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บทน า

ปัจจุบันโลกก ำลงัเผชิญกบัปัญหำกำรเปล่ียนแปลงสภำพภมูิอำกำศ อนัเป็นผลมำจำกรูปแบบกำร
ด ำเนินชีวิตท่ีมุง่เนน้กำรบรโิภคเป็นหลกั,กำรเพิ่มขึน้ของประชำกรโลก,กำรน ำทรพัยำกรธรรมชำติมำใชอ้ยำ่งมำก  
จนเกิดปัญหำกำรขำดแคลนทรพัยำกรธรรมชำตไิปทั่วโลก อีกทัง้มนษุยชำตยิงัตอ้งเผชิญกบักำรแพรร่ะบำดของ
โรคตดิตอ่โควิด-19 ซึ่งสง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินชีวิตและเศรษฐกิจไปทั่วโลก เพ่ือใหก้ำรด ำเนินกิจกำรกำ้วผำ่น
ปัญหำและอปุสรรคตำ่งๆ SRT จงึใหค้วำมส ำคญัตอ่กำรบรหิำรจดักำรดำ้นสิ่งแวดลอ้มอยำ่งยิ่งยวด มุง่เนน้กำรใช้
ทรพัยำกรธรรมชำตใินกระบวนกำรผลิตอยำ่งคุม้คำ่ ลดควำมสิน้เปลืองจำกกำรสญูเสียวตัถดุบิในกระบวนกำรผลิต 
ตลอดจนลดกำรเกิดของเสียและมลพิษตัง้แตต่น้ทำงใหน้อ้ยท่ีสดุ 

SRT มีควำมมุง่มั่นท่ีจะปกปอ้งและพิทกัษส์ิ่งแวดลอ้มจำกมลพิษท่ีเกิดขึน้อนัเน่ืองจำกกิจกรรมภำยใน ทัง้
สว่นท่ีควบคมุไดแ้ละมีอิทธิพล รวมถึงกำรบรรลพุนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบตัติำมควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวงัของ
ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย ตลอดจนมีควำมมุง่มั่นอยำ่งตอ่เน่ืองเพ่ือท่ีจะบรรลเุปำ้หมำย “ กำรมีสว่นรว่มในกำรสรำ้งสงัคม
ท่ียั่งยืน” ดว้ยหลกักำร PDCA ตำมระบบกำรบรหิำรจดักำรดำ้นสิ่งแวดลอ้มมำตรฐำน ISO 14001:2015 ซึ่ง
ครอบคลมุทัง้กำรใชท้รพัยำกรและควบคมุมลพิษทัง้หมด ท่ีเกิดขึน้จำกทกุกิจกรรมของบรษิัทและปรบัปรุงกิจกรรม
ดำ้นสิ่งแวดลอ้ม ด ำเนินกิจกรรมตำ่งๆเพื่อรกัษำและสนบัสนนุกิจกรรมเพื่อท่ีจะบรรลสุมรรถนะดำ้นสิ่งแวดลอ้มให้
มำกท่ีสดุ

The world is currently facing a climate change due to the consumerism lifestyle and higher global population. 
They lead to higher demand for product manufacturing, which uses a lot of natural resources and intensifies resource 
scarcity worldwide. In addition, humanity needs to deal with the Covid-19, a devastating pandemic that affects lives 
and economies in every part of the world. In order to overcome issues and challenges, SRT the Company puts 
importance on natural resource management for efficient production processes, lower wasted materials in production, 
and  waste minimization and pollution.

SRT aims to shield the environment from pollution posed by SRT’s activities, in both controllable part and 
influential domain, as well as fulfilling an obligation to meet demands and expectations of every stakeholder. SRT also 
strives to achieve the “Contribution to a Sustainable Society” using the PDCA principle as per the environment 
management system standard (ISO 14001:2015) which covers resource utilization and pollution control originated from 
SRT, and improve environmental activities to maximize environment conservation efficiency.
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บรษัิทซูมิโตโม รบัเบอร ์(ไทยแลนด)์ จ ำกดั มีควำมมุง่มั่นอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อท่ีจะบรรลเุปำ้หมำยกำรด ำเนินกำร

“กำรมีสว่นรว่มในกำรสรำ้งสงัคมที่ยั่งยืน” ,กำรบรรลวุิสยัทศันด์ำ้น Sustainable Development Goals ของ Sumitomo Rubber 
Industries Group ในอนำคต บรษัิทฯ จะด ำเนินกิจกรรมอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม สนบัสนนุกิจกรรมดำ้นสิง่แวดลอ้ม รวมถึงกำรรบัมือ
กบัสภำพแวดลอ้ม ทีม่ีกำรเปลีย่นแปลงเพื่อท่ีจะบรรลสุมรรถนะดำ้นสิง่แวดลอ้ม โดยก ำหนดกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ดงันี ้

1. ปรบัปรุงกิจกรรมดำ้นสิง่แวดลอ้มอยำ่งตอ่เนื่องดว้ยหลกักำร PDCA
2. มุง่มั่นท่ีจะพิทกัษ์และปกปอ้งสิง่แวดลอ้มจำกมลพิษที่เกิดขึน้อนัเนื่องมำจำกกิจกรรมของบรษัิทฯ ทัง้สว่นท่ีควบคมุได้

และมีอิทธิพล  อนัไดแ้ก่ อำกำศ น ำ้ และดิน
3. มุง่มั่นในกำรบรรลพุนัธกรณีที่ตอ้งปฏิบตัิตำมควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวงัของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี
4. จดัท ำกิจกรรมเพื่อบรรลเุปำ้หมำยดำ้นสิง่แวดลอ้ม โดยมุง่เนน้กิจกรรมกำรมีสว่นรว่มของบคุคลำกรทุกคนทัง้องคก์ร
5. มุง่มั่นในกำรมีสว่นรว่มในกำรสรำ้งสงัคมที่ยั่งยืนและกลมกลนืกบัสิง่แวดลอ้ม ผำ่นกิจกรรมตำ่งๆ อำทิเช่น กำรปลกูป่ำ 

เพื่ออนรุกัษ์ทรพัยำกรทำงธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
6. ก ำหนดเปำ้หมำยดำ้นสิง่แวดลอ้มปี 2564

กิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม เป้าหมายเทยีบกับปี 2564

การลดการใช้พลังงาน -3%

การลดการปลดปล่อยก๊าซ CO2 -3%

การลดการปลดปล่อยสารอินทรียร์ะเหยง่าย (VOCs) -3%

การลดการเกิดของเสียทีไ่ม่มีมูลค่า -3%

การลดการเกิดของเสียทีม่ีมูลค่า -3%

การลดการใช้น า้ -3%

การลดค่าไขมันในน า้เสีย < 8 mg/L

7. สนบัสนนุกิจกรรมในกำรปอ้งกนัปัญหำสิง่แวดลอ้ม
7.1 กำรควบคมุมลภำวะจำกกลิน่ไมพ่งึประสงค ์: ท ำกำรขยำยผลเพื่อติดตัง้ระบบกำรก ำจดักลิน่
7.2 ลดกำรใชท้รพัยำกรน ำ้ โดยกำรน ำน ำ้กลบัมำ Reuse และ Recycle
7.3 กำรลดกำรปลดปลอ่ยสำรอินทรยีร์ะเหยง่ำย (VOCs) 
7.4 กำรน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ เขำ้มำใชเ้พื่อลดกำรเกิดของเสยี
7.5 กำรปอ้งกนักำรเกิดผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้มซ ำ้เดิมดว้ยกิจกรรม Environment Yokotenkai

8. กำรด ำเนินกำรระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม
8.1 ธ ำรงรกัษำระบบกำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม ISO14001: 2015 global multi-site   
8.2 มุง่มั่นในกำรจดัท ำระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม “โครงกำรอตุสำหกรรมสเีขียว”
8.3 มุง่มั่นในกำรจดัท ำระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม “โครงกำรสง่เสรมิประสทิธิภำพกำรจดักำรกำกอตุสำหกรรม มลูฝอย 

และสิง่ปฏิกลูในโรงงำนของนิคมอมตะซิตี ้ระดบัแพลตตินั่ม”

นโยบายสิง่แวดล้อม ปี 2564
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Environment Policy 2021

Sumitomo Rubber (Thailand) continuously strives to achieve the goal of "helping realize a sustainable 
society". In order to attain Sumitomo Rubber Group vision of ideal state, Let's implement an environmental 
preservation activities, promote environment activities and response to environment change to achieve 
environmental performance by;
1. Environmental activities improve continuous by PDCA cycle. 
2. Intent to prevent an environmental pollution of company activities it can either control or influence

such as Air, Water, Soil, Waste
3. Intent to fulfil its compliance obligation, needs and expectation of interested parties.
4. Create environmental activities to achieve environmental target. Environment activities are responsibility of 

all section, management and employees. 
5. Intent to helping realize a sustainable society and harmony with nature by activities : afforestation, 

reforestation and biodiversity conservation and protection.
6. Environmental Target Y2021.

Environmental Activity Target Compared with 2020

Energy Usage Reduction -3%
Reduction of CO2 Emission -3%
Reduction of VOCs Emission -3%
Waste Reduction  (without valuable wastes) -3%

Waste Reduction  (valuable wastes) -3%

Water usage Reduction -3%

Grease and Oil in wastewater < 8 mg/L

7. Promoting the effort on environmental issues.
7.1 Odor pollution control : expand odor treatment system.
7.2 Water usage Reduction  by reuse and recycle water
7.3 Reduction of Volatile Organic Compounds (VOCs) by activities from all section 
7.4 Encourage for New Technology to reduce waste generation.  
7.5 Preventive Action for  environment impact by Yokotenkai system

8. Establish environmental management system. 
8.1 Maintain ISO14001: 2015 environmental management system global multi-site certification.
8.2 Enhance of environmental management system by participate with “green industrial project.”
8.3 Enhance of environmental management system by participate with 

“Amata Waste Management Award Platinum Level.”



การประหยัดพลังงานและลดการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
Energy Saving and Reduction of CO2 Emission

CO2

ในปัจจบุนั กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภมิูอำกำศมีควำมรุนแรงและก ำลงัสรำ้งควำมหำยนะใหก้บัโลก ซึง่เป็นสิ่งยืนยนัวำ่โลกก ำลงัประสบปัญหำภำวะโลก
รอ้น หำกไมมี่มำตรกำรกำรควบคมุที่ดีพอ ปัญหำเหลำ่นีจ้ะทวคีวำมรุนแรงและน ำไปสูค่วำมเสียหำยเป็นอยำ่งมำก ทัง้นีมี้รำยงำนระบวุ่ำ หำกไมมี่นโยบำยกำร
ควบคมุกำรปลอ่ยก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซดแ์ละสภำพภมิูอำกำศยงัคงมีแนวโนม้ที่แยล่ง ภำยในปี ค.ศ.2100 อณุภมิูของโลกจะเพิ่มสงูขึน้ 3.7-4.8 องศำเซลเซียส
เม่ือเทียบกบัอณุหภมิูก่อนยคุอตุสำหกรรม ซึง่กำรปลอ่ยก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซตใ์หเ้ป็นศนูยอ์ำจไมเ่พียงพอที่จะรกัษำอณุภมิูไม่ใหส้งูขึน้เกิน 2 องศำเซลเซียส 
ดงันัน้ SRT ไดเ้ล็งเห็นถึงวิกฤตและโอกำสของปัญหำนี ้จงึไดป้ระกำศเป้ำหมำย “มุ่งม่ันอย่างแรงกล้าทีจ่ะปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์หล้ดลง 50% 
ภายในปี 2573”

กลยุทธ/์Strategies เป้าหมายปี 2564/The 2021 Target

กำรลดกำรใชพ้ลงังำน                      -3% จำกปี  2563
กำรลดกำรปลดปลอ่ยก๊ำซ CO2 -3% จำกปี  2563

ลดกำรใชพ้ลงังำน
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ผลการด าเนินงานปี 2564/The 2021 Performance

กิจกรรม : การประหยดัพลังงานและลดการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
Activity : Energy Usage Reduction and Reduction of CO2 Emission

SRT ใหค้วำมส ำคญัในเรือ่งกำรประหยดัพลงังำนเพ่ือลดกำรปลดปลอ่ยก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด ์จงึไดด้  ำเนินกำรติดตัง้ระบบ Absorption Chiller
โดยใชไ้อน ำ้และน ำ้รอ้นที่เหลือจำกกระบวนกำรอบยำง มำท ำกำรผลิตควำมเย็น เพ่ือใชใ้นกำรปรบัอณุภมิูของสภำพแวดลอ้มในพืน้ที่กำรผลิต ซึง่ SRT ได้
ด  ำเนินกำรติดตัง้ใหก้บัโรงงำนที ่2 มำตัง้แตปี่ 2558 จนถึงปัจจบุนั จ  ำนวน 4 เครือ่ง และมีแผนที่ติดตัง้เพิ่มอีก 1 เครือ่ง เพ่ือลดกำรใชพ้ลงังำนใหไ้ดม้ำกที่สดุ

แผนติดตัง้เพิ่ม 1
เคร่ืองในปี 2565/

Install increase to 2 
machines in 2022

Production A/Factory 2
Absorption chiller

Production C/Factory 2 
Absorption chiller

Production A/Factory 2
Hot water Absorption chiller

Production C/Factory 2
Hot water Absorption chiller

At the present, the climate change is increasingly intense and brings about havoc around the world, a testament of the global warming 
issue. If no appropriate countermeasure is established, these problems will become more severe and pose a greater harm. According to relevant 
reports, if there is no CO2 control policy and the climate worsens, global temperature will, compared to the pre-industrial age, rise by 3.7-4.8°C 
by 2100; Zero CO2 emission alone might not even be sufficient to prevent the temperature increase from exceeding 2°C. As such, SRT, upon 
recognizing the danger and risks of these problems, announced a goal “to decrease CO2 emissions for 50% by 2030”.

SRT emphasized the importance of energy saving to reduction of  CO2 emissions, and thus implemented the Absorption Chiller , 
a system which utilize steam and leftover hot water from a curing process to produce coldness and adjust temperature in the production 
areas. SRT has been installed at factory 2 since 2015 and still active today, with 4 machines installed in the 2nd plant and SRT plans to install 
2 more in order to maximize energy saving.

4

Energy Usage Reduction
Reduction of CO2 Emission

Energy Usage Reduction -3% From 2020
Reduction of  CO2 Emission  -3% From 2020

Production Unit 1/Factory 1
Hot water Absorption chiller

จำกกรำฟเน่ืองจำกในปี 2563 สถำนกำรณโ์ควดิ-19 สง่ผลใหย้อด
กำรผลิตลดลงเป็นจ ำนวนมำก ท ำใหป้รมิำณกำรปลดปลอ่ย CO2 มีปรมิำณ
ลดลงตำมไปดว้ย และผลในปี 2564 ยอดกำรผลิตเพิ่มขึน้จำกปี 2563 จงึท ำ
ใหก้ำรปลดปลอ่ย CO2 เพ่ิมขึน้ 8.9% จำกปี 2563 ดงันัน้ SRT จงึมีกำรท ำ
กิจกรรมติดตัง้ระบบ Absorption Chiller

From the graph, due to the Covid-19 situation. Production 
volume in 2020 decreased too many. That make amount of CO2 
emission decreased follow production volume. In 2021 production 
volume increased, that make CO2 emission increased 8.9% form 
Y2020. Thus, SRT held and activity to install Absorption Chiller 
System.
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การจัดการมลภาวะทางอากาศ/ Air Pollution Control 

ผลการด าเนินงานปี 2564/The 2021 Performance

กลยุทธ/์Strategies เป้าหมายปี 2564/The 2021 Target

SRT มีกำรบรหิำรจดักำรและควบคมุกำรระบำยมลพิษทำงอำกำศ โดยนอกเหนือจำกกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง
กบัมลพิษทำงอำกำศอยำ่งเครง่ครดัแลว้ SRT ยงัค ำนงึถึงกำรจดักำรผลกระทบดำ้นมลพิษอำกำศตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี อำทิ พนกังำน 
ผูร้บัเหมำที่ปฏิบตัิงำนในพืน้ท่ี SRT รวมถึงชมุชนและบรษัิทฯ ขำ้งเคียง โดยใหค้วำมส ำคญักบักำรควบคมุกำรระบำยมลสำรออก
สูบ่รรยำกำศ มีกำรติดตำมตรวจวดัคณุภำพอำกำศอยำ่งตอ่เนื่องดว้ยกำรติดตัง้ Online Monitoring ที่ปลำยปลอ่งระบำย รวมทัง้
ตรวจวดัสภำพแวดลอ้มในพืน้ท่ีท ำงำน /พืน้ท่ีรอบบรษัิทฯในทกุๆปี และกำรตรวจวดัคณุภำพอำกำศ  2 ครัง้/ปี โดยหนว่ยงำนภำยนอก

ติดตำมตรวจสอบคณุภำพอำกำศจำกปลอ่งระบำย /พืน้ท่ี
กำรท ำงำน ทัง้ระบบออนไลน ์และโดยหนว่ยงำนภำยนอก

สือ่สำรคณุภำพสิง่แวดลอ้มตอ่บคุคลภำยนอกและสำมำรถ
ตรวจสอบได.้

ตอ้งไมม่ีขอ้รอ้งเรยีนเรือ่ง กลิน่ในปี 2021

กำรระบำยมลพิษจำกปลอ่งระบำยเป็นไปตำมกฎหมำย

Following up the air quality monitoing relating to the 
roof ventilators, working sites ,online platforms and 
on a regular basis.

Communicate air quality to members of the public and 
ensure accountability.

Zero Odor claim in 2021.

Air Pollution emission through Stack as follows 
the laws.

SRT carries out the air pollution emission control and management. Aside from intensified compliance to 
the air pollution laws, SRT takes into account the air pollution-induced aftermath management for the stakeholders i.e. 
employees, on-site contractors and nearby communities and corporates. We place an importance on the control of 
the air pollution emission, the continual follow-up of air quality measurement by using online monitoring devices at the 
roof ventilators, working sites and areas surrounding the company. An outsourced company  (Third party) examines 
the air twice a year.  

Claim
on “Odor” in 2021

ข้อร้องเรียน
เร่ือง “กลิน่”  ปี 2564

ผล = ไม่มีเร่ืองร้องเรียน

[เป้าหมาย = 0 เร่ือง]

Result  =  Zero

[Target = Zero case]

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศทัง้โรงงานโดย 
Third Party พบว่าอยูใ่น ค่ามาตรฐานตามกฎหมายก าหนด

Air quality measurement and monitoring by 
a third Party are complied with 
standard of environmental law



discharging into the central ลดลงwastewater treatment system of the 

industrial estate

การจัดการทรัพยากรน า้ / Water Resources Management
กำรจดักำรทรพัยำกรน ำ้เป็นอีกหนึง่ปัจจยัที่ SRT ใหค้วำมส ำคญั เน่ืองจำก

ควำมตอ้งกำรใชน้ ำ้เพิ่มมำกขึน้ จำกกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจและจ ำนวนโรงงำน
ที่ก่อตัง้ขึน้ใหมใ่นนิคมอตุสำหกรรม รวมถึง ควำมแปรปรวนของสภำพภมิูอำกำศ 
ท ำใหเ้กิด ภำวะขำดแคลนน ำ้ ภำวะน ำ้ทว่ม หรอืแมแ้ตม่ลพิษทำงน ำ้ที่สง่ผล
กระทบตอ่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียและแหลง่ชมุชนรอบๆ  
SRT ไดก้ ำหนดกลยทุธก์ำรจดักำรเรือ่งน ำ้ไว ้2 ประกำร ไดแ้ก่ 
1.  กำรลดปรมิำณกำรใชน้ ำ้ ดว้ยกำรท ำกิจกรรม กำรกกัเก็บน ำ้ฝนเพ่ือน ำมำใชใ้น
โรงงำนในกิจกรรมตำ่งๆ / ด  ำเนินกำรบ ำบดัน ำ้เสียเพื่อน ำกลบัมำใชใ้หม่
2. กำรบ ำบดัน ำ้เสียและควบคมุคณุภำพน ำ้เสียใหไ้ดม้ำตรฐำนกอ่นปลอ่ยเขำ้สู่
ระบบบ ำบดัน ำ้เสยีสว่นกลำงของกำรนิคมอตุสำหกรรม

SRT สำมำรถน ำน ำ้ฝนมำรไีซเคิลไดต้ลอดปี 2564
เท่ำกบั 10,152 ลบ.ม./ปี 

กิจกรรมที่ 1 : การกักเก็บน ้าฝนน ามารีไซเคิล น าน ้ากลับมาใช้ใหม่/ Activity 1: Recycle and reuse of Rain water 

ลดปรมิำณกำรใชน้ ำ้

กำรลดกำรใชน้ ำ้ -3% จำกปี 2563

ตรวจติดตำมคณุภำพของน ำ้ทิง้ทกุสปัดำห์

บ ำบดัน ำ้เสยีก่อนปลอ่ยเขำ้สู่ระบบ
บ ำบดัน ำ้เสยีสว่นกลำงของกำรนิคมฯ

ปริมาณการใช้น า้/Water Usage 2018-2021 จากกราฟ สถำนกำรณโ์ควดิ-19 ไดส้ง่ผลกระทบอยำ่งตอ่เน่ืองตลอดปี 2563 ท ำใหย้อด
กำรผลิตลดลง และท ำใหป้รมิำณกำรใชน้ ำ้ลดลงตำมไปดว้ย   และจำกปรมิำณน ำ้ใช้
ทัง้หมดของ SRT ปี 2564 เทำ่กบั 984,767 ลกูบำศกเ์มตร ซึง่มีปรมิำณที่เพ่ิมขึน้จำกปี 
2563 เทำ่กบั 17.67% ผลมำจำกปรมิำณกำรผลิตในปี 2564 เพ่ิมขึน้จำกปี 2563 เทำ่กบั
9.76% ดงันัน้ปี 2564 SRT จงึท ำกิจกรรมกำรกกัเก็บน ำ้ฝนมำรไีซเคิล แลว้น ำน ำ้กลบัมำ
ใชใ้หม ่ซึง่เป็นกำรลดปรมิำณกำรใชน้ ำ้ที่เพิ่มมำกขึน้จำกกำรผลิตที่เพ่ิมขึน้

กระบวนกำรน ำน ำ้ฝนมำรีไซเคลิ
The process of recycling rainwater
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ผลการด าเนินงานปี 2564/The 2021 Performance

เป้าหมายปี 2564/The 2021 Target

Water management is another factor which SRT values, since 
water consumption becomes higher due to economic expansion 
and emerging plants in industrial estates, as well as climate 
variability which causes water shortage and flood, and water 
pollution that affect stakeholders. 

SRT planned 2 strategies for water management:
1. Reduced water consumption and wastewater treatment before 
discharging water into the central wastewater treatment system of 
the industrial estate. These were done by activities, for example, 
collecting rain water to be used in the production plant, water 
saving activity, 
2. Treating wastewater for reusing in the process and discharging 
into the central wastewater treatment system of the industrial estate. กลยุทธ/์Strategies

Waste Water Quality Control by Monitoring 
and follow up action by weekly.

Water Usage  Reduction  -3% as from to 2020

Water Usage  Reduction

Wastewater treatment  before discharging into the 
central wastewater treatment system of the 
Industrial Estate Authority of Thailand(IEAT)

From the graph, Covid-19 situation has had a continuous impact throughout 
the year 2020, causing the production to decline and reduce the amount of 
water use as well and from the total amount of water used by SRT in 2021 is 
984,767 cubic meters, which is an increase of 17.67% from 2020 as a result of 
the production volume in 2021, an increase of 9.76% from 2020. Therefore, in 
2021, SRT has carried out activities rainwater collection for recycling then 
reused this will reduce the amount of water used that is increasing from 
increased production.

SRT can recyclable and reuse Rain water

was 10,152 m3/year-2021

6
ถงัเก็บน ำ้ฝน

Rain water tank

ประตกูัน้น  ำ้ฝน
Collect rain water 

from gutter

บ่อเก็บน ำ้ส  ำหรบัรีไซเคิล
Water pound for recycle

ระบบรีไซเคิลน ำ้
เสีย

Waste water 
recycle

กระบวนกำรผลิต
Production Process

น ำ้ฝน / Rain water

1

2

3 4
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บรษิัท ฯ มีกำรตรวจตดิตำมคณุภำพของน ำ้ทิง้เพ่ือปอ้งกนัไมใ่หน้  ำ้ท่ีระบำยออกจำกโรงงำนมีผลกระทบตอ่
สิ่งแวดลอ้มและปฏิบตัติำมขอ้ก ำหนดกฎหมำยอยำ่งเครง่ครดั

กำรตรวจวิเครำะหค์ณุภำพน ำ้ทิง้รำยสปัดำหแ์ละรำยเดือน  
โดยหอ้งปฏิบตัิกำรวิเครำะหค์ณุภำพสิง่แวดลอ้มเอกชนท่ีขึน้
ทะเบียนจำกกรมโรงงำนอตุสำหกรรม และไดร้บักำรรบัรอง
มำตรฐำนในระดบัสำกล ISO/IEC 17025  
เพื่อเป็นขอ้มลูในกำรปอ้งกนัไมใ่หค้ำ่น ำ้ทิง้เกินมำตรฐำน
The weekly and monthly review of released water 
values is responsible by a private environment quality 
analysis lab accredited by the Department of Industrial 
Works and also the ISO/IEC 17025 to serve as 
information in a bid to keep the released water values 
in line with the standards.

กำรตรวจวิเครำะหค์ณุภำพน ำ้ทิง้รำยสปัดำห ์ไดแ้ก่
คำ่ Oil & grease โดยหนว่ยงำนควำมปลอดภยัและ
สิง่แวดลอ้ม ของ SRT

A weekly Oil & grease value in wastewater inspection 
is assigned to the in-house SE Section of SRT.

The Company monitors  and follows up for the quality of released water to ensure that our water 
does the environment  impact and our compliance is fully in operational.

การตรวจวัดคุณภาพน า้ทิง้/ Wastewater  Monitoring

7
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การจัดการของเสีย
Wastes Management

ผลการด าเนินงานปี 2564/The 2021 Performance

กลยุทธ/์Strategies เป้าหมายปี 2564/The 2021 Target

SRT ใหค้วำมส ำคญักบักำรบรหิำรจดักำรของเสยีที่เกิดจำกกระบวนกำรผลติและมุง่มั่นในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรจดักำร
ของเสยี เพื่อใชท้รพัยำกรใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ  พรอ้มทัง้ลดปรมิำณกำรเกิดของเสยีใหน้อ้ยที่สดุโดยใช ้หลกั 3R คือ กำรลดปรมิำณของ
เสยี (Reduce) กำรน ำกลบัมำใชซ้  ำ้ (Reuse) และกำรน ำกลบัมำใชใ้หม ่(Recycle) นอกจำกนี ้SRT ยงัด ำเนินกำรกำรตำมเป้ำหมำย
อยำ่งตอ่เนื่อง มำตัง้แตปี่ 2550 จนถึงปัจจบุนัเพื่อมุง่ไปสูก่ำรบรลเุปำ้หมำย กำรจดักำรการฝังกลบเป็นศูนย์ Zero Waste Landfill

กำรบรหิำรจดักำรของเสยีตำมหลกั 3Rs
(Reduce, Reuse, Recycle)

กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำร
จดักำรของเสยี

ปรมิำณของเสยีที่สง่ไปก ำจดัดว้ยวิธีการฝังกลบเป็นศูนย์

ควบคมุกำรจดักำรของเสยีใหเ้ป็นไปตำมหลกักำร 
3Rs เพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง

กำรลดกำรเกิดของเสยีที่ไมม่ีมลูคำ่
กำรลดกำรเกิดของเสยีที่มีมลูคำ่

-3% จำกปี 2563

Management Control for Industrial Waste  
Compliance.

The amount of Zero Waste Landfill

Make certain that the waste management 
operates in parallel to the 3Rs more than ever

Waste Reduction  (without valuable wastes)
Waste Reduction  (valuable wastes)

-3% as from 2020
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ของเสียท่ีมีมลูคำ่ปี 2560-2564/Valuable wastes Y2018-2021

จำกกรำฟ ปรมิำณของเสียที่ไมมี่มลูคำ่ที่ตอ้งน ำไปก ำจดัปี 2564 
มีปรมิำณเทำ่กบั 2,812 ตนั ลดลงจำกปี 2563 เทำ่กบั 114 ตนั หรอื 3.89% 
เป็นผลมำจำกกำรท ำกิจกรรมลด-เลิกกำรใชถ้งุพลำสตกิจำกรำ้นมินิมำรท์

From the graph, the volume of valueless waste that needed 
disposal in 2021 amounted to 2,812 tons, a decrease of 114 tons or 
3.89% from 2020, due to the no plastic bag effort in minimart shop.

จำกกรำฟเน่ืองจำกในปี 2563 สถำนกำรณโ์ควดิ-19 สง่ผลใหย้อด
กำรผลิตลดลงเป็นจ ำนวนมำก ท ำใหป้รมิำณของเสียลดลงตำมไปดว้ย และ
ในปี 2564 ยอดกำรผลิต เพ่ิมขึน้จำกปี 2563 จงึท ำใหข้องเสียที่มีมลูคำ่มี
ปรมิำณเพ่ิมสงูขึน้เทำ่กบั 451 ตนั หรอื 2.06% 

From the graph, due to the Covid-19 situation. Production 
volume in 2020 decreased too many. That make amount of valuable 
waste decreased follow production volume. In 2021 production 
volume increased, that make amount of valuable waste increased 
451 ton or 2.06%.
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ของเสียท่ีไมม่ีมลูคำ่ปี 2560-2564 /Waste without sale Y2018-2021

SRT focuses on waste management  responsible by production processes and aims to conduct business as per 
the waste management policy to fully utilize resources. We also minimize waste through the 3R principle - Reduce, Reuse, 
and Recycle. Moreover, SRT defined goals and measures to remove waste led by production processes by using a landfill 
method starting from 2007 up until the present for to achive goals Zero Waste Landfill. 
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กิจกรรมลดของเสีย : ลดการใช้ถุงพลาสตกิจากร้านมินิมารท์
Reduce Waste Activities : Reduce Plastic Bag Usage from Minimart Shop

SRT ไดท้ ำกิจกรรมลด-เลกิกำรใชถ้งุพลำสติกจำกรำ้นมินิมำรท์ขึน้ภำยในบรษัิทฯ เนื่องจำกปรมิำณกำรก ำจดัขยะมลูฝอย
ตอ่ปีมีปรมิำณมำก รวมถึงคำ่ใชจ้่ำยในกำรก ำจดัมีมลูคำ่สงู จำกปัญหำดงักลำ่ว SRT ไดม้ีกำรปรบัปรุงแกไ้ขโดยกำรท ำแผนส ำหรบั
กำรลดของเสยี เช่นรณรงคก์ำรใชถ้งุผำ้แทนถงุพลำสติก ทัง้นีเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกั 3R คือ ลดกำรทิง้และใชท้รพัยำกรใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุ รวมไปถึงเพื่อเป็นกำรลดคำ่ใชจ้่ำยในกำรสง่ก ำจดัอีกดว้ย

SRT has done activities to reduce the use of plastic bags from the minimart in SRT. Due to the large amount 
of waste disposal per year including the high cost of disposal As a result of such problems, SRT has been revised by 
making a plan for reducing waste such as using cloth bags instead of plastic. This is in line with the 3R principle, which 
is to reduce waste and use resources for maximum benefit. Including to reduce the cost of disposing as well.

ผลของการลดการใช้ถุงพลาสตกิจากร้านมินิมารท์ ปี 2562-2564/
Result of Reduce Plastic Bag Activity at Minimart  Shop in Y2019-Y2021

จำกกรำฟ ปรมิำณกำรใชถ้งุพลำสติกจำกรำ้นมินิมำรท์ในปี 2564 ลดลงเหลอื 70 ชิน้ คิดเป็น 0.12% จำกปี 2562
From the graph, the amount of plastic bag effort in minimart reduce to 70 pieces or 0.12% from 2019
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Minimart 1 Minimart 2 Minimart 3 Minimart 4 Minimart Mold Fac. Minimart Fac.3 Total SRT

AVG Y2019 15,500 14,000 16,000 7,720 1,625 2,820 57,665

AVG Y2020 125 118 108 0 0 0 351

AVG Y2021 0 0 70 0 0 0 70
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การจัดการของเสีย
Wastes Management



SRT มีกำรบรหิำรจดักำรสิ่งแวดลอ้มตำมแนวทำงของมำตรฐำนสำกล ISO 14001:2015 ไดร้บักำรรบัรอง
อยำ่งตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 14

SRT has the environmental management in accordance with the globally-acclaimed ISO 
14001:2015 and has been accredited for 14th Year. 

ได้รับการรับรอง / Certified with the 

ISO 14001
ต่อเน่ืองเป็นปีที ่14

SRT has been accredited for 14th Year.

SRT มีกำรจดักำรกำกอตุสำหกรรม และมลูฝอยอยำ่งมีประสิทธิภำพไดต้ำมเง่ือนไข จงึไดร้บัรำงวลักำร
จดักำรของเสียในโรงงำนอตุสำหกรรม ระดบั Platinum Level มำอยำ่งตอ่เน่ือง

SRT has enforced the efficient treatment of industrial waste and solid waste in line with the 
requirement. For this reason, the Company has been accredited with the Waste Disposal of Industrial 
Plant Award, Platinum Level 

รางวัลด้านสิ่งแวดล้อม/Environmental Awards

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม/Environmental Management System

ปี 2563/Y2020 ปี 2564/Y2021

AMATA

ได้รับรางวัลการจัดการกากอุตสาหกรรมและ
มูลฝอยอยา่งมีประสิทธิภาพ

AMATA BEST WASTE MANAGEMENT 2020-2021           
In PLATINUM LEVEL 
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กิจกรรมส่ิงแวดล้อม/Environmental Activity
วันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day ก่อตัง้ขึน้เพื่อใหเ้กิดควำมตื่นตวัในดำ้นวิกฤตกำรณส์ิ่งแวดลอ้มขึน้ทั่วโลก 

เนื่องมำจำกโลกของเรำเกิดวิกฤตกำรณด์ำ้นสิง่แวดลอ้มอยำ่งรุนแรง ดงันัน้ในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกๆปี ซึง่เป็น
วนัสิง่แวดลอ้มโลก บรษัิทฯ จึงไดจ้ดัท ำกิจกรรมรณรงคด์ำ้นสิง่แวดลอ้มเพื่อเป็นกำรกระตุน้เตือนใหพ้นกังำนทกุคน มีควำมตระหนกัใน
เรือ่งสิง่แวดลอ้มเพิ่มมำกขึน้

กิจกรรม “Upcycling Design Contest” 
โดยมีโจทยก์ำรออกแบบ ใชว้สัดเุหลอืใชท้ี่เกิดจำกกระบวนกำรผลติของโรงงำน เช่น ขวดพลำสติก เศษเหลก็ เศษไม้ เป็นตน้ 

น ำมำสรำ้งสรรคเ์ป็นผลงำนท่ีสำมำรถน ำกลบัมำใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิและเป็นกำรเพิ่มระยะเวลำของวฏัจกัรชีวิตของวัสดดุงักลำ่วและ      
เพื่อเป็นกำรสรำ้งจิตส ำนกึดำ้นสิง่แวดลอ้มใหก้บัพนกังำนอีกดว้ย

SRT ไดม้ีกำรด ำเนินกิจกรรมรณรงคเ์ก่ียวกบัวนัสิง่แวดลอ้มโลก อำทิ โปสเตอรร์ณรงคด์ำ้นสิง่แวดลอ้ม ประตสููค่วำม
ยั่งยืนในทกุๆทำงเขำ้-ออกของทกุโรงงำน และกิจกรรม “Upcycling Design Contest” 

ประตู 1/Gate 1 

โปสเตอรร์ณรงค์
Environment Conservation Posters

ประตู 2/Gate 2

ซุ้มประตูรณรงคด์้านสิ่งแวดล้อม
Environmental Gate to Sustainability Activity Campaign. 

รางวัลชนะเลิศ / The winner
“Center Point Standing Area”

from Production Mold Factory 2

รางวัลที่ 2 / 2nd runner up
“Foot press alcohol gel”

From Mold factory team B

รางวัลที่ 3 / 3rd runner up
“Shoe rack from plastic axle

of poly sheet” from
SCM Poly & Bladder Team

World Environment Day was announced to raise awareness of the global environmental crisis. Because of the 
severity of the current environment situation,on every June 5th which is the World Environment Day, the Company will 
hold environment conservation activities to raise awareness about these environmental issues to all employees.

SRT will hold activities as part of the World Environment Day, for example, environment conservation posters, 
building the Gates to Sustainability on entrances and exits of every plant, and holding the “Upcycling Design Contest”. 

“Upcycling Design Contest” Activity
The theme of the contest is to use leftover materials in plant production processes, for example, plastic 

bottles, scrap, leftover wood, etc. to create a practical recycled product and extend their life cycle.
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