
 

 

นโยบายการจดัซือ้ยางธรรมชาตอิย่างยั่งยนื 
Sustainable Natural Rubber Procurement Policy 

 
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

อย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อมุ่งสู่การเป็น 
“องค์กรแห่งความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการขับเคลื่อนทุกความเป็นไปได้” ในการเป็นบริษัทยางสีเขียว ตาม
วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า คู่ค้ายางธรรมชาติ (“คู่ค้า”) เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญของบริษัทฯ ที่มีส่วน
ช่วยสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ ผ่านการผลิต จัดหาและส่งมอบวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามขอบเขตของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนนั้นไม่ได้จ ากัด
อยู่เฉพาะด้าน คุณภาพ ต้นทุน และการจัดส่ง แต่ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน บริษัทฯ จึงได้ก าหนด “นโยบายการจัดซื้อยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน” เพื่อ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับคู่ค้าในการด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน  

บริษัทฯ เชื่อว่า การด าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของคู่ค้าตามนโยบาย
และแนวปฏิบัตินี้ จะสามารถช่วยยกระดับการด าเนินธุรกิจของคู่ค้าให้มีความยั่งยืน ป้องกันความเสี่ยงและลด
ผลกระทบทางธุรกิจ ตลอดจนสร้างคุณค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจของคู่ค้าให้กับผู้มีส่วนได้
เสีย  บริษัทฯ จึงมุ่งหวังความร่วมมือจากคู่ค้าที่ด าเนินธุรกิจผลิต จัดหา และส่งมอบวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ยาง
ธรรมชาติในการด าเนินการตามแนวปฏิบัติในนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะด าเนินการตรวจติดตามและ
รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ และพร้อมท างานร่วมกับคู่ค้าในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน เพื่อการสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างย่ังยืนไปด้วยกัน 

แนวปฏิบัติส าหรับคู่ค้า 
ด้านการก ากับดูแลและเศรษฐกิจ 
1. การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

• คู่ค้า และคู ่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของตนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด 
มาตรฐานสากล และแนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการด าเนินธุรกิจ/
กิจการ สิ่งแวดล้อม สังคม การตลาด และการค้า 

• คู่ค้า และคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของตนต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ทนต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน 
การกรรโชก หรือการยักยอกฉ้อฉลทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงควรแสดงเจตนารมณ์
ในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม 



 

 

• คู่ค้าต้องจัดเก็บและป้องกันข้อมูลความลับ และ/หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ธุรกิจ รวมถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของบุคคลอย่างเหมาะสม 

• คู่ค้าต้องมีการคัดเลือกคู่ค้าที่ส่งมอบวัตถุดิบของตนอย่างเหมาะสม 
2. การตรวจสอบย้อนกลับและการบริหารความเสี่ยง  

• คู่ค้าต้องมีการเก็บบันทึกข้อมูลคู่ค้าที่ส่งมอบวัตถุดิบของตน เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับไปถึง
ข้อมูลการได้มาซึ่งวัตถุดิบอย่างเหมาะสม 

• คู่ค้าต้องตอบสนองต่อค าร้องขอข้อมูลของบริษัทฯ เกี่ยวกับแหล่งวัตถุดิบ และ/หรือ วิธีการได้มาซึ่ง
วัตถุดิบอย่างทันท่วงทีและเหมาะสม 

• คู่ค้าต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ การประเมินความ
เสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมในการด าเนินงาน การตรวจติดตาม การด าเนินการ
ป้องกัน และลดผลกระทบเชิงลบในห่วงโซ่อุปทานอย่างเหมาะสม 

• คู่ค้าควรด าเนินงานร่วมกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของตน เพื่อด าเนินการตรวจสอบย้อนกลับถึง
ข้อมูลวัตถุดิบ รวมถึงควรประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงในการด าเนินงานของคู่ค้าส าคัญ
ของตนอย่างเหมาะสม 

3. การพัฒนาคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต 
• คู่ค้าต้องจัดหา รวบรวม ส่งมอบ และ/หรือ ด าเนินการผลิตยางธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุง

คุณภาพและผลผลิต ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดด้านคุณภาพ ความปลอดภัย แนวปฏิบัติที่ดี และ
มาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ  

• คู่ค้าต้องจัดให้มีการสื่อสาร และ/หรือ ให้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลผลิตกับ
พนักงาน และคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของตน เพื่อให้มีการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

• คู่ค้าต้องมีการด าเนินการ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงาน 

• คู่ค้าต้องจัดให้มีการสื่อสาร และ/หรือ ให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และแนวปฏิบัติที่ดีให้กับ
พนักงาน และคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของตน 

 



 

 

5. การอนุรักษ์ป่าไม้  
• คู่ค้า รวมถึงคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของตน ต้องไม่ใช้หรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าธรรมชาติ ไปเป็นพื้นที่

เพาะปลูก ท าสวน/พืชไร ่ หรือ การใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ 
• คู่ค้าต้องจัดซื้อ/จัดหายางธรรมชาติที่ไม่ได้มาจากพื้นที่ที่มีการตัดไม้ท าลายป่าธรรมชาติ 
• คู่ค้าต้องไม่ใช้การเผา/การจุดไฟในพื้นที่โล่ง (open burning /fire) ในพื้นที่ที่จะด าเนินการใหม่หรือ

พื้นที่ที่ได้ด าเนินการอยู่แล้ว ส าหรับการเตรียมพื้นที่ การบริหารจัดการพื้นที่ หรือด้วยเหตุผลอื่นใด 
• คู่ค้าต้องสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติ และระบบนิเวศ 

6. พื้นที่ชุ่มน ้า 
• คู่ค้า รวมถึงคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของตน ต้องไม่ระบายน ้า แผ้วถาง เผา หรือด าเนินการพัฒนาใน

พื้นที่ชุ่มน ้าที่ไม่ว่าจะมีความลึกเท่าใด หรือด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม  
• คู่ค้าต้องไม่จัดซื้อ/จัดหายางธรรมชาติจากสวนยางพาราที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุ่มน ้า 

7. การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ 
• คู่ค้า รวมถึงคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของตน ต้องปกป้องและสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่า ซึ่งรวมถึง

สัตว์ป่าหายาก สัตว์ป่าที่ถูกคุกคาม  และสัตว์ป่าใกล้สูญพันธ์ุ ที่ครอบคลุมตามกฎหมาย ในพื้นที่ที่
อยู่ภายใต้การควบคุมของคู่ค้า 

8. การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและดิน 
• คู่ค้าต้องบริหารจัดการการใช้น ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
• คู่ค้าต้องป้องกันการปล่อยน ้าทิ้งที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานน ้าทิ้ง และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ 
• คู่ค้าควรด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน ้า เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน ้า โดยควร

ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียของตน 
• คู่ค้าต้องด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เพื่อป้องกันการกัดกร่อน การสูญเสียแร่ธาตุ และ

การปนเปื้อนสารเคมีในดิน โดยควรด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียของ
ตน 

9. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการของเสียให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
• คู่ค้าต้องบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการลดการ

เกิดของเสีย  



 

 

• คู่ค้าต้องบริหารจัดการของเสีย โดยใช้หลักการ 3Rs (reduce, reuse & recycle) เพื่อลดการก าจัด
ของเสีย หรือการส่งของเสียไปก าจัด 

• คู่ค้าต้องลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ รวมถึงวัสดุที่ใช้ส าหรับบรรจุภัณฑ์ 
10. การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก  

• คู่ค้าต้องด าเนินการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ผ่านการด าเนินงานต่างๆอย่างเหมาะสม 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินงานคู่ค้า และคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน
ของตน 

11. การจัดการมลพิษอากาศและสารเคมี  
• คู่ค้าต้องด าเนินการควบคุมการใช้สารเคมีที่จ าเป็นตั้งแต่การเก็บเกี่ยว แปรรูป จัดเก็บ และรวบรวม 

เพื่อส่งมอบวัตถุดิบให้กับบริษัทฯ อย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อก าหนดของ
บริษัทฯ 

• คู่ค้าต้องจัดให้มีการสื่อสาร และ/หรือ ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการใช้สารเคมีอย่างเหมาะสม
ตามข้อก าหนดของบริษัทฯ ให้กับพนักงานและคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของตน  

• คู่ค้าต้องควบคุมและจัดการเกี่ยวกับปัญหากลิ่นรบกวนจากกระบวนการแปรรูป จัดเก็บ รวบรวม 
และขนส่ง เพื่อส่งมอบให้กับบริษัทฯ อย่างเหมาะสม 

ด้านสังคม 
12. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการไม่เลือกปฏิบัติ 

• คู่ค้าต้องเคารพและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน และการไม่เลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ต่อ
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า/คู่ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

• คู่ค้าต้องจัดให้มีการสื่อสาร และ/หรือ ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และการไม่เลือกปฏิบัติ 
ให้กับพนักงาน และคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของตน 

• คู่ค้าต้องจัดให้มีช่องทางรับร้องเรียนเรื่องด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของ
ตน ตลอดจนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม โดยจะต้องมีกลไกการคุ้มครองผู้
ร้องเรียน 

 

 



 

 

13. การเคารพสิทธิในที่ดินของชุมชนและชนพื้นเมือง 
• คู่ค้าต้องได้มาซึ่งที่ดินหรือใช้ที่ดินโดยวิธีการที่ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย และเคารพสิทธิในการ

ถือครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น (indigenous people and local 
communities: IP/LC) 

• คู่ค้าต้องไม่มีส่วนร่วมหรือจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ จากคู่ค้าหรือผู้ที่ได้ที่ดินมาอย่างไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย  

• คู่ค้าต้องชดเชยให้และจัดการผลกระทบด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเห็นพ้องต้องกันทุกฝ่าย ในกรณีที่
การด าเนินงานของคู่ค้าสร้างผลกระทบต่อชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น 

• คู่ค้าต้องมีช่องทางการสื่อสารที่เป็นปัจจุบัน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพกับชนพื้นเมืองและชุมชน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

14. แรงงานและการท างาน 
• คู่ค้าต้องไม่มีการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก โดยในกรณีที่ธุรกิจของคู่ค้าเป็นธุรกิจครอบครัว 

ซึ่งอาจมีเด็กที่อาศัยอยู่ และ/หรือช่วยงานของครอบครัว คู่ค้าต้องสามารถแสดงให้บริษัทฯ เห็นได้ว่า
งานที่ท าโดยเด็กนั้นไม่ได้ท าให้เด็กต้องอยู่ในสถานการณ์หรือสภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตรายหรือ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หรือพัฒนาการของเด็กทั้งในทางกายภาพ จิตใจ หรืออารมณ์ 

• คู่ค้าต้องก าหนดให้มีชั่วโมงการท างานของพนักงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎหมาย 
• คู่ค้าต้องด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้เข้ามาท างานโดยสมัครใจ นอกจากนี้พนักงาน

ต้องสามารถลาออกจากงานได้เมื่อมีการแจ้งอย่างเหมาะสม 
• คู่ค้าต้องเคารพสิทธิเสรีภาพในการสมาคมและการรวมกลุ่มเจรจาต่อรอง ที่สอดคล้องกับกฎหมาย 

กฎระเบียบ หลักการ และข้อก าหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
• คู่ค้าต้องจ่ายค่าจ้างให้พนักงานอย่างยุติธรรม และเหมาะสมกับค่าแรงในตลาด/อุตสาหกรรม โดยไม่

น้อยกว่าค่าจ้าง/ค่าแรงขั้นต ่าตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงต้องจัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ ให้พนักงาน
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 

• คู่ค้าควรเก็บบันทึกพนักงานเกี่ยวกับสถานะการจ้าง และการจ่ายค่าตอบแทน  
15. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

• คู่ค้าต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน/ภัยพิบัติ และการฟื้นฟู/บรรเทา
หลังเกิดเหตุโดยค านึงถึงความมั่นคง ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของพนักงานเป็นส าคัญ 



 

 

• คู่ค้าต้องควบคุมอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การ
ออกแบบอุปกรณ์เครื่องจักรให้มีความปลอดภัย การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เครื่องจักร 
การควบคุมทางวิศวกรรม การซ่อมบ ารุง ที่เหมาะสม 

• คู่ค้าต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  (personal protective equipment: PPE) 
ให้กับพนักงาน รวมถึงต้องมีการสื่อสารวิธีการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับ
พนักงาน 

• คู่ค้าควรจัดให้มีการตรวจสอบ/สอดส่องดูแลพื้นที่อันตรายอย่างสม ่าเสมอ  
• คู่ค้าควรจัดให้มีสวัสดิการด้านสุขภาพส าหรับพนักงานอย่างเหมาะสม 
• คู่ค้าควรมีอุปกรณ์ควบคุมและระงับเหตุด้านความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 

รวมถึง อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเพียงพอ และควรมีการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

• คู่ค้าต้องรายงานเหตุฉุกเฉินที่อาจจะกระทบต่อการด าเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ให้ได้รับทราบอย่าง
ทันท่วงที 

 
 


