



เขา้ร่วมกิจกรรมเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู ้TO BE NUMBER ONE ระดบัเพชร จงัหวดัสระบุรี 
และพธิีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงแสดงเจตนารมณใ์นการพฒันาความเขม้แขง็ของภาคเีครือขา่ยโครงการ 

TO BE NUMBER ONE  ณ โรงแรมสระบุรีอนิน์ จงัหวดัสระบุรี เม่ือวนัที่ 21 มกราคม 2558



บริษัท ศนูย์บริการเหลก็สยาม จ ากดั (มหาชน) ต้อนรับคณะดงูานจาก
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั เมื่อวนัท่ี30 มกราคม 2558



บริษัท ศนูย์บริการเหลก็สยาม จ ากดั (มหาชน) ต้อนรับคณะดงูานจากสถาบนัพระประชาบดี 
กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ เมื่อวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2558



ร่วมกจิกรรมโครงการ " เพ่ือนชว่ยเพ่ือน “ จดัโดย

คณะอนุกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานจงัหวดัสมุทรปราการ ณ 

บริษทั งว่นเชยีงอุตสาหกรรมอาหาร จ ากดั เม่ือวนัที่  12 กุมภาพนัธ ์2558  

ณ บริษทั พาโตเคมอุีตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 6 สิงหาคม 2558  



เขา้ร่วมการประกวดชมรมทูบนีมัเบอร์วนัระดบัภาคที่พทัยา 

ประเภทชมรมทูบฯี ในสถานประกอบการขนาดเลก็ – กลาง ที่รักษามาตรฐานตน้แบบ
ผลปรากฏวา่ผา่นเกณฑไ์ดร้ับคดัเลือกไปแขง่ขนัในระดบัประเทศที่เมืองทองธานี 



บริษัท ศนูย์บริการเหลก็สยาม จ ากดั (มหาชน) ต้อนรับคณะดงูานจากกรมยทุธโยธาทหารบก
เมื่อวนัท่ี 20 มีนาคม 2558



บริษัท ศนูย์บริการเหลก็สยาม จ ากดั (มหาชน) ต้อนรับคณะดงูานจากสถาบนัพระประชาบดี 
กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2558



เขา้ร่วมบรรยายโครงการรณรงคป้์องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ             ใน
เขตพ้ืนที่การนิคมอุตสาหกรรมบางปูและการประชุมโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภยั กายใจ เป็นสุข

 โดยผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรปราการ เม่ือวนัที่ 22 พฤษภาคม 2558



ร่วมตอ้นรับคณะกรรมการตรวจประเมนิโครงการ TO BE NUMBER ONE

ระดบัประเทศ ณ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ เมื่อวนัที่ 25 พฤษภาคม 2558



ตอ้นรับคณะกรรมการตรวจประเมนิโครงการ 

TO BE NUMBER ONE ระดบัประเทศ เมื่ อวนัที่  26 พฤษภาคม 2558



ตอ้นรับคณะดูงานโครงการพฒันาและขยายเครือขา่ย

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จงัหวดัปราจนีบุรี เมื่ อวนัที่ 30 มถุินายน 2558



บมจ.ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม ตอ้นรับคณะกรรมการตรวจประเมนิโครงการสถานที่ท างานน่าอยู ่น่าท างาน 

เมื่อวนัที่ 10 กรกฎาคม 2558



บมจ.ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม ตอ้นรับคณะดูงานจากการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคส านกังานใหญ่

เมื่อวนัที่ 28 กรกฎาคม 2558



ร่วมกจิกรรมโครงการ " เพ่ือนชว่ยเพ่ือน “ จดัโดย

คณะอนุกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานจงัหวดัสมุทรปราการ ณ 

บริษทั เมทเทลิคอน จ ากดั เม่ือวนัที่ 19 สิงหาคม 2558  

บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



ตอ้นรับคณะดูงานดา้นยาเสพตดิจากส านกังานเขตตลิ่ งชนั

เมื่อวนัที่ 21 สิงหาคม 2558



 ร่วมออกบูธกจิกรรมในงาน 25 ปี ประกนัสงัคม

เมื่อวนัที่ 22 สิงหาคม 2558



ตอ้นรับคณะดูงานจากแรงงานจงัหวดั และสถานประกอบการ

จงัหวดันครนายก เมื่ อวนัที่ 8 กนัยายน 2558



 เขา้ร่วมการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้TO BE NUMBER ONE 
เมื่อวนัที่ 8 กนัยายน 2558



บมจ.ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม ตอ้นรับคณะดูงานจากวิทยาลยัเทคนิคดอนบอสโก

เมื่อวนัที่ 21 กนัยายน 2558



ต้อนรับบริษัทวี.เพาเดอร์แทค จ ากดั ดงูาน
เมื่อวนัท่ี 6 ตลุาคม 2558



สมาชิกทูบนีมัเบอร์วนั - SSSC ร่วมกจิกรรมโครงการ " เพ่ือนชว่ยเพ่ือน “ จดัโดย
คณะอนุกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานจงัหวดัสมุทรปราการ ณ 

บริษทั เค.เอน็.พี.(1994) จ ากดั เม่ือวนัที่ 22 ตุลาคม 2558  



ต้อนรับคณะดงูาน จากบริษัท เอเวอร์กรีน เคมีคอล (ประเทศไทย) จ ากดั เข้าศึกษาดงูาน 
เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2558



ต้อนรับคณะดงูานจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 
เข้าศึกษาดงูาน เมื่อวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558



ต้อนรับคณะดงูาน จากบริษัท สยามฟลาวค้าแป้ง จ ากดั เข้าศึกษาดงูาน
 เมื่อวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2558



เป็นวิทยากรถอดบทเรียนการด าเนินงาน เครือขา่ย TO BE NUMBER ONE 
ให้กบั ส านกังาน ปปส. เมื่อวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2558



บมจ.ศนูย์บริการเหล็กสยาม ต้อนรับคณะดงูาน
จากโรงเรียนนายเรือ เมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2558



ต้อนรับคณะดงูานจาก บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั เข้าศึกษาดงูาน 
เมื่อวนัท่ี 17 ธันวาคม 2558



บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)


