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ใบสมัคร 

การคัดเลือกเข้ารับรางวัลผู้น าอาเซียนด้านการพัฒนาชนบท                     

และ ขจัดความยากจน ครั้งท่ี ๔ 

 

ชื่อบริษัทภาษาไทย  บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ำกัด (มหำชน) 

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ  North East Rubber Public Company Limited 

เลขทะเบียนบริษัท  0107561000242 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกยำงพำรำ ได้แก่ ยำงแผ่น

รมควัน (Ribbed Smoked Sheet : RSS) ยำงแท่ง (Standard Thai 

Rubber 20 : STR 20) และ ยำงผสม (Mixtures Rubber) จ ำหน่ำยให้กับ

ผู้ผลิตในอุตสำหกรรมยำนยนต์และกลุ่มผู้ค้ำคนกลำง ทั้งในและต่ำงประเทศ 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่  398 หมู่ 4 ต ำบลโคกม้ำ อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 

ที่ตั้งสาขา 589/94 อำคำรเซ็นทรัลซิตี้ออฟฟิศทำวเวอร์ ชั้นที่ 18 ถนนเทพรัตน์ แขวง

บำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 

โทรศัพท์ (ส านักงานใหญ่) 044-666-928, 044-666-929 

โทรสาร    044-666-212, 044-666-213 

เว็บไซต์    www.nerubber.com 

ทุนจดทะเบียน   770,000,000 บำท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้ำนบำท) 

ผู้ประสานงานหลัก  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริรักษ์  ขำวไชยมหำ 

    รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่สำยงำนพัฒนำธุรกิจ 

    มือถือ  081-809-0990 

    Siriraks.kh@nerunner.com หรือ dr.siriraks@gmail.com 

 

mailto:Siriraks.kh@nerunner.com%20หรือ
mailto:dr.siriraks@gmail.com
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ข้อมูลส าคัญ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 12 มิถุนายน 2549 - บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ำกัด (มหำชน) หรือ North East Rubber Public 

Company Limited หรือ ‘บริษัท’ หรือ ‘NER’ โดยนำยชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เมื่อ

วันที่ 12 มิถุนำยน 2549 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้ำนบำท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ

กำรผลิตและจ ำหน่ำยยำงแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet : RSS) และ ผลิตภัณฑ์จำกยำงพำรำ ในปี 

2552 บริษัทได้ผลิตและจ ำหน่ำยยำงผสม (Mixtures Rubber) และในปี 2556 เริ่มผลิตยำงแท่ง (Standard 

Thai Rubber 20 : STR 20) เพ่ือจ ำหน่ำยไปยังผู้ผลิตในอุตสำหกรรมยำนยนต์ และกลุ่มผู้ค้ำคนกลำงทั้งใน

และต่ำงประเทศ เช่น จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง มำเลเซีย และอินเดีย เป็นต้น โดยที่บริษัทได้รับอนุญำตเป็นผู้ผลิต

และส่งออกยำงพำรำไปยังนอกรำชอำณำจักรอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทยังได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน หรือ BOI 

ส ำหรับประเภทกิจกำร กำรผลิตยำงแผนรมควัน กำรผลิตยำงผสม กำรผลิตยำงแท่ง กำรผลิตไบโอแก๊ส กำร

ผลิตไฟฟ้ำจำกไฟโอแก๊ส และ กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ซึ่งเป็นกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำร

แข่งขันท้ังตลำดในประเทศและต่ำงประเทศเพ่ิมมำกข้ึน 

มาตรฐานคุณภาพระดับสากล ( ISO : International Standard Organization) 

 บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพระดับสำกล ซึ่งเป็นหัวใจส ำคัญและนับว่ำเป็นทรัพยำกรที่มี

คุณค่ำขององค์กรในกำรท ำงำนเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำ ในกำรส่งสินค้ำที่ได้คุณภำพและส่งมอบตรงต่อ

เวลำ สร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน และกำรได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล เพ่ือให้เกิดกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนใน

ระดับสำกลต่อไป อันประกอบด้วย  

 ISO 9001:2015 ด้ำนระบบบริหำรคุณภำพ (Quality Management System) (เอกสำรแนบ 1) 

 ISO 14001:2015 ด้ำนระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (Environment Management System) 

เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจให้เติบโตโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  (เอกสำรแนบ 2) 

 OHSAS 18001:2007 กำรได้รับกำรรับรองคุณภำพตำมนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย

และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (เอกสำรแนบ 3) และ  

 ISO 17025 ด้ำนมำตรฐำนควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรทดสอบ โดยกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

(เอกสำรแนบ 4) 

ความส าเร็จ และรางวัลที่ได้รับ - ในประเทศ 

นอกจำกนี้ บริษัทยังได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนภำครัฐ และ ภำคเอกชนทั้งระดับประเทศ และ

ระดับนำนำชำติอีกหลำยแห่ง เช่น  
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 7 สิงหำคม 2558 โครงกำรธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสำหกรรม โดยที่บริษัทเป็นสถำน

ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ด ำเนินงำนตำมหลักเกณฑ์ธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม (เอกสำรแนบ 5) 

 19 ตุลำคม 2560 กรมส่งเสริมอุตสำหกรรมและส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ หรือ 

สสส รำงวัลเกียรติยศ วิสำหกิจต้นแบบดีเด่น (ระดับทอง) (เอกสำรแนบ 6) 

 14 มีนำคม 2561 ศูนย์องค์กรสุขภำวะ (Happy Workplace Center) ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร

สร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส) ในกำรเป็นแบบอย่ำงของนวัตกรรมแห่งควำมสุข (Good Practice) ในงำน 

Happy Workplace Forum นวัตกรรมสร้ำงสุข ปี 3 ครั้งที่ 1 ด้ำน “กำรวำงแผนเพ่ือสร้ำงองค์กรแห่ง

ควำมสุข” (เอกสำรแนบ 7) 

 28 พฤษภำคม 2562 กระทรวงอุตสำหกรรม – อุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green 

System) กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบ มีกำรประเมินผลและทบทวนเพ่ือกำรพัฒนำ

อย่ำงต่อเนื่อง (เอกสำรแนบ 8) 

ความส าเร็จ และรางวัลที่ได้รับ - ระดับนานาชาติ 

 ปี 2561 ณ เมืองมำเก๊ำ ประเทศจีน - 2018 International INNOVATION Awards รำงวัลนวัตกรรม

ระดับนำนำชำติ ในกำรคิดค้นพัฒนำระบบงำนกำรผลิตภัณฑ์ PRODUCT CATEGORY ด้ำนกำรพัฒนำ

กระบวนกำรผลิต MIX PROCESS RUBBER ซึ่งท ำให้สำมำรถลดต้นทุนในกระบวนกำรผลิตได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ (เอกสำรแนบ 9) 

วิสัยทัศน์ เรำคือผู้ผลิตยำงคุณภำพมำตรฐำนสำกลส ำหรับทุกอุตสำหกรรมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ  1. เป็นผู้ส่งออกยำงพำรำรำยใหญ่อันดับ 1 ใน 10 ของประเทศไทยในปี 2562 

  2. ใช้พลังงำนทดแทน 100% ในขบวนกำรผลิตภำยในปี 2562 

  3. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของเสียในกระบวนกำรผลิตเป็นศูนย์ (Zero Waste) 

  4. ผลิตสินค้ำคุณภำพด้วยต้นทุนกำรผลิตที่ต่ ำ 

เป้าหมายและแผนการด าเนินธุรกิจ 

 บริษัทมีแผนงำนที่จะขยำยก ำลังกำรผลิต โดยกำรปรับปรุงประสิทธิภำพเครื่องจักรเดิม และ กำรขยำย

โรงงำนแห่งใหม่ทั้งนี้เพ่ือสำมำรถรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำทีมีในปัจจุบัน โดยที่บริษัท ได้มีแผนกำร

ด ำเนินงำน ดังนี้ 
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 ปี 2562 บริษัทได้มีกำรปรับปรุงเครื่องจักรส ำหรับกำรผลิตยำงผสม เพ่ือรองรับสำยกำรผลิตของ RSS 

Mixture Rubber โดยสำมำรถเพ่ิมก ำลังกำรผลิตอีก 60,000 ตันต่อปี ซึ่งยำงผสมนี้สำมำรถรองรับค ำสั่งซื้อจำก

ต่ำงประเทศ โดยเฉพำะประเทศจีนได้ทั้งหมด  

นอกจำกนี้ ด้ำนพลังงำนทดแทน บริษัทได้มีโรงงำนผลิตไบโอแก๊สจ ำนวนรวม 4 MW หรือ 45,000 

ลบม. เพ่ือใช้ทดแทนพลังงำนไฟฟ้ำ และพลังงำนแก๊ส LPG ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต อีกทั้ง บริษัทยังได้มี

แผนงำนเพ่ือผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ โดยท ำกำรติดตั้งบนพื้นที่หลังคำของโรงงำน หรือ Solar Roof เพ่ือท ำ

กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ซึ่งจะสำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำได้เพ่ิมเติมอีก 1 MW ดังนั้น ในปี 

2562 ในภำพรวมแล้วบริษัทจะใช้พลังงำนทดแทนประเภทไฟฟ้ำจำกโรงงำนไบโอแก๊ส และ พลังงำน

แสงอำทิตย์ รวม 5 MW ต่อ เดือน หรือ ทดแทนพลังงำนไบโอแก๊ส 45,000 ลบม./วัน 

 ปี 2563 บริษัทมีแผนงำนเพ่ือขยำยก ำลังกำรผลิตโดยกำรสร้ำงโรงงำนผลิตยำงแท่ง (Standard Thai 

Rubber 20 : STR 20) เพ่ิมข้ึนอีก 1 โรงงำนในบริเวณขยำยต่อเนื่องกัน เพ่ือขยำยก ำลงกำรผลิตเพ่ิมขึ้นอีก

จ ำนวน 172,800 ตันต่อผี เพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ยำงแท่งนี้เพ่ือสนับสนุนในอุตสำหกรรม

ต่อเนื่องโดยเฉพำะยำงรถยนต์ ชิ้นสว่นอะไหล่ยำง และ อ่ืน ๆ อย่ำงไรก็ตำมในด้ำนกำรผลิตจะท ำกำรผลิตเต็ม

ประสิทธิภำพในปี 2564 

ประวัติองค์กร 

ปีที่จัดตั้ง  12 มิถุนำยน 2562  โดย นำยชูวิทย์  จึงธนสมบูรณ์ 

ภูมิหลังกำรจัดตั้ง นำยชูวิทย์  จึงธนสมบูรณ์ และครอบครัว ตั้งถิ่นฐำน อยู่ที่ อ ำเภอละหำนทรำย 
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยที่ครอบครัวได้ประกอบอำชีพค้ำขำยสินค้ำทุกประเภทตำมแบบ
พ่อค้ำท่ัวไป  

 เมื่อกำรยำงแห่งประเทศไทย ได้มีแผนงำนในกำรขยำยฐำนกำรผลิตยำงพำรำจำก

ภำคใต้มำสู่ภำคอีสำน ครอบครัวจึงธนสมบูรณ์ ได้อำสำในกำรท ำไร่แปลงปลูกสำธิต 

โดยได้ท ำกำรปลูกจำกพ้ืนที่เริ่มต้น 5 ไร่ และได้ร่วมกันกับภำครัฐบำลเพื่อพัฒนำ

ผลผลิตยำง พร้อมนวัตกรรมต่ำง ๆ ของยำงพำรำ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพยำงพำรำไทย ให้

ก้ำวไกล ส่งเสริมสนับสนุนพืชเศรษฐกิจไทยให้เป็นอันดับหนึ่งของโลก ปัจจุบัน

ครอบครัวจึงธนสมบูรณ์ จะมีพ้ืนที่ปลูกยำงมำกกว่ำ 3,000 ไร่ จำกประสบกำรณ์ที่ได้

ประสบด้วยตนเองมำ นำยชูวิทย์  จึงธนสมบูรณ์ ได้ท ำกำรบุกเบิก พัฒนำโรงงำน 

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ำกัด (มหำชน) แห่งนี้ เริ่มต้นในปี 2549 ให้เจริญเติบโต
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อย่ำงยั่งยืนคู่เศรษฐกิจประเทศไทย สู่ศักยภำพสำกลได้ ณ ปัจจุบัน ดังประวัติ

โดยสังเขปต่อไปนี้ 

ป ี ล ำดับประวัติที่ส ำคัญ 
ปี 2549 - 12 มิถุนำยน ก่อตั้งบริษัท โดยนำยชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก    20 

ล้ำนบำท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกยำงพำรำ ได้แก่ ยำงแผ่น
รมควันเพื่อกำรจ ำหน่ำยภำยในประเทศ 

- 25 กรกฎำคม ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุน ประเภทกิจกำรยำงแผ่นรมควันโดยได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลระยะเวลำ 8 ปี 

- 6 ตุลำคม ได้รับใบอนุญำตประกองกิจกำรโรงงำน รง.4 ประเภทสถำนประกอบกิจกำรท ำ
ยำงแผ่นรมควัน ยำงเครป ยำงแท่ง ยำงน้ ำ รีดยำงแผ่น และยำงรูปแบบอ่ืน ๆ 

ปี 2550 - 16 ตุลำคม เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 20 เป็น 30 ล้ำนบำท เพ่ือกำรขยำยโรงงำนแผ่น
รมควัน 

- 20 พฤศจิกำยน ได้รับอนุญำตตั้งโรงงำนยำง ใบอนุญำตค้ำยำง และ ใบอนุญำตเป็นผู้
ส่งออกยำงออกไปนอกรำชอำณำจักร ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมยำง พ.ศ.2542 จำกกรม
วิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 

- ขยำยกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประเภทยำงแผ่นรมควันอัดก้อน ไปยังผู้ผลิตในอุตสำหกรรม
ยำงรถยนต์ทั้งในและต่ำงประเทศ 

ปี 2551 - 26 มกรำคม ได้รับหนังสือรับรองกำรเป็นสมำชิกสมำคมยำงพำรำไทยอันดับที่ 124  
- 29 มกรำคม เป็นสมำชิกสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เลขท่ี สน8716 
- 24 กุมภำพันธ์ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 30 เป็น 50 ล้ำนบำท เพ่ือขยำยก ำลังกำรผลิตยำง

แผ่นรมควัน 

ปี 2552 - 28 เมษำยน ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน รง.4 ประเภทสถำนประกอบกิจกำร
ท ำยำงผสม (Mixtures Rubber) ท ำยำงเครป ยำงแท่ง กำรหั่น ผสม รีดยำงแผ่น หรือท ำ
ยำงให้เป็นรูปแบบอ่ืนที่คล้ำยคลึงกัน 

- 11 พฤษภำคม ได้รับใบรับรองจำก Bridgestone ด้ำนคุณภำพยำง Ribbed Smoked 
Sheet เกรด 3 และ เกรด 4 ที่สำมำรถส่งไปยังบริษัทในเครือ Bridgestone ทั่วโลก 

- 1 มิถุนำยน ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนประเภทกิจกำรผลิตยำงผสม โดยได้รับยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคลมีก ำหนดระยะเวลำ 8 ปี 

- สร้ำงโรงงำนและซ้ือเครื่องจักรเพื่อกำรผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทยำงผสม (Mixtures 
Rubber) โดยกำรใช้เทคโนโลยี่เพ่ือผสมยำงพำรำกับสำรผสมยำงเพื่อให้มีควำมยืดหยุ่น
เป็นเนื้อเดียวกับส ำหรับอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ต่อไป 
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ปี 2553 - บริษัทเริ่มกำรผลิตและส่งออกสินค้ำประเภทยำงผสมทั้งในและต่ำงประเทศ 
- 3 กุมภำพันธ์ จดทะเบียนเพ่ิมทุนจำก 50 เป็น 75 ล้ำนบำท เพื่อกำรสร้ำงโรงงำนยำงผสม 
- 18 พฤศจิกำยน ได้รับใบอนุญำตตั้งโรงงำนท ำยำงตำมพระรำชบัญญัติควบคุมยำง พ.ศ.

2542 กรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือตั้งโรงงำนท ำยำงประเภทยำง
ผสมสำรพิเศษ 

- 17 ธันวำคม ได้รับกำรรับรองคุณภำพ ISO 9001:2008 ด้ำนระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพ 
ของ Smoked Rubber Sheets และ Compound Rubber 

ปี 2554 - 27 ธันวำคม เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 75 เป็น 100 ล้ำนบำท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 

ปี 2556 - 6 พฤศจิกำยน ได้รับใบอนุญำตตั้งโรงงำนท ำยำงตำมพระพระรำชบัญญัติควบคุมยำง พ.ศ.
2542 กรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือตั้งโรงงำนท ำยำงประเภท 
ยำงแท่ง 

- บริษัทสร้ำงโรงงำนและเพ่ิมเครื่องจักรส ำหรับผลิตภัณฑ์ยำงแท่ง (Standard Thai 
Rubber 20 : STR 20) เพ่ือด ำเนินกำรผลิตสินค้ำประเภทยำงแท่งซึ่งเป็นกำรน ำยำงที่จับ
ตัวเป็นลักษณะก้อนถ้วย ตัดเป็นเศษชิ้นเล็ก ๆ แล้วอัดเป็นแท่งตำมขนำดมำตรฐำนที่
ก ำหนด 

- 20 พฤศจิกำยน ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน รง.4 ประเภทสถำนประกอบ
กิจกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ 

ปี 2557 - 14 พฤษภำคม บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุน ประเภทกิจกำรผลติยำงแท่ง โดยได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิ ก ำหนดระยะเวลำ 8 ปี 

- 29 พฤษภำคม ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
ประเภทสถำนที่ใช้ ลักษณะที่ 3 

- 10 มิถุนำยน เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 100 เป็น 220 ล้ำนบำท เพ่ือกำรขยำยโรงงำน
ส ำหรับโรงงำนยำงแท่ง STR 

- บริษัทเริ่มผลิตและส่งออกสินค้ำประเภทยำงแท่ง STR ทั้งในและต่ำงประเทศ 
- 21 สิงหำคม บริษัทได้รับกำรรับรองคุณภำพ ISO 14001 : 2004 ด้ำนระบบกำรจัดกำร

สิ่งแวดล้อม (Environment Management System) และ ได้รับกำรรับรองคุณภำพ 
OHSAS 18001:2007 ด้ำนกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (Occupational 
Health & Safety Management System) ข อ ง  Manufacture STR20, Ribbed 
Smoked Sheet และ Compound Rubber 

- 1 กันยำยน บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้วจำก 220 เป็น 420 ล้ำนบำท เพ่ือ
กำรด ำเนินธุรกิจโครงกำรไบโอแก๊ส 
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ปี 2558 - บริษัทเริ่มด ำเนินโรงกำรไบโอแก๊ส (Biogas) โดยใช้เทคโนโลยีถังหมักแบบสมบูรณ์ในกำร
ผลิตก๊ำซชีวภำพจำกพืชพลังงำน รวมกับเชื้อจุลินทรีย์ที่ทิ้งจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสียของ
โรงงำนยำงของบริษัทเอง โดยจะสำมำรถผลิตไฟฟ้ำ 4 MW เพ่ือเป็นพลังงำนทำงเลือกใน
กำรลดต้นทุนไฟฟ้ำ และ ก๊ำซ LPG ในกระบวนกำรผลิต ทั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นโครงกำร 
‘360 Degree Waste Treatment’ 

- 3 สิงหำคม ได้รับใบประกำศเกียรติคุณเพ่ือแสดงว่ำเป็นสถำนประกอบกำรที่มีควำมมุ่งมั่น
ด ำเนินโครงกำรสถำนประกอบกำรปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ
ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จำกกระทรวงแรงงำน 

- 29 สิงหำคม ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ผลิตยำงแท่ง STR ตำมพระพระรำชบัญญัติควบคุมยำง 
พ.ศ.2542 กรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือตั้งโรงงำนท ำยำง
ประเภท ยำงแท่ง STR โดยใช้รหัส CZ 

ปี 2559 - 25 เมษำยน ได้รับกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว  (Green 
System) เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบ มีกำรติดตำมประเมินผล
และทบทวนเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง จำกกระทรวงอุตสำหกรรม 

-  30 สิงหำคม เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 420 เป็น 470 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ในกำรเพ่ิมทุนครั้งนี้
เพ่ือให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของโครงกำรส ำหรับกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนขยำย
กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ และได้รับสิทธิประโยชน์ในกำรยกเว้นภำษีอำกร โดย
เงื่อนไขคือ จะต้องเพ่ิมทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำท รวมกับทุนจดทะเบียนเดิม
จึงเป็นจ ำนวน 470 ล้ำนบำท ก่อนกำรออกบัตรส่งเสริมกำรลงทุน 

ปี 2560 - 3 กุมภำพันธ์ บริษัทได้รับกำรรับรองคุณภำพ ISO 9001:2015 ด้ำนระบบงำนคุณภำพ 
(Quality Management System) ของ Product of Biogas for the purpose of Gas 
supply by-products of Agriculture and Animal Waste 

- 1 มิถุนำยน เช่ำส ำนักงำนกำรตลำด ณ อำคำรเซ็นทรัลซิตี้ทำวเวอร์ ชั้นที่ 18 เพ่ือกำร
ติดต่อส ำหรับกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ กำรพบลูกค้ำ และสัญญำทำงกำรค้ำได้สะดวกขึ้น 

- 7 มิถุนำยน บริษัทได้รับกำรรับรองคุณภำพ ISO 9001:2015 ด้ำนระบบบริหำรงำน
คุณภำพ (Quality Management System) และ ได้รับกำรรับรองคุณภำพ OHSAS 
18001:2007 (Occupational Health & Safety Management System)  ข อ ง 
Manufacture of Ribbed Smoked Sheets (RSS), Compound Rubber, and 
Standard Thai Rubber (STR) 

- 15 มิถุนำยน บริษัทได้รับกำรต่ออำยุใบอนุญำตเป็นผู้จัดให้มีกำรวิเครำะห์ หรือ กำร
ทดสอบคุณภำพยำง ตำมพระพระรำชบัญญัติควบคุมยำง พ.ศ.2542 กรมวิชำกำรเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นใบอนุญำตที่บริษัทได้รับกำรต่ออำยุมำตั้งแต่ปี 2559 
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- 2 กรกฎำคม บริษัทได้รับกำรรับรองคุณภำพ ISO 14001:2015 ด้ำนระบบกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) ของ Manufacture of Ribbed 
Smoked Sheets (RSS), Compound Rubber, and Standard Thai Rubber (STR) 

ปี 2561 - 30 มกรำคม บริษัทได้รับใบรับรองคุณภำพจำก Bridgestone ส ำหรับโรงงำนที่มีคุณภำพ
ยำง Ribbed Smoked Sheet เกรด 2 (RSS2)  

- 25 พฤษภำคม ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน อีก 300 ล้ำนบำท 
จำก 470 เป็น 770 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ 600,000,000 หุ้น รำคำหุ้นละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ประชำชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) 

- 8 มิถุนำยน จดทะเบียนแปรสภำพจำกบริษัทจ ำกัด เป็น บริษัทมหำชนจ ำกัด และจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพำณิชย์ เพ่ือเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 770 ล้ำนบำท และ
ช ำระแล้วจ ำนวน 470 ล้ำนบำท 

- 13 มิถุนำยน อนุมัติกำรน ำหุ้นสำมัญของบริษัทจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- 7 พฤศจิกำยน ท ำกำรซื้อขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์ครั้งแรกรำคำหุ้นละ IPO 2.58 บำท 
จ ำนวน 600,000,000 หุ้น รวมจ ำนวนเงินที่ได้รับจำกกำรระดมทุนในตลำดหลักทรัพย์ 
คือ 1,548,000,000.- บำท เพ่ือน ำมำลงทุนในกำรขยำยโรงงำน และ ก ำลังกำรผลิต อีก 
100% คือจำกเดิมเป็น 345,600 ตันต่อปี 

- ธันวำคม เริ่มพัฒนำปรับปรุงสำยกำรผลิตประเภท ยำงผสม ตำมวัตถุประสงค์ในกำรระดม
ทุน 

ปี 2562 - มกรำคม – เมษำยน พัฒนำปรับปรุงระบบบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
บ ำบัดน้ ำจำกกระบวนกำรผลิตที่เกิดจำกกำรเพ่ิมก ำลังกำรผลิต ทั้งนี้ เพ่ือโครงกำร ‘360 
degree Waste Treatment’ อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 

- กุมภำพันธ์ ทดสอบคุณภำพกำรผลิตยำงผสม Batch แรก 
- ส่งยำงผสม Batch แรก เพ่ือท ำกำรทดสอบและตรวจสอบคุณภำพผ่ำน เพ่ือสำมำรถ

ด ำเนินกำรส่งออกต่ำงประเทศ 
- เมษำยน ส่งออกผลิตภัณฑ์ยำงผสม Batch แรก จำกสำยกำรผลิตใหม่ ซึ่งมีก ำลังกำรผลิต 

60,000 ตัน ต่อ ปี 
- พฤษภำคม เริ่มด ำเนินกำรเพ่ือท ำประชำพิจำรณ์โรงงำนผลิตยำงแท่งใหม่ที่เพ่ิมเติมก ำลัง

กำรผลิตอีก 100% โดยกำรระดมทุนจำกประชำชนในปี 2561 
- 23 พฤษภำคม ได้รับอนุมัติ ISO 17025 ด้ำนมำตรฐำนควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำร

ทดสอบ โดยกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
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- 12 มิถุนำยน ด ำเนินกำรติดตั้งระบบก๊ำซชีวภำพ ของ เทคโนโลยี่จำกประเทศเยอรมัน 
เพ่ือสำมำรถทดแทนพลังงำนไฟฟ้ำได้ 2 MW  

- 14 มิถุนำยน เซ็นสัญญำเพ่ือเริ่มด ำเนินกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำแสงอำทิตย์ หรือ Solar 
Roof ก ำลังกำรผลิต 1 MW  

 

สรุปประวัติการเพิ่มทุนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท 

วันก่อตั้ง/ วัน
เปลี่ยนแปลงทุนจด

ทะเบียน 

ทุนจด
ทะเบียน      

(ล้ำนบำท) 

เพ่ิมทุน 
(ล้ำนบำท) 

ทุนช ำระ
แล้ว 

(ล้ำนบำท) 

วัตถุประสงค์ 

12 มิถุนำยน 2549 20 - 20 เริ่มก่อตั้งบริษัท ทุนจดทะเบียน 

16 ตุลำคม 2550 20 10 30 ขยำยธุรกิจโรงงำนแผ่นรมควัน RSS 
24 กุมภำพันธ์ 2551 30 20 50 ขยำยก ำลังกำรผลิต RSS 

3 กุมภำพันธ์ 2553 50 25 75 สร้ำงโรงงำนยำงผสม 

27 ธันวำคม 2554 75 25 100 เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ 
10 มิถุนำยน 2557 100 120 220 เพ่ือขยำยธุรกิจโรงงำนยำงแท่ง 

1 กันยำยน 2557 220 200 420 เพ่ือกำรด ำเนินโครงกำรไบโอแก๊ส 
30 สิงหำคม 2559 420 50 470 เพ่ือรับกำรส่งเสรมิกำรลงทุนไบโอแก๊ส 

25 พฤษภำคม 2561 470 300 470 เพ่ือระดมทุนในตลำดหลักทรัพย์ 

7 พฤศจิกำยน 2561 470 เพิ่มทุน 300 
+ส่วนเกินทุน 

770 
1,248 

ระดมทุนในตลำดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือเพ่ิม
ก ำลังกำรผลิต 100% 

 

พัฒนาการของรายได้ของบริษัท -  แยกตามประเภทสินค้า – ผ่ำนกำรตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว 

ปริมำณ (ตัน) / 
ประเภทรำยได้ (ล้ำนบำท) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ไตรมำส
1/2562 

ปริมำณยำง (ตัน) 89,167 125,842 163,257 216,354 69,083 

อัตราการเติบโต % 121.80 41.13 29.73 32.52 n/a 

รำยได้จำกกำรขำย (ล้ำนบำท) 
- ขำยในประเทศ 
- ขำยต่ำงประเทศ 

4,447.88 
2,527.46 
1,920.42 

6,167.53 
3,676.52 
2,491.01 

9,819.70 
5,907.88 
3,911.82 

10,056.20 
6,647.51 
3,408.69 

3,038.28 
1,841.79 
1,196.49 

อัตราการเติบโต % 85.83 38.67 59.22 2.41 n/a 
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นโยบายด้านการบริหารช่องทางการจัดซื้อจัดหายาง  

จำกตำรำงพัฒนำกำรรำยได้ของบริษัท ข้ำงต้น แสดงถึงกำรเจริญเติบโตของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น 

บริษัทได้มีปริมำณกำรซื้อยำงจำกเกษตรกรและสวนยำงในประมำณที่มำกข้ึน ทั้งในพ้ืนที่ใกล้เคียง และ ทั่ว

ประเทศ ดังแสดงในตำรำงพัฒนำกำรด้ำนกำรซื้อยำง ดังนี้ 

ปริมำณ (ตัน) / 
ประเภทกำรซื้อยำง (ล้ำนบำท) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ไตรมำส
1/2562 

ปริมำณยำง (ตัน) 
- เกษตรกรสวนยำง 
- ผู้รวบรวม 
- กำรประมูล (สหกรณ์-กยท*) 

112,449.20 
5,187.92 

92,893.10 
5,187.92 

111,185.64 
3,870.00 

98,418.63 
8,897.01 

157,403.85 
8561.9 

120,556.36 
28,285.59 

306,975.81 
9,317.84 

275,789.75 
21,868.23 

70,561.52 
850.46 

61,277.53 
8,433.54 

อัตราการเติบโต % n/a -1.12% 41.57% 95.02% n/a 
จ ำนวนเงินซื้อยำง  (ล้ำนบำท) 

- เกษตรกรสวนยำง 
- ผู้รวบรวม 
- กำรประมูล (สหกรณ์-กยท*) 

4,327.96 
213.61 

3,420.78 
693.57 

5,620.76 
188.64 

4,945.21 
486.92 

7,972.65 
364.26 

5,859.23 
1,749.17 

11,612.71 
358.71 

10,298.61 
955.39 

3,068.96 
34.23 

2,563.47 
471.26 

อัตราการเติบโต % n/a 29.87% 41.84% 45.66% n/a 

หมำยเหตุ  รำคำยำงปี 2561 เป็นรำคำที่ต่ ำกว่ำทุก ๆ ปีในตำรำง ดังนั้น ในปี 2561 จึงมีอัตรำกำรเพ่ิมของ

ปริมำณซื้อยำงที่สูงมำก ถึง 95.02%  แต่ ระดับรำคำด้ำนกำรขำย ในปี 2561 เติบโตเพียง 2.41% 

* กยท – กำรยำงแห่งประเทศไทย 

สภาวะการผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยางของไทย 

 อุตสำหกรรมยำงพำรำของไทย เป็นอุตสำหกรรมที่ครองอันดับ 1 ของโลก ซึ่งบริษัทได้เริ่มอุตสำหกรรม

นี้ได้ 13 ปี และในอีกปีท่ี 14 ก็สำมำรถอยู่ใน 5 อันดับแรก โดยมีผู้ประกอบกำรหลัก 5 อันดับแรก คือ  

ผู้ประกอบกำร ปริมำณ ตัน/ปี สินค้ำยำงพำรำ
อ่ืน ยำงแผ่นรมควัน ยำงแท่ง ยำงผสม 

1 บมจ.ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี 209,921 1,992,900 - น้ ำยำงข้น ถุงมือยำง 

2 บมจ. ไทยฮ้ัวยำงพำรำ 180,000 240,000 - น้ ำยำงข้น ยำงแผ่นผึ่งแห้ง 

3 บจ. เซำท์แลนด์รับแบอร์ 240,000 384,000 120,000 น้ ำยำงข้น สกิมบลอ็ค 

4 บจ.วงศ์บัณฑิต 240,000 300,000 - น้ ำยำงข้น 

5 บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ 120,000 172,800 + 172,800 (’63) - 



  บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ำกัด (มหำชน) 

หนา้ 11 จาก 27 

 

ที่มา  สมาคมยางพาราไทย และรายงานประจ าป ี2560 บมจ.ศรีตรัง แอโกรอนิดัสทรี 

นโยบายในการจ้างงาน  

บริษัทได้มีนโยบำยกำรจ้ำงงำนโดยกำรให้โอกำสและควำมส ำคัญอันดับแรกในกำรจ้ำงงำนส ำหรับ

แรงงำนในพ้ืนที่ และแรงงำนที่เป็นกลุ่มเครือญำติที่อยู่ในชุมชน และชุมชนใกล้เคียงกัน โดยเฉพำะพ้ืนที่ในรัศมี 

5 กิโลเมตร จำกตัวโรงงำน อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และ ควำมส ำคัญในล ำดับต่อมำ คือ พ้ืนที่จังหวัด

ใกล้เคียง และ อ่ืน ๆ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนนโยบำยภำครัฐใน ‘โครงกำรกลับบ้ำนเกิด’ เพ่ือให้เกิดกำร

กระจำยตัวทั้งด้ำนควำมหนำแน่นของประชำกรจำกชุมชนเมืองสู่ชนบท หรือ Urbanization และยังเป็นกำร

กระจำยรำยได้สู่ภูมิภำคและชนบทอีกด้วย 

จ านวนพนักงาน 

จำกสถิติกำรจ้ำงงำน และ จ ำนวนพนักงำน ณ วันสิ้นงวดกำรจ้ำงหนึ่ง ๆ มีดังนี้ 

 2559 2560 2561 พฤษภำคม 
2562 

จ ำนวนพนักงำนรวม (คน) 781 826 961 762 
จ ำนวนเงินเดือน ค่ำจ้ำง และ สวัสดิกำร 
รวม (ล้ำนบำท) 

60.32 86.40 111.09 62.35 

รำยได้เฉลี่ยต่อหัว/ ปี 
 NER Income per Capita 

 
77,237.78 

 
104,595.77 

 
115,599.74 

ฐำน 5 เดือน 
81,821.70 

* Growth rate  % n/a 35% 11% n/a 

GPP per Capita ของจังหวัดบุรีรัมย์ 58,120.89 n/a n/a n/a 

* Capita income ของ NER สูงกว่ำจังหวัดบุรีรัมย์ถึง 32.9% 
* อัตรำส่วนท่ีส ำคัญ เพื่อเป็นกำรแสดงถึง กำรพัฒนำชนบท กำรจ้ำงงำน และกำรกระจำยรำยได้สู่ชนบทเพื่อขจัดควำมยำกจน 

โดยสถิติกำรจ้ำงคนต่อพ้ืนที่/ จังหวัด ณ สิ้นเดือนพฤษภำคม คือ 

- พนักงำนในพ้ืนที่ จังหวัดบุรีรัมย์   87.0% 

- พนักงำนในจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ   9.9%(นครรำชสีมำ,ขอนแก่น,สุรินทร์,อุบลฯลฯ) 

- พนักงำนจำกภำคกลำง     1.7% (กรุงเทพฯ, ชลบุรี,ตรำด,ระยอง,ฯลฯ) 

- พนักงำนจำกภำคใต้     0.9% (พัทลุง, กระบี่, สงขลำ) 

- พนักงำนจำกภำคเหนือ     0.5% (พิษณุโลก, เพชรบูรณ์) 
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อ ำเภอประโคนชัย  

 

 จังหวัดบุรีรัมย์ 

www.Wikipedia.org search 14.6.2562 

ชื่อ ต ำบล จ ำนวนหมู่บ้ำน อ.ประโคนชัย จ ำนวนประชำกร 

1. Prakhon Chai ประโคนชัย 30 18,127 

2. Salaeng Thon แสลงโทน 7 5,887 
3. Ban Sai           บ้ำนไทร 12 9,473 

4. Lawia           ละเวี้ย 13 9,789 

5. Chorakhe Mak        จรเข้มำก 18 11,519 
6. Pang Ku           ปังกู 14 9,938 

7. Khok Yang           โคกย่ำง 9 4,371 
8. Khok Ma           โคกม้ำ 10 7,226 

9. Phaisan           ไพศำล 16 11,575 

10. Tako Taphi   ตะโกตำพิ 11 7,047 
11. Khao Khok           เขำคอก 15 9,797 

12. Nong Bon           หนองบอน 11 7,778 

13. Khok Makham โคกมะขำม 7 4,182 
14. Khok Tum           โคกตูม 10 5,728 

15. Prathat Bu           ประทัดบุ 8 4,082 
16 Si Liam           สี่เหลี่ยม 8 5,622 
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ภาพผังโรงงานปัจจุบัน พร้อมส่วนขยายในปี 2562 แล้วเสร็จ 2563 

รวมพ้ืนที่โรงงำนทั้งสิ้นกว่ำ 200 ไร่ ณ ต ำบลโคกม้ำ อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

ประกอบด้วย 

1. โรงงำนผลิตยำงแผ่นรมควัน RSS     60,000 ตัน/ป ี

2. โรงงำนผลิตยำง Mixture Rubber    60,000 ตัน/ปี 

3. โรงงำนผลิตยำงแท่ง STR20  172,800  ตัน/ป ี

4. โรงงำนผลิตยำงทำง STD 20 (ส่วนขยำย) 172,800  ตัน/ปี 

5. ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

6. บ่อหมัก BIOGAS 1 เทคโนโลยี่ญี่ปุ่น 

7. บ่อหมัก BIOGAS 2 เทคโนโลยี่เยอรมัน 

 

โรงงานRSS 

60,000 ตัน/ปี 

โรงงานMixture 

60,000 ตัน/ปี 

Biogas 1 

Biogas 2 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

และบ่อธรรมชาติ 1-2 
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ภาพโรงงานไบโอแก๊ส 

โรงหมักไบโอแก๊สเทคโนโลยี่ญี่ปุ่น โดยหญ้ำเนเปียร์และพืชพลังงำนอื่น ก ำลังกำรผลิต 2 MW หรือ ไบโอแก๊ส 

23,000 ลบม/วัน 

 

 

โรงหมักไบโอแก๊สเทคโนโลยี่เยอรมัน โดยใช้หญ้ำเนเปียร์เป็นหลัก ก ำลังกำรผลิต 2 MW หรือ ไบโอแก๊ส 

22,000 ลบม/วัน 
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กระบวนการผลิตแบบหมุนเวียนไร้ของเสีย The 360 Energy Innovation 

 ภำพที่ 1 กระบวนกำรผลิตของบริษัทได้ออกแบบโดยกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติแบบสมบูรณ์

ทั้งนี้เนื่องจำกในอุตสำหกรรมกำรผลิตยำงนี้ จะมีกำรใช้น้ ำเพื่อท ำควำมสะอำดยำงในปริมำตรที่มำก ดังนั้น กำร

ใช้น้ ำบำดำล และ น้ ำฝนจำกธรรมชำติ หมุนเวียนในกระบวนกำรผลิต และผ่ำนระบบบ ำบัดน้ ำเสียเพ่ือให้ได้

น้ ำดีหมุนเวียนมำใช้อีกจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นมำกที่สุดเพ่ือไม่มีผลกระทบต่อน้ ำใต้ดินต่อกำรเกษตรอื่น ๆ ของชุมชน 

บริษัทจึงไดล้งทุนในระบบบ ำบัดน้ ำเสียมำกกว่ำ 30 ล้ำนบำทและได้มีกำรดูแลบ ำรุงรักษำพร้อมกำรปรับปรุงให้

ดีขึ้น โดยมีค่ำใช้จ่ำยส่วนนี้เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องอีกปีละกว่ำ 10 ล้ำนบำท เพ่ือให้มีค่ำควำมบริสุทธิ์ของ

น้ ำดีกว่ำมำตรฐำนอุตสำหกรรมที่ก ำหนด ชุมชนใกล้เคียงก็สำมำรถใช้ประโยชน์จำกส่วนนี้ได้ 

 ในบ่อน้ ำธรรมชำติก็มีกำรเลี้ยงปลำกินพืชน้ ำเพ่ือเป็นกำรรักษำคุณภำพน้ ำและสำหร่ำยแบบธรรมชำติ

บ ำบัด และเป็นข้อพิสูจน์ว่ำน้ ำที่ผ่ำนระบบบ ำบัดมีคุณภำพดีเพียงพอที่ท ำให้สิ่งมีชีวิตอำศัยอยู่ได้ เมื่อปลำตัวโต

เพียงพอและมีปริมำณมำกเกินไปก็จัดรำยกำรคืนอำหำรสู่สังคมด้วยกิจกรรม CSR อีกด้วย 

ภำพที่ 1 กระบวนกำรผลิตใช้น้ ำทรัพยำกรธรรมชำติแบบหมุนเวียนไร้ของเสีย 

 

 

 ภาพที่ 2 ในระบบบ ำบัดน้ ำเสียเอง ก็มีกำกตะกอนยำงเศษอุตสำหกรรม แต่เศษอุตสำหกรรมนี้ จะมี

ค่ำ ไนโตรเจนสูง สำมำรถน ำไปท ำเป็นปุ๋ยส ำหรับพืชพลังงำน และ พืชผักสวนครัวได้เป็นอย่ำงดี แม้ว่ำจะเป็น

กำกอุตสำหกรรม แต่ก็เป็นอำหำรพืช และเป็นอำหำรสัตว์แบบไร้มลพิษอีกดัวย 

น้ าบาดาล

กระบวนการผลิต 
- ล้างยาง

ระบบบ าบัดน้ า
เสีย (ภาพที่ 2)

น้ าดีผ่าน
กระบวนการ

บ าบัด

บ่อน้ าธรรมชาติ 
น้ าฝน รวม 

150,000 ลบม

ปุ๋ยจำกกำกตะกอนท่ีผ่ำนระบบบ ำบัดน้ ำไป

เป็นปุ๋ยในสำยกำรผลิตพืชพลังงำนไบโอ

แก๊ส และ แบ่งปันให้ชุมชน 

ปล่อยปลำกินพืชสำหร่ำยในน้ ำ 

‘โครงกำรคืนอำหำรสู่สังคม’ 

ปลูกผักริมรั้ว ‘โครงกำรผัก

ริมรั้ว สวนครัวชำว NER’ 
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ภำพที่ 2 กระบวนกำรบ ำบัดน้ ำเสียและกำกตะกอนที่ได้เพ่ือท ำเป็นปุ๋ยหมุนเวียน 

 

 ภำพที่ 3 กำรน ำน้ ำเสียจำกกระบวนกำรบ่อบ ำบัด เพ่ือน ำไปเป็นน้ ำหมักบ่อมในบ่อหมักไบโอแก๊ส โดย

น ำผสมกับพืชพลังงำนอ่ืน เช่น หญ้ำเนเปียร์ ข้ำวโพด กำกมันส ำปะหลัง เศษอำหำร มูลสัตว์ เป็นต้น ใช้เวลำ

หมักบ่มแล้วจะได้ก๊ำซชีวภำพ หรือ ไบโอแก๊ส เพ่ือน ำเป็นพลังงำนทำงเลือกทดแทนกระแสไฟฟ้ำ และ พลังงำน

แก๊ส LPG  

ภำพที่ 3 ‘360 องศำ นวัตกรรมพลังงำน’ (360 Degree Energy Innovation) 

 

• กำกตะกอนและน้ ำท่ี
สำมำรถท ำเป็นปุ๋ยได้ 

ข้ันท่ี 1

บ่อดักทรำย

• เศษกำกตะกอนและ
น้ ำที่สำมำรถท ำเป็น

ปุ๋ยได้ขั้นที่ 2

บ่อปรับสมดุลย์

• เพื่อปรับสภำพน้ ำให้
บริสุทธิโดยใช้จุลิ

นทรัย์

บ่อไร้อำกำศ

• เติมออกซิเจนเพื่อให้
น้ ำมีควำมบริสุทธิมำ

ข้ึน

บ่อเติมอำกำศ

• เพื่อน ำกลับไปใช้ใน
กระบวนกำรผลิต หรือ
เติมในบ่อธรรมชำติ

บ่อพักน้ ำใส

ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย

• น้ ำเสีย

• กำกตะกอนจำก
ระบบบ ำบัด

พืชพลังงำน

• หญ้ำเนเปียร์ 
ข้ำวโพด

• ใช้ปุ๋ยจำกระบบ
บ ำบัด

บ่อหมักไบโอแก๊ส

• พลังงำนไฟฟ้ำ

• พลังงำน LPG

กระบวนกำรผลิต

• ใช้พลังงำนทดแทน
จำกบ่อหมักไบโอ
แก๊ส

ส่งน้ ำจำก
กระบวนกำรผลิต ไป 

ระบบบ ำบัด
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ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR : Corporate Social Responsibility 

 นอกจำกบริษัทได้บรรจุนโยบำย ต่ำง ๆ ดังที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ก็ยังได้มีกรอบกำรด ำเนินงำน 

Master Plan ส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรมในแต่ละปีอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือให้มีกำรพัฒนำชนบท พร้อมทั้งกำร

อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงำม และ ให้ชุมชนได้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยบริษัทจัด

กิจกรรมประจ ำเดือน ประกอบกับโครงกำรต่ำง ๆ ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทอย่ำงเป็นระบบ

เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืน ผสำนประโยชน์ระหว่ำง บ้ำนน่ำอยู่ - สู่ชุมชนน่ำมอง –ผ่ำนกระบวนกำรด ำเนินโครงกำร

และกิจกรรมของบริษัท –ผสำนนวัตกรรม และนโยบำยกับภำครัฐ หรือ ภำคเอกชนใกล้เคียงอย่ำงสม่ ำเสมอ  

 แผนแม่บทควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีดังต่อไปนี้ 

แผน
แม่บทที ่

แผนแม่บทควำมรับผิดชอบต่อสังคม โครงกำรประจ ำเดือน/
ประเพณี 

โครงกำรสนับสนุน 
พัฒนำ ต่อยอด  

1 ด้ำนกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม ท ำนุบ ำรุงประเพณีท้องถิ่น 
- ตักบำตรเช้ำ รักษำศีล 
- ทอดกฐิน ทอดผ้ำป่ำ 
- ถวำยเทียนพรรษำ 
- อ่ืน ๆ 

   

2 ด้ำนสนับสนุน พัฒนำ ต่อยอด กำรศึกษำ 
- เพ่ือน้องอ่ิมท้อง 8 กม. 8 โรงเรียน 
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ และมอบทุนกำรศึกษำ 

     

3 ด้ำนสนับสนุนภำครัฐ เทศบำล อบต. โรงเรียน  
- สร้ำงห้องน้ ำสำธำรณะให้ชุมชน และ วัด 
- สร้ำงสนำมเด็กเล่นในโรงเรียน 
- สนับสนุนกิจกรรมของกำรยำงแห่งประเทศไทย 

ด้ำนกำรศึกษำดูงำน 

   

4 ด้ำนสนับสนุนอำชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น 
- สอนอำชีพ เช่น ปั้น EM BALL  
- ตลำดน้อย : :ซื้อขำยแลกเปลี่ยน สินค้ำชุมชน 

    

5 ด้ำนกำรสร้ำงสำยใย-สำยสัมพันธ์กับชุมชน และพนักงำน 
- แข่งขันจับปลำ-ปล่อยปลำบ่อธรรมชำติ 

‘โครงกำรคืนอำหำรสู่สังคม’ 
- ปลูกผักริมรั้ว ‘โครงกำรผักริมรั้ว สวนครัวชำว

NER’ 
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- ปลอดกลิ่น-ปลอดภัย-ไร้โรคำ 
- กิจกรรมกีฬำเทศบำล และ อบต. และ โรงเรียน 
- ล้ำงถนน ท ำควำมสะอำดถนน ปลอดภัยปลอด

กลิ่นยำง 

6 ด้ำนสุขอนำมัยพนักงำนและชุมชนรอบรั้ว – โดยกำรใช้ปุ๋ย
ที่ได้ออกมำจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

- ผักสวนครัวริมรั้วกินได้ 
- พืชตำมฤดูกำล 

   

7 ด้ำนสภำวะแวดล้อม กลิ่น เสียง น้ ำ ดิน  
- ปลูกต้นอโศกอินเดียแนวรั้วโรงงำนและชุมชน 
- ปล่อยปลำกินพืช เช่น ปลำนิล ปลำสวย ลงบ่อ

ธรรมชำติ เพ่ือเป็นวิธีกำรธรรมชำติบ ำบัด 

   

8 ด้ำนสนับสนุนนวัตกรรม สร้ำงองค์ควำมรู้ สู่ประชำชน 
- แหล่งสร้ำงควำมรู้ จำกโรงเรียนสู่โรงงำน 
- แหล่งศึกษำเรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

และกระบวนกำรผลิตยำง 
- แหล่งศึกษำเรียนรู้ด้ำนกระบวนกำรบ ำบัดน้ ำเสีย

และของเหลือใช้แบบ 360 องศำ พำเพลิน 
- แหล่งสร้ำงกำรวิจัยและพัฒนำส ำหรับนวัตกรรม

อุตสำหกรรมยำง 

   

 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

 จำกแผนแม่บท และ โครงกำรที่ได้จัดท ำนั้นจะเห็นว่ำจะต้องมีกำรสอดประสำนกันทุกภำคส่วนเพื่อให้

เกิดควำมร่วมมือ อยู่ร่วมกันอย่ำงถ้อยทีถ้อยอำศัยมีควำมสุข ใส่ใจไปด้วยกัน เช่น 

 ภำคประชำชน - ประชำชน ครอบครัว ครัวเรือน ชุมชน ร้ำนค้ำชุมชนรอบ ๆ  

ภำครัฐ - โรงเรียน มหำวิทยำลัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) เทศบำล องค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัด ขนส่งจังหวัด อุตสำหกรรมจังหวัด กำรยำงแห่งประเทศไทย กอ.รมน   

ภำคเอกชน - บริษัทใกล้เคียงทุก ๆ บริษัท ทุกสถำนประกอบกำร และ อุตสำหกรรมเดียวกัน คือ 

บจ.รับเบอร์แลนด์  
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ขอบเขตของกิจกรรมหรือโครงการ 

 จำกกระบวนกำรผลิต แบบ 360 Degree Energy Innovation ข้ำงต้น ประกอบกับ แผนแม่บทด้ำน

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ดังได้กล่ำวแล้วข้ำต้น บริษัทขอน ำเสนอกิจกรรมหรือโครงกำรที่ได้ได้ท ำข้ึนโดยมี

ควำมสอดคล้องกับโครงกำรต่อไปนี้ จ ำนวน 3 โครงกำร คือ 

โครงกำรที่ 1. “โรงงำนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน 360 นวัตกรรมพลังงำน” ECO-

GREEN FACTORY AND COMMUNITY ‘THE 360 ENERGY INNOVATION 

โครงกำรที่ 2. “คืนควำมสุขให้บ้ำนเกิด” HAPPY FAMILY, MY QUALITY URBAN HOME 

โครงกำรที่ 3. “รักษ์ยำงไทย พัฒนำไทย ไปกับ NER” THAI RUBBER DEVELOPMENT and 

INNOVATION with NER 
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โครงการที่ 1. โรงงานสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน 360 นวัตกรรมพลังงาน  

ECO-GREEN FACTORY AND COMMUNITY ‘THE 360 ENERGY INNOVATION 

ระยะเวลาด าเนินการ   25 เมษำยน 2559 – ปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ 

1. โรงงำนสีเขียว ดิน-น้ ำ-ลม-ไฟ นวัตกรรมน ำพำควำมยั่งยืน 

2. เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ในชุมชนใกล้เคียง ปลอดโรค ปลอดภัย ไร้โรคำ 

3. สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ พัฒนำ ต่อยอด 

กลุ่มเป้าหมาย 

1. พนักงำนบริษัททั่วทั้งองคก์ร 

2. ชุมชนโดยรอบ โรงงำน รัศมี 5 กิโลเมตร 

ลักษณะการด าเนินงาน 

กำรน ำน้ ำเสียจำกกระบวนกำรบ่อบ ำบัด เพ่ือน ำไปเป็นน้ ำหมักบ่อมในบ่อหมักไบโอแก๊ส โดยน ำผสมกับพืช

พลังงำนอ่ืน เช่น หญ้ำเนเปียร์ ข้ำวโพด กำกมันส ำปะหลัง เศษอำหำร มูลสัตว์ เป็นต้น ใช้เวลำหมักบ่มแล้วจะ

ได้ก๊ำซชีวภำพ หรือ ไบโอแก๊ส เพ่ือน ำเป็นพลังงำนทำงเลือกทดแทนกระแสไฟฟ้ำ และ พลังงำนแก๊ส LPG  

ภำพที่ 1 กระบวนกำรผลิตใช้น้ ำทรัพยำกรธรรมชำติแบบหมุนเวียนไร้ของเสีย (หน้ำ 13) 

 

น้ าบาดาล

กระบวนการผลิต 
- ล้างยาง

ระบบบ าบัดน้ า
เสีย (ภาพที่ 2)

น้ าดีผ่าน
กระบวนการ

บ าบัด

บ่อน้ าธรรมชาติ 
น้ าฝน รวม 

150,000 ลบม

ปุ๋ยจำกกำกตะกอนท่ีผ่ำนระบบบ ำบัดน้ ำไป

เป็นปุ๋ยในสำยกำรผลิตพืชพลังงำนไบโอ

แก๊ส และ แบ่งปันให้ชุมชน 

ปล่อยปลำกินพืชสำหร่ำยในน้ ำ 

‘โครงกำรคืนอำหำรสู่สังคม’ 

ปลูกผักริมรั้ว ‘โครงกำรผัก

ริมรั้ว สวนครัวชำว NER’ 
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ภำพที่ 3 ‘360 องศำ นวัตกรรมพลังงำน’ (360 Degree Energy Innovation) (หน้ำ 14) 

 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 

1. จำกกระบวนกำร 360 องศำนวัตกรรมพลังงำน ภำพที่ 3 ข้ำงต้น จะเป็นกำรหมุนเวียนกลับมำ

ใช้อย่ำงสมบูรณ์ เป็นกำรอนุรักษ์พลังงำน และสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงสมบูรณ์ท่ีสุด 

2. ลดต้นทุนกำรผลิตในส่วนที่เป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำร Operating Expenditure อย่ำงไรก็ตำม

แม้จะมีส่วนที่เป็นค่ำใช้จ่ำยลงทุน หรือ Capital Expenditure อยู่มำก แต่ในกำรบริหำร

จัดกำรคือก่อให้เกิดก ำไรส่วนเกิน และมีจุดคุ้มทุนในกำรบริหำรโครงกำรได้เร็วขึ้น 

3. มีกำรจ้ำงงำน และกำรขยำยกิจกำรอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 

ผลกระทบ 

1. บริษัทต้องมีผู้เชี่ยวชำญ กำรควบคุมงำน กำรดูแลบ ำรุงรักษำอย่ำงดี สม่ ำเสมอ เพื่อให้ระบบมี

ควำมพร้อมเต็มที่ ตลอดเวลำ 

2. ต้องมีกำรควบคุม Monitoring System ตลอดเวลำ เพ่ือควบคุมค่ำทำงวิทยำศำสตร์ให้อยู่ใน

เกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด 

ความส าเร็จ 

1. Sustainability through Innovation in rubber industry ควำมยั่งยืนของธุรกิจ

อุตสำหกรรมยำงพำรำ กับกำรอยู่ร่วมกับชุมชนอย่ำงยั่งยืน  

ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย

• น้ ำเสีย

• กำกตะกอนจำก
ระบบบ ำบัด

พืชพลังงำน

• หญ้ำเนเปียร์ 
ข้ำวโพด

• ใช้ปุ๋ยจำกระบบ
บ ำบัด

บ่อหมักไบโอแก๊ส

• พลังงำนไฟฟ้ำ

• พลังงำน LPG

กระบวนกำรผลิต

• ใช้พลังงำนทดแทน
จำกบ่อหมักไบโอ
แก๊ส

ส่งน้ ำจำก
กระบวนกำรผลิต ไป 

ระบบบ ำบัด
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2. Cooperativeness amongst all stakeholders ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรร่วมกัน  

3. Cost Competitiveness  ด้วยระบบต้นทุนต่ ำสุดด้วยพลังงำนทดแทนจำกกระบวนกำรผลิต  

4. 100 % Reuse Recycle Reproduce กำรหมุนเวียน น ำกลับมำใช้อย่ำงสมบูรณ์  

รูปถ่าย/วีดีโอ/และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 

 ไฟล์แนบ ที่ 1 
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โครงการที่ 2. คืนความสุขให้บ้านเกิด  

HAPPY FAMILY, MY QUALITY URBAN HOME 

ระยะเวลาด าเนินการ 12 มิถุนำยน 2549 – ปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ 

1. นโยบำยด้ำนบริหำรงำนบุคคล กำรจ้ำงงำนส ำหรับคนในท้องถิ่น 

2. เพ่ือให้เกิดกำรกระจำยงำนในท้องถิ่น  

3. เพ่ือให้เกิดกำรกระจำยรำยได้ และพัฒนำคุณภำพชีวิต และครอบครัว 

กลุ่มเป้าหมาย 

1. ชุมชน หมู่บ้ำน อ ำเภอประโคนชัย และจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง 

2. กลุ่มประชำกรในครอบครัวพนักงำน  

ลักษณะการด าเนินงาน 

1. นโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล ด้วยกำรให้โอกำสคนในพ้ืนที่สำมำรถมีสิทธิก่อนล ำดับแรก กรณีไม่

สำมำรถหำได้จึงเป็นกำรเสำะหำพนักงำนจำกท่ีห่ำงไกล 

2. พนักงำนสำมำรถน ำคนในครอบครัวเข้ำมำท ำงำนได้ แต่ต้องไม่ท ำงำนแผนกเดียวกัน หรือ แผนกที่อำจ

ก่อให้เกิดกำรทุจริตในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้ง่ำย 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 

จำกสถิติกำรจ้ำงงำน และ จ ำนวนพนักงำน ณ วันสิ้นงวดกำรจ้ำงหนึ่ง ๆ มีดังตำรำงต่อไปนี้  

 2559 2560 2561 พฤษภำคม 
2562 

จ ำนวนพนักงำนรวม (คน) 781 826 961 762 

จ ำนวนเงินเดือน ค่ำจ้ำง และ สวัสดิกำร รวม 
(ล้ำนบำท) 

60.32 86.40 111.09 62.35 

รำยได้เฉลี่ยต่อหัว/ ปี 
 NER Income per Capita 

 
77,237.78 

 
104,595.77 

 
115,599.74 

ฐำน 5 เดือน 
81,821.70 

* Growth rate  % n/a 35% 11% n/a 

GPP per Capita ของจังหวัดบุรีรมัย ์ 58,120.89 n/a n/a n/a 

* Capita income ของ NER สูงกว่ำจังหวัดบุรีรมัย์ถึง 32.9% 
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* อัตรำส่วนท่ีส ำคัญ เพื่อเป็นกำรแสดงถึง กำรพัฒนำชนบท กำรจ้ำงงำน และกำรกระจำยรำยได้สู่ชนบทเพื่อขจัดควำมยำกจน 

โดยสถิติกำรจ้ำงคนต่อพ้ืนที่/ จังหวัด ณ สิ้นเดือนพฤษภำคม คือ 

- พนักงำนในพ้ืนที่ จังหวัดบุรีรัมย์   87.0% 

- พนักงำนในจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ   9.9%(นครรำชสีมำ,ขอนแก่น,สุรินทร์,อุบลฯลฯ) 

- พนักงำนจำกภำคกลำง     1.7% (กรุงเทพฯ, ชลบุรี,ตรำด,ระยอง,ฯลฯ) 

- พนักงำนจำกภำคใต้     0.9% (พัทลุง, กระบี่, สงขลำ) 

- พนักงำนจำกภำคเหนือ     0.5% (พิษณุโลก, เพชรบูรณ์) 

1. จำกกำรใช้นโยบำยดังกล่ำว จะเห็นว่ำบริษัทได้จ้ำงงำนคนในพ้ืนที่ 87.0% และให้พนักงำน

สำมำรถแนะน ำคนในครอบครัว และคนในชุมชนมำสมัครงำน โดยอ้ำงอิงพนักงำนเดิมได้ 

ดังนั้น จึงเกิดกำรเรียกคนในครอบครัวกลับคืนบ้ำนเกิด เพ่ือให้สำมำรถใช้ชีวิตอยู่แบบ

ครอบครัวได้ ท ำให้มี Happiness Index ในพ้ืนที่ และชุมชน  

2. นอกจำกนี้ ดังแสดงในตำรำงจะเห็นว่ำ Capita Income ของ NER สูงกว่ำ Capita Income 

ของจังหวัดบุรีรัมย์ถึง 32.9% และ มี Growth rate ที่สูงกว่ำ Inflation rate ซึ่งเป็นกำรแสดง

ให้เห็นจำก นอกจำกผลประกอบกำรของบริษัทที่มีควำมเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่องแล้ว 

พนักงำนก็มีกำรเจริญเติบโตของรำยได้ในทิศทำงเดียวกัน 

ผลกระทบ 

1. อย่ำงไรก็ตำม อำจมีผลกระทบเกิดขึ้นได้ในกำรบริหำรจัดกำรค่ำจ้ำงนี้ ทำงบริษัทจึงได้บริหำรค่ำจ้ำง

แบบเป็นรำยเหมำโดยขึ้นอยู่กับผลส ำเร็จของงำน พนักงำนมีผลผลิตยำงออกมำได้มำก ก็จะมีรำยได้

เหมำเพ่ิมขึ้นตำมด้วย 

2. กำรที่ให้พนักงำนสำมำรถอ้ำงอิงคนในครอบครัวมำท ำงำนร่วมกันได้ และ กำรจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำ ท ำให้

พนักงำนเกิดควำมร่วมมือร่วมใจในกำรท ำงำนเพ่ือให้ได้เป้ำหมำยรวมเดียวกัน เกิด WIN-WIN ในกำร

ท ำงำนทั้งพนักงำนและบริษัท 

ความส าเร็จ 

1. สำมำรถบริหำรงำนบุคคล บริหำรค่ำจ้ำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

รูปถ่าย/วีดีโอ/และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 

 ไฟล์แนบ ที่ 2 
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โครงการที่ 3. “รักษ์ยางไทย พัฒนาไทย ไปกับ NER” 

THAI RUBBER DEVELOPMENT and INNOVATION with NER 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  12 มิถุนำยน 2549 – ปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนำพืชเศรษฐกิจ คือ ยำงไทย เพื่อกำรพัฒนำไทยอย่ำงยั่งยืน 

2. พัฒนำอำชีพเกษตรกร ส ำหรับกำรปลูกยำงในภำพตะวันออกเฉียงเหนือ  

3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรผลิตยำงให้มีคุณภำพมำตรฐำนสู่สำกล 

กลุ่มเป้าหมาย 

1. เกษตรกรชำวสวนยำงผู้ปลูก ผู้รวบรวม 

2. พัฒนำร่วมกับภำครัฐ เช่น กำรยำงแห่งประเทศไทย กลุ่มสหกรณ์ 

ลักษณะการด าเนินงาน 

 วิสัยทัศน์ ของบริษัท คือกำรผลิตยำงคุณภำพมำตรฐำนสำกล บริษัท มีลูกค้ำรำยใหญ่จำกต่ำงประเทศ

จ ำนวนหนึ่ง เช่น Bridgestone ที่ผลิตยำงล้อรถยนต์คุณภำพรำยใหญ่ของโลก ดังนั้น ด้ำนคุณภำพยำงจึงเป็นสิ่ง

ที่ส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง Bridgestone ได้มีกำรอบรมพนักงำนบริษัทตลอดเวลำเพ่ือให้เกิดทักษะ และมีกำร

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เพ่ือที่บริษัทจะได้ฝึกทักษะของพนักงำน และชำวสวนยำงให้สำมำรถผลิตยำง กรีดยำง บ่ม

ยำง ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และมีต้นทุนต่ ำสุด โดย 

1. บริษัทจัดอบรมชำวสวนยำงอย่ำงสม่ ำเสมอ ถึงวิธีกำรผลิต วิธีกำรผสมสำรเคมี ประเภทของสำรเคมีที่

ใช้ เช่น ไม่ใช้ กรด Sulfuric ซึ่งมีควำมเข้มข้นเกินไปและท ำลำยธรรมชำติ ให้มำใช้กรด Oxalic แทนได้

โดยคุณสมบัติยำงยังมีควำมเหนียวเช่นเดิม  

2. แนะน ำวิธีกำรอัดแผ่นยำงตำมมำตรฐำนของ Bridgestone คือ แผ่นละ 1.1 – 1.2 กิโลกรัม แทน 0.9 

กิโลกรัมท่ีชำวสวนส่วนใหญ่รีดแผ่นยำงอยู่ ซึ่งถ้ำท ำเช่นนี้จะท ำให้ประหยัดต้นทุนด้วยกำรเพิ่มปริมำณ

ยำงอีกเล็กน้อย แต่จ ำนวนแผ่นเพ่ือให้เป็นก้อนที่มีน้ ำหนักมำตรฐำนจะมี 10 แผ่น ซึ่งถ้ำเป็น 0.9 กก/

แผ่น ต้องมีจ ำนวนแผ่นยำงมำกข้ึน 14-15 แผ่น ท ำให้มีต้นทุนเพ่ิมมำกขึ้น 

3. เปรียบเทียบต้นทุนและกำรบริหำรจัดกำรให้เกษตรกรสวนยำง ได้เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ และ ผลกระทบ

มลพิษจำกกำรใช้กรด Sulfuric ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยของกำรยำงแห่งประเทศไทย อีกด้วย 
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ผลลัพธ์/ผลผลิต 

รำยได้ของบริษัทเจริญเติบโตของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทได้มีปริมำณกำรซื้อยำงจำก

เกษตรกรและสวนยำงในประมำณที่มำกขึ้น ทั้งในพ้ืนที่ใกล้เคียง และ ทั่วประเทศ ดังแสดงในตำรำงพัฒนำกำร

ด้ำนกำรซื้อยำง ดังนี้ 

ปริมำณ (ตัน) / 
ประเภทกำรซื้อยำง (ล้ำนบำท) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ไตรมำส
1/2562 

ปริมำณยำง (ตัน) 
- เกษตรกรสวนยำง 
- ผู้รวบรวม 
- กำรประมูล (สหกรณ์-กยท) 

112,449.20 
5,187.92 

92,893.10 
5,187.92 

111,185.64 
3,870.00 

98,418.63 
8,897.01 

157,403.85 
8561.9 

120,556.36 
28,285.59 

306,975.81 
9,317.84 

275,789.75 
21,868.23 

70,561.52 
850.46 

61,277.53 
8,433.54 

อัตราการเติบโต % n/a -1.12% 41.57% 95.02% n/a 
จ ำนวนเงินซื้อยำง  (ล้ำนบำท) 

- เกษตรกรสวนยำง 
- ผู้รวบรวม 
- กำรประมูล(สหกรณ-์กยท) 

4,327.96 
213.61 

3,420.78 
693.57 

5,620.76 
188.64 

4,945.21 
486.92 

7,972.65 
364.26 

5,859.23 
1,749.17 

11,612.71 
358.71 

10,298.61 
955.39 

3,068.96 
34.23 

2,563.47 
471.26 

อัตราการเติบโต % n/a 29.87% 41.84% 45.66% n/a 

หมำยเหตุ  รำคำยำงปี 2561 เป็นรำคำที่ต่ ำกว่ำทุก ๆ ปีในตำรำง ดังนั้น ในปี 2561 จึงมีอัตรำกำรเพ่ิมของ

ปริมำณซื้อยำงที่สูงมำก ถึง 95.02%  แต่ ระดับรำคำด้ำนกำรขำย ในปี 2561 เติบโตเพียง 2.41% 

 ปริมำณกำรซื้อยำงของบริษัทจะเพ่ิมข้ึนอีกเท่ำตัว หรือ 100% จำกกำรเพ่ิมก ำลังกำรผลิตในปี 2563 

ดังนั้น กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และกำรฝึกทักษะ จึงเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง 

ผลกระทบ 

1. คุณภำพ และ มำตรฐำน สินค้ำยำงพำรำ 

2. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็น Mega Trend ที่อำจเกิดควำมเสียหำย หรือ มีกำรเสียภำษีจำกส่วน

ท ำลำยธรรมชำตินี้ได้ 

ความส าเร็จ 

1. คุณภำพยำงพำรำไทย กับมำตรฐำน และรักษำสิ่งแวดล้อม และกำรด ำรงควำมเป็นอันดับ 1 ของธุรกิจ

ยำงพำรำ 
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2. เพ่ิมศักยภำพ  GPP ของจังหวัด และ GDP ของประเทศ และเกิดกำรพัฒนำชุมชนชนบทให้สร้ำงรำยได้

มำกขึ้น 

3. เกิดกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ และฝึกทักษะอย่ำงต่อเนื่อง 

รูปถ่าย/วีดีโอ/และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 

ไฟล์แนบ ที่ 2 

 


