
การร่วมพฒันาชุมชน สังคม 
และส่ิงแวดล้อม

บมจ. ศูนย์บริการเหลก็สยาม

สง่เสรมิความสมัพนัธ์กบัชมุชน และเพือ่
อนุรกัษ์วฒันธรรมและประเพณีท้องถิน่



ภายใต้ นวตักรรม

“เราจะเติบโตพร้อมกบัชุมชนและสังคม”

การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม

 เน้นการเติบโตของบริษทัควบคู่กบัชุมชนและสังคมโดยเร่ิมจากการให้
พนักงานคิดดีท าดีผา่นโครงการ “ท าดีใส่กระปุก” เม่ือพนักงานท าดีจะเกิด
ความสุข ซ่ึงจะส่งต่อไปยงัครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความสุข 

 การให้ความช่วยเหลือในโครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน โดยจดักิจกรรมรณรงค์
ความปลอดภยัในการท างานและป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการของบริษัทลูกค้า/คู่ค้า 

 การดูแลให้ความช่วยเหลือชุมชนรอบข้าง และสถานท่ีของส่วนราชการต่างๆ 
เพ่ือให้สามารถให้บริการประชาชนในบรรยากาศท่ีดี กบัทั้ งการฝึกอบรมให้
พนักงานรู้จกัการออม โดยลดการใช้สินค้าฟุ่มเฟือย ลดการเสพส่ิงท่ีเป็นอบายมุข 
และให้เรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และส่งผา่นไปยงัครอบครัว ชุมชน และ
สังคมต่อไป

กลยุทธ์ในการพฒันาเพือ่ความยั่งยืน
เพ่ือให้การพฒันาชุมชนและสังคมของบริษัทได้บรรลุถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยืน

อยา่งแท้จริง บริษทัฯ ยึดหลกัการพฒันาตามแนวพระราชด าริท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่ัวได้ทรงพระราชทานไว ้คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นบันได 3 ข ั้น
ม ัง่สู่ความส าเร็จอยา่งย ัง่ยืน



การเข้าพฒันา

บันได 3 ขั้น
มุ่งไปสู่การพัฒนาให้ชุมชนมีความเป็นเจ้าของและน าไปสู่ความยั่งยืน

การเข้าใจ:- การสร้างให้เกิดความเข้าใจใน
ข้อมูลพ้ืนฐาน ด้วยการสานเสวนาก ับผู้มี
สว่นได้เสียท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือศึกษา
ข้อมูลทุกมิติของชมุชน และค้นหารากของ
ปัญหา 

การเข้าถึง :  เป็นการส่ือสารและสร้างการมีสว่น
รว่ม โดยมุง่ส่ือสารสร้างความเข้าใจและความ
มัน่ใจก ับชุมชน ร่วมก ันวิเคราะห์ ปัญหาและ
ความต้องการของชมุชน และให้ชมุชนมีสว่นรว่ม
ในกระบวน การพฒันามากท่ีสุด

การพัฒนา : เป็นการเรียนรู้เพ่ือพฒันาศกัยภาพชมุชน สร้าง
ทีมพ่ีเล้ียง โดยตั้ งคณะท างานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม
ของชมุชนแตล่ะชมุชนท่ีบริษัทได้เข้าไปพัฒนาร่วมก ับ
คณะท างานของบริษัท ในการออกแบบหลักสูตรและเมนู
การพฒันา การศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ และฝึก
ปฏิบัติของชมุชน รวมทั้ งการให้ทีมพ่ีเล้ียงให้ค าแนะน าใน
ชมุชนและติดตามสนับสนุนประเมินผล

บริษทั ศูนยบ์ริการเหล็กสยาม จ ากดั(มหาชน)



ผลกระทบจากการด าเนินธุรกจิของบริษัท

ต่อชุมชนและสังคม
 จากการส ารวจและการสานเสวนาร่วมกบัผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งต ัวแทนจากชุมชนและทุกภาคส่วน ไม่พบปัญหาท่ีธุรกิจของบริษัทไป
สร้างผลกระทบ และกอ่ให้เกิดความเสียหายต่อชุมชน และสังคม ทั้ งทางตรงและ
ทางออ้มแต่อยา่งใด

 แต่ถึงอยา่งใดกต็ามบริษทัฯ กไ็ด้น าผลการส ารวจหรือผลจากการสานเสวนา
นั้นมาจดัท าโครงการเพ่ือช่วยดูแลชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2559 
บริษทัฯ ได้เข้าไปจดัท าโครงการ ดงัน้ี

บริษทั ศูนยบ์ริการเหล็กสยาม จ ากดั(มหาชน)



โครงการ SSSC SAFETY TO SCHOOL



แผนการด าเนินงาน
ด้านการมีส่วนร่วมกบัสงัคมและชุมชน



แผนการด าเนินงาน
ด้านการมีส่วนร่วมกบัสงัคมและชุมชน



เป้าหมายท่ี 1:  อบรมเชงิปฏิบัตกิารการอพยพหนีไฟใหน้ักเรียนและบุคลากรอย่างน้อย 1 ครัง้/ปี
ผล:   ด าเนินการเมื่อวันที ่25 มนีาคม 2559 ทางบริษัทฯ ไดอ้บรมเชงิปฏิบัตกิารการอพยพหนีไฟให้
นักเรียนและบุคลากร

การด าเนินงานกบัชุมชน



เป้าหมายท่ี 2: ใหพ้นักงานและชุมชนมสี่วนร่วมในการปรับภมูทิศัน์รอบโรงเรียน อย่างน้อย 1 ครัง้/ปี
ผล:   ด าเนินการเมื่อวันที ่18 มนีาคม 2559 ทางบริษัทฯ ใหพ้นักงานและชุมชนมสี่วนร่วมในการปรับ 
ภมูทิศัน์รอบโรงเรียน

การด าเนินงานกบัชุมชน



ขัน้ตอนท่ี 1:  สานเสวนากบัชุมชน
ผล: เมื่อวันที ่16 กุมภาพนัธ ์2559 ตวัแทนผูบ้ริหารของบริษัทและคณะกรรมการ CSR ดา้นชุมชน
ไดจ้ดัการสานเสวนาร่วมกบัชุมชน โรงเรียน วัด และหน่วยงานตา่งๆ ดงันี้
- เทศบาลเมอืงปู่เจา้สมงิพราย - โรงพยาบาลสถาบันราชประชาสมาสัย
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอยู่เจริญ - วัดแหลม
- วัดทอ้งคุง้ - ชุมชนทอ้งคุง้พฒันา
- ชุมชนถนอมสุข ม.8 - ชุมชนวัดแหลม ม.4
- โรงเรียนวัดแหลม - โรงเรียนวัดทอ้งคุง้
- ศนูย์พฒันาเดก็เลก็บางหญา้แพรก - บมจ. สยามสตลีอนิเตอร์เนชัน่แนล 



ขัน้ตอนท่ี 2: แตง่ตัง้คณะท างานและจดัท าแผนงาน
ผล: เมื่อวันที ่19 กุมภาพนัธ ์2559 ทางคณะกรรมการ CSR ไดจ้ดัประชุมและแตง่ตัง้คณะท างาน
ดา้นชุมชนลงพืน้ทีโ่รงเรียนวัดทอ้งคุง้ 



ขัน้ตอนท่ี 3: ลงพืน้ทีพ่บผูอ้ านวยการโรงเรียนและคณะครู และจดัท าแผนงานและขออนุมตังิบประมาณ
จากผูบ้ริหาร
ผล: เมื่อวันที ่23 กุมภาพนัธ ์2559 คณะท างานดา้นชุมชนไดล้งพืน้ทีเ่พื่อพบผูอ้ านวยการโรงเรียนและ
คณะครูทีโ่รงเรียนวัดทอ้งคุง้ เพื่อร่วมกนัจดัท าแผนงานโครงการใหก้บัโรงเรียน โดยในวนัดงักลา่ว 
คณะท างานดา้นชุมชนและคณะท างานโรงเรียนวัดทอ้งคุง้ไดช้ว่ยกนัคดิโครงการพร้อมทัง้วัตถุประสงค ์
จนในทีสุ่ดคณะท างานไดข้อ้สรุปในการจดัท าแผนงานโครงการดา้นความปลอดภยัโดยใชช้ื่อโครงการ 
“SSSC SAFETY TO SCHOOL ” หลงัจากนัน้ไดแ้ผนงานและชื่อโครงการแลว้ ทางคณะท างานทัง้ของ
บริษัทและของโรงเรียนไดล้งเดนิพืน้ทีค่วามเพื่อหาจุดเสี่ยงและด าเนินการปรับปรุงพืน้ทีเ่สี่ยงตอ่ไป 



 ขัน้ตอนท่ี 4: ตดิตัง้ถงัดบัเพลงิ 11 จุด                                                                                         
 ผล: เมื่อวันที ่15 มนีาคม 2559 ทางคณะท างานของบรษิัทและคณะท างานของโรงเรียน
 ไดร้่วมกนัตดิตัง้ถงัดบัเพลงิตามจุดตา่ง ๆ โดยด าเนินการตดิตัง้ 10 จุด 



ขัน้ตอนท่ี 5: ชีบ้่งทศิทางขึน้ลงอาคาร                                                                                                      
ผล: เมื่อวันที ่18 มนีาคม 2559 คณะท างานของบริษัทและคณะท างานของโรงเรียน ไดร้่วมกนัจดัท าป้าย
ชีบ้่งทศิทางขึน้ลงอาคาร เพื่อความปลอดภยัและความสะดวกใหก้บันักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียน



ขัน้ตอนท่ี 6: ปรับภมูทิศัน์รอบสนามโรงเรียนและจุดเสี่ยง                                                                    
ผล: เมื่อวันที ่18 มนีาคม 2559 คณะท างานของบริษัท ไดป้รับภมูทิศัน์รอบสนามโรงเรียนและจุดเสี่ยง 
เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัและสวยงาม                                                                   

ก่อนปรบัภมิูทศัน์

หลงัปรบัภมิูทศัน์



ขัน้ตอนท่ี 7: ตดิตัง้สายดนิตูน้ ้าดื่ม                                                                                   
ผล: ด าเนินการเมื่อวันที ่22 มนีาคม 2559 ทางบริษัทฯ  ไดต้ดิตัง้สายดนิตูน้ ้าดื่ม เพื่อความปลอดภยั
และความสะดวกใหก้บันักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียน                                                               

ตู้น ้าด่ืม (ไม่มีการติดตัง้สายดิน)

ตู้น ้าด่ืม (จดุติดตัง้สายดิน)



ขัน้ตอนท่ี 8:  ซ่อมระบบเครื่องกระจายเสียง                                                                                   
ผล: เมื่อวันที ่22 มนีาคม 2559 ทางบริษัทฯ ไดซ้่อมระบบเครื่องกระจายเสียง แจง้เตอืนภยัเมื่อเกดิเหตุ
เพลงิไหม้



ขัน้ตอนท่ี 9:  อบรมและฝึกการใชถ้งัดบัเพลงิ                                                                                   
ผล: เมื่อวันที ่25 มนีาคม 2559  ทางบริษัทฯ ไดน้ าพนักงานทีม่คีวามรู้ความสามารถในการดบัเพลงิมา
เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
และฝึกการใชถ้งัดบัเพลงิใหก้บันักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียน และจดัท าคูม่ือการปฏิบัตเิมื่อเกดิเหตุ
เพลงิไหมใ้หก้บัโรงเรียน                                                                  



ขัน้ตอนท่ี 10:  ฝึกอพยพหนีไฟ                                                                                         
ผล: เมื่อวันที ่25 มนีาคม 2559  ทางบริษัทฯ ด าเนินการซ้อมอพยพหนีไฟใหก้บันักเรียน
และบุคคลากรในโรงเรียน                                                        



ขัน้ตอนท่ี 11:  ตดิตามและประเมนิผล                                                                                         
ผล :  เมื่อวันที ่1 เมษายน 2559 ทางคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงาน
โครงการ Safety to School 
ไดจ้ดัท าแบบประเมนิความรู้ความเขา้ใจในการใชถ้งัดบัเพลงิ และขัน้ตอนการอพยพหนีไฟ 
ซึ่งผลการจดักจิกรรมและการอบรมดงักลา่วท าใหบุ้คคลากรในโรงเรียนและนักเรียนมคีวามรู้และ
ความเขา้ใจในการใชถ้งัดบัเพลงิและขัน้ตอนการอพยพหนีไฟเพิม่มากขึน้



ขัน้ตอนท่ี 12: สรุปผลโครงการน าเสนอผูบ้ริหาร
ผล:  เมื่อวันที ่20 เมษายน 2559 ทางคณะท างานตามงานโครงการไดส้รุปผลการด าเนิน
โครงการ Safety to School ใหผู้บ้ริหารรับทราบ 



กิจกรรมเพ่ือสังคม



บมจ.ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จัดโครงการวดัสร้างสุขกบัทางวดัแหลมเพ่ือพฒันาวดั
ณ วดัแหลม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เม่ือวนัท่ี 5 – 7 มกราคม 2559



ผูบ้ริหาร บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม สนับสนุนของขวญักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติปีระจ าปี 2559 
กศน.ต าบลบางครุ ศูนย์พฒันาเด็กเ ล็กเทศบาล5 บางหญา้แพรก โรงเรียนฉัตรทิพย์ รงเรียนวดัทอ้งคุง้ 

โรงเรียนเทศบาล3 มหาวงษ์ เมื่อวนั ท่ี 8 มกราคม 2559



ผู้บริหาร บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม กล่าวเปิดโครงการ Safety to school โรงเรียนวดัท้องคุ้ง ร่วมปรับภูมิทศัน์ให้โรงเรียน 
และมีทีม Safety ให้ความรู้ด้านความปลอดภยัทัง้ทฤษฎีและปฏิบตัิ  ให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนวดัท้อง 

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เม่ือวนัที่ 16 - 24 กุมภาพนัธ์ 2559



บมจ.ศนูย์บริการเหล็กสยาม ร่วมกับวิทยาลยัเทคนิคสมทุรปราการและวดัจากแดงโดยมีผู้ บริหาร คณะครู 
นกัศึกษา ร่วมกันในพิธีปิดโครงการ“อาชีวะอาสาสร้างใจใกล้วดั” รุ่นท่ี 1 ณ วดัจากแดง 

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2559



บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม รณรงค์โครงการเกิดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ร่วมกบัสถานีต ารวจภูธรส าโรงใต้ 
เพื่อร่วมสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน ณ สถานีต ารวจภูธรส าโรงใต้ 

เม่ือวนัที่ 4 เมษายน 2559



ผู้บริหาร บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยามและคณะท างาน ร่วมสืบสานประเพณีไทยและส่งเสริมวฒันธรรม             
งานก่อพระเจดีย์ทราย ณ วดัแหลม ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง เม่ือวนัที่ 29 พฤษภาคม 2559



ผู้บริหาร บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม และคณะท างาน ร่วมปลกูต้นไม้ โครงการรณรงค์เก่ียวกับการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อม “คลองของพ่อ”เทิดพระเกียรติถวายแด่ในหลวงกับอบต.ทรงคนอง เน่ืองในโอกาสมหามงคลสิริราช

สมบัติครบ 70 ปี ณ คลองลดัโพธ์ิ เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2559



บมจ.ศนูย์บริการเหล็กสยามจดักิจกรรมร่วมอนรัุกษ์วฒันธรรมไทยสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
ณ วดัแหลม พระประแดง สมทุรปราการ เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2559



ผู้บริหาร บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม สนบัสนนุน า้ดื่มจ านวน 70 โหลส านกังานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน
เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2559



ผู้บริหาร บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม ร่วมส่งเสริมและอนรัุกษ์วฒันธรรมประเพณีลอยกระทง
โดยประดิษฐ์กระทงจากวสัดรีุไซเคิลจ าหน่าย น ารายได้สนบัสนนุงานลอยกระทง 

ณ วดัแหลม เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559



ผู้บริหาร บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม กล่าวเปิดโครงการ Safety to ศนูย์เด็กเล็ก ร่วมให้ความรู้และสร้างเสริม
ด้านความปลอดภัยและปลกูจิตส านึกให้แก่เดก็เล็ก ณ ศนูย์เดก็เล็กวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลยั

ในพระราชปูถัมภ์ เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2559



ผู้บริหาร บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม สนบัสนนุเคร่ืองด่ืม กาแฟ โอวลัติน ให้แก่เจ้าหน้าทีต่ ารวจ สภ.ส าโรงใต้และ 
อพปร. ที่ปฏิบติังานชว่งรณรงค์ขับข่ีปลอดภยัในเทศกาลปีใหม่ 2560 ณ สถานีต ารวจภธูรส าโรงใต้

เมื่อวนัที่ 21 ธนัวาคม 2559







       บริษทัฯ ไดดู้แลรักษาส่ิงแวดลอ้มตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999 เล่ม 1-2556) ดงัน้ี
  ใชท้รัพยากรคุม้ค่าโดยค านึงถึงการไดม้าของทรัพยากรและการใชใ้ห้
เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบการใชป้ระโยชน์และการจดัการ
ของเสียและค านึง ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดกบัคนรุ่นต่อๆ ไป
  รู้และแสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินงาน
ขององค์กรและแสวงหาความรู้ตลอดจนแนวทางหรือวิธีการใหม่ๆ ในการ
ลดและขจัดผลกระทบดา้นส่ิงแวดล้อมเหล่านั้น
  มุ่งพฒันาผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและ
หลีกเล่ียงการผลิตท่ีไม่มีการจดัการหรือการป้องกนัมลภาวะ
  ใชพ้ลังงานอยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพศึกษาพลงังานทดแทน
เพ่ือน ามาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินธุรกิจขององค์กร
  ก าหนดแนวทางในการจดัการน ้ าอยา่งเป็นระบบครอบคลุมถึงการ
จดัการ การกกัเก็บ การควบคุม การบ าบดั และการระบายโดยไม่ท าลาย
แหล่งน ้ าธรรมชาติและค านึงถึงประโยชน์ของชุมชนและสังคมท่ีด าเนิน
ธุรกิจ
  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พฒันาและฟ้ืนฟูดิน น ้ าและป่าอนัเป็น
รากฐานของการด ารงชีวิตของชุมชนและสังคม



การใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน
ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงจัดท า “โครงการ Steel Pallet ทดแทน 

Pallet ไม้” อย่างต่อเน่ืองโดยพัฒนาเป็นแบบ Knockdown steel pallet
และชักชวนให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนการใช้ Pallet เหล็กแทนการใช้ Pallet ไม้

ผลลพัธ์ปี 2559 ได้รบัความร่วมมอืจากลูกค้าในการใช้ 
Knockdown steel pallet  แทน Pallet ไม ้ คิดเป็นร้อยละ 80  ของ
การใช้ Pallet ทัง้หมด จ านวนลูกค้า 164  ราย ประหยดัค่า Packing
cost จาก 173 บาท เหลอื 149 บาทต่อตนั ประหยดั 13.8%

แผนงาน :    โครงการ Steel pallet ทดแทน pallet ไม้

ช่ือแผนงาน Knock down Steel pallet  ทดแทน pallet ไม้

วตัถุประสงค์
พนักงานฝ่ายการตลาดสามารถท าข้อตกลงกับลูกคา้ 
ในการใช้ Steel pallet  แทน pallet ไม้

ตวัช้ีวดั เปอรเ์ซน็ตก์ารใช้ Steel pallet

เป้าหมาย
ใช้ Steel pallet เป็นรอ้ยละ 70 ของการใช้ pallet 
ทัง้หมด

ผู้รบัผิดชอบ คุณสุรศักด ิ ์จตุรภทัรไพบูลย์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รบั

ลดการใช้ทรพัยากรไม้





การป้องกนัและลดผลกระทบจากมลพิษ

1.  ก าหนดให้มีการตรวจวัด บันทึกประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญ และ
รายงานผลการลดมลพิษและปริมาณของเสียแก่คณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
ของบริษัท

2.  การจัดการน ้าเสีย โดยติดต้ังระบบบ าบัดน ้าเสีย และควบคุมการตรวจวัด
น ้าใช้ก่อนปล่อยออกนอกโรงงานท้ังๆท่ีโรงงานไม่ได้มีการใช้น ้าใน
กระบวนการผลิตแต่อย่างใด

3.  ควบคุมมลภาวะทางอากาศ โดยการติดต้ังระบบก าจัดฝุ่น 
และควบคุมตรวจวัดก่อนปล่อยฝุ่นออกโรงงาน รวมท้ัง
สร้างบ่อล้างล้อรถก่อนเข้าโรงงาน

4.  จัดให้มีการขออนุญาตน าส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณ
โรงงาน ให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด 



ใบอนุญาตนา ส่ิงปฎิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน











+บ่อล้างล้อรถ
ก่อนเข้าโรงงาน

ผลการด าเนินงาน 2559 2558 2557

ร้อยละของการน าน ้ากลบัมาใชใ้หม ่
40 ลบ/วนั 
(100%)

40 ลบ/วนั 
(100%)

40 ลบ/วนั 
(100%)

+



+บ่อบ ำบัดน ้ำเสีย



เครื่องก  ำจัดฝุ่น



 พัฒนาและส่งเสริมการใช้ผ ลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นมิตรต่ อ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยการควบคุมผูร้ับจา้งช่วงขนส่งสินคา้ ดว้ยวิธีการตรวจ
สภาพรถขนส่งสินคา้และตรวจอุปกรณ์ขนส่งสินค้าเป็นประจ าอย่าง
นอ้ยวนัละ 1 ครั้ งก่อนเร่ิมปฏิบติังานตามแบบตรวจสภาพรถขนส่ง
ประจ าว ัน และแบบตรวจอุปกรณ์ขนส่งสินค้าประจ าว ันท่ีบริษ ัท
ก าหนด  รวมทั้งก าหนดใหมี้การสุ่มตรวจสภาพร่างกายพนกังานขับรถ
ขนส่งเป็นประจ าก่อนขบัรถขนส่งสินคา้  เพ่ือตรวจหาสารเสพติดและ
แอลกอฮอล์ในร่างกาย 

 และจากการท่ีรถบรรทกุท่ีใชบ้รรทกุสินคา้เพ่ือส่งมอบให้ลูกค้า บริษทั
ฯใชผู้ร้ับจา้งช่วง  ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ยไมมี่ระบบการจดัการท่ี
ดี โดยในปี 2559 มีรถบรรทกุทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เข้ามาร่วมว่ิง
ขนส่งสินคา้ของบริษทั 151 คนั ท่ีใชว่ิ้งรับ-ส่งสินคา้ 200 เท่ียวต่อวนั 

โครงการสร้างความปลอดภัย
ให้กบัผู้รับจ้างช่วงรถบรรทุก 



 ดงันั้นในปี 2559 บริษทัฯ ยงัคงจึงตอ้งจดัท า“โครงการสร้างความ
ปลอดภยัใหก้บัผูร้ับจา้งช่วงรถบรรทกุ” อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมให้
ผูป้ระกอบการท างานอยา่งมีระบบ รวมไปถึงเป็นการพฒันาพนกังาน
ขบัรถ ใหมี้คุณภาพและจิตส านึกผ่านมาตรการต่างๆในโครงการ 

 เป้าหมายการด าเนินโครงการ ผูร้ับจา้งช่วงรถบรรทกุไดร้ับการอบรม
จิตส านึกดา้นความปลอดภยั 100 % ผลท่ีไดร้ับท าใหผู้ร้ับจา้งช่วง
รถบรรทกุมีจิตส านึกดา้นความปลอดภยั  ไม่เกิดอุบติัเหตุ หรือ
รถบรรทกุท่ีเขา้ร่วมโครงการไมไ่ปสร้างมลพิษทางสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด

 ผลการด าเนินการพบว่า อุบัติเหตุ ในปี 2559 เกิดอุบัติเหตุเพียง 
11 คร้ัง (เท่ากับ ปี 2558)



การปกป้องฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม

 ดูแลพนักงานให้มีสุขภาพท่ีดี มีความปลอดภัยในการท างานอย่างต่อเน่ือง จน
ท าให้บริษัทได้รับสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 11 ปีติดต่อกัน (2549-2559) และได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2015

 บริษัทฯ จัดกิจกรรม “ปลูกรักษ์รอบโรงงาน ปลูกป่ารอบทะเล” คร้ังนีเ้ป็นการ
ปลูกป่าชายเลนท่ีอ่าวทุ่งโปรง จังหวัดระยอง และร่วมท ากิจกรรมกับทางค่าย
ทหาร รวมท้ังการด าน า้ดูปะการังเพือ่ส ารวจธรรมชาติ ณ วันท่ี 7 สิงหาคม 
2559



การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง
ในปี 2559 ต่อเน่ืองปี 2560 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการจัดการลด     การ

ปล่อยคาร์บอน (Supply Chain De-carbonization) เพื่อให้เกิดผลิตภาพตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อจัดท ารายงานการปล่อยคาร์บอนฯ ก าหนดการณ์แล้ว
ในปี 2560

ผลการด าเนินงาน 2559 2558 2557

1. การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
: Scope 1 (ton CO2e)  ได้แก ่การเผา
ไหมเ้ชื้อเพลิงฟอสซิล (LPG ดีเซล)

- - -

2. การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทางออ้ม
ผา่นการใชไ้ฟฟ้า : Scope 2 (ton 
CO2e)  การใชไ้ฟฟ้า
ไมร่วมโซลา่ร์เซลล์

1,244,296 1,360,987 1,382,792



ผู้บริหาร บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม ต้อนรับคณะดูงานจาก 
คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยรงัสิต ดูงานด้านความปลอดภัยในการท างาน เม่ือวนัที่ 20 มกราคม 2559

บริษทั ศูนยบ์ริการเหล็กสยาม จ ากดั(มหาชน)



บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม จดักิจกรรมโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” บริษัทแหลมทองสหการ จดัโดย
คณะอนุกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน จงัหวดัสมุทรปราการ

ณ บริษัทแหลมทองสหการ เม่ือวนัที่ 22 มกราคม 2559



บมจ.ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม รว่มโครงการ “เพ่ือนชว่ยเพ่ือน” แคสแคล จัดโดยคณะอนุกรรมการความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานจงัหวดัสมุทรปราการ เม่ือวนัท่ี  27 มกราคม 2559



ผู้บริหาร บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม ต้อนรับคณะหวัหน้าส่วนราชการอ าเภอพระประแดง ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้
เครือข่ายด าเนินงาน ทูบีนัมเบอร์วนั และร่วมเซ็น MOU กบัหัวหน้าส่วนราชการ เม่ือวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2559



ผู้บริหาร บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม ต้อนรับ คณะดงูานจาก แรงงานสถานประกอบการจงัหวดัสิงห์บุรี
ดงูานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2559



ผู้บริหาร บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม ต้อนรับคณะดงูานจากส านกัแรงงานจงัหวดัเพชรบุรี ดงูานโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ และร่วมเซ็น MOU เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์  2559



ผู้บริหาร บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม ต้อนรับคณะดงูานจาก บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
คลงัน า้มนัพระประแดง ดงูานโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสขุ

เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2559



ต้อนรับคณะดงูานจากส านกันโยบายและกลยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสขุ โครงการส่งเสริมสขุภาพ 
เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2559



บมจ.ศนูย์บริการเหล็กสยาม ร่วมกิจกรรมโครงการ “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” จดัโดยคณะอนกุรรมการ ความปลอดภัย
อาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อมในการท างาน ณ ส านกังานประกันสงัคมจงัหวดัสมทุรปราการ

เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2559



บมจ.ศนูย์บริการเหล็กสยาม ต้อนรับ บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล ดงูาน TO BE NUMBER ONE 
เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559



บมจ.ศนูย์บริการเหล็กสยาม ต้อนรับ บมจ.เอ็นไวรอนเม็นท์พลัพ์ แอนด์ เปเปอร์ดงูาน TO BE NUMBER ONE  
เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559



บมจ.ศนูย์บริการเหล็กสยาม ต้อนรับคณะดงูานจากบริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ดงูานระบบการบริหารงานด้านความปลอดภัย เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2559



บมจ.ศนูย์บริการเหล็กสยาม ต้อนรับ บริษัท อตุสาหกรรมทวีวงษ์ จ ากัด ดงูานด้านความปลอดภัย ด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านแรงงานสมัพนัธ์ และด้านพลงังาน เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2559



บมจ.ศนูย์บริการเหล็กสยาม ต้อนรับคณะดงูานจาก บริษัท ชินแพค (ประเทศไทย) จ ากัด 
ดงูานด้านความปลอดภัย เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2559



ต้อนรับคณะส านกังานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวดัระยอง 
ดงูานการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2559



บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม ต้อนรบั บริษัท ลัคกีเ้ท็คซ์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ดูงานด้านความปลอดภยัในการท างาน 
เม่ือวนัที่ 25 สิงหาคม 2559



บมจ.ศนูย์บริการเหล็กสยาม ร่วมโครงการ “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” ซี ซี เทค จดัโดยคณะอนกุรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานจงัหวดัสมุทรปราการ 

 เม่ือวันท่ี  9 กันยายน2559



บมจ.ศนูย์บริการเหล็กสยาม ร่วมโครงการ “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” สยามบอลล์ จดัโดยคณะอนกุรรมการ                
ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานจงัหวดัสมทุรปราการ 

 เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2559



บมจ.ศนูย์บริการเหล็กสยาม ต้อนรับ บมจ.เอเชียคอมแพ็ค และ บมจ.คอมแพ็คอินเตอร์เนชัน่แนล(1994)
ดงูานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน และ 5ส. เม่ือวนัท่ี  12 ตลุาคม 2559



ผู้บริหาร บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม ร่วมโครงการ “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” บมจ. ซี ไอ กรุ๊ป จดัโดย
คณะอนกุรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานจงัหวดัสมทุรปราการ 

เม่ือวนัท่ี  12 ตลุาคม 2559



ผู้บริหาร บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม ต้อนรับกลุ่มสยามสตีล ดงูานมาตรฐานการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559



ผู้บริหาร บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม ต้อนรับคณะกรรมการความปลอดภัยในการท างานของกลุ่มสยามสตีล
ดงูานความปลอดภัยในการท างานของ ศนูย์บริการเหล็กสยาม เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2559




