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       ปี 2563 
เป็นปีที่บริษัท ศรีตรังโกลฟส์  

(ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) 
ได ้ก ้ำวเข ้ำสู ่ควำมส�ำเร็จอีกระดับในกำร

เป ็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทย บริษัทฯ มีเจตนำรมณ์ที่จะขับเคล่ือน
ธุรกิจภำยใต้กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยยึดม่ัน
กฎหมำย คุณธรรมจริยธรรม กำรบริหำรงำนด้วย
ควำมโปร่งใส มุ่งม่ันในกำรพัฒนำองค์กรให้เกิด
ควำมยั่งยืนในทุกด้ำน ให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนิน
งำนอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ค�ำนึงถึงผลกระทบและกำรมีส่วนร่วมกับผู ้มีส ่วน 
ได้เสียทุกกลุ่ม อันรวมถึงกำรให้ควำมส�ำคัญกับทุก
ชีวิตในห่วงโซ่อุปทำนของกำรด�ำเนินธุรกิจตั้งแต่
ต้นน�้ำจนถึงปลำยน�้ำ โดยกำรส่งเสริมกำรใช้น�้ำยำง 
ในประเทศเพ่ือผลิตเป็นสินค้ำมูลค่ำเพ่ิมที่ เป ็นที่
ต ้องกำรของทั่วโลกภำยใต้คุณภำพอันสูงสุดของ 
บริษัทฯ ซ่ึงถือเป็นกำรเพ่ิมอุปสงค์ภำคกำรผลิตยำง
ธรรมชำติอันเป็นกำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้
แก่ประเทศไทย ตลอดจนให้ควำมส�ำคัญและตอบ
สนองควำมต้องกำรอันหลำกหลำยของผู้บริโภคทั้งใน
และต่ำงประเทศ ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงคุณภำพชีวิต 
ที่ดีให้แก่พนักงำนและชุมชนโดยรอบ 

 บริษัทฯ มุ่งเน้นเทคโนโลยีกำรผลิตสินค้ำ
ที่ มี คุณภำพได ้มำตรฐำนสำกลและเป ็นมิตรต ่อ 
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกำรคิดค้นนวัตกรรมและกำรน�ำ
เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติต ่ำงๆ (Automation 
System) มำใช้ในกระบวนกำรผลิตของบริษัทฯ และ
มุ ่งเน้นกำรผลิตถุงมือจำกแหล่งพลังงำนชีวมวล 
(biomass) ซ่ึงนอกจำกจะเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรผลิตและลดต้นทุนแล้ว ยังเป็นกำรลดกำรปล่อย
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และลดกำรใช้แหล่งพลังงำน
ที่เป็น fossil basedอันเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้เกิดภำวะ
โลกร้อน และถือเป็นกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์
อย่ำงสูงสุด เพ่ือผลักดันองค์กรให้ก้ำวสู่บริษัทฯ แห่ง
ควำมยั่งยืนในกำรสรรสร้ำงผลิตภัณฑ์ “ถุงมือแห่ง
ชีวิต” ให้กลำยเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิต ด้วย
ปณิธำนที่พร้อมจะ “ส่งมอบการปกป้องทุกสัมผัส
ด้วยความห่วงใย สู่ทุกชีวิตท่ัวโลก” และตอบสนอง 
เป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสืบต่อไป 

สิ่งที่เราให้ความส�าคัญคือการ 

 “ปกป้องทุกสัมผัส 
ด้วยความห่วงใย”

ไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)

สารจาก
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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รู้จักศรีตรังโกลฟส์

ชื่อบริษัท : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

ชื่อในตลาดหลักทรัพย์ :

สำานักงานใหญ่ :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

กำาลังการผลิต :

ทุนจดทะเบียน :

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 110 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90230

074-471-471

074-291-650

32,619 ล้านชิ้น

2,869,560,000 บาท

ส่งมอบการ  
“ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย”  

สู่ทุกชีวิตทั่วโลก
วิสัยทัศน์

STGT
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พันธกิจ

 สถานการณ์ความต่อเนื่องและยืดเยื้อของ
สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาเป็น
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจการ
ค้าไปทั่วโลก ความรุนแรงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
อุปสงค์ของยางธรรมชาติอันเป็นเหตุให้ผู ้ประกอบ
การกลางน�้าในอุตสาหกรรมหลายรายต้องปิดกิจการ
ลง ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวลดลงมากยิ่งขึ้น
ของราคายางธรรมชาติ แต่ในขณะเดียวกันปัจจัย
ดังกล่าวสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่
ธุรกิจปลายน�้าซึ่งก็ถือถุงมือยางให้เติบโตได้อย่าง
แข็งแกร่งตามการขยายก�าลังการผลิตท่ีมีมาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลก�าไรให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้
อย่างยั่งยืน

 ด้วยโครงสร้างทางธุรกิจของศรีตรังที่มั่นคง 
ท�าให้เราไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์สงคราม
การค้านี้แต่อย่างใด ในทางกลับกันสถานการณ์ดัง
กล่าวกลับเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะท�าให้เราเติบโต
อย่างแข็งแกร่ง มั่นคง และหนักแน่นมากยิ่งขึ้น 

ปี 2563 : โลกใหม่ I

 อย่างไรกต็าม เรายงัคงต้องคอยระมัดระวงั
และเฝ้าจับตาดูปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ธรุกจิไม่ว่าจะเป็น การแขง็ค่าขึ้นของเงินบาท การปรบัตวั 
เพ่ิมขึ้นของค่าแรง ภาวะวกิฤติในฮ่องกง และภาวะ
อุปสงค์ชะลอตัว
 การรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและ
มีประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดยังคงเป็นนโยบายของ 
บริษัทฯ ควบคู่ไปกับการคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
และลงทุนในด้านระบบอัตโนมัติมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น 
ระบบสมองกลปัญญาประดิษฐ์ เซ็นเซอร์ ระบบดิจิตอล 
การพัฒนาโรงงานให้เข้าสูก่ารเป็นโรงงานอัจฉริยะในทีส่ดุ 
 ดังนั้น จึงเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่งที่เราจะ
ต้องตระหนักว่าโลก ณ วันนี้ได้แตกต่างจากในอดีต
ที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง หากเราไม่ปรับตัว ปรับปรุง 
คิดค้นพัฒนา หรือยอมรับในเทคโนโลยีใหม่ๆ ในที่สุด
เราก็จะกลายเป็นแค่บริษัทฯ ที่ “เคยยิ่งใหญ่”

" โลกได้เปลี่ยนไปแล้ว! "
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยในกลุ่ม 4 บริษัท โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้

Shi Dong Shanghai 
Medical Equipment 
Company Limited 

("SDME")

Sri Trang USA, 

Inc.("STU")

บจก. พร�เมียร�

ซิสเต็มเอ็นจ�เนียร��ง

จำกัด ("PSE")

บจก. สะเดา 

พ�.เอส.รับเบอร� 

จำกัด ("PS")

99.9992%100.0% 100.0% 99.9985%
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ผลิตภัณฑ์และบริการ

ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้ง (Natural Rubber Powdered Glove: NRPD) 
เป็นถุงมือยางธรรมชาติที่มีการเคลือบแป้งในถุงมือเพ่ือช่วยให้ผู้สวมใส่
สามารถสวมใส่ถุงมือได้ง่ายมากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะนิยมใช้แป้งข้าวโพดเป็น 
วัตถุดิบ เน่ืองจากไม่มีสารอันตรายและมีความปลอดภัยด้านอาหาร นอกจากน้ี 
ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้งยังมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนน้อยกว่า
ถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่มีแป้ง และถุงมือยางไนไตรล์ ส่งผลให้ถุงมือยาง
ธรรมชาติชนิดมีแป้งมีราคาถูกกว่าถุงมือยางประเภทอื่น

ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้ง  
(Natural Rubber Powdered Glove: NRPD)

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้ตามลักษณะผลิตภัณฑ์เป็น 2 ธุรกิจ คือ (1) ธุรกิจผลิตและ 
จัดจ�าหน่ายถุงมือยางธรรมชาติ และ (2) ธุรกิจผลิตและจัดจ�าหน่ายถุงมือยางไนไตรล์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจผลิตและจัดจำาหน่ายถุงมือยางธรรมชาติ

ถุงมือยางธรรมชาติ (Natural Rubber Glove: NR) เป็นถุงมือยางชนิดหนึ่งซ่ึงผลิตโดยใช้วัตถุดิบหลัก คือ  
น้�ายางข้น (Concentrated Natural Rubber Latex) โดยถุงมือยางธรรมชาติเป็นถุงมือยางที่มีคุณสมบัติ
ด้านความยืดหยุ่น ความสะดวกสบายในการสวมใส่ (Relaxation) รวมถึงการย่อยสลายโดยธรรมชาติ 
(Biodegradation) ที่ดีกว่าถุงมือยางไนไตรล์ ทั้งนี้ ถุงมือยางธรรมชาติที่บริษัทฯ ผลิตและจัดจ�าหน่ายสามารถ
แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้

ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป�ง ถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม�มีแป�ง ถุงมือยางไนไตรล�
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ธุรกิจผลิตและจัดจำาหน่ายถุงมือยางไนไตรล์

ถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่มีแป้ง  
(Natural Rubber Powder Free Glove: NRPF)

ถุงมือยางไนไตรล์ (Nitrile Glove)
ถุงมือยางไนไตรล์ (Nitrile Glove) เป็นถุงมือยางซ่ึงผลิตโดย
ใช้วัตถุดิบหลักคือ น้�ายางไนไตรล์บิวทาไดอีน หรือน้�ายางไนไตรล์ 
(Nitrile Butadiene Rubber) ซ่ึงเป็นน้�ายางสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง 
โดยถุงมือยางไนไตรล์มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทานต่อการฉีกขาด
และเจาะทะลุ และทนทานต่อสารเคมีและการเปล่ียนแปลงของ
อุณหภูมิได้ดีกว่าถุงมือยางธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ทาง
เลือกส�าหรับผู้สวมใส่ถุงมือยางที่แพ้โปรตีนจากยางธรรมชาติ 
โดยบริษัทฯ ผลิตถุงมือยางไนไตรล์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น คือ 
ถุงมือยางไนไตรล์ชนิดไม่มีแป้ง

ถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่มีแป้ง (Natural Rubber Powder 
Free Glove: NRPF) เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ถูกพัฒนา
ด้วยการใช้เทคโนโลยีในการเคลือบผิวสัมผัสภายในถุงมือยาง  
เพื่อให้สามารถสวมใส่ได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้แป้งข้าวโพด
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ถุงมือยางไนไตรล์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ
บริษัทในกลุ่มศรีตรัง สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ถุงมือยางธรรมชาติภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ บริษัทย่อย สามารถแสดงได้ 
ดังต่อไปนี้
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ถุงมือยางธรรมชาติภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ บริษัทย่อย สามารถแสดงได้ 
ดังต่อไปนี้
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

โรงงาน
สาขาหาดใหญ

กําลังการผลิตติดตั้ง 
17,041 ลานชิ�น/ป

ผลิตภัณฑ�
ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแปงและไมมีแปง
ถุงมือยางไนไตรล

โรงงานสาขา
สุราษฎรธานี

กําลังการผลิตติดตั้ง 
5,625 ลานชิ�น/ป

ผลิตภัณฑ�
ถุงมือยางธรรมชาติชนิดไมมีแปง
ถุงมือยางไนไตรล

โรงงาน
สาขาตรัง

กําลังการผลิตติดตั้ง 
9,953 ลานชิ้น/ป

ผลิตภัณฑ�
ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแปง

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ�าหน่ายถุงมือยางท่ีใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอ่ืน โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก 
ได้แก่ ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้ง ถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่มีแป้ง และถุงมือยางไนไตรล์ ทั้งนี้ ถุงมือยาง
ที่บริษัทฯ ผลิตและจัดจ�าหน่ายโดยส่วนใหญ่เป็นถุงมือยางที่มีคุณสมบัติส�าหรับใช้ในทางการแพทย์ โดย ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2563 โรงงานของบริษัทฯ มีก�าลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 32,619 ล้านชิ้นต่อปี ซึ่งบริษัทฯ  
ถือเป็นผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลกโดยมีรายละเอียดดังนี้
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อเมร�กา
เหนือ

ลาติน
อเมร�กา

ยุโรป

แอฟร�กา เอเชีย

ตะวันออก
กลาง

ออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย

ข้อมูลสำาคัญทางธุรกิจ

      
      ผู้ผลิตถุงมือยางที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของไทย 
           และใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก  

ก่อตั้งปี
2532 3

โรงงานผลิต

กำาลังการผลิต

33 
พันล้านชิ้น/ปี
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อเมร�กา
เหนือ

ลาติน
อเมร�กา

ยุโรป

แอฟร�กา เอเชีย

ตะวันออก
กลาง

ออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย

ส่งมอบการ 

“ปกป้องทุกสัมผัสด้วยความห่วงใย”... 

8%*
ส่วนแบ่ง 
การตลาด

ส่งออกมากกว่า

140+
ประเทศ

หมายเหตุ :  * ส่วนแบ่งการตลาด ค�านวณจากยอดขายของบริษัทฯ ต่อ ปริมาณความต้องการถุงมือยางทั่วโลก 
  ซึ่งอ้างอิงจาก MARGMA Industry Brief ส�าหรับปี 2563 ที่ 360,000 ล้านชิ้น
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1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ก�าหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจโดย
ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเล่ียงการด�าเนินการที่อาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ทุกรูปแบบในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

การก�ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความมุ่งม่ันที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็นธรรม 
โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีมาเป็นแนวทางการด�าเนินการ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะค�านึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบ 
ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์ 
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility:CSR) ภายใต้หลักพ้ืนฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาดุลยภาพของการด�าเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะน�าไปสู่การด�าเนินธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน
การก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 
สิ่งแวดล้อม ชีวอนามัย และความปลอดภัย รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เป็น
สากล โดยก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือหรือกระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืน
กฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงานด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมอย่างยั่งยืน
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ด�าเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลท่ีดี 
มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนาธุรกิจ 
ควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งม่ันที่จะด�ารงตนให้เป็นบริษัทฯ ที่เป็น 
แบบอย่างที่ดีของสังคมในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสามารถ
บริหารกิจการให้เติบโตอย่างม่ันคงและเป็นที่ยอมรับในสังคม 
บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง 
สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยค�านึงถึงผลกระทบในการด�าเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนได้เสีย
ของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยในทุกด้าน บริษัทฯ จึงได้จัดท�านโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยในด้านต่างๆ
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การก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สนับสนุนการด�าเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย 
กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ 
สนับสนุนและสร้างจิตส�านึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้บุคคลากรทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพ่ิม 
ความเช่ือม่ันต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
เป็นการเฉพาะ เพื่อให้การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
ค�านึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็น 
ในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา เผ่าพันธุ์ สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะ
ทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อม อันรวมถึงการไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพ่ิม
มูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษย
ชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน โดยจัดให้มีกระบวนการจ้างงาน 
และเง่ือนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม
เหมาะสมตามศักยภาพของพนักงาน และมีกระบวนการประเมินผลการ
ท�างานท่ีเป็นธรรม รวมท้ังจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ ส�าหรับพนักงาน
อย่างเหมาะสม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนาวิชาการ 
ด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติ
ท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการท�างานเป็นทีมแก่บุคลากร และสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีมีความสุข 
และยอมรับซ่ึงกันและกัน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับโดยไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน 

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่าง
ไม่เป็นธรรมหรือการกระท�าที่ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่อง
ดังกล่าว ตลอดจนค�านึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยส่งเสริมให้วาระ
ความปลอดภัยเป็นวาระส�าคัญ
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5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะผลิตและจ�าหน่ายสินค้าท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและ 
ผู้บริโภค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ถูกต้อง เพียงพอต่อลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ และรักษาความลับ 
ของลูกค้า ตลอดจนมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า ภายใต้ความปลอดภัยและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากลและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความส�าคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความปลอดภัยของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ประกอบธุรกิจโดย 
มีระบบการด�าเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
ทั้งยังปลูกฝังจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ 
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่มีส่วนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายท่ีจะด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม ยึดม่ันการ 
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยมีนโยบายส่งเสริม
การสรา้งความรูสู้ช่มุชน สรา้งงาน และกระจายรายได้ ชว่ยยกระดับคุณภาพชวีติของประชาชน เพ่ือการพัฒนาสงัคม 
และประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมและปลูกจิตส�านึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง 
เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังเปิดโอกาสให้ชุมชน สังคม หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ
อย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตามความเป็นจริง สามารถสื่อสาร เสนอแนะ 
หรือร้องทุกข์ผ่านช่องทางทบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด�าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม 
และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการท�างานภายใน
องค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซ่ึงนวัตกรรมดังกล่าว หมายถึง การริเร่ิมท�าส่ิงต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ 
นอกจากนี้ ยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด หรือการปรับปรุงกระบวนการท�างาน เพ่ือเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อท�าให้สิ่งต่างๆ เกิดความ 
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ท้ังน้ี เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงสุด โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี

1. ส�ารวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า 
ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้ง 
ศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะศึกษา 
พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการท�างานอย่างละเอียด และครอบคลุมทุกด้าน เพ่ือสร้างโอกาส 
ในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ

2. เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือกระตุ้นให้ธุรกิจและ 
ผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม

3. วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมอย่างสม่�าเสมอและต่อเนื่องซึ่งเป็นการ 
สร้างโอกาสในการคิดค้นส่ิงใหม่ เพ่ือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการเติบโตของธุรกิจ

ทั้งนี้ การเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสียให้รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพ่ือให้ม่ันใจว่า
ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างทั่วถึง 
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บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานในแต่ละด้านเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ ของบริษัทฯ และสอดคล้อง
กับประเด็นความยั่งยืนที่ส�าคัญ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) ดังนี้

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
ห่วงโซ่อุปทาน และการ
ท�าการค้าที่เป็นธรรม

S

H

A

R

E

หัวข้อ Topic แนวทางการพัฒนาท่ียังยืน STGT SuSTaiNabiliTy Way

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เราด�าเนินงาน 
ด้วยมาตรฐานที่สูงสุดเพ่ือให้คู่ค้าของเรายึดม่ันด�าเนินธุรกิจ 
เช่นเดียวกับหลักการของบริษัทฯ ซ่ึงรวมถึงการด�าเนินงานตาม
หลักสิทธิมนุษยชน ความใส่ใจเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ 
ความซ่ือสัตย์ทางธุรกิจ “การปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” 
ของเราเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาวัตถุดิบอย่างเป็นธรรมและ
ยั่งยืนจนถึงการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า 

หลักสิทธิมนุษยชน บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ถือว่าพนักงาน 
ทุกคนคือสมาชิกครอบครัว STGT เราต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก 
หรือแรงงานบังคับในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ นอกจากการต่อต้าน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานท่ีท�างานในรูปแบบต่างๆ แล้ว 
เรายังปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนเพ่ือสภาพการท�างานที่
ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคนการได้รับคะแนน
ในระดับสูงสุดจาก Business Social Compliance Initiative 
หรือ BSCI ในเรื่องการดูแลสวัสดิภาพแรงงานภายใต้มาตรฐาน
ระดับสากลถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของเราอีกด้วย

สวัสดิภาพสัตว์ ท่ี STGT เราเห็นคุณค่าและรักส่ิงมีชีวิตทุกชีวิตท่ีเกิดข้ึนบนโลก
ใบน้ี พวกเรามีความมุ่งม่ันเป็นอย่างย่ิงในการ “ปกป้องทุกสัมผัส 
ด้วยความห่วงใย” ด้วยการส่งมอบการแบ่งปันและความห่วงใย
ต่อสรรพสัตว์ทุกชีวิตบนโลก ท่ีพิการ ถูกทอดท้ิงหรือถูกท�าร้ายผ่าน
การบริจาคและการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ืองเสมอมา 

แบ่งปันสัมผัสแห่งรัก ที่ STGT เราไม่เพียงแต่ผลิตถุงมือแห่งชีวิตเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า
ทั่วโลกแล้ว เรายังเป็นมุ่งมั่นและสนับสนุนผลักดันการสร้าง
สังคมแห่งการแบ่งปันเพ่ือสังคมและโลกท่ีดีข้ึนร่วมกันอย่างย่ังยืน

เทคโนโลยีที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากความใส่ใจในกระบวนการผลิตแล้ว บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ยังใส่ใจและให้ความส�าคัญกับ
การผลิตด้วยระบบพลังงานชีวมวล รวมถึงการจัดการของเสีย 
และการมุ่งสู่การเป็นโรงงานสีเขียว ที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม 
และชุมชนบริเวณรอบโรงงานของเรา



การดำาเนินงานกับ 
ผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ท�าการส�ารวจ วิเคราะห์ และจัดล�าดับของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้การตอบสนองความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยมีการก�าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบภาระหน้าที่และการด�าเนินงานให้ 
สอดคล้องตามแนวทางที่บริษัทฯ ก�าหนด มีการทบทวนความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเป็นระยะ
และปรับปรุงวิธีการตอบสนองตามความเหมาะสม การด�าเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ จ�าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ออกเป็น 8 กลุ่ม เรียงล�าดับตามความส�าคัญดังนี้

• การประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี

• การตอบข้อซักถามทาง
โทรศัพท์ และอีเมล์ 

• รายงานประจ�าปี และ
รายงานความยั่งยืน
ประจ�าปี

• เว็บไซต์บริษัทฯ 
• การประชุมร่วมกับ 

นักวิเคราะห์  
(Analyst Meeting)

• การพบปะนักลงทุน
ในประเทศและต่าง
ประเทศ ผ่านทาง
กิจกรรมต่างๆ อาทิ 
Opportunity Day, 
Thailand Focus และ
กิจกรรม Roadshow 
ท่ีจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์

• บริษัทฯ มีผลประกอบการ 
ที่ดีและธุรกิจเติบโต
อย่างต่อเนื่อง

• บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล
แก่ผู้ถือหุ้นอย่าง
สม่�าเสมอ

• ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล 
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน  
ทันเวลา และเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจ

• บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใส และ
มีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี

• ไม่มีข่าวที่จะท�าให้เกิด
ผลกระทบต่อชื่อเสียง
ของบริษัทฯ

• บริษัทฯ ก�าหนด
นโยบายในการจ่าย
เงินปันผลที่ร้อยละ 
50 ของก�าไรสุทธิ 
ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ โดย 
ในระหว่างปี 2563 
บริษัทฯ ได้จ่าย
เงินปันผลระหว่าง
กาลที่ 1.25 บาทต่อ
หุ้น (ณ ราคาพาร์ที่ 
1.00 บาทต่อหุ้น) 

• บริษัทฯ ได้รับการ 
คัดเลือกให้เข้า
ค�านวณดัชนี MSCI 
Global Standard 
และ FTSE Mid Cap 

• บริษัทฯ เข้าร่วม
กิจกรรมที่พบปะ
นักลงทุน ผู้จัดการ
กองทุน สื่อมวลชน 
ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ  
รวม 110 คร้ัง 

• จ�านวนผู้เข้าชม  
เว็บไซต์บริษัท ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
งานนักลงทุนสัมพันธ์ 
รวม 36,893 ครั้ง 
(เริ่มใช้งาน 16 
มิถุนายน 2563) 

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
นักวิเคราะห์ และ

ส่ือมวลชน

• บริษัทฯ ด�าเนิน
ธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ 
สอดคล้องกับการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

• บริษัทฯ มีนโยบาย 
การจ่ายเงินปันผล 
ที่เหมาะสม

• บริษัทฯ ปฏิบัติตาม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ว่าด้วยความรับผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้น

• บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา ตรงตามความ
คาดหวังของผู้ถือหุ้น

• บริษัทฯ มีเว็บไซต์ที่ 
ให้ข้อมูลครบถ้วน 
เป็นปัจจุบันและ 
ใช้งานได้ง่าย

ช่องทางการส่ือสาร/
การมีส่วนร่วม

ความต้องการ/
ความคาดหวังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการตอบสนอง 

ความคาดหวัง
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
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• การประชุมบริษัทฯ 
ประจ�าเดือน

• กิจกรรม KAIZEN, 
QCC, 5ส., Safety 
talk, KYT

• ระบบสื่อสารภายใน 
intranet stafamily, 
อีเมล์์, เว็บไซต์, 
Facebook, Line@
SriTrangGloves

• กล่องรับความคิดเห็น
• ช่องทางการรับ 

ข้อร้องเรียน
• การจัดกิจกรรม

• ระบบสื่อสาร
ออนไลน์ โทรศัพท์ 
อีเมล์, เว็บไซต์, 
Facebook, Line@
SriTrangGloves

• การส�ารวจความ 
พึงพอใจลูกค้า

• การเยี่ยมชมโรงงาน
• การท�ากิจกรรมร่วมกับ

ลูกค้า
• การเข้าพบลูกค้า
• การจัดแสดงสินค้า

• การจ่ายค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมและได้รับ
สวัสดิการที่ดี

• การค�านึงถึงสิทธ ิ
มนุษยชนและการ
ปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างเป็นธรรม   
ไม่เลือกปฏิบัติ

• ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมที่ด ี
ในการท�างาน

• การส่งเสริม ดูแลให้มี
สุขภาพอนามัยที่ดี

• ความมั่นคงและโอกาส
ก้าวหน้าในหน้าท่ีการ
งาน

• การพัฒนาความรู้
ความสามารถ

• ได้รับสินค้าและบริการ
ที่มีคุณภาพ ตรงเวลา

• ปฏิบัติตามข้อตกลงใน
การซื้อขาย

• การรักษาความลับ 
ของลูกค้า

• การร่วมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

• จ�านวนเรื่องร้อง
ทุกข์ของพนักงาน
ในด้านต่างๆ เป็น
ศูนย์ ปี 2563 = 0

• อัตราการลาออก
น้อยกว่า 3%  
ปี 2563 = 1.86%

• อัตราการเกิด
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุด
งานเกิน 3 วัน เป็น
ศูนย์ ปี 2563 = 
0.22%

• คะแนนความพึง
พอใจของลูกค้า 

• ส่วนแบ่งทางการ
ตลาดที่เพิ่มขึ้น 

• ปริมาณการขายที่
เพิ่มขึ้น

• ลูกค้ารายใหม่
• ผลิตภัณฑ์ใหม่

พนักงาน

ลูกค้า/ผู้บริโภค

• การปฏิบัติตามจริย 
ธรรมและจรรยาบรรณ 
ว่าด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อพนักงาน 

• การปฏิบัติตามนโยบาย
เรื่องสิทธิมนุษยชนและ
การไม่เลือกปฏิบัติ

• นโยบายรับเร่ืองร้องเรียน 
• การด�าเนินงานระบบ

มาตรฐาน ISO14001, 
ISO45001และ BSCI

• การตรวจสุขภาพประจ�าปี 
และการท�าประกัน
สุขภาพและอุบัติเหตุ

• แผนการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร

• การจัดกิจกรรมด้านต่างๆ 
เช่น Happy workplace/  
Activity Prize 

• การปฏิบัติตามจริย 
ธรรมและจรรยาบรรณ
ว่าด้วยความสัมพันธ์
กับลูกค้า

• ระบบมาตรฐาน
สากล เช่น ISO9001, 
GMP, ISO13485, 
ISO14001, ISO45001, 
BSCI, FSC-COC 
และข้อก�าหนดและ
ระบบการควบคุมทาง
ด้านผลิตภัณฑ์เครื่อง
มือแพทย์ของแต่ละ
ประเทศ ตัวอย่างเช่น 
MDSAP (Medical 
Device Single Audit 
Program)  

• การวิจัยและพัฒนา
• การปรับปรุงกระบวน 

การผลิตเพ่ือให้ได้สินค้า 
ที่มีคุณภาพตามความ
ต้องการลูกค้า

ช่องทางการส่ือสาร/
การมีส่วนร่วม

ความต้องการ/
ความคาดหวังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการตอบสนอง 

ความคาดหวัง
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์

ปี 2563

19บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)



• ระบบสื่อสารออนไลน์
โทรศัพท์ อีเมล์ 
เว็บไซต์

• การเข้าเยี่ยมและตรวจ
ประเมินคู่ค้าประจ�าปี

• การประชุม
• การร่วมกิจกรรมต่างๆ 

• การท�ากิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน

• การลงพื้นที่/ 
แบบส�ารวจชุมชน

• สื่อสิ่งพิมพ์  
ป้ายประกาศ 

• การพบปะ พูดคุย
• โทรศัพท์, อีเมล์
• เว็บไซต์

• การพบปะ พูดคุย 
ชี้แจง

• การเยี่ยมชมกิจการ
• การเข้าร่วมโครงการ

ต่างๆ 
• การเข้าร่วมเป็นคณะ

ท�างาน คณะกรรมการ 
ในประเด็นที่หน่วยงาน
ภาครัฐร้องขอ

• มีระบบการจัดซื้อจัด
จ้างที่มีมาตรฐาน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

• ได้ข้อมูลที่ชัดเจนของ
สินค้าและบริการ  
ที่จัดซื้อจัดจ้าง

• มีรายได้จากการ
ปริมาณงานที่เหมาะสม

• ได้รับเงินค่าสินค้าและ
บริการตรงเวลา

• ร่วมกันพัฒนาคุณภาพ
สินค้า

• การมีส่วนร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคม

• การสนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชน

• ไม่สร้างผลกระทบต่อ
ชุมชน

• มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

• ปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษยชน และต่อต้าน
การทุจริต คอร์รัปชั่น

• สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไข และข้อตกลง
ของสัญญา

• ปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ไม่สร้างผลกระทบต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

• มีระบบการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมที่เป็น
มาตรฐาน

• มีอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการ
ท�างาน

• ให้ความร่วมมือและ
การสนับสนุนโครงการ
ต่างๆ ของภาครัฐ

• ส่งมอบงานหรือ
สินค้าได้ตรงตาม
ความต้องการใน
เวลาที่ก�าหนด

• ผลการประเมินคู่ค้า
ประจ�าปี

• การมีส่วนร่วมพัฒนา 
ชุมชน ตามโครงการ 
CSR-DIW

• งบประมาณที่ใช้
สนับสนุนกิจกรรม
ชุมชน 

• จ�านวนพนักงาน 
ที่มาจากชุมชน 

• สถาบันการเงินมี
ความมั่นใจในการ
ด�าเนินธุรกิจ

• ได้รับอนุญาตให้
ด�าเนินกิจการอย่าง
ต่อเนื่อง

• การได้รับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว

• รางวัล/
ประกาศนียบัตร 
ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ

คู่ค้า/SuPPlieR

ชุมชน

เจ้าหน้ี/ธนาคาร

หน่วยงานรัฐ/
วิสาหกิจ/เอกชนท่ี

เก่ียวข้อง

• ปฏิบัติตามนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้าง

• ประกาศโนบายการ
ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น

• ช่องทางการร้องเรียน
กรณีพบการจัดซื้อ 
จัดจ้างที่ไม่โปร่งใส
และ/หรือไม่เป็นธรรม

• การร่วมพัฒนาคู่ค้า

• จัดท�าโครงการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

• ให้การสนับสนุน
กิจกรรมชุมชน

• การจ้างงานคนใน
ชุมชน

• การเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชน

• การส�ารวจผลกระทบ 
ที่มีต่อชุมชน

• การเปิดบ้านให้ชุมชน 

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงของสัญญา

• ตอบข้อซักถามเมื่อม ี
ข้อสงสัยด้านการเงินได ้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

• ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่กฎหมาย
ก�าหนด 

• ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
รวดเร็ว

• การให้ความร่วมมือ 
และเข้าร่วมโครงการ
ต่างๆ ของภาครัฐ

• การเข้าร่วมเป็นคณะ
ท�างาน คณะกรรมการ 
ในประเด็นที่หน่วยงาน
ภาครัฐร้องขอ

ช่องทางการส่ือสาร/
การมีส่วนร่วม

ความต้องการ/
ความคาดหวังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการตอบสนอง 

ความคาดหวัง
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
บริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานความยั่งยืนฉบับนี้

เป็นฉบับแรก เพ่ือใช้สื่อสารและแสดงผลการด�าเนิน
งานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ รับทราบ โดยอ้างอิงตาม
การรายงานตามกรอบความยั่งยืนสากล Global 
Reporting Initiative ฉบับ GRI Standards: core option  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังวิเคราะห์ เช่ือมโยงกับการ 
ด�าเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาความ 
ยั่งยืนของโลกของสหประชาชาติ (UN Sustainable 
Development Goals: UN SDGs) เพื่อแสดงให้เห็น 
ถึงความมุ่งม่ันที่จะด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแล
สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม 

ขอบเขตของการรายงาน

รายงานฉบับนี้แสดงผลการด�าเนินงานในประเด็นส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ของบริษัทฯ ครอบคลุมเฉพาะการด�าเนินธุรกิจและโรงงานผลิตถุงมือยางที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย  
โดยมีรอบการรายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

การให้ความเช่ือม่ันต่อรายงาน

รายงานฉบับนี้มีการทบทวนเนื้อหาส�าคัญโดยฝ่ายบริหารแต่ละส่วนงาน เพ่ือให้ม่ันใจว่าข้อมูลที่ถูกต้อง
และครบถ้วนและครอบคลุมการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายความยั่งยืนองค์กร กลุ่มบริษัทศรีตรัง
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-207-4500 ต่อ 3811
โทรสาร: 02-108-2241-44
E-mail: sustainability@sritranggroup.com

บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานฉบับนี้ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านทาง QR Code 
และสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ ได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ 
www.sritranggloves.com 
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ประเด็นส�าคัญด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน

เพ่ือให้การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและวัดผลได้ บริษัทฯ  
จึงได้มีการรวบรวม ประเมินและจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นส�าคัญท่ีมีผลต่อการด�าเนินธุรกิจ โดยส่วนงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถหาแนวทางและวางแผนการจัดการได้อย่างเหมาะสม 

หลักการคัดเลือกประเด็นส�าคัญ (MATERIALITY) 

1. การระบุประเด็น (identification)

บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลส�าคัญทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จากผลส�ารวจความต้องการหรือ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม จากการวิเคราะห์ 
ผลกระทบจากการด�าเนินการภายในองค์กรและการเปลี่ยนแปลงบริบทภายนอก ความเสี่ยง รวมถึงแนวโน้ม
ด้านความยั่งยืนต่อการด�าเนินงานขององค์กร 
2. การจัดลำาดับความสำาคัญ (prioritization)

บริษัทฯ น�าประเด็นส�าคัญขององค์กรที่รวบรวมไว้มาจัดล�าดับความส�าคัญโดยใช้ตาราง Materiality 
Matrix เป็นเครื่องมือในการจัดล�าดับ ดังนี้

• แกนนอน แสดงความส�าคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร  
  จากน้อยไปมาก

• แกนตั้ง แสดงอิทธิพลที่ มีนัยส�าคัญต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้ มีส่วนได้เสีย  
  จากน้อยไปมาก
3. การให้เหตุผล (Validation)

 ประเด็นส�าคัญที่ได้จากการวิเคราะห์และจัดล�าดับที่ผ่านการทวนสอบโดยคณะท�างานจากส่วนงาน 
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพ่ือขอความเห็นชอบเปิดเผยในรายงาน 
ความยั่งยืนประจ�าปี ในปี 2563 พบว่ามีประเด็นส�าคัญตาม Materiality Matrix ดังนี้
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23บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

ประเด็นด้านความย่ังยืนท่ีส�าคัญและการด�าเนินงาน 

1. จรรยาบรรณธุรกิจ  
และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
3. ผลประกอบการท่ีดี  

เติบโตอย่างต่อเน่ือง   
4. การให้ผลตอบแทนท่ีดี สม่�าเสมอ 
5. การบริหารความเส่ียง 

และความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
6. การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า 
7. การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีดี  
8. การร่วมพัฒนาคู่ค้า 
9. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ด้า
นบ

รร
ษัท

ภิบ
าล

แล
ะเ

ศร
ษฐ

กิจ

1. การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
3. ภาพรวมธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

ด้านเศรษฐกิจ
4. ภาพรวมธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

ด้านเศรษฐกิจ
5. การบริหารความเส่ียง
6. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค
7. การจัดซ้ือจัดจ้างและการปฏิบัติต่อคู่ค้า
8. การร่วมพัฒนาคู่ค้า
9. การพัฒนาพนักงานและส่งเสริมการ

คิดค้นนวัตกรรม

1. การดูแลและพัฒนาพนักงาน
2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ในการท�างาน 
3. การจัดการข้อร้องเรียน  
4. การสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับชุมชน  
5. คุณภาพสินค้าและบริการ 

ด้า
นสั

งค
ม

1. สิทธิมนุษยชนและการดูแลบุคลากร
2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. การรับเร่ืองร้องเรียน
4. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

1. ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม
2. การใช้พลังงาน
3. การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
4. การใช้น้�าและการจัดการน้�าเสีย
5. คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
6. ของเสียและวัสดุไม่ใช้แล้วด้า

นสิ่
งแ

วด
ล้อ

ม

1. การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
2. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และอนุรักษ์พลังงาน
3. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และอนุรักษ์พลังงาน
4. การบริหารจัดการน้�าขององค์กร
5. การจัดการมลพิษทางอากาศ
6. การบริหารจัดการของเสีย

ประเด็นท่ีสำาคัญ หัวข้อท่ีนำาเสนอในรายงาน หน้า
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การเข้าเป็นสมาชิกกับองค์กรต่างๆ  
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้านเศรษฐกิจ  

ด้านสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกและระดับบริหารในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือร่วมผลักดัน
พัฒนาการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของอุตสาหกรรมยางพารา ตลอดจนการเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• สมาคมยางพาราไทย  
• สมาคมน้�ายางข้นไทย 
• สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
• สภาอุตสาหกรรมจังหวัด (ที่บริษัทฯ ตั้งอยู่)
• สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางมาเลเซีย
• สมาคมผู้น�าเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ
• กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
• สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• ยูนิเซฟ ประเทศไทย (CRBP สิทธิเด็ก)
• CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• สมาชิกเครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
จังหวัด

24 รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2563
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ภาพรวมธุรกิจ และ 
ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

40.2%

24.0%

35.8%
ถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม�มีแป�ง

ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป�ง

ถุงมือยางไนไตรล�

รายได�
 30,405 

ล�านบาท

อัตราผลตอบแทน
ผู�ถือหุ�น (ร�อยละ)

อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย� (ร�อยละ)

2561 2562 2563

25.9

9.2

4.6

33.3

13.9
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30.0
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50.0 45.4

ปร�มาณการขายถุงมือยาง  รายได�จากการขาย  

2561 2562 2563

15,786.8

19,891.9

27,964.8

0.0
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10,000.0

15,000.0
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25,000.0
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25,000.0
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10,988.6
11,994.2

30,405.1

(ล�านชิ�น) (ล�านบาท)

กำไรขั้นต�น (ล�านบาท) อัตรากำไรขั้นต�น (ร�อยละ)

0.0

4,000.0

8,000.0

12,000.0

16,000.0

20,000.0

0.0%

10.0%

20.0%

60.0%

80.0%

100.0%

2561 2562 2563

14,400.9

981.6
8.9%

5.1%

47.4%

613.9

2561 2562 2563

5.9

0.4

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2.6

ปริมาณการขาย รายได้จากการขาย

กำาไรต่อหุ้น (บาท)

กำาไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทน
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี 
นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยส่งเสริม
การด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมี
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซ่ึงจะน�าไปสู่ประโยชน์
สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน  
ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ นโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหา
หลักการส�าคัญตั้งแต่หลักการในการบริหารงานของ 
ผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
รวมท้ังอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และกฎบัตร
คณะกรรมการชุดย่อย โดยครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้าง 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการบริหารองค์กรท�าให้เกิดความเชื่อม่ันว่าการ 
ด�าเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม 
และค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย

 เพ่ือให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือส�าหรับ 
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพ่ือประโยชน์
ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตาม
ความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจน
ตลาดทุนและสังคมโดยรวม บริษัทฯ จึงได้จัดท�า
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักปฏิบัติ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 ซ่ึงจัดท�าโดย ส�านักงาน ก.ล.ต. 
เพื่อเป็นแนวทางในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อ
การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดย
ครอบคลุมหลักปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance) 8 หลักปฏิบัติ ซึ่งสามารถ
สรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
หลักปฏิบัติ 2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ 
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 
  และการบริหารบุคลากร 

หลักปฏิบัติ 5 การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและ
  การควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและ
  การเปิดเผยข้อมูล 
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสาร
  กับผู้ถือหุ้น 
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การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส�านักงาน 
ก.ล.ต. และคณะกรรมการบริษัทฯ มีกระบวนการในการทบทวนการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมและ
ทันต่อพัฒนาการที่ส�าคัญด้านการหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่�าเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�าหลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการด�าเนิน
ธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นกฎหมาย คุณธรรมจริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ 
ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดถึงลูกจ้าง ที่ปรึกษา ตัวแทนหรือผู้ได้รับมอบหมายให้กระท�าหน้าที่ 
ในนามบริษัทฯ หรือแทนบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งหลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจประกอบด้วย

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการคุ้มครอง
สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคน โดยจะไม่กระท�าการใดๆ ที่
จะเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และ 
มุ่งม่ันด�าเนินธุรกิจให้สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้ถือหุ้น
ในระยะยาว รวมทั้งปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้ก�าหนดเป็นนโยบาย
และเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ  
ส่งเสริม สนับสนุน และอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น 
ได้ใช้สิทธิของตนในเรื่องต่างๆ ที่สมควรได้รับ  
ซ่ึงรวมถึงสิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมายและสิทธิใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีส�าคัญ สิทธิในการเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอช่ือบุคคล 
ท่ีสมควรเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
ตลอดจนสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดให้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการใช้สิทธิดังกล่าวเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นอย่างสม่�าเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการทุกคน
มีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เว้นแต่ 
กรณีมีเหตุจ�าเป็นตามสมควร และก�าหนดให้เลขานุการ 
บริษัทฯ รับผิดชอบด�าเนินงานในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมทุกคราว 
รวมถึงเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้

จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งม่ันในการสร้างความพึงพอใจและ
ความม่ันใจให้กับลูกค้าให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่ดี มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน ในระดับราคา
ที่เหมาะสม เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้ง 
รักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน ปฏิบัติตามเง่ือนไข
ต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดระบบเพ่ือให้ลูกค้า
และประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการ ตลอดจนจัดให้มีการสอบถามความพึงพอใจ
ของลูกค้า และสรุปข้อมูลเพ่ือน�าไปวิเคราะห์ โดย
ด�าเนินการอย่างดีที่สุดเพ่ือให้ลูกค้าและประชาชนได้
รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง บริษัทฯ ยังให้
ความส�าคัญต่อการเก็บรักษาความลับลูกค้า โดยไม่
น�าข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองและ
ผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
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จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า 
และคู่แข่งทางการค้า

(1) ความสัมพันธ์กับคู่ค้า
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเลือกคู่ค้า โดย

บริษัทฯ จะพิจารณาเลือกคู่ค้าท่ีมีศักยภาพและเหมาะสม 
ตามพันธกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม และปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ  
อย่างเคร่งครัด โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงหลีกเล่ียง 
การท�าธุรกิจกับคู่ค้าที่เสนอให้ผลประโยชน์ใดๆ โดย
ไม่สุจริต หาทางออกที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เง่ือนไขได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า
เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้
หลักของความสมเหตุสมผลต่อไป

(2) ความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า 
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมนโยบายการ

แข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยแข่งขัน 
ทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ 
เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้าด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมาย ไม่สุจริต หรือ 
ไม่เหมาะสม และไม่พยายามท�าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง 
ทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจาก
ความจริงและไม่เป็นธรรม

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความส� า คัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพ การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถ
ของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและ
สม่�าเสมอ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน  
โดยพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึง 
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย การให้รางวัล และ
การลงโทษพนักงาน ต้องกระท�าด้วยความเสมอภาค 
สุจริตใจ และต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถ 
และความเหมาะสม รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่ า เทียมและ 
เสมอภาค และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด โดย 
ไม่เลือกปฏิบัติ

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
และส่ิงแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายการด�าเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติและ
ให้ความร่วมมือหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎ
ระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานก�ากับดูแล ตลอดจนข้อ
บังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่ง
แวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ค�านึงถึง
ทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยให้ มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม  
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อย
ที่สุด สนับสนุนการจัดท�าโครงการและกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตส�านึก
ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับ
เรื่องการท�าธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจ�านงเดียวกัน
กับบริษัทฯ ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นผู้น�าในการส่งเสริมการใช้
และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง และให้ความส�าคัญกับการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
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จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อภาคการเมือง

คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ควรใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทุกคนมีสิทธิเข้าร่วม
กิจกรรมทางการเมืองในนามของตนเองนอกเหนือ
เวลาท�างานและไม่ใช่ในนามของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ 
ได้มีข้อก�าหนดว่าห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความ
เข้าใจว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุน
พรรคการเมืองแต่อย่างใด และห้ามใช้ทรัพย์สินของ 
บริษัทฯ เพื่อการสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ

จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเคารพสิทธิ
มนุษยชน โดยบริษัทฯ และพนักงานจะปฏิบัติต่อกัน
ด้วยความสุภาพ เคารพซ่ึงกันและกัน และปฏิบัติ
ต่อกันอย่างเท่าเทียมกัน ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ มีเสรีภาพ
ในการเสนอความคิดเห็นเท่าที่ไม่ละเมิดเสรีภาพ
ของบุคคล ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมสิทธิตาม
ระเบียบสังคมและระเบียบสากลในทุกๆ ที่ที่บริษัทฯ 
ด�าเนินธุรกิจ และเพ่ือให้ม่ันใจว่าการด�าเนินธุรกิจ 
ดังกล่าวมิได้มีส่วนร่วมกระท�าหรืองดเว้นการกระท�า
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

จรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีข้อก�าหนดว่ากรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานต้องไม่ใช้เวลาท�างาน หรือทรัพยากรของ 
บริษัทฯ เพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัว และต้อง
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจมีอิทธิพลเหนือการท�างาน
หรือการตัดสินใจ หรืออาจมีผลต่อความซื่อสัตย์
ที่บุคคลนั้นพึงมีต่อบริษัทฯ อาทิ การใช้ต�าแหน่งใน
บริษัทฯ จัดซ้ือหรือจัดจ้างสมาชิกในครอบครัว เพ่ือน 
หรือคนใกล้ชิด การใช้ต�าแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ สร้าง
อิทธิพลเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น

จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและ 
งานอันมีลิขสิทธ์ิ

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่สร้างความ
ตระหนักให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ให้เกียรติและเคารพซ่ึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้ อ่ืน รวมถึงบริษัทฯ จะต้องกระท�าการขอ
อนุญาตบุคคลผู้เป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญา
ให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อนที่จะมีการใช้งานใน
ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว รวมทั้งมุ่งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงานทุกคนสร้างสรรค์นวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับกิจการในลักษณะใหม่ๆ ไม่ซ้�ากับงานอัน
มีเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรของบุคคล
อ่ืน และต้องระมัดระวังไม่น�าข้อมูล และความลับของ 
บริษัทฯ ไปเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่น�า
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตัวหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากบริษัทฯ 
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และหลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจน
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ และมีเจตนารมณ์และความมุ่งม่ันในการ 
ต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายการก�าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อก�าหนดในการด�าเนิน
การที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพ่ือให้การตัดสินใจและการ
ด�าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ 
บริษัทฯ จึงได้จัดท�า “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการ ปฏิบัติที่ชัดเจน
ในการด�าเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

ค�านิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน

คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา 
มอบให้ ให้ค�าม่ัน เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้ที่มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว 
กระท�าหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่ึงธุรกิจ หรือแนะน�าธุรกิจให้กับบริษัทฯ  
โดยเฉพาะ หรือเพ่ือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อ่ืนใดที่มีความไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่
ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ด�าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบท้ัง 
ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และให้มีการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันน้ีอย่างสม่�าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อก�าหนดใน
การด�าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก�าหนดของกฎหมาย

การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปช่ัน

1. การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ โดยสามารถ
แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปช่ันได้โดยนิรนาม โดยผ่านวิธีการและช่องทางดังต่อไปน้ี

1) จดหมายส่งทางไปรษณีย์
ติดต่อ: ฝ่ายดูแลการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
ท่ีอยู่: 110 ถนนกาญจนวนิช ต�าบลพะตง อ�าเภอหาดใหญ่ 
    จังหวัดสงขลา 90230
2) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  
ติดต่อ:  ฝ่ายดูแลการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
E-mail address: anticorruption@sritranggroup.com
3) โทรศัพท์
ติดต่อ: 074-344-663 ต่อ 331

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการสืบสวนการทุจริตคอร์รัปชั่น
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การรับเร่ืองร้องเรียน

บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันในการด�ารงไว้ ซ่ึง
การด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สามารถรายงานถึงเหตุการณ์ที่อาจขัดต่อหลักการ 
ดังกล่าว เพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
บริษัทฯ ก�าหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เกี่ยวกับการกระท�าที่ผิดกฎหมาย 
กฎระเบียบของบริษัทฯ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณ
การประกอบธุรกิจ ตลอดจนรายงานทางการเงินที่ไม่
ถูกต้อง และระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของ 
บริษัทฯ  ท้ังน้ี ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งข้อมูลท่ีเป็นความจริง 
ไม่กล่าวหาผู้อ่ืนโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ 
พร้อมทั้งก�าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่
กระท�าไปโดยความสุจริต  

หมายเหตุ: ช่องทางดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน 

ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแส โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความลับ ผ่านช่องทาง
หน่ึงช่องทางใดตามท่ีเห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์น้ันๆ ดังต่อไปน้ี

1) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  
ติดต่อ:  เลขานุการบริษัทฯ 
E-mail address: stgt_corporatesecretary@sritranggroup.com
2) หมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อ: 02-207-4500 ต่อ 1404
3) กล่องรับเร่ืองร้องเรียน ณ โรงงาน และส�านักงานสาขาของบริษัทฯ 

ผู้เก่ียวข้อง

ผู้เก่ียวข้องในกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน ได้แก่ 
1. ผู้แจ้งร้องเรียน ได้แก่ ผู้แจ้งข้อมูลผ่านทางช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนท่ีบริษัทฯ ก�าหนด
2. ผู้ประสานงาน ได้แก่ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ท�าหน้าท่ีรับเร่ือง และเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น รวมท้ังเก็บผลสรุป 

 ของการด�าเนินงาน ตลอดจนรายงานสรุปเร่ืองร้องเรียนและบทลงโทษแก่ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน ในกรณี 
 ท่ีมีการเปิดเผยตัวตน กรณีมีการแจ้งข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง ให้ส่งส�าเนาเร่ืองร้อง 
 เรียนให้เลขานุการบริษัทฯ ทุกคร้ัง

3. ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ท่ีถูกร้องเรียน 
4. ผู้ดูแลเร่ืองระเบียบวินัย ได้แก่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
5. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของบริษัทฯ 

เรื่องคุณภาพสินค้าหรือการให้บริการ ท่านสามารถร้องเรียนไปยัง
ฝ่ายร้องเรียนคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ ได้โดยตรง 
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การบริหารความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเส่ียงนับเป็นกระบวนการ 
ส�าคัญท่ีช่วยในการจัดการวางแผนรองรับความไม่แน่นอน 
ทางธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัทฯ จึง
ได้ก�ากับดูแลและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง รับผิดชอบดูแลบริหารความเส่ียงขององค์กร 
ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ERM 
(Enterprise Risk Management) ควบคู่ไปกับ
มาตรฐานต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องในการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือเป็น 
เครื่องมือสนับสนุนการวางกลยุทธ์ การบริหารจัดการ 
และจัดท�าแผนจัดการความเส่ียงเพ่ือให้การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด�าเนินธุรกิจในภาพรวม และ
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างย่ังยืน 
โดยมีการสื่อสารส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงาน 
ทุกคนในทุกระดับช้ันตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ในการบริหารความเสี่ยงร่วมกันเพ่ือให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กร

 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มี BCM 
Steering Committee คณะท�างานเพ่ือด�าเนินการ
เกี่ยวกับระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Management: BCM)   
ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้อ�านวยการ 
สายงานบัญชีและการเงิน ผู้บริหารระดับสูงจากฝ่าย
ต่างๆ และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพ่ือการ 
เตรียมพร้อมรองรับภาวะวิกฤติ และบริหารความต่อ
เนื่องทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
และสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทฯ  

จะสามารถรับมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์วิกฤติ
และส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ 
ได้วางเป้าหมายให้ระบบการบริหารความต่อเนื่อง 
ทางธุรกิจมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม และน�าไปปฏิบัติใช้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในปี 2564 
เป็นต้นไป

นอกจากนี้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ท�าให้บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุง
ระบบหารบริหารงาน หลายๆ ด้าน เช่น การบริหาร
จัดการ Supply chain ในรูปแบบ virtual online  
ทั้งกับคู่ค้าและลูกค้า การติดต่อประสานงานในองค์กร
โดยใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
การประชุมผ่านระบบอ่ืนๆ เช่น Microsoft team, 
Google Meeting และ Zoom เป็นต้น รวมถึงจัดท�า 
มาตรการต่างๆ เพ่ือรองรับสถานการณ์วิกฤติให้
เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงได้อย่างทันท่วงที เช่น  
การวางแผนก�าลังคนหากต้องย้ายสถานที่ในการ
ท�างาน การวางระบบงานหากพนักงานบางส่วน 
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้แผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศยังได้เขียนโปรแกรมเพ่ือติดตามตรวจสอบ 
การเดินทางของพนักงานซ่ึงช่วยเหลือติดตาม และ
แจ้งกลุ่มเสี่ยงของพนักงานเพ่ือให้สามารถด�าเนินการ 
ได้ทันท่วงทีกรณีมีการติดเชื้อโควิดของพนักงาน  
เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบน้อยที่สุด 
ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee หรือ RMC) ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ  
ผู้บริหารระดับสูงจากสายงานที่ส�าคัญ โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยง เป็นเลขานุการ ท�าหน้าที่ติดตามผล 
การด�าเนินงานและพัฒนาระบบการจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ และม่ันใจว่า
จะมีการด�าเนินการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ 

วิสัยทัศน์ของการบริหารความเส่ียง 

"บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารความเสี่ยง

ทั่วทั้งองค์กรอย่างบูรณาการ สนับสนุนการบริหารจัดการ

และเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร"

1 เพ่ือน�าระบบการบริหารความเส่ียงมาปฏิบัติใช้ในแนวทางเดียวกันท่ัวท้ังองค์กร และก�าหนดให้การบริหาร
ความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงในการตัดสินใจ การก�าหนดกลยุทธ์ แผนงาน และการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

2 เพ่ือก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ขององค์กร โดย
พิจารณามาตรการท่ีจะลดโอกาส และหรือ ผลกระทบจากความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีก�าหนดไว้ ท้ังในระดับองค์กรและในระดับหน่วยงาน 

3 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้รับทราบข้อมูลความเส่ียงท่ีส�าคัญ  
แนวโน้มของความเส่ียง และความเส่ียงในภาพรวม ตลอดจนก�ากับดูแลความเส่ียงของบริษัทฯ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4 เพ่ือให้ทุกส่วนงานมีหน้าท่ีระบุ ประเมิน และบริหารจัดการความเส่ียงท่ีส�าคัญๆ อย่างสม่�าเสมอ  
โดยค�านึงถึงระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ และความสามารถในการปฏิบัติได้จริงด้วยต้นทุนท่ีเหมาะสม

5 เพ่ือให้มีการส่ือสาร และถ่ายทอดความรู้การบริหารความเส่ียงให้พนักงานอย่างสม่�าเสมอ และพัฒนา
พนักงานให้มีความเข้าใจ มีความตระหนักถึงการเป็นเจ้าของความเส่ียง ตลอดจนมีการบริหารความเส่ียง
ร่วมกันภายใต้งานท่ีรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียง 



34 รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2563

1 บริษัทฯ ก�าหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานใน 
ทุกระดับช้ัน ท่ีต้องตระหนักถึงความเส่ียงท่ีมีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน 
และในองค์กร และต้องให้ความส�าคัญกับการบริหารความเส่ียงต่างๆ ได้รับการบริหารจัดการ  
ภายใต้การควบคุมภายในอย่างมีระบบให้อยู่ในระดับท่ีเพียงพอ และเหมาะสม 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

2 บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้การบริหารความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือท่ีส�าคัญในการบริหาร
จัดการส�าคัญของบริษัทฯ ท่ีบุคลากรทุกระดับต้องมีความเข้าใจ มีความร่วมมือ มีความร่วมใจ 
และร่วมกันใช้การบริหารความเส่ียงสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี เสริมสร้างการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
การบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ และสร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษทัฯ 

3 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักการของการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และมีการบูรณาการ ตลอดจนการจัดระบบ 
การรายงานการบริหารความเส่ียงให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือช่วยลดโอกาสของการเกิดความเส่ียงและผลกระทบจากความเส่ียง ลดความ
ไม่แน่นอนในผลการด�าเนินงานโดยรวม และเพ่ิมโอกาสแห่งความส�าเร็จ 

4 บริษัทฯ ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเส่ียงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคน
ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเส่ียง

5 พนักงานงานทุกคนมีหน้าท่ีปฏิบัติตามระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียง ท้ังในระดับ
องค์กร ระดับสายงาน และระดับปฏิบัติการ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงก�าหนด

6 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และผู้บริหารมีการตรวจสอบ ติดตาม และวัดผลการด�าเนินการ 
เพ่ือบริหารความเส่ียงขององค์กรให้เหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ด�าเนินงานด้านความเส่ียงขององค์กร
อย่างเป็นระบบ ตามกรอบการบริหาร
ความเส่ียงมาตรฐาน ERM (Enterprise 
Risk Management) ครอบคลุมปัจจัย
ความเส่ียงหลักท้ัง 4 ด้านอันได้แก่

1. ความเสี่ยง
ด�านกลยุทธ�

2. ความเสี่ยง
ด�านการปฏิบัติการ

3. ความเสี่ยง
ด�านการเง�น

4. ความเสี่ยง
ด�านการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ

แนวทางการบริหารจัดการความเส่ียง  
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จากการประเมินปัจจัยความเส่ียงหลักท้ัง 4 ด้าน น�ามาพิจารณาแนวโน้มท่ีส�าคัญในอนาคตในทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ประกอบกับเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการจัดการ
ความเส่ียงขององค์กรเพ่ือสร้างความเช่ือม่ันในการบริหารจัดการความเส่ียงต่างๆ ดังน้ี

ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ1
ผลกระทบ

• ความผันผวนด้านราคา 
ของน้�ายางซึ่งเป็นวัตถุดิบ 
หลักในการผลิต 

• ความไม่แน่นอนของราคาวัตถุดิบ
กระทบต่อต้นทุนด�าเนินการ

• การจัดการกระบวนการได้มาของวัตถุดิบในเชิง
ปริมาณ และราคา

• การใช้สัญญาซื้อวัตถุดิบระยะยาวกับ 
ผู้ขายรายใหญ่

การจัดการประเด็น

• การบริหารจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทาน 

• วัตถุดิบไม่เพียงพอ หรือได้รับ
วัตถุดิบล่าช้าท�าให้ขาดความต่อ
เน่ืองในการผลิต

• ส�ารองวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต
• การจัดหาผู้ขายรายใหม่เพ่ิมข้ึน

ความเสี่ยงด้านสังคม2

• อุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉิน
• โรคที่เกิดจากการท�างาน  

• สุขภาพ และความปลอดภัยของ
พนักงาน 

• ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อ
การด�าเนินธุรกิจ

• แผนงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ตามมาตรฐาน ISO45001

• โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจ�าปี
• แผนการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
• ติดตามข่าว เฝ้าระวังและป้องกัน

• การขาดแคลนแรงงาน • ความไม่ต่อเนื่อง หรือ 
การหยุดชะงักของการผลิต

• การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น 
จัดหาคนงานในพ้ืนท่ี หรือโอนย้ายระหว่างสาขา

• การน�าระบบ Automation มาใช้ในการผลิต

• ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ • ความปลอดภัยของผู้บริโภค • ห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล

• ควบคุมกระบวนการผลิตตามระบบมาตรฐาน
ต่างๆ ด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม3

• การบริหารจัดการสิ่ง
แวดล้อม

• กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ 
• เกิดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการจ่าย 

ค่าเสียหาย/ค่าปรับ หรือการหยุด
หรือเลิกการประกอบการ

• ด�าเนินการตามระบบการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม ISO14001 อย่างเข้มงวด 
และต่อเนื่อง

• การปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย 
และข้อก�าหนด

ผลกระทบ การจัดการประเด็น

ผลกระทบ การจัดการประเด็น
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• การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้�า

• ความต้องการใช้น้�าในกระบวนการผลิต
• คุณภาพน้�าในกระบวนการผลิต

• การควบคุมปริมาณน้�าส�ารอง
• มาตรการปฏิบัติกรณีเหตุการณ์ภัยแล้ง
• มาตรการควบคุมคุณภาพน้�าตามข้อก�าหนด

• การจัดการคุณภาพอากาศ • กระทบต่อชุมชนใกล้เคียงอาจท�าให้
เกิดข้อร้องเรียน

• มีแผนการตรวจสอบ และบ�ารุงรักษา 
ระบบบ�าบัดมลพิษอากาศอย่างต่อเนื่อง 

• มีแผนการตรวจวัดค่ามลพิษทางอากาศ  
ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด

• การวิจัยและพัฒนา เพ่ือปรับปรุงระบบ 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งองค์กรเอง  
และร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ความเสี่ยงด้านเกิดใหม่4

• ภัยพิบัติจากการเปล่ียนแปลง
สภาพอากาศแบบกะทันหัน 
(Extreme Weather Events) 
- ภัยธรรมชาติ (Natural 
Disaster)

• สร้างความเสียหายต่อธุรกิจ 
• ผลผลิตที่ได้ต่�ากว่าเป้าหมาย
• สูญเสียรายได้จากการหยุดชะงัก

ของธุรกิจ

• แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Plan: BCP)

• การท�าประกันเพื่อรองรับความเสี่ยง

• การโจมตีทางไซเบอร์ 
(Cyberattack)

• การสูญเสียรายได้ เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่
สามารถขายสินค้าหรือให้บริการลูกค้า

• การสูญเสียข้อมูลทางปัญญา หรือ
ข้อมูลท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ

• ท�าให้ลูกค้า คู่ธุรกิจขาดความน่าเช่ือ
ถือในเร่ืองการรักษาความปลอดภัย
ด้านข้อมูล

• มีต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินงานทางกฎหมาย

• สร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อม
ใช้งานเพ่ือหลีกเล่ียงการล้มเหลวของระบบ โดย
ส�ารองระบบเครือข่าย (Network)และเคร่ือง 
แม่ข่าย (Server) เพ่ือให้ระบบสามารถท�างานได้
อย่างต่อเน่ือง 

• สร้างระบบเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลท่ีไม่ได้รับ
อนุญาตบุกรุก/ท�าลายเครือข่าย (Network) และ
ก�าหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่าง
เข้มงวด เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยของ
คอมพิวเตอร์ (Firewall) การตรวจทานการให้
สิทธ์ิตามก�าหนดระยะเวลา และการส�ารองข้อมูล

• แผนฉุกเฉินกรณีท่ีเกิดความเสียหายกับระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

• แผนการส�ารองข้อมูล และการขอกู้คืนข้อมูล

• การเกิดโรคระบาด เช่น 
COVID-19

• กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ ท�าให้ 
การผลิตหยุดชะงัก หากมีพนักงาน 
ติดเช้ือ

• อาจได้รับผลกระทบจากการ 
จัดซ้ือจัดหาวัตถุดิบ และการส่งสินค้า
ให้กับลูกค้า

• การจัดต้ังทีมฉุกเฉินระงับเหตุเพ่ือบริหารจัดการ
• การวางแผนบริหารจัดการวัตถุดิบ Safety stock
• การบริหารจัดการโลจิสติกส์ 
• จัดท�าแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดต่อ

อันตราย

ผลกระทบ

ผลกระทบ

การจัดการ

การจัดการ

ประเด็น

ประเด็น
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แนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

ในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ได้ส่งผลกระทบ 
อย่างมากต่อการด�าเนินธุรกิจทั่วโลก บริษัทฯ ได้มี 
การประเมินสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงที่
อาจเกิดผลกระทบกับการด�าเนินธุรกิจอย่างเร่งด่วน
และติดตามอย่างใกล้ชิด โดยมีแนวทางการรับมือต่อ
สถานการณ์ตามแผนรับเหตุฉุกเฉินโรคระบาดดังนี้

 » แต่งตั้งทีมฉุกเฉินเพ่ือสื่อสารข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน และการปฏิบัติตัวในกรณี
ต่างๆ ให้กับพนักงาน รวมถึงผู้ที่มาติดต่อต่างๆ ได้แก่ ลูกค้า supplier หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงดูแลให้
มีการตรวจคัดกรองพนักงานและบุคคลภายนอกก่อนเข้ามาในพ้ืนที่ท�างาน จัดท�า จัดเตรียม อุปกรณ์และ 
สารเคมีส�าหรับท�าความสะอาดมือและฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

 » ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส�าหรับพนักงานที่ท�างานในส�านักงาน โดยงดการ
เดินทางไปหรือผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยง การงดจัดประชุม สัมมนาร่วมกันในห้องประชุมทั้งภายในบริษัทฯ 
และบุคคลภายนอก

 » ก�าหนดมาตรการตรวจคัดกรองก่อนเข้าบริเวณโรงงาน/ส�านักงาน ทั้งพนักงานและบุคคลภายนอก เช่น 
ตรวจวัดอุณหภูมิ และเข้มงวดการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา กรณีพบพนักงานที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 
37.5 องศาเซลเซียส หรือพนักงานป่วยโดยลักษณะอาการคล้ายการติดเชื้อ โควิด-19 ให้แจ้งทีมระงับ 
เหตุฉุกเฉินทันที 

 » การก�าหนดขึ้นตอนในการด�าเนินการไว้ในแผนรับมือกรณีพนักงานของบริษัทฯ ติดเชื้อโควิด-19 เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ประสานความร่วมมือองค์กรภาครัฐ และชุมชนในการประสานงาน  
สั่งการ และการติดต่อสื่อสารเม่ือพนักงานติดเชื้อโควิด-19 ขึ้น เพ่ือให้สามารถควบคุมหรือลดผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 » บริจาคถุงมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานภาครัฐเพ่ือน�าไปใช้ป้องกันบุคคลการทาง 
การแพทย์ให้ปลอดภัย

 » บริจาคถุงยังชีพ และอาหารให้กับ พนักงาน ครอบครัว และชุมชนรอบข้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงทั้ง 4 ด้านได้จากแบบ 56-1 และรายงานประจ�าปี 2563
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นวัตกรรมองค์กร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมท้ังในระดับกระบวนการท�างานภายใน

องค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซ่ึงนวัตกรรมดังกล่าวหมายถึงการริเร่ิมท�าส่ิงต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ  
นอกจากนี้ ยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด หรือการปรับปรุงกระบวนการท�างาน เพ่ือเป็นการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ธุรกิจ เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพ่ือท�าให้สิ่งต่างๆ  
เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงสุด โดยบริษัทฯ มีแนวทาง 
ในการปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ส�ารวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันว่าก่อ 
ให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งศึกษาหาแนวทาง
แก้ไขเพ่ือลดผลกระทบดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะศึกษาพิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการ
ท�างานอย่างละเอียด และครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ

(2) เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือกระตุ้นให้ธุรกิจและ 
ผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม

(3) วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมอย่างสม่�าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการ
สร้างโอกาสในการคิดค้นสิ่งใหม่ เพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการเติบโตของธุรกิจ

ทั้งนี้ การเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสียให้รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพ่ือให้ม่ันใจว่า
ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง

นวัตกรรมจากการน�าเสนอ KAIZEN

ด้าน Productivity หรือ การพัฒนากระบวนการท�างาน
KAIZEN: เร่ือง หุ่นยนต์หยิบช้ินงาน

ฝ่าย: โกลฟ์ฟอร์เมอร์
โดย : คุณเชิดชัย รักพวก
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วัตถุประสงค์ : ลด Downtime ในการผลิตช้ินงาน Former Holder Plastic ทดแทนระบบ Manual
วิธีการด�าเนินงาน : ติดต้ังหุ่นยนต์กับเคร่ืองฉีดพลาสติก เพ่ือใช้ทดแทนข้ันตอนการท�างานด้วยมนุษย์

ก่อนด�าเนินการ หลังด�าเนินการ

สรุปผลท่ีได้

ผลิตภาพ
 » ลด Downtime ได้ 12,800 ชม./ปี
 » ก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้น 112,000 ชิ้น/ปี 

ต้นทุน
 » ลดต้นทุนได้ 650,000 บาท/ปี 

คุณภาพ
 » ช้ินงานท่ีได้สมบูรณ์ เน่ืองจากเป็นการผลิต 

ต่อเน่ือง ไม่เสียเวลาในการต้ังค่าเคร่ืองจักร 

การส่งมอบ
 » สามารถส่งมอบอะไหล่ให้ลูกค้าทันตามแผน

ความปลอดภัย
 » ลดอันตรายจากวิธีการเดิมท่ีปฏิบัติงาน 

ด้วยมนุษย์ 100% 
ส่ิงแวดล้อม

 » ลดปริมาณของเสียจากข้ันตอนการฉีดพลาสติก
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สิทธิมนุษยชนและการดูแลบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักในสิทธิความเป็นมนุษย์และความเสมอภาค 
เท่าเทียมกัน โดยน�าระบบแนวทางปฏิบัติ (Code of Conduct) 
ตามมาตรฐาน BSCI มาประยุกต์ใช้ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ของพนักงาน พนักงาน ลูกค้า ชุมชน และสังคมรอบข้าง บริษัทฯ 
ได้ประกาศนโยบายด้านสังคมและแรงงาน และก�าหนดแนวทาง
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับตามกรอบของจริยธรรม
และจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ รวมถึงให้ความส�าคัญกับการ
ส่งเสริมการจ้างแรงงานผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ส่งเสริมด้าน
การศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ที่เราเข้าไปด�าเนินธุรกิจ  

เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เช่น การขจัดความยากจน คุณภาพด้านการศึกษา 
การจ้างงานที่มีคุณค่า และการลดความเหลื่อมล้�าในสังคม

บริษัทฯ จ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
(มาตรา 33) ทั้งการจ้างให้ท�างานภายในบริษัทฯ และร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา โรงพยาบาล
หาดใหญ่ และส�านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เพ่ือจัดหางานที่เหมาะสม 
ในหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น 
โดยเป็นการจ้างงานในจังหวัดสงขลา จังหวัดตรังและจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นระยะเวลาตั้งแต่ปี 2559 
จนถึงปัจจุบัน ไม่เพียงการจ้างงาน บริษัทฯ ได้จัดท�าแผนลงพ้ืนที่เยี่ยมพนักงานคนพิการ เพ่ือติดตามพัฒนา 
การสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับพนักงาน ตลอดจนการจัดงานปีใหม่ให้กับพนักงานคนพิการในวันที่เซ็น
สัญญาการจ้างงานเป็นประจ�าทุกปี การจ้างงานคนพิการอย่างต่อเนื่อง ท�าให้คนพิการมีรายได้ มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ อันสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 
บริษัทฯ ในด้านสิทธิมนุษยชน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานและน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ 
บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญในการสร้างระบบการบริหารงานบุคคลที่ดี ตั้งแต่การสรรหาพนักงานใหม่ การบริหาร
ค่าตอบแทนที่มีมาตรฐาน ก�าหนดเป้าหมายและแผนการพัฒนาศักยภาพพนักงาน เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้า
และการเติบโตในอาชีพ ให้ความส�าคัญเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน และให้อิสระและเคารพสิทธิ
ของพนักงานในการเป็นตัวแทน การรวมกลุ่ม การเจรจาต่อรอง เพ่ือท�ากิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัทฯ ตลอด
จนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
กล่องรับข้อเสนอแนะ การประชุม แบบตอบสอบถาม เป็นต้น

ด้านสิทธิมนุษยชน 

การดูแลพนักงาน     

2561 2562 2563
จ�านวน (คน) 47 60 71
มูลค่าการจ้างงาน (ล้านบาท) 3.7 4.7 6.0

VACANCY
JOB

บริษัทฯ มีการจ้างงานคนพิการ ดังน้ี



41บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

 นอกจากผลตอบแทนตามกฎหมาย เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน พนักงานของ 
บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าล่วงเวลา เงินเพ่ิมพิเศษส�าหรับผู้ปฏิบัติงานกะ เงินพักร้อน โบนัสประจ�าปี 
และ สวัสดิการพ้ืนฐานเพ่ือให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิเช่น ชุดฟอร์มพนักงาน เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 
สวัสดิการบ้านพัก เบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ การท�าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ กองทุนเงิน
ส�ารองเลี้ยงชีพ เงินเกษียณอายุ เงินช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัย การจัดกิจกรรม Happy Workplace และ 
ศึกษาดูงาน เป็นต้น

จำานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้นเท่ากับ 

7,839 คน
9

จําแนกตามเพศ

53% 47%

หญิง ชาย

จําแนกตามระดับ

ผู�จัดการข�้นไป (L7-L11)

พนักงานระดับบร�หาร (L5-L6)

พนักงานระดับปฎิบัติการ (L1-L4)

0.2%

3%

96.8%

จําแนกตามอายุ

อายุสูงกว�า 50 ป�ข�้นไป

อายุน�อยกว�า 30 ป�

ระหว�าง 30-50 ป�

50%

48%
2%

จําแนกตามพื้นที่

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

สํานักงานใหญ� และสํานักงานกรุงเทพ ภาคใต�

63%

37%

1.86%

อัตราการลาออก

พนักงานพ�นสภาพตามเพศ

57% 43%

หญิง ชาย
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พนักงานเข�าใหม�ตามเพศ

58% 42%

หญิง ชาย

พนักงานพ�นสภาพตามช�วงวัย

อายุสูงกว�า 50 ป�ข�้นไป

อายุน�อยกว�า 30 ป�
ระหว�าง 30-50 ป�

69%

30%

1%

อายุสูงกว�า 50 ป�ข�้นไป

อายุน�อยกว�า 30 ป�
ระหว�าง 30-50 ป�

พนักงานเข�าใหม�ตามช�วงวัย
72.1%

27.7%0.0
2%

การลาคลอดบุตร

พนักงานที่กลับมา
ทํางานหลังคลอด 

73%

พนักงานที่ปรับระดับ

1.1%

บริษัทฯ มีการสรรหาพนักงานโดยค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน และ 
ไม่เลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบอันเนื่องจาก เพศ อายุ ศาสนา สัญชาติ เชื้อชาติ 
ชนชั้น ความพิการ บริษัทฯ มีนโยบายการสรรหาจากบุคลากรภายในผ่าน
กระบวนการปรับต�าแหน่งงานหรือโยกย้ายสายงานเพ่ือความก้าวหน้าและ
เติบโตของพนักงาน ในส่วนของการสรรหาบุคลากรภายนอก บริษัทฯ สรรหา
บุคลากร ตามแบบก�าหนดหน้าที่งานแต่ละต�าแหน่ง ประกอบกับการคัดเลือก
ทาง EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือให้ได้พนักงานที่เป็นคนดีและมี
ความสามารถเหมาะสมกับต�าแหน่งงาน โดยการระบุรายละเอียดของการรับสมัครที่จ�าเป็นอย่างครบถ้วน ผ่าน 
ชอ่งทางทีห่ลากหลาย เชน่ เวบ็ไซต์บ์รษิทัฯ เวบ็ไซตห์างานตา่งๆ การเปิดรบัสมัครในมหาวทิยาลยั และการรบัสมัคร 
ในงานจัดหางานของจังหวัด เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสมัครในต�าแหน่งที่ต้องการได้อย่างเท่าเทียมกัน

ในส่วนของการจ้างงานแรงงานต่างด้าว บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและด�าเนินงานตามเอกสาร 
วิธีการสรรหาพนักงานเพ่ือนบ้าน และวิธีการคัดเลือก ประเมินบริษัทจัดหาแรงงานและขั้นตอนการสรรหา
พนักงานเพ่ือนบ้าน และมีการตรวจติดตามความสอดคล้องในการด�าเนินงานตามกฎหมายและข้อก�าหนดโดย
ฝ่ายระบบคุณภาพ อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี

บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดท�าระบบ KPI 
(Key Performance Index) ตามที่บริษัทฯ ก�าหนด สอดคล้องกับสภาวะตลาดแรงงาน และผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในรูปแบบของเงินเดือน เงินขยันและ/หรือ เงินโบนัส มีความเท่าเทียม
กันทั้ง ชาย-หญิง ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสม บริษัทฯ ได้มีการส�ารวจค่าตอบแทน
และสวัสดิการ เพื่อเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน 

การสรรหาพนักงาน

การบริหารค่าตอบแทน
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การพัฒนาบุคลากร
นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ถือว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และเป็นก�าลังขับเคลื่อนที่ส�าคัญยิ่งต่อองค์กร ดังนั้นพนักงาน 
ทุกระดับ จะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ สร้าง
ทัศนคติ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามความจ�าเป็นในงาน (Job Requirement) อย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง เพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพการงาน การพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจ เพ่ือให้องค์กรเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่อง และก้าวเข้าสู่องค์กรที่มีมาตรฐานระดับโลก โดยมีแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาทิเช่น
 • การพัฒนาและฝึกอบรม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกอบรม ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (On the  
  Job Training) โดยหัวหน้างาน หรือผู้เชี่ยวชาญในการด้านนั้นๆ เพื่อการฝึกฝนเรียนรู้ และเพิ่มพูนทักษะ  
  ไปพร้อมกับการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมี “ระบบพ่ีเล้ียง (Mentoring)” เพ่ือท�าหน้าที่ในการให้ค�าปรึกษา  
  แนะน�า สอนงาน และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการท�างานให้กับพนักงานใหม่ ให้สามารถปรับตัว 
  ให้เข้ากับองค์กร เพ่ือนร่วมงาน สภาพแวดล้อมการท�างานได้ อีกท้ังยังสร้างให้พนักงานมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร
 • สนับสนุนและส่งเสริม การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากหน่วยงานภายนอก ผ่านกิจกรรม อาทิเช่น การจัด 
  แผนอบรมภายใน โดยวิทยากรภายนอก (In-house Training: External Trainer) ท่ีมีความรู้ ความช�านาญ  
  ในแต่ละปี การฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก (External Training/Public Training) ทั้งในระยะสั้น และ 
  ระยะยาว เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้จากหลายๆ องค์กรที่มาเข้าร่วมฝึกอบรม, การศึกษาดูงาน/เยี่ยมชม  
  หน่วยงานภายนอก เป็นต้น เพื่อเป็นเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการเปิด 
  โลกทัศน์ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เพื่อการต่อยอด Copy & Development (C&D) สิ่งที่ดี และพัฒนาให้เหมาะสม 
  กับองค์กร เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และการแข่งขันในยุค Digital Transformation
 • สนับสนุน และส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กร “Sri Trang Gloves Share & Learn” เพ่ือสร้างและ 
  จัดการองค์ความรู้ต่างๆ  ท่ีมีในองค์กร ให้พนักงานได้เรียนรู้ สามารถเข้าถึง ต่อยอด พัฒนา และปรับปรุงงาน 
  ต่างๆ ได้ โดยการสนับสนุนและส่งเสริม เพ่ือสร้างวิทยากรภายในองค์กร (Internal Trainer) ซ่ึงเป็น 
  บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและช�านาญ เพื่อมาถ่ายทอดความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
  ซ่ึงกันและกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดแผนการอบรมภายในประจ�าปี (In-house Training) การเรียนรู้ 
  ผ่านระบบ Self-Learning รวมถึงการจัดกิจกรรม “STGT Young Blood” เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีของ 
  องค์กร (STGT Culture) เป็นการปลูกฝังทัศนคติ การท�างานเป็นทีม และการท�างานตามวิถีค่านิยม 
  องค์กรของศรีตรังโกล์ฟส์ (STGT Core Value) ส�าหรับคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมงานกับกลุ่มบริษัทศรีตรัง  
  และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนพนักงานใหม่ที่อยู่ต่างสถานที่ ต่างวัฒนธรรม ได้มา 
  ท�ากิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น
 • บริหาร จัดการ และวางแผน การบริหารการสืบทอดต�าแหน่ง หรือ “Succession Planning Management” 
  เพื่อให้งานในต�าแหน่งงานหลัก (Key Positions) ของบริษัทฯ มีความต่อเนื่อง (Leadership Continuity) 
   โดยการเฟ้นหาบุคคลภายในองค์กรที่เป็น “ดาวเด่น” (Talent) ที่มีความรู้ความสามารถสูง สามารถสร้าง 
  ผลงานที่ดีเลิศตามที่องค์กรคาดหวัง เพื่อให้ด�ารงต�าแหน่งนั้นๆ ที่ว่างลง โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้ 
  มีภาวะผู้น�าและความพร้อมที่จะด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกสายงาน 
 • สนับสนุนและต่อยอดเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Continuous Improvement เพ่ือยก 
  ระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมภายในองค์กร อาทิเช่น การน�าเสนอ 
  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการท�างานผ่านระบบข้อเสนอแนะ (Kaizen) บทเรียนประเด็นเดียว (One 
  point Lesson: OPL) กิจกรรมกลุ่ม (Quality Control Cycle: QCC) เป็นต้น สร้างเวทีในการประกวด 
  และน�าเสนอผลงาน เพ่ือการแลกเปล่ียนความรู้และขยายผลต่อไป และสร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงาน
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ประเภทการอบรม จ�านวนหลักสูตร

ด้านการบริหาร (Administration) 5

ด้านการผลิต (Manufacturing) 131 

ด้านการบริการ (Service) 9

ด้านเทคนิค (Technical) 605

On the job training 1,157
 

1,953 ชม.

156,050 ชม.

อบรมภายใน (ชม.)กนแาํจ
ตามประเภท

มรบอก�ฝราก
อบรมภายนอก

).มช( นางูด

14,796 ชม.

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 1.7 ล้านบาท

 • สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน 
  จริงทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพ่ือพัฒนาตนเอง  
  และองค์กรต่อไป อีกทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขอเข้าศึกษาดูงาน 
   การให้ความร่วมมือด้านวิทยากรผู้ช�านาญการในแต่ละด้าน เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการแสดงออก 
  ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ  
  (Corporate Image)

จำนวนชั่วโมงการฝ�กอบรม
เฉลี่ยต�อป� (ชม./คน/ป�) เป�าหมาย

5 ชม./คน/ป�3.38

การพัฒนาพนักงานและส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรม 

 บริษัทฯ มีหน่วยงานด�าเนินงานกิจกรรมพัฒนา โดยได้น�ากิจกรรม ข้อเสนอแนะ Kaizen และ Quality 
Control Circle (QCC) มาขับเคล่ือนการปรับปรุงการท�างานของพนักงาน และสร้างเสริมการคิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ๆ สรุปผลในปี 2563 ดังนี้

กิจกรรม จ�านวนเรื่อง ลดต้นทุนได้ (ล้านบาท)

OPL 1,529 -

Kaizen 656 115

QCC 199 123
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อัตราความถี่ 
ของการบาดเจ็บ (IFR)

อัตราความสาหัส 
ของการบาดเจ็บ (ISR)

อัตราการบาดเจ็บรวม 
(TRIR)

*การเจ็บป่วย(โรค) 
จากการท�างาน (คน)

อัตราการการบาดเจ็บ
และหยุดงาน

เป้าหมาย 0 0%

2.60 16.75 7.33 0 0.22%

*พนักงานและผู้รับเหมา

ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ในรายส�าคัญที่ได้รับการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
•   ในระบบ BSCI = 100%
•   ในระบบ ISO14001 = 100%

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับเร่ืองการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน เพราะพนักงานถือเป็น 

ทรัพยากรที่ส�าคัญขององค์กร โดยจัดให้มีการจัดท�าแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจ�าปี  
การอบรมเรื่องความปลอดภัยในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ทั้งพนักงานรายวัน-รายเดือน การท�าประกันสุขภาพ
ให้พนักงาน มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจ�าปีและตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อม
ในการท�างานเพ่ือให้พนักงานท�างานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย จัดท�าแผนฉุกเฉิน และจัดให้มีการซ้อมแผน 
เพื่อเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  

นอกจากจะค�านึงถึงความปลอดภัยในการท�างานของพนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังก�าหนดให้มีดูแลความ
ปลอดภัยในการเข้ามาท�างานของผู้รับเหมา โดยมีการอบรมผู้รับเหมาประจ�าปี การท�าสัญญาข้อตกลงด้านความ
ปลอดภัยกับผู้รับเหมา และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนออกใบอนุญาตให้ท�างาน (work permit)

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง ปรับปรุงการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก�าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการจัดการ 
ทบทวนและติดตามผลการด�าเนินงานอย่างสม่�าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย โดยได้ก�าหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไว้ ดังต่อไปนี้ 

• ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนดอื่นๆ ของทางราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

• ด�าเนินการปรับปรุง ป้องกัน และพัฒนากิจกรรมที่มีความเสี่ยงและส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ และ/หรือ 
เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เพ่ือให้พนักงานหรือบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

• ปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
อย่างต่อเนื่องและสม่�าเสมอ โดยการตรวจติดตาม 

• ให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากร เวลาและงบประมาณ 
• ท�าการสื่อสาร และฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน หรือ

บุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
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กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย

การรายงานสภาพการท่ีไม่ปลอดภัยในรูปแบบแอปพลิเคช่ัน

 นอกจากการปฐมนิเทศพนักงาน และการฝึกอบรมอบรมตามแผนงานของฝ่ายอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการท�ากิจกรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างเสริมวัฒนธรรม
ความปลอดภัยและสุขภาพให้กับพนักงาน และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดในองค์กร ดังนี้ 

• SAFETY TALK & KYT (kiken yoshi training) การสร้างจิตส�านึกความปลอดภัย  
ด้วยวิธีการหยั่งรู้ระวังภัย 

• การรายงานสภาพการที่ไม่ปลอดภัยในรูปแบบแอปพิเคชั่น
• การออกก�าลังกายตามหลักของการยศาสตร์
• การจัดอบรม/จัดบอร์ดความปลอดภัย/ดูงานด้านความปลอดภัย
• กล่องรับรายงานสภาพการณ์และการกระท�าไม่ปลอดภัย
• การจัดประกวดพื้นที่ปลอดภัย/คปอ. ดีเด่น
• การจัดแข่งขันกีฬาภายในบริษัทฯ
• มาตรการรับมือ Covid-19 และฝึกอบรมทีมปฏิบัติงานกรณีพบผู้ติดเชื้อ Covid-19
• การเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของรัฐ เช่น
 o ประกาศแสดงตนเองเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553)
 o มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ



อพยบหนีไฟ ประจำป

ซอมดับเพลิงขั้นตน

มาตรการรับมือ Covid-19 และ

ฝกอบรมทีมปฏิบัติงานกรณีพบ

ผูติดเช�้อ Covid-19

การตรวจสุขภาพประจำป

การอบรมความปลอดภัยผูรับเหมา

การซอมทีมระงับเหตุฉุกเฉิน

Safety Talk

อพยบหนีไฟ ประจำป การซอมทีมระงับเหตุฉุกเฉิน

Safety
 Talk
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
จากแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน และการท�าการค้าที่

เป็นธรรม บริษัทฯ ด�าเนินงานด้วยมาตรฐานที่สูงสุดเพ่ือให้คู่ค้าของเรายึดม่ันด�าเนินธุรกิจเช่นเดียวกับหลักการ
ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการด�าเนินงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ความใส่ใจเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
ความซ่ือสัตย์ทางธุรกิจเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาวัตถุดิบอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนจนถึงการส่งมอบสินค้าที่มี
คุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า 

การด�าเนินการจัดซ้ือ จัดหา หรือจัดจ้างกับคู่ค้าต้องปฏิบัติตามนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างของบริษัทฯ 
ซ่ึงมีกระบวนการและหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงหลีกเล่ียง
การท�าธุรกิจกับคู่ค้าที่เสนอให้ผลประโยชน์ใดๆ โดยไม่สุจริต และถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยคู่ค้า
และคู่แข่งทางการค้าอย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันการผูกขาดทางการค้า การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ป้องกันการ 
ทุจริตคอร์รัปชั่น และการส่งเสริมให้เกิดผู้ขายรายใหม่ ให้ความส�าคัญกับเรื่องการท�าธุรกรรมกับคู่ค้าที่มี
เจตจ�านงเดียวกันกับบริษัทฯ ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียว  
การจ้างงานอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และการร่วมดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้คู่ค้ามีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้น�าแบบ
การตรวจประเมิน Supplier ในระบบ BSCI code of conduct ที่ครอบคลุมทั้งด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมเข้า
มาประยุกต์ใช้กับการตรวจประเมินประจ�าปีของ Supplier รายส�าคัญ 

ทั้งนี้ ในด้านของความโปร่งใสในระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในและการ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น กรณีที่พบว่ามีความไม่โปร่งใส หรือพบการทุจริต จะด�าเนินการ 
ทางวินัยกับพนักงานตามระเบียบของบริษัทฯ และ มีระบบ blacklist กับคู่ค้า หรือ Supplier ดังกล่าว 

บริษัทฯ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น ดังนี้  

ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก
คู่ค้า บริษัทฯ ได้ท�าการประเมินเพ่ือจัดล�าดับมูลค่า
การซ้ือขายกับผู้ส่งมอบวัตถุดิบเพ่ือทราบลูกค้าราย
ส�าคัญที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินงานขององค์กร ซึ่งจะ
ท�าให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม

การจัดซ้ือจัดจ้างและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

มูลค่าการจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น

88%

91%

93%

3,473 ล้านบาทปี 2561

2,564 ล้านบาทปี 2562

4,175 ล้านบาทปี 2563
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จากแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน นอกจากการมีกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและ
เง่ือนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับ
ความสามารถในการผลิตและให้บริการของคู่ค้าให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชน 
และปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการ
สื่อสาร อบรมผู้รับเหมาประจ�าปี ศึกษาดูงาน การประชุมร่วมกับคู่ค้า และการตรวจประเมินคู่ค้าประจ�าปี เพื่อให้ 
ค�าแนะน�า ร่วมแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและการส่งมอบให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ 
รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้า เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนการจัดอบรมให้ 
ความรู้ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้กับ 
เกษตรกรสวนยางที่สมาชิกของ FSCFM ของกลุ่ม
บริษัท ศรีตรัง ร่วมกับ บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์  
จ�ากัด ผู้ส่งมอบน้�ายางข้น FSC ให้กับบริษัทฯ จัดท�า 
โครงการ “อนุรักษ์แหล่งน้�าปล่อยปลาน้�าจืดสู่
ชุมชน” เม่ือวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ปล่อย
พันธุ์ปลาน้�าจืดกว่า 6,000 ตัว ลงสู่อ่างเก็บน้�า อ�าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา อันเป็นสิ่งที่ตอกย้�าถึงแนวทาง
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

เนื่องจากความต้องการของลูกค้าในโซนยุโรปที่ต้องการกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง FSC ตั้งแต ่
ปี 2560 ซ่ึงในเวลาน้ันบริษัทฯ ต้องซ้ือจากผู้ขาย (Supplier) ต่างประเทศ เน่ืองจากยังมีผู้ขายท่ีได้รับรอง 
เพียงน้อย และรายที่ได้การรับรองก็ยังมีข้อจ�ากัดเรื่องของระยะเวลาในการน�าเข้า และมีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่�าที่
ค่อนข้างมาก จึงได้มีการสื่อสารกับผู้ขายให้ทราบเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษ FSC ที่
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให ้ผู้ขายขอการรับรอง ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้ขายบรรจุภัณฑ์ได้รับการ
รับรองเพิ่มขึ้นประมาณ 80% 

การร่วมพัฒนาคู่ค้า 
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Thaifex 2020

สายงานการขายและการตลาดของบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยความสัมพันธ์
กับลูกค้า โดยมุ่งม่ันในการสร้างความพึงพอใจและความม่ันใจให้กับลูกค้าให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มี
คุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ส่งมอบ 
สินค้าตรงเวลา ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เง่ือนไขเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งจัดระบบและ 
ช่องทางการสื่อสารเพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ตลอดจนรับผิดชอบต่อการเก็บรักษา
ประวัติ และความลับของลูกค้า

บริษัทฯ มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยฝ่ายระบบคุณภาพเป็นหน่วยงานที่จัดท�าแบบประเมิน
และวิเคราะห์ผลที่ได้ เพ่ือทราบความคาดหวังและน�ามาปรับปรุงคุณภาพและบริการอย่างสม่�าเสมอเป็นประจ�า
ทุกปี ผลของการประเมิน ปี 2563

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายออนไลน์ การส่ือสาร
และให้ความรู้กับผู้บริโภค ผ่าน Facebook, Line@ และการร่วมจัดแสดง
สินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็นประจ�าทุกปี

นอกจากการใช้บรรจุภัณฑ์ ที่ได้รับการรับรอง FSC  
ปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ FSC-COC (Chain-
of-Custody Certification) การจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์  
ในธุรกิจถุงมือยางธรรมชาติทางการแพทย์ เพ่ือผลิตถุงมือ 
FSC ตอบสนองความต้องการลูกค้าโซนยุโรปที่ให้ความส�าคัญ 
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทฯ ได้รับการรับรอง FSC™ (FSC™ C149260)  
การเลือกถุงมือยางธรรมชาติท่ีได้รับการรับรอง FSC™ แสดงว่า 
คุณสนับสนุนการจัดการป่าไม้ของโลกอย่างมีความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้บริโภค 

เป้าหมาย 80%
ปี 2563 85%

ปี 2562 83%

FSC-yOuTubE VIdEO

ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

ผลที่ได้



51บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมๆ กับการด�าเนินธุรกิจ 
ด�าเนินการผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ริเริ่มขึ้นเอง และจัดท�าขึ้นเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้เสีย ดังนี้

ด�านเด็กและเยาวชน

ด�านการช�วยเหลือ
ผู�ประสบภัยพ�บัติ
และด�อยโอกาส

ด�านศิลปะวัฒนธรรม
และประเพณีท�องถิ�น

ด�านสิ�งแวดล�อม
ด�านสุขภาพ
และชีวอนามัยที่ดี

ด�านการพัฒนาอาชีพ
และความเป�นอยู�

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม   

ด้านเด็กและเยาวชน 

• งานวันเด็กแห่งชาติประจ�าปี

บริษัทฯ เชื่อว่าเด็กและเยาวชนที่ดี จะเป็นอนาคตของชาติ บริษัทฯ จึงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้
มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในทุกๆ ปี แต่ละสาขาของบริษัทฯ จะให้การ
สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ที่มีการจัดงาน รวมถึงการจัดงานวันเด็กให้กับน้องๆ ในชุมชน ที่บริษัทฯ ตั้งอยู่
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สาขาหาดใหญ่ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในแนวคิด 
“ฮาวทูทิ้ง” ทิ้งอย่างไรให้รักษ์โลก โดยมีซุ้มเกมส์ 
เช่น “กิจกรรม ถุงผ้า DIY” แจกถุงผ้าพร้อมสี 
ให้น้องๆ ได้ตกแต่งถุงผ้าตามจินตนาการ “ซุ้มเกม 
แยกขยะ” สอดแทรกความรู้เรื่องการแยกขยะ 
ออกเป็น 4 ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล 
ขยะอันตราย ขยะอินทรีย์ และ "ซุ้มเกม ซ่าเล็งรับซื้อ" 
เพ่ือปลูกฝังให้เด็กๆ ตระหนักรู้ถึงคุณค่า และ
ประโยชน์ของการคัดแยกขยะ และปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง มีอาหารและน้�าดื่ม แจกฟรีตลอดงาน

สาขาตรัง สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและจักรยาน 
เ พ่ือใช้ส�าหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับ
องค์การบริหารส่วนต�าบลบางหมาก องค์การ 
บริหารส่วนต�าบลควนธานี องค์การบริหารส่วนต�าบล 
ควนปริง โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านบางหมากใหญ่ โรงเรียนวัดควนธานี 
โรงเรียนนาป้อและสถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอกันตัง 
รวมอุปกรณ์การศึกษาจ�านวนทั้งสิ้น 90 ชุด และ
จักรยานจ�านวน 11 คัน

ในปี 2563 มีกิจกรรมดังนี้

สาขาสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก 
แห่งชาติ ณ เทศบาลต�าบลกาญจนดิษฐ์ ภายใน
งานจะมีซุ้มเกมแจกของรางวัล กิจกรรมต่างๆ 
บนเวทีและซุ้มอาหารบริการฟรีตลอดงาน

• กิจกรรม “อาสา ทาสี แต้มฝัน ให้น้อง”

วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ร่วมกับโรงเรียนวัด
ควนธานี เทศบาลต�าบลควนธานี และคนในชุมชน จัด
กิจกรรมทาสีก�าแพงโรงเรียนวัดควนธานี อ�าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง ท่ีอยู่ในสภาพทรุดโทรมให้กลับมาสดใส
เหมือนใหม่อีกคร้ัง และช่วยกันท�าความสะอาดภายใน
โรงเรียน ช่วยสร้างบรรยากาศของโรงเรียนให้สวยงาม
สะอาดตาย่ิงข้ึน
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ด้านการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ 

นอกเหนือจากการสร้างงานโดยรับคนในชุมชนเข้า
ท�างาน บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมและ
สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนโดยพิจารณาจากความ
ต้องการและความสามารถของชุมชนเพ่ือสร้างความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนี้

• โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง

ปี 2561 บริษัทฯ สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
ชุมชนบ้านหลบมุม ต�าบลพะตง อ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ปลูกผักปลอดสารพิษ เพาะเห็ด และ 
ท�าน้�าสมุนไพร เพ่ือสร้างอาชีพให้ชุมชนตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จพระมหา 
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และในปี  
2562 ได้ขยายผลโครงการเลี้ยงหมูหลุมจ�านวน 6 ตัว  
สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม จ�านวน 29,580 บาท  
และต่อเนื่องในปี 2563 โครงการสามารถสร้างราย
ได้ให้กับชุมชน รวม 3 ปี กว่า 400,000 บาท ทั้งนี้ 
สมาชิกยังได้แบ่งรายได้ร้อยละ 10 ไว้ใช้ในการดูแลผู้
สูงอายุที่ด้อยโอกาสในชุมชนอีกด้วย

• โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพชุมชนที่
โรงงานตั้งอยู่ โดยการซ้ือสินค้าและบริการจากชุมชน
มาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น อาหาร ขนม
เครื่องด่ืม กระเช้าปีใหม่จากชุมชนบ้านย่านยาวออก 
ต�าบลพะตง ในปี 2563 สาขาหาดใหญ่ สามารถสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนในต�าบลพะตง 27,456 บาท
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• โครงการถนนปลอดภัยห่วงใยชุมชน

15 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ร่วมกับชาวบ้านในชุมชน 
หมู่บ้านคลองประตู ช่วยกันซ่อมแซมถนนหมู่บ้านที่ 
ช�ารุดท�าให้การเดินทางสัญจรล�าบากและอันตราย โดย 
สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมเป็นคอนกรีต 
ผสมเสร็จ จ�านวน 2 คิว (5,000 บาท) สามารถช่วย 
ซ่อมแซมหน้าถนนที่ช�ารุดในระยะ 1 กิโลเมตร

• พัฒนาศาลาหมู่บ้านเขาไม้แดง

พนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี ร่วมกับชาวบ้านชุมชน
เขาไม้แดงหมู่ที่ 7 ต�าบลพลายวาส ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศาลาหมู่บ้าน และ ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช�ารุด เช่น 
ปล๊ักไฟ พัดลมติดผนัง เพ่ือให้มีความพร้อมในการใช้
ท�ากิจกรรมของหมู่บ้าน ทั้งนี้ ยังได้ติดตั้งถังดับเพลิง 
และจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์
ฉุกเฉินเพลิงไหม้ได้ทันท่วงที

• โครงการถนนสดใส ร่วมใส่ใจ เส้นทางสัญจร คร้ังท่ี 2

บริษัทฯ ได้ร่วมกับประชาชนจิตอาสาต�าบลบางหมาก และต�าบลควนปริง ท�าการปรับภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง 
ถนนยุทธศาสตร์ โดยการตัดหญ้า เก็บขยะ และล้างท�าความสะอาดถนน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด
สวยงาม ภายใต้โครงการท�าความดีด้วยหัวใจ เพ่ือถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 
ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสร้างพลังความสมัครสมานสามัคคีของชาวชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ 
อันดีระหว่างโรงงานและชุมชนให้อยู่ร่วมได้กันอย่างยั่งยืน
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ด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยที่ดี

บริษัทฯ ค�านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของคนในชุมชนและสังคม จึงได้ส่งมอบความห่วงใยผ่านการ
สนับสนุนถุงมือยางทางการแพทย์ให้กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือใช้ในการป้องกันการสัมผัสอย่าง
ปลอดภัย เช่น ศูนย์รับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล มหาวิทยาลัย มูลนิธิ 
ป่อเต็กตึ๊ง Soi Dog และมูลนิธิรักษ์แมวปันใจให้แมวจร ฯลฯ 

ปี 2563 ที่ทั่วโลกประสบกับโรคระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ได้บริจาคถุงมือทางการแพทย์เพ่ือ
ช่วยเหลือโรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมจ�านวนทั้งสิ้น 2,000,000 บาท

• การสนับสนุนค่ายสัตวแพทย์อาสาและมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนในการออกค่ายสัตวแพทย์อาสาของนักศึกษา และการจัดกิจกรรมท�าหมันแมว  
สุนัขจรจัด และฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

• บริจาคถุงมือทางการแพทย์ 1 ล้านชิ้น  
ให้รัฐบาลจีน

บริษัทฯ บริจาคถุงมือทางการแพทย์  จ�านวน  
1,000,000 ช้ิน ให้กับ Shanghai Charity Foundation 
เพ่ือส่งต่อให้กับกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โรงพยาบาล 15 แห่ง และสถาบัน 
ที่เกี่ยวข้อง น�าไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย และ
ป้องกันการติดเช้ือของเจ้าหน้าท่ีจากการระบาดของ
ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (โควิด-19) 

• บริจาคถุงมือทางการแพทย์ 1 ล้านชิ้น  
 ให้กระทรวงสาธารณสุข

วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริษัทศรีตรังได้ส่งมอบ
ถุงมือยางทางการแพทย์ จ�านวน 1,000,000 ช้ิน ให้กับ 
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมท้ังคณะผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนรับมอบ 
ณ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงถุงมือยาง
ทางการแพทย์ท่ีบริจาคจะถูกส่งต่อให้กับโรงพยาบาล
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการดูแลและควบคุมการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (โควิด-19)
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• บริจาคถุงมือทางการแพทย์ ให้จังหวัดสงขลา 
จังหวัดตรัง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัทฯ ส่งมอบถุงมือยางทางการแพทย์ ให้กับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จังหวัดตรังและจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 100,000 ช้ิน เพ่ือส่งต่อให้กับ
โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการดูแลและ
ควบคุมการแพร่ระบาดโรคของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ (โควิด-19) ภายในจังหวัด

• โครงการบริจาคถุงมือยางทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนโครงการรับบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย

บริษัทฯ ได้สนับสนุนถุงมือยางทางการแพทย์ ให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย  
ณ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุก 3 เดือน ตั้งแต่
ปี 2558 เป็นต้นมา โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้มอบถุงมือยางให้แก่สภากาชาดไทย รวมจ�านวน 80 กล่อง หรือ 
8,000 ชิ้น

• โครงการบริจาคโลหิต

บริษัทฯ จัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ีของสภากาชาดไทย เป็นประจ�าทุก 
3 เดือน ท้ังท่ีสาขากรุงเทพมหานคร สาขาหาดใหญ่ สาขาสุราษฎร์ธานี และสาขาตรัง เพ่ือสนับสนุนงานบริการโลหิต
สภากาชาดไทย ทดแทนโลหิตท่ีถูกใช้ไปในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย จากเหตุการณ์ต่างๆ กิจกรรมนี้ ยังช่วย 
ส่งเสริมให้พนักงานมีความเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์ และสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง
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• โครงการ “แบ่งปันรักสู่ผู้ป่วยเรื้อรัง”

ปี 2561 บริษัทฯ ร่วมกับหน่วยสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลสงขลา 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล มอบถุงมือยางทางการแพทย์
และส่ิงของจ�าเป็นให้กับผู้ป่วยเพ่ือใช้ในการรักษาตัว โดยมีตัวแทน
บริษัทฯ ร่วมลงพ้ืนที่กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 
ทุกๆ 6 เดือน เพ่ือติดตามอาการของผู้ป่วย ปี 2563 บริษัทฯ ได้มี
พันธมิตรร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน คือบริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จ�ากัด 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ พะตง และเครือข่ายอุตสาหกรรม 
จังหวัดสงขลา ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ได้รับความช่วยเหลือในโครงการ  
25 ราย สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยเป็นจ�านวน 43,806 บาท

• โครงการ “แบ่งปันน้�าใจสู้ภัยน้�าท่วม”

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มอบเรือ 
ท้องแบนให้องค์การบริหารส่วนต�าบลพะตง  
เ พ่ือใช้ช่วยเหลือประชาชนซ่ึงมีมากกว่า 
1,300 หลังคาเรือน กรณีเกิดอุทกภัยในเขต
พื้นที่เทศบาล พะตง จังหวัดสงขลา โดยใช้งบ
ประมาณทั้งสิ้น 162,300 บาท

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ เตรียมพร้อม
ส�าหรับแผนการช่วยเหลือพนักงาน และชุมชน
กรณีเกิดอุทกภัย โดยจัดตั้งทีมช่วยเหลือ 
24 ชั่วโมง และเตรียมถุงยังชีพส�ารองไว้
จ�านวน 100 ชุด

ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ด้อยโอกาส 

บริษัทฯ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยให้ความช่วย
เหลือ บรรเทาทุกข์ ในหลากหลายรูปแบบ ท้ังการสร้างอาชีพ การมีส่วนร่วมของพนักงาน ให้งบประมาณช่วยเหลือ 
มอบถุงยังชีพ น้�าด่ืมศรีตรัง ถุงมือทางการแพทย์ โดยองค์กรเป็นผู้ให้การให้ความช่วยเหลือโดยตรง และการให้
ความช่วยเหลือผ่านลูกค้า และพันธมิตรของบริษัทฯ ผ่านการบริจาคและโครงการต่างๆ ดังน้ี
• โครงการต่อสัญญาจ้างงานและพัฒนาศักยภาพคนพิการ

ในเดือนธันวาคมของทุกปี บริษัทฯ ร่วมกับศูนย์ประสานงาน 
การจ้างงานคนพิการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดกิจกรรม
ต่อสัญญาการจ้างงานพนักงานคนพิการ และจัดกิจกรรม
ปีใหม่ให้กับพนักงานคนพิการ ซ่ึงนอกจากจะช่วยสร้าง
อาชีพและรายได้แล้ว บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการ
พัฒนาพนักงานคนพิการที่บริษัทฯ จ้างงาน ให้มีความ
ม่ันใจในตนเอง กล้าแสดงออกและสามารถอยู่ร่วมกับ
บุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข



58 รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2563

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านหมู่ที่ 7 ต�าบลพลายวาส อ�าเภอกาญจนดิษฐ์  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้�าท่วม ณ ชุมชนริมแม่น้�าตรัง 
บ้านบินหยี ต�าบลควนธานี อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยภายในถุงยังชีพประกอบด้วย อาหารพร้อมรับ
ประทาน เครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้จ�าเป็น ยารักษาโรค และน้�าดื่ม เป็นต้น

• โครงการ “แบ่งปันสัมผัสแห่งรัก”

นอกจากการให้การสนับสนุนถุงมือยางทางการแพทย์ บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือ ชุมชนโดยรอบ โดยการ 
แจกข้าวกล่องให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ในต�าบลพะตง และ อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
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• ร่วมงานทอดกฐิน

บริษัทฯ ร่วมทอดกฐินวัดโดยรอบบริษัทฯ อันประกอบ 
ไปด้วย วันทุ่งลุง วัดควนเนียง วัดทุ่งปรือ และวัดม่วง
ก๊อง ต�าบลพะตง อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

• ถวายเทียนพรรษา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้ถวายเทียนพรรษา 
ประจ�าปี 2563 แก่พื้นที่ใกล้เคียงบริษัทฯ ได้แก่ พื้นที่
องค์การบริหารส่วนต�าบลบางหมาก ควนธานี และ
ควนปริง

• งานประเพณีชักพระประจ�าปี

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมงานประเพณีชักพระ ประจ�าปี 
ของเทศบาลควนธานี อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยให้
พนักงานเข้าร่วม เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงาม 
ให้สืบต่อไป

ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

บริษัทฯ ให้การสนับสนุน วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินท่ีจัดข้ึนใน 
ทุกชุมชนท่ีโรงงานต้ังอยู่ การสนับสนุนร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐิน 
ทอดผ้าป่า ตลอดจนการปรับปรุงส่ิงก่อสร้างต่างๆ เพ่ือเป็นการร่วม
รักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินน้ันๆ
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ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการร่วมรักษาสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ และ ร่วมลดภาวะโลกร้อน โดยการเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ
ค�านึงถึงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ และห่วงโซ่อาหาร โดย 
ร่วมกับหน่วยงานท้องถ่ินและองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรม
ปลูกป่า สร้างฝาย การปล่อยพันธ์สัตว์น้�าคืนสู่แม่น้�า 
ล�าคลอง และทะเล เพ่ือช่วยฟ้ืนฟูระบบนิเวศของชุมชน 
ห่วงโซ่อาหารและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ 
ผ่านโครงการ ดังน้ี้ี

• โครงการอนุรักษ์แหล่งน้�าปล่อยปลาน้�าจืดสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ร่วมกับ
บริษัท รับเบอร์แลนด์ จ�ากัด และชุมชนปล่อยพันธุ์ปลา
น้�าจืดกว่า 6,000 ตัว ลงสู่อ่างเก็บน้�า อ�าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชน  
และเป็นส่วนหน่ึงในการรับรองระบบการจัดการสวนยาง 
อย่างยั่งยืน FSC

• โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลองตง

บริษัทฯ      ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมคลองตง 
โดยร่วมกับเทศบาลต�าบลพะตง สร้างฝาย ซ่ึงจัด
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี ในปี 2563 สร้างฝาย 
ณ ท่าน้�าชุมชนต้นลุง

ทั้งนี้ สามารถดูกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้จาก
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sritranggloves.com 

ภายใต้หัวข้อความยั่งยืน
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การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจ โดยการ
ก�าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและแนวทางการด�าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการปลูกจิตส�านึกให้กับพนักงานเพ่ือสร้างวัฒนธรรมสีเขียวในการร่วมดูแลรักษา 
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการน�าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 มาใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กร และการด�าเนินการผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ซึ่งขับเคลื่อนโดยคณะ
ท�างานสิ่งแวดล้อมของโรงงาน โดยมีตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ควบคุมดูแล และ
รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายส่ิงแวดล้อม เพ่ือส่ือสารและเป็นแนวทางให้ทุกส่วนงานปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ี

บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันและพร้อมที่จะท�างานด้วย จิตส�านึกที่รับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการน�าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS/ISO14001) มา
ด�าเนนิการในองค์กร โดยมีการก�าหนดวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย แผนงาน และกจิกรรม
ต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการติดตามทบทวนผลการด�าเนินการทุกปี  
ภายใต้ค�าขวัญที่ว่า
"อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม พร้อมถนอมและรักษา ศรีตรังจะพัฒนา นำาคุณค่าสู่สังคม"

นโยบายส่ิงแวดล้อม เป็นหน้าท่ีท่ีทุกคนในองค์กรต้องปฏิบัติ เพ่ือคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน ลูกค้า ชุมชน สังคมและอนุชนรุ่นหลัง โดยมีนโยบายด�าเนินการดังน้ี

 » ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก�าหนดต่างๆ ของทางราชการ  
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม

 » ท�าการป้องกัน ลดการเกิดของเสีย และสนับสนุนการน�ากลับมาใช้ใหม่  
เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด 

 » ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง และสม่�าเสมอ 
โดยการตรวจและติดตาม

 » มุ่งเน้นอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน โดยการใช้งานเท่าท่ีจ�าเป็น  
และให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 » ให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อมกับพนักงาน  
รวมถึงผู้เข้ามาท�างานภายใต้องค์กร เพ่ือกระตุ้นและปลูกจิตส�านึก  
ให้มีความตระหนัก และป้องกันปัญหาส�าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

 » เปิดเผยและเผยแพร่นโยบายส่ิงแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ที่ได้รับการรับรองระบบ ISO14001:2015 จ�านวน 2 บริษัท คือ สาขาสุราษฎร์ธานี และสาขาตรัง
สาขาหาดใหญ่ มีแผนในการขอรับรอง ในปี 2564

นโยบายและการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
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การสร้างวัฒนธรรมสีเขียว

บริษัทฯ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างวัฒนธรรมด้าน 
สิ่งแวดล้อม ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ ไวนิล เสียงตามสาย และ 
Morning Talk เพื่อรณรงค์และสร้างจิตส�านึกให้กับพนักงาน ให้ตระหนัก
ถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า โดยใช้เท่าที่จ�าเป็น และ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในกระบวนการผลิตและในชีวิตประจ�าวัน 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ใช้ถุงผ้าแทน 
ถุงพลาสติก การใช้กระดาษ reuse ยกเลิกการใช้กล่องโฟมและลดการใช้
ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในโรงอาหาร การปั่นจักรยานในโรงงานและ
บ้านพักพนักงาน การรณรงค์การคัดแยกขยะตามประเภทเพ่ือสนับสนุน
การน�ากลับไปใช้ใหม่และลดปริมาณขยะที่ส่งก�าจัด ตลอดจนการ 
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวท้ังภายในองค์กรและการมีส่วนร่วมปลูกป่า สร้างฝายกับ
ชุมชนและหน่วยงานรัฐ

รณรงค์ลดการใช้กระดาษ

รณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้ารณรงค์ลดการใช้น้�า

รณรงค์การลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก และโฟม

ON
OFF
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การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์พลังงาน

วิกฤติของภูมิอากาศที่โลกก�าลังเผชิญอยู่ เรื่อง “Climate Change” ยังคงเป็น
ประเด็นส�าคัญ โดยเฉพาะอุณหภูมิที่ค่อยๆ ไต่ระดับสูงขึ้นทุกๆ ปีต่อเนื่อง ส่งผลให้ 
อุณหภูมิพ้ืนผิวโลกสูงขึ้น ที่เรียกว่าภาวะโลกร้อน) Global warming) กิจกรรมที่มีผล
ท�าให้ภูมิอากาศเปล่ียนแปลง คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) 
จากกิจกรรมต่างๆ ที่มากเกินไปสู่ชั้นบรรยากาศ 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญในประเด็นดังกล่าว และความมุ่งม่ันที่จะ
ลดการใช้พลังงาน ปรับปรุงกระบวนการท�างานเพ่ือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการด�าเนินธุรกิจขององค์กรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและผู้รับ
ผิดชอบด้านพลังงานประจ�าโรงงาน เพ่ือจัดท�ามาตรการประหยัดพลังงาน และมีการ
ด�าเนินงานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 และบรรลุเป้าหมาย
การอนุรักษ์พลังงาน เช่น การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การใช้สารท�าความเย็นที่ไม่มีสาร CFC การใช้
พลังงานทดแทน เช่น เชื้อเพลิงชีวมวล โซล่าเซลล์ เป็นต้น

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการจัดท�าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ ผลิตภัณฑ์และองค์กร เพ่ือให้ทราบข้อมูลปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกท่ีปล่อยจากการด�าเนินงานขององค์กร อันจะน�าไปสู่การก�าหนดแนวทางการบริหาร จัดการเพ่ือลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสาขาหาดใหญ่ได้เข้าร่วมเป็นองค์กรน�าร่องโครงการขยาย
ผลการส่งเสริมการจัดท�าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะท่ี 9 และข้ึนทะเบียนกับองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชน ในปี 2563 และมีแผนขอข้ึนทะเบียนของสาขาตรังในปี 2564

• ก�าหนดเป้าหมายและจัดท�าแผนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนประจ�าปี
• ตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองจักร อย่างสม่�าเสมอเพ่ือรักษาสภาพการท�างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงอุปกรณ์ เครื่องจักรให้เหมาะสมเพื่อลดการใช้พลังงาน
• ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพ่ือน�ามาใช้ภายในบริษัท

แนวทางในการบริหารจัดการพลังงาน

เป้าหมาย
ลดอัตราส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า 

ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลง 5%  
เทียบกับปีฐาน 2562

"
"

ผลการด�าเนินงาน

การใช้พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)/ล้านชิ้น

2561

2562

2563

9,810.85

9,446.91

8,734.06

ปี 2563 
สามารถลดได้ 8%
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2561 2562 2563

7% 7% 5%

โครงการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

ปริมาณไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี)

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ลดได้

445,008 141,912 303,096

ปริมาณไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี)

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ลดได้

 1,657,839  1,360,166  297,673

สาขาหาดใหญ่ 
เรื่อง ปรับลด flow ลมตู้อบ line ทดลอง   ค่าใช้จ่ายที่ลดได้ 1.0 ล้านบาท

สาขาสุราษฎร์ธานี
เรื่อง ลดการใช้ลมอัดเครื่อง Auto'S   ค่าใช้จ่ายที่ลดได้ 1.0 ล้านบาท

สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 176.43 tCO2-eq

สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 173.28 tCO2-eq

สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า ต่อพลังงานความร้อน (หน่วย : เมกะจูล)

พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน  

ปริมาณความร้อน (กิโลจูลต่อปี)

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ลดได้
 194,615  184,442  10,173

สาขาตรัง
เรื่อง ลดการใช้พลังงานในไลน์ผลิต โดยการเปลี่ยน stream trap   ค่าใช้จ่ายที่ลดได้ 4.0 ล้านบาท

93% 93% 95%
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจก* (ขอบเขต 1 และ 2) ปี 2563

เป้าหมาย ลดค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ ลง 5% ภายในปี 2567 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2562 

เป้าหมาย ลดอัตราส่วนการใช้น้ำาต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลง 5%  
ภายในปี 2567 เทียบกับปีฐาน 2562

ผลที่ได้

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต่อหน่วยการผลิต (ตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อล้านชิ้น)

*ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก scope 1 และ 2 ของกลุ่ม เป็นค่าประมาณการที่ค�านวณ
จากวัตถุดิบ และพลังงานหลักขององค์กรโดยใช้โปรแกรมการค�านวณคาร์บอนฟุตปริ้นท ์

ของส�านักงาน/โรงแรม และอื่นๆ ของ TGO โดยยังไม่ได้มีการขอรับรองทั้งกลุ่ม

สามารถลดได้ 2.4% 
จากปี 2562

ผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง

(หน่วย tCO2-eq)

ประเภท 1 ประเภท 2 รวม

41,746 143,921 185,667

ปี 2562 ปี 2563

6.69 6.53

ทรัพยากรน้�าเป็นทั้งต้นทุนและทรัพยากรที่จ�าเป็นต่อการผลิต ประกอบกับปัจจุบันที่ประเทศไทยก�าลัง
ประสบภาวะภัยแล้งที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงก�าหนด แนวทางการบริหารจัดการน้ำาอย่างยั่งยืน ดังนี้

การบริหารจัดการน้�าขององค์กร

• ต้องจัดหาให้มีเพียงพอต่อการใช้งานและมีคุณภาพของน้�าที่เหมาะสม 
• ค�านึงถึงคุณภาพและปริมาณการใช้น้�าเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน
• ก�าหนดเป้าหมายในการใช้น้�าอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทุกปีโดยหลักการ 3R
• พัฒนาระบบการผลิตน้�า soft ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือสามารถลดการใช้น้�าบาดาล

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน

ลบ.ม.ต่อล้านช้ิน

ปี 2562 : 266.26

ปี 2563 : 255.12

การดำาเนินการ

 » การใช้น้�ารีไซเคิลในกิจกรรมต่างๆ 
 » การท�าแผนลดการใช้น้�าในแต่ละกระบวนการผ่านกิจกรรม 

Kaizen, QCC

ปริมาณน้ำาที่ใช้ลดลง 
11.14 ลบ.ม.ต่อล้านช้ิน

คิดเป็น 4%

*คิดจากปริมาณน้�าท่ีเข้าสู่ระบบบ�าบัดน้�าเสีย

ปริมาณน้�าท่ีใช้เฉล่ียต่อหน่วยผลิตภัณฑ์*
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บริษัทฯ มีระบบบ�าบัดน้�าเสียที่ได้มาตรฐาน น้�าจากทุก
กระบวนการในการผลิตจะเข้าสู่ระบบบ�าบัดน้�าเสีย เพ่ือบ�าบัดให้มี
คุณภาพน้�าผ่านตามมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มี 
การติดตั้งระบบ BOD online ซ่ึงม่ันใจได้ว่าน้�าที่ระบายออก 
สู่สาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย 

บริษัทฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการบ�าบัดน้�าเสียให้เกิดประสิทธิภาพ และ
สามารถน�าน้�าจากกระบวนการกลับมาหมุนเวียนใช้ซ้�า เพื่อช่วยลดการใช้น้�าบาดาล โดยก�าหนดแนวทางดังนี้

การบ�าบัดน้�าเสีย

• ตรวจสอบและควบคุมระบบบ�าบัดน้�าเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
• น�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือลดการใช้น้�า
• สามารถน�าน้�าที่ผ่านการบ�าบัดกลับมาหมุนเวียนใช้ในการผลิต
• เตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน
ปริมาณน้�าเข้าระบบบ�าบัดน้�าเสีย (ลบ.ม. ต่อ เดือน)

ปริมาณน้�าที่ระบายออกนอกโรงงาน (ลบ.ม. ต่อ เดือน)

สาขา 2561 2562 2563

หาดใหญ่ 270,589 296,710 387,881
สุราษฎร์ธานี 61,116 64,007 61,454
ตรัง 46,694 84,964 155,337
รวม 378,399 445,681 604,672

2561 2562 2563

หาดใหญ่ 254,591 237,368 310,305
สุราษฎร์ธานี 53,674 59,836 49,360
ตรัง 46,140 78,690 139,581
รวม 354,405 375,894 499,246

สาขา

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

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 

หาดใหญ่ 3.6 83.2 9.2 8.3 6.3 89.1 8.1 8.2 6.0 90.8 8.9 8.7

สุราษฎร์ธานี 6.5 89.5 29.6 8.1 6.3 97.5 18.2 7.9 7.9 104.3 22.7 8.1

ตรัง 10.4 83.9 23.6 8.0 11.5 90.6 22.1 8.1 9.7 72.4 21.7 7.9

หมายเหตุ มาตรฐานคุณภาพน�้าทิ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก�าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน�้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้�าที่ผ่านการบ�าบัด
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บริษัทฯ ติดตั้งระบบบ�าบัดมลพิษอากาศ ตามประเภทของ
กระบวนการผลิต เพ่ือลดผลกระทบทั้งภายในโรงงานและชุมชน
ใกล้เคียง โดยมีการบริหารการจัดการ ดังนี้ 

การจัดการมลพิษทางอากาศ 

1

2

หม้อไอน้�าท่ีให้ความร้อนโดยใช้เช้ือเพลิงแบบชีวมวล 
(ไม้สับ) จะท�าให้เกิดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ 
บริษัทฯ ติดตั้งระบบบ�าบัดมลพิษ 2 ประเภท คือ 
1. Multi Cyclone (ระบบดักจับฝุ่นละอองและข้ีเถ้าแบบแห้ง) 
2. Wet Scrubber (ระบบดักจับฝุ่นละอองและข้ีเถ้าแบบเปียก)
การใช้ก๊าซคลอรีน 
บริษัทฯ ติดตั้ง wet scrubber

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

สาขา

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

TSP 
มาตรฐาน

SO
2
 

มาตรฐาน

NO
2
 

มาตรฐาน

CO 
มาตรฐาน

TSP 
มาตรฐาน

SO
2
 

มาตรฐาน

NO
2
 

มาตรฐาน

CO 
มาตรฐาน

TSP 
มาตรฐาน

SO
2
 

มาตรฐาน

NO
2
 

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

หาดใหญ่ 184.9 2.4 79.1 482.3 222.3 1.8 82.9 347.5 212.0 6.6 70.2 486.0

สุราษฎร์ธานี 87.5 0.0 71.8 252.4 66.4 0.0 31.0 374.8 100.0 2.3 70.0 408.7

ตรัง 133.4 1.1 64.6 464.9 104.5 3.3 62.7 534.9 224.5 13.6 57.9 569.8

หมายเหตุ มาตรฐานคุณภาพอากาศเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก�าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
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บริษัทฯ ได้น�าระบบการจัดการของเสียตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) มาเป็นแนวทาง
ในการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้วในโรงงานกลับมาใช้ซ้�า หรือน�าไปใช้ทดแทนในหน่วยงานอ่ืนเพ่ือเป็นการลดการ 
ส่งก�าจัด โดยส่งก�าจัดวัสดุไม่ใช้แล้วกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น ตลอดจน
การรณรงค์ปลูกจิตส�านึกให้พนักงานทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

การจัดการของเสีย    

• ใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย 
 การพัฒนาและสร้างคุณค่าโดยการคัดแยก 
 และน�ากลับไปใช้ซ้�า 
• การปรับปรุงกระบวนการท�างานเพ่ือช่วยลด 
 ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด

การดำาเนินการ

 » การคัดแยกและจัดเก็บขยะ/วัสดุไม่ใช้แล้วตามประเภทเพ่ือ 
ให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อ หรือส่งก�าจัดตามกฎหมาย 

 » โครงการลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหารและ 
ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวภายในบริษัทฯ 

 » โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุไม่ใช้แล้ว
 » กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลแลกไข่

ปริมาณของเสียต่อหน่วยการผลิต (กก.ต่อล้านช้ิน)

สัดส่วนของเสียอันตราย: ไม่อันตราย

ของเสียอันตราย ของเสียไม่อันตราย

อาคารจัดเก็บขยะรีไซเคิล

รณรงค์การจัดการขยะหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว2561

40%

60%

2562

47%

53%

2563

55%

45%

บริษัทฯ ได้ขับเคล่ือนกิจกรรมภายในโรงงาน 
 โดยก�าหนดแนวทางดังนี้

ลดลง 10% 
จากปี 2562

เป้าหมาย ลดปริมาณของเสียต่อหน่วยผลิตลง 5%  
เทียบกับปีฐาน 2562 ภายในปี 2567

2563

311.8
347.7

426.0

25622561

ผลที่ได้
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การส่งก�าจัด

น�ามาใช้ซ้�า/น�ามาใช้ใหม่ (ตัน/ปี) ฝังกลบ (ตัน/ปี)ส่งก�าจัด (ตัน/ปี)

2563 1,060.8

621.3

1,360.5

2562

2561

2563
3,097.7

2,851.1

3,076.0

2562

2561

150.1

319.0

330.6

2563 4,560.2

3,192.2

2,507.7

2562

2561

กากอุตสาหกรรม-ไม่อันตราย กากอุตสาหกรรมอันตราย ขยะเทศบาล

  ปี 2563         
ค่าใช้จ่ายเพื่ออุปกรณ์ควบคุมมลพิษ หน่วย

ค่าบ�าบัดน้�าทิ้ง ล้านบาท 13.1

ค่าบ�าบัดมลพิษทางอากาศ ล้านบาท 23.0

ค่าก�าจัดของเสีย ล้านบาท 19.4

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันสิ่งแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
รวมการขอรับรอง ISO14001 ล้านบาท 1.2

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ล้านบาท 1.9

ค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันมลพิษ  
  ตามแผนประจ�าปี

ล้านบาท 14.1

บัญชีค่าใช้จ่ายด้านส่ิงแวดล้อม
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ความสำาเร็จขององค์กร

ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2563 เป็นปีที่ 9 จากส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา มอบให้กับ สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยส�าหรับลูกค้า
และด�าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2563

สาขาสุราษฎร์ธานี และสาขาตรัง ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ�าปี 2563 ประเภทการ
บริหารงานคุณภาพ จากกระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจ�าปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  
จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น

องค์การที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นประจ�าปี 2563  
จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น

สาขาสุราษฎร์ธานี โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW 2563) 

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

สาขาหาดใหญ่ สาขาสุราษฎร์ธานี และสาขาตรัง ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3
รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

ได้รับการรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ จากกรมศุลกากร 
รับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

ประเภทการบริหารงานคุณภาพ 
ปี 2561, 2563

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

ปี 2562, 2561, 2560, 2559,
2558, 2554, 2553, 2552 

รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด

ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2563
รางวัล อย.

ปี 2562, 2563
CSR-dIW Continuous 

ปี 2559, 2563
CSR-dIW Award  

ประเภทผู้ส่งออกธุรกิจยอดเยี่ยม ปี 2561
รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น

ด้านการบริหารจัดการน้�าเสีย
ของแหล่งก�าเนิดมลพิษ ระดับทอง

โล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร

การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 

ระดับที่ 3

Coc
FSC  TM 

 ปี 2560, 2561, 2562, 2563

องค์กรสนับสนุนงาน
ด้านผู้พิการดีเด่น

 ปี 2563

องค์กรที่มีกิจกรรม
ทางสังคมดีเด่น

70 รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2563

รางวัลแห่งปี 2563
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GRI CONTENT 
INDEX

GRI 
Standard 

Title

Disclosure  
Number Disclosure Title Page SDGs

GRI 101: Foundation 2016
General disclosures

GRI 102  
General 
Disclosures

organizational profile

102-1 Name of the organization 4

102-2 Activities, brands, products, and services 8-10

102-3 Location of headquarters 4
102-4 Location of operations 11

102-5 Ownership and legal form 7

102-6 Markets served 12-13

102-7 Scale of the organization 11, 41
102-8 Information on employees and other 

workers
41 SDGs 8 

Employment

102-9 Supply chain 48-49

102-10 Significant changes to the organization 
and its supply chain

2, 49

102-11 Precautionary Principle or approach 32

102-12 External initiatives 51-60

102-13 Membership of associations 24

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker 2, 5

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 32-37
Ethics and integrity 

102-16 Values, principles, standards, and norms 
of behavior

4-5,  
14-17, 
26-30

102-17 Mechanisms for advice and concerns 
about ethics

14-16, 
26-31

SDGs 16-Ethics 
and lawful behavior
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GRI 
Standard 

Title

Disclosure  
Number Disclosure Title Page SDGs

GRI 102  
General 
Disclosures

Governance

102-18 Governance structure 6
102-19 Delegating authority 26-27

102-20 Executive-level responsibility for 
economic, environmental, and social topics 6

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

26, Annual 
report 2020  
หน้า 62, 73

SDG16-Inclusive 
decision making

102-24 Nominating and selecting the highest 
governance body

Annual report 
2020 หน้า 
67, 90

102-25 Conflicts of interest
Annual 

report 2020 
หน้า 86

SDG 16 - Effective, 
accountable 

and transparent 
governance

102-29 Identifying and managing economic, 
environmental, and social impacts 22

SDG 11-Sustainable  
transportation, 

SDG12 Air quality

102-32 Highest governance body’s role in 
sustainability reporting 22

102-35 Remuneration policies
42, Annual 
report 2020 

หน้า 80
102-36 Process for determining remuneration 42
Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups 18-20
102-42 Identifying and selecting stakeholders 18
102-43 Approach to stakeholder engagement 18-20
102-44 Key topics and concerns raised 18-20

GRI 102 
General 
Disclosures

Reporting practice

102-45 Entities included in the consolidated 
financial statements

Annual report 
หน้า 12

102-46 Defining report content and topic 
Boundaries 21

102-47 List of material topics 23

102-48 Restatements of information 21

102-49 Changes in reporting 21

102-50 Reporting period 21

102-51 Date of most recent report 21
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GRI 
Standard 

Title

Disclosure  
Number Disclosure Title Page SDGs

GRI 102 
General 
Disclosures

102-52 Reporting cycle 21

102-53 Contact point for questions regarding the 
report 21

102-54 Claims of reporting in accordance with 
the GRI Standards 21

102-55 GRI content index 75-81

Material Topics
GRI 200 Econmic 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

18, 25, 40, 
44, 48, 53, 
55

SDG1-
Nondiscrimination, 
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

48-49

103-2 The management approach and its 
components 48-49

103-3 Evaluation of the management approach 48-49
GRI 204 
Procurement 
Practices

204-1 Proportion of spending on local suppliers 48 SDG12-Procurement 
practices

GRI 103 
Management 
Approach

anti-corruption

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary 30

103-2 The management approach and its 
components

103-3 Evaluation of the management approach -
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GRI 
Standard 

Title

Disclosure  
Number Disclosure Title Page SDGs

GRI 205 
Anti-corruption

205-1 Operations assessed for risks related to 
corruption 30 SDG16- 

Anti-corruption

205-2 Communication and training about  
anti-corruption policies and procedures 30 SDG16- 

Anti-corruption

Material Topics
GRI 300 Environmental Standard Series

GRI 103 
Management 
Approach

Energy

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary 63

103-2 The management approach and its 
components 63

103-3 Evaluation of the management approach 63
GRI 302 
Energy

302-1 Energy consumption within the 
organization 63-64

SDG7-Energy 
efficiency, 

Renewable Energy, 
SDG9-Reserch and 

development 
SDG12-Sustainable 

sourcing,  
SDG13-Energy 

efficiency

302-3 Energy intensity 63-64

302-4 Reduction of energy consumption 63-64

302-5 Reductions in energy requirements of 
products and services 63

GRI 103 
Management 
Approach

Water

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary 65

103-2 The management approach and its 
components 65

103-3 Evaluation of the management approach 65
GRI 303 
Water

303-1 Water withdrawal by source 66 SDG6

303-3 Water recycled and reused 66 SDG6
GRI 103 
Management 
Approach

Emission

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary 67

103-2 The management approach and its 
components 67

103-3 Evaluation of the management approach 67
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GRI 
Standard 

Title

Disclosure  
Number Disclosure Title Page SDGs

GRI 305 
Emissions

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 65 SDG3-Air quality, 
SDG13-GHGs 

emission
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 65

305-4 GHG emissions intensity 65

GRI 103 
Management 
Approach

Effluents and Waste

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

66103-2 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 66

306-2 Waste by type and disposal method 66 SDG12-Material 
recycling

GRI 308 
Supplier 
Environmental 
Assessment

Supplier Environmental assessment

308-1 New suppliers that were screened using 
environmental criteria 48

SDG12-
Procurement 

practices
308-2 Negative environmental impacts in the 

supply chain and actions taken - SDG11-Sustainable 
transportation

Material Topics
GRI 400 Social Standard Series

GRI 103 
Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary 40-46

103-2 The management approach and its 
components 48-50

103-3 Evaluation of the management approach 51

GRI 401 
Employment

Employment

401-1 New employee hires and employee 
turnover 41 SDG8-Employment

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

40-41

401-3 Parental leave 42
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GRI 
Standard 

Title

Disclosure  
Number Disclosure Title Page SDGs

GRI 103 
Management 
Approach

occupational Health and Safety

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

45-46103-2 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

45

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

45 SDG3-Occupatoinal 
health and safety

GRI 103 
Management 
Approach

Training and Education

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

43-44103-2 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 44 SDG4-Availability of 

a skilled workforce

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

44

SDG8-Employment 
training and 

education, Availability 
of a skilled 

workforce, SDG9
404-3 Percentage of employees receiving 

regular performance and career 
development reviews

42

GRI 103 
Management 
Approach

Supplier Social assessment

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

48103-2 The management approach and its 
components

103-3 Evaluation of the management approach
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GRI 
Standard 

Title

Disclosure  
Number Disclosure Title Page SDGs

GRI 414 
Supplier Social 
Assessment

414-1 New suppliers that were screened using 
social criteria 48

GRI 103 
Management 
Approach

Local Communities
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 413 
Local 
Communities

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

51-60

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

-

GRI 418 
Customer 
Privacy

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

-



78 รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2563


