TM

ESG & Sustainable Management of Rubber Plantations in accordance with FSC

นายวรเทพ วงศาสุ ท ธิ กุ ล ประธานกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ ๊ป
จากัด (มหาชน) มีเจตนารมย์และความมุ่งมั่นในการพัฒ นา
และขับเคลื่อนธุรกิจ สู่ความยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ค านึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบ 3 ด้ า นหลั ก
คื อ สิ่ ง แวดล้อ ม สั ง คม และบรรษั ท ภิ บ าล (Environment,
Social and Governance : ESG) ที่เป็ นไปตามหลักสากล
เพื่อให้บริษัท ฯ เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทัง้ เพื่อเป็ น
การสร้า งมูลค่าในระยะยาวให้แก่ ธุรกิ จ และสร้างคุณค่าหรือ
ประโยชน์ตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย

การสารวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
สวนยางพาราเชียงคา

standard.
TM
FSC

การดาเนินงานการบริหารจัดการสวนยางพาราอย่าง
ยั่ง ยื น ตามแนวทางของ FSCTM (Forest Stewardship
CouncilTM) เป็ น โครงการหนึ่ ง ที่ ส นับ สนุน ภารกิ จ การด าเนิ น
ธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environment, Social and Governance :
ESG)
บริษัท ฯ จึงมีนโยบายให้ บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์
แอนด์ แพลนเตชั่น จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจ
สวนยางพาราขนาดใหญ่ รับไปดาเนินงานการบริหารจัดการ
สวนยางพาราอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของ FSCTM ที่สวน
ยางพาราเชียงคา ตัง้ อยูท่ ี่ อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ตัง้ แต่ปี
2563
การบริ ห ารจั ด การสวนยางพาราอย่า งยั่ง ยืน ที่
สวนยางเชียงคา ได้ยึดถือหลักปฏิบตั ิสาคัญ 10 ข้อ, 56 เกณฑ์
และ 247 ตัวชี ว้ ัด ของการจัดการสวนป่ าอย่างยั่ง ยืน ตาม
มาตรฐาน FSCTM
ผ่านการตรวจสอบและได้รบั License code
FSC-C163531 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
หลักการสาคัญ 10 ข้อ ตามมาตรฐาน FSCTM ได้แก่
1. ความสอดคล้องกับกฏหมายและหลักการ
2. ความรับผิดชอบในการถือครองและสิทธิบนที่ดิน
3. สิทธิของชนเผ่าพืน้ เมือง
4. ความสัมพันธ์กบั ชุมชนและสิทธิ์ของผูป้ ฏิบตั ิงาน
5. ผลประโยชน์จากป่ าไม้
6. ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
7. แผนการบริหารจัดการ
8. การตรวจติดตามและการประเมิน
9. การดารงรักษาป่ าที่มีคณ
ุ ค่าการอนุรกั ษ์สงู
10. การปลูกสร้างสวนป่ าอย่างยั่งยืน
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บริ ษั ท ไท ยรั บเ บอ ร์ ล าเ ท็ ค ซ์ ก รุ ๊ ป จ ากั ด
(มหาชน) ตระหนักถึงปั ญหาด้านสิ่งแวดล้อมของโลกใน
ปั จจุบนั ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นอย่างมาก จึงมีนโยบายและสนับสนุน
ให้ บริ ษั ท ไทยรับ เบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่ น จ ากั ด
ดาเนินโครงการการบริหารจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน
ตามแนวทางของ FSCTM ที่สวนยางพารา อาเภอเชี ยงคา
จังหวัดพะเยา

TM

บริ ษั ท ไทยรับ เบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่ น
จากัด มีแนวทางการบริหารจัดการสวนยางพารา อาเภอเชียง
คา จังหวัดพะเยา ให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยื นไปพร้อม
กันทัง้ ทางด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
โดยให้ค วามส าคัญ ในเรื่ อ งของการสร้า งงาน
สร้า งรายได้ใ ห้กับ ชุม ชนท้อ งถิ่ น การอนุร ัก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟูป่ า
ชุมชนบ้านเนินสายกลาง ซึง่ ตัง้ อยูใ่ กล้เคียงกับสวนยางพารา
เชี ย งค าของบริ ษั ท ตลอดจนการใช้ป ระโยชน์จ ากสวน
ยางพาราอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
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FSC - FM/CoC
TM

(Forest Stewardship Council )

การสารวจความหลากหลายทางชีวภาพ
การตรวจประเมินพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ค
ี ณ
ุ ค่าการอนุรักษ์ สงู
ป่ าชุมชนบ ้านเนินสายกลาง

เราใส่ใจดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ อาชีวอนามัย การฝึ กอบรม ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างและผู้รับเหมางาน
TM

FSC

 การมอบเงินรางวัลพิเศษให้กบั
ผูร้ บั เหมากรีดยางที่ทาผลงานได้
ตามเป้าหมาย

 การฝึ กอบรม “สร้างสายสัมพันธ์
สร้างสรรค์ทีมงาน”

 การฝึ กอบรม “พัฒนาฝี มือและ
เพิ่มทักษะในการกรีดยาง”

 โครงการมาตรฐานการป้องกัน
และ แก้ไขปั ญหายาเสพติดใน
สถานประกอบการ

 การฝึ กอบรม “อาชีวอนามัยและ
การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น”

การตรวจสุขภาพประจาปี ของพนักงานและลูกจ้าง การสวมชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
Personal Protective Equipments PPE

