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 รายงานฉบับน้ีไดจัดทำข้ึนเพ่ือส่ือสารผลการดำเนินงานดานเศรษฐกิจ
สังคม และส่ิงแวดลอมใหผูถือหุน ผูมีสวนไดเสียภาคประชาชน ภาครัฐและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ รับทราบแนวทางการบริหารความย่ังยืนของบริษัท
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดวยเจตนารมณ
ของการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม  ในรายงาน
ฉบับนี้บริษัทฯไดเปดเผยใหเห็นถึงนโยบาย แนวปฏิบัติ และแผนงาน
ในดานตางๆ รวมทั้งกิจกรรมที่สอดคลองกับนโยบายความรับผิดชอบ
ตอสังคมซึ่งบริษัทฯ ไดนำมาเปนสวนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการ
เพื่อใหองคกรมีเปาหมายในทิศทางเดียวกันและสามารถวัดผลไดอยาง
สมดุลยทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 
    ขอบเขตของรายงานฉบับน้ี แสดงผลการดำเนินงานครอบคลุมการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เฉพาะบางสวนของสายงานยางธรรมชาติ ท่ีมีฐานการ
ผลิตอยูในประเทศไทยอันเปนฐานการผลิตหลักของกลุมบริษัทฯ และ
สายงานผลิตภัณฑสำเร็จรูปบางสวน  โดยมิไดรวมการดำเนินงานของ
บริษัทยอยในตางประเทศ อนึ่ง บริษัทฯ ไดเผยแพรรายงานฉบับนี้ผาน
ทางเว็บไซตของบริษัทฯ  www.sritranggroup.com ดวย  

เกี่ยวกับ
รายงานฉบับนี้

ทานสามารถดาวโหลดรายงานฉบับป 2558 และฉบับนี้ไดจาก
เว็บไซตบริษัทฯ www.sritranggroup.com

อีเมลล :
information@sritranggroup.com 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
สาขากรุงเทพ อาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ
หองเลขท่ี 1203-1206 ช้ัน 12 เลขท่ี 57 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทร.0-2207-4500 ตอ 3801-3806

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ฝาย
CSR and Strategic Branding
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ดวยความนับถืออยางสูง
ดร.ไวยวุฒิ  สินเจริญกุล

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ

สารจาก

กรรมการบริหาร
และกรรมการผูจัดการ

ประธาน

 เรายังคงยึดม่ันในการดำเนินธุรกิจ ภายใตความเปน “The Green Rubber
Company” หรือ องคกรแหงยางสีเขียว เปนผูประกอบธุรกิจยางพารา
ครบวงจร ที่ทำธุรกิจดวยความโปรงใส ยุติธรรม ผลิตสินคาที่มีคุณภาพ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดวยบริการที่เปนมิตรจริงใจ เขาถึงงายใหความ
สำคัญแกคูคาในหวงโซอุปทาน ตั้งแตตนน้ำถึงปลายน้ำ
 การใชกลยุทธการขยายสวนแบงทางการตลาดและการขยายกำลัง
การผลิตอยางตอเนื่องทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อชวยในการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปพรอมๆ กับการสรางอาชีพพัฒนาสังคม
และเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง ผานโครงการตางๆและสรางความมั่นใจ
ใหกับผูมีสวนไดเสียในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น 
 ดานของการจัดซื้อวัตถุดิบยางพารา บริษัทฯ สงเสริมใหเกิดการรวม
กลุมของเกษตรกรชาวสวนยาง การเปดโอกาสใหมีการลงนามขอตกลง
ความรวมมือกับกลุมสหกรณของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือเพ่ือสรางความม่ันใจในการทำธุรกิจกับบริษัทฯ และยังคงมีการ
ออกเย่ียมผูสงมอบวัตถุดิบ เพ่ือใหความรูดานคุณภาพวัตถุดิบและสงเสริม
การรวมรักษาส่ิงแวดลอมเพ่ือลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจยางพารา
อยางสม่ำเสมอ ป 2558 เราไดเพ่ิมโครงการใหความรูเก่ียวกับการทำยาง
กอนถวยคุณภาพดี และการสงเสริมใหมีการตรวจสอบคุณภาพยางกอนถวย
โดยใชวิธีการทดสอบทางเคมีอยางงายใหกับเกษตรกรและผูสงมอบวัตถุดิบ
 อีกหนึ่งความภูมิใจ คือ การที่เราไดรับคัดเลือกใหอยูใน Thailand
Sustainability Investment หรือรายชื่อ “หุนยั่งยืน” จากตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย และรางวัล SET Sustainabiliry Awards ซึ่ง
เปนอีกรางวัลที่สนับสนุนใหเห็นวาการดำเนินงานโดยคำนึงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง 
 ในป 2558 บริษัทใหสำคัญในเรื่องการสงเสริมการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น มีการจัดอบรมใหกับพนักงาน และการสงเสริมใหผูรวมธุรกิจ
มีความรับผิดชอบตอสังคม ผานการทำโครงการ CSR-DIW Award ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม อันจะเปนสวนสนับสนุนใหบริษัทฯ เติบโตอยาง
ยั่งยืน และกาวสูการเปนผูนำดานอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ
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9%
สวนแบงทางการตลาดจาก
ความตองการใชยางธรรมชาติ
ทั่วโลกในป 2558

13%
ของยอดนำเขาทั้งหมดของจีน

30
โรงงานผลิตภัณฑยางธรรมชาติ
ในประเทศไทย เมียนมา และอินโดนีเซีย

สหรัฐอเมริกา
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รูจักศรีตรัง

ไทย
เวียดนาม

จีน

สิงคโปร
อินโดนีเซีย

เมียนมา

19%
จากยอดผลิตยางธรรมชาติ
ทั้งหมดจากประเทศไทย ป 2558

1,120,000 ตัน
ยอดขายในป 2558



กระบวนการผลิต

สีเขียวทุกขั้นตอน
ผานกระบวนการ

จากตนน้ำ
สูปลายน้ำ
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ศูนยรับซื้อวัตถุดิบ

1,524,000
ตัน/ป

SRI TRANG
AGRO-INDUSTY
PUBLIC COMPANY
LIMITED 

สวนยางพารา
บริษัทมีพื้นที่สำหรับการทำ

สวนยางพารา รวมมากกวา 51,650 ไร
ใน 19 จังหวัดของประเทศไทย

โรงงานผลิต
ยางธรรมชาติ
กำลังการผลิตยางธรรมชาติ 1,524,000 ตัน
ตอป 30 โรงงานตั้งอยูในประเทศไทย เมียนมา
และอินโดนีเซีย ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ
ทั้งยางแผนรมควัน ยางแทงและน้ำยางขน

การสรรหา
วัตถุดิบ

จัดตั้งศูนยซื้อที่สามารถ
เขาถึงแหลงวัตถุดิบโดยตรง

ขายและจัดจำหนาย
ตั้งบริษัทยอยเพื่อดำเนินการขายและจัด
จำหนายสินคาในตลาดหลักของโลก

ลงทุนในธุรกิจปลายน้ำ
ผลิตทั้งถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางสังเคราะห

51,650 
สวนยางพารา

ไร

14,000
ลานชิ้น/ป
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ทั่วประเทศไทย 
และอินโดนีเซีย

ครอบคลุม

กำลังการผลิต
ยางธรรมชาติ

กำลังการผลิต
ถุงมือยาง
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 บริษัทฯ แบงสายธุรกิจหลักออกเปน 3 สายไดแก ธุรกิจ
ผลิตภัณฑยางธรรมชาติ ธุรกิจผลิตภัณฑสำเร็จรูป และ
ธุรกิจอ่ีนๆ รายละเอียดของแตละสายธุรกิจ มีดังตอไปน้ี

ธุรกิจหลัก
ของศรีตรัง

 บริษัทฯ ผลิตผลิตภัณฑหลักจากยางธรรมชาติจำนวนทั้งสิ้น 3
ผลิตภัณฑ ไดแก ยางแผนรมควัน ยางแทง และน้ำยางขน เพ่ือจำหนาย
ใหแกผูผลิตยางลอและผูผลิตถุงมือยางเปนหลัก ปจจุบันมีกำลังการ
ผลิตรวมมากกวา 1.5 ลานตัน จากโรงงานผลิตยางธรรมชาติทั้งสิ้น
30 โรงงาน แบงออกเปนในประเทศไทยจำนวน 26 โรงงาน อินโดนีเซีย
จำนวน 3 โรงงาน และ การวมทุนในประเทศเมียนมา 1 โรงงาน บริษัทฯ
ไดสรางเครือขายศูนยกลางการจัดหาวัตถุดิบ (Procurement Center)
ซึ่งลวนตั้งอยูในจุดยุทธศาสตรที่สำคัญที่ใกลกับแหลงวัตถุดิบ
 บริษัทฯ มีเครือขายการจัดจำหนายผลิตภัณฑยางธรรมชาติของ
กลุ มบริษัทฯ ใน 6 ตลาดหลัก ซึ ่งไดแก สิงคโปร สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐประชาชนจีน เว ียดนาม รวมถึงประเทศไทยและ
อินโดนีเซียซ่ึงเปนฐานการผลิตของบริษัทฯ สงผลใหบริษัทฯ มีเครือขาย
ลูกคาชั้นนำในหลากหลายประเทศทั่วโลก ทั้งในทวีปเอเชีย เชน
สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย สิงคโปร ญี่ปุน เวียดนาม มาเลเซีย
และเกาหลี รวมถึงในสหรัฐอเมริกา และยุโรป 

RSSTSR LTX

ธุรกิจผลิตภัณฑ
ยางธรรมชาติ

ไทย

เวียดนาม

จีน

สิงคโปร
อินโดนีเซีย

เมียนมา

สหรัฐอเมริกา
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ธุรกิจสวนยางพารา : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัท
ศรีตรัง มีพ้ืนท่ีสำหรับธุรกิจสวนยางพารารวมประมาณ 51,650 ไร
ใน 19 จังหวัด สวนใหญอยูในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย ซ่ึงปลูกไปแลวรอยละ 83 และไดเร่ิม
ทยอยใหผลผลิตตั้งแตเดือนธันวาคม 2558 เปนตนมา
ธุรกิจแปรรูปไมยางพาราอบแหง : แปรรูปอบแหงไมยางพารา
สำหรับใชเปนบรรจุภัณฑสำหรับโรงงานยางแทงและเฟอรนิเจอร
จำหนายทั้งในและตางประเทศ 
บริการขนสง : ใหบริการขนสงทางบกดวยรถเทรเลอรและรถพวง
ตลอดจนใหบริการจัดทำเอกสารนำเขาและสงออก
บริการทางวิศวกรรม : ใหบริการดานการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง
วิจัย และพัฒนา ช้ินสวนอุปกรณ อะไหล และเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม
ตามแบบวิศวกรรม รวมถึงใหบริการระบบเทคโนโลยีสนเทศและ
การสอบเทียบอุปกรณที่มีมาตรฐาน

ถุงมือยางทางการแพทย : บริษัท สยามเซมเพอรเมด จำกัด ซึ่ง
เปนความรวมมือทางธุรกิจระหวางบริษัทฯ และ Semperit Technicsche
เปนผูผลิตถุงมือที่ใชในวงการแพทยที่มีกำลังการผลิตสูงสุดใน
ประเทศไทย และเปนหน่ึงในผูนำทางดานการผลิตถุงมือยางธรรมชาติ
และถุงมือยางสังเคราะหระดับโลก ปจจุบันมีโรงงานอยูในประเทศไทย
จำนวน 4 โรงงาน กำลังการผลิตตอปรวมประมาณ 14,000 ลานช้ิน
ตอป  โดยดำเนินการผลิตและจำหนายถุงมือไปยังลูกคาท่ัวทุกมุมโลก
ทอไฮโดรลิคแรงดันสูง : ผลิตภัณฑทอไฮโดรลิคแรงดันสูงสวนใหญ
ใชในโรงงานอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเหมืองแร ดำเนินงาน
ผานบริษัทที่กอตั้งโดยความรวมมือของบริษัทฯ และ Semperi
Technische Produkte เครือขายการจำหนายครอบคลุมท่ัวโลก
ราวจับบันไดเล่ือน : บริษัทฯ ไดลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหนาย
ราวจับสำหรับบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติคุณภาพสูงใน
Shanghai Semperit Rubber & Plastic Products Co., Ltd.
ซึ่งเปนบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมราวจับบันไดเลื่อนของโลก

ธุรกิจผลิตภัณฑ
สำเร็จรูป

ธุรกิจบริการ

และอื่นๆ



เรามุงมั่นที่จะรับผิดชอบ และสรางความพึงพอใจสูงสุด
ใหกับผูถือหุนโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและให
ผลตอบแทนที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง

เรามุงมั่นในการผลิตสินคาและบริการที่เปนเลิศ ดวย
กระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อสรางความ
พึงพอใจและความมั่นใจสูงสุดใหแกลูกคาและคูคา
เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจดวยความเสมอภาค
โปรงใสยุติธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และมาตรฐานธุรกิจ
ที่ดีขึ้นของผูมีสวนเกี่ยวของในการดำเนินธุรกิจทุกฝายรวมทั้ง
เปนแบบอยางขององคกรซ่ึงมีจรรยาบรรณท่ีดีในการดำเนินธุรกิจ

เรามุงมั่นในการสรางโอกาสและความกาวหนาใน
หนาท่ีการงานใหแกพนักงาน รวมท้ังสรางบรรยากาศท่ีดี
ในการทำงานสงเสริมการทำงานเปนทีม และใหผลตอบแทนท่ี
เปนธรรมแกพนักงาน

เราใหความสำคัญถึงความปลอดภัยของสังคม และ
หวงใยในการอนุรักษดูแลส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
สงเสริมการใชทรัพยากรอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพสุงสุด
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รายงานความรับผิดชอบตอสังคม 255810

>>ศรีตรัง...บริษัทยางสีเขียว>>

เราเปนองคกร

แหงความมุงม่ัน
และทุมเท
ในการขับเคล่ือนทุกความเปนไปได

วิสัยทัศน



แผนการดำเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม

ดานสังคม
(สรรหาวัตถุดิบสีเขียว)

ดานส่ิงแวดลอม
(โรงงานสีเขียว และกระบวนการผลิตสีเขียว)

ดานเศรษฐกิจ
(บริษัทสีเขียว)

• เพ่ิมพันธมิตรทางธุรกิจ เปดเผยขอมูลอยาง
 โปรงใส ตรวจสอบได 
• มุงเนนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ สรางคุณคา
 ตอสังคม 
•  มุงเนนการพัฒนาอาชีพใหกับกลุมเกษตรกร
 สวนยาง ในการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

•  สร้างความสุขในองค์กรให้มากยิ่งขึ้นทุกปี  
• สร้างกระบวนการดูแล/รับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 เพื่อเพิ่มความเขาใจตอองคกร
•  สร้างกระบวนการส่งเสริมให้คู่ค้ามีความรับผิดชอบ
 ตอสังคม 
• เพิ่มความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียและบุคคล
 ทั่วไปที่มีตอภาพลักษณที่ดีองคกร

•  ลดอัตราการใช้พลังงานให้มีประสิทธิผลข้ึนทุกปี
•  มุ่งเน้นกระบวนการจัดการผลกระทบต่อ
 สิ่งแวดลอมที่เกิดจากการผลิตใหลดลง 
•  ร่วมพัฒนาชุมชนและส่งต่อนวัตกรรมการดูแล
 สิ่งแวดลอมพื้นที่ใกลเคียง  
• ปรับปรุงพัฒนาระบบบำบัดมลพิษให้มีประสิทธิภาพ

• การกำกับดูแลกิจการที่ดี
• การลงนาม MOU การซื้อยางกับสหกรณ์
• สนับสนุนทีมวิจัยและพัฒนา
• หลักสูตรพัฒนาช่างกรีดยาง
• ศรีตรังนำความรู้สู่ชุมชน

• การจัดกิจกรรมภายใน (Happy Workplace) 
• ศรีตรังจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง
• จัดทำ checklist ประเมินคู่ค้าเพื่อส่งเสริมแนว
 ปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
• ศรีตรัง Priviledge Member

• การอนุรักษ์พลังงาน
• การจัดการน้ำ
• ตรวจประเมินระบบบำบัดมลพิษของโรงงาน
• การรณรงค์รับซ้ือยางหมาดยางแห้งและการติดต้ัง
รางรับและถังเก็บน้ำจากยางก้อนถ้วยขณะขนส่ง 
• STA Innovation Award
•  ปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงงาน
• การทดสอบกำมะถันจากยางก้อนถ้วย

แนวทาง/วัตถุประสงค

โครงการ

“สรางความเชื่อมั่นใหเกิดกับคูคา
/ลูกคาอยางยั่งยืน ”

“สรางความสุขใหเพิ่มขึ้นแกสังคม
ภายในและภายนอก”

“มุงเนนระบบการจัดการส่ิงแวดลอม
อยางมีประสิทธิภาพ ”
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ไมหยุดนิ่งที่จะเรียนรู
เราไมหยุดนิ่งที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆและพัฒนาศักยภาพของตนเองสูความเปน
มืออาชีพในระดับสากลอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
และขับเคลื่อนองคกรไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน

คานิยมองคกร
สุจริตโปรงใส
เรายึดมั่นในการทำงานดวยความซื่อสัตยสุจริตโปรงใส ยุติธรรม และยึดมั่น
ในพันธะสัญญา ปฏิบัติตอผูมีสวนเกี่ยวของในการดำเนินธุรกิจทุกฝายอยาง
เสมอภาคเทาเทียมกัน ตลอดจนมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม

กลาคิดกลาทำในสิ่งใหม
เราเช่ือวาทุกความฝนเปนไปได มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค กลาคิดนอกกรอบ
และมองหาทางเลือกใหม เพื่อวิเคราะหความเปนไปได วางแผนและลงมือ
ปฏิบัติจริงโดยไมรีรอ

ทุมเทและมุงมั่น
เรามีความทุมเทและมุงม่ันตอผลสําเร็จของงานและผลประโยชนขององคกร
อยางเต็มความสามารถและดวยความเต็มใจ

รวมแรงรวมใจ
เรารวมแรงรวมใจ ทำงานเปนทีมดวยความเปดเผยและจริงใจ เอ้ือเฟอชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันและพรอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม 255812



 อุตสาหกรรมยางธรรมชาติยังคงอยูในสภาวะชะลอตัวตั้งแตป 2554
ตอเนื่องจนถึงป 2558 จากราคายางที่ลดลงถึงรอยละ 80 การเฟองฟู
ของยางธรรมชาติในป 2559 อาจไมใชส่ิงท่ีเราคาดหวังไดและเรายังเช่ือวา
ราคายางจะยังอยูในระดับต่ำตอไปจนถึงป 2560 แมวาภาวะอุปทาน
สวนเกินในตลาดโลกจะปรับตัวดีขึ้น แตการปรับตัวจนถึงสภาวะสมดุล
ของอุปสงคและอุปทาน คาดวาจะตองใชเวลาอีกซักระยะ เราเช่ือวาภาวะสมดุล
ของเสถียรภาพและการฟนตัวของยางนาจะเกิดขึ้นไดในป 2560 

 จนถึงวันนี้ ความซบเซาของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติยังคงดำเนิน
ตอไปและเรายังมองไมเห็นสัญญาณวาจะคลี่คลายในชวงเวลาอันใกลนี้
กลุมศรีตรังไดเตรียมความพรอมเปนอยางดีเพื่อเผชิญกับภาวะการณ
อันยากลำบากดังกลาวตั้งแตป 2554 โดยเราไดพยายามลดคาใชจาย
เพิ่มผลิตผลของการทำงาน บริหารทรัพยากรบุคคลการตลาด การขาย
เทคโนโลยี และปรับปรุงการบริหารจัดการใหมีความคลองตัว จากการ
พัฒนาอยางตอเน่ืองในทุกกลไกของธุรกิจทำใหกลุมศรีตรังมีความแข็งแกรง
ในดานการแขงขันและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอันเปนเลิศ  ซึ่ง
เปนปจจัยสำคัญท่ีทำใหบริษัทของเราประสบความสำเร็จจวบจนทุกวันน้ี

ป 2559 ปแหง
“มาตร ฐานศรีตรัง”

พันธกิจ และ

เปาหมาย

ผมเช่ือม่ันในคณะผูบริหารของเรา
วาพวกเราทุกคนมีความพรอมอยางเต็มท่ี

ท่ีจะเผชิญกับความทาทายคร้ังใหม
ผมขอใหทุกความพยายามและทุมเท

ของพวกเรา นำพาองคกร
ใหประสบผลสำเร็จในป 2559

ที่ทุกโรงงานของเราจะมี
เปาหมายที่เปนหนึ่งเดียว
กันกลาวคือทุกโรงงานจะ

ดำเนินงานภายใต
“มาตรฐานเดียวกัน”
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ดร.ไวยวุฒิ  สินเจริญกุล
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ



จรรยาบรรณวา
ดวยความรับผิด
ชอบตอผูถือหุน
- มุงมั่นดำเนินธุรกิจใหมีผล
ประกอบการที่ดี สามารถ
สรางผลกำไรใหเติบโตอยาง
ตอเน่ืองและม่ันคง เพ่ือเสริม
สรางศักยภาพในการแขงขัน
และสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
ผูถือหุนในระยะยาว
- ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย
สุจริต และเปนธรรมตอผูถือหุน
ทุกรายเพื่อประโยชนสูงสุด
โดยรวม
- บริหารจัดการโดยนำความรู
และทักษะการบริหารมา
ประยุกตใชอยางเต็มความ
สามารถทุกกรณีรวมทั้งการ
ตัดสินใจดำเนินการใดๆ จะ
กระทำดวยความโปรงใส
ระมัดระวังและรอบคอบ
- รายงานผลประกอบการ ฐานะ
และขอมูลทางการเงินของ
กลุมบริษัทฯ ตอผูถือหุนอยาง
เทาเทียมสม่ำเสมอ และ
ครบถวนตามความเปนจริง
- ไมแสวงหาผลประโยชนให
กับตนเองและผูที่เกี่ยวของ
โดยใชขอมูลใดๆของกลุม
บริษัทฯ ซึ่งยังไมไดเปดเผย
ตอสาธารณะ และไมดำเนิน
การใดๆ ในลักษณะท่ีอาจกอ
ใหเกิดความขัดแยงทางผล
ประโยชน

จรรยาบรรณวา
ดวยความสัมพันธ
กับลูกคา
- มุงมั่นในการสรางความพึง
พอใจและความมั่นใจใหกับ
ลูกคาใหไดรับผลิตภัณฑและ
บริการท่ีดี มีคุณภาพในระดับ
ราคาที่เหมาะสม
  โดยยกระดับมาตรฐานใหสูง
ขึ้นอยางตอเนื่องและจริงจัง 
- เปดเผยขาวสารขอมูลเกี่ยว
กับสินคาและบริการอยางครบถวน
ถูกตอง ทันตอเหตุการณ และ
ไมบิดเบือนขอเท็จจริง รวม
ท้ังรักษาสัมพันธภาพท่ีดีและย่ังยืน 
- สงมอบสินคาภายในเวลาที่
ตกลง ใหการรับประกันสินคา
และบริการภายใตเง่ือนไขเวลา
ที่เหมาะสม
- จัดระบบเพื่อใหลูกคาและ
ประชาชนสามารถรองเรียน
เกี ่ยวกับสินคาและบริการ
โดยดำเนินการอยางดีที่สุด
เพื่อใหลูกคาและประชาชน
ไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว 
- กำหนดเงื ่อนไขการคาที ่
เปนธรรมตอลูกคา  
- เก็บรักษาความลับลูกคาไม
นำไปใชเพ่ือประโยชนของตนเอง
และผูเกี่ยวของโดยมิชอบ

จรรยาบรรณธุรกิจ

  ความสัมพันธกับ
  คูแขงทางการคา

- ประพฤติปฏิบัติตามกรอบ
กติกาของการแขงขันที่ดี
- ไมทำลายช่ือเสียงของคูแขง
ทางการคา
- รวมกับคูแขงทางการคาพัฒนา
อุตสาหกรรมยางไทยใหเปน
ที่ยอมรับในระดับสากล

  ความสัมพันธกับ
  เจาหน้ีทางการคา

- ยึดมั่นในความซื่อสัตยตอ
การปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีใหไว
ตอเจาหนี้ทางการคาโดยอยู
ภายใตเง่ือนไขรวมท้ังหลักเกณฑ
และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
- รายงานฐานะทางการเงิน
ของกลุมบริษัทฯอยางครบถวน
และถูกตองตามความเปนจริง

จรรยาบรรณวา
ดวยความรับผิด
ชอบตอพนักงาน
- ใหผลตอบแทนที่เปนธรรม
แกพนักงาน ในรูปแบบของ
เงินเดือน เงินขยันและ/หรือ
เงินโบนัส
- ดูแลรักษาสภาพแวดลอม
การทำงานใหมีความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสินของ
พนักงานอยูเสมอ
- การแตงต้ังและโยกยายรวม
ถึงการใหรางวัลและการลงโทษ
พนักงาน ตองกระทำดวย
ความเสมอภาค สุจริตใจและ
ตั้งอยูบนพื้นฐานของความรู
ความสามารถ และความเหมาะสม
- ใหความสำคัญตอการพัฒนา
ศักยภาพ การถายทอดความรู
และความสามารถของพนักงาน
โดยใหโอกาสพนักงานอยางท่ัว
ถึงและสม่ำเสมอ
- รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอ
แนะจากพนักงานทุกระดับ
อยางเทาเทียมและเสมอภาค
- ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับพนักงานอยางเครงครัด
- บริหารงานโดยหลีกเลี่ยง
การกระทำใดๆ ท่ีไมเปนธรรม
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความ
มั่นคงในหนาที่ การงานของ
พนักงาน
- ปฏิบัติตอพนักงานดวยความ
สุภาพและใหความเคารพตอ
ความเปนปจเจกชนและศักด์ิศรี
ของความเปนมนุษย
- มีชองทางใหพนักงานสามารถ
แจงเรื่องที่สอไปในทางผิด
ระเบียบหรือกฎหมายได

จรรยาบรรณวา
ดวยความรับผิด
ชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม
- คำนึงถึงทางเลือกในการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
โดยใหมีผลกระทบตอความ
เสียหายของสังคม ส่ิงแวดลอม
และคุณภาพชีวิตของประชาชน
นอยที่สุด
- สนับสนุนการจัดทำโครงการ
และกิจกรรมท่ีเปนประโยชน
ตอสังคมและส่ิงแวดลอม ท้ัง
ในดานการศึกษา กีฬา ศาสนา
และอื่นๆ
- ปลูกฝงจิตสำนึกในเรื่อง
ความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมู
พนักงานทุกระดับอยางตอเน่ือง
- ใหความสำคัญกับเร่ืองการ
ทำธุรกรรมกับคูคาที่มีเจต
จำนงเดียวกันกับกลุมบริษัทฯ
ในเรื่องความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม
- เปนผูนำในการสงเสริมการ
ใชและการอนุรักษพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ เพื ่อ
ประโยชนตอชนรุนหลัง
- ปฏิบัติและใหความรวมมือ
หรือควบคุมใหมีการปฏิบัติ
อยางเครงครัดตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย และกฎระเบียบ
ท่ีออกโดยหนวยงานกำกับดูแล
- ใหความสำคัญกิจกรรม
ของชุมชนและสังคม โดยมุง
เนนใหเกิดการพัฒนาสังคม
ชุมชน ส่ิงแวดลอม มุงสรางสรรค
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา
แกเยาวชน และสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน
แกชุมชนท่ีดอยโอกาส ใหเปน
ชุมชนที่เขมแข็ง        
 

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม 255814

จรรยาบรรณวา
ดวยความสัมพันธ
กับคูคา คูแขงทาง
การคาและเจาหน้ี
ทางการคา ความ
สัมพันธกับคูคา
  ความสัมพันธ
  กับคูคา

- ไมเรียก ไมรับ หรือจายผล
ประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตใน
การคากับคูคา
- ปฏิบัติตามเงื ่อนไขตางๆ
ที่มีตอคูคาอยางเครงครัด
- กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขได จะรีบแจง ใหคูคา
ทราบลวงหนาเพื ่อรวมกัน
พิจารณาแนวทางแกไขปญหา
โดยใชหลักของความสมเหตุสมผล



นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การดำเนินธุรกิจที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
และมีความปลอดภัย

ความรับผิดชอบ
ตอหวงโซอุปทาน
ตั้งแตตนน้ำถึงปลายน้ำ

ยึดมั่นในความโปรงใส
ในการดำเนินธุรกิจ

ปลูกฝงจิตสำนึกของ
ความยั่งยืนใหแก
พนักงานในองคกร

    ตลอดระยะเวลากวา 29 ปท่ีกลุมบริษัทฯ ไดมุงม่ันในการประกอบธุรกิจ
แปรรูปและสงออกยางพาราจนสามารถกาวสูความเปนผูนำยางพารา
ระดับโลกในปจจุบัน เราไดยึดม่ันในการดำเนินธุรกิจตามกรอบของการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคมเสมอมา 
จวบจนวันน้ีเราไดกาวสูทศวรรษท่ี 3 ของความย่ังยืนของธุรกิจ เรายัง
คงมุงม่ันท่ีจะรักษาไวซ่ึงความเปนผูนำในธุรกิจยางพาราในระดับสากล 
และพรอมกับสานตอการพัฒนาธุรกิจอยางย่ังยืน ดวยจิตสำนึกท่ีมีวา
ในทุกยางกาวของการเติบโตของของธุรกิจ เราตองเติบโตไปพรอมกับ
ชุมชนและสังคม เราจึงตระหนักและใหความสำคัญกับการประกอบ
ธุรกิจควบคูไปกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ
ทั้งในดานการผลิตสินคาดวยกระบวนการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

สรางระบบและมาตรฐานการคาที่ยุติธรรมใหเปนที่ยอมรับและไว
วางใจตอชาวสวนผูขายวัตถุดิบและลูกคาคำนึงถึงผลกระทบทุก
ดานของการดำเนินธุรกิจที่อาจจะมีตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาค
สวนอันไดแก ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา ชุมชนและหนวยงาน
ภาครัฐ พรอมทั้งสรางทัศนคติและวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหพนักงาน
มีความรับผิดชอบตอสังคมที่อยูรวมกัน
    คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมซ่ึงถือเปนพันธกิจหลักของกลุมบริษัท
ศรีตรังตั ้งอยู บนหลักการ 5 ประการของความเปน “GREEN”
Natural Rubber อันไดแก
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1. Good Corporate Governance :
การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
บริษัทฯ จัดใหมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุงเนนที่การจัด
ระบบที่ใหความสำคัญแกโครงสรางของคณะกรรมการ ฝายจัดการ
และผูถือหุน เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน และนำไปสู
ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลคาใหแกผู ถือหุนในระยะยาว โดย
คำนึงถึงผูมีสวนไดเสียอื่นประกอบกัน รวมถึงบทบาทในดานชุมชน
และสังคม

2. Responsibility to Supply Chain :
ความรับผิดชอบตอหวงโซอุปทานตั้งแต
ตนน้ำถึงปลายน้ำ 
แมวาธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตผลิตภัณฑยางธรรมชาติพ้ืนฐาน
(Midstream processing) แตบริษัทฯ ไดขยายสายธุรกิจจนกระท่ัง
ครอบคลุมธุรกิจยางธรรมชาติอยางครบวงจรต้ังแตการปลูกสวนยาง
จนกระทั่งการผลิตสินคาสำเร็จรูป ดังนั้นบริษัทฯ จึงตองคำนึงถึง
คุณภาพผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานอยางเครงครัดเพื่อสนองตอบตอ
ธุรกิจปลายน้ำที่ใหความสำคัญกับคุณภาพของสินคาเปนอยางสูง
ไมวาธุรกิจการผลิตถุงมือที่ใชในทางการแพทย หรือ ผลิตภัณฑยาง
ธรรมชาติซึ่งเปนวัตถุดิบการผลิตลอรถยนตซึ่งตองมีความปลอดภัย
ตอผูใชงาน ดังน้ันการบริหารจัดการหวงโซอุปทานดวยความรับผิดชอบ
นั้นครอบคลุมถึง
 2.1 เกษตรกรชาวสวนและพอคายางพารา   
บริษัทฯ มุงเนนการจัดซ้ือยางธรรมชาติซ่ึงเปนวัตถุดิบหลักในกระบวน
การผลิตของบริษัทภายใตการคาขายอยางยุติธรรม โปรงใส มีหลักการ
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได สนับสนุนใหเกษตรกรทำการผลิต
ยางพาราที่มีคุณภาพ ปราศจากสิ่งเจือปน และเก็บรักษายางอยาง
ถูกวิธี เพื่อใหไดยางที่มีคุณภาพเปนที่ตองการของโรงงาน รวมถึง
สงเสริมใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจในการทำธุรกิจยางพารา
อยางถูกหลักวิชาการ เปนการเพ่ิมผลผลิตใหแกเกษตรกร อันจะเปน
การเพ่ิมรายไดตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูอยางย่ังยืน
 2.2 ลูกคา 
บริษัทฯ มุงเนนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูง และสรางสรรคบริการ
ที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา มีความจริงใจตอการจัดการ
ขอรองเรียนของลูกคา รวมทั้งพยายามที่จะปรับปรุงและแกไขขอ
บกพรองตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือ การบริการ
อยางทันทวงทีเพื่อใหการผลิตของลูกคาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด

3. Environmental Friendly and Safe
Operation: การดำเนินธุรกิจท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและมีความปลอดภัย
เน่ืองดวยธุรกิจของบริษัทฯ เก่ียวพันกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดย
ตรง บริษัทฯ จึงยึดถือแนวปฏิบัติดานส่ิงแวดลอมอยางเครงครัดโดยมุง
เนนการนำระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพเขามา
ดำเนินการ กำหนดใหมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม
ท่ีเกิดจากกิจกรรมตางๆ ขององคกร การอนุรักษพลังงาน เพ่ือใหสอดคลอง
กับกฎหมายและขอกำหนดอ่ืนๆ นอกจากน้ียังต้ังเปาหมายในการพัฒนา
และสงเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโรงงานเพ่ือรักษาความชุมช้ืน 

เพ่ิมอากาศบริสุทธ์ิ และลดกล่ินท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต รวมท้ังยึด
ถือการปฏิบัติเพ่ือลดการใชสารเคมีท่ีอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
และชุมชน ในระยะยาวต้ังแตการปลูกสวนยาง การผลิตผลิตภัณฑยาง
ธรรมชาติและการผลิตผลิตภัณฑสำเร็จรูป มิเพียงแตการผลิตท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความเปนสวนหนึ่งของชุมชน
เสมอมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงยึดแนวปฏิบัติเพื่อรักษาและดำรงไวซึ่ง
ระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอมของสังคมชุมชนรอบขางที่บริษัทฯ
ประกอบกิจการอยู ซึ่งนอกจากจะเปนการสรางชุมชนที่นาอยูแลว
ยังเปนการชวยใหบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจไดอยางราบรื่นและ
ม่ันคงในระยะยาวอีกดวย ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ
ดำเนินการอยางรับผิดชอบโดยอยูภายใตกรอบแหงกฎหมาย ขอบังคับ
และขอกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จึงจัดใหใหมีการฝกอบรม  มีระเบียบปฏิบัติและแผนดำเนินการเก่ียวกับ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอยางเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ  รวมถึงการสรางสภาพแวดลอมการทำงานที่มีความ
ปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผูรับเหมา และผูเกี่ยวของอื่น

4. Engagement with Transparency:
ยึดมั่นในความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ยึดม่ันในการประกอบธุรกิจดวยความยุติธรรมโปรงใสตรวจสอบ
ไดในทุกกระบวนการ  บริษัทฯ เชื่อวาการประกอบธุรกิจดวยความ
เปนธรรมและมีจริยธรรม ใสใจในการปฎิบัติตามกฎหมายและเคารพ
กฎระเบียบของสังคมจะชวยสรางความเชื่อมั่นกับผูเกี่ยวของและ
ลดความขัดแยงทางผลประโยชนในการดำเนินธุรกิจ อันจะเปนผลดี
ตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงาน
ทุกระดับปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต และยึดม่ันในจรรยาบรรณ
ในการดำเนินธุรกิจอยางเครงครัด ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัวที่
อาจยัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสีย หรือกอ
ใหเกิดการผอนปรนทางธุรกิจที่ไมเหมาะสมนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
นโยบายตอตานการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อสรางมาตรฐานในการ
ดำเนินธุรกิจท่ีโปรงใสและเปนประโยชนตอองคกรและอุตสาหกรรมในระยะยาว 

5. Nurture Sustainability Attitudes Towards
Organisation: ปลูกฝงจิตสำนึกของความย่ังยืน
ใหแกพนักงานในองคกร
บริษัทฯ เช่ือม่ันวาความรับผิดชอบตอสังคมท่ีมีประสิทธิภาพและย่ังยืน
น้ัน มีรากฐานท่ีสำคัญมาจากการปลูกจิตสำนึกแกพนักงานในทุกหนวยงาน
และทุกระดับความรับผิดชอบ  พนักงานทุกระดับตองมีทัศนคติใน
เชิงบวกตอการปฏิบัติตามแนวนโยบายและมีจิตสำนึกที่ดีตอสังคม
และผูที่เกี่ยวของเสมอในงานที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงมีจิตอาสาที่จะ
เขาไปมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของผูรวมธุรกิจใหดีขึ้น ตลอดจนรวมมือรวมใจในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทำงานและการใชชีวิตประจำวันใหสอดคลอง
กับแนวทางการอนุรักษส่ิงแวดลอม การลดพลังงานตนทุนส้ินเปลือง
และการเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร นอกจากนี้ บริษัทฯ สงเสริม
และสนับสนุนใหพนักงานเปนคนดีมีคุณภาพของสังคม มีสวนรวม
ทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชนรวมกับชุมชน ตลอด
จนเขารวมชวยเหลือผูประสบปญหาภัยธรรมชาติ หรือความขาดแคลน
ตางๆในพื้นที่อยางเหมาะสมและตอเนื่อง เพื่อสรางสังคมแหงความ
เอ้ือเฟอเผ่ือแผและสังคมแหงการดูแลซ่ึงกันและกันใหคงอยูตลอดไป
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ดวยความเช่ียวชาญในการประกอบธุรกิจยางพารามากกวา
29 ป ผนวกกับเจตนารมณในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา
อยางย่ังยืน ทำใหบริษัทฯริเร่ิมผลักดันสู

The Green Rubber Company
มุงมั่นสูการเปนอุตสาหกรรมยางสีเขียว

GREEN
RUBBER

PRODUCTS
ผลิตภัณฑสีเขียว

GREEN
FACTORY

กระบวนการ
ผลิตสีเขียว

GREEN
SUPPLY
การสรรหา

วัตถุดิบสีเขียว

GREEN
COMPANY

บริษัทสีเขียว

2.ดานชุมชนและสังคม
บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมชุมชนและสังคมท่ีโรงงาน
ของบริษัทฯ ต้ังอยูโดยครอบคลุมถึงการใหการ
สนับสนุนงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
เชน ทอดกฐิน ทอดผาปา บุญบ้ังไฟ การแขงขัน
เรือยาว การสนับสนุนใหงบประมาณกับหนวยงาน
ตางๆในการจัดกิจกรรม ปรับปรุงหรือสราง
สาธารณประโยชนเพื่อสวนรวม รวมถึงการ
บริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ทั้งในและตางประเทศ ดานการพัฒนาชุมชน
บริษัทฯสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมในการ
พัฒนาปรับปรุง ซอมแซม บูรณะสาธารณูปโภค
ในหมูบาน โรงเรียน วัด การสงเสริมหรือสราง
อาชีพใหกับชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงงานเพื่อ
สรางส่ิงแวดลอมท่ีดี ชวยเสริมสรางความเขมแข็ง
และความยั่งยืนใหกับชุมชนตลอดจนเปนการ
สรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงงานกับชุมชน
ที่อยูรวมกันไดอยางเปนสุข

3.ดานสิ่งแวดลอม
เพ่ือสนับสนุนแนวคิด “Green Rubber Company”
บริษัทฯ มุงเนนการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใน
โรงงาน โดยมีการติดตามตรวจวัดมลพิษตางๆ
ใหเปนไปตามกฎหมาย การนำระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมเขามาดำเนินการอยางตอเน่ือง รวม
ถึงสนับสนุนใหเขารวมโครงการตางๆ เชน
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ของ
กระทรวงอุตสาหกรรมโครงการจัดทำคารบอน
ฟุตปริ๊นทที่สนับสนุนโดยสถาบันสิ่งแวดลอม
สภาอุตสาหกรรมและองคการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) โครงการ
STA Innovation Award การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ภายในบริษัทฯ และเขารวมปลูกปาตนน้ำ
ปลูกปาชายเลน รวมอนุรักษพันธุสัตวน้ำหรือ
การเขารวมกิจกรรมตางๆที่เครือขายความ
รับผิดชอบตอสังคมจัดขึ้น

4.ดานอุตสาหกรรมยางพารา
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรวมพัฒนา
อุตสาหกรรมยางพาราของประเทศซึ ่งกลุ ม
เกษตรกรชาวสวนยางเปนตัวขับเคลื่อนหลัก
ในการกอใหเกิดผลิตผลยางพาราออกสูตลาด
ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดสนับสนุนใหเกิดโครงการ
พิเศษ “พัฒนาชางกรีดยาง” ซ่ึงเปนความรวมมือ
กับสำนักงานสงเคราะหกองทุนสวนยาง (สกย.)
เพ่ือใหความรูกับเกษตรกรมือใหมในการกรีดยาง
อยางถูกวิธีและความรูในการผลิตวัตถุดิบที่มี
คุณภาพรวมไปถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ใหแกเกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยกำหนดเปน
เปาหมายวาในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯเขาไปดำเนิน
ธุรกิจเราจะรวมเสริมสรางอาชีพสำหรับเกษตรกร
ชาวสวนยางใหมีความรูความสามารถในการ
ประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน

“องคกรแหงยางสีเขียว” 
อันครอบคลุมถึง

จากกรอบการดำเนินงานดานความ
รับผิดชอบตอสังคมบริษัทฯ ไดกำหนด
แนวทางการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1.ดานกิจกรรมภายใน
เปนการสงเสริมกิจกรรมท่ีจัดข้ึนสำหรับพนักงานโดยจัด
ใหมีกิจกรรมเสริมสรางขวัญกำลังใจ สรางความรักความ
สามัคคีการมีจิตอาสาและทัศนคติท่ีดีของพนักงานในบริษัทฯ
ในรูปแบบการทำกิจกรรม HAPPY WORKPLACE เปนตน
วา จัดแขงขันกีฬาภายใน แขงขันกีฬาระหวางบริษัทฯ
ทำบุญประจำปจัดงานวันเด็กสำหรับลูกหลานพนักงาน
การทัศนศึกษาดูงาน ซึ ่งกิจกรรมตางๆ เหลานี ้จะชวย
สงเสริมใหพนักงานเกิดความรัก ความสามัคคี ความ
ผูกพันธกันในบริษัทฯ ซึ ่งจะนำไปสู ผลการปฏิบัติงาน
เพื่อเปาหมายที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของบริษัทฯ
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   บริษัทฯ ไดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ
บริษัทจดทะเบียนป 2549  รวมท้ังหลักการกำกับดูแลกิจการป 2555
(Code of Corporate Governance 2012) ทั้งในดานบทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบ ที่ไดใชความรอบคอบและระมัดระวัง
ในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย
โปรงใส และมีจริยธรรม โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียและรักษา
ผลประโยชนของผูถือหุนในทุกๆดาน ไมวาจะเปนการรักษาสิทธิของ
ผูถือหุน คูคา ลูกคา พนักงาน หนวยงานราชการ และองคกรท่ีเก่ียวของ
กับการดำเนินธุรกิจอยางเทาเทียมกันตลอดจนดูแลสังคมและส่ิงแวดลอม
รอบโรงงาน รวมถึงการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองโปรงใสและเทาเทียมกัน
    บริษัทฯ แตงต้ังคณะกรรมการโดยคำนึงถึงประเภทและขอบเขตการ
ปฏิบัติงานของกลุมบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มุงหวังใหการพิจารณากิจการ
ตาง ๆ ในท่ีประชุมคณะกรรมการเปนไปอยางสรางสรรคอีกท้ังมีแนวทาง
ในการตัดสินใจท่ีสมดุลและหลากหลาย มีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้กรรมการของบริษัทฯ เปนผูที่มีประสบการณในดานการ
บัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ การวางแผนและกลยุทธการตลาด
กฎหมาย และอุตสาหกรรมยาง พรอมกันนี้คณะกรรมการบริษัทฯ
ไดกำกับดูแลใหมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในที่สามารถเชื่อมั่นไดวา บริษัทฯ ไดปฎิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบตางๆ ของหนวยงานท่ีกำกับดูแล และปฏิบัติตอผูมีสวนเก่ียวของ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ทุกกลุมดวยความเปนธรรมอยางเครงครัด ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับ
การกำกับดูแลกิจการท่ีดีโปรดพิจารณาไดจาก “รายงานประจำป 2558”
    บริษัทฯ ไดกำหนดใหมีนโยบายการรับเร่ืองรองเรียน พรอมท้ังการ
ใหความคุมครองผูรองเรียน เพ่ือใหม่ันใจวาผูบังคับบัญชาและหนวยงาน
เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลของกลุมบริษัทฯ จะไดทำหนาที่ดูแลและให
คำแนะนำตลอดจนสอดสองพฤติกรรม ความประพฤติและการกระทำ
ตางๆ ของพนักงานหรือเจาหนาที่ใหเปนไปโดยถูกตอง
    บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทย จัดใหมีการประชุมแตละสวนงานท่ีเก่ียวของเพ่ือทบทวน
การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหมีการปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีไดอยางมีประสิทธิภาพ
และในป 2558 บริษัทฯ ไดประกาศนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน
ผานทาง  www.sritranggroup.com และสื่อสารใหกับพนักงาน
ภายในบริษัทฯ
    ดานความรับผิดชอบตอสังคม ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไดให
ความสำคัญติดตามงานดานความรับผิดชอบตอสังคม อนุมัติงบประมาณ
ติดตามและทบทวนผลการดำเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม
อยางตอเนื่อง โดยกำหนดในการประชุมฝายบริหาร
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    บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายยางธรรมชาติแบบครบ
วงจร (Full Supply Chain) โดยมีบริษัทยอยตั้งอยูในประเทศไทย
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา สิงคโปร และ
จัดต้ังใหมท่ีเวียดนาม และเมียนมา บริษัทฯ จำหนายผลิตภัณฑยาง
ธรรมชาติใหแกลูกคาชั้นนำทั่วโลก

ภาพรวมธุรกิจ
และผลการดำเนินงานดานเศรษฐกิจ

(ตันตอป)
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13%

2558

10%

ยางแทง (TSR)
ยางแผนรมควัน (RSS) 
น้ำยางขน

กำลังการผลิตยางธรรมชาติของบริษัทฯ

แผนภาพแสดงสัดสวนการผลิตยางธรรมชาติตามประเภทผลิตภัณฑ ป 2556-2558
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ยางแทง (TSR)        ยางแผนรมควัน (RSS)    น้ำยางขน (LTX)

    จากขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีโรงงานผลิตท้ังส้ิน
จำนวน 30 แหง แบงออกเปน 26 แหง ในประเทศไทย 3 แหงใน
อินโดนีเซีย และอีก 1 แหงในเมียนมา โดยมีกำลังการผลิตรวม
มากกวา 1.5 ลานตันตอป
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ปริมาณการขายและรายไดจากการขายผลิตภัณฑและบริการ
    ผลิตภัณฑหลักท่ีบริษัทฯ จำหนายไดแก ผลิตภัณฑยางธรรมชาติ โดย
ในป  2556 -2558 รายไดจากผลิตภัณฑยางธรรมชาติคิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ 98 ของรายไดท้ังหมดของกลุมบริษัทฯ โดยรายไดสวนใหญ
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รายไดจากการขายปริมาณการขาย
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75,53092,185
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รายได กำไรสุทธิ
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อเมริกา

อื่นๆ

ปริมาณการขายจำแนกตามภูมิศาสตร

2 1.4

1.8

กวารอยละ 70 มาจากการจำหนายยางแทง รองลงมาไดแก ยางแผน
รมควัน น้ำยางขน และผลิตภัณฑอ่ืนๆ ตามลำดับ

อัตรากำไรสุทธิกำไรสุทธิ
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การปฏิบัติตอคูคา คูแขงทางการคา
    บริษัทฯ เช่ือวาการดำเนินธุรกิจดวยความเปนธรรมจะชวยสรางความ
เชื่อมั่นใหกับผูที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงานภาครัฐ หุนสวนการคา คูคา
ผูสงมอบ ลูกคา และคูแขงขัน  ดังน้ันบริษัทฯ จึงถือปฏิบัติตามจรรยา
บรรณธุรกิจวาดวยคูคาและคูแขงทางการคาอยางเครงครัด ไมทำลาย
ชื่อเสียงของคูแขงทางการคาซึ่งอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน
    สวนของคูคาดานการสรรหาวัตถุดิบยางพาราเพ่ือปอนเขาสูโรงงานน้ัน
บริษัทฯไดยึดถือกติการการดำเนินธุรกิจที่ดี โปรงใส ในการซื้อขาย
กับเกษตรกรชาวสวนยางหรือผูสงมอบ บริษัทฯ เปดเสรีการซื้อขาย
วัตถุดิบกับผูสงมอบวัตถุดิบ ดังนั้นเกษตรกรชาวสวนยางและบุคคล
ท่ัวไปสามารถสมัครเพ่ือเปดรหัสผูขายไดตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่ระบุไวในเอกสารวิธีการยอมรับผูขายรายใหมของบริษัทฯ 
    ฝายสรรหาวัตถุดิบมีระบบการจัดซ้ือวัตถุดิบยางพาราภายใตการคา
ขายอยางยุติธรรม มีมาตรฐาน รวมทั้งการกำหนดวิธีการคัดเลือก
และประเมินผูสงมอบท่ีมีหลักการชัดเจน สามารถตรวจสอบได ในทุกป
กิจกรรมท่ีบริษัทฯ ไดดำเนินการอยางโปรงใส คือ การเขาประมูลยาง
ในตลาดกลางยางพารา สวนภูมิภาคภายใตการดูแลของสถาบันวิจัยยาง
มีการดำเนินการตามข้ันตอนการเขาประมูลของตลาดอยางเครงครัด

รายช่ือตลาดกลางท่ีบริษัทฯ เขารวมในการประมูล ดังน้ี 
(1) สำนักงานตลาดกลางยางพารา จังหวัดสงขลา
(2) สำนักงานตลาดกลางยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช
(3) สำนักงานตลาดกลางยางพารา จังหวัดสุราษฎรธานี
(4) การประมูลตลาดยางพาราอื่นๆทางโทรศัพท คือ สหกรณยาง
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีและกลุมเกษตรกรปาคลอก จังหวัดภูเก็ต
    ในสวนของการเปดราคาซ้ือวัตถุดิบบริษัทฯ อางอิงจากราคาตลาด
SICOM ซึ่งเปนราคากลางการซื้อขายยางแผนรมควัน  (RSS) และ
ยางแทง (TSR) ท่ัวโลก บริษัทฯ เช่ือวาการสนับสนุนใหผูสงมอบวัตถุดิบ
และเกษตรกรชาวสวนยางไดรับความรูความเขาใจในการทำธุรกิจ
ยางพารา โดยการใหความรูในการผลิตยางพาราที่มีคุณภาพ จะชวย
สรางความย่ังยืน รายไดและคุณภาพชีวิตท่ีดี ดังน้ันในดานความสัมพันธ
กับผูสงมอบวัตถุดิบ ฝายสรรหาวัตถุดิบของบริษัทฯ จึงมีแผนการเขา
เยี่ยม ใหคำแนะนำและรณรงคใหความรูเรื่องคุณภาพวัตถุดิบและ
สอบถามความพึงพอใจกับผูสงมอบวัตถุดิบอยางสม่ำเสมอ

การดำเนินธุรกิจ
ดวยความรับผิดชอบตอสังคม
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การรวมพัฒนาคูคา
    จากแนวคิด Green Supply ท่ีมุงเนนการซ้ือขายท่ีโปรงใส ยุติธรรม
การจัดหาวัตถุดิบที่สะอาด และการใหความสำคัญกับการสรางความ
ย่ังยืนใหกับคูคาและชุมชนท่ีรวมดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวน
ของผูสงมอบวัตถุดิบยางพารา(ยางกอนถวย) ในป 2555 บริษัทฯ จึง
ไดทำขอตกลงความรวมมือกับกองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง(สกย.)
เพ่ือจัดโครงการพิเศษอบรมเกษตรกรชาวสวนยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตร “พัฒนาฝมือชางกรีดยาง” เพื่ออบรมวิธีการกรีดยางอยาง
ถูกวิธีใหกับเกษตรกรในพื้นที่ปลูกสวนยางใหมโดยที่ผานมาไดดำเนิน
การในโครงการดังกลาวไปแลวจำนวน 13 รุนใน 5 จังหวัดทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ทางภาคเหนือ โครงการดังกลาวบริษัทฯ
ไดทำการสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมใหกับเกษตรในแตละรุน 
รุนละประมาณ 90,000 บาท จากการจัดอบรมทั้ง 9 รุนเปนผลให
เกษตรกรชาวสวนยางจำนวนกวา 400 คน สามารถกรีดยางอยางถูก
วิธีเพื่อรักษาหนายางและชวยยืดอายุตนยาง รวมถึงไดความรูในการ
ใชปุยและการดูแลสวนยางใหไดผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและยังสามารถ
นำไปประกอบอาชีพรับจางกรีดยาง ซ่ึงนำไปสูการมีรายไดและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
    นอกจากนี้ในระหวางการจัดอบรมจะมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ เขา
รวมเปนวิทยากรใหคำแนะนำเก่ียวกับคุณภาพของวัตถุดิบยางกอนถวย
แนะนำวิธีการผลิตยางท่ีมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานท่ีโรงงานตองการ
รวมถึงใหคำแนะนำในการซื้อขายยางกับบริษัทฯ ตลอดจนการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากผลิตและการขนสงยางกอนถวยรวมกัน
กับบริษัทฯ ในพื้นที่ชุมชนเดียวกัน

การจัดซื้อจัดจาง
    ฝายจัดซ้ือสวนกลางของบริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายการจัดซ้ือจัดจาง
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม โดยไดปฏิบัติ
ตามนโยบายการจัดซื้อจัดจางของบริษัทฯ และจรรยาบรรณการ
ประกอบธุรกิจวาดวยความสัมพันธกับคูคา คูแขงทางการคา และเจาหน้ี
ทางการคา เพ่ือตอตานการแขงขันท่ีไมเปนธรรม การผูกขาด และการ
พัฒนาใหเกิดผูขายรายใหม การกำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคูคา
ที่มีความรับผิดชอบตอสังคม เชน การจัดซื้อจัดจางสีเขียว การใช
อุปกรณประหยัดพลังงาน สนับสนุนการไมใชแรงงานเด็กหรือแรงงาน
บังคับ การไมละเมิดสิทธิมนุษยชน การรวมดูแลสิ่งแวดลอม เปนตน
ซึ่งไดจัดทำแผนพับและสัญญาระหวางคูคา ผูรับเหมา ผูรับเหมาชวง
เพื่อสื่อสารนโยบายและขอกำหนดตางๆ  มีการตรวจประเมินเพื่อ
สนับสนุนแนวปฏิบัติดังกลาวโดยการเพิ่มหัวขอในการตรวจประเมิน
supplier ประจำปในเร่ืองดังกลาว  รวมไปถึงการสงเสริมความรูความ
เขาใจ และใหความรวมมือดานความรับผิดชอบตอสังคมกับคูคา 

    กรณีท่ีพบวามีความผิดปกติจากการจัดซ้ือจัดจาง จะมีการดำเนินการ
สอบสวนสาเหตุและหากพบวามีความไมโปรงใสหรือพบการทุจริตจะ
มีการลงโทษพนักงานท่ีเก่ียวของและมีระบบ blacklist กับ คูคาหรือ
ผูขายยางรายดังกลาว

ความรับผิดชอบตอลูกคา ผูบริโภค
    บริษัทฯ โดยสายงานการขายและการตลาดของบริษัทฯ ไดถือปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณธุรกิจวาดวยความสัมพันธกับลูกคา  โดยมุงมั่นใน
การสรางความพึงพอใจและความม่ันใจใหกับลูกคาใหไดรับผลิตภัณฑ
และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม เปดเผยขาวสาร
ขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการอยางครบถวน ถูกตอง สงมอบสินคา
ตรงเวลา ใหการรับประกันสินคาและบริการภายใตเง่ือนไขเวลาท่ีเหมาะสม

บริษัทฯ นำระบบการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 เปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑ มีกระบวนการ
ประกันคุณภาพและกระบวนการควบคุมดูแลตามมาตรฐานที่กำหนด
เพ่ือใหแนใจไดวาผลิตภัณฑของบริษัทฯ ผานเกณฑการควบคุมคุณภาพ
ที่เขมงวดและตรงตามความคาดหมายและความตองการของลูกคา 
    ระบบการประกันคุณภาพของบริษัทฯ ซึ่งรับผิดชอบโดยสายงาน
คุณภาพ กำหนดใหมีการตรวจสอบคุณภาพท่ีเขมงวดในแตละข้ันตอน
การผลิต เร่ิมต้ังแตการจัดซ้ือและจัดเตรียมวัตถุดิบไปจนถึงการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑในข้ันตอนสุดทาย กรณีพบปญหาดานคุณภาพ หรือมีขอรอง
เรียนจากลูกคา ฝายการตลาดและฝายคุณภาพจะดำเนินการตามกระบวน
การรับขอรองเรียนจากลูกคา ตลอดจนหาสาเหตุและการแกไขปองกัน
ตามระบบที่วางไวเพื่อใหมีการตอบสนองลูกคาอยางรวดเร็วรวมไปถึง
การนำขอรองเรียนและปญหาท่ีพบจากลูกคามาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ทั้งนี้กรณีพบปญหาขอรองเรียนทีมงานฝาย
คุณภาพและฝายที่เกี่ยวของจะเดินทางไปพบลูกคาตางประเทศ เพื่อ
รวมแกไขปญหาดวยกัน

การติดตอสื่อสาร
    บริษัทฯ ไดกำหนดชองทางในการส่ือสารประชาสัมพันธ เร่ืองตางๆ
ทาง website ของบริษัท www.sritranggroup.com และ การติดตอ
ทางโทรศัพทหมายเลข 02-207-4500 เพื่อเปดโอกาสใหลูกคา คูคา
ผูขายยาง บุคคลทั่วไป และผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ สามารถติดตอ
เขาถึง และไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน รวมท้ังสอบถาม
ขอมูลผลิตภัณฑหรือรองเรียนเรื่องตางๆของบริษัทฯ ไดอยางรวดเร็ว
และในป 2559 มีการปรับโครงสรางฝาย CSR & Branding ใหมโดยเพ่ิม
การจัดทำชองทางการสื่อสารใหมๆขึ้น
    ในดานการส่ือสารภายใน บริษัทฯ มีระบบ intranet เพ่ือใชในการ
สื่อสารและประชาสัมพันธใหกับพนักงานในบริษัทฯ เพื่อใหพนักงาน
สามารถรับทราบนโยบาย ขอมูล ขาวสารและกิจกรรมตางๆของบริษัท
ไดอยางทั่วถึงและรวดเร็ว 

* ขอมูลจาก Customer Satisfaction Survey Year 2015

Year

2013
2014
2015

Grade

A    B C D
Target
(%)

80%
80%
80%

Actual
(%)

95%
98%
100%

65%
65%
81%

30%
33%
19%

5%
2%
0%

0%
0%
0%

รวมท้ังจัดระบบและชองทางการส่ือสารเพ่ือใหลูกคาสามารถรองเรียน
เกี่ยวกับสินคาและบริการรับผิดชอบตอการเก็บรักษาประวัติลูกคา
ของบริษัทฯ รวมถึงเชิญชวนลูกคาปจจุบันใหเขาเย่ียมชมโรงงานผลิต
ของบริษัทฯ เพื่อใหลูกคามีความเขาใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและ
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ มากข้ึน อีกท้ังยังมีการจัดงานเพ่ือพบปะสังสรรค
กับลูกคาเพื่อเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนซึ่งกันและกัน
ในทุกๆป รวมไปถึงการจัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของลูกคา
ท้ังจากการติดตอซ้ือขายและจากการเขาตรวจเย่ียมบริษัทฯ อีกดวย

    โดยฝายการตลาดจะต้ังเปาหมายเปอรเซ็นตความพึงพอใจของลูกคา
เกรดเอและเกรดบี รวมกันไมต่ำกวา 80 เปอรเซ็นต ผลของการประเมิน
ดังตาราง
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สิทธิมนุษยชนและ
การดูแลบุคลากรขององคกร  
    บริษัทฯ ตระหนักในสิทธิความเปนมนุษยและความเสมอภาคโดย
เทาเทียมกัน บริษัทฯ จึงกำหนดใหมีแนวทางปฏิบัติอยางเปนธรรม
ตอพนักงานทุกระดับตามกรอบของจริยธรรมและจรรยาบรรณการ
ประกอบธุรกิจ ดังนี้
  - รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับ
    อยางเทาเทียมและเสมอภาค
  - มุงมั่นในการพัฒนาและสงเสริมพนักงานในดานตางๆ และ
    สรางบรรยากาศที่ดีในการทำงานสงเสริมการทำงาน เปนทีม
    มอบโอกาสในการสรางความกาวหนาอยางเหมาะสมและ
    ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมกับพนักงาน
  - จัดใหมีการรับการรองทุกขจากพนักงานโดยมีขั้นตอนการ
    ดำเนินการที่ชัดเจน
  - มีนโยบายไมสนับสนุนการใชแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
  - ใหเสรีภาพในการสมาคมและการรวมกลุมเพื่อเจรจาตอรอง
    ของลูกจางโดยอยู ภายใตกรอบของกฎหมาย กฎระเบียบ
    ขอบังคับขององคกร
  - ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยและสงเสริมใหบุคลากรไปใชสิทธิ
    เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

    บริษัทฯ ถือวาพนักงานเปนทรัพยากรท่ีสำคัญท่ีสุดในการพาองคกร
ไปสูความสำเร็จ นอกจากผลตอบแทนตามกฏหมาย เชน กองทุน
ประกันสังคม พนักงานของบริษัทฯ จะไดรับคาตอบแทนในรูปแบบ
เงินเดือน คาลวงเวลา เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผูปฏิบัติงานกะ ผูทำ
งานหนัก (Hard Shift) เงินพักรอน กองทุนเงินทดแทน โบนัสประจำป
และสวัสดิการพื้นฐานเพื่อใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิเชน
ชุดฟอรมพนักงาน เงินชวยเหลือคาเชาบาน สวัสดิการบานพัก 
เบี้ยเลี ้ยงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ การทำประกันสุขภาพและ
ประกันอุบัติเหตุ กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ เงินเกษียณอายุ เงิน
ชวยเหลือผูประสบภัย  สวัสดิการลาศึกษาตอ การจัดฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาพนักงาน การจัดกิจกรรมสันทนาการ เชน งานปใหม การ
แขงกีฬาสี จัดทัศนศึกษาดูงาน เปนตน
    นอกจากการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนแลว บริษัทฯ ยังใหความสำคัญ
กับเรื่องสิทธิเด็ก ดังนั้นในป 2558 บริษัทฯ จึงไดสมัครเปน 1 ใน 30
บริษัทนำรองเขารวมโครงการสงเสริมการดำเนินธุรกิจที่เปนมิตร
กับเด็ก ซึ่งไดรับการสนับสนุนโครงการจาก องคกรยูนิเซฟ และ
สถาบันไทยพัฒน  เขารวมงานสัมมนาและแสดงเอกสารคำมั่นใน
การสงเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจในวันท่ี 14 ธันวาคม 2558
ที่ผานมา



สถิติที่สำคัญเกี่ยวกับพนักงาน
การจางงาน (Employment) จำนวนพนักงานท้ังหมด
ของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ทั้งสิ้นเทากับ
13,305 คน

*ขอมูลเฉพาะพนักงานรายเดือนกลุมยางธรรมชาติ

2556 2557 2558

67%

33%

67%

33% 30%

70%

บริษัทฯ มีการจัดระดับพนักงานตามตำแหนงงานเปน 11 ระดับ
5 กลุมตามลักษณะงานและการบริหาร

Level

1 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9

10 - 11

2556

50.2 %
38.4 %
10.5 %
0.7 %
0.3 %

2557

40.8 %
44.8 %
13.5 %
0.8 %
0.1 %

2558

56.2%
34.0%
8.9%
0.6%
0.3%

*ขอมูลเฉพาะพนักงานรายเดือนกลุมยางธรรมชาติ

อายุ

20-25 ป
25-30 ป
30-35 ป
35-40 ป

มากกวา 40 ป

2556

8 %
29 %
24 %
21 %
17 %

2557

17 %
22 %
24 %
20 %
18 %

2558

5 %
23 %
28 %
21 %
21 %

ประเภท

ยางแทง (TSR)
ยางแผนรมควัน (RSS)

น้ำยางขน (LTX)
สินคาสำเร็จรูป

(Finished Product)
บริการ (Service)

2556

4.37 %
4.53 %
3.78 %
2.96 %

1.70 %

2557

4.29 %
3.04 %
2.55 %
3.52 %

2.14 %

2558

4.30%
2.50%
3.57%
3.74%

3.26%

11
,5

63

11
,3

34

12
,5

46

12
,3

72

13
,3

05

2554 2555 2556 2557 2558

การประเมินผลพนักงาน
    บริษัทฯ มีคณะทำงานระบบการบริหารผลงาน และจัดทำระบบ KPI
(Key Performance Index) เปนระบบการประเมินผลงานของพนักงาน
เพื่อใชในการพิจารณาผลการดำเนินงานในระดับองคกร ฝายตางๆ
ที่เกี่ยวของ รวมถึงการติดตามผลการทำงานประจำเดือนของพนักงาน
อีกทั้งใชประกอบการพิจารณาผลตอบแทนและโบนัสใหกับพนักงาน
อยางมีมาตรฐาน กำหนดความถี่ในการประเมินผลสำหรับพนักงาน
รายวันเปนรายไตรมาศ และพนักงานรายเดือนจะมีการประเมิน 2 แบบ
คือประเมินโดยหัวขอท่ีใชในการวัดตามระบบ KPI และประเมินพฤติกรรม
การทำงานในโปรแกรมประเมินผลในคอมพิวเตอร โดยในป 2558 ไดมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหัวขอการประเมินใหมีความสอดคลองกับ
Core Value ของบริษัท และจัดการอบรมใหกับพนักงานทุกสาขาได
ฃเขาใจในนิยามของแตละหัวขอและอธิบายเกณฑการใหคะแนนในแตละ
ระดับคะแนน เพื่อใหเปนมาตรฐานในการประเมินเหมือนกันทุกสาขา
จากผูบังคับบัญชาแตละทาน 
    การจัดทำ KPI ของแตละสาขาในกลุมบริษัท ฯ ไดมีการกำหนด
หลักเกณฑในการประเมินที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีการกำหนด
หัวขอท่ีมีความเก่ียวของกันใหรับผลรวมกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายสูงสุด
ขององคกร และพนักงานมีความเขาใจตรงกัน อีกทั้งมีการปรับปรุง
แบบฟอรมในการบันทึกขอมูลใหเปนรูปแบบเดียวกัน มีความสะดวก
ในการลงขอมูลและการตรวจสอบ ลดการบันทึกขอมูลท่ีซ้ำซอน สามารถ
อานขอมูลและวิเคราะหติดตามผลไดงาย เปนขอมูลชวยสนับสนุนใน
การทำงานรวมถึงแกไขปญหาตางๆ 
องคประกอบการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) จะประกอบดวยมุมมองดังนี้
1. มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective)  
2. มุมมองดานลูกคา (Customer Perspective)
3. มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
4. มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth Perspective)

    ตั้งแตป 2556 บริษัทฯ ไดมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
ที่เพิ่มขึ้น (KPI Improvement ) ใหกับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่แสดง
ถึงความรับผิดชอบตอสังคมดานตางๆ ดังนี้
1. การเปนคณะกรรมการหรือคณะทำงานดานตางๆ เชน คณะกรรมการ
ความรับผิดชอบตอสังคม,คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการ 5ส เปนตน 
2. การมีสวนรวมในการทำกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม เชน
การการปลูกปา การเขารวมกิจกรรมหรือการมีสวนรวมกับชุมชน การ
มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของบริษัทฯ 
3. การเปนวิทยากรในการฝกอบรมใหกับพนักงานภายในหรือการเปน
Auditor (ผู ตรวจประเมินภายใน) ของระบบมาตรฐานตางๆ เชน
ISO9001 ISO14001 OHSAS 18001 เปนตน
4. การทำกิจกรรมคุณภาพ เชน 5ส TPM QCC Kaizen และการพัฒนา
โครงการใหมๆ
    ผลจากการกำหนดทำใหพนักงานเริ่มมีสวนรวมในกิจกรรมมากขึ้น
และเปนการสรางขวัญและกำลังใหกับพนักงานที่มีสวนรวมในการทำ
กิจกรรมตางๆ เปนอยางดี

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม 255824

จำนวนพนักงานของบริษัท

สัดสวนพนักงานแยกตามอายุ

สัดสวนพนักงานแยกตามเพศ* (รอยละ)

สัดสวนพนักงานแยกตามระดับตำแหนงงาน

อัตราการลาออกของพนักงานรายวัน

ชาย

หญิง



การฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน      
    การฝกอบรมและพัฒนาพนักงานน้ันไมเพียงแตจะชวยใหบริษัทฯ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสามารถใชกำลังการ
ผลิตไดอยางมีประโยชนสูงสุดแตจะชวยเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
กันในบริษัทฯ อีกดวย
    บริษัทฯ จึงใหความสำคัญกับการฝกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนา
และยกระดับความรูทางเทคนิคและทักษะที่เกี่ยวของใหแกพนักงาน
ของบริษัทฯ ซ่ึงนอกจากความรูทางดานเทคนิคแลว บริษัทฯ ยังสงเสริม
ใหพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวที่อาจขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ และ
ผูมีสวนไดเสียหรือกอใหเกิดการผอนปรนทางธุรกิจที่ไมเหมาะสม
เพ่ือลดความขัดแยงทางผลประโยชนในการดำเนินธุรกิจ และการอบรม
ดานความรับผิดชอบตอสังคม การอบรมดานการพัฒนาจิตใจ เพื่อ
สรางใหพนักงานเปนคนเกงและคนดีของสังคม 
    ฝายฝกอบรมและพัฒนาสายงานทรัพยากรมนุษย ไดรับนโยบาย
ใหเปนหนวยงานในดานการฝกอบรมและพัฒนา  โดยมีหนาท่ีในการ
จัดทำแผนการฝกอบรมใหความรู ทักษะและประสบการณ พรอมท้ัง
รักษาและพัฒนาบุคลากรในบริษัทฯ ใหสอดคลองกับแผนการดำเนินงาน
ขององคกร โดยไดดำเนินการจัดแผนการฝกอบรมภายใน จากขอมูล
ตางๆ ที่ไดรับจากแหลงที่มา อาทิเชน แบบสำรวจความความจำเปน
ในการจัดฝกอบรม และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนตน เพ่ือ
ใชประกอบในการพิจารณา จัดทำแผนการฝกอบรม โดยแบงประเภท
การอบรมออกเปน 4 กลุมหลักสูตร ดังนี้
  1.  ดานบริหาร  (Administration)
 2.  ดานการผลิต  (Manufacturing)
 3.  ดานบริการ  (Service)
 4.  ดานเทคนิค  (Technical)
    การแบงกลุมดังกลาวชวยใหพนักงานของบริษัทฯ ไดรับการฝก
อบรมท่ีเหมาะสมตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายภายในบริษัทฯ และยัง
สงพนักงานไปฝกอบรมและแลกเปลี่ยนความรูประสบการณที่ตาง
ประเทศ เพ่ือนำความรูกลับมาใชใหเปนประโยชนในงานท่ีตนรับผิดชอบ
จากการจัดฝกอบรมตามแผนการฝกอบรมสามารถสรุปจำนวนช่ัวโมง
ในการฝกอบรมและดูงานของพนักงานบริษัทฯ ตามประเภทการจัด
อบรม ป 2555 – 2558 ดังนี้ 

การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
    บริษัทฯ จัดใหมีชองทางการส่ือสารแบบสองทางเพ่ือสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางองคกร ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ผานชองทางตางๆ
เชน ไดอารี่  intranet web วารสารศรีตรัง เสียงตามสาย ติดประกาศ
การประชุมประจำเดือน/ประจำสัปดาหและการประชุมประจำป 
    บริษัทฯ ยังมีการสงแบบสำรวจ และ ติดตั้งกลองรับฟงความคิดเห็น
ของพนักงานและการสรางการสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นผานกิจกรรม
คุณภาพตางๆ เชน 5ส Kaizen QCC  เปนตน สวนการส่ือสารสูภายนอก
บริษัทฯ จัดใหมีชองทางการรับขอเสนอแนะ จากผูมีสวนไดเสีย ผานทาง
www.sritranggroup.com และ เบอรโทรติดตอ 02-207-4500
    บริษัทฯ ยังคงนำแนวคิดดานการสรางองคกรแหงความสุขซ่ึงเปนกระบวน
การพัฒนาคนในองคกรอยางมีเปาหมายและยุทธศาสตรใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศนขององคกรเพื่อใหองคกรมีความสามารถและพรอมตอการ
เปลี่ยนแปลงนำพาองคกรไปสูการเติบโตอยางยั่งยืน

ศรีตรังองคกรแหงความสุข

อบรมภายในนอก ดูงาน
(ในประเทศ / ตางประเทศ)

อบรมภายใน

3.
7

3.
7

4.
5

1.
7

1.
4

1.
4

2556 2557 2558

โครงการเสียงตามสาย เพื่อเพิ่มชองทางการ
ประชาสัมพันธ ขาวสารขอมูลตางๆ และสราง
ความผอนคลายในชวงพัก
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การฝกอบรมภายใน ภายนอก ดูงาน (ชม./คน)

คาใชจายในการอบรม
(ลานบาท)

10
.3

14
.6

17
.2

Happy Relax

Happy Soul

Happy Heart

Happy Body

Happy Money

Happy Family

Happy Brain

Happy Society

การทำบุญบริษัทประจำป การทำบุญ 9 วัด
การอบรมการปฏิบัติธรรม เพื่อความเปนศิริ
มงคล สรางขวัญกำลังใจพนักงานและการมี
สวนรวมของพนักงาน

การอบรมจิตดีมีสุขสนุกกับงานเพ่ือเสริมสราง
การมีจิตใจและทัศนคติที่ดีทั้งตอการทำงาน
เพื่อนรวมพนักงานและสังคม ซึ่งจะนำไปสู
การทำงานอยางมีประสิทธิภาพ

การแขงขันกีฬาภายใน และการแขงขันกีฬา
ระหวางบริษัทฯ เพื่อชวยในการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางพนักงานและการสงเสริม
ดานสุขภาพ

โครงการขับขี่ปลอดภัยในราคาประหยัดโดย
การเปดใหบริษัทภายนอกเขามาจัดต้ังบูธเพ่ือ
ตรวจเช็คจำหนายรถจักรยานยนต อะไหล ตอ
พรบ.ทะเบียนราคาประหยัด

การจัดงานวันเด็กภายในโรงงานเพ่ือใหพนักงาน
พาลูกมารวมทำกิจกรรม เพื่อสรางความรัก
ความผูกพันในครอบครัวและสรางขวัญ
กำลังใจใหพนักงาน

การจัดอบรมหลักสูตรตางๆ เชน การทำงาน
เปนทีม การเพ่ิมผลผลิต ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ทำงานและการไปทัศนศึกษาดูงานภายนอก เปนตน

การจัดงานปใหมและการเขารวมกิจกรรมตางๆ
กับหนวยงานภายนอก เชน รวมจัดบูธในงาน
วันยางพาราแหงชาติ การเขารวมกิจกรรมงาน
วันแรงงานแหงชาติเขารวมเดินรณรงคตอตาน
การคอรรัปชัน เปนตน



ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

    บริษัทฯ ปฏิบัติตามระเบียบกฏหมายดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยใหความสำคัญกับเรื ่องสุขภาพและความปลอดภัยของ
พนักงานเพราะนอกจากพนักงานจะเปนทรัพยากรท่ีสำคัญขององคกร
ยังเปนผูมีสวนไดเสียในการดำเนินการขององคกร ดังนั้น การดูแล
สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน จึงเปนส่ิงสำคัญท่ีองคกรตอง
คำนึงถึง การจัดใหมีการประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพพนักงาน
ตามระยะเวลาที่กำหนดการจัดใหมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย รวม
ถึงการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน เชน แสง เสียง
ฝุน ไอระเหย สารเคมี เปนตน

    เจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพจะมีหนาที่ในการการดำเนินการ
ใหสอดคลองกับกฏหมาย และดำเนินการแกไขปองกัน กรณีพบวา
คาตรวจวัดตางๆเกินมาตรฐานที่กำหนด รวมไปถึงการจัดอบรมให
ความรูดานความปลอดภัย ความรูเกี่ยวกับสารเคมี การตรวจสอบ
อุปกรณปองกันสวนบุคคล อุปกรณระงับเหตุฉุกเฉิน การจัดตั้งทีม
ฉุกเฉิน การฝกซอมแผนฉุกเฉินประจำป ที่มาจากการประเมินความ
เส่ียงจากการดำเนินงานขององคกร มีการนำเสนอขอมูลความปลอดภัย
และการเกิดอุบัติเหตุใหกับคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ำเสมอ

    นอกจากความปลอดภัยของพนักงานแลว บริษัทฯ ยังคำนึงถึง
ผูรับเหมา ที่เขามาปฏิบัติงานในองคกร ลูกคาหรือ ผูที่เขามาติดตอ
เพื่อใหเกิดความปลอดภัย โดยมีการจัดทำคูมือการควบคุมผูรับเหมา
และอบรมใหกับผูรับเหมาหรือผูที่เขามาปฏิบัติงานในองคกรใหมี
ความปลอดภัยในการทำงานอีกดวย

สรุปแนวทางในการบริหารจัดการดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 2558

1. การกำหนด KPI  ใหมีการอบรมหลักสูตร การขับรถโฟลคลิฟท
อยางปลอดภัย พรอมไดรับใบ Certificate
2.  การสอนงานเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานที่รับเขามา
ใหมในกลุมบริษัทศรีตรัง โดย SA center
3.  การตรวจประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
4.  การจัดทำคู มือความปลอดภัยในการทำงาน,ขอบังคับดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟา,
ขั้นตอนการควบคุมการใชรถโฟลคลิฟท  
5.  การรวมสอบสวนอุบัติเหตุ กรณีเกิดอุบัติเหตุขั้นรุนแรง ไฟไหม
สารเคมีหกรั่วไหล

เปอรเซ็นตอุบัติเหตุไมหยุดงาน

เปอรเซ็นตอุบัติเหตุหยุดงานไมเกิน 3 วัน

เปอรเซ็นตอุบัติเหตุหยุดงาน 3 วัน ขึ้นไป

เปอรเซ็นตสูญเสียอวัยวะบางสวน

เปอรเซ็นตทุพพลภาพ

เปอรเซ็นตเสียชีวิต

0.03%

0.50%

0.52%

0.45%

0.01%

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม 255826



การดำเนินการกับผูมีสวนไดเสีย
    บริษัทฯ ไดมีการใชเคร่ืองมือในการคนหาความคาดหวังของแตละ
กลุ มที ่แตกตางกัน เชน การใชแบบสอบถาม การประชุม การ
สานเสวนา open house ใหเขาเยี่ยมชมโรงงาน การออกเยี่ยมคูคา

ชุมชนและผูสงมอบวัตถุดิบ รวมถึงการนำขอรองเรียนและขอเสนอแนะ
มาใชเปนแนวทางในการตอบสนองและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ/คาดหวัง การตอบสนอง/การดำเนินการ

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีฐานะทางการเงินที่มั่นคง
ผลประกอบการที่ดีอยางตอเนื่อง ความโปรงใสในการ
ดำเนินการ และสามารถตรวจสอบได

การรับฟงความคิดเห็น, การปรับปรุงสวัสดิการให
เหมาะสม, การพัฒนาศักยภาพ

วิธีการรับซ้ือยางท่ีมีมาตรฐาน, วิธีการประเมินเปอรเซ็นต
เน้ือยางแหงท่ีนาเช่ือถือ, การใหความรูเก่ียวกับยางและ
คุณภาพยางที่โรงงานตองการ

คุณภาพผลิตภัณฑ การสงมอบท่ีตรงเวลา, ความสะดวก
ในการติดตอ การสื่อสารขอมูลที่ถูกตอง

ความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง, ความปลอดภัยในการ
ทำงาน, การจายเงินตรงเวลา

ความกังวลดานมลพิษน้ำ อากาศกล่ินท่ีจะกระทบชุมชน
และการใชทรัพยากรในชุมชน การมีคุณภาพชีวิตที่ดี

การปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงตามสัญญาเงินกู

การปฏิบัติตามกฏหมาย, การลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม,
ความรับผิดชอบตอสังคม

การจายเงินปนผล นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การประชุมผูถือหุนประจำป รายงานประจำป website
บริษัท

กิจกรรมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Kaizen), การ
ประชุมประจำเดือน การปรับปรุงสวัสดิการแผนการฝก
อบรม ทัศนศึกษา ดูงาน กิจกรรม Happy  workplace

จัดทำมาตรฐานข้ันตอนการรับซ้ือ และ วิธีการการประเมิน
เปอรเซ็นตเนื้อยางแหงที่มาตรฐาน การออกเยี่ยมผูสง
มอบ การใหความรูเก่ียวกับคุณภาพยางโครงการพัฒนา
ฝมือชางกรีดยาง

การไดรับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO9001 ISO14001
OHSAS 18001 การบริหารงานโลจิสติกสสายเรือที่
นาเชื่อถือ Email, Website, Call Center

นโยบายการจัดซ้ือจัดจาง, การจัดอบรมเร่ืองความปลอดภัย
ใหผูรับเหมากอนการเขาทำงาน, การกำหนดชวงเวลา
จายเงินที่ชัดเจน

ระบบบำบัดมลพิษน้ำ-อากาศท่ีมีมาตรฐาน, การติดตาม
ตรวจวัดคุณภาพน้ำและอากาศตามกฏหมาย, การพัฒนา
รูปแบบการสื่อสารกับชุมชน เชน การลงพื้นที่ทำความ
เขาใจ การใหความรู open house ใหดูโรงงาน การ
รวมกิจกรรมกับชุมชน การรับฟงความคิดเห็นและการ
รวมพัฒนาชุมชน 

การดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงตาม
สัญญาเงินกู เชน จายดอกเบี้ยและชำระเงินกูตรงเวลา

การปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆท่ีเก่ียว
ของกับการดำเนินธุรกิจอยางถูกตอง การควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดลอมไดตามมาตรฐานกฏหมายที่กำหนด การเขา
ชี้แจงขอมูลใหกับหนวยงานที่กำกับดูแลอยางถูกตอง
รวดเร็ว การใหความรวมมือกับหนวยงานที่กำกับดูแล
หรือ หนวยงานที่เขาตรวจสอบการเชารวมกิจกรรมกับ
เครือขายความรับผิดชอบตอสังคม
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พนักงาน

Supplier/ผูรับเหมา

หนวยงานรัฐ/วิสาหกิจ/
เอกชนที่เกี่ยวของ

ชุมชน

เจาหนี้/ธนาคาร

ลูกคา

ผูสงมอบวัตถุดิบ/
เกษตรกรชาวสวนยาง

ผูถือหุน/นักลงทุน



การดำเนินการดานสิ่งแวดลอม
    บริษัทฯ ตระหนักและหวงใยถึงความปลอดภัยของส่ิงแวดลอม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยไมเพียงแตมุงมั่นที่จะผลิตสินคาที่มี
คุณภาพ บริษัทฯ ยังมุงม่ันท่ีจะผลิตสินคาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมรวม
ถึงใหความสำคัญในเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมการ
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงทางเลือกในการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติโดยใหมีความเสียหายตอสังคม สิ่งแวดลอม
และคุณภาพของประชาชนนอยท่ีสุด ท้ังน้ีผูบริหารไดแสดงความมุงม่ัน
โดยการประกาศนโยบายสิ่งแวดลอม เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ของกลุมบริษัท ดังนี้

จากนโยบายดังกลาว บริษัทฯ ไมเพียงแตใหพนักงานนำไปเปนแนว
ปฏิบัติในสายการผลิตและการดำเนินงาน บริษัทฯ ยังไดดำเนินการ
ผานกิจกรรมตางๆ สูภายนอกเชน การปลูกปาตนน้ำ การปลูกปา
ชายเลน การใหความรูและสนับสนุนกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมเพ่ือรวม
พัฒนาชุมชนโดยรอบโรงงาน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายส่ิงแวดลอม
นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม และ วิสัยทัศนของ “The Green
Rubber Company”

• ปฏิบัติตามขอกฎหมาย กฎระเบียบ และขอกำหนดตางๆ ของ
ทางราชการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม

• ทำการปองกัน ลดการเกิดของเสีย และสนับสนุนการนำกลับมา
ใชใหม เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด 

• ปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ือง
และสม่ำเสมอ โดยการตรวจและติดตาม

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม 255828

• มุงเนนอนุรักษ ทรัพยากร และพลังงาน โดยการใชงานเทาท่ีจำเปน
และใหเกิดประโยชนสูงสุด

• ใหการศึกษา และฝกอบรมดานส่ิงแวดลอมกับพนักงาน รวมถึง
ผูเขามาทำงานภายใตองคกร เพื่อกระตุนและปลูกจิตสำนึกใหมี
ความตระหนักและปองกันปญหาสำคัญท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

• เปดเผยและเผยแพรนโยบายสิ่งแวดลอมตอสาธารณชน



  การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
    บริษัทฯ นำระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมเข้ามาบริหารจัดการในการ
พัฒนาดานส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะสำหรับโรงงานยางแทง
ที่มีประเมินวามีความเสี่ยงตอการสงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
มากกวาสายการผลิตอื่นๆ บริษัทฯ ไดกำหนดเปาหมายในการขอ
รับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001 ของโรงงานยางแทง
ที่สรางใหม โดยตองไดรับการรับรองภายใน 1 ปหลังจากที่ไดรับการ
รับรองระบบมาตราฐาน ISO9001แลว ในป 2558 มีบริษัทที่ไดรับ
การรับรองระบบ ISO14001:2004 รวมท้ังหมดเปนจำนวน 8 บริษัท คือ

    1.  บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สาขาตรัง
    2.  บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สาขาหาดใหญ
    3.  บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สาขาทุงสง
    4.  บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สาขาสิเกา
    5.  บจก.รับเบอรแลนดโปรดักส สาขาบึงกาฬ
    6.  บจก.รับเบอรแลนดโปรดักส สาขาบุรีรัมย
    7.  บจก.รับเบอรแลนด สาขามุกดาหาร
    8.  บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สาขาอุดรธานี

    และ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สาขาอุบลราชธานี มีแผนขอรับรอง
ในป 2559 ทั้งนี้บริษัทในกลุมที่ยังไมไดรับการรับรองยังคงมีการนำ
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไปประยุกตใชและเพื่อใหมีเปาหมาย
ท่ีชัดเจนฝายบริหารไดกำหนดใหบริษัทฯ เขารวมโครงการอุตสาหกรรม
สีเขียวของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมไดอยางตอเนื่อง

   การจัดการมลพิษทางน้ำ
    บริษัทฯ จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียท่ีได้มาตรฐานโดยมีการตรวจวัด
คุณภาพน้ำท่ีผานการบำบัดเปนประจำทุกเดือน คุณภาพน้ำท้ิงท่ีผาน
การบำบัดเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิง โดยน้ำท้ิงท่ีระบายออก
นอกโรงงานจะตองผานตามกฎหมาย 
    โรงงานยางแท่งแห่งใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
ท่ีมีคาความสกปรกของน้ำมากกวาทางภาคใต บริษัทไดปรับเปนระบบ
เติมอากาศแบบ Activated Sludge เพ่ือใหมีการบำบัดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถนำน้ำกลับมาหมุนเวียนใชในการผลิต 100% ชวยลดการใช
ทรัพยากรน้ำและผลกระทบดานส่ิงแวดลอม โดยออกแบบเปนระบบปด
ไมมีการระบายน้ำท่ีผานการบำบัดแลวออกสูลำคลองสาธารณะ จากการ
สงวิเคราะหน้ำที่ผานการบำบัดยังมีธาตุไนโตรเจนซึ่งเปนสารอาหาร
ของพืชสามารถนำไปรดน้ำตนไมไดเปนการชวยลดปริมาณการใชน้ำ
จากแหลงธรรมชาติ อีกดวย
    นอกจากน้ี โรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีการขุดบ่อเพ่ือ
เก็บน้ำฝนไวสำรองใชในโรงงานและในพ้ืนท่ีท่ีอยูติดกับพ้ืนท่ีทำนา เชน
บจก.รับเบอรแลนดโปรดักส สาขาบุรีรัมยไดตอทอปลอยน้ำไปใหชาวนา
ทำนาไดใชในชวงท่ีเร่ิมปลูกขาวในหนาแลงอีกดวย สวนตะกอนดินและ
ตะกอนที่เกิดจากระบบบำบัดไดสงวิเคราะหสารปนเปอนโลหะหนัก
ตามกฎหมายวัสดุไมใชแลว พ.ศ.2548 ผลการวิเคราะหพบวาไมมีการ
ปนเปอนของโลหะหนักอยางมีนัยสำคัญ และยังนำไปวิเคราะหธาตุท่ีเปน
ประโยชนตอพืช พบวามีไนโตรเจนที่เปนสารอาหารบำรุงของพืช ซึ่ง
สามารถใชเปนปุยสำหรับการปลูกพืชในระยะเรงตนและใบ โดยมีการ
ทำการทดลองใชในโรงงานและใหกับพนักงานหรือชาวบานใกลเคียง
เพื่อนำไปใชประโยชนในการปลูกพืชได
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      การจัดการมลพิษทางอากาศ
บริษัทฯ ติดต้ังระบบบำบัดกล่ินและอากาศ ตามประเภทของการผลิต ดังน้ี 
    โรงงานน้ำยางข้นมีการติดต้ังระบบบำบัดไอระเหยแอมโมเนียก่อน
ปล่อยสู่ภายนอกและเป็นการลดปริมาณไอระเหยแอมโมเนียในพื้นที่
ปฏิบัติงาน โรงงานยางแท่งมีการติดต้ังระบบบำบัดอากาศและลดกล่ิน
2 ส่วนด้วยกัน คือ 

    1.ระบบบำบัดอากาศที่เกิดจากการอบยาง
    2.ระบบบำบัดอากาศที่เกิดจากการผลิตยางผสม

    รวมถึงโรงงานท่ีใช้ boiler ก็จะมีการติดต้ังระบบ multi-cyclone
เพ่ือบำบัดอากาศก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก ซ่ึงผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศตามกฏหมายหลังการบำบัดผ่านตามมาตรฐานทุกเกณฑ์ ในเร่ือง
ของกล่ินจากการเก็บวัตถุดิบยางก้อนถ้วยบริษัทฯได้มีการใช้จุลินทรีย์
หรือ น้ำส้มควันไม้พ่นเพื่อในการช่วยลดกลิ่น ในด้านการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบบำบัดกลิ่นจากการอบยาง บริษัทฯ จัดตั้งทีม
งานส่งเข้าอบรมการตรวจวัดกล่ินกับกรมควบคุมมลพิษ และได้รับการ
รับรองให้ทำการตรวจวัดกล่ินได้ตามวิธีการท่ีกรมควบคุมมลพิษรับรอง
คณะทำงานดังกล่าวจะดำเนินการเข้าตรวจวัดระดับความเข้มของกล่ิน
ของโรงงานยางแท่งที่มีการติดตั้งระบบบำบัดกลิ่นตามระยะเวลาที่
กำหนดผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องระบายของ
ปี 2556-2558

      การจัดการของเสีย   
    บริษัทฯ ได้นำระบบการจัดการของเสียตามหลักการ 3R : reduce
reuse recycle มาเป็นแนวทางในการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้วในโรงงาน
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ การคัดแยกและนำกลับไปใช้ซ้ำ รวมถึงการ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพ่ือช่วยลดปริมาณของเสียอันตรายและ
ไม่อันตรายที่เกิดจากโรงงานให้น้อยที่สุด  เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและ ลดปริมาณของเสียที่ต้องส่งกำจัด ซึ่งส่งผล
ต่อการลดต้นทุนและลดปริมาณของเสียที่ต้องส่งกำจัด โดยได้เริ่มนำ
ร่องเก็บข้อมูลของเสีย/วัสดุไม่ใช้แล้วสำหรับโรงงานท่ีทำระบบ ISO14001
ก่อนแล้วจึงขยายผลไปยังโรงงานอื่นๆ โดยมีการจัดทำขั้นตอนการจัด
การวัสดุไม่ใช้แล้วและมีการกำหนดให้จัดเก็บข้อมูลประจำเดือนและ
สุ่มตรวจการดำเนินงานของโรงงานต่างๆ พร้อมกับการตรวจ 5 ส.
ประจำปีของฝ่ายคุณภาพ

    กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางแท่งมีขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอนและมีการ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีมากกว่าจึงก่อให้เกิดปริมาณของเสียท่ีมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ
ปริมาณของเสียที่ไม่อันตรายเป็นประเภทเศษเหล็กจากการซ่อมบำรุง
และปรับปรุงเครื่องจักร พลาสติกบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิต
ส่วนของเสียอันตรายเป็นน้ำมันใช้แล้วจากการซ่อมบำรุงเคร่ืองจักรตามแผน 
กระบวนการผลิตยางแผ่นรวมควันมีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ ไฟฟ้า เป็นหลักจึงก่อให้เกิดของเสียท่ีเกิดข้ึนน้อย
วัสดุไม่ใช้แล้วท่ีเกิดจากการผลิตของกลุ่มน้ำยางข้นมีกระบวนการผลิต
ไม่ซับซ้อนเช่นเดียวกัน ทำให้ของเสียท่ีเกิดข้ึนไม่มาก ของเสียอันตราย
จากการเปล่ียนถ่ายน้ำมันในการซ่อมบำรุงเคร่ืองจักรตามแผนงานปริมาณ
วัสดุไม่ใช้แล้วหลักของโรงงาน ปี 2556-2558 แบ่งตามประเภทของเสีย
ไม่อันตราย เศษเหล็ก พลาสติก และของเสียอันตรายน้ำมันใช้แล้ว
ทั้งกลุ่มดังนี้

1.ปริมาณขยะและวัสดุไม่ใช้แล้ว - เศษเหล็ก (170405)
*อ้างอิงข้อมูลจากรายงาน สก.3

STA-TS STA-SK STA-TG
(LTX) RBL-BRSTA-HD RBL-BK RBL-MDFactory

2558

2557

2556

49,905

63,775

70,200

169,220

84,590

50,260

9,440

8,978

5,510

497

1,000

1,053

9,650

17,580

45,653

21,930

8,950

22,556

11,520

8,720

N/A

2.ปริมาณขยะและวัสดุไม่ใช้แล้ว - พลาสติก (150102)
*อ้างอิงข้อมูลจากรายงาน สก.3

STA-TS STA-SK RBL-BRRBL-BK RBL-MDFactory

2558

2557

2556

6,285

5,940

5,980

18,170

20,750

11,250

1,440

6,010

5,720

5,221

4,106

4,711

6,769

6,159

N/A

3.ปริมาณขยะและวัสดุไม่ใช้แล้ว - น้ำมันใช้แล้ว (130208 - HA)
*อ้างอิงข้อมูลจากรายงาน สก.3

STA-TS STA-SK STA-TG
(LTX) RBL-BRSTA-HD RBL-BK RBL-MDFactory

2558

2557

2556

1,000

1,200

2,000

1,800

3,600

2,800

1,200

0

1,200

215

1,000

210

1,150

1,850

1,880

170

400

500

2,100

1,300

N/A

*ค่ามาตรฐาน < 690 ส่วนในล้านส่วน (ppm)

สาขา

ทุงสง

สิเกา

บึงกาฬ

บุรีรัมย

มุกดาหาร

อุดรธานี

2556

31.4

107.4

1.0

2.0

21.6

-

2557

51.1

55.4

2.0

2.0

19.6

-

2558

23.1

113.7

250.0

5.0

17.6

344.2

ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน)

*ค่ามาตรฐาน < 320 มก./ลบ.ม. ( mg/m3)

สาขา

ทุงสง

สิเกา

บึงกาฬ

บุรีรัมย

มุกดาหาร

อุดรธานี

2556

17.9

18.3

29.6

27.0

34.0

-

2557

18.4

28.1

24.0

15.0

26.8

-

2558

14.6

50.4

33.0

21.0

26.7

42.0

ปริมาณฝุ่นละอองรวม

*ค่ามาตรฐาน < 60 ส่วนในล้านส่วน (ppm)

สาขา

ทุงสง

สิเกา

บึงกาฬ

บุรีรัมย

มุกดาหาร

อุดรธานี

2556

5.2

20.9

1.5

4.0

10.6

-

2557

3.9

15.6

1.0

1.0

18.2

-

2558

2.9

26.2

33.5

2.5

43.2

49.4

ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน)

*ค่ามาตรฐาน < 200 ส่วนในล้านส่วน (ppm)

สาขา

ทุงสง

สิเกา

บึงกาฬ

บุรีรัมย

มุกดาหาร

อุดรธานี

2556

5.305

48.1

3.0

7.0

2.8

-

2557

13.79

74.15

3.0

3.0

3.4

-

2558

10.35

73.75

79.5

4

8.6

43.03

ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(ส่วนในล้านส่วน)

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม 255830



41%

8%

51%

11%
2557

26%

71%

3%

2558

      การประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน*
    บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนด พรบ.อนุรักษ์พลังงาน มีการจัดทำมาตรการ
ประหยัดพลังงาน เช่น การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานรวมไปถึง
การใช้พลังงานทดแทนโดยการใช้เช้ือเพลิงชีวมวล เพ่ืออบยางทดแทน
การใช้น้ำมันดีเซล และ ลดการใช้ GAS LPG โรงงานที่ทำระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
การใช้พลังงาน และนำมาจัดทำแผนงานต่างๆ รวมถึงการเลือกผลิต
ในช่วง off peak ของการไฟฟ้า การปรับปรุงกระบวนการที่ทำให้
วัตถุดิบมีความชื้นน้อยลงเพื่อลดเชื้อเพลิงในการอบยาง เป็นต้น
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยทั้งกลุ่ม แยกตามผลิตภัณฑ์ ดังกราฟ

    ด้านการใช้เช้ือเพลิงในการอบยางแท่งเพ่ือสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน บริษัทฯ มีการพัฒนากระบวนการ
อบยางแท่ง โดยใช้พลังงานทดแทนชีวมวล คือ กะลาปาล์มและช้ินไม้
สับมาเป็นเชื้อเพลิง  มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจาก
ปล่องทุก 6 เดือน ซ่ึงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีระบายออกจาก
ปล่องที่ตรวจวัดของทุกโรงงานของบริษัทฯ ผ่านตามเกณฑ์กฏหมาย
กำหนดทั้งหมด
ปี 2558 มีการปรับเปล่ียนการใช้เช้ือเพลิง จาก ก๊าซแอลพีจี มาใช้ช้ิน
ไม้สับเป็นเชื้อเพลิงในการให้ความร้อนเพิ่มอีก 3 โรงงาน  

      การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
    บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น การส่งเสริมให้พนักงานใน
โรงงานของบริษัทฯ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การลดการใช้กระดาษ
โดยนำกระดาษท่ีใช้แล้ว 1 หน้ากลับมาใช้ซ้ำ การป่ันจักรยานในโรงงาน
การปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือลดสภาวะโลกร้อน และรณรงค์การ
คัดแยกขยะตามประเภทเพื่อสนับสนุนการนำกลับไปใช้ใหม่และลด
ปริมาณขยะท่ีต้องการส่งกำจัด เป็นต้น
    บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการจัดทำคาร์บอนฟุตปร๊ินท์ ของผลิตภัณฑ์
ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้นเพื่อคำนวณหาปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตและการขนส่งเพื่อนำไป
สูการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สูบรรยากาศในอนาคต ปัจจุบัน มี 3 ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติจาก 5 บริษัทฯ
ท่ีได้รับใบรับรองการจัดทำฉลากคาร์บอนแบบ B to B (Business to
Business) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)
และ  บจ.อันวาร์พาราวูด ได้รับการรับรอง ผลิตภัณฑ์ วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้
(Wooden Pallet) ซึ่งใช้ในการบรรจุยางแท่งมาตรฐานเอสทีอาร์
บริษัทฯ มีโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงงานและชุมชนโดย
มีนโยบายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งในโรงงานและชุมชนโดยรอบ
ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา 

การใช้ไฟฟ้าเฉล่ียต่อโรงงานยางแท่ง

(เมกกะวัตต์)
12500
12000
11500
11000
10500

2556 25582557

11,125

12,159

10,761

การใช้ไฟฟ้าเฉล่ียต่อโรงงานผลิตน้ำยางข้น

(เมกกะวัตต์)
1900
1800
1700
1600
1500

2556 25582557

1,651

1,8221,814

การใช้ไฟฟ้าเฉล่ียต่อโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน

(เมกกะวัตต์)
400
300
200
100
0

2556 25582557

232 257313

สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าตามกลุ่มผลิตภัณฑ์เฉพาะยางธรรมชาติ*

2556

2556

0.8%

9.2%

90.0%

0.6%

2557

8.2%

91.2%

0.6%

2558

ยางแทง (TSR) ยางแผนรมควัน (RSS)         น้ำยางขน

กาซแอลพีจี (กก.)    กะลาปาลม (กก.)            ไมสับ (กก.)

ในปี 2558 มีโครงการปลูกป่า บจก.รับเบอร์แลนด์ สาขาบุรีรัมย์ ร่วมกับ อบต. ชาวบ้าน ต.โคกม้าทำโครงการ
ศรีตรังปลูกป่าพัฒนาชุมชุน ในวัดป่าโคกกลาง เพื่อให้ชุมชนมีต้นไม้ที่ร่มรื่นและมีผืนป่าที่ช่วยลดโลกร้อน

9.0%

90.3%

9.0%

90.3%

37%

52%

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 31



บริษัทฯ ตระหนักดีวาการประกอบธุรกิจที่ยั่งยืน ตองควบคูไปกับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งนอกจากจะชวยสงเสริมดาน
เศรษฐกิจของคนในชุมชนแลว การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนก็เปนอีกหนึ่งภาระกิจที่สำคัญ ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ ไดดำเนินการผาน
กิจกรรมและโครงการตางๆ ทั้งที่ริเริ่มขึ้นเองและประสานงานและใหการสนับสนุนแกหนวยงานตางๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการติดตออยูเปนประจำ
เร่ิมจากป 2556 บริษัทฯ ไดมีนโยบายการจัดต้ังคณะทำงานลงพ้ืนท่ีสำรวจชุมชนใกลเคียงท่ีโรงงานต้ังอยูเพ่ือรับทราบผลกระทบและนำมาปรับปรุง
แกไข มีการจัดตัวแทนพนักงานท่ีเปนคณะทำงาน CSR ออกสำรวจผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและความตองการของชุมชนเพ่ือนำมาปรับปรุงและ
พัฒนา เพ่ือสรางสังคมท่ีอยูรวมกัน ป 2558 ไดมีการจัดโครงสรางใหม โดยเพ่ิมพนักงานในสวนของกิจกรรมสังคม เพ่ือลงพ้ืนท่ีทำความเขาใจการ
แกปญหาสิ่งแวดลอมกับชุมชนในพื้นที่โรงงานภาคอีสาน

การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
โครงการ“ศรีตรังจิตอาสา พัฒนาเพ่ือน้อง” สนับสนุนการพัฒนาและ
ปรับปรุงโรงเรียนเป็นโครงการท่ีให้การสนับสนุนกิจกรรมสร้างปรับปรุง
อาคารห้องสมุด ห้องน้ำการปรับปรุงสนามเด็กเล่น และมอบอุปกรณ์
กีฬา ทาสีสนามกีฬา จัดทำชั้นวางของ ชั้นวางรองเท้าตู้หนังสือจาก
วัสดุไม่ใช้แล้วของโรงงานให้กับนักเรียนให้ กับโรงเรียนที่ขาดแคลน
ในพ้ืนท่ีท่ีโรงงานต้ังอยู่เพ่ือสนับสนุนการศึกษารวมไปถึงการส่งพนักงาน
ไปให้ความรู้กับนักเรียนตามความสามารถของพนักงานเช่นการให้
ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ เป็นต้น

การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม

ดานการพัฒนาอาชีพและความเปนอยู
นอกเหนือจากการรับคนในชุมชนเข้าทำงานกับบริษัทฯ เรายังให้
ความสำคัญกับการสนับสนุนและสงเสริมการสรางอาชีพใหกับคน
ในชุมชนที่โรงงานตั้งอยูโดยพิจารณาจากความตองการและความ
สามารถของชุมชนเพื่อสรางความเปนอยูที่ดีขึ้น
เทศกาลจับปลา บริษัทฯ ในภาคเหนือและอีสาน จะมีการขุดบ่อ
เพื่อเก็บน้ำฝนไวสำรองใชในการผลิต และมีการปลอยปลาเพื่อเปน
ตัวชี้วัดคุณภาพน้ำ เมื่อปลาขยายพันธุและเติบโตขึ้น ทุกๆ 3 ป ทาง
บริษัทฯ จะจัดเปนกิจกรรมขายบัตรใหชาวบานในพ้ืนท่ีใกลเคียงและ
กลุมคนที่มีอาชีพขายปลาไดเขารวมกิจกรรมจับปลาที่เลี้ยงไวไปเปน
อาหารและจำหนาย รายไดที่ไดจากการขายบัตรบริษัทฯ นำไปทำ
กิจกรรมเพ่ือชุมชนตอไปและบางสวนก็ไดนำพันธุปลาแจกจายใหกับ
โรงเรียนใกลเคียง เพื่อเปนอาหารกลางวันใหกับนองๆ
โครงการน้ำใจสู้ภัยแล้ง บริษัทฯ ในภาคอีสาน เชน บจก.รับเบอร
แลนดโปรดักส สาขาบุรีรัมย จะมีการสูบน้ำจากบอสำรองน้ำฝนที่
เก็บไวลงในคลองชลประทานของชุมชนที่ยูติดกัน เพื่อใหชุมชนได

กลุ่มบริษัทศรีตรัง สาขาพิษณุโลก ร่วมกันทำห้องน้ำ
ให้กับโรงเรียนหน้าโรงงาน

กลุ่มบริษัทศรีตรัง สาขาสระแก้ว จัดทำเคร่ืองเล่น
จากล้อยาง ให้กับโรงเรียน

บจก.รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ สาขาบึงกาฬ จัดทำ
ตู้หนังสือ จากวัสดุไม่ใช้แล้วในโรงงานมอบให้
โรงเรียนใกล้เคียง

กลุ่มบริษัทศรีตรัง สาขาหาดใหญ่ จัดทำโครงการ
อาหารกลางวัน โดยการนำวัสดุไม่ใช้แล้ว ไม้ไผ่
ท่ีชำรุดของโรงงาน มาช่วยกันสร้างโรงเรือน
เพาะเห็ดนางฟ้า ให้กับโรงเรียนสองพ่ีน้อง

กลุ่มบริษัทศรีตรัง  สาขาสิเกา จัดทำเคร่ืองเลน
จากลอยาง และ ช้ันวางรองเทาใหกับ รร.กล้ิงกลอง
ที่อยูติดกับดานหลังของโรงงาน

พนักงานและชุมชนร่วมกันจัดทำสนามเด็กเล่นจาก
ยางรถยนต์เก่าให้กับ โรงเรียน ตามความต้องการ
ของทางโรงเรียนและชุมชน เช่น โรงเรียนบ้านโคก
สวางหมู่ 6 ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ  

กลุ่มบริษัทศรีตรัง สาขาสิเกา ร่วมกับชุมชน จัดทำ
โครงการปลูกพืชถนนกินได้ในพ้ืนท่ีใกล้โรงงาน

บจก.รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ สาขาบุรีรัมย์ นำ
พันธ์ุปลาท่ีเล้ียงไว้ไปปล่อยในบ่อของโรงเรียน

ใชน้ำทำนาในหนาแลงของทุกป

โครงการถนนกินได้ เพื่อปลูกพืชกินได เชน ตนแค ตนขี้เหล็ก ตาม
ทางเดินเขาหมูบาน และ รอบแหลงน้ำสาธารณะประโยชนของชุมชน
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสามารถเปนอาหารใหกับชุมชนได เชน
บมจ.ศรีตรัง สาขาสิเกา และ สาขากาฬสินธุ

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม 255832



ดานสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมที่ดี
บริษัทฯ ไดจัดใหมีและเขารวมกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมกับหนวยงานตาง  ๆดังน้ี
โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และอุตสาหกรรมจังหวัดเปนโครงการท่ีแสดงถึงการมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมและส่ิงแวดลอม โดยมีชุมชนเขารวมตรวจสอบการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ 
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ตั้งแตป 2554
โดยบริษัทฯ กำหนดเปาหมายใหกลุมยางธรรมชาติตองไดรับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวอยางนอยในระดับท่ี 2 คือ ระบบปฏิบัติการสีเขียว
บริษัทในกลุมท่ีผานการรับรองระบบ ISO14001 แลวจะสมัครเพ่ือขอรับ
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว 
โครงการรวมอนุรักษคูคลอง และพันธุสัตวน้ำ เริ่มตนในป 2554
บริษัทฯ มีการรวมกับเครือขายในชุมชน อบต. นักเรียน อุตสาหกรรม
จังหวัดทำการขุดลอกคูคลอง ปลูกหญาแฝก ทำฝาย และปลอยพันธุปลา
และกุงในแหลงน้ำท่ีสำคัญชุมชนท่ีมีโรงงานต้ังอยู เพ่ือรวมรักษาความ
สะอาดและความอุดมสมบูรณของสัตวน้ำที่ชุมชนใกลเคียงใชในการ
อุปโภคและจับสัตวน้ำมาเปนอาหาร ซึ่งสอดคลองกับความตองการ
ของคนในชุมชนและไดดำเนินการตอเน่ืองมาโดยตลอด
โครงการศรีตรังจิตอาสา การรวมพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะใน
ชุมชนใกลเคียง และ พื้นที่ที่บริษัทฯ ตั้งอยู เชน ถนนในหมูบาน วัด
โรงเรียน เพ่ือชวยปรับปรุงและสรางส่ิงแวดลอมท่ีดีและเปนการสราง
ความสามัคคี การมีจิตอาสาใหกับพนักงานในองคกร รวมท้ังแสดงให
เห็นถึงความจริงใจในการอยูรวมกับชุมชนอยางย่ังยืน ป 2558 ไดมีการ
รวมแรงรวมใจของสาขาในภาคอีสาน และ หนวยงานที่เกี่ยวของใน
ทองถ่ิน ชวยกันทำความสะอาดถนน

โครงการพิเศษ “การพัฒนาฝีมือช่าง
กรีดยาง” อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

โครงการพิเศษ “การพัฒนาฝีมือช่าง
กรีดยาง” อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

โครงการพิเศษ “การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง” อ.เถิน จ.ลำปาง

บจก.สยามเซมเพอร์เมด ร่วมกับเครือข่ายธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม ปล่อยปลาในวันแม่ 12 สิงหาคม 2558

โครงการพิเศษ “การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง” จัดขึ้นโดยความ
รวมมือระหวางบริษัทฯ กับสำนักงานกองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง
.(สกย.) เพื่อใหการสนับสนุนการฝกอบรมวิธีการกรีดยางอยางถูกวิธี
ใหกับเกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกใหมและชาวบานในพื้นที่ เพื่อ
เสริมสรางอาชีพการทำสวนยางพาราและเปนการสนับสนุนภาค
อุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ โดยมีกลุมเปาหมายคือ พื้นที่
ปลูกใหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัด
ที่บริษัทฯ มีการเขาไปดำเนินธุรกิจ นอกจากเปนการสงเสริมให
เกษตรกรชาวสวนยางมือใหมสามารถกรีดยางอยางถูกวิธี ชวยปองกัน
หนายางเสีย ทำใหไดผลผลิตคุมคากับการปลูก สรางวิชาชีพติดตัว
ที่สามารถการสรางรายไดจากการรับจางกรีดอีกดวย นอกจากนี้
โครงการดังกลาวยังเปนการสนับสนุนใหแรงงานคืนถิ่น โดยพี่นอง
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือท่ีทำงานตางจังหวัดหาก
ไดรับการฝกอาชีพเปนชางกรีดยางแลวสามารถกลับไปทำงานใน
สวนยางของตนเองหรือรับจางกรีดยางใหกับญาติ พี่นองที่มีการ
ปลูกยางพาราไดอีกดวย ต้ังแต 2555 -2558 บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุน
จัดอบรมแลวในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
เปนจำนวน 13 รุน คือ มุกดาหาร สกลนคร อุดรธานี เลย นครพนม
นาน พิษณุโลก เชียงราย แพร เชียงใหม ลำปาง และกาฬสินธุโครงการ
ดังกลาวชวยพัฒนาอาชีพใหกับเกษตรกรชาวสวนยางและสรางอาชีพ
ใหมใหบุคคลท่ัวไปในพ้ืนท่ีไปแลวกวา 400 ราย และยังคงจัดตอเน่ือง
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือที่บริษัทฯ มีโรงงาน
หรือศูนยรับซื ้อวัตถุดิบตั้งอยู เปนเปาหมายหลัก โดยในป 2559
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะเปนหนวยงานที่ดูแลเพื่อพัฒนา
เกษตรกรและพนักงานขององคกรไปพรอมๆกัน

กลุ่มบริษัทศรีตรัง สาขาสิเกา ร่วมกับเครือข่าย
ส่ิงแวดล้อมตำบลนาเมืองเพชร สร้างฝายก้ันน้ำ
ในคลองท่ีไหลผ่านภายในพ้ืนท่ี ต.นาเมืองเพชร

กลุ่มบริษัทศรีตรัง สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วย
งานท่ีเก่ียวข้องล้างทำความสะอาดถนนหน้า
มหาวิทยาลับอุบลราชธานี
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การสนับสนุนทุนในการพัฒนาสังคมที่ผานมา
 การดำเนินธุรกิจไดอยางราบร่ืนและย่ังยืนน้ัน ตองควบคูไปกับการ
รวมพัฒนาชุมชนและสังคม ท้ังสังคมใกลและสังคมไกล ดังน้ันบริษัทฯ
จึงไดมีการกำหนดแนวปฏิบัติและงบประมาณในการรวมพัฒนาชุมชน
และสังคมในทุกพื้นที่ที่เราเขาไปดำเนินธุรกิจ 
ดานการศึกษา บริษัทฯ ใหความสำคัญในการสนับสนุนการศึกษา
และคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กๆ ในชุมชนที่โรงงานตั้งอยู การมอบทุน
การศึกษา สนับสนุนอุปกรณการเรียนและกีฬาใหกับโรงเรียนในชุมชน
ใกลเคียงอยางตอเน่ืองทุกป
การสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น บริษัทฯ ใหการสนับสนุน
วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินท่ีจัดข้ึนในทุกชุมชนท่ีโรงานต้ังอยูในทุกภาค
เชน การแขงขันเรือยาว บุญบ้ังไฟ การถวายน้ำปานะ และต้ังโรงทาน
ในชวงปฏิบัติธรรม ของจังหวัดทางภาคอีสาน การสนับสนุนรวม
เปนเจาภาพงานทอดกฐิน ทอดผาปา กาiรวมจำหนายดอกไมในงานบุญ
เพื่อเปนการรวมรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงานของทองถิ่น 
การสงเสริมดานกีฬา บริษัทฯ เชื่อวาการสนับสนุนและมีสวนรวม
สงเสริมในดานกีฬาเปนอีกส่ิงหน่ึงท่ีจะชวยพัฒนาสังคมใหดีข้ึน บริษัทฯ
ใหการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม มอบอุปกรณและเส้ือกีฬา
และเขารวมการแขงขันกีฬาของชุมชนและหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ี เชน
สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด องคการบริหารสวนตำบล
โรงเรียน เชน การแขงขันกีฬาวันแรงานแหงชาติ การแขงขันกีฬาตาน
ยาเสพติด เปนประจำทุกป
ดานสุขภาพอนามัย นอกจากการใหความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ
ของพนักงานแลวบริษัทฯ ยังคำนึงถึงสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน
ที่อยูใกลเคียงบริษัทฯ ใหการสนับสนุนถุงมือยางทางการแพทย และ
อุปกรณทดสอบโรคมะเร็งปากมดลูก ใหกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบลเพื่อสนับสนุนใหมีความพรอมในการรักษาและปองกันโรคให
กับคนในชุมชนที่โรงงานตั้งอยู

การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคมในโอกาสตางๆ ในการ
พัฒนาชุมชนและสังคมน้ัน นอกจากการเขาไปมีสวนรวมปฏิบัติดวยแลว 
การใหทุนการสนับสนุนการจัดงานในเทศกาลหรือวันสำคัญตางๆ ของ
ชุมชนใกลเคียง เชน วันเด็ก วันปใหม กับหนวยงานราชการ โรงเรียน
ชุมชน เปนอีกส่ิงหน่ึงท่ีชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสัมพันธอันดี
กับชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ ไดดำเนินการท้ังในรูปแบบท่ีบริษัทฯ เขาไป
การรวมจัดกิจกรรม และการใหทุนและมอบส่ิงของเพ่ือสนับสนุนการ
จัดงานอยางสม่ำเสมอ 
การชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติหรือผูดอยโอกาส เปนอีกหน่ึงในแนว
ปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม การชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติหรือผูดอยโอกาสในสังคม ที่บริษัทฯไดดำเนินการมาโดยตลอด
ซ่ึงครอบคลุมท้ังผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ และ สังคมโลก ในป 2558
ท่ีเกิดแผนดินไหวประเทศเนปาลกลุมบริษัทไดใหการสนับสนุนเงินและ
ถุงมือแพทยผานทางผูวาราชการจังหวัดและสภากาชาดไทยจังหวัดสงขลา
นอกจากนี้เรายังเผื่อแผความชวยเหลือไปยังสุนัขและแมวจรจัด โดย
รวมมือกับมูลนิธิและหนวยงานท่ีมีจิตอาสา เชน มูลนิธิเพ่ือสุนัขในซอย
(Soidog Thailand) โดยรวมกิจกรรมทำหมันสุนัขกับทางมูลนิธิ และ
ปูนอินทรีนครหลวง

ทีม CSR & Branding และ ฝ่ายขายถุงมือในประเทศ ศรีตรังโกลฟส์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม
ทำหมันสุนัข โดยมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง
จำกัด (มหาชน) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

กลุ่มบริษัทศรีตรัง สาขาสิเกา จัดทำเครื่องเล่นจากล้อยาง และมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับ
รร.กลิ้งกลอง ที่อยู่ติดกับด้านหลังของโรงงาน

กลุ่มบริษัทศรีตรัง สาขาสิเกา ร่วมทอดกฐินวัดเขาแก้ว 

ผู้บริหารกลุ่มบริษัทศรีตรังส่งมอบถุงมือทาง
การแพทย์

กลุ่มบริษัทศรีตรัง สาขากาฬสินธ์ุ มอบถุงมือแพทย์
ให้กับ รพ.สต. ตำบลหนองโพน

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม 255834



นวัตกรรมทางสังคม
ดานชุมชน จากการท่ีบริษัทฯ เปนโรงงานยางพาราแหงแรกในประเทศไทย
ที่ไดมีการลงทุนเพื่อศึกษาการใชระบบพลาสมาในการบำบัดอากาศ
และลดกลิ่นที่เกิดจากการอบยางเพื่อชวยลดปริมาณน้ำที่ใชในการ
บำบัดโดยระบบ wet scrubber ในโรงงานทางภาคอีสาน เพื่อลด
การใชทรัพยากรน้ำและลดน้ำเสียท่ีเกิดจากระบบซ่ึงเปนภาระตอระบบ
บำบัดน้ำเสีย ในขณะท่ีผลจากการทดสอบพบวาจะชวยใหประสิทธิภาพ
ในการบำบัดอากาศจากการอบยางไดมากขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทฯ
ไดจัดตั้งทีมงานเขาอบรมการตรวจวัดกลิ่นกับกรมควบคุมมลพิษและ
ไดรับการรับรองใหทำการตรวจวัดกลิ่นไดตามวิธีการที่กรมควบคุม
มลพิษรับรอง คณะทำงานดังกลาวจะดำเนินการเขาตรวจวัดระดับ
ความเขมของกลิ่นของโรงงานยางแทงที่มีการติดตั้งระบบบำบัดกลิ่น
ตามระยะเวลาที่กำหนด จากการดำเนินการดังกลาวจนถึงปจจุบัน
บริษัทฯ พบวาคากล่ินท่ีวัดไดจากกระบวนการผลิตในภาคอีสานมีความ
แตกตางกับกระบวนการผลิตในภาคใตคอนขางสูง อันเปนผลมาจาก
การผลิตวัตถุดิบยางกอนถวยจากเกษตรกรท่ีแตกตางกัน อยางไรก็ตาม
บริษัทฯยังคงพยายามท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
บำบัดอากาศจากการอบยางอยางตอเน่ืองเพ่ือลดผลกระทบเร่ืองกล่ิน
ท่ีมีตอชุมชนใหลดลงมากท่ีสุด อันจะนำไปสูการดำเนินธุรกิจการผลิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ดานการจัดการวัสดุไมใชแลว ในกระบวนการผลิตของโรงงานจะมี
วัสดุไมใชแลวท่ีสามารถใชใหเปนประโยชน  ท้ังภายในบริษัทฯ ดวยกัน
และขยายผลใหกับชุมชนใกลเคียง ซึ่งคุณคาที่ไดจากการดำเนิน
กิจกรรมนี้ นอกจากสรางความประทับใจและความสัมพันธอันดีกับ
ชุมชนแลว ยังชวยใหพนักงานของบริษัทฯ มีจิตอาสาและเกิดความ
ภูมิใจในการทำความดีโรงงานยางแทง ไดมีการนำลังไมที่บรรจุยาง
สังเคราะห (SBR) เพ่ือนำมาเปนวัตถุดิบในการผลิตยางผสมของบริษัทฯ
หรือ ไมพาเลทท่ีชำรุดจากการใชงาน มาทำเปนช้ันวางของ วางรองเทา
โตะ เกาอ้ี ตูหนังหนังสือเพ่ือใชภายในและมอบใหกับโรงเรียน หมูบาน
ท่ีขาดแคลนอุปกรณดังกลาว อีก 1 กิจกรรมคือการนำดินตะกอนจาก
การลางยางกอนถวย และ ตะกอนจุลินทรียจากระบบบำบัดแบบเติม
อากาศมาเปนปุยอินทรียสำหรับปลูกพืช ซึ่งไดมีการสงวิเคราะหสาร
ปนเปอนโลหะหนัก ตามกฏหมายวัสดุไมใชแลว พ.ศ.2548 ผลการ

วิเคราะหพบวาไมมีการปนเปอนของโลหะหนักอยางมีนัยสำคัญและ
ยังมีธาตุอาหารสำหรับพืช โดยมีการนำไปปลูกพืชสวนครัวของพนักงาน
เอง และ ขยายผลไปทดลองในแปลงนาสาธิตของชุมชนบานโกยซึ่ง
ไดผลตอบรับจากชุมชนเปนอยางดี ในสวนของโรงานท่ีเปนผลิตภัณฑ
สำเร็จรูป เชน บจ.สยามเซมเพอรเมด เซมเพอรเฟลกซเอเชีย ไดมีการ
จัดต้ังหนวยงานท่ีดูแลจัดการวัสดุไมใชแลวอยางเปนระบบ ชวยทำใหลด
คาใชจายในการสงกำจัดและยังนำมาทำประโยชนไดท้ังในโรงงานและ
ชุมชนเปนตนวา โครงการท่ีชนะการประกวด STA Innovation Award
2015 ดาน waste to value ศรีตรังรูคา...เพิ่มราคาวัสดุไมใชแลว)
โดยการพัฒนาวิธีการจัดทำลายฟอรเมอรที่ใชทำถุงมือยาง ซึ่งเปน
เซรามิคมาเขาเคร่ืองบดยอยแลวนำเศษเซรามิกท่ีวิเคราะหแลววาไมมี
การปนเปอนสารอันตรายหรือโลหะหนัก มาถมถนนบริเวณบอน้ำเสีย
ของโรงงาน และสามารถนำไปเปนสวนผสมปูนซีเมนตในการหลอเสา
เทพื้น และ บรรจุถุงเปน Bigbag เพื่อใชกรณีน้ำทวม และมีการจัด
กิจกรรมประจำป (SET week) โดยมีการประกวดส่ิงประดิษฐจากวัสดุ
ไมใชแลวของโรงงาน เชน ไนลอนเทปทำกระเปา เศษเหล็กทำหุนยนต
ขวดพลาสติกทำถังขยะ ลังไมทำโตะ ถังน้ำมันใชแลวทำเกาอ้ี เปนตน
ซ่ึงในงานไดรับเกียรติจากทานอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา เปนประธาน
ในพิธีเปดใหเกียรติชมงาน
โครงการรณรงคการขนสงยางกอนถวยอยางถูกวิธี การขนสงยางกอนถวย
จากเกษตรกรหรือผูสงมอบวัตถุดิบมายังโรงงานนั้น มีผลกระทบตอ
ประชาชนท่ัวไปในแงของน้ำจากยางถอนถวยท่ีไหลลงบนถนนและสง
กล่ินเหม็นเปนเหตุรำคาญตอประชาชนท่ีรถขนสงว่ิงผาน บริษัทฯ ไดเล็ง
เห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนเพ่ือลดผลกระทบดังกลาว จึงไดมีการ
จัดทำหนังสือแจงยังผูสงมอบวัตถุดิบยางกอนถวย และแจกแผนพับ
รณรงคใหมีการติดต้ังรางรับและถังเก็บน้ำเศษยางท่ีเกิดจากการขนสง
ยางกอนถวย รวมท้ังการคลุมผาเตนทรถบรรทุกเพ่ือลดกล่ินท่ีเกิดจาก
การขนสง รวมไปถึงการใหความรูและรณรงคการรับซ้ือเศษยางท่ีมีความ
ช้ืนต่ำโดยแนะนำใหเกษตรกรทำการตากยางกอนถวยหลังจากเก็บจาก
สวนไวอยางนอย 3-5 วันกอนท่ีจะทำการขนสงมาขายใหกับโรงงานเพ่ือ
ใหน้ำท่ีอยูในยางกอนถวยออกมาจากกอนยางชวยลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
จากน้ำท่ีไหลออกมาจากยางกอนถวยขณะทำการขนสงไดในระดับหน่ึง

ด้านการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้ว ด้านการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้วท่านอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาและผู้บริหารร่วมชมบูธประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุไม่ใช้แล้ว
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รางวัลแหงความภูมิใจ 
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 

• ไดรับรางวัล Prime Minister’s Export Award 2012 สำหรับ
 การเปนผูสงออกยอดเย่ียมท่ีมีมูลคาการสงออกมากกวา 5,000 ลานบาท

• CSR Recognition 2014 ประเภทรางวัลบริษัทท่ีมีความโดดเดน
 Rising Star ประเภทจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 สาขาหาดใหญ 
• ไดรับธงสามสามัคคีอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาส่ิงแวดลอมชุมชน
 สงขลาป 2554 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554

• ไดรับการรับรอง การจัดทำฉลากคารบอน ผลิตภัณฑยางแผน
 รมควันเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554

• CSR-DIW Award 2013

• CSR-DIW Continuous Award 2014

 สาขาทุงสง 
• ไดรับเกียรติบัตรโครงการธรรมภิบาลสิ่งแวดลอมกระทรวง
 อุตสาหกรรม ป 2552

• ไดรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอมขั้นที่ 1 และ 2
 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

• การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ป 2555

• CSR-DIW Award 2014

• CSR-DIW Continuous 2015

 สาขาปตตานี
• การดำเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน
 ประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว ป 2555 จากสำนัก
 งานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

• โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
 ป 2556 จากสำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

 สาขากาญจนดิษฐ 
• ไดรับเกียรติบัตรโครงการธรรมภิบาลสิ่งแวดลอม กระทรวง
 อุตสาหกรรม ป 2553

• CSR-DIW Award 2015

• การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3

 สาขาอุบลราชธานี
• ไดรับเกียรติบัตรโครงการธรรมภิบาลส่ิงแวดลอม กระทรวง
 อุตสาหกรรม ป 2557

• การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ป 2557

 สาขาชุมพร 
• เขารวมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
 อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรของภูมิภาค (OPOAI) ป 2554

• ไดรับเกียรติบัตรโครงการธรรมภิบาลสิ่งแวดลอม กระทรวง
 อุตสาหกรรม 2556 

• CSR-DIW For Beginner 2013

• การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2

 สาขาตรัง 
• ไดรับเกียรติบัตรโครงการธรรมภิบาลสิ่งแวดลอม กระทรวง
 อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555

• การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ป 2555

• รับเกียรติบัตร โรงงานนำรองโครงการจัดทำคารบอนฟุตพร้ินท
 ขององคกรในภาคอุตสาหกรรม ป 2556

 สาขาหวยนาง 
• ไดรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอมขั้นที่ 1 ตาม
 หลักเกณฑการใหสัญลักษณจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 สาขาสุราษฎรธานี 
• ไดรับเกียรติบัตรโครงการธรรมภิบาลสิ่งแวดลอม กระทรวง
 อุตสาหกรรม ป 2554

 สาขาสิเกา 
• ไดรับเกียรติบัตรโครงการธรรมภิบาลส่ิงแวดลอมกระทรวงอุตสาหกรรม 

• รับประกาศเกียรติคุณจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
 เหมืองแรภายใตโครงการการจัดทำแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศเพ่ือ
 Green Supply Chain ของอุตสาหกรรมเปาหมายเพ่ือการสงออก
 (อุตสาหกรรมยางพารา)เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2555

• ไดรับการรับรองการจัดทำฉลากคารบอน ผลิตภัณฑยางแทง

 มาตรฐาน เอส .ที.อาร

• การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ป 2555

• CSR-DIW Award 2015

 สาขาอุดรธานี
• ไดรับเกียรติบัตรโครงการธรรมภิบาลสิ่งแวดลอมกระทรวง
 อุตสาหกรรม ป 2557
• CSR-DIW For Beginner 2013
• การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ป 2556
• CSR-DIW Award 2014
• การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ป 2557

บจก.หน่ำฮั่วรับเบอร

• รางวัลสถานประกอบการดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเดนขนาด
 กลางและขนาดยอม ระดับชาติ ในวันสหกิจศึกษาไทย คร้ังท่ี 4 

• ไดรับเกียรติบัตรโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ป 2554

• การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ป 2554

• รับประกาศเกียรติโรงงานนำรอง โครงการ “จัดทำฉลากคารบอน
 สำหรับอุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมอื่นๆ ” 

• ไดรับการรับรอง การจัดทำฉลากคารบอนผลิตภัณฑยางแทง
 มาตรฐานเอส.ที.อาร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

• การจัดการพลังงานดีเดน (TEM Award) ป 2555

บจก. อันวารพาราวูด

• รายช่ือผูข้ึนทะเบียนผูผลิตวัสดุบรรจุภัณฑไมตามขอกำหนดของ IPPC

• มอก.ยางพาราแปรรูป จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
 อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

บจก. สะเดา พี.เอส. รับเบอร 

• ไดรับเกียรติบัตรผานการประเมินดานคุณภาพในการสงออก
 ยางธรรมชาติ จากบริษัท Bridgestone Singapore Pte LTd.
 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน  2540 และ วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2542

• รับเกียรติบัตรโรงงานนำรอง โครงการ “จัดทำฉลากคารบอน
 สำหรับอุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ” ปงบ
 ประมาณ 2556

• ไดรับการรับรอง การจัดทำฉลากคารบอนผลิตภัณฑยางแทง
 มาตรฐานเอส.ที.อาร เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2556

• การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ป 2557

บจก.รับเบอรแลนด  โปรดักส

 สาขาหาดใหญ
• รับประกาศเกียรติโรงงานนำรอง โครงการ “จัดทำฉลาก
 คารบอนสำหรับอุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ” 

• ไดรับการรับรอง การจัดทำฉลากคารบอนผลิตภัณฑน้ำยาง
 ขนชนิดแอมโมเนียเขมขนสูง (HA) เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2555

• การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2

 สาขาบึงกาฬ  
• รางวัลสถานประกอบการดีเดนดานการวางแผนและพัฒนา

 ทรัพยากรมนุษย

• รางวัล “รักแม...รักษแมน้ำ” ประจำป 2555 ของกลุมภาค
 ตะวันออกเฉียงเหนือ ในความรวมมือในการอนุรักษและ
 ฟนฟูแมน้ำเปนอยางดี

• การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ป 2555

• CSR-DIW Award 2014

• CSR-DIW Continuous 2015

 สาขาบุรีรัมย 
• การดำเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน
 ประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาวประจำป 2554 
 ระดับ 1 จากสำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

• รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ป 2555

• รางวัล “รักแม..รักษแมน้ำ” ประจำป 2555 ของกลุมภาค
 ตะวันออกเฉียงเหนือ ในความรวมมือในการอนุรักษและฟนฟู
 แมน้ำเปนอยางดี

• การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3

 สาขามุกดาหาร
• มาตรการการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน
 ประกอบกิจการ ป 2556 

• โครงการโรงงานสีขาวระดับ ดีเดน จากสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

บจก.สยามเซมเพอรเมด

• ไดรับเกียรติบัตรโครงการธรรมภิบาลสิ่งแวดลอม กระทรวง
 อุตสาหกรรม  ป 2555

• อย. Award 

• BSC

บจก.สยามเซมเพอรเมด สาขาสุราษฎรธานี

• ไดรับเกียรติบัตรโครงการธรรมภิบาลสิ่งแวดลอม กระทรวง
 อุตสาหกรรม  ป 2555

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม 255836



รางวัลแหงป 2558
1. รางวัล SET Sustainability
รางวัลดานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน
ที่มีความโดดเดนในการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน 
ซ่ึงยกระดับมาจากรางวัลดานการรายงานบรรษัท
ภิบาลและรางวัลดานความรับผิดชอบตอสังคม
และ Thailand Sustainability Investment
หรือรายชื่อ “หุนยั่งยืน” ซึ่งเปนรายชื่อบริษัทที่
สมัครเขารวมตอบแบบประเมินความยั่งยืนและ
มีคะแนนผานเกณฑความย่ังยืนตามตัวช้ีวัด ESC
จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2.รางวัล CSR-DIW Award
CSR-DIW Award  บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
สาขาสิเกา, สาขากาญจนดิษฐ และ บจก.รับเบอรแลนด
โปรดักส สาขาบุรีรัมย 

CSR-DIW Continuous Award ของ บมจ.
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สาขาทุงสง บจก.รับเบอร-
แลนดโปรดักส สาขาบึงกาฬ  จากการเขารวมโครงการ
พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมอยางมีสวนรวม (Flagship Project) เปนรางวัล
สำหรับผูประกอบการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม
ในป 2558 
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