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สารจากประธานกรรมการบริษััท

ในขณะท่ี่่ประเที่ศท่ัี่วโลกสามารถรับมือและควบคุมสถานการณ์โรคอุบัติิ
ใหม่ COVID-19 ได้้ด้่ข้�น แติ่ก็กระที่บติ่อพฤติิกรรมและวิถ่การด้ำาเนินช่ีวิติ
ในรูปแบบใหม่ (New Normal) อ่กที่ั�งยังติ้องเผชิีญกับความผันผวนที่าง
ด้้านเศรษฐกิจ ภาวะสงครามที่างการเมือง และสงครามที่างการค้า ซ่ึ่่ง
ส่งผลให้ติ้นทีุ่นติ่าง ๆ เพ่�มสูงข้�น ที่ั�งจากราคานำ�ามัน ติ้นทุี่นราคาสินค้า
เกษติร เป็นติ้น จนที่ำาให้เกิด้ภาวะเงินเฟ้้อ ติลอด้จนสภาพภูมิอากาศที่่่
เปล่่ยนแปลงไปอย่างรวด้เร็ว ซึ่่่งม่นัยสำาคัญเก่่ยวข้องกับการด้ำาเนินธุุรกิจ
ในสถานการณ์ปัจจุบัน 

บริษัที่ นอร์ที่อ่ส รับเบอร์ จำากัด้ (มหาชีน) ได้้ติระหนักถ่งผลกระที่บติ่อ
ธุุรกิจจากสถานการณ์ด้ังกล่าว จ้งได้้ด้ำาเนินงานติามนโยบายกำากับ
ดู้แลกิจการที่่่ด้่ ย่ด้หลักธุรรมาภิบาล คำาน่งถ่งผลกระที่บติ่อผู้ม่ส่วนได้้
เส่ยขององค์กร ที่ั�งในด้้านมิติิเศรษฐกิจ สังคม และ สิ�งแวด้ล้อม เพ่่อนำา
ไปสู่องค์กรที่่่ม่การเจริญเติิบโติอย่างย่ังยืน โด้ยในปีที่่่ผ่านมา บริษัที่ฯ ได้้
ด้ำาเนินโครงการ “NER เพ่่อพัฒนาห่วงโซึ่่อุปที่านเพ่่อความย่ังยืน”โด้ยม่

ชนิตริ ชาญชัยณริงค์์
ประธุานกรรมการบริษัที่

จุด้ประสงค์เพ่่อสื่อสารให้คู่ค้าได้้รับที่ราบถ่งความสำาคัญของการรักษา
และพัฒนาคุณภาพของวัติถุด้ิบ ที่ั�งยางก้อนถ้วย และยางแผ่นรมควัน 
ก่อให้เกิด้มูลค่าที่างการติลาด้ และการบริหารงานที่่่เป็นมิติรติ่อชีุมชีน
และสิ�งแวด้ล้อม รวมถ่งสร้างความสัมพันธุ์อันด้่กับลูกค้า และการปฏิิบัติิ
ติามจรรยาบรรณคู่ค้า โด้ยได้้ตัิ�งเป้าหมายร้อยละ 100 ของคู่ค้าลงนาม
รับที่ราบจรรยาบรรณในปี 2566 

สำาหรับมิติิด้้านสิ�งแวด้ล้อม บริษัที่ฯ ให้ความสำาคัญกับการเปล่่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โด้ยคำาน่งถ่งปริมาณการปล่อยก๊าซึ่
เรือนกระจกขององค์กร จ้งได้้ที่ำาการข้�นที่ะเบ่ยนคาร์บอนฟุ้ติพริ�นที่์ ในปี 
พ.ศ. 2565 รวมถ่งโครงการติิด้ติั�งแผงผลิติพลังงานไฟ้ฟ้้าจากพลังงาน
แสงอาที่ิติย์ (Solar Rooftop) โด้ยปัจจุบันสามารถผลิติกระแสไฟ้ฟ้้าได้้
รวม 4 เมกะวัติติ์ เพ่่อใชี้ลด้ติ้นทีุ่นพลังงานในโรงงานได้้

ที่ั�งน่� เป้าหมายสู่ความย่ังยืนด้ังกล่าวจะสำาเร็จไม่ได้้ หากขาด้บุคลากร
ภายในองค์กรและผู้ม่ส่วนได้้เส่ยซึ่่่งเป็นแรงขับเคลื่อน รวมถ่งชีุมชีนรอบ
ข้างที่่่ให้การสนับสนุนองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำาเร็จ บริษัที่ฯ ม่นโยบาย
สิที่ธิุมนุษยชีน และนโยบายอาช่ีวอนามัยและสภาพแวด้ล้อมการที่ำางาน 
เพ่่อให้พนักงานในองค์กรที่ำางานด้้วยความปลอด้ภัย ส่งเสริมให้พนักงาน
ม่การคิด้ค้นนวัติกรรมที่ั�งผลิติภัณฑ์์และวิธุ่การที่ำาใหม่ ๆ เพ่่อให้เกิด้ 
การบรหิารงานที่่ม่ป่ระสทิี่ธุภิาพ สำาหรับการใหค้วามสำาคญักับชีมุชีน บรษัิที่ฯ 
ได้้ด้ำาเนินโครงการสร้างความสัมพันธุ์ ให้ความรู้ และพัฒนาอาชี่พ  
ภายใติ้โครงการ “NER ส่งเสริมวิถ่เกษติรชุีมชีนยั่งยืน” โด้ยนำาสารปรับปรุง
ด้ินที่่่ ได้้จากโครงการไบโอแก๊สนำาไปใชี้ ในการที่ำาการเกษติร เพ่่อเพ่�ม
ผลผลิติ และสร้างเสริมรายได้้ โด้ยปีที่่่ผ่านมาพ่�นที่่่ชีุมชีนรอบข้างกว่า 
10 ไร่ สามารถเก็บเก่่ยวผลิติผลที่่่ได้้จากโครงการดั้งกล่าว อ่กที่ั�งบริษัที่ฯ
ได้้จัด้ที่ำาโครงการติ่อเนื่อง “NER ห้องสมุด้เพ่่อการเรียนรู้ปี 2” ม่การรับ
บริจาคหนังสือกว่า 6,000 เล่ม และตัิ�งเป้าหมายปี 2566 ติ่อยอด้โครงการ
หนังสืออิเล็กที่รอนิกส์ (E-Book) ให้กับโรงเรียนในชีุมชีน

ในปี 2565 บริษัที่ฯ ยังได้้รับคัด้เลือกจากติลาด้หลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย
ให้อยู่ในรายชีื่อหุ้นย่ังยืน (THSI) ของกลุ่มเกษติรและอุติสาหกรรมอาหาร
เป็นปีแรก และตัิ�งเป้าหมายสู่การรับรองในระด้ับสากลติ่อไป 

คณะกรรมการบริษัที่ ขอขอบคุณทีุ่กภาคส่วนที่่่ชี่วยสนับสนุนการ 
ด้ำาเนินงานในทีุ่กมิติิ และเชีื่อมั่นเป็นอย่างยิ�งว่า ด้้วยความรับผิด้ชีอบติ่อ
ผู้ม่ส่วนได้้เส่ย และความทีุ่่มเที่ในการร่วมมือกันผลักด้ันการด้ำาเนินธุุรกิจ 
จะสร้างความเข้มแข็งและการเติิบโติอย่างยั่งยืนของ บริษัที่ นอร์ที่อ่ส  
รับเบอร์ จำากัด้ (มหาชีน) 
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จากคนที่่่เคยเป็นเกษติรกรมาสู่ติำาแหน่งประธุานเจ้าหน้าท่่ี่บริหารของ NER 
ที่ำาใหเ้ราได้เ้รยีนรูพ่้�นฐานและความรูเ้ก่ย่วกบัธุุรกจิติน้นำ�า สูก่ลางนำ�า และกำาลงั
จะเติิมเต็ิมด้้วยธุุรกิจปลายนำ�า เราเข้าใจและใส่ใจในทุี่กรายละเอ่ยด้เพ่่อข้าม 
ผ่านความเส่่ยงของการที่ำาสินค้าเกษติร ซึ่่่งเป็นกลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค  
ที่่่ม่ความอ่อนไหวติามสภาวะเศรษฐกิจ การด้ำาเนินธุุรกิจภายใต้ิโมเด้ล 
Matching ที่ำาให้เราสามารถควบคุมและกำาหนด้อัติรากำาไร – ขาด้ทุี่น ของ
ธุุรกิจได้้เป็นอย่างด้่ เราจ้งเล็งเห็นว่า โลกที่่่ม่การเปล่่ยนแปลงอย่างรวด้เร็ว 
ในปัจจุบันน่� เป็นสถานการณ์ที่่่ที่้าที่าย และพร้อมที่่่จะเรียนรู้และเปล่่ยนแปลง 
ไปพร้อม ๆ กับเที่คโนโลย่ใหม่ ๆ และเพ่�มการพัฒนาธุุรกิจเพ่่อความย่ังยืน 
ภายใติ้นิยามของ 3 Pillars Profit, People, Planet

สารจากประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร

ชูวิิทย์ จํึงธนสมบูริณ์
ประธุานเจ้าหน้าที่่่บริหาร

•  Profit เพ่�มมูลค่าที่างเศรษฐกิจ ด้้วยการปรับปรุงเครื่องจักร, 
การนำาเที่คโนโลย่และหุ่นยนติ์เข้ามาชี่วยเพ่�มความสามารถใน 
การผลิติ และสร้างระบบการกำากบัดู้แลกิจการที่่ด่้ ่โด้ยจดั้ใหม้โ่ครงสร้าง
กระบวนการของความสัมพันธุ์ระหว่างคณะกรรมการฝ่่ายจัด้การ 
และผู้ถือหุ้น เพ่่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำาไปสู่ความเจริญ
เติิบโติ และเพ่�มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโด้ยคำาน่งถ่งผู้ม่ส่วนได้้
เส่ยอื่น

•  People เป็นการปฏิิบัติิติ่อผู้ม่ส่วนได้้เส่ยในทุี่กภาคส่วนอย่างเป็น
ธุรรม เพ่่อชี่วยนำาคุณภาพชี่วิติที่่่ด้่สู่สังคมและชีุมชีน เราม่การใชี้
แรงงานที่้องถิ�น 100% เพ่่อส่งเสริมให้ชีุมชีนและสถาบันครอบครัว
ม่ความแข็งแกร่ง เพ่่อลด้การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าเมือง ให ้
ผลติอบแที่นที่่่เที่่าเที่่ยมกัน เพ่่อเป็นแรงจูงใจ และ ติอบโจที่ย์สำาน่ก 
รกับา้นเกดิ้ พรอ้มที่ั�งสง่เสรมิคณุภาพชีมุชีน, สงัคมใกลเ้ค่ยง ใหเ้ติิบโติ
ไปพร้อม ๆ กันแบบยั่งยืน

•  Planet เราเล็งเห็นความสำาคัญของลูกหลานที่่่จะเจริญเติิบโติต่ิอไป
บนโลกน่�ด้้วยที่รัพยากรที่่่ม่คุณค่า จากรุ่นสู่รุ่นไปให้นานแสนนาน จ้ง 
ส่งเสริมการใชี้ที่รัพยากรให้เกิด้ประโยชีน์ และคุณค่ามากที่่่สุด้ โด้ยเรา
ม่การด้ำาเนินการและที่บที่วนกลยุที่ธุ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่าง 
ต่ิอเนือ่ง ที่ั�งยงับรูณาการการด้ำาเนนิธุรุกจิควบคู่ไปกบัการพฒันาอย่าง
ย่ังยืนครอบคลุมทีุ่กมิติิ ด้้วยความมุ่งมั่นที่่่จะมอบสิ�งที่่่ด้่กว่าเป็นมิติร
ติ่อสิ�งแวด้ล้อม สร้างคุณค่าที่่่ยั่งยืนแก่ผู้ม่ส่วนได้้เส่ย และพร้อมเป็น
องค์กรคาร์บอนติำ่า ที่่่ม่แผนด้ำาเนินการลด้คาร์บอนสู่ระด้ับศูนย์ 
เพ่่อลด้ผลกระที่บของการเปล่่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และวิกฤติ 
การแพร่ระบาด้ของโรคอุบัติิใหม่ที่่่ส่งผลกระที่บไปที่ั่วโลก
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เก่�ยวกับรายงานฉบับน่�

บริิษััท นอริ์ทอีส ริับเบอริ์ จำำ�กััด (มห�ชน) ได้จัำดทำ�ริ�ยง�นฉบับน้�เป็็นฉบับแริกั โดยมีจำุดป็ริะสงค์์เพื่่�อ
ส่�อส�ริผลกั�ริดำ�เนินง�นด้�นค์ว�มยั�งย่นขององค์์กัริในป็ี 2565 และผ้้มีส่วนได้เสีย ค์ริอบค์ลุมทั�งในด้�น
มิติิเศริษัฐกัิจำ สังค์ม และ สิ�งแวดล้อม โดยใช้กัริอบแนวท�งเป็ิดเผยข้อม้ลในกั�ริจัำดทำ� โดยแสดงให้เห็น
ถึึงค์ว�มมุ่งมั�นในกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำส้่เป็้�หม�ยแห่งค์ว�มยั�งย่น

ข้อบเข้ต่ข้องรายงาน
ริ�ยง�นฉบับน้�นำ�เสนอข้อม้ลกั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััท นอริ์ทอีส ริับเบอริ์ จำำ�กััด (มห�ชน) ที�ดำ�เนิน
ธุุริกิัจำอย้่ในป็ริะเทศไทย มีริอบกั�ริริ�ยง�นติั�งแติ่วันที� 1 มกัริ�ค์ม - 31 ธุันว�ค์ม 2565 ซึึ่�งมีกั�ริจัำด
ทำ�ป็ริะเด็นสำ�ค์ัญให้สอดค์ล้องกัับกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำโดยพื่ิจำ�ริณ�จำ�กัแนวโน้มกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงที�สำ�ค์ัญ
ติ่อป็ริะเด็นค์ว�มยั�งย่นของกัลุ่มเกัษัติริและอุติส�หกัริริมอ�ห�ริ ริวมทั�งกัำ�หนดป็ริะเด็น และจำัดลำ�ดับ 
ค์ว�มสำ�ค์ัญของป็ริะเด็นกั�ริพัื่ฒน�ที�ยั�งย่นของบริิษััทฯ โดยมีหัวข้อในกั�ริกัำ�หนดค์ว�มสำ�คั์ญดังน้�
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ตาราง MATRIX การกำาหนดความสำำาค่ญด้านความย่�งยืน

ระด่บความสำำาค่ญ / ผลกระทบต่อธุุรกิจำ
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เศริษัฐกัิจํ
และบริริษััทภิิบาล

สังค์มสิ�งแวิดล้อม

ประเด็นหลัก

1. การบริหารจำ่ดการนำ�า
2. มลพิิษทางอากาศ
3. การจำ่ดการของเสำีย และขยะ
4. การเปลี�ยนแปลง สำภาพิ 

ภ้มิอากาศ

5. สำิทธุิมนุษยชน
6. การพิ่ฒนาศ่กยภาพิพิน่กงาน
7. สำุขอนาม่ยและความปลอดภ่ย
8. พิ่ฒนาชุมชนและสำ่งคม

9. การกำาก่บด้แลกิจำการ
10. การพิ่ฒนานว่ตกรรม
11. การค่ดเลือกแหล่ง ที�มาของ

ว่ตถุุดิบ
12. การบริหารความเสำี�ยงของ 

องค์กร
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ร้้จัก NER

บริิษััท นอริ์ทอีส ริับเบอริ์ จำำ�กััด (มห�ชน) (North East Rubber Public Company Limited) กั่อติั�งและจำดทะเบียนจำัดติั�งบริิษััท 

ขึ�นเม่�อวันที� 12 มิถึุน�ยน 2549 โดยมีฐ�นกัำ�ลังกั�ริผลิติติั�งอย้่ที� อำ�เภอป็ริะโค์นชัย จำังหวัดบุริีริัมย์ ดำ�เนินธุุริกิัจำผลิติและจำำ�หน่�ย

ย�งแผ่นริมค์วัน (Ribbed Smoked Sheet : RSS) ย�งแท่ง (Standard Thai Rubber : STR) และย�งผสม (Mixtures Rubber) 

เพื่่�อจำำ�หน่�ยไป็ยังผ้้ผลิติในอุติส�หกัริริมย�นยนติ์ และกัลุ่มผ้้ค์้�ค์นกัล�ง ทั�งในป็ริะเทศ และติ่�งป็ริะเทศ อ�ทิ ส�ธุ�ริณรัิฐป็ริะช�ชน

จำีน ญี�ปุ็�น สิงค์โป็ริ์ บังค์ล�เทศ และอินเดีย เป็็นติ้น นอกัจำ�กัน้� บริิษััทฯเป็็นผ้้จำัดให้มีกั�ริวิเค์ริ�ะห์ทดสอบคุ์ณภ�พื่ย�งภ�ยใติ้ 

กั�ริดำ�เนินง�นของบริษัิัทฯเอง ติ�มพื่ริะริ�ชบัญญัติคิ์วบค์มุย�ง พื่.ศ. 2542 และบริษัิัทฯยังมุง่มั�นผลติิสนิค้์�ให้ได้ติ�มม�ติริฐ�นส�กัล 

พื่ัฒน�ค์ุณภ�พื่อย่�งติ่อเน่�อง ทำ�ให้ส�ม�ริถึผลิติย�งที�มีค์ุณภ�พื่และเป็็นที�ได้ริับกั�ริยอมริับจำ�กัล้กัค์้�ทั�งในป็ริะเทศ และติ่�งป็ริะเทศ

ในป็ี 2565 บริิษััทฯ ได้ติ่อยอดธุุริกัิจำขย�ยไป็ยังธุุริกิัจำป็ล�ยนำ�� “แผ่นย�งพื่�ริ�ป้็ริองป็ศุสัติว์“ โดยได้ริ่วมวิจำัยและพัื่ฒน�ผลิติภัณฑ์์

กัับองค์์กัริติ่�ง ๆ เพื่่�อให้ได้ผลิติภัณฑ์์ที�มีค์ุณภ�พื่ ส่งเสริิมค์ุณภ�พื่เกัษัติริกัริริมของป็ริะเทศไทย และ จำัดจำำ�หน่�ยไป็ยังฟ�ริ์ม

ป็ศุสัติว์ทั�งในป็ริะเทศและติ่�งป็ริะเทศ 

เราคือผ้้ผลิต่ยาง 
คุณภิาพื่ชิั�นนำา
เพิ่�อทุกอุตสำาหกรรมอย่างเป็นมิตร
ก่บสำิ�งแวดล้อมและย่�งยืน

“เป็นผู้นำาในการผลิติยางธุรรมชีาติิ  
พัฒนาธุุรกิจ สู่อุติสาหกรรมปลายนำ�า  
และสร้างการเติิบโติในธุุรกิจอย่างยั่งยืน”

วิสัยทัศน์ 
(VISION)
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เป็นผ้้ผลิตและจำำาหน่าย
ยางพิารารายใหญ่อ่นด่บ 
1 ใน 5 ของประเทศ

ผลิตสำินค้าที�มีคุณภาพิ
ด้วยต้นทุนการผลิตตำ�า

นำาพิล่งงานทดแทนมาใช้
ในกระบวนการผลิตสำ้งสำุด 
โดยต่�งเป้าหมายที� 100%

วิจำ่ยและพิ่ฒนาผลิตภ่ณฑ์์ ใหม่
ในอุตสำาหกรรมปลายนำ�า

ดำาเนินงานอย่างเป็นมิตร
ต่อสำิ�งแวดล้อม ลดของเสำีย
ในกระบวนการผลิตเป็นศ้นย์ 
(ZERO WASTE)

มุ่งม่�นพิ่ฒนาธุุรกิจำให้เติบโตอย่างย่�งยืน
ภายใต้แนวคิดการคำานึงถุึงสำิ�งแวดล้อม 
สำ่งคม และ ธุรรมาภิบาล 
(ENVIRONMENT, SOCIAL 
AND GOVERNANCE : ESG) 
และผ้้มีสำ่วนได้เสำียทุกฝ่่าย

1

4

2

5

3

6

พื่ันธกิจ 
(MISSION)

เน่�องด้วยบริิษััทฯ ได้ตัิ�งโริงง�นอย่้ในพ่ื่�นที�ภ�ค์ติะวันออกั 
เฉ้ยงเหน่อ ซึึ่�งมีกัลยุทธ์ุสำ�ค์ัญด้�นผลิติภัณฑ์์โดยส�ม�ริถึ
ค์วบค์ุมติ้นทุนริ�ค์�วัติถึุดิบ อีกัทั�งจำัดห�วัติถึุดิบได้อย่�ง
พื่อเพื่ี ยง  เน่� อ งจำ�กัภ�ค์ติะวันออกัเ ฉ้ยง เหน่อมีพื่่�นที� 
กั�ริเพื่�ะป็ล้กัย�งในป็ริิม�ณที�ม�กั มีสภ�พื่แวดล้อมเหม�ะสม 
ในกั�ริป็ล้กัย�ง ทำ�ให้ได้นำ��ย�งที�มีค์ุณภ�พื่และสะอ�ด โดย
บริิษััทฯ ให้ค์ว�มสำ�ค์ัญกัับกั�ริผลิติสินค์้�ที�มีค์ุณภ�พื่และติ�ม
ม�ติริฐ�นด้วยเค์ร่ิ�องจำักัริที�ทันสมัย กั�ริว�งแผนกั�ริผลิติที�มี
ศกััยภ�พื่ ในปี็ 2564 ท�งบริิษััทฯ มกีัำ�ลังกั�ริผลิติริวมย�งแผ่นริมค์วัน
ย�งแท่ง และย�งผสม อย้่ที� 465,600 ติันติ่อป็ี ทำ�ให้ส�ม�ริถึ
ติอบสนองค์ว�มติ้องกั�ริด้�นป็ริิม�ณและค์ุณภ�พื่ของล้กัค์้�
อุติส�หกัริริมย�งริถึยนติ์ทั�งในและติ่�งป็ริะเทศติ�มเป็้�หม�ยที�
ว�งไว้ และในป็ี 2565 ได้มีกั�ริขย�ยกัำ�ลังกั�ริผลิติเป็็น 515,600 
ติันติ่อป็ี เพื่่�อริองริับกั�ริขย�ยติัวของป็ริิม�ณกั�ริซ่ึ่�อของล้กัค์้�
เดิมและล้กัค์้�ใหม่

สำ�หริับในด้�นม�ติริฐ�นกั�ริรัิบริองต่ิ�ง ๆ บริิษััทฯ ได้ริับริอง
ม�ติริฐ�นค์ุณภ�พื่ (ISO 9001 : 2015), ม�ติริฐ�นริะบบ 
กั�ริจำัดกั�ริสิ�งแวดล้อมในโริงง�นผลิติ (ISO 14001 : 2015), 
ม�ติริฐ�นริะบบกั�ริจัำดกั�ริอ�ชีวอน�มยัและค์ว�มป็ลอดภัย (ISO 
45001 : 2018) ริวมถึึงได้ริับกั�ริริับริองค์ว�มส�ม�ริถึเป็็นห้อง
ป็ฏิิบัติิกั�ริติ�มม�ติริฐ�น ISO/IEC 17025 : 2017 (Certificate 
Of Testing Laboratory Accreditation) และข้อกัำ�หนด 
กัฎริะเบยีบ และเง่�อนไขกั�ริริบัริองค์ว�มส�ม�ริถึห้องป็ฏิบิตัิกิั�ริของ
สำ�นักับริิห�ริและริับริองห้องป็ฏิิบัติิกั�ริกัริมวิทย�ศ�สติร์ิบริิกั�ริ 
โดยห้องป็ฏิิบัติิกั�ริดังกัล่�วยังได้ริับใบอนุญ�ติจำ�กักัริมวิช� 
กั�ริเกัษัติริสำ�หริบัทดสอบค์ณุภ�พื่ย�งพื่�ริ�กัอ่นกั�ริจำดัจำำ�หน�่ย 
Standard Thai Rubber Certificate NO. L64STR20000036780 
(Certification Trade Mark STR 20 CZ) ติ�มพื่ริะริ�ชบัญญัติิ
ค์วบค์ุมย�ง พื่.ศ. 2542 และริะเบียบกัริมวิช�กั�ริเกัษัติริ ว่�ด้วย
หลักัเกัณฑ์์กั�ริอนุญ�ติห้องป็ฏิิบัติิกั�ริย�งแท่งเอสทีอ�ริ์ พื่.ศ. 
2542 

ผลิต่ภัิณฑ์์ข้อง NER 

กลุ่มผลิต่ภิัณฑ์ ์
ยางแผ่นรมควัน

(Ribbed Smoked 
Sheet : RSS)

กลุ่มผลิต่ภิัณฑ์์
ยางแท่ง  

(Standard Thai 
Rubber 20 : 

STR20)

กลุ่มผลิต่ภิัณฑ์์
ยางผสม  

(Mixtures Rubber)

กลุ่มผลิต่ภิัณฑ์์
สินค้าสำาเร็จร้ป  
แผ่นยางพื่ารา
ป้รองปศุสัต่ว์ 

(Livestock 
Rubber Mattress)
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นอกัจำ�กัน้�บริิษััทฯ ยังได้ริับกั�ริรัิบริองริะบบกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริ
ด้�นค์ว�มยั�งย่น EcoVadis เพื่่�อเป็็นกั�ริย่นยันกั�ริดำ�เนินง�นที�
ริับผิดชอบติ่อสังค์มและสิ�งแวดล้อม (CSR : Corporate Social 
Responsibility) และริ�งวัล CSR-DIW Award ป็ริะจำำ�ป็ี 2565 
ในโค์ริงกั�ริส่งเสริมิโริงง�นอุติส�หกัริริมให้มคี์ว�มรัิบผดิชอบต่ิอ
สงัค์มและชมุชนเพื่่�อเป็�้หม�ยกั�ริพัื่ฒน�อย�่งยั�งยน่ (CSR-DIW 
to achieve SDGs) จำ�กักัริมโริงง�นอุติส�หกัริริม ด้วยค์ุณภ�พื่
ของสนิค้์�และม�ติริฐ�นกั�ริริบัริองที�น่�เช่�อถึอ่ดงักัล่�ว ริวมถึงึ
กั�ริได้ริับอนุญ�ติเป็็นผ้้ผลิติและส่งออกัย�งพื่�ริ�ไป็ยังนอกั 
ริ�ชอ�ณ�จำกััริ ทำ�ให้บริิษััทฯ ได้รัิบค์ว�มเช่�อมั�นและค์ว�มไว้ว�งใจำ
จำ�กัล้กัค์้�ในกั�ริสั�งซ่ึ่�อสินค์้�อย่�งติ่อเน่�อง และเป็็นผ้้ผลิติและ
จำำ�หน่�ยย�งแผ่นริมค์วัน ย�งแท่ง และย�งผสมที�มีค์ุณภ�พื่ส้ง

นอกัจำ�กัน้� ในส่วนของกัริะบวนกั�ริกั�ริผลิติของโริงง�นเป็็น 
กั�ริผลิติแบบ Zero Waste หริอ่ อตัิริ�ค์ว�มสญ้เสียจำ�กักั�ริผลิติ
เป็็นศ้นย์ อ�ทิ กั�รินำ�ย�งที�ไม่ติริงค์ุณสมบัติิกัลับม�ผลิติใหม่ 
กั�ริบำ�บัดนำ��เสีย จำึงทำ�ให้บริิษััทฯ ส�ม�ริถึลดป็ริิม�ณขยะของ
เสียติ่อสิ�งแวดล้อม และส�ม�ริถึค์วบค์ุมติ้นทุนที�เกัิดจำ�กักั�ริ
ผลิติได้เป็็นอย่�งดี

กลยุทธ์การข้ายและการจัดจำาหน่าย 
สำ�หริับผลิติภัณฑ์์ย�งธุริริมช�ติิ บริิษััทฯ ใช้กัลยุทธุ์ในกั�ริจำับค์้่

ซึ่่�อข�ย Matching Order ริะหว่�งป็ริิม�ณซึ่่�อวัติถึุดิบกัับป็ริิม�ณ

ข�ยสนิค้์�ในแต่ิละช่วงเวล�ให้สอดค์ล้องกันั เพื่่�อป้็องกันัค์ว�มเสี�ยง

จำ�กัค์ว�มผันผวนของริ�ค์�ย�งพื่�ริ� โดยฝ่��ยกั�ริติล�ดจำะ

กัำ�หนดริ�ค์�ข�ยสินค์้� ติ�มติ้นทุนของวัติถึุดิบ ติ้นทุนกั�ริผลิติ 

และบวกัด้วยอัติริ�กัำ�ไริขั�นติ้นที�ติ้องกั�ริ (Cost Plus Margin) 

ค์วบค์้่ไป็กัับกั�ริพื่ิจำ�ริณ�ริ�ค์�ของติล�ดซึ่่�อข�ยย�งพื่�ริ� 

ลว่งหน�้สงิค์โป็ริ ์(Singapore Commodity Exchange : SICOM), 

ติล�ดซ่ึ่�อข�ยย�งพื่�ริ�ล่วงหน้�เซีึ่�ยงไฮ้้ (Shanghai Future 

Exchange : SHFE) เพื่่�อเป็็นข้อม้ลในกั�ริพิื่จำ�ริณ�กัำ�หนด

ริ�ค์�ข�ยให้แกั่ล้กัค์้� 

สำ�หริับกั�ริข�ยสินค์้� แบ่งป็ริะเภทกั�ริข�ยออกัเป็็น 2 ส่วน ค์่อ 

กั�ริข�ยแบบมีสัญญ�ริะยะย�ว (Long Term Contract) ที�ทำ�

สัญญ�เป็็นริ�ยป็ีและมีกัำ�หนดกั�ริส่งมอบสินค์้�เป็็นริ�ยเด่อน

ติ�มที�ติกัลงกััน และ กั�ริข�ยแบบริ�ยค์รัิ�ง (Spot Contract) 

ชิ่องทางการจัดจำาหน่าย
และกลุ่มล้กค้าเป้าหมาย
ช่องท�งกั�ริจัำดจำำ�หน่�ยแบ่งเป็็น 2 ป็ริะเภท ค์่อ กั�ริข�ย

สินค์้�หน้�โริงง�นและกั�ริข�ยสินค์้�ส่งไป็ยังสถึ�นที�ที�ล้กัค์้�

ริะบุ โดยในป็ี 2565 บริิษััทฯ มีสัดส่วนกั�ริจำำ�หน่�ยไป็ยังผ้้ค์้�

ค์นกัล�ง (Trader) และผ้ผ้ลติิโริงง�นอุติส�หกัริริมย�งลอ้ริถึยนติ์ 

(Manufacturer) และค์ิดเป็็นริ้อยละ 80 และริ้อยละ 20 ติ�ม

ลำ�ดับ สำ�หริับสัดส่วนกั�ริจำำ�หน่�ยในป็ริะเทศและติ่�งป็ริะเทศ

ค์ิดเป็็นริ้อยละ 66 และริ้อยละ 34 ติ�มลำ�ดับ 

ผู้ผลิติใน
อุติสาหกรรม
ยางล้อรถยนติ์

20%
ในประเที่ศ

66%
ผู้ค้าคนกลาง

80%
ติ่างประเที่ศ

34%
กัลุ่มล้กัค์้�หลักั ค์่อ ส�ธุ�ริณริัฐป็ริะช�ชนจำีน ญี�ป็ุ�น สิงค์โป็ริ์ บังค์ล�เทศ และอินเดีย ทั�งน้�บริิษััทฯ ยังติั�งเป็้�หม�ยในกั�ริขย�ยกัลุ่ม
ล้กัค์้�ในป็ริะเทศอินเดีย โดยติั�งเป็้�เพื่ิ�มสัดส่วนยอดข�ยค์ิดเป็็นริ้อยละ 10 ในป็ี 2566 

สััดสั่วนการจำำาหน่าย สััดสั่วนการจำำาหน่าย
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การบริหารความสัมพื่ันธ์
และความรับผิดชิอบกับล้กค้า
บริิษััท นอริ์ทอีส ริับเบอริ์ จำำ�กััด (มห�ชน) มุ่งมั�นในกั�ริผลิติ 

และส่งมอบผลิติภัณฑ์์ที�มีค์ุณภ�พื่ให้กัับล้กัค์้�ติ�มริะยะเวล�ที�

กัำ�หนด ริวมทั�งสริ�้งค์ว�มสัมพัื่นธุที์�ด ีเพ่ื่�อใหเ้กิัดค์ว�มพึื่งพื่อใจำ

สง้สดุ นำ�ไป็ส้ก่ั�ริสริ�้งฐ�นลก้ัค์�้อย�่งยั�งย่น โดยใหค้์ว�มสำ�ค์ญั

ต่ิอป็ริะเดน็ดงักัล่�ว ซึ่ึ�งได้เปิ็ดเผยข้อมล้ในหวัข้อที� 3 กั�ริขบัเค์ล่�อน

ธุุริกิัจำเพ่ื่�อค์ว�มยั�งย่น 

ผลิต่ภิัณฑ์์สินค้าสำาเร็จร้ป
กลยุทธุ์ทางการตลาด
1. กลยุุทธ์์ด้้านผลิตภััณฑ์์

ด้วยกั�ริมุ่งพัื่ฒน�ค์ุณภ�พื่สินค์้�อย่�งติ่อเน่�องกัับป็ริะสบกั�ริณ์

อนัย�วน�นของบริษัิัทฯ ริว่มกับัสถึ�บันวจิำยัและพื่ฒัน�นวตัิกัริริม

ย�งพื่�ริ�ของมห�วิทย�ลัยสงขล�นค์ริินทริ์ ได้ค์ิดค์้นส้ติริ

กั�ริผลิติสินค์้�จำ�กัย�งพื่�ริ�ที�มีค์ุณภ�พื่ส้ง และได้ม�ติริฐ�น

อุติส�หกัริริม อีกัทั�งยังมีกั�ริลงทุนอย่�งติ่อเน่�องในง�นวิจำัย 

โดยพัื่ฒน�ผลิติภัณฑ์์ให้ดียิ�งขึ�น ริวมถึึงเค์ริ่�องจำักัริที�ทันสมัย มี

กัริะบวนกั�ริทำ�ง�นและค์วบคุ์มดว้ยริะบบอัติโนมตัิ ิซึึ่�งค์ริอบค์ลุม

กั�ริผลิติในแติ่ละรุิ่นสินค์้�ที�หล�กัหล�ย ริวมไป็ถึึงกั�ริออกัแบบ

ผลิติภัณฑ์์ให้ติริงกัับค์ว�มติ้องกั�ริและกั�ริใช้ง�นของฟ�ริ์ม

โค์นมแติ่ละป็ริะเภท เพ่ื่�อติอบสนองค์ว�มติ้องกั�ริของล้กัค์้�ใน

กัลุ่มป็ศุสัติว์ทุกั ๆ กัลุ่ม ในกั�ริผลิติสินค์้�แผ่นย�งพื่�ริ�ป้็ริอง

ป็ศุสัติว์ หร่ิอ แผ่นป้็ริองป็ศุสัติว์ ภ�ยใติ้ช่�อแบรินด์ แค์ทเทิลเฟล็

กัซึ่์ (cattleFlex) ส�ม�ริถึแบ่งริุ่นติ�มกัลุ่มเป็้�หม�ยกั�ริติล�ด

และกั�ริใช้ง�น ทั�งหมด 4 ริุ่น 

คุณสำมบ่ติ cattleFlex (Pro) cattleFlex (Tuf) cattleFlex (Calf) cattleFlex (Move)

ข้นาด (กว้าง xยาว) 1.20 x 1.80 ม. 1.20 x 1.80 ม. 0.30 x 1.20 ม. 1.20 x 1.80 ม.

ความหนา 1.50 ชีม. 1.90 ชีม. 1.30 ชีม. 1.50 ชีม.

น�ำาหนัก 36 กิโลกรัม 14 กิโลกรัม 4 กิโลกรัม 43 กิโลกรัม

คุณภิาพื่ ด้่มาก ด้่ ด้่มาก ด้่มาก

วัสดุ ยางธุรรมชีาติิ 100% ยางธุรรมชีาติิ ผสม EVA ยางธุรรมชีาติิ 100% ยางธุรรมชีาติิ 100%

จุดเด่น รุ่นพรีเม่่ยม แข็งแรง ที่นที่าน ราคาจับติ้องได้้ ดู้แลปกป้องลูกวัว ป้องกันการเกิด้อุบัติิเหติุ
ขณะเคลื่อนย้ายวัว

ประเภิทข้องสินค้าแผ่นป้รองปศุสัต่ว์

2. กลยุุทธ์์ทางการขายุ
บริษัิัทฯ ให้ค์ว�มสำ�ค์ญักับัลก้ัค้์�ทุกักัลุม่เป้็�หม�ยในด้�นป็ศุสตัิว์ 
โดยมุ่งสร้ิ�งคุ์ณค์�่ให้กับัผลิติภณัฑ์แ์ละกั�ริบริิกั�ริเพื่่�อติอบสนอง
ค์ว�มพึื่งพื่อใจำและค์ว�มต้ิองกั�ริของล้กัค้์� ทั�งในด้�นค์ุณภ�พื่
สินค์้�และคุ์ณลักัษัณะของกั�รินำ�ไป็ใช้ง�นของล้กัค้์� โดย 
แค์ทเทลิเฟลก็ัซ์ึ่ (cattleFlex) ว�งสดัส่วนกั�ริข�ยติ�มค์ว�มต้ิองกั�ริ

ของติล�ด โดยมีสัดส่วนกั�ริจำัดจำำ�หน่�ยให้กัับล้กัค์้�ในป็ริะเทศ
และติ่�งป็ริะเทศ ค์ิดเป็็นริ้อยละ 5 และ ริ้อยละ 95 ติ�มลำ�ดับ 
บริษัิัทฯ ว�งกัลยทุธ์ุในกั�ริข�ยที�สำ�ค์ญั ค์อ่ กั�ริข�ยผ่�นช่องท�ง
ติัวแทนจำำ�หน่�ยที�ได้ริับกั�ริคั์ดเล่อกัผ่�นติ�มหลักัเกัณฑ์์และ
เง่�อนไขติ�มที�บริิษััทฯ กัำ�หนดไว้ 
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ชิ่องทางการจัดจำาหน่ายและกลุ่มล้กค้าเป้าหมาย 
บริิษััทฯ ทำ�กั�ริจำัดจำำ�หน่�ยผ่�นติัวแทนจำำ�หน่�ยสินค์้�เป็็นหลักั โดยมีกั�ริจำัดจำำ�หน่�ยสินค์้�ติริงไป็ที�ฟ�ริ์มป็ศุสัติว์ เน้นกัลุ่มล้กัค์้� 
ติ่�งป็ริะเทศและในป็ริะเทศ โดยแบ่งสัดส่วนติ�มป็ริะเภทริุ่นสินค์้�

สัดส่วนการข้ายต่ามประเภิทสินค้า

cattleFlex (Pro)

60%cattleFlex Tuf

20%

cattleFlex Move

5%

cattleFlex Calf

15%

สำ�หริับกัลุ่มล้กัค์้�เป็้�หม�ยของแผ่นป้็ริองป็ศุสัติว์แค์ทเทิล
เฟล็กัซึ่์ (cattleFlex) บริิษััทฯ ได้มีค์ัดเล่อกัติัวแทนจำำ�หน่�ยใน
ป็ริะเทศและต่ิ�งป็ริะเทศ ที�มคี์ว�มชำ�น�ญในด้�นป็ศสุตัิว์เป็็นหลักั  
ส�ม�ริถึบริหิ�ริจัำดกั�ริสินค้์�และมคี์ว�มชำ�น�ญในพ่ื่�นที�นั�น ๆ  และ
มคี์ว�มส�ม�ริถึกัริะจำ�ยสินค้์�ได้หล�กัหล�ยช่องท�งและริวดเร็ิว 
ริวมไป็ถึึงกั�ริมีค์ว�มสัมพื่ันธุ์ที�ดีกัับฟ�ริ์มติ่�ง ๆ ในพื่่�นที�

บริษัิัทฯ ใหค้์ว�มสำ�ค์ญักับักั�ริให้บริกิั�ริทั�งกัอ่นและหลงักั�ริข�ย 
โดยทีมง�นที�มีค์ว�มเชี�ยวช�ญในกั�ริติิดติั�งแผ่นป้็ริองป็ศุสัติว์ที�
มีค์ว�มใส่ใจำในริ�ยละเอียดด้�นกั�ริติิดตัิ�งแผ่นป้็ริองป็ศุสัติว์ ซึ่ึ�ง
ให้ค์ว�มสำ�ค์ัญทั�งด้�นสุขภ�พื่และค์ว�มป็ลอดภัยของป็ศุสัติว์ใน
ฟ�ร์ิม และให้ค์ว�มสำ�ค์ญัด้�นค์ว�มทนท�นจำ�กักั�ริใช้ง�นแผ่น
ป็้ริองแค์ทเทิลเฟล็กัซึ่์ เพื่่�อช่วยลดติ้นทุนให้กัับเจำ้�ของฟ�ริ์ม
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โครงสร้างการกำากับด้แลกิจการ 

สำายงานพ่ิฒนาธุุรกิจำ สำายงานซ่ัพิพิลายเชนสำายงานการผลิต สำายงานการตลาด/ 
ควบคุมคุณภาพิ  

และพิ่ฒนาความย่�งยืน

คณะกรรมการสำรรหา  
และพิ่ฒนาความย่�งยืน

ประธุานเจำ้าหน้าที�บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษ่ท

คณะกรรมการ 
ตรวจำสำอบ

คณะกรรมการตรวจำสำอบ

สำายงานบ่ญชี-การเงิน 
/บริหารท่�วไป

คณะกรรมการบริษ่ท

คณะกรรมการบริหาร 
ความเสำี�ยง
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การบริหารจัดการด้านความยั�งยืน

นโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั�งยืน
บริษัิัทฯ มนีโยบ�ยดำ�เนนิธุรุิกัจิำดว้ยค์ว�มค์ำ�นึงถึงึผ้ม้สีว่นไดเ้สยี 

โดยยึดมั�นในหลกัักั�ริกัำ�กับัดแ้ลกิัจำกั�ริที�ดขีององค์ก์ัริ จำริยิธุริริม

ธุุริกัิจำ และ กั�ริป็ฏิิบัติิติ�มกัฎหม�ยและข้อกัำ�หนดติ่�ง ๆ ด้วย

ค์ุณค์่�ค์ว�มยั�งย่นที�เริ�จำะส่งมอบและมุ่งมั�นในกั�ริพื่ัฒน� 

ค์ว�มยั�งย่น ด้วยกั�ริ ส่่งมอบผลิตภัณัฑ์์ธ์รรมชาติ ผ่านนวัตักรรม

การผลิตท่�ม่คุณุคุ่า คุวับคุ่ไ่ปกบัการลด้ผลกระทบต่อส่ิ�งแวัด้ล้อมเพ่ื่�อ

การเตบิโตและมอบส่นิคุ้าไปยัุงผ่บ้ริโภัคุด้้วัยุรอยุยิุ�มและคุวัามสุ่ข

บริิษััทฯ ติริะหนักัถึึงกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำอย่�งมีค์ว�มริับผิดชอบ  

สง่มอบคุ์ณภ�พื่ชวีติิ สร้ิ�งค์ว�มพึื่งพื่อใจำสง้สดุแกัผ่้ม้สีว่นได้เสยี

ทุกักัลุ่ม ไม่ว่�จำะเป็็นล้กัค์้� พื่นักัง�น ค์้่ค์้� สังค์มและชุมชน 

ริวมถึึงมุ่งพื่ัฒน�ธุุริกัิจำส้่ค์ว�มยั�งย่น โดยบริิษััทฯ ได้ผนวกั 

เป็้�หม�ยด้�นกั�ริดำ�เนินง�นเพื่่�อค์ว�มยั�งย่นเข้�กัับกัลยุทธุ ์

กั�ริดำ�เนินง�นของบริษัิัทฯ โดยเริิ�มติั�งแต่ิกัริะบวนกั�ริจัำดซ่ึ่�อวตัิถึดุบิ 

กัริะบวนกั�ริผลิติ กั�ริเพื่ิ�มป็ริะสิทธุิภ�พื่ในกั�ริดำ�เนินง�น และ

กั�ริสริ้�งค์ุณค์่�ริ่วมกัับผ้้มีส่วนได้เสียของบริิษััทฯ ทั�งน้� บริิษััทฯ 

จำึงได้กัำ�หนดกัริอบกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริให้เป็็นแนวป็ฏิิบัติิติ�ม

ม�ติริฐ�นส�กัล โดยมีกัลยุทธุ์กั�ริดำ�เนินง�น ดังน้�

มิต่ิสิ�งแวดล้อม - พื่ัฒนากระบวนการจัดการท่�เป็น
มิต่รต่่อสิ�งแวดล้อมและส่งเสริมระบบเศรษัฐกิจ
หมุนเวียน 
บริิษััทฯ ได้ให้ค์ว�มสำ�คั์ญกัับแนวคิ์ดเศริษัฐกิัจำหมุนเวียน โดย

ให้ค์ว�มสำ�ค์ญัเริ่�องกั�ริจัำดกั�ริของเสยีจำ�กักั�ริผลิติและกั�ริบริโิภค์ 

ด้วยกั�รินำ�วัติถึดุบิที�ผ่�นกั�ริผลติิและบริโิภค์แล้วเข้�ส้ก่ัริะบวนกั�ริ

ผลิติใหม่ หริ่อ กั�รินำ�กัลับม�ใช้ซึ่ำ�� พื่ัฒน�ไป็ส้่พื่ลังง�นสะอ�ด 

ลดผลกัริะทบเชิงลบและเพิื่�มผลกัริะทบเชิงบวกัติ่อเศริษัฐกัิจำ

1. กั�ริใช้ทรัิพื่ย�กัริติ่�ง ๆ ให้เกิัดป็ริะโยชน์ส้งสุด 

2. กั�ริบริหิ�ริจัำดกั�รินำ��โดยกั�รินำ�นำ��เสยีจำ�กักัริะบวนกั�ริผลิติ

กัลับม�บำ�บัดและนำ�กัลับไป็ใช้ในกัริะบวนกั�ริผลิติใหม่

3. กั�ริส่งเสริิมให้พื่นักัง�นติริะหนักัถึึงกั�ริรัิกัษั�และด้แล 

สิ�งแวดล้อม

4. มุ่งส้่กั�ริเป็็นค์�ริ์บอนเป็็นกัล�ง

มิต่ิสังคม - มุ่งมั�นส่้การเป็นองค์กรแห่งการเรียนร้้
เพื่่�อสร้างความผ้กพื่ันและส่งเสริมศักยภิาพื่ข้อง
พื่นักงานผ่านการเรียนร้้อย่างเป็นระบบ 
บริิษััทฯ ถึ่อว่�พื่นักัง�นทุกัค์นในบริิษััทฯ เป็็นค์ริอบค์ริัวเดียวกััน 

กั�ริด้แลทุกัค์นในค์ริอบค์ริัวถ่ึอว่�เป็็นหัวใจำแห่งค์ว�มสำ�ค์ัญ  

ดว้ยเหตินุ้�บริษัิัทฯ จำงึให้ค์ว�มสำ�ค์ญักับักั�ริเสริมิสร้ิ�งองค์ก์ัริแห่ง

กั�ริเริียนร้ิ้ในกั�ริพัื่ฒน�ศักัยภ�พื่ เน้นกั�ริพัื่ฒน�องค์์ค์ว�มริ้้

และทักัษัะค์ว�มส�ม�ริถึของพื่นักัง�น เพื่่�อให้เติิบโติอย่�งยั�งย่น

ไป็พื่ริ้อมกััน
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1. ด้แลและป็ฏิิบัติิกัับพื่นักัง�นอย่�งเป็็นธุริริมและเท่�เทียม 

โดยไม่มีกั�ริแบ่งเช่�อช�ติิ สีผิว ศ�สน� เพื่ศ อ�ยุ ริสนิยม

ท�งเพื่ศ หริ่อ บุค์ค์ลที�ทุพื่พื่ลภ�พื่ เพื่่�อให้พื่นักัง�นทุกัค์น

มีค์ุณภ�พื่ชีวิติที�ดีขึ�น 

2. กั�ริพัื่ฒน�บุค์ล�กัริในองค์์กัริ โดยมีกั�ริว�งแผนกั�ริฝ่ึกั

อบริมอย่�งติ่อเน่�อง 

3. กั�ริด้แล สุขอน�มัย และค์ว�มป็ลอดภัยในกั�ริทำ�ง�น 

4. กั�ริดำ�เนินง�นด้�นกั�ริพัื่ฒน�ชุมชน ให้กั�ริสนับสนุน  

ช่วยเหลอ่และอ�ส�ทำ�กัจิำกัริริมที�เป็็นป็ริะโยชน์ต่ิอชมุชน เพื่่�อ

พื่ัฒน�ค์ว�มเป็็นอย้่และสภ�พื่แวดล้อมของชุมชนในสังค์ม 

มิต่ิเศรษัฐกิจ - ส่งเสริมการสร้างนวัต่กรรมเพื่่�อ
พื่ัฒนาสินค้าท่�ม่คุณภิาพื่ต่รงต่ามความต่้องการ
ข้องล้กค้า 
บริิษััทฯ ได้ติริะหนักัถึึงค์ว�มสำ�ค์ัญของกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลง 

กั�ริค์ิดเชิงนวัติกัริริมเพื่่�อให้กั�ริทำ�ง�นส�ม�ริถึริับม่อกัับสภ�วะ

กั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงในป็ัจำจุำบันได้มีอย่�งมีป็ริะสิทธุิภ�พื่ มุ่งเน้น

ในกั�ริทำ�กั�ริติริวจำสอบย้อนกัลับและมีช่องท�งในกั�ริเข้�ถึึง

เกัษัติริกัริม�กัขึ�น

1. พื่ัฒน�นวัติกัริริมด้�นกั�ริผลิติสินค์้� ริวมทั�งนวัติกัริริม

ติ่�ง ๆ ในบริิษััทฯ ที�ส�ม�ริถึเข้�ถึึงเกัษัติริกัริ เพ่ื่�ออำ�นวย 

ค์ว�มสะดวกัให้กัับเกัษัติริกัริม�กัขึ�น

2. มุ่งมั�นในกั�ริเพิื่�มผลป็ริะเมินกั�ริกัำ�กัับด้แลกิัจำกั�ริให้อย้่

ในเกัณฑ์์ดีเยี�ยม 

3. บริิห�ริ ด้แลริักัษั�และจำัดกั�ริห่วงโซึ่่อุป็ท�น ริวมทั�ง 

กั�ริจัำดซ่ึ่�ออย่�งยั�งย่น

จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ 
ในกั�ริทบทวนกั�ริกัำ�กัับด้แลกิัจำกั�ริที�ดี ค์ณะกัริริมกั�ริบริิษััท

ได้จำัดให้มีกั�ริทบทวนป็รัิบป็รุิงเป็็นป็ริะจำำ�ทุกัป็ี มีหลักัป็ฏิิบัติิ

ของจำริริย�บริริณและจำริิยธุริริม เป็็นส่วนหนึ�ง เพ่ื่�อให้กัริริมกั�ริ 

ผ้้บริิห�ริและพื่นักัง�นของบริิษััทฯ ป็ฏิิบัติิหน้�ที�ด้วยค์ว�ม

ซึ่่�อสตัิยส์จุำริติิ ป็ฏิบัิติติิ�มกัฎหม�ยและริะเบยีบขอ้บังค์บั ยดึหลกัั

นิติิธุริริม มีค์ว�มโป็ริ่งใส และค์ว�มมีค์ุณธุริริม ให้ค์ว�มสำ�ค์ัญ

ติ่อผ้้ถึ่อหุ้น ล้กัค์้� ค์้่ค์้� มีค์ว�มรัิบผิดชอบติ่อพื่นักัง�น ชุมชน 

สงัค์มและสิ�งแวดลอ้มและยงัค์ำ�นงึถึงึผ้ม้สีว่นไดเ้สียทุกักัลุม่ โดย

มรีิ�ยละเอียดจำริริย�บริริณและจำริยิธุริริมในด้�นติ�่ง ๆ  ดงัติอ่ไป็น้�

• หมวดที� 1 จำริริย�บริริณของค์ณะกัริริมกั�ริ  

ผ้้บริิห�ริ และ พื่นักัง�น

• หมวดที� 2 จำริริย�บริริณธุุริกัิจำ

• หมวดที� 3 กั�ริติ่อติ้�นทุจำริิติและกั�ริริ้องเรีิยน 

(ส�ม�ริถึด้ริ�ยละเอียดเพิื่�มเติิมได้ที�เว็บไซึ่ติ์บริิษััทฯ www.

nerubber.com)

บริิษััทฯ ยังส่งเสริิมให้ค์้่ค์้�ของบริิษััทฯ มุ่งเน้นในกั�ริทำ�ธุุริกัิจำ

อย่�งยั�งย่น โดยค์ำ�นึงถึึงสิ�งแวดล้อมสังค์ม และ บริริษััทภิบ�ล 

ท�งบริิษััทฯ จำึงได้มีกั�ริกัำ�หนดจำริริย�บริริณค์้่ค์้� เพื่่�อใช้เป็็น

แนวท�งในกั�ริป็ฏิิบัติิในกั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำให้สอดค์ล้องกัับ 

ข้อกัำ�หนด กัฎหม�ยและจำริริย�บริริณบริษัิัทฯ อกีัทั�งในปี็ 2565 

บริิษััทฯ ได้จำัดติั�งค์ณะทำ�ง�นเพื่่�อค์ว�มยั�งย่น (ESG) หน้�ที�

ค์ว�มริับผิดชอบของค์ณะทำ�ง�นได้อ้�งอิงจำ�กันโยบ�ย 

กั�ริจำดักั�ริและกั�ริพัื่ฒน�ค์ว�มยั�งยน่ เพ่ื่�อเป็็นกั�ริกัำ�หนดขอบเขติ

ค์ว�มรัิบผิดชอบอย่�งมีป็ริะสิทธุิภ�พื่ และเป็็นไป็ติ�มเป็้�หม�ย

ที�องค์์กัริว�งไว้

คณะทำางานด้านการจำ่ดการและพิ่ฒนาความย่�งยืน ESG

คุณสมบัต่ิ รายชิื�อคณะทำางาน ต่ำาแหน่ง

1 นางสาวเกศนรี จองโชีติิศิริกุล ประธุานคณะที่ำางานฯ

2 นางสาวปาร์ย อรรถพ่สาล รองประธุานคณะที่ำางานฯ

3 นายวิที่วัส  ปักนก คณะที่ำางานด้้านสิ�งแวด้ล้อม

4 นายบุญธุรรม บุติรแสน คณะที่ำางานด้้านสังคม

5 นางสาวเจนจิรา  เย็นใจ คณะที่ำางานด้้านธุรรมาภิบาล

6 นางสาวพัชีชีา สารีงาน เลขานุการคณะที่ำางานฯ
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NER

การ
จััดเก็บ

การผลิิตการขนส่่ง
กระจัายส่ินค้้า

ลิูกค้้า

การขาย
แลิะการตลิาด

ยาง RSS

ยาง MIXTURES ผลิิตภััณฑ์์สำำาเร็็จร็ูป

ยาง STR

SOLAR
BIOGAS
HEAT

ร็ถบร็ร็ทุุก

ขนสำ่งทุางเรื็อ

TRADER

คลิังสำินค้า

โร็งงาน

BUSINESS 
MATCHING 
(B2B)

ซื้ื�อขาย
ผ่านร็ะบบ 
ELECTRONIC

การจัดการผลกระทบต่่อผ้้ม่ส่วนได้เส่ยในห่วงโซ่่คุณค่า
ข้องธุรกิจ (Value Chain)

ห่วงโซ่่คุณค่าทางธุรกิจ

14 รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2565
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)



- การจัด้หาวัติถุด้ิบ 
ที่างการเกษติร

- การผลักด้ันและ 
ส่งเสริมเกษติรกร 
ให้ผลิติยางพารา 
ที่่่สะอาด้และม่คุณภาพ

- การบริหารจัด้การ 
ความเส่่ยงจาก 
ความผันผวนของ 
ราคายางพารา

- การส่งเสริมคุณภาพ
ชี่วิติของเกษติรกร

- การคำาน่งถ่ง 
การเคารพ 
สิที่ธิุมนุษยชีน

- การสนับสนุนและ 
การส่งเสริมให้ใชี้ 
สารเคม่ที่่่ ไม่กระที่บ 
ติ่อสิ�งแวด้ล้อม

การจัดซ่ื�อ

- กำาหนด้ราคาขาย 
ที่่่เหมาะสม

- พัฒนาคุณภาพของ
สินค้าและบริการ 
อย่างติ่อเนื่อง

- มองหาติลาด้ใหม่ ๆ  
เพ่่อลด้ความเส่่ยง 
ของการกระจุกตัิว 
ของลูกค้า

- การเพ่�มผลิติภัณฑ์์
สำาเร็จรูป

- สามารถติรวจสอบ
ย้อนกลับวัติถุดิ้บได้้

- ชี่องที่างการสื่อสาร 
ของบริษัที่ฯ

- การสื่อสารข้อมูลให้
ลูกค้าที่ราบ

- การติรวจเช็ีคสินค้า
ครั�งสุด้ที่้ายติาม
มาติรฐานก่อนจัด้ส่ง

- การจัด้เก็บสินค้า 
ให้เป็นระเบ่ยบง่าย 
ติ่อการบรรจุ

- การบริหารสินค้า
คงคลัง 
ให้ม่ประสิที่ธิุภาพ

- เพ่�มประสิที่ธิุภาพใน
การขนส่ง

- การคัด้เลือก 
ผู้ประกอบการ 
ที่่่คำาน่งถ่ง 
สิที่ธิุมนุษยชีน

- คำาน่งถ่งระดั้บ 
ความพึงพอใจ 
ของลูกค้า

- พัฒนาคุณภาพของ
สินค้าและบริการ 
อย่างติ่อเนื่อง

- สามารถติรวจสอบ
ย้อนกลับวัติถุด้ิบได้้

- ชี่องที่างการสื่อสาร 
ของบริษัที่ฯ

- การสื่อสารข้อมูล 
ให้ลูกค้าที่ราบ

- การคัด้เลือกวัติถุด้ิบ 
ที่่่ม่คุณภาพเหมาะสม
กับราคา

- การบริหารจัด้การ
อย่างเป็นระบบของ 
ลานรับวัติถุด้ิบ

- การคำาน่งถ่ง 
ความปลอด้ภัย 
อย่างครบวงจร

- การคำาน่งถ่ง 
ผลกระที่บติ่อ 
สิ�งแวด้ล้อม ชุีมชีน 
สังคม

- การบริหารจัด้การ 
กระบวนการผลิติให้ม ่
ของเส่ยออกมาน้อย 
ที่่่สุด้หรือไม่ม่เลย

- การรักษาคุณภาพ 
ของสินค้าให้ม่ 
ความนิ�งสมำ่าเสมอ

- การคำาน่งถ่งการใชี้
พลังงานที่่่คุ้มค่าและ
เกิด้ประโยชีน์สูงสุด้

- การเพ่�มนวัติกรรมใน
การผลิติเพ่่อเพ่�ม 
ความสามารถ 
ในการผลิติให้สูงข้�น

- การเพ่�มศักยภาพของ 
พนักงาน ด้้วยการให้
ความรู้และอบรม 
ติามแผนงาน

- คำาน่งถ่งความปลอด้ภัย
 ของการด้ำาเนินงานที่ั�ง
 ที่างด้้านบุคลากร 

อุปกรณ์ติ่าง ๆ
- การบำารุงรักษา

เครื่องจักรและอุปกรณ์

การจัดเก็บ
วัต่ถุุดิบ

การต่ลาด
และการข้าย

การข้นส่ง
และการ

กระจายสินค้า

ล้กค้า 
ผ้้บริโภิค

การผลิต่

การจััด้ซื้่�อ/จััด้หาวััตถุุด้ิบ เพื่่�อกั�ริผลิติอย่�งมีป็ริะสิทธุิภ�พื่

และเพีื่ยงพื่อ บริิษััทฯ มุ่งเน้นไป็ในส่วนของกั�ริจัำดห�วัติถึุดิบ

ท�งกั�ริเกัษัติริ มีกั�ริผลักัดันและส่งเสริิมเกัษัติริกัริให้ทำ� 

กั�ริผลิติย�งพื่�ริ�ที�สะอ�ด ป็ริ�ศจำ�กัสิ�งเจำอ่ป็น เพ่ื่�อให้ได้วตัิถุึดบิ

ที�มีค์ุณภ�พื่ติริงติ�มม�ติริฐ�นของบริิ ษััทฯ ริวมทั� ง ใน 

กั�ริบริหิ�ริจัำดกั�ริค์ว�มเสี�ยงจำ�กัค์ว�มผันผวนของริ�ค์�ย�งพื่�ริ� 

ค์วบค์้่กัับกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริค์้่ค์้� โดยค์ำ�นึงถึึงผลกัริะทบติ่อ 

สิ�งแวดล้อม ค์ว�มริับผิดชอบติ่อสังค์ม และ หลักักั�ริกัำ�กัับ

ด้แลกิัจำกั�ริที�ดี

การจััด้เก็บวััตถุุดิ้บ กั�ริจัำดเกั็บวัติถึุดิบที�เป็็นมิติริติ่อสิ�งแวดล้อม 

บริิษััทฯ มีริะบบกั�ริจัำดเกั็บที�ส�ม�ริถึลดมลภ�วะท�งอ�กั�ศ อีกั

ทั�งยังค์ำ�นึงถึึงค์ว�มป็ลอดภัยจำ�กักั�ริจัำดเกั็บวัติถึุดิบ ริวมทั�ง

ค์ำ�นึงถึึงผลกัริะทบติ่อชุมชน สังค์ม และ สิ�งแวดล้อม

 

กระบวันการผลติ บริษัิัทฯ ใหค้์ว�มสำ�ค์ญัและใส่ใจำในทุกัขั�นติอน

ของกั�ริผลิติสินค์้� โดยมุ่งเน้นกั�ริสริ้�งค์ว�มมั�นใจำให้แกั่ล้กัค์้�

ว่�เป็็นสินค์้�มีค์ุณภ�พื่ดี โดยนำ�นวัติกัริริมและเทค์โนโลยีเข้�ม�

พื่ัฒน�กัริะบวนกั�ริผลิติให้ได้สินค์้�ที�มีค์ุณภ�พื่ติ�มม�ติริฐ�น

ส�กัล  นอกัจำ�กัน้�ยังค์ำ�นึงถึึงผลกัริะทบจำ�กักัริะบวนกั�ริผลิติ

ที�อ�จำส่งผลกัริะทบติ่อชุมชน สังค์ม และ สิ�งแวดล้อม โดยได้

จำัดตัิ�งทีมชุมชนสัมพื่ันธุ์ เพ่ื่�อเฝ่้�ติิดติ�มผลกัริะทบ ห�แนวท�ง

ในกั�ริป็้องกัันแกั้ไข และช่วยสริ้�งค์ว�มสัมพื่ันธุ์กัับชุมชนริอบ

ข้�งโริงง�น

การตลาด้และการขายุ บริิษััทฯ มีกั�ริว�งแผนกั�ริติล�ดและ 

กั�ริข�ยสำ�หรัิบลก้ัค้์� โดยใช้กัลยุทธ์ุในกั�ริจัำบค์้ซ่่ึ่�อข�ย ที�เริยีกัว่� 

“Matching Order” ขณะเดียวกัันก็ัมีกั�ริขย�ยฐ�นติล�ดใหม่ไป็

ยังป็ริะเทศติ่�ง ๆ  โดยยึดหลักัส่งมอบผลิติภัณฑ์์ที�มีค์ุณภ�พื่ให้

กัับล้กัค์้�ติ�มริะยะเวล�ที�กัำ�หนด ริวมทั�งสริ้�งค์ว�มสัมพื่ันธุ์ที�ดี 

เพื่่�อให้เกิัดค์ว�มพึื่งพื่อใจำส้งสุด 

การขนส่่งและการกระจัายุส่ินคุ้า บริิษััทฯ มีริะบบกั�ริบริิห�ริ

กั�ริขนส่งและกั�ริกัริะจำ�ยสินค์้�เพื่่�อส่งมอบสินค์้�ให้ถึึงม่อ

ล้กัค์้�อย่�งริวดเริ็ว ติริงติ่อเวล� โดยมีกั�ริจำัดจำำ�หน่�ยสินค์้�ไป็ 

ยังล้กัค์้�ทั�งในและติ่�งป็ริะเทศ นอกัจำ�กัน้� ยังค์ำ�นึงในเริ่�องของ

กั�ริคั์ดเล่อกัผ้้ป็ริะกัอบกั�ริที�ค์ำ�นึงถึึงหลักัสิทธุิมนุษัยชน

ล่กคุ้า ผ่้บริโภัคุ บริิษััทฯ ให้ค์ว�มสำ�คั์ญกัับกั�ริวิจำัยและพื่ัฒน�

ผลิติภัณฑ์์ใหม่ ๆ โดยมุ่งเน้นในกั�ริพื่ัฒน�ค์ุณภ�พื่สินค้์�และ

บริกิั�ริอย่�งต่ิอเน่�อง เพ่ื่�อให้ได้สนิค้์�ติ�มม�ติริฐ�นส�กัล ริวมทั�ง

มีริะบบติริวจำสอบย้อนกัลับติั�งแติ่แหล่งที�ม�ของวัติถึุดิบ 

จำนถึึงม่อล้กัค์้�อย่�งริวดเริ็วและติริงติ่อเวล� เพื่่�อติอบสนอง 

ค์ว�มติ้องกั�ริของล้กัค์้�
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ผ้้ม่ส่วน
ได้เส่ย

ความต่้องการ
และการคาดหวัง

การดำาเนินงาน
เพื่่�อต่อบสนอง
ความต่้องการ 

ชิ่องทางการม่ส่วนร่วม

พื่นักงาน • ความมั่นคงและความก้าวหน้า 
ในการทำางาน

• การได้รับค่าตอบแทนและ
สัวัสัดิการที่ดี 

• ความปลอดภัยจำากการทำางาน
• สัภาพแวดล้อมในการทำางาน  

(เช่น กลิ่น, การปรับปรุงพื้นที่
ภายในโรงงาน)

• การปรับตัวให้สัอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงใน 
การดำาเนินธุรกิจำของบริษัทฯ

• ความสัมดุลระหว่างการทำางาน
และชีวิตสั่วนตัว

• การสั่งเสัริมและพัฒนาทักษะ 
ความรู้พนักงานอย่างต่อเนื่อง

• การปรับปรุงสัวัสัดิการตาม
ความต้องการอย่างเหมาะสัม

• มาตรฐานการดำาเนินงาน 
ISO14001, 45001

• การสัำารวจำการมีสั่วนร่วม 
ของพนักงาน

• การรับฟังความเห็นของพนักงาน
เพื่อนำามาใช้ในการจำัดทำาแผน
ความต้องการของพนักงาน 

• ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
• จำัดกิจำกรรมการมีสั่วนร่วมกับ

พนักงาน 

สังคม
และชิุมชิน 

• การรับฟังและให้ความสัำาคัญ 
กับเสัียงสัะท้อนของชุมชน

• ข้อร้องเรียนที่ได้รับการดูแล 
อย่างเป็นธรรม

• การดำาเนินธุรกิจำด้วยความ
ปลอดภัยและรับผิดชอบต่อสัังคม

• การมีสั่วนร่วมในกิจำกรรม 
ของชุมชน

• การสั่งเสัริมความรู้ให้กับ 
คนในชุมชน

• ความโปร่งใสัในการดำาเนินงาน 
• การสัร้างรายได้ให้กับชุมชน
• การปลูกจำิตสัำานึกให้ประชาชน

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสัิ่งแวดล้อม

• การดำาเนินงานด้วย 
ความรับผิดชอบ

• การนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช้ เพื่อการดำาเนินงานที่เป็น
มิตรกับสัังคม ชุมชน และ 
สัิ่งแวดล้อม

• การให้ความสัำาคัญกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

• การสันับสันุนการสัร้างงาน 
และรายได้ในชุมชน

• การว่าจำ้างแรงงานในชุมชน 
ที่บริษัทฯ เข้าไปดำาเนินธุรกิจำ

• การสั่งเสัริมคุณภาพ 
ความเป็นอยู่ร่วมพัฒนาชุมชน 
สัังคม ประเพณี และ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

• คณะทำางานฯเข้าพบปะ 
เยี่ยมเยียน รับฟังข้อเสันอแนะ  
และข้อร้องเรียน 
การประชุมร่วมกับผู้นำาชุมชน 
และหน่วยงานราชการ

• คณะทำางานฯ เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นหากมีผลกระทบ
ต่อชุมชน

• การร่วมกิจำกรรมเพื่อสั่งเสัริม
วัฒนธรรมอันดีของชุมชน

• ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
ของบริษัทฯ

ค้่ค้า กระบวนการจำัดจำ้างจำัดซื้อ 
ที่สัะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง  
โปร่งใสั และเป็นธรรม
• ราคารับซื้อวัตถุดิบในราคา 

ที่พึงพอใจำทั้ง 2 ฝ่าย
• การให้ข้อมูลในเรื่องการดูแล 

ด้านความปลอดภัยในระหว่าง
การปฏิบัติงานในโรงงาน 

• การปฏิบัติตามนโยบาย 
การจำัดซื้อจำัดจำ้าง

• คู่ค้าได้รับการอบรมด้าน 
ความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน 
ครบทุกราย 

การประชุมอบรมและสััมมนา 
กับคู่ค้า 
• แบบสัำารวจำความพึงพอใจำ
• กระบวนการคัดเลือกและ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของคู่ค้าและผู้รับเหมา 
อย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ผ้้ม่ส่วนได้เส่ยในห่วงโซ่่คุณค่าธุรกิจ
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ผ้้ม่ส่วน
ได้เส่ย

ความต่้องการ
และการคาดหวัง

การดำาเนินงาน
เพื่่�อต่อบสนอง
ความต่้องการ 

ชิ่องทางการม่ส่วนร่วม

ล้กค้า การผลิตสัินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน 
• การปฏิบัติตามข้อตกลง 

ในการซื้อขาย 
• ความสัามารถในการแก้ไข 

ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสัม 
และ ทันเวลา 

• การรักษาข้อมูลความลับ 
ของลูกค้า

• การได้รับสัินค้าคุณภาพดี  
และ ตรงต่อเวลา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อสัิ่งแวดล้อมและสัังคม 
• การปฏิบัติตามจำริยธรรม  

จำรรยาบรรณด้านการปฏิบัต ิ
ต่อลูกค้า

• มาตรฐานการดำาเนินงาน  
ISO 9001, 14001

• การรักษามาตรฐานคุณภาพให้
คงที่สัม่ำาเสัมอ

• การพบลูกค้าอย่างสัม่ำาเสัมอ
• การให้ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ 
• แบบสัำารวจำความพึงพอใจำ 

ของลูกค้า

นักวิเคราะห์ /
ผ้้ถุือหุ้น

การเปิดเผยข้อมูลที่สัำาคัญ 
และจำำาเป็น เกี่ยวกับการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างชัดเจำน 
และทันต่อเหตุการณ์
• การจำ่ายเงินปันผลอย่าง

สัม่ำาเสัมอ
• การดำาเนินธุรกิจำด้วย 

ความโปร่งใสั
• การมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
• สัิทธิของผู้ถือหุ้น
• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง 

เท่าเทียม

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์
การเปิดเผยข้อมูล
• การดำาเนินธุรกิจำให้ดำาเนินไป

อย่างสัอดคล้องกับวิสััยทัศน ์
และเป้าหมาย

• การจำ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
ตามนโยบายที่กำาหนด

• การประชุมสัามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำำาปี

• การประชุมนักวิเคราะห์
• กิจำกรรมพบนักลงทุน
• รายงานผลประกอบการ 

รายไตรมาสั
• การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต ์

ของบริษัทฯ
• การติดต่อนักลงทุนสััมพันธ์
• ช่องทางการรายงานเบาะแสั 

และการร้องเรียน

องค์กร
ท่�เก่�ยวข้้อง

การปฏิบัติงานสัอดคล้อง 
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับที่กำาหนด
• ระบบการจำัดการสัิ่งแวดล้อม 

ที่เป็นมาตรฐาน
• การให้ความร่วมมือสันับสันุน 

กับหน่วยงานภาครัฐ

• การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับตามที่กฎหมายกำาหนด

• การให้ความร่วมมือกับโครงการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ

การพบปะ พูดคุย ชี้แจำง และเข้าร่วม
โครงการต่างๆ
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การเข้้าร่วมเป็นสมาชิิกกับองค์กรต่่าง ๆ
เพื่่�อการพื่ัฒนาอย่างยั�งยืน

สัภาอุตสัาหกรรมแห่งประเทศไทย สัมาคมการจำัดการธุรกิจำแห่งประเทศไทย

สัมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย

สัมาคมยางพาราไทย

สัภาผู้สั่งสัินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

สัภาอุตสัาหกรรมจำังหวัดบุรีรัมย์
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การจัดการด้านความยั�งยืนในมิต่ิสิ�งแวดล้อม

บริิษััทฯ มุ่งมั�นส้่ค์ว�มเป็็นผ้้นำ�ด้�นกั�ริผลิติย�งพื่�ริ�และ 

กั�ริพื่ฒัน�อย่�งยั�งย่น ด้วยกั�ริสร้ิ�งสริริค์์กั�ริผลติิสนิค้์�ที�เป็็นมติิริ

ติ่อสิ�งแวดล้อม ลดของเสียในกัริะบวนกั�ริผลิติเป็็นศ้นย์ (Zero 

Waste) บริิห�ริจำัดกั�ริกั�ริใช้ทรัิพื่ย�กัริอย่�งค์ุ้มค์่� ติริะหนักั

ถึึงกั�ริมีส่วนริ่วมในกั�ริแกั้ไขป็ัญห�ภ�วะโลกัริ้อน  ลดกั�ริ

ป็ล่อยมลพิื่ษัออกัส้่ธุริริมช�ติิ เพื่ิ�มท�งเล่อกักั�ริใช้พื่ลังง�น

หมุนเวียนในริ้ป็แบบติ่�ง ๆ ทั�งน้�เพื่่�อเสริิมสริ้�งค์ุณค์่�ของ

ผลิติภัณฑ์์ให้แกั่ผ้้มีส่วนได้เสียและติอบสนองค์ว�มพื่ึงพื่อใจำ

ส้งสุดของล้กัค์้� ด้วยกั�ริแสดงค์ว�มริับผิดชอบติ่อสังค์มและ

สิ�งแวดล้อมที�มุ่งเน้นให้เกัิดกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริอย่�งยั�งย่นให ้

เกัดิขึ�นอย่�งแท้จำริงิ ติ�มแนวท�งกั�ริบริหิ�ริจำดักั�ริติ�มม�ติริฐ�น

ส�กัลสำ�หรัิบริะบบกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริสิ�งแวดล้อม (ISO14001/

EMS) ม�ดำ�เนินกั�ริในองค์์กัริ โดยบริิษััทฯ ได้เผยแพื่ริ่นโยบ�ย

กั�ริจัำดกั�ริสิ�งแวดล้อมไว้บนเว็บไซึ่ติ์ของบริิษััท https://www.

nerubber.com/energy-and-environmental-care 

สำ�หริับป็ี 2565  บริิษััทฯ ได้จัำดกัิจำกัริริมเพื่่�อบริิห�ริจัำดกั�ริและ

อนุริักัษั์พื่ลังง�นหล�ยโค์ริงกั�ริ โดยมีริ�ยละเอียดดังน้�

1. กั�ริเข้�ร่ิวมโค์ริงกั�ริบริหิ�ริจำดักั�ริก๊ั�ซึ่เร่ิอนกัริะจำกั ร่ิวมกับั

กัริมโริงง�นอุติส�หกัริริม และองค์์กั�ริบริิห�ริกั๊�ซึ่ 

เริอ่นกัริะจำกั (องค์์กั�ริมห�ชน) หริอ่ อบกั. ในโค์ริงกั�ริ “NER 

360 Degree ZERO WASTE” ผลิติไฟฟ้�จำ�กักั๊�ซึ่ชีวภ�พื่

จำ�กัหญ้�เนเป็ียริ์ขน�ด 4.38 เมกัะวัติติ์

2. กั�ริติิดติั�งแผงผลิติพื่ลังง�นไฟฟ้�จำ�กัพื่ลังง�นแสงอ�ทิติย์  

(Solar rooftop) จำ�กัเดมิ 1 เมกัะวตัิต์ิ เพิื่�มขึ�นอกีั 3 เมกัะวตัิต์ิ 

ริวมมีพื่ลังง�นไฟฟ้�จำ�กัพื่ลังง�นแสงอ�ทิติย์ ขน�ด 

กัำ�ลังกั�ริผลิติ 4 เมกัะวัติติ์ เพื่่�อใช้เป็็นพื่ลังง�นทดแทนใน

กัริะบวนกั�ริผลิติย�งแท่งเฟส 1 (STR1) โดยลดกั�ริซ่ึ่�อ

พื่ลังง�นจำ�กัไฟฟ้�ส่วนภ้มิภ�ค์ได้ 1,556.278 เมกัะวัติต์ิ

การดำาเนินงานด้านสิ�งแวดล้อม “พัื่ฒนากระบวนการจัดการท่�เป็นมิต่รต่่อสิ�งแวดล้อม
และส่งเสริมระบบเศรษัฐกิจหมุนเวียน”

ชั�วโมงติอ่ป็ ีค์ดิเป็็นป็ริะม�ณ 6.23 ล�้นบ�ท และลดป็ริมิ�ณ 

กั�ริป็ล่อยกั๊�ซึ่เริ่อนกัริะจำกัได้ 778 ติันค์�ริ์บอนไดออกัไซึ่ด์

เทียบเท่�

3. กั�ริดำ�เนินโค์ริงกั�ริผลิติก๊ั�ซึ่ชีวภ�พื่ที�กัำ�ลังผลิติขน�ด 

2 เมกัะวัติต์ิ เพื่่�อใช้ทดแทนพื่ลังง�นค์ว�มร้ิอนสำ�หริับ 

อบย�งในกัริะบวนกั�ริผลิติย�งแท่งเฟส 1 (STR1) โดยลดกั�ริซ่ึ่�อ

แก๊ัสหุงต้ิมลงได้ 453,877 กัโิลกัรัิม ค์ดิเป็็นจำำ�นวนเงนิป็ริะม�ณ 

9.35 ล้�นบ�ท และลดป็ริิม�ณกั�ริป็ล่อยกั๊�ซึ่เร่ิอนกัริะจำกั

ได้ 663.6 ติันค์�ริ์บอนไดออกัไซึ่ด์เทียบเท่� และเพ่ื่�อใช้

ทดแทนพื่ลังง�นจำ�กัไฟฟ้�ส่วนภ้มิภ�ค์ได้ 5,037 เมกัะ

วัติติ์ชั�วโมงติ่อป็ี  ค์ิดเป็็นป็ริะม�ณ 20.15 ล้�นบ�ท และ

ลดป็ริิม�ณกั�ริป็ล่อยกั๊�ซึ่เริ่อนกัริะจำกัได้ 2,518.05 ติัน

ค์�ริ์บอนไดออกัไซึ่ด์เทียบเท่�

4. กั�ริส่งเสริิมให้มีแผนกั�ริซึ่่อมบำ�ริุงเค์ริ่�องจำักัริเชิงป็้องกััน

อย่�งติ่อเน่�อง เพื่่�อลดกั�ริใช้พื่ลังง�นเกัินจำำ�เป็็น 

5. กั�ริติิดติ�มกั�ริใช้พื่ลังง�นไฟฟ้�ในกัริะบวนกั�ริผลิติ 

ย�งแท่งเพื่่�อนำ�ใช้ในกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริกั�ริใช้พื่ลังง�น

ทดแทน (ไฟฟ้�) 

6. กั�รินำ�นำ��ริ้อนที�เกิัดจำ�กัริะบบสริ้�งพื่ลังง�นค์ว�มริ้อน

จำ�กั Boiler ม�ใช้ในกั�ริล้�งเกั๊ะอบย�ง เพ่ื่�อช่วยให ้

สิ�งสกัป็ริกัหลุดออกัง่�ย ลดกั�ริใช้พื่ลังง�นไฟฟ้�เค์ร่ิ�องอัด

แริงดันส้งในกั�ริฉ้ดนำ��ล้�งเกัะ

7. กั�ริติิดติั�งท่อนำ�ค์ว�มริ้อนจำ�กัเติ�อบส่วนท้�ยกัลับเข้�ไป็

ที�เติ�อบส่วนติ้นเพื่่�อลดป็ริิม�ณเช่�อเพื่ลิงในกั�ริเริ่งและ

ริักัษั�อุณหภ้มิในเติ�อบให้มีค์่�ติ�มที�ติ้องกั�ริ

8. กั�ริลดกั�ริใช้ขยะพื่ล�สติิกั ส่งเสริิมให้มีกั�ริคั์ดแยกัขยะ

อย่�งเป็็นริะบบ และนำ�ขยะพื่ล�สติิกัไป็บริิจำ�ค์ให้แกั ่

หน่วยง�นติ่�ง ๆ

9. กั�ริส่งเสริิมกั�ริป็ล้กัจิำติสำ�นึกัด้�นกั�ริอนุริักัษั์พื่ลังง�นให้

แกั่พื่นักัง�น

19รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2565
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)



การบริหารจัดการสิ�งแวดล้อม
บริิษััทฯ มุ่งมั�นส้่ค์ว�มเป็็นผ้้นำ�ในกั�ริผลิติย�งพื่�ริ�และกั�ริพื่ัฒน�อย่�งยั�งย่น ด้วยกั�ริสริ้�งสริริค์์กั�ริผลิติสินค์้�ที�เป็็นมิติริติ่อ 

สิ�งแวดล้อม ลดของเสียในกัริะบวนกั�ริผลิติเป็็นศน้ย ์(Zero Waste) เสริมิสร้ิ�งค์ณุค์�่ใหแ้กัผ่้ม้สีว่นไดเ้สยีและติอบสนองค์ว�มพื่งึพื่อใจำ

ส้งสุดของล้กัค์้� โดยป็ฏิิบัติิอย่�งเป็็นริ้ป็ธุริริมและนำ�ริะบบกั�ริจัำดกั�ริสิ�งแวดล้อม (ISO14001/EMS) ม�ดำ�เนินกั�ริในองค์์กัริ เพื่่�อ

แสดงค์ว�มริับผิดชอบติ่อสังค์มและสิ�งแวดล้อม ที�มุ่งเน้นกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริอย่�งยั�งย่น 

กลยุทธ์ ทิศทางกลยุทธ์ เป้าหมายการดำาเนินงาน

1. ลดของเสัีย 
ในกระบวนการผลิต
เป็นศูนย์  
(Zero Waste)

1. ลดของเสีัยท่ีจำะเกิดขึ้นจำากกระบวนการผลิตยางในทุก
รูปแบบตั้งแต่การคัดแยกความเสัียหาย การนำากลับไป
ใช้และการนำาเข้าสัู่การผลิตซ้ำา

2. หมุนเวียนน้ำาใช้ ในกระบวนการผลิตยางโดยผ่าน
กระบวนการบำาบัดน้ำาเสัยีเพือ่ชว่ยลดการใชท้รพัยากร
น้ำาจำากแหล่งน้ำาธรรมชาติ (บาดาล)

3. ผันน้ำาเสัียและตะกอนสั่วนเกินจำากระบบบำาบัดน้ำาเสัีย
เข้าสัู่ระบบหมักแก๊สัชีวภาพ เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ และนำาใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนในรูปของพลังงานความร้อนในการอบยาง 
และพลังงานไฟฟ้าป้อนกลับเข้าสัู่กระบวนการผลิต

4. เชื่อมโยงกลยุทธ์ทั้ง 3 สั่วน (ลด-หมุนเวียน-ทดแทน) 
เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและบริหารจำัดการให้มี 
การดำาเนินการอย่างต่อเน่ืองและเกิดเป็นขบวนการ
อย่างยั่งยืน

• ลดปริมาณของเสีัยจำากกระบวนการผลิตลง
ร้อยละ 5 เทียบกับปีที่ผ่านมา 

• หมุนเวียนน้ำาใช้ในกระบวนการผลิตให้ได้ร้อยละ 
100 ภายในปี 2566 โดยควบคุมการพึ่งพิง
ทรัพยากรน้ำาธรรมชาติจำากภายนอก ให้คงที่
หรือมีค่าเติบโตไม่เกินร้อยละ 5 ของปริมาณ
การใช้เดิม

• ผลิตพลังงานสัะอาดเพื่อใช้ทดแทนในขบวน 
การผลิตไม่ต่ำากว่าร้อยละ 50 ในปี 2566

2. บริหารจำัดการ  
เพื่อมุ่งไปสัู่สัังคม 
คาร์บอนต่ำา

1. ตรวจำสัอบอุปกรณ์ เครื่องจำักร อย่างสัม่ำาเสัมอ เพื่อ
รักษาสัภาพการทำางานให้เกิดประสัิทธิภาพสัูงสัุด

2. ปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องจำักรให้เหมาะสัม
เพื่อลดการใช้พลังงาน

3. ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกเพื่อนำามาใช้ภายในบริษัทฯ

• ลดอัตราส่ัวนการใช้ไฟฟ้าลงร้อยละ 5 เทียบ
กับปีที่ผ่านมา

การใชิ้พื่ลังงานให้เกิดประสิทธิผล

บริษัิัทฯ ไดจั้ำดตัิ�งค์ณะทำ�ง�นด�้นกั�ริจัำดกั�ริพื่ลงัง�นเพ่ื่�อริว่มกันั

ผลักัดันกัิจำกัริริมติ่�ง ๆ ด้�นกั�ริจัำดกั�ริและอนุริักัษั์พื่ลังง�นให้

บริริลุผลสำ�เร็ิจำ โดยค์ณะทำ�ง�นมีหน้�ที�ในกั�ริจัำดกั�ริค์วบค์ุม 

ด้แล ติริวจำติิดติ�มกั�ริป็ฏิิบัติิกั�ริจัำดกั�ริพื่ลังง�นให้สอดค์ล้อง

ติ�มพื่ริะริ�ชบัญญตัิกิั�ริสง่เสริมิกั�ริอนุริกััษัพ์ื่ลงัง�น พื่.ศ. 2535 

ซึ่ึ�งในป็ี 2565 ท�งบริิษััทฯ ได้ดำ�เนินกัิจำกัริริมติ่�ง ๆ  ที�เกัี�ยวข้อง

กัับกั�ริอนุริักัษั์พื่ลังง�น ดังน้�

แผงผลิต่พื่ลังงานไฟฟ้าจากพื่ลังงาน 
แสงอาทิต่ย์ (SOLAR ROOF) 
จำ�กันโยบ�ยกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริและกั�ริอนุริักัษั์พื่ลังง�น บริิษััทฯ 

ไดเ้ลง็เหน็ค์ว�มสำ�ค์ญัในกั�ริใชพ้ื่ลงัง�นแสงอ�ทติิย ์ซึึ่�งพื่ลงัง�น

แสงอ�ทิติย์เป็็นพื่ลังง�นทดแทนป็ริะเภทหมุนเวียนที�ใช้แล้วเกัิด

ขึ�นใหมไ่ดต้ิ�มธุริริมช�ติ ิเป็น็พื่ลังง�นที�สะอ�ด ป็ริ�ศจำ�กัมลพิื่ษั 

และเป็็นพื่ลังง�นที�มีศักัยภ�พื่ส้ง ในกั�ริใช้พื่ลังง�นแสงอ�ทิติย์

ส�ม�ริถึนำ�ม�ใช้เพ่ื่�อผลิติกัริะแสไฟฟ้� ดังนั�นท�งบริิษััทฯ จำึง

มีโค์ริงกั�ริเพื่่�อดำ�เนินกั�ริติิดติั�งแผงผลิติพื่ลังง�นไฟฟ้�จำ�กั 

แสงอ�ทิติย์ ขน�ด 0.99 เมกัะวัติติ์ ในป็ี 2564 เพื่่�อให้เป็็น

พื่ลังง�นทดแทนในกัริะบวนกั�ริผลิติย�งแท่งเฟส 1 (STR1) 

ซึ่ึ�งส�ม�ริถึลดกั�ริใช้พื่ลังง�นไฟฟ้� และในปี็ 2565 บริษัิัทฯ ติดิติั�ง 

แผงผลติิพื่ลงัง�นไฟฟ้�จำ�กัแสงอ�ทิติย์เพื่ิ�มขึ�นอกีั 3 เมกัะวตัิต์ิ 

เพื่่�อเป็็นพื่ลังง�นทดแทนในกัริะบวนกั�ริผลิติย�งแผ่นริมค์วัน

อัดกั้อน และกัริะบวนกั�ริผลิติผลิติภัณฑ์์ของบริิษััทฯ เพื่่�อให้

เกิัดค์ว�มยั�งย่นในกั�ริดำ�เนนิกัจิำกั�ริ ส่งผลให้บริษัิัทฯ มพีื่ลงัง�น

ไฟฟ้�จำ�กัพื่ลังง�นแสงอ�ทติิย์ ขน�ดกัำ�ลงักั�ริผลิติ 4 เมกัะวตัิต์ิ  

ซึ่ึ�งในป็ี 2565 พื่ลังง�นไฟฟ้�จำ�กัแสงอ�ทิติย์ของบริิษััทฯ 

ส�ม�ริถึลดกั�ริใช้พื่ลังง�นไฟฟ้�จำ�กักั�ริไฟฟ้�ส่วนภ้มิภ�ค์ได้ 

1,556.278 เมกัะวัติติ์ชั�วโมงติ่อป็ี ค์ิดเป็็นเงินป็ริะม�ณ 6.23 

ล้�นบ�ท และลดป็ริิม�ณกั�ริป็ล่อยกั๊�ซึ่เริ่อนกัริะจำกัได้ป็ริะม�ณ 

778 ติันค์�ริ์บอนไดออกัไซึ่ด์เทียบเท่�

20 รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2565
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การผลิต่ก๊าซ่ชิ่วภิาพื่จากพื่่ชิพื่ลังงาน
จำ�กักั�ริสนับสนุนและส่งเสริิมของภ�ค์ริัฐในเริ่�องของกั�ริจำัดกั�ริ

พื่ลังง�น กั�ริรัิกัษั�สิ�งแวดล้อม ลดภ�ริะเกัี�ยวกัับพื่ลังง�นและ

กั�ริเพื่ิ�มม้ลค์่�ของของเสียที�เกัิดขึ�นจำ�กักัริะบวนกั�ริผลิติ เป็็น

แริงผลักัดนัให ้บริิษััทฯ ทำ�กั�ริศึกัษั�และกัอ่ติั�งโค์ริงกั�ริผลิติกั�๊ซึ่

ชีวภ�พื่ พื่ริ้อมกัับวิเค์ริ�ะห์สถึิติิกั�ริใช้พื่ลังง�นภ�ยในโริงง�น 

จำึงได้เริิ�มว�งแผนโค์ริงกั�ริผลิติกั๊�ซึ่ชีวภ�พื่เพื่่�อเป็็นพื่ลังง�น

ทดแทนท�งเลอ่กัที�กัำ�ลงักั�ริผลติิไฟฟ้�ริวมทั�งสิ�น 4.38 เมกัะวตัิต์ิ/

ชั�วโมง (ติ�มแผนกั�ริขย�ยกัำ�ลังกั�ริผลิติของโริงง�นหลักั)  

โดยจัำดแบ่งเป็็น 2 โค์ริงกั�ริที�กัำ�ลังกั�ริผลิติเฟสละ 2.19  

เมกัะวัติต์ิ/ชั�วโมง ด้วยเทค์โนโลยีกั�ริหมักัที�แติกัติ่�งกัันเพื่่�อ 

ให้ส�ม�ริถึป็ริับใช้กัับกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริของเสียและวัติถึุดิบ 

ติั�งติ้นที�มีได้อย่�งมีป็ริะสิทธุิภ�พื่ ซึึ่�งวัติถึุดิบที�เหม�ะสมสำ�หริับ

กั�ริผลิติกั๊�ซึ่ชีวภ�พื่จำะติ้องมีค์ุณสมบัติิ ค์่อ เป็็นส�ริอินทริีย์ที�

ย่อยสล�ยได้ง่�ยและมีค์ุณสมบัติิอ่�น ๆ ที�เหม�ะสมติ่อกั�ริย่อย

สล�ยแบบไริ้อ�กั�ศ อ�ทิ เศษัอ�ห�ริ ขยะอินทริีย์ ของเสียจำ�กั

อุติส�หกัริริม ของเสียจำ�กักั�ริเกัษัติริ ของเสียจำ�กัสัติว์ และพ่ื่ช

ติ่�ง ๆ ในป็ัจำจำุบันบริิษััทฯ ใช้หญ้�เนเป็ียริ์ เป็็นวัติถึุดิบหลักัใน

กัริะบวนกั�ริผลิติกั๊�ซึ่ชีวภ�พื่ เพื่ริ�ะหญ้�เนเป็ียริ์เป็็นหนึ�งในพื่่ช

พื่ลังง�นที�มีค์ว�มน่�สนใจำและมีศักัยภ�พื่ส้งในกั�รินำ�ม�ผลิติ

กั๊�ซึ่ชีวภ�พื่ เน่�องจำ�กัให้ป็ริิม�ณกั๊�ซึ่มีเทนส้ง และมีติ้นทุนใน

กั�ริเพื่�ะป็ล้กัติำ�� เน่�องจำ�กัเพื่�ะป็ล้กัค์ริั�งเดียวส�ม�ริถึเกั็บเกัี�ยว

ได้ป็ีละ 3 ริอบ และส�ม�ริถึให้ผลผลิติได้ 4-5 ป็ี อีกัทั�งยังขย�ย

พื่ันธุุ์ได้ง่�ยและริวดเริ็ว

โดยกั๊�ซึ่ชีวภ�พื่ที�ได้จำ�กักัริะบวนกั�ริผลิติ ท�งบริิษััทฯ จำะนำ�

กั๊�ซึ่ที�ได้เหล่�น้�ม�เป็็นเช่�อเพื่ลิงเพ่ื่�อใช้ป็ริะโยชน์ในกัริะบวน 

กั�ริผลิติย�งแท่งเอสทีอ�ริ์ และนำ�ม�เป็็นเช่�อเพื่ลิงในกั�ริผลิติ

กัริะแสไฟฟ้�โดยผ่�นเค์ร่ิ�อง Generator ซึึ่�งกั๊�ซึ่ชีวภ�พื่ 1 

ล้กับ�ศกั์เมติริ ส�ม�ริถึนำ�ม�ใช้ทดแทนพื่ลังง�นเช่�อเพื่ลิงจำ�กั

แหล่งอ่�น ๆ ได้ ดังน้�

1. เทียบเท่� กั๊�ซึ่หุงติ้ม (LPG) 0.46 กัริัม

2. เทียบเท่� นำ��มันดีเซึ่ล 0.60 ลิติริ

3. เทียบเท่� นำ��มันเติ� 0.55 ลิติริ

4. เทียบเท่� ไฟฟ้� 1.20 กัิโลวัติติ์/ชั�วโมง (กั๊�ซึ่ชีวภ�พื่ 1 

ล้กับ�ศกั์เมติริจำะผลิติกัริะแสไฟฟ้�ได้ ป็ริะม�ณ 1.9-2 

ล้กับ�ศกั์เมติริ โดยใช้เค์ร่ิ�อง Generator)

นอกัจำ�กัน้�ในกัริะบวนกั�ริผลิติกั๊�ซึ่ชีวภ�พื่จำะมีของเหล่อ ซึึ่�ง

กั็ค์่อกั�กัติะกัอนที�ได้จำ�กักั�ริหมักักั๊�ซึ่ชีวภ�พื่ซึ่ึ�งจำุลินทริีย์ใน

ริะบบไริ้ออกัซิึ่เจำนย่อยสล�ยจำนเกั่อบหมดแล้ว กั�กัติะกัอนที�ได้

น้�ส�ม�ริถึนำ�ม�ติอ่ยอดผลิติเป็น็ส�ริป็รัิบป็ริงุดนิที�เกิัดจำ�กัวัสดทีุ�

เป็็นอินทริีย์ทั�งหมดและอุดมไป็ด้วยธุ�ติุอ�ห�ริที�จำำ�เป็็นสำ�หริับ

พ่ื่ช เช่น ไนโติริเจำน ฟอสฟอริัส และโพื่แทสเซีึ่ยม เป็็นติ้น ซึึ่�ง

เป็น็ส�ริป็ริบัป็ริงุดนิที�มคี์ณุภ�พื่ด ีมปี็ริะโยชนต์ิอ่ภ�ค์กั�ริเกัษัติริ 

จำ�กัป็ริะโยชน์ของกั�กัติะกัอนที�ได้จำ�กักั�ริหมักักั๊�ซึ่ชีวภ�พื่

ดังกัล่�ว บริิษััทฯ จำึงได้จำัดโค์ริงกั�ริ NER ส่งเสริิมวิธุีเกัษัติริ

ชุมชน ในป็ี 2565 เพ่ื่�อเป็็นช่องท�งในกั�ริสริ้�งค์ว�มสัมพื่ันธุ์

อันดีริ่วมกัันริะหว่�งบริิษััทฯและชุมชนริอบข้�ง เพื่่�อสริ้�ง

ค์ว�มเข้�ใจำริ่วมกัันริะหว่�งบริิษััทฯและชุมชน ถึึงป็ริะโยชน์จำ�กั

ผลผลิติพื่ลอยได้และเพื่่�อเป็็นแนวท�งในกั�ริริ่วมกัันริักัษั�สภ�พื่

แวดล้อมของชุมชนอย่�งยั�งย่น และในป็ี 2566 ท�งบริิษััทฯ กั็

มีกั�ริดำ�เนินโค์ริงกั�ริอย่�งติ่อเน่�องโดยมีกั�ริขย�ยขอบข่�ย 

กั�ริดำ�เนนิโค์ริงกั�ริใหค้์ริอบค์ลมุในริะยะ 10 กัโิลเมติริ ของพื่่�นที�

ที�อย้่บริิเวณโดยริอบบริิษััทฯ

การใชิ้หลอดไฟและโคมไฟ LED 
ป็จัำจำบุนัในภ�ค์ธุรุิกิัจำและอตุิส�หกัริริม เร่ิ�องของแสงสว�่งภ�ยใน

และภ�ยนอกัติัวอ�ค์�ริเป็็นสิ�งที�มีค์ว�มสำ�ค์ัญเป็็นอย่�งม�กัที�จำะ

ติ้องติิดติั�งโค์มไฟหริ่อหลอดไฟที�ให้แสงสว่�งได้อย่�งเพีื่ยงพื่อ

และเหม�ะสมเพื่่�อให้ทั�งค์นทำ�ง�นและล้กัค์้�มีค์ว�มป็ลอดภัย

เม่�อเข้�ม�ใช้บริิกั�ริในพ่ื่�นที�ของภ�ค์ธุุริกิัจำนั�น ๆ  และด้วยค์ว�ม

สำ�ค์ัญของแสงสว่�งนั�นเอง ทำ�ให้บริิษััทฯ เล็งเห็นค์ว�มสำ�ค์ัญ

เกัี�ยวกับักั�ริยกัเค์ร่ิ�องโค์มไฟหริอ่หลอดไฟที�ใหแ้สงสว�่งใหมโ่ดย

เป็ลี�ยนม�ใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไฟแบบเกั่� เน่�องจำ�กั

หลอด LED เป็็นหลอดไฟที�ให้ค์ว�มสว่�งส้งในขณะที�ช่วยลด 

กั�ริใช้พื่ลงัง�นและช่วยป็ริะหยัดค่์�ใช้จ่ำ�ยได้ จำงึส�ม�ริถึช่วยเพื่ิ�ม

ป็ริะสทิธุภิ�พื่กั�ริผลิติให้กับับริษัิัทฯ ได้เป็็นอย่�งด ี อกีัทั�งห�กัมี

กั�ริใช้หลอดไฟและโค์มไฟ LED ภ�ยในบริษัิัทฯ กัจ็ำะยงัส�ม�ริถึ

ลด Carbon footprint ของสินค้์�ที�ผลติิจำ�กับริษัิัทฯ ทำ�ให้ช่วย

ลดกั�ริป็ล่อยก๊ั�ซึ่เริ่อนกัริะจำกัเพ่ื่�อเป็็นกั�ริลดโลกัร้ิอนได้อีกัท�ง 

ซึ่ึ�งในปี็ 2565 บริิษััทฯ ได้ดำ�เนินกั�ริป็ริับเป็ลี�ยนโค์มไฟและ 

หลอดไฟเป็็นแบบ LED ไป็แล้วป็ริะม�ณ 30% ของทั�งหมดและ

ในปี็ 2566 ท�งบริษัิัทฯ จำะดำ�เนนิกั�ริเป็ลี�ยนเป็็นโค์มไฟและหลอด

ไฟแบบ LED ที� 100% 

21รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2565
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การบริหารจัดการนำ�า

บริิษััทฯ ตัิ�งอย้่ในจัำงหวัดบุริีริัมย์ ซึ่ึ�งภ้มิป็ริะเทศโดยทั�วไป็ของ

จำังหวัดบุริีริัมย์เป็็นที�ริ�บส้ง มีลักัษัณะเป็็นพื่่�นที�ล�ดจำ�กัทิศใต้ิ

ลงไป็ทิศเหน่อ ซึ่ึ�งจำังหวัดบุริีริัมย์จำะมี 3 ฤด้ ป็ริะกัอบด้วย  

ฤด้หน�ว ฤด้ริ้อน และฤด้ฝ่น โดยจำะมีจำำ�นวนวันที�ฝ่นติกัทั�งหมด 

113 วันติ่อป็ี (สถึ�น้อุติุนิยมวิทย�บุริีริัมย์, 2565) จำ�กัสภ�พื่ 

ภมิ้อ�กั�ศที�เป็ลี�ยนแป็ลงไป็สง่ผลใหเ้กัดิค์ว�มเสี�ยงที�เกัี�ยวกับันำ��

และจำ�กัค์ว�มติอ้งกั�ริใชน้ำ��ที�เพื่ิ�มขึ�นจำ�กักั�ริเพิื่�มขึ�นของจำำ�นวน

ป็ริะช�กัริและกั�ริพัื่ฒน�อตุิส�หกัริริม ซึึ่�งบริิษััทฯ ได้ติริะหนักัถึงึ

ค์ว�มเสี�ยงที�อ�จำจำะเกัิดขึ�นในกั�ริดำ�เนินกัิจำกัริริมของบริิษััทฯ ใน

ด้�นติ่�ง ๆ  เช่น กัริะบวนกั�ริผลิติย�งแท่ง กัริะบวนกั�ริผลิติย�ง

แผ่นริมค์วัน และกั�ริใช้นำ��ในส�ธุ�ริณ้ป็โภค์ ริวมทั�งลดป็ริิม�ณ

ค์ว�มติอ้งกั�ริใชน้ำ��จำ�กัแหลง่นำ��ธุริริมช�ติอิย�่งยั�งย่น โดยพื่ึ�งพื่งิ

ทริัพื่ย�กัริจำ�กัภ�ยนอกัไม่เกัิน 5% และติั�งเป็้�หม�ยนำ�นำ��กัลับ

ม�ใช้ 100% ไม่ป็ล่อยนำ��ส้่ภ�ยนอกั

การจัดการระบบบำาบัดนำ�าเส่ย
จำ�กักั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำของบริิษััทฯ ส่งผลให้มีสิ�งป็นเป็้�อนในนำ��

ที�ม�จำ�กักัริะบวนกั�ริผลิติ โดยบริิษััทฯ ติริะหนักัและห่วงใยติ่อ

สิ�งแวดลอ้ม จำงึมีนโยบ�ยกั�ริบริหิ�ริกั�ริจัำดกั�รินำ��ภ�ยในองค์ก์ัริ

ด้วยแนวท�งกั�รินำ�นำ��กัลับม�ใช้ใหม่ (Recycle) โดยนำ�นำ��จำ�กั

กัริะบวนกั�ริผลิติและในทุกักัิจำกัริริมของบริิษััทฯ เพ่ื่�อลดป็ัญห�

มลพื่ษิัท�งนำ�� ป็อ้งกันัมิใหม้นีำ��เสยีออกัส้ภ่�ยนอกั  โดยนำ��ที�ผ�่น

กั�ริบำ�บัดแล้ว จำะถึ้กันำ�ม�ใช้ในโริงง�นย�งแท่งและโริงง�นย�ง

แผ่น ผ่�นริะบบบำ�บัดนำ��เสียของบริิษััทฯ ป็ริะกัอบด้วย

• ระบบบำาบัด้นำ�าเส่่ยุเฟส่ 1 จำะนำ�นำ��เสียเข้�ส้่กัริะบวนกั�ริ 

กั�ริป็รัิบป็รุิงค์ุณภ�พื่โดยผ่�นกัริะบวนกั�ริบำ�บัดนำ��เสีย

แบบไริ้อ�กั�ศ (Anaerobic) และแบบใช้เติิมอ�กั�ศ 

(Aerobic) ซึ่ึ�งริะบบบำ�บัดนำ��เสียเฟส 1 จำะส�ม�ริถึริองริับ

นำ��เสียที�เกัิดจำ�กักัริะบวนกั�ริผลิติได้ 3,000 ล้กับ�ศกั์เมติริ/

วัน ณ ป็ัจำจำุบัน นำ��เสียที�เข้�ริะบบบำ�บัดติ่อวันเฉลี�ยอย้่ที� 

1,751 ล้กับ�ศกั์เมติริ 

• ระบบบำาบัด้นำ�าเส่่ยุเฟส่ 2 จำะนำ�นำ��เสียเข้�ส้่กัริะบวนกั�ริ 

กั�ริป็รัิบป็รุิงค์ุณภ�พื่โดยผ่�นกัริะบวนกั�ริบำ�บัดนำ��แบบ

ใช้เติิมอ�กั�ศ (Aerobic) ซึึ่�งริะบบบำ�บัดนำ��เสียเฟส 2 

จำะส�ม�ริถึริองรัิบนำ��เสียที�เกิัดจำ�กักัริะบวนกั�ริผลิติได้ 

12,000 ล้กับ�ศกั์เมติริ/วัน ณ ป็ัจำจำุบัน นำ��เสียที�เข้�ริะบบ

บำ�บัดติ่อวันเฉลี�ยอย้่ที� 4,019 ล้กับ�ศกั์เมติริ

 ระบบน้ำาเสัียเฟสั 1  ระบบน้ำาเสัียเฟสั 2

ประสัิทธิภาพการบำาบัดน้ำาเสัีย (%)

2562 2563 2564 2565

ประสำิทธุิภาพิการบำาบ่ดนำ�าเสำียในร้ปของค่า COD
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ความเส่�ยงในการบริหารจัดการนำ�า
นอกัจำ�กัน้�บริิษััทฯ ยังมีแหล่งนำ��ผิวดินสำ�ริอง โดยได้ม�จำ�กั 

กั�ริกักััเก็ับนำ��ฝ่นในทกุั ๆ  ปี็ของพื่่�นที�บริษัิัทฯ จำ�กัข้อมล้ ในปี็ 2564 

ป็ริมิ�ณในบ่อนำ��ธุริริมช�ติขิองบริษัิัทฯ อย่้ที� 380,000 ลก้ับ�ศก์ัเมติริ

และป็ัจำจำุบันในป็ี 2565 ป็ริิม�ณในบ่อนำ��ธุริริมช�ติิของบริิษััทฯ 

อย้่ที� 348,166 ล้กับ�ศกั์เมติริ ซึึ่�งมีป็ริิม�ณลดลงเม่�อเทียบกัับ

ป็ี 2564 อย้่ที� 8% ป็ริิม�ณนำ��ในบ่อธุริริมช�ติิที�ลดลงเน่�องจำ�กั

มีกั�ริถึมป็รัิบพื่่�นที�บ่อ อย่�งไริกั็ติ�มป็ริิม�ณนำ��ในบ่อธุริริมช�ติิ

ที�ลดลงยังไม่ส่งผลกัริะทบติ่อกั�ริบริิห�ริจัำดกั�รินำ��ของบริิษััทฯ 

และบริิษััทฯ ยังค์งบริิห�ริจัำดกั�รินำ��ได้อย่�งมีป็ริะสิทธุิภ�พื่ ซึึ่�ง

ไม่ส่งผลกัริะทบติ่อชุมชนริอบข้�ง

จำ�กักั�ริติริวจำสอบข้อมล้เกัี�ยวกับัข้อร้ิองเรีิยนของชุมชนริอบข้�ง 

บริิษััทฯ พื่บว่� ในป็ี 2564 ได้ริับกั�ริริ้องเริียนเกัี�ยวกัับ ที�น� 

ที�ดิน ของป็ริะช�ชนที�อย้่บริิเวณใกัล้เคี์ยงสถึ�นป็ริะกัอบกิัจำกั�ริ

โริงง�น มีนำ��เสียไหลออกัจำ�กัโริงง�นเข้�ที�ดิน ที�น� ได้ริับค์ว�ม

เด่อดริ้อน ติ�มหนังส่อ บริ.0033(2) 646 ลงวันที� 23 เมษั�ยน 

2565 จำ�กัข้อร้ิองเริยีนดงักัล่�วบริิษััทฯ มกีั�ริดำ�เนินกั�ริเกัี�ยวกับั

กั�ริแกั้ไขป็ริับป็รุิงโริงง�นของบริิษััทฯ ดังนั�น เพื่่�อให้ชุมชนที�

อย้่ใกัล้เค์ียงได้มั�นใจำว่�ท�งบริิษััทฯ มีม�ติริกั�ริป็้องกัันที�ดีใน 

กั�ริดำ�เนินธุรุิกิัจำของสถึ�นป็ริะกัอบกั�ริและเป็็นมติิริกับัสิ�งแวดล้อม 

บริิษััทฯ จำึงได้ดำ�เนินกั�ริติริวจำสอบห�ส�เหติุ และวิเค์ริ�ะห์

แนวท�งกั�ริแกั้ไขดังน้�

ส�เหติเุกัดิจำ�กัแนวกัั�นพื่่�นค์อนกัริตีิเสยีห�ย ทำ�ใหน้ำ��ที�ขงัจำ�กัฝ่น

ติกัหนักั ไหลซึึ่มติ�มริอยแติกัออกันอกับริิเวณโริงง�น ป็ริะม�ณ 

4-5 จำุด โดยไหลลงที�ดิน ที�น�ข้�งเคี์ยงโริงง�น ดำ�เนินกั�ริแกั้ไข

โดยกั�ริทำ�ริ่องริะบ�ยนำ��ทำ�กั�ริอัดริอยรัิ�ว โดยใช้ค์อนกัริีติผสม

ย�งกัันซึ่ึม  เพ่ื่�อป็้องกัันกั�ริไหลของนำ��ออกัจำ�กัโริงง�น และ

ป็้องกัันกั�ริรัิ�วซึึ่มริะหว่�งริอยติ่อของค์อนกัริีติ จำ�กันั�นเสริิมค์ัน

ดินริะหว่�งริ�งริะบ�ยนำ��กัับกัำ�แพื่ง

อย่�งไริกั็ติ�มจำ�กัผลกั�ริดำ�เนินกั�ริป็ริับป็ริุงและแกั้ไข 

ขอ้ริอ้งเริยีนไดอ้ย�่งมปี็ริะสทิธุภิ�พื่ ทำ�ใหใ้นป็ ี2565 ท�งบริษัิัทฯ 

ยงัไมพ่ื่บขอ้ริอ้งเรีิยนของชุมชนริอบข�้งบริษัิัทฯ เกัี�ยวกับันำ��เสีย 

ที�ไหลออกันอกับริษัิัทฯ ซึ่ึ�งม�ติริกั�ริต่ิ�ง ๆ ที�บริษัิัทฯ ได้ดำ�เนนิกั�ริ

ถึอ่ว่�ค์ริอบค์ลุมกั�ริดำ�เนินกิัจำกัริริมทั�งหมด ดงันั�นในปี็ต่ิอ ๆ ไป็ 

ท�งบริิษััทฯยังค์งริักัษั�ม�ติริฐ�นในกั�ริดำ�เนินง�นเดิมค์่อ ไม่

ป็ล่อยนำ��เสียออกันอกับริิษััท 100% โดยมีแนวท�งว�งแผน 

กั�ริดำ�เนินง�นและป็ริับป็ริุงอย่�งติ่อเน่�องเพิื่�มเติิม ดังน้�

• ติริวจำสอบ ด้แลเค์ร่ิ�องม่อ และค์วบค์ุมริะบบบำ�บัดนำ��เสีย

ให้มีป็ริะสิทธุิภ�พื่อย่�งสมำ��เสมอ

• ป็รัิบป็รุิงริะบบบำ�บัดนำ��เสียให้มีป็ริะสิทธุิภ�พื่ในกั�ริบำ�บัด

ส้งสุด

• ห�วิธุีกั�ริและนำ�เทค์โนโลยีใหม่ ๆ เข้�ม�ติริวจำสอบและ

ค์วบค์ุมป็ริะสิทธุิภ�พื่ในกั�ริบำ�บัดนำ��เสีย
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การบริหารจัดการมลพื่ิษัทางอากาศ
บริิษััทฯ ติริะหนักัถึึงกั�ริจำัดกั�ริค์ุณภ�พื่ของอ�กั�ศในทุกั

กัจิำกัริริมของกั�ริดำ�เนนิง�นโดยเฉพื่�ะที�เกัดิจำ�กักัริะบวนกั�ริผลติิ 

ซึ่ึ�งในกัริะบวนกั�ริผลิติอ�จำจำะกั่อให้เกัิดมลภ�วะท�งอ�กั�ศ  

ที� เป็็นผลกัริะทบติ่อพื่นักัง�นและชุมชนริอบข้�งบริิ ษััทฯ  

ทั�งในเริ่�องของส�ริเจำ่อป็นในอ�กั�ศที�ริะบ�ยออกัจำ�กัป็ล่อง  

ฝุ่�นละอองและส�ริเค์มี และผลกัริะทบในเริ่�องของกัลิ�นริบกัวน 

ดังนั�นบริิษััทฯ จำึงได้ดำ�เนินกั�ริจัำดทำ�แผนกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริ

ค์วบค์ุมคุ์ณภ�พื่อ�กั�ศภ�ยในบริิษััทฯ ติลอดทั�งมีกั�ริติริวจำวัด

และติิดติ�มผลกั�ริติริวจำวัดค์ุณภ�พื่อ�กั�ศอย่�งสมำ��เสมอ เพ่ื่�อ

ใหมั้�นใจำว�่ค์ณุภ�พื่อ�กั�ศภ�ยในบริิษััทฯ เป็น็ไป็ติ�มที�กัฎหม�ย

กัำ�หนด โดยดำ�เนินกั�ริติ่�ง ๆ ดังน้�

1. การจ่ำดการเร่�องสำารเจำ่อปนในอากาศที�ระบายออก
จำากปล่อง ฝุ่่นละอองและสำารเคมี
บริิษััทฯ ได้ดำ�เนินกั�ริติริวจำวัดค์ุณภ�พื่สิ�งแวดล้อมด้�นส�ริ

เจำ่อป็นในอ�กั�ศที�ริะบ�ยออกัจำ�กัป็ล่อง ฝุ่�นละอองและส�ริเค์มี 

เป็็นป็ริะจำำ�ทกุัปี็ ซึึ่�งผลกั�ริติริวจำวัดจำ�กับริษัิัทฯที�ไดรั้ิบกั�ริรัิบริอง 

แสดงดังติ่อไป็น้�

ผลกั�ริติริวจำวัดส�ริเจำ่อป็นในอ�กั�ศที�ริะบ�ยออกัจำ�กัป็ล่องในป็ี 

2564 ของบริิษััทฯ จำำ�นวน 10 ป็ล่อง และในป็ี 2565 จำำ�นวน 

11 ป็ล่อง ซึึ่�งเพื่ิ�มจำ�กัเดิม 1 ป็ล่อง เน่�องจำ�กัห้องป็ฏิิบัติิกั�ริ

มีกั�ริเพื่ิ�ม Hood ริะบ�ยอ�กั�ศในกัริะบวนกั�ริทดสอบเพื่ิ�มขึ�น 

เม่�อเป็ริียบเทียบกัับเกัณฑ์์ม�ติริฐ�นติ�มป็ริะกั�ศกัริะทริวง

อุติส�หกัริริม เริ่�อง กัำ�หนดค์่�ป็ริิม�ณของส�ริเจำ่อป็นในอ�กั�ศ

ที�ริะบ�ย ออกัจำ�กัโริงง�น พื่.ศ. 2549 พื่บว่�ทุกัริ�ยกั�ริทดสอบ

มีค์่�อย้่ในเกัณฑ์์ม�ติริฐ�นกัำ�หนด 

ผลกั�ริติริวจำวัดป็ริิม�ณค์ว�มเข้มข้นของฝุ่�นละอองและส�ริเค์มี

ในป็ี 2564 ของบริิษััทฯ จำำ�นวน 30 จำุด และในป็ี 2565 จำำ�นวน 

27 จำุด ซึึ่�งจุำดที�ดำ�เนินกั�ริติริวจำวัดลดลงเน่�องจำ�กัพื่่�นที� 

กั�ริป็ฏิบิตัิงิ�นมกีั�ริเป็ลี�ยนแป็ลง ท�งบริิษััทฯ จำงึไดม้กีั�ริทบทวน

และป็ริะเมินติ�มป็ัจำจำัยเสี�ยงที�เกัี�ยวกัับฝุ่�นละอองและส�ริเค์มี 

เพ่ื่�อให้ค์ริอบค์ลุมทุกักัิจำกัริริมของบริิษััทฯ เม่�อเป็รีิยบเทียบกัับ

เกัณฑ์ม์�ติริฐ�นติ�มป็ริะกั�ศกัริมสวสัดิกั�ริและค์ุม้ค์ริองแริงง�น 

เริ่�อง ขีดจำำ�กััดค์ว�มเข้มข้นของส�ริเค์มีอันติริ�ย พื่.ศ. 2560  

พื่บว�่ทกุัริ�ยกั�ริทดสอบมีค์�่อย้่ในเกัณฑ์ม์�ติริฐ�นกัำ�หนด และ

ในป็ี 2566 ท�งบริิษััทฯ จำะยังค์งริักัษั�ม�ติริฐ�นและทบทวน

ป็ริะเมินติ�มป็ัจำจัำยเสี�ยงในกั�ริดำ�เนินกัิจำกัริริมในบริิษััทฯ ด้�น 

สิ�งแวดล้อมที�เกัี�ยวกับัส�ริเจำอ่ป็นในอ�กั�ศที�ริะบ�ยออกัจำ�กัป็ล่อง 

ฝุ่�นละอองและส�ริเค์มี ในทุกัริ�ยกั�ริทดสอบเพื่่�อติริวจำสอบค์่�ที�

ได้อย้่ในเกัณฑ์์ม�ติริฐ�นกัำ�หนดหร่ิอไม่ เพ่ื่�อเป็็นแนวท�งใน 

กั�ริจัำดกั�ริแกั้ไขให้ค์่�ที�ได้จำ�กักั�ริติริวจำสอบอย้่ ในเกัณฑ์์

ม�ติริฐ�นที�กัำ�หนดและเพ่ื่�อป็อ้งกันัผลกัริะทบที�อ�จำจำะเกัดิขึ�นติอ่

พื่นักัง�นและชุมชนริอบข้�งบริิษััทฯ อย่�งยั�งย่นติ่อไป็

2. การจำ่ดการเร่�องกลิ�น
ธุริริมช�ติิของธุุริกิัจำอุติส�หกัริริมย�งพื่�ริ�ยังค์งต้ิองยอมรัิบว่�  

มีมลภ�วะท�งกัลิ�นที�สร้ิ�งค์ว�มริำ�ค์�ญที�เกัิดขึ�นจำ�กักั�ริดำ�เนิน

กัิจำกัริริมของบริิษััทฯ ด้วย บริิษััทฯ ได้ติริะหนักัถึึงป็ัญห�น้� 

เป็็นอย่�งดี และมีค์ว�มมุ่งมั�นที�จำะติิดติ�ม ป็รัิบป็รุิง แกั้ไข 

และเพื่ิ�มเติิมทั�งป็ริะสิทธุิภ�พื่และแนวท�งกั�ริค์วบค์ุมมลภ�วะ 

ท�งกัลิ�นให้ดีที�สุด ในป็ี 2563 เป็็นติ้นม� ท�งบริิษััทฯ ได้

กัำ�หนดให้ผ้้ค์้�ย�งและริถึขนส่งย�ง ติิดติั�งริ�งและถึังริองริับ

นำ��ชะจำ�กักั้อนย�งไว้ที�ริถึขนส่งเพื่่�อริองรัิบนำ��เสียดังกัล่�ว 

ติลอดริะยะเวล�กั�ริขนส่ง ห�กัไม่มีกั�ริติิดติั�ง บริิษััทฯ  

จำะไม่ริับลงย�งและบริิษััทฯ ได้ดำ�เนินกั�ริจัำดเติรีิยมพื่่�นที�

จำอดริถึขนส่งสำ�หริับริอลงย�ง ที�มีริ�งริับนำ��ชะกั้อนย�งจำ�กั 

กั�ริขนสง่และกั�ริสะเทนินำ��กัอ่นริบัเข�้วตัิถึดุบิ โดยริ�งริบันำ��ชะน้� 

จำะถึ้กัริวบริวมเข้�ส้่ริะบบบำ�บัดนำ��เสียของบริิษััทฯ ติ่อไป็ 

ในป็ี 2564 บริิษััทฯ ได้ริับข้อริ้องเริียนเกัี�ยวกัับกัลิ�นเหม็นจำ�กั

กั�ริป็ริะกัอบกิัจำกั�ริโริงง�นของบริิษััทฯ ทั�งน้�ท�ง บริิษััทฯ ไม่

ได้นิ�งนอนใจำห�กัแติ่ห�แนวท�งในกั�ริ จำัดกั�ริเพ่ื่�อแกั้ไขป็ัญห�

ม�โดยติลอด และเพ่ื่�อให้ชมุชนไดเ้หน็กั�ริแสดงค์ว�มริบัผดิชอบ

ขององค์์กัริติ่อสังค์มและสิ�งแวดล้อม (CG & CSR) โดยขอ

ค์ว�มอนุเค์ริ�ะห์ จำ�กัส�ข�วิช�วิทย�ศ�สติริ์สิ�งแวดล้อม ค์ณะ 

วิทย�ศ�สติริ์ มห�วิทย�ลัยริ�ชภัฏิบุริีริัมย์ เข้�ม�ติริวจำสอบ

และติิดติ�มผลกั�ริดำ�เนินง�นเพ่ื่�อจำัดกั�ริป็ัญห�เริ่�องกัลิ�นที�

สริ้�งค์ว�มริำ�ค์�ญ ซึ่ึ�งแนวท�งที�ท�งบริิษััทฯ ได้ดำ�เนินกั�ริ

ป็ริะกัอบด้วย กั�ริจัำดกั�ริริะบบกั�ริกัริองกัลิ�นจำ�กักัริะบวนกั�ริผลิติ

กั่อนป็ล่อยออกั และกั�ริดำ�เนินกั�ริทำ�ค์ว�มสะอ�ดพ่ื่�นที�อย่�ง

สมำ��เสมอ ในป็ี 2565 บริิษััทฯ ไม่พื่บข้อริ้องเรีิยนเริ่�องกัลิ�น

เหม็นจำ�กักั�ริดำ�เนินง�น อีกัทั�งยังได้รัิบค์ว�มริ่วมม่อจำ�กั

สถึ�บันกั�ริศึกัษั�ในท้องถึิ�น ช่วยออกัสำ�ริวจำค์ว�มค์ิดเห็น 

ถึึงผลกัริะทบด้�นกัลิ�นจำ�กัชุมชนบริิเวณโดยริอบโริงง�น 

อีกัท�งหนึ�ง เพ่ื่�อริับฟังค์ว�มค์ิดเห็นจำ�กัชุมชนโดยติริง ผ่�น

กั�ริสังเค์ริ�ะห์ และสะท้อนข้อม้ลให้ท�งบริิษััทฯ ริับทริ�บอย่�ง

เป็็นกัล�ง ซึ่ึ�งป็ัจำจุำบันบริิษััทฯ ได้ดำ�เนินกั�ริเพื่่�อลดผลกัริะทบ

ที�เกัิดจำ�กักัลิ�นในกัิจำกัริริมติ่�ง ๆ ดังน้�

2.1 กลิ�นจัากการเทินนำ�าของวััตถุุดิ้บยุางก้อนถุ้วัยุ

ปั็จำจำุบันริถึขนส่งย�งก้ัอนถ้ึวยมีกั�ริติิดตัิ�งริ�งและถึังริองรัิบนำ��ชะ

จำ�กัก้ัอนย�งไว้ ปั็ญห�เริ่�องกัลิ�นจำ�กัล�นเทินนำ��จำึงเกัิดได้น้อย 

เน่�องจำ�กับริิษััทฯ ได้ดำ�เนินกั�ริทำ�ริ�งนำ��ไว้ติริงจำุดเทินนำ��  
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เพื่่�อให้นำ��จำ�กัถึังริองริับนำ��ชะจำ�กักั้อนย�งไหลผ่�นริ�งนำ�� 

เข้�ส้่ริะบบบำ�บัดนำ��เสีย อย่�งไริก็ัติ�มกั�ริจัำดกั�ริเพื่ิ�มเติิมที�

ท�งบริิษััทฯ ได้ดำ�เนินกั�ริอย่�งติ่อเน่�อง เป็็นป็ริะจำำ�ทุกั ๆ วัน 

เพื่่�อค์วบค์ุมกัลิ�นที�อ�จำจำะเกัิดขึ�น เช่น จำัดริถึขนนำ��ไป็ฉ้ดบริิเวณ

ล�นเทินนำ�� เพื่่�อล้�งและไล่นำ��ย�งที�ไหลลงพื่่�นถึนนให้ไหลลง

ริ�งริับนำ��เพื่่�อเข้�ริะบบบำ�บัดนำ��เสียและใช้ส�ริอินทริีย์ฉ้ดพื่่น

เพื่่�อค์วบค์ุมกัลิ�น

2.2 กลิ�นจัากการกองยุาง

บริษัิัทฯ มกีั�ริจัำดเติรีิยมอ�ค์�ริหลังค์�ปิ็ดและพ่ื่�นที�สำ�หริบัจัำดเกับ็

วัติถุึดิบอย่�งเป็็นสัดส่วน โดยมีกั�ริล้�งพ่ื่�นที�ที�จำัดเกั็บย�ง

กั้อนถึ้วยและฉ้ดพื่่นนำ��ส้มค์วันไม้และนำ��ย�บำ�บัดกัลิ�นจำ�กั 

กั�ริสล�ยติวัของส�ริอินทริยีค์์ลมุกัองย�งในพื่่�นที�อย�่งสมำ��เสมอ 

โดยดำ�เนินกั�ริวันละ 3 ค์ริั�ง 

2.3 กลิ�นจัากกระบวันการผลิต

บริิษััทฯ ได้ดำ�เนินกั�ริติิดติั�งริะบบบำ�บัดอ�กั�ศแบบเป็ียกั (Wet 

Scrubber) เพื่่�อดักัจำับฝุ่�น กัลิ�นและค์วันจำ�กักัริะบวนกั�ริผลิติ 

และเพื่ิ�มเติิมกั�ริติิดติั�งริะบบบำ�บัดอ�กั�ศเสียด้วย กัริะบวนกั�ริ

ท�งชีวภ�พื่ (Bio Scrubber) เพื่่�อช่วยกัำ�จัำดส�ริอินทริีย์ริะเหย

ง่�ยและบำ�บัดกัลิ�นที�มีค์ว�มเข้มข้นส้ง นอกัจำ�กัน้�บริิษััทฯ ได้

ดำ�เนินกั�ริกัำ�หนดให้มีกั�ริล้�งทำ�ค์ว�มสะอ�ดริะบบลำ�เลียง

ต่ิ�ง ๆ ทั�งท่ออ�กั�ศและท่อนำ�� โดยให้ดำ�เนินกั�ริติ�มค์ว�มถึี�ติ�ม

กั�ริใช้และติ�มกัำ�ลงักั�ริผลิติ เพื่่�อช่วยลดโอกั�สในกั�ริสะสมของ

สิ�งสกัป็ริกัในท่อลำ�เลียงในส่วนติ่�ง ๆ เพื่่�อเพื่ิ�มป็ริะสิทธุิภ�พื่

ในริะบบบำ�บัดและลดกั�ริป็ลดป็ล่อยฝุ่�นและกัลิ�นออกัจำ�กัริะบบ

2.4 กลิ�นจัากกระบวันการบำาบัด้นำ�าเส่่ยุ

บริิษััทฯ ได้ดำ�เนินกั�ริเพื่ิ�มเติิมกัริะบวนกั�ริบริิห�ริจำัดกั�รินำ��เสีย

ส่วนเกิันและติะกัอนข้นจำ�กัริะบบบำ�บัดนำ��เสีย โดยกั�ริป็ั�นนำ��

ส่วนน้�เข้�ส้่กัริะบวนกั�ริหมักัแบบไม่ใช้อ�กั�ศ (ริะบบป็ิด-ลด

กั�ริฟุ้งกัริะจำ�ยของกัลิ�น) ของโค์ริงกั�ริผลิติกั๊�ซึ่ชีวภ�พื่ ซึึ่�ง

ทำ�ให้บริิษััทฯ ส�ม�ริถึเพื่ิ�มม้ลค์่�จำ�กัของเสีย โดยนำ�ไป็ใช้เป็็น

วัติถึุดิบติั�งติ้นเพื่่�อผลิติกั๊�ซึ่ชีวภ�พื่และนำ�ไป็ใช้เป็็นพื่ลังง�น

ทดแทนในริ้ป็ของพื่ลังง�นค์ว�มริ้อนในกั�ริอบย�งและพื่ลังง�น

ไฟฟ้�กัลับเข้�ส้่กัริะบวนกั�ริผลิติอีกัด้วย

ดังนั�นในป็ี 2566 บริิษััทฯ ยังค์งดำ�เนินง�นติ�มม�ติริฐ�น 

กั�ริทำ�ง�นและพื่ัฒน�ริะบบอย่�งติ่อเน่�อง เพ่ื่�อค์วบค์ุมกัลิ�นที�

เกิัดขึ�นจำ�กักัิจำกัริริมของบริิษััทฯ และเพื่่�อลดผลกัริะทบที�อ�จำ

จำะเกิัดขึ�นในริะยะย�วริะหว่�งบริิษััทฯ กัับชุมชน พื่ริ้อมทั�ง

พื่ัฒน�ค์ุณภ�พื่สิ�งแวดล้อมในชุมชนอย่�งสริ้�งสริริค์์และ

ยั�งย่น ติลอดจำนพื่ัฒน�ชุมชนให้มี ค์ว�มเข้มแข็ง ช่วยเหล่อ

เก่ั�อกั้ลกัันภ�ยในชุมชนและริะหว่�งชุมชน ที�เป็็นพื่ลังของ

กั�ริพัื่ฒน�อย่�งยั�งย่น
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ด้วยเจำติจำำ�นงของค์ณะกัริริมกั�ริและผ้้บริิห�ริที�มุ่งมั�นผลักัดัน

ให้องค์์กัริเป็็นส่วนหนึ� งของกั�ริช่วยลดป็ัญห�มลภ�วะ 

กั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงภม้อิ�กั�ศ (Climate Change) ซึ่ึ�งเป็็นผลม�จำ�กั

กั�ริป็ล่อยกั๊�ซึ่เริ่อนกัริะจำกั ภ�ยใติ้นโยบ�ยกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริ

และอนุริักัษั์พื่ลังง�น และ มุ่งมั�นที�จำะค์วบค์ุมกั�ริใช้พื่ลังง�น

ไฟฟ้�ให้มีป็ริะสิทธุิภ�พื่ส้งสุด เพื่่�อใช้ทริัพื่ย�กัริธุริริมช�ติิอย่�ง

คุ์้มค์่� ลดผลกัริะทบที�มีติ่อสิ�งแวดล้อมให้ได้ม�กัที�สุด บริิษััทฯ 

ได้กัำ�หนดขอบเขติกั�ริดำ�เนินกั�ริค์ริอบค์ลุมถึึงทุกักัริะบวน 

กั�ริผลิติ ติั�งแต่ิกั�ริออกัแบบ กั�ริจัำดซ่ึ่�อจำดัห� กั�ริผลิติ กั�ริกัริะจำ�ย

สินค์้�และกั�ริขนส่ง ติลอดจำนกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริของเสียทั�งท�ง

ติริงและท�งอ้อม 

การบริหารจัดการด้านการลดการ
ปล่อยก๊าซ่เรือนกระจก
บริษัิัทฯ ได้จำดัติั�งค์ณะทำ�ง�นด้�นกั�ริจัำดกั�ริพื่ลังง�นเพื่่�อร่ิวมกันั

ผลักัดันกัิจำกัริริมติ่�ง ๆ ด้�นกั�ริจำัดกั�ริและอนุริักัษั์พื่ลังง�น 

ให้บริริลุผลสำ�เร็ิจำ โดยค์ณะทำ�ง�นมีหน้�ที�ในกั�ริจำัดกั�ริค์วบค์ุม 

ด้แล ติริวจำติิดติ�มกั�ริป็ฏิิบัติิกั�ริจัำดกั�ริพื่ลังง�นให้สอดค์ล้อง

ติ�มพื่ริะริ�ชบัญญตัิกิั�ริสง่เสริมิกั�ริอนุริกััษัพ์ื่ลงัง�น พื่.ศ. 2535 

จำัดทำ�ม�ติริกั�ริป็ริะหยัดพื่ลังง�น อีกัทั�ง ในป็ี พื่.ศ. 2563 ได้มี 

กั�ริพัื่ฒน�โค์ริงกั�ริลดกั�ริป็ล่อยก๊ั�ซึ่เริอ่นกัริะจำกั โดยได้ริบักั�ริขึ�น

ทะเบียนโค์ริงกั�ริลดก๊ั�ซึ่เริอ่นกัริะจำกัภ�ค์สมคั์ริใจำติ�มม�ติริฐ�น

ของป็ริะเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction: 

T-VER) ดังริ�ยละเอียดติ่อไป็น้�

NER 360 Degree ZERO WASTE” Electricity Generating from Napier Biogas of 4.38 MW EE

ชิื�อภิาษัาไทย โครงการ “NER 360 Degree ZERO WAS TE” ผลิตไฟฟ้าจำากก๊าซชีวภาพจำาก 
หญ้าเนเปียร์ขนาด 4.38 MW EE

ชิื�อโครงการ (ภิาษัาอังกฤษั) “ NER 360 Degree ZERO WASTE” Electricity Generating from Napier  
Biogas of 4.38 MW EE

ข้นาดโครงการ เล็กมาก (Microscale)

ประเภิทโครงการ พลังงานทดแทน (AE)

ระเบ่ยบวิธ่ลดก๊าซ่เรือนกระจกท่�ใชิ้ T-VER-METH-AE -01 Version 04 การผลิตไฟฟ้าจำากพลังงานหมุนเวียน  
(Electricity Generation from Renewable Energy)

สถุานภิาพื่โครงการ ดำาเนินการ

เจ้าข้องโครงการ บริษัท นอร์ทอีสั รับเบอร์ จำำากัด (มหาชน)

ระยะเวลาคิดเครดิต่ข้องโครงการ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2570

วันท่�ข้ึ�นทะเบ่ยนโครงการ 31 สัิงหาคม 2563

ปริมาณก๊าซ่เรือนกระจกท่�คาดว่าจะลดได้ 
(tCO2eq/year)

17.988

การบริหารจัดการด้านการเปล่�ยนข้องสภิาพื่ภ้ิมิอากาศ
และการลดการปล่อยก๊าซ่เรือนกระจก
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และในป็ี พื่.ศ. 2564 ได้มีกั�ริเก็ับริวบริวมข้อม้ลและวิเค์ริ�ะห์ป็ริิม�ณกั�ริป็ล่อยกั๊�ซึ่เร่ิอนกัริะจำกัขององค์์กัริ (Carbon Footprint for 

Organization: CFO) ซึึ่�งผลกั�ริวิเค์ริ�ะห์ CFO ได้รัิบกั�ริทวนสอบโดยผ้้ป็ริะเมินภ�ยนอกั ค์่อ บริิษััท อีซีึ่อีอี จำำ�กััด และได้ผ่�น 

กั�ริรัิบริอง CFO จำ�กัองค์์กั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริกั๊�ซึ่เริ่อนกัริะจำกั (องค์์กั�ริมห�ชน) หริ่อ อบกั. เม่�อวันที� 23 สิงห�ค์ม พื่.ศ. 2565 ริ้ป็

ด้�นล่�งแสดงค์่�กั�ริป็ล่อยกั๊�ซึ่เริ่อนกัริะจำกั CFO ของ NER

สำ�หริับกั�ริดำ�เนินง�นติ่อเน่�องในป็ี 2566 น้� จำะมีกั�ริวิเค์ริ�ะห์ค์่� CFO โดยใช้ข้อม้ลในป็ี 2565 จำะดำ�เนินกั�ริทวนสอบโดยผ้้ป็ริะเมิน

ภ�ยนอกั และขอกั�ริริับริองจำ�กั อบกั. ติ่อไป็ บริิษััทฯ ติั�งเป็้�หม�ยริะยะย�วเพ่ื่�อขับเค์ล่�อนองค์์กัริส้่กั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำอย่�งยั�งย่น ใน

ค์ว�มเป็็นกัล�งท�งค์�ริ์บอน (Carbon Neutrality) ภ�ยในป็ี พื่.ศ.2583 (ค์.ศ. 2040) โดยมีกัลยุทธุ์และแผนง�นในกั�ริสนับสนุนและ

ใหค้์ว�มสำ�ค์ญัในด�้นกั�ริจำดักั�ริกั�๊ซึ่เริอ่นกัริะจำกัติลอดหว่งโซึ่ค่์ณุค์�่ อ�ทิ กั�ริป็ริบัป็ริงุและพื่ฒัน�ป็ริะสทิธุภิ�พื่ของกัริะบวนกั�ริผลติิ 

กั�ริส่งเสริิมกั�ริใช้พื่ลังง�นสะอ�ดในกัริะบวนกั�ริผลิติและค์ริอบค์ลุมภ�ยในโริงง�น ติลอดจำนค์ว�มมุ่งมั�นในกั�ริลดกั�ริเกัิดของเสีย

ติลอดทั�งห่วงโซึ่่อุป็ท�น ด้วยกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริทรัิพื่ย�กัริให้เกิัดป็ริะโยชน์ส้งสุด เพ่ื่�อเป็้�หม�ยในกั�ริผลักัดันส้่กั�ริเป็็นองค์์กัริธุุริกิัจำ

ค์�ริ์บอนติำ��และยั�งย่น และสอดค์ล้องกัับเป็้�หม�ยกั�ริพื่ัฒน�ที�ยั�งย่นแห่งสหป็ริะช�ช�ติิ (UN Sustainable Development Goals : 

SDGs) พื่ริ้อมทั�งมีค์ว�มมุ่งมั�นดำ�เนินธุุริกัิจำที�เป็็นมิติริกัับสิ�งแวดล้อม ด้วยค์ว�มติริะหนักัในด้�นกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงสภ�พื่ภ้มิอ�กั�ศ 

เพื่่�อเป็็นส่วนหนึ�งในกั�ริช่วยลดผลกัริะทบจำ�กักั�ริเพิื่�มขึ�นของอุณหภ้มิโลกัอย่�งยั�งย่น

การปล่อยก๊าซ่เรือนกระจก ปี 2564 ต่้นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เท่ยบเท่าต่่อปี

ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 25,850

ประเภทที่ 1 9,036

ประเภทที่ 2 16,814

ประเภทที่ 3 92,985

27รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2565
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)



การจัดการข้องเส่ยและวัสดุท่� ไม่ใชิ้แล้ว
 

บริิษััทฯ มีค์ว�มติริะหนักัถึึงป็ัญห�เร่ิ�องขยะม้ลฝ่อยที�เกัิดขึ�น      

ในโริงง�น จำ�กักั�ริเพิื่�มกัำ�ลังกั�ริผลิติ และกั�ริอุป็โภค์-บริิโภค์

ของพื่นักัง�น โดยสถึิติิสะสมติั�งแติ่ป็ี 2563 (1 มกัริ�ค์ม - 31 

ธุันว�ค์ม) พื่บว่�มีป็ริิม�ณขยะเกัิดขึ�น จำำ�นวน 19,881 กัิโลกัรัิม 

แบง่ออกัเป็น็ขยะพื่ล�สติกิัที�เกัดิจำ�กักิัจำกัริริมกั�ริอปุ็โภค์-บริโิภค์ 

จำำ�นวน 2,419 กัิโลกัรัิม และจำ�กักัริะบวนกั�ริผลิติ จำำ�นวน 

17,462 กัโิลกัริมั ดงันั�น บริิษััทฯ ไดเ้หน็ค์ว�มสำ�ค์ญัและพื่ย�ย�ม

เป็็นส่วนหนึ�งเพื่่�อดำ�เนินกั�ริแกั้ไขป็ัญห�ขยะม�โดยติลอด ได้มี

กั�ริจัำดทำ�โค์ริงกั�ริ NER ริว่มใจำลดขยะพื่ล�สติกิั เพื่่�อลดป็ริมิ�ณ

ขยะ และแยกัขยะพื่ล�สติิกัเข้�ส้่กัริะบวนกั�ริรีิไซึ่เค์ิลอย่�ง 

ถึ้กัติ้อง  ส�ม�ริถึเพื่ิ�มป็ริะสิทธิุภ�พื่กั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริป็ัญห� 

สิ�งแวดลอ้มที�ยั�งย่น ซึึ่�งกัำ�หนดเป็�้หม�ยลดจำำ�นวนขยะพื่ล�สติกิั

ริ้อยละ 15 ในริะยะเวล� 6 เด่อน (โดยเริิ�มใช้ฐ�นข้อม้ลในเด่อน 

กัริกัฎ�ค์ม และเริิ�มลดจำริิง ในเด่อนสิงห�ค์ม-ธุันว�ค์ม 2564)  

ซึ่ึ�งจำ�กัโค์ริงกั�ริดังกัล่�ว บริิษััทฯบริิห�ริจัำดกั�ริขยะ โดยสริ้�ง

อ�ค์�ริพัื่กัขยะคั์ดแยกั และจำำ�หน่�ยออกัเพื่่�อนำ�ริ�ยได้ม� 

ติ่อยอดพื่ัฒน�โค์ริงกั�ริติ่อไป็ (Waste to Value) 

สำ�หริับป็ี 2565 บริิษััทฯ ได้ดำ�เนินง�นโค์ริงกั�ริแยกัและลดขยะ

พื่ล�สติิกัอย่�งติ่อเน่�อง โดยให้ค์ว�มสำ�คั์ญกัับกั�ริสริ้�งค์ว�ม

เข้�ใจำและป็ล้กัจำิติสำ�นึกัในกั�ริใช้ทรัิพื่ย�กัริให้ค์ุ้มค์่� โดยเริิ�ม

จำ�กักั�ริป็ริับเป็ลี�ยนพื่ฤติิกัริริมกั�ริใช้ชีวิติป็ริะจำำ�วันให้ค์ำ�นึงถึึง

สิ�งแวดล้อม กั�ริแยกัขยะให้ถึ้กัติ้อง โดยใช้หลักั 3 R ม�เป็็น

แนวคิ์ดและแนวท�งในกั�ริป็ฏิิบัติิเพ่ื่�อกั�ริใช้ทรัิพื่ย�กัริที�มีอย้่

อย่�งค์ุ้มค์่� ส�ม�ริถึช่วยลดป็ริิม�ณขยะให้น้อยลง ด้วยกั�ริลด

กั�ริใช้ กั�รินำ�กัลับม�ใช้ซึ่ำ�� และกั�รินำ�ขยะกัลับม�ใช้ใหม่ ดังน้�

 

การลด้การใช ้(Reduce) ลดริะดบักั�ริใชป้็จัำจำบัุน ค์วบค์มุป็ริมิ�ณ

กั�ริใช้ให้อย้่ในสัดส่วนที�พื่อเหม�ะ โดยลดกั�ริใช้ กั�ริบริิโภค์

ทริัพื่ย�กัริที�ไม่จำำ�เป็็นลง เพื่ริ�ะกั�ริลดกั�ริบริิโภค์ จำะช่วยให้

ส�ม�ริถึลดป็ริิม�ณขยะที�สริ้�งขึ�นได้ ในขั�นติอนน้�เริิ�มติ้นโดย

กั�ริสำ�ริวจำเพื่่�อลดกั�ริบริิโภค์ที�ไม่จำำ�เป็็นลง เช่น กั�รินำ�ขยะ

ริีไซึ่เค์ิลไป็ล้�งให้สะอ�ดกั่อนกั�ริแยกั กั�ริคั์ดแยกัขยะทั�วทั�ง

โริงง�นโดยเพื่ิ�มจำุดทิ�งขยะกัริะจำ�ยติ�มจุำดติ่�ง ๆ  ในโริงง�นริวม 

13 จำุด  กั�รินำ�กัล่องข้�วม�ใช้เอง กั�ริพื่กัถุึงผ้�แทนกั�ริใช ้

ถึุงพื่ล�สติิกั ป็ฏิิเสธุรัิบถึุงพื่ล�สติิกัสำ�หริับใส่ของ ริวมไป็ถึึงกั�ริ

พื่กัแกั้วนำ��/กัริะบอกันำ��ส่วนติัว เป็็นติ้น 

การนำากลับมาใช้ซื้ำ�า(Reuse)  เป็็นกั�ริใช้ทริพัื่ย�กัริที�ค์ุม้ค่์�ที�สดุ 

โดยกั�รินำ�สิ�งของเค์ริ่�องใช้ม�ใช้ซึ่ำ�� ซึึ่�งบ�งอย่�งอ�จำใช้ซึ่ำ��ได้

หล�ย ๆ ค์ริั�ง เช่น กั�ริใช้กัริะด�ษั 2 หน้� นอกัจำ�กัช่วยลด 

กั�ริเกิัดขยะแล้ว ยงัช่วยลดป็ริมิ�ณกั�ริตัิดต้ินไม้ได้เป็็นจำำ�นวนม�กั

การนำากลบัมาใชใ้หม(่Recycle) ซึึ่�งเป็น็กั�ริค์ดัแยกัขยะมล้ฝ่อย

แติ่ละป็ริะเภท ที�ส�ม�ริถึนำ�กัลับม�ใช้ใหม่หมุนเวียนกัลับเข้�

ส้่กัริะบวนกั�ริผลิติของแติ่ละป็ริะเภทได้ เช่น ริวบริวมเศษั

อ�ห�ริที�เหล่อจำ�กัรัิบป็ริะท�นม�เป็็นอ�ห�ริสัติว์หริ่อนำ�เข้�

กัริะบวนกั�ริผลิติกั๊�ซึ่ชีวภ�พื่ อีกัทั�งยังนำ�ขยะที�ค์ัดแยกัแล้ว 

ไป็ส่งติ่อกัับโค์ริงกั�ริติ่�ง ๆ อ�ทิ กั�ริส่งขวดพื่ล�สติิกัให้กัับ

ท�งวัดจำ�กัแดง ไป็ทำ�เป็็นผ้�ไติริจีำวริหร่ิอชุด PPE, ส่งถุึงขนม

ขบเค์ี�ยวไป็ทำ�อิฐบล็อค์ป้็ถึนน เป็็นติ้น

ทั�งน้�แนวท�งดังกัล่�วส�ม�ริถึช่วยลดกั�ริส่งกัำ�จำัดขยะและวัสดุ

ที�ไม่ใช้แล้วภ�ยในบริิษััทฯ โดยบริิษััทฯ ได้ดำ�เนินกั�ริขอใบ

อนุญ�ติจำ�กักัริมโริงง�นอุติส�หกัริริม ซึึ่�งส�ม�ริถึกัักัเก็ับ 

สิ�งป็ฏิิกั้ลหริ่อวัสดุที�ไม่ใช้แล้วในบริิเวณบริิษััทฯ และส�ม�ริถึ

นำ�สิ�งป็ฏิิกั้ลหริ่อวัสดุที�ไม่ใช้แล้วออกันอกับริิเวณบริิษััทฯ ได้

ติ�มกัฎหม�ย

ซึ่ึ�งผลกั�ริดำ�เนินโค์ริงกั�ริในป็ี 2565 พื่บว่�ป็ริิม�ณขยะที�

เป็็นขยะทั�วไป็และขยะที�เกัิดจำ�กักัริะบวนกั�ริผลิติมีป็ริิม�ณ 

7,539.24 กัิโลกัรัิม เม่�อเทียบกัับป็ี 2564 ที�มีป็ริิม�ณขยะที�

เป็็นขยะทั�วไป็และขยะที�เกัิดจำ�กักัริะบวนกั�ริผลิติมีป็ริิม�ณ 

19,226.00 กัิโลกัริัม ลดลงอย้่ที� 60.79% ซึ่ึ�งเป็็นผลม�จำ�กั 

กั�ริริณริงค์์ กั�ริสริ้�งจำิติสำ�นึกั กั�ริค์ัดแยกัขยะอย่�งถึ้กัวิธุี และ

กั�ริสง่เสริมิใหบ้คุ์ล�กัริภ�ยในบริษัิัทฯ ชว่ยลดขยะและวสัดทีุ�ไม่

ใช้แล้วในกั�ริดำ�ริงชีวิติป็ริะจำำ�วัน 

อย่�งไริก็ัติ�มในป็ี 2566 ท�งบริิษััทฯ ยังค์งมีเป็้�หม�ยที�จำะ

ลดป็ริิม�ณขยะและวัสดุที�ไม่ใช้แล้วอย่�งติ่อเน่�อง เพื่่�อเพิื่�ม

ป็ริะสิทธุิภ�พื่ในกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริป็ัญห�ด้�นสิ�งแวดล้อมอย่�ง

ติ่อเน่�องและยั�งย่น

อาคารพักขยะ
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บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)



กิจำกรรมรณรงค์การแยกขยะ
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การจัดการด้านความยั�งยืนในมิต่ิสังคม

ผลการดำาเนินงานด้านสังคม 
“มุ่งมั�นส้่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนร้้เพื่่�อสร้างความผ้กพื่ันและส่งเสริมศักยภิาพื่

ข้องพื่นักงานผ่านการเรียนร้้อย่างเป็นระบบ”

ในป็ี 2565 บริิษััท นอริ์ทอีส ริับเบอริ์ จำำ�กััด (มห�ชน) ได้รัิบ

ริ�งวัล CSR-DIW Award 2022 ในโค์ริงกั�ริส่งเสริิมโริงง�น

อุติส�หกัริริมให้มีค์ว�มริับผิดชอบติ่อสังค์มและชุมชนเพื่่�อ 

เป็้�หม�ยกั�ริพัื่ฒน�อย่�งยั�งย่น (CSR-DIW to achieve SDGs) 

ป็ริะจำำ�ป็ี 2565 จัำดโดยกัริมโริงง�นอุติส�หกัริริม

แสดงให้เห็นค์ว�มมุ่งมั�นในกั�ริริักัษั�ม�ติริฐ�นกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำ

โดยค์ำ�นงึถึงึค์ว�มยั�งย่น ร่ิวมดแ้ลสงัค์ม และสิ�งแวดล้อม ริวมถึงึ

ส่งเสริิมให้พื่นักัง�นมีส่วนริ่วมด้แลชุมชนและอย้่ริ่วมกัันอย่�ง

มีค์ว�มสุขในฐ�นะสม�ชิกัของชุมชน ติลอดจำนกั�ริป็ฏิิบัติิติ�ม

ม�ติริฐ�นค์ว�มรัิบผิดชอบของผ้้ป็ริะกัอบกั�ริอุติส�หกัริริมที�มี

ติ่อสังค์มอย่�งติ่อเน่�อง

บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR -DIW AWARD ในปี 2565

นโยบายและแนวปฏิิบัติ่ด้านสังคม 
บริิษััทฯ มีค์ว�มติริะหนักัในเร่ิ�องค์ว�มริับผิดชอบติ่อสังค์มและ 

สิ�งแวดล้อม และให้ค์ว�มสำ�ค์ัญกัับกั�ริด้แลผ้้มีส่วนได้เสีย

ทั�งหมดทั�งภ�ยในและภ�ยนอกัองค์์กัริ ติั�งแติ่ผ้้ถึ่อหุ้น พื่นักัง�น 

ลก้ัค์�้ ชมุชน ภ�ยใติห้ลกััพ่ื่�นฐ�นท�งจำริยิธุริริมและจำริริย�บริริณ

ในกั�ริดำ�เนนิธุรุิกัจิำ เพื่่�อใหเ้กัดิค์ว�มเป็น็ธุริริมติอ่ผ้ม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีทกุัฝ่��ยที�เกัี�ยวข้อง พื่ร้ิอมทั�งนำ�หลกัักั�ริกัำ�กับัดแ้ลกิัจำกั�ริที�ดี

ม�เป็็นแนวท�งเพื่่�อรัิกัษั�ดุลยภ�พื่ของกั�ริดำ�เนินง�นทั�งท�ง

ด้�นเศริษัฐกัิจำ ชุมชน สังค์ม และสิ�งแวดล้อม อันจำะนำ�ไป็ส้่ 

กั�ริพื่ฒัน�ธุรุิกิัจำที�ป็ริะสบค์ว�มสำ�เริจ็ำอย�่งยั�งย่น  ดงันั�น บริษัิัทฯ 

จำงึกัำ�หนดใหมี้นโยบ�ยค์ว�มรัิบผดิชอบติอ่สงัค์มที�เผยแพื่ริไ่วบ้น

เว็บไซึ่ติ์ของบริิษััทฯ (https://www.nerubber.com/corporate-

social-responsibility-policy-th)
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การดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษัยชิน

บริิษััทฯ ติริะหนักัและยึดมั�นในหลักัสิทธุิมนุษัยชน ป็ฏิิบัติิติ�ม

หลักัป็ฏิิญญ�ส�กัลว่�ด้วยสิทธุิมนุษัยชน โดยให้ค์ว�มสำ�ค์ัญ

ติ่อกั�ริป็ฏิิบัติิด้�นแริงง�นและกั�ริเค์�ริพื่สิทธุิมนุษัยชนของ 

ผ้้มีส่วนได้เสียทุกักัลุ่ม อ�ทิ พื่นักัง�น  เด็กั สติริี ชุมชน สังค์ม 

ล้กัค์้� ค้์่ค์้�ท�งธุุริกิัจำ  โดยไม่เล่อกัป็ฏิิบัติิติ�มค์ว�มแติกัติ่�ง

ด้�น อ�ยุ เพื่ศ เช่�อช�ติิ ศ�สน� สีผิว สัญช�ติิ ป็ริ�ศจำ�กั 

กั�ริเลอ่กัป็ฏิบัิติ ิและกัำ�หนดแนวท�งป็ฏิบัิติอิย่�งเป็็นธุริริม ค์วบค์้ไ่ป็กับั

กั�ริให้ค์ว�มสำ�ค์ัญในกั�ริด้แลชุมชนและสังค์มบนพ่ื่�นฐ�น 

ค์ว�มป็ลอดภัย และค์ุณภ�พื่ชีวิติที�ดี 

บริษัิัทฯ ได้ป็ริะกั�ศนโยบ�ยด้�นสทิธิุมนษุัยชน ที�ค์ริอบค์ลมุต่ิอ

กั�ริเค์�ริพื่ในสิทธุิมนุษัยชน ติลอดจำนกั�ริส่�อส�ริข้อม้ลเพื่่�อ 

ส่งเสริิมค์ว�มเข้�ใจำหลักัสิทธุิมนุษัยชนให้ผ้้บริิห�ริและพื่นักัง�น

ยึดถึ่อเป็็นแนวป็ฏิิบัติิ  เพื่่�อเป็็นกั�ริสริ้�งค์ว�มมั�นใจำว่�  

กั�ริดำ�เนนิธุรุิกัจิำของบริษัิัทฯ เป็็นไป็ด้วยค์ว�มริอบค์อบ ริะมดัริะวงั 

ไม่กัริะทำ�กั�ริใด ๆ  ที�กั่อให้เกัิดกั�ริละเมิด หริ่อ สริ้�งผลกัริะทบ

ติ่อสิทธุิมนุษัยชน 

บริิษััทฯ ให้ค์ว�มสำ�ค์ัญติ่อกั�ริด้แลและป็ฏิิบัติิติ่อพื่นักัง�นอย่�ง

เป็็นธุริริมและเท่�เทียม ทั�งในด้�นกั�ริสริริห�  กั�ริจ้ำ�งง�น  

กั�ริจำ่�ยค์่�ติอบแทนและสวัสดิกั�ริ กั�ริพื่ัฒน�ทักัษัะ กั�ริจำัด

ฝ่ึกัอบริม เป็็นติ้น ริวมทั�งได้มีกั�ริจำัดสภ�พื่แวดล้อมกั�ริทำ�ง�น 

โดยค์ำ�นึงถึึงหลักัค์ว�มป็ลอดภัย และสุขอน�มัย ริวมทั�ง

สนับสนุนและส่งเสริิมกั�ริจ้ำ�งง�นแกั่กัลุ่มผ้้ด้อยโอกั�ส ได้แกั่  

ผ้พ้ื่กิั�ริ และ ผ้พ้้ื่นโทษั เพ่ื่�อให้โอกั�สที�เท่�เทยีมกันัเพื่่�อยกัริะดับ

กั�ริพัื่ฒน�ค์ุณภ�พื่ชีวิติให้ดีขึ�น และเพื่่�อเป็็นกั�ริส่งเสริิมให้ได้

มีโอกั�สแสดงค์ว�มส�ม�ริถึซึึ่�งก่ัอให้เกิัดกั�ริมีริ�ยได้ พื่ึ�งพื่�

ตินเองได้ และลดภ�ริะของค์ริอบค์ริัวและสังค์มที�ติ้องให้ 

กั�ริอุป็กั�ริะเลี�ยงด้ และลดค์ว�มเหล่�อมลำ��ในสังค์ม ค์วบค์้่ไป็กัับ

กั�ริจำัดห�สิ�งอำ�นวยค์ว�มสะดวกัขั�นพื่่�นฐ�น  โดยมีริ�ยละเอียด

ในกั�ริดำ�เนินง�นดังติ่อไป็น้�

1. การดำาเนินงานตามนโยบายสำิทธุิมนุษยชน
โดยในปี็2565 บริิษััทฯได้มีกั�ริดำ�เนินง�นด้�นสิทธิุมนุษัยชน 

ผ่�นค์ณะทำ�ง�นด้�นค์ว�มริับผิดชอบติ่อสังค์มอย่�งยั�งย่น  

(ค์ณะทำ�ง�นCSR) ซึ่ึ�งมีหน้�ที� ดังน้�

1. ให้ค์ำ�ป็ริึกัษั� ติริวจำสอบกั�ริเค์�ริพื่สิทธุิค์ว�มเป็็นพื่ลเม่อง 

สทิธิุท�งกั�ริเมอ่ง สทิธิุท�งด�้นสงัค์ม เศริษัฐกัจิำ วฒันธุริริม 

กัลุ่มบุค์ค์ลที�ติ้องได้รัิบกั�ริด้แลเป็็นพิื่เศษั ริวมติลอดถึึง 

สิทธุิพื่่�นฐ�นในกั�ริทำ�ง�น

2. ใหค้์ำ�ป็รึิกัษั�ห�ริอ่ ติริวจำสอบกั�ริจ้ำ�งง�นและค์ว�มสมัพื่นัธุ์

ในด้�นกั�ริจำ้�งง�น เง่�อนไขในกั�ริทำ�ง�นกั�ริเจำริจำ� ห�ริ่อ

ท�งสังค์ม สขุภ�พื่และค์ว�มป็ลอดภัยในกั�ริทำ�ง�น ริวมถึงึ

กั�ริพัื่ฒน�ทริัพื่ย�กัริบุค์ค์ล 

3. ติริวจำสอบกั�ริดำ�เนินง�นด้�นแริงง�นให้เป็็นไป็ติ�มที�

กัฎหม�ย และข้อกัำ�หนดอ่�น ๆ ที�เกัี�ยวข้อง

4. กั�ริให้ค์ว�มสำ�ค์ัญในเริ่�องค์ว�มป็ลอดภัยในกั�ริป็ฏิิบัติิง�น

5. ริ่วมกัันเสนอแนะและแนวท�งแกั้ไขเพ่ื่�อให้บริริลุเป็้�หม�ย

ที�กัำ�หนดไว้

6. ดำ�เนินกั�ริจัำดทำ�เอกัส�ริของริะบบ ติิดติ�ม ริ�ยง�น 

ค์ว�มค์บ่หน้�กัจิำกัริริมที�ต้ิองจำดัทำ� ป็ริะส�นง�นหน่วยง�นที�

เกัี�ยวข้องกับัริะบบ ให้เป็็นไป็ติ�มที�กัำ�หนดไว้ และได้เข้�ร่ิวม

โค์ริงกั�ริส่งเสริิมโริงง�นอุติส�หกัริริมให้มีค์ว�มรัิบผิดชอบ 

ติ่อสังค์มและชุมชนเพื่่�อเป็้�หม�ยกั�ริพัื่ฒน�ที�ยั�งย่น 

(CSR-DIW) โดยมีริะยะเวล�กั�ริดำ�เนินโค์ริงกั�ริจำ�กั เดอ่น 

มีน�ค์ม 2565 ถึึง เด่อน สิงห�ค์ม 2565 

2. การปฏิิบ่ติต่อแรงงานอย่างเป็นธุรรม
และด้แลพิน่กงาน

2.1 การจั้างงานคุนพิื่การ 

บริิษััทฯ ได้สนับสนุนส่งเสริิมให้ค์นพิื่กั�ริให้มีโอกั�สได้เข้�ม�

ทำ�ง�น ซึึ่�งเป็็นกั�ริช่วยยกัริะดับค์ุณภ�พื่ชีวิติของผ้้พื่ิกั�ริให้ดี

ขึ�นจำ�กักั�ริมีง�นและริ�ยไดป้็ริะจำำ� ลดค์ว�มเหล่�อมลำ��ท�งสังค์ม 

และไม่เล่อกัป็ฏิิบัติิติ่อผ้้พื่ิกั�ริ ติลอดจำนมีกั�ริจำัดห�สิ�งอำ�นวย

ค์ว�มสะดวกัที�เหม�ะสมริวมทั�งช่วยยกัริะดับจำิติใจำให้ผ้้พื่ิกั�ริได้

เห็นถึึงคุ์ณค์่�และเกิัดค์ว�มภ�ค์ภ้มิใจำในตินเองอีกัด้วย ติ�ม 

พื่ริะริ�ชบญัญตัิส่ิงเสริมิและพื่ฒัน�ค์ณุภ�พื่ชวีติิค์นพื่กิั�ริ พื่.ศ. 2550 

กัำ�หนดให้สถึ�นป็ริะกัอบกั�ริติ้องจำ้�งง�นค์นพื่ิกั�ริติ�มม�ติริ� 

33 ในอัติริ�ส่วน 100 : 1 สำ�หริับป็ี 2565 บริิษััทฯ มีพื่นักัง�น 

ผ้้พิื่กั�ริ จำำ�นวน 14 ค์น ค์ริบติ�มจำำ�นวนที�กัฎหม�ยกัำ�หนด
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2.2 การปฏิิบัติต่อแรงงานหญิิงท่�ตั�งคุรรภั์

บริิษััทฯ ได้ให้ค์ว�มสำ�ค์ัญกัับกั�ริป็ฏิิบัติิติ่อแริงง�นหญิง 

ที�ติั�งค์ริริภ์ โดยท�งบริิษััทฯ จำะมีกั�ริขึ�นทะเบียนพื่นักัง�นหญิง 

ที�ติั�งค์ริริภ์ไว้ และ จำัดง�นให้ป็ฏิิบัติิหน้�ที� โดยไม่กัริะทบติ่อ

สุขภ�พื่ เม่�อค์ลอดบุติริและกัลับม�ทำ�ง�นแล้วท�งบริิษััทฯ ได้

ให้พื่นักัง�นที�ติั�งค์ริริภ์มีสิทธุิล�ค์ลอดได้ 98 วัน และเม่�อกัลับ

ม�ทำ�ง�นแล้วบริิษััทฯยังมีกั�ริด้แลติ่อเน่�องโดยกั�ริจำัดให้มีมุม

ค์ุณแม่ให้นมล้กั โดยโค์ริงกั�ริน้�จำะมีเจำ้�หน้�ที�พื่ย�บ�ลวิช�ชีพื่

ค์อยให้ค์ำ�แนะนำ� 

3. สำว่สำดิการและค่าตอบแทนที�เป็นธุรรม
พื่นกััง�นถึอ่เป็็นทรัิพื่ย�กัริที�สำ�ค์ญัในกั�ริขับเค์ล่�อนกั�ริดำ�เนนิง�น

และนำ�พื่�องค์์กัริไป็ส้่ค์ว�มสำ�เริ็จำ บริิษััทฯ จำึงให้ค์ว�มสำ�ค์ัญ

ในกั�ริสริ้�งริะบบกั�ริบริิห�ริง�นบุค์ค์ลที�ดี ติั�งแติ่กั�ริสริริห�

พื่นักัง�นใหม่ กั�ริบริิห�ริค์่�ติอบแทนที�มีม�ติริฐ�น กัำ�หนด 

เป็้�หม�ยและกั�ริพื่ัฒน�ศักัยภ�พื่ของพื่นักัง�น เพื่่�อส่งเสริิม

ค์ว�มก้ั�วหน้� กั�ริเติบิโติและมคี์ว�มมั�นค์งในอ�ชพีื่ ติลอดจำนกั�ริให้

ค์ว�มสำ�ค์ัญเริ่�องค์ว�มป็ลอดภัยและสุขภ�พื่ของพื่นักัง�น และ

ให้อิสริะเค์�ริพื่สิทธุิของพื่นักัง�นผ่�นค์ณะกัริริมกั�ริสวัสดิกั�ริ 

เพื่่�อทำ�กัิจำกัริริมติ่�ง ๆ ภ�ยในบริิษััทฯ ในกัริอบที�เหม�ะสม

นอกัจำ�กัผลติอบแทนติ�มกัฎหม�ย เช่น กัองทุนป็ริะกัันสังค์ม 

กัองทุนเงินทดแทน พื่นักัง�นของบริิษััทฯ จำะได้ริับค์่�ติอบแทน

ในริป้็ค์�่ลว่งเวล� เงินเพื่ิ�มพื่เิศษัสำ�หริบัผ้ป้็ฏิิบตัิงิ�นกัะ ผ้ท้ำ�ง�น

หนักั ผ้้ทำ�ง�นในพื่่�นที�เป็ียกั โบนัสป็ริะจำำ�ป็ี และ สวัสดิกั�ริ 

พื่่�นฐ�นเพื่่�อให้พื่นกััง�นมคี์ณุภ�พื่ชวีติิที�ด ีอ�ทเิช่น เงินช่วยเหลอ่

ค์่�เช่�บ้�น สวัสดิกั�ริบ้�นพัื่กั เบี�ยเลี�ยงกั�ริป็ฏิิบัติิง�นนอกั

สถึ�นที� เงินช่วยเหล่อกัริณ้ญ�ติิเสียชีวิติ  กัริะเช้�เยี�ยมไข้กัริณ้

เจำ็บป็�วย กัองทุนสำ�ริองเลี�ยงชีพื่ เงินเกัษีัยณอ�ยุง�น และ 

กั�ริทัศนศึกัษั�ด้ง�น เป็็นติ้น

การพื่ัฒนาบุคลากร
บริิษััทฯ มุ่งดำ�เนินง�นด้�นกั�ริยกัริะดับศักัยภ�พื่พื่นักัง�น 

ทั�วทั�งองค์์กัริผ่�นโค์ริงกั�ริฝ่ึกัอบริมที�หล�กัหล�ย และกั�ริสริ้�ง

บริริย�กั�ศสภ�พื่แวดล้อมกั�ริทำ�ง�นที�ดีภ�ยในองค์์กัริอย่�ง

ติ่อเน่�อง โดยบริิษััทฯ มีกั�ริจัำดทำ�แผนพัื่ฒน�บุค์ล�กัริอย่�ง

มีป็ริะสิทธุิภ�พื่ ผ่�นริะบบกั�ริป็ริะเมินผลกั�ริป็ฏิิบัติิง�นติ�ม

ม�ติริฐ�นส�กัลที�ใช้ในกั�ริบริหิ�ริผลกั�ริป็ฏิบิตัิงิ�นของบคุ์ค์ล�กัริ 

ทุกัริะดับ มอบโอกั�สค์ว�มกั้�วหน้�ในส�ยอ�ชีพื่ กัำ�หนด

แผนกั�ริส่บทอดติำ�แหน่ง สริ้�งสภ�พื่แวดล้อมและค์ว�ม

ป็ลอดภยัในกั�ริทำ�ง�น ติลอดจำนจำดัใหม้สีวสัดกิั�ริพื่นกััง�นติ�ม

ที�กัฎหม�ยกัำ�หนด

การพื่ัฒนาบุคลากร
1. โครงการพัื่ฒนาศักยภิาพื่ข้องบุคลากร 
บริษัิัทฯ มกีั�ริกัำ�หนดแผนกั�ริพัื่ฒน�บุค์ล�กัริโดยมุง่ให้พื่นักัง�น

ในทุกัริะดับได้ริับกั�ริพัื่ฒน�ขีดค์ว�มส�ม�ริถึอย่�งเหม�ะสม 

ป็ริะกัอบด้วยหลักัส้ติริค์ว�มร้้ิเฉพื่�ะด้�น ทักัษัะกั�ริบริิห�ริง�น 

ทักัษัะที�จำำ�เป็็นในกั�ริป็ฏิิบัติิง�น (Soft Skills) ทักัษัะที�จำำ�เป็็น 

ต่ิอกั�ริทำ�ง�นให้มปี็ริะสทิธุภิ�พื่ยิ�งขึ�น ริวมทั�งมกีั�ริแบ่งปั็นค์ว�มริ้้

และป็ริะสบกั�ริณ์ในกั�ริทำ�ง�นริะหว่�งพื่นักัง�นภ�ยใน เพื่่�อ

สนับสนุนให้บริิษััทฯเป็็นองค์์กัริแห่งกั�ริเริียนร้ิ้  มีริ้ป็แบบใน 

กั�ริพัื่ฒน�ที�ทันสมัยและสอดค์ลอ้งติ�มขอ้กัำ�หนดของกัฎหม�ย 

โดยมีแนวท�งในกั�ริพัื่ฒน�ศักัยภ�พื่ของบุค์ล�กัริดังน้�

1.1 กั�ริอบริมเบ่�องติน้ของพื่นักัง�น (In-house training) เน่�อห�

ที�เกัี�ยวกับัภ�ริะหน�้ที�ที�ริบัผดิชอบ เอกัส�ริกั�ริทำ�ง�นติ�มริะบบ

ม�ติริฐ�นค์ุณภ�พื่ เป็็นกั�ริอบริมและทบทวนค์ว�มริ้้ขั�นพื่่�นฐ�น 

ในทุกัติำ�แหน่งง�น โดยมีข้อม้ลให้พื่นักัง�นศึกัษั�เรีิยนริ้้และ

ทบทวนได้อย่�งสมำ��เสมอและมีข้อสอบในกั�ริวัดผลกั�ริเริียนร้ิ้

1.2 กั�ริอบริมติ�มข้อกัำ�หนดของกัฎหม�ย เพ่ื่�อให้พื่นักัง�นมี

ค์ว�มป็ลอดภัยในกั�ริทำ�ง�น เน้นท�งกั�ริป็ล้กัฝ่ังจิำติสำ�นึกัท�ง

พื่ฤติิกัริริมค์ว�มป็ลอดภัย และกัฎหม�ยที�เกัี�ยวข้องกัับง�น เช่น 

หลกััสต้ิริอบัอ�กั�ศ หลกััสต้ิริกั�ริทำ�ง�นเกัี�ยวกับัป็ั�นจำั�น หลกััสต้ิริ

กั�ริขับขี�ริถึ Forklift อย่�งถึ้กัติ้องและป็ลอดภัย เป็็นติ้น 

ปี จำานวนล้กจ้าง                     
(คน)

อัต่ราส่วน รับคนพื่ิการเข้้า                                   
ทำางาน

ม้ลค่าการจ้าง
งาน (ล้านบาท)

2563 974 100 ต่อ 1 = 10 คน 10 1.2

2564 1,003 100 ต่อ 1 = 10 คน 10 1.2

2565 1,045 100 ต่อ 1 = 14 คน 14 1.7
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1.3 กั�ริอบริมค์ว�มริ้้ที�จำำ�เป็็นในกั�ริพัื่ฒน�ทักัษัะกั�ริทำ�ง�น 

พื่ัฒน�ภ�วะผ้้นำ�และทักัษัะกั�ริบริิห�ริง�นที�จำำ� เป็็นติ่อ

ป็ริะสิทธุิภ�พื่กั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริ ให้สอดค์ล้องกัับนโยบ�ย 

วสิยัทศัน์ของบริษัิัทฯ เช่นกั�ริส่งเสริมิพื่ฒัน�ศกััยภ�พื่ของพื่นกััง�น

เพื่่�อเพื่ิ�มขีดค์ว�มส�ม�ริถึกั�ริทำ�ง�นในอน�ค์ติ ทั�งน้� โดยเป็น็ไป็

ติ�มแนวท�งที�บริิษััทฯ เห็นว่� เป็็นป็ริะโยชน์ติ่อบริิษััทฯ เป็็น

สำ�ค์ัญด้วย 

โดยในปี็ 2565 บริิษััทฯจำดัหลักัสต้ิริอบริมพื่นักัง�นเพ่ื่�อเพื่ิ�มทักัษัะ

และศักัยภ�พื่ของพื่นักัง�นในกั�ริทำ�ง�นแกั่พื่นักัง�น โดยมี

หลักัส้ติริภ�ยในจำำ�นวน 6 หลักัส้ติริ  และหลักัส้ติริภ�ยนอกั

จำำ�นวน 44 หลักัส้ติริ และมีจำำ�นวนชั�วโมงอบริมหริ่อกัิจำกัริริม

พื่ัฒน�ค์ว�มริ้้ จำำ�นวน 2,088 ชั�วโมง ค์ิดเป็็นค์่�ใช้จำ่�ย 667,443 

บ�ท และบริิษััทฯได้จำัดทำ�แผนเส้นท�งค์ว�มกั้�วหน้�ในส�ย

อ�ชีพื่ (Career Path) ในป็ี2565 - 2566 

2.แผนการสืบทอดต่ำาแหน่ง
บริิษััทฯ ให้ค์ว�มสำ�ค์ัญต่ิอกั�ริสร้ิ�งบุค์ค์ล�กัริที�มีศักัยภ�พื่  

เพื่่�อสริริห�บุค์ล�กัริที�มีศักัยภ�พื่เข้�ม�ทดแทนและป็ฏิิบัติิง�น

ที�ทำ�ให้กั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำขององค์์กัริดำ�เนินได้อย่�งติ่อเน่�องและ

ยั�งย่น บริิษััทฯ จำัดให้มีกั�ริจัำดทำ�แผนกั�ริส่บทอดติำ�แหน่ง 

(Succession Plan) โดยเป็็นกั�ริพื่จิำ�ริณ�แต่ิงติั�งทดแทน สำ�หริบั

ติำ�แหน่งที�มีค์ว�มสำ�ค์ัญในส�ยง�นหลักั ริวมถึึงสอดค์ล้องติ�ม

วัติถึุป็ริะสงค์์และนโยบ�ยของบริิษััทฯ ที�มุ่งสริริห�บุค์ล�กัริ

ศักัยภ�พื่ส้งภ�ยในองค์์กัริก่ัอนซึึ่�งบุค์ล�กัริที�จำะเข้�รัิบติำ�แหน่ง 

กั�ริทดแทน (Successor) ไ ด้กัำ�หนดให้มีกั�ริเติรีิยม 

ค์ว�มพื่ริ้อมในกั�ริพื่ัฒน�ค์ว�มริ้้ ค์ว�มส�ม�ริถึ และทักัษัะที�

จำำ�เป็็นในกั�ริส่บทอดติำ�แหน่ง เพื่่�อสริ้�งค์ว�มพื่ริ้อมสำ�หริับ 

กั�ริป็ฏิบิตัิงิ�นและสบ่ทอดติำ�แหนง่ง�นไดอ้ย�่งมศีกััยภ�พื่ และ

มคี์ว�มติอ่เน่�อง ติลอดจำนสริ�้งโอกั�สกั�ริเติบิโติในส�ยอ�ชพีื่ของ

บุค์ล�กัริได้อย่�งเติ็มป็ริะสิทธุิภ�พื่

3.การเลื�อนข้ั�นเลื�อนต่ำาแหน่ง 
บริิษััทฯ ให้ค์ว�มสำ�ค์ัญติ่อค์ว�มกั้�วหน้�ในส�ยอ�ชีพื่ของ

พื่นักัง�น โดยมีกั�ริกัำ�หนดค์ำ�อธุิบ�ยริะดับติำ�แหน่งกั�ริ

พื่ัฒน�ขีดค์ว�มส�ม�ริถึ เพื่่�อกัำ�หนดเส้นท�งค์ว�มกั้�วหน้�ใน

ส�ยอ�ชีพื่ของตินเองและผ้้ใติ้บังค์ับบัญช� บริิษััทฯ มีเกัณฑ์์ 

กั�ริพื่ิจำ�ริณ�และป็ริะเมิน ผลกั�ริป็ฏิิบัติิง�น และค์ว�มป็ริะพื่ฤติิ 

เพื่่�อค์ดัเลอ่กัพื่นักัง�นที�เหม�ะสมในกั�ริเข้�รัิบติำ�แหน่งใหม่ ริวมทั�ง

สนับสนุนให้พื่นักัง�นมีกั�ริเริียนริ้้ พื่ัฒน� ส�ม�ริถึทำ�ง�นได้

หล�กัหล�ย และเติรีิยมพื่ริ้อมติ่อกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลง หร่ิอกั�ริริับ

หน้�ที�ใหม่ ๆ ในอน�ค์ติ 

4.การเปิดองค์กรเป็นแหล่งเรียนร้้ 
บริิษััทฯ ได้เป็ิดโอกั�สให้องค์์กัริ ชุมชน หร่ิอสถึ�นศึกัษั�ติ่�ง ๆ 

เข้�ม�ศึกัษั�ด้ง�นภ�ยในบริิษััทฯ เพ่ื่�อนำ�ค์ว�มร้ิ้ที�ได้ไป็พัื่ฒน�

องค์ก์ัริชมุชน หริอ่สถึ�นศกึัษั�  อกีัทั�งยงัเป็ดิริบันกััศกึัษั�ฝ่กึัง�น 

เพ่ื่�อเป็ิดโอกั�สให้นิสิติ/นักัศึกัษั� ได้นำ�ค์ว�มริ้้จำ�กัส�ข�วิช�ที�

ศกึัษั�ม�ป็ริะยกุัติ์ใชก้ับักั�ริฝ่กึัป็ฏิบิตัิงิ�นจำริงิ เพื่่�อเพื่ิ�มพื่น้ทกััษัะ

ในวิช�ชีพื่ ส่งเสริิมค์ว�มค์ิดสริ้�งสริริค์์ มนุษัยสัมพัื่นธุ์ และ

กั�ริทำ�ง�นริ่วมกัันเพื่่�อเติรีิยมค์ว�มพื่ริ้อมสำ�หริับกั�ริทำ�ง�น

ในอน�ค์ติ ป็ล้กัฝ่ังจำิติสำ�นึกัเริ่�องบริริษััทภิบ�ล จำริริย�บริริณ

ในกั�ริทำ�ง�น เพ่ื่�อส่งเสริิมกัริะบวนกั�ริพื่ัฒน�อย่�งยั�งย่น 

(Sustainable Development) โดยกั�ริสร้ิ�งโอกั�สให้นิสิติ/

นักัศึกัษั�ฝ่ึกัง�น ได้เริียนริ้้และพื่ัฒน�เพื่่�อที�จำะเป็็นทริัพื่ย�กัริ

บุค์ค์ล และเป็็นกัำ�ลังสำ�คั์ญพัื่ฒน�องค์์กัริติ่อไป็

 

5.นโยบายการรับพื่นักงานท่�ชิ่วย
สร้างงานให้กับคนในชุิมชิน
บริิษััทฯ มีนโยบ�ยส่งเสริิมกั�ริริับค์นในพ่ื่�นที�เข้�ริ่วมทำ�ง�นกัับ

องค์์กัริ พื่ริ้อมส่งเสริิมกั�ริพัื่ฒน�ศักัยภ�พื่ของพื่นักัง�นเพื่่�อส่ง

เสริิมกั�ริสริ้�งอ�ชีพื่แกั่ผ้้ค์นในชุมชนอย่�งยั�งย่น โดยในป็ี 2565 

บริิษััทฯ มีพื่นักัง�นในส่วนของโริงง�นซึ่ึ�งเป็็นค์นในพ่ื่�นที�จัำงหวัด

บุรีิรัิมย์ริ้อยละ 95 

6.การสำารวจความผ้กพื่ันต่่อองค์กร 
บริิษััทฯ ได้ทำ�กั�ริสำ�ริวจำค์ว�มผ้กัพื่ันติ่อองค์์กัริของพื่นักัง�น 

เพ่ื่�อให้พื่นักัง�นทุกัค์นเกัิดค์ว�มร้ิ้สึกัผ้กัพื่ันเป็็นค์ริอบค์รัิวเดียว

กัับองค์์กัริ โดยในป็ี 2565 บริิษััทฯ กัำ�หนดเป็้�หม�ยค์ะแนน

เฉลี�ยค์ว�มผ้กัพื่ันของพื่นักัง�นไม่น้อยกัว่�ริ้อยละ 80  โดยนำ�

เสียงที�ได้ม�ป็รัิบป็ริุงพัื่ฒน�แผนง�น เพ่ื่�อทำ�ให้กั�ริป็ฏิิบัติิง�น

ขององค์์กัริบริริลุเป็้�หม�ยได้อย่�งมีป็ริะสิทธุิภ�พื่ ในป็ี 2565  

ค์ะแนนค์ว�มผ้กัพื่ันของพื่นักัง�นค์ิดเป็็นริ้อยละ 81.52 เพื่ิ�มขึ�น

จำ�กัป็ี 2564 ที�เท่�กัับริ้อยละ 72.07
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กั�ริจำัดทำ�แผนฉุกัเฉินและกั�ริซึ่้อมแผนเพื่่�อเติริียมพื่ริ้อมกัับ

เหตุิฉุกัเฉินที�อ�จำเกิัดขึ�น ซึึ่�งไม่เพีื่ยงแติ่กั�ริค์ำ�นึงถึึงค์ว�ม

ป็ลอดภัยในกั�ริทำ�ง�นของพื่นักัง�น บริิษััทฯ กัำ�หนดให้ม ี

กั�ริค์วบคุ์มกั�ริเข�้ม�ทำ�ง�นของผ้ร้ิบัเหม� โดยมีกั�ริอบริมกัอ่น

เข�้พื่่�นที� และกั�ริทำ�สญัญ�ขอ้ติกัลงของผ้ร้ิบัเหม�ใหป้็ฏิบัิติงิ�น 

ด้วยค์ว�มป็ลอดภัยอย่�งเข้มงวด 

2.กิจกรรมส่งเสริมสุข้ภิาพื่และความปลอดภัิย 

2.1 โครงการรณรงค์ลดสำถุิติอุบ่ติเหตุ
จำากการทำางานให้เป็นศ้นย์ 
บริษัิัทฯ ได้จัำดทำ�แผนป้็องกันัอุบตัิเิหติจุำ�กักั�ริป็ฏิบัิติงิ�น ส่งเสริมิ

ให้พื่นักัง�นทุกัค์น สริ้�งจำิติสำ�นึกัและวัฒนธุริริมด้�นค์ว�ม

ป็ลอดภัย ให้พื่นักัง�นมีส่วนริ่วมในกั�ริวิเค์ริ�ะห์และป็ริะเมิน

ค์ว�มเสี�ยงจำ�กักั�ริทำ�ง�น ติริะหนักัถึึงค์ว�มป็ลอดภัยใน 

กั�ริทำ�ง�น โดยมีกั�ริป็ริะชุมริ�ยสัป็ด�ห์ (Morning Talk) กั่อน

เริิ�มป็ฏิิบัติิง�นเพื่่�อเติรีิยมค์ว�มพื่ริ้อมในกั�ริป็ฏิิบัติิง�นด้วย

ค์ว�มป็ลอดภัย และจัำดห�อุป็กัริณ์ค์ว�มป็ลอดภัยส่วนบุค์ค์ล

ให้เพีื่ยงพื่อติ่อพื่นักัง�น จำ�กักั�ริริณริงค์์ดังกัล่�วส่งผลให้ ในป็ี 

พื่.ศ. 2565 มีจำำ�นวนพื่นักัง�นที�บ�ดเจำ็บจำ�กักั�ริทำ�ง�นทั�งหมด 

12 ค์น ลดลงจำ�กัป็ี 2564 คิ์ดเป็็นริ้อยละ 65

1. อาช่ิวอนามัยและความปลอดภิัย
บริษัิัทฯ ได้ให้ค์ว�มสำ�ค์ญัในเริ่�อง สขุภ�พื่ ค์ว�มป็ลอดภยัและ

อ�ชีวอน�มัยทั�งติ่อพื่นักัง�นและผ้้มีส่วนได้เสีย มุ่งเน้น 

กั�ริป้็องกันัอบุตัิเิหติทีุ�อ�จำเกัดิขึ�นได้ และเสริิมสร้ิ�งให้พื่นกััง�นมี

จำิติสำ�นึกัด้�นค์ว�มป็ลอดภัยในกั�ริป็ฏิิบัติิง�นทุกัขั�นติอน จำึงได้

นำ�ริะบบค์ว�มป็ลอดภัยอ�ชีวอน�มัยและสภ�พื่แวดล้อมใน 

กั�ริทำ�ง�น (ISO45001/OHS&S-MS) ม�ดำ�เนนิกั�ริในองค์์กัริ และ

มีกั�ริจำัดทำ�นโยบ�ย เพื่่�อป้็องกัันค์ว�มเสี�ยงด้�นค์ว�มป็ลอดภัย 

อ�ชีวอน�มัย และกัำ�หนดให้ทุกัหน่วยง�นดำ�เนินง�นติ�ม

ม�ติริฐ�นด้�นค์ว�มป็ลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พื่แวดล้อม

ในกั�ริทำ�ง�น โดยมีกั�ริแติ่งติั�งค์ณะกัริริมกั�ริ ซึ่ึ�งป็ริะกัอบด้วย  

ผ้้บริิห�ริริะดับส้ง ทำ�หน้�ที�ป็ริะธุ�นค์ณะกัริริมกั�ริค์ว�มป็ลอด

ภัยฯ และ  ผ้้จำัดกั�ริ หัวหน้�แผนกัและพื่นักัง�นริะดับป็ฏิิบัติิกั�ริ 

ทำ�หน้�ที�เป็็นค์ณะกัริริมกั�ริในกั�ริกัำ�กัับด้แลและบริิห�ริง�นให้

เป็น็ไป็ติ�มม�ติริ�ฐ�นภ�ยใติ้กัฎหม�ยและข้อกัำ�หนดของริะบบ

กั�ริจำัดกั�ริอ�ชีวอน�มัยและค์ว�มป็ลอดภัย

พื่ร้ิอมกัันน้� บริิษััทฯได้จำัดให้มีกั�ริติริวจำสุขภ�พื่ของพื่นักัง�น

ป็ริะจำำ�ปี็ ทั�งกั�ริติริวจำสุขภ�พื่ทั�วไป็และติริวจำสุขภ�พื่ติ�มปั็จำจัำย

เสี�ยง กั�ริมสีภ�พื่แวดล้อมในกั�ริทำ�ง�นที�ป็ลอดภยั  กั�ริติริวจำวดั

ค์ุณภ�พื่สิ�งแวดล้อมในพื่่�นที�ป็ฏิิบัติิง�น กั�ริป็ริะเมินค์ว�มเสี�ยง  

อาชิ่วอนามัย และความปลอดภิัยในการทำางาน
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กิจำกรรม Morning Talk
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อ่ตราการบาดเจำ็บจำากการทำางาน

3.2 โครงการฝ่ึกอบรมความปลอดภ่ยแก่ผ้้ร่บเหมา
เพื่่�อให้ผ้้ริับเหม�มีค์ว�มริ้้ ค์ว�มเข้�ใจำที�ติ่อเน่�องในกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริค์ว�มป็ลอดภัยในกั�ริทำ�ง�นซึ่่อมบำ�รุิง ติิดติั�ง และป็ริับป็ริุง 

และสริ้�งจำิติสำ�นึกัด้�นค์ว�มป็ลอดภัยให้เกัิดขึ�นในส่วนง�นของผ้้รัิบเหม�

3.3 โครงการกิจำกรรม 5สำ.  
บริิษััทฯ ได้จำัดให้พื่นักัง�นทุกัฝ่��ยมีส่วนริ่วมในกั�ริรัิกัษั� 

ค์ว�มสะอ�ด ค์ว�มเป็็นริะเบียบของสำ�นักัง�น ริวมถึึงบริิเวณที�

ป็ฏิิบัติิง�น

3.4 โครงการจำ่ดฝ่ึกอบรมด้านความปลอดภ่ย 
บริษัิัทฯ ได้จำดัให้มกีั�ริฝึ่กัอบริมด้�นค์ว�มป็ลอดภัยและอ�ชวีอน�มยั 

ให้กัับพื่นักัง�นกั่อนเริิ�มทำ�ง�นและอบริมทุกั ๆ ป็ี โดยมุ่งเน้น 

กั�ริใหค้์ว�มริ้เ้กัี�ยวกับักั�ริใชอุ้ป็กัริณ์ในกั�ริป็ฏิบิตัิงิ�นและวธิุกีั�ริ

ป็ฏิิบัติิกัริณ้ที�เกิัดเหตุิกั�ริณ์ฉุกัเฉิน

(จำำ�นวนริ�ย)
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การม่ส่วนร่วมในการพัื่ฒนาชิุมชิมและสังคม

บริิษััทฯ ดำ�เนินธุุริกิัจำด้วยค์ว�มริับผิดชอบติ่อชุมชนและสังค์ม โดยให้ค์ว�มสำ�ค์ัญกัับกั�ริลดผลกัริะทบติ่อสิ�งแวดล้อม และหลีกัเลี�ยง

กั�ริดำ�เนินง�นที�อ�จำสริ้�งผลกัริะทบเชิงลบติ่อค์ุณภ�พื่ชีวิติของชุมชนริอบสถึ�นป็ริะกัอบกั�ริ นอกัจำ�กัน้� บริิษััทฯ ยังมีส่วนริ่วมใน

กั�ริพัื่ฒน�ค์ุณภ�พื่ชีวิติและส่งเสริิมกั�ริมีส่วนริ่วมกัับชุมชนและสังค์ม เพ่ื่�อติอบสนองค์ว�มค์�ดหวังของผ้้มีส่วนได้เสีย เพ่ื่�อสริ้�ง

ค์ว�มยั�งย่นในกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำ โดยในป็ี 2565 บริิษััทฯ ได้มีกิัจำกัริริมริ่วมกัับชุมชนดังน้� 

1. ด้านเด็กและเยาวชิน
บริษัิัทฯ ได้มีกั�ริสนับสนุนกั�ริพื่ฒัน�และป็รัิบป็ริงุโริงเริยีนริอบ ๆ

สถึ�นป็ริะกัอบกั�ริของบริิษััทฯ  โดยในป็ี 2565 ได้ดำ�เนินกั�ริ 

โครงการ NER ห้องสำมุดเพิ่�อการเรียนร้้ ปีที� 2 
ดำ�เนินกั�ริพัื่ฒน�ห้องสมุดโริงเริียน ขย�ยโอกั�สท�งกั�ริศึกัษั� 

ให้มีแหล่งศึกัษั�ห�ค์ว�มริ้้เพื่ิ�มเติิม โดยบริิษััทฯ ได้ส่งเสริิมให้

โริงเริียนมีกั�ริป็รัิบป็รุิงกั�ริจัำดส่�อกั�ริเริียนกั�ริสอน กั�ริจำัดพื่่�นที�

และหนังส่อในห้องสมุด และสนับสนุนค์อมพื่ิวเติอริ์สำ�หริับมุม

ส่บค์้นข้อม้ล เพ่ื่�อส่งเสริิมนิสัยในกั�ริรัิกักั�ริอ่�น กั�ริเรีิยนริ้้ 

ให้แกั่นักัเริียนโริงเริียนในบริิเวณใกัล้เคี์ยง  ริวมทั�งส่งเสริิมให้มี 

กั�ริพัื่ฒน�บริริย�กั�ศห้องสมุดให้เอ่�อต่ิอกั�ริใช้บริกิั�ริ นอกัจำ�กัน้�ได้ 

มีกั�ริป็ริะช�สัมพื่ันธุ์ขอริับบริิจำ�ค์หนังส่อจำ�กัหน่วยง�นติ่�ง ๆ 

โดยส�ม�ริถึบริิจำ�ค์หนังส่อให้กัับโริงเรีิยนติ่�ง ๆ ริวมจำำ�นวน 

6,936 เล่ม  และอุป็กัริณ์กั�ริเริียนกั�ริสอนให้กัับโริงเริียน

ติ่�ง ๆ จำำ�นวน 6 โริงเริียน นอกัจำ�กัน้� ยังมีกั�ริสนับสนุนงบ

ป็ริะม�ณป็ริับป็ริุงหอป็ริะชุมให้กัับโริงเริียนบ้�นโค์กัเพื่ชริ ติำ�บล

โค์กัม้� อำ�เภอป็ริะโค์นชัย จำงัหวดับรุิรีิมัย์สำ�หริบัปี็ 2565 บริษัิัทฯ  

มีค่์�ใช้จ่ำ�ยในกั�ริพัื่ฒน�ส่�อกั�ริเรีิยนกั�ริสอนให้โริงเริียน  

จำำ�นวน 430,098 บ�ท

แข่งขันกัีฬ�-กัริีฑ์�กัลุ่มนักัเริียน ป็ริะจำำ�ป็ี 2565 ณ สน�มกัีฬ�

โริงเรีิยนบ�้นชุมแสง ติำ�บลติะโกัติ�พิื่ อำ�เภอป็ริะโค์นชัย จำงัหวัด

บุรีิรัิมย์

2. ด้านพื่ัฒนาชิุมชิน
บริิษััทฯ ได้สนับสนุนงบป็ริะม�ณในกั�ริจัำดทำ�ริะบบริะบ�ยนำ��

ในโริงเริียนเพ่ื่�อแกั้ไขป็ัญห�นำ��ท่วม โริงเรีิยนบ้�นบ�ติริ ติำ�บล

ติะโกัติ�พิื่ อำ�เภอป็ริะโค์นชัย จำังหวัดบุริีริัมย์, กั�ริสนับสนุน 

งบป็ริะม�ณในกั�ริจำัดง�นวันค์นพื่ิกั�ริส�กัลจำังหวัดบุริีริัมย์ 

ให้กัับสำ�นักัง�นพื่ัฒน�สังค์มและค์ว�มมั�นค์งของมนุษัย์,  

กั�ริสนับสนนุงบป็ริะม�ณในกั�ริจำดักัจิำกัริริมกั�ริแขง่ขนักัฬี�ติ�้น

ย�เสพื่ติิด “ป็ริะทัดบุเกัมส์” ค์ริั�งที� 17 องค์์กั�ริบริิห�ริส่วนติำ�บล

ป็ริะทัดบ ุติำ�บลป็ริะทัดบ ุอำ�เภอป็ริะโค์นชยั จำงัหวดับรุิรีิมัย ์ และ

กัจิำกัริริมบริจิำ�ค์โลหติิให้ง�นธุน�ค์�ริเลอ่ด โริงพื่ย�บ�ลป็ริะโค์นชยั 

จำังหวัดบุรีิรัิมย์ เป็็นติ้น

นอกัจำ�กัน้� บริิษััทฯ ยังมีกั�ริริ่วมสนับสนุนทีมนักักีัฬ�ติำ�บล

โค์กัม้� อำ�เภอป็ริะโค์นชัย จำังหวัดบุรีิรัิมย์, กั�ริเข้�ริ่วม 

กั�ริแข่งขนักัฬี�ชงิถ้ึวยพื่ริะริ�ชท�น สมเดจ็ำพื่ริะกันษิัฐ�ธุริิ�ชเจ้ำ� 

กัริมสมเด็จำพื่ริะเทพื่รัิตินริ�ชสุด�ฯ, กั�ริมอบเงินสนับสนุนง�น
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โครงการเฝ่้าระว่งป้องก่นและควบคุมโรค
ติดเชื�อไวร่สำโคโรนา 2019 
ในปี็ 2565 บริษัิัทฯ ได้มอบหน้�กั�กัอน�มยัสำ�หริบัเดก็ัและผ้ใ้หญ่ 

แอลกัอฮ้อล์ และเวชภัณฑ์์ย�รัิกัษั�โริค์ (ย�ส�มัญป็ริะจำำ�บ้�น) 

ให้กัับโริงเริียนบ้�นกัริะสัง ติำ�บลป็ริะทัดบุ อำ�เภอป็ริะโค์นชัย 

จำังหวัดบุริีริัมย์ ริวมถึึงสนับสนุนแอลกัอฮ้อล์ล้�งม่อให้กัับ

เทศบ�ลติำ�บลโค์กัม้� และนำ��ด่�มให้กัับโริงพื่ย�บ�ลส่งเสริิมสุข

ภ�พื่ติำ�บลโค์กัม้� ในติำ�บลโค์กัม้� ที�ได้จำัดฉ้ดวัค์ซีึ่นโค์วิด-19 

ให้กัับป็ริะช�ชนในติำ�บลโค์กัม้� นอกัจำ�กัน้� บริิษััทฯ ยังได้มอบ 

ย�รัิกัษั�โริค์ (ย�ส�มัญป็ริะจำำ�บ้�น) และเวชภัณฑ์ป้์็องกันักั�ริแพื่ร่ิ

ริะบ�ดของโริค์ COVID-19 ให้แกั่โริงเริียนบ้�นกัริะสัง เพื่่�อให้มี

เวชภัณฑ์์เพื่ียงพื่อติ่อค์ว�มติ้องกั�ริ 

บริิษััทฯ ได้นำ�ทีมง�นพื่นักัง�นและเจำ้�หน้�ที�ดำ�เนินกั�ริฉ้ดพื่่น

นำ��ย�ฆ่่�เช่�อเพื่่�อป็้องกัันกั�ริแพื่ริ่ริะบ�ดของโริค์โค์วิด-19 ให้

แกั่ชุมชนริอบ ๆ โริงง�น อ�ทิ โริงเรีิยนบ้�นโค์กัเพื่ชริ เป็็นติ้น

3. ด้านศิลปะวัฒนธรรมและประเพื่ณ่ท้องถิุ�น
บริิษััทฯ ได้ให้ค์ว�มสำ�ค์ัญกัับค์นในท้องถึิ�นชุมชนโดยริอบ โดย

จำดัให้มโีค์ริงกั�ริสบ่ส�นป็ริะเพื่ณ้ท้องถึิ�นที�จำดัขึ�นในบริเิวณริอบ ๆ

โริงง�น เช่น กัิจำกัริริมทอดกัฐินส�มัค์ค์ี วัดบ้�นชัยพื่ัฒน�  

วดับ้�นฉนัเพื่ล วดับ้�นโค์กักัล�ง วดับ้�นบ�ติริ วดัป็ริะช�สมนกึั 

ที�พื่ักัสงฆ์่พื่ิชิติส�มัค์ค์ีธุริริม วัดบ้�นโค์กัเพื่ชริ วัดบ้�นหินกัอง  

วัดป็��โค์กักัล�ง วัดบ้�นติะลุงเกั่� อำ�เภอป็ริะโค์นชัย จำังหวัด

บุริีริัมย์ และกัิจำกัริริมถึว�ยเทียนพื่ริริษั� 9 วัด ได้แกั่  

วัดบ้�นชัยพัื่ฒน� วัดหินกัอง วัดป็ริะช�สมนึกั วัดบ้�นบ�ติริ  

วดัป็��โค์กักัล�ง วดับ้�นโค์กัเพื่ชริ วดับ้�นฉันเพื่ล วดับ้�นติะลุงเก่ั� 

วัดบ้�นป็ริะทัดบุ เป็็นติ้น

4. ด้านสุข้ภิาพื่อนามัย

ด้านการสำน่บสำนุนและช่วยเหลือในวิกฤตการณ์
การแพิร่ระบาดของไวร่สำโคโรนา หร่อ COVID-19
บริิษััทฯ ได้ให้ค์ว�มสำ�ค์ัญในกั�ริช่วยเหล่อชุมชนริอบสถึ�น

ป็ริะกัอบกั�ริ โดยในป็ี 2565 บริิษััทฯ ได้มีกัิจำกัริริมริ่วมกัับ

ชุมชน โดยจำัดกัิจำกัริริมบริริย�ยให้ค์ว�มริ้้กัับชุมชนริ่วมกัับทีม

ส�ธุ�ริณสขุชมุชนและจำงัหวดั พื่ริอ้มกับัสนบัสนนุสิ�งของอปุ็โภค์

บริโิภค์ใหก้ับัเทศบ�ลเพื่่�อนำ�ไป็แจำกัจำ�่ยใหก้ับัค์นในชมุชนในชว่ง

ที�ติ้องกัักัตัิว พื่ริ้อมสนับสนุนเจำลล้�งม่อแอลกัฮ้อล์ หน้�กั�กั

อน�มัย และนำ��ด่�มให้กัับจุำดบริิกั�ริป็ริะช�ชนและติ�มชุมชน

ติ่�ง ๆ ในบริิเวณริอบ ๆ โริงง�น 
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5. ด้านการส่งเสริมการเกษัต่ร
บริิษััทฯ เล็งเห็นถึึงค์ว�มสำ�ค์ัญของค์ว�มเป็็นอย้่ของเกัษัติริกัริที�อ�ศัยอย้่ริอบบริิเวณโริงง�นของบริิษััทฯ จำึงได้ค์ิดและริิเริิ�มโคุรงการ 

NER ส่่งเส่ริมวัิถุ่เกษตรชุมชนยัุ�งยุ่น โดยได้นำ�แนวคิ์ดวิถึีกั�ริป็ล้กัผักัสวนค์ริัวม�ใช้ในค์ริัวเริ่อน เพื่่�อสริ้�งค์ว�มริ้้ค์ว�มเข้�ใจำ 

เกัี�ยวกับัส�ริป็รัิบป็ริงุดนิ โดยได้ป็ลก้ัผกััแป็ลงส�ธิุติโดยเป็ริยีบเทียบริะหว่�งผกััที�ป็ลก้ัด้วยส�ริป็รัิบป็รุิงดนิของบริษัิัทฯ เทียบกับัผักัที�ป็ลก้ั

ด้วยดินโดยทั�วไป็ เพื่่�อส�ธิุติให้เห็นว่�ส�ริป็รัิบป็ริุงดินของบริิษััทฯมีธุ�ตุิอ�ห�ริที�ส้ง และผักัที�ใช้ส�ริป็รัิบป็ริุงดินของท�งบริิษััทฯ  

มีผลผลิติและค์ุณภ�พื่ที�ดีกัว่�กั�ริป็ล้กัผักัโดยใช้ดินทั�วไป็ อีกัทั�งยังส�ม�ริถึลดติ้นทุนได้อีกัด้วย ทั�งน้� เพื่่�อเสริิมสริ้�งเป็็นอ�ชีพื่

เสริิมให้กัับเกัษัติริกัริและช�วบ้�นบริิเวณใกัล้เคี์ยง ท�งบริิษััทฯได้สนับสนุนส�ริป็ริับป็ริุงดินที�เกิัดจำ�กักั�ริหมักักั๊�ซึ่ชีวภ�พื่ที�นำ�กั๊�ซึ่

ม�ใช้ในกัริะบวนกั�ริผลิติย�ง ให้กัับเกัษัติริกัริ โดยบริิษััทฯได้ใช้งบป็ริะม�ณทั�งสิ�น 25,750 บ�ท พ่ื่ชผักัที�ทำ�กั�ริป็ล้กัส�ธิุติได้แกั่  

ผักับุ้ง ผักัชี ผักัค์ะน้� ผักักัว�งติุ้ง
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การจัดการและพัื่ฒนาห่วงโซ่่อุปทาน

บริิษััทฯ มุ่งเน้นในกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำอย่�งมีค์ว�มริับผิดชอบติ่อ

ชุมชน สังค์ม และสิ�งแวดล้อม โดยเริิ�มติั�งแติ่กั�ริให้ค์ำ�แนะนำ�

ด้�นเพื่�ะป็ล้กั กัริะบวนกั�ริจัำดซ่ึ่�อวัติถึุดิบ กัริะบวนกั�ริผลิติ

และขนส่ง ริวมทั�ง ส่งเสริิมให้เกัษัติริกัริ ค์้่ค์้� มีจำิติสำ�นึกัและ 

มีส่วนริ่วมในกั�ริริักัษั�ทริัพื่ย�กัริธุริริมช�ติิ เพื่่�อส่งมอบค์ุณภ�พื่

ชีวิติที�ดี และสริ้�งค์ว�มพื่ึงพื่อใจำส้งสุดกัับผ้้มีส่วนได้เสียทุกักัลุ่ม

แผนงานหรือวิธ่การจัดการประเด็น 
ด้�นแผนกั�ริดำ�เนินง�น ท�งบริิษััทฯ ได้มอบหม�ยให้ส่วนง�น

จำดัซ่ึ่�อ ดำ�เนนิง�นในกั�ริสำ�ริวจำพื่่�นที�กั�ริเพื่�ะป็ลก้ัของเกัษัติริกัริ 

กั�ริลงพื่่�นที�เพื่่�อสอบถึ�มกัับเกัษัติริกัริถึึงป็ัญห�ของกั�ริป็ล้กั

ย�งพื่�ริ� โดยไดค้์ดัเลอ่กัป็ริะเดน็สำ�ค์ญัเพื่่�อนำ�ม�ดำ�เนนิกั�ริจำดั

อบริมใหค้์ว�มริ้ก้ับัเกัษัติริกัริเกัี�ยวกับักั�ริบำ�รุิงริกััษั�ติน้ย�งพื่�ริ� 

กั�ริผลิติย�งพื่�ริ�ที�มีค์ุณภ�พื่ และริณริงค์์กั�ริใช้กัริดฟอริ์มิค์ 

โดยมีเป็้�หม�ยในกั�ริช่วยลดผลกัริะทบติ่อสิ�งแวดล้อม เพื่่�อ

เช่�อมโยงในแติ่ละห่วงโซึ่่ ติั�งแติ่ติ้นนำ��ถึึงป็ล�ยนำ�� ให้ส�ม�ริถึ

ติริวจำสอบแหล่งที�ม�ของวัติถึุดิบได้

ในด้�นของค์้่ค์้� ท�งบริิษััทฯ มีแผนที�จำะใช้เกัณฑ์์ด้�นค์ว�ม

ยั�งย่นเข้�ม�ใช้ในกัริะบวนกั�ริคั์ดเล่อกัค์้่ค์้�ที�มีค์ว�มน่�เช่�อถึ่อ

ที�ส�ม�ริถึติริวจำสอบย้อนกัลับถึึงแหล่งที�ม�ของวัติถึุดิบ เพ่ื่�อให้

มคี์ว�มมั�นใจำว�่วตัิถึดุบิที�ไดม้�ไมเ่ป็น็กั�ริทำ�ล�ยสิ�งแวดลอ้ม ไม่

บุกัรุิกัทำ�ล�ยป็�� และไม่ผิดหลักัสิทธุิมนุษัยชน

กระบวนการติ่ดต่ามผลการดำาเนินงานและการแก้ ไข้
ด้�นกั�ริจำัดซ่ึ่�อ บริิษััทฯ มีกัริะบวนกั�ริจำัดห�วัติถึุดิบอย่�งยั�งย่น 

มีกั�ริติริวจำสอบวัติถึุดิบด้วยค์ว�มโป็ริ่งใส อ�ทิ ย�งกั้อนถึ้วย 

มีกั�ริใช้นวัติกัริริมในกั�ริติริวจำสอบค์ุณภ�พื่เพ่ื่�อห�ป็ริิม�ณ

เน่�อย�งที�มีอย้่ในย�งหริ่อที�เริียกัว่� กั�ริห�ค์่�ป็ริิม�ณเน่�อย�ง

แห้ง (Dry Rubber Content : DRC), ย�งแผ่น มีกั�ริติริวจำ

ค์ุณภ�พื่ของวัติถึุดิบติ�มม�ติริฐ�นย�งแผ่นดิบจำ�กักั�ริย�งแห่ง

ป็ริะเทศไทย และส�ม�ริถึติริวจำสอบแหล่งที�ม�ของวัติถุึดิบ ซึึ่�ง

ด้ได้จำ�กัติริ�สัญลักัษัณ์ (Coding) บนแผ่นย�งพื่�ริ� สำ�หริับ

ป็ี 2565 บริิษััทฯ ได้ป็ริะเมินค์ว�มเสี�ยงและว�งแผนกั�ริจัำดซ่ึ่�อ

วัติถึุดิบอย่�งริอบค์อบ  ส่งผลให้บริิษััทฯ ส�ม�ริถึจำัดห�วัติถุึดิบ

ที�มีค์ุณภ�พื่อย่�งติ่อเน่�อง และไม่มีป็ัญห�ในกั�ริข�ดแค์ลน

วัติถึุดิบแติ่อย่�งใด

ท�งบริิษััทฯ ได้จำัดทำ� จำริริย�บริริณค์้่ค์้� หริ่อ Supplier Code 

of Conduct ซึึ่�งค์ริอบค์ลุมป็ริะเด็นด้�นสิทธุิมนุษัยชน แริงง�น 

สิ�งแวดล้อม ริวมทั�งเค์�ริพื่กั�ริป็ฏิิบัติิติ�มกัฎหม�ย เพื่่�อเป็็น

แนวท�งกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำริ่วมกััน และ มั�นใจำได้ว่�กัริะบวนกั�ริ

กั�ริดำ�เนนิธุรุิกิัจำของบริษัิัทฯ และค์้ค่์�้ธุรุิกิัจำมคี์ว�มสอดค์ลอ้งกันั

ในด้�นกั�ริพื่ัฒน�อย่�งยั�งย่น อีกัทั�งยังมีกั�ริดำ�เนินกั�ริติิดติ�ม

ผลกั�ริป็ฏิิบัติิติ�มจำริริย�บริริณค์้่ค์้�ของธุุริกิัจำ โดยจัำดให้มี 

กั�ริป็ริะชุมริ่วมกัับค์้่ค์้�เพ่ื่�อให้ค์ำ�แนะนำ�ในกั�ริแกั้ไขป็ัญห�และ

พื่ัฒน�ค์ุณภ�พื่ของวัติถุึดิบ ให้สอดค์ล้องกัับค์ว�มติ้องกั�ริของ 

บริิษััทฯ  ริวมถึึงกั�ริให้ค์ว�มสำ�คั์ญติ่อกั�ริจำัดกั�ริ กั�ริป็ริะเมิน

ในด้�นสิ�งแวดล้อมและสังค์ม เพื่่�อริ่วมพื่ัฒน�ให้เติิบโติไป็พื่ริ้อม

กัันอย่�งยั�งย่น

บริิษััทฯ ติั�งเป็้�หม�ยริ้อยละ 100 ของค์้่ค์้�หลักั ริับทริ�บและลง

น�มติอบริับในจำริริย�บริริณค์้่ค์้�ธุุริกัิจำ ภ�ยในป็ี 2566

โครงการ NER เพิ่�อการพิ่ฒนาห่วงโซั่อุปทาน
เพิ่�อความย่�งยืน 
บริษัิัทฯ ได้จำดัทำ� โค์ริงกั�ริ NER เพื่่�อกั�ริพัื่ฒน�ห่วงโซ่ึ่อปุ็ท�น

เพื่่�อค์ว�มยั�งย่น เพื่่�อสร้ิ�งค์ว�มริ้้ค์ว�มเข้�ใจำในกั�ริผลิติย�ง

ก้ัอนถ้ึวย และย�งแผ่นริมค์วันให้มีค์ุณภ�พื่ เพ่ื่�อช่วยเพื่ิ�มม้ลค่์�

ให้กัับย�งพื่�ริ� ทำ�ให้เกัษัติริกัริมีริ�ยได้เพื่ิ�มขึ�นจำ�กักั�ริส่งมอบ

วตัิถุึดบิที�มคี์ณุภ�พื่ และช่วยลดมลพิื่ษัของอ�กั�ศ โดยบริษัิัทฯ 

ได้จำัดติั� งค์ณะทำ�ง�นด้�นค์ว�มริับผิดชอบติ่อสังค์มเป็็น 

ผ้้ดำ�เนินกั�ริโค์ริงกั�ริ 
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ในป็ี 2565 ค์ณะทำ�ง�นได้ดำ�เนินโค์ริงกั�ริห่วงโซึ่่อุป็ท�นเพื่่�อ

ค์ว�มยั�งย่น ติ่อเน่�องติลอดทั�งป็ี โดยมีกั�ริจัำดทำ�แผนง�นและ

ติิดติ�มกั�ริป็ฏิิบัติิง�นลงพ่ื่�นที�เยี�ยมชมกัิจำกั�ริของค์้่ค์้� และให้

ข้อม้ลเริ่�องกั�ริผลิติย�งพื่�ริ�ที�มีค์ุณภ�พื่ เพื่่�อช่วยลดป็ริิม�ณ

ของสิ�งแป็ลกัป็ลอมที�อ�จำป็นม�กัับวัติถึุดิบ และกั�ริริณริงค์์ให้

ใช้กัริดฟอริ์มิกัแทนกัริดซัึ่ลฟิวริิกัในกั�ริจัำบติัวของย�ง เพื่่�อลด

ผลกัริะทบด้�นสิ�งแวดล้อม นอกัจำ�กัน้�ยังมีกั�ริสำ�ริวจำ ติิดติ�ม 

และกั�ริลงน�มริับทริ�บข้อติกัลงกั�ริป็ฏิิบัติิติ�มจำริริย�บริริณ

ของค์้่ค์้� (Supplier Code of Conduct) กั�ริสอบถึ�มป็ัญห�

และค์ว�มติอ้งกั�ริของเกัษัติริกัริเพ่ื่�อชว่ยห�แนวท�งแกัไ้ขป็ญัห�

ที�เกัิดขึ�นหริ่อแนวท�งที�จำะติอบสนองค์ว�มติ้องกั�ริของค์้่ค์้�ได้

การบริหารความสัมพื่ันธ์กับค้่ค้า
บริิษััทฯ ให้ค์ว�มสำ�ค์ัญในเริ่�องค์ว�มสัมพื่ันธุ์ท�งธุุริกัิจำอย่�ง

ยั�งย่นกัับค์้่ค์้� โดยกั�ริออกัเยี�ยมกัิจำกั�ริค้์่ค์้�เป็็นป็ริะจำำ� เพื่่�อ

กัริะชับค์ว�มสัมพื่ันธุ์ แลกัเป็ลี�ยนค์ว�มริ้้หร่ิอข้อม้ลเกัี�ยวกัับ

ติล�ดย�งพื่�ริ� เพื่่�อให้ทันติ่อเหตุิกั�ริณ์ นอกัจำ�กัน้�ยังถึ่อเป็็น

โอกั�สให้บริิษััทฯ ริับทริ�บป็ัญห�และข้อเสนอแนะจำ�กัค์้่ค์้� เพื่่�อ

นำ�ม�ป็ริับป็ริุงแกั้ไขกั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทฯ ให้ดียิ�งขึ�น ซึ่ึ�ง

ถึ่อเป็็นกั�ริสริ้�งโอกั�สในกั�ริทำ�ธุุริกัิจำริ่วมกัันในอน�ค์ติ โดย

ท�งบริิษััทฯ ได้มอบหม�ยให้ส่วนง�นจัำดซ่ึ่�อดำ�เนินกั�ริลงพื่่�น

ที�เยี�ยมชมกัิจำกั�ริของค์้่ค์้� (Supplier Site Visit) ทั�งผ้้ส่งมอบ

วตัิถึดุบิท�งกั�ริเกัษัติริและช�วเกัษัติริกัริสวนย�ง เพื่่�อให้ค์ว�มริ้ใ้น

กั�ริผลิติย�งพื่�ริ�ที�มีค์ุณภ�พื่ กั�ริลดผลกัริะทบติ่อสิ�งแวดล้อม 

ค์ำ�นงึถึงึกั�ริไดม้�ของวตัิถึดุบิที�ไมท่ำ�ล�ยสิ�งแวดลอ้ม ชว่ยเสริมิ

สริ้�งริ�ยได้และส่งเสริิมค์ุณภ�พื่ชีวิติของเกัษัติริกัริให้ดียิ�งขึ�น 

ริวมถึึงมีกั�ริลงพื่่�นที�สอบถึ�มป็ัญห�ที�เกัษัติริกัริเผชิญอย้่ ซึ่ึ�ง

ท�งบริิษััทฯ จำะมีกั�ริให้ค์ำ�แนะนำ�และข้อเสนอแนะเพื่่�อจำัดกั�ริ

กัับป็ัญห�เหล่�นั�น 

นอกัจำ�กัน้� ส่วนง�นจัำดซ่ึ่�อยังมีกั�ริลงพ่ื่�นที�ใกัล้เค์ียง ริ่วม

กัิจำกัริริมเพื่่�อสริ้�งค์ว�มสัมพื่ันธุ์ สริ้�งค์ว�มเข้�ใจำในกั�ริริับ

ซ่ึ่�อวัติถึุดิบกัับวิส�หกิัจำชุมชน โดยส่วนง�นจัำดซ่ึ่�อจำะอธิุบ�ย 

วิธุีกั�ริซึ่่�อข�ยย�งพื่�ริ�ริะหว่�งบริิษััทฯกัับค์้่ค์้� ซึ่ึ�งจำะอธุิบ�ยถึึง

ป็ริะเภทของย�งที�บริิษััทฯ ริับซ่ึ่�อ ชี�แจำงป็ัญห�ของย�งที�อ�จำ

มีสิ�งป็ลอมป็นในเน่�อย�ง และแนะนำ�วิธุีกั�ริซ่ึ่�อข�ยวัติถุึดิบกัับ

บริิษััทฯ

ทั�งน้� ในส่วนของกั�ริจำัดซ่ึ่�อจำัดจ้ำ�งทั�วไป็ (ไม่ใช่ย�งพื่�ริ�) ท�ง 

บริิษััทฯ มอบหม�ยให้ส่วนง�นจัำดซ่ึ่�อศึกัษั�ด้ง�นริ่วมกัับค์้่ค์้� 

เพื่่�อแลกัเป็ลี�ยนค์ว�มค์ิดเห็นในกัริะบวนกั�ริส่งมอบสินค์้�หริ่อ

บริิกั�ริ และริ่วมกัันห�แนวท�งแกั้ไขป็ัญห�ที�บริิษััทฯ หริ่อค์้่ค์้�

เผชิญอย้่ ซึ่ึ�งอ�จำจำะมีผลกัริะทบติ่อทั�งบริิษััทฯ และค์้่ค์้� เพ่ื่�อให้

ส�ม�ริถึดำ�เนินธุุริกัิจำได้อย่�งเติิบโติติ่อไป็

บริิษััทฯ กัำ�หนดให้มีกั�ริป็ริะเมินค์ว�มเสี�ยงจำ�กัค์้่ค์้�เป็็นป็ริะจำำ�

อย่�งน้อยป็ีละ 1 ค์ริั�ง เพ่ื่�อให้มั�นใจำว่�บริิษััทฯ ส�ม�ริถึบริิห�ริ

จำัดกั�ริค์ว�มเสี�ยงให้อย้่ในริะดับที�ไม่เกิัดผลกัริะทบติ่อธุุริกิัจำ 

ชุมชน และสิ�งแวดล้อม ทั�งยังมีกั�ริติริวจำป็ริะเมินค์้่ค์้�ป็ริะจำำ�ป็ี

ติ�มแผนของบริิษััทฯ ไม่ว่�จำะเป็็นค์้่ค์้�วัติถุึดิบหร่ิอค์้่ค์้�จำัดซ่ึ่�อ

จำัดจำ้�งทั�วไป็ เพ่ื่�อให้ค์ำ�แนะนำ�ในกั�ริพัื่ฒน�ค์ุณภ�พื่สินค์้�และ

บริกิั�ริ หริอ่แกัไ้ขป็ญัห�กั�ริบริกิั�ริและกั�ริสง่มอบใหส้อดค์ลอ้ง

กัับค์ว�มติ้องกั�ริของบริิษััทฯ อีกัทั�งยังมีกั�ริป็ริะเมินในด้�น

สังค์มและสิ�งแวดล้อม เพ่ื่�อริ่วมพื่ัฒน�ให้ค์้่ค์้�เติิบโติอย่�งยั�งย่น

ไป็พื่ริ้อมกััน
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แบบประเมินความพิึงพิอใจำของล้กค้า ปี 2564

ปี 2564
คะแนนความพิึงพิอใจำ

ปี 2565 
คะแนนความพิึงพิอใจำ

คร่�งปีหล่ง
95.35%

คร่�งปีแรก
96.58%

คร่�งปีแรก
93.84%

95.03%95.97%

แบบประเมินความพิึงพิอใจำของล้กค้า ปี 2565

การสร้างความสัมพื่ันธ์กับล้กค้า

1. การสำื�อสำารทางการตลาด และ ความเป็นสำ่วนต่วก่บล้กค้า
แผนกัข�ยและกั�ริติล�ดมีหน้�ที�ส่�อส�ริเกัี�ยวกัับข้อม้ลผลิติภัณฑ์์ ป็ริะส�นง�นและติิดติ�มกั�ริจำัดส่งให้เป็็นไป็ติ�มริะยะเวล�ที�

กัำ�หนด ริวมถึึงกั�ริรัิบข้อริ้องเริียน เพื่่�อป็ริะส�นง�นแกั้ไขและติอบกัลับล้กัค์้�เพื่่�อให้เกัิดค์ว�มพื่อใจำส้งสุด ริวมไป็ถึึงกั�ริริักัษั�

ข้อม้ลและค์ว�มลับของล้กัค์้� ติ�มนโยบ�ยค์ุ้มค์ริองข้อม้ลส่วนบุค์ค์ลของบริิษััทฯ โดยในป็ี 2565 นั�นไม่มีข้อริ้องเริียนจำ�กัล้กัค์้�

ในเริ่�องข้อม้ลส่วนบุค์ค์ล

2. การประเมินความพิึงพิอใจำของล้กค้า

การบริหารความสัมพื่ันธ์และความรับผิดชิอบกับล้กค้า

บริษัิัทฯ มุง่มั�นในกั�ริสง่มอบผลิติภณัฑ์ที์�มคี์ณุภ�พื่ใหก้ับัลก้ัค์�้ติ�มริะยะเวล�ที�กัำ�หนด โดยมีเป็�้หม�ยในริะยะย�วที�จำะรัิกัษั�สริ�้ง

ค์ว�มสัมพื่ันธุ์อันดีริะหว่�งบริิษััทฯ กัับ ล้กัค์้�อย่�งติ่อเน่�อง เพื่่�อให้เกัิดค์ว�มพื่ึงพื่อใจำส้งสุด นำ�ไป็ส้่กั�ริสริ้�งฐ�นล้กัค์้�อย่�งยั�งย่น  

บริิษััทฯ ให้ค์ว�มสำ�ค์ัญในกั�ริสร้ิ�งค์ว�มพึื่งพื่อใจำให้กัับล้กัค้์� 

เพื่่�อให้เกัิดค์ว�มสัมพื่ันธ์ุที�ดี และสร้ิ�งฐ�นล้กัค้์�อย่�งยั�งย่น 

โดยแผนกัข�ยและกั�ริติล�ดของบริิ ษััทฯ มีแนวท�งใน 

กั�ริป็ริะเมินค์ว�มพื่ึงพื่อใจำของล้กัค์้�ค์ริอบค์ลุมทั�งกั�ริส่�อส�ริ 

กั�ริบริกิั�ริ และค์ณุภ�พื่ของสนิค้์�  และได้มกีั�ริกัำ�หนดเป้็�หม�ย

กั�ริป็ริะเมินค์ว�มพื่ึงพื่อใจำไม่ติำ��กัว่� 95 เป็อร์ิเซึ่็นต์ิ โดยในปี็ 

พื่.ศ. 2565 ล้กัค์้�มีค์ว�มพื่ึงพื่อใจำ ริ้อยละ 95.03 ห�กัม ี

ข้อเสนอแนะหร่ิอข้อริ้องเริียนจำ�กัล้กัค์้� แผนกัข�ยและกั�ริ

ติล�ดจำะทำ�กั�ริติริวจำสอบ ติิดติ�ม สอบถึ�ม ห�ส�เหติุจำ�กั

ล้กัค์้� ผ่�นช่องท�งกั�ริส่�อส�ริติ่�ง ๆ ทั�งโทริศัพื่ท์, อีเมล และ  

แอพื่พื่ลเิค์ชั�นสำ�หริบักั�ริส่�อส�ริ (ไลน์, วแีชท) ริวมทั�งนำ�ข้อมล้ที�ได้

ม�วิเค์ริ�ะห์และป็ริับป็ริุงกั�ริทำ�ง�นเพ่ื่�อห�แนวท�งแกั้ไขหริ่อ

ทำ�ง�นริ่วมกัับแผนกัที�เกัี�ยวข้อง เพ่ื่�อติอบสนองค์ว�มติ้องกั�ริ

และค์ว�มพึื่งพื่อใจำของล้กัค์้�

นอกัจำ�กักั�ริทำ�แบบป็ริะเมินค์ว�มพึื่งพื่อใจำ บริิษััทฯ ยังเน้นยำ��

เกัี�ยวกัับกั�ริจำัดกั�ริข้อริ้องเริียน โดยมีกัริะบวนกั�ริติอบกัลับ

กั�ริแกั้ไขข้อริ้องเริียนอย่�งริวดเริ็วทันเหติุกั�ริณ์ เพ่ื่�อให้ล้กัค์้�

เกัิดค์ว�มพึื่งพื่อใจำส้งสุด ริวมถึึงสริุป็จำำ�นวนเหตุิกั�ริณ์ ส�เหตุิ 

แนวท�งแกัไ้ข เกับ็ไวเ้ป็น็สถึติิสิำ�หริบัติั�งเป็�้หม�ยเพื่่�อลดจำำ�นวน

ข้อริ้องเริียนในป็ีติ่อ ๆ ไป็

คร่�งปีหล่ง
96.22%
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นโยบายการกำากับด้แลกิจการ
ค์ณะกัริริมกั�ริมีเจำติน�ริมณ์ที�จำะส่งเสริิมให้บริิษััท นอริ์ทอีส ริับ

เบอริ์ จำำ�กััด (มห�ชน) (“บริิษััทฯ”) เป็็นองค์์กัริที�มีป็ริะสิทธุิภ�พื่

ในกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำ กั�ริกัำ�กัับด้แลกิัจำกั�ริและกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริ

ที�ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นกั�ริสริ้�งป็ริะโยชน์ที�ดีให้แกั่ผ้้ถึ่อหุ้นอย่�ง

ยั�งย่น และค์ำ�นึงถึึงผ้้ที�มีส่วนได้ส่วนเสียโดยริวม มีค์ุณธุริริม

ในกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำ มีค์ว�มโป็ริ่งใส และติริวจำสอบได้ จำึงได้

กัำ�หนดเป็็นนโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับด้แลกิัจำกั�ริที�ดี ซึ่ึ�งจำัดทำ�ขึ�นติ�ม

หลักักั�ริและแนวป็ฏิิบัติิในกั�ริกัำ�กัับด้แลกิัจำกั�ริที�ดี (Corporate 

Governance Code : CG Code) ของสำ�นักัง�นค์ณะกัริริมกั�ริ

กัำ�กัับหลักัทริัพื่ย์และติล�ดหลักัทริัพื่ย์ เพื่่�อให้ค์ณะกัริริมกั�ริ  

ผ้้บริิห�ริ และพื่นักัง�น ยึดถึ่อเป็็นแนวท�งในกั�ริป็ฏิิบัติิ ทั�งน้�

ค์ณะกัริริมกั�ริทำ�กั�ริพื่ิจำ�ริณ�ทบทวน ป็ริับป็ริุง และพื่ัฒน�ให้

มคี์ว�มเหม�ะสมอย่�งต่ิอเน่�อง เพ่ื่�อให้มั�นใจำว่�กั�ริป็ฏิบิตัิหิน้�ที�

ของค์ณะกัริริมกั�ริบริิษััทเป็็นไป็อย่�งมีป็ริะสิทธุิผลและม ี

กั�ริกัำ�กัับด้แลกิัจำกั�ริที�ดี

การจัดการด้านความยั�งยืน
ในมิต่ิเศรษัฐกิจและธรรมาภิิบาล

หลักการกำากับด้แลกิจการ 
บริษัิัทฯ มกีั�ริกัำ�หนดและทบทวนแนวท�งกั�ริกัำ�กับัดแ้ลกัจิำกั�ริ 

ให้เป็็นไป็ติ�มหลักักั�ริกัำ�กัับด้แลกิัจำกั�ริที�ดีสำ�หริับบริิษััทจำด

ทะเบียนติ�มแนวท�งที�ติล�ดหลักัทรัิพื่ย์ฯ กัำ�หนด โดยแบ่งเป็็น 

5 หมวด ติ�มหลักั OECD Principle ป็ริะกัอบด้วย

1. สิทธุิของผ้้ถึ่อหุ้น 

2. กั�ริป็ฏิิบัติิติ่อผ้้ถึ่อหุ้นอย่�งเท่�เทียมกััน

3. บทบ�ทของผ้้มีส่วนได้เสีย

4. กั�ริเป็ิดเผยข้อม้ลและค์ว�มโป็ริ่งใส

5. ค์ว�มริับผิดชอบของค์ณะกัริริมกั�ริ เพื่่�อให้เหม�ะสมกัับ

สภ�พื่แวดล้อมท�งธุุริกัิจำ ในป็ัจำจำุบันและสริ้�งค์ุณค์่�ให้แกั่

กัิจำกั�ริอย่�งยั�งย่น 

ส่งเสริมการสร้างนวัต่กรรม
เพื่่�อพัื่ฒนาสินค้าท่�ม่คุณภิาพื่

ต่รงต่ามความต่้องการ
ข้องล้กค้า
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การจัดการด้านความยั�งยืน
ในมิต่ิเศรษัฐกิจและธรรมาภิิบาล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ฐานะทางการเงิน

สัินทรัพย์หมุนเวียน 8,526 12,416 14,232

สัินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,706 1,823 2,074

สัินทรัพย์รวม 10,232 14,239 16,306

หนี้สัินหมุนเวียน 5,627 5,154 4,505

หนี้สัินไม่หมุนเวียน 915 3,639 5,213

หนี้สัินรวม 6,541 8,793 9,718

สั่วนของผู้ถือหุ้น 3,691 5,446 6,588

ทุนจำดทะเบียน 1,001 1,005 1,005

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 807 880 924

ผลการดำาเนินงาน

รายได้จำากการขาย 16,350 24,426 25,172

รายได้รวม 16,364 24,456 25,203

ต้นทุนขาย 14,624 21,190 22,116

กำาไรขั้นต้น 1,726 3,236 3,056

กำาไรจำากการดำาเนินงาน 1,116 2,218 2,223

กำาไรสัุทธิ 859 1,850 1,748

กระแสเงินสด

เงินสัดสัุทธิได้มาจำาก (ใช้ไปใน) กิจำกรรมดำาเนินงาน 30 (1,684) 1,258

เงินสัดสัุทธิได้มาจำาก (ใช้ไปใน) กิจำกรรมลงทุน (565) (282) (430)

เงินสัดสัุทธิได้มาจำาก (ใช้ไปใน) กิจำกรรมจำัดหาเงิน 1,205 1,676 28

เงินสัดและรายการเงินสัด ณ วันสัิ้นปี 830 540 1,396

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจำ

อ่ตราสำ่วนทางการเงิน 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

อัตรากำาไรขั้นต้น 10.56% 13.25% 12.14%

อัตรากำาไรจำากการดำาเนินงาน 6.99% 8.95% 8.71%

อัตรากำาไรสัุทธิ 5.25% 7.57% 6.94%

อัตราผลตอบแทนจำากสัินทรัพย์ 9.43% 15.12% 11.45%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 25.63% 40.50% 29.05%

อัตราสั่วนสัภาพคล่อง (เท่า) 1.52 2.41 3.16

อัตราสั่วนหนี้สัินรวมต่อสั่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.77 1.61 1.48

กำาไรสัุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.56 1.13 0.95

อัตราการจำ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 39.49% 40.49% 40.17%
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การกำากับด้แลกิจการท่�ด่อย่างยั�งยืน

บริิษััทฯ ดำ�เนินธุุริกัิจำด้วยค์ว�มริับผิดชอบ โป็ริ่งใส เป็็นธุริริม 

ติริวจำสอบได้  กั�ริเค์�ริพื่สิทธิุค์ว�มเท่�เทียม และมีค์ว�มรัิบผดิชอบ

ติ่อผ้้มีส่วนได้เสีย ถึ่อเป็็นป็ัจำจำัยสำ�ค์ัญในกั�ริพื่ัฒน�องค์์กัริ

อย่�งยั�งย่นในริะยะย�ว โดยค์ณะกัริริมกั�ริสริริห�พิื่จำ�ริณ� 

ค่์�ติอบแทน และบริริษััทภิบ�ล ได้เสนอนโยบ�ยที�สำ�ค์ัญให้ม ี

ค์ว�มเหม�ะสมและสอดค์ล้องต่ิอกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำ ทบทวนค่้์ม่อ 

จำริริย�บริริณธุรุิกิัจำให้เป็็นปั็จำจำบัุน มคี์ว�มเหม�ะสมกับัสถึ�นกั�ริณ์

และสภ�พื่แวดล้อมธุุริกัิจำที�เป็ลี�ยนแป็ลง เพื่่�อพื่ิจำ�ริณ�เป็็น

แนวท�งกั�ริดำ�เนินง�นสำ�หริับ ค์ณะกัริริมกั�ริ ผ้้บริิห�ริ และ 

พื่นักัง�น พื่ริ้อมจำัดให้มีกั�ริพิื่จำ�ริณ�ทบทวนค์ว�มเหม�ะสม

เป็็นป็ริะจำำ�ทุกัป็ี

โดยในป็ี 2564 และ 2565 ท�งบริิษััทฯได้เข้�ริ่วมโค์ริงกั�ริ

สำ�ริวจำกั�ริกัำ�กัับด้แลกิัจำกั�ริบริิษััทจำดทะเบียน (Corporate 

Governance Report: CGR)  โดยสม�ค์มส่งเสริิมสถึ�บัน

กัริริมกั�ริบริิษััทไทย (IOD)อย่�งติ่อเน่�อง โดยผลกั�ริป็ริะเมิน

อย้่ในริะดับ “ดีเลิศ” หริ่อ “5 ด�ว” ติ่อกััน 2 ป็ีซึ่้อน 

อีกัทั�งในป็ี 2565 บริิษััทฯ ได้ริับเล่อกัเป็็น 1 ใน 170 บริิษััท

จำดทะเบียน หุ้นยั�งย่น ป็ี 2565 หริ่อ Thailand Sustainability 

Investment (THSI) ป็ริะจำำ�ป็ี 2565 เป็็นป็ีแริกั จำ�กั

ติล�ดหลักัทรัิพื่ยแ์หง่ป็ริะเทศไทย (ติลท.) ติอกัยำ��ถึงึค์ว�มมุง่มั�น

ของบริิษััทฯ ในกั�ริพื่ัฒน�ธุุริกัิจำให้เติิบโติอย่�งยั�งย่น และแสดง

ให้เห็นว่� บริิษััทฯ มีพื่ัฒน�กั�ริด้�นกั�ริกัำ�กัับด้แลกัิจำกั�ริที�ดี

ได้รับคะแนนประเมิน 5 ดาว 2 ปีซ้อน

ได้รับคัดเลือกเป็นหลักทรัพย์ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ปี 2565

อย่�งติ่อเน่�อง อีกัทั�งมีกั�ริสรุิป็ผลจัำดทำ�เป็็นริ�ยง�นกั�ริกัำ�กัับ

ดแ้ลกัจิำกั�ริป็ริะจำำ�ป็ทีี�แสดงไวหั้วขอ้ที� 2 ในริ�ยง�นป็ริะจำำ�ป็ ีและ

ที�เว็บไซึ่ติ์ของบริิษััทฯ (www.nerubber.com)

โครงสร้างคณะกรรมการบริษััท
ค์ณะกัริริมกั�ริบริษัิัทซึ่ึ�งป็ริะกัอบด้วยผ้ท้ริงค์ณุวฒุิในหล�กัหล�ย

ส�ข�วิช�อ�ชีพื่ และมีป็ริะสบกั�ริณ์ที�แติกัติ่�งกััน เป็็น 

ผ้้พื่ิจำ�ริณ�กัำ�หนดและอนุมัติินโยบ�ยที�จำะกั่อให้เกัิดป็ริะโยชน์ 

ติ่อกั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำของบริิษััทฯ โดยค์ณะกัริริมกั�ริบริิษััท มี

ค์ว�มเป็็นอิสริะในกั�ริตัิดสินใจำ เพ่ื่�อป็ริะโยชน์ส้งสุดของกิัจำกั�ริ

และผ้้ถึ่อหุ้นโดยริวม ซึ่ึ�งมีหน้�ที�สำ�ค์ัญในกั�ริกัำ�หนดนโยบ�ย

กั�ริกัำ�กัับด้แลกัิจำกั�ริที�ดี กั�ริติิดติ�มและติริวจำสอบกั�ริป็ฏิิบัติิ

ง�นของฝ่��ยบริิห�ริ ริวมถึึงป็ริะเมินผลกั�ริดำ�เนินง�นของ

กัิจำกั�ริเทียบกัับแผนง�นที�ว�งไว้ อนึ�งบริิษััทฯ มีค์ณะกัริริมกั�ริ

บริิษััทจำำ�นวน 7 ท่�น ป็ริะกัอบด้วย กัริริมกั�ริที�ม�จำ�กัฝ่��ย

บริิห�ริจำำ�นวน 3 ท่�น กัริริมกั�ริบริิษััทที�ไม่เป็็นผ้้บริิห�ริจำำ�นวน 

4 ท่�น โดยมีกัริริมกั�ริที�มีค์ุณสมบัติิเป็็นอิสริะจำำ�นวน 4 ท่�น 

ซึ่ึ�งเกัินกัว่� 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกัริริมกั�ริทั�งค์ณะจึำงถึ่อเป็็น 

กั�ริถ่ึวงดลุของกัริริมกั�ริที�เป็็นผ้บ้ริหิ�ริอย่�งเหม�ะสม นอกัจำ�กั

น้�บริิษััทฯ ได้แต่ิงติั�งค์ณะกัริริมกั�ริติริวจำสอบ ซึึ่�งป็ริะกัอบ

ด้วย กัริริมกั�ริอิสริะจำำ�นวน 3 ท่�น และมีว�ริะกั�ริดำ�ริง

ติำ�แหน่งค์ริ�วละ 3 ป็ี โดยได้กัำ�หนดขอบเขติและอำ�น�จำใน 

กั�ริดำ�เนินกั�ริของค์ณะกัริริมกั�ริติริวจำสอบไว้อย่�งชัดเจำนใน

กัฎบัติริค์ณะกัริริมกั�ริติริวจำสอบ  
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ตารางความร้้ความชำานาญ (Board Skills Matrix)

แนวทางการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผ้้บริหาร
กั�ริพิื่จำ�ริณ�ค์่�ติอบแทนกัริริมกั�ริและผ้้บริิห�ริ ค์ณะกัริริมกั�ริ

บริษัิัทจำะพื่จิำ�ริณ�จำ�กัภ�ริะหน้�ที� และขอบเขติค์ว�มริบัผดิชอบ

ของกัริริมกั�ริหริ่อผ้้บริิห�ริ ริวมทั�งผลกั�ริป็ฏิิบัติิง�นของ

กัริริมกั�ริหริ่อผ้้บริิห�ริแติ่ละริ�ยและผลกั�ริดำ�เนินง�นของ 

บริิษััทฯ โดยให้สอดค์ล้องกัับอัติริ�ค์่�ติอบแทนในติล�ดหริ่อ

อุติส�หกัริริมด้วย ทั�งน้� ค์่�ติอบแทนค์ณะกัริริมกั�ริบริิษััทติ้อง

ได้ริับอนุมัติิจำ�กัที�ป็ริะชุมผ้้ถึ่อหุ้นด้วย 

ค์ณะกัริริมกั�ริได้กัำ�หนดนโยบ�ยค่์�ติอบแทนของป็ริะธุ�น 

เจ้ำ�หน้�ที�บริหิ�ริและผ้บ้ริหิ�ริริะดบัสง้ เพื่่�อให้เกัดิค์ว�มเหม�ะสม

ภ�ยใต้ิหลักัเกัณฑ์์ที�ชดัเจำนและโป็ร่ิงใส โดยค์ณะกัริริมกั�ริสริริห�

และพื่ิจำ�ริณ�ค่์�ติอบแทนและบริริษััทภิบ�ลจำะเป็็นผ้้พื่ิจำ�ริณ�

ทบทวนค์่�ติอบแทนทั�งริะยะสั�นและริะยะย�ว เพื่่�อเสนอ 

ค์ณะกัริริมกั�ริบริษัิัทพื่จิำ�ริณ�อนมุตัิโิดยกัำ�หนดติวัชี�วดัริะดบัองค์์กัริ 

(Corporate KPIs) ติ�มหลักักั�ริของ Balanced Scorecard 

ซึ่ึ�งพิื่จำ�ริณ�จำ�กัผลกั�ริป็ฏิิบัติิง�นที�สอดค์ล้องกัับเป้็�หม�ย 

ของบริษัิัทฯ ทั�งในริะยะสั�นและริะยะย�ว กัลยทุธุก์ั�ริดำ�เนนิธุรุิกัจิำ

ผลกั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทฯที�จำะนำ�พื่�องค์์กัริไป็ส้่ค์ว�มยั�งย่น

ลำาดับ รายชิื�อกรรมการ
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1 นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

2 นายรณชิต จำินะดิษฐ์

3 นายเทพกุล พูลลาภ

4 นางชนาทิพย์ วีระสัืบพงศ์

5 นายชูวิทย์ จำึงธนสัมบูรณ์

6 นายศักดิ์ชัย จำงสัถาพงษ์พันธ์

7 นางสัาวปาร์ย อรรถพิสัาล

รวม 4 1 4 5 5 4 3 6 4 4 7 4

ค่าต่อบแทนข้องกรรมการรายบุคคล                                                                                                             (หน่วย : บาท)

รายชิื�อกรรมการ คณะกรรมการ
บริษััท

คณะกรรมการ
ต่รวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเส่�ยง

คณะกรรมการสรรหา
และพื่ัฒนาความยั�งยืน

รวมทั�งสิ้น

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ 925,000 - - - 925,000

นายรณชิต จำินะดิษฐ์ 790,000 330,000 295,000 285,000 1,700,000

นางชนาทิพย์ วีระสัืบพงศ์ 790,000 285,000 425,000 330,000 1,830,000

นายเทพกุล พลูลาภ 790,000 285,000 530,000 - 1,605,000

รวม 6,060,000
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การพัื่ฒนากรรมการและผ้้บริหาร 

ค์ณะกัริริมกั�ริบริิษััทกัำ�หนดให้มีกั�ริป็ฐมนิเทศกัริริมกั�ริเข้�ใหม่เพื่่�อให้กัริริมกั�ริมีค์ว�มริ้้ค์ว�มเข้�ใจำในธุุริกัิจำของบริิษััทฯ และ 

กัฎริะเบียบที�เกัี�ยวข้อง นอกัจำ�กัน้�ค์ณะกัริริมกั�ริบริิษััทยังมีนโยบ�ยส่งเสริิมให้กัริริมกั�ริทุกัท่�น ผ้้บริิห�ริริะดับส้งริวมทั�งเลข�นุกั�ริ

บริษัิัท เข้�ริบักั�ริอบริมเกัี�ยวกับักั�ริกัำ�กับัดแ้ลกัจิำกั�ริของบริษัิัทฯอย่�งต่ิอเน่�อง ทั�งจำ�กักั�ริจำดัอบริมภ�ยในและจำ�กัสถึ�บนัภ�ยนอกั 

อ่�น ๆ เช่น ติล�ดหลักัทริัพื่ย์แห่งป็ริะเทศไทย  สำ�นักัง�น กั.ล.ติ. หร่ิอสม�ค์มส่งเสริิมสถึ�บันกัริริมกั�ริบริิษััทไทย (IOD) เป็็นติ้น 

โดยในป็ี 2565 กัริริมกั�ริและผ้้บริิห�ริได้เข้�ริับกั�ริ อบริมหลักัส้ติริเพ่ื่�อเพิื่�มพ้ื่นค์ว�มร้ิ้ในกั�ริป็ฏิิบัติิง�น ดังน้�

การพื่ัฒนากรรมการและผ้้บริหาร

รายชิื�อ ต่ำาแหน่ง รายการ จัดโดย

นายรณชิต 
จำินะดิษฐ์

ประธานกรรมการ
ตรวจำสัอบ/

กรรมการอิสัระ

Succesful Formulation and Execution of 
Strategy (SFE) รุ่น 40/2022

สัมาคมสั่งเสัริมสัถาบันกรรมการบริษัทไทย

Role of the Chairman Program Class 
รุ่น 49/2022

สัมาคมสั่งเสัริมสัถาบันกรรมการบริษัทไทย

นางชนาทิพย์ 
วีระสัืบพงศ์

กรรมการตรวจำสัอบ/
กรรมการอิสัระ

Director Leadership Certification Program 
(DLCP) รุ่น 8/2022

สัมาคมสั่งเสัริมสัถาบันกรรมการบริษัทไทย

Board Nomination and Compensation 
Program (BNCP) รุ่น 13/2022

สัมาคมสั่งเสัริมสัถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายศักดิ์ชัย 
จำงสัถาพงษ์พันธ์

กรรมการ/
ผู้บริหาร

ผู้นำาการสั่งเสัริมเศรษฐกิจำดิจำิทัล 
(Digital CEO) รุ่นที่ 5

สัำานักงานสั่งเสัริมเศรษฐกิจำดิจำิทัลร่วมกับ 
บริษัท โนเนม ไอเอ็มซี จำำากัด

มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้ ปี 2566

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักสัูตรเสัริมสัร้างศักยภาพผู้บริหาร
ภาคอุตสัาหกรรมไทยเพื่อก้าวสัู่ยุคดิจำิทัล
(eDIT) รุ่นที่ 5

สัภาอุตสัาหกรรมแห่งประเทศไทย

นางสัาวปาร์ย 
อรรถพิสัาล

กรรมการ/
ผู้บริหาร

การบริหารจำัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
และการเปลี่ยนแปลงสัภาพภูมิอากาศ “Energy 
Transition & Climate Change 
Management (ETC)”

มูลนิธิพลังงานสัะอาดเพื่อประชาชน

หลักสัูตรเสัริมสัร้างศักยภาพผู้บริหารภาค
อุตสัาหกรรมไทยเพื่อก้าวสัู่ยุคดิจำิทัล
(eDIT) รุ่นที่ 5

สัภาอุตสัาหกรรมแห่งประเทศไทย

นางสัาวเกศนรี 
จำองโชติศิริกุล

ผู้บริหาร CEO Learning Through Experiences (LTE) 
รุ่นที่ 3/2022

สัำานักงานสั่งเสัริมเศรษฐกิจำดิจำิทัลร่วมกับ 
บริษัท โนเนม ไอเอ็มซี จำำากัด

Chief of Digital Agro Business (CDA) 
รุ่นที่ 3/2022

สัำานักงานสั่งเสัริมเศรษฐกิจำดิจำิทัล

หลักสัูตรวิทยาการการจำัดการสัำาหรับนักบริหาร
ระดับสัูง (วบสั.) รุ่นที่ 7

คณะรัฐประศาสันศาสัตร์ สัถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสัตร์(NIDA)

Certificate in ESG Management Guide 
(CESG) รุ่นที่ 2/2565

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Anti-Corruption: The Practical Guide 
(ACPG) รุ่นที่ 61/2022

สัมาคมสั่งเสัริมสัถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ตู้รับข้อร้องเรียนที่ติดตั้ง
อยู่ภายในบริษัทฯ 

ได้แก่ อาคารรับรองลูกค้า, 
อาคารโรงอาหาร,

อาคารโรงงานผลิตยางแท่ง 1 และ 2

สั่งจำดหมายทางไปรษณีย์ 
หรือ ยื่นสั่งโดยตรง ที่

บริษัท นอร์ทอีสั รับเบอร์ จำำากัด (มหาชน) 
เลขที่ 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า 

อ.ประโคนชัย จำ.บุรีรัมย์ 31140

ทางจำดหมายอิเล็กทรอนิกสั์ Email
คณะกรรมการตรวจำสัอบ:

คุณรณชิต จำินะดิษฐ์ 
(ประธานคณะกรรมการตรวจำสัอบ) 

โทร.089-767-4222
 Email : CAC@ne-rubber.com

ชิ่องทางท่� 1 ชิ่องทางท่� 2 ชิ่องทางท่� 3

บริิษััทฯ ให้ค์ว�มสำ�คั์ญติ่อกั�ริป็ฏิิบัติิติ�มหลักักั�ริกัำ�กัับด้แล

กัิจำกั�ริที�ดี และดำ�เนินธุุริกัิจำให้เป็็นไป็ด้วยค์ว�มโป็ริ่งใส ซึ่่�อสัติย์ 

และมีธุริริม�ภิบ�ล ติลอดจำนป็ฏิิบัติิติ�มกัฎหม�ยและริะเบียบที�

เกัี�ยวข้องอย่�งเค์ริ่งค์ริัด และส�ม�ริถึติริวจำสอบได้ ดังนั�น ค์ณะ

กัริริมกั�ริบริิษััทจำึงได้กัำ�หนดนโยบ�ยกั�ริติ่อติ้�นกั�ริทุจำริิติ และ

นโยบ�ยกั�ริแจำง้เบ�ะแสกั�ริกัริะทำ�ผดิฉบับน้�ขึ�นม�ใชป้็ฏิบัิติดิงัน้�

นโยบายการต่่อต่้านทุจริต่
บริิษััทฯ ได้ให้ค์ว�มสำ�ค์ัญในกั�ริติ่อติ้�นกั�ริกัริะทำ�อันใดที�

เป็็นกั�ริเกัี�ยวข้องกัับกั�ริทุจำริิติและค์อริ์รัิป็ชัน ทุกัริ้ป็แบบ เพ่ื่�อ

ป็ริะโยชน์ท�งติริง หริ่อท�งอ้อม ไม่ว่�จำะอย้่ในฐ�นะเป็็นผ้้รัิบ  

ผ้้ให้ หริ่อผ้้เสนอให้สินบน ทั�งที�เป็็น ติัวเงินหริ่อไม่เป็็นติัวเงิน 

แก่ัหน่วยง�นของริฐัหริอ่หน่วยง�นเอกัชนที�บริษัิัทฯ ได้ดำ�เนนิธุรุิกัจิำ

หริ่อติิดติ่อด้วย โดย มีหลักักั�ริที�สำ�ค์ัญ ดังน้�

ช่องทางการแจำ้งเบาะแสำ
บริษัิัทฯ มชีอ่งท�งกั�ริแจำง้เบ�ะแสหริอ่ขอ้ริอ้งเริยีนสำ�หริบับุค์ค์ลภ�ยนอกัและผ้ม้สีว่นไดเ้สยีกับับริษัิัท ไดแ้กั ่ลก้ัค์�้ ผ้ถ้ึอ่หุน้ พื่นัธุมติิริ

ท�งกั�ริค์้� เป็็นติ้น ริ�ยละเอียดติ่อไป็น้�

1. บริษัิัทฯ ไม่เสนอให้ค่์�ติอบแทน จ่ำ�ยสนิบน เริยีกัร้ิอง ติกัลง

หริอ่รัิบสนิบนจำ�กับุค์ค์ลอ่�น หริอ่หน่วยง�นอ่�นในทุกัริป้็แบบ 

ไม่ว่�จำะเป็็นกั�ริดำ�เนินกั�ริโดยติริงหริ่อโดยอ้อม เพื่่�อให้ 

มีกั�ริติอบแทนป็ฏิิบัติิที� เอ่�อป็ริะโยชน์ติ่อกัันหริ่อหวัง 

ผลป็ริะโยชน์เกัี�ยวกัับง�นของบริิษััทฯ

2. บริษัิัทฯ ไมท่ำ�ธุรุิกัริริมโดยไมช่อบ ซึึ่�งเกัี�ยวขอ้งกับัเจำ�้หน�้ที�

ภ�ค์ริัฐ บุค์ค์ลหริ่อหน่วยง�นอ่�น โดยท�งติริงหริ่อท�งอ้อม

3. บริษัิัทฯ ไม่บริจิำ�ค์เงนิหริอ่จ่ำ�ยเงนิเพื่่�ออำ�นวยค์ว�มสะดวกั 

หริ่อให้เงินสนับสนุนใด ๆ แกั่บุค์ค์ลอ่�นหริ่อหน่วยง�นอ่�น

เพื่่�อเป็็นช่องท�งในกั�ริจำ่�ยสินบน

4. บริิษััทฯ ไม่สนับสนุนเงินหริ่อป็ริะโยชน์อ่�นใด ไม่ว่�ท�ง

ติริงหริ่อท�งอ้อมให้แกั่พื่ริริค์กั�ริเม่อง กัลุ่มท�งกั�ริเม่อง

หริ่อบุค์ค์ลใดที�เกัี�ยวกัับกั�ริเม่อง เพื่่�อให้ได้ริับป็ริะโยชน์ใน

กั�ริดำ�เนินของธุุริกัิจำหริ่อ เพื่่�อป็ริะโยชน์ของตินเองและ

พื่วกัพื่้อง

การต่่อต่้านการทุจริต่คอร์รัปชัินและการรับเรื�องร้องเรียน

ทั�งน้� บริิษััทฯ ได้มีกั�ริป็ริะช�สัมพื่ันธุ์ช่องท�งริ้องเริียนดังกัล่�วให้กัับพื่นักัง�นได้รัิบทริ�บผ่�นท�ง  
กั�ริอบริมและช่องท�งส่�อส�ริภ�ยในบริิษััทฯ ติลอดจำนได้มีกั�ริเผยแพื่ริ่ช่องท�งดังกัล่�วให้แกั่ผ้้มีส่วนได้เสียภ�ยนอกั 

ได้ทริ�บผ่�นท�งเว็บไซึ่ติ์ของบริิษััทฯ
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การบริหารความเส่�ยง
บริิษััท นอร์ิทอีส ริับเบอร์ิ จำำ�กััด (มห�ชน) หริ่อ “บริิษััทฯ” 

ติริะหนักัถึึงค์ว�มสำ�ค์ัญของกั�ริบริิห�ริค์ว�มเสี�ยงภ�ยใต้ิ 

กั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงจำ�กัปั็จำจำยัภ�ยในและภ�ยนอกัที�อ�จำส่งผลกัริะทบ

ต่ิอธุุริกิัจำ จำึงได้บริิห�ริค์ว�มเสี�ยงอย่�งต่ิอเน่�องติ�มหลักักั�ริ 

Enterprise Risk Management (COSO-ERM 2017) ซึึ่�ง

เป็็นม�ติริฐ�นส�กัลในกั�ริบริิห�ริค์ว�มเสี�ยง โดยถึ่อว่�กั�ริ

บริิห�ริค์ว�มเสี�ยงเป็็นองค์์ป็ริะกัอบสำ�ค์ัญของทุกักัริะบวนกั�ริใน 

กั�ริดำ�เนนิธุรุิกิัจำของบริษัิัทฯ และต้ิองมคี์ว�มเช่�อมโยงกันัทกุัริะดับ 

จำึงได้บ้ริณ�กั�ริริะบบง�นด้�นกั�ริกัำ�กัับด้แลองค์์กัริกั�ริบริิห�ริ

ค์ว�มเสี�ยง และกั�ริกัำ�กัับกั�ริป็ฏิิบัติิติ�มกัฎหม�ย กัฎริะเบียบ

องค์์กัริ (Governance, Risk and Compliance : GRC) ริวมถึงึ

กัำ�หนดนโยบ�ยบริิห�ริค์ว�มเสี�ยงทั�วทั�งองค์์กัริที�พื่นักัง�น 

ทกุัค์นติอ้งถึอ่ป็ฏิบัิติิ มกีั�ริจัำดติั�งค์ณะกัริริมกั�ริบริิห�ริค์ว�มเสี�ยง

องค์์กัริ (Enterprise Risk Management Committee: ERMC) 

ทำ�หน้�ที�กัำ�กัับด้แลกั�ริบริิห�ริค์ว�มเสี�ยงในภ�พื่ริวมให้เกัิด

ป็ริะสิทธุิภ�พื่และป็ริะสิทธุิผลส้งสุด และเพื่่�อกัำ�กัับกั�ริป็ฏิิบัติิ

ติ�มกัฎริะเบียบองค์์กัริ และกัฎหม�ย

นอกัจำ�กัน้� บริิษััทฯ มีกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริค์ว�มเสี�ยงอย่�งเป็็น

ริะบบโดยผ่�นค์ณะกัริริมกั�ริบริหิ�ริค์ว�มเสี�ยง และค์ณะทำ�ง�น

บริหิ�ริค์ว�มเสี�ยง โดยบ้ริณ�กั�ริกั�ริบริหิ�ริค์ว�มเสี�ยงค์วบค์้ไ่ป็

กัับกั�ริจัำดทำ�แผนกั�ริบริิห�ริค์ว�มเสี�ยง เพื่่�อให้แผนบริิห�ริ 

ค์ว�มเสี�ยงมีป็ริะสทิธุภิ�พื่และป็ริะสทิธุผิล สอดค์ล้องกับัเป้็�หม�ย

และกัลยุทธุข์ององค์ก์ัริ ค์ว�มเสี�ยงในกั�ริป็ฏิบัิติงิ�นจำะอย้ภ่�ยใติ้ 

กั�ริกัำ�กับัดแ้ลของผ้้บริหิ�ริที�รัิบผิดชอบกั�ริป็ฏิบัิติงิ�นนั�น ๆ โดยถึอ่

เป็็นหน้�ที�ริบัผิดชอบของทุกัหน่วยง�นในกั�ริจัำดกั�ริและค์วบคุ์ม

ค์ว�มเสี�ยงให้อย่้ในริะดับที�ยอมริับได้ ซึ่ึ�งมีกั�ริริะบุไว้อย่�ง 

ชัดเจำนติ�มริะเบียบป็ฏิิบัติิ และถึ่อป็ฏิิบัติิติ�มในทุกัหน่วยง�น  

อกีัทั�ง บริิษััทฯ ได้นำ�เค์ริ่�องม่อที�ใช้ในกั�ริบริิห�ริค์ว�มเสี�ยง 

ริป้็แบบต่ิ�ง ๆ ม�ป็ริะยุกัต์ิใช้ เช่น กั�ริกัำ�หนดริะดับค์ว�มเสี�ยง

ที�องค์์กัริยอมรัิบได้ (Risk Appetite) กั�ริป็ริะเมินและจำัด

ลำ�ดับป็ัจำจำัยค์ว�มเสี�ยงโดยใช้แผนที�ค์ว�มเสี�ยง (Risk Map) 

กั�ริติิดติ�มกั�ริบริิห�ริค์ว�มเสี�ยงผ่�นแผนบริิห�ริค์ว�มเสี�ยง 

(Mitigation Plan) ริวมถึึงกั�รินำ�เทค์นิค์ในกั�ริบ่งชี�ผลกัริะทบ

แติ่ละป็ัจำจำัยเสี�ยง ป็ริะเมินในริ้ป็แบบม้ลค์่�ค์ว�มเสี�ยง (Valueat 

Risk: VaR) นอกัจำ�กัน้�บริิษััทฯ ยังติิดติ�มกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลง

ของปั็จำจำยัภ�ยนอกัที�สำ�คั์ญ ริวมถึงึค์ว�มเสี�ยงที�อ�จำเกัดิขึ�นใหม่ 

(Emerging Risk) เพื่่�อให้ส�ม�ริถึเติรีิยมม�ติริกั�ริจัำดกั�ริ 

ค์ว�มเสี�ยงในเชงิรุิกัได้ก่ัอนที�จำะกัริะทบต่ิอกั�ริดำ�เนนิธุรุิกัจิำของบริษัิัทฯ

อย่�งไริก็ัติ�ม บริิษััทฯ มีวัฒนธุริริมกั�ริบริิห�ริค์ว�มเสี�ยงโดย

กั�ริป็ล้กัฝ่ังจิำติสำ�นึกัด้�นกั�ริบริิห�ริค์ว�มเสี�ยงให้แกั่พื่นักัง�น

ทุกัค์น ริวมถึึงกั�ริสริ้�งบริริย�กั�ศและวัฒนธุริริมในกั�ริบริิห�ริ

ค์ว�มเสี�ยง มุง่เนน้ใหม้กีั�ริจัำดสริริทริพัื่ย�กัริและใหก้ั�ริสนับสนนุ

ในด้�นติ่�ง ๆ อย่�งเหม�ะสม โดยบ้ริณ�กั�ริเข้�กัับกัริะบวน 

กั�ริทำ�ง�นที�สำ�ค์ัญ เพื่่�อส่งเสริิมกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริค์ว�มเสี�ยง

ให้มีป็ริะสิทธุิผล

ปัจจัยความเส่�ยงต่่อการดำาเนินธุรกิจข้องบริษััทฯ
ป็ัจำจัำยค์ว�มเสี�ยงติ่อกั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำของบริิษััทฯ ได้วิเค์ริ�ะห์

สภ�พื่แวดล้อมทั�งภ�ยในและภ�ยนอกั ริวมถึึงแนวโน้มด้�น

เศริษัฐกิัจำ สงัค์ม กั�ริเมอ่ง เทค์โนโลยี สิ�งแวดลอ้ม อตุิส�หกัริริม

ค์้่แข่ง และอ่�น ๆ  ที�เกีั�ยวข้อง เพ่ื่�อกัำ�หนดป็ัจำจำัยค์ว�มเสี�ยงริะดับ

องค์์กัริ โดยแบ่งออกัเป็็น 4 กัลุ่ม ดังน้�

2.2.1. ความเส่�ยงในการประกอบธุรกิจ

(1) ความเสำี�ยงจำากทิศทางกลยุทธุ์ธุุรกิจำ 
ด้วยนวัติกัริริมหริ่อเทค์โนโลยีที�กั้�วหน้�อย่�งริวดเร็ิวเข้�ม�

เป็ลี�ยนริ้ป็แบบกั�ริป็ริะกัอบธุุริกิัจำ (Disruptive Technology) 

ส่งผลกัริะทบติ่อค์ว�มติ้องกั�ริของล้กัค์้�และกั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำ 

บริิษััทฯ จำึงให้ค์ว�มสำ�ค์ัญกัับกั�ริกัำ�หนดทิศท�งกัลยุทธุ ์

กั�ริดำ�เนนิธุรุิกิัจำ เพ่ื่�อริองรัิบกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงของทิศท�งเศริษัฐกัจิำ 

สังค์ม พื่ลังง�น เทค์โนโลยี สิ�งแวดล้อม และพื่ฤติิกัริริมผ้้ซ่ึ่�อที�

เป็ลี�ยนแป็ลงติ�มแนวโน้มใหญ่ของโลกั (Mega Trend) ห�กั

กัลยทุธุข์องบริษัิัทฯ ไมส่�ม�ริถึติอบริบักั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงไดอ้ย�่ง

ทนัท่วงที อ�จำส่งผลกัริะทบต่ิอกั�ริดำ�เนนิธุรุิกิัจำและผลป็ริะกัอบกั�ริ

ของบริิษััทฯ ในอน�ค์ติ

การบริหารคุวัามเส่่�ยุง

บริิษััทฯ ได้กัำ�หนดกัลยุทธุ์กั�ริพื่ัฒน�สินค์้�ใหม่ (New Product 

Development) เพื่่�อแสวงห�โอกั�สและพัื่ฒน�ธุุริกิัจำและ

ผลิติภัณฑ์์ริ้ป็แบบใหม่ ริับม่อกัับกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงที�จำะเกัิดขึ�น 

มีกั�ริทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศท�งและกัลยุทธุ์ของกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำ

ในอน�ค์ติ ผ่�นกั�ริป็ริะชุมค์ณะกัริริมกั�ริบริิษััทเป็็นป็ริะจำำ�ทุกัป็ี 

พื่ริ้อมทั�งนำ�ทิศท�งกัลยุทธุ์ดังกัล่�ว จำัดทำ�เป็็นแผนธุุริกัิจำ โดย

ได้ติิดติ�มกั�ริป็ริะเมินค์ว�มเสี�ยงจำ�กักัลยุทธุ์ท�งธุุริกัิจำอย่�ง 

ติอ่เน่�อง และยังมกีั�ริจัำดป็ริะชุมค์ณะกัริริมกั�ริบริหิ�ริค์ว�มเสี�ยง

เป็็นป็ริะจำำ�ทุกัเด่อน เพ่ื่�อเป็็นกั�ริติิดติ�มและค์วบค์ุมป็ัจำจัำยเสี�ยง

ให้อย้่ในริะดับที�องค์์กัริยอมรัิบได้ และเป็็นกั�ริสริ้�งค์ว�มมั�นใจำ

ว่�ผลป็ริะกัอบกั�ริจำะเป็็นไป็ติ�มเป็้�หม�ย เพื่่�อสริ้�งค์ว�มมั�นใจำ

ให้กัับผ้้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกัฝ่��ย
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(2) ความเสำี�ยงจำากการเปลี�ยนแปลงนโยบาย
ของภาคร่ฐบาล ระเบียบ ข้อบ่งค่บ และกฎหมายต่าง ๆ 
บริิษััทฯ มีกั�ริป็ริะกัอบธุุริกิัจำหลักัในกั�ริผลิติและจำำ�หน่�ย

ผลิติภัณฑ์์จำ�กัย�งธุริริมช�ติิและกั�ริแป็ริริ้ป็ย�งพื่�ริ� ซึึ่�งในป็ี 

2565 มรีิ�ยได้จำ�กักั�ริข�ยสนิค้์� 25,172.06 ล้�นบ�ท หริอ่ค์ดิเป็็น

สัดส่วนริ้อยละ 99.88 ของริ�ยได้ริวม โดยกั�ริดำ�เนินง�นของ 

บริิษััทฯ อย้่ภ�ยใติ้พื่ริะริ�ชบัญญัติิค์วบคุ์มย�ง พื่.ศ. 2542 

โดยมีกัองกั�ริย�ง กัริมวิช�กั�ริเกัษัติริ กัริะทริวงเกัษัติริและ 

สหกัริณ์ ทำ�หน้�ที�ค์วบคุ์มกั�ริผลิติ กั�ริค์้� และกั�ริส่งออกัย�ง 

โดยกัริมวิช�กั�ริเกัษัติริจำะดำ�เนินกั�รินำ�เข้�ย�งติ�มกัฎหม�ยว่�

ด้วยกั�ริค์วบค์มุย�ง โดยจำะค์วบค์มุกัำ�หนดป็ริมิ�ณจำดัสริริเน่�อย�ง

ให้เหม�ะสมกัับสถึ�นกั�ริณ์ริ�ค์�ย�งเพ่ื่�อป็ริะโยชน์ในกั�ริค์้�

ย�งและส่งออกัย�ง และยังเป็็นผ้้กัำ�หนดอัติริ�เงินสงเค์ริ�ะห์ 

(Centre for Experimental Social Sciences : CESS) ที�เรีิยกั

เกับ็จำ�กัผ้ส้ง่ย�งออกันอกัริ�ชอ�ณ�จำกััริที�อ�จำมีกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลง

อัติริ�กั�ริเรีิยกัเกั็บติ�มนโยบ�ยรัิฐ บริิษััทฯ จำึงมีค์ว�มเสี�ยงจำ�กั

กั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงนโยบ�ยของภ�ค์รัิฐบ�ลข้�งติ้น ไม่ว่�จำะใน

สถึ�นกั�ริณ์ที�ย�งพื่�ริ�มีริ�ค์�ติกัติำ�� และภ�ค์รัิฐอ�จำป็ริะกั�ศ 

กั�ริกัำ�หนดค์วบค์มุป็ริิม�ณจำดัสริริเน่�อย�งสำ�หริบักั�ริส่งออกัของ

ผ้ค้์�้ย�งเพื่่�อใหร้ิ�ค์�ย�งสง้ขึ�น หริอ่เม่�อภ�ค์รัิฐบ�ลเป็ลี�ยนแป็ลง

อัติริ�กั�ริเริียกัเกั็บเงินสงเค์ริ�ะห์ (CESS) ซึ่ึ�งส่งผลติ่อค์่�ใช้จำ่�ย

ในกั�ริส่งออกัของ บริิษััทฯ อ�จำส่งผลติ่อป็ริิม�ณกั�ริส่งออกัและ

ริ�ค์�ข�ยสนิค้์�ของบริิษััทฯ และมผีลกัริะทบต่ิอผลกั�ริดำ�เนนิง�น

ของบริิษััทฯ ได้

เน่�องด้วยรัิฐบ�ลได้ป็ริะกั�ศให้ย�งพื่�ริ�เป็็นสินค์้�ที�อย้่ใน

ริ�ยกั�ริสินค์้�และบริิกั�ริค์วบค์ุม เพ่ื่�อเป็็นม�ติริกั�ริป็้องกััน

ป็ัญห�ด้�นริ�ค์�ย�ง ซึ่ึ�งเม่�อย�งพื่�ริ�เป็็นสินค์้�ค์วบค์ุมติ�ม

กัฎหม�ย ท�งกัริะทริวงพื่�ณิชย์มีอำ�น�จำเข้�ไป็ติริวจำสอบ หร่ิอ

ติิดติ�มด้ข้อเท็จำจำริิงติ่�ง ๆ เกัี�ยวกัับสินค์้�นั�น ๆ ได้ จำึงอ�จำส่ง

ผลให้มกีั�ริแทริกัแซึ่งท�งด้�นริ�ค์�จำ�กัท�งรัิฐบ�ล และอ�จำส่งผล 

กัริะทบติ่อริ�ค์�สินค์้�ของบริิษััทฯ ได้

นอกัจำ�กัน้� บริิษััทฯ ยังมีกั�ริจำำ�หน่�ยสินค์้�ไป็ยังติ่�งป็ริะเทศ 

ซึ่ึ�งบริิษััทฯ มีหน้�ที�ป็ฏิิบัติิติ�มกัฎเกัณฑ์์ และกัฎหม�ยที�

เกัี�ยวข้องกัับป็ริะเทศนั�น ๆ เช่นกััน โดยห�กัมีกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลง

ท�งกัฎหม�ยและริะเบียบข้อบังค์ับ เช่น กั�ริเป็ลี�ยนแป็ลง

กัฎเกัณฑ์์กั�รินำ�เข้�ผลิติภัณฑ์์จำ�กัย�งพื่�ริ�แป็ริริ้ป็ หริ่อ 

กั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงเริ่�องภ�ษัีนำ�เข้�และอัติริ�ภ�ษัีอ่�น ๆ กั็อ�จำส่ง

ผลกัริะทบติ่อบริิษััทฯ ในกั�ริส่งออกัไป็ยังป็ริะเทศนั�น ๆ  และส่ง

ผลกัริะทบติ่อกั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทฯ ได้ 

การบริหารคุวัามเส่่�ยุง 
บริิษััทฯ ได้ติริะหนักัถึึงค์ว�มเสี�ยงจำ�กักั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงนโยบ�ย
ของภ�ค์ริัฐบ�ลทั�งในป็ริะเทศและติ่�งป็ริะเทศ ที�อ�จำส่งผล 
กัริะทบติ่อกั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทฯ ได้ และเพ่ื่�อเป็็นกั�ริลด
ค์ว�มเสี�ยงบริิษััทฯ จำึงมีกั�ริติิดติ�มข้อม้ลข่�วส�ริในป็ริะเด็น
ดังกัล่�วจำ�กัหน่วยง�นที�เกัี�ยวข้องอย่�งใกัล้ชิด เพื่่�อให้ม ี
กั�ริรัิบทริ�บข่�วส�ริและส�ม�ริถึรัิบม่อกัับสถึ�นกั�ริณ์ดังกัล่�ว
ได้อย่�งทันท่วงที 

(3) ความเสำี�ยงจำากความผ่นผวนด้านราคายางธุรรมชาติ 
บริิษััทฯ ป็ริะกัอบธุุริกัิจำผลิติและจำำ�หน่�ยผลิติภัณฑ์์จำ�กัย�ง
ธุริริมช�ติิและกั�ริแป็ริริ้ป็ย�งพื่�ริ� ซึึ่�งวัติถุึดิบที�สำ�ค์ัญที�ใช้
ในกั�ริผลิติได้แกั่ ย�งพื่�ริ� โดยวัติถึุดิบดังกัล่�วเป็็นสินค์้�
โภค์ภัณฑ์์ (Commodity) ซึึ่�งมีค์ว�มผันผวนของริ�ค์�เป็็นไป็
ติ�มริ�ค์�ติล�ดโลกั และริ�ค์�ของสินค์้�โภค์ภัณฑ์์ดังกัล่�วถึ้กั
กัำ�หนดโดยอุป็สงค์์และอุป็ท�นของย�งธุริริมช�ติิ โดยป็ัจำจำัยที�
มีผลติ่อริ�ค์�ย�งพื่�ริ�มีหล�ยป็ัจำจำัย อ�ทิ 
1. ปั็จำจำยัด้�นอปุ็สงค์์และอปุ็ท�นในติล�ด ขึ�นอย่้กับักั�ริเพื่ิ�มขึ�น

หร่ิอลดลงของป็ริิม�ณอุป็ท�นของย�งธุริริมช�ติิ หริ่อ
กั�ริเพื่ิ�มขึ�นหริ่อลดลงของริะดับกั�ริบริิโภค์ย�งธุริริมช�ติิ
ของโลกั 

2. ป็ัจำจำัยด้�นป็ริิม�ณวัติถุึดิบของย�งธุริริมช�ติิ ซึ่ึ�งขึ�นอย้่กัับ
ป็ัจำจำัยท�งธุริริมช�ติิ ได้แกั่ สภ�พื่ภ้มิอ�กั�ศและ ป็ริิม�ณ
นำ��ฝ่นที�ติกัในแติ่ละป็ี จำะส่งผลติ่อป็ริิม�ณย�งพื่�ริ�และ
ริ�ค์�ของย�งพื่�ริ� และป็ัจำจัำยด้�นฤด้กั�ลป็ิดหน้�ย�ง
หริ่อ ในช่วงฤด้กั�ลที�ติ้นย�งผลัดใบ ช�วสวนย�งจำะหยุด
กัรีิด เป็็นริะยะเวล�ป็ริะม�ณ 2 - 3 เด่อน ค์่อช่วงเด่อน
กัุมภ�พื่ันธุ์ มีน�ค์ม เมษั�ยน และจำะเริิ�มกัลับม�กัริีดย�ง
ในช่วงเด่อนมิถึุน�ยนของทุกัป็ี เป็็นติ้นไป็ กั�ริป็ิดหน้�ย�ง
จำะส่งผลให้ผลผลิติย�งพื่�ริ�ในช่วงเวล�นั�นน้อยลง ย�ง
จำะออกัส้่ติล�ดน้อยลง ซึึ่�งป็ริิม�ณย�งพื่�ริ�ในติล�ดเป็็น
ป็ัจำจำัยสำ�ค์ัญที�ส่งผลติ่อริ�ค์�ย�งในช่วงเวล�นั�น ๆ โดย
ห�กัป็ริิม�ณย�งในติล�ดน้อยอ�จำส่งผลให้ริ�ค์�ย�งส้งขึ�น 
ซึ่ึ�งเหตุิกั�ริณ์ดังกัล่�ว อ�จำส่งผลติ่อริ�ค์�วัติถุึดิบที�บริิษััทฯ 
ซ่ึ่�อมีริ�ค์�ส้งขึ�นติ�มได้

3. ป็ัจำจำัยของริ�ค์�นำ��มันดิบ เน่�องจำ�กัย�งสังเค์ริ�ะห์ 
(Synthetic Rubber) ซึ่ึ�งเป็็นสินค์้�ทดแทนของย�ง
ธุริริมช�ติิ มีส่วนผสมของนำ��มันดิบ ดังนั�นเม่�อริ�ค์�
ของนำ��มันดิบมีกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลง จำะทำ�ให้ริ�ค์�ของย�ง
สังเค์ริ�ะห์แป็ริผันไป็ติ�มริ�ค์�นำ��มันดังกัล่�ว ซึึ่�งส่งผล 
กัริะทบให้ริ�ค์�ของย�งธุริริมช�ติิป็ริับติัวติ�ม จำ�กัค์ว�ม
ติ้องกั�ริที�เพิื่�มขึ�นหร่ิอลดลงของย�งธุริริมช�ติิ 

4. ป็ัจำจัำยริ�ค์�ซ่ึ่�อข�ยสินค์้�เกัษัติริล่วงหน้�ติล�ดสิงค์โป็ริ์ 
(SICOM) ซึ่ึ�งบริิษััทฯ ใช้ริ�ค์� SICOM เป็็นริ�ค์�ติั�งติ้น
ในกั�ริค์ำ�นวณกัลับเพ่ื่�อนำ�ม�อ้�งอิงในกั�ริซ่ึ่�อวัติถึุดิบเข้�

ในแติ่ละวัน 
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จำ�กัป็ัจำจำัยดังกัล่�วข้�งติ้น ทำ�ให้บริิษััทฯ มีค์ว�มเสี�ยงจำ�กั 

กั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงของริ�ค์�ย�งพื่�ริ� เน่�องจำ�กับริิษััทฯ ติ้องซ่ึ่�อ

ย�งพื่�ริ�เป็็นวัติถุึดิบหลักั อีกัทั�งกั�ริจำำ�หน่�ยสินค์้�ย�งพื่�ริ� 

มีกั�ริอ้�งอิงริ�ค์�ข�ยจำ�กัริ�ค์�ติล�ดโลกั ส่งผลให้บริิษััทฯ มี

ค์ว�มเสี�ยงจำ�กัค์ว�มไม่แน่นอนของค์ว�มผันผวนของริ�ค์�

วัติถึุดิบที�ติ้องจำ่�ยให้กัับผ้้จำัดห�วัติถึุดิบ และริ�ค์�สินค์้�ที�จำะ

จำำ�หน่�ยให้กัับล้กัค์้� 

การบริหารคุวัามเส่่�ยุง 

บริิษััทฯ มีกั�ริติิดติ�มริ�ค์�ย�งในติล�ดโลกัและติล�ดกัล�งใน

ป็ริะเทศอย่�งใกัล้ชิด เพื่่�อติิดติ�มริ�ค์�ย�งที�เหม�ะสมสำ�หรัิบ

กั�ริซ่ึ่�อ และกั�ริติั�งริ�ค์�จำำ�หน่�ยสินค้์� ซึึ่�งบริิษััทฯ ส�ม�ริถึ

ลดค์ว�มเสี�ยงในป็ริะเด็นดังกัล่�ว สำ�หริับกั�ริซ่ึ่�อข�ยแบบ 

ค์รัิ�งเดียว (Spot) โดยบริษัิัทฯ มนีโยบ�ยกั�ริค์วบค์มุต้ินทนุและ

กัำ�หนดริ�ค์�ข�ยสินค้์�แบบ Cost Plus Margin โดยจำะพื่จิำ�ริณ�

จำ�กัต้ินทุนเฉลี�ยของสินค้์� ณ วันที�ติกัลงจำะซึ่่�อจำะข�ยกัับล้กัค้์� 

แต่ิต้ินทุนข�ยที�บันทึกัในงบกั�ริเงินติ�มม�ติริฐ�นบัญชีจำะใช้

ต้ินทุนเฉลี�ยจำนถึึงวันส่งมอบ ส่งผลให้กัำ�ไริขั�นต้ินของบริิษััทฯ 

อ�จำจำะไม่ค์งที�ติ�มวิธุกีั�ริกัำ�หนดริ�ค์�แบบ Cost Plus Margin 

ป็กัติิ นอกัจำ�กัน้� บริิษััทฯ ยังมีนโยบ�ยกั�ริจำัดเกั็บวัติถึุดิบให้

เพื่ยีงพื่อต่ิอกั�ริว�งแผนกั�ริผลติิ เพื่่�อส่งมอบสนิค้์�ให้ลก้ัค้์�ติริง

ติ�มกัำ�หนดเวล� โดยบริษัิัทฯ มกีั�ริสั�งซ่ึ่�อวตัิถึดุบิขั�นติำ��สำ�หรัิบ

กั�ริผลิติเป็็นริะยะเวล� 3 - 5 เด่อนล่วงหน้� เพ่ื่�อป็้องกััน 

ค์ว�มเสี�ยงในเริ่�องกั�ริข�ดแค์ลนวัติถึุดิบและค์ว�มผันผวนเริ่�อง

ริ�ค์�ของบริิษััทฯ 

(4) ความเสำี�ยงจำากการแข่งข่นในอุตสำาหกรรม
เน่�องจำ�กับริิษััทฯ เป็็นธุุริกิัจำผลิติและจำำ�หน่�ยผลิติภัณฑ์์จำ�กั

ย�งพื่�ริ� โดยเฉพื่�ะย�งแผ่นริมค์วนั (Ribbed Smoked Sheet 

: RSS) ย�งแท่ง STR20 (Standard Thai Rubber20 : 

STR20) ย�งแท่งผสม (STR Mixtures) และย�งแผ่น

ผสม (RSS M i x t u r e s )  ซึ่ึ� ง ส �ม�ริถึนำ� ไป็ผลิ ติ เป็็ น 

ย�งลอ้ริถึยนติ ์อกีัทั�งยังเป็น็สว่นป็ริะกัอบสำ�ค์ญัของอุติส�หกัริริม

ย�นยนติ์ โดยย�งที�ได้จำ�กักั�ริแป็ริริ้ป็ย�งพื่�ริ�ป็ริะเภทน้�  

ผ้้ผลิติส่วนใหญ่จำะจำำ�หน่�ยให้กัับอุติส�หกัริริมย�นยนติ์เป็็นหลักั 

ทำ�ให้อุติส�หกัริริมผลิติภัณฑ์์จำ�กัย�งพื่�ริ�ดังกัล่�วเป็็นติล�ด

ที�มีขน�ดใหญ่สอดค์ล้องกัับขน�ดอุติส�หกัริริมย�นยนติ์ จำึง 

หลีกัเลี�ยงไม่ได้ที�จำะมีค์้่แข่งริ�ยใหญ่ทั�งผ้้ผลิติภ�ยในป็ริะเทศ 

และติ่�งป็ริะเทศ ซึึ่�งป็ริะเทศไทยเป็็นผ้้ส่งออกัย�งพื่�ริ�อันดับ 1 

ของโลกั อันดับ 2 เป็็นอินโดน้เซึ่ีย และอันดับ 3 เป็็นเวียดน�ม 

โดยป็ี 2565 ค์�ดกั�ริณ์ว่�ป็ริะเทศไทยส่งออกัย�งพื่�ริ�ไป็ 

ทั�วโลกักัว่� 4.2 ล้�นติัน (ที�ม� : กั�ริย�งแห่งป็ริะเทศไทย) ถึ่อว่�

อตุิส�หกัริริมย�งพื่�ริ� มคี์ว�มสำ�ค์ญัติอ่กั�ริขบัเค์ล่�อนเศริษัฐกัจิำ

ป็ริะเทศ จำ�กักั�ริมีค์้่แข่งจำำ�นวนม�กัทั�งในและติ่�งป็ริะเทศ อ�จำ

สง่ผลใหบ้ริษัิัทฯ ถึก้ัแยง่สว่นแบง่กั�ริติล�ดในกั�ริจำำ�หน�่ยสนิค์�้

ใหก้ับัค์้แ่ขง่ได ้แติก่ั�ริเข�้ม�ของผ้ผ้ลติิริ�ยใหมไ่มส่�ม�ริถึทำ�ได้

ง่�ยนักั เน่�องจำ�กัผ้้ผลิติริ�ยใหม่จำะติ้องมีค์ว�มพื่ริ้อมทั�งด้�น 

เงินทุน ค์ว�มเชี�ยวช�ญในกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำ ริวมไป็ถึึงบุค์ล�กัริ 

ส่งผลให้แนวโน้มกั�ริเข้�ม�แข่งขันของผ้้ป็ริะกัอบกั�ริริ�ยใหม่

ในติล�ดค์่อนข้�งติำ��

การบริหารคุวัามเส่่�ยุง 

จำ�กัป็ริะสบกั�ริณ์กั�ริทำ�ง�นในธุรุิกัจิำแป็ริริป้็ย�งพื่�ริ�กัว่� 16 ปี็ 

ของบริิษััทฯ พื่ร้ิอมทั�งกั�ริมุ่งเน้นให้ค์ว�มสำ�ค์ัญในด้�นค์ุณภ�พื่ 

โดยริักัษั�ค์ุณภ�พื่สินค้์�และม�ติริฐ�นกั�ริผลิติที�มีป็ริะสิทธุิภ�พื่

เพื่่�อให้เป็็นที�ยอมรัิบในกัลุม่ลก้ัค้์� ริวมถึงึบริษัิัทฯ มคี์ว�มพื่ร้ิอม

ของบุค์ล�กัริที�มีค์ว�มเชี�ยวช�ญในกั�ริดำ�เนินธุุริ กิัจำ ม ี

กั�ริวิเค์ริ�ะห์หริ่อกั�ริทดสอบค์ุณภ�พื่ย�ง ซึึ่�งได้ริับกั�ริรัิบริอง

จำ�กัสถึ�บันวิจำัยย�ง กัริมวิช�กั�ริเกัษัติริของกัริะทริวงเกัษัติริ

และสหกัริณ ์อกีัทั�งยงัมหีอ้งวจิำยัและพื่ฒัน� เค์ริ่�องม่อวเิค์ริ�ะหที์� 

ทันสมัยและพื่ัฒน�บุค์ล�กัริของบริิษััทฯ ให้มีค์ว�มชำ�น�ญใน 

กั�ริผลิติสินค์้�ให้มีค์ุณภ�พื่ค์งที�ติ�มม�ติริฐ�น ทำ�ให้ส�ม�ริถึ

ผลิติสินค้์�ได้ติ�มค์ว�มต้ิองกั�ริของล้กัค้์�และส่งมอบสินค้์�ได้

ติ�มกัำ�หนดเวล� นอกัจำ�กัน้� บริิษััทฯ ยังมีแผนกัลยุทธุ์ใน 

กั�ริขย�ยติล�ดทั�งในป็ริะเทศและติ่�งป็ริะเทศให้ม�กัขึ�นเพ่ื่�อให้

ส�ม�ริถึติอบสนองค์ว�มติ้องกั�ริของล้กัค์้�ได้อย่�งเหม�ะสม

(5) ความเสำี�ยงจำากการกระจำุกต่วของตลาด
และการพิึ�งพิาสำินค้าน้อยรายการ
บริิษััทฯ มีริ�ยได้จำ�กักั�ริจำำ�หน่�ยผลิติภัณฑ์์ย�งพื่�ริ�แป็ริริ้ป็

ขั�นต้ินริวมทั�งสิ�น 4 ป็ริะเภท ได้แก่ั ย�งแผ่นริมค์วัน (Ribbed 

Smoked Sheet : RSS) ย�งแท่ง STR20 (Standard Thai 

Rubber20 : STR20) ย�งแท่งผสม (STR Mixtures) 

และย�งแผ่นผสม (RSS Mixtures) โดยในปี็ 2564 และ

ป็ี  2565 บริิ ษััทฯ มีสัดส่วนริ�ยได้จำ�กักั�ริข�ยสินค์้� 

ในป็ริะเทศติ่อติ่�งป็ริะเทศ ค์ิดเป็็นริ้อยละ 62 : 38 ติ�มลำ�ดับ  

และริ้อยละ 66 : 34 ติ�มลำ�ดับ โดยกัลุ่มล้กัค์้�หลักัในป็ริะเทศ

ค์่อผ้้ผลิติในอุติส�หกัริริมย�งล้อริถึยนติ์ และสำ�หรัิบล้กัค์้� 

ติ่�งป็ริะเทศค์่อกัลุ่มล้กัค้์� Trader ในป็ริะเทศจีำนและสิงค์โป็ริ์

เป็็นหลักั ทำ�ให้บริิษััทฯ มีค์ว�มเสี�ยงในเร่ิ�องกั�ริพื่ึ�งพื่�สินค์้�

นอ้ยริ�ยกั�ริ ห�กัในอน�ค์ติค์ว�มติอ้งกั�ริใชย้�งพื่�ริ�ธุริริมช�ติิ

ลดลง เชน่ กั�ริมีสนิค์�้อ่�นม�ทดแทนย�งพื่�ริ�ธุริริมช�ติ ิเป็น็ติน้ 

และมีค์ว�มเสี�ยงเริ่�องกั�ริกัริะจำุกัตัิวของติล�ด ห�กักัลุ่มล้กัค์้�

เป็้�หม�ยของบริิษััทฯ โดยเฉพื่�ะผ้้ผลิติในอุติส�หกัริริมย�งล้อ

ริถึยนติ์ในป็ริะเทศ และกัลุ่ม Trader ในป็ริะเทศจำีนและสิงค์โป็ริ์

ไม่ซ่ึ่�อสินค์้�จำ�กับริิษััทฯ อ�จำทำ�ให้ส่งผลกัริะทบติ่อริ�ยได้และ 

ผลกั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทฯ ได้

50 รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2565
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)



การบริหารคุวัามเส่่�ยุง 
บริษัิัทฯ มนีโยบ�ยกั�ริขย�ยจำำ�นวนฐ�นลก้ัค้์�ของสนิค้์�ปั็จำจำบุนั
ของบริิษััทฯ ให้ม�กัขึ�น โดยได้ขย�ยฐ�นล้กัค้์�ไป็ยังป็ริะเทศ 
อ่�น ๆ เช่น อินเดีย ริวมถึึงล้กัค้์�ผ้้ผลิติย�งล้อริถึยนต์ิในทวีป็
ยโุริป็ เป็็นต้ิน นอกัจำ�กัน้� บริษัิัทฯ มกีั�ริขย�ยธุุริกิัจำไป็ส้ก่ั�ริผลิติ
และจำำ�หน่�ยสินค้์�สำ�เริ็จำริ้ป็เพื่ิ�มเติิม เพื่่�อสร้ิ�งม้ลค่์�เพื่ิ�มให้กัับ 
สินค์้� บริิษััทฯได้วิจำัยและพื่ัฒน�สินค์้�สำ�เริ็จำริ้ป็ที�ใช้วัติถึุดิบ
จำ�กัย�งธุริริมช�ติิ โดยเริิ�มจำ�กัสินค์้�แผ่นป้็ริองป็ศุสัติว์ภ�ยใติ้
แบรินด์ cattleFlex ซึึ่�งมีกัลุ่มล้กัค์้�ค์่อกัลุ่มฟ�ริ์มป็ศุสัติว์และ
ติัวแทนจำำ�หน่�ยในป็ริะเทศและติ่�งป็ริะเทศ กั�ริขย�ยสินค์้�ไป็
ยังธุุริกัิจำสำ�เริ็จำริ้ป็เป็็นกั�ริลดกั�ริพึื่�งพื่ิงสินค์้�น้อยริ�ยกั�ริและ
กั�ริกัริะจำุกัติัวของติล�ด ริวมถึึงสริ้�งโอกั�สในกั�ริเพื่ิ�มริ�ยได้
และอัติริ�กัำ�ไริของบริิษััทฯ ที�ดีขึ�นด้วย 

(6) ความเสำี�ยงจำากการไม่ ได้ร่บใบอนุญาต 
การต่ออายุ หร่อร่กษาใบอนุญาตที�เกี�ยวก่บ
การดำาเนินธุุรกิจำ ท่�งในประเทศและต่างประเทศ
บริิษััทฯ เป็็นผ้้ผลิติและจำำ�หน่�ยย�งพื่�ริ�แป็ริริ้ป็ ซึ่ึ�งกั�ริ 
ดำ�เนินง�นของบริิษััทฯ อย้่ภ�ยใติ้พื่ริะริ�ชบัญญัติิค์วบคุ์มย�ง 
พื่.ศ. 2542 บริิษััทฯ จำึงมีหน้�ที�ในกั�ริขออนุญ�ติในกั�ริค์้�ย�ง
ให้เป็็นไป็ติ�มกัฎเกัณฑ์์ และกัฎหม�ยที�กัำ�หนด ริวมทั�งกั�ริขอ
อนุญ�ติจำ�กัหน่วยง�นริ�ชกั�ริที�เกัี�ยวข้อง อ�ทิ กัริมโริงง�น
อุติส�หกัริริม กัริมวิช�กั�ริเกัษัติริ กัริมวิทย�ศ�ติริ์บริิกั�ริ 
กัริะทริวงเกัษัติริและสหกัริณ์ เป็็นติ้น โดยหน่วยง�นริ�ชกั�ริ 
ดงักัล�่วมอีำ�น�จำกัำ�กับัดแ้ลกั�ริป็ฏิบิตัิติิ�มเง่�อนไขของใบอนญุ�ติ
และให้เป็็นไป็ติ�มม�ติริฐ�นอุติส�หกัริริม เช่น ใบอนุญ�ติ 
ค์้�ย�ง ใบอนุญ�ติติั�งโริงง�นย�ง ใบอนุญ�ติเป็็นผ้้ส่งออกัย�งไป็ 
นอกัริ�ชอ�ณ�จำกััริ ใบอนญุ�ติผ้จ้ำดัใหม้กีั�ริวิเค์ริ�ะหห์ริอ่ทดสอบ
ค์ณุภ�พื่ย�ง เป็น็ติน้ บริษัิัทฯ จำงึมคี์ว�มเสี�ยงในกั�ริดำ�เนนิธุรุิกัจิำ
ที�อ�จำหยุดชะงักัได้ ห�กัไม่ส�ม�ริถึติ่ออ�ยุ/รัิกัษั�ใบอนุญ�ติได้
ติ่อเน่�อง บริิษััทฯ จำึงติ้องดำ�เนินกั�ริขอหริ่อติ่ออ�ยุใบอนุญ�ติ
ดังกัล่�วเพื่่�อใช้ในกั�ริป็ริะกัอบธุุริกิัจำอย่�งติ่อเน่�อง เน่�องจำ�กัใบ
อนุญ�ติบ�งป็ริะเภทมีริะยะเวล�สั�น อ�ทิ ริะยะเวล� 1 ป็ี โดย
อ�จำเป็็นค์ว�มเสี�ยงจำ�กักั�ริดำ�เนินง�นที�ผิดกัฎหม�ยได้ ห�กั 
บริิษััทฯ ไม่ติ่ออ�ยุใบอนุญ�ติที�เกัี�ยวข้องดังกัล่�ว

การบริหารคุวัามเส่่�ยุง 
บริิษััทฯ ได้ติริะหนักัถึึงค์ว�มเสี�ยงจำ�กักั�ริติ่ออ�ยุใบอนุญ�ติ 
หริอ่กั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงของกัฎเกัณฑ์์ที�เกัี�ยวข้องกับักั�ริดำ�เนนิง�น
ติ่�ง ๆ ของบริิษััทฯ โดยบริิษััทฯ มีกั�ริดำ�เนินกั�ริติิดติ�มกั�ริ
ติ่ออ�ยุของใบอนุญ�ติที�ค์ริบกัำ�หนดทุกัฉบับอย่�งสมำ��เสมอ 
ริวมถึงึติิดติ�มกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงท�งกัฎหม�ย กัฎริะเบยีบต่ิ�ง ๆ 
ของทุกัหน่วยริ�ชกั�ริที�เกัี�ยวข้องเพ่ื่�อส�ม�ริถึดำ�เนินง�นต่ิ�ง ๆ 
ได้อย่�งถึ้กัติ้อง ป็ริะกัอบกัับที�ผ่�นม�บริิษััทฯ ไม่มีป็ัญห�เร่ิ�อง
กั�ริติ่ออ�ยุใบอนุญ�ติ หริ่อกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงของกัฎหม�ยใด ๆ 
แติ่อย่�งใด

(7) ความเสำี�ยงจำากระบบงานสำารสำนเทศ
บริิษััทฯ ให้ค์ว�มสำ�ค์ัญกัับริะบบง�นส�ริสนเทศ โดยป็ัจำจุำบัน
เทค์โนโลยีกั้�วหน้� ทำ�ให้มีแนวโน้มที�จำะเกิัดผลกัริะทบติ่อ
บริิษััทฯ ม�กัขึ�น ซึึ่�งอ�จำเกิัดขึ�นได้หล�กัหล�ยริ้ป็แบบ เช่น 
กั�ริแฮ้็ค์ริะบบเพ่ื่�อขโมยข้อม้ลสำ�ค์ัญ กั�ริโจำมติีด้วยไวริัส
ค์อมพื่ิวเติอริ์ ไป็จำนถึึงกั�ริเจำ�ะริะบบเพื่่�อเข้�ถึึงริะบบข้อม้ล
ภ�ยในของบริิษััทฯ ทำ�ให้เกิัดกั�ริริั�วไหลของข้อม้ลสำ�ค์ัญใน
กั�ริดำ�เนินง�นหร่ิอข้อม้ลส่วนบุค์ค์ลของผ้้มีส่วนได้เสียของ
บริิษััท เช่น ค์้่สัญญ� ค์้่ค์้� (Confidentiality and Pesonal Data 
Breach) เป็็นติ้น 

การบริหารคุวัามเส่่�ยุง 
บริิษััทฯ ได้ติริะหนักัถึึงค์ว�มเสี�ยงจำ�กัริะบบง�นส�ริสนเทศ
และกั�ริรัิกัษั�ค์ว�มป็ลอดภัยของข้อม้ลดังกัล่�ว และเห็น
ค์ว�มสำ�ค์ัญของกั�ริดำ�เนินกั�ริเชิงป็้องกัันเพื่่�อค์วบค์ุม 
ค์ว�มเสี�ยงที�อ�จำเกัดิขึ�นกับัริะบบง�นส�ริสนเทศ ซึ่ึ�งอ�จำจำะกัริะทบ
ค์ว�มต่ิอเน่�องในกั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำ ค์ว�มเช่�อมั�นและภ�พื่ลักัษัณ์
ขององค์์กัริได้ บริิษััทฯ มีกั�ริทบทวนนโยบ�ยด้�นเทค์โนโลยี
ส�ริสนเทศ มีกั�ริแบ่งแยกัอำ�น�จำหน้�ที� และกัำ�หนดสิทธิุใน
กั�ริเข้�ถึงึข้อมล้ ค์ว�มจำำ�เป็็นในกั�ริใช้ง�น ริวมถึงึมีกั�ริกัำ�หนด 
ริหัสผ่�น (password) ริะบบฐ�นข้อม้ลบริิษััทฯ ทำ�กั�ริสำ�ริอง
ข้อม้ลแบบอัติโนมัติิและมีกั�ริสำ�ริองพ่ื่�นที�จำัดเกั็บไว้ทั�งภ�ยใน
และภ�ยนอกัองค์์กัริ มีกั�ริค์วบค์ุมกั�ริเข้�ออกัสถึ�นที�จัำดเกั็บ
ข้อมล้ โดยลอ็ค์กัญุแจำพื่ร้ิอมจำดัเก็ับกุัญแจำในสถึ�นที�ป็ลอดภยั ได้
ติดิติั�งกัล้องวงจำริป็ิด CCTV เพ่ื่�อค์ว�มป็ลอดภัยจำ�กักั�ริบุกัริุกั 
หริ่อโจำริกัริริม ใช้ซึ่อฟติ์แวริ์ริะบบและซึ่อฟติ์แวริ์พื่่�นฐ�นที�ถึ้กั
ติ้องติ�มกัฎหม�ย (ถึ้กัลิขสิทธุิ�) เป็ิดกั�ริอัพื่เดทริะบบกั�ริรัิกัษั� 
ค์ว�มป็ลอดภัยแบบอตัิโนมตัิ ิพื่ร้ิอมกับัมีกั�ริกัำ�หนดสทิธุิ�กั�ริเข้�ถึงึ
ฐ�นข้อม้ลของพื่นักัง�น ทบทวนกั�ริติิดติ�มกั�ริบันทึกัข้อม้ล
และติริวจำติิดติ�มกั�ริ Back up อย่�งสมำ��เสมอ

นอกัจำ�กัน้� บริิษััทฯ ยังติริะหนักัถึึงค์ว�มสำ�ค์ัญของพื่ริะริ�ช
บัญญัติิค์ุ้มค์ริองข้อม้ลส่วนบุค์ค์ล พื่.ศ. 2562 (PDPA) โดยมี
กั�ริป็ฏิิบัติิติ�มอย่�งเค์ริ่งค์รัิด

(8) ความเสำี�ยงด้านอ่ตรากำาล่งตำาแหน่งงานระด่บบริหาร
บริิษััทฯ บริิห�ริง�นโดยกัำ�หนดหน้�ที�ค์ว�มรัิบผิดชอบติ�ม
ส�ยง�น โดยริองป็ริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริในแติ่ละส�ยง�น
ริ�ยง�นติริงติอ่ป็ริะธุ�นเจำ�้หน�้ที�บริหิ�ริ (CEO) ดงันั�น บคุ์ล�กัริ
ติำ�แหน่งง�นริะดับบริิห�ริจำึงมีค์ว�มสำ�ค์ัญกัับบริิษััทฯ ห�กัม ี
กั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงหริอ่ป็ริบัเป็ลี�ยนและหริอ่ข�ดแค์ลนบคุ์ล�กัริ หริอ่
ติำ�แหน่งนั�นว่�งลงเป็็นริะยะเวล�น�น อ�จำทำ�ให้บริษัิัทฯ ป็ริะสบ
ป็ัญห�ในกั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำในอน�ค์ติได้ นอกัจำ�กัน้� บริิษััทฯ ยังมี
กั�ริพึื่�งพิื่งบุค์ล�กัริที�มีค์ว�มเชี�ยวช�ญในอุติส�หกัริริมย�งพื่�ริ�
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อีกัท�งหนึ�ง เน่�องจำ�กักั�ริผลิติย�งพื่�ริ�แป็ริริ้ป็มีกั�ริกัำ�หนด

ม�ติริฐ�นสินค์้�กั�ริเกัษัติริ ซึึ่�งบริิษััทฯ ติ้องมีผ้้เชี�ยวช�ญใน

ติริวจำสอบค์ณุภ�พื่สินค์�้เพ่ื่�อจำำ�หน�่ยใหก้ับัลก้ัค์�้ใหไ้ดม้�ติริฐ�น 

ติ�มข้อกัำ�หนด และติอบสนองค์ว�มต้ิองกั�ริของลก้ัค้์� ริวมไป็ถึงึ 

กั�ริทดสอบค์ุณภ�พื่ย�งที�บริิษััทฯ จำะติ้องได้ริับใบอนุญ�ติ

เป็็นผ้้จำัดให้มีกั�ริวิเค์ริ�ะห์หริ่อกั�ริทดสอบค์ุณภ�พื่ย�งจำ�กั

สถึ�บันวิจำัยย�ง กัริมวิช�กั�ริเกัษัติริของกัริะทริวงเกัษัติริและ

สหกัริณ์ และบุค์ล�กัริผ้้ทดสอบจำะติ้องได้รัิบใบป็ริะกั�ศผ่�น 

กั�ริฝ่ึกัอบริมกั�ริทดสอบย�งเพื่่�อจำะส�ม�ริถึออกัใบริับริอง

ค์ุณภ�พื่ของสินค์้�ให้แกั่ล้กัค์้�เพื่่�อจำำ�หน่�ยได้

การบริหารคุวัามเส่่�ยุง 

บริิษััทฯ ได้ใช้แนวท�งกั�ริบริิห�ริง�นอย่�งม่ออ�ชีพื่ มี 

กั�ริมอบหม�ยหน้�ที�และค์ว�มรัิบผิดชอบในกั�ริทำ�ง�นให้กัับ 

ผ้บ้ริหิ�ริท่�นอ่�น ๆ และพื่นกััง�นแต่ิละฝ่��ยอย่�งชัดเจำน ริวมทั�ง

กั�ริจำัดโค์ริงสร้ิ�งองค์์กัริ และกั�ริจัำดลำ�ดับขั�นอำ�น�จำอนุมัติิใน

กั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทฯ เพ่ื่�อให้มีกั�ริกัริะจำ�ยอำ�น�จำกั�ริ 

บริิห�ริ มีกั�ริถึ่วงดุลอำ�น�จำและโค์ริงสริ้�งกั�ริบริิห�ริที�แบ่งติ�ม

ค์ว�มริ้้ค์ว�มส�ม�ริถึของบุค์ล�กัริแติ่ละติำ�แหน่งอย่�งชัดเจำน

และเหม�ะสม เพื่่�อกั�ริดำ�เนินง�นทั�งในป็ัจำจำุบันและในอน�ค์ติ

อย่�งมีป็ริะสิทธุิภ�พื่ โดยบริิษััทฯ ยังได้มีกั�ริกัำ�หนดแผน 

กั�ริสบ่ทอดติำ�แหน่ง (Succession Planning) เพื่่�อให้กั�ริสบ่ทอด

ติำ�แหน่งสำ�ค์ญั ๆ ของฝ่��ยบริิห�ริสอดค์ล้องกับัพัื่นธุกัจิำ วสิยัทศัน์ 

วตัิถุึป็ริะสงค์์ และเป้็�หม�ยในกั�ริดำ�เนนิธุรุิกิัจำขององค์์กัริ และ

เป็็นไป็ติ�มแผนที�กัำ�หนดไว้ ริวมทั�ง กั�ริสริริห�พื่นักัง�นใน

ติำ�แหน่งที�มีค์ว�มสำ�ค์ัญติ่�ง ๆ ให้มีจำำ�นวนที�เพื่ียงพื่อ และลด 

กั�ริพื่ึ�งพื่งิบคุ์ค์ลใดบคุ์ค์ลหนึ�งโดยเฉพื่�ะ ริวมทั�งกั�ริใหก้ั�ริอบริม

และให้ค์ว�มริ้้แกั่พื่นักัง�นเพื่่�อส�ม�ริถึทำ�ง�นแทนกัันได้ และ 

ผ้้บริิห�ริของบริิษััทฯ ในแติ่ละส�ยง�นกั็เป็็นผ้้มีอำ�น�จำใน 

กั�ริตัิดสนิใจำกั�ริดำ�เนนิกั�ริต่ิ�งๆ ติ�มอำ�น�จำอนมุตัิ ิซึึ่�งส�ม�ริถึลด

ค์ว�มเสี�ยงได้ นอกัจำ�กัน้� บริษัิัทฯ ยงัมนีโยบ�ยกั�ริสริริห�ผ้้บริหิ�ริ

และพื่นักัง�นที�มีค์ว�มริ้้ค์ว�มส�ม�ริถึเข้�ม�ริ่วมง�นกัับบริิษััทฯ 

ใหส้อดค์ลอ้งกับักั�ริขย�ยติวัและแผนกั�ริขย�ยธุรุิกัจิำของบริษัิัทฯ

ในอน�ค์ติ เพื่่�อสริ้�งค์ว�มเติิบโติอย่�งมั�นค์งในริะยะย�วติ่อไป็

(9) ความเสำี�ยงด้านสำิ�งแวดล้อม 
บริษัิัทฯ ดำ�เนินธุรุิกิัจำเกัี�ยวกับักั�ริผลิติและแป็ริริป้็ย�งธุริริมช�ติิ 

ซึ่ึ�งกั�ริผลิติสินค้์�จำ�กัย�งพื่�ริ�นั�นในกัริะบวนกั�ริผลิติอ�จำก่ัอให้

เกัิดมลภ�วะติ่อบริิเวณริอบ ๆ  โริงง�นได้ อ�ทิ กั�ริเกิัดมลภ�วะ

ท�งอ�กั�ศจำ�กักัลิ�นย�งพื่�ริ�จำ�กัโริงง�น นำ��เสียที�เกัิดจำ�กั

กัริะบวนกั�ริผลิติในโริงง�น ดังนั�น บริิษััทฯ จำึงมีค์ว�มเสี�ยง

จำ�กักั�ริจัำดกั�ริและกั�ริค์วบคุ์มด้�นสิ�งแวดล้อมกัับชุมชนริอบ

ข้�งได้ และห�กับริิษััทฯ ไม่มีแนวท�งป็้องกัันและกั�ริค์วบค์ุม

ที�ดี บริิษััทฯ อ�จำสริ้�งค์ว�มเด่อนริ้อนจำนถึึงกั�ริเกัิดข้อพื่ิพื่�ท

กัับชุมชนริอบข้�งได้ ริวมทั�ง กั�ริป็ฏิิบัติิติ�มนโยบ�ยด้�น 

กั�ริจำัดกั�ริและค์วบค์ุมเกัี�ยวกัับสิ�งแวดล้อมที�ภ�ค์ริัฐกัำ�หนด 

เน่�องจำ�กับริิษััทฯ ดำ�เนินธุุริกัิจำภ�ยใติ้กัฎริะเบียบเกัี�ยวกัับสิ�ง

แวดล้อมในส่วนกัล�ง และส่วนท้องถึิ�น เช่น กัริมโริงง�น

อุติส�หกัริริม กัริะทริวงอุติส�หกัริริม และกัริะทริวงแริงง�น 

เป็็นติ้น โดยกัฎริะเบียบที�เกัี�ยวข้อง ค์ริอบค์ลุมถึึงเริ่�องมลพื่ิษั 

กั�ริป็้องกัันสุขภ�พื่ และสิ�งแวดล้อม อ�จำส่งผลกัริะทบติ่อกั�ริ

ดำ�เนนิง�นของบริษัิัทฯ ห�กับริษัิัทฯ ไม่ส�ม�ริถึดำ�เนนิกั�ริได้ติ�ม

กัฎริะเบียบดังกัล่�ว

การบริหารคุวัามเส่่�ยุง 

บริิษััทฯ ได้ค์ำ�นึงถึึงค์ว�มสำ�ค์ัญของผลกัริะทบที�จำะเกัิดขึ�นกัับ

สิ�งแวดล้อมอย้่เสมอ โดยบริิษััทฯ มุ่งมั�นที�จำะดำ�เนินธุุริกิัจำให้

เติิบโติโดยไม่มีผลกัริะทบติ่อสิ�งแวดล้อมอันเกัิดจำ�กักั�ริดำ�เนิน

ง�นของบริิษััทฯ อีกัทั�งบริิษััทฯ ยึดมั�นกั�ริดำ�เนินง�นทุกัด้�น

ให้สอดค์ล้องกัับม�ติริฐ�น ISO14001:2015 และบริิษััทฯ ไม่มี

อัติริ�กั�ริส้ญเสียของวัติถึุดิบ เน่�องจำ�กัวัติถึุดิบทุกัป็ริะเภทขอ

งบริิษััทฯ ส�ม�ริถึนำ�กัลับม�ใช้ในกัริะบวนกั�ริผลิติได้ ทำ�ให้

บริิษััทฯ ไม่มีป็ัญห�เริ่�องของเสีย หร่ิอเศษัซึ่�กัติ่�ง ๆ หริ่อที�

เริียกัว่� Zero Waste Management สำ�หริับกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริ

นำ��เสียนั�น บริิษััทฯ ได้ดำ�เนินกั�ริป็้องกัันและแกั้ไขป็ัญห� 

สิ�งแวดล้อมด้�นนำ��เสีย โดยกั�ริใช้เทค์โนโลยีริะบบบำ�บัดนำ��

เสียแบบเติิมอ�กั�ศและกั�ริบำ�บัดนำ��เสียแบบไริ้อ�กั�ศและนำ� 

นำ��เสียจำ�กักัริะบวนกั�ริผลิติทั�งหมดกัลับม�ใช้ในโค์ริงกั�ริไบโอแก๊ัส

สำ�หริับกั�ริผลิติแกั๊สทดแทนแกั๊ส LPG และไฟฟ้�ไว้ใช้ภ�ยใน

โริงง�นของบริิษััทฯ ได้ ทำ�ให้ไม่มีผลกัริะทบใด ๆ กัับพื่่�นที�โดย

ริอบบริเิวณโริงง�น เน่�องจำ�กัไมม่กีั�ริริะบ�ยนำ��เสยีที�เกัดิขึ�นจำ�กั

กัริะบวนกั�ริผลิติออกันอกับริิเวณโริงง�น ทั�งน้� กั�ริจัำดกั�ริเร่ิ�อง

กัลิ�นโดยริอบโริงง�นนั�น บริิษััทฯ ยังไม่มีผลกัริะทบจำ�กัเริ่�อง 

ดงักัล่�ว เน่�องจำ�กับริษัิัทฯ มกีั�ริบริหิ�ริจัำดกั�ริวัติถึดุบิที�จำะนำ�ม�

เก็ับไว้ในค์ลงัสนิค้์� เพื่ริ�ะกัลิ�นที�เกัดิขึ�นจำะเกัดิจำ�กักั�ริหมกััของ

ย�งที�ยงัไม่ได้แป็ริริป้็ บริษัิัทฯ จำะไม่กัองวตัิถึดุบิไว้น�นจำนทำ�ให้

เกิัดกัลิ�นริบกัวน โดยจำะมีกั�รินำ�ย�งที�ริับเข้�ม�ในโริงง�นผ่�น

กัริะบวนกั�ริแป็ริริ้ป็ขั�นติ้น อ�ทิ กั�ริสับย�งและพื่่นนำ��บน 

กัองย�ง เพ่ื่�อลดป็ัญห�กัลิ�นของย�งพื่�ริ�ที�อ�จำจำะเกิัดขึ�น 

นอกัจำ�กัน้�บริษัิัทฯ ยงัไดร้ิบักั�ริรัิบริองจำ�กักัริะทริวงอตุิส�หกัริริม 

ว่�เป็็นบริษัิัทอตุิส�หกัริริมสเีขยีวริะดบัที� 3 โดยมกีั�ริบริหิ�ริจำดักั�ริ

สิ�งแวดล้อมอย่�งเป็็นริะบบ มีกั�ริติิดติ�มป็ริะเมินผล และ

ทบทวนเพ่ื่�อกั�ริพื่ัฒน�อย่�งติ่อเน่�อง เพ่ื่�อให้บริิษััทฯ ส�ม�ริถึ

เติิบโติและพัื่ฒน�ได้อย่�งยั�งย่น 

(10) ความเสำี�ยงด้านสำ่งคม 
บริิษััทฯ ดำ�เนินธุุริกิัจำโดยยึดหลักัสิทธุิมนุษัยชนเป็็นหลักัป็ฏิิบัติิ

ริ่วมกััน ค์ริอบค์ลุมผ้้มีส่วนได้เสียทุกักัลุ่ม อ�ทิ พื่นักัง�น ชุมชน 

สังค์ม ล้กัค์้� และค์้่ค์้�ท�งธุุริกัิจำในห่วงโซึ่่อุป็ท�นของบริิษััทฯ 

เพ่ื่�อป็้องกัันและลดผลกัริะทบจำ�กัค์ว�มเสี�ยงด้�นสิทธุิมนุษัยชน 
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ในกั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทฯ และค์ริอบค์ลุมกัิจำกัริริมติ่�ง ๆ 

ริวมถึึงส่งเสริิมและสนับสนุนกั�ริมีส่วนริ่วมกั�ริพื่ัฒน�ชุมชน

และสังค์มโดยริอบ โดยมีกั�ริสำ�ริวจำค์ว�มติ้องกั�ริของชุมชน

และสังค์มอย่�งริอบด้�น เพื่่�อนำ�ม�พัื่ฒน�กัจิำกัริริมต่ิ�ง ๆ ร่ิวมกันั 

สำ�หริับป็ี 2565 บริิษััทฯได้ดำ�เนินโค์ริงกั�ริห่วงโซึ่่อุป็ท�น 

เพื่่�อค์ว�มยั�งย่น โค์ริงกั�ริ NER ส่งเสริิมวิถึีเกัษัติริชุมชน 

ยั�งย่น โค์ริงกั�ริห้องสมุดเพื่่�อกั�ริเริียนร้ิ้ เพ่ื่�อพัื่ฒน�ชุมชน 

สังค์ม เป็็นติ้น 

การบริหารคุวัามเส่่�ยุง 

บริิษััทฯ ได้ป็ฏิิบัติิติ�มกัฎหม�ยอย่�งเค์ริ่งค์ริัด เพื่่�อให้มั�นใจำ

ว่�กั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำของบริิษััทฯ เป็็นไป็ด้วยค์ว�มริอบค์อบ 

ริะมัดริะวัง ไม่กัริะทำ�กั�ริใด ๆ ที�จำะกั่อให้เกัิดกั�ริละเมิด หร่ิอ

สร้ิ�งผลกัริะทบต่ิอสทิธุมินษุัยชน ทั�งท�งติริงและท�งอ้อม ริวมทั�ง

ไม่ส่งเสริิมหริ่อเข้�ไป็เกัี�ยวข้องกัับกั�ริละเมิดสิทธุิมนุษัยชน 

โดยบริิษััทฯ ได้กัำ�หนดนโยบ�ยและแนวป็ฏิิบัติิด้�นสิทธุิมนุษัย

ชนขึ�นเพื่่�อป็้องกัันกั�ริละเมิดสิทธุิมนุษัยชนในทุกักัิจำกัริริมท�ง

ธุุริกัิจำของบริิษััทฯ ริวมถึึงห่วงโซึ่่ค์ุณค์่�ของธุุริกัิจำ (Business 

Value Chain) และผ้้ริ่วมธุุริกัิจำ (Joint Venture) และป็ฏิิบัติิ

ติ�มกัฎหม�ยป็ริะเทศไทยและติ่�งป็ริะเทศที�บริิษััทฯ เข้�ไป็ 

ดำ�เนินธุุริกัิจำ ติลอดไป็ถึึงกั�ริส่�อส�ริ เผยแพื่ริ่ แนวท�งด้�นสิทธุิ

มนุษัยชนติ่อผ้้มีส่วนได้เสีย เพื่่�อให้มีส่วนริ่วมติ�มนโยบ�ยด้�น

สทิธุมินษุัยชน ทั�งน้�บริษัิัทฯ ได้มกีั�ริจัำดทำ�เอกัส�ริในกั�ริต่ิอต้ิ�น 

กั�ริละเมิดสิทธุิมนุษัยชนให้กัับท�งค์้่ค์้� เพ่ื่�อรัิบทริ�บ และ 

เข้�ริ่วมโค์ริงกั�ริติ่�งๆ กัับค์้่ค์้�และชุมชน เพื่่�อติอบสนอง 

ค์ว�มติ้องกั�ริของผ้้มีส่วนได้เสียทุกัฝ่��ย

นอกัจำ�กัน้� บริษัิัทฯยังมกีั�ริจัำดกัจิำกัริริมต่ิ�ง ๆ อย่�งต่ิอเน่�องใน 

กั�ริดแ้ลชุมชนและสงัค์มเพื่่�อส่งเสริมิสัมพัื่นธุภ�พื่ที�ดอีย่�งต่ิอเน่�อง

(11) ความเสำี�ยงด้านบรรษ่ทภิบาล 
บริิษััทฯ ดำ�เนินธุุริกิัจำโดยค์ำ�นึงถึึงค์ว�มรัิบผิดชอบติ่อชุมชน 

สังค์ม สิ�งแวดล้อม และผ้้มีส่วนได้เสียทุกัฝ่��ย ห�กับริิษััทฯ 

ไม่ส�ม�ริถึรัิกัษั�ริะดับกั�ริดำ�เนินง�นติ�มค์ว�มค์�ดหวังของ 

ผ้มี้ส่วนได้ส่วนเสยีจำะส่งผลต่ิอช่�อเสยีงขององค์์กัริได้ ดงันั�น บริษัิัทฯ 

จำึงมีกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริผ้้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่�นกั�ริทบทวน 

ป็ริับป็ริุง และพื่ัฒน�กั�ริดำ�เนินง�นอย่�งติ่อเน่�อง โดยผลักัดัน

กั�ริดำ�เนินง�นเพื่่�อสริ้�งกั�ริมีส่วนริ่วมของผ้้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ให้เป็็นไป็ติ�มม�ติริฐ�นส�กัลที�ริะบุป็ริะเด็นสำ�ค์ัญของผ้้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย และกั�ริติอบสนองติ่อป็ริะเด็นที�ผ้้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ติ้องกั�ริและให้ค์ว�มสำ�ค์ัญ ริวมถึึงริวบริวม วิเค์ริ�ะห์ค์ว�ม

ติ้องกั�ริ และค์ว�มค์�ดหวังของผ้้มีส่วนได้ส่วนเสีย เม่�อสริุป็

ป็ริะเด็นสำ�ค์ัญแล้ว บริิษััทฯ จำะจำัดทำ�เป็็นริะเบียบป็ฏิิบัติิเพ่ื่�อให้

หน่วยง�นที�เกัี�ยวข้องในบริิษััทฯ ถึ่อป็ฏิิบัติิและติิดติ�มผลกั�ริ

ดำ�เนินง�นอย่�งติ่อเน่�อง

การบริหารคุวัามเส่่�ยุง 

บริิษััทฯ ยึดมั�นในหลักัธุริริม�ภิบ�ลและเน้นพื่ัฒน�ค์ว�มยั�งย่น

ขององค์์กัริโดยดำ�เนินธุุริกัิจำให้ค์ริอบค์ลุมค์ว�มค์�ดหวังของ 

ผ้ม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีที�เป็ลี�ยนแป็ลงไป็ติ�มสถึ�นกั�ริณ์อย่�งต่ิอเน่�อง 

เพ่ื่�อติอบสนองค์ว�มต้ิองกั�ริของผ้้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่�ง

ริวดเริ็ว และลดค์ว�มเสี�ยงที�กัริะทบต่ิอช่�อเสียงขององค์์กัริ โดย

กัลุม่ผ้ม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีที�นำ�ม�วเิค์ริ�ะห์ ป็ริะกัอบด้วย พื่นกััง�น 

ค์ณะผ้้บริิห�ริ ค์ณะกัริริมกั�ริบริิษััท ผ้้ถึ่อหุ้น กัลุ่มค์้่ค้์� ได้แก่ั 

ล้กัค์้� ผ้้จำำ�หน่�ยวัติถึุดิบ ค์้่แข่งท�งกั�ริค์้� เจำ้�หน้�ท�ง 

กั�ริค์้� ติลอดจำนกัลุ่มชุมชน สังค์ม และสิ�งแวดล้อม กั�ริ

พื่ิจำ�ริณ�ค์ว�มค์�ดหวังของผ้้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์์กัริ เพื่่�อ

ให้เกิัดค์ว�มชัดเจำนส�ม�ริถึลดผลกัริะทบติ่อกั�ริดำ�เนินง�น

ขององค์์กัริ

ด้้านคุณะกรรมการบริษัทและผ่ถุ้อ่หุ้น บริษัิัทฯ มกีั�ริดำ�เนนิกั�ริ

ติ�มค์ว�มค์�ดหวงัในเริ่�องกั�ริกัำ�กับัดแ้ลกัจิำกั�ริที�ด ี กั�ริเปิ็ดเผย

ข้อม้ลที�โป็ริ่งใส ส�ม�ริถึติริวจำสอบได้ กั�ริป็ฏิิบัติิติ�มหลักั

จำริริย�บริริณท�งธุุริกัิจำ กั�ริสริ้�งผลติอบแทนกั�ริลงทุน โดยให้

มีผลกัำ�ไริเพิื่�มขึ�น 

ด้้านล่กคุ้า บริิษััทฯ ส่งมอบสินค์้�ที�มีค์ุณภ�พื่ให้กัับล้กัค์้�ติริง

ติ�มกัำ�หนดเวล� กั�ริป็ฏิิบัติิติ�มข้อติกัลงอย่�งเป็็นธุริริม 

ด้้านคุ่่คุ้า บริิษััทฯ มีม�ติริกั�ริในกั�ริติริวจำสอบคั์ดกัริองค์้่ค้์� 

ของบริษัิัทฯ เชน่ ผ้จ้ำดัห�วตัิถุึดบิ ผ้ร้ิบัจ้ำ�งติ�่ง ๆ  ริวมทั�งสนบัสนนุ

กั�ริทำ�ธุุริกิัจำกัับค์้่ค์้�ที�ดำ�เนินกิัจำกั�ริอย่�งเป็็นธุริริม ไม่ม ี

กั�ริละเมดิสทิธุมินษุัยชน และติริะหนกััถึงึค์ว�มริบัผดิชอบต่ิอสงัค์ม 

ด้้านเจ้ัาหน้�ทางการคุ้า บริษัิัทฯ มุ่งมั�นในกั�ริรัิกัษั�สมัพัื่นธุภ�พื่ที�

ยั�งย่นกับัเจ้ำ�หน้� และให้ค์ว�มเช่�อถึอ่ซึึ่�งกันัและกันั กั�ริชำ�ริะหน้� 

ติริงติ�มกัำ�หนดกั�ริริ�ยง�นสถึ�นะท�งกั�ริเงินอย่�งถึ้กัติ้อง 

โป็ริ่งใส และติริวจำสอบได้ 

ด้้านคุ่่แข่งทางการคุ้า บริิษััทฯ ไม่กัริะทำ�กั�ริใดโดยเจำติน�เพื่่�อ

ทำ�ล�ยช่�อเสียงของค์้่แข่งท�งกั�ริค์้� 

ด้้านพื่นักงาน บริษัิัทฯ มกีั�ริป็ริะเมินผลง�นและค์ว�มก้ั�วหน้�
ของพื่นกััง�นอย่�งสมำ��เสมอ ให้ผลติอบแทนในด้�นต่ิ�ง ๆ อย่�ง
เป็็นธุริริมและเหม�ะสมติ�มค์ว�มริ้ ้ ค์ว�มส�ม�ริถึ ป็ริะสบกั�ริณ์ 
ติำ�แหน่งง�น ค์ว�มรัิบผิดชอบ กั�ริส่งเสริิมกั�ริอบริมเพื่่�อ
พื่ัฒน�ศักัยภ�พื่ของพื่นักัง�นให้ส้งขึ�น และผลกั�ริป็ฏิิบัติิง�น
ของพื่นักัง�นแติ่ละค์น โดยพื่ิจำ�ริณ�ให้สอดค์ล้องกัับผล 
กั�ริดำ�เนินกัจิำกั�ริของธุรุิกิัจำบริษัิัทฯ สภ�วะแวดล้อมท�งเศริษัฐกัจิำ
และสงัค์ม จำดัใหม้สีวสัดกิั�ริและสทิธุปิ็ริะโยชนต์ิ�่ง ๆ  ที�เหม�ะสม 
ให้กัับพื่นักัง�นโดยเทียบเคี์ยงกัับบริิษััทอ่�นที�อย้่ในธุุริกิัจำเดียวกััน
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หริ่อใกัล้เค์ียงกััน 

ด้้านชุมชน ส่ังคุม บริิษััทฯ ส่งเสริิมกั�ริพัื่ฒน�ริ้ป็แบบ

กัริะบวนกั�ริริับผิดชอบติ่อสังค์ม (CSR) กั�ริสนับสนุนและ

ส่งเสริิมกัิจำกัริริมที�ธุำ�ริงไว้ซึ่ึ�งขนบธุริริมเน้ยมป็ริะเพื่ณ้และ

วัฒนธุริริมอันดีง�ม ติลอดจำนป็ฏิิบัติิตินเป็็นศ�สนิกัชนที�ดีใน 

กั�ริให้กั�ริอุป็ถึัมภ์กัิจำกัริริมท�งศ�สน�อย่�งสมำ��เสมอ มี 

กั�ริเชญิชวน และกั�ริเป็ดิโอกั�สให้องค์ก์ัริอ่�น ๆ  ไดเ้ข�้ม�ทำ�ง�น

ริ่วมกััน ทั�งน้�บริิษััทฯ ยังเล็งเห็นค์ว�มสำ�ค์ัญของกั�ริศึกัษั�ใน

ท้องถึิ�น โดยท�งบริษัิัทฯ มกีั�ริริณริงค์์เริ่�องกั�ริรัิกักั�ริอ่�น โดยม ี

กั�ริป็รัิบป็ริงุค์ณุภ�พื่ของห้องสมดุและหนงัสอ่ ให้เด็กั ๆ ในโริงเริยีน

ได้มีโอกั�สเข้�ถึึง นอกัจำ�กัน้�ยังมีกั�ริป็ริับป็ริุงด้�นอ่�น ๆ ของ

โริงเริียน เพื่่�อส่งเสริิมให้เย�วชนในท้องถึิ�น มีจำิติสำ�นึกัริักั 

บ้�นเกิัดและพื่ริ้อมที�จำะพื่ัฒน�ชุมชนของตินเองในอน�ค์ติ

ด้้านหน่วัยุงานภัาคุรัฐ บริิษััทฯ ได้ป็ฏิิบัติิติ�มกัฎหม�ยอย่�ง

เค์ริ่งค์ริัด ริวมถึึงให้กั�ริสนับสนุนโค์ริงกั�ริติ่�ง ๆ ของภ�ค์รัิฐที�

เป็็นป็ริะโยชน์ติ่อส่วนริวม 

ด้้านส่่�อมวัลชน บริิษััทฯ เป็ิดเผยข้อม้ลข่�วส�ริอย่�งถึ้กัติ้อง 

ติริงป็ริะเด็น มีคุ์ณธุริริม จำริิยธุริริม และทันติ่อเหติุกั�ริณ์และ

ป็ริะช�สัมพื่ันธุ์อย่�งติ่อเน่�อง

ด้้านส่ิ�งแวัด้ล้อม บริิษััทฯ มีนโยบ�ยในกั�ริทำ�ให้บริิษััทฯ เป็็น 

โริงง�นสีเขียว โดยมีกั�ริเริิ�มริณริงค์์ในเริ่�องของกั�ริค์ัดแยกัขยะ

แล้วนำ�ขยะที�ค์ัดแยกัได้ส่งติ่อให้หน่วยง�นภ�ยนอกัในกั�รินำ�ไป็

แป็ริริ้ป็เป็็นผลิติภัณฑ์์ติ่�ง ๆ ทั�งยังมีนโยบ�ยในกั�ริเพื่ิ�มพ่ื่�นที� 

สีเขียวในจำังหวัด โดยมีโค์ริงกั�ริริ่วมป็ล้กัป็��กัับท�งจัำงหวัด

บุริีริัมย์ในอน�ค์ติอันใกัล้น้� 

(12) ความเสำี�ยงจำากภาวการณ์ขาดแคลนนำ�า 
บริิษััทฯ เป็็นผ้้ผลิติและแป็ริริ้ป็สินค์้�จำ�กัผลิติภัณฑ์์ย�งพื่�ริ� 

กัริะบวนกั�ริผลิติของแติ่ละขั�นติอนนั�นจำำ�เป็็นติ้องใช้นำ�� นำ��จำึง 

สำ�ค์ัญและจำำ�เป็็นอย่�งยิ�ง ด้วยกัำ�ลังกั�ริผลิติที�เพิื่�มขึ�นค์ว�ม

ติ้องกั�ริใช้นำ��กั็เพิื่�มขึ�นเช่นกััน ในป็ัจำจำุบันสภ�วะอ�กั�ศที�

เป็ลี�ยนแป็ลง สง่ผลใหท้ริพัื่ย�กัรินำ��เริิ�มข�ดแค์ลนและมีค์ณุภ�พื่

เป็ลี�ยนแป็ลงไป็จำ�กัเดิม ห�กัข�ดกั�ริว�งแผนกั�ริใช้นำ��อย่�ง

เหม�ะสม ริวมถึงึกั�ริบริิห�ริจำดักั�ริที�ดแีลว้ อ�จำทำ�ใหเ้กัดิป็ญัห�

กั�ริข�ดแค์ลนนำ��ขึ�นได้ ดังนั�นกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำของบริิษััทฯ ทั�ง

กั�ริผลิติสินค์้�และกั�ริป็ล้กัพื่่ชพื่ลังง�น อ�จำได้รัิบผลกัริะทบ

จำ�กัคุ์ณภ�พื่และป็ริิม�ณนำ��ที�ลดลง ซึึ่�งจำะส่งผลติ่อค์ุณภ�พื่ของ

สินค์้�และวัติถึุดิบพื่่ชพื่ลังง�นของบริิษััทฯ 

การบริหารคุวัามเส่่�ยุง 

บริษัิัทฯ มกีั�ริกัำ�หนดป็ริมิ�ณกั�ริใช้นำ��อย่�งเหม�ะสมในทุกัขั�นติอน 

กั�ริผลิติ มีกั�ริจัำดเกั็บข้อม้ลป็ริิม�ณกั�ริใช้นำ��เพ่ื่�อนำ�ม�

วิเค์ริ�ะห์และว�งแผนค์วบค์ุมกั�ริใช้นำ��อย่�งติ่อเน่�อง บริิษััทฯ

มีกั�รินำ�นำ��กัลับม�ใช้ใหม่ (Wastewater Reuse) ซึึ่�งมีริะบบ

บำ�บัดนำ��เสียที�ได้ม�ติริฐ�น และผ่�นกั�ริติริวจำสอบค์ุณภ�พื่นำ��

เป็็นป็ริะจำำ�ทุกัวัน กั่อนนำ�เข้�ส้่กัริะบวนกั�ริผลิติ นอกัจำ�กัน้�

บริิษััทฯ ยังมีบ่อนำ��บ�ด�ลเพื่่�อสำ�ริองไว้ใช้ในพ่ื่�นที�โริงง�น ซึ่ึ�ง

ได้รัิบอนุญ�ติใช้นำ��บ�ด�ลจำ�กักัริมทริัพื่ย�กัรินำ��บ�ด�ล และมี

บ่อนำ��ธุริริมช�ติิที�ส�ม�ริถึริองริับนำ��ฝ่นได้ในป็ริิม�ณที�ม�กั

2.2.3. ความเส่�ยงเก่�ยวกับการผลิต่

(1) ความเสำี�ยงจำากความต้องการยางพิารา
ไม่เป็นไปตามคาดการณ์
บริิษััทฯ ป็ริะกัอบธุุริกัิจำผลิติและจำำ�หน่�ยผลิติภัณฑ์์จำ�กัย�ง

ธุริริมช�ติิและกั�ริแป็ริริ้ป็ย�งพื่�ริ� ซึึ่�งวัติถุึดิบที�สำ�ค์ัญที�ใช้

ในกั�ริผลิติ ได้แกั่ ย�งพื่�ริ� โดยวัติถุึดิบดังกัล่�วเป็็นสินค์้�

โภค์ภณัฑ์ ์(Commodity) ย�งพื่�ริ� ซึ่ึ�งเป็น็สนิค์�้เกัษัติริที�ไดจ้ำ�กั

สวนย�งพื่�ริ� โดยผลผลิติที�ได้ขึ�นอย้่กัับป็ัจำจัำยที�เกัี�ยวข้อง ดังน้� 

1. กั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงสภ�พื่ภ้มิอ�กั�ศ ห�กัในป็ีใดสภ�พื่ 

ภม้อิ�กั�ศแห้งแล้งม�กัหริอ่ฝ่นติกัชุกันำ��ท่วมในพื่่�นที�ย�งกัจ็ำะ

ทำ�ให้ผลผลิติลดลง ป็ริ�กัฏิกั�ริณ์ธุริริมช�ติิที�เป็็นพื่�ยุ ซึ่ึ�ง 

มีผลติ่อป็ริิม�ณนำ��ฝ่นที�เกัิดขึ�น ส่งผลกัับป็ริิม�ณย�งพื่�ริ�

ที�จำะกัริีดได้ ทำ�ให้ผลผลิติย�งไม่เพื่ียงพื่อติ่อค์ว�มติ้องกั�ริ 

จำึงส่งผลให้ริ�ค์�ของย�งธุริริมช�ติิส้งขึ�น

2. กั�ริให้ผลผลิติของติ้นย�ง ติ้นย�งพื่�ริ�จำะมีช่วงหยุดให้

ผลผลิติจำะอย้่ในช่วงเด่อนมีน�ค์มถึึงพื่ฤษัภ�ค์ม (ช่วงที� 

ติ้นย�งผลัดใบ) หริ่อช่วงป็ิดหน้�ย�งสำ�หริับช�วสวนย�งกั็

จำะหยุดกัริีดย�งทำ�ให้ผลผลิติย�งพื่�ริ�ในช่วงเวล�นั�นน้อย

ลง ส่งผลให้ป็ริิม�ณย�งที�ออกัส้่ติล�ดลดลงติ�มไป็ด้วย

3. โริค์ในใบย�งพื่�ริ� หริอ่ โริค์ติ�่ง ๆ  ที�เกัดิขึ�นกับัติน้ย�งพื่�ริ� 

กั�ริริะบ�ดของโริค์ใบริ่วงย�งพื่�ริ� ซึ่ึ�งเกิัดจำ�กัเช่�อริ� มี

กั�ริพื่บกั�ริริะบ�ดในป็ริะเทศอินโดน้เซีึ่ยเม่�อป็ี 2559 และ

ริะบ�ดติ่อเน่�องม�จำนถึึงป็ัจำจำุบันริวมเน่�อที�กัว่� 2 ล้�นไริ่ 

ทั�งน้�โริค์ดังกัล่�วได้แพื่ริ่ริะบ�ดเข้�ม�ในป็ริะเทศม�เลเซึ่ีย

เม่�อป็ี 2560 และมีกั�ริริะบ�ดในพ่ื่�นที�ช�ยแดนภ�ค์ใติ้ของ

ป็ริะเทศไทยด้วย ซึึ่�งกั�ริเกิัดโริค์ติ่�ง ๆ  กัับติ้นย�งพื่�ริ�ส่ง

ผลกัริะทบติ่อผลผลิติย�งพื่�ริ�ได้ 

การบริหารคุวัามเส่่�ยุง 

บริษัิัทฯ ไดต้ิริะหนกััถึงึค์ว�มเสี�ยงค์ว�มติอ้งกั�ริย�งพื่�ริ�ไมเ่ป็น็

ไป็ติ�มค์�ดกั�ริณ์ โดยบริิษััทฯ มีนโยบ�ยกั�ริจัำดเก็ับวัติถุึดิบให้

เพื่ียงพื่อติ่อกั�ริว�งแผนกั�ริผลิติเพื่่�อส่งมอบสินค์้�ให้กัับล้กัค์้�

ติริงติ�มกัำ�หนดเวล� และมีกั�ริสั�งซ่ึ่�อวัติถึุดิบสำ�หริับกั�ริผลิติ

เป็็นริะยะเวล� 3-5 เด่อน ติ�มกั�ริข�ยที�ติ้องมีกั�ริส่งมอบใน

อน�ค์ติที�กัำ�หนดไว้ล่วงหน้� เพื่่�อป็้องกัันค์ว�มเสี�ยงในเริ่�อง 
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กั�ริข�ดแค์ลนวัติถึุดิบและค์ว�มผันผวนของติ้นทุนวัติถึุดิบของ 

บริษัิัทฯ และมีกั�ริติดิติ�มข้อม้ลข�่วส�ริจำ�กัหน่วยง�นต่ิ�ง ๆ  ใน

กั�ริพื่ย�กัริณ์สภ�พื่ภ้มิอ�กั�ศและป็ริิม�ณผลผลิติของย�งพื่�ริ�

ในติล�ดอย่�งสมำ��เสมอ นอกัจำ�กัน้� บริิษััทฯ มีกั�ริกัริะจำ�ย

ค์ว�มเสี�ยงโดยริับซึ่่�อย�งจำ�กัผ้้ข�ยหล�ยริ�ยจำ�กัหล�ยพื่่�นที� ไม่

จำำ�กััดเพื่ียงแติ่ในภ�ค์ติะวันออกัเฉ้ยงเหน่อ นอกัจำ�กัน้� บริิษััทฯ 

เริิ�มมีกั�ริศึกัษั�กั�รินำ�ริะบบ Internet of Thing (IOT) โดยนำ�

เทค์โนโลยเีข�้ม�ชว่ยในกั�ริทำ�ง�นด�้นติ�่ง ๆ  เชน่ ริะบบติริวจำจำบั  

ริะบบเซึ่นเซึ่อริ์ เป็็นติ้น 

(2) ความเสำี�ยงจำากพิ่�นที�เช่าสำำาหร่บปล้กพิ่ชพิล่งงาน
บริิษััทฯ ดำ�เนินโค์ริงกั�ริไบโอแกั๊สเพื่่�อผลิติแกั๊สม�ใช้เป็็น

พื่ลังง�นทดแทนภ�ยในบริิษััทฯ ซึึ่�งติ้องใช้พื่่ชพื่ลังง�นเป็็น

วตัิถุึดบิในกั�ริผลิติพื่ลงัง�น บริษัิัทฯ จำงึไดม้กีั�ริป็ลก้ัพื่ช่พื่ลังง�น 

ได้แกั่ หญ้�เนเป็ียริ์และข้�วโพื่ด โดยพ่ื่�นที�ที�ใช้ในกั�ริป็ล้กัเป็็น

ที�ดินของผ้้บริิห�ริ/ผ้้ถึ่อหุ้นใหญ่และบุค์ค์ลภ�ยนอกั ซึ่ึ�งบริิษััทฯ 

ได้เช่�ที�ดินจำ�กับุค์ค์ลดังกัล่�ว โดยกั�ริจำัดทำ�สัญญ�เช่�ที�ดิน ที�

มีริ�ค์�ค์่�เช่�เป็็นไป็ติ�มริ�ค์�ติล�ด และมีเง่�อนไขสัญญ�เป็็น

ไป็ติ�มกั�ริเช่�ป็กัติิ อย่�งไริก็ัติ�ม พื่่�นที�เช่�ดังกัล่�ว ผ้้ให้เช่�

เป็็นเพื่ียงผ้้ใช้ป็ริะโยชน์บนพื่่�นที� และบ�งพื่่�นที�ไม่มีเอกัส�ริ

สิทธุิ�ป็ริะเภทโฉนดในที�ดินดังกัล่�ว ซึึ่�งในกัริณ้ที�บริิษััทฯ ไป็ทำ�

สัญญ�เช่�กัับผ้้ให้เช่� อ�จำไม่มีผลผ้กัพัื่นติ�มสัญญ�เช่� ริวมทั�ง

พื่่�นที�เช่�เป็็นเอกัส�ริสิทธุิป็ริะเภท ภ.บ.ท.5 และใบจำอง (น.ส.2) 

และเป็็นเอกัส�ริสิทธุิป็ริะเภทหนังส่อรัิบริองกั�ริทำ�ป็ริะโยชน์ 

(น.ส.3กั) ทั�งน้� ท�งบริิษััทฯ ได้ดำ�เนินกั�ริวัดริะว�งที�ดินพ่ื่�นที�

เช่�ที�เป็็นของผ้้บริิห�ริ/ผ้้ถึ่อหุ้นใหญ่ทั�งหมด ซึึ่�งท�งริ�ชกั�ริ

ได้ออกัเอกัส�ริรัิบริองสิทธุิว่�ผ้้ให้เช่�เป็็นผ้้มีสิทธุิค์ริอบค์ริอง 

ที�ดนินั�น ๆ  นอกัจำ�กัน้� บริษัิัทฯ มอบหม�ยใหส้ำ�นกััง�นกัฎหม�ย

จำัดทำ� Legal Due Diligence สำ�หริับกั�ริพิื่จำ�ริณ�สัญญ�และ

เอกัส�ริที�เกัี�ยวข้อง ซึึ่�งสำ�นักัง�นกัฎหม�ยมีค์ว�มเห็นว่�สัญญ�

เช่�ริะหว่�งผ้้ให้เช่�และบริิษััทฯ มีผลผ้กัพื่ันค์้่สัญญ�แล้ว แม้ว่�

ผ้้ให้เช่�จำะมีเพื่ียงสิทธุิค์ริอบค์ริองติ�ม น.ส.2 ทั�งน้� แม้ว่�สัญญ�

จำะมีผลผ้กัพื่ัน แติ่บริิษััทฯ กั็ยังมีค์ว�มเสี�ยง ค์่อกั�ริให้สิทธุ ิ

ค์ริอบค์ริองและทำ�ป็ริะโยชน์โดยรัิฐ เป็็นเพื่ยีงกั�ริให้สิทธิุเพื่ยีงชั�วค์ริ�ว

เท่�นั�น ห�กัในอน�ค์ติท�งริ�ชกั�ริมีกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงนโยบ�ย

กั�ริใช้ที�ดินดังกัล่�ว อ�จำส่งผลให้ท�งริ�ชกั�ริยกัเลิกัให ้

ค์ริอบค์ริองชั�วค์ริ�วได้ ซึึ่�งอ�จำส่งผลให้บริิษััทฯ ติ้องห�พ่ื่�นที�ใน

กั�ริป็ล้กัพื่่ชพื่ลังง�นใหม่ 

การบริหารคุวัามเส่่�ยุง 

บริิษััทฯ ได้มีกั�ริป็ริะเมิน และพื่ิจำ�ริณ�เห็นว่�โอกั�สที�ท�ง

ริ�ชกั�ริจำะเป็ลี�ยนแป็ลงนโยบ�ยกั�ริใช้ที�ดินที�เช่�ไป็ใช้เพ่ื่�อ

ป็ริะโยชน์ของริัฐท�งอ่�น มีโอกั�สที�จำะเกัิดขึ�นน้อยม�กั เน่�องจำ�กั

บริิเวณที�ดินที�เช่�เป็็นที�ดินที�มีลักัษัณะและป็ริะเภทเดียวกัันเป็็น

จำำ�นวนม�กั และเป็็นที�ดินที�เกัษัติริกัริใช้เป็็นที�ทำ�ม�ห�กัินใน

ท�งกั�ริเกัษัติริ อีกัทั�งที�ดินที�เช่�กั็เป็็นที�ติั�งอย้่ห่�งจำ�กัติัวจำังหวัด 

ไกัลจำ�กัที�ชุมชน ไม่เหม�ะสมที�จำะนำ�ไป็ใช้เพื่่�อกั�ริอย่�งอ่�น

นอกัจำ�กักั�ริทำ�กั�ริเกัษัติริ ดังนั�นบริิษััทฯ จำึงเช่�อว่�โอกั�สที�ท�ง

ริัฐจำะนำ�ไป็ใช้ค์งมีน้อยม�กั อย่�งไริก็ัติ�ม ห�กัเกิัดกัริณ้ติ�มที�

กัล่�วข้�งติ้น บริิษััทฯ ส�ม�ริถึเช่�พ่ื่�นที�บนที�ดินแป็ลงอ่�นที�ไม่

ไกัลจำ�กัที�ติั�งโริงง�นเพื่่�อม�ป็ล้กัหญ้�เนเป็ียริ์ทดแทนได้ และ

บริิษััทฯ กั็ยังส�ม�ริถึใช้พื่่ชกั�ริเกัษัติริอ่�น ๆ เช่น ผลิติภัณฑ์์

ของเสยีจำ�กักั�ริผลิติแป้็งมันสำ�ป็ะหลงั เป็็นต้ิน ทำ�ให้ไม่มีผลกัริะทบ

ติ่อบริิษััทฯ อย่�งมีนัยสำ�ค์ัญ 

(3) ความเสำี�ยงจำากสำินค้าทดแทนประเภทยางสำ่งเคราะห์
บริิษััทฯ เป็็นผ้้ผลิติและแป็ริริ้ป็สินค์้�จำ�กัผลิติภัณฑ์์ย�งพื่�ริ� 

ซึ่ึ�งเป็็นวัสดุธุริริมช�ติิ มีค์ว�มแข็งแริงและย่ดหยุ่นได้ดี อย่�งไริ

กัต็ิ�ม ในป็จัำจำบุนับริษัิัทฯ มคี์ว�มเสี�ยงจำ�กัสินค์�้ทดแทนป็ริะเภท

ย�งสังเค์ริ�ะห์ จำ�กัค์ว�มกั้�วหน้�ท�งด้�นเค์มีโพื่ลิเมอริ์ม�กั

ขึ�น ทำ�ให้มีกั�ริพัื่ฒน�ย�งสังเค์ริ�ะห์ที�มีคุ์ณสมบัติิใกัล้เคี์ยงหริ่อ

เทียบเท่�ย�งธุริริมช�ติิได้ จำึงเป็็นค์ว�มเสี�ยงจำ�กัสินค์้�ทดแทน

ดังกัล่�ว ห�กัมีกั�ริหันม�ใช้ย�งสังเค์ริ�ะห์แทนย�งพื่�ริ�หริ่อ

แนวโน้มค์ว�มติ้องกั�ริของติล�ดมีกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลง เช่น ค์ว�ม

ติ้องกั�ริย�งที�เพื่ิ�มม�กัขึ�น ค์ว�มผันผวนของริ�ค์�ย�งธุริริมช�ติิ 

กั�ริเพื่ิ�มขึ�นของริ�ค์�ย�งพื่�ริ�ธุริริมช�ติเิม่�อเป็รีิยบเทียบกับัย�ง

สงัเค์ริ�ะห ์เน่�องจำ�กัย�งสังเค์ริ�ะหเ์ป็น็ผลิติภณัฑ์ที์�มกีั�ริพัื่ฒน�

ให้มีค์ุณสมบัติิที�ดีขึ�น มีให้เล่อกัม�กัม�ยหล�ยชนิด ติริงติ�ม

ค์ว�มติ้องกั�ริของผ้้ใช้ง�นม�กัขึ�น ซึึ่�งอ�จำส่งผลติ่อริ�ยได้จำ�กั

กั�ริข�ยสินค์้�ของบริิษััทฯ ที�ลดลงได้ 

การบริหารคุวัามเส่่�ยุง 

บริษัิัทฯ ได้ป็ริะเมนิค์ว�มเสี�ยงอย่�งต่ิอเน่�องและพื่จิำ�ริณ�แล้วว่�

ในริะยะสั�นถึงึริะยะกัล�ง ผ้ผ้ลติิย�งล้อริถึยนต์ิยงัมคี์ว�มต้ิองกั�ริ

ใช้ย�งธุริริมช�ติิม�กักัว่�เน่�องจำ�กัย�งธุริริมช�ติิมีค์ุณสมบัติิ

บ�งป็ริะกั�ริที�ดีกัว่�ที�ย�งสังเค์ริ�ะห์ไม่ส�ม�ริถึทดแทนได้ จำึง

เหม�ะกับักั�ริผลติิย�งริถึยนต์ิ ย�งริถึบริริทกุัม�กักัว่� อกีัทั�งยงั

เป็็นฉนวนไฟฟ้�ที�ดี มีค์ว�มฝ้่ดติำ�� และต้ิ�นท�นส�ริอนินทริีย์ 

เช่น กัริด เกัล่อ และด่�ง ได้ดีกัว่� ค์ว�มเสี�ยงจำ�กัสินค์้� 

ทดแทนป็ริะเภทย�งสังเค์ริ�ะห์จำึงยังมีจำำ�กััดในริะยะสั�นถึึงกัล�ง 

อย่�งไริกั็ดี บริิษััทฯ มีกั�ริป็ริะเมินค์ว�มเสี�ยงในเริ่�องน้�อย่�ง

ติ่อเน่�อง ริวมถึึงมีกั�ริวิจำัยและพื่ัฒน�สินค์้�ติ่�ง ๆ ที�จำะนำ�ย�ง

ธุริริมช�ติิม�ใช้ในกั�ริผลิติสินค์้�ให้มีค์ุณภ�พื่เป็็นที�ติ้องกั�ริของ

ล้กัค์้�อย่�งติ่อเน่�อง

(4) ความเสำี�ยงจำากการหยุดชะง่กของการผลิต
และการดำาเนินธุุรกิจำ
ลักัษัณะกั�ริป็ริะกัอบธุุริกัิจำของบริิษััทฯ มีกั�รินำ�วัติถึุดิบที�เป็็น

55รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2565
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)



ย�งธุริริมช�ติิม�เข้�กัริะบวนกั�ริผลิติจำนได้เป็็นผลิติภัณฑ์์เพ่ื่�อ

จำดัจำำ�หน่�ย ดงันั�น จำงึมกีั�ริใช้เค์ร่ิ�องจำกััริม�ใช้ในกัริะบวนกั�ริผลิติ

ในแติ่ละขั�นติอน เริิ�มติั�งแติ่กั�รินำ�วัติถึุดิบเข้�ส้่กัริะบวนกั�ริย่อย

ย�ง บดย�ง ล้�งย�ง อบย�งแล้วจำึงนำ�ม�ส้่กัริะบวนกั�ริอัดกั้อน

ย�ง ส่งผลให้ในทุกักัริะบวนกั�ริผลิติมีค์ว�มสำ�ค์ัญอย่�งม�กั 

ห�กักัริะบวนกั�ริผลิติใดขัดข้องหริ่อหยุดชะงักัไม่ว่�จำ�กัป็ัจำจำัย

ภ�ยนอกั เช่น เหตุิขัดข้องด้�นภัยพื่ิบัติิท�งธุริริมช�ติิ โริค์อุบัติิ

ใหม่ หริ่อจำ�กัป็ัจำจำัยภ�ยใน เช่น ค์ว�มขัดข้องด้�นเค์ริ่�องจำักัริ 

ริะบบส�ธุ�ริณ้ป็โภค์ อ�ทิ ไฟฟ้� ป็ริะป็� และกั�ริข�ดแค์ลน

แริงง�น ซึ่ึ�งห�กักัริะบวนกั�ริผลิติใดหยุดชะงักั อ�จำกั่อให้เกัิด

ค์ว�มเสียห�ยติ่อส�ยกั�ริผลิติโดยริวมของบริิษััทฯ ได้

 

การบริหารคุวัามเส่่�ยุง 

บริิษััทฯมีแผนริองริับค์ว�มติ่อเน่�องท�งธุุริกัิจำ ริวมถึึงมีแผนง�น

ในกั�ริติิดติอ่และป็ริะส�นง�นกับัหนว่ยง�นติ�่ง ๆ  เชน่ กั�ริไฟฟ�้

ส่วนภ้มิภ�ค์ ในส่วนของกั�ริหยุดจำ่�ยไฟฟ้� โดยให้กั�ริไฟฟ้�

สว่นภมิ้ภ�ค์แจำง้ลว่งหน�้ถึงึวันและเวล�ที�ชดัเจำน เพ่ื่�อใหบ้ริษัิัทฯ 

ส�ม�ริถึว�งแผนในกั�ริทำ�ง�นได้อย่�งถึ้กัติ้องและไม่ให้กัริะทบ

กัับกัริะบวนกั�ริผลิติ

บริิษััทฯ ติริะหนักัถึึงค์ว�มเสี�ยงจำ�กักั�ริหยุดชะงักัของกั�ริ

ผลิติและกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำ โดยได้ป็ฏิิบัติิติ�มขั�นติอนและวิธุี 

กั�ริทำ�ง�นอย่�งเค์ริ่งค์ริัด มีกั�ริว�งแผนบำ�ริุงริักัษั�เค์ริ่�องจำักัริ

อุป็กัริณ์ติ�มกัริอบริะยะเวล�และมีกั�ริจัำดเติรีิยมอะไหล่สำ�ริอง 

ในกัริณ้ที�มีกั�ริถึอดเป็ลี�ยนในริะยะเวล�ที�เหม�ะสมกั่อนที�จำะ

เกัิดค์ว�มชำ�ริุดเสียห�ย เพื่่�อให้ดำ�เนินง�นได้อย่�งติ่อเน่�องโดย

ไม่หยุดชะงักั

นอกัจำ�กัน้� ติั�งแติ่ป็ี 2563 เป็็นติ้นม� บริิษััทฯ ได้ขย�ยโริงง�น

โดยกั�ริสร้ิ�งโริงง�นย�งแท่งแห่งที�สอง ซึึ่�งเป็็นโริงง�นที�แยกั

ติ่�งห�กัจำ�กัโริงง�นย�งแท่งแห่งที�หนึ�ง ซึ่ึ�งจำะช่วยลดค์ว�มเสี�ยง 

จำ�กักั�ริหยุดชะงักัของส�ยกั�ริผลิติที�เกัิดจำ�กัป็ัจำจำัยภ�ยใน

โริงง�นได้ 

(5) ความเสำี�ยงจำากอุบ่ติเหตุที�เกิดข่�นจำากการปฏิิบ่ติงาน
บริิษััทฯ ป็ริะกัอบธุุริกิัจำผลิติสินค์้�จำ�กัย�งธุริริมช�ติิ ดังนั�นใน

ทุกักัริะบวนกั�ริทำ�ง�นติ้องใช้เค์ร่ิ�องม่อเค์ร่ิ�องจัำกัริ และหริ่อ

อุป็กัริณ์ในกั�ริทำ�ง�นริ่วมกัับผ้้ป็ฏิิบัติิง�นในส�ยง�นกั�ริผลิติ 

ดงันั�นอุบติัิเหติจุำ�กักั�ริทำ�ง�นอ�จำเกัดิขึ�นไดก้ับัผ้ป้็ฏิบัิติงิ�น ห�กั

พื่นักัง�นไม่ทำ�ง�นติ�มค์้่ม่อหริ่อริะเบียบกั�ริทำ�ง�นที�กัำ�หนด

การบริหารคุวัามเส่่�ยุง 

บริิษััทฯ ได้กัำ�หนดเป็้�หม�ยในกั�ริค์วบค์ุมกั�ริเกัิดอุบัติิเหตุิที�

ทำ�ให้เกัิดกั�ริบ�ดเจ็ำบติ่อพื่นักัง�นในริะดับที�กั�ริเกิัดอุบัติิเหตุิ

ติ้องเป็็นศ้นย์ จำึงได้กัำ�หนดม�ติริกั�ริค์วบคุ์มและลดผลกัริะ

ทบจำ�กัอุบัติิเหตุิที�เกิัดขึ�นจำ�กักั�ริป็ฏิิบัติิง�น ป็ริะกัอบด้วย  

กั�ริกัำ�หนดม�ติริฐ�นกั�ริทำ�ง�นที�เทียบเท่�ม�ติริฐ�นส�กัล  

กั�ริเสริมิสร้ิ�งค์ว�มติริะหนกััเริ่�องค์ว�มป็ลอดภยัจำนเป็็นส่วนหนึ�ง

ของกั�ริทำ�ง�นใหก้ับัพื่นกััง�น กั�ริติริวจำป็ริะเมนิค์ว�มป็ลอดภัย

เพื่่�อค์้นห�จำุดเสี�ยง อันติริ�ยและดำ�เนินกั�ริแกั้ไขกั่อนที�จำะเกัิด

อุบัติิเหติุโดยมีริะบบกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริด้�นค์ว�มป็ลอดภัยด้�น

ติ่�ง ๆ เช่น ค์ว�มป็ลอดภัยในกัริะบวนกั�ริผลิติ เป็็นพ่ื่�นฐ�น

ที�สำ�ค์ัญในกั�ริขับเค์ล่�อนไป็ส้่กั�ริป็ฏิิบัติิทั�วทั�งองค์์กัริและมี 

กั�ริป็รัิบป็ริุงให้ดีขึ�นอย่�งติ่อเน่�อง

บริิษััทฯ ได้นำ�ริะบบกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริด้�นค์ว�มป็ลอดภัย  

อ�ชีวอน�มัยและสภ�พื่แวดล้อมในกั�ริทำ�ง�น ติ�มม�ติริฐ�น

ค์ว�มป็ลอดภัย (ISO 45001:2018) ม�ใช้ภ�ยในองค์์กัริ และได้จัำด

กัิจำกัริริมที�ส่งเสริิมด้�นค์ว�มป็ลอดภัย กั�ริส่งเสริิมกั�ริสร้ิ�ง

วัฒนธุริริมค์ว�มป็ลอดภัย (Safety Culture Transformation) 

อย่�งต่ิอเน่�อง ผ่�นกิัจำกัริริม Morning Talk ของพ่ื่�นที�ป็ฏิิบัติิ

ง�น เพื่่�อแสดงออกัถึึงกั�ริให้ค์ว�มสำ�ค์ัญเริ่�องค์ว�มป็ลอดภัย

และห่วงใยกั�ริทำ�ง�นของผ้้ป็ฏิิบัติิง�น และค้์นห�อันติริ�ยโดย

กั�ริป็ริะเมินค์ว�มเสี�ยง เพื่่�อป็้องกัันล่วงหน้�และจำัดให้มี 

กั�ริอบริมด้�นค์ว�มป็ลอดภัย อ�ชีวอน�มัยและสภ�พื่แวดล้อม

ในกั�ริทำ�ง�นให้กัับพื่นักัง�นกั่อนเริิ�มง�นใหม่ อีกัทั�งได้กัำ�หนด

หลักัเกัณฑ์์ทบทวนแผนกั�ริฝ่ึกัอบริมด้�นค์ว�มป็ลอดภัย  

กั�ริป้็องกันัและริะงับอคั์คี์ภัย กั�ริป็รัิบป็ริงุขั�นติอนกั�ริทำ�ง�นต่ิ�ง ๆ  

ที�จำำ�เป็็นสำ�หริับพื่นักัง�นให้เหม�ะสมกัับติำ�แหน่งง�น หร่ิอติริง

ติ�มป็ริะเภทของง�นที�ติ้องป็ฏิิบัติิ หริ่อกิัจำกัริริมที�มีค์ว�มเสี�ยง 

โดยบริิษััทฯ จำัดทำ�แผนกั�ริฝ่ึกัอบริม กั�ริดำ�เนินกั�ริติ�มแผน 

และป็ริะเมินผล บันทึกัและจำัดเกั็บป็ริะวัติิกั�ริฝ่ึกัอบริม และ 

กั�ริติดิติ�มกั�ริป็ฏิบิตัิติิ�ม ทั�งน้� เพื่่�อพื่ฒัน�ค์ว�มริ้ ้ค์ว�มส�ม�ริถึ 

และค์ว�มเข้�ใจำในสิ�งที�อ�จำเป็็นอันติริ�ยและกั่อให้เกิัดอุบัติิเหติุ 

วิธุีกั�ริป็ฏิิบัติิง�น วิธุีกั�ริป็้องกััน และค์วบค์ุมอันติริ�ย ในขณะ

ป็ฏิิบัติิง�น ให้ส�ม�ริถึป็ฏิิบัติิหน้�ที�ที�ได้ริับมอบหม�ยได้ด้วย

ค์ว�มป็ลอดภัยทุกัขั�นติอน

2.2.4. ความเส่�ยงด้านการเงิน

(1) ความเสำี�ยงจำากความผ่นผวน
ของอ่ตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัิัทฯ ส่งออกัสนิค้์�ไป็ยงัต่ิ�งป็ริะเทศหล�ยป็ริะเทศ อ�ทิ จำนี 

สิงค์โป็ร์ิ ฮ่้องกัง อินเดีย เป็็นต้ิน โดยในปี็ 2565 บริิษััทฯ มี

สัดส่วนริ�ยได้จำ�กักั�ริจำำ�หน่�ยสินค้์�ไป็ยังต่ิ�งป็ริะเทศ ค์ิดเป็็น

สดัส่วนป็ริะม�ณร้ิอยละ 34 ของริ�ยได้จำ�กักั�ริข�ย ซึ่ึ�งบริิษััทฯ มี

กั�ริจำำ�หน่�ยสินค้์�ในสกัุลเงินดอลล�ร์ิสหริัฐเป็็นสำ�ค์ัญ ในขณะ

ที�ต้ินทุนสนิค้์�ของบริษัิัทฯ เป็็นเงินบ�ททั�งหมด ดงันั�นห�กัเกัดิ

กัริณ้ที�ภ�วะอัติริ�แลกัเป็ลี�ยนเงินดอลล�ร์ิสหริัฐต่ิอเงินบ�ทมี

ค์ว�มผันผวนริุนแริง อ�จำส่งผลกัริะทบอย่�งมีนัยสำ�ค์ัญติ่อ 
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ริ�ยได้ของบริิษััทฯ ได้ 

การบริหารคุวัามเส่่�ยุง 

บริิษััทฯ มีนโยบ�ยกั�ริป็้องกัันค์ว�มเสี�ยงจำ�กัค์ว�มผันผวนของ

อัติริ�แลกัเป็ลี�ยนโดยกั�ริทำ�สัญญ�ซ่ึ่�อข�ยเงินติริ�ติ่�งป็ริะเทศ

ล่วงหน้� (Forward Contract) ที�สัดส่วนไม่น้อยกัว่�ริ้อยละ  

50 - 70 ของยอดข�ยติ่�งป็ริะเทศและมีกั�ริทบทวนและติิดติ�ม

สถึ�นกั�ริณ์ของอัติริ�แลกัเป็ลี�ยนท�งกั�ริเงินที�เกัี�ยวข้องกัับ 

กั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทฯ อย่�งใกัล้ชิดเป็็นป็ริะจำำ� สมำ��เสมอ 

ริวมถึึงมีกั�ริค์วบค์ุมติิดติ�มริะยะเวล�ในกั�ริทำ�สัญญ�ซ่ึ่�อข�ย

ล่วงหน้�ให้เหม�ะสม

(2) ความเสำี�ยงจำากสำภาพิคล่องและความเพิียงพิอ
ของเงินทุนหมุนเวียน
บริิษััทฯ ใช้นโยบ�ยกั�ริจัำดเก็ับวัติถึุดิบและสินค์้�ค์งเหล่อเป็็น

ริะยะเวล� 3 - 5 เด่อน ติ�มกั�ริข�ยสินค์้�ที�ได้ติกัลงกัับล้กัค์้�

ไวเ้ป็น็กั�ริลว่งหน�้ เพ่ื่�อป็อ้งกันัค์ว�มเสี�ยงในเริ่�องกั�ริข�ดแค์ลน

วตัิถึดุบิและค์ว�มผนัผวนของติน้ทนุวตัิถึดุบิของบริิษััทฯ บริษัิัทฯ 

จำึงติ้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่่�อกั�ริดำ�เนินง�นค์่อนข้�งส้ง

สำ�หรัิบกั�ริจัำดห�วัติถึุดิบเพ่ื่�อกั�ริเก็ับสินค์้�ค์งค์ลังให้เพีื่ยงพื่อ

ติอ่กั�ริข�ยสนิค์�้ สง่ผลใหม้้ลค์�่ลก้ัหน้�กั�ริค์�้และสนิค์�้ค์งเหลอ่ 

ของบริษัิัทฯ เพื่ิ�มสง้ขึ�นในทกุั ๆ ปี็ ติ�มริ�ยได้ที�เพื่ิ�มขึ�น และทำ�ให้

บริิษััทฯ มีกัริะแสเงินสดที�ใช้ไป็ในกัิจำกัริริมกั�ริดำ�เนินง�น 

ค์่อนข้�งส้ง จำึงส่งผลให้บริิษััทฯ จำึงมีค์ว�มเสี�ยงเริ่�องกั�ริข�ด

สภ�พื่ค์ล่องท�งกั�ริเงินซึึ่�งอ�จำส่งผลกัริะทบต่ิอกั�ริดำ�เนินง�นของ 

บริิษััทฯ ได้ ดังนั�นบริิษััทฯ จำึงมีค์ว�มจำำ�เป็็นติ้องจัำดห�แหล่ง 

เงินทุนเพื่่�อใช้เป็็นเงินทุนหมุนเวียนสำ�หริับกั�ริดำ�เนินง�น โดย

กั�ริใช้เงินกั้้ย่มริะยะสั�นจำ�กัสถึ�บันกั�ริเงิน เช่น เงินเบิกัเกัิน

บญัช ีเงินกั้ย่้มป็ริะเภทแพื่ค์กัิ�งเค์ริดติิ เงินกั้ย่้มป็ริะเภทติั�วสญัญ�

ใช้เงิน เพื่่�อใช้เป็็นเงินทุนหมุนเวียนเป็็นหลักั ริวมถึึงกั�ริออกั

เค์ริ่�องม่อท�งกั�ริเงินติ่�ง ๆ เป็็นติ้น

 

การบริหารคุวัามเส่่�ยุง 

บริิษััทฯ มีกั�ริใช้เงินทุนหมุนเวียนภ�ยในจำ�กักัำ�ไริสุทธุิที�ได้

จำ�กักั�ริดำ�เนินง�น เงินกั้้ย่มริะยะสั�นจำ�กัสถึ�บันกั�ริเงิน และ

กั�ริออกัเค์ร่ิ�องม่อท�งกั�ริเงิน โดยบริิษััทฯ ส�ม�ริถึชำ�ริะหน้�ได้

ติ�มกัำ�หนดเวล�เป็็นอย่�งดีติลอดม� ริวมถึึงมีกั�ริจัำดห�แหล่ง

เงินทุนเพื่ิ�มเติิม เพื่่�อให้มั�นใจำว่�จำะมีสภ�พื่ค์ล่องในกั�ริบริิห�ริ

จำดักั�ริท�งกั�ริเงินในกั�ริดำ�เนินธุรุิกิัจำไดอ้ย�่งเพื่ยีงพื่อ และยงัมี

กั�ริป็ริะม�ณกั�ริเงินทุนหมุนเวียนที�ติ้องใช้เพ่ื่�อเติรีิยมจัำดห�เงิน

ทนุหมนุเวยีนไว้ริองริบั นอกัจำ�กัน้� บริษัิัทฯ ยงัส�ม�ริถึใช้เค์ริ่�องมอ่

ท�งกั�ริเงินติ่�ง ๆ  เพื่่�อเพื่ิ�มช่องท�งในกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริเงินทุน

และสภ�พื่ค์ล่องเพื่ิ�มเติิมได้ เช่น กั�ริออกัหุ้นกั้้ เป็็นติ้น 

(3) ความเสำี�ยงจำากความผ่นผวนของอ่ตราดอกเบี�ย
จำากเงินก้้ยืมสำถุาบ่นการเงิน

เน่�องจำ�กัในป็ัจำจุำบันบริิษััทฯ มีกั�ริใช้สินเช่�อจำ�กัสถึ�บันกั�ริเงิน

เพ่ื่�อใช้เป็็นเงินทุนหมุนเวียนในกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำเป็็นหลักั โดยมี

อัติริ�ดอกัเบี�ยแติกัต่ิ�งกัันไป็แติ่ละป็ริะเภทของวงเงินสินเช่�อที�

บริิษััทฯ ได้ริับ โดยมีอัติริ�ดอกัเบี�ยอ้�งอิงแบบลอยติัว (Floating 

Rate) ที�เป็ลี�ยนแป็ลงไป็ติ�มติ้นทุนของสถึ�บันกั�ริเงินและติ�ม

ภ�วะเศริษัฐกัิจำ ซึึ่�งเป็็นสัดส่วนที�ค์่อนข้�งมีนัยสำ�ค์ัญกัับผล 

กั�ริดำ�เนินง�น ห�กัเกิัดสถึ�นกั�ริณ์ที�อัติริ�ดอกัเบี�ยมีแนวโน้ม

เป็็นข�ขึ�น อ�จำกัริะทบติ่อติ้นทุนท�งกั�ริเงินริวมของบริิษััทฯ ได้

การบริหารคุวัามเส่่�ยุง 

บริิษััทฯ มีแผนกั�ริลดสัดส่วนกั�ริพื่ึ�งพื่ิงเงินกั้้ย่มเงินจำ�กัสถึ�บัน

กั�ริเงินให้น้อยลง และใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนภ�ยในบริิษััทฯ 

ริวมถึึงเงินที�ได้รัิบจำ�กักั�ริออกัเค์ร่ิ�องม่อท�งกั�ริเงินติ่�ง ๆ  เช่น 

กั�ริออกัหุ้นกั้้ที�มีอัติริ�ดอกัเบี�ยค์งที� เป็็นติ้น เพ่ื่�อลดค์ว�มเสี�ยง

จำ�กัค์ว�มผันผวนของอัติริ�ดอกัเบี�ยจำ�กัเงินกั้้ย่มจำ�กัสถึ�บัน 

กั�ริเงิน นอกัจำ�กัน้� บริิษััทฯ มีกั�ริติิดติ�มสถึ�นกั�ริณ์ท�ง

เศริษัฐกัิจำและแนวโน้มของนโยบ�ยท�งกั�ริเงินของภ�ค์ริัฐบ�ล

อย่�งติ่อเน่�องและใกัล้ชิด 

(4) ความเสำี�ยงจำากการผิดเง่�อนไข
ตามข้อกำาหนดสิำทธุิของหุ้นก้้ 
บริิษััทฯ ได้ออกัหุ้นก้ั้ในป็ี 2564 และป็ี 2565 ซึึ่�ง ณ วันที� 31 

ธุันว�ค์ม 2565 บริิษััทฯ มียอดค์งค์้�งของหุ้นกั้้ริวม 6,114.30 

ล�้นบ�ท และมอีตัิริ�สว่นหน้�สนิสทุธุติิอ่สว่นของผ้ถ้ึอ่หุน้ เท�่กับั 

1.15 : 1 เท่� โดยบริิษััทฯ ติ้องรัิกัษั�อัติริ�ส่วนหน้�สินสุทธุิติ่อ

ส่วนของผ้้ถึ่อหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ติ�มที�กัำ�หนด

ในข้อกัำ�หนดสิทธุิของหุ้นกั้้ ในอัติริ�ส่วนไม่เกิัน 2.50 : 1 เท่� 

ดังนั�น ห�กัเกิัดกัริณ้ที�บริิษััทฯ มีกั�ริกั่อหน้�ที�มีภ�ริะดอกัเบี�ยส้ง

อย่�งติ่อเน่�อง จำนไม่ส�ม�ริถึริักัษั�อัติริ�ส่วนหน้�สินสุทธุิติ่อส่วน

ของผ้้ถึ่อหุ้นได้ บริิษััทฯ กั็อ�จำจำะผิดเง่�อนไขติ�มที�กัำ�หนดใน

ข้อกัำ�หนดสิทธุิของหุ้นกั้้ อย่�งไริก็ัดี ที�ผ่�นม�บริิษััทฯ ไม่เค์ย

มีป็ริะวัติิกั�ริผิดนัดชำ�ริะหน้� และไม่เค์ยผิดเง่�อนไขข้อกัำ�หนด

สิทธุิหุ้นกั้้แติ่อย่�งใด 

การบริหารคุวัามเส่่�ยุง 

บริิษััทฯ มีกั�ริใช้เงินทุนหมุนเวียนจำ�กักัริะแสเงินสดภ�ยใน

กัิจำกั�ริ เงินก้ั้ย่มริะยะสั�นจำ�กัสถึ�บันกั�ริเงิน และกั�ริออกัหุ้น

กั้้โดยส�ม�ริถึชำ�ริะหน้�ได้เป็็นอย่�งดีติลอดม� เพ่ื่�อให้มั�นใจำว่�

บริิษััทฯ จำะมีสภ�พื่ค์ล่องในกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริท�งกั�ริเงิน และ

มีกั�ริป็ริะม�ณกั�ริภ�ริะหน้�สินที�มีภ�ริะดอกัเบี�ยเม่�อเทียบกัับ

ส่วนของผ้้ถึ่อหุ้นเพ่ื่�อริักัษั�อัติริ�ส่วนหน้�สินสุทธุิติ่อส่วนของ 

ผ้้ถึ่อหุ้น ไม่ให้ผิดเง่�อนไขติ�มข้อกัำ�หนดสิทธุิของหุ้นกั้้ บริิษััทฯ 

มกีั�ริว�งแผนกั�ริใชเ้ค์ริ่�องม่อท�งกั�ริเงินให้หล�กัหล�ยเพื่่�อเพื่ิ�ม

ชอ่งท�งในกั�ริบริหิ�ริจำดักั�ริเงนิทนุและหน้�สนิที�มภี�ริะดอกัเบี�ย

ให้มีค์ว�มเหม�ะสม
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2.2.5. ความเส่�ยงท่�ม่ผลกระทบต่่อสิทธิหรือ 
การลงทุนข้องผ้้ถุือหุ้นหลักทรัพื่ย์

(1) ความเสำี�ยงจำากการบริหารงาน
ที�พิึ�งพิิงผ้้บริหารหล่กและผ้้ถุือหุ้นรายใหญ่ 
บริิษััทฯ มผ้้ีบริหิ�ริหลักั ค์อ่ น�ยช้วิทย์ จำงึธุนสมบ้ริณ์ ซึึ่�งเป็็น
ผ้ก่้ัอติั�งบริษัิัทฯ ติั�งแต่ิปี็ 2549 โดยดำ�ริงติำ�แหน่งเป็็นกัริริมกั�ริ 
กัริริมกั�ริผ้้มีอำ�น�จำลงน�ม ป็ริะธุ�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริ และเป็็น 
ผ้ถ้ึอ่หุ้นใหญ่ของบริษัิัทฯ ในสดัส่วนร้ิอยละ 29.39 ของจำำ�นวนหุ้น
ที�จำำ�หน่�ยได้แล้วทั�งหมด โดยน�ยช้วิทย์ จำึงธุนสมบ้ริณ์ เป็็น 
ผ้้บริิห�ริง�นหลักัของบริิษััทฯ กัว่� 16 ป็ี เป็็นผ้้มีค์ว�มร้้ิ ม ี
ค์ว�มเชี�ยวช�ญและมีป็ริะสบกั�ริณ์ในธุุริกัิจำเป็็นอย่�งดี เป็็น 
ผ้ม้วีสิยัทศัน์และมหีน้�ที�โดยติริงในกั�ริกัำ�หนดนโยบ�ยกั�ริดำ�เนิน
ธุรุิกิัจำหลักัของบริษัิัทฯ ดงันั�น ห�กัมีกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงผ้้บริหิ�ริหลักั 
อ�จำทำ�ให้บริษัิัทฯ ป็ริะสบปั็ญห�ในกั�ริดำ�เนนิธุุริกัจิำในอน�ค์ติได้ 

นอกัจำ�กัน้� กัลุ่มค์ริอบค์ริัวจำึงธุนสมบ้ริณ์ เป็็นผ้้ถึ่อหุ้นริ�ยใหญ่
ของบริิษััทฯ ในสัดส่วนริ้อยละ 38.74 ของจำำ�นวนหุ้นที�จำำ�หน่�ย
ไดแ้ลว้ทั�งหมด จำงึอ�จำทำ�ใหก้ัลุม่ผ้ถ้ึอ่หุ้นดงักัล�่วส�ม�ริถึใชส้ทิธุิ
ค์ดัค้์�นหริอ่ไม่อนมุตัิกิั�ริลงมติ ิในกั�ริป็ริะชุมผ้ถ้ึอ่หุ้นในเริ่�องต่ิ�ง ๆ 
ที�ข้อบังคั์บบริิษััทฯ หริ่อกัฎหม�ยที�เกัี�ยวข้องกัำ�หนดให้ติ้องได ้
ริับค์ะแนนเสียงไม่น้อยกัว่� 3 ใน 4 ของจำำ�นวนเสียงทั�งหมดของ
ผ้้ถึ่อหุ้นซึ่ึ�งม�ป็ริะชุมและมีสิทธุิออกัเสียงลงค์ะแนนได้

การบริหารคุวัามเส่่�ยุง 
บริษัิัทฯ ได้ใช้แนวท�งกั�ริบริิห�ริง�นอย่�งมอ่อ�ชีพื่ มกีั�ริมอบ
หม�ยหน้�ที�และค์ว�มริับผิดชอบในกั�ริทำ�ง�นให้แก่ัผ้้บริิห�ริ
ท่�นอ่�น ๆ และพื่นกััง�นแต่ิละฝ่��ยอย่�งชัดเจำน มกีั�ริจัำดทำ�ค์้ม่อ่
อำ�น�จำอนุมัติิซึ่ึ�งมีกั�ริจำัดลำ�ดับขั�นของกั�ริอนุมัติิในกั�ริดำ�เนิน
ง�นด้�นติ่�ง ๆ ของบริิษััทฯ เพื่่�อให้มีกั�ริกัริะจำ�ยอำ�น�จำ 
กั�ริบริหิ�ริ มกีั�ริถ่ึวงดลุอำ�น�จำและโค์ริงสร้ิ�งกั�ริบริหิ�ริที�แบ่งติ�ม
ค์ว�มริ้้ค์ว�มส�ม�ริถึของบุค์ล�กัริแติ่ละติำ�แหน่งอย่�งชัดเจำน 
นอกัจำ�กัน้�บริิษััทฯ ได้มีกั�ริกัำ�หนดแผนกั�ริส่บทอดติำ�แหน่ง 
(Succession Planning) เพื่่�อให้กั�ริส่บทอดติำ�แหน่งสำ�ค์ัญ ๆ 
ของฝ่��ยบริิห�ริสอดค์ล้องกัับพื่ันธุกัิจำ วิสัยทัศน์ วัติถึุป็ริะสงค์์ 
และเป็�้หม�ยในกั�ริดำ�เนนิธุรุิกัจิำขององค์ก์ัริ ใหบ้ริษัิัทฯ ส�ม�ริถึ
ดำ�เนินธุุริกัิจำได้อย่�งติ่อเน่�อง

2.3 ปัจจัยความเส่�ยงท่�เกิดข้ึ�นใหม่ 
(EMERGING RISK)
กั�ริขับเค์ล่�อนกัลยุทธุ์ เป็้�หม�ยที�องค์์กัริกัำ�หนดไว้ให้สัมฤทธุิ�
ผลเป็็นสิ�งสำ�ค์ัญในกั�ริไป็ส้่กั�ริบริริลุวัติถุึป็ริะสงค์์ริะยะย�วของ
องค์์กัริ จำ�กักั�ริที�สภ�พื่แวดล้อมท�งธุุริกัิจำเป็ลี�ยนแป็ลงอย่�ง
ริวดเริว็และมคี์ว�มผนัผวนสง้ อ�จำส่งผลกัริะทบติอ่กั�ริขบัเค์ล่�อน
กัลยุทธุ์ให้ป็ริะสบค์ว�มสำ�เริ็จำ บริิษััทฯ จำึงได้บริิห�ริป็ัจำจำัยเสี�ยง
ติ่�ง ๆ ที�เกัิดขึ�นใหม่และอ�จำส่งผลติ่อกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำ ดังน้�

2.3.1 ปัจจัยความเส่�ยงด้านการลงทุน
(Investment Risk)
บริิษััทฯ มีแผนกั�ริลงทุนเพ่ื่�อเพิื่�มค์ว�มส�ม�ริถึในกั�ริแข่งขัน 

สริ้�งค์ว�มเติิบโติและยั�งย่นของธุุริกัิจำในริะยะย�ว กั�ริบริิห�ริ

ค์ว�มเสี�ยงที�เกัี�ยวข้องกับักั�ริลงทุนเป็็นสิ�งที�บริษัิัทฯ ให้ค์ว�มสำ�ค์ญั

ทั�งในด้�นกั�ริเล่อกัโค์ริงกั�ริลงทุน กั�ริป็ริะเมินค์ว�มค์ุ้มค์่� 

ของกั�ริลงทุน กั�ริค์ัดเล่อกัเทค์โนโลยี กั�ริบริิห�ริทรัิพื่ย�กัริ 

ด�้นติ�่ง ๆ  และจำ�กัสถึ�นกั�ริณท์�งเศริษัฐกัจิำในป็จัำจำบุนัที�มคี์ว�ม

ไมแ่นน่อน ทั�งจำ�กัป็จัำจัำยด�้นเศริษัฐกัจิำภ�ยในป็ริะเทศ เศริษัฐกิัจำ

โลกั ภ�วะเงินเฟ้อ ภ�วะอัติริ�ดอกัเบี�ยที�มีแนวโน้มเพิื่�มส้งขึ�น 

ทำ�ให้กั�ริลงทุนของบริิษััทฯ มีค์ว�มท้�ท�ยขึ�น ทั�งในเริ่�อง 

กั�ริจำดัสริริเงนิลงทนุให้สอดค์ล้องกับัเป้็�หม�ยและทศิท�งกัลยทุธ์ุ

ของบริิษััทฯ 

การบริหารคุวัามเส่่�ยุง 

บริิษััทฯ ได้กัำ�หนดม�ติริกั�ริเพื่่�อบริิห�ริจัำดกั�ริค์ว�มเสี�ยงด้�น

กั�ริลงทุน โดยพื่ิจำ�ริณ�กั�ริจำัดสริริกั�ริลงทุนและแนวท�งให้

สอดค์ล้องกัับเป้็�หม�ยและทิศท�งกัลยุทธ์ุของบริิษััทฯ ซึึ่�ง 

ส�ม�ริถึสร้ิ�งผลติอบแทนได้ดี เพื่ิ�มค์ว�มส�ม�ริถึกั�ริลงทุน 

ค์วบค์้ไ่ป็กับักั�ริรัิกัษั�สภ�พื่ค์ล่องท�งกั�ริเงนิอย่�งริอบค์อบและ

ริดักัมุซึึ่�งค์ริอบค์ลุมติั�งแต่ิกั�ริแสวงห�โอกั�สในกั�ริลงทุน จำนถึงึ

กั�ริขออนมุตัิกิั�ริลงทุนติ�มกัริะบวนกั�ริกัำ�กับัดแ้ลกั�ริลงทุนของ 

บริิษััทฯ ผ่�นค์ณะกัริริมกั�ริติริวจำสอบ สำ�หริับโค์ริงกั�ริลงทุน

สำ�ค์ัญขน�ดใหญ่ที� ใช้เงินลงทุนส้ง ค์ณะกัริริมกั�ริบริิห�ริ 

ค์ว�มเสี�ยงจำะริ่วมพิื่จำ�ริณ�ให้ค์ว�มเห็นและข้อเสนอแนะ 

ค์ว�มเพื่ยีงพื่อของกั�ริป็ริะเมนิค์ว�มเสี�ยง และม�ติริกั�ริจำดักั�ริ

ค์ว�มเสี�ยง เพื่่�อเป็็นข้อมล้ป็ริะกัอบกั�ริพิื่จำ�ริณ�อนมุตัิกิั�ริลงทุน 

ของค์ณะกัริริมกั�ริบริษัิัทฯ กั�ริติดิติ�มค์ว�มก้ั�วหน้�โค์ริงกั�ริอย่�ง

เป็็นริะบบเพื่่�อให้มั�นใจำว่�โค์ริงกั�ริลงทุนของบริิษััทฯ ส�ม�ริถึ

ดำ�เนินกั�ริได้ติ�มแผนที�ติั�งไว้ และป็ริะเมนิผลโค์ริงกั�ริที�ดำ�เนินกั�ริ

แล้วเสร็ิจำเพ่ื่�อนำ�ม�ป็รัิบป็ริุงกั�ริบริิห�ริโค์ริงกั�ริของบริิษััทฯ 

อย่�งต่ิอเน่�องสำ�หรัิบกั�ริพัื่ฒน�โค์ริงกั�ริอ่�น ๆ ในอน�ค์ติ ริวมถึงึ

กั�ริวิเค์ริ�ะห์ป็ริะเด็นด้�นค์ว�มยั�งย่น (Sustainability) ได้แก่ั 

มุมมองด้�นเทค์โนโลยีเพื่่�อสิ�งแวดล้อม และลดกั�ริป็ล่อย

ก๊ั�ซึ่เริ่อนกัริะจำกั เพ่ื่�อเพิื่�มโอกั�สกั�ริลงทุนในธุุริกิัจำที�มีอัติริ� 

กั�ริเจำริญิเติบิโติและยั�งย่นในริะยะย�วสร้ิ�งผลติอบแทนกั�ริลงทนุ

ที�ดีผ่�นกั�ริลงทุนในริ้ป็แบบที�มีค์ว�มเหม�ะสมสอดค์ล้องกัับ

สถึ�นกั�ริณ์และแนวโน้มใหม่ (New Normal Trend)

2.3.2 ปัจจัยความเส่�ยงจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลย่ท่�ส่งผลกระทบต่่อการดำาเนินธุรกิจ
แบบเดิม (Technology Disruption)
ปั็จำจำุบันเทค์โนโลยีและดิจำิทัลมีแนวโน้มพื่ัฒน�อย่�งริวดเริ็ว 

ป็ริะกัอบกับักั�ริเกัดิวถิึีใหม่ (New Normal) หลงัวิกัฤติโค์วิด-19 

ยิ�งเป็็นติัวเร่ิงให้บริิษััทต่ิ�งๆ แสวงห�และนำ�เทค์โนโลยีใหม่ 
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(Emerging Technology) เข้�ม�ใช้ เพื่่�อเพิื่�มค์ว�มย่ดหยุ่น

ในกั�ริดำ�เนินง�น สร้ิ�งค์ว�มส�ม�ริถึในกั�ริแข่งขัน สร้ิ�ง 

ค์ว�มแติกัต่ิ�งท�งธุรุิกัจิำ หร่ิอสร้ิ�งโอกั�สท�งธุรุิกัจิำใหม่ ๆ นอกัจำ�กัน้� 

ค์ว�มกั้�วหน้�ท�งเทค์โนโลยีอ�จำจำะเข้�ม�เป็ลี�ยนแป็ลงหริ่อ

ทดแทนริ้ป็แบบกั�ริทำ�ธุุริกัิจำ กัริะบวนกั�ริผลิติ วิธุีกั�ริทำ�ง�น 

หริ่อผลิติภัณฑ์์แบบเดิม (Technology Disruption) ติัวอย่�ง 

กั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงเทค์โนโลยทีี�กัริะทบติอ่บริษัิัทฯ ไดแ้กั ่เทค์โนโลยี

ดิจำิทัลหริ่อกั�ริใช้ป็ัญญ�ป็ริะดิษัฐ์ (Artificial Intelligence : AI) 

เทค์โนโลยีหุ่นยนติ์ กั�ริวิเค์ริ�ะห์ข้อม้ลขั�นส้ง และกั�ริพื่ัฒน�

ด้�น SMART Factory ในอตุิส�หกัริริม ทำ�ให้กัริะบวนกั�ริผลติิ

และกั�ริดำ�เนินง�นมีป็ริะสิทธิุภ�พื่ส้งขึ�น ห�กับริิษััทฯ ไม่นำ�

เทค์โนโลยีม�ป็ริับใช้อย่�งเหม�ะสมและทันเวล� อ�จำส่งผล 

กัริะทบติ่อค์ว�มส�ม�ริถึในกั�ริแข่งขันของบริิษััทฯ ได้

การบริหารคุวัามเส่่�ยุง 

บริิษััทฯ ได้ติั�งเป็้�หม�ยเพื่่�อมุ่งใช้ป็ริะโยชน์จำ�กัเทค์โนโลยีใน

กั�ริเติริียมค์ว�มพื่ริ้อมกัับกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงในอน�ค์ติ เพ่ื่�อยกั

ริะดับค์ว�มส�ม�ริถึในกั�ริแข่งขัน สริ้�งค์ว�มได้เป็รีิยบเหน่อ

ค์้่แข่ง และส�ม�ริถึติอบสนองค์ว�มติ้องกั�ริของล้กัค์้�ได้ดียิ�ง

ขึ�น ริวมถึึงแสวงห�โอกั�สท�งธุุริกัิจำใหม่ ๆ ซึึ่�งกัำ�หนดแนวท�ง

ในกั�ริแสวงห�โอกั�สและสริริห�เทค์โนโลยีใหม่ ๆ (Emerging 

Technology) เพ่ื่�อสริ้�งกั�ริเติิบโติในธุุริกัิจำ และส่งเสริิม 

กั�ริเข้�ถึึงและเรีิยนร้ิ้เทค์โนโลยีใหม่เพื่่�อรัิกัษั�ค์ว�มส�ม�ริถึใน

กั�ริแข่งขันของธุุริกิัจำ และเทค์โนโลยีที�สนับสนุนเป็้�หม�ยด้�น

ค์ว�มยั�งย่นของบริิษััทฯ กั�ริสริ้�งค์ว�มริ่วมม่อด้�นกั�ริศึกัษั�

และทดลองใช้เทค์โนโลยี เพื่่�อป็รัิบป็รุิงป็ริะสิทธุิภ�พื่และลด

ติ้นทุนในกั�ริดำ�เนินง�น ศึกัษั� ติิดติ�ม ริวมถึึงพัื่ฒน�ป็ริับป็ริุง 

กัริะบวนกั�รินำ�เทค์โนโลยีม�ใช้ ทั�งน้� เพื่่�อเพิื่�มค์ว�มส�ม�ริถึใน

กั�ริแข่งขันให้กัับธุุริกิัจำที�มีอย้่ในป็ัจำจำุบัน และติ่อยอดหริ่อสริ้�ง

ม้ลค์่�เพื่ิ�มจำ�กักั�ริพื่ัฒน�ผลิติภัณฑ์์ใหม่ ๆ กั�รินำ�เทค์โนโลยี

เข้�ม�ใช้เพื่่�อป็ริับป็ริุงป็ริะสิทธุิภ�พื่กั�ริดำ�เนินง�นริองริับ

สนับสนุนกั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำริ้ป็แบบใหม่ในอน�ค์ติ (Organization 

Transformation) โดยกัำ�หนดวัติถึุป็ริะสงค์์และผลลัพื่ธุ์เป็็น 3 

ริะดับ ได้แกั่

1. มุ่งเน้นกั�ริป็รัิบป็รุิงป็ริะสิทธุิภ�พื่และเพื่ิ�มผลผลิติ 

2. เน้นกั�ริป็รัิบเป็ลี�ยนกัริะบวนกั�ริและวิธุีทำ�ง�นและกั�ริใช้

กั�ริวิเค์ริ�ะห์ข้อม้ลขั�นส้ง 

3. เน้นกั�ริสริ้�งโอกั�สในกั�ริทำ�ธุุริกิัจำใหม่ หริ่อเป็ลี�ยนแป็ลง

ริ้ป็แบบของธุุริกิัจำเดิม

2.3.3 ปัจจัยความเส่�ยงด้านภัิยคุกคามไซ่เบอร์
และการรักษัาความปลอดภิัยข้องข้้อม้ล 
(Cyber Threat & Data Security Risk)
บริิษััทฯ ตัิ�งเป็้�หม�ยในกั�ริมุ่งส้่กั�ริเป็็นองค์์กัริที�ขับเค์ล่�อน

ด้วยข้อม้ล เพื่่�อยกัริะดับค์ว�มส�ม�ริถึในกั�ริแข่งขันและสริ้�ง 

ค์ว�มย่ดหยุ่นริองริับโลกัธุุริกัิจำที�มีค์ว�มซึ่ับซึ่้อนและมีค์ว�มไม่

แน่นอนส้งทำ�ให้มีกั�รินำ�เทค์โนโลยีดิจำิทัล และกั�ริใช้ Internet 

of Thing (IoT) ที�เพื่ิ�มม�กัขึ�นไมว่�่จำะเป็น็กั�ริทำ�ง�น กั�ริป็ริะชมุ

บนแพื่ลติฟอริ์มออนไลน์ กั�ริป็ริะยุกัติ์ใช้หุ่นยนติ์ กั�ริจำัดเกั็บ

และบริหิ�ริขอ้ม้ลบน Cloud หริอ่กั�ริใช ้AI ออกัแบบและบริหิ�ริ

ริะบบห่วงโซึ่่อุป็ท�น ในท�งกัลับกัันกั�ริโจำมตีิท�งไซึ่เบอริ์กั็มี

เทค์นิค์และริ้ป็แบบที�พัื่ฒน�เพิื่�มม�กัขึ�นเช่นกััน นอกัจำ�กัน้�ยัง

อ�ศัยกัริะแสข่�วเด่นของโลกัเป็็นช่องท�งในกั�ริหลอกัลวงท�ง

ไซึ่เบอริ์เพิื่�มม�กัขึ�นด้วย ซึ่ึ�งอ�จำนำ�ไป็ส้่ป็ัจำจำัยค์ว�มเสี�ยงด้�น

ภัยคุ์กัค์�มไซึ่เบอริ์ (Cyber Threat) ทั�งริะบบกั�ริผลิติและ

โค์ริงข่�ยป็ฏิิบัติิง�นที�ติ่อเช่�อมโยงกัับโค์ริงข่�ยอินเทอริ์เน็ติโดย

อ�จำทำ�ให้ริะบบกั�ริผลิติหริ่อริะบบป็ฏิิบัติิกั�ริหยุดชะงักั หริ่อ

เกิัดกั�ริริั�วไหลของข้อม้ลสำ�ค์ัญในกั�ริดำ�เนินง�นหริ่อข้อม้ล 

ส่วนบุค์ค์ลของค์้่สัญญ� ค์้่ค์้� (Confidentiality and Personal 

Data Breach) บริิษััทฯ จำึงให้ค์ว�มสำ�ค์ัญในกั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริ

ค์ว�มเสี�ยงด้�นภัยค์ุกัค์�มท�งไซึ่เบอริ์ กั�ริริักัษั�ค์ว�มป็ลอดภัย

ของขอ้ม้ล ริวมทั�งกัำ�กับัดแ้ลใหม้กีั�ริดำ�เนนิกั�ริใหส้อดค์ลอ้งกับั

กัฎหม�ย กัฎริะเบียบที�เกัี�ยวข้อง เช่น พื่.ริ.บ.ค์ุ้มค์ริองข้อม้ล

ส่วนบคุ์ค์ล พื่.ริ.บ.กั�ริรัิกัษั�ค์ว�มมั�นค์งป็ลอดภยัไซึ่เบอร์ิ เป็็นต้ิน 

ซึ่ึ�งห�กับริษัิัทฯ ไม่ส�ม�ริถึดำ�เนินกั�ริเพื่่�อบริหิ�ริจัำดกั�ริค์ว�มเสี�ยง

ดังกัล่�วได้ จำะกัริะทบติ่อค์ว�มติ่อเน่�องในกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำ  

ค์ว�มน่�เช่�อถึ่อ ภ�พื่ลักัษัณ์ ช่�อเสียง ริวมถึึงอ�จำเกิัดค์ดีฟ้อง

ริ้องค์่�เสียห�ยติ่�งๆ ติ่อบริิษััทฯ อย่�งมีนัยสำ�ค์ัญ

การบริหารคุวัามเส่่�ยุง 

บริิษััทฯ กัำ�หนดม�ติริกั�ริป็้องกัันและลดผลกัริะทบจำ�กัภัย

ค์ุกัค์�มไซึ่เบอริ์อย่�งติ่อเน่�องผ่�นม�ติริกั�ริสำ�ค์ัญ โดยจำัด 

ทำ�และป็ริะกั�ศข้อกัำ�หนดบริิษััทฯ ว่�ด้วยนโยบ�ยค์ว�มมั�นค์ง 

ป็ลอดภัยเทค์โนโลยีส�ริสนเทศ เพื่่�อให้กั�ริใช้ง�นริะบบ

ส�ริสนเทศหริ่อเค์ริ่อข่�ยเป็็นไป็อย่�งมีป็ริะสิทธุิภ�พื่ และจำัดทำ�

เป็็นแนวป็ฏิิบัติิสำ�หรัิบบริิษััทฯ มีกั�ริพัื่ฒน�โค์ริงสร้ิ�งพื่่�นฐ�น 

ริะบบค์ว�มป็ลอดภัยท�งเทค์โนโลยีส�ริสนเทศ ในกั�ริบริิห�ริ

ค์ว�มป็ลอดภัยของข้อม้ล ติิดติ�มและริะวังภัยค์ุกัค์�มใหม่ ๆ 

ทั�งในส่วนสำ�นักัง�นและริะบบโริงง�นริวมทั�งติริวจำป็ริะเมิน

ริะบบเป็็นป็ริะจำำ�เพื่่�อให้ส�ม�ริถึว�งแผนป็้องกัันเชิงริุกักั่อนที�

จำะถึ้กัโจำมตีิ มีกั�ริรัิบม่อภัยค์ุกัค์�มกั�ริโจำมตีิด้�นไซึ่เบอริ์ และ

แผนกั�ริกั้้ค์่นริะบบส�ริสนเทศเป็็นป็ริะจำำ�เพื่่�อให้ส�ม�ริถึริับม่อ

กัับเหตุิกั�ริณ์ได้อย่�งทันท่วงที ลดผลกัริะทบค์ว�มเสียห�ย

ของริะบบส�ริสนเทศริวมถึึงกั�ริจำัดทำ�ริะบบบริิห�ริค์ว�มมั�นค์ง

ป็ลอดภัยส�ริสนเทศติ�มม�ติริฐ�นส�กัล และแนวป็ฏิิบัติิด้�น

ค์ว�มป็ลอดภัยของสินทริัพื่ย์ติ�มม�ติริฐ�นส�กัลที�เกัี�ยวข้อง 

สริ้�งค์ว�มติริะหนักัร้ิ้ด้�นค์ว�มป็ลอดภัยไซึ่เบอริ์ที�เกัี�ยวกัับ 

ภัยค์ุกัค์�มให้ทันกัับสถึ�นกั�ริณ์และร้ิป็แบบกั�ริโจำมติีใหม่ ริวม

ถึึงกั�ริใช้เทค์โนโลยีดิจำิทัลที�เพิื่�มม�กัขึ�นแบบกั้�วกัริะโดด เช่น  

กั�ริให้ค์ว�มริ้เ้กัี�ยวกับัลักัษัณะกั�ริโจำมตีิ วธิุกีั�ริป็ฏิบัิติ ิกั�ริป้็องกันั 
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และกัฎหม�ยเทค์โนโลยีส�ริสนเทศที�เกัี�ยวข้องให้กัับพื่นักัง�น

อย่�งต่ิอเน่�อง เพื่่�อป็ล้กัฝั่งให้พื่นักัง�นมีค์ว�มริะมัดริะวังกั�ริใช้

ริะบบส�ริสนเทศม�กัขึ�น ติดิติ�มกัฎหม�ย และหร่ิอกัฎริะเบยีบ 

ที�เกัี�ยวข้องกัับค์ว�มมั�นค์งป็ลอดภัยเทค์โนโลยีส�ริสนเทศอย่�ง 

ต่ิอเน่�อง ริวมถึึงเติริียมกั�ริพื่ิจำ�ริณ�จัำดห�ริะบบเทค์โนโลยีเพ่ื่�อ

ริองริับกั�ริจำัดกั�ริข้อม้ลส่วนบุค์ค์ลที�บริิษััทฯ ถึ่อค์ริองติ�มหลักั

เกัณฑ์์ที�กัฎหม�ยกัำ�หนด ส่�อส�ริ จำดักั�ริฝึ่กัอบริม สร้ิ�งค์ว�มริ้้

ค์ว�มเข้�ใจำให้กัับพื่นักัง�น 

2.3.4 ปัจจัยความเส่�ยงด้านความขั้ดแย้ง
ข้องประเทศรัสเซ่่ย-ย้เครน
ผลกัริะทบจำ�กัค์ว�มขัดแย้งของป็ริะเทศริัสเซึ่ีย-ย้เค์ริน ติั�งแต่ิ

ปี็ 2565 ส่งผลกัริะทบต่ิอเศริษัฐกิัจำและกั�ริค้์�ของโลกั ซึึ่�งห�กั

ค์ว�มขดัแย้งดงักัล่�วมคี์ว�มย่ดเย่�อเป็็นริะยะเวล�น�น หริอ่เกิัด

เหติุกั�ริณ์ในท�งลบที�ส่งผลกัริะทบต่ิอเศริษัฐกัิจำโลกัและเศริฐกัิจำ

ของป็ริะเทศ ริวมถึึงส่งผลกัริะทบติ่อกั�ริค์้�และกั�ริขนส่ง  

กั�ริข�ดแค์ลนพื่ลังง�น กั�ริข�ดแค์ลนสินค้์�โภค์ภัณฑ์ ์จำนทำ�ให้

ริ�ค์�สินค์้�ติ่�งๆ เพื่ิ�มส้งขึ�นเช่น ริ�ค์�นำ��มันเพื่ิ�มส้งขึ�น ริวมถึึง

กั�ริเกัดิภ�ะเงนิเฟอ้ เป็็นติน้ จำนทำ�ใหก้ัริะทบติอ่ติน้ทุนกั�ริดำ�เนนิ

ง�นของบริษัิัทฯ หริอ่จำ�กัค์ว�มขดัแยง้ดงักัล�่วทำ�ใหเ้ศษัฐกัจิำโลกั

ชะลอติัวหริ่อถึดถึอย กั็อ�จำส่งผลกัริะทบติ่อเศริษัฐกัิจำโดยริวมได้

การบริหารคุวัามเส่่�ยุง 

บริิษััทฯ มีกั�ริติิดติ�มสถึ�นกั�ริณ์โลกัและสถึ�นกั�ริณ์ ใน

ป็ริะเทศอย่�งใกัล้ชิด อย่�งไริกั็ดี บริิษััทฯ ไม่ได้มีกิัจำกัริริมท�ง

ธุุริกัิจำกัับกัลุ่มป็ริะเทศดังกัล่�ว จำึงไม่ได้ริับผลกัริะทบท�งติริง 

แติ่ได้ริับผลกัริะทบท�งอ้อมจำ�กัริ�ค์�นำ��มันในป็ริะเทศที�เพื่ิ�มส้ง

ขึ�น อย่�งไริก็ัดี สัดส่วนติ้นทุนพื่ลังง�นเม่�อเทียบกัับติ้นทุนริวม

ของบริิษััทฯ มีสัดส่วนน้อยม�กั จำึงไม่กัริะทบติ่อติ้นทุนริวมใน

กั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทฯ และห�กัเกัิดเหตุิกั�ริณ์ที�เศริษัฐกัิจำ

โลกัชะลอติัวหริ่อถึดถึอย บริิษััทฯ กั็มีแผนริองริับในกั�ริดำ�เนิน

ง�นของบริิษััทฯ เพื่่�อให้ส�ม�ริถึดำ�เนินง�นที�สำ�ค์ัญได้ติ�ม 

เป็้�หม�ยที�ว�งไว้
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นวัต่กรรมและการเผยแพื่ร่นวัต่กรรม

ด้วยกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงอย่�งริวดเริ็วของเทค์โนโลยี กั�ริแข่งขัน 

สภ�พื่แวดล้อมท�งธุุริกัิจำ ทั�งภ�ยในและภ�ยนอกัองค์์กัริ ในป็ี 

2564 ทำ�ให้บริิษััทฯ ได้เล็งเห็นค์ว�มสำ�ค์ัญของกั�ริพัื่ฒน�

นวัติกัริริมเพื่่�อรัิบม่อกัับกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลง จำึงได้มีกั�ริศึกัษั� 

ค์ดิค้์น เพื่่�อนำ�นวตัิกัริริมและเทค์โนโลยมี�ใช้ในกัริะบวนกั�ริผลติิ

และมุ่งมั�นที�จำะพื่ัฒน�ธุุริกัิจำไป็ส้่อุติส�หกัริริมป็ล�ยนำ�� โดยได้

ริับค์ว�มริ่วมม่อจำ�กัสถึ�บันวิจำัยติ่�ง ๆ ของภ�ค์ริัฐและเอกัชน 

เพื่่�อริ่วมกัันวิจำัย ค์ิดค์้น และพื่ัฒน�ผลิติภัณฑ์์ใหม่ ๆ เพ่ื่�อเพิื่�ม

ป็ริะสทิธุภิ�พื่ในกัริะบวนกั�ริผลติิและเพื่ิ�มมล้ค์�่ของสนิค์�้ อกีัทั�ง 

นำ�ไป็ส้่กั�ริสริ้�งนวัติกัริริมและเทค์โนโลยีอย่�งยั�งย่น 

1. แผ่นป้รองปศุสัต่ว์ 
จำ�กัป็ัญห�สุขภ�พื่และสวัสดิภ�พื่ของสัติว์ ในฟ�ริ์มป็ศุสัติว์ 

สภ�พื่แวดล้อม ค์ว�มเป็็นอย้่ กั�ริเกิัดแผลกัดทับ หร่ิอค์ว�มช่�น

แฉะของพื่่�นในฟ�ริ์ม ทำ�ให้บริิษััทฯค์ิดค์้นและพื่ัฒน�แผ่นย�ง

ป้็ริองป็ศุสัติว์ ริ่วมกัับวิทย�ลัยน�น�ช�ติิ มห�วิทย�ลัยสงขล�

นค์ริินทริ์ ในกั�ริพัื่ฒน�เพื่่�อได้ลักัษัณะที�เหม�ะสมกัับกั�ริใช้ง�น 

มกีั�ริริะบ�ยค์ว�มช่�นไดด้ ีลดกั�ริสะสมของเช่�อโริค์ที�จำะนำ�ม�ซึ่ึ�ง

กั�ริติิดเช่�อท�งผิวหนังจำนกั่อให้เกัิดกั�ริเจ็ำบป็�วย 

ง�นวิจำัยดังกัล่�วเป็็นกั�ริพัื่ฒน�ผลิติภัณฑ์์เพ่ื่�อเพิื่�มม้ลค์่�ของ

อุติส�หกัริริมกั�ริแป็ริริ้ป็ผลิติภัณฑ์์จำ�กัย�งพื่�ริ�และเพื่ิ�มขีด

ค์ว�มส�ม�ริถึในกั�ริแข่งขันของอุติส�หกัริริมย�งพื่�ริ�ใน

ป็ริะเทศ นอกัจำ�กัน้�ยังเป็็นส่วนหนึ�งในกั�ริเพิื่�มค์ุณภ�พื่ชีวิติ

ในภ�พื่ริวมให้กัับเกัษัติริกัริ ริวมถึึงสุขภ�พื่และสวัสดิภ�พื่ของ

สัติว์ (Animal Welfare) ในอุติส�หกัริริมป็ศุสัติว์ โดยบริิษััทฯ 

มีค์่�ใช้จำ่�ยในกั�ริวิจำัยและพื่ัฒน� 1,500,000 บ�ท ในป็ี 2565 

ได้มีกั�ริทำ�วิจำัยเพิื่�มเติิมเพ่ื่�อขย�ยติล�ดไป็ยังติล�ดป็ศุสัติว์สุกัริ  

ผลกั�ริทดสอบที�ไดร้ิบัส�ม�ริถึลดติน้ทุนในกั�ริผลติิลง 30% และ

มีแผนที�จำะขย�ยติล�ดในป็ี 2566

โดยง�นวิจำัยได้ผ่�นกั�ริทดสอบกั�ริผลิติเป็็นที�สำ�เร็ิจำ จำนได้

เง่�อนไขกั�ริผลิติที�เหม�ะสมและเริิ�มดำ�เนินกั�ริผลิติผลิติภัณฑ์์ 

ภ�ยใติ้เค์ร่ิ�องหม�ยกั�ริค์้� cattleFlex ติั�งแติ่ป็ี 2565 เป็็นติ้น 
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2. หุ่นยนต่์ดึงยาง 
บริิษััทฯ ได้มีกั�ริศึกัษั�และวิจำัยพื่ัฒน�หุ่นยนติ์ดึงย�ง เพ่ื่�อเพิื่�ม

ป็ริะสิทธุิภ�พื่และค์ว�มริวดเริ็วในกัริะบวนกั�ริผลิติและทดแทน

กั�ริใช้แริงง�นค์น เพื่่�อช่วยลดค์ว�มเสี�ยงจำ�กัค์ว�มเม่�อยล้�ของ

แริงง�นค์นหริ่อโอกั�สในกั�ริเกิัดอุบัติิเหตุิจำ�กักั�ริป็ฏิิบัติิง�น 

อีกัทั�งยังส�ม�ริถึทำ�ง�นได้ริวดเริ็วและติ่อเน่�องเป็็นเวล�น�น 

โดยหุ่นยนติ์ดึงย�ง 1 ติัว ส�ม�ริถึดึงย�งได้ป็ริะม�ณ 7 ติัน

ติ่อ 1 เค์ริ่�องจำักัริ ส�ม�ริถึช่วยให้บริิษััทฯ ดำ�เนินง�นได้ติ�ม 

แผนที�ว�งไว้ อีกัทั�งช่วยลดอ�กั�ริบ�ดเจำ็บ และลดอัติริ�กั�ริ

ล�ออกัของพื่นักัง�นได้ สำ�หรัิบป็ี 2566 บริิษััทฯ จำะมีกั�ริ

ลงทุนในกั�ริติิดติั�งหุ่นยนติ์ดึงย�งอีกัจำำ�นวน 7 ติัว ใช้งบลงทุน

ป็ริะม�ณ 30 ล้�นบ�ทเพื่่�อเพื่ิ�มป็ริะสิทธุิภ�พื่ในกั�ริดำ�เนินง�น

ให้สอดค์ล้องกัับแผนกั�ริข�ยที�เพื่ิ�มขึ�น 

3. โครงการโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) 
โค์ริงกั�ริที�จำะนำ�เทค์โนโลยีดิจำิทัลเข้�ม�ใช้พื่ัฒน�กัริะบวน 

กั�ริผลิติของบริิษััทฯ และกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริภ�ยในโริงง�น เพื่่�อ

ป็ริับป็ริุงและพื่ัฒน�กัริะบวนกั�ริผลิติและกั�ริทำ�ง�นภ�ยใน

องค์์กัริให้มีค์ว�มริวดเริ็ว แม่นยำ� และมีป็ริะสิทธุิภ�พื่ม�กัยิ�งขึ�น 

ประโยชน์ที�คาดว่าจำะได้ร่บ
1. กั�ริเพื่ิ�มป็ริะสิทธิุภ�พื่ในกัริะบวนกั�ริผลิติ  (Process 

Improvement) โดยส�ม�ริถึด้ข้อม้ลแบบ Real time ได้ 

เพื่่�อป็ริับป็ริุงป็ริะสิทธุิภ�พื่กั�ริผลิติ และส�ม�ริถึบริิห�ริ

จำัดกั�ริกัริะบวนกั�ริผลิติได้อย่�งเป็็นริะบบและริวดเริ็ว

ม�กัยิ�งขึ�น 

2. กั�ริจำัดกั�ริข้อม้ลอย่�งเป็็นริะบบและใช้ข้อม้ลริ่วมกััน 

ทำ�ง�นอย่�งมีป็ริะสิทธุิภ�พื่ด้วย KPI Analy t ics 

dashboards real time

3. กั�ริวิเค์ริ�ะห์ข้อม้ล (Data Analytic) ในทุกัขั�นติอน 

กั�ริผลิติ เพ่ื่�อนำ�ม�ป็ริะมวลผล วิเค์ริ�ะห์ และเป็็นข้อม้ล

ในกั�ริจัำดกั�ริให้ดียิ�งขึ�น 

4. กั�ริเช่�อมโยงข้อม้ลองค์์กัริส้่ริะบบออนไลน์ (Online) เช่น 

เช่�อมโยงข้อม้ลด้�นกั�ริผลิติ กั�ริค์วบค์มุคุ์ณภ�พื่ กั�ริบัญชี 

กั�ริเงิน เป็็นติ้น 

5. กั�ริป็รัิบป็ริงุริะบบบญัชีใหเ้ป็น็ ERP เพื่่�อริองรัิบกั�ริทำ�ง�น

และกั�ริเช่�อมโยงกัับไลน์กั�ริผลิติในอน�ค์ติ
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บริษัทฯ มุ่งมั่นในการรักษาการกำากับดูแลกิจำการให้อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ  
ในปี 2565 ได้รับคะแนนการประเมินการกำากับดูแลกิจำการในระดับ 5 ดาว 
“ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ 
ESG100 ท่ีมีการดำาเนินงานโดดเด่นด้านสัิ่งแวดล้อม  
สัังคมและธรรมาภิบาล (Environmental Social and  
Govern ance: ESG) ในกลุ่มธุรกิจำการเกษตร (Agribusiness)

บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
ข อ ง อ ง ค์ ก ร  C a r b o n  F o o t p r i n t  f o r  
Organization (CFO) จำากองค์การบริหารจำัดการ
ก๊าซเรือนกระจำก (องค์การมหาชน)

บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW 2565 ท่ีดำาเนินธุรกิจำ
ควบคู่กับการดูแลส่ิังแวดล้อม สัังคมด้วยหลักบรรษัทภิบาล 
ตามแนวทาง ESG และเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน 
แห่งสัหประชาชาติ (SDGs)

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทจำดทะเบียนที่มี 
รายช่ือ อยู่ในหุ้นย่ังยืน Thailand Sustainability Investment 
(THSI)ประจำำาปี 2565

รางวัลในปี 2565
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สรุปผลการดำาเนินงานด้านสิ�งแวดล้อม 
สังคม และ เศรษัฐกิจ

สรุปผลการดำาเนินงานท่�สำาคัญในปี 2565
1. กั�ริติิดติั�งแผงผลิติพื่ลังง�นไฟฟ้�จำ�กัพื่ลังง�นแสงอ�ทิติย์ 

(Solar rooftop) จำ�กัเดิมกัำ�ลังกั�ริผลิติ 1 เมกัะวัติต์ิ เพื่ิ�มขึ�น

อีกั 3 เมกัะวัติติ์ (เริิ�มจำ่�ยไฟเข้�ริะบบไติริม�สที� 4/2565)  

ส่งผลให้บริิษััทฯ มีพื่ลังง�นไฟฟ้�จำ�กัพื่ลังง�นแสงอ�ทิติย์ 

ขน�ดกัำ�ลังกั�ริผลิติ 4 เมกัะวัติติ์ เพื่่�อใช้เป็็นพื่ลังง�นทดแทน

ในกัริะบวนกั�ริผลิติย�งแท่งแห่งที� 1 (STR1) โริงง�นย�งแผ่น

ริมค์วัน และโริงง�นสินค์้�สำ�เริ็จำริ้ป็ โดยในป็ี 2565 พื่ลังง�น

ทดแทนจำ�กัแสงอ�ทติิยข์องบริษัิัทฯ ส�ม�ริถึลดกั�ริซ่ึ่�อพื่ลงัง�น 

จำ�กักั�ริไฟฟ้�ส่วนภ้มิภ�ค์ริวมทั�งสิ�น 1,556.278 เมกัะวัติติ์

ชั�วโมงติอ่ป็ ี ค์ดิเป็น็เงนิป็ริะม�ณ 6.23 ล�้นบ�ท และลดป็ริมิ�ณ 

กั�ริป็ล่อยก๊ั�ซึ่เริอ่นกัริะจำกัได้ป็ริะม�ณ 778 ตินัค์�ร์ิบอนไดออกัไซึ่ด์

เทียบเท่�

หมายเหตุ 
• ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทั้งปี 4 บาท / หน่วย 
• พลังงานไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ – ชั่วโมง ปล่อยก๊าซเรือนกระจำก 0.4999 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
• ค่าก๊าซหุงต้ม เฉลี่ย 20.61 บาท / หน่วย 
• พลังงานจำากก๊าซหุงต้ม 1 กิโลกรัม ปล่อยก๊าซเรือนกระจำก 1.4621 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

2. กั�ริดำ�เนินโค์ริงกั�ริผลิติกั๊�ซึ่ชีวภ�พื่ที�กัำ�ลังผลิติขน�ด 2 

เมกัะวัติติ์ เพ่ื่�อใช้เป็็นพื่ลังง�นทดแทน 2 ส่วน ค์่อ 

2.1 ทดแทนพื่ลังง�นค์ว�มริ้อนสำ�หริับอบย�งในกัริะบวน 

กั�ริผลติิย�งแท่งเฟส 1 (STR1) โดยลดกั�ริซ่ึ่�อแก๊ัสหุงต้ิมลงได้ 

453,877 กัิโลกัรัิม ค์ิดเป็็นจำำ�นวนเงินป็ริะม�ณ 9.35 ล้�น

บ�ท และลดป็ริิม�ณกั�ริป็ล่อยกั๊�ซึ่เร่ิอนกัริะจำกัได้ 663.6 

ติันค์�ริ์บอนไดออกัไซึ่ด์เทียบเท่� 

2.2 ทดแทนพื่ลังง�นจำ�กักั�ริไฟฟ้�ส่วนภมิ้ภ�ค์ได้ 5,037 เมกัะ

วตัิต์ิชั�วโมงติ่อป็ี ค์ิดเป็็นป็ริะม�ณ 20.15 ล้�นบ�ท และ

ลดป็ริิม�ณกั�ริป็ล่อยกั๊�ซึ่เริ่อนกัริะจำกัได้ 2,518.05 ติัน

ค์�ริ์บอนไดออกัไซึ่ด์เทียบเท่�

หริ่อกัล่�วค์่อ ในป็ี  2565 โค์ริงกั�ริผลิติกั๊�ซึ่ชีวภ�พื่ 

ผลิติพื่ลังง�นชดเชยมีม้ลค์่�ริวมเท่�กัับ 29.50 ล้�นบ�ท และ

ลดป็ริิม�ณกั�ริป็ล่อยกั๊�ซึ่เร่ิอนกัริะจำกัได้ทั�งสิ�น 3,181.65 ติัน

ค์�ริ์บอนไดออกัไซึ่ด์เทียบเท่�

โครงการ
Solar Rooftop & Biogas

ชิดเชิยการใชิ้พื่ลังงาน
ม้ลค่าชิดเชิย 

(บาท)
ลดการปล่อยก๊าซ่เรือนกระจก

(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซ่ด์เท่ยบเท่า)

ชดเชยพลังงานไฟฟ้า 
5,037,100.00 

กิโลวัตต์ - ชั่วโมง
20,148,400.00 2,518,046.29

ชดเชยพลังความร้อน 
ก๊าซหุงต้ม

453,877 กิโลกรัม
9,354,404.97 663,613.56

รวมม้ลค่าชิดเชิยการใชิ้พื่ลังงาน / ลดการปล่อยก๊าซ่เรือนกระจก
 

29,502,804.97 3,181,659.85
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ผลการดำาเนินงานด้านสิ�งแวดล้อม

ปริมาณการผลิตและการใช้ว่ตถุุดิบ

ข้้อม้ลการดำาเนินงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ปริมาณการผลิต่ (พื่ันต่ัน) 358.82 452.48 446.09

ปริมาณวัต่ถุุดิบ (พื่ันต่ัน) 367.53 527.35 356.21

ปริมาณวัสดุนำากลับมาใชิ้ใหม่ (พื่ันต่ัน) 2.28 0.84 3.20

ปริมาณการใช้พิล่งงาน

ข้้อม้ลการดำาเนินงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ปริมาณการใชิ้พื่ลังงาน (พื่ันลิต่ร)
• น้ำามันดีเซล 212.59 219.97 731.82

ปริมาณความร้อนและไอน�ำา (เมกะวัต่ต่์)
• LPG

45.35
45.35

63.10
63.10

108.45
108.45

ปริมาณพื่ลังงานทดแทน (เมกะวัต่ต่์)
• เชื้อเพลิงชีวมวล (ไม้ฟืน)
• เชื้อเพลิงชีวมวล (ไม้สัับ)
• เชื้อเพลิงจำากวัสัดุหมุนเวียน CBG
• เชื้อเพลิงจำากก๊าซชีวภาพ 

340.56
5,481.67
      22.51

0

129.38
9,177.77

0.32
0

93.23
7,869.74

2.85
12.37

สัดส่วนการใชิ้พื่ลังงานทดแทน (%) 86.12 132.24 13.64

ค่าพื่ลังงานไฟฟ้า (กิกะวัต่ต่์ชิั�วโมง) 28.81 33.63 33.78

ค่าพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
• BIOGAS
• SOLAR CELL

1.32
0.00
1.32

3.84
2.60
1.24

6.26
5.04
1.22

สััดสั่วนการใช้ไฟฟ้าทดแทน (%) 4.58 11.42 18.53

ปริมาณนำ�าและคุณภาพินำ�า

ข้้อม้ลการดำาเนินงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

น�ำาออกระบบเฟส 1
• BOD (ตัน)
• COD (ตัน)
• SS (ตัน)
• PH

10.91
88.14
18.47

8.4

11.73
72.86

6.17
8.3

29.49 
88.79 
32.88 
 8.34 

น�ำาออกระบบเฟส 2*
• BOD (ตัน)
• COD (ตัน)
• SS (ตัน)
• PH

1.04
36.38

5.20
8.2

9.10
61.70
27.31

8.7

  45.16 
200.77 
 81.37 
  8.04 
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สำารมลพิิษทางอากาศ       

ข้้อม้ลการดำาเนินงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ระบบบำาบัดอากาศเฟส 1 
• SO

2
 (ตัน)

• NO
2
 (ตัน)

• H
2
S (ตัน)

14.16 

5.55 

0.08 

117.05 

3,257.98

9.44 

  324.60

4,182.49

 464.56

ระบบบำาบัดอากาศเฟส 2* 
• SO

2
 (ตัน)

• NO
2
 (ตัน)

• H2
S
 (ตัน)

1.43

0.84 

0.03 

253.19 

152.34 

1.05 

  180.43
1,965.80

     5.67 

หมายเหตุ : * ข้อมูลการดำาเนินงานของเฟสั 2 จำะมีฐานข้อมูลเริ่มตั้งแต่ปี 2563 เนื่องจำากได้มีการจำัดตั้งโรงงานเสัร็จำในปี 2563

ค่าใช้จำ่ายด้านการจำ่ดการมลพิิษสำิ�งแวดล้อม               

ข้้อม้ลการดำาเนินงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ค่าใช้จำ่ายระบบมลพิษทางน้ำา (ล้านบาท) 1.1 1.2 2.43

ค่าใช้จำ่ายระบบบำาบัดมลพิษทางอากาศ (ล้านบาท) 0.20 0.43      0.82

ค่าใช้จำ่ายในการดำาเนินระบบจำัดการสัิ่งแวดล้อม(ล้านบาท) 0.12 0.12 1.08

ผลการดำาเนินงานด้านสังคม

สำุขภาพิและความปลอดภ่ย       

ข้้อม้ลการดำาเนินงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

อัตราการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด (ราย) 68 34 12

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (ราย) 59 32 12

จำำานวนผู้เสัียชีวิตจำากอุบัติเหตุทั้งหมด (ราย) - - -

จำำานวนผู้เสัียชีวิตจำากอุบัติเหตุในพื้นที่ทำางาน (ราย) - - -

อัตราการเจำ็บป่วยและโรคจำากการทำางาน (ราย) - - -
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พิน่กงานและการพิ่ฒนาสำ่งคม

ข้้อม้ลการดำาเนินงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

จำานวนพื่นักงานทั�งหมด (คน)
• พนักงานประจำำา
• พนักงานรายวัน  

974
277
697

1,003
344
659

1,045
408
637

จำานวนพื่นักงานจำาแนกต่ามเพื่ศ (คน)
• ชาย
• หญิง

974
713
261

1,003
673
330

1,045
674
371

จำานวนพื่นักงานจำาแนกต่ามระดับ (คน)
• ระดับผู้บริหาร
• ระดับผู้จำัดการ
• ระดับปฏิบัติการ (เจำ้าหน้าที่)

9
18

303

9
22

256

8
15

311

จำาแนกต่ามอายุ (คน)
• อายุน้อยกว่า 30 ปี
• อายุ 30 - 50 ปี
• อายุมากกว่า 50 ปี 

108
195

29

429
517

57

463
499

83

จำานวนการจ้างงานพื่นักงานพื่ิการ (คน) 10 10 14

สัดส่วนพื่นักงานลาออก (%) 4.96% 2.73% 6.47%

การกลับมาทำางานหลังลาคลอด (คน)
• พนักงานที่ใช้สัิทธิลาคลอดบุตร
• พนักงานที่กลับมาทำางานหลังใช้สัิทธิลาคลอดบุตร

9
9

18
18

8
0*

จำานวนพื่นักงานท่�ได้รับการฝึกอบรมทั�งหมด (คน) 79 77 260

หลักส้ต่รอบรมภิายใน (จำานวน/หลักส้ต่ร)
จำานวนพื่นักงานท่�เข้้าร่วม (คน)
เวลาการฝึกอบรม (ชิั�วโมง)

2
48
12

2
49
24

6
143

54

หลักส้ต่รอบรมภิายนอก (จำานวน/หลักส้ต่ร)
จำานวนพื่นักงานท่�เข้้าร่วม (คน)
เวลาการฝึกอบรม (ชิั�วโมง)

19
31

108

13
15

162

44
117
730

การฝึกอบรม Online (จำานวน/หลักส้ต่ร)
จำานวนพื่นักงานท่�เข้้าร่วม (คน)
เวลาการฝึกอบรม (ชิั�วโมง)

-
-
-

4
13
84

-
-
-

จำานวนชิั�วโมงการฝึกอบรมเฉล่�ยข้องพื่นักงาน  (ชิั�วโมง/คน/ปี) 0.12 0.32 3.01

ค่าใชิ้จ่ายเฉล่�ยในการพื่ัฒนาบุคลากรต่่อปี (บาท/คน)
• พนักงาน
• ผู้จำัดการ
• ประธานและรองประธานเจำ้าหน้าที่บริหาร

1,969
10,917
69,152

530
4,781

225,950

881
6,351

63,920

ระดับความผ้กพื่ันต่่อองค์กรข้องพื่นักงาน (%) 69.51% 72.07% 81.52%

ค่าใชิ้จ่ายในการบริหารจัดการด้าน CSR (ล้านบาท) 1.43 3.24 4.43

หมายเหตุ :  *  พนักงานที่กลับมาทำางานหลังใช้สัิทธิลาคลอดบุตร ในปี 2565 มีพนักงานใช้สัิทธิลาคลอดบุตรจำำานวน 8 คน และ
  ยังไม่ครบกำาหนดลาคลอดในปี 2565 ทั้ง 8 คน
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ผลการดำาเนินงานด้านเศรษัฐกิจ

 

  
5.1 ข้อมูลทั่วไป 

 
ชื่อบริษัท (ไทย)  บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
ชื่อบริษัท (อังกฤษ)   North East Rubber Public Company Limited 
ชื่อยอ่หลักทรัพย ์ NER 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์จำกยำงพำรำ ได้แก่ ยำงแผน่รมควัน (Ribbed Smoked 

Sheet : RSS) ยำงแท่ง (Standard Thai Rubber 20 : STR20) และยำงผสม (Mixture 
Rubber)  เพื่อจ ำหน่ำยไปยังผูผ้ลติในอุตสำหกรรมยำนยนต์และกลุม่ผู้ค้ำคนกลำง ท้ังใน
ประเทศและตำ่งประเทศ  

ที่ต้ังส านักงานใหญ ่ เลขท่ี 398 หมู่ 4 ต ำบลโคกม้ำ อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 

ที่ต้ังสาขา/ส านักงานฝ่ายขาย - เลขท่ี 388 หมู่ 4 ต ำบลโคกม้ำ  อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบรุีรัมย์ 31140 
- เลขท่ี 388/1 หมู่ 4 ต ำบลโคกม้ำ อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย์ 31140 
- เลขท่ี 158 หมู่ 3 ต ำบลตะโกตำพ ิอ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย ์31140 
- เลขท่ี 589/156 อำคำรเซ็นทรัลซติี้ออฟฟิศทำวเวอร์  ช้ันท่ี 29 

ถนนเทพรัตน์ แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 
(ส ำนักงำนฝ่ำยขำย) 

- เลขท่ี 254 หมู่ที ่4 ต ำบลโคกม้ำ อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย์ 31140 
โทรศัพท์ (ส านักงานใหญ่) (66) 4466 6928 / (66) 4466 6929 
โทรสาร (ส านักงานใหญ่) (66) 4466 6212 / (66) 4466 6213 
เว็บไซต์ (URL) www.nerubber.com  

 
 

แผนที่ตัง้ส านักงานใหญ ่
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. ข้อมูลทั่วไปและขอ้มูลส าคัญอืน่  

ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
 

 

ภาพรวมในการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 25,202.70 
ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายเท่ากับ 25,172.06 ล้านบาท และรายได้อื่นเท่ากับ 30.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.88
และร้อยละ 0.12 ของรายได้รวมตามลำดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงวดปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 24,456.29 ล้านบาท แบ่งเป็น
รายได้จากการขายเท่ากับ 24,425.66 ล้านบาท และรายได้อื่น 30.63 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 99.87 และร้อยละ 0.13 ของ
รายได้รวมตามลำดับ 

 
ตารางแสดงรายได้จากการขายแยกตามผลิตภัณฑ์ มีดังนี้ 
 

รายได้จากการขายแยกตามผลิตภัณฑ์                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทผลิตภัณฑ ์ ปี 2565 ปี 2564 ผลต่างเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1) ยางแผ่นรมควัน (RSS) 3,666.12 14.55%  5,379.34   22.00%  (1,713.22) (31.85%) 
2) ยางแท่ง (STR) 11,689.99 46.38%  11,013.79   45.03%  676.20 6.14% 
3) ยางแท่งผสม (STR-Mixtures) 6,093.06 24.18%  4,293.23   17.55%  1,799.83 41.92% 
4) ยางแผ่นผสม (RSS-Mixtures) 3,720.12 14.76%  3,739.30   15.29%  (19.18) (0.51%) 
5) สินค้าสำเร็จรูป 2.77 0.01% - - 2.77 100.00% 
รายได้จากการขาย 25,172.06 99.88%  24,425.66   99.87%  746.40 3.06% 
รายได้อื่น 30.64 0.12%  30.63   0.13%  0.01 0.03% 
รวมรายได้ 25,202.70 100.00%  24,456.29  100.00%  746.41 3.05% 
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     การวิเคราะหผ์ลการดำเนินงาน 
   

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                                                                                                     หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2565 ปี 2564 ผลต่าง เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ปริมาณขาย (ตัน) 446,090  452,476   (6,386) (1.41%) 
รายได้จากการขายในประเทศ 16,702.15 66.35% 15,182.94 62.16% 1,519.21 10.01%  
รายได้จากการขายต่างประเทศ 8,469.91 33.65% 9,242.72 37.84% (772.81) (8.36%) 
รายได้จากการขายรวม 25,172.06 100.00% 24,425.66 100.00% 746.40 3.06%  
ต้นทุนขาย 22,116.16 87.86% 21,190.43 86.75% 925.73 4.37%  
กำไรขั้นต้น 3,055.90 12.14% 3,235.23 13.25% (179.33) (5.54%) 
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 601.46 2.39% 692.89 2.84% (91.43) (13.20%) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 164.33 0.65% 134.67 0.55% 29.66 22.03%  
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 103.36 0.41% 217.48 0.89% (114.12) (52.47%) 
ขาดทุน (กำไร) ทีย่ังไมเ่กิดขึ้นจากการวัด
มูลค่าตราสารอนุพันธ์ (5.53) (0.02%) 3.27 0.01% (8.80) (269.07%) 

กำไรจากการดำเนินงาน 2,192.27 8.71% 2,186.92 8.95% 5.35 0.24%  
ต้นทนุทางการเงนิ 421.07 1.67% 331.03 1.36% 90.04 27.20%  
กำไรก่อนรายได้อืน่ 1,771.20 7.04% 1,855.89 7.60% (84.69) (4.56%) 
รายได้อื่น 30.64 0.12% 30.63 0.13% 0.01 0.04%  
กำไรก่อนภาษเีงินได ้ 1,801.85 7.16% 1,886.52 7.72% (84.67) (4.49%) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 53.85 0.21% 36.33 0.15% 17.52 48.21%  
กำไรสำหรับปี 1,748.00 6.94% 1,850.19 7.57% (102.19) (5.52%)  

 
ผลการดำเนินงานปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯมีปริมาณขายสินค้ายางพาราจำนวน 446,090 ตัน ลดลง 

6,386 ตัน หรือลดลงร้อยละ 1.41 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 25,172.06 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 746.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.06 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยรายได้จากการขายในปี 2565 แบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 16,702.15 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.35 ของรายได้จากการขายรวม เพิ่มขึ้น 1,519.21 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.01 และรายได้จากการ
ขายต่างประเทศ 8,469.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.65 ของรายได้จากการขายรวม ลดลง 772.81 ล้านบาทหรือลดลง
ร้อยละ 8.36 เมื่อเทียบกับปี 2564 

รายได้จากการขายปี 2565 ที่เพ่ิมสูงขึ้นเกิดจากสถานการณร์าคายางที่ปรับตัวสูงข้ึนในช่วงครึ่งปีแรก เมื่อเทียบกับปี 2564  
ราคาขายสินค้ายางเฉลี่ยในปี 2565 สูงขึ้นร้อยละ 4.52 โดยรายได้ที่เพิม่ขึ้น แบ่งเป็นผลต่างดา้นด้านราคาที่ขยบัตัวสูงขึ้น อยูท่ี ่
1,046.63 ล้านบาท  และแบ่งเป็นผลตา่งลดลงด้านปรมิาณอยู่ท่ี 303.00 ล้านบาท 

 
 
 
 
 

69รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2565
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)



 

สำหรับรายได้จากการขายสามารถแยกได้ตามผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบระหว่างปี 2565 และปี 2564  ได้ดังนี ้ 

 
 

รายได้แยกตามประเภทสินคา้ 
สินค้าของบริษัทฯ สำหรับธุรกิจแปรรูปยางพารา สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์ยางแผ่นรมควัน ผลิตภัณฑ์

ยางแท่ง และผลิตภัณฑ์ยางผสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีธุรกิจสินค้าสำเร็จรูป คือ สินค้าแผ่นปูรองปศุสัตว์ ที่เริ่มมีรายได้ในปี 2565 
บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากรายการค้านั้นและสามารถวัด
มูลค่าของจำนวนรายได้ได้อย่างน่าเช่ือถือ ประกอบกับรายการขายรับรู้เป็นรายได้สุทธิจากส่วนลดเมื่อส่งมอบและโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินคา้ให้กับผู้ซือ้แล้ว   

ในปี 2564 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามประเภทสินค้า ประเภทยางแผ่นรมควัน (RSS) ร้อยละ 22 ยางแท่ง 
(STR) ร้อยละ 45 ยางแท่งผสม (STR-Mixtures) ร้อยละ 18 และยางแผ่นผสม (RSS-Mixtures) ร้อยละ 15 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2563 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามประเภทสินค้า ประเภทยางแผ่นรมควัน (RSS) ร้อยละ 20 ยางแท่ง (STR) ร้อยละ 
40 ยางแท่งผสม (STR-Mixtures) ร้อยละ 25 และยางแผ่นผสม (RSS-Mixtures) ร้อยละ 15 ตามลำดับ   

สำหรับปี 2565 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามประเภทสินค้า ประเภทยางแผ่นรมควัน (RSS) ร้อยละ 15 ยาง
แท่ง (STR) ร้อยละ 46 ยางแท่งผสม (STR-Mixtures) ร้อยละ 24 และยางแผ่นผสม (RSS-Mixtures) ร้อยละ 15   

  
โดยมีรายละเอยีดรายได้แยกตามประเภทสินค้าดังนี ้
 

1) รายได้จากการขายสินค้ากลุ่มผลติภัณฑ์ยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet : RSS)  
 บริษัทฯ เริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทยางแผ่นรมควันตั้งแต่ปี 2549 โดยมีกำลังการผลิตเริ่มแรกประมาณ 

40,000 ตันต่อปี จากน้ันก็ได้ขยายกำลังการผลิตเรื่อยมาจนในปจัจุบันมีกำลังการผลติประมาณ 60,000 ตันต่อป ี ซึ่งผลิตภัณฑ์ยางแผ่น
รมควันของบริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.
2520 โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนและเริ่มมีรายได้ดังกล่าวตั้งแต่วันที ่12 พฤศจิกายน 2550 ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิร้อยละ 100 จากการประกอบกิจการเป็นเวลา 8 ปี นับจากวันท่ีเริ่มมีรายได้ และได้รับการลดหย่อนภาษี
เงนิได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี นับจากครบกำหนด 8 ปี โดยปัจจุบันบริษัทฯ ใช้สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการ
ลงทุนด้านพัฒนาประสิทธิภาพเป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2564 – 1 กุมภาพันธ์ 2567 

 สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายยางแผ่นรมควันเพิ่มขึ้น 2,106.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.35 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจำนวน 39,346 ตันหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.17 จากยอดขายในประเทศมีปริมาณ 
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79,683 ตัน และยอดขายต่างประเทศ 20,774 ตัน ในส่วนของราคาขายเฉลี่ยเมื่อเทียบกับปีก่อนนั้นต่างกันเล็กน้อยมากจาก 53.56 
บาทต่อกิโลกรัม เป็น 53.55 บาทต่อกิโลกรัม ในป ี2564   
 

 สำหรับปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายยางแผ่นรมควันลดลง 1,713.22 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.85 เมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้า จากปริมาณการขายที่ลดลงจำนวน 41,256 ตันหรือลดลงร้อยละ 41.07 จากยอดขายในประเทศมีปริมาณ 44,819 ตัน 
และยอดขายต่างประเทศ 14,382 ตัน ในส่วนของราคาขายเฉลี่ยเมื่อเทียบกับปีก่อน มีราคาขายเฉลี่ยที่สูงขึ้นจาก 53.55 บาทต่อ
กิโลกรัม ในป ี2564 เป็น 61.93 บาทต่อกิโลกรัม ในป ี2565 
 

2) รายได้จากการขายสินค้ากลุ่มผลติภัณฑ์ยางแท่ง (Standard Thai Rubber: STR) 
บริษัทฯ เพิ่มผลติภัณฑ์ประเภทยางแท่ง (STR20) ในป ี2556 เริ่มก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จและสามารถจำหน่ายยางแท่งได้ในปี 

2557 มีกำลังการผลิตประมาณ 72,000 ตันต่อปี และเพิ่มกำลังการผลิตยางแท่งเป็นประมาณ 79,200 ตันต่อปี ซึ่งผลิตภัณฑ์ยางแท่ง
ของบริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 
โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนและเริ่มมีรายได้ดังกล่าวตั้งแต่วันท่ี 4 สิงหาคม 2557 ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุทธิร้อยละ 100 จากการประกอบกิจการเป็นเวลา 8 ปี นับจากวนัท่ีเริ่มมีรายได้ 

ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายยางแท่ง(STR)  แห่งที่ 1 เท่ากับ 4,159.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 551.05 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.27 เป็นผลจากราคาขายเฉลี่ยที่ขยับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน จาก 42.60 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 51.15 บาทต่อ
กิโลกรัม ในป ี2564  ซึ่งเปน็ไปตามทิศทางราคาตลาดในช่วงเวลานั้นๆ  

อีกทั้งบริษัทฯ เพิ่มกำลังการผลิตยางแท่ง (STR) แห่งที่ 2 ในปลายปี 2562 เริ่มก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จและสามารถจำหน่าย
ยางแท่งและยางแท่งผสมได้ในปี 2563 มีกำลังการผลิตประมาณ  172,800 ตันต่อปี ซึ่งได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) จาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนและเริ่มมีรายได้
ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิร้อยละ 100 จากการ
ประกอบกิจการเป็นเวลา 6 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายยางแท่ง (STR) แห่งที่ 2 เท่ากับ 
6,854.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,856 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 128.66 ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายยางแท่ง 
(STR) รวมทั้ง 2 โรงงานเท่ากับ 11,013.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,408.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.74 เป็นผลมาจากอัตรากำลัง
ผลติเพิ่มขึ้นและไดร้ับคำสัง่ซื้อของลูกค้าท่ีเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และราคาขายเฉลี่ยทีข่ยับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563  

สำหรับปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายยางแท่ง (STR) เพิ่มขึ้น 676.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.14 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนหน้า จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจำนวน 1,708 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.79 จากยอดขายในประเทศมีปริมาณ 183,976 ตัน 
และยอดขายต่างประเทศ 33,042 ตัน ในส่วนของราคาขายเฉลี่ยเมื่อเทียบกับปีก่อน มีราคาขายเฉลี่ยที่สูงขึ้นจาก 51.15 บาทต่อ
กิโลกรัม ในป ี2564 เป็น 53.87 บาทต่อกิโลกรัม ในป ี2565 

 

3) รายได้จากการขายสินค้ากลุ่มผลติภัณฑ์ยางผสม (Mixtures Rubber)  
บริษัทฯ เริ่มดำเนินการผลติและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางผสม (Mixtures Rubber) ซึ่งมองเห็นถึงโอกาสในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

แท่งผสม (STR-Mixtures) และยางแผ่นผสม (RSS-Mixtures) โดยวิธีการผลิตยางผสมเริ่มจากการนำยางก้อนถ้วยและยางเครปมา
บดละเอียดและอัดเป็นแท่งเช่นเดียวกับยางแท่ง STR และในปี 2560 บริษัทฯ มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแท่งผสมใหส้ามารถ
ใช้เครื่องจักรในสายการผลิตเดียวกับผลิตภัณฑ์ยางแท่งได้โดยในการผลิตยางผสมจะเพิ่มกระบวนการนำยางเข้าผสมกับสารเคมีที่
ต้องการอีกขั้นตอนหนึ่งเท่านั้น จึงทำให้มีแนวคิดในการปรับปรุงเครื่องจักรผลิตยางผสมให้สามารถกลับมาผลิตยางแผ่นผสมได้อีกครั้ง
ในปี 2562 เนื่องจากโอกาสทางด้านตลาดและความคุ้มค่าของมูลค่าการลงทุนในเครื่องจักรเดิมกับกำลังการผลิตเพิ่มเติมที่จะได้มาอีก 
60,000 ตันต่อปี และในช่วงปลายปี 2562 บริษัทฯ เริ่มรับรู้รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยางแผ่นผสมอีกครั้ง โดยเป็นการขาย
ภายในประเทศทั้งหมดผ่าน trader ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปขั้นต้นแผ่นผสมนั้นนิยมนำไปแปรรูปเป็นสินค้าที่ต้องการคุณสมบัติ 
เฉพาะทางกายภาพขัน้สูง เช่น ยางล้อเครื่องบิน เป็นต้น 
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ซึ่งผลิตภัณฑ์ยางผสมของบริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 บริษัทฯ เริ่มมีรายได้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ทำให้บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุทธิร้อยละ 100 จากการประกอบกิจการเป็นเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้ และในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับบัตร
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 จากการผลิตยางแผ่น
ผสม โดยบริษัทฯ เริ่มมีรายได้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ทำให้บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิร้อยละ
100 จากการประกอบกิจการเป็นเวลา 6 ปี นับจากวันทีเ่ริ่มมีรายได้ตามที่กล่าว 

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายยางผสมรวม 8,032.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,561.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
24.13 แบ่งเป็น 1) รายได้จากการขายยางแผ่นผสม (RSS-Mixtures) เท่ากับ 3,739.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,276.80 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.85 โดยจากปริมาณขายเป็นยอดขายในประเทศ 53,668 ตัน ยอดขายต่างประเทศมีปริมาณ 2,621 ตัน  
สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มด้านปริมาณ 12,163 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.56 และจากราคาขายเฉลี่ยขยับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี
ก่อน จากราคา 55.81 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 66.43 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2564 และ 2) รายได้จากการขายยางแท่งผสม (STR-
Mixtures) เพิ่มขึ้น 284.86 ล้านบาท จากยอดขายในประเทศมีปริมาณ 8,247 ตัน ยอดขายต่างประเทศ 72,172 ตัน โดยเมื่อเทียบกับ
ปีก่อนด้านปริมาณขายลดลง 18,085 ตัน จากคำสั่งซื้อของลูกค้าต่างประเทศที่ปรับเปลี่ยนลดสัดส่วนปริมาณยางผสมและเพิ่มสัดส่วน
ปริมาณยางแท่ง (STR20) ดังนั้นรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มขึ้นด้านราคาขายเฉลีย่ขยับตัวสงูขึ้นจาก 40.69 บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2563 
เป็น 53.38 บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2564 

สำหรับปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายยางผสมรวม 9,813.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,780.64 ล้านบาท หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 
22.17 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจำนวน 33,161 ตันหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.26 จากยอดขายในประเทศมี
ปริมาณ 68,869 ตัน และยอดขายต่างประเทศ 101,002 ตัน ในส่วนราคาขายยางผสมมีราคาเฉลี่ยใกล้เคียงกับปี 2564 

 
ต้นทุนขาย 

ปี 2563 ปี 2564  และปี 2565 บริษัทฯ มีต้นทุนขายเท่ากับ 14,623.68 ล้านบาท 21,190.43 ล้านบาท และ 22,116.16 ล้าน
บาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย เท่ากับร้อยละ 89.44 ร้อยละ 86.75 และร้อยละ 87.86 
ตามลำดับ ต้นทุนขายของบริษัทฯ ประกอบด้วย 3 ประเภทหลักๆดังนี ้

1) ต้นทุนขายยางพารา เป็นต้นทุนขายในธุรกิจปกติจากการจำหน่ายยางแปรรูป ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบและวัสดุ
สิ้นเปลืองใช้ไป ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผลิต 

2) ต้นทุนผลผลิตทางการเกษตร (พืชพลังงาน) เป็นต้นทุนการดำเนินงานโครงการพืชพลังงานที่ใช้สำหรับเป็นวัตถุดิบเพื่อ
ป้อนเข้าสู่โครงการไบโอแก๊สของบริษัทฯ 

3) ต้นทุนไบโอแก๊ส ทีบ่ริษัทฯ มีการดำเนินงานโครงการไบโอแก๊สจากพืชพลังงานเพื่อนำแก๊สที่ไดจ้ากโครงการมาใช้เป็นเชื้อเพลิง
เพื่อลดต้นทนุแก๊สสำหรับการผลิตของบริษทัฯ 

 

ต้นทุนขาย (ล้านบาท) 
ปี 2565 ปี 2564 ผลตา่ง 

เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) ล้านบาท % ล้านบาท % 
ปริมาณขาย (ตัน) 446,090   452,476   (6,386) 
รายได้จากการขายรวม 25,172.06 100.00% 24,425.66 100.00% 746.40 
ต้นทุนขาย 22,116.16 87.86% 21,190.43 86.75% 1.11% 
วัตถุดิบและวัสดสุิ้นเปลืองใช้ไป 21,425.34 85.12% 20,603.08 84.35% 0.77% 
ค่าแรงงาน 155.33 0.62% 141.40 0.58% 0.04% 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต 366.49 1.46% 280.95 1.15% 0.31% 
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 169.01 0.67% 165.00 0.68% (0.01%) 
กำไรขั้นต้น 3,055.90 12.14% 3,235.23 13.25% (1.11%) 
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  สำหรับปี 2565 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย 22,116.16 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 87.86 ของรายได้จากการขาย เมื่อ
เปรียบเทียบต้นทุนขายในปี 2564 บริษัทฯ มีสัดส่วนต้นทุนขายในปี 2565 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 86.75 เป็นร้อยละ 87.86 หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.11  ของรายได้จากการขาย  โดยปัจจัยหลักที่ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมาจากความผันผวนของราคายางในปี 
2565 ที่ปรับตัวสูงข้ึนในช่วงครึ่งปีแรกและปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งปีหลังนั้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบยางเมื่อเทียบ
กับรายได้มีต้นทุนที่สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ บันทึกบัญชีสินค้าด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted-average Method)  โดยการ
คำนวณต้นทุนสินค้าทั้งหมดหารด้วยสินค้าคงเหลือมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอ ไม่ได้ผันผวนรุนแรงตามทิศทางราคาตลาดของยาง ดังนั้น
การที่ราคายางมีแนวโน้มของราคาลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีหลังจึงส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนสินค้าเมื่อเทียบกับราคาขายสูงขึ้น โดย
พิจารณาจากข้อมูลการซื้อยางและราคาขายยางเฉลี่ยของบริษัทฯ ดังนี ้

 
 

สำหรับต้นทุนค่าแรงงานปี 2565 เท่ากับ 155.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.62  ต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.04  , ค่าใช้จ่ายผลติ  
366.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.46 ของรายได้จากการขาย ตน้ทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.31  เกิดขึ้นจากราคาพลังงานท่ีปรับตัวสูงข้ึน
ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2565 กระทบต่อต้นทุนผลติในค่าก๊าซ LPG, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าไฟฟ้า ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 
169.01 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจำนวนเงินของต้นทุนในปี 2564 เป็นจำนวนเงินที่เพ่ิมขึ้น 4.01 ล้านบาท  
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 เมื่อเปรยีบเทียบต้นทุนขายสำหรบัปี 2565 กับป ี 2564 บริษัทฯ มีสัดส่วนต้นทุนขายในปี 2565 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 86.75 
เป็นร้อยละ 87.86 หรือเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 1.11 ของรายได้จากการขาย ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นลดลง 179.33 ล้านบาท หรือมี
กำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 1.11 ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 13.25 ในปี 2564 เป็นร้อยละ 12.14 ในปี 2565 

 
 

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 
ปี 2564 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเท่ากับ 692.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.84 ของยอดขายรวม เมื่อเทียบกับปี 2563  

ต้นทุนสูงขึ้น 283.59 ล้านบาท  หรือร้อยละ 0.34 ของยอดขายรวม โดยแบ่งเป็นค่ากองทนุสงเคราะห์การทำสวนยางสูงขึ้น 64.06 ล้าน
บาท ค่าขนส่งสูงขึ้น 151.47 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขายเพิ่มขึ้น 68.05 ล้านบาท โดยสัดส่วนต้นทุนที่สูงขึ้นนี้สอดคล้อง
กับยอดขายที่เพิ่มขึ้น  

ปี 2565 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเท่ากับ 601.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.39 ของยอดขายรวม เมื่อเทยีบกบัปี 2564  
ต้นทุนลดลง 91.43 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 13.20 โดยแบง่เป็นค่ากองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางลดลง 40.85 ล้านบาท ค่า
ขนส่งสูงขึ้น 19.61 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขายลดลง  70.18 ล้านบาท โดยสัดส่วนต้นทุนท่ีลดลงนีเ้กดิจากค่าระวางเรือท่ี
ลดลงในช่วงไตรมาสที่ 4/2565  และสอดคล้องกับปรมิาณขายต่างประเทศท่ีลดลง  

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 

 ปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 134.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.55 ของรายได้จากการขายรวม เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวนเงิน 130.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.80 ของรายได้จากการขายรวม เพิ่มขึ้น 4.64 ล้าน
บาท หรือเพิม่ขึ้นเพียงร้อยละ 3.57 ของยอดขายรวม  

สำหรับป ี 2565 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 164.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.65 ของยอดขายรวม เมื่อเทียบกับปี 
2564 ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ 29.66 ล้านบาท หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 22.03  ซึ่งเกิดจากรายการรับรูมู้ลคา่ผลขาดทุนจากภาระผูกพันตามสัญญา
ซื้อตามมาตรฐานบญัชฉีบับท่ี 37 ซึ่งเป็นสัญญาซื้อยางที่บริษัทฯ ได้ทำกับผู้จัดหาวัตถุดิบเดือนธันวาคม 2565  เทียบกับราคายางใน
ตลาดท้องถิ่นตามรายงานของสมาคมยางพาราไทยมผีลขาดทุนอยู่ท่ี 20.91 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเงินเดือนและสวัสดิการเพิ่มขึน้ 
10.32 ล้านบาท 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากบั 103.36 ล้านบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.41 ของยอดขายรวม เมื่อเทียบปี 2564 เป็นจำนวน
เงนิ 217.48 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.89  ของยอดขายรวม ลดลงจำนวน 114.12 ล้านบาทหรือร้อยละ 52.47  สัดส่วนท่ีลดลงนี้เกิดขึ้น
จากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าต่างประเทศ  ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนตามสญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน
เพื่อการบริหารความเสี่ยงใหล้ดลง 

ขาดทุน (กำไร) จากการวดัมลูค่าตราสารอนุพันธ ์ปี 2565 มีผลเป็นกำไร 5.53 ล้านบาท  เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ มีผล
ขาดทุนอยู่ท่ี 3.27 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงในด้านนีไ้ด้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยปัจจัยที่มผีลตอ่
การขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเกดิจากสถานการณ์ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่แขง็ค่าขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4/2565 
ดังนี ้
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ต้นทุนทางการเงิน 
 

ปี 2564 ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 331.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.68 จากดอกเบ้ียจ่ายหุ้นกู้ที่
บริษัทฯ ออกเพิ่มเติม ในปี 2564 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดย ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีมูลค่าหุ้นกู้คงค้างรวม 4,000 ล้าน
บาท  

ปี 2565 ต้นทนุทางการเงินเท่ากับ 421.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.20 จากดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกูท้ี่
บริษัทฯ ออกเพิ่มเตมิในปี 2565 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีมูลคา่หุ้นกู้คงค้างรวมทั้งสิน้ 
6,114.30 ล้านบาท 

ปี 2565 รายได้อื่นมีจำนวน 30.64 ล้านบาท จากรายการเงินชดเชยดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ไดเ้ข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียนฯ ของการยางแห่งประเทศไทย 22.35 ล้านบาท รายไดจ้ากการขายเศษซาก 2.84 ล้านบาท รายได้จากโครงการพืชพลังงาน 
2.26 ล้านบาท  รายไดด้อกเบี้ยรบัจากเงินฝากประจำ 1.87 ล้านบาท  

ปี 2565 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิตบิคุคลมีจำนวน 53.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เท่ากับ 17.52 ล้านบาท เกิดจากบริษัทฯ 
บันทึกปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์-หนีส้ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 9.37 ล้านบาท  

  

กำไรสุทธิ 
ปี 2564 กำไรสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ 1,850.19 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.57 ของยอดขายรวม โดยเมื่อ

เทียบกับปี 2563 อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 5.25 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น  991.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 115.46 เมื่อ
เทียบกับปี 2563 และมีอัตรากำไรสทุธิสูงขึ้นร้อยละ 2.32 ปัจจัยหลักท่ีทำให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นน้ันเกิดจากต้นทุนขายที่ลดลง 
ในส่วนต้นทุนวตัถุดิบอันมาจากการบริหารการซื้อและใช้วัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารความเหมาะสมระหว่างราคาซื้อ
และราคาขายได้ดี ในสถานการณ์ท่ีราคายางในปี 2564 มีความผันผวนน้อย อีกทั้งปัจจัยด้านราคาขายต่อหน่วยที่ขยับตัวสูงขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 18.47 เมื่อเทียบกับปีก่อนในผลิตภัณฑย์างแทง่และยางผสม นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำหรับปี 2565 กำไรสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ 1,748.00 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6.94 ของรายได้จากการ
ขายรวม โดยเมื่อเทียบกับปี 2564 อัตรากำไรสุทธิอยู่ท่ีร้อยละ 7.57 บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิลดลงร้อยละ 0.63  ด้านจำนวนเงินลดลง 
102.19 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.52 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยอัตรากำไรสุทธิที่ลดลงเกิดจากสัดส่วนของต้นทนุขายเฉลี่ยทีเ่พิ่มขึ้น  
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ฐานะทางการเงิน 
 

งบแสดงฐานะทางการเงิน  
31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 ผลต่าง เพ่ิมขึ้น /(ลดลง) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
สินทรัพย์หมุนเวียน 14,232.31 87.28% 12,416.21 87.20% 1,816.10 14.63% 
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,074.23 12.72% 1,823.08 12.80% 251.15 13.78% 
สินทรัพย์รวม 16,306.54 100.00% 14,239.29 100.00% 2,067.25 14.52% 
หนีส้ินรวม 9,718.71 59.60% 8,793.16 61.75% 925.55 10.53% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,587.83 40.40% 5,446.13 38.25% 1,141.70 20.96% 
 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 14,239.29 ล้านบาท และ 
16,306.54 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 2,067.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.52 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564   
 

สำหรับปี 2565 สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,816.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.63 จากรายการ ดังนี้ 
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 855.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 158.46 จากการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมในป ี

2565 เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2565  
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 190.56 ล้านบาท หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 23.80 จากยอดขายท่ีเพิม่ขึ้น รายละเอยีดลูกหนี้

การค้าและลูกหนีอ้ืน่ มดีังนี้ 
 

ลกูหนีก้ารค้า และลูกหนี้อืน่    (หน่วย : ลา้นบาท) 

 31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
ลูกหนี้การค้า  925.14 733.40 191.74 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 36.65 34.95 1.70 
ดอกเบีย้ค้างรับ  22.88 0.37 22.51 
ลูกหนี้อ่ืน 5.55 10.93 (5.38) 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าวตัถุดิบ - 20.01 (20.01) 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ – สทุธ ิ 990.22 799.66 190.56 

 
- สินค้าคงเหลือเพิ่มข้ึน 754.33 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.82 จากการซื้อวัตถุดิบให้มีปริมาณเพียงพอกับคำสั่งซื้อตามการ

ขยายกำลังการผลิตยางแท่ง สำหรับโรงงานแห่งที่ 2 รายละเอียดของสินค้าคงเหลือ มีดังนี ้
สินค้าคงเหลือ    (หน่วย : ล้านบาท) 

 31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
สินคา้สำเร็จรูป 310.35 574.29 (263.94) 
สินคา้ระหว่างผลิต 140.41 104.87 35.54 
วัตถุดิบ 11348.78 10,366.98 981.80 
วัสดุโรงงาน 22.25 21.33 0.92 
สินค้าคงเหลือสุทธ ิ 11,821.79 11,067.46 754.33 
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- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 15.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 172.31 เกิดจากรายการลูกหนี้กรมสรรพากรเพิม่ขึ้น 
10.63 ล้านบาท โดยณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มียอดค้างรับสำหรับภาษมีูลค่าเพิ่มที่ขอคืนเป็นเงิน 17.58 ล้านบาท  
สินทรัพย์จากการวัดมลูค่าตราสารอนุพันธ์มีมูลค่าเพิม่ขึ้น 4.60 ล้านบาท 

 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 251.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.78 จากรายการสำคญั ดังนี ้
- เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระคำ้ประกันเพ่ิมขึ้น 97.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.98 จากเงินฝากประจำเพื่อค้ำประกัน

วงเงนิกู้ยืมระยะสั้นกับธนาคาร  
- ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) เพิ่มขึ้น 167.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.03  จากรายการงานระหวา่งก่อสรา้ง

สำนักงานใหม่ 42.93 ล้านบาท งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 67.21 ล้านบาท เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
โครงการแผ่นปูรองปศสุัตว์ 141.91 ล้านบาท  โครงการเพิม่เตาอบยางโรงงานยางแท่ง 51.76 ล้านบาท โครงการผลิตไฟฟ้า
จากก๊าซชีวภาพ  53.61 ล้านบาท   
 

     สำหรับนโยบายการตดัค่าเสื่อมราคาของบริษัทฯ มรีายละเอียดที่สำคัญ ดังนี ้
ประเภทสินทรัพย์ จำนวนปีที่ตัดค่าเสื่อมราคา 

สว่นปรับปรุงท่ีดิน 5 - 20 
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 5 - 20 
เครื่องจักรและอุปกรณ ์ 5 - 10 
แปลงหญ้าเนเปียร์และข้าวโพด 10 
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน 5 
ยานพาหนะ 5 
      หมายเหต ุ: บริษัทฯ ไม่คิดคา่เสือ่มราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ทีอ่ยูร่ะหว่างการกอ่สร้างและติดตั้ง 
 

 
แหล่งที่มาของเงินทุน 
 

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 8,793.16 ล้านบาท และ 9,718.71 
ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 925.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.53 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยหลักเกิดจาก 
 

หนี้สินหมุนเวียณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 4,505.15 ล้านบาท ลดลง 648.47 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.58 จาก
รายการ ดังนี ้

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 1,152.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.96 จากการใช้วงเงิน
กู้ยืมสถาบันการเงินลดลง 
 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน                                                                                   หน่วย : ลา้นบาท 
ประเภท                                   31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

เงนิกู้ยืมประเภทแพคก้ิงเครดิต 1,124.50 2,152.96 (1,028.46) 
เงินกู้ยืมประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,570.17 1,694.58 (124.41) 
รวม 2,694.67 3,847.54 (1,152.87) 
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- เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อื่นลดลง 177.45 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 38.53 จากเจ้าหนี้ค่าสินค้า 74.81 ล้านบาท และเงิน
มัดจำรบั/รายได้รับล่วงหน้าลดลง 92.38 ล้านบาท  
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  มีดังนี ้

 

- หุ้นกู้ส่วนท่ีครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี เพ่ิมขึ้น 600.00 ล้านบาท จากหุ้นกูท้ี่ออกครั้งที่ 1/2564 มูลค่า 1,300.00 ล้านบาท  
ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันท่ี 9 ตุลาคม 2566 และการชำระคืนหุน้กูท้ีค่รบกำหนด (หุ้นกู ้ครั้งท่ี 1/2563) จำนวนเงิน 
700.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565  

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนท่ีครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้น 42.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.47 
จากเงินกูก้ับสถาบันการเงินสำหรบัโครงการแผ่นปูรองปศสุัตว์  

- ภาษีเงินได้นติิบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึน้ 16.98  ล้านบาท จากสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในผลิตภัณฑย์าง
แผ่นรมควันอัดก้อนสิ้นสุดลง 

 
หนีส้ินไม่หมุนเวยีน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 5,213.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,574.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 43.25 
จากรายการ ดังนี ้

- หุ้นกู ้(สุทธิ) เพิ่มขึ้น 1,514.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.58 เนื่องจากในปี 2565 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้เพิ่มเตมิ ครั้งที ่
1/2565 จำนวน 2 ชุด รวมมลูค่า 2,814.30 ล้านบาท ในวันท่ี 8 กันยายน 2565 แบ่งเป็นชุดที่ 1 อายุ 5 ปี มลูค่า 1,161.50 
ล้านบาท และ ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี มูลค่า 1,652.80 ล้านบาท   

 
หุ้นกู้ (สุทธ)ิ  หน่วย : ลา้นบาท 

 31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564 

หุ้นกู ้ 6,114.30 4,000.00 
หัก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้นกู้รอตัดบญัช ี (49.68) (49.54) 
สทุธิ 6,064.62 3,950.46 
หัก ส่วนท่ีครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (1,300.00) (700.00) 
หุ้นกู ้- สุทธิ 4,764.62 3,250.46 

 
- เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 60.00 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.75 จากเงินกูย้ืมสถาบันการเงินสำหรับโครงการผลิตภัณฑ์

สำเรจ็รูป 143.28 ล้านบาท และจากการชำระเงินกูย้ืมที่ถึงกำหนดชำระ 83.28 ล้านบาท 
 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ (หน่วย : ลา้นบาท) 

 31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

เงินมัดจำรบัล่วงหนา้ 132.32 128.81 3.51 
เจ้าหนี้การคา้ 60.56 135.37 (74.81) 
ดอกเบีย้เงินกู้ค้างจา่ย 52.46 52.92 (0.46) 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 37.70 130.62 (92.93) 
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวร - 12.78 (12.78) 
เงินปันผลค้างจ่าย 0.007 0.002 0.005 
รวม 283.05 460.51 (177.45) 
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ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 5,446.13 ล้านบาท และ 6,587.83 
ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึน้ 1,141.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.96 เกิดจากรายการสำคญั ดงันี้ 

- ทุนท่ีออกและชำระแล้ว และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพิม่ขึ้น 156.88 ล้านบาท เกิดจากการรับเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลง
สภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในป ี2565 จำนวน 87,154,692 หุ้น ในอัตราการใช้สิทธิ 1.80 บาทต่อหุ้น 

- กำไรสะสมเพิ่มขึ้น 984.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.75 จากกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 ทีเ่ท่ากับ 1,748.00 ล้านบาท  
และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 2 ครั้งในปี 2565 โดยครั้งที่ 1 จากผลประกอบการปี 2564 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 633.83 ล้านบาท  โดยจ่ายเงินปันผลในวันท่ี  
6 พฤษภาคม 2565  และครั้งท่ี 2  บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกปี 2565 ในอัตรา
หุ้นละ 0.07 บาท เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2565 เป็นจำนวนเงินรวม 129.34 ล้านบาท 

 
อัตราส่วนทางการเงิน 
 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง (Current ratio) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.16 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 ที่เท่ากับ 2.41 เท่า  
สาเหตุที่อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเงินสดเพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ ในขณะที่หนี้สิน
หมุนเวียนลดลงจากการใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 

  

วงจรเงินสด (Cash cycle)  
วงจรเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีวงจรเงินสดเท่ากับ 197 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีวงจรเงินสด 162 วัน 

โดยวงจรเงินสดเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ มีระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 153 วัน เป็น 186 วัน จากการเก็บสต๊อค
วัตถุดิบและสินค้าคงเหลือให้เพยีงพอต่อแผนการขายและส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า ท้ังนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคา
ยางพารา  

 
 

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on assets "ROA") 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เท่ากับร้อยละ 11.45 ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 ทีเ่ท่ากับร้อยละ 15.12 ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากเงินสด สินค้าคงเหลือ และลูกหนี้การค้า 
ซึง่ขยายตัวตามยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น  ในขณะที่มีกำไรสุทธิใกล้เคียงกับปี 2564  

 

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on equity "ROE") 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 29.05 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 ที่

เท่ากับร้อยละ 40.50 เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากกำไรสะสมและการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน  
 

อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (Debt to equity ratio "D/E" ) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.48 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับป ี 2564 ซึ่ง

เท่ากบั 1.61 เท่า เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุน้จากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทนุ และ
จากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2564 แล้ว ส่งผลให้อัตราหนีส้นิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 
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อัตราส่วนหนีส้ินท่ีมภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest bearing debt to equity ratio : IBD/E ratio) 
 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 1.42 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับปี 
2564 ซึ่งเท่ากับ 1.52 เท่า โดยการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเกิดจากการออกหุ้นกู้ในปี 2565 เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ลดสัดส่วนการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลง สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จากกำไรสะสม และการเพิ่มทุนจากการใช้ใบสำคัญแสดงสทิธิซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ส่งผลให้อัตราส่วนหนีส้ินท่ีมี
ภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 
 

กระแสเงินสด  หน่วย : ล้านบาท  
31 ธันวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 1,258.35 (1,684.47) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (430.33) (281.86) 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 27.75 1,676.01 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 855.78 (290.32) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 540.05 830.37 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 1,395.82 540.05 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 1,258.35 ล้านบาท จากกำไรสุทธิ
ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 1,748.00 ล้านบาทเป็นสำคัญ ในขณะทีม่ีกระแสเงินสดใช้ไปในสินค้าคงเหลือจำนวน 757.07 ล้านบาท  

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 430.33 ล้านบาท จากการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อใช้ภายในโรงงานของบริษัทฯ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ  โครงการผลิตสินค้าสำเร็จรูปจากยางธรรมชาติ  และการก่อสร้างอาคาร
สำนักงานใหม่ เป็นสำคัญ  

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 27.75 ล้านบาทจากการเพิ่มขึ้นของการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 
2,814.30 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในขณะที่มีการชำระคืนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ที่ครบกำหนดไถ่ถอนจำนวน 
700 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 1,152.86 ล้านบาท  
 
รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 
 

รายจ่ายเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2565 รวม 334.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีรายจ่ายการลงทุนเท่ากับ 
197.64 ล้านบาท โดยการลงทุนในปี 2565 มีรายการที่สำคัญ คือ โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง 168.41 ล้านบาท โครงการติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 41.97 ล้านบาท  โครงการเพิ่มกำลังผลิตโรงงานยางแท่งแห่งที่ 2 เท่ากับ 47.86 ล้านบาท    
การก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ 32.73 ล้านบาท งานปรับปรุงที่ดินและอาคารโรงงาน 21.08 ล้านบาท โครงการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ 8.61 ล้านบาท เครื่องมือและอุปกรณ์ 7.59 ล้านบาท ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 2.79 ล้านบาท เป็นสำคัญ 

 

รายจ่ายเพ่ือการลงทนุ   หน่วย : ล้านบาท 
 31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
รายจ่ายเพื่อการลงทนุในสินทรัพยถ์าวร 334.25 197.64 136.61 
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ภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีภาระผูกพันดา้นหนี้สิน ดังนี ้ 
- ภาระผูกพันจากงานระหว่างก่อสร้างรวมถงึจากการจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับงานโครงการต่างๆ เป็น

จำนวนเงิน 67.8 ล้านบาท 
- หนังสือค้ำประกันบริษัทซึ่งออกโดยธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งให้แก่หน่วยงานรัฐบาลสองแห่งเป็นจำนวนเงินรวม

ประมาณ 8.9 ล้านบาท ซึ่งค้ำประกันโดยเงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทฯ กับธนาคารเดียวกันเป็นจำนวนเงินประมาณ 1.4
ล้านบาท 

- ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อยางพารากับผู้ขายที่ไม่เกี่ยวข้องกันหลายรายตามปกติของธุรกิจเป็นจำนวนเงิน 297.1 ล้านบาท 
 
 
 

ปัจจัยท่ีอาจมีผลตอ่การดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต 
 

ผลกระทบจากเหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาบัญชี 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญซึ่ง
จะเสนอเพื่อขออนุมัติในท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี ้

- การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินหุ้นละ 0.31 บาทคิดเป็นเงินรวม
ประมาณ 572.81 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรส่วนท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด 
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5.1 ข้อมูลทั่วไป 

 
ชื่อบริษัท (ไทย)  บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
ชื่อบริษัท (อังกฤษ)   North East Rubber Public Company Limited 
ชื่อยอ่หลักทรัพย ์ NER 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์จำกยำงพำรำ ได้แก่ ยำงแผน่รมควัน (Ribbed Smoked 

Sheet : RSS) ยำงแท่ง (Standard Thai Rubber 20 : STR20) และยำงผสม (Mixture 
Rubber)  เพื่อจ ำหน่ำยไปยังผูผ้ลติในอุตสำหกรรมยำนยนต์และกลุม่ผู้ค้ำคนกลำง ท้ังใน
ประเทศและตำ่งประเทศ  

ที่ต้ังส านักงานใหญ ่ เลขท่ี 398 หมู่ 4 ต ำบลโคกม้ำ อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 

ที่ต้ังสาขา/ส านักงานฝ่ายขาย - เลขท่ี 388 หมู่ 4 ต ำบลโคกม้ำ  อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบรุีรัมย์ 31140 
- เลขท่ี 388/1 หมู่ 4 ต ำบลโคกม้ำ อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย์ 31140 
- เลขท่ี 158 หมู่ 3 ต ำบลตะโกตำพ ิอ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย ์31140 
- เลขท่ี 589/156 อำคำรเซ็นทรัลซติี้ออฟฟิศทำวเวอร์  ช้ันท่ี 29 

ถนนเทพรัตน์ แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 
(ส ำนักงำนฝ่ำยขำย) 

- เลขท่ี 254 หมู่ที ่4 ต ำบลโคกม้ำ อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย์ 31140 
โทรศัพท์ (ส านักงานใหญ่) (66) 4466 6928 / (66) 4466 6929 
โทรสาร (ส านักงานใหญ่) (66) 4466 6212 / (66) 4466 6213 
เว็บไซต์ (URL) www.nerubber.com  

 
 

แผนที่ตัง้ส านักงานใหญ ่
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. ข้อมูลทั่วไปและขอ้มูลส าคัญอืน่ 
5. ข้้อมูลทั�วิไปและข้้อมูลสําค์ัญอ่�น
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บริษััท นอร์ทอีส่ รับเบอร์ จํัากัด (มหาชน) 
NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED



โรงงาน : 398 หม้่ 4 ตำาบลโคกม้า อำาเภอประโคนช่ย จำ่งหว่ดบุรีร่มย์ 31140
โทร : (+66) 4466 6928 / (+66) 4466 6929

โทรสำาร : (+66) 4466 6212 / (+66) 4466 6213
Email : ner@nerubber.com

สำำาน่กงานขาย : 589/156 ช่�น 28 อาคารเซ็ันทร่ลซัิตี� ทาวเวอร์ ถุนนเทพิร่ตน
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพิฯ 10260

โทร : +66) 83 009 7500

บริิษััท นอริ์ทอีส ริับเบอริ์ จํํากััด (มหาชน) 
NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED


