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จำกสภำพกำรณ์ปัจจบุนั อตุสำหกรรมนัน้เป็นตวัขบัเคลือ่นประเทศทีส่�ำคญั 
ในด้ำนของกำรพฒันำเศรษฐกจิของประเทศ ท�ำให้มกีำรใช้ทรพัยำกรธรรมชำติ
เพ่ือเป็นวัตถดุบิหรอืใช้ในกจิกรรมต่ำงๆ ในอตุสำหกรรมเป็นปรมิำณมำก อำทิ 
น�ำ้ พลงังำน ซึง่ผลจำกกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติในกำรด�ำเนินธุรกิจ ก่อให้เกดิ
มลพษิต่อธรรมชำต ิไม่ว่ำจะเป็น น�ำ้เสยี ปรมิำณของเสยีและวัสดทุีไ่ม่ได้ใช้งำน 
กำรใช้พลงังำนอย่ำงมหำศำล รวมไปถงึกำรปลดปล่อยมลพษิออกสูส่ิง่แวดล้อม 
ทัง้ค่ำสำรอนิทรย์ีระเหยง่ำย ฝุน่ควนั และทีส่�ำคญัคอืก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์  
ซ่ึงเป็นสำรทีท่�ำลำยชัน้บรรยำกำศของโลก ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สิง่มชีวีติ
ทุกชนดิทีอ่ยูบ่นโลกอกีด้วย

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด มีควำมมุ่งมั่นที่จะปกป้อง 
สิ่งแวดล้อมจำกมลพิษที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมของบริษัทฯ  ทั้งส่วนที่ควบคุมได ้
และมีอิทธิพล รวมถึงมุ่งมั่นในกำรบรรลุผลของพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตำม
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีควำมมุ่งม่ัน 
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อที่จะบรรลุเป้ำหมำย “กำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสังคม
ที่ยั่งยืน” เพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ของ Sumitomo Rubber Group  
ในอนำคตโดยกำรปรับปรุงกิจกรรมด้ำนส่ิงแวดล้อม ด้วยหลักกำร PDCA    
บริษัทฯ จะด�ำเนินกำรในกำรท�ำกิจกรรมเพ่ือรักษำและสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อที่จะบรรลุสมรรถนะด้ำนสิ่งแวดล้อมให้มำกที่สุด

Given the current situation, the industry is an important factor 
driving the country’s economic advancement. Huge amount of 
natural resources, such as water and energy, are used as raw 
material or consumed for operating manufacturing activities. 
Usage of these natural resources in business operations causes 
environmental pollutions such as wastewater, scrap, and 
disused material. Manufacturing activities also require enormous 
energy causing emissions of air pollutions such as volatile 
organic compounds, smoke, and CO2. CO2 is the substance 
which needs particular attention since it can cause damage 
to the earth’s atmosphere, leading to adverse effects on the 
environment and all the organisms on earth. 

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd. strives to protect the 
environment from pollutions caused by the Company’s 
activities, both Control and influence, and to fulfill an obligation 
to comply with needs and expectations of the stakeholders. 
Also, the Company continuously seeks to achieve the goal to 
“contribute to sustainable society creation”. In order to attain 
the future vision of Sumitomo Rubber Group with improvement 
of environmental activities done by implementing PDCA cycle, 
the Company will implement and promote environmental 
preservation activities to achieve highest level of environmental 
competence.

บทนำา l Introduction
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เติบโต
กำรเติบโตของบริษัท :   เป็นโรงงำนยำงที่ใหญ่ที่สุดในโลก
กำรเติบโตของพนักงำน :   บริหำรงำนด้วยผู้บริหำรชำวไทย
กำรเติบโตของท้องถิ่น :   อุทิศตนเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจท้องถิ่น

ก้าวหน้า
ก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี : มูลค่ำเพิ่มขึ้น , คุณภำพสูงขึ้น

กลมกลืน
กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม : Zero emission, กิจกรรมสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ
กลมกลืนกับพนักงำน : สิ่งแวดล้อมหน้ำงำนที่สบำยและปลอดภัย

อุดมการณ์ทางธุรกิจ l Mission

เติบโต 
Growth

ก้าวหน้า 
Advance

กลมกลืน 
Harmony

Growth
Corporate Growth : To be the biggest tire  
  manufacturer in the world
Employee Growth : To be administrated by 
  Thai managements
Community Growth : To devote to developing
  local economy
Advancement
Technological Advancement : Higher Value and Quality

Harmony
Harmony with Environment : Zero Emission and   
  Environmental Activities
Harmony with Employee : Convenient and Safe  
  Work Environment

ความนาเชื่อถือและความถูกตอง
•  การรักษาสัญญา (ลูกคาสําคัญมาเปนอันดับหนึ่ง)    

•  หนางานจริง และชิ้นงานจริง   
•  การเขาถึงอยางเปนวิทยาศาสตร

•  มีความรับผิดชอบและความรักในงานของตนเอง 
•  ตัดสินใจและดําเนินการอยางรวดเร็ว 

ความสัมพันธตามแนวตั้งกับแนวนอน
•  มีความสนใจตอบุคคลและทําความรูจัก

  ซึ่งกันและกัน
•  มีการสื่อสารกันโดยการสนทนา

•  รายงาน ปรึกษา หารือ กับแผนกอื่นๆ

ตั้งเปาหมายใหสูง
•  ตระหนกัถงึปญหาอยูเสมอ

•  ทาํการเปรยีบเทยีบขอมลู 
  (Benchmark) 

การพัฒนาบุคลากร
•  แนะนาํ สอน ผานการทาํงาน 

  (On-the-job training)
•  เพิม่ผลสาํเรจ็ของงานเปนทมี

Believing and Uprightness
•  Keeping a promise (A customer comes first)
•  Real Up front Working Site and a real work piece 
•  Reaching scientifically 
•  Having responsibility and loving in own works 
   (Improving and modifying continuously)
•  Decision and performing quickly

Relationship as Vertical and Horizontal Chains
•  Having interesting to personnel and making to know 
   with each other
•  Having communication by talking 
•  Reporting and discussion with other departments

Setting a high goal
•  Always realizing with a problem
•  Making benchmark

Creation of personnel to 
be grown up
•  Suggestion, teaching and passing 
   works on the job training
•  Making benchmark

01
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04

ค่านิยม (SRT WAY)
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SRT เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือซูมิโตโมที่ยังคงยืนหยัดอุทิศตนเพื่อ 
ส่วนรวมในกำรสร้ำงสังคมที่ยังยืนให้เกิดขึ้นจริงผ่ำนกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สิ่งแวดล้อมโลกโดยยึดหลัก GENKI (GENKI: Green, Ecology, Next, 
Kindness, Integrity) จนเป็นบริษัทที่ได้รับควำมไว้วำงใจจำกสังคม

เรำจะยังคงด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่ท�ำร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น กิจกรรม
กำรเพิ่มพื้นที่สีเขียว เช่น กำรปลูกต้นไม้ในท้องถิ่น กิจกรรมกำรลดภำระ
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กำรลดของเสีย กำรส่งเสริมกำรประหยัดพลังงำน และ 
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ประหยัดน�้ำมัน อย่ำงกระตือรือร้นต่อไปอีกท้ัง  
จำกกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ รำคำประหยัด และรองรับกำรใช้งำน
ที่สะดวกสะบำย และมีควำมปลอดภัยนั้น จะท�ำให้บริษัทของเรำเป็นบริษัท
ที่ได้รับควำมไว้วำงใจจำกสังคมจำกผลิตภัณฑ์ที่เรำผลิตขึ้นมำ

พนักงำนทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวในกำรท�ำให้สิ่งเหล่ำน้ี
เป็นจริงขึ้นมำให้ได้ เพื่อมุ่งสู่กำรสร้ำงสังคมที่ยั่งยืนอย่ำงต่อเนื่องต่อไป

SRT is the subsidiary of Sumitomo Group which strives to devote 
to the society and contribute to creating the actual, sustainable 
society through implementation of social responsibility and 
environmental activities by adhering to the principle of GENKI 
(Green, Ecology, Next, Kindness, and Integrity). For this reason, 
the Company has earned trust from the society.

We would continue to enthusiastically conduct social 
responsibility activities cooperated with local communities, 
green space building activities (such as community tree planting 
initiative), and environmental burden reduction activities (such 
as scrap reduction, energy saving promotion, and development 
of fuel saving products). Furthermore, the development of high 
quality products with reasonable price and convenient usage 
would allow the Company to earn trust from the society.

All the employees would make concerted effort to achieve 
these goals in order to contribute to creating sustainable 
society. 

วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม l ECO Vision

นายมาซาฮารุ  โอะโนะ /  Mr.Masaharu  Ono
President of Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
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พวกเรำทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจกันลดภำระต่อสิ่งแวดล้อมในฐำนะที่บริษัท  
Sumitomo Rubber (Thailand) เป็นบริษัท ECO First อีกทั้งจะท�ำกำร 
ผลกัดนัให้คบืหน้ำอย่ำงต่อเนือ่งต่อไป เพือ่ทีจ่ะก้ำวไปเป็นบรษิทัชัน้แนวหน้ำ 
ด้ำนสิ่งแวดล้อม

พวกเรำจะมุ่งมั่นในกำรลดปริมำณกำรปล่อย CO2 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรใช้พลังงำน กำรลดของเสีย (Waste) กำรลดน�้ำเสียจำกโรงงำนและ
กำรน�ำกลับมำใช้ซ�้ำ และกำรลดปริมำณกำรใช้ตัวท�ำละลำย (Solvent)  
นอกจำกนี้พวกเรำจะด�ำเนินกิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่องต่อไป  
โดยยึดหลัก ATM คือ A อำรมณ์ดี T ท�ำอย่ำงสนุก และ M มุ่งไปข้ำงหน้ำ 
เพื่อมุ่งสู่กำรเป็นบริษัทที่เป็นมิตรต่อโลก เช่น กำรด�ำเนินกิจกรรมปลูกป่ำ
ชำยเลน

Since Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd. is an Eco-First 
Company, all of us would make concerted effort to reduce 
environmental burden and continuously move the action 
forward in order to become a leading green company.

We strive to achieve the reductions of CO2 emission, waste 
production, industrial wastewater discharge, and solvent usage, 
the improvement of energy usage effectiveness, and the reuse 
of treated wastewater. Moreover, we would continuously 
conduct the environmental activities, such as mangrove forest 
planting, together with adhering to the ATM concept in order to 
acquire the status of eco-friendly company.

หลัก 

ATM concept

อารมณ์ดี “Ar-rom-dee” (Be good tempered)

ทำาอย่างสนุก “Tam-Yang-Sa-Nook (Do with enjoyment)

มุ่งไปข้างหน้า “Moong-Pai-Kang-Na” (Move forward)

A

T

M

นายโนริคัทสึ นาคาตะ / Mr. Norikatsu Nakata
Director of Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
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สำานักงานใหญ ่ : 7/232 ม.6 ซ.พรประภำ  (นิคมอุตสำหกรรม
  อมตะซิตี้ระยอง) ต�ำบลมำบยำงพร 
  อ�ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140
ผู้บริหารสูงสุด	 : นำยมำซำฮำรุ  โอโนะ
จำานวนพนักงาน : 7,391 คน
ประเภทธุรกิจ	 : ผลิตยำงรถยนต์
วัฒนธรรมองค์กร	

 •  กล่ำวค�ำทักทำย “สวัสดี” และ “รักษำกฎ”

 •  ชี้นิ้วเน้นย�้ำในจุดที่ต้องตรวจสอบ

 •  จะปฏิบัตติำมข้ันตอนกำรท�ำงำน กฎระเบียบของบริษทัและกฎหมำย

 •  จะตรงต่อเวลำในกำรปฏิบัติงำน

 •  จะช่วยกันรักษำควำมสะอำดภำยในบริษัทของเรำ

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำากัด

Head	Office	 : 7/232 Moo. 6 Soi Pornprapa  
  (Amata City Rayong Industrial Estate)  
  Tambol Mabyangporn, Amphur  
  Pluakdaeng, Rayong 21140
President : Mr. Masaharu  Ono
Employees : 7,391 persons
Type of Business : Automotive Tire Manufacturing
Organization Culture 

 •  Greet by saying “Sa-Was-Dee” and “Rak-Sa-Kod”
 •  Point at the item requiring inspection with finger
 •  Strictly follow work procedures, rules of the Company  
    and regulations.
 •  Be punctual.
 •  Keep the Company’s areas clean.

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd

ผลิตภัณฑ์	 :  ยำงรถยนต์และยำงรถจักรยำนยนต์

วันที่ก่อตั้ง :  3 พฤษภำคม 2548

เนื้อที่ทั้งหมด :  370 ไร่

จำานวนพนักงาน :  7,064 คน

Products :  Car and Motorcycle Tires   
    Manufacturing

Established date :  May 3, 2012

Land area :  370  Rai

Number of Employees :  7,064 persons

โรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 /
Factory 1 and Factory 2

แนะนำา SRT l Company Profile
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ผลิตภัณฑ ์  :  ผลิตแม่พิมพ์ส�ำหรับยำงรถยนต์

วันที่ก่อตั้ง  :  3 พฤษภำคม 2554

เนื้อที่ทั้งหมด  :  11 ไร่

จำานวนพนักงาน : :  177 คน

Products  :  Tire Mold Manufacturing

Established date  :  May 3, 2012

Land area  :  11 Rai

Number of Employees  :  177 persons

โรงงานโมลด์ / Mold Factory

ผลิตภัณฑ์	 :  ยำงรถยนต์และยำงรถจักรยำนยนต์

วันที่ก่อตั้ง :  3 พฤษภำคม 2548

เนื้อที่ทั้งหมด :  370 ไร่

จำานวนพนักงาน :  7,064 คน

Products :  Car and Motorcycle Tires   
    Manufacturing

Established date :  May 3, 2012

Land area :  370  Rai

Number of Employees :  7,064 persons

ผลิตภัณฑ ์ : ยำงรถที่ใช้ทำงกำรเกษตร ผลิตยำง 
  ที่ใช้ส�ำหรับเครื่องจักรทำงกำรเกษตร  
  ยำงรถยก ยำงวิ่งบนหิมะและ 
  อุตสำหกรรมหนัก

วันที่ก่อตั้ง : 5  มิถุนำยน 2555

เนื้อที่ทั้งหมด : 55 ไร่

จำานวนพนักงาน : 150 คน

Products : Manufacturing of Winter Tire  
  and Tires for Agricultural Vehicle,   
  Agricultural Machine, Forklift,  
  and Heavy Industry
Established date : June 5, 2013
Land area : 55 Rai
Number of Employees : 150 persons

 โรงงานที่ 3 / Factory 3
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นโยบายสิ่งแวดล้อม ปี 2562
 บรษิทัซมูโิตโม รบัเบอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด มคีวำมมุง่มัน่อย่ำงต่อเนือ่งเพือ่ทีจ่ะบรรลุ
เป้ำหมำย “กำรมส่ีวนร่วมในกำรสร้ำงสงัคมทีย่ัง่ยนื” เพือ่ทีจ่ะบรรลวุสิยัทศัน์ของ Sumitomo 
Rubber Group ในอนำคต บรษิทัฯ จะด�ำเนนิกำรในกำรท�ำกจิกรรมเพือ่รกัษำและสนบัสนนุ
กจิกรรมเพือ่ท่ีจะบรรลสุมรรถนะด้ำนสิง่แวดล้อม โดยกำรท�ำกิจกรรมดงัต่อไปนี้

 1. ปรับปรุงกิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่องด้วยหลักกำร PDCA
 2. มุง่มัน่ทีจ่ะปกป้องสิง่แวดล้อมจำกมลพษิท่ีเกดิขึน้จำกกิจกรรมของบรษัิทฯ ทัง้ส่วนที ่
  ควบคมุได้และมอีทิธพิลในกำรก�ำหนดให้ควบคมุ ได้แก่ อำกำศ น�ำ้ และดนิ
 3. มุ่งมั่นในกำรบรรลุผลของพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตำมควำมต้องกำรและ 
  ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 4. จัดท�ำกิจกรรมเพื่อบรรลุสมรรถนะด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยกำรท�ำกิจกรรม 
  เป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน 
 5. เป้ำหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อม         

                		เทยีบกบัปี	2018  
การลดการใช้พลงังาน	 		 	 	 -2%
การลดการปลดปล่อยก๊าซ	CO

2
	 	 	 	 -2%

การลดการปลดปล่อยสารอนิทรีย์ระเหยง่าย	(VOC)						 -5%
การลดการเกดิของเสยีทีไ่ม่มีมูลค่า	 		 	 -5%
การลดการปล่อยนำา้เสยี				 	 	 	 -5%
การลดค่าไขมนัในนำา้เสยี				 	 	 											≤	8	mg/L

Environmental Policy Y2019 

 Sumitomo Rubber (Thailand) continuously strives to achieve the goal 
to “contribute to a sustainable society creation”. In order to attain the future 
vision of Sumitomo Rubber Group, the Company will implement and promote 
environmental preservation activities to achieve environmental competence with 
the following actions:     

 1. Continuously improve environmental activities by implementing the  
  PDCA cycle.  
 2. Strive to protect the environment from pollutions caused by the   
  Company’s industrial activities which are controllable or prescribed to  
  be controlled, such as air, water, and soil.      
 3. Strive to fulfill an obligation to comply with needs and expectations of  
  the stakeholders.
 4. Organize environmental activities to achieve targets of environmental  
  performance; all the managements and employees shall attend the  
  activities.   
 5. Environmental Performance Target.         

          Compared	with	2018  
Decrease	of	Energy	Usage	 		 	 	 -2%
Decrease of CO

2
	Emission	 	 	 	 -2%

Decrease	of	VOC	Emission	 	 					 	 -5%
Decrease	of	Valueless	Effluent	Production	 		 -5%
Decrease	of	Wastewater	Drainage	Volume	 	 -5%
Decrease	of	Grease	&	Oil	Content		 													 											≤	8	mg/L
in Wastewater
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เป้าหมายการดำาเนินงานสิ่งแวดล้อมประจำาปี 2562
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม 
1.		สภาพแวดล้อม 
    ลดปริมำณกำรปล่อย CO

2
 ต่อตันกำรผลิตจำก ปี 2561     2%  (ภำยใน ธ.ค. 62)

2.		นำ้า
    อุณหภูมิของน�้ำทิ้งโรงงำนที่ 1    ≤ 40 °C  (ม.ค. – ธ.ค. 62)
    อุณหภูมิของน�้ำทิ้งโรงงำนที่ 2    ≤ 40 °C   (ม.ค. – ธ.ค. 62)
    อุณหภูมิของน�้ำทิ้งโรงงำนที่ 3    ≤ 40 °C  (ม.ค. – ธ.ค. 62)
    อุณหภูมิของน�้ำทิ้งโรงงำนโมลด์    ≤ 40 °C   (ม.ค. – ธ.ค. 62)
    ค่ำไขมันและน�้ำมันโรงงำนที่ 1    ≤ 8 mg/L   (ม.ค. – ธ.ค. 62)
    ค่ำไขมันและน�้ำมันโรงงำนที่ 2    ≤ 8 mg/L   (ม.ค. – ธ.ค. 62)
    ค่ำไขมันและน�้ำมันโรงงำนที่ 3    ≤ 8 mg/L   (ม.ค. – ธ.ค. 62)
    ค่ำไขมันและน�้ำมันโรงงำนโมลด์   ≤ 8 mg/L   (ม.ค. – ธ.ค. 62)
    ปริมำณกำรปล่อยน�้ำทิ้งลดลงจำกปี 2561        5 %   (ม.ค. – ธ.ค. 62) 
3.		ปริมาณการเกิดของเสียลดลงจากปี	2561        5 %   (ภำยใน ธ.ค. 62)
4.		ปริมาณการใช้ตัวทำาละลายลดลงจากปี	2561        5 %   (ภำยใน ธ.ค. 62)
5.		ปริมาณการใช้พลังงานลดลงจากปี	2561        2 %   (ภำยใน ธ.ค. 62)  

Environment Management Target 2019
Environment Target 
1.		Air	Pollution		
    Decrease of Co2 Emission per Tonne of Production
    Compared with 2018          2%  (Dec. 2019)
2.		Waste	Water
    Temperature of Wastewater of the Factory 1   ≤ 40 °C  (Jan – Dec. 2019)
    Temperature of Wastewater of the Factory 2   ≤ 40 °C   (Jan – Dec. 2019)
    Temperature of Wastewater of the Factory 3   ≤ 40 °C  (Jan – Dec. 2019)
    Temperature of wastewater of the Mold Factory ≤ 40 °C   (Jan – Dec. 2019)
    Grease & Oil for Factory 1   ≤ 8 mg/L   (Jan – Dec. 2019)
    Grease & Oil for Factory 2    ≤ 8 mg/L   (Jan – Dec. 2019)
    Grease & Oil for Factory 3   ≤ 8 mg/L   (Jan – Dec. 2019)
    Grease & Oil for Mold Factory  ≤ 8 mg/L   (Jan – Dec. 2019)
    Reduction waste water drain to outside from 2018     5 %   (Jan – Dec. 2019)
3.		Reduce	Waste	from	2018		        5 %   (Dec. 2019)
4.		Reduce	Solvent	used	from	2018            5 %   (Dec. 2019)
5.		Energy	Saving	from	2018            2 %   (Dec. 2019)
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ปัจจุบันกำรใช้ทรัพยำกรน�้ำส�ำหรับอุปโภคและบริโภคมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง อำจก่อให้เกิดปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน�้ำได้ในอนำคต  

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด จึงตระหนักถึงควำมส�ำคัญของ
ทรัพยำกำรน�้ำ รวมถึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรอนุรักษ์น�้ำอย่ำงจริงจัง บริษัทฯ 
ได้มีกำรน�ำน�้ำเสียจำกกำรผลิตมำบ�ำบัด เพื่อน�ำกลับมำใช้ใหม่ภำยใน
โรงงำน และน�ำน�้ำเสียจำกโรงอำหำรมำบ�ำบัดก่อนปล่อยออกจำกโรงงำน 
ท�ำให้ค่ำมำตรฐำนน�้ำเสียอยู่ในเกณฑ์ที่สำมำรถปล่อยออกจำกโรงงำนเพื่อ
เข้ำระบบบ�ำบัดส่วนกลำงของกำรนิคมอุตสำหกรรมได้อย่ำงถูกต้องตำมที่
กฎหมำยก�ำหนดอีกด้วย

Currently, domestic and industrial water uses tend to  
continuously increase which might cause water scarcity in the 
future. 

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd. realizes the importance 
of water resources and has placed importance on strict water 
reservation. The Company has treated and used the wastewater 
from manufacturing operations in the factory. The canteen 
wastewater has also been treated before being discharged from 
the factory in order to make the water quality meet the standard 
of effluent legally allowed to be discharged from factory to 
central treatment plant of the industrial estate.

การจัดการทรัพยากรน้ำา
Water Resources Management

Reduce Reuse Recycle

กลยุทธ์สำ�คัญ
Crucial Strategies

• ใช้หลักกำร 3Rs	 (Reduce,	 Reuse,	 Recycle) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้น�้ำด้วยกำรลดกำรใช้น�้ำ กำรใช้ซ�้ำ และ
กำรน�ำน�้ำกลับมำใช้ใหม่

• บริหำรจัดกำรน�้ำด้วยเครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัย

• Implement the 3Rs (reduce, reuse, and recycle) in 
order to improve water usage effectiveness.

• Manage water resources with cutting-edge instrument 
/ technology

ปริมาณลดการปล่อยน้ำาทิ้ง ปี 2558 - 2562
Volume of Drainage Reduction from 2015 - 2019

ปริมำณกำรปล่อยน�้ำทิ้ง (ลูกบำศก์เมตรต่อปีต่อหน่วยกำรผลิต)
  Volume of Drainage (sq.m. / year / production unit)

4.99 4.28 3.59 3.26 3.03

M
3  / 
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เป้าหมาย ปี 2562
The Target for 2019

ปรมิำณกำรปล่อยน�ำ้ทิง้ลดลงจำกปี 2561
To reduce the drainage volume by  

5%

จำกข้อมูลปริมำณลดกำรปล่อยน�้ำทิ้ง ปี 2558 - 2562 จะเห็นได้ว่ำปริมำณ
กำรปล่อยน�้ำทิ้งมีค่ำลดลงทุกปี ในปี 2562 ปริมำณกำรปล่อยน�้ำท้ิงลดลง
จำกปี 2561 ถึง 0.24 m3 / Final compound หรือคิดเป็น 7.24% และ
สำมำรถลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558 - 2562 ลดลง 1.96 m3 / Final 
compound หรือคิดเป็น 39.31% 

ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรน�ำน�้ำเสียจำกกระบวนกำรผลิตผ่ำนกำรบ�ำบัดและน�ำ
กลับมำใช้ใหม่ และน�ำกลับไปใช้ในกระบวนกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น

According to the volume of drainage reduction from 2015 to 2019, 
the drainage volume dropped every year. The drainage volume 
decreased 0.24 m3 / Final compound or 7.24% in 2019 and is 
continuously decreasing. From 2015 to 2019, the drainage volume 
decreased by 1.96 m3 / Final compound or 39.91%.

This is a result of recycling and reuse of treated industrial water with 
higher effectiveness.

2015										2016										2017										2018										2019
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บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด โรงงำนที่ 2 และโรงงำนโมลด์ 
ได้มีกำรด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเร่ืองค่ำไขมันในน�้ำเสียอย่ำงต่อเนื่อง จึงได้
ท�ำกิจกรรมในเรื่องของกำรบ�ำบัดน�้ำเสียจำกโรงอำหำร เพื่อลดค่ำไขมัน 
ในน�้ำเสียไม่ให้เกินค่ำมำตรฐำน เรำได้น�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำ 
ปรับใช้ควบคู ่ไปกับกำรด�ำเนินมำตรกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อลดค่ำไขมัน 
ในน�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ

น้ำาเสียจากโรงอาหาร
Canteen Wastewater

บำาบัดโดยระบบบัดน้ำาเสีย
Wastewater Treatment

ส่งไปยังระบบบำาบัดน้ำาเสีย 
ของการนิคมอุตสาหกรรม

Discharge to Central Treatment Plant 
of Industrial Estate

ระบบบำาบัดน้ำาเสียโรงงานที่ 2
Treatment System of the Factory 2

ระบบบำาบัดน้ำาเสียโรงงานโมลด์
Treatment System of the Factory 2

รปูภำพ – Diagram ระบบบ�ำบดัน�ำ้เสียโรงงำนที ่2  
Picture – Diagram of Treatment System of the Factory 2

รปูภำพ – Diagram ระบบบ�ำบดัน�ำ้เสยีโรงงำนโมลด์  
Picture – Diagram of Treatment System of the Mold Factory

ค่าไขมัน โรงงานที่ 2 ปี 2019
Grease & Oil Content in Wastewater of the Factory 2 in 2019

ค่าไขมัน โรงงานโมลด์ ปี 2019
Grease & Oil Content in Wastewater of the Mold Factory in 2019

จากการติดตั้งระบบบำาบัดนำ้าเสียที่โรงงานที่	 2	 และโรงงานโมลด์		 
จะเห็นได้ว่า	ค่าไขมันลดลงประมาณ	2	 -	3	มิลลิกรัมต่อลิตรต่อเดือน		 
ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานของบริษัทฯ	และของการนิคมอุตสาหกรรม

After the installation of wastewater treatment system in the 
factory	2	and	the	mold	factory,	the	Grease	&	Oil	content	has	
decreased	by	2-3	mg.	per	month	which	is	within	standards	of	
the	Company	and	the	Industrial	Estate	Authority	of	Thailand.

The factory 2 and the mold factory of Sumitomo Rubber (Thailand) 
Co., Ltd. worked continuously on oily wastewater solving. 
Therefore, a canteen wastewater treatment activity was held to 
reduce grease & oil content in the wastewater not to exceed the 
standard. The Company implemented innovation and technology 
together with continuous implementation of measures in order to 
effectively reduce grease & oil content in the wastewater.

กิจกรรมการลดค่าไขมันในน้ำาเสียของโรงอาหาร
Reduction of FOG Content in Canteen Wastewater
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บรษัิท ซูมโิตโม รบัเบอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกดั มกีำรตรวจตดิตำมคุณภำพของ 
น�ำ้ทิง้เพือ่ป้องกนัไม่ให้น�ำ้ทีร่ะบำยออกจำกโรงงำนมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
โดยมีควำมถีใ่นกำรตรวจสอบดงัน้ี

• กำรตรวจค่ำไขมนัรำยสปัดำห์ โดยหน่วยงำนควำมปลอดภยัและ 
สิง่แวดล้อมของบริษทัฯ

• กำรตรวจสอบค่ำไขมันและค่ำน�้ำทิ้งรำยสัปดำห์และรำยเดือน  
โดยห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์คุณภำพสิ่งแวดล้อมเอกชนที ่
ขึน้ทะเบยีนจำกกรมโรงงำนอตุสำหกรรม และได้รบักำรรบัรอง
มำตรฐำนในระดับสำกล ISO / IEC 17025 เพ่ือเป็นข้อมลูในกำร 
ป้องกนัไม่ให้ค่ำน�ำ้ทิง้เกินมำตรฐำน

การตรวจวัดคุณภาพน้ำาทิ้ง
Wastewater Monitoring

รูปภาพแสดงกิจกรรมเก็บตัวอย่าง
นำ้าเสียจากบ่อระบายนำ้าทิ้งของ SRT       

Water sample was collected 
from the sewer in SRT.

รูปภาพแสดงกิจกรรม Supplier 
ดำาเนินการเก็บตัวอย่างนำ้า

เพื่อนำาไปวิเคราะห ์

The supplier collected water 
sample for the analysis.

รูปภาพแสดงกิจกรรมการตรวจวิเคราะห ์
ค่าไขมันในน้ำาเสียด้วยเครื่องวิเคราะห์  

Oil content analyzer โดยทำาการวิเคราะห์
ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ของทุกสัปดาห์

Analysis of Grease & Oil content in 
wastewater done with oil content analyzer 

every Monday, Wednesday, and Friday

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd. has monitored drainage 
water quality, in order to prevent the adverse environmental 
effects caused by wastewater discharged from the factories, 
with the following frequencies: 

• Weekly monitoring of grease & oil content in 
wastewater performed by the Company’s safety 
and environment department  

• Weekly and monthly monitoring of grease & oil 
content in wastewater and drainage water quality 
performed by the private environmental analysis 
laboratory registered with the Department of 
Industrial Works and certified with ISO / IEC 17025 
in order to collect the data used for preventing 
exceeding the drainage water quality standard  

“							ผลจากการตรวจสอบค่าไขมนั	ทัง้รายสปัดาห์และรายเดอืน	
ในปี	 2562	จะเห็นได้ว่า	 ค่าไขมนัมีค่าลดลงอยูใ่นมาตรฐานที่
กฎหมายกำาหนดตลอดทัง้ปี
 According to results of weekly and monthly 
monitorings of Grease & Oil content in wastewater 
done	in	2019,	the	Grease	&	Oil	content	in	wastewater	
had increased to be within the standard determined 
by	law	throughout	the	year.		

”
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บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ได้ให้ควำม
ส�ำคัญในเรื่องกำรจดักำรของเสยีเป็นอย่ำงมำก นอกจำกจะ
เป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยของบรษิทัฯแล้ว ยังช่วยลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ทีเ่กีย่วข้องอย่ำงเคร่งครดั และได้มุง่เน้นกำรจดักำรของเสยี 
ตำมหลัก 3Rs คือกำรลดปริมำณของเสีย (Reduce) 
กำรน�ำกลับมำใช้ซ�้ำ (Reuse) และกำรน�ำกลับมำใช้ใหม่ 
(Recycle) นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรก�ำหนดเป้ำหมำย 
และมำตรกำรในกำรน�ำของเสียจำกกระบวนกำรผลิต 
ไปก�ำจัดโดย “ฝังกลบเป็นศูนย์”	 (Zero	 waste	 to	
landfill) ตั้งแต่ปี 2550 มำอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

การจัดการของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
Wastes and unusable materials Management

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd. 
places high priority on waste management 
which not only helps saving cost but also 
reduces adverse effects on environment. 
The Company strictly follows the relevant 
laws and focuses on waste management 
according to 3Rs principle, including reduce, 
reuse, and recycle. Moreover, the Company 
continuously determines goals and 
measures regarding disposal of waste from 
manufacturing processes by “zero waste to 
landfill” since 2007.  

ปริมาณของเสียนำาไปกำาจัดที่ไม่มีมูลค่า ปี 2558 - 2562
Volume of Valueless Waste Requiring Disposal 2015 - 2019

จำกกรำฟ ปริมำณของเสียที่ไม่มีมูลค่ำที่ต้องน�ำไปก�ำจัด มีปริมำณลดลง 
อย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2562 ลดลง 0.063 Ton / Final 
Compound คิดเป็น 39.43 % และปริมำณของเสียลดลงจำกปี 2561 
จ�ำนวน 0.0001 Ton / Final Compound คิดเป็น 1.30% 

According to the graph, the volume of valueless waste requiring 
disposal constantly decreased from 2015 to 2019 by 0.063 Ton / 
Final compound or 39.43% and the volume of waste decreased 
by 0.0001 Ton / Final compound or 1.30% compared to 2018.

เป้าหมาย ปี 2562
2019 Target

ปริมำณกำรเกดิของเสยีลดลงจำกปี 2561
Reduction of waste volume 

compared to 2018        

5%

ฝังกลบเป็นศูนย ์
Zero waste to landfill
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บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ได้ท�ำกิจกรรมลดของเสียจำก
คำร์บอนแบล็คขึ้น เนื่องจำกปริมำณกำรก�ำจัดของเสียจำกคำร์บอนแบล็ค
ต่อปี มีปริมำณมำก รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรก�ำจัดมีมูลค่ำสูง จำกปัญหำ 
ดงักล่ำว บรษิทัฯ ได้มกีำรปรบัปรงุแก้ไขโดยกำรท�ำแผนส�ำหรบักำรลดของเสยี 
เช่น กำรฝึกอบรมกำรเติมคำร์บอน มีกำรท�ำควำมสะอำด Rotary Feeder 
ในทุกเดือน และน�ำ Return Carbon กลับมำใช้ใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลัก 3Rs คือ ลดกำรทิ้งและใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมไป
ถึงเพื่อเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งก�ำจัดอีกด้วย

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd. conducted carbon black 
waste reduction initiative since the quantity of carbon black 
waste generated per year was huge and its disposal cost was high. 
To solve this problem, the Company created waste reduction 
plan describing various activities such as carbon feeding training, 
monthly rotary feeder cleaning, and reuse of return carbon. The 
mentioned activities were done in order to comply with 3Rs 
principle, which are reduction of disposal and highly-effective 
usage of resources, and to reduce the cost of disposal.  

กิจกรรมลดของเสียจาก CARBON BLACK
Carbon Black Waste Reduction

จำกกรำฟจะเหน็ได้ว่ำในปี 2562 คำร์บอนแบลค็ ลดลง จำกปี 2561 ประมำณ 
12.31 ตนั คดิเป็น 10.44% และลดลงจำกปี 2560 ประมำณ 72.76 ตนั คดิ
เป็น 40.59% ซึง่แสดงให้เหน็ว่ำทำง บริษทัฯได้ท�ำกจิกรรมและมกีำรตรวจสอบ  
ปรบัปรงุแก้ไขมำอย่ำงต่อเนือ่ง

According to the graph, the quantity of carbon black in 2019 
decreased approximately by 12.31 tons or 10.44% compared to 
2018 and 72.76 tons or 40.59% compared to 2017. This shows 
that the Company had continuously conducted activities and 
improvement.  

ของเสียคาร์บอนแบล็ค จากแผนก Mixing ปี 2562
Carbon Black Waste of Mixing Line 2019

แผนก Mixing เป็นกระบวนกำรผลิตหลักของบริษทัฯ ทีม่กีำรใช้คำร์บอนแบลค็
เป็นวัตถุดบิในกำรผลิตเป็นปริมำณมำก และท�ำให้เกิดของเสียจำกคำร์บอนแบลค็
มำกด้วยเช่นกนั ดงันัน้บรษัิทฯ จงึมกีำรท�ำกิจกรรมกำรลดคำร์บอนแบลค็โดย
กำรน�ำ Return carbon กลบัมำใช้ใหม่ จำกปกตมิกีำรก�ำจัดทิง้ ท�ำให้ของ
เสยีจำกคำร์บอนแบล็คในปี 2562 ลดลงจำกปี 2561 12.30 ตนั หรือคดิเป็น 
10.44% 

Mixing line is the main manufacturing process using large 
amount of carbon black as raw material, and also produces 
huge amount of carbon black waste. Therefore, the Company 
performed carbon black waste reduction activity by reusing the 
return carbon which is usually disposed. This activity reduced 
carbon black waste produced in 2019 by 12.31 tons or 10.44%.  

เครื่องเติมคาร์บอน
Carbon Feeder

Dust Collector Return Carbon
Dust Collector เต็มทำาให้ฝุ่นฟุ้งกระจายเกิดของเสียมาก

Dust collector is full causing diffusion of dust  
and huge amount of waste.

ไม่เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย ของเสียลดลง 92.38 ตันต่อปี
No Diffusion of Dust, Decrease of waste  

by 92.38 tons/year

นำากลับมาใช้ใหม่
Reuse

 อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำมำรถลดของเสียคำร์บอนแบล็คได้ คือกำร
ท�ำควำมสะอำดเครื่อง Rotary Feeder ประจ�ำทุกเดือน เพื่อลดกำร
อุดตันของ Rotary Feeder ท�ำให้คำร์บอนแบล็คไหลผ่ำน Rotary 
Feeder ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 Another activity which can reduce carbon black waste 
is monthly rotary feeder cleaning. This activity would 
reduce blockage in rotary feeder and allow the carbon 
black to flow through rotary feeder smoothly.   

ภาพการทิ้งคาร์บอน RC 
เพื่อนำากลับไปใช้ใหม่

RC Carbon Disposal
 for Reuse

Return Carbon Tank Rotary Feeder

Before doing 
activities

After doing 
activities

2017 2018 2019
0

100

150

200
177.803

50

117.95 105.64
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ประหยัดพลังงานลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
Energy Saving for Reduction of CO

2
 Emission

กำรใช้พลังงำน นอกจำกจะเป็นต้นทุนที่ส�ำคัญในกระบวนกำรผลิต
แล้วยังเป็นแหล่งปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นต้นเหตุท�ำให้เกิด
ภำวะโลกร้อน บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงมำกในกำรลดพลังงำน  
จึงได้มีนโยบำยในกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด รวมถึงม ี
นโยบำยกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) อีกด้วย บริษัทฯ จึงมุ่งเน้น 

ให้เกิดกำรปฏิบัติจำกพนักงำนขององค์กร เพื่อน�ำไปสู ่เป้ำหมำยกำร 
ลดทรัพยำกรธรรมชำติในเร่ืองพลังงำนและกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ 
รวมถึงสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในบริษัทฯ ได้อีกด้วย

Energy consumption is one of essential manufacturing costs 
and it results in emission of CO

2
 which is a cause of global 

warming. The Company gives high priority to reduction of energy 
consumption thereby the policies on energy consumption with 
highest efficiency and CO

2
 emission were established. The 

Company strives to encourage the employees to implement the 
policies in order to achieve the targets of energy consumption 
and CO

2
 emission reductions. Implementation of the policies 

can also reduce the Company’s cost. 

ปริมาณการลดการใช้พลังงาน ปี 2559 - 2562
Volume of Energy consumption Reduction 2016 - 2019

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปี 2559 - 2562
Carbon dioxide emissions in 2016 - 2019

จำกกรำฟพลังงำนจะเห็นได้ว่ำมีกำรลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งลดลงจำก 
ปี 2559 ถึง 0.022 KL/Final Compound คิดเป็น 6.63% และลดจำก 
ปี 2561 ได้ถึง 0.007 KL/Final Compound คิดเป็น 2.05%

According to the energy graph, there was continuous decrease 
of energy consumption by 0.022 KL/final compound or 6.63% 
compared to 2016 and 0.007 KL/final compound or 2.05% 
compared to 2018. 

จำกกรำฟ - แสดงกำรลดกำรปล่อย CO
2
 น้อยลงในทุกปี เพื่อให้ปริมำณ 

CO
2
 ได้มำตรฐำนก่อนปล่อยออก สู่สิ่งแวดล้อมภำยนอก โดยมีปริมำณกำร

ปล่อย CO
2
 ในปี 2559 ลดลง 7.52 ตัน คิดเป็น 5.16% ของปี 2561 ลดลง 

6.85 ตัน คิดเป็น 4.29% 

According to the graph showing CO
2
 emission reduction, the 

emission of CO
2
 constantly was decreased every year in order 

to make the quantity of CO
2
 to meet the standard before being 

emitted to the environment. The CO
2
 emission done in 2016 

decreased by 7.52 ton or 5.16% and the CO
2
 emission done in 

2018 decreased by 6.85 ton or 4.29%.   

กิจกรรมการประหยัดพลังงานลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
Energy Saving for Reduction of CO

2
 Emission

บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญ ในเรือ่งน้ี จงึมีกำรท�ำกิจกรรมในเร่ืองกำรลดพลงังำน 
เพ่ือลดกำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ เช่นกำรตดิตัง้ Absorption 
Chiller ที่ Production A กับ Production C กำรเปลี่ยนหลอดไฟเป็น
หลอด LED เป็นต้น กจิกรรมน้ีเป็นกำรลดกำรใช้พลังงำนและลดกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ CO

2
 สูส่ิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของบรษิทั 

คอืกำรลดพลงังำนและกำรลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) 2% 

จำกปี 2561

The Company gives precedence to this matter. Thereby, the 
energy saving activities, such as absorption chiller installation 
at Production A and C, and change of light bulb into LED, were 
performed in order to reduce CO

2
 emission. These activities help 

to reduce energy consumption and CO
2
 emission complying with 

the Company’s policy aiming to reduce energy consumption 
and CO

2
 emission by 2% compared to 2018.   

2016 2018 2019

0.342

0.323 0.315

2017

0.326

2016 2018 2019

0.533

0.506

0.495

2017

0.508
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ระบบไอนํ้า
Steam System

กระบวนการอบยาง
Curing Process

ไอน้ําเหลือใช�จาก
กระบวนการอบยาง
Surplus Steam of 
Curing Process

Absorption 
Chiller

Production A

Production C

กิจกรรมการใช้ไอน้ำาที่เหลือจากกระบวนการอบยางมาใช้ทำาความเย็นด้วย Absorption Chiller
Utilization of Surplus Steam of Curing Process for Cooling Performed by Absorption Chiller

กิจกรรมนี้เป็นกำรใช้ไอน�้ำที่เหลือจำกกระบวนกำรอบยำง มำท�ำกำรผลิต
ควำมเยน็เพือ่ใช้ในกำรปรบัอณุภมูภิำยในพืน้ทีก่ำรผลติ ซ่ึงในปี 2558 บริษทัฯ  
ได้ท�ำกำรตดิตัง้ Absorption Chiller ที ่ Production A สำมำรถลดกำรใช้
พลงังำนได้ 3,207 KWh / วัน 

ในปี 2562 บรษิทัฯ ได้ท�ำกจิกรรมขยำยผล เพิม่ไปที ่Production C สำมำรถ
ลดกำรใช้พลงังำนได้ 3,604 KWh / วนั กิจกรรมน้ีเป็นกำรใช้ประโยชน์จำกไอน�ำ้ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำได้อีกด้วย

This activity is the utilization of surplus steam to generate cold 
air for temperature adjustment in production areas. In 2015, 
the Company installed an absorption chiller at the Production  
A decreasing energy consumption by 3,207 KWh / day.   

In 2019, the Company expanded the same Project to the 
Production C and the energy consumption decreased by  
3,604 KWh / day. The activity helps to maximize the benefits of 
surplus steam and reduce energy consumption.

“	 	 ระบบทำาความเย็นแบบดูดซึมไม ่มีผลกระทบต ่อ 
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกับโอโซนในชั้นบรรยากาศ	เนื่องจาก
สารทำาความเย็นท่ีใช้คือ	 นำ้า	 นอกจากนี้ระดับของการสั่น 
สะเทือนและความดังของเสียงตำ่า	 จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษทาง
เสียงแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
 
 Absorption cooling system does not adversely 
affect	 the	environment,	especially	ozone	 layer,	
since	 the	 coolant	used	 in	 this	 system	 is	water.	
Moreover,	 it	 causes	 low	 level	 of	 vibration	 and	
noise thereby there is no noise pollution affecting 
the	employees	working	onsite.				 

”
Absorption Chiller Production A

Absorption Chiller Production C

ประโยชน์ด้�นสิ่งแวดล้อม
Environmental Benefits
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หลักการทำางาน Absorption Chiller
Operating Principle of Absorption Chiller

Absorption Chiller เป็นระบบท�ำควำมเย็นที่อำศัยพลังงำนควำมร้อนใน
กำรขับเคล่ือนท�ำควำมเย็นให้ท�ำงำน โดยควำมร้อนที่ป้อนให้ Absorption 
Chiller โดยมำกจะอยู่ในรูปไอน�้ำ น�้ำร้อน หรือก๊ำซร้อนซ่ึงเป็นพลังงำน
คุณภำพต�่ำ

หลกักำรท�ำงำนใช้สำรคูผ่สมระหว่ำง สำรท�ำควำมเยน็ (กรณนีีใ้ช้น�ำ้บริสทุธิ์
เป็นสำรท�ำควำมเยน็) และสำรดดูกลนื (สำรละลำยลเิธยีมโบรไมด์) เริม่ต้น
จำกเจนเนอเรเตอร์ (generator) รบัควำมร้อนจำกภำยนอกท�ำให้สำรท�ำควำม
เยน็เดอืดกลำยเป็นไอแยกออกจำกสำรดดูกลนื สำรท�ำควำมเยน็จะมำกลัน่ตวั
ที ่condenser อณุหภูมปิระมำณ 40°C – 50°C เพือ่กลบัเป็นของเหลวแล้ว 
ไหลผ่ำน แอกแพนชันวำล์ว (expansion valve) ไปสู่ evaporator สำรท�ำควำม
เยน็ดดูควำมร้อนจำกส่ิงแวดล้อมเพือ่ใช้เป็นควำมร้อนแฝงของกำรกลำยเป็นไอ 
ทีอุ่ณหภมูปิระมำณ 5°C จำกนัน้ไอของสำรท�ำควำมเยน็จะถกูดดูกลนืด้วยสำร
ดดูกลนืทีไ่หลผ่ำน แอกแพนชันวำล์ว (expansion valve) มำจำก generator 
ผสมเป็นของเหลวในตวัดดูกลนื absorber ซึง่เป็นปฏกิริยิำคลำยควำมร้อน 
ออกสูส่ิง่แวดล้อม จำกนัน้จะถกูสูบโดยป๊ัมเพ่ือให้ควำมดันสูงขึน้เป็น 75 mmHg 
ไปยงัเจนเนอเรเตอร์ (generator) เพือ่รับควำมร้อนจำกแหล่งก�ำเนิดควำมร้อน
ต่อไป

Absorption chiller is a cooling system where the cooler is 
activated by heat. The heat supplied to absorption chiller is 
mostly in the form of steam, hot water, or hot gas which is low-
quality energy.    

The operating principle is to use compound of coolant (pure 
water) and absorptive substance (lithium bromide solution). 
The operation process would start with the generator receiving 
external heat to heat the coolant and turn it into steam 
separated from absorptive substance. The coolant condenses 
in the condenser at the temperature of 40°C – 50°C turning into 
liquid and flows through expansion valve to the evaporator. The 
coolant absorbs heat from the environment in order to use as a 
latent heat of vaporization at the temperature of 5°C. Then, the 
coolant vapor would be absorbed by the absorptive substance 
flowing from the generator through expansion valve, mixes with 
absorber, and turns into liquid resulted by exothermic reaction. 
Next, the absorber is sucked with pump increasing the pressure 
to 75 mmHg and drawn into the generator to absorb heat from 
the heat generator.

รูปภาพแสดงแผนผังการทำางานของ Absorption Chiller
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การจัดการมลภาวะทางอากาศ
Air Pollution Management

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ได้ตระหนักว่ำคุณภำพอำกำศ
ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกลิ่นที่ปล่อยสู่บรรยำกำศอำจส่งผลต่อชุมชน และพนักงำน
ในโรงงำน เพ่ือเป็นกำรเฝ้ำระวัง บริษัทฯ จึงมีกำรตรวจติดตำมคุณภำพ
อำกำศอย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนอุปกรณ์ตรวจวัดที่ปล่องระบำย พื้นที่กำรท�ำงำน 
และบรรยำกำศรอบโรงงำน ท�ำกำรตรวจวัดโดยหน่วยงำนภำยนอก เพื่อ
ให้ม่ันใจว่ำ คุณภำพอำกำศบริเวณรอบโรงงำนผ่ำนมำตรฐำนตำมระบบ
มำตรฐำน ISO 14001 อันน�ำไปสู่กำรปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนให้ดีขึ้น
ต่อไป

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd. realizes that the air pollution, 
including odour pollution, emitted to environment may affect 
communities and employees of the factories. In order to be on 
alert for these problems, the Company has continuously monitored 
air quality at ventilation ducts, working areas, and facilities areas 
with measurement instrument. Moreover, there has been the 
monitoring conducted by third party in order to ensure that air 
quality in the factory areas meets the standard of ISO 14001leading 
to improvement of work process.

การตรวจวัดปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศ
Measurement of Air Pollutant Emitted from Ventilation Duct

บริษัทฯ ได้เฝ้ำระวังมลภำวะทำงอำกำศ จึงมีกำรตรวจติดตำมคุณภำพ
อำกำศอย่ำงต่อเน่ือง โดยมีกำรตรวจวัดอัตรำกำรปล่อยมลพิษสู่อำกำศจำก
ปล่องระบำยของโรงงำน ก�ำหนดให้มีกำรตรวจวัดสิ่งแวดล้อมจำกปล่อง
ระบำยอำกำศ 2 ครั้ง / ปี ซึ่ง บริษัทฯ ได้มีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด 

The Company is on alert for air pollution thereby air quality has 
been continuously monitored by measuring air pollutant emission 
rate at the ventilation duct. Pollutant measurement at ventilation 
duct is required to be done twice a year and the Company has 
strictly complied with this requirement.

ผลกำรตรวจสอบกำรปล่อยอำกำศในช่วง 5 ปี ที่ผ่ำนมำ ต้ังแต่ปี 2558 - 
2562 มีค่าอยู่ภายใต้ท่ีกฎหมายกำาหนดทุกพารามิเตอร์ และให้ม่ันใจ
ได้ว่ำ คุณภำพอำกำศบริเวณรอบ ได้ผ่ำนมำตรฐำนคุณภำพก่อนปล่อย 
สู่บรรยำกำศอยู่ตลอดเวลำ

The results of air pollutant emission measurement done during the 
past 5 years, from 2015 – 2019, were within the range allowed 
by law for every parameter. This ensured that the surrounding air 
pollutant emitted to environment always met air quality standard.       

* มำตรฐำนกฎหมำย : ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมปี (พ.ศ. 2549) / * Legal standards : Ministry of Industry, 2006

ปล่องระบ�ยอ�ก�ศ บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด   Ventilation Ducts at the Factories of Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
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ระบบบำาบัดกลิ่น
Odor treatment system

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ได้ตระหนักถึงปัญหำเรื่องกลิ่น
ที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรผลิต ซ่ึงเกิดจำกยำงที่เป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท  
กลิ่นจำกอุตสำหกรรมยำง ส่งผลกระทบในหลำยๆ ด้ำน ทั้งทำงสิ่งแวดล้อม 
สุขภำพร่ำงกำย สุขภำพจิต และส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง  

บริษัทฯ จึงได้ด�ำเนินกำรติดต้ัง เครื่องบ�ำบัดกลิ่น เพื่อเป็นกำรบ�ำบัดกลิ่นที่
เกิดจำกกำรผลิตก่อนปล่อยออกสู่ภำยนอก

Sumitomo (Thailand) Co., Ltd. is aware of odor pollution, caused 
by rubber which is main raw material of the Company, occurs 
during manufacturing process. Odor from rubber industry causes 
various adverse effects on environment, physical and mental 
health, and surrounding communities.

Therefore, the Company installed Oder treatment machine for 
deodorizing the air before emitting to environment.  

กระบวนการรับรู้กลิ่น Olfactory System

“กลิ่น” เป็นสสำรอย่ำงหน่ึงซึ่งอยู ่ในสภำวะก๊ำซที่ไม่สำมำรถจับต้อง 
และสังเกตเห็นรูปร่ำงได้ แต่สำมำรถน�ำกลับไปสู่แหล่งที่มำของกลิ่นใด้
อตุสำหกรรมยำง เป็นแหล่งทีส่่งผลกระทบด้ำนกลิน่ และปัญหำหลำยๆ ด้ำน 
ทั้งสุขภำพ และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงชุมชนโดยรอบ

อวยัวะรับรูก้ล่ินของมนษุย์คอื จมกู มกีระบวนกำรรบัรูค้อืมีสิง่เร้ำ เกดิกระแส
ประสำทสมัผสั และสมอง กลิน่ทีจ่ะกระตุน้ประสำทรบัรูก้ลิน่ของมนษุย์ได้ดี
ต้องมีคณุสมบตั ิคอืระเหยได้ในอำกำศเพือ่ให้ไอระเหยสำมำรถเข้ำสูช่่องจมกูได้ 
ละลำยน�ำ้ได้ เพือ่ให้ละลำยและซมึผ่ำนชัน้เมอืกเข้ำสูเ่ซลล์รบักลิน่ (Olfactory 
cells) ได้ และละลำยได้ดใีนไขมันเพรำะบริเณเซลล์ประสำท และปลำยประสำท
รับกลิน่ มไีขมนัเป็นองค์ประกอบ

Odor is a matter in the gaseous state which cannot be touched or noticed but allows its source to be traced. Rubber industry is a source of 
odor pollution and other problems affecting health, environment, and surrounding communities. 

Human’s olfactory receptor organ is nose. Sensory system in the nose starts with detection of stimuli. Then, sensory pulses are created and 
transmitted to the brain. The odor which can effectively stimulate human’s olfactory nerve shall be evaporable, water-soluble, and fat-
soluble. Evaporability would allow the odor to evaporate into nasal cavity. Water-solubility allows the odor to dissolve in water and percolate 
through the mucus towards olfactory cells. Fat-solubility is critical since neurons and olfactory nerve endings contain fat.   

“	 	 	 	 เมื่อปี	2561	บริษัทฯ	ได้ทำาการติดตั้งระบบบำาบัดกลิ่นที่ใช้
ระบบ	Cold	Plasma	ร่วมกับ	Wet	scrubber	จุดแรก	ที่ติดตั้ง
คือ	Mixing	4	 เครื่อง	Banbary	11	ซึ่งผลการติดตั้ง	สามารถ
บำาบัดกลิ่นจากเครื่องนี้ได้	94	เปอร์เซนต์	บริษัทฯ	จึงได้ขยายผล 
การติดต้ังเคร่ืองบำาบัดกล่ินมาในปี	 2562	 อีก	 2	 เคร่ือง	 คือ	
Mixing	 2	 เคร่ือง	 Banbary	 4	 และ	 Banbary	 5	 ผลที่ได	้
สามารถกำาจัดกลิ่นได้อย่างสมบูรณ์	และบริษัทฯ	ยังมีแผนติดตั้ง 
ระบบบำาบัดกลิ่นทุกจุดของ	 Mixing	 ให้แล้วเสร็จภายใน 
ปี	2566	อีกด้วย

	 In	2018,	the	Company	installed	odor	treatment	
machine	which	using	Cold	Plasma	and	Wet	Scrubber	
at	the	first	point,	Banbary	11	at	Mixing	no.	4.	After	the	
installation,	the	odor	from	this	machine	was	treated	for	
94%.	In	2019,	2	more	odor	treatment	machines	were	
installed	to	Banbary	4	and	5	at	Mixing	no.	2	resulting	in	
completely	treated	odor.	The	Company	also	has	a	plan	
to	finish	the	installation	of	odor	treatment	machines	at	
every	Mixing	point	within	2023.		   ”Banbary4 and Banbary5 at Mixing No. 2
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หลักการทำางานของ Wet Scrubber กับ Cold Plasma เพื่อกำาจัดหรือบำาบัดกลิ่น
Wet Scrubber and Cold Plasma Working Method for Odor Elimination oTreatment 

ใช้ระบบ Cold Plasma และ Wet Scrubber ท�ำงำนร่วมกัน เพื่อให้
กระบวนกำรบ�ำบัดกล่ินสำมำรถก�ำจัดกลิ่นได้อย่ำงสมบูรณ์ โดยอำกำศ
เสียจะถูกดูดเข้ำระบบ แล้ว Cold Plasma จะถูกฉีดเข้ำก�ำจัดกลิ่นเพื่อ 
ออกซิไดซ์ (Oxidize) สำรที่มีกล่ินโดยกำรแลกประจุ จำกนั้นอำกำศจะ 
เข้ำสู่ Wet Scrubber โดยผ่ำนชั้นตัวกลำงแพ็คกิ้งมีเดีย (Packing Media)  
ซึ่งจะท�ำหน้ำท่ีเพิ่มพื้นผิวสัมผัสระหว่ำงอำกำศเสียกับน�้ำ ด้วยกำรฉีดพ่น
ละอองน�้ำเพื่อดักจับฝุ่นละอองหรือสำรปนเปื้อนที่มำกับอำกำศ ซึ่งอนุภำค
ต่ำงๆ นี้จะถูกดักด้วยน�้ำ ท�ำให้ไม่สำมำรถหลุดออกไปสู่ภำยนอกได้

Cold Plasma and Wet Scrubber cooperatively work to make the 
odor treatment system completely eliminate the odor. Waste 
air would be sucked into the system and the Cold Plasma 
would be injected to eliminate the odor by smell oxidation 
where ions are exchanged. The smell would be put through a 
middle layer of Packing Media which expands waste air-water 
interface by spraying water to catch dust or contaminant in the 
air. The sprayed water would trap these particles and prevent 
them from emitting to the environment.     

แผนภ�พระบบก�รทำ�ง�น Cold Plasma และ Wet Scrubber
Flow Chart of Cold Plasma and Wet Scrubber Working System

ระบบบำ�บัดกลิ่น Wet Scrubber+ Cold Plasma
Wet Scrubber+ Cold Plasma Odor treatment system
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บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำร 
สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จำกองค์กำรมำตรฐำนสำกล (ISO: 
International Organization for standardization) ทุกปีมำอย่ำงต่อเนื่อง 
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเป็นอย่ำงมำก 
ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้ท�ำกำรปรับปรุงระบบหรือรอบ Re-Certification 
เพ่ือให้ระบบด้ำนส่ิงแวดล้อมมีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของระบบ ISO 14001:2015 โดยมีกำรตรวจสอบ
ระบบโดย 1. กำรตรวจติดตำมภำยใน (Internal audit) 2. กำรตรวจ
ติดตำมจำกภำยนอก โดย Lloyd’s Register (External audit) 3. ตรวจ
ติดตำมจำกส�ำนักงำนใหญ่ (SRI)

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd. has continuously, annually 
acquired ISO 14001:2015 certification, Standard of Environmental 
Management System, given by International Organization for 
Standardization or ISO. The Company highly realizes the importance 
of environmental management. In 2018, the Company improved 
the system and applied for recertification in order to make the 
implementation of environmental system efficient and complying 
with requirements of ISO 14001:2015. This recertification was done 
with the following inspections: 1) internal audit, 2) external audit 
done by Lloyd’s Register, and 3) audit done by auditors from the 
headquarter (SRI).   

ตรวจตดิต�มด้�นก�รจดัก�รสิง่แวดล้อมโดยบรษิทัฯ 
สำ�นกัง�นใหญ่ (SRI) จ�กญีปุ่่น วนัที ่15-16 พฤษภ�คม 2562

Environmental Management Audit by Auditors from  
the Headquarter (SRI) in Japan on 15 -16 May 2019 

ใบรับรองระบบก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
Re-Certification of ISO 14001:2015รางวลัด้านสิง่แวดล้อม / Environmental Awards

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ได้กำรรับรองจำกกระทรวง
อุตสำหกรรม “โครงการ	 อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่	 3	 ระบบสีเขียว	
(Green	System)” ทั้ง 3 โรงงำน ได้แก่ โรงงำนที่ 1,2 โรงงำนที่ 3 และ
โรงงำนโมลด์ เพื่อเป็นกำรยืนยันว่ำ บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ ได้มีกำรบริหำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบ มีกำรติดตำมประเมินผลและทบทวน
เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

All 3 facilities of Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd., including 
factory 1 and 2, factory 3, and mold factory, has been certified 
with “Green	Industry	Level	3:	Green	System” from the Ministry 
of Industry ensuring systematic implementation, monitoring, 
evaluation, and review of environmental management for 
continuous improvement.

โครงก�ร อุตส�หกรรมสีเขียว Green Industry

โรงง�นที่ 1,2
Factory 1 and 2

โรงง�นที่ 3
Factory 3

โรงง�นโมลด์
Mold Factory

ระบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental Management System

ก�รตรวจตดิต�มภ�ยใน (ISO 14001:2015)       
วนัท่ี 15 กรกฎ�คม 2562 – 28 สงิห�คม 2562 

Internal Audit (ISO 14001:2015) 
on 15 July - 28 August 2019

ก�รตรวจตดิต�มจ�กภ�ยนอก 
โดย Lloyd’s Register วนัที ่24-27 กนัย�ยน 2562

External Audit by Lloyd’s Register 
on 24 -27 July 2018
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 เนื่องจำกปัญหำด้ำนมลพิษในปัจจุบันที่มีเพ่ิมมำกขึ้น ไม่ว่ำจะเป็น
ปัญหำเรื่องฝุ่น กลิ่น น�้ำเสีย รวมไปถึงอุทกภัยต่ำงๆ ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อ 
มนษุย์และชมุชน จำกปัญหำดงักล่ำวทำงบรษิทัซมูโิตโมรบัเบอร์ (ไทยแลนด์) 
จ�ำกัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหำ จึงหำทำงแก้ไขโดยกำรปลูกต้นไม้ทดแทน 
เนื่องจำกต้นไม้จะสำมำรถเป็นร่มเงำได้แล้ว ยังช่วยคำยออกซิเจนในช่วง 
กลำงวัน ท�ำให้อำกำศบริสุทธิ์ ช่วยดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ท่ีเป็น 
ตัวกำรให้เกิดภำวะเรือนกระจก ซึ่งท�ำให้เกิดภำวะโลกร้อน รวมถึงช่วยลด
เรื่องกลิ่นที่รบกวนบริษัทฯ ข้ำงเคียงได้อีกด้วย

 Nowadays, pollution and environmental problems are on 
the continual rise, such as dust, odor, wastewater, flood, which 
adversely affect humans and communities. Sumitomo Rubber 
(Thailand) Co., Ltd. is aware of these problems. We decided to 
solve the problems with reforestation since not only do the 
trees provide shade but they also release oxygen during the 
day, which helps to purify the air, absorb CO

2
, which is the cause 

of greenhouse effect causing global warming, and reduce odors 
disturbing the nearby companies.            

จำกกรำฟ จะเห็นได้ว่ำตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปี 2562 บริษัทซูมิโตโม 
รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด มีกำรปรับเปล่ียนนโยบำยกิจกรรมกำรปลูก
ต้นไม้เอง เปล่ียนเป็นกำรให้เงินสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรปลูกต้นไม้ให้
หน่วยงำนรำชกำร ที่ท�ำกำรปลูกป่ำ โดยเป็นกำรปลูกซ่อมแซมส่วนที่ช�ำรุด
เสียหำย และดูแลจนกว่ำต้นไม้จะเจริญเติบโตแข็งแรง

According to the graph, from 2018 to 2019, Sumitomo Rubber 
(Thailand) Co., Ltd. changed the policy from performing 
reforestation by ourselves to giving financial support to the 
government sectors for the reforestation activities where 
damaged green spaces are repaired and looked after until the 
trees grow strongly.  

“

”
Tree Planting 2010 - 2019

Tree

กิจกรรมการปลูกต้นไม้
Tree Planting Activity
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กิจกรรมปลูกป่าโกงกาง
Mangrove Planting Activity

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ได้ท�ำกิจกรรมปลูกป่ำโกงกำงประจ�ำทุกปี
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อปลูกต้นโกงกำงที่ป่ำชำยเลนที่อนุสรณ์เรือหลวงประแส ต�ำบลปำกน�้ำ
ประแส อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีแผนงำนกำรปลูกต้นโกงกำง ดังนี้

 เมื่อวันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2562    ปลูกโกงกำง จ�ำนวน 4,500 ต้น 
 เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม พ.ศ. 2562   ปลูกโกงกำง จ�ำนวน 4,500 ต้น
 เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ. 2562   ปลูกโกงกำง จ�ำนวน 4,500 ต้น

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd. continuously participate in 
mangrove planting activity at remembrance Lhuangprasae battleship, 
Pakkrasae Klang Rayong every year. The plans for mangrove tree planting 
are as detailed below.  

 April 20th, 2019  Planting 4,500 trees     
 May 25th, 2019  Planting 4,500 trees 
 June 22nd, 2019     Planting 4,500 trees 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณพื้นที่ Warehouse pro. C-D ที่โรงงาน 2
Tree Planting Activity at Warehouse Pro. C-D in the Factory 2

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ได้ท�ำกิจกรรมกำรปลูกต้นไม้
บริเวณพื้นที่ Ware house Pro. C-D เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2562 จ�ำนวน 
85 ต้น เพื่อเป็นแนวป้องกันกำรแพร่กระจำยของกลิ่นไปยังโรงงำนข้ำงเคียง

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd. arranged tree planting 
activity at the Warehouse	Pro.	C-D on 15th March 2019. 85 trees 
were planted to prevent the spread of odors to surrounding 
facilities.   
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วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
National Children’s Day, 2019

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ร่วมกับนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ 
ระยอง จัดงำนวันเด็กแห่งชำติ เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2562 และวันที่ 25 มกรำคม 
2562 ภำยในงำนมีกำรมอบทุนกำรศึกษำและท�ำกิจกรรมต่ำงๆ มำกมำย และ 
SRT ยังมีกำรมอบทุนกำรศึกษำแก่โรงเรียนบ้ำนภูไทร โรงเรียนบ้ำนหนองระก�ำ 
และโรงเรียนอมตะ จ�ำนวนโรงเรียนละ 7,500 บำท 

Cooperated with Amata City Rayong Industrial Estate, Sumimoto 
Rubber (Thailand) Co., Ltd. arranged National Children’s Day event 
on 11th January 2019 and 25th January 2019. In the event, scholarship 
award ceremony and other activities were held. SRT also provided 
scholarships, worth 7,500 baht each, to Ban Phu Sai School, Ban 
Nong Rakam School, and Amata School. 
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กิจกรรมการบริจาคโลหิต ประจำาปี 2562
Blood Donation Activity 2019

กิจกรรมกำรบริจำกโลหิต บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ได้ด�ำเนิน
กิจกรรมมำประจ�ำทุกปี 3 คร้ัง / ปี โดยในปี 2562 มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมบริจำค
โลหิตจ�ำนวน 271 คน ได้ปริมำณเลือด จ�ำนวน 112,800 ซีซี

มอบเงินบริจาคสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้
Donation Provided for the Housing for the Poor

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ได้มอบเงินให้กับกลุ่มอุตสำหกรรม
จังหวัดระยองจ�ำนวนเงิน 150,000 บำท เม่ือวันท่ี 25 มกรำคม 2562

On 25th January 2019, Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd. 
provided 150,000 baht donation to the Rayong Industrial Group.  

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd. has triannually 
arranged blood donation activity. In 2019, there were 
271 participants and 112,800 cc of blood was donated.
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กิจกรรมมอบเงินในการพัฒนาโรงเรียน
Donation Provided for School Development

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) 
จ�ำกัด ได้มอบเงินบริจำคให้แก่โรงเรียน
วัดจันทนำรำม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 
จังหวัดจันทบุ รี เพื่อช่วยสนับสนุน
อุปกรณ์เพื่อกำรศึกษำและอุปกรณ์กีฬำ 
เป็นจ�ำนวนเงิน 30,000 บำท วันที่ 22 
กรกฎำคม 2562

On 22nd July 2019, Sumitomo 
Rubber (Thailand) Co., Ltd. 
provided 30,000 baht donation to 
Chanthanaram (Sri Rong Muang 
Uthit) School for supporting the 
purchase of school and sport 
supplies.  

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ได้มอบเงินบริจำค
ให้แก่โรงเรียนบ้ำนเขำคลองซอย ได้แจกหนังสือ และเงินบริจำค
จ�ำนวน 5,000 บำท วันที่ 28 กันยำยน 2562

On 28nd September 2019, Sumitomo Rubber (Thailand) 
Co., Ltd. provided donations of money, 5,000 baht, 
and books to Kao Khlong Soi School.
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Golf charity บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์
Donation for Medical Equipment Purchase Gathered by Golf Charity

การช่วยเหลืออุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Rachathani Flood Relief

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำก
น�้ำท่วม ท่ีอ�ำเภอพิบูลมังสำหำร จังหวัดอุบลรำชธำนี โดยกำรบริจำคเงินจ�ำนวน 
69,000 บำท และน�ำ้ดืม่ เครือ่งอปุโภคและบรโิภค เมือ่วนัที ่27 - 29 กนัยำยน 2562

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd. donated 69,000 baht together 
with drinking water and consumer goods to the flood victims in Phibun 
Mangsahan, Ubon Rachathani during 27th - 29th September 2019. 

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ได้จัดกิจกรรม Golf Charity 
ข้ึนเพ่ือเป็นกำรสมทบทุนในกำรสนับสนุนอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ให้กับ 
โรงพยำบำลปลวกแดง จังหวัดระยอง

ทำงบริษัทได้ส่งมอบให้ที่ว่ำกำรอ�ำเภอปลวกแดง พร้อมข้ำวสำร 500 
กิโลกรัม และเงินจ�ำนวน 177,494.50 บำท เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2562
 
Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd. arranged Golf Charity 
activity in order to participate in donation for medical equipment 
support given to Pluakdaeng Hospital, Rayong. 

The Company delivered 500 kilograms of rice and 177,494.50 
baht donation at the district office of Pluakdaeng on 21st 

February 2019. 
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Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
7/232 Moo 6, Soi Pornprapa, (Amata City Rayong Industrial Estate),
Tambol Mabyangporn, Amphur Pluakdaeng, Rayong 21140
Tel: +66(0) 38 953 000 Fax: +66(0) 38 953 027

Safety & Environment Section


