
รายงานความยั่งยืน
บร�ษัท ศร�ตรังแอโกรอินดัสทร� จำกัด (มหาชน)

“เราเป�นองค�กรแห�งความมุ�งมั่นและทุ�มเทในการขับเคลื่อนทุกความเป�นไปได�” 
>> ศร�ตรัง…บร�ษัทยางสีเข�ยว >>
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The Green Rubber 
Company



บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มห�ชน)
01

สารบัญ

การด�าเนินด้านสังคม

32 สิทธิมนุษยชนและการดูแลบุคลากร
39 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
42 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

การด�าเนินงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

48 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
49 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
	 และการอนุรักษ์พลังงาน 
50 การบริหารจัดการน�้าขององค์กร 
51  การจัดการมลพิษทางอากาศ 

52 การจัดการของเสีย 
53 ผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม

55 รางวัลและผลงานแห่งปี	2561 

58 GRI Content Index

ข้อมูลองค์กร 

02 สารจากประธานกรรมการ 
	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
04 รู้จักศรีตรัง  
12 การบริหารด้านความรับผิดชอบ 
	 ต่อสังคมอย่างยั่งยืน
16 การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
20 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
23 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรต่างๆ 
	 ในการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	 
	 และสิ่งแวดล้อม

การด�าเนินงานขององค์กร

24 ภาพรวมธุรกิจและผลการ 
	 ด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ
25 การก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
26 การป้องกันและต่อต้านการทุจริต		  
	 คอร์รัปชัน 

27 การบริหารความเสี่ยง 
30 นวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท	ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	จ�ากัด	(มหาชน)
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สารจากประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ก้าวเข้าสู ่ป ีท่ี 31 ของกลุ่มบริษัทศรีตรัง เรายังคงมุ่งม่ัน 
ในการพัฒนาและขยายการประกอบธุรกิจยางพาราที่ครบวงจร
อย่างต่อเนื่องตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปี 2561 กลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีได้สร้างจุดเปล่ียนที่ส�าคัญให้กับ 
กลุ่มบริษัทศรีตรัง คือการเข้าสู่การธุรกิจผลิตถุงมือยางอย่าง
เต็มรูปแบบของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายธรุกจิให้เหมาะสม 
กับสภาวะการแข่งขันและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในยุค Thailand 4.0 บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดพันธกิจ 
SMART SRITRANG โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการใช้ทรพัยากร 
ที่มีอยู ่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยการน�าระบบธุรกิจ
อัจฉริยะมาใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพ่ิมความสามารถในการ
ท�างานให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการส่งเสริม
บุคลากรให้มีศักยภาพและความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง 
ทัง้ระบบงานภายในและการขยายตัวของธุรกิจ ตลอดจน 
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการบริหาร
ความเสี่ยงที่ครอบคลุมตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน

ทั้งนี้ สิ่งท่ีแสดงให้เห็นศักยภาพของการด�าเนินธุรกิจผลิต 
ถุงมือยาง ที่ผลิตสินค้าได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ควบคู ่
ไปกับการด�าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม คือ
การได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจ�าปี 2561 

ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ ่

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน)
           กุมภาพันธ์ 2562

(Prime Minister’s Export Award) ประเภทผู้ส่งออกยอดเยี่ยม 
จากกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ 
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ  
จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ในปีนี้ บริษัทฯ ยังได้ริเริ่มการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) จ�านวน 
13 เป้าหมาย เข้ากับแนวทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ในการเป็นผู้น�าธุรกิจ 
ยางพาราแบบครบวงจรรายใหญ่ของโลก ทีด่�าเนนิธรุกจิอย่างมี 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยวิสัยทัศน์ “The Green Rubber 
Company” หรือ องค์กรแห่งยางสีเขียว อันหมายถึง 
การเป็นผู้ประกอบธุรกิจยางพาราครบวงจร บนรากฐานของ
ความโปร่งใส มุ่งสู ่การเติบโตอย่างยั่งยืน ผลิตสินค้าและ 
บริการทีมี่คุณภาพ ปลอดภัยต่อผูบ้รโิภค เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 
และชุมชนรอบข้าง ตลอดจนการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
เพื่อน�าไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจและสังคมโลก
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วิสัยทัศน์ 
 
เราเป็นองค์กรแห่งความมุ่งมั่นและทุ่มเท
ในการขับเคลื่อนทุกความเป็นไปได้ 
>> ศรีตรัง...บริษัทยางสีเขียว >>พันธกิจ ปี 2561

ปัจจุบัน เทคโนโลยีได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ประจ�าวัน ซ่ึงรวมไปถึงโลกของธุรกิจที่เทคโนโลย ี
เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการขับเคล่ือนตามภาวะ 
การแข่งขันที่สูงขึ้น พวกเราชาวศรีตรังตระหนักว่า  
สิ่งส�าคัญที่จะสามารถน�าธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ
และเติบโตมากขึ้น คือ การตั้งเป้าหมายและการ
ด�าเนินงานต่างๆ อย่างชัดเจน ใช้ทรัพยากรที่มีอยู ่
ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยการน�าระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะมาใช ้ เป ็นเครื่องมือที่จะช ่วยเ พ่ิม 
ความสามารถในการท�างาน การรวบรวมข้อมูล  
การประสานงาน และการสื่อสารให้เกิดประสิทธิผล 

ในปี 2561 พวกเราพร้อมสร้างความแข็งแกร่งของ
องค์กรและตนเองสู ่อนาคตด้วยการน�าระบบธุรกิจ
อัจฉรยิะมาเป็นตัวช่วยเสริมสร้างความคล่องตัวใน
การท�างานทุกด้าน ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ถือเป็นกลยุทธ์สร้างความแตกต่างในการ
ด�าเนินธุรกิจให้เราก้าวสู่ความส�าเร็จ เตรียมพร้อม
ส�าหรับการเปล่ียนแปลง ซึ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้นั้น
ต้องเริ่มจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในการ 
เปิดรับสิ่งใหม่ คิดให้ล�า้ ท�าให้ส�าเร็จอย่างสร้างสรรค์ 
เพื่อไปสู่การเป็น “สมาร์ทศรีตรัง” ด้วยกัน

ค่านิยมองค์กร

Specialist (เชี่ยวชาญ) 
เรามีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของเรา

Teamwork (ร่วมแรงร่วมใจ) 
ท�างานเป็นทีมฟันฝ่าทุกอุปสรรค

Accountability  
(ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ)  

เราท�างานด้วยความซื่อสัตย์และ 
รับผิดชอบต่อธุรกิจ

S T A

1. เรามุ่งม่ันที่จะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงการเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
2. เรามุ่งม่ันในการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ 
ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
สร้างความพึงพอใจและความม่ันใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
และคู่ค้า
3. เรายึดม่ันในการด�าเนินธุรกิจด้วยความเสมอภาค 
โปร่งใสยุติธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐาน
ธุรกิจที่ดีขึ้นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจ 
ทกุฝ่าย รวมทั้งเป็นแบบอย่างขององค์กรซ่ึงมีจรรยาบรรณ 
ที่ดีในการด�าเนินธุรกิจ 
4. เรามุ่งม่ันในการสร้างโอกาสและความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานให้แก่พนักงาน รวมทั้งสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการท�างาน ส่งเสริมการท�างานเป็นทีม และให ้
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
5. เราให้ความส�าคัญถึงความปลอดภัยของสังคม
และห ่วงใยในการอนุรักษ ์ ดูแลสิ่ งแวดล ้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่าง 
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสุงสุด

รู้จักศรีตรัง

ชื่อบริษัท : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) 
ชื่อในตลาดหุ้น : STA  
วันก่อตั้ง : 30 เมษายน 2530 
ส�านักงานใหญ่ : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) (ส�านักงานใหญ่) 
เลขที่ 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ต�าบลหาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
90110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0-7434-4663
โทรสาร : 0-7434-4676, 0-7434-4677, 0-7423-7423
จ�านวนพนักงาน : 14,047 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)  
ทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว : 1,535,999,998.00 บาท

เราเป็นองค์กรแห่งความมุ่งมั่นและทุ่มเท

ในการขับเคลื่อนทุกความเป็นไปได้ 

>> ศรีตรัง...บริษัทยางสีเขียว >>
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ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

คณะกรรมการบร�ษัท

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
พิจารณาค�าตอบแทน

คณะกรรมการ
สรรหา

ผู�จัดการสายงาน
สรรหาวัตถุดิบ

ฝ�ายตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการบร�หาร

กรรมการผู�จัดการ

ผู�จัดการ
สายงานผลิต

ผู�จัดการสายงาน
คุณภาพ

CFO – สายธุรกิจ
ยางธรรมชาติ

ผู�จัดการ
สายงานว�ศวกรรม

ผู�จัดการ
สายงานการตลาด

ผู�จัดการสายงาน
ทรัพยากรมนุษย�

ผู�จัดการสายงาน
กฎหมายและ
บร�หารทั่วไป

ผู�จัดการสายงาน
ธุรกิจเกษตร

ผู�จัดการสายงาน
พัฒนาธุรกิจ และ 
CFO – สายธุรกิจ

ถุงมือยาง

ผังโครงสร้างองค์กร

บริษัท	ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	จ�ากัด	(มหาชน)
07
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ผลิตภัณฑ์และบริการ

สวนยางพารา

ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	 มีพ้ืนที่ส�าหรับธุรกิจสวนยางพารา
ประมาณ	45,000	ไร่	ครอบคลุมพื้นที่	19	จังหวัดในประเทศไทย	ซึ่งส่วนใหญ่ 
ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยมีสัดส่วนสวนยาง 
ที่ปลูกไปแล้วทั้งสิ้นร้อยละ	89	บางส่วนเริ่มทยอยให้ผลผลิตตั้งแต่ปี	 2558	
ซ่ึงได้ส่งผลดีต่อกลยุทธ์การสรรหาวัตถุดิบส�าหรับธุรกิจกลางน�า้ซ่ึงเป็น
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ธุรกิจต้นน�้า

สวนยางพารา	 การผลิตผลิตภัณฑ์ 
ยางธรรมชาติ

ธุรกิจกลางน�้า

ด�าเนินธุรกิจในการให้บริการ
และสนับสนุนการด�าเนินงาน

หลักของกลุ่มบริษัทฯ	

ธุรกิจอื่นที่สนับสนุน 
การด�าเนินงานหลัก

การผลิตและจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปจากยาง

ธุรกิจปลายน�้า

ธุรกิจต้นน�้า
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การผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ

ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2561	กลุ่มบริษัทศรีตรังฯ	 มีโรงงาน
ผลิตยางธรรมชาติทั้งสิ้นจ�านวน	36	 โรงงาน	แบ่งออกเป็น
ในประเทศไทยจ�านวน	32	 โรงงาน	 ในประเทศอินโดนีเซีย
จ�านวน	3	โรงงาน	และในประเทศเมียนมาจ�านวน	1	โรงงาน	
มีประมาณการก�าลังการผลิตรวม	2.86	ล้านตันต่อปี	ส�าหรับ 
ปี	2561	บริษัทฯ	มีอัตราการใช้ก�าลังการผลิตที่ระดับประมาณ
ร้อยละ	62

ชนิดที่จำ หน่าย

ผลิตในประเทศไทย

•	STR
•	STR	CV
•	STR	Mixture
ผลิตในประเทศอินโดนีเซีย
•	SIR
•	SIR	Mixture
ผลิตในประเทศเมียนมา
•	ยางแท่งอัดก้อนเมียนมา

ชนิดที่จำ หน่าย

น�้ายางข้น 60%
•	HA	–	High	Ammonia	Latex
•	MA	–	Medium	Ammonia	Latex
•	LA	–	Low	Ammonia	Latex
•	Double	Centrifuge	Latex

ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ท�ารายได้ให้กับ
บริษัทฯ	คิดเป็นร้อยละ	84	ของรายได้จากการขายและบริการ 
ในปี	2561	บริษัทฯ	ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ 
พ้ืนฐานที่ครอบคลุมทุกประเภท	 ได้แก่	 ยางแท่ง	 ยางแผ่น 
รมควัน	และน�า้ยางข้น	 เพ่ือจ�าหน่ายให้แก่ผู้ผลิตยางล้อและ 
ผู้ผลิตถุงมือยางทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ชนิดที่จำ หน่าย

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

การนำ ไปใช้งาน
ส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบ 

ส�าหรับอุตสาหกรรมยางล้อ

การนำ ไปใช้งาน
เป็นวัตถุดิบส�าหรับ

อุตสาหกรรมยางล้อ	อะไหล่
รถยนต์	สายพาน	ท่อน�า้	

รองเท้า	ฯลฯ

การนำ ไปใช้งาน
เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม 
ผลิตถุงมือยาง	ถุงยางอนามัย	

ยางยืด	กาว	ฯลฯ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางแท่ง	ยางแผ่นรมควัน	และน�้ายางข้น	ได้แก่	ยางก้อนถ้วย	ยางแผ่นดิบ	และน�้ายางสด	 
ตามล�าดับ	กระบวนการสรรหาวัตถุดิบถือมีส่วนส�าคัญเป็นอย่างมากต่อความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ	 เนื่องจากต้นทุน 
การผลิตประมาณร้อยละ	90	มาจากต้นทุนวัตถุดิบ	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงให้ความส�าคัญในการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์กลางการจัดหา
วัตถุดิบ	 (Procurement	Centre)	 ในจุดยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญที่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ	ทั้งนี้	 เพ่ือลดต้นทุนการซ้ือวัตถุดิบและ 
เพ่ิมเครือข่ายการสรรหาวตัถดิุบ	ตลอดจนการดูแลและให้ความส�าคัญด้านสิง่แวดล้อม	และการมีส่วนร่วมกบัชมุชนในพ้ืนทีอี่กด้วย

ธุรกิจกลางน�้า

ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน น้ำ ยางข้น
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ธุรกิจปลายน�้าที่ส�าคัญของบริษัทฯ	มี	2	ประเภท	ได้แก่	ถุงมือยางทางการแพทย์	และท่อไฮดรอลิกแรงดันสูง	

ธุรกิจปลายน�้า

การประกอบธุรกิจในระดับสากล

ถุงมือยางทางการแพทย์

ท่อไฮดรอลิกแรงดันสูง

บจ.	 เซมเพอร์เฟล็กซ์	 เอเชีย	 ซ่ึงก่อตั้งโดยความร่วมมือของ	บมจ.	ศรีตรัง	และ 
บริษัทจากประเทศออสเตรีย	 เป็นผู ้ผลิตท่อไฮโดรลิคแรงดันสูงที่ใหญ่ที่สุด 
ในประเทศไทย	ซึ่งส่วนมากน�าไปใช้ส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรมหนัก

สหรัฐอเมร�กา

สาธารณรัฐประชาชนจ�ีน

เมียนมา
ไทย

เว�ยดนาม

สิงคโปร�

อินโดนีเซ�ย

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะมุ่งสู่
การเป็นผู้ผลิตถุงมือยางที่ใช้ใน
ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก

บริษัทฯ	ผลิตและจ�าหน่ายถุงมือยางธรรมชาติ 
และถุงมือยางไนไตรล์ที่ใช้ในทางการแพทย์
และทางอุตสาหกรรม	ทั้งแบบมีแป้งและไม่มี
แป้งให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
โดยด�าเนินการผลิตทั้งในลักษณะการรับจ้าง
ผลิต	 (Original	Equipment	Manufacturer	: 
OEM)	 ให้กับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ	ตามคุณสมบัติและความต้องการของ 
ลูกค้า	รวมทั้งการผลิตและจัดจ�าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท	อาท	ิ 
“ศรีตรงัโกลฟส์”	ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี	้			หากพิจารณาจากก�าลงัการผลติถงุมือยางของบริษทัฯ	ที	่	17,200			ล้านชิ้น 
ต่อปี		ถอืได้ว่าบริษทัฯ				เป็นผูผ้ลิตถงุมือยางรายใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย	และจัดเป็น 
ผู้ผลิตถุงมือยางในอันดับต้นๆ	ของโลก
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บริษัทฯ	 ได้จัดตั้งเครือข่ายการซ้ือขายและจัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติและถุงมือยางใน	4	ตลาดหลัก	
ซ่ึงได้แก่	 ประเทศสิงคโปร์	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	
สหรัฐอเมริกา	และเวียดนาม	โดยด�าเนินการผ่านบริษัทย่อย 
ของบริษัทฯ	ได้แก่	Sri	Trang	 International,	Shi	Dong	
Shanghai,	Shi	Dong	Shanghai	Medical	Equipment	
และ	Sri	Trang	Indochina	

ธุรกิจอื่นที่สนับสนุนการด�าเนินงานหลัก

บริษัทฯ	ได้จัดตั้งบริษัทย่อยหลายบริษัทเพื่อด�าเนินธุรกิจในการให้บริการและสนับสนุนการด�าเนินงานหลักของกลุ่มบริษัทฯ

บจ.	สตาร์ไลท์	เอ็กซเพรส	ทรานสปอร์ต	เป็นผู้ให้บริการขนส่ง 
และโลจิสติกส์ส�าหรับการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติของ 
บริษัทฯ	ภายในประเทศไทย	 โดยบริการดังกล่าว	 รวมถึง 
การจัดเตรียมเคล่ือนย้ายสินค้าลงเรือและการจัดเตรียม
เอกสารต่างๆ	ที่เกี่ยวกับการน�าเข้าและส่งออก

บจ.	 อันวาร์พาราวูด	 แปรรูปอบแห้งไม้ยางพาราและไม ้
ที่ปลูกขึ้นเพ่ือส่งให้กับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์	และธุรกิจ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ท�าจากไม้ยางพาราและไม้ชนิดอื่น	เพื่อใช้
เป็นพาเลทในการวางสินค้าภายในกลุ่มบริษัทฯ

บจ.	พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง	 เป็นผู้ให้บริการบ�ารุงรักษา
เครื่องจักรและอุปกรณ์	 รวมถึงคิดค้นพัฒนากระบวนการ
ผลิตอันล�า้สมัยให้แก่กลุ่มบริษัทฯ	นอกจากนี้	ยังเป็นผู้วิจัย 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพเฉพาะตัวตามความ
ต้องการของลูกค้า

การขนส่ง 

ธุรกิจแปรรูปและผลิตไม้ยางพารา การบำ รุงรักษาและวิจัยพัฒนา 

การขายและจัดจำ หน่าย
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การบริหารด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคมอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการของบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ	 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงถือเป็นพันธกิจหลักของกลุ่มบริษัท
ศรีตรัง	ต้ังอยู่บนหลักการ	5	ประการของความเป็น	“GREEN”	Natural	Rubber	อันได้แก่

GREEN
การกำ กับดูแลกิจการที่ดี 

ความรับผิดชอบ 
ต่อห่วงโซ่อุปทาน 
ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ 

การดำ เนินธุรกิจที่เป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และมีความปลอดภัย

ยึดมั่นในความโปร่งใส 
ในการดำ เนินธุรกิจ

ปลูกฝังจิตสำ นึกของ 
ความยั่งยืนให้แก่ 
พนักงานในองค์กร

1. Good Corporate Governance : การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทฯ	 จัดให้มีระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 มุ่งเน้นที่การจัดระบบที่ให้ความส�าคัญแก่โครงสร้าง
ของคณะกรรมการ	ฝ่ายจัดการ	และผู้ถือหุ้น	 เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน	และน�าไปสู่ความ
เจริญเติบโตและเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว	 โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนประกอบกัน	รวมถึง
บทบาทในด้านชุมชนและสังคม



บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มห�ชน)
13

2. Responsibility to Supply Chain : ความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า 

แม้ว่าธุรกิจหลักของบริษัทฯ	คือการผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติพื้นฐาน	(Midstream	processing)	แต่บริษัทฯ	
ได้ขยายสายธุรกิจจนกระทั่งครอบคลุมธุรกิจยางธรรมชาติอย่างครบวงจรตั้งแต่การปลูกสวนยาง	จนกระทั่ง
การผลิตสินค้าส�าเร็จรูป	 ดังนั้นบริษัทฯ	 จึงต้องค�านึงถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอย่างเคร่งครัดเพ่ือ
สนองตอบต่อธุรกิจปลายน้�าที่ให้ความส�าคัญกับคุณภาพของสินค้าเป็นอย่างสูง	 ไม่ว่าธุรกิจการผลิตถุงมือท่ีใช้
ในทางการแพทย์	หรือ	ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติซ่ึงเป็นวัตถุดิบการผลิตล้อรถยนต์ซ่ึงต้องมีความปลอดภัยต่อ 
ผู้ใช้งาน	ดังนั้นการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยความรับผิดชอบนั้นครอบคลุมถึง

3. Environmental Friendly and Safe Operation: การด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ 
  มีความปลอดภัย

เนื่องด้วยธุรกิจของบริษัทฯ	 เกี่ยวพันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรง	บริษัทฯ	 จึงยึดถือแนวปฏิบัติด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	 โดยมุ่งเน้นการน�าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพเข้ามาด�าเนินการ	
ก�าหนดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ	ขององค์กร	การอนุรักษ์ 
พลังงาน	เพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมายและข้อก�าหนดอื่นๆ	นอกจากนี้ยังตั้งเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริม
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงานเพื่อรักษาความชุ่มชื้น	เพิ่มอากาศบริสุทธิ์	และลดกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิต	รวมทั้งยึดถือการปฏิบัติเพ่ือลดการใช้สารเคมีที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน	ในระยะยาว
ตั้งแต่การปลูกสวนยาง	การผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ	และการผลิตผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป	 มิเพียงแต่การผลิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 บริษัทฯ	 ยังตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมอมา	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 
จึงยึดแนวปฏิบัติเพ่ือรักษาและด�ารงไว้ซ่ึงระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมของสังคมชุมชนรอบข้างที่บริษัทฯ	
ประกอบกิจการอยู่	ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างชุมชนที่น่าอยู่แล้ว	ยังเป็นการช่วยให้บริษัทฯ	สามารถด�าเนินธุรกิจ 
ได้อย่างราบรื่นและมั่นคงในระยะยาวอีกด้วย

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	บริษัทฯ	ด�าเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย	
ข้อบังคับและข้อก�าหนดอ่ืนๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 จึงจัดให้ให้มีการฝึกอบรม	 
มีระเบียบปฏิบัติและแผนด�าเนินการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างานอย่างเพียงพอและ 
มีประสิทธิภาพ	รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่มีความปลอดภัยส�าหรับพนักงาน	ผู้รับเหมา	และ 
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

2.1 เกษตรกรชาวสวนและพ่อค้ายางพารา   

บริษัทฯ	 มุ่งเน้นการจัดซื้อยางธรรมชาติซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตของบริษัท 
ภายใต้การค้าขายอย่างยุติธรรม	 โปร่งใส	 มีหลักการชัดเจน	 และสามารถตรวจสอบได้	
สนับสนุนให้เกษตรกรท�าการผลิตยางพาราที่มีคุณภาพ	ปราศจากสิ่งเจือปน	และเก็บรักษา
ยางอย่างถูกวิธี	 เพ่ือให้ได้ยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของโรงงาน	 รวมถึงส่งเสริมให้
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการท�าธุรกิจยางพาราอย่างถูกหลักวิชาการ	 เป็นการเพ่ิม
ผลผลิตให้แก่เกษตรกร	 อันจะเป็นการเพ่ิมรายได้ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็น
อยู่อย่างยั่งยืน

2.2 ลูกค้า

บริษัทฯ	 มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง	และสร้างสรรค์บริการที่ดีเพ่ือความพึงพอใจ
สูงสุดของลูกค้า	 มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า	 รวมทั้งพยายามที่จะ
ปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ	ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต	และ/หรือ	การบริการ	อย่าง
ทันท่วงทีเพื่อให้การผลิตของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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4. Engagement with Transparency: ยึดมั่นในความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ

บริษัทฯ	 เชื่อว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและมีจริยธรรม	 ใส่ใจในการปฎิบัติตามกฎหมายและ
เคารพกฎระเบียบของสังคมจะช่วยสร้างความเชื่อม่ันกับผู้เกี่ยวข้องและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ
ด�าเนินธุรกิจ	 อันจะเป็นผลดีต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ในระยะยาว	บริษัทฯ	ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ
ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	และยึดม่ันในจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด	 ไม่แสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจยัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ	และผู้มีส่วนได้เสีย	หรือก่อให้เกิดการผ่อนปรน
ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ	เพ่ือสร้างมาตรฐาน 
ในการด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและอุตสาหกรรมในระยะยาว	

5. Nurture Sustainability Attitudes Towards Organization: ปลูกฝังจิตส�านึกของความยั่งยืนให้
แก่พนักงานในองค์กร

บริษัทฯ	 เชื่อม่ันว่าความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น	 มีรากฐานที่ส�าคัญมาจากการปลูก 
จิตส�านึกแก่พนักงานในทุกหน่วยงานและทุกระดับความรับผิดชอบ	พนักงานทุกระดับต้องมีทัศนคติในเชิงบวก 
ต่อการปฏิบัติตามแนวนโยบายและมีจิตส�านึกที่ดีต่อสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องเสมอในงานที่ตนรับผิดชอบ	
รวมถึงมีจิตอาสาที่จะเข้าไปมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน	และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ 
ผู้ร่วมธุรกิจให้ดีขึ้น	ตลอดจนร่วมมือร่วมใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท�างานและการใช้ชีวิตประจ�าวัน 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	การลดพลังงานต้นทุนสิ้นเปลือง	และการเพิ่มประสิทธิภาพของ
องค์กร	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม	 มีส่วนร่วมท�างาน 
อาสาสมัคร	และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน	ตลอดจนเข้าร่วมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ 
หรือความขาดแคลนต่างๆ	ในพ้ืนที่อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง	 เพ่ือสร้างสังคมแห่งความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
สังคมแห่งการดูแลซึ่งกันและกันให้คงอยู่ตลอดไป

จากนโยบายและวิสัยทัศน์ ที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้น�าอุตสาหกรรมแห่งยางสีเขียว บริษัทฯ ได้ก�าหนดกลยุทธ์ 
4 GREEN เป็นแนวทางในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

1. ผลิตภัณฑ์สีเขียว 

ความมุ่งม่ันในการผลิตยางพาราซ่ึงเป็น
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่สะอาด	ปราศจาก
สิ่งเจือปนที่อาจเป็นอันตรายต่ออุตสาหกรรม
ปลายน้�า	 ซ่ึงเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและ
สุขอนามัยของผู้บริโภค

2 กระบวนการผลิตสีเขียว 

ความใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิตสินค้าให้ได้
ตามมาตรฐานสากล	ภายใต้กระบวนการผลิตที่ตั้ง
อยู่บนหลักการของการอนุรักษ์พลังงาน	ปราศจาก
ซ่ึงน้�าเสียและกล่ิน	 เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าโรงงานของ
เรามีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และชุมชนรอบข้าง

3. การสรรหาวัตถุดิบสีเขียว

เจตนารมณ์ของบริษัทในการผลักดันให้
เกษตรกรท�าการผลิตยางพาราที่สะอาดและ
ปราศจากสิ่งเจือปน	 อีกทั้งสะท้อนให้เห็นถึง
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทที่ตั้งอยู่บนความ
ยุติธรรมกับเกษตรกรและคู่ค้าทุกราย

4. บริษัทสีเขียว

เป็นสัญลักษณ์ขององค์กรซ่ึงด�าเนินธุรกิจบน
รากฐานของความโปร่งใส	 มุ่งสู่การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน	พร้อมกับเป็นองค์กรที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆ	อยู่
ตลอดเวลาเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา
ให้เติบโตอย่างมั่นคง
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ด้วยความมุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานในแต่ละด้านที่เพ่ือสนับสนุนกลยุทธ์	 
4	Green	ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นความยั่งยืนที่ส�าคัญ	และเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของสหประชาชาติ	(UN	SDGs)	ดังนี้

ด้าน แนวทางการดำ เนินงาน ตัวชี้วัด

เศรษฐกิจและธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
(บริษัทสีเขียว) 
“มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน”

•	การก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
•	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
•	การขยายก�าลังการผลิตและขยายฐาน 
			การตลาด 
•	สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับคู่ค้า/ลูกค้า 
•	มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ	 
			ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า	 
•	ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่ม			 
			เกษตรกรสวนยาง	ในการผลิตวัตถุดิบ 
			ที่มีคุณภาพ	 
•	การมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมและ 
			เทคโนโลยีใหม่ๆ	ในการด�าเนินงาน

•	ผลการประเมิน	CG	score 
•	ผลการประเมิน	AGM 
•	ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก	CAC 
•	ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
•	ผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้า 
•	โครงการให้ความรู้การผลิตยางก้อนถ้วย 
			คุณภาพด ี
•	จ�านวนโครงการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
•	ผลประโยชน์ที่ได้จากการส่งเสริม 
			นวัตกรรม	ผ่านกิจกรรม	Kaizen	 
			และ	QCC

ด้านสังคม 
 
 
 
 
(สรรหาวัตถุดิบสีเขียว) 
“สร้างความสุขให้เพิ่มขึ้น 
แก่สังคมภายในและภายนอก”

•	การดูแลและพัฒนาพนักงาน 
•	สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน 
			อย่างเป็นธรรม 
•	สร้างเสริมสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัย 
			ในการท�างาน 
•	สร้างกระบวนการดูแล/รับผิดชอบ 
			ต่อผู้บริโภค 
•	สร้างกระบวนการส่งเสริมให้คู่ค้า 
			มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 
•	การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

•	จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรม	 
•	อัตราการลาออกของพนักงาน 
•	อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 
			เกิน	3	วัน 
•	การจ้างงานผู้พิการ 
•	ข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค 
•	จ�านวนคู่ค้าแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม 
			การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
•	โครงการศรีตรังจิตอาสา 
•	งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนและ 
			พัฒนาชุมชน 
•	จ�านวนโครงการที่สนับสนุนและ 
			พัฒนาชุมชน

ด้านสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
(กระบวนการผลิตสีเขียว  
และผลิตภัณฑ์สีเขียว) 
“มุ่งเน้นระบบการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ”

•	การลดการใช้พลังงานและการใช้พลังงาน 
			ทดแทน 
•	ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
•	การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ 
			การน�ากลับมาใช้ใหม่ 
•	กระบวนการจัดการผลกระทบต่อ 
			สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด�าเนินธุรกิจ 
			ให้ลดลง 
•	การพัฒนาและส่งต่อนวัตกรรม 
			ด้านสิ่งแวดล้อม 
•	การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ 
			เพิ่มพื้นที่สีเขียว	 
•	การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็น 
			มิตรกับสิ่งแวดล้อม

•	โครงการอนุรักษ์พลังงาน 
•	โครงการ	Waste	to	Value 
•	%	รถที่ผ่านตามเกณฑ์	โครงการ	 
			บรรทุกยาง	ติดราง	สร้างรอยยิ้ม 
•	การตรวจวัดปริมาณซัลเฟตในวัตถุดิบ 
			ยางก้อนถ้วย 
•	การบริหารจัดการน้�า 
•	การจัดการคุณภาพอากาศ 
•	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
			จากปล่องระบาย
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การดำ เนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้ท�าการส�ารวจ	 วิเคราะห์	และจัดล�าดับของผู้มีส่วนได้เสีย	 เพ่ือ
ให้การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่าง
เหมาะสม	โดยมีการก�าหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ	ภาระหน้าท่ี
และการด�าเนินงานให้สอดคล้องตามแนวทางท่ีบริษัทฯ	ก�าหนด	
มีการทบทวนความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นระยะและปรับปรุงวิธีการตอบสนองตามความเหมาะสม	 
การด�าเนินงานในปี	 2561	บริษัทฯ	 จ�าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ออกเป็น	8	กลุ่ม	ดังน้ี

กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้เสีย  

(Disclosure 102-40)

ช่องทางการสื่อสาร/ 
การมีส่วนร่วม 

(Disclosure 102-43)

ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

(Disclosure 102-44)

วิธีการตอบสนอง 
ความคาดหวัง 

(Disclosure 102-43)

ตัวชี้วัด/ 
ผลลัพธ์ปี 2561

 

 

 

 
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
และสื่อมวลชน

-	การประชุมผู้ถือหุ้น		 
		ประจ�าป ี
-	การตอบข้อซักถาม 
		ทางโทรศัพท์	และ 
		อีเมล์	 
-	รายงานประจ�าปี	และ 
		รายงานความยั่งยืน 
		ประจ�าป ี
-	เว็บไซต์บริษัท 
-	การประชุมร่วมกับ 
		นักวิเคราะห์	 
		(Analyst	Meeting) 
-	การพบปะนักลงทุน 
		ในประเทศและ 
		ต่างประเทศผ่านทาง				 
		กิจกรรมต่างๆ	อาทิ			 
		Opportunity	day,	 
		Thailand	Focus,		 
		Corporate	Day	 
		และ	Roadshow

-	บริษทัฯ	มีผลประกอบการ 
		ที่ดีและธุรกิจเติบโตอย่าง 
		ต่อเนื่อง 
-	บริษัทฯ	จ่ายเงินปันผล 
		แก่ผูถ้อืหุน้อย่างสม�า่เสมอ 
-	ผูถ้อืหุน้ได้รบัข้อมูลที ่
		ถกูต้อง	ครบถ้วน	 
		ทันเวลา	และเพียงพอ 
		ต่อการตัดสินใจ 
-	บริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจ		 
		ด้วยความโปร่งใส	 
		และมีระบบการควบคุม	 
		ภายในที่ดี 
-	ไม่มีข่าวที่จะท�าให้เกิด	 
		ผลกระทบต่อชื่อเสียง 
		ของบริษัทฯ

-	บริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจ 
		อย่างมีกลยุทธ์			 
		สอดคล้องกับการ	 
		ก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
-	บริษัทฯ	มีนโยบาย	 
		การจ่ายเงินปันผล 
		ท่ีเหมาะสม 
-	บริษัทฯ	ปฏิบัติตาม 
		จริยธรรมและ 
		จรรยาบรรณว่าด้วย 
		ความรับผิดชอบ 
		ต่อผู้ถือหุ้น 
-	บริษัทฯ	เปิดเผย		 
		ข้อมูลอย่างถูกต้อง		 
		ครบถ้วน	ทันเวลา	 
		ตรงตามความ 
		คาดหวังของผู้ถือหุ้น 
-	บริษัทฯ	มีเว็บไซต์ที่ 
		ทันสมัย	ข้อมูล 
		ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
		ใช้งานได้ง่าย

-	อัตราเงินปันผล 
		ตอบแทน 
		(Dividend	Yield) 
-	บริษัทฯ	ถูกจัดประเมิน 
		ให้อยู่ในรายชื่อหุ้น	 
		ยั่งยืน	ต่อเน่ืองเป็นปี 
		ท่ี	4	และได้รับคัดเลือก	 
		อยู่ในรายช่ือ	45	หุ้น 
		ในดัชนี	SETTHSI 
-	บริษัทฯ	เข้าร่วม 
		กิจกรรมที่พบปะ 
		นักลงทุน	ผู้จัดการ	 
		กองทุน	สื่อมวลชน		 
		และตลาดหลักทรัพย์	 
		แห่งประเทศไทย	 
		ทั้งในประเทศและ 
		ต่างประเทศ		 
		รวม	63	ครั้ง 
-	จ�านวนผู้เข้าชม	 
		เว็บไซต์	บริษัทฯ	 
		ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
		กับงาน	นักลงทุน 
		สัมพันธ์	รวม	 
		390,693	ครั้ง

¼ÙŒÁÕ
Ê‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ

¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¹Ñ¡Å§·Ø¹ 
áÅÐÊ×èÍÁÇÅª¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÑ°/ÇÔÊÒË¡Ô¨/
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กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้เสีย  

(Disclosure 102-40)

ช่องทางการสื่อสาร/ 
การมีส่วนร่วม 

(Disclosure 102-43)

ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

(Disclosure 102-44)

วิธีการตอบสนอง 
ความคาดหวัง 

(Disclosure 102-43)

ตัวชี้วัด/ 
ผลลัพธ์ปี 2561

 

 

 
พนักงาน

-	การประชุมบริษัทฯ 
		ประจ�าเดือน 
-	กิจกรรม	KAIZEN,		 
		QCC,	5ส., 
		Safety	talk,	KYT 
-	กล่องรับความคิดเห็น 
-	ช่องทางการ 
		รับข้อร้องเรียน 
-	ระบบสื่อสารภายใน		 
		intranet	อีเมล์	 
		เว็บไซต์,	Facebook		 
		Line	STA	Family, 
		วารสารศรีตรังนิวส์ 
-	การจัดกิจกรรม

-	การจ่ายค่าตอบแทนที ่
		เหมาะสมและการได้รับ 
		สวัสดิการที่ดี 
-	การค�านึงสิทธิมนุษยชน 
		และการปฏิบัติต่อ 
		แรงงานอย่างเป็นธรรม		 
		ไม่เลือกปฏิบัต ิ
-	มีความปลอดภัยและ 
		สภาพแวดล้อมใน	 
		การท�างานที่ด ี
-	ความมั่นคงและโอกาส 
		ก้าวหน้าในหน้าที่ 
		การงาน 
-	การพัฒนาความรู ้
		ความสามารถ

-	จริยธรรมและ 
		จรรยาบรรณว่าด้วย	 
		ความรับผิดชอบ 
		ต่อพนักงาน	 
-	นโยบายสิทธิมนุษยชน 
		และการไม่เลือกปฏิบัติ 
-	การด�าเนินงานระบบ 
		มาตรฐาน	ISO	14001, 
		OHSAS	18001,			 
  BSCI  
-	นโยบายรับเรื่อง 
		ร้องเรียน	 
-	แผนการฝึกอบรมและ 
		พัฒนาบุคลากร 
-	การจัดกิจกรรม 
		ด้านต่างๆ	เช่น			 
		Happy	workplace/ 
		Activity	Prize,	พื้นที่ 
		อาชีวอนามัยและ	 
		ความปลอดภัยดีเด่น

-	ผลการส�ารวจความ 
		ผูกพันของพนักงาน	 
		และองค์กร 
-	จ�านวนเร่ืองร้องทุกข์ 
		ในด้านต่างๆ	เป็นศูนย์ 
-	อัตราการลาออก	 
-	อัตราการเกิดอุบัติเหตุ 
		ถึงข้ันหยุดงานเกิน	 
		3	วัน

 

 

 

 
ผู้ส่งมอบ 
วัตถุดิบ/ 
เกษตรกร 

ชาวสวนยาง

-	ระบบสื่อสารออนไลน์ 
		โทรศัพท์	อีเมล์ 
		เว็บไซต์ 
-	สื่อประชาสัมพันธ์ 
		สิ่งพิมพ์	แผ่นพับ	 
		โบรชัวร์	ไวนิล		 
-	การออกเยี่ยมและ 
		ประเมินผู้ส่งมอบ 
-	การจัดกิจกรรมต่างๆ

-	ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง	 
		รวดเร็ว	เป็นปัจจุบัน 
-	ปฏิบัติตามข้อตกลง 
		อย่างเป็นธรรม 
-	การซื้อขายอย่าง 
		โปร่งใส	เป็นธรรม 
-	ได้รับความรู้ด้านการ 
		ซื้อขายที่ถูกต้องและ 
		ความรู้ด้านยางพารา

-	ปฏิบัติตามจริยธรรม 
		และจรรยาบรรณว่า 
		ด้วยความสัมพันธ์ 
		กับคู่ค้า	 
-	ขั้นตอนการซื้อขาย 
		วัตถุดิบและวิธีการ 
		ประเมินผู้ส่งมอบ 
-	มีนโยบายต่อต้านการ 
		ทุจริต	คอร์รัปชัน	และ 
		ส่งเสริมการปฏิบัติ 
-	โครงการศรีตรัง 
		เพื่อนชาวสวน

-	ส่งมอบวัตถุดิบที่ม ี
		คุณภาพ	 
-	ผลการประเมิน 
		ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ	
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กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้เสีย  

(Disclosure 102-40)

ช่องทางการสื่อสาร/ 
การมีส่วนร่วม 

(Disclosure 102-43)

ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

(Disclosure 102-44)

วิธีการตอบสนอง 
ความคาดหวัง 

(Disclosure 102-43)

ตัวชี้วัด/ 
ผลลัพธ์ปี 2561

 

 

 
ลูกค้า/ผู้บริโภค

-	ระบบสื่อสารออนไลน์ 
		โทรศัพท์	อีเมล์		 
		เว็บไซต์,	Facebook,		 
		Line 
-	การส�ารวจความ 
		พึงพอใจลูกค้า 
-	การเยี่ยมชมโรงงาน 
-	การท�ากิจกรรม 
		ร่วมกับลูกค้า 
-	การเข้าพบลูกค้า 
-	การจัดแสดงสินค้า

-	ได้รับสินค้าและบริการ 
		ที่มีคุณภาพ	ตรงเวลา 
-	ปฏิบัติตามข้อตกลง 
		ในการซื้อขาย 
-	การรักษาความลับของ 
		ลูกค้า 
-	การร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์

-	การปฏิบัติตาม	 
		จริยธรรมและ 
		จรรยาบรรณว่าด้วย 
		ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
-	ระบบมาตรฐานสากล	 
		เช่น	ISO	9001,	 
		ISO	14001, 
		OHSAS	18001 
-	การวิจัยและพัฒนา 
-	การปรับปรุง 
		กระบวนการผลิต 
		เพื่อให้ได้สินค้าที่ม ี
		คุณภาพตามความ 
		ต้องการลูกค้า	 
		คุณภาพตามความ 
		ต้องการลูกค้า

-	คะแนนความพึงพอใจ 
		ของลูกค้า	 
-	ส่วนแบ่งทาง 
		การตลาดที่เพิ่มขึ้น	 
-	ปริมาณการขายที่ 
		เพิ่มขึ้น

 

 

 

 

 

 
คู่ค้า/Supplier

-	ระบบสื่อสารออนไลน์ 
		โทรศัพท์	อีเมล์	เว็บไซต์ 
-	การเข้าเย่ียมและตรวจ 
		ประเมินคู่ค้าประจ�าป ี
-	การประชุมร่วมกัน 
-	การร่วมกิจกรรม 
		ต่างๆ	กับคู่ค้า

-	มีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
		ที่มีมาตรฐาน	โปร่งใส	 
		ตรวจสอบได้	 
-	ได้ข้อมูลที่ชัดเจนของ 
		สินค้าและบริการ	 
		ที่จัดซื้อจัดจ้าง 
-	มีรายได้จากปริมาณงาน 
		ที่เหมาะสม 
-	ได้รับเงินค่าสินค้าและ 
		บริการตรงเวลา

-	ปฏิบัติตามนโยบาย 
		การจัดซื้อจัดจ้าง 
-	การร่วมพัฒนาคู่ค้า	 
-	โนบายการต่อต้าน 
		การทุจริต	คอร์รัปชัน 
-	การได้รับการรับรอง 
		CAC	และส่งเสริม 
		ให้คู่ค้าเข้าร่วม 
-	ช่องทางการร้องเรียน 
		กรณีพบการจัดซื้อ 
		จัดจ้างที่ไม่โปร่งใส 
		และ/หรือไม่เป็นธรรม

-	ส่งมอบงานหรือ 
		สินค้าได้ตรงตาม 
		ความต้องการในเวลา 
		ที่ก�าหนด 
-	ผลการประเมินคู่ค้า 
		ประจ�าปี	 
-	จ�านวนคู่ค้าที่ลงนาม	 
		แสดงเจตนารมณ์ใน 
		การต่อต้านการทุจริต
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กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้เสีย  

(Disclosure 102-40)

ช่องทางการสื่อสาร/ 
การมีส่วนร่วม 

(Disclosure 102-43)

ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

(Disclosure 102-44)

วิธีการตอบสนอง 
ความคาดหวัง 

(Disclosure 102-43)

ตัวชี้วัด/ 
ผลลัพธ์ปี 2561

 

 

 

 
ชุมชน

-	การท�ากิจกรรม 
		ร่วมกับชุมชน 
-	การลงพื้นที่/ 
		แบบส�ารวจชุมชน 
-	สื่อสิ่งพิมพ์	 
		ป้ายประกาศ

-	การมีส่วนร่วมพัฒนา 
		ชุมชนและสังคม 
-	การสนับสนุนกิจกรรม 
		ของชุมชน 
-	ไม่สร้างผลกระทบ 
		ต่อชุมชน 
-	มีความรับผิดชอบ 
		ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
-	ปฏิบัติตามหลักสิทธิ 
		มนุษยชน	และต่อต้าน 
		การทุจริต	คอร์รัปชัน

-	จัดท�าโครงการพัฒนา 
		ชุมชนและสังคม 
-	ให้การสนับสนุน 
		กิจกรรมชุมชน 
-	การจ้างงานคนในชุมชน 
-	การเข้าร่วมกิจกรรม 
		ของชุมชน 
-	การเปิดบ้านให้ชุมชน

-	ร่วมปรับปรุงพัฒนา	 
		หมู่บ้าน	วัด	โรงเรียน	 
		จ�านวน	556	โครงการ 
-	งบประมาณที่ใช้ 
		สนับสนุนกิจกรรม 
		ชุมชน	จ�านวน	 
		2,523,711	บาท 
-	จ�านวนพนักงานที่มา 
		จากชุมชน	1,929	คน		 
-	ผลการส�ารวจชุมชน

 
 
 เจ้าหนี้/ธนาคาร

-	การพบปะ	พูดคุย 
-	โทรศัพท์	อีเมล ์
-	เว็บไซต์

-	สามารถปฏิบัติตาม 
		เงื่อนไข	และข้อตกลง 
		ของสัญญา

-	ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
		และข้อตกลงของสัญญา 
-	ตอบข้อซักถามเมื่อม ี
		ข้อสงสัยด้านการเงิน 
		ได้อย่างถูกต้องและ 
		รวดเร็ว

-	สถาบันการเงิน 
		มีความมั่นใจในการ 
		ด�าเนินธุรกิจ

 

 

 
หน่วยงานรัฐ/
วิสาหกิจ/ 

เอกชนที่เกี่ยวข้อง

-	การพบปะ	พูดคุย	 
		ช้ีแจง 
-	การเยี่ยมชมกิจการ 
-	การเข้าร่วมโครงการ 
		ต่างๆ	 
-	การเข้าร่วมเป็น 
		คณะท�างาน	 
		คณะกรรมการ	 
		ในประเด็นท่ีหน่วยงาน 
		ภาครัฐร้องขอ

-	ปฏิบัติตามระเบียบ	 
		กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
-	ไม่สร้างผลกระทบต่อ 
		ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
-	มีระบบการจัดการ 
		สิ่งแวดล้อมและความ 
		ปลอดภัยในการท�างาน 
		ที่ดี 
-	ให้ความร่วมมือและการ 
		สนับสนุนโครงการต่างๆ 
		ของภาครัฐ

-	ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 
		ข้อบังคับที่กฎหมาย 
		ก�าหนด	 
-	ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง	 
		รวดเร็ว 
-	การเข้าร่วมและให้การ 
		สนับสนุนโครงการ 
		ต่างๆ	 
-	การเข้าร่วมเป็น 
		คณะท�างาน	 
		คณะกรรมการ	 
		ในประเด็นท่ีหน่วยงาน 
		ภาครัฐร้องขอ

-	ได้รับอนุญาตให้ 
		ด�าเนินกิจการ 
		อย่างต่อเนื่อง 
-	การได้รับการรับรอง 
		อุตสาหกรรมสีเขียว



20
รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัทฯ	 ได้จัดท�ารายงานความย่ังยืนฉบับน้ีเพ่ือส่ือสารและ
แสดงผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและส่ิงแวดล้อม 
ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ให้แก่ผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียของบริษัท	 เป็นประจ�าทุกปี	 ตั้งแต่ปี	 2556	 ปีนี้ 
เป็นปีที่	 6	 ของการจัดท�ารายงาน	 โดยอ้างอิงตามหลักการ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม	 8	 ข้อ	 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	 และแนวทางการรายงานตามดัชนีชี้วัดของ	 
GRI-Standards	ดังนี้

ข้อมูลพื้นฐานการรายงาน (Universal Standards)	ได้แก ่
ข้อมูลบริษัท	การก�ากับดูแลกิจการ	กลยุทธ์องค์กร	ความเสี่ยง 
ประเด็นส�าคัญของธุรกิจ	(Material	Aspects)	และการวิเคราะห์
ผู้มีส่วนได้เสีย	(Stakeholder	Analysis)	

ข้อมูลเฉพาะที่ครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม (Topic-specific Standards)
นอกจากนี้	 บริษัทฯ	ยังวิเคราะห์	 เชื่อมโยงกับการด�าเนินงาน
ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของโลก	
(Sustainable	 Development	 Goals:	 SDGs)	 เพ่ือแสดง 
ให้เห็นถึงความมุ่งม่ันที่จะด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแล
สังคมและสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนการตอบสนองต่อความ 
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม	

ขอบเขตของรายงานฉบับนี้	 แสดงผลการด�าเนินงานในประเด็น
ส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่ม 
บริษัทศรีตรัง	ครอบคลุมการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ในภาพรวม 
ของกลุ่มงานยางธรรมชาติ	และกลุ่มผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง	ท่ีมีฐาน 
การผลิตอยู่ในประเทศไทยอันเป็นฐานการผลิตหลักของกลุ่ม
บริษัทฯ	 โดยมีรอบการรายงานตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 –	 
31	ธันวาคม	2561

เพ่ือให้การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	บรรลุเป้าหมายตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 
และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม	และวัดผลได้	บริษัทฯ	 จึงได้มีการรวบรวม	ประเมินและจัดล�าดับ
ความส�าคัญของประเด็นส�าคัญที่มีผลต่อการด�าเนินธุรกิจ	 โดยส่วนงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือให้บริษัทฯ	สามารถหาแนวทางและ
วางแผนการจัดการได้อย่างเหมาะสม	โดยน�าหลักการก�าหนดเนื้อหาของ	GRI	Standard	มาประยุกต์ใช้	ดังต่อไปนี้

ประเด็นส�าคัญ
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่รายงานฉบับนี้ให้กับผู ้ถือหุ ้นผ่านทาง	 
QR	Code	และสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้	 และฉบับ
ก่อนหน้านี้ได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ	www.sritranggroup.com	 
ที่เมนูการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายความยั่งยืน 
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 
ห้องเลขที่ 1701 ชั้น 17 เลขที่ 57  
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศพัท์ : (66) 0-2207-4500 ต่อ 3811, 3810
โทรสาร : (66) 0-2108-2241-44
E-mail : sustainability@sritranggroup.com
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หลักการคัดเลือกประเด็นส�าคัญ (Materiality) 

บริษัทฯ	 รวบรวมข้อมูลส�าคัญทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก	จากผลส�ารวจความต้องการหรือ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ ่ม	 จากการ
วิเคราะห์ผลกระทบจากการด�าเนินการภายในองค์กรและการเปล่ียนแปลงบริบทภายนอก	 (แนวโน้ม 
ด้านความยั่งยืนและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการด�าเนินงานขององค์กร)

บริษัทฯ	น�าประเด็นส�าคัญขององค์กรที่รวบรวมไว้มาจัดล�าดับความส�าคัญโดยใช้ตาราง	Materiality	Matrix 
เป็นเครื่องมือในการจัดล�าดับ	ดังนี้
•	แกนนอนแสดงความส�าคัญของผลกระทบทางเศรษฐกจิ	สงัคมและสิง่แวดล้อมขององค์กร	จากน้อยไปมาก
•	แกนตั้งแสดงอิทธิพลทีมี่นยัส�าคัญต่อการประเมินและการตดัสนิใจของผูมี้ส่วนได้เสยี	จากน้อยไปมาก

ประเด็นส�าคัญที่ได้จากการวิเคราะห์และจัดล�าดับ	 ที่ผ่านการทวนสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ 
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขอความเห็นชอบ	 เพ่ือเปิดเผยในรายงานความยั่งยืน	ทั้งนี้จากการ
พิจารณาและทบทวนพบว่าประเด็นส�าคัญในปี	2561	ดังนี้

1. การระบุประเด็น (Identification)

2. การจัดลำ ดับความสำ คัญ (Prioritization)

3. การให้เหตุผล (Validation)

ความสำ คัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
สังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

น้อย

มาก

ด้านบรรษัทภิบาล 
และเศรษฐกิจ

ด้านสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

มาก

อ
ิทธ

ิพ
ล
ที่ม

ีนัย
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ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญและการด�าเนินงาน 

ประเด็นที่สำ คัญ หัวข้อที่นำ เสนอในรายงาน หน้า

1.	ผลประกอบการที่ดี 1.	ภาพรวมธุรกิจและผลการด�าเนินงาน 
			ด้านเศรษฐกิจ

24

2.	การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 2.	การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 25
3.	ความเสี่ยงและความต่อเนื่อง 
			ทางธุรกิจ

3.	การบริหารความเสี่ยง 27

4.	ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 4.	ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 41
5.	การจัดซื้อจัดจ้างที่ดี	โปร่งใส 5.	การจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติต่อคู่ค้า 39
6.	การร่วมพัฒนาคู่ค้าและ 
			เกษตรกรสวนยาง

6.	การร่วมพัฒนาคู่ค้า 40

7.	การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 7.	การพัฒนาพนักงานและส่งเสริม 
			การคิดค้นนวัตกรรม

36

1.	สุขภาพและความปลอดภัย 
			ในการท�างาน

1.	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 37

2.	การดูแลและพัฒนาพนักงาน 2.	สิทธิมนุษยชนและการดูแลบุคลากร 32
3.	การจัดการข้อร้องเรียน 3.	การรับเรื่องร้องเรียน 26
4.	การให้การสนับสนุนและ 
			ส่วนร่วมกับชุมชน

4.	การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 42

5.	คุณภาพสินค้าและบริการ 5.	ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 41

1.	การจัดการคุณภาพอากาศ 1.	การจัดการมลพิษทางอากาศ 51
2.	การใช้พลังงาน 2.	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 

			การอนุรักษ์พลังงาน
49

3.	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 3.	การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 48
4.	การใช้น้�าและน้�าเสีย 4.	การบริหารจัดการน้�าขององค์กร 50
5.	ของเสียและวัสดุไม่ใช้แล้ว 5.	การบริหารจัดการของเสีย 52
6.	การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
			สู่บรรยากาศ

6.	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 49

เศรษฐกิจ

สังคม

 สิ่งแวดล้อม
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บริษัทฯ	 ได้เข้าเป็นสมาชิกกับองค์กรต่างๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	 เพ่ือร่วมผลักดันพัฒนาการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ	สังคมและ	 
สิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยางพารา	ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ	เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรต่างๆ  
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้านเศรษฐกิจ
•		สมาคมยางพาราไทย		
•			สมาคมน�้ายางข้นไทย	
•			สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย
•			สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย
•			สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
•			กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยไม้และโรงอบไม้,
					สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย		
•			สภาอุตสาหกรรมจังหวัด		
•			International	rubber	association	(IRA)	
•			Association	of	Natural	Rubber	Producing	 
					Countries	(ANPRC)
•			คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาต,ิ	 
					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	
•			สมาคมผูน้�าเข้าและผูส่้งออกระดับมาตรฐานเออีโอ
•			สภาอุตสาหกรรมจังหวดัสงขลา
•			กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ,	กระทรวงพาณชิย์
•			สมาคมบริษทัจดทะเบยีนไทย	
•			สมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย	ในการต่อต้าน 
					การทจุริต	(Collective	Action	Coalition	Against	 
					Corruption	:	CAC	)

ด้านสังคม
•		ยนูเิซฟ	ประเทศไทย,	(สทิธเิด็ก)
•		CSR	Club	สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย	
•		ส�านกังานพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย์		 
				จังหวดัสงขลา,	กระทรวงการพัฒนาสงัคมและ 
				ความม่ันคงของมนษุย์
•		STEM	Education	Thailand	

ด้านสิ่งแวดล้อม
•		สถาบนัน�า้เพ่ือความยัง่ยนื,	สภาอุตสาหกรรม	
•		SNRI	Member	of	Sustainable	Natural	 
				Rubber	Initiative	(SNR-i)	
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สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานประจ�าปี 2561

รายได้ ก�าไรสุทธิ

ปริมาณการขายจ�าแนกตามภูมิศาสตร์
ก�าลังการผลิตยางธรรมชาติของบริษัท

ก�าลังการผลิตถุงมือยาง

แผนภาพแสดงสัดส่วนการผลิตยางธรรมชาติตามประเภทผลิตภัณฑ์

ภาพรวมธุรกิจและผลการดำ เนินงานด้านเศรษฐกิจ

จ�น  
เอเช�ยอื่นๆ 
ไทย  
ยุโรป 
อเมร�กา 
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ด�าเนินงานทางธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยใช้ 
ความช�านาญ ความระมัดระวัง และความเอาใจใส่ที่พึงมี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ คณะกรรมการ บริษัทฯ ยังได้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติ
ที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทมหาชน และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และ 
ข้อแนะน�าของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งในด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในกระบวนการพิจารณากล่ันกรองก่อนการตัดสินใจใดๆ ให้เป็นการด�าเนินการ
ที่สมเหตุสมผล บนพื้นฐานของความซ่ือสัตย์ โปร่งใส และมีจริยธรรม และได้ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในทุกๆ ด้าน

การกำ กับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ	ได้ใช้แบบประเมินตนเอง	ส�าหรับการปฏิบัติตาม	Code	
of	Best	Practices	ของ	SET	มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 (Corporate	Governance	
Self-Assessment)	 ประกอบกับบริษัทฯ	 ได้พิจารณาการน�า
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2560	
(Corporate	Governance	Code	 :	CG	Code)	น�ามาปรับ
ใช้ในการก�ากับดูแลกิจการ	ที่จะส่งผลต่อผลประกอบการที่ดี
ในระยะยาว	การด�าเนินงานอย่างมีจริยธรรมที่เคารพสิทธิและ 
รับผิดชอบต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 พัฒนาหรือลดผลกระทบ
ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนปรับตัวภายใต้ปัจจัยการ
เปล่ียนแปลง	อันน�ามาสูก่ารสร้างคุณค่าให้แก่กจิการอย่างยัง่ยนื

ในปี	2560	บริษัทฯ	 ได้เริ่มขับเคลื่อนจากการสร้างความเข้าใจ	
และความตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ	ฝ่ายจัดการ	และผู้ถือหุ้นใหญ่ในฐานะผู้น�าที่ท�าให้
เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยเลขานุการบริษัท	 ได้น�า	CG	
Code	ปี	2560	 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที ่
5/2560	 ประชุมเม่ือวันที่	 11	 สิงหาคม	 2560	 เพ่ือให้คณะ
กรรมการบริษัทรับทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่	 ประโยชน์	
และหลักปฏิบัติของ	CG	Code	ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยั่งยืน	ครบทั้ง	8	หลักปฏิบัติ	และ	37	หลักปฏิบัติย่อยใน
ภาพรวมแล้ว

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มบริษัทศรีตรังฯ ได้พิจารณาการน�าหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
(Corporate Governance Code : CG Code) น�ามา
ปรับใช้ในการก�ากับดูแลกิจการ ที่จะส่งผลต่อ 
ผลประกอบการที่ดีในระยะยาว โดยปฏิบัติตาม 
Code of Best Practices ของ SET เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้	 ในปี	2561	คณะกรรมการได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติ
ตามหลัก	CG	Code	 ซ่ึงประกอบไปด้วย	8	หลักปฏิบัติ	 ซ่ึง
เลขานุการบริษัทได้น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	
ครั้งที่	6/2561	เมื่อวันที่	16	กรกฎาคม	2561



26
รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561

คณะกรรมการโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต	 (CAC)	 มีมติให้การรับรอง	บริษัท	ศรีตรัง
แอโกรอินดัสทร	ีจ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	 เม่ือวันที่	 21	สิงหาคม	2561	
โดยบริษัทฯ	 ได้จัดให้มีการด�าเนินการตามกระบวนการของ	CAC	
อย่างต่อเนื่อง	 ทั้งกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการ
ทุจริต	การก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลและควบคุมเพ่ือ
ป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต	การก�าหนดแนวทาง 
ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน 
การทุจริต	ตลอดจนได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต 
ของบริษัท	 เพ่ือให้ม่ันใจว่า	บริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส	ยุติธรรม	 มุ่งม่ันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกฎหมาย	หลักปฏิบัติด้านศีลธรรมและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่	 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติในเว็ปไซต์	www.sritranggroup.com	ภายใต้หัวข้อ 
การก�ากับดูแลกิจการ

การรับเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้มีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน
พร้อมทั้งการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรยีน	 เพ่ือให้ม่ันใจ
ว่าผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของกลุ่ม
บริษัทฯ	 จะได้ท�าหน้าที่ดูแลและให้ค�าแนะน�า	 ตลอดจน
สอดส่องพฤติกรรม	ความประพฤติ	และการกระท�าต่างๆ
ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปโดยถูกต้อง	บริษัทฯ	
ได้ก�าหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม	 เกี่ยวกับการกระท�าที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม	
หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการฝ่าฝืน	 หรือไม่ปฎิบัติตาม
นโยบาย	 ระเบียบข้อก�าหนด	กฎหมาย	การก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	 จรรยาบรรณธุรกิจ	หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ	ของ
บริษัท	 อันอาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท	ทั้งด้าน
ทรัพย์สินและชื่อเสียง	

ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้น	หรือผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม	สามารถรายงานและร้องเรียนโดยตรงกับ
กรรมการ	 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผู้รับรายงานเรื่องร้องเรียนเหล่านี้	 เพ่ือท�าการสอบสวน
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้	ในส่วนของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานประจ�าปีฉบับ	2561	

ช่องทางที่ 1: ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ 
หรือยื่นส่งโดยตรงที่ เลขานุการบริษัท บมจ.
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี อาคารปาร์คเวนเชอร ์
อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701,1707-12  
ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้

ช่องทางที่ 2: แจ้งเรื่องร้องเรียนทาง
โทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02-207-4590

ช่องทางที่ 3: ส่งจดหมายอิเลคทรอนิคส์ 
(E-Mail) ได้ที่ E-Mail Address: 
corporatesecretary@sritranggroup.com

ช่องทางที่ 4: ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นได้โดยตรง

การป้องกันและ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
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ด้วยสภาพแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจที่มีความซับซ้อนและ 
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่รวดเร็วในปัจจุบัน	 
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย
การขับเคล่ือนองค์กรสู ่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน	 การบริหาร
จัดการความเสี่ยงนับเป็นกระบวนการส�าคัญที่ช ่วยในการ
จัดการวางแผนรองรับความไม่แน่นอนทางธุรกิจได้อย่างเป็น
ระบบ

บริษัทฯ	 ได้ใช้การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล	ERM	
เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร	 (Disclosure	102-11)	 เพ่ือเป็น
เครื่องมือสนบัสนนุการวางกลยทุธ์	การบริหารจัดการ	และจัดท�า 
แผนจัดการความเสี่ยงของโครงการลงทุนในทุกๆ	 โครงการ	
เพ่ือให้การบรรลุวัตถุประสงค์ของการด�าเนินธุรกิจในภาพรวม	
และสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม	 โดยมีการสื่อสารส่งเสริมและ
กระตุ ้นให้พนักงานทุกคนในทุกระดับชั้นตระหนักถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงร่วมกันเพ่ือให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กร

ทั้งนี้	 ปี	 2561	บริษัทฯ	 มีแผนการน�าระบบการบริหารความ 
ต่อเนือ่งทางธรุกจิ	(Business	Continuity	Management:	BCM) 
มาประยุกต์ใช้การเตรียมพร้อมรองรับภาวะวิกฤต	และบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจให้มีประสิทธภิาพตามมาตรฐานสากล	
และสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทฯ	จะสามารถ
รับมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์วิกฤตและส่งมอบผลิตภัณฑ์
ได้อย่างต่อเนื่อง

การบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบริษัท	 ผู ้บริหาร	 และพนักงานทั้งหมดในองค์กร 
มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง	 โดยมีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Committee,	RMC)	
ซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มธุรกิจ	 กลุ่มงาน 
และสายงานต่างๆ	ท�าหน้าที่ติดตามผลการด�าเนินงานและ
พัฒนาระบบการจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	
ให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ	 เพ่ือสร้าง
ความม่ันใจว่าจะมีการด�าเนินการที่เหมาะสมในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงนั้นๆ

วิสัยทัศน์ของการบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทศรีตรังฯ จะเป็นองค์กรที่มีการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรผ่านกระบวนการประเมิน
ความเสี่ยงรูปแบบ Enterprise Risk Management: 
ERM เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและเพิ่มคุณค่า
ให้กับองค์กร
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วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

1.	 เพ่ือน�าระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้ในแนวทาง 
	 เดียวกันทั่วทั้งองค์กร	 และก�าหนดให้การบริหารความเสี่ยง 
	 เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ	การก�าหนดกลยุทธ์	 แผนงาน	 
	 และการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ	

2.	 เพื่อก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
	 ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ขององค์กร	โดยพิจารณามาตรการ 
	 ที่จะลดโอกาส	และหรือ	ผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจจะ 
	 เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
	 ขององค์กรที่ก�าหนดไว้	 ทั้งในระดับองค์กรและในระดับ 
	 หน่วยงาน

3.	 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 
	 ได้รับทราบข้อมูลความเส่ียงท่ีส�าคัญ	แนวโน้มของความเส่ียง 
		 และความเสี่ยงในภาพรวม	ตลอดจนก�ากับดูแลความเสี่ยง 
	 ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.	 เพ่ือให้ทุกส่วนงานมีหน้าที่ระบุ	ประเมิน	และบริหารจัดการ 
	 ความเสี่ยงที่ส�าคัญๆ	อย่างสม่�าเสมอ	 โดยค�านึงถึงระดับ 
	 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	 และความสามารถในการปฏิบัติ 
	 ได้จริงด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

5.		เพ่ือให้มีการส่ือสาร	และถ่ายทอดความรู้การบริหารความเส่ียง 
	 ให้พนักงานอย่างสม่�าเสมอ	และพัฒนาพนักงานให้มีความ 
	 เข้าใจ	มีความตระหนักการเป็นเจ้าของความเสี่ยง	ตลอดจน 
	 มีการบริหารความเสี่ยงร่วมกันภายใต้งานที่รับผิดชอบ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทศรีตรังฯ	ได้ตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็น 
ที่ต้องน�าระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารของ	
STA	และกลุ่มบริษัทในเครือ	 จึงก�าหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง	ดังนี้

1.	 ก�าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของ 
	 พนักงานในทุกระดับชั้น	ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มี 
	 ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและในองค์กร	และ 
	 ต้องให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงต่างๆ	 ได้รับ 
	 การบริหารจัดการ	ภายใต้การควบคุมภายในอย่างมีระบบ 
	 ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

2.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้การบริหารความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือ 
	 ท่ีส�าคัญในการบริหารจัดการส�าคัญของ	STA	และกลุ่มบริษัท 
	 ในเครือ	ท่ีบุคลากรทุกระดับต้องมีความเข้าใจ	มีความร่วมมือ 
		 มีความร่วมใจ	และร่วมกันใช้การบริหารความเสี่ยงสร้าง 
	 ภาพลักษณ์ท่ีดี	เสริมสร้างการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	การบริหาร 
	 จัดการที่เป็นเลิศ	และสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ถือหุ้นหรือ 
	 ผู้มีส่วนได้เสียของ	STA	

3.	 ส่งเสริมและพัฒนาการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 
	 ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการการบริหารความเสี่ยงของ	 
	 STA	 และกลุ่มบริษัทในเครือ	 และสนับสนุนให้บุคลากร 
	 ทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหาร 
	 ความเสี่ยงอย่างทั่วถึง	ตลอดจนการจัดระบบการรายงาน 
	 การบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงด�าเนินการความเส่ียงของ
องค์กรอย่างเป็นระบบ	ตามกรอบการบริหารความเส่ียงมาตรฐาน 
ERM	 (Enterprise	Risk	Management)	 ครอบคลุมปัจจัย
ความเสี่ยงหลักทั้ง	4	ด้าน	อันได้แก่

1.	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2.	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
3.	ความเสี่ยงด้านการเงิน
4.	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§

ÁÒµÃ°Ò¹
ÊÒ¡Å ERM 
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ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากการประเมินความเสีย่งโดยพิจารณาแนวโน้มทีส่�าคัญในอนาคตทั้งทางด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อมประกอบกบัเป้าหมาย
ในการด�าเนนิธรุกจิ	บริษทัฯ	ได้ก�าหนดมาตรการจัดการความเสีย่งขององค์กรเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในการบริหารจัดการความเสีย่งดังนี้

ประเด็น ผลกระทบ การจัดการ

1. ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ

•	ความผันผวนด้านราคาของยาง 
			ธรรมชาติ	(อุปสงค์และอุปทาน 
			ของยางธรรมชาติ	ราคาของ 
			น้�ามันดิบ	พลังงาน	สารเคมีที่ม ี
			น้�ามันเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน	 
			การเก็งก�าไร	ความผันผวนของ 
			อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา) 
•	การเติบโตของความต้องการ 
			ในการบริโภคยางธรรมชาติและ 
			ถุงมือยางไม่เป็นไปตาม 
			คาดหมาย	

•	ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น 
•	ยอดขายและก�าไรลดลง

•	การจัดการกระบวนการได้มาของวัตถุดิบใน 
			เชิงปริมาณและราคา 
•	การใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
•	การใช้อนุพันธ์ทางการเงินช่วยลดความเสี่ยง 
•	การผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย	ทั้งในกลุ่ม 
			ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง 
•	การท�าตลาดกับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายทั่วโลก

•	การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน •	วัตถุดิบไม่เพียงพอหรือได้รับ 
			วัตถุดิบล่าช้าท�าให้ขาดความ 
			ต่อเนื่องในการผลิต

•	สร้างเครือข่ายในการจัดหาวัตถุดิบ 
•	การเยี่ยมผู้ส่งมอบวัตถุดิบ 
•	การจัดกลุ่มผู้ขาย

2. ความเสี่ยงด้านสังคม

•	อุบัติเหตุ	หรือเหตุฉุกเฉิน 
•	โรคที่เกิดจากการท�างาน

•	สุขภาพและความปลอดภัยของ 
			พนักงาน 
•	ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย 
			ต่อการด�าเนินธุรกิจ

•	แผนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
•	แผนการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

•	การขาดแคลนแรงงาน •	ความไม่ต่อเนื่องหรือการหยุดชะงัก 
			ของการผลิต

•	แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 
			(Business	Continuity	Plan:	BCP)		

•	ข้อกฎหมายและกฎระเบียบ •	การถูกปรับหรือเสียโอกาสทางธุรกิจ •	การติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย 
			และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	อย่างใกล้ชิด 
•	หน่วยงานรับผิดชอบ	วิเคราะห์และติดตาม 
			การปฏิบัติให้สอดคล้อง

•	ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ •	ความปลอดภัยของผู้บริโภค •	ห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับการรับรอง 
			ตามมาตรฐานสากล 
•	ระบบการประกันคุณภาพที่ดี

3. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

•	การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม •	กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ	 
			การเสียค่าเสียหาย/ค่าปรับ	หรือ 
			การหยุดหรือเลิกการประกอบการ

•	การบริหารจัดการความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม 
			ผ่านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	ISO	14001 
•	การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนด

•	การเปลี่ยนแปลงของสภาพ 
		ภูมิอากาศ

•	การเกิดภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ	 
			กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ

•	โครงการอนุรักษ์พลังงาน 
•	แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 
			(Business	Continuity	Plan:	BCP)

•	การจัดการคุณภาพอากาศ •	กระทบต่อชุมชนใกล้เคียงอาจท�าให้ 
			เกิดข้อร้องเรียน

•	การติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง	 
•	การวิจัยและพัฒนา	เพื่อปรับปรุงระบบให้มี 
			ประสิทธิภาพมากขึ้น

•	ข้อกฎหมายและกฎระเบียบ •	การถูกปรับหรือเสียโอกาสทางธุรกิจ •	การติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย 
			และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	อย่างใกล้ชิด 
•	หน่วยงานรับผิดชอบ	ตรวจสอบและติดตามการ 
			ปฏิบัติให้สอดคล้อง

ทั้งนี้	 ท่านสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก	 รายงานประจ�าปี	 (www.sritranggroup.com	 หน้านักลงทุนสัมพันธ์	 > 
เอกสารเผยแพร่	>	รายงานประจ�าปี	2561)	
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นวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
3SE

พลังงานสีเขียว  
พลังงานทดแทน

ด้านพลังงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านชุมชน

กลยุทธ์ในการด�าเนินงาน

ด้วยความมุ ่งม่ันในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและชุมชน บริษัทฯ ได้ริเริ่มด�าเนินโครงการ  
“S3E พลังงานสีเขียว พลังงานทดแทน โดยได้จัดให้มีโครงการปลูกหญ้าเนเปียร์ขึ้นในพ้ืนที่ของโรงงาน และขยายผลให้
ชุมชนร่วมในการบริหารจัดการ จากการด�าเนินการในเบื้องต้น ของบมจ.ศรีตรัง สาขากาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นสาขาน�าร่องพบว่าสามารถ
สร้างความยั่งยืนในด้านต่างๆ ได้ดังนี้

ด้านพลังงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านชุมชน

บริษัทฯ ใช้น�้ารีไซเคิลและน�าน�า้จากบ่อเก็บน�า้สะอาดในโรงงานมาใช้ในการ
ผลิตและระบบบ�าบัดกลิ่นของโรงงานซ่ึงมีแนวโน้มที่อาจจะมีปรมิาณเพ่ิมขึ้น
จากการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบ�าบัดกล่ินและการผลิต ดังนั้น การน�าน�้า 
ที่เหลือใช้จากกระบวนการบ�าบัดกลิ่นและตะกอนส่วนเกินจากระบบบ�าบัด 
น�า้เสยีมารดแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์ช่วงหน้าแล้ง จะเป็นการช่วยลดการจัดการน�า้ 
และตะกอนส่วนเกินจากระบบบ�าบัดน�า้เสีย รวมถึงเตรียมบ่อเก็บน�า้ เพ่ือ
รองรับน�้าหน้าฝน และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงงาน

• สามารถใช้น�้า recycle มารดหญ้า 200 ลบ.ม ทุกๆ 2 สัปดาห์

• น�าตะกอนส่วนเกินจากระบบบ�าบัดน�้าเสียมาเป็นปุ๋ยสัปดาห์ละ  
 100 ลบ.ม.ต่อสัปดาห์ 

• ต้นหญ้าทีมี่อายไุด้ 60-90 วนัขึ้นไป ล�าต้นสงูประมาณ 2.50-3.00 ม. 
  สามารถเป็นแนวกันลม ช่วยชะลอความเร็วลมที่จะพัดเข้าหมู่บ้าน 
 ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ช่วยลดความเข้มข้นของกลิ่นก่อนเข้า 
 สู่หมู่บ้าน

นอกจากความสูงของต้นหญ้าสามารถช่วยเป็นแนวป้องกันกลิ่นแล้ว ยังเป็น 
การเพ่ิมช่องทางอาชีพ เสริมสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารที่ใช้ 
เลี้ยงสัตว์ให้กับชุมชน น�าไปสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง

ผลการด�าเนินงาน

ชาวบ้านจ�านวน 27 ราย ที่เป็นชาวบ้านที่อยู่ในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตรของโรงงาน ให้ผลตอบรับเป็นไปในทิศทางบวก 
ทัศนคติของชาวบ้านที่มีต่อน�า้เสียของโรงงานเปล่ียนไป ชาวบ้านไม่กลัวน�า้เสียที่ผ่านการบ�าบัดแล้วของโรงงานทั้งยัง
แจ้งความประสงค์ขอน�้าไปรดหญ้าที่น�าไปปลูกไว้ในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

• ให้ความรู้และวิธีการปลูกหญ้าเนเปียร์ ให้สามารถปลูกและน�าหญ้าเนเปียร์ไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ 

• ชาวบ้านเข้ามารับจ้างตัดหญ้าและสับเพื่อใช้ในการผลิตสร้างรายได้ประมาณ 1,800 ต่อวัน

• เปิดให้ชาวบ้านที่มีอาชีพเล้ียงสัตว์มาลงทะเบียนเพ่ือเข้าดูแลต้นหญ้าในแปลงที่ได้รับและตัดหญ้าไปเล้ียงสัตว์ตามรอบ 
 ที่ก�าหนด (ประมาณ 2 เดือนคร้ัง )

ระบบบอยเลอร์ที่ใช้ผลิตความร้อนเพ่ืออบยางแท่งของบริษัทฯ จะใช้กะลา
ปาล์มและไม้สับเป็นเชื้อเพลิงหลัก ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีแนวคิดในการน�า
หญ้าเนเปียร์มาเป็นพลังงานทางเลือกในการใช้ผสม

• หญ้าเนเปียร์ที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป ใช้เป็นพลังงานทดแทนร่วมกับ  
 Woodchip

• อัตราส่วนที่ใช้พลังงานทดแทนที่ 5-10% ต่อเดือน 
 (ขึ้นอยู่กับปริมาณของหญ้า)
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สิทธิมนุษยชนและการดูแลบุคลากร

บริษัทฯ	ตระหนักในสิทธิความเป็นมนุษย์และความเสมอภาค
โดยเท่าเทียมกัน	บริษัทฯ	ได้ประกาศนโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชน 
และการไม่เลือกปฏิบัติ	 และก�าหนดแนวทางปฏิบัติอย่าง
เป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับตามกรอบของจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ		

บริษัทฯ	ยังคงให้การสนับสนุนสิทธิเด็กภายใต้หลัก	10	ประการ	
ทั้ง	 3	ด้าน	 คือ	บทบาทในสถานประกอบการ	 (Workplace)	
บทบาทในตลาด	 (Marketplace)	 และบทบาทในชุมชน	และ 
สิ่งแวดล้อม	 (Community	 and	 Environment)	 โดยน�า 
หลักการปฏิบัติ	 ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาด�าเนินงานในองค์กร	
อย่างต่อเนื่อง	เช่น	

•	 การจัดหางานท่ีมีคุณค่าให้แก่คนงานทีเ่ป็นเยาวชน	ตลอดจน 
	 พ่อแม่	และผู้ดูแลเด็ก	บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีมุมนมแม่ส�าหรับ 
	 พนักงานที่คลอดบุตร	 เพ่ือส่งเสริมให้มีการเล้ียงทารกด้วย 
	 นมแม่

•	 ช่วยคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉิน 
	 หรือภัยพิบัติต่างๆ	 โดยมีการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิด 
	 อุทกภัย	หรือภัยพิบัติต่างๆ

•	 หนุนเสริมบทบาทของรัฐและชุมชนในการคุ้มครอง	 และ 
	 เติมเต็มสิทธิเด็ก	 ด้วยการจัดท�าโครงการ	 STA	STEM	 
	 Education	การให้ทุนการศึกษา	 สนับสนุนการปรับปรุง 
	 สนามเด็กเล่น	ห้องสมุด	 โครงการอาหารกลางวันเพ่ือให ้
	 เด็กในชุมชน	ได้รับสิทธิที่พึงจะได้อย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการ
จ้างแรงงานผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ	 โดยใน	ปี	 2561	บริษัท	 
มีการจ้างงานผู้พิการ	ตามมาตร	33	ทั้งสิ้นจ�านวน	105	คน	 
โดยเป็นการจ้างงานภายในองค์กร	 50	 คน	 และจ้างงาน
ภายนอกองค์กร	 55	 คน	 ในส่วนของการจ้างงานภายนอก
องค์กรเป็นความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา	
ส�านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
สงขลา	 และโรงพยาบาลหาดใหญ่	 ในการจัดหาคนพิการ
เพ่ือจ้างงานในหน่วยงานรัฐที่เหมาะสม	 เช่น	 โรงพยาบาล	
องค์การบริหารส่วนต�าบล	ครอบคลุมจังหวัดสงขลา	 จังหวัด
นครศรีธรรมราช	 จังหวัดนราธิวาส	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
ตลอดจนการส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยียนเพ่ือสร้างขวัญก�าลังใจ 
และติดตามพัฒนาการของพนักงานผู้พิการที่จ้างงานอย่าง
สม�่าเสมอ	 สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัท	และเป้าหมาย	SDGs	10	ท�าให้ผู้พิการได้มีงานท�า	 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุขร่วมกัน

การดูแลพนักงาน

พนกังานถอืเป็นทรพัยากรทีส่�าคัญในการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน 
และน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ	บริษัทฯ	 จึงให้ความส�าคัญ
ในการสร้างระบบการบริหารงานบุคคลที่ดี	 ตั้งแต่การสรรหา
พนักงานใหม่	การบริหารค่าตอบแทนที่มีมาตรฐาน	แผนการ
พัฒนาศักยภาพพนักงาน	 การส่งเสริมความก้าวหน้าและ
เติบโตในอาชีพ	 ตลอดจนการดูแลเรื่องความปลอดภัยและ
สุขภาพของพนักงาน

นอกจากผลตอบแทนตามกฎหมาย	 เช่น	กองทุนประกันสังคม 
กองทุนเงินทดแทน	พนักงานของบริษัทฯ	จะได้รับค่าตอบแทน
ในรูปค่าล ่วงเวลา	 เงินเพ่ิมพิเศษส�าหรับผู ้ปฏิบัติงานกะ	 
ผู้ท�างานหนัก	 (Hard	Shift)	 เงินพักร้อน	 โบนัสประจ�าปี	 และ	
สวัสดิการพ้ืนฐานเพ่ือให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 อาทิเช่น	
ชุดฟอร์มพนักงาน	 เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน	สวัสดิการบ้านพัก 
เบี้ยเล้ียงการปฏิบัติงานนอกสถานที่	 การท�าประกันสุขภาพ
และประกันอุบัติเหตุ	 กองทุนเงินส�ารองเลี้ยงชีพ	 เงินเกษียณ
อายุ	 เงินช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัย	การจัดกิจกรรมและ	 
จัดทัศนศึกษาดูงาน	เป็นต้น

เยี่ยมพนักงานผู้พิการที่บริษัทฯ จ้างงาน

25602559 2561

จ�านวนพนักงาน 
ผู้พิการที่บริษัท 
จ้างงาน (คน)

90

  9,538,202 9,549,864   10,365,100

98 105

มูลค่าการจ้างงาน
พนักงานผู้พิการ 
(บาท)
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จ�านวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งสิ้นเท่ากับ 14,047 คน

68%

32%

จำแนกตามเพศ (G4-10) จำแนกตามระดับ (G4-10)

เพศหญิง เพศชาย

ผู�จัดการข�้นไป ( L7-L11) 1%
พนักงานระดับบร�หาร ( L5-L6 ) 5%

พนักงานระดับปฎิบัติการ ( L1-L4 ) 94%

2%

58%

40%

อายุน�อยกว�า 
30 ป�

ระหว�าง 
30-50 ป�

อายุสูงกว�า 
50 ป�ข�้นไป 

ภาคใต�
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ
อินโดนีเซ�ย

ภาคเหนือ
สำนักงานใหญ�และ
สำนักงานกรุงเทพ

ภาคตะวันออก

เมียนมาร�

จ�น

สิงคโปร�

อเมร�กา

เว�ยดนาม

            61.4%

    17.3%

        13.4%

     3.4%

   2.1%

  1.3%

 0.5%
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จำแนกตามอายุ

สายธุรกิจ

จำแนกตามพื้นที่ (G4-10)

ยางแท�ง 
5,572 คน

ยางแแผ�น 
568 คน

น้ำยางข�น 
781 คน

สายธุรกิจถุงมือยาง 
5,465 คน

สายงานบร�หารทั่วไป 
300 คน

บร�การ/ ธุรกิจอ่ืนๆ 
1,361 คน
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การสรรหาพนักงาน

บริษัทฯ	 มีการสรรหาพนักงานทั้งการสรรหาจากบุคลากร
ภายในโดยการปรับต�าแหน่งงานหรือโยกย้ายสายงานเพ่ือ
ความก้าวหน้าและเติบโตของพนักงาน	ในส่วนของการสรรหา
บุคลากรภายนอก	บริษัทฯ	สรรหาบุคลากร	ตามแบบก�าหนด
หน้าที่งานแต่ละต�าแหน่ง	ประกอบกับการคัดเลือกทาง	EQ	
หรือความฉลาดทางอารมณ์	 เพ่ือให้ได้พนักงานที่มีความ
สามารถเหมาะสมกับต�าแหน่งงานและเป็นคนเก่งและดี	 โดยมี
การระบุรายละเอียดข้อมูลการรับสมัครที่จ�าเป็นอย่างครบถ้วน	
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย	เช่น	เว็บไซต์บริษัทฯ	เว็บไซต์หางาน
ต่างๆ	เฟสบุค	การรับสมัครในงานจัดหางานของจังหวัด	เพื่อให้ 
ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสมัครในต�าแหน่งที่ต้องการได้อย่าง 
เท่าเทียมกัน

การบริหารค่าตอบแทน

บริษัทฯ	ก�าหนดค่าตอบแทนของพนักงานในอัตราที่เหมาะสม 
ตามต�าแหน่งงาน	และมีความเท่าเทียมกันทั้ง	ชาย-หญิง	เพื่อให้ 
การบริหารค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสม	บริษัทฯ	 ได้มี 
การส�ารวจค่าตอบแทนและสวัสดิการ	 เพ่ือเทียบเคียงกับ
อุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน

บริษัทฯ	น�าระบบการบริหารผลงาน	PMS	 :	Performance	
Management	System	มาใช้	 โดยจัดตั้งคณะท�างานระบบ
การบริหารผลงาน	 เพ่ือท�าหน้าที่ในการพิจารณา	และก�าหนด
แนวทางในการบริหารผลงาน	 จัดท�าดัชนีชี้วัด	 (KPI:	 Key	
Performance	 Indicator)	 ในแต่ละหน่วยธุรกิจ	 เพ่ือให้การ
ก�าหนดเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องและเป็น
แนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร	 เช่น	การก�าหนดเป้าหมายการ
ด�าเนินงานด้านก�าไรขาดทุน	ผลการปฏิบัติงานหน่วยงานหลัก
และหน่วยงานสนับสนุน	และความพึงพอใจของลูกค้า	 เป็นต้น		
ทั้งนี้ส่วนหนึ่งของระบบบริหารผลงานน�าไปใช้ในการพิจารณา	
ผลตอบแทนและโบนัสของพนักงาน

2%

58%

40%

อายุน�อยกว�า 
30 ป�

ระหว�าง 
30-50 ป�

อายุสูงกว�า 
50 ป�ข�้นไป 

0.4%

65.5%

34.1%

อายุน�อยกว�า 
30 ป�

ระหว�าง 
30-50 ป�

อายุสูงกว�า 
50 ป�ข�้นไป 

68%

32%

66%

34%

พนักงานพ�นสภาพ

ตามเพศ (G4-LA1)

พนักงานพ�นสภาพ

ตามช�วงวัย (G4-LA1)

พนักงานเข�าใหม� (G4-LA1) พนักงานเข�าใหม�  (G4-LA1)

เพศหญิง เพศชาย

เพศหญิง เพศชาย

อัตราการลาออก 
(G4-LA1)

จำนวนพนักงาน
ที่ได�รับการ

ปรับ/เลื่อนตำแหน�ง

พนักงานลาคลอดบุตร
ที่กลับมาทำงานหลังคลอด

กลุ�มยางธรรมชาติ

กลุ�มยางสำเร็จรูป

กลุ�มยางธรรมชาติ

กลุ�มผลิตภัณฑ�ถุงมือ
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การพัฒนาบุคลากร

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากร	 ซ่ึงถือเป็น
ทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร	 โดยพัฒนาควบคู่กันไป 
ทั้งด้านความรู	้ความสามารถเฉพาะทางในด้านการผลติ	ปลูกฝัง 
จิตส�านึกและพฤติกรรมที่ดีในอุตสาหกรรมยางสีเขียว	 โดยได้
จัดตั้งสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ ่มบริษัทศรีตรัง	
เพ่ือรับผิดชอบการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กร	 เพ่ือ
ความเป็นเลิศและยั่งยืนของธุรกิจ	ควบคู่ไปกับการสร้างคนดี
และคนเก่งสู่สังคม

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มบริษัทศรีตรัง	ก�าหนด
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรดังนี้
1.	การอบรมและทบทวนความรู้ขั้นพื้นฐาน	(In-house	Training 
&	On	the	job	Training)	แยกตามสายอาชีพ	อาทิ	ด้านการผลิต 
ด้านการบริการ	ด้านเทคนิค	และด้านการบริหารงาน		
2.	การพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงาน	ผ่านงานกิจกรรม
พัฒนา	 (Activity	Development)	 เช่น	กิจกรรม	5ส,	Quality	
Control	Circle	(QCC),	Kaizen	และ	One	Point	Lesson	(OPL) 
เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนา	
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง	 ซ่ึงช่วยประหยัดต้นทุนในกระบวน 
การผลิต	ช่วยให้ขั้นตอนการท�างานง่ายขึ้น	มีความสะดวกมากขึ้น 
โดยอาศัยความรู ้	 ทักษะในการท�างาน	 และน�าเทคโนโลยีที ่
ทันสมัยมาใช้ปรับปรุงงาน

3.	วัฒนธรรมศรีตรัง	(STA	Culture)	เป็นการปลูกฝังทัศนคติ	และ
การท�างานตามวถิค่ีานยิมองค์กรของศรีตรงั	(STA	Core	Value)	
ส�าหรับคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมงานกับกลุ่มบริษัทศรีตรัง	 และ
เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนๆ	พนักงานใหม ่
ที่อยู่ต่างสถานที่	ต่างวัฒนธรรม	ได้มาท�ากิจกรรมร่วมกัน
4.	ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กร	 “STA	Share	&	Learn”	 
บริษทัฯ	เชื่อม่ันในองค์ความรูเ้ฉพาะทางทีมี่ในกลุ่มบริษทัศรีตรงั 
โดยสร้างวิทยากรภายในองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ	 เพ่ือมา
ถ่ายทอดความรู้	และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ	มากมาย	ในการดึงศักยภาพของพนักงาน
ออกมาใช้งาน	อาทิ	กิจกรรม	SRITRANG	Smart	Trainer	และ	
Leaning	Management	System	เป็นต้น
5.	ส่งเสริมพนักงานในองค์กรให้ไปดูงานในธุรกิจที่หลากหลาย
ของกลุ่มบริษัทศรีตรังด้วยกัน	 รวมทั้งศึกษาดูงานอ่ืนๆ	ทั้ง
ภายในประเทศ	และต่างประเทศ	 เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์	 
น�าความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาต่อยอดในงานทีต่นเองรบัผดิชอบ 
หรือแลกเปลี่ยนความเห็นกับหน่วยงานอื่นๆ

การสร ้างเวทีในการแสดงผลงานความส�าเร็จในองค์กร	
“Activity	Prize”	 เพ่ือให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดง 
ผลงาน	ความสามารถ	น�ามาซ่ึงความภาคภูมิใจ	และการน�า 
ผลงานมาแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน	 ซ่ึงจะเป็นทางลัดในการ 
น�าไปพัฒนาต่อยอด	รวมทั้งการขยายผล	ที่ส�าคัญได้ฝึกบุคลากร 
ให้เรียนรูแ้นวทางในการเป็นแชมป์	และแนวทางในการรกัษาแชมป์ 
ซึ่งต้องปรับปรุงวิธีการท�างานอยู่ตลอดเวลา

ด�านเทคนิค (Technical)

ด�านการผลิต (Manufacturing)

ด�านการบร�การ (Service)

ด�านการบร�หาร (Administration)

      36.40%

         33.10%

            30.20%

0.30%

10% 20% 30% 40%

อบรมภายใน อบรมภายนอก ดูงาน

11,146
ชั่วโมง

432
ชั่วโมง

On the job training (OJT)
1,396 หลักสูตร

ด�านการบร�หาร (Administration)
9 หลักสูตร

ด�านการบร�การ (Service)
51 หลักสูตร

ด�านเทคนิค (Technical)
305 หลักสูตร

ด�านการผลิต (Manufacturing)
97 หลักสูตร

จำนวนชั่วโมง
การฝ�กอบรม
เฉลี่ยต�อป� 

( ชม./คน/ป� ) 

สัดส�วนการอบรมจำแนกตามทักษะ

สัดส�วนจำแนกตามประเภทการฝ�กอบรม จำนวนหลักสูตรแยกตามประเภท
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ผลการด�าเนินงานกิจกรรมพัฒนา ในปี 2561

กิจกรรม การมีส่วนร่วม 
ของพนักงาน 

เป้าหมาย 
ของการดำ เนินงาน

ผลการดำ เนินงาน

OPL 100% 2	เรื่องต่อคนต่อปี จ�านวนทั้งหมดประมาณ
6,859	เรื่อง

Kaizen 98% 2	เรื่องต่อคนต่อปี สามารถลดต้นทุนได้ประมาณ	
176	ล้านบาท

QCC 100% 1	เรื่องต่อคนต่อปี สามารถลดต้นทุนได้ประมาณ	
49.1	ล้านบาท

การพัฒนาพนักงานและส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรม

บริษัทฯ	 ได้น�ากิจกรรม	ข้อเสนอแนะ	Kaizen	และ	Quality	Control	Circle	 (QCC)	มาขับเคล่ือนการปรับปรุงการท�างานของ
พนักงาน	 และสร้างเสริมการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	 รวมถึงการก�าหนดให้กิจกรรม	Kaizen	 และ	QCC	 เป็นตัวชี้วัด	 (KPI)	 
ในการท�างาน

ตัวอย่าง Kaizen ที่ได้รับรางวัล 

เรื่อง : เปลี่ยนระบบยึดเพื่อแข็งแรงกว่า  

ผู้เสนอแนะ : นายถาวร คงเจริญ หน่วยงาน : วิศวกรรมทั่วไป 

ก่อนปรับปรุง

เนื่องจากปัจจุบันในไลน์ผลิต	3/2	
ได้ใช้เครื่องถอดถุงมือแบบ	DPS	
ซ่ึงมีลักษณะการใช้งานหมุนกลบัไป
กลับมา	เพ่ือดึงถงุมือจาก	FM	ออก 
ท�าให้เม่ือมีการหมุนแรงจะมีการ 
เยื้ยงศูนย์	ส่งผลให้
•	คีย์ล็อคระหว่างเพลากับโรลเลอร์	หลวม	โยกคลอน	และ 
			ไม่สามารถใช้งานได้ในที่สุด	
•	ต้องมีการเปลี่ยนตัว	Half	Roller	พร้อมแกน	เพลายึดใหม่
•	ซึ่งในปี	2561	มีของเสียออกมาทั้งหมด	4	ชุด 
			ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น	12	ตัวจนถึงสิ้นปี	
•	ราคาต่อตัวค่อนข้างสูง	อยู่ที่	26,550	บาท/ชิ้น

แนวทางปรับปรุง

•	กลึงเกลียวที่เพลาของ	Roller
•	กลึงนัต
•	ประกอบ

ผลที่ได้รับ

•	 สามารถลดต้นทุนการซ้ือ	 Roller	 ทดแทนได้	 
	 298,600	บาท/ปี	
•		สามารถลดอันตรายที่เกิดจาก	Half	Roller	ช�ารุด 
	 ได้ทั้งต่อคนและต่อชิ้นส่วนเครื่องจกัรอ่ืนในไลน์ผลติ
•		ชดุ	Half	Roller	สามารถท�างานได้เตม็ประสทิธิภาพ 
	 และลดเวลาหยุดเครื่องจักรเนื่องจาก	Half	Roller	 
	 ช�ารุดได้
•		ลดการเกิดของเสียจากพัดลมช�ารุดได้ปีละ	12	ชุด
•		พนักงานม่ันใจในการท�างานมากยิ่งขึ้นเนื่องจาก 
	 ถุงมือไม่หลุดมาจากเครื่อง	DPS
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ	ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 ให้ความส�าคัญกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย
ของพนักงานเพราะนอกจากพนักงานจะเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญขององค์กร	ยังเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการด�าเนินการขององค์กร	 
ดังนั้น	การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่องค์กรต้องค�านึงถึง	การจัดให้มีการประกันสุขภาพ	 
การตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง	การมีสภาพการท�างานที่ปลอดภัย	การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน	
การประเมินความเสี่ยง	การจัดท�าแผนฉุกเฉิน	และการซ้อมแผนเพื่อเตรียมพร้อมกับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทฯ	ก�าหนดให้มีการปรับปรุงการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างต่อเนื่อง
และสม�่าเสมอ	โดยการก�าหนดวัตถุประสงค์	เป้าหมาย	และแผนการจัดการ	มีการด�าเนินงาน	ทบทวน	และติดตามผลการด�าเนิน
งานประจ�าปีให้สอดคล้องกับนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 ซ่ึงเป็นสิ่งที่ต้องรับรู้และปฏิบัติอย่างจรงิจัง	 เพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี	โดยกลุ่มบริษัทศรีตรังจะด�าเนินการดังต่อไปนี้

•		ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และข้อก�าหนดอ่ืนๆ	 ของทางราชการ	 หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ 
	 ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	

•	 ด�าเนนิการปรบัปรงุ	 ป้องกนั	และพัฒนากจิกรรมทีมี่ความเสีย่งและส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ	และ/หรือ	 เกิดอันตรายต่อสุขภาพ	 
	 เพื่อให้พนักงานหรือบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	

•	 ปรับปรุง	และพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างต่อเนื่อง	และ 
	 สม�่าเสมอ	โดยการตรวจติดตาม	

•	 ให้การสนับสนุนทรัพยากร	ทั้งในเรื่องบุคลากร	เวลา	และงบประมาณ	

•		ท�าการสือ่สาร	และฝึกอบรมด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	หรือบคุคลทีอ่ยูภ่ายใต้การควบคุม 
	 ดูแลขององค์กรอย่างเหมาะสมและเพียงพอ	

ในการบริหารงานด้านความปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิานทั้งพนักงานและผู้รับเหมา 

บริษัทฯ มีการติดตามวัดผลผ่านตัวชี้วัด ได้แก่ 

อัตราความถี่ของบาดเจ็บ (IFR) 0.52

40.9

14.55

…0…

อัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ (ISR)

อัตราการบาดเจ็บรวม (TRIR)

*การเจ็บป่วยและ  
การเสียชีวิตจากการท�างาน

2562

*พนักงานและผู้รับเหมา
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กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย

นอกจากการปฐมนิเทศพนักงาน	และการฝึกอบรมอบรมตามแผนงานของฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	
บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการท�ากิจกรรม	เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยและสุขภาพให้กับพนักงาน	ดังนี้
•	SAFETY	TALK	&	KYT
•	การออกก�าลังกายตามหลักของการยศาสตร์
•	การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย	(SET	WEEK)	/	
			จัดบอร์ดความปลอดภัย	/	ดูงานด้านความปลอดภัย
•	กล่องรับรายงานสภาพการณ์และการกระท�าไม่ปลอดภัย
•	การจัดประกวดพื้นที่ปลอดภัย	/	คปอ.ดีเด่น
•	การจัดแข่งขันกีฬาภายในบริษัทฯ
•	การเข้าร่วมโครงการต่างๆ	ของรัฐ	เช่น
	 โครงการสถานประกอบการ	ปลอดโรค	ปลอดภัย	กายใจเป็นสุข
	 สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน	
	 สถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	

ซ้อมดับเพลิง

ซ้อมดับเพลิง

ตรวจสุขภาพ

SAFETY TALK & KYT

ตรวจสุขภาพ

การยศาสตร์
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การจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนโยบายการจัดซ้ือของกลุ่มบริษัทศรีตรังให้
สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	และถือปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้าอย่าง
เคร่งครัด	 เพ่ือป้องกันการผูกขาดทางการค้า	การแข่งขันที่ไม่
เป็นธรรม	ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น	และการพัฒนาให้เกิด
ผู้ขายรายใหม่	 โดยก�าหนดแนวปฏิบัติในการงานขององค์กร	
และการคัดเลือกด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม	 เช่น	การจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียว	 เลือกซ้ืออุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน	 สนับสนุนการไม่ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ	
การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน	การจ้างงานอย่างเป็นธรรม	และ
การร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	 รวมไปถึงการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจให้คู่ค้ามีความรับผิดชอบต่อสังคม	 โดยได้น�าแบบ
การตรวจประเมิน	Supplier	ในระบบ	BSCI	code	of	conduct	
ที่ครอบคลุมทั้งด้านสังคม	และ	สิ่งแวดล้อม	 เข้ามาประยุกต์ใช้
กับการตรวจประเมินประจ�าปีของ	Supplier	รายส�าคัญ

ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากคู่ค้า	บริษัทฯ	 ได้
ท�าการประเมินเพ่ือจัดล�าดับมูลค่าการซ้ือขายกับผู ้ส ่งมอบ
วัตถุดิบ	 เพ่ือทราบลูกค้ารายส�าคัญที่ส่งผลต่อการด�าเนินงาน
ขององค์กร	ซึ่งจะท�าให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ในปี 2561 มีคู่ค้าที่ร่วมลงนาม แสดงเจตนารมณ์
เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จ�านวน 40 ราย
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387.09 487.32

2,788.25

3,472.94

ทั้งนี	้ ในด้านของความโปร่งใสในระบบการจดัซื้อจดัจ้าง	บริษทัฯ	
มีระบบการตรวจสอบภายในและความประเมินความเสี่ยง 
ทีอ่าจเกดิการทจุริตคอร์รปัชัน่	และ	กรณทีีพ่บว่ามีความไม่โปร่งใส 
หรือพบการทจุริต	จะด�าเนนิการทางวินยักบัพนกังานตามระเบยีบ 
ของบริษัท	 และ	 มีระบบ	Blacklist	กับคู่ค้า	หรือ	Supplier	 
ดังกล่าว

ในปี 2561 บริษัทฯ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น ดังนี้

NO! Corruption
รายช�่อคู�ค�าร�วมลงนาม

เพื่อแสดงเจตนารมณ�เร�่องการต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชั่น
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รายช�่อคู�ค�าร�วมลงนาม
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การสรรหาวัตถุดิบยางพารา

ด้านการสรรหาวัตถุดิบยางพาราเพ่ือป้อนเข้าสู่โรงงานนั้น บริษัทฯ มีการ 
ซ้ือขายวัตถุดิบยางพารากับเกษตรกรชาวสวนยางหรือผู้ส่งมอบอย่างเสรี   
ฝ่ายสรรหาวัตถุดิบได้จัดท�าระบบการจัดซ้ือวัตถุดิบยางพาราที่มีมาตรฐาน  
มีการก�าหนดวิธกีารยอมรับผู้ขายรายใหม่ของบริษัทฯ และวิธีการประเมิน 
ผู้ส่งมอบท่ีชัดเจน สามารถตรวจสอบกลับได้ ดังนัน้ เกษตรกรชาวสวนยาง 
และบุคคลทั่วไป สามารถสมัครเพ่ือเปิดรหัสผู้ขายได้ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในเอกสาร ทั้งนี้ ฝ่ายสรรหาวัตถุดิบยังได้ก�าหนดแผน
ประจ�าปีเพื่อเข้าเยี่ยม ให้ค�าแนะน�า เพื่อสอบถามและรับทราบความคาดหวัง
ของผู้ส่งมอบหรือเกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือให้ผู้ส่งมอบได้รับข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ ซ่ึงส่งผลให้ฝ่ายสรรหาวัตถุดิบสามารถวางแผนการ
บริหารจัดการวัตถุดิบยางพาราได้อย่างเหมะสม

จากแนวคิด การสรรหาวัตถุดิบสีเขียว ที่มุ ่งเน้นการจัดหา
วัตถุดิบที่สะอาด และการให้ความส�าคัญกับการสร้างความ
ยั่งยืนให้กับคู ่ค้าและชุมชนที่ร ่วมด�าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนของผู้ส่งมอบวัตถุดิบยางพารา และเกษตรกร
ชาวสวนยาง

การร่วมพัฒนาคู่ค้า

ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดซ้ือจัดจ้างทั่วไป (ที่ไม่ใช่ยางพารา)  
ฝ่ายจัดซ้ือของบริษัทฯ จัดให้มีการร่วมศึกษาดูงาน การประชุม
ร่วมกบัคู่ค้า และการตรวจประเมินคู่ค้าประจ�าปี ร่วมกบัทางฝ่าย
คุณภาพเพ่ือให้ค�าแนะน�า การแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบและการส่งมอบให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
บริษัทฯ และเติบโตไปด้วยกัน

ในส่วนของการเปิดราคาซ้ือวัตถุดิบ
ยางพาราบริษัทฯ อ้างอิงจากราคา
ตลาด SICOM ซ่ึงเป็นราคากลางการ
ซ้ือขายยางแผ่นรมควัน (RSS) และ 
ยางแท่ง (TSR) ทั่วโลก 

เกษตรกรชาวสวนยาง หรือผู้ที่สนใจ
สามารถโทรติดต่อสอบถาม ฝ่าย
สรรหาวัตถุดิบแต่ละสาขาได้โดยตรง 
หรือ โทร.02-2074500 กด 3 ติดต่อ
ฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ส่งมอบวัตถุดิบและเกษตรกรชาวสวนยาง 
ได้รับความรู้ความเข้าใจในการท�าธุรกิจยางพารา โดยการให้ 
ความรู ้ในการผลิตยางพาราที่มีคุณภาพ ลดผลกระทบต่อ 
สิง่แวดล้อม ซ่ึงจะช่วยสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตทีดี่ โดยจัดท�า 
“โครงการศรีตรังเพื่อนชาวสวน” เพ่ือให้ความรู้และส่งเสริม 
ให้ผู ้ส ่งมอบวัตถุดิบยางพาราและเกษตรกรชาวสวนยาง
พัฒนาคุณภาพยางก้อนถ้วย ลดการใช้สารจับตัวผิดประเภท 
(Coagulant Agent) ผ่าน “โครงการให้ความรู้การผลิตยาง
ก้อนถ้วยคุณภาพดี” รวมถึงการออกแบบ test kit เพ่ือใช้
ส�าหรับการตรวจสอบสารปนเปื้อนจากการใช้กรดซัลฟูริค และ
รณรงค์ “โครงการบรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิ้ม” เพื่อลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งยางในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและภาคเหนือ
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สแกน QR Code สแกน QR Code

LINE

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้บริโภค

บริษัทฯ	โดยสายงานการขายและการตลาดของบริษัทฯ	ได้ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า	 โดยมุ่งม่ันในการสร้างความพึงพอใจและความม่ันใจให้กับ
ลูกค้าให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี	มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม	เปิดเผยข่าวสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน	ถูกต้อง	ส่งมอบสินค้าตรงเวลา	 ให้การ 
รับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม	รวมทั้งจัดระบบและช่องทางการ
สื่อสารเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ	รับผิดชอบต่อการเก็บรักษา
ประวัติและความลับของลูกค้า	 รวมถึงเชญิชวนลูกค้าปัจจุบันให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิต 
ของบริษัทฯ	 เพ่ือให้ลูกค้ามีความเข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินงานและผลิตภัณฑ์ของบรษิัทฯ	
มากขึ้น	 รวมไปถึงการรับทราบความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า	 เพ่ือน�ามา
ปรับปรุงต่อไป	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ยังได้มีการจัดงานขอบคุณลูกค้าประจ�าปีเพ่ือพบปะสังสรรค์
กับลูกค้าอันจะช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนต่อกัน

บริษัท	ศรีตรังโกลฟส์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 (STGT)	บริษัทในเครือกลุ่มบริษัทศรีตรัง	 ออก	Exhibition	 งาน	MEDICA	2018	
Düsseldorf	 งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติเเละการประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับโลก	 เม่ือระหว่างวันที่	 12-15	
พฤศจิกายน	2561	ณ	Düsseldorf	Exhibition	Centre	เมืองดึสเซิลดอร์ฟ	ประเทศเยอรมณี	

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง	บริษัทฯ	 ได้จัดมีช่องทางการ
จัดจ�าหน่าย	การสื่อสารและให้ความรู้กับผู้บริโภค	ผ่านทาง 
เฟสบุ๊ค	Sritrang	Gloves	Thailand,	Line@	และการร่วมจัด
แสดงสินค้าในงานจัดแสดงสินค้าและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ด้านอาหาร	และด้านอ่ืนๆ	ทั้งในและต่างประเทศอย่างสม�า่เสมอ 
เป็นประจ�าทุกปี

กลุ่มยางธรรมชาตกิ�าหนดเป้าหมายเปอร์เซ็นต์ 
ความพงึพอใจของลูกค้าเกรดเอและเกรดบ ีรวมกนั 
ไม่ต�า่กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ผลของการประเมิน ปี 2561

80%

2561

99%



บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มห�ชน)
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ºÃÔÉÑ·Ï àª×èÍÇ‹Ò¸ØÃ¡Ô̈ ¨ÐàµÔºâµÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ä Œ́¹Ñé¹¨ÐµŒÍ§ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹áÅÐÊÑ§¤ÁãËŒàµÔºâµä»¾ÃŒÍÁæ ¡Ñ¹  
ÁÔà¾ÕÂ§áµ‹ªØÁª¹â´ÂÃÍº·ÕèàÃÒµÑé§ÍÂÙ‹ àÃÒÂÑ§ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹áÅÐÊÑ§¤Áã¹·ÑèÇ·Ø¡ÀÒ¤¢Í§»ÃÐà·È  
«Öè§¹Í¡¨Ò¡¨Ðª‹ÇÂÊ‹§àÊÃÔÁ´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¢Í§¤¹ã¹ªØÁª¹¡çà»š¹ÍÕ¡Ë¹Öè§ÀÒÃ¡Ô¨·ÕèÊíÒ¤ÑÞ 
â´ÂºÃÔÉÑ·Ï ä´Œ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¼‹Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁáÅÐâ¤Ã§¡ÒÃµ‹Ò§æ ·ÕèÃÔàÃÔèÁ¢Öé¹àÍ§ áÅÐ ¨Ò¡¡ÒÃ¨Ñ´·íÒ¢Öé¹à¾×èÍµÍºÊ¹Í§
¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§¢Í§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ ¨íÒ¹Ç¹ 7 Œ́Ò¹ ´Ñ§¹Õé

à»š¹â¤Ã§¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐ»ÃÑº»ÃØ§âÃ§àÃÕÂ¹ ÍÒ¤ÒÃËŒÍ§ÊÁØ´ Ê¹ÒÁà ḉ¡àÅ‹¹ ÁÍºÍØ»¡Ã³�¡ÕÌÒ 
¢Í§ÍØ»âÀ¤ ºÃÔâÀ¤·Õè¨íÒà»š¹ ãËŒ¡ÑºâÃ§àÃÕÂ¹·Õè¢Ò´á¤Å¹·Ñé§ã¹¾×é¹·Õè·ÕèâÃ§§Ò¹µÑé§ÍÂÙ‹ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ 
àª‹¹ ¡ÒÃ Ñ́̈ §Ò¹ÇÑ¹à ḉ¡áË‹§ªÒµÔ µÅÍ´¨¹â¤Ã§¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§µÒÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ ¼‹Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ:
• Ê¹ÒÁà ḉ¡àÅ‹¹ “ÈÃÕµÃÑ§ ÈÃÕºŒÒ¹ ÈÃÕàÁ×Í§ ÊÙ‹áËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃÙŒ»°ÁÇÑÂ” ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃÐá¡ŒÇ áÅÐ¨Ñ§ËÇÑ´µÃÑ§   
• STA : STEM STUDENT ã¹ÈÃÕµÃÑ§áËÅ‹§àÃÕÂ¹ÃÙŒ¤Ù‹ªØÁª¹ »‚ 2561 ¨Ñ§ËÇÑ´µÃÑ§ ¹ÃÒ¸ÔÇÒÊ  ºÖ§¡ÒÌ  Ê¡Å¹¤Ã   
  ºØÃÕÃÑÁÂ�  Ê§¢ÅÒ  ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ 
• â¤Ã§¡ÒÃ “Library for all” Ã‹ÇÁ¡ÑºÁÙÅ¹Ô¸ÔµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�»ÃÑº»ÃØ§ËŒÍ§ÊÁØ´âÃ§àÃÕÂ¹ºŒÒ¹â¤¡à¾ªÃ ¨.ºØÃÕÃÑÁÂ� 

´ŒÒ¹à´ç¡áÅÐàÂÒÇª¹

â¤Ã§¡ÒÃÁÍºÍØ»¡Ã³�¡ÕÌÒ 
¢Í§ÍØ»âÀ¤ ºÃÔâÀ¤·Õè¨íÒà»š¹ ãËŒ¡ÑºâÃ§àÃÕÂ¹

STA STEM STUDENT

â¤Ã§¡ÒÃ¼Ñ¡ÊÇ¹¤ÃÑÇ
»ÅÍ´ÊÒÃ¾ÔÉ

â¤Ã§¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
áÅÐ»ÃÑº»ÃØ§âÃ§àÃÕÂ¹ 
áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ

â¤Ã§¡ÒÃ
ÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹
à¾×èÍ¹ŒÍ§

ºÃÔÉÑ·Ï àª×èÍÇ‹Ò¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹áÅÐÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁÊ‹§àÊÃÔÁã¹´ŒÒ¹¡ÕÌÒà»š¹ÍÕ¡ÊÔè§Ë¹Öè§·Õè¨Ðª‹ÇÂ¾Ñ²¹ÒÊÑ§¤ÁãËŒ´Õ¢Öé¹ 
â´ÂãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹§º»ÃÐÁÒ³ ÍØ»¡Ã³�¡ÕÌÒ áÅÐà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒ¢Í§ªØÁª¹áÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹µ‹Ò§æ 
ÃÇÁä»¶Ö§¡ÒÃãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒ¤¹¾Ô¡ÒÃáË‹§ªÒµÔ ·Õè¾¹Ñ¡§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï à¢ŒÒÃ‹ÇÁá¢‹§¢Ñ¹

´ŒÒ¹¡ÕÌÒ

¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡¡ÒÃÊÃŒÒ§§Ò¹â´ÂÃÑº¤¹ã¹ªØÁª¹à¢ŒÒ·íÒ§Ò¹¡ÑººÃÔÉÑ·Ï àÃÒÂÑ§ãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¡Ñº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ
¡ÒÃÊÃŒÒ§ÍÒªÕ¾ãËŒ¡Ñº¤¹ã¹ªØÁª¹â´Â¾Ô¨ÒÃ³Ò¨Ò¡¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃáÅÐ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§ªØÁª¹à¾×èÍÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ
à»š¹ÍÂÙ‹·Õè´Õ¢Öé¹ ´Ñ§¹Õé

• â¤Ã§¡ÒÃ ÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸� ÁÒµÃ°Ò¹¹íéÒ´Õ ÇÔ¶ÕªØÁª¹
  ºÃÔÉÑ·Ï ã¹ÀÒ¤àË¹×ÍáÅÐÍÕÊÒ¹ ¨ÐÁÕ¡ÒÃ¢Ø´º‹Íà¾×èÍà¡çº¹íéÒ½¹äÇŒÊíÒÃÍ§ãªŒã¹¡ÒÃ¼ÅÔµ áÅÐÁÕ¡ÒÃ»Å‹ÍÂ»ÅÒ
  à¾×èÍà»š¹µÑÇªÕéÇÑ´¤Ø³ÀÒ¾¹íéÒ àÁ×èÍ»ÅÒ¢ÂÒÂ¾Ñ¹¸Ø�áÅÐàµÔºâµ¢Öé¹ ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ð¨Ñ´à»š¹¡Ô¨¡ÃÃÁãËŒªÒÇºŒÒ¹
  ã¹¾×é¹·Õèã¡ÅŒà¤ÕÂ§·ÕèÁÕÍÒªÕ¾¢ÒÂ»ÅÒáÅÐªÒÇºŒÒ¹ã¡ÅŒà¤ÕÂ§ ä Œ́à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ¨Ñº»ÅÒ·ÕèàÅÕéÂ§äÇŒ
  ä»à»š¹ÍÒËÒÃáÅÐ¨íÒË¹‹ÒÂà»š¹»ÃÐ¨íÒ·Ø¡»‚

• â¤Ã§¡ÒÃ¼Ñ¡ÊÇ¹¤ÃÑÇ»ÅÍ´ÊÒÃ¾ÔÉ
  ºÃÔÉÑ· ÈÃÕµÃÑ§â¡Å¿Ê� (»ÃÐà·Èä·Â) í̈Ò¡Ñ́   Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒ¡ÅØ‹Áà¡ÉµÃÍÔ¹·ÃÕÂ�ªØÁª¹ºŒÒ¹ËÅºÁØÁ»ÅÙ¡¼Ñ¡
  »ÅÍ´ÊÒÃ¾ÔÉ à¾ÒÐàËç´ áÅÐ¡ÒÃ·íÒ¹íéÒÊÁØ¹ä¾Ã à¾×èÍÊÃŒÒ§ÍÒªÕ¾ãËŒªØÁª¹µÒÁá¹Ç·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§
  µÒÁÃÍÂã¹ËÅÇ§ÃÑª¡ÒÅ·Õè ù  â´ÂÁÕ¡ÒÃÅ§¾×é¹·ÕèàÂÕèÂÁàÂÕÂ¹¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ªØÁª¹à»š¹ÃÐÂÐáÅÐ
  ÁÕ¡ÒÃÊÑè§«×éÍ¹íéÒÊÁØ¹ä¾Ã¢Í§ªØÁª¹ÁÒãªŒã¹¡ÒÃ Ñ̈´¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ ÍÂ‹Ò§ÊÁíèÒàÊÁÍ

• â¤Ã§¡ÒÃÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹à¾×èÍ¹ŒÍ§ 
  ºÃÔÉÑ·Ï ãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¡Ñº¡ÒÃÁÕÍÒËÒÃ·Õè́ ÕáÅÐ¾Íà¾ÕÂ§ÊíÒËÃÑºà ḉ¡áÅÐàÂÒÇª¹ã¹ªØÁª¹ Ö̈§ä Œ́ÁÕ¡ÒÃ·íÒ
  ¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¹Õé¢Öé¹ àª‹¹ ÁÍº¾Ñ¹¸Ø�»ÅÒ Ǿ¡ áÅÐÍÒËÒÃ»ÅÒ ãËŒ¡ÑºâÃ§àÃÕÂ¹ ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ»ÅÙ¡¼Ñ¡ÊÇ¹¤ÃÑÇ 
  à¾ÒÐàËḉ à¾×èÍãËŒà´ç¡áÅÐ¤ÃÙ ä´ŒÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ Ù́áÅãËŒà¡Ô´¼Å¼ÅÔµà¾×èÍà»š¹ÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹áÅÐ
  ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶¹íÒä»¢ÒÂà»š¹ÃÒÂä´ŒãËŒ¡ÑºâÃ§àÃÕÂ¹ÍÕ¡´ŒÇÂ

´ŒÒ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÒªÕ¾áÅÐ¤ÇÒÁà»š¹ÍÂÙ‹

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัท	ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	จ�ากัด	(มหาชน)
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รายงานความยั่งยืนประจ�าปี	2561
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ºÃÔÉÑ·Ï ¤íÒ¹Ö§¶Ö§ÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§¤¹
ã¹ªØÁª¹áÅÐÊÑ§¤Á ´Ñ§¹Ñé¹ ºÃÔÉÑ·ÈÃÕµÃÑ§â¡Å¿Ê� (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡Ñ´ 
¨Ö§ä Œ́Ê‹§ÁÍº¤ÇÒÁË‹Ç§ãÂ ¼‹Ò¹¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¶Ø§Á×ÍÂÒ§·Ò§¡ÒÃá¾·Â�
ãËŒ¡ÑºªØÁª¹áÅÐ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹µ‹Ò§æ à¾×èÍãªŒã¹¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃÊÑÁ¼ÑÊ
ÍÂ‹Ò§»ÅÍ´ÀÑÂ ãËŒ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹µ‹Ò§æ àª‹¹ ÈÙ¹Â�ÃÑººÃÔ¨Ò¤âÅËÔµ 
ÊÀÒ¡ÒªÒ´ä·Â Ã¾. Ê‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾µíÒºÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁÙÅ¹Ô¸Ô
Ã‹ÇÁ¡µÑÞ�Ù Soi dog áÅÐ ÁÙÅ¹Ô¸ÔÃÑ¡É�áÁÇ »̃¹ã¨ãËŒáÁÇ¨Ã 
«Öè§¹Í¡¨Ò¡ÊØ¢ÀÒ¾Í¹ÒÁÑÂ¢Í§¼ÙŒãªŒ§Ò¹áÅŒÇ 
¡ÒÃãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¶Ø§Á×Íã¹¡ÒÃ Ñ̈´¡Ô¨¡ÃÃÁ·íÒËÁÑ¹áÁÇ
áÅÐÊØ¹Ñ¢¨Ã Ñ̈´ ËÃ×Í¡ÒÃÍÍ¡¤‹ÒÂ©Õ´ÇÑ¤«Õ¹¾ÔÉÊØ¹Ñ¢ºŒÒ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤³ÐÊÑµÇá¾·Â�
¹Ñºä´ŒÇ‹ÒºÃÔÉÑ·Ï ä´ŒÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁª‹ÇÂá¡Œ»̃ÞËÒÊÑ§¤ÁÍÕ¡·Ò§Ë¹Öè§´ŒÇÂ

´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾Í¹ÒÁÑÂ

ºÃÔÉÑ·Ï ãËŒ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒ»ÃÐÊºÀÑÂ¾ÔºÑµÔËÃ×Í¼ÙŒ´ŒÍÂâÍ¡ÒÊã¹ÊÑ§¤Á 
·Ñé§ã¹»ÃÐà·ÈáÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·Èâ´Â¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í ºÃÃà·Ò·Ø¡¢� 
·Ñé§ã¹¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ à§Ô¹ª‹ÇÂàËÅ×Í ¶Ø§ÂÑ§ªÕ¾ ¹íéÒ´×èÁÈÃÕµÃÑ§ 
áÅÐ¶Ø§Á×Í·Ò§¡ÒÃá¾·Â�·Ñé§ã¹ÃÙ»áººÍ§¤�¡Ãà»š¹¼ÙŒãËŒ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í
â´ÂµÃ§ áÅÐ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í¼‹Ò¹ÅÙ¡¤ŒÒ áÅÐ¾Ñ¹¸ÁÔµÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·

´ŒÒ¹¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒ»ÃÐÊºÀÑÂ¾ÔºÑµÔáÅÐ¼ÙŒ´ŒÍÂâÍ¡ÒÊ

à¾×èÍà»š¹¡ÒÃÃ‹ÇÁÃÑ¡ÉÒÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐ»ÃÐà¾³ÕÍÑ¹´Õ§ÒÁ¢Í§·ŒÍ§¶Ôè¹ 
ºÃÔÉÑ·Ï ãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁ»ÃÐà¾³Õ·ŒÍ§¶Ôè¹·Õè¨Ñ´¢Öé¹
ã¹·Ø¡ªØÁª¹·ÕèâÃ§§Ò¹µÑé§ÍÂÙ‹ ·Ø¡ÀÒ¤ ·Ø¡ÈÒÊ¹Ò àª‹¹ 
¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹àÃ×ÍÂÒÇ ºØÞºÑé§ä¿ ¡ÒÃ¶ÇÒÂ¹íéÒ»Ò¹Ð 
áÅÐµÑé§âÃ§·Ò¹ã¹ª‹Ç§»¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁ ¢Í§ Ñ̈§ËÇÑ´·Ò§ÀÒ¤ÍÕÊÒ¹ 
¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹Ã‹ÇÁà»š¹à Œ̈ÒÀÒ¾§Ò¹·Í´¡°Ô¹ ·Í´¼ŒÒ»†Ò 
¡Ô¨¡ÃÃÁÅÐÈÕÅáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁàÍÕêÂÐµÕ¡Ò¿ã¹à´×Í¹ÃÍÁ®Í¹ 
¢Í§¾Õè¹ŒÍ§ªÒÇÁØÊÅÔÁ à»š¹µŒ¹

´ŒÒ¹ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐ»ÃÐà¾³Õ·ŒÍ§¶Ôè¹

ºÃÔ¨Ò¤¶Ø§Á×ÍãËŒ¡Ñº
ÈÙ¹Â�ÃÑººÃÔ¨Ò¤âÅËÔµ
ÊÀÒ¡ÒªÒ´ä·Â

¡Ô¨¡ÃÃÁ·íÒËÁÑ¹áÁÇ
áÅÐÊØ¹Ñ¢¨Ã¨Ñ´ 

â¤Ã§¡ÒÃ©Õ´ÇÑ¤«Õ¹
»‡Í§¡Ñ¹âÃ¤¾ÔÉÊØ¹Ñ¢ºŒÒ
¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤³ÐÊÑµÇá¾·Â�

RAKMAW 
FRIENDSHIP 
DAY

ÅÙ¡¤ŒÒ Memesco 
Ê‹§ÁÍº¶Ø§Á×ÍãËŒ¡ÑºÃÑ°ºÒÅÅÒÇ
à¾×èÍª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒ»ÃÐÊºÀÑÂ¹íéÒ·‹ÇÁ

¡Ô¨¡ÃÃÁÅÐÈÕÅáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ
àÍÕêÂÐµÕ¡Ò¿ã¹à´×Í¹ÃÍÁ®Í¹

â¤Ã§¡ÒÃÈÃÕµÃÑ§¨ÔµÍÒÊÒ 
¾Ñ²¹ÒÇÑ´â¤¡ÈÑ¡´Ôì (Ê×ºÊØ¢)

บริษัท	ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	จ�ากัด	(มหาชน)
44 45
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¨Ò¡¹âÂºÒÂ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍÊÑ§¤Á 
(Environmental friendly)
¹Í¡¨Ò¡¡ÒÃ¨Ñ´·íÒÃÐºº¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÀÒÂã¹âÃ§§Ò¹
ºÃÔÉÑ·ÂÑ§ãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¡Ñº¡ÒÃÃ‹ÇÁÍ¹ØÃÑ¡É� áÅÐ´ÙáÅ
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¢Í§ªØÁª¹áÅÐÊÑ§¤Á â´Â¼‹Ò¹â¤Ã§¡ÒÃáÅÐ
ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹µ‹Ò§æ ´Ñ§¹Õé

• ¡Ô¨¡ÃÃÁ»Å‹ÍÂ¾Ñ¹¸Ø�ÊÑµÇ�¹íéÒ ¤×¹ÊÙ‹¸ÃÃÁªÒµÔ 
  ºÃÔÉÑ·Ï ¤íÒ¹Ö§¶Ö§¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÃÐºº¹ÔàÇÈ¹� áÅÐË‹Ç§â«‹ÍÒËÒÃ 
  â´ÂÃ‹ÇÁ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ ¡ÒÃ»Å‹ÍÂ¾Ñ¹¸�Ø
  ÊÑµÇ�¹íéÒ¤×¹ÊÙ‹áÁ‹¹íéÒ ÅíÒ¤ÅÍ§ áÅÐ·ÐàÅ à¾×èÍª‹ÇÂ¿„œ¹¿ÙÃÐºº¹ÔàÇÈ   
  Ë‹Ç§â«‹ÍÒËÒÃáÅÐÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÍØ´ÁÊÁºÙÃ³�¢Í§¸ÃÃÁªÒµÔ

• ¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÅÙ¡µŒ¹äÁŒ à¾ÔèÁ¾×é¹·ÕèÊÕà¢ÕÂÇ
  ºÃÔÉÑ·Ï ãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¡Ñº¡ÒÃà¾ÔèÁ¾×é¹·ÕèÊÕà¢ÕÂÇà¾×èÍª‹ÇÂ
  ´Ù´«Ñº¡�Ò«¤ÒÃ�ºÍ¹ä´ÍÍ¡ä« �́ ÍÑ¹à»š¹ÊÒàËµØË¹Öè§¢Í§¡ÒÃà¡Ô´
  ÀÒÇÐâÅ¡ÃŒÍ¹ ¨Ö§ Ñ̈´ãËŒÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÅÙ¡µŒ¹äÁŒ·Ñé§ÀÒÂã¹ºÃÔÉÑ· 
  áÅÐÀÒÂ¹Í¡â´ÂÃ‹ÇÁ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ° à»š¹»ÃÐ¨íÒÍÂ‹Ò§
  ÊÁíèÒàÊÁÍ·Ø¡»‚

• â¤Ã§¡ÒÃÈÃÕµÃÑ§ Ô̈µÍÒÊÒ
  à»š¹¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§ áÅÐ»ÅÙ¡¨ÔµÊíÒ¹Ö¡ ¡ÒÃÁÕ Ô̈µÊÒ¸ÒÃ³ÐãËŒ¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹ 
  ã¹¡ÒÃÃ‹ÇÁºíÒà¾çÞ»ÃÐâÂª¹� Ã‹ÇÁ¾Ñ²¹Ò »ÃÑº»ÃØ§¾×é¹·ÕèáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ
  ¢Í§·Ñé§ªØÁª¹ã¡ÅŒáÅÐÊÑ§¤Áä¡Å àª‹¹ ËÁÙ‹ºŒÒ¹ ÇÑ´ âÃ§àÃÕÂ¹ µÅÒ´ 
  à¾×èÍª‹ÇÂ»ÃÑº»ÃØ§áÅÐÊÃŒÒ§ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·Õè´ÕáÅÐà»š¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ
  ÊÒÁÑ¤¤Õ ãËŒ¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹Í§¤�¡Ã ÃÇÁ·Ñé§áÊ´§ãËŒàËç¹¶Ö§¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ã¨
  ã¹¡ÒÃÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡ÑºªØÁª¹ä´ŒÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ àª‹¹ ¡Ô¨¡ÃÃÁºíÒà¾çÞ»ÃÐâÂª¹�  
  â¤Ã§¡ÒÃ ¶¹¹ÊÇÂ ºŒÒ¹¹‹ÒÍÂÙ‹ 

• â¤Ã§¡ÒÃ “ºÃÃ·Ø¡ÂÒ§ µÔ´ÃÒ§ ÊÃŒÒ§ÃÍÂÂÔéÁ” 
  à»š¹â¤Ã§¡ÒÃáÊ´§¶Ö§¤ÇÒÁµÑé§ã¨¢Í§ºÃÔÉÑ· 
  ·Õè¾ÃŒÍÁÊÃŒÒ§ÃÍÂÂÔéÁãËŒªØÁª¹¹‹ÒÍÂÙ‹áÅÐ»ÅÍ´ÍØºÑµÔàËµØ”  
  Œ́ÇÂ¡ÒÃÃ³Ã§¤�ãËŒ¤Ù‹¤ŒÒà¡ÉµÃ¡ÃÊÇ¹ÂÒ§ 
  à Œ̈Ò¢Í§Ã¶ºÃÃ·Ø¡ Ã‹ÇÁã¨¡Ñ¹¢¹Ê‹§ÂÒ§¾ÒÃÒ
  ´ŒÇÂÃ¶·Õèä´ŒÁÒµÃ°Ò¹ »‡Í§¡Ñ¹äÁ‹ãËŒ¹íéÒ¨Ò¡
  ÂÒ§¡ŒÍ¹¶ŒÇÂÃÑèÇäËÅÅ§º¹¶¹¹ â´Â¨Ñ´·íÒÁÒµÃ°Ò¹
  Ã¶ºÃÃ·Ø¡áÅÐÁÍºÊµÔê¡à¡ÍÃ�ãËŒ¡ÑºÃ¶ºÃÃ·Ø¡·Õè¼‹Ò¹
  ÁÒµÃ°Ò¹·Õè¡íÒË¹´ ¨Ò¡»‚ 2560 à»š¹µŒ¹ÁÒ  
  ¨Ò¡¡ÒÃÊÃØ»¼Å´íÒà¹Ô¹§Ò¹ ã¹»‚ 2561 ¢Í§ºÃÔÉÑ·
  ¹íÒÃ‹Í§·Ñé§ 9 ÊÒ¢Ò ¾ºÇ‹ÒÁÕÃ¶¢¹Ê‹§ÂÒ§¾ÒÃÒ·Õèä´Œ
  µÒÁÁÒµÃ°Ò¹µÒÁà¡³±�·Õè¡íÒË¹´äÇŒà©ÅÕèÂ¶Ö§
  ÃŒÍÂÅÐ 93.39  ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹´Ñ§¡Å‹ÒÇ ¶×Íä´ŒÇ‹Ò
  ¼ÙŒÊ‹§ÁÍºÇÑµ¶Ø´Ôºä´ŒãËŒ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍáÅÐÁÕÊ‹Ç¹ª‹ÇÂ
  ãËŒâ¤Ã§¡ÒÃ¹ÕéÊÒÁÒÃ¶´íÒà¹Ô¹§Ò¹ä´Œ»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨
  à»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ 

´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·Õè´Õ

• â¤Ã§¡ÒÃ Ố¹´ÕÁÕ»ÃÐâÂª¹� : 
  á»ÃÃÙ»¡Ò¡µÐ¡Í¹ à»š¹»Ø‰ÂÍÕ¹·ÃÕÂ� ÊÙ‹ªØÁª¹
  ¡Ô¨¡ÃÃÁá»ÃÃÙ»¡Ò¡µÐ¡Í¹à»š¹»Ø‰ÂÍÔ¹·ÃÕÂ�ÊÙ‹ªØÁª¹  
  ÀÒÂãµŒâ¤Ã§¡ÒÃ´Ô¹´ÕÁÕ»ÃÐâÂª¹� à¾×èÍãËŒà¡ÉµÃ¡ÃËÃ×Í
  ¼ÙŒ·ÕèÊ¹ã¨ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ã¹¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐ¡ÒÃãªŒ»Ø‰ÂÍÔ¹·ÃÕÂ�
  ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ¡ÒÃÅ´¡ÒÃãªŒ»Ø‰Âà¤ÁÕ, ÊÒÁÒÃ¶¾Öè§µ¹àÍ§ä Œ́
  ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃà¡ÉµÃáººÂÑè§Â×¹ áÅÐà¾×èÍ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ
  â´Â¡ÒÃ¼ÅÔµ»Ø‰ÂãªŒàÍ§ã¹ªØÁª¹ â´ÂºÃÔÉÑ·Ï ä Œ̈́ Ñ́ â¤Ã§¡ÒÃ¹íÒÃ‹Í§
  ·íÒ¡ÒÃ·´ÅÍ§¼ÅÔµ»Ø‰Â áÅÐÊÙµÃ»Ø‰Â ¨Ò¡¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§ºÃÔÉÑ·
  áÅÐ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¡ÉµÃªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ ¡ÅØ‹ÁÍÒÃÑ¡¢Ò¾×ª   
  ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à¡ÉµÃ Ñ̈§ËÇÑ́ »̃µµÒ¹Õ ·Ñé§¹Õé ¡Ò¡µÐ¡Í¹·Õè¹íÒÁÒ¼ÅÔµ»Ø‰Â
  ä Œ́¼‹Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÇÔà¤ÃÒÐË�¾ºÇ‹ÒäÁ‹ÁÕ¡ÒÃ»¹à»„œÍ¹¤‹ÒâÅËÐË¹Ñ¡
  ·Õèà»š¹ÍÑ¹µÃÒÂ

• â¤Ã§¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙŒ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¹íéÒàÊÕÂªØÁª¹
  à¹×èÍ§¨Ò¡»˜ÞËÒ¹íéÒàÊÕÂ¨Ò¡ªØÁª¹¡çà»š¹ÍÕ¡Ë¹Öè§ÊÒàËµØ·Õè·íÒãËŒ
  áËÅ‹§¹íéÒÊÒ¸ÒÃ³Ðà¹‹ÒàÊÕÂ º¨.ÈÃÕµÃÑ§â¡Å¿Ê� (»ÃÐà·Èä·Â) 
  ¨Ö§¨Ñ́ ·íÒâ¤Ã§¡ÒÃà¾×èÍ¶‹ÒÂ·Í´Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×èÍ§¹íéÒàÊÕÂ
  ·Õèà¡Ô´¢Öé¹¨Ò¡ªØÁª¹ áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ¹íéÒàÊÕÂªØÁª¹   
  ãËŒ¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹âÃ§àÃÕÂ¹à·ÈºÒÅ 1 µ.¾Ðµ§ áÅÐ¹Ñ¡àÃÕÂ¹
  âÃ§àÃÕÂ¹ÇÑ´·Ø‹§ÅØ§ à¾×èÍãËŒàÂÒÇª¹áÅÐ¤¹ã¹ªØÁª¹
  ä Œ́ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨áÅÐµÃÐË¹Ñ¡¶Ö§¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ
  ã¹¡ÒÃÃ‹ÇÁ´ÙáÅ ÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ â´Âà©¾ÒÐ
  ¤ÅÍ§ÍÙ‹µÐàÀÒ·Õèà»š¹ÊÒÂ¹íéÒËÅÑ¡¢Í§ Ñ̈§ËÇÑ´Ê§¢ÅÒ

·Ñé§¹Õé ÊÒÁÒÃ¶´Ù¢ŒÍÁÙÅ¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ à¾ÔèÁàµÔÁä´Œ¨Ò¡àÇçºä«µ�
¢Í§ºÃÔÉÑ· www.sritranggroup.com ÀÒÂãµŒËÑÇ¢ŒÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹ 
¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÙ‹¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹

â¤Ã§¡ÒÃ ´Ô¹´ÕÁÕ»ÃÐâÂª¹�  
á»ÃÃÙ»¡Ò¡µÐ¡Í¹ 
à»š¹»Ø‰ÂÍÕ¹·ÃÕÂ� ÊÙ‹ªØÁª¹

บริษัท	ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	จ�ากัด	(มหาชน)
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ISO
14001:2015 ºÃ�ÉÑ· â´ÂÁÕà»‡ÒËÁÒÂ

Ã˜ºÃÍ§ÁÒµÃ°Ò¹ 

      ºÃ�ÉÑ·
ÀÒÂã¹»‚ 2564 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ในปี	 2561	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญและตระหนักถึงการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	 ส่งผลให้บริษัทฯ	ต้องปรับตัวเพ่ือรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความรุนแรงขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี	การเล็งเห็นถึงความส�าคัญดังกล่าวจึงได ้
ก�าหนดประเด็นความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม	 กลยุทธ์และ 
เป้าหมายเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนา 
สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ	 ผ่านการใช้เครื่องมือ	 เช่น	 water	
footprint	 มาเป็นแนวทางบริหารทรัพยากรน�้า	 โครงการ	
3Rs	 เพ่ือลดปริมาณของเสียที่น�าไปฝังกลบ	 การเลือกใช้
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานและการซ่อมบ�ารุงเครื่องจักรเพ่ือใช้
พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปลดปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก

ทั้งนี้	 ผู ้บรหิารได้จัดตั้งโครงการ	 S3E	 ซ่ึงประกอบไปด้วย	 
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม	 (Sustainable	Environment)			
ความยั่งยืนด้านพลังงาน	(Sustainable	Energy)	ความยั่งยืน 
ในการอยูร่่วมกนักบัชมุชนและหน่วยงานราชการ	(Sustainable 
Engagement)	 และได้ส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมในการตรวจสอบประสิทธิภาพในการบ�าบัด
มลพิษสิ่งแวดล้อม	การคิดค้นเทคโนโลยีในการบ�าบัดกล่ิน
จากกระบวนการผลิตเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนขึ้นภายในองค์กร	
และมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้น�าแห่งอุตสาหกรรมยางสีเขียว

อย่างไรก็ตาม	 เพ่ือให้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล	บริษทัฯ	ได้น�าระบบมาตรฐานการจดัการ 
สิง่แวดล้อม	ISO	14001	มาประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิงาน	ซ่ึงได้ 
ก�าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและแนวทางการด�าเนินงาน
เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม	 รวมถึงการปลูกจิตส�านึกให้กับพนักงานเพ่ือสร้าง
วฒันธรรมสเีขียว	ในการร่วมดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม	ทั้งภายใน	
และภายนอกองค์กรผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ	 โดยมี
คณะท�างานสิ่งแวดล้อมและตัวแทนฝ่ายบรหิารจากส่วนกลาง
เป็นผู ้ควบคุมดูแลระบบและรายงานผลการด�าเนินงานต่อ 
กรรมการบริษทั

ปี 2561  
มีบริษัท ที่ได้รับการรับรองระบบ 
การจัดมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 

คุณเฉลิมภพ แก่นจัน
กรรมการบริหาร

ความเป็นมาของโครงการ S3E วัตถุดิบส�าหรับการผลิตของเรา   

เป็นยางธรรมชาติซึ่งมีน�้าเกือบ 40% ซึ่งเป็นการรับน�้าจากคู่ค้า 

เพื่อนชาวสวนมาสู่กระบวนการผลิต และระบบบ�าบัดน�้าเสีย   

เราจึงมีความคิดว่าน�้าส่วนเกินเหล่านี้ที่ผ่านการบ�าบัดและ 

ค่าผ่านตามมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนดแล้ว นอกจากน�ากลับมา 

ใช้ใหม่ 100%  เราจะน�าไปสร้างให้เกิดประโยชน์อย่างไรได้บ้าง  

แล้วเราจะท�าอย่างไรเพื่อสร้างความยั่งยืน

ความคิดตกผลึก เมื่อเราได้เห็นตลอดเส้นทางจากในเมืองกาฬสินธุ์ 

ถึง โรงงาน สาขากาฬสินธุ์ มีหญ้าวางตามแผงขายตลอดระยะทาง  

ซึ่งเป็นหญ้าที่ชาวบ้านปลูกขายเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ จึงเกิด 

แนวความคิดขึ้น เราจึงได้เริ่มท�าการศึกษา ซึ่งหญ้าดังกล่าว คือ  

หญ้าเนเปียร์  ใช้เป็นอาหารเพื่อเลี้ยงสัตว์มีโปรตีนสูง  และเรายังพบ

ว่าหญ้าเนเปียร์ สามารถน�ามาใช้เป็นพลังงานได้ จึงมีการให้ทีมงาน 

ได้ท�าการศึกษาและท�าการทดลอง เริ่มท�าการทดลองปลูกที่โรงงาน 

สาขากาฬสินธุ์ เมื่อปี พ.ศ. 2560 และได้ชื่อตั้งโครงการ 

 “พลังงานสีเขียว  พลังงานทดแทน ด้วยหญ้าเนเปียร์ S3E” ขึ้น   

และด�าเนินการจนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างความยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน   

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ด้านชุมชน และเราจะมุ่งมั่น 

ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาความยั่งยืน 

ให้ดียิ่งๆ ขึ้น
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ภาวะโลกร้อนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป	กระแสตื่นตัวเรื่องภาวะโลกร้อนท�าให้ทุกคน 
บนโลกให้ความส�าคัญและร่วมมือกันลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก	บริษัทฯ	ด�าเนินการด้านการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง
และเริ่มประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก	Scope	1	และ	Scope	2	 เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพ่ือลดผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้น	โดยแบ่งเป็นการจัดการด้านพลังงาน

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์พลังงาน

(กิโลวัตต์- 
ชั่วโมง/ตัน)

หน่วยผลิตภัณฑ์

10.68 11.03 10.73

95.31 95.85 92.32

197.02 218.44 222.09

10,520.32 10,447.90 10,297.54

(กิโลวัตต์- 
ชั่วโมง/ตัน)

(กิโลวัตต์- 
ชั่วโมง/ตัน)

(กิโลวัตต์- 
ช่ัวโมง/ล้านช้ิน)

2559 2560 2561 สิ่งที่เราท�า
โครงการประหยัดพลังงานที่โรงงาน
สาขาอุบลราชธานี

“โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
โดยการลดขั้นตอนการผลิต”

•	 ศกึษาผลกระทบทีเ่กดิขึ้นด้านคุณภาพร่วมกบั 
	 ทมีงานประกนัคุณภาพและทมีงานวิจัยและ 
	 พัฒนา
•	 ทดลองด�าเนนิงานจริงทีส่าขา	อุบลราชธานี 
		 เพื่อขยายผลไปยังสาขาอื่นๆ	
•	 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าก่อนการปรับปรุง	 
	 36	กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตัน
•	 หลงัการปรบัปรงุ	21	กโิลวตัต์-ชัว่โมง/ตนั 
		 คิดเป็น	41.66	%

กลยุทธ์ด้านพลังงาน
•	 ปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์	 เครือ่งจักร	 เพ่ือรักษาสภาพ 
	 การท�างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
•	 ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง
•	 ศึกษาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพ่ือน�ามาใช้ 
	 ภายในบริษัท

การตั้งเป้าหมายด้านพลังงาน
•	 ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลง	5%

ผลการด�าเนินงาน
•	 การใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์	

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เริ่มจัดท�าบัญชีรายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก	Scope	 1	 และ	
Scope	2	 เพ่ือเป็นแนวทางให้บริษัทฯ	สามารถก�าหนดกลยุทธ์ในการ
ประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ช่วยลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 โดยก�าหนดกลยุทธ์ไปในทิศทางเดียว
กับการจัดการด้านพลังงาน

ทั้งนี้ในปี 2561  
บริษัทมีการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก  
0.614 ล้านตัน CO

2
  

และได้ตั้งเป้าในการลด 
การปลดปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกลง 5% ต่อปี

สัดส่วนการลดลง
•	 สัดส่วนการลดลงของยางแผ่น	2.73%	น�้ายางข้นลดลงเป็น 
	 สัดส่วน	3.7%	ยางแท่งเพ่ิมขึ้นเป็นสัดส่วน	1.67%	และ 
	 ถงุมือยางลดลงเป็นสดัส่วน	1.44%	ทั้งนีส้าเหตทุีไ่ม่สามารถ 
	 ลดลงได้ตามเป้าหมายเนื่องจากบริษัทได้พิจารณาเพ่ิม 
	 กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 ระบบบ�าบัดน�า้เสีย	 
	 และระบบบ�าบัดอากาศ	 ส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 
	 โดยเฉพาะโรงงานยางแท่ง	 ซ่ึงจะพิจารณาแนวทางในการ 
	 ลดการใช้พลังงานหรือหาแหล่งพลังงานทางเลือกมาให้ร่วม 
	 กับพลังงานปัจจุบัน

ยางแผ่น

น�้ายางข้น

ยางแท่ง

ถุงมือยาง
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บริษัทฯ	 ได้สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการบ�าบัดน�้าเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ 
ในกระบวนการผลิต	 โดยไม่ต้องพ่ึงพาแหล่งน�้าดิบซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	บริษัทฯ	ยังคงพัฒนาอย่างต่อ
เนื่องในการประเมินการใช้น�้าผ่านการจัดท�า	water	 footprint	ที่	 โรงงานสาขา	สิเกา	จังหวัดตรัง	โดยโครงการดังกล่าวเป็นการให ้
ค�าแนะน�าและผ่านการประเมินรับรอง	จากสถาบันน�้าและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ทั้งนี้
โรงงานในกลุ่มบริษัทเกือบทุกสาขามีการน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต	100	%	ยกเว้นโรงงานน�้ายางข้น	สาขาตรังและ
โรงงานผลิตถุงมือสาขาหาดใหญ่และสาขาสุราษฎร์ธานีที่มีการน�าน�า้ผ่านการบ�าบัดบางส่วนเข้าสู่กระบวนการล้างท�าความสะอาด
โรงงาน	บริษัทฯ	เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการใช้ทรัพยากรน�้าโดยมีการก�าหนดกลยุทธ์ดังต่อไปนี้

กลยุทธ์

•	 พัฒนาระบบบ�าบัดน�้าเสียเพื่อสามารถน�าน�้ากลับมาใช้ในกระบวนการผลิตและกิจกรรมอื่นๆ	ในบริษัท
•		น�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบและควบคุมระบบบ�าบัดน�้าเสีย
•		จัดท�า	water	footprint	และประเมินการใช้ทรัพยากรน�้าบาดาล

เป้าหมาย

•		 ใช้น�้ารีไซเคิลในกระบวนการผลิต	100%
•		จัดท�าบัญชีการใช้น�้าบาดาล

สิ่งที่เราท�า

โครงการปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสียขั้นต้นด้วย
วิธีการหมักไร้อากาศ (Anaerobic) ที่โรงงาน 
สาขามุกดาหาร

•		ลดค่าความสกปรกน�้าเบื้องต้นด้วยวิธีการบ�าบัดแบบ 
	 หมักไร้อากาศ	 (Anaerobic)	ก่อนส่งน�้าเสียเข้าสู่ระบบ 
	 บ�าบัดหลักแบบเติมอากาศ	(Activated	Sludge)
•		 สามารถลดค่าความสกปรกน�า้ในรปูแบบ	BOD	ลง	ร้อยละ 
		 50	จากเดิม	12,000	มก.ต่อ	ลิตร	เหลือ	6,000	มก.	ต่อลิตร

โครงการจัดท�าบัญชีน�้าบาดาลของกลุ่มบริษัท
ศรีตรัง

•		 สามารถทราบปริมาณการใช้น�า้เฉล่ียต่อเดือนของ 
	 โรงงานในกลุม่บริษทัทั้งหมด	เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
	 บริหารจัดการน�้าบาดาล
•		น�้าบาดาลใช้ในการอุปโภคของพนักงานภายใน 
	 โรงงานส�าหรบัโรงานยางแท่ง	และใช้ในกระบวนการ 
	 ผลิตส�าหรบัโรงงานน�้ายางข้น	ซ่ึงมีปริมาณการใช้ 
	 น�า้บาดาลทีท่ั้งหมด	1,630,554	ลบ.ม.	ในปี	2561
•		 เป้าหมายในการลดการใช้น�้าบาดาล	5%	ต่อปี

การบริหารจัดการน้ำ ขององค์กร

2559

17.54

2560

13.20

2561

10.80

»Ã�ÁÒ³¹éÓµ‹Í¼ÅÔµÀÑ³±� Åº.Á./µÑ¹ 

Water Footprint ที่สาขาสิเกา

ปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
ด้วยการเพิ่มบ่อหมักไร้อากาศ (Anaerobic)
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บริษัทฯ	ทราบดีว่าการประกอบธุรกิจยางธรรมชาติก่อให้เกิด
กล่ินจากการอบยางแท่งและกล่ินที่เกิดขึ้นจากการย่อยสลาย
สารอินทรีย์จากกองวัตถุดิบภายในโรงงาน	ซึ่งอาจส่งผลกระทบ 
ต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละ
ช่วงเวลา	บริษัทจึงให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ
กิจกรรมและกระบวนการผลิตไม่ให้ส่งผลกระทบทั้งภายใน
โรงงานและชุมชนใกล้เคียง	โดยได้ก�าหนดกลยุทธ์ไว้ดังนี้

กลยุทธ์
•	 ก�าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีเพ่ือลดผลกระทบด้านกลิ่นจาก 
	 กิจกรรมภายในโรงงาน
•	 ศกึษาเทคโนโลยใีนการบ�าบดักล่ินจากกระบวนการอบยางแท่ง
•	 ก�าหนดวิธีการตรวจวัดหรือคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
	 กับชุมชนโดยรอบโรงงาน
•	 คงไว้ซึ่งการบ�าบัดและก�าจัดมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น 
	 จากบอยเลอร์

เป้าหมาย
•		สามารถบ�าบัดและก�าจัดกลิ่นท่ีเกิดขึ้นจากการอบยางโดย 
	 ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
•		สามารถคาดการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนจาก 
	 การประกอบกิจการ
•		ผลการตรวจวัดมลพิษจากปล่องบอยเลอร์เป็นไปตาม 
	 กฎหมาย	100%

จากผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศที่ปล่องบอยเลอร์ของ
โรงงานทุกสาขา	 ผลของการตรวจวัดเป็นไปตามมาตรฐาน
ทีก่ฎหมายก�าหนด	100%	ทกุโรงงาน	ทั้งนี	้ โรงงานให้ความ
ส�าคัญของผลกระทบทีเ่กิดขึ้นเรื่องฝุน่ละอองขนาดเล็ก	PM	2.5	
จึงได้ปรบัปรงุประสทิธิภาพในการดักจับฝุน่โดยการตดิตั้งสเปรย์
น�า้ในระบบดักจับฝุน่แบบ	Wet	scrubber	เพ่ิมขึ้นทกุสาขา

การจัดการมลพิษทางอากาศ

สิ่งที่เราท�า

โครงการบ�าบดักล่ินจากกระบวนการอบยางแท่งโดยใช้
การกรองแบบชีวภาพ (Bio-Filter) ทีโ่รงงานสาขาเลย

•	 ศึกษาสาเหตุที่ก่อให้เกิดกลิ่นจากกระบวนการอบยาง	 
	 โดยใช้หลักการตรวจสอบทางชีวภาพและเคมี
•		 เลือกใช้เทคโนโลยีชีวภาพควบคู่ไปกับหลักการทาง 
	 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในการออกแบบระบบบ�าบัดกลิ่น
•		สามารถบ�าบัดกลิน่ได้มากกว่า	95%

เนื่องด้วยจากปัจจัยเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว  

ท�าให้ผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็วด้วย จึงจ�าเป็นต้องมีข้อมูลที่มีจ�านวนเพียงพอ

และถกูต้อง เพือ่ทีจ่ะแสดงผล วิเคราะห์ และตดัสนิใจได้อย่างทนัเวลา  

ปัจจุบัน เรามี model ที่สามารถเก็บข้อมูลแบบ Real time ได้  

และในอนาคตจะท�าการขยายไปยังสาขาอื่นๆ ต่อจากนั้นก็ติดตั้ง

ระบบที่สามารถควบคุมและเรียนรู้ ภายใต้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้  

(ภายในปี 2562)

คุณจารุ ไชยสวนแก้ว

Technical Engineer  
Division Manager

ระบบบ�าบัดกลิ่นแบบกรองชีวภาพ (Bio-Filter)

โครงการติดตั้งเครื่องวัดทิศทางลมและ 
สภาพอากาศที่โรงงาน สาขากาฬสินธุ์ 

•		ศึกษาเทคโนโลยีในการตรวจสอบผลกระบบของ 
	 กลิ่นจากกระบวนการผลิตโดยผ่านความร่วมมือ 
	 จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร ์
	 แห่งชาติ	(NECTEC)	
•		ก�าหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อคาดการณ์ผลกระทบ 
	 กลิ่นที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน	โดยติดตั้งเครื่องวัด 
	 ทิศทางลมและสภาพอากาศ
•		สามารถตรวจเช็คทิศทางลม 
	 และสภาพอากาศแบบ 
	 เป็นปัจจุบัน	(Real	time)
•		น�าผลที่ได้จากการตรวจเช็ค 
	 ทิศทางลมมาบริหารจัดการ 
	 ภายในโรงงาน	ทั้งการปรับ 
	 แผนการผลิตควบคู่ไปกับการ 
	 เพิ่มประสิทธิภาพในการบ�าบัด
•		สามารถคาดการณ์ผลกระทบ 
	 ได้ทันเวลาและลดผลกระทบ 
	 กับชุมชนได้

รูปแสดงทิศทางลม 
และการกระจายในพื้นที่
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การจัดการของเสีย

กระแสการต่อต้านการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียว	Single	used	ท�าให้หลายๆ	องค์กรให้ความส�าคัญและพยายามหาวัสดุทดแทน
พลาสติกในกระบวนการผลิตและรณรงค์ปลูกจิตส�านึกให้พนักงานทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	 โดยการน�าวิธีการจัดการของเสีย
ตามหลัก	3R	(Reduce	Reuse	Recycle)	มาเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมภายในโรงงาน	โดยก�าหนดกลยุทธ์ดังนี้

กลยุทธ์
•		จัดหาวัสดุทดแทนพลาสติกมาห่อผลิตภัณฑ์	(Packaging)
•		 ส่งเสริมกจิกรรม	3R	ภายในบริษทัเพ่ือคัดแยกและน�าของเสยี 
	 มาใช้ประโยชน์อีกครั้ง

เป้าหมาย
•		ลดปริมาณของเสียที่น�าไปฝังกลบลง	5%	
•		สามารถหาวัสดุทดแทนพลาสติกมามาห่อผลิตภัณฑ์		 
	 (Packaging)

สิ่งที่เราท�า

โครงการการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้ว 

•		ลังไม้ที่บรรจุยางสังเคราะห์	 (SBR)	 เพ่ือน�ามาเป็นวัตถุดิบ 
	 ในการผลิตยางผสมของบริษัทฯ	 หรือ	 ไม้พาเลทที่ช�ารุด 
	 จากการใช้งาน	มาท�าเป็นชั้นวางของ	วางรองเท้า	โต๊ะ	เก้าอี้	 
	 ตู้หนังหนังสือเพื่อใช้ภายในและมอบให้กับโรงเรียนในชุมชน
•		จัดท�าลายฟอร์เมอร์ที่ใช้ท�าถุงมือยาง	 ซ่ึงเป็นเซรามิคมาเข้า 
	 เครื่องบดย่อยแล้วน�าเศษเซรามิคที่วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีการ 
	 ปนเป้ือนสารอันตรายหรือโลหะหนกั	มาถมถนนบริเวณบ่อน�า้เสยี 
	 ของโรงงาน	และสามารถน�าไปเป็นส่วนผสมปูนซีเมนต์ในการ 
	 หล่อเสาเทพ้ืน	และบรรจุถงุเป็น	Big	bag	เพ่ือใช้กรณนี�้าท่วม
•		 โครงการน�าวัสดุใช้แล้ว	เช่น	ไนล่อนเทปท�ากระเป๋า	เศษเหล็ก 
	 จากการซ่อมบ�ารุงท�าหุ่นยนต์	ขวดพลาสติกท�าถังขยะ	ลังไม ้
	 ท�าโต๊ะเพื่อใช้งาน	ถังน�้ามันใช้แล้วมาท�าชุดเก้าอี้รับแขก

ตาอ�าคา ทราบข่าวจากผู้ใหญ่บ้านว่าโรงงานมีโครงการแจกจ่าย 

หญ้าเนเปียร์เพื่อเลี้ยงสัตว์ โดยก่อนที่จะมีโครงการนี้ ตาอ�าคา 

ต้องเอาวัวไปเลี้ยงตามทุ่งนาเพื่อให้วัวกินหญ้าตามทุ่งนา แต่ใน 

ฤดูแล้งหญ้าธรรมชาติน้อยลง ตาต้องซื้อหญ้าที่เขาขายข้างทาง 

โดยมีค่าใช้จ่าย 100 บาทต่อวัว 1 ตัวต่อวัน 2 ตัวเท่ากับ 200 

บาทต่อวัน แต่หลังจากที่ได้รับหญ้าจากโรงงานแจกจ่ายให้คุณตา 

ก็ไม่ได้จ่ายเงินในส่วนนี้เลย ลดค่าใช้จ่ายหลังจากที่ได้หญ้าไปให ้

วัวแล้วนั้น วัวมีความสมบูรณ์ดี แข็งแรงไม่มีอาการป่วยใดๆ เลย  

น่าจะเกิดจากสารอาหารในหญ้าที่สมบูรณ์ ท�าให้วัวสุขภาพดีทุกตัว

ขอบคุณโรงงานที่มีโครงการนี้ขึ้นมา เป็นโครงการที่ดีต่อชุมชน  

คนในชุมชนได้ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่ต้องซื้อหญ้าเพื่อเลี้ยงวัว  

และไม่ต้องเอาวัวไปเลี้ยงเพื่อให้กินหญ้าตามทุ่งนา   

ขอบคุณมากครับ

คุณตาอ�าคา บุญผง

อาชีพเกษตรกร

โครงการใช้พลาสติกเกรดรีไซเคิลมาใช้ในการ 
ห่อผลิตภัณฑ์

•		ศึกษาร่วมกันระหว่างทีมงานแผนกโลจิสติกและทีมงาน 
	 ควบคุมคุณภาพ	ถึงผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่จะส่งมอบ 
	 ให้ลูกค้าในกรณีที่ใช้พลาสติกเกรดรีไซเคิล
•		 ด�าเนนิการใช้พลาสตกิเกรดรีไซเคิลในกลุ่มโรงงานยางแท่ง		
	 ซึ่งสามารถลดการผลิตพลาสติกใหม่ลง	135	ตันต่อปี

โครงการน�ากากตะกอนส่วนเกนิจากระบบบ�าบดัน�า้เสยี 
มาเป็นปุ๋ยหญ้าเนเปียร์ที่สาขากาฬสินธุ์

•		น�าตะกอนส่วนเกินจากระบบบ�าบัดน�้าเสียไปเช็คคุณสมบัติ 
	 และธาตอุาหารส�าหรบัพืช	ผลจากการตรวจพบว่ามีค่า	N	P	K 
		 ในปริมาณที่เหมาะสม
•		 น�าตะกอนส่วนเกนิจากบ่อทิง้ตะกอนมาเป็นปุ๋ยในแปลงหญ้า 
	 เนเปียร์ในสัดส่วน	360	ตันต่อเดือน	ซึ่งเป็นการน�าของเสีย 
	 มาใช้ประโยชน์ได้

โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในโรงงาน 
เพื่อลดขยะที่น�าไปฝังกลบที่สาขาสิเกา

•		 ก�าหนดนโยบายให้พนกังานใช้ป่ินโตหรอืกล่องเข้าเพ่ือใส่อาหาร 
	 มารับประทาน
•		ก�าหนดวิธีการรวบรวมเศษอาหารและน�าไปใช้ในการเลี้ยงปลา 
	 ภายในชุมชน
•		ส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิลโดยผ่านโครงการตลาดขยะ	 
	 โดยจะมีบริษัทรับซื้อของเก่าเข้ามารับซื้อทุกอาทิตย์
•		สามารถลดปริมาณขยะทีน่�าไปฝังกลบจากเดิม	8,000	กโิลกรมั 
	 ต่อเดือน	ลงเหลอื	1,500	กโิลกรมัต่อเดือน	คิดเป็นร้อยละ	82
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ผลการตรวจวัดด้านส่ิงแวดล้อม

ผลการตรวจวัดคุณภาพน�้าที่ผ่านการบ�าบัด

สาขา

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

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	

กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ

ทุ่งสง 27.5 113.5 46.5 7.5 20.0 69.0 25.0 7.2 49.0 156.0 84.0 7.7
สิเกา 17.6 71.3 23.5 7.6 23.0 57.0 16.0 7.6 32.2 73.8 20.5 7.4
ตรัง 10.0 43.0 19.0 8.1 8.5 25.3 10.3 7.7 4.0 30.0 14.0 8.0
หาดใหญ่ 0.47 3.3 0.3 7.2 3.00 12.0 4.5 8.0 2.3 22.0 6.3 7.7
บึงกาฬ 7.0 105.0 39.0 7.1 16.0 58.0 19.0 7.1 12.8 53.7 15.7 6.7
บุรีรัมย์ 10.4 87.0 18.8 7.2 6.8 49.0 8.3 7.6 15.2 55.5 22.5 7.6
มุกดาหาร 21.0 86.7 33.8 7.0 2.8 45.0 5.0 7.5 19.1 110.5 89.3 7.3
อุดรธานี 4.4 76.0 13.0 7.4 3.4 51.0 10.0 7.3 6.9 44.0 8.0 7.7
อุบลราชธานี 7.4 61.0 15.0 7.6 7.5 83.5 32.1 7.31 18.0 108.4 49.0 7.9
พิษณุโลก 3.9 61.8 10.2 7.1 11.0 78.0 14.0 7.3 2.0 80.0 3.0 7.2
กลุ่มผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง

หาดใหญ่ 4.9 98.7 17.4 8.4 6.17 99.8 8 8.5 5.95 90.8 8.9 8.7
สุราษฎร์ธานี 5.8 84.5 24.0 8.3 5.4 76.3 23.1 8.1 7.9 104.3 22.7 8.1

หมายเหตุ:	มาตรฐานคุณภาพน�้าทิ้งเป็นไปตาม	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	ก�าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน�้าทิ้งจากโรงงาน	พ.ศ.	2560

ผลการตรวจวัดปริมาณน�้าเข้าระบบบ�าบัดน�้าเสีย

0

ยางแท�ง ระบบ AL        ยางแท�ง ระบบ AS        น้ำยางข�น        ยางแผ�น        ถุงมือยาง

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
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3,140

4,232

6,719

1,513

1,700

1,553 400

442

218 146 387.19

250 447.24

125 487.39

	(อ้างอิงข้อมูลจากรายงาน,ทส.1)
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

สาขา

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

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

<60	
ppm

<200	
ppm

<690	
ppm

<	320 
mg/m3

<60	
ppm

<200	
ppm

<690	
ppm

<	320 
mg/m3

<60	
ppm

<200	
ppm

<690	
ppm

ทุ่งสง 7.7 2.5 1.0 4.0 16.5 2.0 1.0 21.2 14.0 2.7 8.3 25.0

สิเกา 76.1 25.5 35.6 400.3 52.6 24.2 40.2 542.5 16.5 30.6 68.7 142.9

บึงกาฬ 30.0 20.0 82.0 168.0 160.1 40.0 130.0 62.0 25.2 40.0 82.0 2.0

บุรีรัมย์ 91.6 5.0 3.0 304.0 151.7 28.1 118.2 151.7 21.6 28.1 41.6 169.2

มุกดาหาร 285.0 11.0 3.7 219.0 72.4 8.0 3.0 14.0 11.9 21.7 81.5 6.0

อุดรธานี 33.0 2.1 20.8 260.6 62.5 24.9 62.2 383.3 79.5 36.3 28.4 161.5

อุบลราชธานี 143.9 6.4 3.2 170.4 80.6 N/A N/A N/A 85.3 22.1 22.2 486.5

พิษณุโลก 37.6 7.5 10.5 65.8 28.1 6.1 81.7 168.1 71.1 28.1 171.6 54.1

หมายเหตุ		มาตรฐานคุณภาพอากาศเป็นไปตาม	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	ก�าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน	พ.ศ.	2549

ของเสียจากกระบวนการผลิต

สาขา

ขยะรีไซเคิล (เศษเหล็ก) ขยะรีไซเคิล (พลาสติก) ขยะอันตราย (น้ำามันใช้แล้ว)

ตัน ตัน ตัน

ปี 2561 ปี 2560 2559 ปี 2561 ปี 2560 2559 ปี 2561 ปี 2560 2559

กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ

ทุ่งสง 22.23 69.21 188.11 12.31 8.49 11.58 0.60 1.20 1.40

สิเกา 33.91 236.89 103.09 - 0.76 3.48 2.10 3.25 45.60

บึงกาฬ 6.91 8.78 34.69 - - 6.21 1.40 2.20 0.00

ตรัง - 40.25 15.88 0.36 2.891 4.698 - 1.80 1.20

มุกดาหาร - 1.8 19.45 - - - - 0.65 0.45

บุรีรัมย์ 3.8 5.42 13.5 - - - - - -

กลุ่มผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง

หาดใหญ่	(ถุงมือ) 82.93 149.23 220.41 24.58 221.70 11.19 1.20 16.40

สุราษฎร์ธานี	(ถุงมือ) 224.88 305.57 220.326 164.187 48.436 25.687 0.48 1.52 0

รวมทั้งสองกลุ่ม 374.66 817.456 815.456 201.437 282.277 62.845 5.78 10.62 65.01

6

11

652559

2560

2561

ขยะร�ไซเคิล ขยะอันตราย

576

1099

878
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รางวัลและผลงานแห่งปี 2561

SET Sustainability Award 2018 & Thailand Sustainability 
Investment (THSI)

บริษัท	 ศรีตรังแอโกรอินดัสทร	ี จ�ากัด	 (มหาชน)	 รับรางวัล	 SET	
Sustainability	 Award	 2018	 ประเภท	 Rising	 Star	 และรางวัล	 
Thailand	Sustainability	 Investment	 (THSI)	หรือรายชื่อ	“หุ้นยั่งยืน” 
ต่อเนือ่งเป็นปีที	่4	ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศ	จากตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย

ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจ�าปี 2561 

บริษัท	ศรีตรังโกลฟส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ได้รับรางวัล	ผู้ประกอบธุรกิจ
ส่งออกดีเด่นประจ�าปี	 2561	 (PM’s	Export	Award	2018)	ประเภท	 
ผู้ส่งออกยอดเยี่ยม

อุตสาหกรรมดีเด่น ประจ�าปี 2561

บริษัท	ศรีตรังโกลฟส์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม
ดีเด่น	ประจ�าปี	 2561	ประเภทการบริหารงานคุณภาพ	จากกระทรวง
อุตสาหกรรม	 เพ่ือประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
ที่มีความคิดริเริ่มและมีความวิริยอุสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ

อย. Quality Award 2018 เป็นปีที่ 7

บริษัท	ศรีตรังโกลฟส์	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	 ได้รับรางวัล	อย.	Quality	
Award	2018	 เป็นปีที่	 7	 จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
มอบให้กับสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	 ปลอดภัย
ส�าหรับลูกค้าและด�าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท	ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	จ�ากัด	(มหาชน)
55
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รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2561

บริษัท	ศรีตรังแอโกรอินดัสทร	ี จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้รับ
รางวัลรายงานความยั่งยืน	 ประจ�าปี	 2561ประเภท	
Recognition

การรับรองสถานภาพผู้ประกอบการ 
ระดับมาตรฐานเออีโอ

บริษัท	ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้รับการ
รับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ	
จากกรมศุลกากร

บริษัท	ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 ได้	 รางวัล	 AMCHAM’S	
CSR	 Excellence	 (ACE)	 Award	
2018	 หรือรางวัลโครงการความ 
รับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น	 ประจ�าปี	 
2561	 ของหอการค ้าอเมริกันใน
ประเทศไทย

บริษัท	 ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 รับประกาศนียบัตรรับรอง
การเป ็นสมาชิกแนวร ่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	
(Collective	Action	Coalition	Against	
Corruption	หรือ	CAC)	 จากองค์กร 
ต่อต้านคอร์รัปชั่น	(ประเทศไทย)

บริษัท	 ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	 จ�ากัด	
(มหาชน)	สาขาสระแก้ว	ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินโครงการสถานประกอบการ
ปลอดโรค	 ปลอดภัย	 กายใจเป็นสุข	 
อยู ่ในระดับดี	 ส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว	 ร่วมกับ	 ส�านักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
สระแก้ว

AMCHAM’S CSR Excellence 
(ACE) Award 2018

สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์

บริษัท	รับเบอร์แลนด์โปรดักส์	จ�ากัด	สาขาบึงกาฬ	เข้ารับรางวัลสถานประกอบ
การดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจ�าปี	 2561	ต่อเนื่อง
เป็นปีที่	4

สถานประกอบกิจการการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์

บริษัท	ศรีตรังแอโกรอินดัสทร	ี จ�ากัด	 (มหาชน)	สาขาอุดรธานี	 รับรับรางวัล 
สถานประกอบกิจการการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์	 ประจ�าปี	
2561	ระดับประเทศ

Collective Action Coalition Against 
Corruption

สถานประกอบการปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข  
อยู่ในระดับดี

บริษัท	 ศรตีรังโกลฟส์	 (	 ประเทศไทย)	
จ�ากัด	 ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุน
งานด้านคนพิการดีเด่น	ประจ�าปี	 2561	
จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์	

องค์กรที่สนับสนุนงานด้าน 
คนพิการดีเด่น ประจ�าปี 2561

รางวัลองค์กรนวัตกรรม  
(Innovatiive Organization) 

บริษัท	ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้รับรางวัล
องค์กรนวัตกรรม	 (Innovatiive	 Organization)	 จากการ 
เข ้าร ่วม	 “โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม”		 
โดยความร่วมมือของส�านกันวตักรรมแห่งชาต	ิ (องค์การมหาชน) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
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บริษทัฯ	มีความมุ่งม่ันสูก่ารเป็นอุตสาหกรรมสเีขียว... 
เพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน	 โดยมีบริษัทฯ
ได้รับการรับรอง	ดังนี้

- อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 จ�านวน 5 โรงงาน  
	 คือ	บริษัท	ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	จ�ากัด	(มหาชน) 
		 สาขากาฬสินธุ์	 สาขาสระแก้ว	 สาขาเลย	สาขา 
	 ปัตตานี	และ	สาขานราธิวาส

-  อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 จ�านวน 2 โรงงาน 
	 คือ	บริษัท	ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	จ�ากัด	(มหาชน) 
		 สาขาห้วยนาง	และบริษัทอันวาร์พาราวูด	จ�ากัด

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 

CSR-DIW  Continuous  Award  2018 

-	บริษัท	ศรีตรังแอโกรอินดัสทร	ี จ�ากัด	 (มหาชน)	สาขาหาดใหญ่	 สาขาสิเกา	 
			สาขาทุ่งสง	สาขาพิษณุโลก		สาขาชุมพร		
-		บริษัท	รับเบอร์	แลนด์โปรดักส์	จ�ากัด	และบริษัทรับเบอร์แลนด์โปรดักส์	จ�ากัด				 
			สาขาบึงกาฬ	สาขาบุรีรัมย์	
-		บริษัท	หน�่าฮั่วรับเบอร์	จ�ากัด	
-		บริษัท	สะเดา	พี.เอส.	รับเบอร์	จ�ากัด	
-		บริษัท	ศรีตรังโกลฟส์	(ประเทศไทย	)	จ�ากัด	สาขาหาดใหญ่

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 2561

-  อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 จ�านวน 18 โรงงาน คือ

	 	 o	 บริษัท	ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	จ�ากัด	(มหาชน)	สาขาหาดใหญ่, 
		 	 	 สาขาตรัง,	 สาขาสิเกา,	 สาขาทุ่งสง,	 สาขาอุดรธานี,	 สาขา 
	 	 	 ชมุพร,	สาขาสรุาษฎร์ธาน,ี	สาขากาญจนดิษฐ์	,	สาขาอุบลราชธานี 
		 	 	 และสาขาพิษณุโลก

	 	 o	 บริษัทรับเบอร์แลนด์โปรดักส์	จ�ากัด	และ	บริษัทรับเบอร์แลนด์ 
	 	 	 โปรดักส์	จ�ากัด	สาขาบึงกาฬ,	สาขาบุรีรัมย์,	สาขามุกดาหาร	

	 	 o	 บริษัท	หน�่าฮั่วรับเบอร์	จ�ากัด	

	 	 o	 บริษัท	สะเดา	พี.เอส.	รับเบอร์	จ�ากัด

	 	 o	 บริษัท	ศรีตรังโกลฟส์	(ประเทศไทย	)	จ�ากัด	สาขาหาดใหญ่

	 	 o	 บริษัท	ศรีตรังโกลฟส์	(ประเทศไทย	)	จ�ากัด	สาขาสุราษฎร์ธานี

-		 บริษัท	ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	จ�ากัด	 (มหาชน)	สาขาสุราษฎร์ธานี	 
	 ได้รับการรับรองการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานโครงการ 
	 พัฒนาศกัยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสยี		กรมโรงงานอุตสาหกรรม

-		 บริษัท	ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	สาขาสิเกา	 ได้รับ 
	 การรับรองการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรอง 
	 วอเตอร์ฟุตพรินต์	 จากสถาบันน�า้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน	 
	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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GRI 
Standard Title

Disclosure  
Number

Disclosure Title Page SDGs

GRI 101: Foundation 2016 
General Disclosures

Organizational Profile
GRI 102  

General Disclosures

102-1 Name	of	the	organization 4

102-2 Activities,	brands,	products,	and	services 8-11

102-3 Location	of	headquarters 4
102-4 Location	of	operations 8-11
102-5 Ownership	and	legal	form 6
102-6 Markets	served 10-11
102-7 Scale	of	the	organization 4

102-8 Information	on	employees	and	other	workers 33 SDGs	8	
Employment

102-9 Supply	chain 39
102-10 Significant	changes	to	the	organization	 

and	its	supply	chain
2

102-11 Precautionary	Principle	or	approach 27
102-12 External	initiatives 30-31,42-47

102-13 Membership	of	associations 23
Strategy

102-14 Statement	from	senior	decision-maker 2,4

102-15 Key	impacts,	risks,	and	opportunities 22,27-29

Ethics and Integrity

102-16 Values,	principles,	standards,	and	norms	of	behavior 5,25-26
102-17 Mechanisms	for	advice	and	concerns	about	ethics 12-14,25-26 SDGs	16-Ethics	and	

lawful	behavior
Governance

102-18 Governance	structure 7
102-19 Delegating	authority 25-26
102-20 Executive-level	responsibility	for	economic,	

environmental,	and	social	topics
7

102-22 Composition	of	the	highest	governance	body	and	its	
committees

7 SDG16-Inclusive	
decision	making

102-25 Conflicts	of	interest Annual	Report
102-27 Collective	knowledge	of	highest	governance	body 25
102-29 Identifying	and	managing	economic,	environmental,	

and	social	impacts
22,27-29, 
40,46

SDG	11-Sustainable 
transportation,	 

SDG12	Air	quality

102-32 Highest	governance	body’s	role	in	sustainability	
reporting

21

102-35 Remuneration	policies 34
102-36 Process	for	determining	remuneration 34

GRI Content Index

General Standard Disclosures



บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มห�ชน)
59

GRI 
Standard Title

Disclosure  
Number

Disclosure Title Page SDGs

GRI 102  

General Disclosures

Stakeholder Engagement
102-40 List	of	stakeholder	groups 16-19
102-42 Identifying	and	selecting	stakeholders 16
102-43 Approach	to	stakeholder	engagement 16-19
102-44 Key	topics	and	concerns	raised 16-19
Reporting Practice

102-46 Defining	report	content	and	topic	Boundaries 20-22
102-47 List	of	material	topics 22
102-48 Restatements	of	information 20
102-49 Changes	in	reporting 20
102-50 Reporting	period 20
102-51 Date	of	most	recent	report 20
102-52 Reporting	cycle 20
102-53 Contact	point	for	questions	regarding	the	report 20
102-54 Claims	of	reporting	in	accordance	with	the	 

GRI	Standards
20

102-55 GRI	content	index 58-62
Material Topics 
GRI 200 Economic Standard Series

GRI 103 

Management Approach

Economic

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

GRI 201 

Economic Performance

201-1 Direct	economic	value	generated	and	distributed 24,32,36,39 SDG1-Non	
discrimination,	
SDG8-Economic	

Inclusive	
Employment,SDG9	
-Innovation,	SDG10-
Diversity	and	equal	

opportunity
GRI 103 

Management Approach

Procurement

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary
39-40103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach
GRI 204 

Procurement Practices

204-1 Proportion	of	spending	on	local	suppliers 39 SDG12-
Procurement	
practices

GRI 103 

Management Approach

Anti-corruption
103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary

26103-2 The	management	approach	and	its	components
103-3 Evaluation	of	the	management	approach

GRI 205 

Anti-corruption

205-1 Operations	assessed	for	risks	related	to	corruption 26 SDG16- 
Anti-corruption

205-2 Communication	and	training	about	anti-corruption	
policies	and	procedures

26 SDG16- 
Anti-corruption
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GRI 
Standard Title

Disclosure  
Number

Disclosure Title Page SDGs

Material Topics 
GRI 300 Environmental Standard Series

Energy
GRI 103 

Management Approach

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary
49103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach
GRI 302  

Energy

302-1 Energy	consumption	within	the	organization 49 SDG7-Energy	
efficiency,	

Renewable	Energy,	
SDG9-Reserch	
and	development	
SDG12-Sustainable	
sourcing,	SDG13-
Energy	efficiency

302-3 Energy	intensity 49
302-4 Reduction	of	energy	consumption 49
302-5 Reductions	in	energy	requirements	of	products	and	

services
49

Water
GRI 103 

Management Approach

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary
50103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach
GRI 303 

Water

303-1 Water	withdrawal	by	source 50 SDG6
303-3 Water	recycled	and	reused 50 SDG6
Emission

GRI 103 

Management Approach

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary
51103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach
GRI 305 

Emissions

305-1 Direct	(Scope	1)	GHG	emissions 49 SDG3-Air	quality,	
SDG13-GHGs	

emission
305-2 Energy	indirect	(Scope	2)	GHG	emissions 49
305-4 GHG	emissions	intensity 49

Effluents and Waste
GRI 103 

Management Approach

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary
52103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach
GRI 306 

Effluents and Waste

306-1 Water	discharge	by	quality	and	destination 53
306-2 Waste	by	type	and	disposal	method 54 SDG12-Material	

recycling
Supplier Environmental Assessment

GRI 308 

Supplier Environmental 

Assessment

308-1 New	suppliers	that	were	screened	using	environmental	
criteria

- SDG12-
Procurement	
practices

308-2 Negative	environmental	impacts	in	the	supply	chain	
and	actions	taken

40,46 SDG11-Sustainable	
transportation
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GRI 
Standard Title

Disclosure  
Number

Disclosure Title Page SDGs

Material Topics 
GRI 400 Social Standard Series

GRI 103 

Management Approach

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary
32-38103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach
Employment

GRI 401 

Employment

401-1 New	employee	hires	and	employee	turnover 33 SDG8-Employment

401-2 Benefits	provided	to	full-time	employees	that	are	not	
provided	to	temporary	or	part-time	employees

32

401-3 Parental	leave 34
Occupational Health and Safety

GRI 103 

Management Approach

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary
38103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach
GRI 403 

Occupational Health 

and Safety

403-1 Workers	representation	in	formal	joint	management–
worker	health	and	safety	committees

37-38

403-2 Types	of	injury	and	rates	of	injury,	occupational	
diseases,	lost	days,	and	absenteeism,	 
and	number	of	work-related	fatalities

37 SDG3-Occupatoinal	
health	and	safety

Training and Education
GRI 103 

Management Approach

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary
35103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach
GRI 404 

Training and Education

404-1 Average	hours	of	training	per	year	per	employee 35 SDG4-Availability	of	
a	skilled	workforce

404-2 Programs	for	upgrading	employee	skills	and	transition	
assistance	programs

35-36 SDG8-Employment	
training	and	
education,	

Availability	of	a	
skilled	workforce,	

SDG9

404-3 Percentage	of	employees	receiving	regular	
performance	and	career	development	reviews

34

Supplier Social Assessment
GRI 103 

Management Approach

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary
39103-2 The	management	approach	and	its	components

103-3 Evaluation	of	the	management	approach
GRI 414 

Supplier Social 

Assessment 

414-1 New	suppliers	that	were	screened	using	social	criteria -
414-2 Negative	social	impacts	in	the	supply	chain	and	

actions	taken
-
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GRI 
Standard Title

Disclosure  
Number

Disclosure Title Page SDGs

Local Communities
GRI 103 

Management Approach

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary

42-47103-2 The	management	approach	and	its	components
103-3 Evaluation	of	the	management	approach

GRI 413 

Local Communities

413-1 Operations	with	local	community	engagement,	impact	
assessments,	and	development	programs

42-47

413-2 Operations	with	significant	actual	and	potential	
negative	impacts	on	local	communities

46

GRI 418 

Customer Privacy

418-1 Substantiated	complaints	concerning	breaches	of	
customer	privacy	and	losses	of	customer	data

41

GRI 419 

Socioeconomic 

Compliance 

419-1 Non-compliance	with	laws	and	regulations	in	the	
social	and	economic	area

-



บร�ษัท ศร�ตรังแอโกรอินดัสทร� จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ� 
อำเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา 90110 ประเทศไทย

โทร. 0-7434-4663 แฟกซ�. 0-7434-4676, 0-7434-4677, 0-7423-7423
เว็บไซต� www.sritranggroup.com




