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บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ�ำกัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2563

การเป็นผู้น�ำธุรกิจยางพาราแบบครบวงจรรายใหญ่ของโลก
ที่ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาและขยายการ
ประกอบธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในธุรกิจปลายน�้ำ บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จในการ
ควบรวมกิจการของ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
กับ บริษัท ไทยกอง จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562
และเกิดเป็นบริษัทใหม่คือ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน) ท�ำให้ ณ สิ้นปี 2562 ธุรกิจการผลิตถุงมือยาง
ของบริษัทมีก�ำลังการผลิตเติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยก�ำลัง
การผลิตรวมที่ 27,000 ล้านชิ้นต่อปี บริษัทฯ รักษาศักยภาพ
ในการแข่ ง ขั น ด้ ว ยการขยายก� ำ ลั ง การผลิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ประกอบกับทีมงาน
มีความเชี่ยวชาญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
สามารถขยายฐานลูกค้ามากกว่า 130 ประเทศทั่วโลกได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ท้าทายและสภาวะแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่มี
ความผันผวนไม่แน่นอน บริษัทฯ ต้องปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกเหนือจากการน�ำเทคโนโลยีต่างๆ
เข้ามาช่วยในการด�ำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย ภายใต้หลักการในการ

ความสำ�เร็จขององค์กร

“

ข้อมูลองค์กร

ค�ำนึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิง่ แวดล้อมตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการติดตาม
ประเมิ น ความเสี่ ย งและผลกระทบในการด� ำ เนิ น
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ไม่เพียงแต่
ความทุม่ เทเพือ่ ปรับปรุงระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
ภายในโรงงานให้ ดี ขึ้น ในขณะเดี ย วกั น บริษั ท ฯ
ยังคงด�ำเนินโครงการต่างๆ ที่จะช่วยสร้างคุณภาพ
ชีวิต ที่ ดี ใ ห้ กั บ คนในชุ ม ชนและสั ง คม สร้ า งความ
เชื่อ มั่ น ให้ กั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย และบรรลุ เ ป้ า หมาย
การเป็นผู้น�ำธุรกิจยางพาราแบบครบวงจรรายใหญ่
ของโลก ที่ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ ว ยวิสั ย ทั ศ น์ “The
Green Rubber Company” หรือ องค์กรแห่ง
ยางสี เ ขีย ว อั น หมายถึ ง การเป็ น ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
ยางพาราครบวงจร ด�ำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล
ผลิ ต สิ น ค้ า และบริก ารที่ มี คุ ณ ภาพ ปลอดภั ย ต่ อ
ผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
เพื่อน�ำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
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เราเป็นองค์กรแห่งความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการขับเคลื่อน
ทุกความเป็นไปได้ >> ศรีตรัง...บริษัทยางสีเขียว >>

“

“

วิสัยทัศน์

1. เรามุ่ ง มั่ น ที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบและสร้ า งความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ให้
กับผู้ถือหุ้นโดยคำ�นึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
2. เรามุง่ มัน่ ในการผลิตสินค้าและบริการทีเ่ ป็นเลิศด้วยกระบวนการ
ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความพึงพอใจและ
ความมั่นใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า
3. เรายึดมัน่ ในการดำ�เนินธุรกิจด้วยความเสมอภาค โปร่งใสยุตธิ รรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานธุรกิจที่ดีขึ้นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการดำ�เนินธุรกิจทุกฝ่าย รวมทั้งเป็นแบบอย่างของ
องค์กรซึ่งมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำ�เนินธุรกิจ
4. เรามุง่ มัน่ ในการสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
ให้แก่พนักงาน รวมทัง้ สร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการทำ�งาน ส่งเสริม
การทำ�งานเป็นทีม และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
5. เราให้ ค วามสำ�คั ญ ถึ ง ความปลอดภั ย ของสั ง คมและห่ ว งใย
ในการอนุรกั ษ์ดแู ลสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อมูลองค์กร

พันธกิจ
SRI TRANG GEN 2

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

>>

การเติบโตแบบก้าวกระโดดของศรีตรังในธุรกิจผลิตและจัดจ�ำหน่ายยางธรรมชาติ
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ท�ำให้เราผงาดสู่ความเป็นผู้น�ำอันดับ 1 ของโลกในอุตสาหกรรม
ยางธรรมชาติ ความยิ่งใหญ่ของก�ำลังการผลิตท�ำให้เรามีความได้เปรียบจาก economy
of scale ซึ่งได้หยั่งลึกรากฐานของความแข็งแรงและโดดเด่นในห่วงโซ่อุปทานของ
ความเป็นผู้น�ำในธุรกิจกลางน�้ำอย่างชัดเจนในปัจจุบันและในอนาคต
เพื่อสร้างผลก�ำไรอย่างยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจสืบต่อไปในอนาคต เรายังคงมุ่งเน้นสร้าง
“การเติบโต” อย่างต่อเนื่อง ความส�ำเร็จของการเข้าซื้อ “บริษัท สยามเซมเพอร์เมด
จ�ำกัด” เมื่อปี 2560 ถือเป็นการต่อจิ๊กซอว์ธุรกิจปลายน�้ำของกลุ่มบริษัทอย่างชัดเจน
และคุม้ ค่าทีส่ ดุ การเข้าซื้อสยามเซมเพอร์เมดนีถ้ อื เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจทีไ่ ด้สร้างจุดเปลีย่ น
ให้กับประวัติศาสตร์ธุรกิจของศรีตรังในการเข้าสู่ธุรกิจผลิตถุงมืออย่างเต็มรูปแบบ
ความเป็นผู้ประกอบการอย่างครบวงจรในห่วงโซ่อุปทานของยางธรรมชาติของศรีตรัง
ได้เป็นทีป่ ระจักษ์โดดเด่นไม่มใี ครเทียบเคียงได้ ซึ่งเป็นสิง่ ทีพ่ วกเราทุกคนควรภาคภูมใิ จ
และยินดีกบั ความส�ำเร็จดังกล่าว และแน่นอนเราต้องชมเชยและขอบคุณในความกล้าหาญ
อดทนของขุนศึกแม่ทัพนายกอง “Gen 1” ของเราทั้งหลายที่ได้ร่วมฝ่าฟันอุปสรรค
อันหลากหลายรูปแบบจนสามารถน�ำพาความส�ำเร็จมาถึงทุกวันนี้

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

สิ่งที่ชัดเจนที่สุดจากการประกอบธุรกิจอย่าง “ครบวงจร” คือ “synergy” ที่เกิดจาก
การคัดสรรและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบต้นน�ำ้ เพื่อใช้ในการผลิตถุงมือปลายน�ำ้
อย่างมีคณ
ุ ภาพ มิเพียงแต่เป็นการสร้างความมัน่ ใจให้ลกู ค้าในด้านความเพียงพอต่อเนือ่ ง
ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตถุงมือเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างผลก�ำไรที่เหมาะสมให้แก่
กลุม่ บริษทั อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
“Gen 2” ในยุคของถุงมือกำ�ลังจะก้าวเข้ามา ซึ่งจะสามารถเติบโตสร้างความยิ่งใหญ่
ได้ไม่น้อยไปกว่าสิ่งที่เราได้ทำ�มาแล้วในธุรกิจยางธรรมชาติ ธุรกิจถุงมือยางจะสานต่อ
วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละการเติ บ โตของธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม ศรี ต รั ง อี ก หนึ่ ง ทศวรรษเป็ น อย่ า งน้ อ ย
ทั้ ง นี้ รู ป แบบของการเติ บ โตอาจมี ค วามแตกต่ า งไปจากยางธรรมชาติ ที่ ผ่ า นมา
ระบบสมองกลอัจฉริยะทางเทคนิคและกลไกอัตโนมัติต่างๆ จะถูกนำ�เข้ามาใช้ในการ
ผลิตและการทำ�งานมากยิ่งขึ้น เพื่อนำ�พาองค์กรของเรามุ่งสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพ
เป็นเลิศสูงสุดในการดำ�เนินธุรกิจ
ดังนัน้ การทำ�งานทุกวันนีพ้ นักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความเปลีย่ นแปลงดังกล่าวทีจ่ ะ
เกิดขึ้น สิ่งที่เป็นงานประจำ�วันนี้จะกลายเป็นงานที่ถูกดำ�เนินการโดยระบบเกือบทั้งหมด
แต่งานที่ต้องใช้องค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางยังคงเป็นงาน
ที่ต้องรังสรรค์โดยพนักงานซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทยังคงให้ความสำ�คัญและลงทุนให้เกิดการ
เพิ่มพูนศักยภาพต่อไป พนักงานในยุค “Gen 2” จะเป็นฟันเฟืองที่สำ�คัญในการ
เสริมสร้างการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งของกลุ่มบริษัทในอนาคต
ปี 2562 เป็น “ปีแห่ง Gen 2” ที่ผู้บริหารต้องช่วยกันสานต่อให้บังเกิดผลสูงสุดอย่าง
ไม่รีรอ
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ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

รู้จักศรีตรัง
ช�่อบร�ษัท : บร�ษัท ศร�ตรังแอโกรอินดัสทร� จํากัด (มหาชน)
ช�่อในตลาดหลักทรัพย : STA
วันกอตั้ง : 30 เมษายน 2530
สํานักงานใหญ :
บร�ษทั ศร�ตรังแอโกรอินดัสทร� จํากัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ)
เลขที่ 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 ประเทศไทย
โทรศัพท : 0-7434-4663
โทรสาร : 0-7434-4676, 0-7434-4677, 0-7423-7423
จํานวนพนักงาน : 15,073 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ทุนจดทะเบียน : 1,535,999,998 บาท

STA
CUP

06 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผลิตภัณฑ
ยางธรรมชาติ

สินคาสําเร็จรูป

บจ. รับเบอรแลนด

บมจ. ศร�ตรังโกลฟส
(ประเทศไทย)

99.9%

100.0%

บจ. หนํ่าฮั่ว

Shi Dong Shanghai
Medical Equipment

99.9%

บจ. สะเดา
พ�.เอส. รับเบอร
90.0%

PT Sri Trang
Lingga
42.5%

บจ. ไทยเทค

99.9%

บจ. สตารเท็กซ
รับเบอร

15.0%

Itochu
Corporation

99.9%

บจ. พร�เมียรซิสเต็ม
เอ็นจ�เนียร��ง

Sri Trang
International
100.0%

99.9%
99.0%

Shi Dong
Investments

Sri Trang USA
42.5%

PT Star
Rubber

100.0%

บจ. เซมเพอรเฟล็กซ
เอเซีย

Sri Trang
Indochina

Semperit Technische
Produkte

59.0%

Sri Trang
Ayeyar

42.5%

บจ. เซาทแลนด
รับเบอร

บจ. อันวารพาราว�ด

100.0%

100.0%

50.0%

บร�การและธุรกิจอื่นๆ

99.9%

81.08%

99.9%

จัดจําหนาย

100.0%

Shi Dong
Shanghai

บจ. สตาร ไลทเอ็กซเพรส
ทรานสปอรต
40.0%

บจ. พัฒนาเกษตร
ลวงหนา
99.9%

40.0%

Ayeyar Hinthar
Holdings
Co., Ltd.

บจ. ศร�ตรังรับเบอร
แอนด แพลนเทชั่น
99.9%

บจ. ศร�ตรัง ไอบีซี
16.67%

บจ. รวมทุน
ยางพาราไทย

44.5%

บมจ. ลีพัฒนา
ผลิตภัณฑ
16.67%

กยท.
16.67%

บมจ. ไทยรับเบอร
ลาเท็คซ
16.67%

บมจ. ไทยฮั้ว
16.67%

บจ. วงศบัณฑิต
16.67%

บจ. เซาทแลนด
รับเบอร
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ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

ผังโครงสร้างองค์กร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คณะกรรมการบร�ษัท
เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพ�จารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบร�หาร

ฝายตรวจสอบภายใน

กรรมการผูจัดการ

ผูจัดการสายงาน
สรรหาวัตถุดิบ

ผูจัดการ
สายงานการตลาด

08 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน)

ผูจัดการ
สายงานผลิต

ผูจัดการสายงาน
ทรัพยากรบุคคล

ผูจัดการสายงาน
คุณภาพ

ผูจัดการสายงาน
บัญชีและการเง�น

ผูจัดการสายงาน
กฎหมายและ
บร�หารทั่วไป

ผูจัดการ
สายงานว�ศวกรรม

ผูจัดการสายงาน
ธุรกิจเกษตร

ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

การประกอบธุรกิจในระดับสากล
ยางธรรมชาติ

ผลิตภัณฑยางธรรมชาติ 80%
ของรายไดจากการขายและบร�การรวมในป 2562

1.1 ลานตัน

ปร�มาณการขายผลิตภัณฑยางธรรมชาติ
ในป 2562

ผลิตภัณฑถุงมือยาง

36

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ
ยางธรรมชาติในประเทศไทย
อินโดนีเซ�ย และเมียนมา

ผลิตภัณฑถุงมือยาง 20%
ของรายไดจากการขายและบร�การรวมในป 2562

3 ที่ตั�งของโรงงานในประเทศไทย

19,913 ลานช�้น

ซ�่งเปนแหลงวัตถุดิบน�ำยางขนที่ใหญ
ที่สุดในโลก

ปร�มาณการขายผลิตภัณฑถุงมือยาง
ในป 2562

2.86

ลานตัน/ป
กำลังการผลิต ผลิตภัณฑยางธรรมชาติ
ณ สิ้นป 2562

8% สวนแบงทางการตลาดจาก
ความตองการใชยางธรรมชาติ
ทั่วโลกในป 2562

22% จากยอดผลิตยางธรรมชาติ

กำลังการผลิตติดตั�ง
ลานช�้น
ณ สิ้นป 2562

7% สวนแบงทางการตลาดจาก

27,000

ความตองการใชถุงมือยางทั่วโลกในป 2562

ทั�งหมดในประเทศไทย ป 2562

สิงคโปร

จีน

เว�ยดนาม

เมียนมาร

อินโดนีเซีย

ไทย

สหรัฐอเมร�กา
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ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

ผลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจต้นน้ำ�

สวนยางพารา

พื้นที่สำ�หรับธุรกิจสวนยางพารา
ประมาณ 45,000 ไร่
ครอบคลุม 19 จังหวัด
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธุรกิจต้นน้ำ�

การผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ

จำ�นวนโรงงานผลิตยางธรรมชาติ
ไทย
32 โรงงาน
อินโดนีเซีย
3 โรงงาน
เมียนมา
ทั้งหมด
36 โรงงาน
1 โรงงาน

ประมาณการกำ�ลังการผลิตรวม

ชนิดที่จำ�หน่าย

ต้นยางที่ปลูกเริ่มทยอยให้ผลผลิตตั้งแต่ปี 2558

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และน้ำ�ยางข้น ได้แก่ ยางก้อนถ้วย
ยางแผ่นดิบ เนื่องจากต้นทุนการผลิตมากกว่าร้อยละ 90 มาจากต้นทุนวัตถุดิบ ดังนั้น บริษัทฯ
จึงให้ความสำ�คัญในการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์กลางการจัดหาวัตถุดิบ (Procurement Centre)
ในจุดยุทธศาสตร์ท่สี ำ�คัญที่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ รวมทั้งการนำ�แอปพลิเคชัน “STA FRIENDS”
มาใช้ในการรับซื้อขายยางธรรมชาติที่เป็นวัตถุดิบขั้นต้นในประเทศไทย เพื่อใช้อำ�นวย
ความสะดวกและเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับคู่ค้าวัตถุดิบทุกรายสามารถ
ขายยางพาราได้ทุกที่ทุกเวลา นับได้ว่าเป็นก้าวที่สำ�คัญของวงการยางที่ก้าวข้าม
วิธีการหรือขั้นตอนการขายยางแบบเดิมๆ เพื่อก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทยอย่างยั่งยืน

10 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน)

น้ำ�ยางข้น

ยางแผ่น
รมควัน

ยางแท่ง

ร้อยละ

55

การนำ�ไปใช้งาน

น้ำ�ยางข้น 60%
• HA – High Ammonia Latex
• MA – Medium Ammonia Latex
• LA – Low Ammonia Latex
• Double Centrifuge Latex

เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
ผลิตถุงมือยาง ถุงยางอนามัย
ยางยืด กาว ฯลฯ

• แบ่งได้เป็น 5 ประเภทคือ RSS1, RSS2,
RSS3, RSS4 และ RSS5
• ยางแก้ว (ADS)
• RSS 1XL

เป็นวัตถุดิบสำ�หรับ
อุตสาหกรรม ยางล้อ อะไหล่
รถยนต์ สายพาน ท่อน้ำ�
รองเท้า ฯลฯ

ผลิตในประเทศไทย
• STR, STR CV, STR Mixture
ผลิตในประเทศอินโดนีเซีย
• STR, STR CV, STR Mixture
ผลิตในประเทศเมียนมา
• ยางแท่งอัดก้อนเมียนมา

ส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบ
สำ�หรับอุตสาหกรรมยางล้อ

ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

ธุรกิจปลายน้ำ�

การดำ�เนินงานด้านสังคม

ถุงมือยางทางการแพทย์
และท่อไฮดรอลิกแรงดันสูง

ธุรกิจปลายน้ำ�ที่สำ�คัญของบริษัทฯ มี 2 ประเภท

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจอื่นที่สนับสนุนการดำ�เนินงานหลัก
บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยหลายบริษัทเพื่อดำ�เนินธุรกิจในการให้บริการและ
สนับสนุนการดำ�เนินงานหลักของกลุ่มบริษัทฯ

การขายและจัดจำ�หน่าย

ถุงมือยางทางการแพทย์

บริษัทฯ ผลิตและจำ�หน่ายถุงมือยางธรรมชาติ และถุงมือยางไนไตรล์ที่ใช้ในทางการแพทย์ และ
ทางอุตสาหกรรม
ประเภทถุงมือ

กำ�ลังการผลิตถุงมือยางของบริษัทฯ

27,000 ล้านชิน้ /ปี
ไม่มีแป้ง

มีแป้ง

ถุงมือ
ยางไนไตรล์
ผลิตทั้งในลักษณะการรับจ้างผลิต (Original
Equipment Manufacturer: OEM) ให้กับคู่ค้า
ทั้งในและต่างประเทศ ตามคุณสมบัติและความ
ต้องการของลูกค้า

ความสำ�เร็จขององค์กร

ถือได้ว่าบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตถุงมือ
ยางรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
และจัดเป็นผู้ผลิตถุงมือยางใน
อันดับต้นๆ ของโลก

การผลิตและจัดจำ�หน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท
อาทิ “ศรีตรังโกลฟส์” ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ท่อไฮดรอลิกแรงดันสูง
บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย ซึ่งก่อตั้งโดยความ
ร่วมมือของ บมจ. ศรีตรัง และ บริษัทจากประเทศ
ออสเตรีย เป็นผู้ผลิตท่อไฮโดรลิคแรงดันสูงที่ใหญ่
ที่ สุ ด ในประเทศไทย ซึ่ ง ส่ ว นมากนำ�ไปใช้ สำ�หรั บ
โรงงานอุตสาหกรรมหนัก

จีน

สิงคโปร์

สหรัฐ เวียดนาม
อเมริกา

การขนส่ง
HT
STARLIG

SS
EXPRE

STARLIG

S
PRES
HT EX

บริษัทฯ ได้จัดตั้งเครือข่ายการซื้อขายและจัดจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติและถุงมือยางใน 4 ตลาดหลัก
ซึ่งได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน
สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม โดยดำ�เนินการผ่านบริษัท
ย่อยและบริษัทในเครือของบริษัทฯ
บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซเพรส ทรานสปอร์ต เป็นผูใ้ ห้บริการขนส่ง
และโลจิสติกส์สำ�หรับการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติของ
บริษทั ฯ ภายในประเทศไทย โดยบริการดังกล่าว รวมถึง
การจัดเตรียมเคลือ่ นย้ายสินค้าลงเรือและการจัดเตรียม
เอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการนำ�เข้าและส่งออก

การบำ�รุงรักษาและวิจัยพัฒนา
บจ. พรีเมียร์ซสิ เต็มเอ็นจิเนียริง่ เป็นผูใ้ ห้บริการบำ�รุงรักษา
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ รวมถึงคิดค้นพัฒนากระบวนการ
ผลิตอันล้ำ�สมัยให้แก่กลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังเป็น
ผู้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพเฉพาะตัวตาม
ความต้องการของลูกค้า

ธุรกิจแปรรูปและผลิตไม้ยางพารา
บจ. อันวาร์พาราวูด แปรรูปอบแห้งไม้ยางพาราและ
ไม้ที่ปลูกขึ้นเพื่อส่งให้กับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และ
ธุรกิจผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ทท่ี ำ�จากไม้ยางพาราและไม้ชนิดอืน่
เพือ่ ใช้เป็นพาเลทในการวางสินค้าภายในกลุม่ บริษทั ฯ
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การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

การบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งถือเป็นพันธกิจหลัก
ของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ตั้งอยู่บนหลักการ 5 ประการของความเป็น “GREEN” Natural Rubber อันได้แก่

1

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นที่การจัดระบบที่ให้ความสำ�คัญแก่
โครงสร้างของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน และนำ�ไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำ�นึง
ถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นประกอบกัน รวมถึงบทบาทในด้านชุมชนและสังคม

2

ความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ

แม้ว่าธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติพื้นฐาน (Midstream
processing) แต่บริษัทฯ ได้ขยายสายธุรกิจจนกระทั่งครอบคลุมธุรกิจยางธรรมชาติ
อย่างครบวงจรตั้งแต่การปลูกสวนยาง จนกระทั่งการผลิตสินค้าสำ�เร็จรูป ดังนั้นบริษัทฯ
จึงต้องคำ�นึงถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อสนองตอบต่อ
ธุรกิจปลายน้ำ�ทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับคุณภาพของสินค้าเป็นอย่างสูง ไม่วา่ ธุรกิจการผลิตถุงมือ
ที่ใช้ในทางการแพทย์ หรือ ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบการผลิตล้อรถยนต์
ซึ่งต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ดังนั้นการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยความ
รับผิดชอบนั้นครอบคลุมถึง

12 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน)

2.1 เกษตรกรชาวสวนและพ่อค้ายางพารา
บริษทั ฯ มุง่ เน้นการจัดซือ้ ยางธรรมชาติซง่ึ เป็นวัตถุดบิ หลักในกระบวนการผลิตของบริษทั
ภายใต้การค้าขายอย่างยุติธรรม โปร่งใส มีหลักการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
สนับสนุนให้เกษตรกรทำ�การผลิตยางพาราทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ปราศจากสิง่ เจือปน และเก็บรักษา
ยางอย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้ยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของโรงงาน รวมถึงส่งเสริมให้
เกษตรกรมีความรูค้ วามเข้าใจในการทำ�ธุรกิจยางพาราอย่างถูกหลักวิชาการ เป็นการเพิม่
ผลผลิตให้แก่เกษตรกร อันจะเป็นการเพิ่มรายได้ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่อย่างยั่งยืน

2.2 ลูกค้า
บริษทั ฯ มุง่ เน้นการผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง และสร้างสรรค์บริการทีด่ เี พือ่ ความพึงพอใจ
สูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะ
ปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือ การบริการ
อย่างทันท่วงทีเพื่อให้การผลิตของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด

ข้อมูลองค์กร

3

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัย

เนือ่ งด้วยธุรกิจของบริษทั ฯ เกีย่ วพันกับธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมโดยตรง บริษทั ฯ จึงยึดถือ
แนวปฏิบตั ดิ า้ นสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยมุง่ เน้นการนำ�ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมทีม่ ี
ประสิทธิภาพเข้ามาดำ�เนินการ กำ�หนดให้มมี าตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
ที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมาย
และข้อกำ�หนดอืน่ ๆ นอกจากนีย้ งั ตัง้ เป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว
ภายในโรงงานเพื่อรักษาความชุ่มชื้น เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ และลดกลิ่นที่เกิดจากกระบวน
การผลิตรวมทัง้ ยึดถือการปฏิบตั เิ พือ่ ลดการใช้สารเคมีทอ่ี าจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และชุมชน ในระยะยาวตั้งแต่การปลูกสวนยาง การผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติและ
การผลิตผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป มิเพียงแต่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ
ยังตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชนเสมอมา ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงยึดแนวปฏิบตั เิ พือ่
รักษาและดำ�รงไว้ซึ่งระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมของสังคมชุมชนรอบข้างที่บริษัทฯ
ประกอบกิจการอยู่ ซึง่ นอกจากจะเป็นการสร้างชุมชนทีน่ า่ อยูแ่ ล้ว ยังเป็นการช่วยให้บริษทั ฯ
สามารถดำ�เนินธุรกิจได้อย่างราบรืน่ และมัน่ คงในระยะยาวอีกด้วย
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ ดำ�เนินการอย่างรับผิดชอบ โดยอยู่ภายใต้
กรอบแห่งกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำ�หนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภั ย จึ ง จั ด ให้ ใ ห้ มี ก ารฝึ ก อบรม มี ร ะเบี ย บปฏิ บั ติ แ ละแผนดำ�เนิ น การ
เกีย่ วกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำ�งานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมการทำ�งานทีม่ คี วามปลอดภัยสำ�หรับพนักงาน ผูร้ บั เหมา
และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

4

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

ผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจยัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย หรือ
ก่อให้เกิดการผ่อนปรนทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายต่อต้าน
การคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ เพือ่ สร้างมาตรฐานในการดำ�เนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใสและเป็นประโยชน์
ต่อองค์กรและอุตสาหกรรมในระยะยาว

5

ปลูกฝังจิตส�ำนึกของความยั่งยืนให้แก่พนักงานในองค์กร

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น มีรากฐานที่
สำ�คัญมาจากการปลูกจิตสำ�นึกแก่พนักงานในทุกหน่วยงานและทุกระดับความรับผิดชอบ
พนั ก งานทุ ก ระดั บ ต้ อ งมี ทั ศ นคติ ใ นเชิ ง บวกต่ อ การปฏิ บั ติ ต ามแนวนโยบายและมี
จิตสำ�นึกทีด่ ตี อ่ สังคมและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเสมอในงานทีต่ นรับผิดชอบ รวมถึงมีจติ อาสาทีจ่ ะ
เข้าไปมีบทบาทและมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน และการปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของผูร้ ว่ ม
ธุรกิจให้ดีขึ้น ตลอดจนร่วมมือร่วมใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำ�งานและการ
ใช้ชีวิตประจำ�วันให้สอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การลดพลังงานต้นทุน
สิน้ เปลือง และการเพิม่ ประสิทธิภาพขององค์กร นอกจากนี้ บริษทั ฯ ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้พนักงานเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม มีส่วนร่วมทำ�งานอาสาสมัคร และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน ตลอดจนเข้าร่วมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ
หรือความขาดแคลนต่างๆ ในพืน้ ทีอ่ ย่างเหมาะสมและต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างสังคมแห่งความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสังคมแห่งการดูแลซึ่งกันและกันให้คงอยู่ตลอดไป

ยึดมั่นในความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ เชื่อว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฎิบัติ
ตามกฎหมายและเคารพกฎระเบียบของสังคมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง
และลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำ�เนินธุรกิจ อันจะเป็นผลดีต่อการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วย
ความซือ่ สัตย์สจุ ริต และยึดมัน่ ในจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่แสวงหา
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ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

จากนโยบายและวิสัยทัศน์ ที่มุ่งมั่นสู่ ความเป็นผู้น�ำอุตสาหกรรมแห่งยางสีเขียว บริษัทฯ ได้ก�ำหนดกลยุทธ์ 4 GREEN เป็นแนวทางในการด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

14 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์สีเขียว

กระบวนการผลิตสีเขียว

ความมุ ่ ง มั่ น ในการผลิ ต ยางพารา
ซึ่ง เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากธรรมชาติ
ทีส่ ะอาด ปราศจากสิง่ เจือปนทีอ่ าจเป็น
อั น ตรายต่ อ อุ ต สาหกรรมปลายน�้ำ
ซึ่ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความปลอดภั ย และ
สุขอนามัยของผู้บริโภค

ความใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิต
สินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากล ภายใต้
กระบวนการผลิตที่ตั้งอยู่บนหลักการ
ของการอนุรักษ์พลังงาน ปราศจาก
ซึ่งน�้ำเสียและกลิ่น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
โรงงานของเรามีกระบวนการผลิตที่
เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและชุ ม ชน
รอบข้าง

การสรรหาวัตถุดิบสีเขียว

บริษัทสีเขียว

เจตนารมณ์ของบริษัทในการผลักดัน
ให้เกษตรกรท�ำการผลิตยางพาราที่
สะอาดและปราศจากสิ่งเจือปน อีกทั้ง
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ของบริษัทที่ตั้งอยู่บนความยุติธรรม
กับเกษตรกรและคู่ค้าทุกราย

เป็นสัญลักษณ์ขององค์กรซึ่งด�ำเนิน
ธุรกิจบนรากฐานของความโปร่ งใส
มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกับ
เป็นองค์กรที่เปิดรับสิ่งใหม่อยู่ตลอด
เวลาเพื่ อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
ยางพาราให้เติบโตอย่างมั่นคง

ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

ด้วยความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานในแต่ละด้านเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ 4 Green ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นความยั่งยืนที่
ส�ำคัญ และเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) ดังนี้

ด้าน

แนวทางการดำ�เนินงาน

ตัวชี้วัด

เศรษฐกิจและธรรมาภิบาล (บริษัทสีเขียว) • การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
“มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน”

• ผลการประเมิน CG score
• ผลการประเมิน AGM
• ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC
• ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ
• ผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้า
• โครงการให้ความรู้การผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี
• จำ�นวนโครงการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
• ผลประโยชน์ที่ได้จากการส่งเสริมนวัตกรรม ผ่านกิจกรรม
Kaizen และ QCC

• การดูแลและพัฒนาพนักงาน
ด้านสังคม (สรรหาวัตถุดิบสีเขียว)
“สร้างความสุขให้เพิ่มขึ้นแก่สังคมภายใน • สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
• สร้างเสริมสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำ�งาน
และภายนอก”

• อัตราการลาออกของพนักงาน
• การจ้างงานผู้พิการ
• อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน
• ข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค
• จำ�นวนคู่ค้าแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน
• จำ�นวนโครงการและงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนและ
พัฒนาชุมชน

• การขยายกำ�ลังการผลิตและขยายฐานการตลาด
• สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับคู่ค้า/ลูกค้า
• มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกค้า
• ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรสวนยาง
ในการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
• การมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ
ในการดำ�เนินงาน

• สร้างกระบวนการดูแล/รับผิดชอบต่อผู้บริโภค
• สร้างกระบวนการส่งเสริมให้คู่ค้ามีความรับผิดชอบต่อสังคม
• การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
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ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

ด้าน
ด้านสิ่งแวดล้อม
“มุ่งเน้นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ”
(กระบวนการผลิตสีเขียว
และผลิตภัณฑ์สีเขียว)

การดำ�เนินงานด้านสังคม

แนวทางการดำ�เนินงาน
• การลดการใช้พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
• ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
• การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการนำ�กลับมาใช้ใหม่
• กระบวนการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การดำ�เนินธุรกิจให้ลดลง
• การพัฒนาและส่งต่อนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
• การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
• การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

16 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

ตัวชี้วัด
• โครงการอนุรักษ์พลังงาน
• โครงการ Waste to Value
• % รถที่ผ่านตามเกณฑ์ โครงการ บรรทุกยาง ติดราง
สร้างรอยยิ้ม
• การตรวจวัดปริมาณซัลเฟตในวัตถุดิบยางก้อนถ้วย
• ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ�หลังการบำ�บัด
• ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

การดำ�เนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ได้ทำ�การสำ�รวจ วิเคราะห์ และจัดลำ�ดับของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเป็น
ไปอย่างเหมาะสม โดยมีการกำ�หนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาระหน้าที่และการดำ�เนินงานให้สอดคล้องตามแนวทางที่บริษัทฯ กำ�หนด มีการทบทวนความต้องการ/ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นระยะและปรับปรุงวิธีการตอบสนองตามความเหมาะสม การดำ�เนินงานในปี 2562 บริษัทฯ จำ�แนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 8 กลุ่ม เรียงลำ�ดับตาม
ความสำ�คัญดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และนักวิเคราะห์

ช่องทางการสื่อสาร/
การมีส่วนร่วม

ความต้องการ/
ความคาดหวัง

- การประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
- การตอบข้อซักถามทาง
โทรศัพท์ และอีเมล์
- รายงานประจำ�ปี และรายงาน
ความยั่งยืนประจำ�ปี
- เว็บไซต์บริษัท
- การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์
(Analyst Meeting)
- การพบปะนักลงทุนในประเทศ
และต่างประเทศ ผ่านทาง
กิจกรรมต่างๆ อาทิ
Opportunity Day, Thailand
Focus, Corporate Day และ
Roadshow

- บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี
และธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลแก่
ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำ�เสมอ
- ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจ
- บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจด้วย
ความโปร่งใส และมีระบบ
การควบคุมภายในที่ดี
- ไม่มขี า่ วทีจ่ ะทำ�ให้เกิดผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ

วิธีการตอบสนอง
ความคาดหวัง

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ปี

- บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ - บริษัทฯ มีอัตราเงินปันผล
สอดคล้องกับการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ตอบแทน 2562 (Dividend
- บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล Yield) = 46.52%
ที่เหมาะสม
- บริษัทฯ ถูกจัดประเมินให้อยู่ใน
- บริษัทฯ ปฏิบัติตามจริยธรรมและ
รายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบ 5 และอยู่ในรายชื่อ 53 หุ้นใน
ต่อผู้ถือหุ้น
ดัชนี SETTHSI
- บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง - บริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมที่พบปะ
ครบถ้วน ทันเวลา ตรงตามความ
นักลงทุน ผู้จัดการกองทุน
คาดหวังของผู้ถือหุ้น
สื่อมวลชน ทั้งในประเทศและ
- บริษัทฯ มีเว็บไซต์ที่ทันสมัย ข้อมูล
ต่างประเทศ รวม 70 ครั้ง และ
ครบถ้วนเป็นปัจจุบันใช้งานได้ง่าย
พบปะกองทุนไปแล้วกว่า 186
กองทุน
- จำ�นวนผู้เข้าชม เว็บไซต์บริษัทฯ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ รวม 31,511
ครั้ง
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ข้อมูลองค์กร

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ช่องทางการสื่อสาร/
การมีส่วนร่วม

ความต้องการ/
ความคาดหวัง

- การประชุมบริษทั ฯ ประจำ�เดือน
- กิจกรรม KAIZEN, QCC,
5 ส., Safety talk, KYT
- ระบบสื่อสารภายใน intranet,
อีเมล์, เว็บไซต์, Facebook,
Line STA Family
- กล่องรับความคิดเห็น
- ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
- การจัดกิจกรรม

- การจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม
และได้รับสวัสดิการที่ดี
- การคำ�นึงถึงสิทธิมนุษยชนและ
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
- ความปลอดภัยและสภาพ
แวดล้อมที่ดีในการทำ�งาน
- การส่งเสริม ดูแลให้มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี
- ความมั่นคงและโอกาส
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
- การพัฒนาความรูค้ วามสามารถ

- จริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วย - จำ�นวนเรือ่ งร้องทุกข์ในด้านต่างๆ
ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
เป็นศูนย์
- นโยบายสิทธิมนุษยชนและ
- อัตราการลาออกน้อยกว่า 3%
การไม่เลือกปฏิบัติ
- อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้น
- นโยบายรับเรื่องร้องเรียน
หยุดงานเกิน 3 วัน เป็นศูนย์
- การดำ�เนินงานระบบมาตรฐาน ISO
14001, OHSAS 18001, BSCI
- แผนการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร
- การจัดกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น
Happy workplace/Activity
Prize

- Mobile Application
- Line@sritranggroup,
Facebook, Call center
- โทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซต์
- สื่อประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์
แผ่นพับ ไวนิล
- การออกเยี่ยมและประเมิน
ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ/
ผู้ส่งมอบ
เกษตรกรชาวสวนยาง - การจัดกิจกรรมต่างๆ
- การร่วมกิจกรรมของกลุ่ม
เกษตร สหกรณ์ และหน่วยงาน
ภาครัฐ

- ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว
เป็นปัจจุบัน
- ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่าง
เป็นธรรม
- การซือ้ ขายอย่างเสรีและแข่งขัน
ราคาอย่างโปร่งใส เป็นธรรม
- ได้รับความรู้ด้านคุณภาพของ
วัตถุดิบ ถูกต้องและความรู้
ด้านยางพารา

- ปฏิบตั ติ ามจริยธรรมและจรรยาบรรณ - จำ�นวนผู้ขายวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น
ว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า
- ส่งมอบวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
- ขัน้ ตอนการ Approve ผูข้ ายรายใหม่ - ผลการประเมินผู้ส่งมอบวัตถุดิบ
การยกเลิก และการ Re-Approve
- ขั้นตอนการซื้อขายวัตถุดิบ
- ขัน้ ตอนการรับวัตถุดบิ และข้อกำ�หนด
วัตถุดิบรับเข้า
- วิธีการประเมินผู้ส่งมอบ
- มีนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน และส่งเสริมการปฏิบัติ
- โครงการศรีตรังเพื่อนชาวสวน
- โครงการน้ำ�ยางคุณภาพดี สร้างสุข

พนักงาน

18 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน)

วิธีการตอบสนอง
ความคาดหวัง

ความสำ�เร็จขององค์กร

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ปี

ข้อมูลองค์กร

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า/ผู้บริโภค

คู่ค้า/Supplier

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

ช่องทางการสื่อสาร/
การมีส่วนร่วม

ความต้องการ/
ความคาดหวัง

- ระบบสือ่ สารออนไลน์, โทรศัพท์
อีเมล์, เว็บไซต์, Facebook,
Line
- การสำ�รวจความพึงพอใจลูกค้า
- การเยี่ยมชมโรงาน
- การทำ�กิจกรรมร่วมกับลูกค้า
- การเข้าพบลูกค้า
- การจัดแสดงสินค้า

- ได้รับสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ ตรงเวลา
- ปฏิบัติตามข้อตกลงใน
การซื้อขาย
- การรักษาความลับของลูกค้า
- การร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์

- ระบบสื่อสารออนไลน์โทรศัพท์ - มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มี
อีเมล์ เว็บไซต์
มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้
- การเข้าเยี่ยมและตรวจประเมิน - ได้ข้อมูลทีช่ ัดเจนของสินค้า
คู่ค้าประจำ�ปี
และบริการ ที่จัดซื้อจัดจ้าง
- การประชุมร่วมกัน
- มีรายได้จากการปริมาณงานที่
- การร่วมกิจกรรมต่างๆ กับคูค่ า้
เหมาะสม
- ได้รับเงินค่าสินค้าและบริการ
ตรงเวลา
- ร่วมกันพัฒนาคุณภาพสินค้า

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

วิธีการตอบสนอง
ความคาดหวัง

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ปี

- การปฏิบัติตามจริยธรรมและ
จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์
กับลูกค้า
- ระบบมาตรฐานสากล เช่น ISO
9001, ISO 14001, OHSAS
18001, BSCI, FSC
- การวิจัยและพัฒนา
- การปรับปรุงกระบวนการผลิต
เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
ตามความต้องการลูกค้า

- คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- ส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น
- ปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น

- ปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้าง
- นโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน
- การได้รับการรับรอง CAC และ
ส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าร่วม
- ช่องทางการร้องเรียนกรณีพบ
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส
และ/หรือไม่เป็นธรรม
- การร่วมพัฒนาคู่ค้า

- ส่งมอบงานหรือสินค้าได้ตรงตาม
ความต้องการในเวลาที่กำ�หนด
- ผลการประเมินคู่ค้าประจำ�ปี
- จำ�นวนคู่ค้าที่ลงนามแสดง
เจตนารมณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต ปี 2562 = 102 ราย
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ข้อมูลองค์กร

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ชุมชน

การดำ�เนินงานขององค์กร

ช่องทางการสื่อสาร/
การมีส่วนร่วม

การดำ�เนินงานด้านสังคม

ความต้องการ/
ความคาดหวัง

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

วิธีการตอบสนอง
ความคาดหวัง

ความสำ�เร็จขององค์กร

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ปี

- การทำ�กิจกรรมร่วมกับชุมชน - การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
- การลงพื้นที่/แบบสำ�รวจชุมชน และสังคม
- สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายประกาศ
- การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
- ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชน
- มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
- ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
และต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน

- จัดทำ�โครงการพัฒนาชุมชนและ
สังคม
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
- การจ้างงานคนในชุมชน
- การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
- การสำ�รวจผลกระทบที่มีต่อชุมชน
- การเปิดบ้านให้ชมุ ชน

- ร่วมปรับปรุงพัฒนา หมู่บ้าน วัด
โรงเรียน จำ�นวน 882 โครงการ
- งบประมาณทีใ่ ช้สนับสนุนกิจกรรม
ชุมชน จำ�นวน 3,589,942 บาท
- จำ�นวนพนักงานที่มาจากชุมชน
1,683 คน
- ผลการสำ�รวจชุมชน

- การพบปะ พูดคุย
- โทรศัพท์, อีเมล์
- เว็บไซต์

- สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
และข้อตกลงของสัญญา

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง
ของสัญญา
- ตอบข้อซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
ด้านการเงินได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว

- สถาบันการเงินมีความมั่นใจใน
การดำ�เนินธุรกิจ

- การพบปะ พูดคุย ชี้แจง
- การเยี่ยมชมกิจการ
- การเข้าร่วมโครงการต่างๆ
- การเข้าร่วมเป็นคณะทำ�งาน
คณะกรรมการ ในประเด็นที่
หน่วยงานภาครัฐร้องขอ

- ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
- มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยในการทำ�งาน
ที่ดี
- ให้ความร่วมมือและการสนับสนุน
โครงการต่างๆ ของภาครัฐ

- ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่กฎหมายกำ�หนด
- ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว
- การเข้าร่วมและให้การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
- การเข้าร่วมเป็นคณะทำ�งาน
คณะกรรมการ ในประเด็นที่
หน่วยงานภาครัฐร้องขอ

- ได้รับอนุญาตให้ดำ�เนินกิจการ
อย่างต่อเนื่อง
- การได้รับการรับรองอุตสาหกรรม
สีเขียว
- รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ

เจ้าหนี้/ธนาคาร

หน่วยงานรัฐ/วิสาหกิจ/
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
20 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
บริษัทฯ ได้จัดทำ�รายงานความยั่งยืนฉบับนี้เป็นฉบับที่ 7 เพื่อสื่อสารทิศทางและแสดงผลการดำ�เนินงานด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท เป็นประจำ�ทุกปี ตั้งแต่ปี 2556 โดย
อ้างอิงตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ การรายงาน
ตามกรอบความยั่งยืนสากล Global Reporting Initiative ฉบับ GRI Standards: core option ดังนี้

12:00

ข้อมูลพื้นฐานการรายงาน (Universal Standards)

ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่
ฝายความยั่งยืนองคกร กลุมบร�ษัทศร�ตรัง
อาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ
หองเลขที่ 1701 ชั้น 17 เลขที่ 57
ถนนว�ทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท : (66) 0-2207-4500 ตอ 3811
โทรสาร : (66) 0-2108-2241-44
E-mail : sustainability@sritranggroup.com

10

10

10

ได้แก่ ข้อมูลบริษัท การกำ�กับดูแลกิจการ กลยุทธ์องค์กร ความเสี่ยง ประเด็นสำ�คัญของธุรกิจ
(Material Aspects) และการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis)

ข้อมูลเฉพาะที่ครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
(Topic-specific Standards)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังวิเคราะห์ เชื่อมโยงกับการดำ�เนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการ
พัฒนาความยั่งยืนของโลกของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: UN
SDGs) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม
ขอบเขตของรายงานฉบับนี้ แสดงผลการดำ�เนินงานในประเด็นสำ�คัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
ของกลุม่ บริษทั ศรีตรัง ครอบคลุมการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในภาพรวมของกลุม่ งานยางธรรมชาติ (ยางแผ่น
น้ำ�ยางข้น และ ยางแท่ง) และกลุม่ ผลิตภัณฑ์ถงุ มือยาง ทีม่ ฐี านการผลิตอยูใ่ นประเทศไทยอันเป็นฐานการผลิตหลัก
ของกลุม่ บริษทั ฯ โดยมีรอบการรายงานตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562
บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานฉบับนี้ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านทาง QR CODE และสามารถดาวน์โหลด
รายงานฉบับนี้ และฉบับที่ผ่านมา ได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ www.sritranggroup.com ที่เมนู
การพัฒนาความยั่งยืน
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ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

ประเด็นสำ�คัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อให้การดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เหมาะสม และวัดผลได้ บริษัทฯ จึงได้มีการรวบรวม ประเมินและจัดลำ�ดับความสำ�คัญของประเด็นสำ�คัญที่มีผลต่อการดำ�เนินธุรกิจ โดยส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทฯ
สามารถหาแนวทางและวางแผนการจัดการได้อย่างเหมาะสม

หลักการคัดเลือกประเด็นสำ�คัญ (Materiality)
การระบุประเด็น (Identification)

บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลสำ�คัญทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จากผลสำ�รวจ
ความต้องการหรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม จากการวิเคราะห์ผลกระทบจากการดำ�เนินการภายในองค์กรและ
การเปลี่ยนแปลงบริบทภายนอกรวมถึงแนวโน้มด้านความยั่งยืนต่อการดำ�เนินงานของ
องค์กร

2

การจัดล�ำดับความส�ำคัญ (Prioritization)

บริษัทฯ นำ�ประเด็นสำ�คัญขององค์กรที่รวบรวมไว้มาจัดลำ�ดับความสำ�คัญโดยใช้ตาราง
Materiality Matrix เป็นเครื่องมือในการจัดลำ�ดับ ดังนี้
• แกนนอนแสดงความสำ�คัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อมของ
		องค์กร จากน้อยไปมาก
• แกนตั้งแสดงอิทธิพลที่มีนัยสำ�คัญต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วน
		ได้เสีย จากน้อยไปมาก

3

มาก

นอย

22 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน)

การให้เหตุผล (Validation)

ประเด็นสำ�คัญที่ได้จากการวิเคราะห์และจัดลำ�ดับที่ผ่านการทวนสอบโดยคณะทำ�งาน
ได้นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบเปิดเผยในรายงาน
ความยั่งยืนประจำ�ปี ในปี 2562 พบว่ามีประเด็นสำ�คัญตาม Materiality Matrix ดังนี้
อิทธ�พลที่มีนัยสําคัญตอการประเมินและการตัดสินใจของผูมีสวนไดเสีย

1

ดานบรรษัทภิบาล
และเศรษฐกิจ
ดานสังคม
ดานสิ่งแวดลอม

3
6
2
2 3
4
1
5
1
1
5
6 8 5
4 4 7
2
3

ความสําคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดลอมขององคกร

มาก

ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำ�คัญและการดำ�เนินงาน
ประเด็นที่สําคัญ

ดาน
บรรษัท
ภิบาล
และ
เศรษฐกิจ

สังคม

หัวขอที่นําเสนอในรายงาน

หนา

1. จรรยาบรรณธุรกิจ และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. การตอตานทุจร�ต คอรรัปชัน
3. ผลประกอบการที่ดี เติบโตอยางตอเนื่อง
4. การบร�หารความเสี่ยงและความตอเนื่องทางธุรกิจ
5. ความสัมพันธที่ดีกับลูกคา
6. การจัดซ�้อจัดจางที่ดี
7. การรวมพัฒนาคูคา/เกษตรกรชาวสวนยาง
8. การว�จัยพัฒนาและนวัตกรรม

1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. การตอตานการทุจร�ต คอรรัปชัน
3. ภาพรวมธุรกิจและผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ
4. การบร�หารความเสี่ยง
5. ความรับผิดชอบตอลูกคาและผูบร�โภค
6. การจัดซ�้อจัดจางและการปฏิบัติตอคูคา
7. การรวมพัฒนาคูคา
8. นวัตกรรมและการพัฒนาพนักงานดวยกิจกรรมพัฒนา

1. การดูแลและพัฒนาพนักงาน
2. สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
3. การจัดการขอรองเร�ยน
4. การสนับสนุนและมีสวนรวมกับชุมชน
5. คุณภาพสินคาและบร�การ

1. สิทธ�มนุษยชนและการดูแลบุคลากร
2. อาช�วอนามัยและความปลอดภัย
3. การรับเร�่องรองเร�ยน
4. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
5. ความรับผิดชอบตอลูกคาและผูบร�โภค

33
45
27
51
50

1. การบร�หารจัดการสิ่งแวดลอม
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอนุรักษพลังงาน
3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอนุรักษพลังงาน
4. การบร�หารจัดการนํ�าขององคกร
5. การจัดการมลพิษทางอากาศ
6. การบร�หารจัดการของเสีย

57
58
59
60
61
62

1. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
2. การใชพลังงาน
3. การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศ
สิง่ แวดลอม 4. การใชนํ�าและการบําบัดนํ�าเสีย
5. การจัดการคุณภาพอากาศ
6. ของเสียและวัสดุไมใชแลว

26
27
25
28
50
48
49
32, 40
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ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

การเข้าเป็นสมาชิกกับองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกและระดับบริหารในองค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนเพือ่ ร่วมผลักดันพัฒนาการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ของอุตสาหกรรมยางพารา
ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพือ่ สนับสนุนการดำ�เนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สมาคมยางพาราไทย
สมาคมน้ำ�ยางข้นไทย
สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยไม้และโรงอบไม้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด (ที่บริษัทตั้งอยู่)
International Rubber Association (IRA)
Association of Natural Rubber Producing Countries (ANPRC)
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
International Rubber Consortium Limited (IRCO)
established by the Government of Royal Kingdom of Thailand,
Government of Republic of Indonesia and Government of Malaysia
SGX Rubber committee member, Singapore
Rubber Trade Association member of Singapore
สมาคมผู้นำ�เข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต
(Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)
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• ยูนิเซฟ ประเทศไทย (CRBP สิทธิเด็ก)
• CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• STEM Education Thailand

• สถาบันน้ำ�และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• SNRI Member of Sustainable Natural
Rubber Initiative (SNR-i)

ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

ภาพรวมธุรกิจและผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ
รายไดจากการขายแยกตามภูมิศาสตร

กําลังการผลิตยางธรรมชาติ

1%
18%
29%

2,623,476

จ�น

รายไดจาก
การขายแยกตาม
ภูมิศาสตร
[รวม NR & Gloves]

10%

2,860,872 2,860,872

ไทย

(ตันตอป)

(ลานชิ�น/ป)

2,800,000

30,000

20,000

อเมร�กา

2,000,000

อื่นๆ

8%

14,000

15,000

เอเชียอื่นๆ
34%

27,000
23,000

25,000

2,400,000

ยุโรป

กําลังการผลิตถุงมือยาง

1,600,000

10,000

1,200,000

5,000
0

2560

2561

ปร�มาณการขายยางธรรมชาติ
(รอยละ)
4
1,323,570

1,336,648

2,064

3

2.80%

1,103,934

0
-2

500,000

(1.61%)

(149) (0.25%)

(1,437)

2562

20,000
15,000

(1,000)

10,000

19,913
16,344

16,937

2560

2561

5,000

(3,000)

-4

2561

(ลานชิ�น)

0

(2,000)

-3

2560

2,000
1,000

1
-1

0

2562

ปร�มาณการขายถุงมือยาง

(ลานบาท)
3,000

2
1,000,000

2561

กําไรสุทธ�

(ตัน)
1,500,000

2560

2562

0

2560

2561

อัตรากําไรสุทธิ

2562

2562

กําไรสุทธิ

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จากรายงานประจำ�ปี 2562
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ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำ�เนินงานทางธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยใช้ความชำ�นาญ
ความระมัดระวัง และความเอาใจใส่ที่พึงมี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
คณะกรรมการ บริษัทฯ ยังได้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมการบริษัทมหาชน และหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
สำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และข้อแนะนำ�ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งในด้านบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในกระบวนการพิจารณากลั่นกรองก่อนการตัดสินใจใดๆ ให้เป็นการดำ�เนินการที่
สมเหตุสมผล บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีจริยธรรม และได้คำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นในทุกๆ ด้าน

การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินตนเอง สำ�หรับการปฏิบัติตาม Code of Best Practices ของ SET มาใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การกำ�กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Corporate Governance Self-Assessment) ประกอบกั บ บริ ษั ท ฯ
ได้พิจารณาการนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code:
CG Code) นำ�มาปรับใช้ในการกำ�กับดูแลกิจการ ที่จะส่งผลต่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาว การดำ�เนินงานอย่างมี
จริยธรรมที่เคารพสิทธิและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง อันนำ�มาสู่การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เริ่มขับเคลื่อนจากการสร้างความเข้าใจ และความตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ในฐานะผู้นำ�ที่ทำ�ให้เกิดการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยเลขานุการบริษัท ได้นำ�
CG Code ปี 2560 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักปฏิบัติของ CG Code ในการสร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน ครบทั้ง 8 หลักปฏิบัติ และ 37 หลักปฏิบัติย่อยในภาพรวมแล้ว
ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตามหลัก CG Code ซึ่งประกอบไปด้วย 8 หลักปฏิบัติ
ซึ่งเลขานุการบริษัทได้นำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 และได้ถือ
เป็นแนวปฏิบัติมาโดยตลอด
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ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
คณะกรรมการโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มีมติให้การรับรอง บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของ
แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมือ่ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารดำ�เนินการตามกระบวนการของ CAC อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ กระบวนการ
ในการประเมินความเสีย่ งจากการทุจริต การกำ�หนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการกำ�กับดูแลและควบคุมเพือ่ ป้องกันและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริต การกำ�หนดแนวทางในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนได้จดั ให้มกี ารฝึกอบรมแก่พนักงานเพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการทุจริตของบริษทั
เพือ่ ให้มน่ั ใจว่า บริษทั ดำ�เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุตธิ รรม มุง่ มัน่ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักกฎหมาย หลักปฏิบตั ดิ า้ น
ศีลธรรมและหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เผยแพร่ นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันและแนวปฏิบตั ิ ในเว็บไซต์ www.sritranggroup.com

การรับเรื่องร้องเรียน
บริ ษั ท ฯ ได้ กำ�หนดให้ มี น โยบายการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นพร้ อ มทั้ ง การให้ ค วาม
คุ้ ม ครองผู้ ร้ อ งเรี ย น เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและหน่ ว ยงานทรั พ ยากร
บุคคลของกลุ่มบริษัทฯ จะได้ทำ�หน้าที่ดูแลและให้คำ�แนะนำ� ตลอดจนสอดส่อง
พฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทำ�ต่างๆ ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่
ให้เป็นไปโดยถูกต้อง บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุม่ เกีย่ วกับการกระทำ�ทีไ่ ม่ถกู ต้องหรือไม่เหมาะสม หรือมีเหตุอนั ควรเชือ่
ว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบข้อกำ�หนด กฎหมาย การกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัท อันอาจทำ�ให้
เกิดความเสียหายต่อบริษัท ทั้งด้านทรัพย์สินและชื่อเสียง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถ
รายงานและร้องเรียนโดยตรงกับกรรมการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้รับรายงานเรื่องร้องเรียนเหล่านี้ เพื่อทำ�การสอบสวนและรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ในส่วนของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ในรายงานประจำ�ปีฉบับ 2562

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้
ชองทางที่ 1
สงจดหมายทางไปรษณีย หร�อยื่นสงโดยตรงที่
เลขานุการบร�ษัท บมจ.ศร�ตรังแอโกรอินดัสทร� อาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ
หองเลขที่ 1701, 1707-12 ชั�น 17 เลขที่ 57 ถนนว�ทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ชองทางที่ 2
แจงเร�่องรองเร�ยน
ทางโทรศัพทไดที่หมายเลข

02-207-4590
@

ชองทางที่ 4
ผูรองเร�ยนสามารถแจงที่หนวยงาน
ที่รับผิดชอบในเร�่องนั้นไดโดยตรง
ชองทางที่ 3
สงจดหมายอิเลคทรอนิคส (E-Mail) ไดที่ E-Mail Address:

corporatesecretary@sritranggroup.com
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ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

การบริหารความเสี่ยง
ด้วยสภาพแวดล้อมการดำ�เนินธุรกิจที่มีความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่รวดเร็วใน
ปัจจุบนั ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายการขับเคลือ่ นองค์กรสูค่ วามสำ�เร็จอย่างยัง่ ยืน
การบริหารจัดการความเสี่ยงนับเป็นกระบวนการสำ�คัญที่ช่วยในการจัดการวางแผนรองรับความไม่แน่นอนทาง
ธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ
บริษัทฯ ได้ใช้การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ERM เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการวางกลยุทธ์ การบริหารจัดการ และจัดทำ�แผนจัดการความเสีย่ งของโครงการลงทุนในทุกๆ โครงการ
เพื่อให้การบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำ�เนินธุรกิจในภาพรวม และสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ
ได้อย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมีการสื่อสารส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานทุกคนในทุกระดับชั้น
ตระหนักถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการบริหารความเสีย่ งร่วมกันเพือ่ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
บริษทั ฯ ได้นำ�ระบบการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) มาประยุกต์
ใช้การเตรียมพร้อมรองรับภาวะวิกฤต และบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
และสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียว่าบริษทั ฯ จะสามารถรับมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์วกิ ฤตและส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนือ่ ง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee, RMC) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มธุรกิจ
กลุ่ ม งานและสายงานต่ า งๆ ทำ�หน้ า ที่ ติ ด ตามผลการดำ�เนิ น งานและพั ฒ นาระบบการจั ด การด้ า นการบริ ห าร
ความเสี่ยงทั้งองค์กร ให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำ�เนินการ
ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ

วิสัยทัศน์ของการบริหารความเสี่ยง
กลุ่มบริษัทศรีตรังฯ จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรผ่านกระบวนการประเมินความเสี่ยงรูปแบบ
Enterprise Risk Management: ERM เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร
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วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการบริหารความเสีย่ ง

1. เพื่อนำ�ระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้ในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
และกำ�หนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การกำ�หนด
กลยุทธ์ แผนงาน และการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ
2. เพื่อกำ�หนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ขององค์กร โดยพิจารณามาตรการที่จะลดโอกาส และหรือ ผลกระทบจากความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรที่กำ�หนดไว้ ทั้งในระดับองค์กรและในระดับหน่วยงาน
3. เพื่อให้คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับทราบข้อมูลความ
เสี่ยงที่สำ�คัญ แนวโน้มของความเสี่ยง และความเสี่ยงในภาพรวม ตลอดจนกำ�กับ
ดูแลความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เพื่อให้ทุกส่วนงานมีหน้าที่ระบุ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำ�คัญๆ
อย่างสม่ำ�เสมอ โดยคำ�นึงถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความสามารถใน
การปฏิบัติได้จริงด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
5. เพื่อให้มีการสื่อสาร และถ่ายทอดความรู้การบริหารความเสี่ยงให้พนักงานอย่าง
สม่ำ�เสมอ และพัฒนาพนักงานให้มีความเข้าใจ มีความตระหนักการเป็นเจ้าของ
ความเสี่ยง ตลอดจนมีการบริหารความเสี่ยงร่วมกันภายใต้งานที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริษัทศรีตรังฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญและความจำ�เป็นที่ต้องนำ�ระบบการ
บริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารของ STA และกลุ่มบริษัทในเครือ จึงกำ�หนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. กำ�หนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น
ที่ ต้ อ งตระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย งที่ มี ใ นการปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานของตนและใน
องค์กร และต้องให้ความสำ�คัญกับการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ได้รับการบริหาร
จัดการ ภายใต้การควบคุมภายในอย่างมีระบบให้อยูใ่ นระดับทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
2. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ใ ช้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ สำ�คั ญ ในการ
บริหารจัดการสำ�คัญของ STA และกลุ่มบริษัทในเครือ ที่บุคลากรทุกระดับต้องมี
ความเข้าใจ มีความร่วมมือ มีความร่วมใจ และร่วมกันใช้การบริหารความเสี่ยง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี เสริมสร้างการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการที่เป็น
เลิศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียของ STA
3. ส่งเสริมและพัฒนาการนำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการ
การบริหารความเสี่ยงของ STA และกลุ่มบริษัทในเครือ และสนับสนุนให้บุคลากร
ทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสีย่ งอย่างทัว่ ถึง ตลอดจน
การจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำ�เนินการความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ ตามกรอบการบริหารความเสี่ยง
มาตรฐาน ERM (Enterprise Risk Management) ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงหลักทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่

1

ความเสี่ยง
ดานกลยุทธ

2

ความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติการ

3

ความเสี่ยง
ดานการเงิน

4

ความเสี่ยง
ดานการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ
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ผลการบริหารจัดการความเสีย่ ง
จากการประเมินความเสีย่ งโดยพิจารณาแนวโน้มทีส่ ำ�คัญในอนาคตทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมประกอบกับเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจ บริษทั ฯ ได้กำ�หนดมาตรการ
จัดการความเสีย่ งขององค์กรเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ในการบริหารจัดการความเสีย่ งดังนี้
ประเด็น

ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ
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การจัดการ

• ความผันผวนดานราคาของยางธรรมชาติ
(อุปสงคและอุปทานของยางธรรมชาติ ราคา
ของนํ้ามันดิบ พลังงาน สารเคมีที่มีนํ้ามัน
เปนองคประกอบพื้นฐาน การเก็งกําไร
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา)
• การเติบโตของความตองการในการบริโภค
ยางธรรมชาติไมเปนไปตามคาดหมาย

• ตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น
• ยอดขายและกําไรลดลง

• การจัดการกระบวนการไดมาของวัตถุดิบ
ในเชิงปริมาณและราคา
• การใชสัญญาซื้อขายลวงหนา
• การใชอนุพันธทางการเงินชวยลด
ความเสี่ยง
• การผลิตผลิตภัณฑที่หลากหลาย
ตามความตองการของลูกคา
• สรางฐานลูกคาที่หลากหลายทั่วโลก

• การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน

• วัตถุดิบไมเพียงพอหรือไดรับวัตถุดิบลาชา
ทําใหขาดความตอเนื่องในการผลิต

• สรางเครือขายในการจัดหาวัตถุดิบ
• การตรวจประเมินผูสงมอบวัตถุดิบ
• การจัดกลุมผูขาย
• การจัดทํา Supplier code of conduct

ประเด็น

ความเสี่ยงด้านสังคม

ผลกระทบ

ผลกระทบ

การจัดการ

• อุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉิน
• โรคที่เกิดจากการทํางาน

• สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
• ความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดเสียตอ
การดําเนินธุรกิจ

• แผนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจําป
• แผนการเตรียมพรอมตอสถานการณ
ฉุกเฉิน

• การขาดแคลนแรงงาน

• ความไมตอเนื่องหรือการหยุดชะงักของ
การผลิต

• การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
• การนําระบบ Automation มาใช ในการผลิต

• ผลิตภัณฑที่ไมไดคุณภาพ

• ความปลอดภัยของผูบริโภค

• หองปฏิบัติการทดสอบไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล
• การไดรับรองระบบมาตรฐานตางๆ ดาน
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ

ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

ประเด็น

ผลกระทบ

ความสำ�เร็จขององค์กร

การจัดการ

• การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

• กระทบตอชื่อเสียงของบริษัทฯ
• เกิดตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากการจายคาเสียหาย/
คาปรับ หรือการหยุดหรือเลิก
การประกอบการ

• ดําเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ISO 14001 อยางเขมงวดและตอเนื่อง
• การปฏิบัติใหสอดคลองตามกฎหมายและ
ขอกําหนด

• การจัดการคุณภาพอากาศ

• กระทบตอชุมชนใกลเคียงอาจทําใหเกิด
ขอรองเรียน

• การติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง
• การวิจัยและพัฒนา เพื่อปรับปรุงระบบ
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งองคกรเองและ
รวมกับหนวยงานภายนอก

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
ประเด็น

ความเสี่ยงด้านเกิดใหม่

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบ

การจัดการ

• ความเสีย่ งดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ตางๆ ในการทําธุรกิจ ทีเ่ กิดขึน้ ใหม ทัง้ ใน
และตางประเทศ

• กระทบตอชื่อเสียงของบริษัทฯ การเสีย
คาเสียหาย/คาปรับ
• ตองหยุดการประกอบการชัว่ คราวเพือ่
ปรับปรุง

• จัดตั้งทีมงานรับผิดชอบเพื่อการศึกษา
วิธีการตรวจวัดดานสิ่งแวดลอมที่ไดคา
ถูกตองรวมกับหนวยงานรัฐ
• ใช Consultant Law Firm ของประเทศที่
ลงทุนมาเปนที่ปรึกษา

• ภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
แบบกะทันหัน (Extreme Weather Events) ภัยธรรมชาติ (Natural Disaster)

• สรางความเสียหายตอธุรกิจ
• ผลผลิตที่ไดตํ่ากวาเปาหมาย
• สูญเสียรายไดจากการหยุดชะงักของธุรกิจ

• แผนบริหารความตอเนือ่ งทางธุรกิจ
(Business Continuity Plan: BCP)
• การทําประกันเพื่อรองรับความเสี่ยง

• การโจมตีทางไซเบอร (Cyberattack)

• การสูญเสียรายได เนื่องจากบริษัทฯ
ไมสามารถขายสินคาหรือใหบริการลูกคา
• การสูญเสียขอมูลทางปญญา หรือขอมูล
ที่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท
• ทําใหลูกคา คูธุรกิจขาดความนาเชื่อถือ
ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยดานขอมูล
• มีตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากคาใชจายใน
การดําเนินงานทางกฎหมาย

• สรางระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใหมีความ
พรอมใชงานเพื่อหลีกเลี่ยงการลมเหลวของ
ระบบ โดยสํารองระบบเครือขาย (Network)
และเครื่องแมขาย (Server) เพื่อใหระบบ
สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง
• สรางระบบเพื่อปองกันไมใหบุคคลที่ไมไดรับ
อนุญาตบุกรุก/ทําลายเครือขาย (Network)
และกําหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัย
อยางเขมงวด เชน ระบบรักษาความปลอดภัย
ของคอมพิวเตอร (Firewall) การตรวจทาน
การใหสิทธิ์ตามกําหนดระยะเวลาและ
การสํารองขอมูล

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำ�ปี (www.sritranggroup.com หน้านักลงทุนสัมพันธ์ > เอกสารเผยแพร่ > รายงานประจำ�ปี 2562)
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ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

นวัตกรรมองค์กร
จากสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวน การเกิดสงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ และสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้บริษัทฯ ต้องปรับการบริหาร
จัดการองค์กรให้สามารถรับมือกับสภาวการณ์ต่างๆ เป็นที่ยอมรับว่านวัตกรรม เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความสามารถทางการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร บริษัทฯ ได้มี
การจัดตั้งทีมงานวิจัยและพัฒนา และใช้กิจกรรมในการพัฒนาสนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงการทำ�งาน
และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จนเกิดเป็นวัฒนธรรมในการสร้างนวัตกรรม
ในปี 2562 บริษทั ฯ ใช้เงินลงทุนสำ�หรับการวิจยั และพัฒนาเพือ่ เพิม่ ศักยภาพของกระบวนการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จำ�นวน 49.6 ล้านบาท ครอบคลุมทุกกลุม่ ผลิตภัณฑ์
ของบริษทั ฯ ทัง้ กลุม่ ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติและกลุม่ ผลิตภัณฑ์ถงุ มือยาง เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม โดยมีโครงการทีด่ ำ�เนินงาน
แล้วเสร็จในระหว่างปีจำ�นวน 60 โครงการ และมีโครงการที่จะดำ�เนินงานต่อเนื่องในปี 2563 จำ�นวน 12 โครงการ

นวัตกรรมด้านสังคม
ว่าเป็นนักโทษชัน้ ดี สามารถให้ออกมาทำ�งานได้ตง้ั แต่เดือนมิถนุ ายน 2561 จากผลการ
ทำ�โครงการประสบความสำ�เร็จค่อนข้างดี จึงได้ขยายผลไปยังจังหวัดอุดรธานี ในเดือน
มีนาคม 2562 โดยจ้างงานในตำ�แหน่งพนักงานงานถอดชัง่ อัดแท่งยาง พนักงานล้างถัง
อบยาง พนักงานไลน์ผสม พนักงานรับวัตถุดบิ พนักงานบรรจุลงั และพนักงานตรวจสอบ
คุณภาพยางรวม 2 บริษัท จำ�นวน 39 อัตรา โดยได้รับค่าตอบแทนในอัตราค่าแรงขั้นต่ำ�
ตามกฎหมาย

ประโยชน์ที่ผู้ต้องหาได้รับ
โครงการสร้างอาชีพคืนคนดีสู่สังคม
นอกจากนโยบายการสร้างอาชีพให้คนในชุมชนทีโ่ รงงานตัง้ อยู่ บริษทั ฯ ยังเล็งเห็นถึงการ
ให้โอกาสในการสร้างงานและการสร้างคุณค่าให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคมกลุ่มอื่นด้วย
บริษัทฯ เริ่มดำ�เนินโครงการนำ�ร่องจากความร่วมมือระหว่างบริษัทและกรมราชทัณฑ์
จังหวัดเลย จ้างงานผูต้ อ้ งขังทีผ่ า่ นการประเมินความประพฤติและเห็นชอบจากกรมราชทัณฑ์

32 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน)

สร้างรายได้ให้กับผู้ต้องขังประมาณเดือนละ 8,500 บาท ถ้าผู้ต้องขังทำ�งานครบ 1 ปี
จะมีเงินเก็บกว่า 1 แสนบาท เพื่อนำ�ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่

ประโยชน์ที่องค์กรได้รับ
- ลดอัตราการขาดแคลนพนักงานในตำ�แหน่งถอดชั่งอัดแท่งยาง
- ลดอัตราการจ่ายค่าแรงในฝ่ายผลิต 10%
- ลดอัตราการขาดงานของพนักงานในตำ�แหน่งที่จ้างงาน

ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

สิทธิมนุษยชนและการดูแลบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักในสิทธิความเป็นมนุษย์และความเสมอภาคโดยเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ และกำ�หนดแนวทางปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับตามกรอบของจริยธรรมและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ยังคงให้การสนับสนุนสิทธิเด็กภายใต้หลัก 10 ประการ ทั้ง 3 ด้าน มาบูรณาการกับ 4 หลักการ และกลยุทธ์ขององค์กร โดยนำ�หลักการปฏิบัติทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
มาดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องดังนี้

Green Procurement

Green Company

ในสถานประกอบการ ขอ 2
• ไมทําธุรกิจกับบริษัทที่ใชแรงงานเด็ก
ชุมชนและสิ่งแวดลอม ขอ 9 และ 10
• การชวยเหลือเด็กที่ดอยโอกาส และประสบภัยพิบัติตางๆ
• STA STEM Education
• การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
• การขอรับรอง FSC

Green Product

การตลาด ขอ 5
• คุณภาพของผลิตภัณฑที่ปลอดภัยและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ในสถานประกอบการ ขอ 3
• การดูแลพนักงานตั้งครรภ
• มุมนมแม
• Job relocation
•Green
นักศึกษาฝ
กงาน/สหกิจศึกษา
Product
• ไมเลือกปฏิบัติในการรับพนักงาน (ตั้งครรภ)

The Green
Rubber
Company

Green Process

ชุมชนและสิ่งแวดลอม ขอ 7
• กระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
• การใชนํ้าหมุนเวียนเพื่อลดการใชนํ้า
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ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

บริ ษั ท ฯ ยั ง ให้ ค วามสำ�คั ญ กั บ การส่ ง เสริ ม การจ้ า งแรงงานผู้ ด้ อ ยโอกาสและผู้ พิ ก าร เพื่ อ สนั บ สนุ น เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น UN SDG1 การขจั ด ความยากจน
และ SDGs 10 การลดความเหลื่ อ มล้ำ� ในสั ง คม โดยในปี 2561 บริ ษั ท ฯ ได้ นำ�ร่ อ งโครงการสร้ า งอาชี พ คื น คนดี สู่ สั ง คม โดยการฝึ ก อาชี พ และฝึ ก ทั ก ษะการทำ�งาน
ของผู้ต้องขังเรือนจำ�จังหวัดเลย จำ�นวน 20 คน ในตำ�แหน่งพนักงานถอดชั่งอัดแท่งยาง พนักงานล้างถังอบยาง พนักงานไลน์ผสม พนักงานรับวัตถุดิบด้วยอัตราค่าจ้าง
แรงงานขั้นต่ำ�ตามกฎหมาย และปี 2562 ได้ขยายผลไปยังสาขา
อุดรธานี ในตำ�แหน่งพนักงานถอดชั่งอัดแท่งยาง พนักงานบรรจุลัง
กลุ่มยาง กลุม่ ผลิตภัณฑ์
รวม
พนั ก งานตรวจสอบคุ ณ ภาพยางพนั ก งานคั ด แยกสิ่ ง แปลกปลอม
ธรรมชาติ
ถุงมือยาง
รวมจำ�นวน 19 คน เป็นการสร้างคุณค่าให้กับผู้ต้องขังที่ประพฤติดี
43
9
52
หากพ้นโทษและมีประวัตกิ ารทำ�งานดี บริษทั ฯ ได้ให้โอกาสในการสมัคร จำ�นวนพนักงานผูพ้ กิ าร ภายในองค์กร
เพื่อทำ�งานต่อ
ทีบ่ ริษทั จ้างงาน (คน) ภายนอกองค์กร
4
56
60
ด้านการจ้างงานผู้พิการ ตามมาตร 33 บริษัทฯ ไม่เพียงแต่ทำ�ตาม
กฎหมาย ยังมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมพนักงานที่จ้างงานตามหน่วยงาน
ราชการและท้องถิ่น รวมถึงการจัดงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้าง
สุขให้กับพนักงานคนพิการที่บริษัทจ้างงานเป็นประจำ�

การดูแลพนักงาน

มูลค่าการจ้างงานคนพิการ (บาท)

5,970,000

4,728,886

10,698,886

การจ้างงาน

พนั ก งานถื อ เป็ น ทรั พ ยากรที่ สำ�คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการดำ�เนิ น งานและนำ�พาองค์ ก รไปสู่ พนักงานแยกตามสายธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (หน่วย: คน)
ความสำ�เร็จ บริษัทฯ จึงให้ความสำ�คัญในการสร้างระบบการบริหารงานบุคคลที่ดี ตั้งแต่
นํ้ายางขน
บร�การ/
724 ยางแผน
ธุรกิจอื่นๆ
การสรรหาพนั ก งานใหม่ การบริ ห ารค่ า ตอบแทนที่ มี ม าตรฐานกำ�หนดเป้ า หมายและแผน
สายงาน
1,418
478
การพัฒนาศักยภาพพนักงาน เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและการเติบโตในอาชีพ ตลอดจน
บร�หารทั่วไป
220
การให้ความสำ�คัญเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
นอกจากผลตอบแทนตามกฎหมาย เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน พนักงาน
ของบริ ษั ท ฯ จะได้ รั บ ค่ า ตอบแทนในรู ป ค่ า ล่ ว งเวลา เงิ น เพิ่ ม พิ เ ศษสำ�หรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านกะ
ผู้ทำ�งานหนัก (Hard Shift) เงินพักร้อน โบนัสประจำ�ปี และสวัสดิการพื้นฐานเพื่อให้พนักงาน
ยางแทง
รวม
4,836
มีคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิเช่น ชุดฟอร์มพนักงาน เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน สวัสดิการบ้านพัก
15,073
สายธุ
ร
กิ
จ
เบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ การทำ�ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ กองทุนเงิน
ถุงมือยาง
สำ�รองเลี้ยงชีพ เงินเกษียณอายุ เงินช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัย การจัดกิจกรรม Happy
7,397
workplace และทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น
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จำ�นวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้นเท่ากับ 15,073 คน
จําแนกตามเพศ

จําแนกตามระดับ
1%

5%

ผูจัดการข�้นไป (L7-L11)
พนักงานระดับบร�หาร (L5-L6)
พนักงานระดับปฎิบัติการ (L1-L4)

57%

อายุนอยกวา 30 ป
ระหวาง 30-50 ป
อายุสูงกวา 50 ปข�้นไป

ชาย
74.61%

13.57%

โปร


0.16%

สิงค

0.41%

จีน

ริกา

0.08%

อเม

นาม

ร

0.02%

เวีย
ด

เมีย
นมา

ดนีเ

ซีย

0.55%

อินโ

ือ

1.13%

เหน

1.29%

11.10%
4.38%

ภาค

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

ภาค
ใต
ภาค
ตะว
เฉีย ันออก
งเห
นือ
ภาค
ตะว
ันออ
ก

จําแนกตามพื้นที่

สํา
สําน นักงาน
ักงา ใหญ
นกร  แล
ุงเท ะ
พ

หญิง

41%

5%

54%

94%

43%

จําแนกตามอายุ
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พนักงานพนสภาพตามเพศ

ความสำ�เร็จขององค์กร

พนักงานพนสภาพตามชวงวัย
3%

41%

60%

อัตราการลาออก

2.21%

หญิง

56%

40%

อายุนอยกวา 30 ป
ระหวาง 30-50 ป
อายุสูงกวา 50 ปข�้นไป

ชาย

พนักงานที่ปรับระดับ
กลุมยางธรรมชาติ

6%

พนักงานเขาใหม

กลุมผลิตภัณฑ
ถุงมือยาง

3%

0.3%

32.6
%

55%
หญิง

ชาย

ตามเพศ
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67.1%

45%

อายุนอยกวา 30 ป
ระหวาง 30-50 ป
อายุสูงกวา 50 ปข�้นไป

ตามชวงวัย

การลาคลอดบุตร
พนักงานที่กลับมา
ทํางานหลังคลอด

86%
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การสรรหาพนักงาน
บริษัทฯ มีการสรรหาพนักงานโดยคำ�นึงถึงสิทธิมนุษยชนและไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งการสรรหาจากบุคลากรภายในผ่าน
กระบวนการปรับตำ�แหน่งงานหรือโยกย้ายสายงานเพื่อความก้าวหน้าและเติบโตของพนักงาน ในส่วนของการสรรหา
บุคลากรภายนอก บริษทั ฯ สรรหาบุคลากร ตามแบบกำ�หนดหน้าทีง่ านแต่ละตำ�แหน่ง ประกอบกับการคัดเลือกทาง EQ
หรือความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อให้ได้พนักงานที่มีความสามารถเหมาะสมกับตำ�แหน่งงาน โดยการระบุรายละเอียด
ข้อมูลการรับสมัครทีจ่ ำ�เป็นอย่างครบถ้วน ผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย เช่น เว็บไซต์บริษทั ฯ เว็บไซต์ห์ างานต่างๆ การเปิด
รับสมัครในมหาวิทยาลัย และการรับสมัครในงานจัดหางานของจังหวัด เพือ่ ให้ผทู้ ส่ี นใจสามารถเลือกสมัครในตำ�แหน่งที่
ต้องการได้อย่างเท่าเทียมกัน
ในส่วนของการจ้างงานแรงงานต่างด้าว บริษทั ฯ ดำ�เนินงานตามกฎหมาย และเอกสารวิธกี ารสรรหาพนักงานเพือ่ นบ้าน
นอกจากนี้ ทางฝ่ายระบบคุณภาพ จะไปทำ�การ audit จำ�นวน 1 ครัง้

WE’RE

HIRING

การบริหารค่าตอบแทน		
บริษทั ฯ กำ�หนดค่าตอบแทนของพนักงานในอัตราทีเ่ หมาะสมตามตำ�แหน่งงาน มีความเท่าเทียมกันทัง้ ชาย - หญิง ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การบริหารค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสม บริษทั ฯ
ได้มกี ารสำ�รวจค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพือ่ เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมทีใ่ กล้เคียงกัน
บริษทั ฯ นำ�ระบบการบริหารผลงาน PMS: Performance Management System มาใช้ โดยจัดตัง้ คณะทำ�งานระบบการบริหารผลงาน เพือ่ ทำ�หน้าทีใ่ นการพิจารณา และกำ�หนด
แนวทางในการบริหารผลงาน จัดทำ�ดัชนีชว้ี ดั (KPI: Key Performance Indicator) ในแต่ละหน่วยธุรกิจ เพือ่ ให้การกำ�หนดเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องและเป็นแนวทาง
เดียวกันทัว่ ทัง้ องค์กร เช่น การกำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินงานด้านกำ�ไรขาดทุน ผลการปฏิบตั งิ านหน่วยงานหลัก ได้แก่ ต้นทุน คุณภาพ เป็นต้น ทัง้ นีส้ ว่ นหนึง่ ของระบบริหารผลงาน
นำ�ไปใช้ในการพิจารณา ผลตอบแทนและโบนัสของพนักงาน
บริษัทฯ มีหน่วยงานโดยเฉพาะที่ดูแลในส่วนของบริหารค่าตอบแทนที่ทำ�งานควบคู่กับการบริหารผลิตภาพ (Productivity) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตโดยการใช้แรงงานอย่างมี
ประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมให้กับพนักงาน การบริหาร Productivity เป็นแนวทางที่บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญมามากกว่า 8 ปีโดยเรามีการจ้างที่
ปรึกษาทีช่ ำ�นาญด้านการบริหาร Productivity มาออกแบบระบบการบริหารอย่างถูกต้องซึง่ จะเห็นได้จากบริษทั ฯ มีแนวโน้มการเพิม่ ขึน้ ของ Productivity อย่างต่อเนือ่ ง อีกทัง้ ทำ�ให้
พนักงานตลอดจนผูบ้ ริหารระดับสูงจะมีแนวคิดของ Productivity เป็นอย่างดี จะสามารถเห็นได้จากตัวเลขของ Productivity ของตัง้ แต่ปี 2012 จนถึงปัจจุบนั เราเพิม่ มากกว่า 50%
ซึง่ จะสามารถดูได้จากการทีเ่ ราเพิม่ โรงงานหรือการเพิม่ กำ�ลังการผลิตแต่เรายังสามารถใช้คนในระดับเท่าเดิม
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หลักการบริหาร Productivity ทีเ่ ราให้ความสำ�คัญ คือ การลดงานทีไ่ ม่จำ�เป็นสูญเปล่า ความซ้ำ�ซ้อนหรือความไม่มปี ระสิทธิภาพ และลดความสูญเสียทุกอย่างในกระบวนการทำ�งาน
รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ มาสนับสนุน ทัง้ นี้ สิง่ ทีเ่ ป็นจุดแข็งในเรือ่ ง Productivity ของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
1. เรามีหลายโรงงานในกลุ่มธุรกิจเดียวกันทำ�ให้เรามีระบบในการเปรียบเทียบมองหาการบริหาร Productivity ที่ดีที่สุดอยู่ตลอดเวลา หรือที่เรียกว่า (Benchmarking/Best
Practice) ตลอดจนการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายนั้น ทำ�ให้มีการเร่งพัฒนาศักยภาพและเป็นการสร้างมาตรฐานของการทำ�งานให้สูงขึ้นตลอดเวลา
2. การเพิ่มศักยภาพของคน ไม่ว่าจะเป็น Multi-skill เพื่อให้พนักงานสามารถทำ�งานได้หลากหลายและได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม และบริษัทเองยังลดความเสี่ยงจาก
การลาออกของพนักงานเนื่องจากสามารถมีพนักงานมาทดแทนได้ตลอดเวลา เช่น โครงการ Data Center ที่เรามีการรวมกลุ่ม + Promote เพื่อให้ค่าตอบแทนเหมาะสม
พนักงาน มีความสามารถหลากหลาย
3. การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาในกระบวนการผลิต โดยบริษัทมีโครงการในการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาทางด้านเครื่องจักรเพื่อมาทดแทนแรงงานหรือมาช่วยลดภาระงาน
ของพนักงานอย่างสม่ำ�เสมอ โดยเฉพาะระบบ Automation/Robot ที่จะเข้ามาทดแทนจุดที่เป็นงานหนัก มีความเสี่ยงต่ออันตรายหรือสุขภาพของพนักงาน ช่วยทำ�ให้คนงาน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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การพัฒนาบุคลากร
นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร โดยพัฒนาควบคู่กันไปทั้ง
ด้านความรู้ ความสามารถเฉพาะทางในด้านการผลิต ปลูกฝังจิตสำ�นึกและพฤติกรรมที่ดีในอุตสาหกรรมยางสีเขียว โดยได้
จัดตั้งสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มบริษัทศรีตรัง เพื่อรับผิดชอบการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กร เพื่อ
ความเป็นเลิศและยั่งยืนของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคนดีและคนเก่งสู่สังคม

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มบริษัทศรีตรัง กำ�หนดรูปแบบการพัฒนาบุคลากรดังนี้
1. การอบรมและทบทวนความรู้ขั้นพื้นฐาน (In-house Training & On the job Training) แยกตามสายอาชีพ อาทิ
ด้านการผลิต ด้านการบริการ ด้านเทคนิค และด้านการบริหารงาน
2. การพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงาน ผ่านงานกิจกรรมพัฒนา (Activity Development) เช่น กิจกรรม 5ส, Quality
Control Circle (QCC), Kaizen และ One Point Lesson (OPL) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนรับผิดชอบ
ในการพัฒนา ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนในกระบวนการผลิต ช่วยให้ขั้นตอนการทำ�งานง่ายขึ้น
มีความสะดวกมากขึ้น โดยอาศัยความรู้ ทักษะในการทำ�งาน และนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ปรับปรุงงาน
3. วัฒนธรรมศรีตรัง (STA Culture) เป็นการปลูกฝังทัศนคติ และการทำ�งานตามวิถีค่านิยมองค์กรของศรีตรัง (STA Core
Value) สำ�หรับคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมงานกับกลุ่มบริษัทศรีตรัง และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนๆ
พนักงานใหม่ ที่อยู่ต่างสถานที่ ต่างวัฒนธรรม ได้มาทำ�กิจกรรมร่วมกัน
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กร “STA Share & Learn” บริษัทฯ เชื่อมั่นในองค์ความรู้เฉพาะทางที่มีในกลุ่มบริษัทศรีตรัง
โดยสร้างวิทยากรภายในองค์กรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ เพือ่ มาถ่ายทอดความรู้ และร่วมแลกเปลีย่ นประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน
ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย ในการดึงศักยภาพของพนักงานออกมาใช้งาน อาทิ กิจกรรม SRITRANG Smart Trainer
และ Leaning Management System เป็นต้น
5. ส่งเสริมพนักงานในองค์กรให้ไปดูงานในธุรกิจที่หลากหลายของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ด้วยกัน รวมทั้งศึกษาดูงานอื่นๆ
ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ นำ�ความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาต่อยอดในงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ หรือแลกเปลี่ยนความเห็นกับหน่วยงานอื่นๆ
การสร้างเวทีในการแสดงผลงานความสำ�เร็จในองค์กร “Activity Prize” เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงผลงาน
ความสามารถ นำ�มาซึ่งความภาคภูมิใจ และการนำ�ผลงานมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นทางลัดในการนำ�ไปพัฒนา
ต่อยอด รวมทั้งการขยายผล ที่สำ�คัญได้ฝึกบุคลากรให้เรียนรู้แนวทางในการเป็นแชมป์ และแนวทางในการรักษาแชมป์ ซึ่ง
ต้องปรับปรุงวิธีการทำ�งานอยู่ตลอดเวลา

3.65
ชม.

จํานวนชั่วโมง
การฝกอบรม
เฉลี่ยตอป

เปาหมาย
5 ชม./คน/ป

จำ�แนกตามทักษะ

จำ�นวนหลักสูตร

ด้านการบริหาร
(Administration)

6

ด้านการผลิต
(Manufacturing)

126

ด้านการบริการ (Service)

52

ด้านเทคนิค (Technical)

284

On the job training

1,538

4,466 ชม.

จําแนก
ตามประเภท
การฝกอบรม

อบรมภายใน (ชม.)
อบรมภายนอก
ดูงาน (ชม.)

2 2 4 , 7 1 3 ช ม.

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

10,269,562 ล้านบาท
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ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

การพัฒนาพนักงานและส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรม
บริษทั ฯ มีหน่วยงานดำ�เนินงานกิจกรรมพัฒนา โดยได้นำ�กิจกรรม ข้อเสนอแนะ Kaizen และ Quality Control Circle (QCC) มาขับเคลือ่ นการปรับปรุงการทำ�งานของพนักงาน และ
สร้างเสริมการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ สรุปผลในปี 2562 ดังนี้

กลุม่ ผลิตภัณฑ์ส�ำ เร็จรูป

กลุม่ ยางธรรมชาติ
กิจกรรม

การมีส่วนร่วม
ของพนักงาน

เป้าหมาย

OPL

100%

2 เรื่องต่อคนต่อปี

จำ�นวนทั้งหมด
2,875 เรื่อง

Kaizen

100%

2 เรื่องต่อคนต่อปี

QCC

100%

1 เรื่องต่อคนต่อปี
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ผลการดำ�เนินงาน

กิจกรรม

การมีส่วนร่วม
ของพนักงาน

เป้าหมาย

ผลการดำ�เนินงาน

OPL

100%

2 เรื่องต่อคนต่อปี

จำ�นวนทั้งหมด
4,348 เรื่อง

สามารถลดต้นทุนได้
31 ล้านบาท

Kaizen

100%

2 เรื่องต่อคนต่อปี

สามารถลดต้นทุนได้
179 ล้านบาท

สามารถลดต้นทุนได้
16 ล้านบาท

QCC

100%

1 เรื่องต่อคนต่อปี

สามารถลดต้นทุนได้
41 ล้านบาท

ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

นวัตกรรมจากการนำ�เสนอ Kaizen
เรือ่ ง เพิม่ Productivity กล่องในติดสติก๊ เกอร์
ปัญหาที่พบ
1. Order กล่องในติดสติ๊กเกอร์เพิ่มมากขึ้น
2. ไม่สามารถ Support กล่องได้ทันตู้เรือ ส่งผลให้มีการทำ�OT และมีการขอพนักงานจากส่วนอื่นมาช่วย
3. มีการทำ�งาน 2 ขั้นตอน
4. ทำ�ให้เสียเวลา และ เสีย Productivity ในการทำ�งาน เสียค่าใช้จ่าย 2 ครั้ง

การดำ�เนินการ
1. ลดขั้นตอนการทำ�งาน โดยรวบการทำ�งานจาก 2 รอบ เหลือ 1 รอบ
2. ทำ�การสั่งซื้อ Sticker แบบไม่มีรอยปรุ และ Print เองโดยแผนกเตรียมกล่อง
3. ทาง PKG ร่วมกับวิศวกรรมระบบ และ Supplier ออกแบบแกนม้วนสติ๊กเกอร์ที่สามารถมาประกอบ
เข้ากับเครื่อง INKJET ที่มีอยู่ภายในแผนก เพื่อให้ Support กับ Order ที่มีการติด Sticker
4. ทำ�การจัด Layout พื้นที่การทำ�งานใหม่ เพื่อเพิ่มพื้นที่การทำ�งานให้กับพนักงาน

ผลที่ได้
1. เพิ่ม Productivity กล่องติดสติ๊กเกอร์ได้ดีกว่าเป้าหมาย คือ 47.91% จากที่ตั้งไว้คือ 31.19 %
2. สามารถส่งสินค้าได้ทันตามลูกค้าต้องการ ไม่มีตู้ที่ส่งออกล่าช้า
4. ลดความเมื่อยล้าจากการทำ�งานของพนักงาน
5. ลดการใช้ถุงขาวนมเนื่องจากสามารถเก็บเศษสติ๊กเกอร์ ซื่งเป็นขยะให้อยู่ในรูปแบบเป็นม้วนได้
6. สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 58,943 บาท
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ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

Kaizen Green Process
ชื่อเรื่อง

ผูเสนอ

บริษัท

……แจงซอมผาน App……

……นายศิริพงศ เพชรนู……

..สะเดา พี.เอส. รับเบอร จํากัด..

สภาพหรือหลักปฏิบัติเดิม
เครื่องจักรหรืออุปกรณชํารุด

เขียนใบแจงซอม

ชวงสิ้นเดือนของแตละเดือน

หยิบเครื่องมือผิด/ไมครบ

ดหัว

เดินไปที่เครื่องจักร

“เสียตรงไหน/ตองเอาเครื่องมืออะไรบางนะ”
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โอย! ปว

ตองนําเอกสารใบแจงซอม
มาลงบันทึกเพื่อสรุปยอดการแจงซอม

ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

วิธีการแก้ ไข

แจงซอมผาน APP

เคร�่องจักรหร�ออ�ปกรณชํารุด

ซอมเคร�่องจักรที่เสีย
ไดรวดเร็วข�้น

หยิบเคร�่องมือ
ถูกตอง

รับแจงซอมและ
เตร�ยมเคร�่องมือ
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ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

ซอมเสร็จแลว
ทําการปดงาน

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

พนักงานที่แจงซอมเช็ค
สถานะการซอมเคร�่องจักร

OK

สรุปผลที่ ได
ประสิทธิภาพในการทํางาน

ขวัญและกําลังใจ

ลดระยะเวลาในการเดินไปมาเพ�่อหยิบเคร�่องมือ
และการบันทึกขอมูลการแจงซอม
เพ�่อสรุปประจําเดือน

พนักงานทํางานสะดวกและงายข�้น

ตนทุน

สิ�งแวดลอม

ลดคาใชจายเอกสารการแจงซอม
ไดจํานวน 12 เลมตอป

ลดขยะจากเอกสารแจงซอม
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ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทฯ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้ความสำ�คัญกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเพราะนอกจากพนักงานจะเป็นทรัพยากร
ทีส่ ำ�คัญขององค์กร ยังเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียในการดำ�เนินการขององค์กร ดังนัน้ การดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน จึงเป็นสิง่ สำ�คัญทีอ่ งค์กรต้องคำ�นึงถึง การจัดให้มี
การประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพพนักงานประจำ�ปี และตรวจตามปัจจัยเสีย่ ง การมีสภาพการทำ�งานทีป่ ลอดภัย การตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน การประเมิน
ความเสีย่ ง การจัดทำ�แผนฉุกเฉิน และการซ้อมแผนเพือ่ เตรียมพร้อมกับเหตุฉกุ เฉินทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึง่ ไม่เพียงแต่การคำ�นึงถึงความปลอดภัยในการทำ�งานของพนักงาน บริษทั ฯ กำ�หนด
ให้มกี ารควบคุมการเข้ามาทำ�งานของผูร้ บั เหมา โดยมีการอบรมประจำ�ปี และการทำ�สัญญาข้อตกลงของผูร้ บั เหมา
บริษทั ฯ กำ�หนดให้มกี ารประเมินความเสีย่ ง ปรับปรุงการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานอย่างต่อเนือ่ งและสม่ำ�เสมอ โดยการกำ�หนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการจัดการ มีการดำ�เนินงาน ทบทวนและติดตามผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ให้สอดคล้องกับนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึง่ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ ง
รับรู้ และปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ ี และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร โดยกลุม่ บริษทั ศรีตรังจะดำ�เนินการตามนโยบายดังต่อไปนี้
• ปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำ�หนดอืน่ ๆ ของทางราชการ หรือหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
• ดำ�เนินการปรับปรุง ป้องกัน และพัฒนากิจกรรม ทีม่ คี วามเสีย่ งและส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ และ/หรือ เกิดอันตรายต่อสุขภาพเพือ่ ให้พนักงานหรือบุคคลทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุม
		ขององค์กรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
• ปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำ�เสมอ โดยการตรวจติดตาม
• ให้การสนับสนุนทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร เวลาและงบประมาณ
• ทำ�การสือ่ สาร และฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน หรือบุคคลทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ในการบริหารงานด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทั้งพนักงานและผู้รับเหมา บริษัทฯ มีการติดตามวัดผลผ่านตัวชี้วัด ได้แก่
กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์

อัตราความถี่ของ
บาดเจ็บ (IFR)

อัตราความสาหัสของการ
บาดเจ็บ (ISR)

อัตราการ
บาดเจ็บรวม (TRIR)

เป้าหมาย

*การเจ็บป่วยจาก
การทำ�งาน (คน)
0

ยางธรรมชาติ

6.08

41

14.40

0

ถุงมือยาง

3.75

25.14

8.38

0
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ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

ผูร้ บั เหมาที่ได้รบั การประเมิน ด้านสิง่ แวดล้อม และความปลอดภัย
ผูรับเหมาที่ไดรับ
การประเมินดานสังคม
และสิ่งแวดลอม ในระบบ

BSCI

กลุมผลิตภัณฑ
ถุงมือยาง 100%

ผูรับเหมาที่ไดรับ
การประเมินดาน
สิ่งแวดลอม ในระบบ

ISO14001

กลุมผลิตภัณฑ
ถุงมือยาง 100%

กลุมผลิตภัณฑ
ยางธรรมชาติ
100%

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
นอกจากการปฐมนิ เ ทศพนั ก งาน และการฝึ ก อบรมอบรมตามแผนงานของฝ่ า ย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำ�กิจกรรมเพื่อสร้างเสริม
วัฒนธรรมความปลอดภัยและสุขภาพให้กบั พนักงาน ดังนี้
•		SAFETY TALK & KYT
•		การออกกำ�ลังกายตามหลักของการยศาสตร์
•		การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย (SET WEEK)/จัดบอร์ดความปลอดภัย/ดูงานด้าน
		ความปลอดภัย
•		กล่องรับรายงานสภาพการณ์และการกระทำ�ไม่ปลอดภัย
•		การจัดประกวดพืน้ ทีป่ ลอดภัย/คปอ.ดีเด่น
•		การจัดแข่งขันกีฬาภายในบริษทั ฯ
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•		การเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของรัฐ เช่น
-		โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
-		สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน สถานประกอบการ
ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
-		โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ แรงงานสูงอายุ
- 		โครงการตรวจเยี่ยมด้านความปลอดภัยร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน
เขต 4
- โครงการรณรงค์ ส ร้ า งการรั บ รู้ ม าตรการเชิ ง ป้ อ งกั น ด้ า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานเพื่อลดการประสบอันตรายของ
ลูกจ้าง เป็นต้น

ข้อมูลองค์กร

ตรวจสุขภาพ

ซอมแผนฉุกเฉินเพลิงไหม

การดำ�เนินงานขององค์กร

อบรมผูรับเหมา

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

อบรมการขับขี่โฟลคลิฟท

ความสำ�เร็จขององค์กร

ซอมแผนฉุกเฉิน
สารเคมีรั่วไหล

โครงการ "สงนอง เดินทางปลอดภัย ไป-กลับ
รับเทศกาลสงกรานต 62"
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ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติต่อคู่ค้า
บริ ษัท ฯ ได้ กำ�หนดนโยบายการจั ด ซื้อ ของกลุ่ม บริ ษัท ศรี ต รั ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และถื อ ปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ว่ า ด้ ว ยคู่ ค้ า และคู่ แ ข่ ง
ทางการค้า อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการผูกขาดทางการค้า การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และการพัฒนาให้เกิดผู้ขายรายใหม่ โดยกำ�หนดแนวปฏิบัติ
ในการงานขององค์ ก ร และการคั ด เลื อ กดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ กั บ คู่ ค้ า ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคม เช่น การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว เลือกซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน สนับสนุนการไม่ใช้
แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การจ้างงานอย่างเป็นธรรม
และการร่วมดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม รวมไปถึงการส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจให้คคู่ า้ มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยได้นำ�แบบการตรวจประเมิน Supplier ในระบบ BSCI code of conduct ที่
ครอบคลุมทั้งด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมเข้ามาประยุกต์ใช้กับการตรวจประเมินประจำ�ปีของ
Supplier รายสำ�คัญ
ในเรือ่ งการประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดจากคูค่ า้ บริษทั ฯ ได้ทำ�การประเมินเพือ่ จัดลำ�ดับมูลค่า
การซือ้ ขายกับผูส้ ง่ มอบวัตถุดบิ (ยางพารา และไม่ใช่ยาง) เพือ่ ทราบลูกค้ารายสำ�คัญทีอ่ าจส่งผล
ต่อการดำ�เนินงานขององค์กร ซึง่ จะทำ�ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
ทัง้ นี้ ในด้านของความโปร่งใสในระบบการจัดซือ้ จัดจ้าง บริษทั ฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน
และความประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดการทุจริตคอร์รปั ชัน กรณีทพ่ี บว่ามีความไม่โปร่งใส หรือ
พบการทุจริต จะดำ�เนินการทางวินยั กับพนักงานตามระเบียบของบริษทั และมีระบบ Blacklist
กับคูค่ า้ หรือ Supplier ดังกล่าว
โดยมีคู่ค้าที่ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปี 2561

ปี 2562

40

102
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บริษัทฯ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น ดังนี้
ข้อมูล

กลุ่ม

หน่วย

มูลค่าการ
ยางธรรมชาติ (ล้านบาท)
จัดซื้อสินค้าและ
บริการภายใน
ผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น
สำ�เร็จรูป
รวม
สัดส่วนการ
ยางธรรมชาติ
จัดซื้อสินค้าและ
บริการภายใน ผลิตภัณฑ์
สำ�เร็จรูป
ท้องถิ่น
รวม

%

2560

2561

2562

387

487

260

2,788

3,473

2,564

3,175

3,960

2,824

12

12

9

88

88

91

100

100

100

ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

การสรรหาวัตถุดิบยางพารา

การร่วมพัฒนาคู่ค้า

ด้านการสรรหาวัตถุดิบยางพารา เพื่อเป้าเข้าสู่โรงงานนั้น บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบ
การซื้อขายวัตถุดิบโดยการใช้ Mobile Application ภายใต้ชื่อ STA Friends ศรีตรัง
เพื่อนชาวสวน เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการสมัครเป็นสมาชิกในการซือ้ ขาย และการ
เสนอคำ�สัง่ ขายวัตถุดบิ เพือ่ การเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและยุตธิ รรมกับผูข้ ายวัตถุดบิ ทุกราย

จากแนวคิดการสรรหาวัตถุดิบสีเขียวที่มุ่งเน้นการจัดหาวัตถุดิบที่สะอาด และการให้
ความสำ�คัญกับการสร้างความยั่งยืนให้กับคู่ค้าและชุมชนที่ร่วมดำ�เนินธุรกิจ
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ส่งมอบวัตถุดิบและเกษตรกรชาวสวนยางได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในการทำ�ธุรกิจยางพารา โดยการให้ความรูใ้ นการผลิตยางพาราทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านโครงการต่างๆ เช่น
“การผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี” ลดการใช้สารจับตัวยางก้อนถ้วย ผิดประเภท
(Coagulant Agent) โครงการ “บรรทุกยางติดรางสร้างรอยยิ้ม” เพื่อลดผลกระทบ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มจากการขนส่ ง ยางก้ อ นถ้ ว ย ซึ่ ง ได้ ดำ�เนิ น การต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 4
และขยายไปทุกสาขาของโรงงานยางแท่ง และในปี 2562 ได้มีการเริ่มต้นโครงการ
“น้ำ�ยางคุณภาพดี สร้างสุข” เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำ�ยางสด ร่วมกับผู้ขายวัตถุดิบ
ในปี 2562 บริ ษั ท ฯ ได้ ก ารรั บ รองระบบมาตรฐาน FSC™ ย่ อ มาจาก Forest
Stewardship Council™ เพื่อให้การจัดการป่าไม้ของโลกเป็นไปอย่างรับผิดชอบ
ด้ ว ยระบบการรั บ รองที่ เ ข้ ม งวดและมี ค วามโปร่ ง ใส โดยบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รอง
ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำ�จนไปถึงธุรกิจปลายน้ำ� ประกอบด้วยประเภท FSC-FM (Forest
Management Certification) เป็นมาตรฐานการจัดสวนป่าอย่างยั่งยืนได้ในธุรกิจ
สวนป่ายาง และ FSC-COC (Chain-of-Custody Certification) เป็นมาตรฐาน
การจั ด การห่ ว งโซ่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้
ในธุ ร กิ จ สวนป่ า ยาง, ศู น ย์ รั บ ซื้ อ
น้ำ�ยาง, ธุรกิจน้ำ�ยางข้น และธุรกิจ
ถุงมือยางธรรมชาติทางการแพทย์
เป็นสิง่ ทีต่ อกย้ำ�ถึงการให้ความสำ�คัญ
กับการบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
ทีย่ งั่ ยืน

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาการใช้ระบบ QR Code
ในการยืนยันตัวตนในการส่งมอบวัตถุดิบให้กับ
โรงงานเพื่ออำ�นวยความสะดวก รวดเร็วในการ
ส่ งมอบวั ต ถุ ดิ บ รวมถึ งระบบการสอบกลั บ ได้ ที่
For IOS
ชัดเจน และสามารถพัฒนาต่อยอดในกระบวนการ For Android
ถัดไปได้อย่างต่อเนื่อง ในการสร้างการมีส่วนร่วม บริษัทฯ ได้ออกแบบสอบถามเพื่อ
สำ�รวจความพึ ง พอใจ และการเสนอความคิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ เสนอ จากผู้ ข ายวั ต ถุ ดิ บ
ผ่าน mobile application เพื่อนำ�มาพัฒนาและปรับปรุงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
บริษัทฯ ยังได้มีการเพิ่มช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร ผ่านระบบ Line@sritrang,
FB, Call center 02-207-4545 เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้ผู้ขายวัตถุดิบสามารถ
ติดต่อกับบริษัทฯ ได้สะดวกและรวดเร็ว
ในส่วนของการเปิดราคาซื้อวัตถุดิบยางพาราบริษัทฯ อ้างอิงจากราคาตลาด SICOM
ซึ่งเป็นราคากลางการซื้อขายยางแผ่นรมควัน (RSS) และยางแท่ง (TSR) ทั่วโลก
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การดำ�เนินงานด้านสังคม

ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป (ที่ไม่ใช่ยางพารา) ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทฯ จัดให้
มีการร่วมศึกษาดูงานการประชุมร่วมกับคู่ค้า และการตรวจประเมินคู่ค้าประจำ�ปีร่วมกับ
ทางฝ่ายคุณภาพเพื่อให้คำ�แนะนำ� การแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและ
การส่งมอบให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ รวมถึงการประเมินในด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมกันพัฒนาให้คู่ค้าเติบโตไปด้วยกัน พร้อมๆ กับการ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้บริโภค*
บริษัทฯ โดยสายงานการขายและการตลาดของบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความ
มั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม
เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ส่งมอบสินค้า
ตรงเวลา ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม รวมทั้ง
จั ด ระบบและช่ อ งทางการสื่ อ สารเพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า สามารถร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า และ
บริการ รับผิดชอบต่อการเก็บรักษาประวัติและความลับของลูกค้า รวมถึงเชิญชวนลูกค้า
ปัจจุบันให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดำ�เนินงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มากขึ้น รวมไปถึงการรับทราบความคาดหวัง
และความต้องการของลูกค้า เพื่อนำ�มาปรับปรุงต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการจัดงาน
ขอบคุณลูกค้าประจำ�ปีเพื่อพบปะสังสรรค์กับลูกค้าอันจะช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีและ
ยั่งยืนต่อกัน
บริษัทฯ ได้มีการสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำ�มาปรับปรุงคุณภาพสินค้าและ
บริการ ผลการประเมิน ปี 2562 ดังนี้

เปาหมาย
> 80%

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ผลิตภัณฑยางธรรมชาติ
ผลิตภัณฑถุงมือยาง
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98%
83%

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง บริษัทฯ ได้จัดมีช่องทางการจัดจำ�หน่าย การสื่อสาร
และให้ความรู้กับผู้บริโภค ผ่านทางเฟสบุ๊ค Sritrang Gloves Thailand, Line และการ
ร่วมจัดแสดงสินค้าในงานจัดแสดงสินค้าและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้านอาหาร และ
ด้านอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำ�เสมอเป็นประจำ�ทุกปี

สแกน QR Code
(Sri Trang Group)

Facebook

Line

สแกน QR Code
(Sri Trang Gloves)

Facebook

Line

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) บริษัทในเครือกลุ่มบริษัท
ศรีตรังการออก Exhibition งาน MEDICA 2019 Düsseldorf งานแสดงอุปกรณ์
การแพทย์นานาชาติเเละการประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับโลก เมือ่ ระหว่างวันที่
18-21 พฤศจิกายน 2562 ณ Düsseldorf Exhibition Centre เมืองดึสเซิลดอร์ฟ
ประเทศเยอรมนี
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การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษทั ฯ เชือ่ ว่าการเติบโตของธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน ต้องมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน ทัง้ การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึงการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน โดยดำ�เนินการผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ทีร่ เิ ริม่ ขึน้ เอง และจัดทำ�ขึน้ เพือ่ ตอบสนองความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ดังนี้

ด้านเด็กและเยาวชน

ด้านกีฬา

บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียน สนามเด็กเล่น มอบอุปกรณ์กีฬา
สิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำ�เป็น ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั้งในพื้นที่ท่ีโรงงานตั้งอยู่
โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานวันเด็กแห่งชาติ และโครงการแบบมีส่วนร่วมตาม
ความสามารถของพนักงาน ผ่านโครงการ ดังนี้

การสนับสนุนและส่งเสริมในด้านกีฬาเป็นสิง่ ทีจ่ ะช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมให้ดขี น้ึ โดย
ให้การสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์กีฬา และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของชุมชนและ
หน่วยงานรัฐ เช่น การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด

• โครงการสนามเด็กเล่น BBL (Brain-Based Learning) เริ่มดำ�เนินการอย่าง
ต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี 2557 ถึงปัจจุบนั รวม 18 โรงเรียน
• โครงการสะเต็มศึกษา: STA STEM STUDENT การจัดการศึกษาบูรณาการ STEM
Education ในศรีตรังแหล่งเรียนรูค้ ชู่ มุ ชน ปีท่ี 3 ส่งเสริมให้นกั เรียนได้มกี จิ กรรม
เรียนรูก้ ารปฏิบตั จิ ริงนอกห้องเรียน จำ�นวน 32 โรงเรียน ใน 24 สาขาของบริษทั ฯ

แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
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ด้านการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่
นอกเหนือจากการสร้างงานโดยรับคนในชุมชนเข้าทำ�งาน บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญ
กับการส่งเสริมและสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนโดยพิจารณาจากความต้องการและ
ความสามารถของชุมชนเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนี้
• โครงการสานสัมพันธ์ มาตรฐานน้ำ�ดี วิถีชุมชน
บริษัทฯ ในภาคเหนือและอีสาน จะมีการขุดบ่อเพื่อเก็บน้ำ�ฝนไว้สำ�รองใช้ใน
การผลิต และมีการปล่อยปลาเพื่อเป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้ำ� เมื่อปลาขยายพันธุ์และ
เติบโตขึ้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีอาชีพขายปลา
และชาวบ้านใกล้เคียง ร่วมจับปลาที่เลี้ยงไว้ไปเป็นอาหารและจำ�หน่ายหมุนเวียน
กันแต่ละสาขาเป็นประจำ�ทุกปี
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• โครงการพลังหญิง
เพิ่มช่องทางอาชีพ เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน และสร้างชุมชนให้เข้ม
แข็งมีรายได้เพิ่มขึ้น ในปี 2562 บริษัทดำ�เนินการโครงการ 17 โครงการ 9
ผลิตภัณฑ์ (สานตะกร้าเอนกประสงค์ ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว แชมพู
สมุนไพร เหรียญโปรยทาน สบู่มังคุด - ขมิ้น ทำ�น้ำ�ยาปรับผ้านุ่มและน้ำ�ยา
ล้างจาน ผ้ามัดย้อม ไม้กวาดจากขวดน้ำ�) จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการกว่า
500 คน สามารถเพิ่มมูลค่าทางสังคมกว่า 300,000 บาทต่อปี

เหรียญโปรยทาน

น้ำ�ยางเอนกประสงค์

ไม้กวาดทางมะพร้าว

สานตะกร้าเอนกประสงค์
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ความสำ�เร็จขององค์กร

ด้านสุขภาพอนามัย
• โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
เพื่อสร้างอาชีพให้ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยในหลวง
รัชกาลที่ ๙ เริ่มจากปี 2561 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(มหาชน) สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านหลบมุมปลูกผักปลอด
สารพิษ เพาะเห็ด และทำ�น้ำ�สมุนไพร สร้างรายได้ให้กลุม่ จำ�นวน 379,800 บาท
ในปี 2562 บริษัทฯ ขยายผลโครงการเลี้ยงหมูหลุมสามารถสร้างรายได้
ให้กับกลุ่ม จำ�นวน 27,500 บาท และสมาชิกได้แบ่งรายได้ร้อยละ 10 จาก
การขายไว้ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในชุมชนอีกด้วย

• โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพชุมชน
บริ ษั ท ศรี ต รั ง โกลฟส์ (ประเทศไทย) จำ�กั ด
(มหาชน) ได้กำ�หนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน
อาชีพชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ โดยการซื้อสินค้าจาก
ชุมชน มาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เช่น ของ
เยี่ยมพนักงานคนพิการที่บริษัทจ้างงาน กระเช้า
ปีใหม่ ปี 2562 มีการสั่งทำ�กระเช้าปีใหม่ จาก
ชุมชนบ้านหลบมุม ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า 20,000 บาท

กลุม่ บริษทั คำ�นึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของคนในชุมชนและสังคม บริษทั ศรีตรัง
โกลฟส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) จึงได้ส่งมอบความห่วงใย ผ่านการสนับสนุน
ถุงมือยางทางการแพทย์ให้กับชุมชนและ หน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการป้องกัน
การสัมผัสอย่างปลอดภัย เช่น ศูนย์รบั บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บล มหาวิทยาลัย มูลนิธปิ อ่ เต๊กตึง้ Soi dog และ มูลนิธริ กั ษ์แมว ปันใจให้แมวจร
ซึง่ นอกจากสุขภาพอนามัยของผูใ้ ช้งานแล้ว การให้การสนับสนุนถุงมือในการจัดกิจกรรม
ทำ�หมันแมวและสุนขั จรจัด หรือการออกค่ายฉีดวัคซีนพิษสุนขั บ้า เพือ่ ร่วมช่วยแก้ปญ
ั หา
สังคมอีกทางหนึง่
• โครงการ “ปันน้ำ�ใจสู่ผู้ป่วยเรื้อรัง”
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ ร่วมกับ
หน่วยสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
บริจาคถุงมือและมอบสิ่งของจำ�เป็นที่ได้จากการบริจาคของพนักงานให้กับผู้ป่วย
เพือ่ ใช้ในการรักษาตัวทีบ่ า้ น จำ�นวน 15 ราย โดยตัวแทนบริษทั ฯ ได้รว่ มลงพืน้ ที่
กับเจ้าหน้าทีแ่ ละอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ่ า้ นเป็นเวลา 6 เดือนครัง้ เพือ่ ติดตาม
ดูอาการของผู้ป่วย โดยหวังว่าการได้ใช้ถุงมือของบริษัทฯ ในการรักษาจะทำ�ให้
ผูป้ ว่ ยมีอาการดีขน้ึ ทัง้ นีจ้ ากการลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มครัง้ ที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน 2562
พบว่ามีผปู้ ว่ ย 1 ราย อาการดีขน้ึ และสามารถกินอาหารและเดินเองได้
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การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ด้อยโอกาส
บริษัทฯ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ ทั้งในการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน เงินช่วยเหลือ ถุงยังชีพ น้ำ�ดื่มศรีตรัง และถุงมือทางการแพทย์ทั้งในรูปแบบ
องค์กรเป็นผู้ให้การให้ความช่วยเหลือโดยตรง และการให้ความช่วยเหลือผ่านลูกค้า
และพันธมิตรของบริษัท ปี 2562 บริษัทฯ ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม
จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม โดยการสนับสนุนเรือท้องแบน
น้ำ�ดื่มศรีตรัง ถุงยังชีพ และสิ่งของที่จำ�เป็นรวมเป็นเงิน 25,000 บาท

ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
บริษัทฯ ยังคงให้การสนับสนุนงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นในทุกชุมชนที่
โรงงานตั้งอยู่ ทุกภาค ทุกศาสนา เช่น การแข่งขันเรือยาว บุญบั้งไฟ การถวาย
น้ำ�ปานะ และตั้งโรงทานในช่วงปฏิบัติธรรม ของจังหวัดทางภาคอีสาน การสนับสนุน
ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐิน ทอดผ้าป่า กิจกรรมละศีลและส่งเสริมเอี๊ยะตีกาฟ
ในเดือนรอมฎอน ของพี่น้องชาวมุสลิม เพื่อเป็นการร่วมรักษาวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น

ด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่ดี
นอกจากการจัดทำ�ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน บริษัทฯ ยังให้ความสำ�คัญกับการร่วมอนุรักษ์ และดูแล
สิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม โดยผ่านโครงการและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ี
		 •
		
		
		

กิจกรรมปล่อยพันธุส์ ตั ว์นำ�้ คืนสูธ่ รรมชาติ
บริษทั ฯ คำ�นึงถึงการฟืน้ ฟูระบบนิเวศน์ และห่วงโซ่อาหาร โดยร่วมกับหน่วยงานท้องถิน่ และองค์กรต่างๆ
จัดกิจกรรม สร้างฝาย การปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ�คืนสู่แม่น้ำ� ลำ�คลอง และทะเล เพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ ห่วงโซ่
อาหารและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
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• กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว และการสร้างฝาย
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับการร่วมรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และร่วมลดภาวะโลกร้อน
โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการสร้างฝายเพื่อช่วยคืน
ความสมดุ ล ให้ กั บ ผื น ป่ า จึ ง จั ด ให้ มี กิ จ กรรมการปลู ก ต้ น ไม้ ทั้ ง ภายในบริ ษั ท และภายนอก
โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เป็นประจำ�อย่างสม่ำ�เสมอทุกปี
• โครงการศรีตรังจิตอาสา
เป็นการเสริมสร้าง และปลูกจิตสำ�นึกการมีจิตสาธารณะให้กับพนักงาน ในการร่วมบำ�เพ็ญ
ประโยชน์ ร่วมพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่และสภาพแวดล้อมของทั้งชุมชนใกล้และสังคมไกล เช่น
หมู่บ้าน วัด โรงเรียน ตลาดเพื่อช่วยปรับปรุงและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นการสร้างความ
สามัคคี ให้กับพนักงานในองค์กร รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการอยู่ร่วมกับชุมชน
ได้อย่างยั่งยืน เช่น กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์ กิจกรรมถนนสดใสให้ชุมชน จิตอาสาพิทักษ์
ศาสนสถาน
• กิจกรรม เติมสี เติมใจ ให้บางหมาก
บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) สาขาตรัง ส่งพนักงานจิตอาสาร่วมกันทาสี
อาคาร ปิดเชิงชายไม้ 7 ปิดหน้าจัว่ และพัฒนาศาลาเอกประสงค์ (บ้านบางหมาก) โดยกิจกรรมดัง
กล่าวเป็นการตอบสนองความต้องการของชุมชน และสนับสนุนนโยบายการมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและสังคมของบริษทั อันจะช่วยสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องชุมชนไปพร้อมๆ กับการดำ�เนินธุรกิจ
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การดำ�เนินงานด้านสังคม

• โครงการ “บรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิม้ ”
เป็ น โครงการแสดงถึ ง ความตั้ ง ใจของบริ ษั ท ที่ พ ร้ อ มสร้ า งรอยยิ้ ม ให้
ชุ ม ชนน่ า อยู่ แ ละปลอดอุ บั ติ เ หตุ ” ด้ ว ยการรณรงค์ ใ ห้ คู่ ค้ า เกษตรกร
สวนยาง เจ้าของรถบรรทุก ร่วมใจกันขนส่งยางพาราด้วยรถที่ได้มาตรฐาน
ป้องกันไม่ให้น้ำ�จากยางก้อนถ้วยรั่วไหลลงบนถนน โดยจัดทำ�มาตรฐาน
รถบรรทุกและมอบสติ๊กเกอร์ให้กับรถบรรทุกที่ผ่านมาตรฐานที่กำ�หนด
สรุปผลดำ�เนินงาน ในปี 2562 กลุม่ โรงงานยางแท่งท่มี กี ารขนส่งยางก้อนถ้วย
ทั้งหมด 17 สาขา พบว่ามีรถขนส่งยางพาราที่ได้ตามมาตรฐานตามเกณฑ์
ที่กำ�หนดไว้เฉลี่ยถึงร้อยละ 98.7

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

• โครงการ ดินดีมปี ระโยชน์: แปรรูปกากตะกอนเป็นปุย๋ อีนทรียส์ ชู่ มุ ชน
ปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดโครงการนำ�ร่องทำ�การทดลองผลิตปุ๋ย และสูตรปุ๋ย
จากความร่วมมือระหว่างบริษทั และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ�นาญการ
กลุม่ อารักขาพืช สำ�นักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี เพือ่ ให้ความรูก้ ารแปรรูปกาก
ตะกอนดินเป็นปุย๋ อินทรียแ์ ละการใช้ปยุ๋ อินทรียอ์ ย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกษตรกร
หรือผู้ท่สี นใจ การลดการใช้ป๋ยุ เคมี เป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน
สามารถลดค่าใช้จา่ ยโดยการผลิตปุย๋ ใช้เองในชุมชน ทัง้ นี้ กากตะกอนทีน่ ำ�มา
ผลิตปุย๋ ได้ผา่ นการตรวจวิเคราะห์แล้วว่ามีสารอาหารสำ�หรับพืชและไม่มกี ารปน
เปือ้ นค่าโลหะหนักทีเ่ ป็นอันตราย
ปี 2562 มีการดำ�เนินการ 2 สาขา คือสาขานราธิวาส และสาขาปัตตานี โดยได้รว่ มงาน
จังหวัดเคลือ่ นที่ และจัดงานบรรทุกยางติดรางสร้างรอยยิม้ แจกปุย๋ อินทรียส์ ชู่ มุ ชน
รวม 390 ถุง และมอบกากตะกอนดิน จำ�นวน 10 ตัน ให้สำ�นักงานเกษตรจังหวัด
ปัตตานีเพือ่ ไปใช้ประโยชน์

ทั้งนี้ สามารถดูกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
www.sritranggroup.com ภายใต้หัวข้อการพัฒนาความยั่งยืน
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นโยบายและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำ�คัญในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจ โดยการกำ�หนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและแนวทางการดำ�เนินงานเพื่อให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการปลูกจิตสำ�นึกให้กับพนักงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมสีเขียวในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งภายใน และภายนอก
องค์กรผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ซึ่งขับเคลื่อนโดยคณะทำ�งานสิ่งแวดล้อมของโรงงาน และมีตัวแทนฝ่ายบริหารจากส่วนกลางเป็นผู้ควบคุมดูแลระบบและรายงานผล
การดำ�เนินงานต่อกรรมการบริษัท
ปี 2562 ฝ่ายคุณภาพได้มีการปรับปรุงและควบรวมนโยบายด้านระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนโยบาย
การอนุรักษ์พลังงานภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐) เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร
ภายใต้นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน “มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำ�แห่งอุตสาหกรรมยางสีเขียว” โดยมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ ดังนี้

01

03

บริษัทสีเขียว (Green Company)
• ปฏิบัติตามขอกําหนดและพันธะสัญญา
• พัฒนาระบบมาตรฐาน
• เพิ่มศักยภาพของบุคลากร

การสรรหาวัตถุดิบสีเขียว
(Green Procurement)
• สรางความตระหนักฯ ตอคูคาตลอด
หวงโซอุปทานเพื่อการพัฒนารวมกัน
อยางยั่งยืน

02

กระบวนการผลิตสีเขียว (Green Process)
• ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน
• สภาพการทํางานที่มีสุขอนามัย ปลอดภัย
• มุงเนนการบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ
• อนุรักษพลังงาน ทรัพยากร และปองกันมลพิษ
• ลดการเกิดของเสีย การนํากลับมาใชซํ้า

บริษัทฯ นำ�ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้ามาบริหาร
จั ด การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และยั ง คงกำ�หนดเป้ า หมาย
ของโรงงานยางแท่งที่สร้างใหม่ต้องได้รับการรับรอง
ภายใน 1 ปีหลังจากที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน
ISO 9001
ในปี 2562 มีบริษัทฯ ที่ได้รับการรับรองระบบ ISO
14001 แล้วทั้งหมดเป็นจำ�นวน 14 บริษัท

ผลิตภัณฑสีเขียว (Green Product)
• ผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานปลอดภัยและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

04
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์พลังงาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำ�กัด ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี นอกจากการเข้าร่วมโครงการจัดทำ�คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์และองค์กร บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำ�
โรงงาน เพื่อจัดทำ�มาตรการประหยัดพลังงานและมีการดำ�เนินงานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ และบรรลุเป้าหมายการอนุรักษ์
พลังงาน เช่น การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทนเชื้อเพลิงชีวมวล ลดการใช้ก๊าซ LPG บริษัทฯ ได้กำ�หนดกลยุทธ์แนวทางและเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการพลังงาน ดังนี้
• ตรวจสอบอุปกรณ์ เครือ่ งจักร อย่างสม่ำ�เสมอเพือ่ รักษา
สภาพการทำ�งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• ปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นแปลงอุ ป กรณ์ เครื่ อ งจั ก ร
ให้เหมาะสมเพือ่ ลดการใช้พลังงาน
• ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกเพือ่ นำ�มาใช้ภายในบริษทั

การดำ�เนินงาน

พลังงานไฟฟาแยกตามกลุมผลิตภัณฑ
กลุมยางธรรมชาติ*

กลุมผลิตภัณฑถุงมือยาง**

หนวย: (กิโลวัตต-ชั่วโมง)/ตัน

หนวย: (กิโลวัตต-ชั่วโมง)/ลานชิ�น

325.32

9,810.85

330.46

9,596.40

325.14

9,446.91

เป้าหมาย
• ลดอัตราส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ลง 5% เทียบกับปีฐาน 2560

2560

2561

2562

*กลุมยางธรรมชาติ ประกอบดวย ยางแผน นํ้ายางขน และยางแทง
**กลุมผลิตภัณฑถุงมือยางรวม 3 สาขา คือหาดใหญ สุราษฎรธานีและตรัง

2560

2561

2562

การปลูกจิตสำ�นึกให้กับพนักงาน

No Plastic
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นอกจากการกำ�หนดนโยบายลดการใช้
พลังงานในสายการผลิต บริษัทฯ ส่งเสริม
ให้ พ นั ก งานตระหนั ก และให้ ค วามสำ�คั ญ
ในการใช้ พ ลั ง งานในชี วิ ต ประจำ�วั น เช่ น
ใช้ ถุ ง ผ้ า แทนถุ ง พลาสติ ก การลดการ
ใช้ ก ระดาษ ยกเลิ ก การใช้ ก ล่ อ งโฟมและ
ลดใช้ ถุ ง พลาสติ ก แบบใช้ ค รั้ ง เดี ย ว การ
ปั่นจักรยานในโรงงาน การรณรงค์การคัดแยกขยะตามประเภทเพื่อสนับสนุนการนำ�กลับไปใช้ใหม่และ
ลดปริมาณขยะที่ส่งกำ�จัด ตลอดจนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในองค์กรและการมีส่วนร่วมปลูกป่า
สร้างฝายกับชุมชนและหน่วยงานรัฐ

ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การปลอยกาซเร�อนกระจก* (ขอบเขต 1 และ 2) ป 2562

โครงการอนุรักษพลังงาน ป 2562 กลุมยางธรรมชาติ

(หนวย : tCO2-eq)

จํานวนโครงการ 35 เร�่อง

กอนปรับปรุง

เง�นลงทุน
4,577,835 บาท
คาใชจายที่ลดได
19,167,281 บาท

หลังปรับปรุง

ผลิตภัณฑ
ยางธรรมชาติ

ประเภท 1

ประเภท 2

11,266

89,672

100,939
16,710,216.44
(กิโลวัตต-ชั่วโมง)

ความสำ�เร็จขององค์กร

11,325,383.78
(กิโลวัตต-ชั่วโมง)

ลดได 5,384,832.66 (กิโลวัตต-ชั่วโมง)
สามารถลดการปลอยกาซเร�อนกระจก 3,135 tCO2-eq

ผลิตภัณฑ
ถุงมือยาง

23,961

110,432

*คาการปลอยกาซเร�อนกระจก scope 1 และ 2
เปนคาประมาณการที่คํานวณจากวัตถุดิบและ
พลังงานหลักขององคกรโดยใชโปรแกรมการ
คํานวณคารบอนฟ�ตพร��นทของสํานักงาน/โรงแรม
และอื่นๆ ของ TGO โดยยังไมไดมีการขอรับรอง

134,939

ปร�มาณการปลอยกาซเร�อนกระจกตอหนวยการผลิต
(ขอบเขต 1 และ 2)

0.12
tCO2-eq/ตัน

tCO2-eq/ลานชิ�น

6.69

ผลิตภัณฑ
ยางธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ
ถุงมือยาง

บร�ษัทฯ ตั้งเปาหมายลดการปลอยกาซเร�อนกระจก
เทียบเทากาซคารบอนไดออกไซดตอหนวยผลิตภัณฑ
ลง 5% ภายในป 2567 เทียบกับปฐาน 2562
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ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การบริหารจัดการน้ำ�ขององค์กร
ทรั พ ยากรน้ำ� เป็ น ทั้ ง ต้ น ทุ น และทรั พ ยากรที่ จำ�เป็ น ต่ อ การผลิ ต และด้ ว ยปั จ จุ บั น ที่
ประเทศไทยกำ�ลังประสบภาวะภัยแล้งที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงกำ�หนดแนวทางการบริหาร
จัดการน้ำ�อย่างยั่งยืน ดังนี้
• ต้องจัดหาให้มีเพียงพอต่อการใช้งานและมีคุณภาพของน้ำ�ที่เหมาะสม
• คำ�นึงถึงคุณภาพและปริมาณการใช้นำ�้ เพือ่ ไม่ให้สง่ ผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน
• กำ�หนดเป้าหมายในการใช้นำ�้ อย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ทุกปีโดยหลักการ 3 R

การบำ�บัดน้ำ�เสีย
บริษัทฯ จัดให้มีระบบบำ�บัดน้ำ�เสียที่ได้มาตรฐานโดยน้ำ�ทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานจะ
ต้องผ่านตามกฎหมายโรงงานน้ำ�ยางข้น สาขาตรังและโรงงานผลิตถุงมือสาขาหาดใหญ่
และสาขาสุราษฎร์ธานีท่ีมีการระบายน้ำ�ทิ้งออกสู่สาธารณะได้มีการติดตั้งระบบ BOD
online ซึง่ มัน่ ใจได้วา่ น้ำ�ทีร่ ะบายออกสูส่ าธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย
บริษัทฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการบำ�บัดน้ำ�เสียเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโรงงานยางแท่ง
ที่สามารถนำ�น้ำ�หลังผ่านการบำ�บัดกลับมาหมุนเวียนใช้ในการผลิต 100% ช่วยลดการ
ใช้ทรัพยากรน้ำ�ที่ใช้ในการผลิต

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

โดยกำ�หนดกลยุทธ์ ดังนี้
• ตรวจสอบและควบคุมระบบบำ�บัดน้ำ�เสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
• พัฒนาระบบบำ�บัดน้ำ�เสียให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถนำ�น้ำ�กลับมาใช้ใหม่
• นำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบและควบคุม
ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย

เป้าหมาย
• น้ำ�ที่ผ่านการบำ�บัดแล้วสามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่ 100%

การดำ�เนินการ
• จัดทำ�บ่อ Emergency เพื่อบริหารจัดการน้ำ�เซรั่มจากยางก้อนถ้วยก่อนเข้าระบบ
บำ�บัดน้ำ�เสีย
• การใช้น้ำ�รีไซเคิลในกิจกรรมต่างๆ

ปริมาณน้ำ�เข้าระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย (เฉลี่ย ลบม./วัน)
(อ้างอิงข้อมูลจากรายงาน, ทส.1)
ยางแทง ระบบ AL

ยางแทง ระบบ AS

4,060

นํ้ายางขน

ยางแผน

2,274

ถุงมือยาง

382 120 1,238

2562
3,140

1,513

218 146 1,176

2561
4,232

1,700

442 250 1,051

2560
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

*กลุ่มผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง 3 สาขา คือหาดใหญ่ สุราษฎร์ธานีและตรัง
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ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

การจัดการมลพิษทางอากาศ
บริษัทฯ ติดตั้งระบบบำ�บัดอากาศ ตามประเภทของการผลิต โดยเฉพาะโรงงานยางแท่งซึ่งพบว่าอาจส่ง
ผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง บริษัทฯ มีการบริหารการจัดการ ดังนี้
• กลิ่นที่เกิดขึ้นจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ของวัตถุดิบยางก้อนถ้วย โดยการใช้น้ำ�ส้มควันไม้ และ
สารอินทรีย์ฉีดพ่น เป็นช่วงเวลาอย่างสม่ำ�เสมอ
• กลิ่นจากการอบยางกลิ่นจากการผลิตยางผสม (Mixture) มีการติดตั้งระบบบำ�บัดกลิ่น Wet
scrubber, Deorizer และ Bio-Filter
• คุณภาพอากาศจาก Boiler ติดตั้งระบบ Multi-cyclone เพื่อบำ�บัดอากาศก่อนปล่อยออกสู่
ภายนอก ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศหลังการบำ�บัดผ่านตามมาตรฐานทุกค่าควบคุม ตาม
กฎหมายกำ�หนด
บริษัทฯ ได้พยายามบริหารจัดการลดผลกระทบจากแหล่งกำ�เนิด แต่ด้วยสภาพอากาศ
และทิศทางลมก็เป็นปัจจัยสำ�คัญที่อาจทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง
ในบางเวลา ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง เพิ่ ม มาตรการในการบริ ห ารจั ด การกิ จ กรรมและ
กระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบทั้งภายในโรงงานและชุมชนใกล้เคียง ดังนี้
• กำ�หนดแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อลดผลกระทบด้านกลิ่นจากกิจกรรมภายในโรงงาน
• ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในการบำ�บัดกลิ่นจากกระบวนการอบยางแท่งให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
• กำ�หนดวิธีการตรวจวัดหรือคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ
โรงงาน
• กำ�หนดให้มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงที่เป็นต้นเหตุ
ของกลิ่น

• ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายบอยเลอร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามกฎหมาย 100%
• ลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำ�ให้เกิดผลกระทบเรื่องกลิ่น

การดำ�เนินงาน
• โครงการบำ�บัดกลิ่นจากกระบวนการอบยางแท่งโดยใช้การกรองแบบชีวภาพ
(Bio-Filter) ที่โรงงานสาขา เลย เป็นสาขานำ�ร่องเพื่อขยายผล
• การจัดทำ�อาคารจัดเก็บวัตถุดิบยางก้อนถ้วยระบบปิด
• ติดตั้ง Siding หรือผนังกั้นของอาคารผลิตและจัดเก็บยางเครฟ

เป้าหมาย
• สามารถบำ�บัดและกำ�จัดกลิ่นที่เกิดขึ้นจากการอบยางและการผลิตยางผสมโดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
• สามารถคาดการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนจากการประกอบกิจการ
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ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การจัดการของเสีย
บริษทั ฯ ได้นำ�ระบบการจัดการของเสียตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) มา
เป็นแนวทางในการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้วในโรงงานกลับมาใช้ซำ�้ หรือนำ�ไปใช้ทดแทนใน
หน่วยงานอืน่ เพือ่ เป็นการลดการส่งกำ�จัด จากโครงการ Waste to Value ทีด่ ำ�เนินการ
มาตัง้ แต่ ปี 2558 และ เริม่ ต้นนำ�หลักการ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
มาเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยการนำ�กลับมาใช้ประโยชน์
ภายในโรงงาน ในปี 2561 ตลอดจนการรณรงค์ปลูกจิตสำ�นึกให้พนักงานทราบถึงผล
กระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ บริษทั ฯ ได้ขบั เคลือ่ นกิจกรรมภายในโรงงาน โดยกำ�หนดแนวทางดังนี้
• ใช้วัตถุดิบและวัสดุท่มี ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้แก่
วัสดุทใ่ี ช้ตง้ั แต่การผลิตไปจนถึงการส่งมอบให้กบั ผูบ้ ริโภค
• การคัดแยกและนำ�กลับไปใช้ซำ�้
• การปรับปรุงกระบวนการทำ�งานเพือ่ ช่วยลดปริมาณของเสียทีเ่ กิดขึน้ ให้นอ้ ยทีส่ ดุ

เป้าหมาย
• ลดปริมาณของเสียต่อหน่วยผลิตลง 5% เทียบกับปีฐาน 2562

การดำ�เนินงาน

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

เรือ่ ง Save Cost Waste “Green Company”
บมจ. ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี สาขาหาดใหญ่
หลักการ นำ�เก๊ะวางยางของเก่ามาปรับปรุงใหม่แทนการสัง่ ทำ�ใหม่

ผลที่ได้
ต้นทุนการสัง่ ทำ�เก๊ะวางยางใหม่ตวั ละ
9,815 บาท
จำ�นวน 165 ตัว คิดเป็นเงิน
1,619,475 บาท
ต้นทุนการปรับปรุงของเดิมตัวละ
5,980 บาท
จำ�นวน 165 ตัว + ต้นทุนแพลทรับน้ำ�หนัก 15,000 บาท
1,001,700 บาท

ลดต้นทุนได้จำ�นวน

617,775 บาท

บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มยางธรรมชาติ
จำ�นวน (บาท)
ค่าใช้จ่ายเพื่ออุปกรณ์ควบคุมมลพิษ

• โครงการการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้ว waste to value
แยกประเภทจัดเก็บ เพือ่ ให้สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์
ต่อ หรือ ส่งกำ�จัดตามกฎหมาย
• โครงการลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหารและ
ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวภายในบริษัท
• โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุไม่ใช้แล้ว
• โครงการประกวด Kaizen

62 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน)

ค่าบำ�บัดน้ำ�ทิ้ง (ค่าใช้จ่ายระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย)

55,932,439

ค่าบำ�บัดมลพิษอากาศ (ค่าไฟฟ้า + ค่าน้ำ�)

19,757,134

ค่ากำ�จัดของเสีย

3,428,909

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันสิ่งแวดล้อม
ค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

3,722,166

ค่าใช้จ่ายปรับปรุงระบบบำ�บัดกลิ่น

31,744,569

คาใช้จ่ายปรับปรุงระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย

39,393,333

ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

ปริมาณของเสียต่อหน่วยการผลิต ( กก. ต่อล้านชิน้ )
347.7

426.0

312.5

2562

2561

2560

การกำ�จัด
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ถงุ มือยาง
นํามาใชซํ้า/นํามาใช ใหม (ตัน/ป)
2562

621.3

ฝงกลบ (ตัน/ป)
3,192.2

2562

1,360.5

2561
2560

สงกําจัด (ตัน/ป)

751.5

2,507.7

2561
2560

กากอุตสาหกรรมอันตราย

1,623.6
กากอุตสาหกรรมไมอันตราย

2562
2561

2560

319.0
2,851.1
330.6
3,076.0
418.2
1,623.6

3,170.1
3,406.6

2,041.8

ขยะเทศบาล
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ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

ผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ�ที่ผ่านการบำ�บัด
ปี 2562
สาขา

ปี 2561

ปี 2560

BOD
มาตรฐาน

COD
มาตรฐาน

SS
มาตรฐาน

pH
มาตรฐาน

BOD
มาตรฐาน

COD
มาตรฐาน

SS
มาตรฐาน

pH
มาตรฐาน

BOD
มาตรฐาน

COD
มาตรฐาน

SS
มาตรฐาน

pH
มาตรฐาน

< 20 ppm

< 120 ppm

< 60 ppm

5.5 – 9

< 20 ppm

< 120 ppm

< 60 ppm

5.5 – 9

< 20 ppm

< 120 ppm

< 60 ppm

5.5 – 9

กลุม่ ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ
ทุง่ สง

14.0

65.5

30.0

7.5

27.5

113.5

46.5

7.5

20.0

69.0

25.0

7.2

สิเกา

14.9

74.1

27.6

7.5

17.6

71.3

23.5

7.6

23.0

57.0

16.0

7.6

ตรัง

8.5

27.0

9.0

8.0

10.0

43.0

19.0

8.1

8.5

25.3

10.3

7.7

หาดใหญ่

3.5

37.5

13.3

7.3

0.47

3.3

0.3

7.2

3.00

12.0

4.5

8.0

บึงกาฬ

11.8

63.1

16.7

6.9

7.0

105.0

39.0

7.1

16.0

58.0

19.0

7.1

บุรรี มั ย์

6.6

78.0

18.8

7.4

10.4

87.0

18.8

7.2

6.8

49.0

8.3

7.6

มุกดาหาร

8.3

93.5

23.5

7.1

21.0

86.7

33.8

7.0

2.8

45.0

5.0

7.5

อุดรธานี

4.0

53.5

9.5

7.1

4.4

76.0

13.0

7.4

3.4

51.0

10.0

7.3

อุบลราชธานี

5.0

35.9

5.5

6.9

7.4

61.0

15.0

7.6

7.5

83.5

32.1

7.31

พิษณุโลก

8.8

75

11.0

7.6

3.9

61.8

10.2

7.1

11.0

78.0

14.0

7.3

หาดใหญ่

6.33

89.1

8.1

8.2

4.9

98.7

17.4

8.4

6.17

99.8

8

8.5

สุราษฎร์ธานี

6.3

97.5

18.2

7.9

5.8

84.5

24.0

8.3

5.4

76.3

23.1

8.1

ตรัง

11.5

90.6

22.1

8.07

9.7

72.4

21.7

7.88

5.3

42.0

11.9

8.26

กลุม่ ผลิตภัณฑ์ถงุ มือยาง

หมายเหตุ มาตรฐานคุณภาพน�้ำทิ้งเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน�้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560
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ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

TSP
มาตรฐาน

SO2
มาตรฐาน

NO2
มาตรฐาน

CO
มาตรฐาน

TSP
มาตรฐาน

SO2
มาตรฐาน

NO2
มาตรฐาน

CO
มาตรฐาน

TSP
มาตรฐาน

SO2
มาตรฐาน

NO2
มาตรฐาน

CO
มาตรฐาน

< 320 mg/
m3
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ

<60 ppm

<200 ppm

<690 ppm

< 320 mg/
m3

<60 ppm

<200 ppm

<690 ppm

< 320 mg/
m3

<60 ppm

<200 ppm

<690 ppm

สาขา

ทุง่ สง

9.4

2.0

3.8

24.8

7.7

2.5

1.0

4.0

16.5

2.0

1.0

21.2

สิเกา

29.6

37.9

77.9

472.0

76.1

25.5

35.6

400.3

52.6

24.2

40.2

542.5

บึงกาฬ

193.0

2.3

4.7

542.5

30.0

20.0

82.0

168.0

160.1

40.0

130.0

62.0

บุรรี มั ย์

16.6

11.0

83.6

180.8

91.6

5.0

3.0

304.0

151.7

28.1

118.2

151.7

มุกดาหาร

122.0

4.5

7.0

85.0

285.0

11.0

3.7

219.0

72.4

8.0

3.0

14.0

อุดรธานี

29.7

27.8

146.5

635.0

33.0

2.1

20.8

260.6

62.5

24.9

62.2

383.3

อุบลราชธานี

113.9

8.0

5.2

108.6

143.9

6.4

3.2

170.4

80.6

N/A

N/A

N/A

พิษณุโลก
113.5
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ถงุ มือยาง

7.0

6.0

56.0

37.6

7.5

10.5

65.8

28.1

6.1

81.7

168.1

หาดใหญ่

222.3

1.8

82.9

347.5

212

6.6

70.2

486

202

4.8

61.9

541

สุราษฎร์ธานี

66.4

0.0

31.00

374.8

70.0

2.3

100.0

408.6

76.66

1.00

54.0

389.6

ตรัง

104.5

3.3

62.7

534.9

224.5

13.6

57.9

569.8

121.1

17.9

36.6

471.4

หมายเหตุ มาตรฐานคุณภาพอากาศเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำ�หนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
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ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

ของเสียจากกระบวนการผลิต
สาขา

ขยะรีไซเคิล (เศษเหล็ก)

ขยะรีไซเคิล (พลาสติก)

ขยะอันตราย (น้ำ�มันใช้แล้ว)

ตัน

ตัน

ตัน

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ทุ่งสง

21.0

22.2

69.2

-

12.3

8.5

-

0.6

1.2

สิเกา

62.1

33.9

236.9

-

-

0.8

-

2.1

3.3

-

6.9

8.8

-

-

-

-

1.4

2.2

ตรัง

9.6

-

40.3

-

0.4

2.9

-

-

1.8

มุกดาหาร

20.0

-

1.8

-

-

-

-

-

0.7

บุรีรัมย์

2.3

3.8

5.4

-

-

-

-

-

-

อุดรธานี

3.1

19.0

14.2

0.3

1.1

0.3

3.4

1.4

0.6

อุบลราชธานี

11.9

34.6

32.1

2.7

1.7

2.1

-

2.0

3.0

พิษณุโลก

11.5

17.3

1.9

6.1

10.0

-

7.0

-

3.8

รวม

141.5

137.8

410.5

9.1

25.5

14.6

10.4

7.5

16.5

หาดใหญ่

127.5

82.9

149.2

78.7

24.6

221.7

1.2

-

-

สุราษฎร์ธานี

221.8

224.9

305.6

136.8

164.2

48.4

1.7

0.5

1.5

ตรัง

14.0

826.3

-

33.9

33.6

24.9

7.1

2.4

-

รวม

363.3

1,134.1

454.8

249.3

419.5

84.5

9.9

2.8

1.5

กลุม่ ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ*

บึงกาฬ

*เฉพาะสาขาที่ขอรับรอง ISO14001
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ถงุ มือยาง
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ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

รางวัลแห่งปี 2562

รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) 2019

รางวัล อย. Quality Award 2019

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Sustainability
Investment (THSI) 2019 หรื อ รายชื่ อ “หุ้ น ยั่ ง ยื น ” ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 5 จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล อย. Quality
Award 2019 เป็นปีที่ 8 จากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา มอบให้กับ
สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยสำ�หรับลูกค้าและดำ�เนินงาน
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
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ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Sustainability Disclosure
Award ประจำ�ปี 2562 ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure
Recognition)

และความมั่นคงของมนุษย์
- บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน) ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงาน
ด้านคนพิการดีเด่น ประจำ�ปี 2562 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์

รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำ�ปี 2562

โล่ประกาศเกียรติคุณการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

Sustainability Disclosure Award ประจำ�ปี 2562

- บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุน
งานด้านคนพิการดีเด่น ประจำ�ปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกระทรวงพัฒนาสังคม

68 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
การส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านการบริหารจัดการน้ำ�เสียของ
แหล่งกำ�เนิดมลพิษ ระดับทอง ปี 2562

ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม

เกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำ�เสียของแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ด้านการบริหารจัดการน้ำ�เสียของแหล่งกำ�เนิดมลพิษระดับเงิน ประจำ�ปี พ.ศ. 2562

รับรองมาตรฐานระดับสากล FSCTM (Forest Stewardship Council™)
กลุ่มบริษัทศรีตรังได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล FSCTM (Forest Stewardship
Council™) ทั้งประเภท FSC-FM (Forest Management Certification) มาตรฐาน
การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน และ FSC-COC (Chain-of-Custody Certification)
มาตรฐานการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์

ได้รับการรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ได้รับการรับรองสถานภาพ
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ จากกรมศุลกากร

ผ่านการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
บริษัท หน่ำ�ฮั่วรับเบอร์ จำ�กัด ผ่านการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 (ระดับที่ 2) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

รางวัลสถานประกอบการสร้างเสริมวินัย ใส่ใจสุขภาพ 2562
บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน) สาขาสิเกา และ บริษทั สะเดา พี.เอส.รับเบอร์
จำ�กัด รับรางวัลสถานประกอบการสร้างเสริมวินัย ใส่ใจสุขภาพ 2562

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
อย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous 2562)
- บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ สาขาสิเกา สาขา
ทุ่งสง สาขาพิษณุโลก สาขาชุมพร
- บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำ�กัด และบริษัทรับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำ�กัด สาขา
บึงกาฬ สาขาบุรีรัมย์

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำ�เร็จขององค์กร

- บริษัท หน่ำ�ฮั่วรับเบอร์ จำ�กัด
- บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำ�กัด
- บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด สาขาหาดใหญ่

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 2562
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว...เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน โดยมีบริษัทฯ ได้รับการรับรอง ดังนี้
• อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 จำ�นวน 5 โรงงาน คือ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
จำ�กัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์, สาขาสระแก้ว สาขาเลย สาขาปัตตานี และ สาขา
นราธิวาส
• อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 จำ�นวน 2 โรงงาน คือ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
จำ�กัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง และบริษัทอันวาร์พาราวูด จำ�กัด
• อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 จำ�นวน 18 โรงงาน คือ
- บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่, สาขาตรัง,
สาขาสิเกา, สาขาทุ่งสง, สาขาอุดรธานี, สาขาชุมพร, สาขาสุราษฎร์ธานี, สาขา
กาญจนดิษฐ์, สาขาอุบลราชธานี และสาขาพิษณุโลก
- บริษัทรับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำ�กัด และบริษัทรับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำ�กัด
สาขาบึงกาฬ, สาขาบุรีรัมย์, สาขามุกดาหาร
- บริษัท หน่ำ�ฮั่วรับเบอร์ จำ�กัด
- บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำ�กัด
- บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด สาขาหาดใหญ่
- บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด สาขาสุราษฎร์ธานี
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ข้อมูลองค์กร

การดำ�เนินงานขององค์กร

การดำ�เนินงานด้านสังคม
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GRI CONTENT INDEX
General Standard Disclosures
GRI
Standard Title

Disclosure
Number

Disclosure Title

Page

Organizational Profile
GRI 102
102-1
Name of the organization
Activities, brands, products, and services
General Disclosures 102-2

6
10-11

SDGs

GRI 101: Foundation 2016
General Disclosures

102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-9
102-10
102-11
102-12
102-13

Location of headquarters
Location of operations
Ownership and legal form
Markets served
Scale of the organization
Information on employees and other workers
Supply chain
Significant changes to the organization and its supply chain
Precautionary Principle or approach
External initiatives
Membership of associations
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6
9
7
9
6
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Disclosure Title
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Strategy
102-14
Statement from senior decision-maker
102-15
Key impacts, risks, and opportunities
Ethics and Integrity
102-16
Values, principles, standards, and norms of behavior
102-17
Mechanisms for advice and concerns about ethics

2, 5
28-31
4, 12-13, 26-28
12-13, 26-27

Governance
102-18

Governance structure

8

102-19

Delegating authority

26-27

102-20

Executive-level responsibility for economic, environmental, and
social topics
Composition of the highest governance body and its
committees
Conflicts of interest

102-22
102-25
102-27
102-29

Collective knowledge of highest governance body

102-32
102-35
102-36

Highest governance body’s role in sustainability reporting
Remuneration policies
Process for determining remuneration

Identifying and managing economic, environmental, and social
impacts

SDGs 16-Ethics and
lawful behavior

8
8

SDG16-Inclusive
decision making

13,
Annual report
26
15-16, 23,
30-31, 49,
58-62
22
37
37

SDG 11-Sustainable
transportation,
SDG12-Air quality
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GRI
Standard Title

การดำ�เนินงานขององค์กร

Disclosure
Number

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

Disclosure Title

GRI 102
Stakeholder Engagement
General Disclosures 102-40
List of stakeholder groups
102-42
Identifying and selecting stakeholders
102-43
Approach to stakeholder engagement
102-44
Key topics and concerns raised
Reporting Practice
102-46
Defining report content and topic Boundaries
102-47
List of material topics
102-48
Restatements of information
102-49
Changes in reporting
102-50
Reporting period
102-51
Date of most recent report
102-52
Reporting cycle
102-53
Contact point for questions regarding the report
102-54
Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
102-55
GRI content index
Material Topics
GRI 200 Economic Standard Series
GRI 103
Economic
Management
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
Approach
103-3
Evaluation of the management approach
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Page
17-20
17-20
17
17-20
21
23
21
21
21
21
21
21
21
70-78
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ข้อมูลองค์กร

GRI
Standard Title

การดำ�เนินงานขององค์กร

Disclosure
Number

การดำ�เนินงานด้านสังคม

Disclosure Title

GRI 201
Economic
Performance

201-1

Direct economic value generated and distributed

GRI 103
Management
Approach

Procurement
103-1
103-2
103-3
204-1

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Proportion of spending on local suppliers

GRI 204
Procurement
Practices
GRI 103
Management
Approach
GRI 205
Anti-corruption

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

Page

SDGs

9, 20, 25, 32,
34, 40, 48

SDG1-No poverty,
Non discrimination,
SDG8-Economic
Inclusive Employment,
SDG9-Innovation,
SDG10-Diversity and
equal opportunity

48-49

48
Anti-corruption
103-1
103-2
103-3
205-1
205-2

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Operations assessed for risks related to corruption
Communication and training about anti-corruption policies and
procedures

ความสำ�เร็จขององค์กร

SDG12-Procurement
practices

27
48
27

SDG16Anti-corruption
SDG16Anti-corruption
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การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

Disclosure Title

Page

ความสำ�เร็จขององค์กร

SDGs

Material Topics
GRI 300 Environmental Standard Series
GRI 103
Management
Approach
GRI 302
Energy

GRI 103
Management
Approach
GRI 303
Water
GRI 103
Management
Approach

Energy
103-1
103-2
103-3
302-1
302-3
302-4
302-5
Water
103-1
103-2
103-3
303-1
303-3
Emission
103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Energy consumption within the organization
Energy intensity
Reduction of energy consumption
Reductions in energy requirements of products and services

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Water withdrawal by source
Water recycled and reused
Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
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58
58
58
59
58

SDG7-Energy efficiency,
Renewable Energy,
SDG9-Reserch and
development SDG12Sustainable sourcing,
SDG13-Energy efficiency

60
60
60

61

SDG6
SDG6

ข้อมูลองค์กร

GRI
Standard Title

GRI 305
Emissions

การดำ�เนินงานขององค์กร

Disclosure
Number

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

Disclosure Title

305-1
Direct (Scope 1) GHG emissions
305-2
Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
305-4
GHG emissions intensity
Effluents and Waste
GRI 103
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
Management
103-2
The management approach and its components
Approach
103-3
Evaluation of the management approach
GRI 306
306-1
Water discharge by quality and destination
Effluents and Waste 306-2
Waste by type and disposal method
GRI 308
Supplier
Environmental
Assessment

Supplier Environmental Assessment
308-1
New suppliers that were screened using environmental criteria
308-2

Negative environmental impacts in the supply chain and
actions taken

ความสำ�เร็จขององค์กร

Page

SDGs

59
59
59

SDG3-Air quality,
SDG13-GHGs emission

62
63
66
46, 48, 49, 56

SDG12-Material recycling
SDG12-Procurement
practices
SDG11-Sustainable
transportation
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GRI
Standard Title

การดำ�เนินงานขององค์กร

Disclosure
Number

Material Topics
GRI 400 Social Standard Series
GRI 103
103-1
Management
103-2
Approach
103-3
GRI 401
Employment

Employment
401-1
401-2
401-3

GRI 103
Management
Approach

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

Disclosure Title

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
New employee hires and employee turnover
Benefits provided to full-time employees that are not provided
to temporary or part-time employees
Parental leave

Page

ความสำ�เร็จขององค์กร

SDGs

33-34, 37,
39, 45
36

SDG8-Employment

34
36

Occupational Health and Safety
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2

The management approach and its components

45

103-3
403-1

Evaluation of the management approach
Workers representation in formal joint management-worker
health and safety committees

45

GRI 403
Occupational Health
and Safety
403-2

Types of injury and rates of injury, occupational diseases,
lost days, and absenteeism, and number of work-related
fatalities
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45

SDG3-Occupatoinal
health and safety

ข้อมูลองค์กร

GRI
Standard Title
GRI 103
Management
Approach
GRI 404
Training and
Education

การดำ�เนินงานขององค์กร

Disclosure
Number

GRI 414
Supplier Social
Assessment

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

Disclosure Title

Training and Education
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
404-1
Average hours of training per year per employee
404-2

404-3

GRI 103
Management
Approach

การดำ�เนินงานด้านสังคม

Page
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SDGs

39
39

Programs for upgrading employee skills and transition
assistance programs

39

Percentage of employees receiving regular performance and
career development reviews

36

SDG4-Availability of a
skilled workforce
SDG8-Employment
training and education,
Availability of a skilled
workforce, SDG9

Supplier Social Assessment
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
103-3
414-1

The management approach and its components
Evaluation of the management approach
New suppliers that were screened using social criteria

48

48
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GRI
Standard Title
GRI 103
Management
Approach
GRI 413
Local Communities
GRI 418
Customer Privacy
GRI 419
Socioeconomic
Compliance

การดำ�เนินงานขององค์กร

Disclosure
Number

การดำ�เนินงานด้านสังคม

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

Disclosure Title

Local Communities
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
413-1
Operations with local community engagement, impact
assessments, and development programs
413-2
Operations with significant actual and potential negative
impacts on local communities
418-1
Substantiated complaints concerning breaches of customer
privacy and losses of customer data
419-1
Non-compliance with laws and regulations in the social and
economic area
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51-56
61
-

ความสำ�เร็จขององค์กร

SDGs

สิ่งที่เราให้ความสำ�คัญ คือการ “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย”
ไปพร้อมกับการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน

