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1 - Description and background of the applicant forest entity 

1.1 - Legislative, administrative and statutory context* 

Law/ regulation Aspects of the forest 
management covered by the 
law (e.g. harvest monitoring, 
protection, health and safety, 
infrastructure, and other uses). 

Responsible 
government 
agencies 

Legal rights to harvest 

Land Code Promulgating Act, A.D.1954 

พ.ร.บ.ให้ใชป้ระมวลกฏหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 
Tenure and forest use rights to 
the land 

การครอบครองและสิทธิการใชท่ี้ดิน 

Department of Lands 

กรมท่ีดิน 

Forestry Act A.D.1941, amended in A.D.1989 

พ.รบ.ป่าไม ้พ.ศ.2484 แกไ้ข พ.ศ.2532 
Tenure and forest use rights to 
the land 

การครอบครองและสิทธิการใชท่ี้ดิน 

Royal Forest 
Department 

กรมป่าไม ้

Forest Plantation Act A.D.1992, amended A.D.2015 

พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ.2535 แกไ้ข พ.ศ.2558 
Tenure and forest use rights to 
the land 

การครอบครองและสิทธิการใชท่ี้ดิน 

Royal Forest 
Department 

กรมป่าไม ้

Agricultural Land Reform Act B.E.2518 
พระราชบญัญติัการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ .ศ . 2518 

forest use rights to the land 

สิทธิการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

Agricultural Land 
Reform Office 

ส านกังานปฏิรูปท่ีดินเพือ่กา
รเกษตร 
 

Taxes and fees  

Local Maintenance Tax Act, B.E. 2508 

พรบ.ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ.2508 

Legally prescribed taxes and 
fees 

ภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีก าหนดตามกฎหมาย 

Subdistrict 
Administrative 
Organization (SAO) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
Timber harvesting activities 

Chainsaw Act A.D.2002 

พ.ร.บ. เล่ือยโซ่ยนต ์พ.ศ.2545 
Harvesting activities 

กิจกรรมการท าไมห้รือการตดัไม ้

Royal Forest 
Department 

กรมป่าไม ้

   

Workers, local communities and indigenous peoples’ rights (ILO conventions…) 

OHS Act A.D.2011 

พ.ร.บ.อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
พ.ศ.2554 

Health and safety of employees 

สุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของคนงาน 

Department of 
Labour Protection 
and Welfare 

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแ
รงงาน 

Ministerial Regulation on Labor Protection in 
Agriculture 2004 

กฎกระทรวง วา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ .ศ .
๒๕๔๗ 

Labour requirement in 
agriculture works. 

ข้อก ำหนดด้ำนแรงงำนในงำนด้ำนเกษตรก
รรม 

Department of 
Labour Protection 
and Welfare 

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแ
รงงาน 

ILO conventions ratified by Thailand 
อนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยลงสัตยาบนั 

Forest workers’ rights, health 
and safety of employees, The 
rights of the workers to organise 
and voluntarily negotiate with 
their employers 

สิทธิของคนงาน, 
อาชีวอนามยัและความปลอดภยัของพนกังาน

Department of 
Labour Protection 
and Welfare 

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแ
รงงาน 

https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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, 
สิทธิของพนกังานในการจดัการหรือเจรจาต่อ
รองอยา่งสมคัรใจ 

Trade and Transport (classification of harvested material, CITES, etc.) 

Land Transportation Act A.D.1992 

พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2535 
Land transportation 

การขนส่งทางบก 
Land 
Transportation 
Department 

กรมการขนส่ง 

Plant Varieties Protection Act A.D.1999 

พรบ.คุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ.2542 
Plant Varieties Protection of rare 
and endangered species 

การคุม้ครองพนัธ์ุพืชท่ีหายากและใกลสู้ญพนัธ์ 

Royal Forest 
Department 

กรมป่าไม ้

CITES (Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora)  

อนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศเก่ียวกบัสตัวป่์าและพืชพรรณจา
กป่าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ 

International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora 

การคา้ระหวา่งประเทศเก่ียวกบัสตัวป่์าและพืชพร
รณจากป่าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ 

 

Ministry of Natural 
Resource and 
Environment 

กระทรวงทรัพยากรธรรม
ชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

Protections on Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 16th 
in Thailand, B.E. 2556 

พระราชบญัญติัคุม้ครองการประชุมภาคีอนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้ระหว่างป
ระเทศซ่ึงชนิดสตัวป่์าและพืชป่าท่ีใกลสู้ญพนัธุ์ คร้ังท่ี 16 ในประเทศไทย 
พ.ศ. 2556 

International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora 

การคา้ระหวา่งประเทศเก่ียวกบัสตัวป่์าและพืชพร
รณจากป่าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ 

 

Ministry of Natural 
Resource and 
Environment 

กระทรวงทรัพยากรธรรม
ชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

From FSC-DIR-20-007 

1.1 - General description and identification รายละเอียดและขอ้มูลเฉพาะ 

Forest Management company บริษทัท่ีบริหารจดัการทางดา้นป่าไม ้

Name 

ช่ือ 

Siam Fibreboard Co., Ltd.  

บริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จ ากดั 

(Hereinafter: Siam Fibreboard)    

Address 

ท่ีอยู ่

417/112-113,KARNJANAVANICH 
RD.,T.PATONG,A.HATYAI,SONGKHLA 90230 THAILAND 

417/112-113 ถ .กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 ประเทศไทย 

Telephone โทรศพัท ์ + 66  7429-1111 

E-mail อีเมล adminsfm@siamfibreboard.com 

Web site เวปไซต ์ WWW.SIAMFIBREBOARD-SFM.COM 

President/Manager of the entity 

company ประธาน / ผูจ้ดัการของบริษทั 

MRS. THIPSUANG JANWADEE 

นำงทพิย์สรวง จนัวดี 

Contact person (responsible) for FSC 
certification 

ผูรั้บผิดชอบส าหรับการรับรอง FSC 

MS. SRISUDA KLIANGKHUMMO 

นำงสำวศรีสดุำ เกลีย้งค ำหมอ 

FSC trademark responsible  

ผูรั้บผิดชอบเคร่ืองการคา้ FSC 

MS. SRISUDA KLIANGKHUMMO 

นำงสำวศรีสดุำ เกลีย้งค ำหมอ 

Activity กิจกรรม Forest management กำรจดักำรป่ำไม้ 

Annual turnover: ผลประกอบการรายปี NA due to the group certification that has just established 
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ไม่มี เน่ืองจำกเป็นกำรรับรองแบบกลุม่ซึง่เพิ่งเร่ิมจดัตัง้ 

Category of forest management  

ประเภทของการจัดการป่าไม ้

153 SLIMF group members (293 compartments) / Plantation/ / 
Tropical 

การจดัการป่าไมแ้บบกลุ่มประเภทขนาดเลก็ (จ านวนสมาชิก 153 ราย 
จ านวนแปลงทั้งหมด 293 แปลง) ป่าไมเ้ขตร้อนช้ืน  
 

Number of forest workers (including 

contractors): จ านวนพนกังาน (รวมถึงผูรั้บเหมา) 
Forest field activity กิจกรรมในสวนป่า 

Number 
(male) 

จ านวน (ชาย)  
73 

Number 
(female) 

จ านวน (หญิง)  
29 

Administrative/office activity 

ประสานงานทัว่ไป/ ส านกังาน 

Number 
(male) 

จ านวน (ชาย)  
3 

Number 
(female) 

จ านวน (หญิง)  
3 

Industrial and transformation 
process (if relevant) 

กระบวนการแปรรูปและอุตสาหกรรม 
(ถา้เก่ียวขอ้ง) 

Number 
(male) 

จ านวน (ชาย)  
0 

Number 
(female) 

จ านวน (หญิง)  
0 

Total 

รวม 

Number 
(male) 

จ านวน (ชาย)  
76 

Number 
(female) 

จ านวน (หญิง)  
32 

 

1.2 - Other land use or activity in the forest included in the audit scope. 

กิจกรรมหรือการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินอ่ืนๆในพ้ืนท่ีป่าท่ีรวมอยูใ่นขอบเขตการตรวจประเมิน 

Non-forest 
activity 

กิจกรรมท่ีไม่เก่ียวกบั
ป่าไม ้

YES/
NO 

มี/ไม่มี 

Brief description 

รายละเอียดโดยสังเขป 

Impact or potential impact evaluation of such activities on 
the conformity with the requirements of FSC Standard 

ผลกระทบหรือการประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนของกิจกรรมดงักล่าวต่อ
การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน FSC 

Industrial 
operations              
กำรด ำเนินงำนทำงด้ำน
อตุสำหกรรม 

NO  

ไม่มี 
 

- - 

Mining 

กำรท ำเหมืองแร่ 

NO  

ไม่มี 
 

- - 

Agriculture 
กำรเกษตร 

YES 

ใช ่

Agro – Forestry between rubber 
planting such as pineapple, 
corn, rice during the first three 
years at new plantation of FIO 
area. 

กำรด ำเนินกำรวนเกษตรโดยกำรปลกูพืชแซ
มระหว่ำงแถวของต้นยำง อำทเิช่น สบัปะรด 
ข้ำวโพดหรือข้ำว 
โดยจะด ำเนินกำรในแปลงใหมใ่นช่วง 3 

ปีแรก 

There is potential impact if they apply chemical usage for 
herbicide in the agro-forestry activities. 

มีโอกาสในการเกิดผลกระทบ 
ถา้มีการใชส้ารเคมีในการก าจดัวชัพืชในกิจกรรมวนเกษตร 
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Hunting กำรลำ่สตัว์ 
NO  

ไม่มี 
- - 

Commercial 
tourism              
กำรทอ่งเท่ียว 

NO  

ไม่มี 
- - 

Traditional 
livelihoods             
วิถีชีวิตแบบดัง้เดมิ 

NO  

ไม่มี 

- - 

Other non-
forestry activities 
กิจกรรมท่ีไม่ใช่ป่ำไม้อ่ืน
ๆ  

NO  

ไม่มี 
- - 

possible illegal or 
unwanted 
activities within 
the area 
evaluated 
กิจกรรมท่ีผิดกฏหมำย
หรือ 
ไม่พงึประสงค์ในพืน้ท่ีป
ระเมิน 

NO  

ไม่มี 

- - 

2 - Scope of certificate ขอบเขตในกำรรับรอง 

2.1 - Certification application type and description of FMU(s) 

ประเภทของการรับรองท่ีสมคัรและรายละเอียดของหน่วยการจดัการป่าไม ้

2.1.1 -  Certificate การรับรอง 

 

Single FMU1 
หน่วยการจดัการป่าไมแ้บบเด่ียว 

(YES/NO)2 
 

Multiple FMU 
หน่วยการจดัการป่าไมแ้บบหลายหน่วย 

(YES/NO)3 
 

Group แบบกลุ่ม 
(YES/NO)4 

 

Normal 
Certificate 
ใบรับรองปกติ 

NO ไม่ใช่ NO ไม่ใช่ NO ไม่ใช่ 

Small SLIMF 
Certificate 
ใบรับรองแบบ 

SLIMF ขนาดเล็ก 

NO ไม่ใช่ NO ไม่ใช่ 
YES ใช่ 

(480.55 HA) 

Low intensity 
SLIMF 

Certificate 
ใบรับรองแบบ 

SLIMF 
ความเขม้ขน้ต ่า 

NO ไม่ใช่ NO ไม่ใช่ NO ไม่ใช่ 

2.1.2 -  Description of FMUs รายละเอียดของหน่วยการจดัการป่าไม ้

Classification Number of FMUs Total forest area (ha5) 

                                                      
1 Fulfil where the answer is correct 
2 Fulfil where the answer is correct 
3 Fulfil where the answer is correct 
4 Fulfil where the answer is correct 
5 1 inch = 2,54 centimeters ; 1 foot = 0,3048 meters ; 1 yard = 0 ;9144 meters and 1 mile = 1, 609344 kilometers 
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การจดัประเภท จ านวนหน่วยการจดัการป่าไม ้ พ้ืนท่ีป่าไมท้ั้งหมด (ไร่) 

Privately 
manage 

จดัการโดยเอกชน 

State 
managed 

จดัการโดยรัฐ 

Community 
managed 

จดัการโดยชุมชน 

Total  

รวม 

Less than 100 ha in area 

พืน้ท่ีน้อยกวำ่ 100 ha 

0 0 0 0 0 

100 – 1000 ha in area 

พืน้ท่ี 100 – 1000 ha 

0 0 0 0 0 

1000 – 10 000 ha in area 

พืน้ท่ี 1000 – 10 000 ha 

0 0 0 0 0 

More than 10 000 ha 

พืน้ท่ีมำกกวำ่ 10 000 ha 

0 0 0 0 0 

Meeting the eligibility 
criteria as SLIMF 

สอดคล้องกบัเกณฑ์ของSLIMF 

 

153 480.55  HA 0 HA 0 HA 480.55  HA 

TOTAL 

ผลรวม 

153 480.55 HA 0 HA 0 HA 480.55 HA 

 

All group members (153 members / 293 compartments) manage FMUs less than 100 ha. Therefore, they meet 
the eligibility criteria as SLIMF (FSC-STD-01-003 SLIMF eligibility criteria). 

สมาชกิในกลุ่มทัง้หมด (153 ราย / 293 แปลงปลูก) จัดการหน่วยจัดการป่าไม้ที่มีขนาดน้อยกว่า 100 แฮกแตร์ (625 ไร่) 
ดังนัน้พวกเขาจงึมีคุณสมบัตติามเกณฑ์การเป็น SLIMF (FSC-STD-01-003 SLIMF eligibility criteria) 

 

2.1.3 -  Ownership and Use Rights สิทธิในกำรเป็นเจ้ำของและกำรใช้ประโยชน์ 

พืน้ท่ีทัง้หมดของสมำขิกอยู่ในจงัหวดัสงขลำ ครอบคลมุอ ำเภอสะเดำ, คลองหอยโขง่, ควนเนียง, หำดใหญ่, เทพำ, นำทว,ี รัตภมูิ, นำหมอ่มและ 
บำงกล ่ำและอ ำเภอเมือง 
All of the Group member’s areas are in Songkhla covering Sadao, Khlong Hoi Khong, Kuan Niang, Hat Yai, 
Thep, Nathavee, Rattaphum, Na Mom, Bang Klam and Muang district.  



 

SF36 FSC public report IA template rev2.1 10 / 61 February, 27 2018 

Name of 
FMU 

ช่ือหน่วยการจดั
การป่าไม ้

Ownership 

กรรมสิทธ์ิ 

Use-rights (both 
legal and 
customary) of 
parties other 
than the 
certification 
applicant 

สิทธิการใชป้ระโยชน์ 
(ทั้งทางกฎหมายและจา
รีตประเพณี) 
ของบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู ้
สมคัรรับรอง 

Area 
(ha) 

พ้ืนท่ี 
(แฮกแ
ตร์) 

Longit
ude 
(E/W, 
degre
es, 
minut
es) 
AND 
Latitu
de 
(N/S, 
degre
es, 
minut
es) 

ลองจิจูด 
(ตะวนัอ
อก/ 
ตะวนัตก 
องศา, 
ลิปดา) 
และละติ
จูด 
(เหนือ/ใ
ต ้องศา, 
ลิปดา) 

Forest zone 
(boreal, temperate, 
subtropical, 
tropical)6 

เขตป่า 
(ทางแถบเหนือ,อบอุ่น,ก่ึง
เขตร้อน,ร้อน 
เขตเส้นศูนยสู์ตร) 

Comm
ents 

ความคิดเ
ห็น 

GMXXX (16 
compartment
s) 

Land use right document (Sor 
Por Kor) 

เอกสารสิทธิให้ประชาชนเขา้ท าประโยชน์
ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

NA 36.3
2 HA 

Details 
see in 
the 
appen
dix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tropical Forest 

- 

GMXXX (31 
compartment
s) 

Certificate Issued to the landlord 
(Nor Sor 3 Kor) 

เป็นหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ออกใ
ห้กบัผูค้รอบครองท่ีดิน 

 

NA 60.4
8 HA 

Details 
see in 
the 
appen
dix 

- 

GMXXX (246 
compartment
s) 

Title deed (Nor Sor 4 Jor) โฉนดท่ีดิน NA 383.
75 
HA 

Details 
see in 
the 
appen
dix 

- 

      

 

 
 
 
 
 
 
 

2.2 - Product categories and main commercial timber: 

                                                      
6 According to the Holdridge life zone classification scheme: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lifezones_Pengo.svg  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lifezones_Pengo.svg
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List of Timber Product Categories available for sale as FSC-certified products 

รายช่ือหมวดหมู่ผลิตภณัฑไ์ม ้ท่ีขายเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการรับรองจาก FSC 

Trade Name 

ช่ือการคา้ 
Species (botanical 

name) ช่ือวิทยาศาสตร์ 

Product Type/ 
Nature (round 
wood, 
pulpwood,…) 
ประเภทสินคา้ 

Selling mode 
รูปแบบการขาย 

FSC product claim 
การอา้งสิทธ์ิผลิตภณัฑ ์FSC 

Logs 

ไม้ซุง 
Hevea Brasiliensis 

W1.1 

Roundwood 

ไม้ทอ่นกลม 

logged 
FSC 100% 

 

Twigs 

กิ่งไม้ 
Hevea Brasiliensis 

W1.3 

Twigs 

ก่ิงไม้ 

logged 
FSC 100% 

 

 

2.3 - In case of partial certification or in case of certification with exclusion.  

 

Ref: partial certification of large ownerships: FSC – POL -20 002 – Not Applicable. 

อ้ำงอิงตำม FSC- POL-20-002 กำรขอกำรรับรองบำงสว่นของผู้ประกอบกิจกำรขนำดใหญ่ –  ไมม่ีกำรประยกุต์ใช้  

Ref: The excision of area from the scope of certification: FSC-POL-20-003 – Not applicable. 

อ้ำงอิงตำม FSC-POL-20-003 กำรตดัพืน้ท่ีบำงสว่นออกจำกขอบเขตในกำรขอกำรรับรอง -  ไมม่ีกำรประยกุต์ใช้ 

 

 

Due to this is the group of small SLIMF group members. Therefore, the partial certification of large 
ownership and the excision of the area from the scope of certification are not applied. 

เน่ืองจากกลุ่มน้ีเป็นสมาชิกกลุ่ม SLIMF ขนาดเล็ก 
ดงันั้นการรับรองบางส่วนของความเป็นเจา้ของขนาดใหญ่และการตดัพ้ืนท่ีออกจากขอบเขตของการรับรองจะไม่ประยกุตใ์ช ้

2.4 - In case of Group certification กรณีของการรับรองแบบกลุ่ม 

2.4.1 -  Description of the group รำยละเอียดของกลุม่ 

Name of group entity ขื่อของหน่วยกำรจดักำรกลุม่:  Siam Fibreboard Co., Ltd. 

Number of group members จ ำนวนของสมำชิก: 153 group members 

รำยละเอียดของสมำชิกอยู่ในเอกสำรแนบประกอบรำยงำน หรือกรณีท่ีต้องกำรเข้ำถึงข้อมลูกรุณำติดตอ่ท่ีบริษัทผู้ตรวจประเมิน (BV) 

Members' details are included in the attached report. In case of access to information, please contact the 
certified body. (BV) 
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Name and 
contact 
details of 
member 

Number of 
forest 
manageme
nt units 
included in 
the scope 
of the 
certificate 

Total 
area of 
forest 
included 
in the 
scope of 
the 
certificat
e 

Area of forest that is: Main 
product
s 

 

Full registration code including 
the sub-code of any 'sub-
certificate' issued privatel

y 
manage
d 

 

state 
manage
d 

communit
y 
managed 

Smallhold
er rubber 
wood tree 
plantations 
ranging 
from 1 HA 
to 30 HA 

153 
FMUs 

480.55 
HA 

480.55 
HA 

0 HA 0 HA W1.1, 
W1.3 

See group member no. in 
the attached  

List of Members available 
from BV  

หมำยเลขสมำชิกระบใุนเอกสำรแนบ
หรือ สำมำรถติดตอ่ได้ท่ีบริษัท BV 

 

2.4.2 -  Quality system requirements 

 
Group manager and team have been appointed to manage the group by Siam Fiberboard Co., Ltd. There are 
15 persons in charge. The type of forest manager groups is TYPE 1 group (group with shared responsibilities 
between the group entity and the group members from administrative tasks to planning, forest operations and 
monitoring).  
 

ผู้จดักำรกลุม่และทีมงำนท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้โดย บริษัท สยำมไฟเบอร์บอร์ด จ ำกดั มีผู้รับผิดชอบ 15 คน 

องค์กรเลือกท่ีจะประยกุต์ใช้รูปแบบของกลุม่ในรูปแบบท่ี 1 

(กลุม่มีกำรแบง่หน้ำท่ีรับผิดชอบระหวำ่งหน่วยกำรจดักำรปลุม่กบัสมำชิกในกำรบริหำรจดักำรในกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรและกำรติดตำม) 

ควำมรับผิดชอบระหวำ่งผุ้จดักำรกลุม่และสมำชิกมีกำรระบหุน้ำท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมป่ำไม้ ดงันี;้  

 
 
The responsibilities between group manager and group member in relation to FM activities as follows;  

 
- Establishing management plan, policies, procedures and work instructions all relevant forest 

management activities.  
- Seeking new member by promoting FSC activities.   
- Providing the training for new members and current members on all relevant activities including FSC 

requirements.  
- Auditing and evaluation each group member at least once a year.  
- Supporting and consulting with current members regarding marketing, harvesting and best practice on 

forest management.  
- Management and evaluation the system to ensure that the implementations are in compliance with all 

FSC requirements.  
 

- ก ำหนดแผนกำรจดักำร นโยบำย ขัน้ตอนและค ำแนะนำในกำรท ำงำนของกิจกรรมกำรจดักำรป่ำไม้ทัง้หมดท่ีเก่ียวข้อง  
- แสวงหำสมำชิกใหมโ่ดยกำรสง่เสริมกิจกรรมและให้ควำมรู้เก่ียวกบั FSC  

- จดัให้มีกำรฝึกอบรมสมำชิกใหมแ่ละสมำชิกปัจจบุนัเก่ียวกบักิจกรรมท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดรวมทัง้ข้อกำหนดของ FSC  

- ตรวจติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรของสมำชิกแตล่ะคนอย่ำงน้อยปีละครัง้  
- สนบัสนนุและให้ค ำปรึกษำกบัสมำชิกปัจจบุนัเก่ียวกบักำรตลำด กำรขำย กำรเก็บเก่ียวและกำรปฏิบติัท่ีดีท่ีสดุในกำรจดักำรป่ำไม้ 

- กำรจดักำรและกำรประเมินระบบเพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรปฏิบติังำนไปตำมข้อกำหนดทัง้หมดของ FSC 

The responsibility of the group members as follows;  
-  Implementation of management plan, policies, procedure and work instruction that are provided by 

group manager. 
- Compliance with rules and regulations that are provided by the group manager such as keeping 

records and evidence regarding activities and payments.  
- Compliance with social responsibilities such as fair hire, adequately PPE, training of workers on all 

relevant activities.  
- Compliance with environmental responsibilities such as chemical use, water use, water sources 

protection, land use and protection.  
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ควำมรับผิดชอบของสมำชิกกลุม่ มีดงันี:้  

- ปฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม เช่น กำรจ้ำงแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม จดัเตรียมอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลอย่ำงเพียงพอ 

ฝึกอบรมคนงำนในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด  

- กำรใช้แผนกำรจดักำร นโยบำยขั ้นตอนและคำแนะน ำในกำรท ำงำนท่ีได้รับจำกผู้จดักำรกลุม่  

- ปฏิบติัตำมกฎและข้อบงัคบัท่ีผู้จดักำรกลุม่จดัให้ เช่น กำรจดัเก็บบนัทึกและหลกัฐำนเก่ียวกบักิจกรรมและกำรช ำระเงิน  

- ปฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม เช่น กำรใช้สำรเคมี กำรใช้น้ำ กำรป้องกนัแหลง่น้ำ กำรใช้ท่ีดินและกำรป้องกนัรักษำดิน 

 
 

During on site audit, Group manager can demonstrate and explain the implementation accompany with 
evidence or/and record clearly following their responsibilities for implementation of the applicable standard(s) 
at the group entity level (e.g. overview management planning, inventory control, monitoring process).  
 

ในระหวำ่งกำรตรวจประเมินท่ีพืนท่ี, 

ผู้จดักำรกลุม่สำมำรถน ำเสนอและอธิบำยกำรด ำเนินกำรประกอบกบัหลกัฐำนและบนัทึกอย่ำงชดัเจนตำมหน้ำท่ีท่ีระบไุว้ในกำรด ำเนินกำรตำมมำตร
ฐำนของกลุม่ 

 

2.4.3 -  Internal monitoring. 

The group entity has clearly specified in their management plan that the total increase of group is 500 group 
members within 5 year. The Group entity consider sufficient capacity of  human resources to manage and 
control the Group in line with the requirements of this standard by determined group entity staff 1 person can 
responsible for 30 members. Now GE have 9 group entity staffs to support 153 group member.  
 

กลุม่ฯ ได้ระบไุว้อย่ำงชดัเจนในแผนกำรจดักำรวำ่ กำรด ำเนินกำรในกำรรับสมำชิกใหมเ่พิ่มจำกสมำชิกเก่ำ ทำงกลุม่จดักำรป่ำไม้สยำมไฟเบอร์บอร์ด 

มีกำรก ำหนด กำรรับสมำชิกใหมเ่พิ่ม 500 รำยภำยในระยะเวลำ 5 ปี โดย แบง่หน้ำท่ีในกำรดแูลสมำชิกของกลุม่จดักำรป่ำไม้ฯ คือ 

ตวัแทนกลุม่จดักำรป่ำไม้สยำม ไฟเบอร์บอร์ด 1 คน ดแูลสมำชิก 30 คน.ปัจจบุนัทำงกลุม่มีเจ้ำหน้ำท่ีจ ำนวน 9 รำยในกำรสนบัสนนุสมำชิกจ ำนวน  
153 รำย 
 
The surveillance schedule has been clearly specified in their management plan that CB will conduct the annual 
surveillance according to FSC FM Group Certification FSC-STD-30-005 (V1-1) and SLIMF certification (FM-
BV- referential Thailand for-SLIMF-Version 1.3)  

ก ำหนดกำรตรวจติดตำมมีระบไุว้อย่ำงชดัเจนในแผนจดักำรของกลุม่วำ่ บริษัทผู้ตรวจให้กำรรับรอง 
จะด ำเนินกำรตรวจติดตำมประจ ำปีตำมมำตรฐำน FSC-STD-30-005 (V1-1) and SLIMF certification (FM-BV- referential 

Thailand for-SLIMF-Version 1.3)  
 
The group entity has also specified in their management plan that the internal audit will be conducted yearly. 

The minimum sampling calculates by y= 0.6 square root x (y is number of sampling member; x is number of 
the total members). The internal audit focus on complaints issued, post harvesting and conformity of forest 
management activities.  

กลุม่ฯ ได้มีกำรระบไุว้ในแผนกำรจดักำรว่ำจะมีกำรตรวจติดตำมภำยในเป็นประจ ำทกุปี กำรสุม่ตวัอย่ำงขัน้ต่ำคำนวณโดย y= สแควร์รูท x (y 

คือจำนวนสมำชิกในกำรสุม่ตวัอย่ำง x คือจำนวนสมำชิกทัง้หมด) กำรตรวจติดตำมภำยในมุง่เน้นในกรณีท่ีมีกำรร้องเรียนเกิดขึน้ 

เมื่อมกิีจกรรมหลงักำรเก็บเก่ียวและทวนสอบควำมสอดคล้องตำมหลกัเกณฑ์ในกิจกรรมกำรจดักำรป่ำไม้ 
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3 - In case of pre-evaluation audit กำรประเมินเบือ้งต้น  

– N/A ไมป่ระยกุต์ใช้ 

4 - Managed forest description. 

4.1 - Forest description 

 
Siam Fibreboard Co.,Ltd Office Located at 417/112-113 Kanjanavanich Road, Tong Dong 
Hat Yai District, Songkhla Province 90230 Thailand 
 
At present, there are 153 group members of the rubber plantation. Total 293 compartments 480.55 hectares. 
 
 

ส ำนกังำนกลุม่จดักำรป่ำไม้สยำมไฟเบอร์บอร์ด ตัง้อยู่บ้ำนเลขท่ี 417/112-113 ถนนกำญจนวนิช ต ำบล พะตง อ ำเภอ หำดใหญ่ จงัหวดั สงขลำ 
90230 ประเทศไทย 
กลุม่จดักำรป่ำไม้สยำมไฟเบอร์บอร์ด มีกลุม่สมำชิกสวนยำงพำรำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรทัง้สิน้ 153 สมำชิก มีพืน้ท่ีท่ีเข้ำ ร่วมทัง้หมด 293 แปลง 
480.55 เฮกแตร์ 
 
All forest management units under this evaluation are rubber plantation and owned by a small farmer. Area of 
each FMU is less than 50 ha. There is the single species as Hevea brasiliensis within FMUs. All FMUs are 
managed by the owner and most of them are managed by family labor.  
 

หน่วยจดักำรป่ำไม้ทัง้หมดภำยใต้กำรประเมินนี ้ เป็นสวนไม้ยำงพำรำ และเป็นของเกษตรกรรำยย่อย พืน้ท่ีของแตล่ะหน่วยกำรจดักำรป่ำไม้น้อยกวำ่ 
312.50 ไร่ ภำยในหน่วยกำรจดักำรป่ำไม้มีต้นไม้สำยพนัธ์ุเดียวคือ Hevea brasiliensis 

หน่วยกำรจดักำรป่ำไม้ทัง้หมดถกูดแูลและจดักำรโดยเจ้ำของสวนและส่วนใหญ่จะใช้แรงงำนในครอบครัว  

 
The rubber plantations of the participating members are plain areas alternate with low hills. These areas used 
as the rubber plantation about 30-35 years ago. At present, the nature of the area is low biodiversity and it 
does not have a high conservation value forest (HCVF). 

 

พืน้ท่ีสวนยำงพำรำของสมำชิกท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯ สว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีรำบ สลบักบัเนินเตีย้บำงสว่นมีลกัษณะเป็นเนินเขำ 
มีกำรใช้ประโยชน์พืน้ท่ีในกำรปลกูสร้ำงเป็นสวนยำงพำรำ เมื่อประมำณ 30-35 ปี ก่อน ดงันัน้ ในปัจจบุนั 
ลกัษณะของพืน้ท่ีจึงมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพต ่ำ และไมม่ีลกัษณะท่ีเป็นพืน้ท่ีท่ีมีคณุคำ่ด้ำนกำรอนรุักษ์สงู (High Conservation Value 

Forest: HCVF) แตอ่ย่ำงใด 

 
Land use Right:  
 

 
 

 
Sor Por Kor License means that Land use right license in the land Reform area. It started with the Agricultural 
Land Reform Act of 1975. The main principle is used only for agriculture. The landlord must be poor. 
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Land reform area is the land of the farmers of the ancestors and full of community included areas that do not 
include protected areas such as national parks. Animal sanctuary or watershed. 

สปก 4-01 คือเอกสำรสิทธิให้ประชำชนเข้ำท ำประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน เร่ิมขึน้เมื่อมีพระรำชบญัญติักำรปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

มีหลกักำรส ำคญัวำ่ ท่ีดินในเขตปฏิรูปนัน้ใช้ท ำเกษตรกรรมได้อย่ำงเดียวเท่ำนัน้ ท ำประโยชน์อย่ำงอื่นไมไ่ด้ และผู้ครอบครองท ำประโยชน์ในท่ีดิน 

ส .ป.ก . 4-01 จะต้องมีฐำนะยำกจน  เขตปฏิรูปท่ีดินหมำยถึง ท่ีดินท่ีเป็นชมุชนเตม็รูปแบบมำก่อน 
ท่ีดินท่ีเป็นไร่สวนท ำกินของรำษฎรตัง้แตบ่รรพบรุุษ และท่ีดินป่ำเสื่อมโทรม หมดสภำพป่ำและไม่สำมำรถฟืน้สภำพป่ำได้อีก 
ไมร่วมถึงป่ำในเขตอนรุักษ์เช่นอทุยำนแห่งชำติ เขตรักษำพนัธ์ุสตัว์ หรือเขตต้นน ำ้ล ำธำร 

 
Nor Sor 3 Kor License means that use right certificate that is licensed by local authority. People have the 
rights to use and sell property.  

หนงัสือรับรองกำรท ำประโยชน์ท่ีออกโดยพนกังำนเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน ประชำชนมีสิทธ์ิในกำรใช้ประโยชน์และจ ำหน่ำยได้ 

 
Nor Sor 4 Jor License means Tittle deed that is licensed by Provincial Land Office. People have the rights and 
sell property 

โฉนดท่ีดินหรือ นส4 คือหนงัสือส ำคญัแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ซึง่ออกให้ตำมประมวลกฎหมำยท่ีดินปัจจบุนั 
ประชำชนมีสิทธ์ิในกำรใช้ประโยชน์และจ ำหน่ำยได้ 

 
 
 
 
 

4.1.1 -  Composition/ organisation of the certified forest(s) :  

Composition of the Certified Forest(s) FMU n° 1 – FMU n° 153 TOTAL FMU 

Total area of production forest (i.e. forest from which 
timber may be harvested) 

475.43 HA  475.43 HA  

Area of production forest classified as “plantation” 475.43 HA 475.43 HA 

Area of production forest regenerated primarily by 
replanting or by a combination of replanting and coppicing 

of the planted stems 

0 HA 0 HA 

Area of production forest regenerate primarily by natural 
regeneration or by a combination of natural regeneration 

and coppicing of the naturally regenerated stems 

0 HA 0 HA 

Area of forest and non-forest land protected from 
commercial harvesting of timber  

5.12 HA 5.12 HA 

and managed primarily for conservation objectives 0 HA 0 HA 

and managed primarily for production of NTFPs or 
services 

5.12 HA 5.12 HA 

Area of forest classified as "high conservation value 
forest": 

0 HA 0 HA 

Total area 480.55 HA 480.55 HA 

4.1.2 -  Environmental main characteristics of certificated area. 

4.1.2.1 - Presence of HFCV :  
TYPE of HCFV PRESENCE LOCALISATION Notes  

HVC1 : Forest areas containing globally, regionally or nationally significant concentrations of 
biodiversity values. 

HVC 1.1 : Protected area NONE - - 

HVC 1.2 : presence of Threatened and NONE - - 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4


 

SF36 FSC public report IA template rev2.1 16 / 61 February, 27 2018 

endangered 
HVC 1.3 : Concentrations of endemic species NONE - - 
HVC 1.4 : Concentrations  of critical temporal 
use 

NONE - - 

HCV2 : Forest areas containing globally, regionally or nationally significant large landscape level 
forests, contained within, or containing the management unit, where viable populations of most if not 
all naturally occurring species exist in natural patterns of distribution and abundance. 

 NONE - - 

HCV3 : Forest areas that are in or contain rare, threatened or endangered ecosystems. 

 NONE - - 

HCV 4 : Forest areas that provide basic services of nature in critical situations (e.g. watershed 
protection, erosion control) 

HVC 4.1 : Forests critical 
to water catchments  

 

NONE - - 

HVC 4.2 : Forests critical 
to erosion control  

 

NONE - - 

HVC 4.3 : Forests 
providing barriers to 
destructive fire  

 

NONE - - 

HCV 5: Forest areas fundamental to meeting basic needs of local communities (e.g. subsistence, 
health). 

 NONE - - 

HCV 6 : Forest areas critical to local communities’ traditional cultural identity (areas of cultural, 
ecological, economic or religious significance identified in cooperation with such local communities). 

 NONE - - 

 
High Conservation Value Area assessment on each FMU of the group has been carried out in 2017 by expert, 
who has the competence and the experience regarding HCVF and biodiversity assessment. The assessment 
report is available at the time of this evaluation. In the executive summary of the assessment report described 
that all FMUs of group members were assessed and there was no presence of HCVF within areas under this 
evaluation. There is evidence that the assessment report was peer-reviewed by the local environmental officer 
and they agreed with the report. In addition, there is evidence that the group manager conducted the 
participate consultation with stakeholders regarding the results of HCV assessment on March 2018. During the 
initial audit, the audit team interviewed with stakeholders, they also confirmed that there was no identified 
HCVF area and RTE species under the evaluation areas.  

กำรประเมินพืน้ท่ีท่ีมีคณุคำ่ด้ำนกำรอนรุักษ์สงูในแตล่ะหน่วยกำรจดักำรป่ำไม้ของกลุม่นีไ้ด้ด ำเนินกำรในปี พ.ศ.2560 
โดยผู้ เช่ียวชำญซึง่เป็นผู้มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรประเมินพืน้ท่ีท่ีมีคณุคำ่ด้ำนกำรอนรุักษ์สงู และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

รำยงำนกำรประเมินมีกำรน ำเสนอในระหวำ่งกำรตรวจประเมินในบทสรุปของรำยงำนกำรประเมินได้อธิบำยวำ่ 
หน่วยจดักำรป่ำไม้ทัง้หมดของสมำชิกในกลุม่ได้รับกำรประเมินและไมพ่บกำรมีหรือปรำกฎของพืน้ท่ีท่ีมีคณุค่ำด้ำนกำรอนรุักษ์สงู 
ในพืน้ท่ีภำยใต้กำรประเมินนี ้ และมีหลกัฐำนวำ่รำยงำนกำรประเมินได้รับกำรตรวจสอบโดยเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินด้ำนสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ภำยในพืน้ท่ี 

และเจ้ำหน้ำท่ีเห็นชอบกบัรำยงำนดงักลำ่ว 
นอกจำกนีม้ีหลกัฐำนวำ่ผู้จดักำรกลุม่ได้ประชมุร่วมปรึกษำหำรือกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสียเก่ียวกบัผลกำรประเมินดงักลำ่วแล้ว ในเดือนมีนำคม 2561 

ในระหวำ่งกำรตรวจประเมินครัง้แรกทีมตรวจประเมินยงัได้สมัภำษณ์กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

ได้รบักำรยืนยนัวำ่ไมม่ีพืน้ท่ีระบเุป็นพืน้ท่ีท่ีมีคณุคำ่ด้ำนกำรอนรุักษ์สงู และสำยพนัธ์ุท่ีหำยำก ถกูคกุคำมในพืน้ท่ีกำรประเมิน 

 
 
 

4.2 - List of chemical pesticides used within the forest area, and reason for use 

 

Chemical pesticide 
name 

Active ingredient of the 
chemical product 

Reason for use 
Approximate quantity 

used / year 

Size of area 
treated 

annually 

Glyphosate 48%  

ไกลโฟเซต 48%  
(CAS no. 1071-83-6)  

 isopropylamine salt, 

surfactant polyethoxylated  

Herbicide at the young rubber 
stage (1-6 Years)  
 

ใช้ก ำจดัวชัพืชในช่วงต้นยำงอ่อน (อำย ุ
1-6 ปี)  

416 Litres/year  
(data 2017-2018)  

 
 
66.56 HA (data 
2017-2018) 
 

    
The herbicide (only Glyphosate) is prescribed by the group entity. This chemical is not listed as a derogation 
pesticide following FSC-STD-30-001a_EN_FSC_List_of_'highly_hazardous'_pesticides Effective date October 
2, 2017. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Isopropylamine
https://en.wikipedia.org/wiki/Salt_(chemistry)
https://en.wikipedia.org/wiki/Surfactant
https://en.wikipedia.org/wiki/Polyethoxylated_tallow_amine


© 2005 - 2015 Bureau Veritas Certification. 

    All rights reserved. FSCTM Forest Management Certification  
Initial Audit Report 

SIAM FIBREBOARD CO., LTD. 

 

 

This report may not be reproduced, displayed, modified or 
distributed without the express prior written permission of 
the copyright holder.  For permission, contact:  

Bureau Veritas Certification Holding SAS 
67/71 Boulevard du Château 
92200 Neuilly-sur-Seine - FRANCE 

Ref: PR140118 

Version: 1.0 

 

SF36 FSC public report IA template rev2.1 17 / 61 February 27, 2018  

 

ตำมรำยกำรข้ำงต้น สำรก ำจดัวชัพืชท่ีทำงกลุม่ระบใุห้ใช้มีเพียงสำรไกลโฟเซตเท่ำนัน้ จำกกำรทวนสอบพบวำ่ 
สำรเคมีดงักลำ่วไมอ่ยู่ในรำยกำรสำรเคมีต้องห้ำมตำมท่ีระบไุว้ใน FSC-STD-30-
001a_EN_FSC_List_of_'highly_hazardous'_pesticides บงัคบัใช้เมื่อวนัท่ี 2 ตลุำคม 2017  

 
Generally, farmers who planted rubber trees are introduced regarding the chemical use for weed control 
propose during the rubber trees 1-6 years old. After that period the chemical use is not necessary for the 
rubber plantation because the canopy of trees be densely covered and the weed cannot grow in the low 
density of light. Therefore, the chemical use be significant reduce when the rubber trees grow up. Only the 
chemical fertilizer is still used. 

 

โดยทัว่ไปเกษตรกรผู้ปลกูยำงพำรำจะได้รับค ำแนะน ำกำรใช้สำรเคมีในกำรควบคมุวชัพืชในช่วงต้นยำงพำรำอำยุ 1-6 ปี 

หลงัจำกระยะเวลำดงักลำ่วกำรใช้สำรเคมีไมจ่ ำเป็นสำหรับกำรปลกูยำงพำรำ 
เพรำะเรือนยอดของต้นยำงพำรำจะมีควำมหนำแน่นปกคลมุและวชัพืชไมส่ำมำรถเจริญเติบโตได้ในควำมหนำแน่นของแสงน้อย 

ดงันัน้กำรใช้สำรเคมีจะลดลงอย่ำงมีนยัสำคญัเม่ือต้นยำงพำรำโตขึน้ จะเหลือเพียงกำรใช้ปุ๋ ยเคมีเพียงอย่ำงเดียว 

 
From the above information. Based on the data of the members, it was found that the distribution of rubber 
age of all members did not have the same age range. The total amount of herbicides used for the group is not 
constant each year. The total chemical consumption of a group may be more or less depending on the age of 
the rubber tree in that year. 

 

จำกข้อมลูข้ำงต้น เมื่อพิจำรณำจำกข้อมลูของสมำชิก พบวำ่ 
กำรกระจำยตวัของอำยตุ้นยำงของสมำชิกทัง้หมดไมไ่ด้มีทกุช่วงชัน้อำยใุนปริมำณท่ีเท่ำๆกนั 
ท ำให้ยอดรวมของปริมำณกำรใช้สำรเคมีก ำจดัวชัพืชส ำหรับกลุม่ไมค่งท่ีในแตล่ะปี 
ปริมำณกำรใช้สำรเคมีโดยรวมของกลุม่อำจจะมีปริมำณกำรใช้รวมมำกขึน้หรือน้อยลงขึน้อยูก่บัช่วงอำยขุองต้นยำงในปีนัน้ๆ  
 

However, in order to minimize the use of chemicals. The group has promoted and enhanced the group 
members to plant cover crop to reduce weed and use manual or machine as much as possible. 

 

 อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้มีกำรใช้สำรเคมีให้น้อยท่ีสดุเท่ำท่ีจะท ำได้ 
ทำงกลุม่ฯมีกำรสง่เสริมและประชำสมัพนัธ์ให้สมำชิกกลุม่ปลกูพืขคลมุดินเพื่อลดกำรเกิดวชัพืช 
และพยำยำมผลกัดนัให้ก ำจดัวชัพืชโดยใช้แรงงำนคนหรือเคร่ืองจกัรเท่ำท่ีเป็นไปได้  
 

4.3 - List of commercial timber and non-timber species, sustainable rate of harvest 
and annual commercial production 

4.3.1 -  Timber forest products : 

 

Available Timber Volumes 

Species (common 
trade name) 

Species 
(botanical 

name) 

 

Maximum sustainable rate of harvest  Reference to the 
source of date on 
which estimate is 

based 

Rubber wood-
Roundwood 
(logs)  

Hevea 
brasiliensis  

The total volume of logs produced from 
100% cuttings at 30 years of age during 
2017-2047 is 122,304  M3 from the 

Harvesting plan 30 
years (2017-2047)  

แผนการท าไม ้30 ปี (2560-
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Available Timber Volumes 

Species (common 
trade name) 

Species 
(botanical 

name) 

 

Maximum sustainable rate of harvest  Reference to the 
source of date on 
which estimate is 

based 

ไม้ทอ่น certified area 480.55 hectares. 

ปริมาณไมท่้อนทั้งหมดท่ีไดจ้ากการตดั 100% เม่ืออาย ุ30 
ปีในช่วงปี พ.ศ. 2560-2590 มีจ านวน 122,304 
ลบ.ม.จากพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บการรับรอง 480.55 เฮกแตร์  

2590)  

Rubber wood-
Twigs  

ก่ิงไม้ปลำยไม้ 

Hevea 
brasiliensis  

The total volume of twigs produced from 
100% cuttings at 30 years of age during 
2017-2047 is 52,416 M3  from the certified 
area 480.55  hectares. 

ปริมาณก่ิงไมป้ลายไมท้ั้งหมดท่ีไดจ้ากการตดั 100% 
เม่ืออาย ุ30 ปีในช่วงปี พ.ศ. 2560-2590 มีจ านวน 52,416 
ลบ.ม. จากพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บการรับรอง 480.55 เฮกแตร์ 

Harvesting plan 30 
years (2017-2047)  

แผนการท าไม ้30 ปี (2560-
2590) 

Total  

รวม 

Hevea 
brasiliensis  

The total volume of logs and twigs 
produced from 100% cuttings at 30 years 
of age during 2017-2047 is 174,720  M3 
from the certified area 480.55 hectares. 

ปริมาณไมท่้อนและก่ิงไมป้ลายไมท้ั้งหมดท่ีไดจ้ากการตดั 
100% เม่ืออาย ุ30 ปีในช่วงปี พ.ศ. 2560-2590 มีจ านวน 
174,720 ลบ.ม. จากพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บการรับรอง 480.55 
เฮกแตร์ 

Harvesting plan 30 
years (2017-2047)  

แผนการท าไม ้30 ปี (2560-
2590) 

 
The silvicultural of rubber plantation is designed for the main products as latex, while the rubber wood is the 
secondary products. When the rubber trees 25-30 years old, the productivity of latex will be decreased. The 
farmer will register to request replanting fund from the Rubber Authority of Thailand (RAOT). Once the project 
will be approved, the rubber trees have to clear-cut and replant following the regulation of RAOT. Therefore, in 
case of rubber plantation, the harvesting rate not applicable. However, there are multi-age classes of rubber 
trees within the group, so the harvesting activity will be distributed to each year through the 30 years plan.  

กำรปลกูสวนยำงพำรำได้รับกำรออกแบบมำส ำหรับผลิตภณัฑ์หลกัคือน ำ้ยำงข้น สว่นไม้ยำงพำรำเป็นผลิตภณัฑ์รอง เมื่อยำงพำรำอำย ุ 25-30 

ปีผลผลิตของน ำ้ยำงจะลดลง เกษตรกรจะลงทะเบียนเพื่อขอทนุกำรปลกูทดแทนจำกกำรยำงแห่งประเทศไทย (RAOT) 

เมื่อโครงกำรได้รับกำรอนมุติัแล้ว ต้นยำงพำรำจะต้องท ำกำรตดัและปลกูใหมต่ำมหลกัเกณฑ์ของกำรยำงแห่งประเทศไทย 

ดงันัน้ในกรณีของกำรปลกูยำงพำรำอตัรำกำรเก็บเก่ียวไมส่ำมำรถใช้งำนได้ อย่ำงไรก็ตำมภำยในกลุม่ ต้นยำงพำรำของสมำชิก มีหลำยชัน้อำย ุ

ดงันัน้กิจกรรมกำรท ำไม้จะถกูกระจำยไปในแตล่ะปีตลอดระยะเวลำของแผนงำน 30 ปี 

4.3.2 -  Non-Timber Forest Products ผลิตภณัฑ์ท่ีไมใ่ช่เนือ้ไม้  

 – N/A ไมป่ระยกุใช้ในกำรตรวจประเมินในรอบนี ้

 

 

 

 

Non-Timber Forest Products 

Species (common name) Species (botanical name) Product and use 
Approximate 

annual 
production 

N/A    

    



© 2005 - 2015 Bureau Veritas Certification. 

    All rights reserved. FSCTM Forest Management Certification  
Initial Audit Report 

SIAM FIBREBOARD CO., LTD. 

 

 

This report may not be reproduced, displayed, modified or 
distributed without the express prior written permission of 
the copyright holder.  For permission, contact:  

Bureau Veritas Certification Holding SAS 
67/71 Boulevard du Château 
92200 Neuilly-sur-Seine - FRANCE 

Ref: PR140118 

Version: 1.0 

 

SF36 FSC public report IA template rev2.1 19 / 61 February 27, 2018  

5 - Social context of certificated area. บริบททำงสงัคมของพืน้ท่ีท่ีขอกำรรับรอง 

Group Entity offers opportunities for employment, training and other services to group member, local 
communities within and adjacent covering their certification scope. During audit, the training plan and records 
are available covering sustainability forest management (FSC FM), relevant laws and regulations, chemical 
use, waste management and disposal, occupation health and safety, first aid, chainsaw preventive 
maintenance and safety logging, etc. 

Additionally, group entity has been established the policy and the system regard to receiving and solving on 
internal and external complaints. Prior and during the initial audit, no evidence of any complaint was issued 
and detected by the audit team. 

กลุม่กำรจดักำรได้เสนอโอกำสส ำหรับกำรจ้ำงงำน ให้กำรฝึกอบรมและให้บริกำรอื่น ๆ ให้แก่สมำชิกและชมุชนภำยในท้องถ่ินและพืน้ท่ีใกล้เคียง 
ครอบคลมุขอบเขตท่ีขอกำรรับรองนี ้ 

ในระหวำ่งกำรตรวจประเมิน พบหลกัฐำนเก่ียวกบัแผนและบนัทึกกำรฝึกอบรมตำ่งๆ อำทิเช่น กำรจดักำรป่ำไม้อย่ำงยัง่ยืน (FSC FM) 

กฎหมำยและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง กำรใช้สำรเคมี กำรจดักำรและกำรก ำจดัของเสีย อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 

กำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้น กำรบ ำรุงรักษำเลื่อยโซย่นต์และกำรท ำไม้อย่ำงปลอดภยั เป็นต้น 

นอกจำกนี ้กลุม่กำรจดักำรมีกำรก ำหนดนโยบำยและระบบในกำรรับและแก้ปัญหำเร่ืองข้อร้องเรียนทัง้จำกภำยในและภำยนอก  

จำกกำรทวนสอบทัง้ก่อนและระหวำ่งกำรตรวจประเมินเพื่อให้กำรรับรอง ไมม่ีประเดน็เก่ียวกบักำรร้องเรียนใดๆท่ีเกิดจำกกิจกรรมของกลุม่ฯ 

 

6 - Forest management plan description 

6.1 - Main description of management system 

Topic Description and notes 

Management objectives and principles 

วตัถุประสงคแ์ละหลกัการของการจดัการ  
 

The management objectives are clearly described on management 
plan document that covers environmental, social and economic.  

วตัถุประสงคด์า้นการจดัการไดอ้ธิบายไวอ้ยา่งชดัเจนในเอกสารแผนการจดัการ 
ซ่ึงครอบคลุมถึงดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคมและเศรษฐกิจ  
 

Forest resources (socio-economic conditions, 
forest composition, profile of adjacent lands)  

ทรัพยากรป่าไม ้
(สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมองคป์ระกอบป่าไมร้ายละเอียดขอ
งท่ีดินท่ีอยูติ่ดกนั)  
 
 

The management plan documents are defined covering  description of 
the forest resources under management, environmental limitations, 
land use and land ownership status.  

แผนการจดัการครอบคลุมรายละเอียดของทรัพยากรป่าไมภ้ายใตก้ารจดัการขอ้จ ากดัดา้นส่ิงแว
ดลอ้มการใชท่ี้ดินและสถานะความเป็นเจา้ของท่ีดิน  
 

Silvicultural and/or other management systems 
being implemented (incl. harvesting techniques 
and equipment, rationale for species selection)  

ระบบวนวฒันแ์ละ / หรือระบบการจดัการดาเนินการอ่ืนๆ (รวม. 
เทคนิคการเก็บเก่ียวและอุปกรณ์, 

เหตุผลสาหรับการเลือกชนิดสายพนัธุ)์  
 
 

Silvicultural and harvesting system and technique are described into 
management plan documents clearly for Para Rubber tree including 
breeds selection, land preparation, spacing, planting, weeding, 
fertilizing, pruning, fire protection, agroforestry, tapping, annual yield 
increment monitoring, harvesting techniques and equipment and 
transportation.  

ระบบวนวฒันแ์ละการเก็บเก่ียว 
อธิบายไวใ้นเอกสารแผนการจดัการอยา่งชดัเจนส าหรับการปลูกสร้างสวนป่าไมย้างพารา 
รวมถึง การเลือกสายพนัธุ์, การเตรียมพ้ืนท่ี, ระยะปลูก, วิธีการปลูก, การก าจดัวชัพืช, 
การใส่ปุ๋ย, การลิดแต่งก่ิง, การป้องกนัไฟ, ระบบวนเกษตร, การกรีดยาง, 
การติดตามการเพ่ิมของผลผลิตรายปี, เทคนิคและเคร่ืองมือในการท าไม ้และการขนส่ง.  
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Environmental safeguards  
 

Environmental safeguards were described in the management plan 
document such as monitoring and recording any change of significant 
flora or fauna modifications, maintain water resource condition and soil 
erosion control. 

มาตรการป้องกนัดา้นส่ิงแวดลอ้มถูกอธิบายไวอ้ยา่งชดัเจน 

เช่นการติดตามและบนัทึกการเปล่ียนแปลงของพืชหรือสัตวท่ี์มีนยัสาคญั, 
การดูแลรักษาแหล่งน ้าและการควบคุมการพงัทลายของดิน 

Management strategy for the identification and 
protection of rare, threatened and endangered 
species 

มาตรการป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม  
  
 

Management strategy for the identification and protection of rare, 
threatened and endangered species was described in the 
management plan docuemnt via biodiversity survey and assessment,  
 
Although RTEs were not found following biodiversity report, but the 
guidance for protection of rare, threatened and endangered species is 
established and will be implemented when they found actual presence 
of RTEs.  

กลยทุธก์ารจดัการเพ่ือการระบุและการป้องกนัของพืชพนัธุส์ัตวท่ี์หายาก 
ถูกคุกคามและใกลสู้ญพนัธุไ์ดมี้การอธิบายไวใ้นเอกสารแผนการจดัการ 
โดยด าเนินการผา่นการส ารวจและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ 
แมว้า่จะไม่พบในรายงานการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 
แต่กลุ่มการจดัการมีการก าหนดแนวทางไวล้่วงหนา้ในการป้องกนัพนัธุท่ี์หายากถูกคุกคามแล
ะใกลสู้ญพนัธุ์ และจะถูกน ามาประยกุตใ์ชเ้ม่ือพบการมีอยูข่องพืชพนัธุส์ัตวท่ี์หายาก 
ถูกคุกคามและใกลสู้ญพนัธุ์ 
 

Certificate holder's procedures for monitoring 
growth, yield and forest dynamics (incl. changes 
in flora and fauna), environmental and social 
impacts, and costs, productivity, and efficiency  
 

ขั้นตอนการติดตามการเจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลงป่า 
(รวม. การเปล่ียนแปลงในพืชและสัตว)์ 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมและค่าใชจ่้ายในการผลิตและ
ประสิทธิภาพ  
 

The GE has established procedure for monitoring annual yield 
increment, changes in flora and fauna, environmental and social 
impacts, operation costs, productivity, and efficiency.  

กลุ่มการจดัการไดมี้การก าหนดขั้นตอนการตรวจสอบการเพ่ิมข้ึนของผลผลิตรายปี 
การเปล่ียนแปลงของพืชและสัตว ์ ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
ตน้ทุนการด าเนินงานการผลิตและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  
 

Management structures (e.g. management 
structure, division of responsibilities, use of 
contractors, provision of training, etc) 

กลยทุธก์ารจดัการสาหรับการระบุและการคุม้ครองสายพนัธุท่ี์หา
ยากและถูกคุกคามสัตวใ์กลสู้ญพนัธ  
 

The management structures are presented. The responsibilities of 
each persons was clearly described in the managment plan 
documents. 

โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรถกูน ำเสนอ 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำท่ีแตล่ะทำ่นมีกำรอธิบำยไว้อย่ำงชดัเจนในเอกสำรประกอบแผ
นกำรจดักำร 
 

 
 

6.2 - Production and harvesting กำรผลติและกำรเก็บเก่ียว 

Date of data วนัท่ี : 24 May 2018  
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Volume summaries, ton สรุปปริมาณ (ตนั)  
Hevea 

Brasiliensis / 
roundwood-

logs 

ยำงพำรำ/ ไม้ท่อน 

Hevea 
Brasiliensis / 

twigs 

ยำงพำรำ / 
ก่ิงไม้ปลำยไม้ 

Total 

รวม 

Final felling 

ตดัคร้ังสุดทา้ย  
2,170 M3 930 M3 3,100 M3 

First thinning 

ตดัสางขยายระยะคร้ังแรก  
 

0 M3 0 M3 0 M3 

Secondary 
thinning 

ตดัสางขยายระยะคร้ังท่ีสอง 
 

0 M3 0 M3 0 M3 

Seed tree felling 

การตดัตน้แม่ไมเ้มลด็พนัธุ์ 
0 M3 0 M3 0 M3 

Other thinning 

การตดัสางอ่ืนๆ  
0 M3 0 M3 0 M3 

Total รวม 0 M3 0 M3 0 M3 

Approximate mean annual biologic production: 8,736 m3/year ปริมำณผลผลติเฉลี่ยตอ่ปีโดยประมำณ 8,736 ลบ.ม. /ปี 
Approximate intended mean harvesting volume (annual allowable cut (AAC)): 8,736 m3 

ปริมำณท ำไม้เฉลี่ยตอ่ปี โดยประมำณ 8,736 ลบ.ม. /ปี 

Approximate mean annual harvesting rate (AAC / total available volume): 8,736/8,736 = 100% 

(Calculated from harvesting plan 20 years) อตัรำกำรท ำไม้ออกประจ ำปีเฉลี่ยโดยประมำณ 100% 

(ค ำนวณจำกแผนกำรท ำไม้ออก 20 ปี)  

 
 
 

6.3 - Identification, traceability and monitoring of products, for joint FM and CoC 
certificates 

 
The GE has a systematically chain of custody control procedure that has been provided to all group 

member to ensure that the timber products are from the known origin. All consignments of logs will be 
accompanied by transport documentation that specifies the exact plot where the products have been 
harvested, claimed as FSC Products. Through evaluation, it can be considered that the risk that products 
from non-certified origin mixed with products from the audited FMUs is negligible.   

กลุ่มฯ มีขั้นตอนการควบคุมห่วงโซ่อุปทานท่ีเป็นระบบซ่ึงไดจ้ดัใหแ้ก่สมาชิกทุกคนในกลุ่ม 
เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ผลิตภณัฑจ์ากไมม้าจากตน้ก าเนิดท่ีตรวจสอบได ้ การส่งมอบผลิตภณัฑท์ั้งหมดจะมาพร้อมกบัเอกสารการขนส่งท่ีระบุแปลงปลูกท่ีชดัเจน 
แสดงใหเ้ห็นวา่ผลิตภณัฑไ์ดถู้กเก็บเก่ียวและถูกเคลมเป็นสินคา้ FSC จากการประเมิน 
สามารถพิจารณาไดว้า่ไม่มีความเส่ียงท่ีผลิตภณัฑจ์ากแหล่งท่ีมาท่ีไม่ไดรั้บการรับรองจะผสมกบัผลิตภณัฑจ์ากหน่วยจดัการป่าไมท่ี้ไดรั้บการรับรอง 

6.3.1 -  Description of the implemented systems to ensure the traceability  

รายละเอียดของระบบการด าเนินการเพ่ือใหม้ัน่ใจการตรวจสอบยอ้นกลบั  
During the audit, audit team observed that all relevant chain of custody procedures covering all 

relevant forms and templates were established, available and comply with FSC requirements, included the 
template of summary harvesting volume record is available as well. Transport and storage: the logs and 
twig from the certified area will be transported separately to avoid the confusion with the products from the 
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non-certified area. At harvesting site when the truck loading is finished, the delivery note is also filled in the 
information of FMUs, cut plot, species, truck license plate number and delivery date included FSC code & 
FSC Claim (FSC 100%). When arriving at buyer’s log yard, the wood is weighed through weighbridge. The 
log yard printed out the wood weight information and input into the wood delivery note. The printed weight 
information was copied and returned to GE for keeping with traceability evidence.  

ในระหวา่งการตรวจประเมิน ทีมผูต้รวจประเมินไดสั้งเกตเห็นวา่มีก าหนดกระบวนการขั้นตอนห่วงโซ่อุปทาน 
ซ่ึงครอบคลุมแบบฟอร์มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีมีอยูแ่ละสอดคลอ้งกบัขอ้กาหนดของ FSC รวมถึงแบบฟอร์มบนัทึกสรุปการเก็บเก่ียวผลผลิต  
การขนส่งและการจดัเก็บ: 
ไมซุ้งและก่ิงไมจ้ากบริเวณท่ีไดรั้บการรับรองจะถูกขนยา้ยแยกต่างหากเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนกบัไมท่ี้มาจากพ้ืนท่ีท่ีไม่ไดรั้บการรับรอง 
เม่ือการโหลดสินคา้เสร็จส้ินแลว้ในพ้ืนท่ีท่ีมีการเก็บเก่ียว ใบส่งมอบจะระบุขอ้มูลหน่วยการจดัการป่าไม ้ แปลงท่ีตดัสายพนัธุ ์
ป้ายทะเบียนรถบรรทุกและวนัท่ีส่งมอบ รวมถึงหมายเลขใบรับรองและประเภทของFSC (FSC 100%) 
เม่ือมาถึงลานไมข้องผูซ้ื้อไมจ้ะชัง่นา้หนกัผา่นชัง่นา้หนกั 
ลานบนัทึกขอ้มูลพิมพข์อ้มูลนา้หนกัไมแ้ละป้อนขอ้มูลลงในเอกสารจดัส่งไมข้อ้มูลท่ีพิมพแ์ลว้ถูกคดัลอกและส่งกลบัไปยงักลุ่ม 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัฐานการตรวจสอบยอ้นกลบั 

6.3.2 -  Description of the final location of taking in charge รายละเอียดของพ้ืนท่ีสุดทา้ยของการรับผิดชอบ  
 

Harvesting and transportation activities conduct by group entity in group member’s plantation. All 
harvested materials will be delivered immediately after the harvesting.  

กิจกรรมการตดัฟัน กบัขนส่งด าเนินการโดยกลุ่ม ในแปลงพ้ืนท่ีของสมาชิก โดยจะมีการขนส่งสินคา้ ไปยงัโรงงานของกลุม่ 
ทั้งหมดหลงัจากการตดัฟันทนัที 

6.3.3 -  Description of the documentation or of the marking system 

รายละเอียดของเอกสารและระบบการท าเคร่ืองหมาย  

A series of documents and records will be maintained through all key points: wood delivery note, 
weighing billing, sales accounting summary, sales invoices, etc. These documents and records could 
ensure the traceability of the certified wood. 

   ประเภทของเอกสารและบนัทึกท่ีส าคญัจะถูกเก็บรักษาไว ้อาทิเช่น เอกสารใบก ากบัการขนส่ง บิลตาชัง่ เอกสารสรุปบญัชีการขาย ใบ 

แจง้หน้ี เป็นตน้  เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่สามารถสอบยอ้นกลบัเอกสารและบนัทึกของไมท่ี้ไดรั้บการรับรองไดอ้ยา่งชดัเจน 
.  

6.3.4 -  Evaluation of the mixing risk 

The effective Chain of Custody control procedure was appropriate to the GE’s management 
system. The documents accompanied with each step are defined to ensure the traceability of the logs from 
certified area. Therefore, the risk that products from non-certified origin mixed with products from the 
audited forester territory is negligible.   

ขั้นตอนการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน มีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัระบบการจดัการของกลุ่ม 
มีการกาหนดเอกสารพร้อมกบัแต่ละขั้นตอนเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัของบนัทึกจากพ้ืนท่ีไดรั้บการรับรอง 
ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงท่ีผลิตภณัฑจ์ากแหล่งท่ีไม่ไดรั้บการรับรองจะผสมกบัผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากพ้ืนท่ีป่าไมท่ี้ไดรั้บการรับรอง 

7 - In case of Transfer Audit – NA 

กรณีของการยา้ยผูใ้หก้ารรับรอง – ไม่ประยกุตใ์ช ้

8 - Base of evaluation, audit process กระบวนกำรตรวจประเมิน 

 

8.1 - Composition of the audit team องค์ประกอบของทีมผู้ตรวจประเมิน 

Evaluation Team 

(main assessment) 

ทีมผู้ประเมิน 

Notes and CV of team member 

รายละเอียดและประวติัของผูต้รวจประเมิน 

Team Leader Sanchai Chatanan, BV FSC FM Lead Auditor in training; Bachelor of Program in 

Environmental Engineering, Chulalongkorn University. Master Degree of 
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(หวัหนา้ทีมผูต้รวจประเมิน)  
 

Engineering Program in Industrial Development, Thummasat University. Bachelor of 
Occupational Health & Safety Program in School of Health Science.  

Lead auditor ISO9001, ISO 14001, IATF 16949, FSC/PEFC FM/CoC  and has 
worked as a environment, safety and social a long period 

แสนชยั ชฎัอนนัต์ ผู้ตรวจประเมินด้ำน FSC FM จบกำรศกึษำปริญญำตรีจำกภำควิชำวิศวกรรมสิง่แวดล้อม 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั, ปริญญำโทในสำขำวิชำกำรพฒันำงำนอตุสำหกรรม 
ภำควิชำวิศวกรรมอตุสำหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัธรรมศำสต์ 
และศกึษำเพิม่เตมิในระดบัปริญญำตรีทำงด้ำนชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมธิรำช มีประสบกำรท ำงำนในฐำนะของหวัหน้ำทีมผู้ตรวจประเมินในระบบ ISO 9001, ISO 
14001, IATF 16949, FSC/PEFC FM/CoC มีประสบกำรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัด้ำนสงัคม, สิง่แวดล้อม, 
ทำงด้ำนชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัเป็นระยะเวลำนำน 

Auditor 1 

(ผูต้รวจประเมิน 1)  
 

Mr.Prapas Nores, BV FSC FM Qualified Lead Auditor, hold Bachelor degree of 

Science (Forestry) from Faculty of Forestry, Kasetsart University, Thailand and has 
more than 20 years of working experience in the field of silviculture, plantation 
management, nursery, forestry operations in Thailand and working experience in a 
wood products industry.  
-Qualified ISO 9001 lead auditor, RSPO P&C auditor and RSPO SCC auditor  
-Successfully completed the ISO 14001: lead auditor course, OHSAS 18001 lead 
auditor course and SA 8000 basic auditor course.  

นายประภาส โนเรศน์ ผูต้รวจประเมินดา้น FSC FM จบการศึกษาจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ 
สาขาทรัพยากรป่าไม ้ประสบการณท์ างานในดา้นการปลูกสร้างสวนป่า การจดัการสวนป่า และ 
ประสบการณ์ท างานในอุตสาหกรรมผลิตภณัฑไ์ม ้มากกวา่ 20 ปี ในประเทศไทย  
-หวัหนา้ทีมผูต้รวจประเมิน ISO 9001, RSPO P&C และ RSPO SCC  
-ส าเร็จหลกัสูตรหวัหนา้ทีมผูต้รวจประเมิน ISO 14001, OHSAS 18001 และหลกัสูตรเบ้ืองตน้ผูต้รวจประเมิน 
SA 8000  

Auditor 2 - 

Auditor 3 - 

Local Specialist (Forester 
and ecologist) 

NA 

ไม่ประยกุตใ์ช ้

Local Specialist (social) NA 

ไม่ประยกุตใ์ช ้

Trainer NA 

ไม่ประยกุตใ์ช ้

Peer Reviewers 

ผู้ทบทวนรำยงำน 
Notes 

Peer Reviewer 1 

ผู้ทบทวนรำยงำนคนท่ี 1  

NA 

ไม่ประยกุตใ์ช ้

Peer Reviewer 2 

ผู้ทบทวนรำยงำนคนท่ี 2 

NA 

ไม่ประยกุตใ์ช ้

 

8.2 - FSC Forest management standard used. มาตรฐานการจดัการป่าไมท่ี้ใช ้

8.2.1 -  Reference of the national/sub-national FSC standard used: มาตรฐานFSC 

ของประเทศไทยทีใ่ช้อ้ำงองิ:       
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No national/sub-national FSC standard in Thailand. ปัจจบุนั ยงัไมม่ีมำตรฐำน FSC ของประเทศไทย 

 
 
 

  

8.2.2 -  Description of the process of local adaption of the FSC international or generic 

standard* ค ำอธิบำยของกระบวนกำรใช้มำตรฐำนประยกุต์ท้องถ่ินตำมมำตรฐำนนำนำชำติหรือมำตรฐำนทัว่ไป 

 

For this initial audit, Bureau Veritas Certification updated its adapted FSC FM standard for Thailand in 
April 2017. The latest version is RF03 FSC FM BV referential Thailand for (version 1.3). This last version has 
been updated and is available on the following websites: http://www.bureauveritas.co.th/a37b9e03-a483-
4778-bb6e-2f94766e11b9/FSC+FM+-SLIMF+for+Thailand+-
+version+1.3+%28April+2017%29.pdf?MOD=AJPERES 

ส าหรับการตรวจในรอบใหก้ารรับรองน้ี บริษทั BV ไดท้ าการปรับปรุงมาตรฐานประยกุต ์FSC 

ส าหรับประเทศไทยข้ึนตั้งแต่เดือนเมษายน 2017 เป็นฉบบัแกไ้ขคร้ังท่ี 1.3. 

เอกสารดงักล่าวถกูท าใหท้นัสมยัและสามารถเขา้ถึงไดผ้า่นเวปไซดข์า้งตน้  

8.3 - Description of the audit program. รายละเอียดของแผนการตรวจประเมิน 

8.3.1 -  Main audit schedule and last survey audit schedule 

ตารางการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองและตารางการตรวจส ารวจ 

Date Time Activity 
BVC 

representative 
Company 

representative 

21-May-18 
8:30-9:00 

AM 
Opening Meeting 

Mr.Sanchai 
Mr.Prapas 
 

All FM related 
management staff 

9:00-12:00 
AM 

Review of documents including 
documented evidence prepared to 
respond to the gaps identified in 
pre-audit. 
Select sites from group members 
for inspection based on an 
evaluation of the critical points of 
risk in the management system. 

Mr.Sanchai 
Mr.Prapas 
(Separated 
into 2 teams) 

Related staff 

12:00-01:00 
PM 

Lunch / Auditor time 

01:00-05:00 
PM 

Continue to review Group 
certification management 
procedures and perform 
interviews with related staff 
 
Selection of forestry activities and 
sites to be audited during audit. 
 
Response to any question. 
 

Mr.Sanchai 
Mr.Prapas 
(Separated 
into 2 teams) 

Related staff 

05:00-05:30 
PM 

Audit feedback 
Mr.Sanchai 
Mr.Prapas 

All FM related 
management staff 

http://www.bureauveritas.co.th/a37b9e03-a483-4778-bb6e-2f94766e11b9/FSC+FM+-SLIMF+for+Thailand+-+version+1.3+%28April+2017%29.pdf?MOD=AJPERES
http://www.bureauveritas.co.th/a37b9e03-a483-4778-bb6e-2f94766e11b9/FSC+FM+-SLIMF+for+Thailand+-+version+1.3+%28April+2017%29.pdf?MOD=AJPERES
http://www.bureauveritas.co.th/a37b9e03-a483-4778-bb6e-2f94766e11b9/FSC+FM+-SLIMF+for+Thailand+-+version+1.3+%28April+2017%29.pdf?MOD=AJPERES
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22-May-18 

8:30 AM -
05:00 PM 

 
(12:00-
01:00 PM 
Lunch time) 

Field Audit at least 8 group 
members: 
Field visits of group member’s 
operations including: harvesting 
activities, road construction, 
tending, planting sites, log yard, 
etc.; 
Interview with member’s 
workers, subcontractors, local 
communities, farmers, etc 
 

Mr.Sanchai 
Mr.Prapas 
(Separated 
into 2 teams) 

Related staff / 
Sampled group 

members 

05:00-05:30 
PM 

Audit feedback 
Mr.Sanchai 
Mr.Prapas 
 

All FM related 
management staff 

23-May-18 
8:30 AM-
12:00 PM 

Stakeholders interviews: Forest 
agency, NGO, other 
administration 

Mr.Sanchai 
Mr.Prapas 
(Separated 
into 2 teams) 

FM coordinator 

12:00-01:00 
PM 

Lunch / Auditor time 

01:00-05:00 
PM 

Continue to review the 
documentation and records. 

Mr.Sanchai 
Mr.Prapas 
(Separated 
into 2 teams) 

Related staff 

05:00-05:30 
PM 

Audit feedback 
Mr.Sanchai 
Mr.Prapas 
 

All FM related 
management staff 

24-May-18 

8.30 AM -
12.00 PM 

Field visits of a representative 
sample area to perform the 
reforestation and afforestation 
according to set-aside 
requirements outside the 
management unit as a 
representative sample of the 
existing ecosystem in the 
evaluation area. 

Mr.Sanchai Related staff 

12.00-01.00 
PM 

Lunch / Auditor time 

01.00-04.30 
PM 

Finalize document review, 
verification of findings, 
clarification of uncertainty etc.  
Preparation of closing meeting 

Mr.Sanchai Related staff 
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04:30-05:30 
PM 

Closing meeting: 
Presentation of audit findings, 
including summary of evidence 
prepared to respond to the gaps 
identified in pre-audit and 
evidence any nonconformity 
identified. Conclusion of the initial 
audit’s findings 
Response to any questions 

Mr.Sanchai 
All FM related 

management staff 

 

 

 

 

 

 

Statement of the total person days spent for survey assessment:  จ ำนวนวนัท่ีใช้ในกำรตรวจประเมิน 

Activity กิจกรรม Nb. of man/day จ ำนวนวนัตรวจ 

Preparatory work  กำรเตรียมกำรตรวจ 1.5 

Audit activity on field กำรด ำเนินกำรตรวจในพืน้ท่ีปฏิบติังำน 5 

Stakeholder consultation กระบวนกำรปรึกำษำหำรือ 2.0 

Report writing เขียนรำยงำน 3 

  TOTAL รวม 11.5 

 

8.3.2 -  Clear description of the sampling system employed to select FMUs or sites for evaluation AND 

RATIONALE* รำยละเอียดเก่ียวกบัระบบกำรสุม่ตวัอยำ่งทีใ่ช้ในกำรเลอืก FMUs 

หรือสถำนท่ีส ำหรับกำรประเมินและเหตผุลที่เลอืก * 
 
BV audit team classified the 153 FMUs included in the scope of the evaluation as a set of “like” FMUs for 
sampling due to all FMUs are small group members. Sampling was done according to:  
a. forest types(natural/semi-natural vs. plantation);  
b. FMU size class (see Annex 1 of FSC-STD-20-007 V3-0)  
c. Forest activities (such as activities took place in 2016);  
d. Result of records review;  
e. Monitoring activities;  
f. Complaints;  
g. diversity of forest including water body, biodiversity;  
h. Availability of workers and subcontractors;  
Limitation of Accessibility of forest lands during this audit, e.g. heavy raining during audit.  

ทีมผู้ตรวจประเมินจ ำแนกหน่วยกำรจดักำรป่ำไม้ทัง้ 153 

หน่วยในขอบเขตของกำรตรวจประเมินในรูปแบบของกลุม่ของหน่วยกำรจดักำรป่ำไม้ส ำหรับใช้ในกำรสุม่จ ำนวนในกำรตรวจพืน้ท่ี 
เน่ืองจำกหน่วยกำรจดักำรทัง้หมดเป็นสมำขิกกลุม่ขนำดเลก็ กำรสุม่พืน้ท่ีถกูด ำเนินกำรตำม 

a. ประเภทของป่ำไม้ (ธรรมชำติ/กึ่งธรรมชำติ/แปลงปลกู) 

b. ขนำดของหน่วยกำรจดักำรป่ำไม้ (อ้ำงอิงตำมภำคผนวก 1 ของมำตรฐำน FSC-STD-20-007 V3-0) 

c. กิจกรรมทำงด้ำนป่ำไม้ 

d. ผลจำกำกรทบทวนบนัทึก 

e. กิจกรรมกำรตรวจติดตำม 

f. ข้อร้องเรียน 

g. ควำมหลำกหลำยของป่ำไม้รวมถึงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ, แหลง่ต้นน ำ้ 
h. ควำมพร้อมของคนงำนและผู้รับเหมำ 
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ในกำรตรวจ อำจไมส่ำมำรถหลกัเกณฑ์ข้ำงต้นในกำรสุม่พืน้ท่ีเพื่อตรวจประเมิน 
อนัเน่ืองมำจำกข้อจ ำกดัของกำรเข้ำถึงพืน้ท่ีป่ำไม้ในระหวำ่งกำรตรวจประเมิน เช่น ฝนตกหนกัในระหวำ่งกำรตรวจประเมิน 

 
The scope of the certificate is proposed to cover a Group Certificate covering 153 FMUs (293 compartments) 
total area 480.55 ha (3003.44 rai) rubber plantation.  
All the FMUs under the scope of the evaluation are same size class (<100 ha) and classified as a set of “like 
“FMUs that are managing rubber plantation. During this audit, the Group entity and the group members 
(0.6√153 = 7.42 rounded to upper whole number is 8) were audited according to annex 1 of the standard FSC-
STD-20-007_V3-0_EN_FM_Evaluations. During this audit, the group members were randomly selected for 
evaluation.  
ขอบเขตของกำรรับรองถกูเสนอครอบคลมุถึงกำรรับรองแบบกลุม่ 153 หน่วยกำรจดักำร (293 แปลง) จ ำนวน 480.55 เฮกแตร์ ของพืน้ท่ีสวนยำงพำรำ 

พืน้ท่ีหน่วยกำรจดักำรทัง้หมดอยูใ่นขอบเขตในกำรรับรองพืน้ท่ีท่ีน้อยกวำ่ 100 เฮกแตร์ และถกูจดัประเภทให้อยูใ่นกลุม่เดียวกนั ในระหวำ่งกำรตรวจประเมิน 
กลุม่กำรจดักำรและสมำชิกจ ำนวน 8 รำยถกูตรวจประเมินตำมหลกัเกณฑ์ในภำคผนวก 1 ของมำตรฐำน STD-20-007_V3-0 

สมำชิกกลุม่ถกูเลือกโดยกำรสุม่ตำมกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จริงเพ่ือใช้ในกำรประเมิน 
 
 
The below sites were visited to assess conformity with Forest Stewardship Councils Standard:  
- Office of Group entity in Hadyai district, Songkhla province  
- GM0004 compartment no.SFC0077, Sadao district, Songkhla province; prepare for harvesting (29 years old, 
prepare for rubber tapping (9 years old) 
- GM0014 compartment no.SFC0260, Khlonghoykhong district, Songkhla province; weeding control activity by 
tractor (6 years old) 
- GM0033 compartment no. SFC0203, Khlonghoykhong district, Songkhla province; prepare for harvesting (31 
years old) 
- GM0039 compartment no. SFC0194, Sadao district, Songkhla province; Prepare for harvesting (40 years 
old) & near habitat of local community 
- GM0090 compartment no.SFC0095, Rattapoom district, Songkhla province; already harvested 
- GM0131 compartment no.SFC0231 Khlonghoykhong district, Songkhla province; youth rubber tree (4 years 
old) & agroforestry activity. 
- GM0145 compartment no.SFC0084, Sadao district, Songkhla province; prepare rubber tapping (7 years old)  
- GM0165 compartment no.SFC0107, Khlonghoykhong district, Songkhla province; youth rubber tree (1 years 
old) & weeding control by herbiside (Glyphosate) 
- Representative existing ecosystem area at Pha dum watershed forest, Songkhla province. 
- Etc. 

พืน้ท่ีดงัตอ่ไปนีถ้กูเข้ำไปทวนสอบเพ่ือประเมินควำมสอดคล้องกบัข้อก ำหนดมำตรฐำนของ FSC 

-  ส ำนกังำนของกลุม่กำรจดักำรในอ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ 
- สมำชิกเลขท่ี GM0004 แปลงหมำยเลข SFC0077, อ ำเภอสะเดำ จงัหวดัสงขลำ; กิจกรรมเตรียมพืน้ท่ีส ำหรับกำรท ำไม้ออก (อำย ุ29 ปี), 

เตรียมเปิดกรีดส ำหรับต้นยำงอำย ุ9 ปี  
- สมำชิกเลขท่ี GM0014 แปลงหมำยเลข SFC0260, อ ำเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลำ; กิจกรรมก ำจดัวชัพืชโดยรถแทรคเตอร์ (ต้นยำง อำย ุ
6 ปี), เตรียมเปิดกรีดส ำหรับต้นยำงอำย ุ9 ปี  
- สมำชิกเลขท่ี GM0033 แปลงหมำยเลข SFC0203, อ ำเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลำ; เตรียมพืน้ท่ีส ำหรับกำรท ำไม้ออก (อำย ุ31 ปี) 

- สมำชิกเลขท่ี GM0039 แปลงหมำยเลข SFC0194, อ ำเภอสะเดำ จงัหวดัสงขลำ; เตรียมพืน้ท่ีส ำหรับกำรท ำไม้ออก (อำย ุ40 ปี), 

อยู่ใกล้กบัท่ีอยู่อำศยัของชมุชน 

- สมำชิกเลขท่ี GM0090 แปลงหมำยเลข SFC0095, อ ำเภอรัฐภมูิ จงัหวดัสงขลำ; มีกำรท ำไม้ออกแล้ว 
- สมำชิกเลขท่ี GM0131 แปลงหมำยเลข SFC0231, อ ำเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลำ; ต้นยำงออ่น (อำย ุ4 ปี) และมีกิจกรรมวนเกษตร  
- สมำชิกเลขท่ี GM0145 แปลงหมำยเลข SFC0084, อ ำเภอสะเดำ จงัหวดัสงขลำ; เตรียมเปิดกรีดส ำหรับต้นยำงอำย ุ7 ปี   

- สมำชิกเลขท่ี GM0165 แปลงหมำยเลข SFC0107, อ ำเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลำ; ต้นยำงออ่น (อำย ุ1 ปี) 

มีกิจกรรมกำรก ำจดัวชัพืชโดยใช้สำรเคมีไกลโฟเซท 

- พืน้ท่ีตวัแทนระบบนิเวศดัง้เดิมท่ีป่ำต้นน ำ้ผำด ำ จงัหวดัสงขลำ 
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- อื่นๆ 

 

8.4 - Documents review     การตรวจสอบเอกสาร  

List of documents presented or studied per category.รำยกำรเอกสำรท่ีน ำเสนอในแตล่ะกลุม่ 
 

Administrative and legality (taxes, land use rights, etc.) กำรบริหำรและกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 

 
- List of Laws and Regulations and compliance record รำยกำรกฎหมำยและข้อก ำหนดและบนัทกึควำมสอดคล้อง 

- Land use rights certificates เอกสำรแสดงสทิธ์ิในกำรใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 

- List of International Agreements รำยกำรข้อตกลงระหว่ำงประเทศ 

- Records of tax payments in 2017 บนัทกึกำรช ำระคำ่ภำษีประจ ำปี 2017 
- Registration files of group members แฟ้มเอกสำรลงทะเบียนของสมำชิกกลุม่ 

- License of business identification number เอกสำรแสดงกำรจดทะเบียนบริษัทฯของกลุม่กำรจดักำร 
- Company Tax identification เอกสำรแสดงกำรเสียภำษีของบริษัทฯ 

 

Internal social issues (accident records, safe and safety policies, trainings records, etc.) 

ประเดน็ภำยในในด้ำนสงัคม  

 Training plan for year 2017 and 2018 แผนกำรฝึกอบรมของปี 2017 และ 2018 

 FSC FM training record included procedure of management plan and supporting document & safety 
instruction for chainsaw, chemical, first aid training etc., GE staffs & group member role & 

responsibility. บนัทกึกำรฝึกอบรมของระบบ FSC FM 

รวมถงึเอกสำรประกอบกำรท ำงำนท่ีเก่ียวข้องกบัแผนกำรจดักำรและคูม่ือด้ำนควำมปลอดภยัส ำหรับกำรใช้โซเ่ลือ่ยยนต์, 

สำรเคม,ี กำรปฐมพยำบำล และอื่นๆ, 

กำรฝึกอบรมบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่ของกลุม่กำรจดักำรและสมำชิกกลุม่ 

 Policy on complaint management and mitigation measure. 

นโยบำยเก่ียวกบักำรจดักำรข้อร้องเรียนและมำตรกำรลดผลกระทบ 

 OHS policy included Discrimination, Child labour, Forced labour, Fair payment following ILO 

นโยบำยด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัในกำรท ำงำน รวมถึงนโยบำยเก่ียวกบัแรงงำนตำมข้อตกลงของ ILO 

 Accident list and record รำยกำรและบนัทกึอบุตัเิหต ุ

 Claim Evidence from insurance company to verify the presence of 

accident.หลกัฐำนกำรเคลมประกนัจำกบริษัทประกนัเพื่อทวนสอบกำรเกิดอบุตัเิหต ุ
 

External social issues (complaints or conflict records, stakeholder consultation process etc.) 
ประเดน็ภำยนอกในด้ำนสงัคม 

 Return receipt evidence from stakeholder consultation process. 

หลกัฐำนกำรตอบกลบัจำกกระบวนกำรปรึกษำหำรือผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

 Complaint list and record บนัทึกและรำยกำรข้อร้องเรียน 

 Grievance resolution procedure ขัน้ตอนกำรไกลเ่กลี่ยข้อพิพำท 

 Social impact assessment procedure ขัน้ตอนกำรประเมินผลกระทบด้ำนสงัคม 

 Stakeholder consultation record บนัทึกกระบวนกำรปรึกษำหำรือกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสีย  

 Sub-contractor management procedure ขัน้ตอนกำรจดักำรผู้รับจ้ำงช่วง 

 Stakeholder list รำยช่ือผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 
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Environmental and HCVF (chemicals records, HCVF records, etc.) 
ประเดน็ด้ำนสิ่งแวดล้อมและป่ำไม้ท่ีมีมลูคำ่ตอ่กำรอนรุักษ์สงู 

 

 Biodiversity survey report 2017 รำยงำนกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพปี 2017 

 HCVA assessment report 2017 รำยงำนกำรประเมินพืน้ท่ีท่ีมีค่ำควรแก่กำรอนรุักษ์สงูปี 2017 

 Soil erosion and water resource protection procedure ระเบียบปฏิบติัในกำรป้องกนัแหลง่น ำ้และกำรพงัทลำยของดิน 

 Prohibited chemical control procedure ระเบียบปฏิบติัในกำรควบคมุกำรใข้สำรเคมีต้องห้ำม 

 Waste management procedure ระเบียบปฏิบติัในกำรจดักำรขยะ 

 Chemical usage record 2017-2018 บนัทึกกำรใข้สำรเคมีปี 2017-2018 

 Record format for Environmental monitoring แบบฟอร์มส ำหรับกำรติดตำมประเดน็ด้ำนสิ่งแวดล้อม  

 

 

Management and harvesting operation (management plans, inventory records, harvesting records, 

etc.) กำรจดักำรและกำรด ำเนินกำรท ำไม้ 

 Forest management plan (2018-2037) แผนกำรจดักำรประจ ำปี 2018-2037 

 Sivilcuture management procedure ระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบักำรจดักำรวนวฒัน์ 

 Harvesting plan 2018 แผนกำรท ำไม้ปี 2018 

 Format for harvesting volume record แบบฟอร์มกำรบนัทึกปริมำณกำรท ำไม้ 

 Annual increment volume assessment record แบบฟอร์มกำรประเมินปริมำณควำมเพิ่มพนูประจ ำปี 

 List of Harvesting team รำยช่ือทีมท ำไม้ 

 Machine & equipment list รำยกำรเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

Monitoring process (FMU composition/ modification records, invoices and other sales records, 
environmental KPI records, sub-contractor contracts and KPI, records of member monitoring for group 
certificate etc.) 

 

 GE staffs field monitoring  list รำยช่ือเจ้ำหน้ำท่ีของกลุม่กำรจดักำรภำคสนำม 

 GE staffs office monitoring  list รำยช่ือเจ้ำหน้ำท่ีของกลุม่กำรจดักำรท่ีส ำนกังำน 

 Delivery template and sales invoice template. แบบฟอร์มใบก ำกบักำรขนสง่และเอกสำรใบแจ้งหนี ้

 HCVA report 2017 รำยกำรประเมินสิ่งท่ีมีคณุคำ่ควรแก่กำรอนรุักษ์สงู  

 Biodiversity report 2017 รำยงำนส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 2017 

 Harvesting record 2017-2018 บนัทึกการท าไมข้องปี 2017-2018 

 Annul yield increment monitoring record 2017 บนัทึกการติดตามการเจริญเติบโตของไมป้ระจ าปี 2560 

 Group member list record บนัทึกรำยช่ือสมำชิกกลุม่ 

 New Legal and other requirement monitoring record บนัทึกกำรติดตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดใหม่ 

 Tax monitoring record บนัทึกกำรติดตำมกำรช ำระภำษีและคำ่ธรรมเนียม 

 Subcontractor list รำยช่ือผู้รับเหมำช่วง 
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 Monitoring Environmental and social impact record  2017 -2018  บนัทึกกำรติดตำมผลกระทบสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
2017-2018 

 Stakeholder consultation record 2017 บนัทึกกำรปรึกษำหำรือกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 2017 

 Cost, Productivity, efficiency of Forest management record 2017-2018 บนัทึกต้นทนุ 
ผลผลิตและประสิทธิภำพในกำรจดักำรป่ำไม้ ปี 2017-2018 

 

8.5 - Interview and stakeholders input and treatment. 

กำรสมัภำษณ์และกำรระบผุู้มีสว่นได้สว่นเสยีและกำรดแูลจดักำร 

8.5.1 -  Interview(s) of involved people met during audit. กำรสมัภำษณ์ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในระหวำ่งกำรตรวจประเมิน 

 
During audit, auditor interviewed 1 owners, 1 GE manager, 13 GE staffs, 10 subcontractor and 
8 Group members, 2 NGOs, 8 local communities, 3 local government involved with economy, 
social and environment issue, 1 persons at representative existing ecosystem area. 

ในระหวำ่งกำรตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินท ำกำรสมัภำษณ์เจ้ำของบริษัท ผู้จดักำรกลุม่กำรจดักำร เจ้ำหน้ำทีข่องกลุม่จ ำนวน 13 
ทำ่น ผู้ รับเหมำชว่งจ ำนวน 10 ทำ่น กลุม่สมำชิกจ ำนวน 8 รำย หน่วยงำนอิสระจ ำนวน 2 รำย ชำวบ้ำนจ ำนวน 8 ทำ่น 
เจ้ำหน้ำที่รัฐจ ำนวน 3 ทำ่นที่เก่ียวข้องกบัประเด็นด้ำนเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม และ 
ในพืน้ที่ตวัแทนระบบนิเวศดัง้เดิมจ ำนวน 1 ทำ่น 
 

Remark: No permission from people who were interviewed to add their name in their table. So, the involved 
people name was not specified in this report.  

หมำยเหต:ุ ไมไ่ด้รับควำมเห็นชอบจำกกลุม่คนทีส่มัภำษณ์ในกำรใสร่ำยละเอียดลงในรำยงำนตำมตำรำงช้ำงลำ่งนี ้
ดงันัน้จงึไมป่รำกฎชื่อของผู้ถกูสมัภำษณ์ในรำยงำนฉบบันี ้ 
   
 

 

 

 

 

 

8.5.2 -  Stakeholders identification and consultation process กระบวนกำรชีบ้ง่และปรึกษำหำรือผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

 
Stakeholders were first identified during a pre-audit consultation (19-21 February 2018), then during the pre-
audit and formally consulted prior to the initial audit (21-24 May 2018). No comment was received from third 
parties prior to the initial audit.  
During the initial audit, audit team interviewed some important stakeholders and no negative comments were 
detected. (See below table). 

ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้ถกูชีบ้ง่ในระหวำ่งกำรปรึกษำหำรือในชว่งกำรตรวจก่อนกำรขอกำรรับรองจริงในระหวำ่งวนัที ่ 19-21 กมุภำพนัธ์ 2561 
จำกนัน้มีกำรด ำเนินกำรปรึกษำหำรืออยำ่งเป็นทำงกำรก่อนกำรตรวจประเมินในวนัที่ 21-24 พฤษภำคม 2561 
ไมพ่บประเด็นข้อคิดเห็นจำกผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีก่อนกำรตรวจประเมิน 
ในระหวำ่งกำรตรวจประเมินเพ่ือให้กำรรับรองนัน้ ทีมผู้ตรวจประเมินท ำกำรสมัภำษณ์ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียที่ส ำคญั 
ไมพ่บประเด็นข้อคิดเห็นในแงล่บในระหวำ่งกำรตรวจ (รำยละเอียดเพิ่มเติมดใูนตำรำงข้ำงลำ่งนี)้ 
 

8.5.3 -  Record of stakeholder received comments or complaints* 

บนัทึกขอ้คิดเห็นและขอ้ร้องเรียนจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
Stakeholders reference (name / type) 

 

date Received comment or complaints Theme (social, 
economy, 

environment) 

Checked 
on site? 
(YES or 

NO) 

Answer from the certificate holder Answer from Bureau Veritas 

 Institutions/individuals informed about the evaluation ผู้ ท่ีให้ข้อมลูส ำหรับใช้ในกำรประเมิน  

Involved people  (contracted by the company) 

category name Position 

Owner NA  

Manager   

Employee(s):   

Sub-contractors:   
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None       

 Individuals who were interviewed ผู้ ท่ีให้ข้อมลูจำกกำรสมัภำษณ์  

Department of Lands 

กรมท่ีดิน 
23 
may 
2018 

All title deeds are issued by Department of lands correctly.  Taxs were paid. The lands are agriculture area more than a 
rotation cycle of rubber plantation. There is no conflict and/or negative issue feedback from local community within this 
evaluation.  

พืน้ท่ีโฉนดทัง้หมดถกูออกให้โดยกรมท่ีดินอยำ่งถกูต้อง มีกำรช ำระภำษีครบถ้วน พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรมท่ีมีกำรปลกูไม้ยำงพำรำมำกกวำ่ 1 รอบตดัฟัน 
ไมม่ีประเด็นควำมขดัแย้งหรือประเด็นในแง่ลบจำกชมุชนในท้องถ่ินท่ีมำจำกพืน้ท่ีท่ีอยูใ่นกำรประเมินนี  ้

 

 

Social, 
Environment, 
Economy 

ดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม 

Yes All areas were checked the status of tittle deeds and interview stakeholder to ensure that there is no 
conflict or negative feedback before add into group member. 
Local maintenance taxes were paid completely following the payment list.  

 

พื้นท่ีทั้งหมดถูกตรวจสอบสถานะของท่ีดินและมีการตรวจสอบสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพื่อให้มัน่ใจวา่ไม่มีประเด็นความขดัแยง้หรือประเด็นในแง่ลบก่อนรับเขา้มาเป็นสมาขิก 
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีมีการช าระครบถว้นตามรายการท่ีสรุปไว ้

Comply with criteria 1.2, 
2.1, 4.4 

สอดคล้องตำมเกณฑ์ข้อท่ี 1.2, 

2.1, 4.4,  

 

 

Department of Lands, 
NGOs, local community, 
local government 

ท่ีดินจงัหวดั, หน่วยงานอิสระ, 
ชุมชนทอ้งถ่ิน, หน่วยงานรัฐทอ้งถ่ิน 

23 
May 
2018 

The conversion from natural forest area to plantation is not possible due to Thai government have policy to absolulely 
segregate the conservation area under governace before 1994 

กำรแปลงสภำพในพืน้ท่ีป่ำธรรมชำติเป็นไปไมไ่ด้เน่ืองจำกรัฐบำลไทยได้ออกนโยบำยในกำรแยกพืน้ท่ีอนรัุกษ์ให้อยูภ่ำยใต้กำรก ำกับดแูลของรัฐออกจำกพืน้ท่ีผลผลิตอยำ่งชดัเจนก่อนปี 
1994 
 

Environment  

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

Yes All areas are checked and confirmed that there is no conversion from natural forest area. 

พื้นท่ีทั้งหมดถูกตรวจสอบและยนืยนัวา่ไม่มีการแปลงสภาพจากป่าธรรมชาติมาเป็นแปลงปลูก 

Comply with criterion 
6.10, 10.9 

สอดคล้องตำม 6.10, 10.9 

NGOs  

(Princess Maha Chakri 
Sirindhorn Anthropology 
Centre),  

Provincial culture 

ศนูย์มนษุยวิทยำสธิินธร, วฒันธรรมจงัหวดั 

23 
May 
2018 

There is no INDIGENOUS PEOPLES within the evaluation areas. ไมม่ีคนพืน้ถ่ินหรือชนเผ่ำในพืน้ท่ีท่ีมีกำรประเมิน Social 

ด้ำนสงัคม 

YES. GE confirmed with NGOs and local culture and found that there are no indigenous peoples within these 
evaluation areas. 

กลุ่มหน่วยการจดัการไดรั้บการยนืยนักบัองคก์รอิสระและวฒันธรรมจงัหวดัวา่ไม่มีคนพื้นถ่ินในพื้นท่ีท่ีของการรับรอง 

Comply with Principle 3 

สอดคล้องตำมหลกัเกณฑ์ข้อท่ี 3 

Group member, subcontractor, 
Local community  

สมำชิกกลุม่, ผู้ รับเหมำ, ขมุชนท้องถ่ิน 

23-
24 
May 
2018 

Group member & subcontractor were provided training and communicated with group member and subcontractor to 
know and understand via Group member manual and procedure to implement FSC FM included health & safety 
instruction. 

However, during interview related subcontractors and GE staffs; they explained that it was not implemented 
and monitored for safety instruction. 

 

กลุม่กำรจดักำรจดัหำกำรฝึกอบรมและชีแ้จงกับสมำชิกกลุม่และผู้ รับเหมำเพ่ือให้ทรำบและเข้ำใจผ่ำนคู่มือสมำชิกและเอกสำรวิธีกำรปฏิบติัในกำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของ 
FSC รวมถึงแนวทำงปฏิบติัเก่ียวกบัสขุภำพและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 

อยำ่งไรก็ตำม ในระหวำ่งกำรสมัภำษณ์เจ้ำหน้ำท่ีของกลุม่กำรจดักำรและผู้ รับเหมำช่วง พบว่ำยงัไมมีกำรด ำเนินกำรและติดตำม 

Social, 
environment  

ดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

YES. GE provided training and communicated with group member and subcontractor to know and understand via Group 

member manual and procedure to implement FSC FM included health & safety instruction. 

Not Comply with criteria 
4.2.2 

ไมส่อดคล้องตำมหลกัเกณฑ์ข้อท่ี 
4.2.2 

Local community  

ชมุชนท้องถ่ิน 

23-
24 
May 
2018 

Local communities were given opportunity for hiring work with GE and provided training need to develop their skills. 

Local communities were informed for social impact during perform from their activities. There is no additional comment 
during and after they attend the consultation process. 

ชมุชนได้รับกำรแจ้งในกำรให้โอกำสในกำรท ำงำนร่วมกบั GE และได้รับกำรแจ้งถึงกำรจดัฝึกอบรมส ำหรับผู้ ท่ีสนใจในกำรพฒันำทกัษะในกำรท ำงำน  

ชมุชนุได้รับกำรแจ้งถึงผลกระทบต่อสงัคมต่อกิจกรรมของกลุม่กำรจดักำรระหวำ่งกำรด ำเนินกำรกิจกรรม 

Social 

ดา้นสังคม 

YES. GE gives the opportunity for working for local communities who interest to join with GE. 

GE has training provided to local communities who interest to develop their knowledge and skill in the 
forestry work. 

The social impact are identified and consulted with local communities. 

Comply with criteria 4.1, 
4.4 

สอดคล้องตำมหลกัเกณฑ์ข้อท่ี 
4.1, 4.4 
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ไมม่ีประเด็นข้อคิดเห็นเพิ่มเติมระหวำ่งและหลงัจำกกำรด ำเนินกำรกระบวนกำรปรึกษำหำรือ  กลุ่มการจดัการเปิดโอกาสในการท างานร่วมกบั GE และไดจ้ดัเตรียมหลกัสูตรฝึกอบรมส าหรับผูท่ี้สนใจในการเรียนรู้งานและพฒันาทกัษะส าหรับงานดา้นป่าไม้ 

 

RAOT 

กำรยำงแห่งประเทศไทย 

23 
May 
2018 

RAOT support the Rubber Replanting Aid Fund for farmer within these evaluation areas. Group members are 
implemented following RAOT requirement. There is no negative issue from their operation. 

องค์กรยำงแห่งประเทศไทยสนบัสนนุกองทนุเพ่ือสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงให้กบัเกษตรกรภำยใต้พืน้ท่ีท่ีประเมินนี ้
สมำชิกท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมีกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมเง่ือนไขและข้อตกลงกบักำรยำงแห่งประเทศไทย 
ไมพ่บประเด็นในแง่ลบจำกกำรด ำเนินกำรของสมำชิกกลุม่ท่ีอยูภ่ำยใต้กำรประเมินนี ้

Economy 

ดา้นเศรษฐกิจ 
YES The most of group members are supported by RAOT for rubber replanting aid fund. 

The operations are followed RAOT requirement.  

สมาชิกส่วนใหญ่ไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รยางแห่งประเทศไทยส าหรับกองทุนในการสงเคราะห์การท าสวนยาง การด าเนินการเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกยท. 

Comply with criteria 5.1, 
5.2 

สอดคล้องตำมเกณฑ์ท่ี 5.1, 

5.2   

Local environmental 
government 

เจา้หนา้ท่ีรัฐทอ้งถ่ินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

23 
May 
2018 

There is no negative issue found from their forestry activity impact to environment. No RTEs in the small rubber tree 
plantation within this evaluation.  
The HCVF issue was consulted by GE and they agree with GE that there is absence in the small rubber tree plantation 
within this evaluation. 
 

ไม่มีประเด็นในแง่ลบท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มถูกพบจากกิจกรรมป่าไม ้ 
ไม่มีพืชพนัธุส์ัตวห์ายาก ถูกคุมคาม ใกลสู้ญพนัธุ์ ในพื้นท่ีแปลงปลูกยางพาราขนาดเล็กภายในพื้นท่ีท่ีอยูใ่นการประเมินน้ี. 

ประเด็นเร่ืองป่าท่ีมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษสู์งถูกน ามาปรึกษาหารือ 
เจา้หนา้ท่ีมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกบักลุ่มการจดัการวา่ไม่มีอยูภ่ายในพื้นท่ีแปลงปลูกยางพาราขนาดเล็กภายในพื้นท่ีท่ีอยูใ่นการประเมินน้ี 
 

Environment. YES GE controlled all environmental issues that were identified via their management plan covering all criteria 
in Principle 6. 

The stakeholder consultation for HCVF identification was performed. 

กลุ่มการจดัการมีการควบคุมประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกบ่งช้ีผา่นแผนการจดัการครอบคลุมถึงหลกัเกณฑข์อ้ท่ี 6  

กระบวนการปรึกษาหารือส าหรับการช้ีบ่งไดถู้กด าเนินการ 

Comply with criteria 6.2, 
9.1, 9.2 
 

 Pha-Dam watershed 
protection group, officer of 
Royal forest department. 
(Existing representative 
ecosystem) 

 กลุ่มพทิกัษพ์ื้นท่ีตน้น ้ าผาด า, 
เจา้หนา้ท่ีกรมป่าไม ้
(ระบบนิเวศตวัแทนท่ีอยูใ่นพื้นท่ี) 

24 
May 
2018 

GE support and enhance the existing ecosystem via 5 year plan  at Pha dum watershed forest  
กลุ่มการจดัการสนับสนุนและส่งเสริมนิเวศดั้งเดิมผา่นแผนการสนบัสนุน 5 ปี ท่ีพื้นท่ีป่าตน้น ้ าผาด า 

Environment YES GE has planned to promote and enhance the existing ecosystem in Songkhla province. The significant 

representative ecosystems at landscape level have been identified at Pha Dum forest that is watershed & upstream 
source. 

กลุ่มการจดัการมีการวางแผนและด าเนินการส่งเสริมพื้นท่ีตวัแทนดั้งเดิมในจงัหวดัสงขลา ท่ีบริเวณป่าตน้น ้ าผาด า 

 

Comply with Criteria  
6.4 

 Individuals who contributed information in writing ผู้ ท่ีให้ข้อมลูเป็นเอกสำรหรือลำยลกัษณ์อกัษร  

None ไม่มี       

8.6 - Other evaluation techniques* การใชเ้ทคนิคอ่ืนๆ ในการตรวจประเมิน  

No additional techniques were employed for evaluation. ไม่มีการใชเ้ทคนิคอื่นๆ เพิม่เติมสาหรับการตรวจประเมิน 

 

8.7 - Synthesis on the conduct of the audit and closing meeting 

การสังเคราะห์เก่ียวกบัการด าเนินการตรวจสอบและการปิดการประชุม  
The closing meeting was carried out on May 24, 2018 at Siam Fibreboard Co.,ltd. in Hatyai district, Songkhla 
province. Forest manager and group entity team were attended the initial audit closing meeting.  
Audit team leader takes the chair of the closing meeting. On behalf of the audit team, team leader say thank 
you for all participants and for their assistance and hospitality. Then, the audit team presented the total seven 
(7) nonconformities, one (1) major and six (6) minors. The audit team explained the evidence and the details 
that were found during the 3-day audit. The major nonconformity must be closed within 90 days which not later 
than August 24, 2018 and minor nonconformity must be closed within 12 months after the last day of this 
audit. The forest manager and team understand and accept all of nonconformities. However, audit team leader 
explained regard to complain and appeal mechanism if any. Finally, audit team leader explained regard to the 
certification system, correction, corrective action, follow up audit and the timeline for issuing the certificate. All 
participants acknowledge and the meeting was closed.  

การประชุมปิดการตรวจประเมิน ด าเนินการเม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 ณ บริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จ ากดั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ผูจ้ดัการป่าไมแ้ละทีมงานไดเ้ขา้ร่วมการประชุม  
หวัหนา้ทีมตรวจประเมินเป็นประธานในการประชุมปิดการตรวจประเมิน ในนามของทีมตรวจประเมิน 
หวัหนา้ทีมกล่าวขอบคุณทุกท่านท่ีเขา้ร่วมรับการตรวจประเมินและความช่วยเหลือและการใหก้ารตอนรับเป็นอยา่งดี 
จากนั้นทีมผูต้รวจประเมินไดน้ าเสนอความประเดน็ความไม่สอดคลอ้งทั้งหมด 7 ประเดน็ ระดบัเมเจอร์ 1 ประเดน็ และระดบัไมเนอร์ 6 ประเดน็ 
ทีมตรวจประเมินไดช้ี้แจงหลกัฐานและรายละเอียดท่ีพบในระหวา่งการตรวจประเมินทั้ง 2 วนั ประเดน็ความไม่สอดคลอ้งระดบัเมเจอร์จะตอ้งปิดภายใน 90 
วนัซ่ึงจะตอ้งไม่ชา้กว่าวนัท่ี 24 สิงหาคม 2561 ส่วนประเดน็ความไม่สอดคลอ้งในระดบัไมเนอร์จะตอ้งปิดภายใน 12 
เดือนหลงัจากวนัสุดทา้ยของการตรวจประเมินน้ี ผูจ้ดัการป่าไมแ้ละทีมงานเขา้ใจและยอมรับประเดน็ความไม่สอดคลอ้งทั้งหมด 
อยา่งไรก็ตามหวัหนา้ทีมตรวจประเมินไดอ้ธิบายถึงกลไกการร้องเรียนและการอุทธรณ์หากมี 
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ในตอนทา้ยหวัหนา้ทีมตรวจประเมินไดอ้ธิบายเก่ียวกบัระบบการใหก้ารรับรอง การด าเนินการแกไ้ข การติดตามผลและระยะเวลาในการออกใบรับรอง 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนรับทราบและปิดการประชุม 
 

9 - Audit team observations ประเด็นที่ตรวจพบโดยทีมผู้ตรวจประเมิน 

9.1 - Evaluation results with reference to the FSC referential / standard by criteria 
ผลกำรประเมินตำมหลกัเกณฑ์มำตรฐำนของ FSC  

 

PRINCIPLE 1: Compliance with law and FSC Principles 

Criterion 1.1: Organizations can access the local and national regulations and legislation included international 
regulations included ILO code of practice: Safety and health in forestry work. All applicable legal and other 
requirements are collected and presented through the list of legal and regulatory requirement. The necessary 
actions following legal were concluded and demonstrated into the evaluation of compliance format. Including 
communicate to relevant persons to ensure that they have sufficient knowledge and understanding of the 
process that is under this asssement.  
 

เกณฑท่ี์ 1.1: องคก์รสามารถเขา้ถึงขอ้ก าหนดและกฏหมายระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ รวมถึงขอ้ก าหนดนานาชาติ 
และกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัความปลอดภยัและสุขภาพในงานดา้นป่าไมต้ามขอ้แนะน าของ ILO องคก์รมีการรวบรวมและน าเสนอผา่นรายการกฎหมายและระเบียบอ่ืนๆ 
ไวอ้ยา่งครบถว้น มีการสรุปส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการตามกฎหมายในรูปของแบบประเมินความสอดคลอ้งกบักฎหมาย เทียบกบักิจกรรมขององคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 
รวมถึงมีการช้ีแจงใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือใหแ้น่ใจวา่คนท่ีเก่ียวขอ้งจะมีความรู้ความเขา้ใจเพียงพอในการด าเนินการตามกระบวนการท่ีอยูภ่ายใตก้ารประเมินน้ี   
Criterion 1.2: A payment of taxes such as company tax, land maintenance tax for each compartment, vehicle 
taxes were paid. Sampling record of all tax, the evidences are available. Interviewed local authority of land, 
there is no negative issue or conflict from tax payment under this assessment. 

เกณฑ ์ 1.2: ในประเดน็เก่ียวกบัการช าระภาษีตามท่ีกฏหมายก าหนด มีการช าระภาษียานพาหนะ, ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี และภาษีของบริษทัฯ 
จากการสุ่มทวนสอบหลกัฐาน พบหลกัฐานครบถว้น จากการสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีท่ีดินทอ้งท่ี 
ไม่พบประเด็นความขดัแยง้หรือประเด็นในแง่ลบเก่ียวกบัการช าระค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ  
Criterion 1.3: Organization has kept a copy of the all the binding International agreements including Safety and 
Health in Forest work, ILO Code of practice, 1998. The information was concluded and informed to group 
member and relevant workers, the record were checked and available. Each group member is well known 
such agreement during verified by interview.  

เกณฑ ์1.3: องคก์รมีการเก็บส าเนาของมาตรฐานระหวา่งประเทศ รวมถึง มาตรฐานการจดัการในงานดา้นป่าไมข้อง ILO  
ขอ้มูลถูกสรุปและแจง้ไปยงัสมาชิกและคนงานท่ีเก่ียวขอ้ง. บนัทึกถูกตรวจสอบและพบในระหวา่งการตรวจ. 
สมาชิกแต่ละกลุ่มมีความเขา้ใจเป็นอยา่งดีเก่ียวกบัรายละเอียดผา่นการสัมภาษณ์  
Criterion 1.4: NO conflicts between FSC principles and criteria and laws, regulation were existed, which was 
verified by the interview for forest managers and local forest administration.  

เกณฑ ์1.4: ในการทวนสอบขององคก์รและผูต้รวจประเมิน ไม่พบความขดัแยง้ระหวา่ง ขอ้ก าหนด กฏหมาย และขอ้ก าหนดและเกณฑข์อง FSC  
Criterion 1.5: Organization established the illegal activities control procedure included actions taken; Each 
group member monitor daily for illegal activities prevention via rubber tapping outsourcing provider. Interview 
related stakeholder at the sampled FMUs, there are no illegal or unauthorized activities taken place in the 
forest area under evaluation.  

เกณฑ ์ 1.5: องคก์รมีการก าหนดแนวทางในการควบคุมกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายรวมถึงแนวทางในการด าเนินการ 
สมาชิกกลุ่มแต่ละคนมีการติดตามรายวนัเพ่ือป้องกนักิจกรรมท่ีผิดกฎหมายผา่นผูรั้บเหมาท่ีมาด าเนินการกรีดยาง. 
สัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งในหน่วการจดัการท่ีสุ่มข้ึน พบวา่ไม่มีกิจกรรมผิดกฎหมายหรือไม่ไดรั้บอนุญาตในพ้ืนท่ีสวนป่าภายใตก้ารประเมินน้ี  
Criterion 1.6: The FSC Policy is established by GE to demonstrate the long-term commitment to FSC principle 
and criteria. At the time of initial audit, no activity of the group entity was observed conflict with the FSC 
Principles & Criteria in and outside the forest area under assessment. The group entity disclosure all 
necessary information at the time of initial audit.  

เกณฑ ์ 1.6: นโยบาย FSC ไดถู้กจดัตั้งข้ึนโดยหน่วยการจดัการกลุ่มเพ่ือแสดงความมุ่งมัน่ในระยะยาวเก่ียวกบัขอ้กาหนดและกฎเกณฑข์อง FSC. 
ในระหวา่งการตรวจประเมินเพ่ือใหก้ารรับรองคร้ังแรก ไม่มีกิจกรรมของกลุ่มท่ีมีความขดัแยง้กบัขอ้กาหนดและเกณฑข์อง FSC 



 

SF36 FSC public report IA template rev2.1 34 / 61 February, 27 2018 

ภายในและภายนอกของสวนป่าภายใตก้ารประเมินผล 
หน่วยการจดัการกลุ่มมีการเปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดท่ีจาเป็นในช่วงเวลาการตรวจประเมินเพ่ือใหก้ารรับรองคร้ังแรก  
 
PRINCIPLE 2: Tenure and use rights and responsibilities 

Criterion 2.1: The organization demonstrated clearly evidence of long-term use rights to manage the 
plantations. The documents are issued by the Thai government. Auditor performed stakeholder consultation 
process during this assessment via interview. The result is no negative issue found under these evaluation 
areas  

เกณฑ ์ 2.1: องคก์ารแสดงหลกัฐานในการใชสิ้ทธ์ิในระยะยาวบนพ้ืนท่ีภายในหน่วยจดัการป่าไม ้
ผา่นบนัทึกเอกสารโฉนดและเอกสารสิทธ์ิในการใชป้ระโยชนท่ี์ดินท่ีออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศไทย 
ผูต้รวจประเมินด าเนินการกระบวนการปรึกษาหารือกบัหน่วยงานราชการทอ้งถ่ินเก่ียวกบัท่ีดินในระหวา่งการตรวจประเมินผา่นการสัมภาษณ์ 
ผลจาการสัมภาษณ์พบวา่ไม่มีประเด็นในดา้นลบหรือประเดน็ความขดัแยง้ภายใตพ้ื้นท่ีท่ีถูกประเมิน 
 
Criterion 2.2: There is no customary tenure, land use rights under this assessment. All compartments have the 
long-term use rights to manage their plantation.  

เกณฑ ์2.2: ชุมชนทอ้งถ่ินไม่ไดรั้บสิทธ์ิในการครอบครองและใชป้ระโยชนใ์นท่ีดินตามประเพณี ทุกแปลงมีสิทธ์ิในระยะยาวในการจดัการสวนป่าของตนเอง 
Criterion 2.3: No any dispute of relating to tenure and land use right in the area under evaluation. However, 
the group entity has established dispute management procedure for handling of disputes. The procedure 
requires consulting with local authority in case any dispute is raised.  
 

เกณฑ ์ 2.3: ไม่พบขอ้พิพาทใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการครอบครอง และสิทธิการใชท่ี้ดินในพ้ืนท่ีภายใตก้ารประเมินผล อยา่งไรก็ตาม 
กลุ่มกิจการไดจ้ดัตั้งระเบียบวิธีการจดัการขอ้พิพาทเพ่ือใชใ้นการจดัการเม่ือพบประเดน็ขอ้ขดัแยง้ 
โดยมีการก าหนดใหมี้การปรึกษาหารือกบัหน่วยงานราชการทอ้งถ่ินเม่ือมีประเด็นพิพาทเกิดข้ึน  
 
PRINCIPLE 3: Indigenous Peoples’ Rights 

 
Based on the Sirindhorn Anthropological Center report. (Public organization) via website  
http://www.sac.or.th/databases/ethnicredb/index.php, including inquiries to provincial cultural offices and 
interviews them during initial audit. There is no indigenous people or minority groups within, or adjacent to, the 
forest management area under this evaluation.  

จากการทวนสอบขอ้มูลจากรายงานของศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร (องคก์รมหาชน) ผา่นเวปไซต ์ http://www.sac.or.th/databases/ethnicredb/index.php, 
รวมถึงการสอบถามไปยงัส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั, รวมถึงการสัมภาษณบุ์คคลเหล่าน้ีในระหวา่งการตรวจประเมิน 
พบวา่ไม่มีหลกัฐานหรือขอ้มูลของคนพ้ืนถ่ินและชนกลุ่มนอ้ยในพ้ืนท่ีท่ีขอการรับรอง  
 
PRINCIPLE 4: Community relations and worker's rights 

 
Criterion 4.1: The GE and group members offers job and employment opportunities for local people. 
Documented evidence also shows that the majority of the workforce is sourced from local communities.  
For training, They allows the community to participate in workshops such as First aids training programs, skills 
training in tapping rubber for maximum productivity, preservation of wood from the rubber tapping  and 
harvesting technique.  Interviews with local villagers, they confirmed that local people are given equal 
opportunity to work in the plantations. Documented evidence also shows that the majority of the workforce is 
sourced from local communities.  

เกณฑท่ี์ 4.1: มีการก าหนดเสนอโอกาสในการจา้งงานและการสร้างงาน สร้างอาชีพใหแ้ก่คนในทอ้งถ่ิน 
จากการทวนสอบหลกัฐานการจา้งงานพบวา่คนงานส่วนใหญ่เป็นคนพ้ืนท่ีท่ีอยุใ่นชุมชน ในดา้นการฝึกอบรมและใหค้วามรู้แก่ชุมชน 
พบวา่มีหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้ร่วมในการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบักิจกรรมในพ้ืนท่ีสวนป่า อาทิเช่น การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้, 
การฝึกทกัษะในการกรีดยางเพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตสูงสุด, การถนอมเน้ือไมจ้ากการกรีดยางและกาท าไม ้ จากการสัมภาษณ์ชาวบา้น 
ไดรั้บการยนืยนัวา่ชาวบา้นไดรั้บโอกาสโดยเท่าเทียมในการท างานใหก้บักลุ่มสมาชิกกลุ่มน้ี 
  
Criterion 4.2: The Organization collected national and international legislation for health and safety included 
ILO code of practice in forestry work completely. All applicable requirements are identified and applied in the 
organization's procedure and group member manual. The procedure for health and safety has been written in 
SFC-PM-QES-09 Rev.3 dated 19 May 2018 on page 20 onward. The procedure covers all sivilculture 
activities such as Land preparation, line and spacing, planting and replanting, weed control by manual, tractor 
and chemical, fertilizer inputs, Harvesting, growing and yield survey, rubber tapping, falling down, logging and 
transportation 
The annual training plan is defined. It covers the knowledge of occupational health and safety, first aid and 
sustainable forest management in accordance with FSC standards for employees and worker. The 
organization established appropriate emergency procedures (e.g. first aid). Training records on safety for the 
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forest management activities are recorded following training matrix for GM (SFC-BF-HR-03-12), all group 
members (GM0001 -GM0169) were recorded. Meanwhile, training records of sub-contractor were recorded in 
SFC-BF-HR-03-03 
 The accident record are available. PPEs were defined and provided for forest management activities. 
Additionally, GE provides accident insurance for the members of group, workers and subcontractors. (Policy 
no.0222462406 AIG valid 15/2/2019)  
 

However, during the on-site inspection auditor team found that no evidence showed the forest management 
activities are implemented consistent with health and safety procedures. For example,  

- At plot no.SFC0231 (GM0131), no result of evaluation of consistency on weeding control by machinery 
(subcontractor) activities. 

- At plot no.SFC0198 (GM0090), no result of evaluation of consistency on harvesting and land preparation 
activities.  

Interview related subcontractors and GE’s staffs; they explained that it was not implemented and monitored. 

Due to most of the forest management activities are performed by several workers and sub-contractors, it 
affects a wide area and this is the fundamental failure in a significant part of the applied management system. 
Therefore, MAJOR nonconformity was raised against indicator 4.2.2 

 

เกณฑท่ี์ 4.2: องคก์รมีการรวบรวมกฎหมายขอ้กาหนดดา้นสุขภาพและความปลอดภยัทั้งระดบัประเทศและนานาชาติ อาทิเช่น ILO ไวอ้ยา่งครบถว้น 
องคก์รมีการช้ีบ่งและประยกุตใ์ชใ้นเอกสารการปฏิบติังานขององคก์รและคู่มือของสมาชิกอยา่งครบถว้น. 
เอกสารดา้นความปลอดภยัมีการจดัท าข้ึนโดยครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดท่ีอยูใ่นวนวฒัน ์ องคก์รมีการก าหนดแผนการฝึกอบรมประจ าปี 
ครอบคลุมถึงความรู้ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน, การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนืตามมาตรฐานของ FSC 
ครอบคลุมพนกังานและลูกจา้ง องคก์รมีการก าหนดแนวทางในการจดัการกบัเหตุฉุกเฉิน อาทิเช่น การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ไวอ้ยา่งชดัเจน 
บนัทึกการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัถูกบนัทึกไวต้ามเมตริกซ์การฝึกอบรมครอบคลุมถึงเจา้หนา้ท่ีของกลุ่มและสมาชิกทั้งหมดรวมถึงผูรั้บเหมาช่วง 
 
 บนัทึกอุบติัเหตุมีการรวบรวมและบนัทึกไว ้องคก์รมีการก าหนดและจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
 
อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งการตรวจท่ีพ้ืนท่ีปฏิบติังาน พบวา่กลุ่มการจดัการป่าไม ้
ไม่สามารถแสดงหลกัฐานใหเ้ห็นไดว้า่ผูรั้บเหมามีการด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทางดา้นความปลอดภยั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล อาทิเช่น กิจกรรมการก าจดัวชัพืชในแปลงหมายเลข SFC0231 ของสมาชิกเลขท่ี GM0131 และ 
กิจกรรมการท าไมแ้ละเตรียมพ้ืนท่ีในแปลงหมายเลข SFC0198 ของสมาชิกเลขท่ี GM0090.  
จากการสัมภาษณ์ผูรั้บเหมาท่ีเก่ียวขอ้งและเจา้หนา้ท่ีภาคสนามของกลุ่มการจดัการ 
พบวา่ยงัไม่มีการน าหลกัเกณฑท่ี์ทางกลุ่มก าหนดข้ึนไปด าเนินการและติดตามการด าเนินการ 
เน่ืองจากกิจกรรมส่วนใหญ่จะด าเนินการโดยคนงานและผูรั้บเหมาช่วงกลุ่มน้ี ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความลม้เหลวต่อระบบการจดัการโดยรวม 
จึงออกเป็นประเดน็ความไม่สอดคลอ้งในระดบัเมเจอร์ตามดชันีช้ีวดัขอ้ท่ี 4.2.2  
 
Criterion 4.3:  
The policy on rights of the workers to organise and voluntarily negotiate with their employers is described in 
the management plan. At the time of assessment, no grievance issue was raised and no evidence of unfair 
payment was detected. 
 

เกณฑท่ี์ 4.3: กลุ่มการจดัการมีการก าหนดสิทธ์ิของคนงานในการจดัการและเจรจาต่อรองอยา่งสมคัรใจกบันายจา้ง โดยระบุไวใ้นแผนการจดัการ 
ในขณะท่ีท าการตรวจประเมิน, ไม่พบประเดน็ความขดัแยง้ทางดา้นแรงงานหรือหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการจ่ายค่าจา้งไม่เป็นธรรม 
 
Criterion 4.4: The GE has stakeholders list with contract details such as address and phone number. There 
are 100 names of stakeholder. The GE also plans to conduct the formal meeting with stakeholders once a 
year, the latest has been conducted at Thapo sub-district and Thungmho sub-district on 16 October 2017. 
Moreover, the GE representative participates the monthly meeting of local communities regularly. In case 
there are issues, it will be recorded in SFC-WI-RM-10 Rev.01, for example, on 18 May 2018, the road 
maintenance issue was mentioned. 
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During audit in sampled FMUs of GM no.0090 compartment no.SFC0198, They controlled load weight and 
avoid to working in the night. Interview local community people, they are informed via the consultation process 
for harvesting operation. The result is satisfactory. There is no road damage 

 
 

เกณฑ์ที่ 4.4: ทำงกลุ่มกำรจดักำรมีกำรจดัท ำรำยช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลมุถงึรำยละเอียด อำทิเช่นช่ือที่อยู่และเบอร์ติดต่อ จ ำนวน 100 รำย 
โดยมีแผนในกำรด ำเนินกำรประชมุอย่ำงเป็นทำงกำรอย่ำงน้อยปีละ  1 ครัง้ กำรด ำเนินกำรล่ำสดุถกูท ำขึน้ท่ีต ำบลท่ำโพธ์และต ำบลทุ่งหมอในวนัท่ี 16 ตลุำคม 
2560 นอกจำกนัน้ ตวัแทนของกลุ่มกำรจดักำรได้ด ำเนินกำรเข้ำร่วมประชมุกบัท้องถิ่นเดือนละ 1 ครัง้ ในกรณีท่ีพบประเด็น จะมีกำรบนัทกึในแบบฟอร์ม SFC-WI-
RM-10 ฉบบัแก้ไขครัง้ที่ 1 ตวัอยำ่งเช่น บนัทกึของวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 ประเด็นเร่ืองของกำรบ ำรุงรักษำถนนถกูระบไุว้ ในระหว่ำงกำรตรวจ 
จึงท ำกำรสุ่มแปลงทีอ่ำจจะเกิดผลกระทบ เช่น แปลงที่ SFC0198 ของสมำชิกเลขที ่ GM0090 
พบว่ำสมำชิกมีกำรควบคมุน ำ้หนกับรรทกุและหลีกเลี่ยงกำรทำงำนในเวลำกลำงคืน ไม่พบสภำพถนนช ำรุดเสียหำย จำกกำรสมัภำษณ์ชำวบ้ำนในพืน้ท่ี พบว่ำ 
ได้รับกำรแจ้งผ่ำนกระบวนกำรปรึกษำหำรือเก่ียวกบักำรท ำไม้ ผลจำกกำรด ำเนินกำรเป็นท่ีน่ำพอใจ ไม่มีควำมเสียหำยที่เกิดกบัถนน  
Criterion 4.5: Local community and local farmer have channel to inform complaints or suggestion directly via 
group member and group entity. Information board is installed for each compartment. The contract person and 
number is also provided publicly available. Interviewed local communities mentioned that there is no any 
complaints or negative issues.  

เกณฑ์ 4.5 : ชำวบ้ำนมีช่องทำงในกำรเสนอแนะหรือร้องเรียนได้โดยตรงไปยงัสวนป่ำผ่ำนกลุ่มกำรจดักำรหรือสมำชิก. 
บอร์ดประชำสมัพนัธ์ถกูติดตัง้ในแต่ละแปลง ช่ือและเบอร์ของผู้ตดิต่อมีกำรระบไุว้อย่ำงเปิดเผย. จำกกำรสมัภำษณ์ชำวบ้ำนในพืน้ท่ี 
ได้กล่ำวถงึข้อร้องเรียนและควำมต้องกำรในอดีตที่ได้เสนอต่อองค์กร โดยทัว่ไปชำวบ้ำนพงึพอใจต่อแนวทำงที่องค์กรจดักำรข้อร้องเรียนเหล่ำนัน้ 
สิ่งที่พบครัง้นีม้ีควำมสอดคล้องกนัในทกุชมุชนและเกษตรกรที่เข้ำไปสมัภำษณ์  
PRINCIPLE 5: Benefits from the Forest 

Criterion 5.1. to 5.6:  
 
The GE has record of all operation costs. (Seen the detail of budget and operation cost). The budget of 
operation costs includes environmental and social costs. 
 
For rubber plantation, the latex is main commercial value. However, some of the members of the group 
produce other products within their area such as agroforestry (e.g. rice, pineapple, fruit trees) 
Seen the harvesting procedure that describes the guideline to minimize waste, timber degradation and 
damage to the forest stand and other resources. 
  
The group has the policy not allowed their members to use fire for burning of biomass after harvesting. There 
was no evidence of burning during the on-site audit. 
 
There is the harvesting procedure with guideline for maintaining and protecting the value of forest services and 
resources, watercourses and watersheds such as how to manage the buffer zone along the banks of the water 
body. And also seen the policy and the guideline for implementation to minimize any potential negative impact 
on the forest services or resources through adequate implementation of forest management activities. 
 
The GE has the 20 years harvesting plan that annual harvest rate does not exceed the mean annual 
increment (MAI). 
 

กลุ่มกำรจดักำรมีบนัทกึเก่ียวกบัต้นทนุในกำรด ำเนินกำร (รำยละเอียดตำมงบประมำณและต้นทนุในกำรด ำเนินกำร) 
งบประมำณของต้นทนุในกำรด ำเนินกำรรวมถงึต้นทนุทำงด้ำนสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
ส ำหรับกำรปลกูไม้ยำงพำรำ, น ำ้ยำงเป็นผลิตภณัฑ์หลกัในเชิงพำณิชย์ อย่ำงไรก็ตำม สมำชิกบำงคน มีกำรผลิตสินค้ำอื่นภำยในพืน้ท่ีที่ตรวจประเมิน อำทิเช่น 
วนเกษตร (เช่น ข้ำว, สบัปะรด, ผลไม้) ในส่วนของระเบียบปฏิบตัิในกำรท ำไม้มีกำรระบแุนวทำงในกำรลดของเสีย, ป่ำเสื่อมโทรม 
และกำรท ำลำยไม้ยืนต้นและแหล่งทรัพยำกร ให้น้อยท่ีสดุ 
ทำงกลุ่มมีนโยบำยห้ำมมิให้สมำชิกใช้ไฟในกำรเผำไหม้หลงักำรท ำไม้ ในระหว่ำงกำรตรวจประเมินในพืน้ท่ีปฏิบตัิงำนจริง 
ไม่พบหลกัฐำนกำรเผำท ำลำยภำยในพืน้ท่ี 
นอกจำกนัน้ มีกำรระบแุนวทำงในกำรรักษำรวมถงึกำรปกป้องทรัพยำกรและกำรให้บริกำรทำงด้ำนป่ำไม้ในระเบียบปฏิบตัิในกำรท ำไม้ อำทิเช่น 
แนวทำงในกำรจดักำรกบับพัเฟอร์โซนริมสองฝ่ังล ำห้วยของแหล่งน ำ้ 
ในส่วนของนโยบำยและแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเพ่ือลดผลกระทบในแง่ลบในกำรให้บริกำรป่ำไม้หรือทรัพยำกรผ่ำนกำรด ำเนินกำรที่เพียงพอในกิจกรรมกำรจดั
กำรป่ำไม้ 
ทำงกลุ่มกำรจดักำรมีแผนกำรท ำไม้ 20 ปี  โดยมีอตัรำกำรท ำไม้เฉลี่ยต่อปีไม่เกินกว่ำควำมเพ่ิมพนูเฉลี่ยรำยปี 
 
 
PRINCIPLE 6: Environmental Impact 
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Criterion 6.1  
GE had identified and assessment potential impacts on the environment covering all forest activities. The key 
potential environmental impacts were identified such as landscapes, biological diversity especially RTEs, water 

resources & soils included chemical usage etc. The mitigation actions are defined and communicated clearly to 
reduce impact to environment.  
 
เกณฑ์ท่ี 6.1 

กลุม่กำรจดักำรมีกำรชีบ้ง่และประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นไปได้ครอบคลมุกิจกรรมภำยในสวนป่ำทัง้หมด. ประเด็นผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมท่ีอำจจะเกิดขึน้หลกัถกูชีบ้ง่ 
อำทิเช่น ข้อมลูลกัษณะของพืน้ท่ี, ข้อมลูประเมินควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพโดยเฉพำะพืชพนัธุ์สตัว์หำยำก ถกูคกุคำม ใกล้สญูพนัธุ์, แหลง่น ำ้และดินรวมถึงกำรใช้สำรเคมี อ่ืนๆ 
เป็นต้น มำตรกำรในกำรลดผลกระทบมีกำรระบอุยำ่งชดัเจนเพื่อลดผลกระทบท่ีมีตอ่สิ่งแวดล้อม 
กำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะถกูด ำเนินกำรก่อนกำรรับเข้ำมำเป็นสมำชิกของกลุม่ตำมแบบฟอร์มกำรสมคัรสมำชิกและก่อนเข้ำไปรบกวนในพืน้ท่ี  
 
Criterion 6.2  
GE was surveyed and assessed biodiversity and presence of rare, threatened or endangered species 
covering all FMUs on October 2017. There is no evidence of presence of rare, threatened or endangered 
species and potential habitats on the basis of the best available information at local level. Interview Provincial 
Office of Environment and Resources, Sub-district Administration Organization and local NGOs and local 
communities, They agree with the assessment results of the organization because of it is a very small plot of 
land and no presence of RTE species. 
  

พวกเขาไดมี้การส ารวจและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและการมีอยูข่องสายพนัธุห์ายาก 
ถูกคุมคามหรือใกลสู้ญพนัธค์รอบคลุมทุกการจดัการสวนป่าของสมาชิกในกลุ่มการรับรอง แลว้เสร็จในเดือน ตุลาคม 2560 จากรายงานมีผลสรุปวา่ 
ไม่พบการมีอยูข่องสายพนัธุห์ายาก ถูกคุมคามหรือใกลสู้ญพนัธแ์ละแหล่งท่ีอยูอ่าศยัท่ีเป็นไปไดบ้นขอ้มูลท่ีมีการส ารวจในระดบัทอ้งถ่ิน. 
จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั, อบต.และหน่วยงานอิสระทอ้งถ่ินและชุมชน, 
พวกเขาเห็นดว้ยกบัผลการประเมินขององคก์รเน่ืองจากพ้ืนท่ีแปลงมีขนาดเลก็มากท่ีเป็นพ้ืนท่ีเอกสารสิทธ์ิ และไม่มีสายพนัธุห์ายาก 
ถูกคุมคามหรือใกลสู้ญพนัธมี์อยูพ้ื่นท่ีดงักล่าว  
 
Criterion 6.3 Ecology in rubber plantations are not complicated. Because of it is monoculture. Members 
maintain their own ecosystems in rubber plantations and were supported the knowledge and informaiton by 
GE. GE defined into group member manual and group member contract to demonstrate that they will 
regenerate the plantation within 2 years after harvested.  
GE setup plan to survey and monitor biodiversity by yearly although there is no presence of rare, threatened 
or endangered species  
 

ระบบนิเวศนใ์นแปลงปลูกยางพารา ไม่ไดมี้ความซบัซอ้น เน่ืองจากเป็นแปลงปลูกพืชชนิดเดียว สมาชิกดูแลรักษาระบบนิเวศนใ์นแปลงปลูกยางพาราของตนเอง 
โดยไดรั้บการสนบัสนุนขอ้มูลและความรู้จาก GE  องคก์รระบุในคู่มือและสัญญาของสมาชิกเพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่สมาชิกจะมีการปลูกไมภ้ายใน 2 
ปีหลงัจากการท าไม.้ องคก์รมีการจดัท าแผนในการส ารวจและติดตามความหลากหลายทางชีวภาพทุกปีแมว้า่จะไม่ปรากฎวา่พบการมีอยูข่องสายพนัธุห์ายาก 
ถูกคุมคามหรือใกลสู้ญพนัธุ ์
 
Criterion 6.4 Each FMU is less than 50 ha. Therefore, there is no any conservation area within members’ 
plantation. The GE has cooperated with Pha dum watershed forest protection group and  forest department to 
perform and support reforestation and afforestation activities for conservation purpose following set-aside 
requirements outside the management unit as a representative sample of the existing ecosystem in the 
evaluation area. The applied area is a watershed forest in the Pha Khao Wang Pha National Reserved Forest. 
The local species will be planted in the sample area.The activities of this project include seedling, planting, 
maintaining and protecting within the allowed area. The project has been planned for 5 years.  
 

เน่ืองจากหน่วยการจดัการป่าไมข้องแต่ละสมาชิกกลุ่มมีขนาดนอ้ยกวา่ 50 แฮกแตร์ ดงันั้นจึงไม่มีพ้ืนท่ีอนุรักษใ์ด ๆ ภายในสวนของสมาชิก 
กลุ่มจึงไดป้ระสานและเขา้ร่วมกบักองก าลงัพิทกัษป่์าผาด าและกรมป่าไม ้
เพ่ือด าเนินการและสนบัสนุนการปลูกป่าและกิจกรรมปลูกป่าเพ่ือการอนุรักษต์ามขอ้ก าหนดดา้นการหาพ้ืนท่ีตวัอยา่งภายนอกหน่วยการจดัการป่าไม ้
เพ่ือเป็นตวัแทนของระบบนิเวศท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ีประเมินผล พ้ืนท่ีท่ีเขา้ไปด าเนินการเป็นพ้ืนท่ีป่าตน้น ้าผาด าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาวงัพา 
โครงการจะปลูกไมส้ายพนัธุท์อ้งถ่ินในพ้ืนท่ี  กิจกรรมการด าเนินงานของโครงการน้ี ไดแ้ก่ การเพาะตน้กลา้ การปลูก การบ ารุงรักษาและการปกป้อง 
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ภายในพ้ืนท่ีท่ีเขา้ร่วม โครงการน้ีไดมี้การวางแผนไวเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี  
 
Criterion 6.5 The written guidelines and procedure for soil erosion control minimize forest damage during 
plating, weeding, maintenance, harvesting and transportation are defined clearly into the rubber tree plantation 
manual and group member manual 

ในคู่มือการปลูกไมย้างพาราและคู่มือของสมาชิกมีการระบุอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัแนวทางและขอ้แนะน าในการควบคุมการพงัทลายของดินใหเ้กิดความเสียหายกบัป่า
ไมใ้หน้อ้ยท่ีสุดในระหวา่งการปลูก, การก าจดัวชัพืช, การบ ารุงรักษา, การท าไมแ้ละการขนส่ง  
  
Criterion 6.6 The Rubber tree plantation manual and group member manual are defined the chemical list that 
can be used within the activities under evaluation. Auditor verified and found that there is only formic acid for 
rubber tapping, glyphosate for herbicide that is not included in the FSC-STD-30-001a.  
During on site audit and interview sampling group members, there is no forbidden chemical product used as 
described by FSC.  

ในคู่มือการปลูกไมย้างพาราและคู่มือของสมาขิกมีการระบุอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัรายการสารเคมีซ่ึงสามารถใชไ้ดภ้ายในพ้ืนท่ีภายใตก้ารประเมิน. 
ผูต้รวจประเมินทวนสอบและพบวา่มีการใชก้รดฟอร์มิกในกิจกรรมกรีดยาง, ไกลโฟเซท ใชใ้นการก าจดัวชัพืชซ่ึงไม่ถูกระบุวา่เป็นสารเคมีตอ้งหา้มในมาตรฐาน 
FSC-STD-30-001a.  ในระหวา่งการตรวจประเมินในพ้ืนท่ีและสัมภาษณส์มาชิกท่ีสุ่ม, ไม่พบสารเคมีตอ้งหา้มใชต้ามท่ี FSC ระบุ 

However, During field audit for this plot of Group member no.0165 that has weeding control activity recently.  
Auditor found that there are no quantities of glyphosate usage in this group member record. This NC is found 
only this FMU during audit and record can be provided in the next day completely.  It’s not impact to overall 
management system. So, it’s raised as Minor NCR.(Refer SAC01/03-05/2018) 

อยา่งไรก็ตาม ระหวา่งทวนสอบในพ้ืนท่ีปฏิบติังานของสมาชิกหมายเลข 0165 ซ่ึงมีกิจกรรมในการก าจดัวชัพืชเม่ือเร็วๆน้ี 
ผูต้รวจประเมินไม่พบการแสดงปริมาณการใชส้ารเคมีไกลโฟเซทในบนัทึกของกลุ่มสมาชิกน้ี  

ประเดน็ความไม่สอดคลอ้งน้ีถูกพบเฉพาะในหน่วยการจดัการน้ี โดยบนัทึกปริมาณการใชส้ามารถน ามาแสดงใหเ้ห็นในวนัถดัมาอยา่งครบถว้น 
ประเดน็ดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อระบบการจดัการโดยรวม จึงออกใหเ้ป็นเพียงประเดน็ความไม่สอดคลอ้งในระดบัไมเนอร์ (อา้งอิงตาม SAC/01/03-05/2018) 

Criterion 6.7 
GE has procedure for waste management and specified to dispose outside FMUs areas for inorganic wastes 
included hazardous waste. Inorganic wastes will collect and delivery to SAO. Hazardous waste will input in the 
red bag and send GE to collect and dispose to waste disposal company to ensure that the hazardous waste 
will be disposed in an environmentally appropriate manner at off-site locations. 
At that time of onsite visit, inorganic waste such as plastic bags was collected and stored in the bin hazardous 
wastes were delivered to GE. From the interviews sampling group members and GE staffs, it was found that 
they have good understanding of collecting and transporting inorganic & hazardous waste. 

องคก์รมีการจดัท าคู่มือ/วิธีการจดัการขยะและระบุใหมี้การท้ิงท่ีนอกพ้ืนท่ีในแปลงปลูกส าหรับขยะอนินทรียร์วมถึงขยะอนัตราย 
ขยะอนินทรียท์ัว่ไปจะรวบรวมและส่งไปก าจดัโดยองคก์รบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ี 
ขยะอนัตรายจะรวบรวมใส่ถุงแดงและส่งใหก้ลุ่มการจดัการเพ่ือรวบรวมและส่งก าจดัไปยงับริษทัผูรั้บก าจดั 
เพ่ือใหแ้น่วา่ขยะอนัตรายจะถูกก าจดัดว้ยวิธีการอยา่งเหมาะสมดา้นส่ิงแวดลอ้มนอกพ้ืนท่ีภายนอกพ้ืนท่ีท่ีตรวจประเมิน 
 ในระหวา่งการตรวจประเมินท่ีพ้ืนท่ีปฏิบติังานจริง, ขยะอนินทรียอ์าทิเช่น ถุงพลาสติกถูกรวบรวมและจดัเก็บในถงัขยะเพ่ือใหท้างอบต.มาด าเนินการ 
ขยะอนัตรายมีการจดัส่งไปใหก้บักลุ่มการจดัการเพ่ือด าเนินการ จากการสัมภาษณ์สมาชิกและเจา้หนา้ท่ีของกลุ่มการจดัการ 
พบวา่มีความเขา้ใจในการรวบรวมและส่งก าจดัขยะอนินทรียแ์ละขยะอนัตรายเป็นอยา่งดี 
 
Criteria 6.8 - 6.9 There is not any biological control agents used and no need for GMOs in this area under this 
evaluation.  
Rubber wood (Hevea Brasiliensis) has been presented in Thailand since the early 1900s. At this moment, 
Hevea Brasiliensis is not introduced as Exotic species.  

ไม่มีการใชส้ารควบคุมทางชีวภาพและไม่มีความจ าเป็นในการใชส้ารตดัแต่งทางพนัธุกรรมในพ้ืนท่ีภายใตก้ารประเมินน้ี  
ไมย้างพาราถูกน าเสนอในประเทศไทยก่อนปี คศ.1900. ในปัจจุบนัไมย้างพาราสายพนัธุฮี์เวีย บลาซิลิเอนซิส ไม่ถูกพิจารณาวา่เป็นพืชต่างถ่ิน (เกณฑ ์6.8 - 6.9)  
 
Criteria 6.10 At the time of the audit, all areas are rubber tree plantations that was planted over one cycle 
rotation (20-30 years/cycle). Moreover, auditor found that the surrounding area and the next area from certified 
forest area was rubber plantation. During document review, there is evidence to demonstrate that all title 
deeds and land use rights are no conversion after 1994s. auditor performed stakeholder consultation with 
group member, local community, local goverment officer and NGOs, all stakeholders are confirmed that there 
is no natural forest conversion to plantation after 1994 
 

ในขณะท่ีเขา้ตรวจประเมิน พบวา่ พ้ืนท่ีทั้งหมดเป็นแปลงปลูกยางพาราซ่ึงมีรอบในการท าไมม้ากกวา่หน่ึงรองการตดัฟัน (20-30 ปี / รอบการตดัฟัน) ไม.้ 
นอกจากนั้น ผูป้ระเมินพบวา่พ้ืนท่ีโดยรอบและถดัออกไปจากพ้ืนท่ีท่ีขอการรับรองเป็นพ้ืนท่ีแปลงปลูกยางพารา 
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เม่ือทวนสอบเอกสารพบวา่มีหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นวา่พ้ืนท่ีมีเอกสารแสดงการถือครองท่ีดินและสิทธ์ิในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ นส.4 จ. (โฉนดท่ีดิน), นส.3, นส.3 ก. 
และ สปก.4-01 ไม่มีการแปลงสภาพหลงัปี 2537 จากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ สมาชิกกลุ่ม, ชาวบา้น, หน่วยงานรัฐทอ้งถ่ินและหน่วยงานอิสระ 
มีการยนืยนัวา่ไม่มีการแปลงสภาพป่าไปยงัแปลงปลูกหลงัจากปี 1994 

 
 
PRINCIPLE 7: Management Plan 

Criterion 7.1: The management plan and supporting documents has been established to covers all elements 
are in compliance with criteria.  

เกณฑ ์7.1 องคก์รมีการจดัท าแผนการจดัการและเอกสารประกอบท่ีครอบคลุมทุกองคป์ระกอบตามเกณฑ์   
 
Following on site evaluated by auditor ;  Although the GE has established the yearly harvesting plan including 
where plots will be harvested, But based on the current harvesting plan of GE, auditor team found that it is not 
consistent with the harvesting plan of sampled GM. For example, plot no.SFC0194 and SFC0196 of  GM 
no.0039 and plot no.SFC0077 of GM0004 are included in the harvesting plan of 2018, however, interview with 
those GM, they confirm those plots have not been planned for harvesting within next 2 year.  

Due to this issue is involved with the accuracy of harvesting plan based on group member decision and it’s not 
impact to overall system breakdown for this principle. Other plots are confirmed that it will be harvested 
following harvesting plan. Therefore, MINOR nonconformity is raised against indicator 7.1.4 (Refer PNO02/04-
05/2018) 
 

จากการประเมินท่ีพ้ืนท่ีหนา้งานโดยผูต้รวจประเมิน แมว้า่กลุ่มการจดัการด าเนินการจดัท าแผนการท าไมป้ระจ าปีรวมถึงระบุแปลงท่ีจะท าไมอ้อกไวอ้ยา่งชดัเจน 
แต่เม่ือทวนสอบแผนการท าไมใ้นปัจจุบนั ทางทีมผูต้รวจประเมินสังเกตพบความไม่สอดคลอ้งในระหวา่งการสัมภาษณ์สมาชิกเลขที 0039 และ 004 
โดยใหข้อ้มูลวา่แปลงท่ีระบุไวใ้นแผนการท าไมป้ระจ าปี 2561 ของกลุ่มการจดัการยงัไม่มีแผนในการท าไมภ้ายในสองปีขา้งหนา้ 
เน่ืองจากประเดน็ความไม่สอดคลอ้งน้ีเก่ียวกบัความถูกตอ้งของแผนการท าไมซ่ึ้งข้ึนอยูก่บัความชดัเจนในการตดัสินใจของสมาชิกกลุ่ม 
ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อความลม้เหลวต่อระบบในส่วนของแผนการจดัการโดยรวม จึงออกใหเ้ป็นความไม่สอดคลอ้งในระดบัไมเนอร์ตามขอ้ก าหนด 7.1.4 
(อา้งอิงตาม PNO02/04-05/2018)  

 

Following on site evaluated by auditor; Although maps were established completely for all group members. But 
during audit at sampled FMU of Group member, auditor found that  

- Group member no.0014 compartment no.SFC0260 have not water pond but the map is identified. 

- Group member no.031 compartment no.SFC0231 have water pond but the map is not identified. 

However, auditor observes that the pond is created for drainage rain water from the plantation area to avoid flooding. 
There is no activity are conducted around the pond and there is no negative impact found. So, it’s raised as Minor NC 
(Refer  SAC02/03-05/2018) 

 
จากการประเมินท่ีพ้ืนท่ีหนา้งานโดยผูต้รวจประเมิน แมว้า่กลุ่มการจดัการด าเนินการจดัท าแผนท่ีครบถว้นส าหรับทุกๆแปลงของสมาชิกทั้งหมด 
แต่จากการสุ่มหน่วยการจดัการของสมาชิก พบวา่ แผนท่ีของสมาชิกหมายเลข 0014 ท่ีแปลงหมายเลข SFC0260 และสมาชิกหมายเลข 0031ท่ีแปลงหมายเลข 
SFC0231 มีการระบุการมีอยูข่องบ่อน ้าไม่ถูกตอ้ง  
อยา่งไรก็ตาม ผูต้รวจประเมินสังเกตพบวา่บ่อน ้าถูกสร้างข้ึนเพ่ือระบายน ้าฝนจากแปลงปลูกเพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดน ้าท่วม และไม่มีการด าเนินกิจกรรมรอบๆบ่อน ้า 
ซ่ึงไม่ท าใหเ้กิดผลกระทบในทางลบ จึงออกใหเ้ป็นประเดน็ความไม่สอดคลอ้งในระดบัไมเนอร์ (อา้งอิงตาม SAC02/03-05/2018) 
 
Criterion 7.2 Group entity plans to review the management plan to incorporate the changing in legal 
requirements and all relevant requirements at least once a year.  

เกณฑ ์7.2 กลุ่มฯ วางแผนท่ีจะทบทวนแผนการจดัการเพ่ือรวมการเปล่ียนแปลงขอ้กาหนดทางกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  
 
Criterion 7.3 During the initial audit, The evidence of communication and training on how to perform relevant 
forest management activities were provided for group members and subcontractors who were hired by group 
members. Interviewed with group members who were sampled, they also demonstrated the understanding 
regard to management plan.  
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เกณฑ ์7.3 ในระหวา่งการตรวจประเมินคร้ังแรก 
พบหลกัฐานการส่ือสารและการฝึกอบรมเก่ียวกบัวิธีจดัการและท างานในกิจกรรมการจดัการป่าไมท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูรั้บเหมาช่วงซ่ึงไดรั้บการวา่จา้งจากสมาชิกในกลุ่
ม การสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มท่ีไดรั้บการสุ่มตวัอยา่ง แสดงใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจในแผนการจดัการ  
 
Criterion 7.4 The summary of the forest management plan is publicly available and up to date on website 
https://siamfibreboard-sfm.com 
  

เกณฑ ์7.4 สรุปแผนจดัการป่าไมท่ี้เป็นขอ้มูลปัจจุบนัไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะบนเวบ็ไซต ์https://siamfibreboard-sfm.com 

 
PRINCIPLE 8: Monitoring and Assessment 

Criterion 8.1 The frequency and intensity of monitoring of forest management operations have been 
determined and identified in the management plan. The communication with the responsible authorities that 
relevant the monitoring information is accessible by phone, e-mail and the meeting.  
Monitoring defines to conduct pre, during and post disturbing site.  At the time of audit, Auditor verified the 
monitoring process via 8 Sampling FMUs (8 Group members) included three (3) plots that have been 
harvested, auditor observed that the record were available except plot SFC0198 (GM0090) that have been 
harvested.  
Due to this issue is a single lapse for record control. When auditor interview GE and found that the monitoring 
is performed. Moreover, other plots were also performed and recorded completely, therefore, MINOR 
nonconformity is raised against indicator 8.1.2 
 

เกณฑท่ี์ 8.1 มีการกาหนดและระบุถึงความถ่ีและความเขม้ขน้ของการตรวจติดตามการดาเนินการจดัการป่าไมไ้วใ้นแผนการจดัการ 
การส่ือสารกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลการตรวจติดตาม ผา่นช่องทางโทรศพัท ์อีเมล และการประชุม  
การติดตามมีการก าหนดใหด้ าเนินการ ก่อน, ระหวา่งและหลงัการเขา้ไปด าเนินกิจกรรม ในช่วงเวลาท่ีเขา้ไปตรวจประเมิน, 
ผูต้รวจประเมินทวนสอบการติดตามการด าเนินการผา่นกลุ่มตวัอยา่งท่ีสุ่มในการตรวจจ านวน 8 หน่วยการจดัการ (8 สมาชิก) ผูต้รวจประเมินสังเกตพบวา่ 
มีบนัทึกในการควบคุมและติตตามกิจกรรมครบถว้นยกเวน้ แปลง SFC0198 (สมาชิกเลขท่ี GM0090) ซ่ึงมีกิจกรรมการท าไมแ้ลว้ 
เน่ืองจากประเดน็ดงักล่าวเป็นความไม่สอดคลอ้งในการบนัทึกการติดตา ซ่ึงพบเพียงพ้ืนท่ีเดียวจากการสุ่มพ้ืนท่ีทั้งหมด 
ในขณะท่ีสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มพบวา่มีการเขา้มาติดตามตรวจสอบและสามารถอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน  การติดตามอ่ืนๆมีการติดตามและบนัทึกครบถว้น 
ดงันั้นจึงออกใหเ้ป็นประเดน็ความไม่สอดคลอ้งในระดบัไมเนอร์ตามขอ้ก าหนดท่ี 8.1.2 
 
Criterion 8.2 The monitoring plan for all elements required by this criterion has been prepared. The template 
format of monitoring and monitoring record are available such as annual yield increment, harvesting data, 
significant flora or fauna modifications, environmental and social impacts of forest management operations 
and financial records for the main forest management activities.  
 
 
 
 

เกณฑ ์ 8.2 มีการจดัท าแผนการติดตามผลส าหรับองคป์ระกอบทั้งหมดตามท่ีเกณฑน้ี์กาหนดไว ้
แบบฟอร์มส าหรับการตรวจสอบมีแสดงใหเ้ห็นในระหวา่งการตรวจประเมิน เช่น การเพ่ิมผลผลิตรายปี ขอ้มูลการเก็บเก่ียว 
การปรับเปล่ียนพืชหรือสัตวอ์ยา่งมีนยัสาคญั 
ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมจากการจดัการป่าไมแ้ละบนัทึกทางการเงินส าหรับกิจกรรมการจดัการป่าไมท่ี้ส าคญั  
 

At the time of evaluation, the harvesting of three (3) plots including SFC0198 (GM0090), SFC0213 (GM0074) 
and SFC0224 (GM0087) have been done. However, during the on-site inspection at plot SFC0198 (GM0090), 
auditor team found that the harvest data was not collected and recorded by both GE and GM. Due to this 
issue is a single lapse. Other plots were collected and recorded completely. The other monitoring records are 
available. It’s not impact to overall system breakdown for this principle. Therefore, MINOR nonconformity is 
raised against indicator 8.2.1 

 

ในระหวา่งการตรวจประเมิน ผูต้รวจประเมินพบวา่มีกิจกรรมในการท าไม ้ 3 แปลงของสมาชิก GM0090 (แปลงเลขท่ี SFC0198), สมาชิก GM0074 (แปลงเลขท่ี 
SFC0213), สมาชิก GM0087 (แปลงเลขท่ี SFC0224) แต่จากการตรวจสอบบนัทึกท่ีพ้ืนท่ีหนา้งาน 
พบวา่ขอ้มูลการท าไมไ้ม่มีการรวบรวมและบนัทึกทั้งกลุ่มการจดัการและสมาชิก เน่ืองจากเป็นประเดน็ท่ีพบเพียงพ้ืนท่ีเดียว 
แปลงอ่ืนๆมีการรวบรวมและบนัทึกอยา่งครบถว้น ขอ้มูลบนัทึกอ่ืนๆสามารถน าเสนอใหเ้ห็นในระหวา่งการตรวจ 
ไม่มีความลม้เหลวเชิงระบบในการรวบรวมบนัทึกการติดตาม ดงันั้นจึงออกใหเ้ป็นประเดน็ความไม่สอดคลอ้งในระดบัไมเนอร์ตามเกณฑ ์8.2.1  
 
Criterion 8.3 The chain of custody system and relevant documents have been established. The training regard 

https://siamfibreboard-sfm.com/
https://siamfibreboard-sfm.com/
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to the appropriate implementation of the chain of custody procedures has provided for relevant persons and 
the guidance to use the FSC label on product is in place. Interviewed sales officers who issue sales invoice & 
delivery note, they can present and explain following standard defined. 

เกณฑ ์ 8.3 มีการก าหนดระบบห่วงโซ่อุปทานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 
ไดมี้การฝึกอบรมเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขั้นตอนห่วงโซ่อุปทานอยา่งเหมาะสมใหก้บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 
และมีค าแนะน าและขั้นตอนในการใชเ้คร่ืองหมายทางการคา้ FSC บนผลิตภณัฑ ์
สัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีท่ีท าหนา้ท่ีในการออกเอกสารใบแจง้หน้ีและใบก ากบัการขนส่ง สามารถอธิบายและน าเสนอไดส้อดคลอ้งตามท่ีมาตรฐานก าหนด 
 
Criterion 8.4 Interview with group manager she clearly explained that environmental and social impact 
assessments, monitoring results and field observations are used to improve forest management activities and 
minimize their impact and are used as inputs during the revision of the management documents and 
procedures.  

เกณฑ ์ 8.4 การสัมภาษณ์ผูจ้ดัการกลุ่ม อธิบายอยา่งชดัเจนวา่การประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
การติดตามผลและการสังเกตการณ์ในพ้ืนท่ีจะถูกนามาใชเ้พ่ือปรับปรุงกิจกรรมการจดัการป่าไมแ้ละลดผลกระทบ 
นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นปัจจยัน าเขา้ในการแกไ้ขเอกสารและขั้นตอนการจดัการ  
 
Criterion 8.5  
During the initial audit, the record of the key monitoring indicators are available upon request. GE presented 
the website to upload the summary of the results of monitoring indicators. Auditor verified the data in the 
website and found that the record of harvested data is not accessible. 
However, this is single lapse and it is not impact to system breakdown and reduces the ability of monitoring 
process. So, it’s raised as Minor NC against indicator 8.5.2 
 

เกณฑท่ี์ 8.5 ในระหวา่งการตรวจประเมินคร้ังแรก บนัทึกของตวัช้ีวดัการตรวจสอบท่ีส าคญัมีการรวบรวมและสามารถน าเสนอไดห้ากมีการร้องขอ 
กลุ่มการจดัการอธิบายถึงเวปไซดใ์นการกรอกขอ้มูลสรุปผลการติดตาม 
ผูต้รวจประเมินท าการทวนสอบขอ้มูลในเวปไซดแ์ละพบวา่บนัทึกการท าไมไ้ม่สามารถเขา้ถึงได ้อยา่งไรก็ตาม เป็นเพียงขอ้มูลเดียวท่ีไม่สามารถเขา้ถึงได ้
ไม่มีผลต่อความลม้เหลวของระบบและลดความสามารถในกระบวนการติดตาม จึงออกใหเ้ป็นประเดน็ความไม่สอดคลอ้งในระดบัไมเนอร์ตามขอ้ก าหนด 8.5.2  
 
 
 
 
 
 
PRINCIPLE 9: Maintenance of high conservation value forests  

Criterion 9.1 & 9.2  
High Conservation Value Forest assessment on each FMU within the group has been carried out in August 
2017 by GE staffs who passed and qualified HCV Lead Assessor by Wild Asia. The assessment report is 
available at the time of this evaluation. In the executive summary of the assessment report described that all 
FMUs of group members were assessed and there was no presence of HCVF within areas under this 
evaluation. The HCVA assessment has been peer-reviewed by environmental stakeholders, government or 
scientists and they agree with initial HCVF report. The consultation with stakeholder has been conducted. The 
record is available 
included evidence that the local farmer and local communities involved the HCVA assessment processes.  
Auditor also checked via www.globalforestwacth.org and found that there is no IFL within areas under 
certification. 
 

เกณฑ ์9.1 & 9.2 
การประเมินพ้ืนทีป่าไมท่ี้ควรค่าแก่การอนุรักษสู์งในแต่ละหน่วยการจดัการของกลุ่มมีการด าเนินการในเดือนสิงหาคม 2560 
โดยเจา้หนา้ท่ีกลุ่มการจดัการท่ีผา่นการอบรมและมีคุณสมบติัเป็นผูต้รวจประเมินดา้น HCV โดยสถาบนัวายเอเชีย 
รายการการประเมินมีการน าเสนอในระหวา่งการตรวจประเมิน บทสรุปของรายการอธิบายใหเ้ห็นวา่พ้ืนท่ีหน่วยการจดัการป่าไมท้ั้งหมดไดถู้กประเมินและ 
ไม่ปรากฎพ้ืนท่ีป่าไมท่ี้ควรค่าแก่การอนุรักษสู์ง การประเมินส่ิงท่ีควรค่าแก่การอนุรักษสู์งมีการทบทวนร่วมโดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงมีความเห็นคลอ้งตามกบัรายงานการประเมินท่ีจดัท าข้ึนโดยกลุ่มการจดัการ การปรึกษาหารือกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียถูกด าเนินการ 
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บนัทึกถูกแสดงใหเ้ห็นรวมถึงหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นวา่ชาวบา้นและเกษตรกรในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมกบักระบวนการประเมิน HCVF  
ผูต้รวจประเมินท าการตรวจสอบผา่นเวปไซด ์www.globalforestwacth.org พบวา่ไม่มีพ้ืนท่ีป่าไมส้มบูรณ์อยูภ่ายในพ้ืนท่ีภายใตอ้การรับรองน้ี 
 
Criterion 9.3 & 9.4 Due to there is no presence of HCVF within areas under evaluation. Therefore, those 
criterions are not applicable.  
 

เกณฑ ์9.3& 9.4  
เน่ืองจากไม่พบพ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่าต่อการอนุรักษสู์ง ในพ้ืนท่ีท่ีอยูร่ะหวา่งการประเมิน ดงันั้นจึงไม่ประยกุตใ์ชแ้ละด าเนินการตามขอ้ก าหนดน้ี  
 
PRINCIPLE 10: Plantations 

 
Criteria 10.1 The Group Entity has incorporated clear management objectives in its management plan and 
management procedures including natural forest conservation and restoration objectives.  

กลุ่มบริหารจดัการไดก้ าหนดวตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการไวอ้ยา่งชดัเจนในแผนจดัการและขั้นตอนการจดัการรวมทั้งวตัถุประสงคใ์นการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูป่
าธรรมชาติ  
Criteria 10.2 The member’s plantations are very small, ranging not over 16 ha and are a mosaic of different 
ages and layout in any plantation. Rubber plantations were established on farmland which was cultivated for 
many decades. It is managed by small owner like local farmers and plantations were designed the areas 
according to academic principles follow Rubber Authority of Thailand (RAOT). No natural forest was 
jeopardized from the small scale forest operations.  

สวนยางของสมาชิกมีขนาดเลก็มากพ้ืนท่ีไม่เกิน 100 ไร่ และประกอบไปดว้ยอายแุละแผนผงัท่ีแตกต่างกนัในแต่ละสวน 
สวนยางพาราตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีปลูกมานานหลายสิบปี มีการจดัการโดยเจา้ของขนาดเลก็เช่นเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
และไดรั้บการออกแบบพ้ืนท่ีเพาะปลูกตามหลกัวิชาการตามแนวทางของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 
ไม่มีป่าธรรมชาติไดรั้บอนัตรายจากการดาเนินงานในพ้ืนท่ีป่าขนาดเลก็   
Criteria 10.3 Planting in each FMU will be designed yearly. The age wood age will be different and range from 
0 to 30 years old, which rotate the tree along the 30-year harvesting cycle. Harvesting management for each 
plot is priorized based on mature plots and the latex yield.  

การปลูกในแต่ละหน่วยการจดัการป่าไมจ้ะไดรั้บการออกแบบเป็นประจ าทุกปี อายไุมจ้ะมีอายท่ีุแตกต่างกนัและมีช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 30 
ปีซ่ึงจะหมุนตามอายกุารเก็บเก่ียว 30 ปี การจดัการการท าไมข้องแต่ละแปลงจะไดรั้บการจดัล าดบัข้ึนอยูก่บัอายขุองไมเ้ต็มวยัและผลผลิตน ้ายาง  
 
Criteria 10.4 Rubber plantation has been planted for decades and no unusual mortality, disease or insect 
outbreak occurred for the past decades. Local forestry bureau and local RAOT monitors rubber plantation on a 
regular basis and takes control measures whenever required against pests and diseases.  

สวนยางพาราไดรั้บการปลูกมานานหลายทศวรรษและไม่มีการระบาดของโรคหรือแมลงท่ีผิดปกติเกิดข้ึนในทศวรรษท่ีผา่นมา  
ส านกัป่าไมท้อ้งถ่ินและหน่วยงานทอ้งถ่ินของกยท.จะเฝ้าติดตามการปลูกยางพาราอยา่งสม ่าเสมอและใชม้าตรการควบคุมเม่ือมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัโรคและศตัรูพืช 
 
  
Criteria 10.5 The farmers maintain areas of natural forest and buffer zones (If any). The scale of smallholder 
plantings under the GE/ RAOT is usually less than twenty-five (25) hectares and planted on all areas suitable 
for rubber tree production. The small scale of planting of each group member is not suitable for restoration of 
natural forest areas.  
For reforestation and afforestation activities GE management support natural forest that is located in Songkhla 
province following set-aside requirements outside the management unit as a representative sample of the 
existing ecosystem in the area. Budget was planned and provided covering 5 year.  

เกษตรกรจะด าเนินการบ ารุงรักษาพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติและเขตกนัชน (ถา้มี). ขนาดของการเพาะปลูกเป็นแปลงขนาดเลก็ท่ีมกัจะมีขนาดนอ้ยกวา่ 25 
เฮกแตร์และปลูกเตม็พ้ืนท่ีท่ีสาหรับการผลิตไมย้างพารา พ้ืนท่ีเพาะปลูกขนาดเลก็ของแต่ละสมาชิกมกัจะไม่เหมาะส าหรับการฟ้ืนฟูใหเ้ป็นพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติ  
ส าหรับกิจกรรมการฟ้ืนฟ ู และการปลูกป่าของการจดัการของฝ่ายจดัการของกลุ่มบริหาร จะสนบัสนุนการดูแลฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีทางธรรมชาติ ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัสงขลา 
ตามขอ้เสนอการดูแลจดัการพ้ืนท่ีภายนอกหน่วยงานบริหารจดัการ เพ่ือใชเ้ป็นตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของระบบนิเวศในพ้ืนท่ี 
งบประมาณไดถู้กวางแผนและจดัใหค้รอบคลุมใน 5 ปี   
Criteria 10.6 Management plan is defined the measures for soil fertilizing and controlling of chemicals uses to 
ensure that there is no chemical residues or environmental damage. The company is managing Rubber 
plantation through 1 rotation (More than 20 years and over based on the quality of latex) before replaced by 
newly planted saplings for rubber.  

แผนการจดัการมีการระบุมาตรการในการใส่ปุ๋ยและควบคุมสารเคมีในดินเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ไม่มีสารตกคา้งหรือสารเคมีตกคา้ง บริษทัฯมีการจดัการสวนยางพาราใน 
1 รอบในการหมุนเวียน (มากกวา่ 20 ปีข้ึนไปข้ึนอยูก่บัคุณภาพของนา้ยาง) ก่อนท่ีจะถูกแทนท่ีโดยปลูกตน้กลา้ยาง  
Criteria 10.7 The Group Entity has appropriate procedures in place to ensure that appropriate measures are 
taken to prevent and minimise outbreaks of pests, diseases, fire and invasive plants. Besides, Rules of reduce 

http://www.globalforestwacth.org/
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the use of chemicals was developed in which some conditions where The company would not use chemicals, 
especially herbicide, were described. Records chemical used were rechecked at that time the audit.  

กลุ่มบริหารจดัการมีขั้นตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือใหแ้น่ใจวา่มีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกนัและลดการระบาดของโรคศตัรูพืชและพืชรุกราน 
นอกจากน้ีไดมี้การก าหนดกฎการลดการใชส้ารเคมีในบางกรณีท่ีบริษทั ฯ อาจจะหลีกเล่ียงไม่ใชส้ารเคมีโดยเฉพาะอยา่งยิง่สารก าจดัวชัพืช 
บนัทึกการใชส้ารเคมีไดถู้กทวนสอบในช่วงระหวา่งการตรวจประเมิน (เกณฑ ์10.7)  
Criteria 10.8 The Group Entity has developed and is implementing appropriate environmental and social 
impact assessments and monitoring procedures to ensure that its Rubber plantations do not result in negative 
environmental and/or social impact. Appropriate procedures were in place at the time of BV audit.  

กลุ่มบริหารจดัการมีการพฒันาและด าเนินการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีเหมาะสมรวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การปลูกยางพ
าราจะไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้มและ / หรือสังคม ขั้นตอนท่ีเหมาะสมถูกน ามาใชใ้นการตรวจสอบขององคก์รตรวจประเมิน  
Criteria 10.9 All very small rubber tree plantation areas were originally planted more than one rotations prior to 
1994s. All plantations were established on agricultural land which has the deed issued and land use rights by 
government agencies. It is verified by interviews of State officials, community leaders and national NGOs to 
demonstate that there is no conversion from natural forest after 1994 Moreover, The harvesting of natural 
forest has been prohibited by Thai law before 1994  

พ้ืนท่ีแปลงปลกูของกลุ่มสมาชิกรายยอ่ยทั้งหมดท าการปลูกยางพารามากกวา่ 1 รอบการตดัฟันมาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2537 
สวนป่าทั้งหมดไดด้ าเนินการบนพ้ืนท่ีท่ีท าการเกษตร ซ่ึงมีเอกสารสิทธ์ิท่ีดินถูกตอ้งตามกฏหมาย มีการทวนสอบโดยการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีท่ีดินทอ้งถ่ิน, 
ผูน้ าชุมชน และหน่วยงานอิสระระดบัประเทศ เพ่ือยนืยนัวา่ไม่มีการแปลงสภาพป่าธรรมชาติหลงัจากปี 2537 นอกจากนั้น 
ประเทศไทยมีกฏหมายหา้มตดัไมจ้ากป่าธรรมชาติ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชก่้อนปี 2537  
 
 

NOTE: To be updated with the revised FSC STD 01 001 (Version 5.1.).  

9.2 - Elements subjects to controversy ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้  

No elements subjects to controversy ไม่มีประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัควำมขดัแย้งหรือโต้เถียงในระหวำ่งกำรตรวจประเมิน 

 

10 - Result regarding the correction of previous Non-Conformities 
(NC) ผลจำกกำรแก้ไขในประเด็นควำมไมส่อดคล้องก่อนหน้ำนี ้ 

This is an initial certification audit. Therefore, this part is not applicable. ไมป่ระยกุต์ใช้กบักำรตรวจเพื่อขอกำรรับรอง
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10.1 Non Conformities ประเด็นควำมไมส่อดคล้อง 

n°  Indicator Status Date 
recorded 

Text of the NC Objective Opening evidence and 
justification of their 
classification of major or minor 

Closure deadline 
required 

POTENTIAL 
NEW 
STATUTE 

Closure evidence or 
remaining non- 
conformities 

Closure 
date 

NA          

          

          

          

10.2 Result regarding the resolution of complaints ผลจากการด าเนินการกบัขอ้ร้องเรียน 

Stakeholders 
reference (name / 

organisation / type) 

Date Received 
complaints 

FSC criteria-
indicator 

Checked on site 

 (YES or NO) 

Answer (+Date) 

Client lead auditor Bureau Veritas Certification 

NA        

        

        

        

11 - Records of Non-conformities and observations บนัทกึประเด็นควำมไมส่อดคล้องและข้อสงัเกต 

11.1 - Records of Non-Conformities บนัทกึประเด็นควำมไมส่อดคล้อง 

 

n°  Indicator Status Date 
recorde
d 

Text of the NC or 
PUAR 

Objective Opening evidence and justification of their classification of major 
or minor 

Closure 
deadline 
required 

Closure 
evidence 

Closure 
date 

PNO0
1/04-
05/201
8 

4.2.2 MAJO
R 

24 May 
2018 

Process to ensure 
that documented 
procedures for 
health and safety 
are conducted in all 
forest management 
activities for 
subcontractor is not 
effective. 

กระบวนการท่ีท าใหแ้น่วา่แน

Even though the GE has established procedures for health and 
safety in all forest management activities, however, during the 
on-site inspection auditor team found that no evidence showed 
the forest management activities are performed consistent with 
health and safety procedures. For example,  

- At plot no.SFC0231 (GM0131), no result of evaluation of 
consistency on weeding control by machinery (subcontractor) 
activity  

- At plot no.SFC0198 (GM0090), no result of evaluation of 
consistency on harvesting and land preparation activities.  

Before 
24 
August 
2018 

- - 
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วทางในการปฏิบติังานเพ่ือสุ
ขภาพและความปลอดภยัถูก
ด าเนินการในทุกกิจกรรมใน
การจดัการป่าไมส้ าหรับผูรั้บเ
หมาช่วงไม่มีประสิทธิภาพ 

Interview related subcontractors and GE’s staffs; they explained 
that it was not implemented and monitored. 

Due to most of the forest management activities are performed by 
several workers and sub-contractors, it affects a wide area and 
this is the fundamental failure in a significant part of the applied 
management system. Therefore, MAJOR nonconformity was 
raised against indicator 4.2.2 

แมว้า่ทางกลุ่มการจดัการจดัท าเอกสารแนวทางในการปฏิบติังานเพ่ือสุขภาพและความปลอดภยัค
รอบคลุมทุกกิจกรรม อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งาการทวนสอบท่ีพ้ืนท่ีหนา้งาน 
ไม่พบหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นวา่กิจกรรมมีการด าเนินการตามเอกสารท่ีก าหนดไว ้ อาทิเช่น แปลง 
SFC0231 ของสมาชิก GM0131 
ไม่มีผลในการประเมินความสอดคลอ้งในการด าเนินการในการควบคุมวชัพืชดว้ยเคร่ืองจกัรของ
ผูรั้บเหมาช่วง, แปลงSFC0198 ของสมาชิก GM0090  

ไม่มีผลในการประเมินความสอดคลอ้งในการด าเนินการในการท าไมแ้ละเตรียมพ้ืนท่ี 
จากการสัมภาษณ์ผูรั้บเหมาและเจา้หนา้ท่ีของกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ 
ยงัไม่มีการน าแนวทางดงักล่าวมาปฏิบติัและติดตาม 

เน่ืองจากกิจกรรมส่วนใหญ่ถูกด าเนินการโดยคนงานและผูรั้บเหมาช่วง 
ซ่ึงมีผลกระทบในวงกวา้งและเป็นผลของความลม้เหลวพ้ืนฐานในส่วนส าคญัของการประยกุตใ์
ชร้ะบบการจดัการน้ี ดงันั้น 
จึงออกใหเ้ป็นประเดน็ความไม่สอดคลอ้งในระดบัเมเจอร์ตามขอ้ก าหนด 4.2.2 

PNO0
2/04-
05/201
8 

7.1.4 MINOR 24 May 
2018 

The rate of harvest 
in the area under 
evaluation is not 
fully consistent with 
the management 
documents. 

 

อตัราการท าไมใ้นพ้ืนท่ีท่ีปร
ะเมินไม่สอดคลอ้งสมบูรณ์กั
บเอกสารการจดัการขององค์

The GE has established the yearly harvesting plan including 
where plots will be harvested. Based on the current harvesting 
plan of GE, auditor team found that it is not consistent with the 
harvesting plan of sampled GM. For example, plot no.SFC0194 
and SFC0196 of  GM no.0039 and plot no.SFC0077 of GM0004 
are included in the harvesting plan of 2018, however, interview 
with those GM, they confirm those plots have not been planned 
for harvesting within next 2 year.  

Due to this issue is involved with the accuracy of harvesting plan 
based on group member decision and it’s not impact to overall 
system breakdown for this principle. Other plots are confirmed 
that it will be harvested following harvesting plan. Therefore, 

Before 
24 May 
2019 

- - 
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กร MINOR nonconformity is raised against indicator 7.1.4 
กลุ่มการจดัการไดท้ าแผนการท าไมป้ระจ าปีข้ึน โดยระบุแปลงท่ีมีแผนจะท าไมอ้อก 
จากการทวนสอบจากการลงพ้ืนท่ีโดยการสุ่มแปลง ผูต้รวจประเมินพบวา่มีบางแปลง อาทิเช่น 
แปลงSFC0196 ของสมาชิกเลขท่ี GM0039 และแปลงท่ี SFC0077 ของสมาชิก GM0004 
มีการยนืยนัผา่นการสัมภาษณ์วา่ยงัไม่มีแผนจะท าไมอ้อกภายใน 2 ปีถดัไป 

เน่ืองจากประเดน็ดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัความถูกตอ้งของแผนการท าไมซ่ึ้งข้ึนอยูก่บัความชดัเจนใ
นการตดัสินใจของสมาชิก 
ซ่ึงไม่มีผลกระทบโดยรวมต่อความลม้เหลวในการควบคุมใหเ้ป็นไปตามแผนโดยรวม 
สมาชิกอ่ืนๆท่ีท าการสุ่มยงัคงยนืยนัว่าจะท าไมอ้อกตามท่ีระบุไวใ้นแผนการท าไมข้องกลุ่มการจั
ดการ ดงันั้นจึงออกใหเ้ป็นความไม่สอดคลอ้งในระดบัไมเนอร์ตามขอ้ก าหนด 7.1.4 

 

PNO0
3/04-
05/201
8 

8.2.1 MINOR 24 May 
2018 

Process to collect 
and record harvest 
timber data that 
occurred before 
this audit is not fully 
effective. 

กระบวนการในการรวบรวม
และบนัทึกปริมาณการท าไม้
ก่อนการตรวจประเมินในคร้ั
งน้ีไม่มีประสิทธิภาพ 

At the time of evaluation, the harvesting of three (3) plots 
including SFC0198 (GM0090), SFC0213 (GM0074) and 
SFC0224 (GM0087) have been done. However, during the on-
site inspection at plot SFC0198 (GM0090), auditor team found 
that the harvest data was not collected and recorded by both GE 
and GM.  

 

Due to this issue is a single lapse. Other plots were collected and 
recorded completely, therefore, MINOR nonconformity is raised 
against indicator 8.2.1 

ในระหวา่งการตรวจประเมิน, พบแปลงปลูกจ านวน 3 แปลงมีการท าไมอ้อก ไดแ้ก่ แปลง 
SFC0198 ของสมาชิกเลขท่ี GM0090, แปลง SFC0213 ของสมาชิกเลขท่ี GM0074,แปลง 
SFC0224 ของสมาชิกเลขท่ี GM0087 ซ่ึงหน่ึงในนั้นคือแปลง SFC0198 ของสมาชิกเลขท่ี 
GM0090 ไม่พบการรวบรวมและบนัทึกปริมาณการท าไม ้

เน่ืองจากเป็นประเดน็เดียวท่ีพบในการตรวจ แปลงอ่ืนๆสามารถน าเสนอขอ้มูลไดค้รบถว้น 
จึงออกใหเ้ป็นประเดน็ความไม่สอดคลอ้งในระดบัไมเนอร์ 

Before 
24 May 
2019 

- - 

PNO0
4/04-
05/201
8 

8.1.2 MINOR 24 May 
2018 

Processes to 
monitor forest 
activities were not 
fully performed. 

 

กระบวนการติดตามกิจกรรม
ป่าไมไ้ม่ไดถู้กด าเนินการอยา่
งสมบูรณ์ 

The GE has established form for site inspection before and after 
harvesting of plantation. At the time of evaluation, three (3) plots 
have been harvested. However, auditor team found that the 
record of site inspection before and after harvesting of plot 
SFC0198 (GM0090) is not available.  

 Due to this issue is a single lapse for record control. When 
auditor interview GE and found that the monitoring is performed. 
Moreover, other plots were also performed and recorded 
completely, therefore, MINOR nonconformity is raised against 

Before 
24 May 
2019 

- - 
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indicator 8.1.2 

กลุ่มการจดัการมีการก าหนดแบบฟอร์มส าหรับการติตดามตรวจสอบก่อนและหลงัการท าไม ้
ในระหวา่งการประเมิน พบวา่มี 3 แปลงท่ีมีการท าไมอ้อกแลว้ อยา่งไรก็ตาม 
บนัทึกดงักล่าวไม่ถูกพบในขณะท่ีตรวจสอบท่ีพ้ืนท่ีแปลง SFC0198 ของสมาชิก GM0090  

เน่ืองจากเป็นประเดน็เดียวท่ีพบในการตรวจเก่ียวกบัการควบคุมบนัทึก เม่ือสอบถามทางกลุ่ม 
พบวา่มีการเขา้มาติดตามในพ้ืนท่ี นอกจากนั้น แปลงอ่ืนๆ 
มีการด าเนินการและสามารถน าเสนอขอ้มูลไดค้รบถว้น 
จึงออกใหเ้ป็นประเดน็ความไม่สอดคลอ้งในระดบัไมเนอร์ตามขอ้ก าหนด 8.1.2 

 

SAC01
/03-
05/201
8 

6.6.2 MINOR 24 May 
2018 

Process to maintain 
chemicals quantities 
used is not fully 
effective. 

กระบวนการในการคงไวส้ า
หรับขอ้มูลปริมาณสารเคมีท่ี
ใชไ้ม่มีประสิทธิภาพอยา่งส
มบูรณ์ 

The updated list of chemicals used is provided during audit. 
Nevertheless, Auditor found that there are no quantities of 
glyphosate usage in the group member record during field audit 
for this plot of Group member no.0165 that has weeding control 
activity recently.  

This NC is found only this FMU during audit and record can be 
provided in the next day completely.  It’s not impact to overall 
management system. So, it’s raised as Minor NCR. 

รายการสารเคมีท่ีใชมี้การน าเสนอในระหวา่งการตรวจ อยา่งไรก็ตาม 
ปริมาณการใชส้ารเคมีไม่ถูกบนัทึกในแบบฟอร์มในขณะท่ีตรวจสอบท่ีพ้ืนท่ีแปลงปลูกของสมา
ชิก GM0165 ซ่ึงมีการใชส้ารเคมีในการควบคุมวชัพืชเม่ือเร็วๆน้ี  

ประเดน็ความไม่สอดคลอ้งน้ีถูกพบในระหวา่งการตรวจประเมิน 
โดยบนัทึกสามารถน ามาเสนอในวนัถดัมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
ไม่มีผลกระทบโดยรวมต่อความลม้เหลวของระบบโดยรวม 
จึงออกใหเ้ป็นประเดน็ความไม่สอดคลอ้งในระดบัไมเนอร์ 

 

Before 
24 May 
2019 

- - 

SAC02
/03-
05/201
8 

7.1.6 MINOR 24 May 
2018 

Process to setup 
maps to guide the 
forest management 
activities is not fully 
effective.  

กระบวนการในการจดัท าแผ

During audit at FMU of Group member, auditor found that  

- Group member no.0014 compartment no.SFC0260 have not 

water pond but the map is identified. 

- Group member no.031 compartment no.SFC0231 have water 

Before 
24 May 
2019 

- - 
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นท่ีเพ่ือก าหนดแนวทางในกิ
จกรรมการจดัการป่าไมไ้ม่มี
ประสิทธิภาพอยา่งสมบูรณ์ 

pond but the map is not identified. 

However, auditor observes that the pond is created for drainage rain 
water from the plantation area to avoid flooding. There is no activity are 
conducted around the pond and there is no negative impact found. So, 
it’s raised as Minor NC 

จากการสุ่มหน่วยการจดัการของสมาชิก พบวา่ แผนท่ีของสมาชิกหมายเลข 0014 
ท่ีแปลงหมายเลข SFC0260 และสมาชิกหมายเลข 0031ท่ีแปลงหมายเลข SFC0231 
มีการระบุการมีอยูข่องบ่อน ้าไม่ถูกตอ้ง  

อยา่งไรก็ตาม 
ผูต้รวจประเมินสังเกตพบวา่บ่อน ้าถูกสร้างข้ึนเพ่ือระบายน ้าฝนจากแปลงปลูกเพ่ือหลีกเล่ียงการเกิ
ดน ้าท่วม และไม่มีการด าเนินกิจกรรมรอบๆบ่อน ้า ซ่ึงไม่ท าใหเ้กิดผลกระทบในทางลบ 
จึงออกใหเ้ป็นประเดน็ความไม่สอดคลอ้งในระดบัไมเนอร์ (อา้งอิงตาม SAC02/03-05/2018) 

SAC03
/03-
05/201
8 

8.5.2 MINOR 24 May 
2018 

Process to update 
the results of 
monitoring as 
public summary is 
not fully effective. 

กระบวนการในการท าใหท้นั
สมยัในส่วนของผลของการติ
ดตามในรูปแบบของการสรุ
ปสู่สาธารณะชนไม่มีประสิท
ธิภาพอยา่งสมบูรณ์ 

During the initial audit, the record of the key monitoring indicators are 

available upon request. GE presented the website to upload the 

summary of the results of monitoring indicators. Auditor verified the 

data in the website and found that the record of harvested data is not 

accessible. 

However, this is single lapse and it is not impact to system 
breakdown and reduces the ability of monitoring process. So, it’s 
raised as Minor NC against indicator 8.5.2 
 

ในระหวา่งการตรวจประเมิน 
บนัทึกของดงัช้ีช้ีวดัหลกัท่ีใชติ้ดตามสามารถน าเสนอใหเ้ห็นไดต้ามท่ีร้องขอ 
ทางกลุ่มการจดัการน าเสนอเวปไซดใ์นการแสดงขอ้มูลสรุปของผลการติดตาม 
ผูต้รวจประเมินทวนสอบขอ้มูลในเวปไซดแ์ละพบวา่บนัทึกปริมาณการท าไมอ้อกไม่สามารถเขา้
ถึงได ้ 

อยา่งไรก็ตาม ประเดน็ดงักล่าวเป็นประเดน็ท่ีพบเพียงหวัขอ้เดียว 
ไม่มีผลต่อความลม้เหลวของระบบฯโดยรวม 
และ/หรือลดความสามารถในการกระบวนการติดตาม 
จึงออกใหเ้ป็นประเดน็ความไม่สอดคลอ้งในระดบัไมเนอร์ 

 

 

Before 
24 May 
2019 

- - 
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11.2 - Records of complaints (if relevant) บนัทึกขอ้ร้องเรียน 

Stakeholders 
reference 
(name / 

organisation / 
type) 

Date Received 
complaints 

FSC 
criteria-
indicator 

Checked on site? 

(YES or NO) 

Answer (+Date) 

Client lead auditor Bureau Veritas 
Certification 

None 

ไม่มีขอ้ร้องเรียน 
       

        

        

        

11.3 - Records of observations บนัทกึข้อสงัเกต 

n° Date recorded Text of the OBSERVATION Objective Opening evidence 

 None 

ไมม่ีข้อสงัเกต 
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12 - Proposals regarding the certification decision 

ขอ้เสนอเก่ียวกบัการตดัสินใจใหก้ารรับรอง  

 

12.1 - Explication on all rating, weighting systems or other systems used 

decisions taking ขอ้อธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการจดัอนัดบั ระบบการใหค้วามสาคญั หรือระบบอ่ืนๆ 
ท่ีใชใ้นการตดัสินใจ  

The audit team did not use any rating or weighting system to conduct the initial audit. Actually, the 
whole referential´s requirements are considered equivalent and each criterion must be satisfied by the 
applicant entity. The non-conformity against each indicator is evaluated. The indices defined in the 
checklist, must be considered as guidance to the auditors.  

ทีมตรวจประเมินไม่ไดใ้ชร้ะบบการใหค้ะแนนหรือระบบการใหค้วามสาคญัในการตรวจประเมินคร้ังแรก ขอ้กาหนดท่ีอา้งอิงทั้งหมด 
ไดรั้บการพิจารณาอยา่งเท่าเทียมกนัและแต่ละเกณฑต์อ้งไดรั้บการเห็นชอบจากผูส้มคัร ความไม่สอดคลอ้งในแต่ละตวัช้ีวดัจะตอ้งถูกประเมิน 
ตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไวใ้นรายการตรวจสอบถูกใชใ้นการพิจารณาพิจารณาเพ่ือเป็นแนวทางแก่ผูต้รวจประเมิน 

12.2 - Proposal of conclusion on whether the candidate entity achieved or 
not the required level of conformance 

เสนอขอ้สรุปเก่ียวกบักิจกรรมของผูส้มคัรทั้งท่ีสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้ง ตามขอ้ก าหนด  

Generally, Siam Fibreboard has appropriately prepared for the initial audit. A large number of 
procedures have been established and implemented. The training of all relevant forest management 
activities has been provided for group entity and group members including workers and subcontractors 
who are hired by group members. The monitoring system on key forest management activities has 
also been established and implemented. The records of all monitoring activities are maintained and 
available upon request. Most of the group members demonstrate the understanding of management 
plan and requirements of FSC standard.  
However, BV audit team have issued 1 MAJOR nonconformity and 6 MINOR nonconformities and 
appropriate corrective actions must be implemented and improved by the group. The major 
nonconformity must be closed within 90 days which not later than August 24, 2018, and minor 
nonconformity must be closed within 12 months after the last day of this audit  
In the opinion of BV audit team, a complimentary audit will need to be performed to ensure that the 
group has addressed the major non-conformity identified and the group’s management system is in 
conformity with FSC certification requirements.  

โดยทัว่ไป บริษทั สยามไฟเบอร์บอร์ด ไดมี้การเตรียมการอยา่งเหมาะสมสาหรับการตรวจประเมินคร้ังแรก 
ขั้นตอนการปฏิบติังานเป็นจ านวนมากไดมี้การจดัท าและน าไปปฏิบติั 
การฝึกอบรมการจดัการป่าไมท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดจดัท าข้ึนส าหรับทีมงานของกลุ่มและสมาชิกในกลุ่มรวมถึงคนงานและผูรั้บเหมาช่วงท่ีสมาชิกกลุ่มจา้ง
ไดว้า่จา้ง นอกจากน้ียงัมีการจดัตั้งและด าเนินการระบบติดตามตรวจสอบกิจกรรมการจดัการป่าท่ีส าคญั 
บนัทึกของกิจกรรมการตรวจติดตามทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาและพร้อมใชง้านตามค าขอ 
สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่แสดงใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจในแผนการจดัการและความตอ้งการของมาตรฐาน FSC  
อยา่งไรก็ตามทีมงานตรวจประเมินของ บูโร เวอริทสัไดอ้อก 1 ประเดน็ความไม่สอดคลอ้งในระดบัเมเจอร์ และ 6 
ประเดน็ความไม่สอดคลอ้งในระดบัไมเนอร์ และการดาเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมจะตอ้งดาเนินการและปรับปรุงโดยกลุ่ม 
ประเดน็ความไม่สอดคลอ้งระดบัเมเจอร์จะตอ้งปิดภายใน 90 วนัซ่ึงไม่ชา้กวา่วนัท่ี 24 สิงหาคม 2018 
และประเดน็ความไม่สอดคลอ้งระดบัไมเนอร์จะตอ้งปิดภายใน 12 เดือนหลงัจากวนัสุดทา้ยของการตรวจสอบน้ี  
ในความเห็นของทีมงานตรวจประเมินของ บูโร เวอริทสั ตอ้งมีการตรวจประเมินติดตาม เพ่ือใหแ้น่ใจวา่กลุ่ม 
ไดด้ าเนินการแกไ้ขประเดน็ความไม่สอดคลอ้งในระดบัเมเจอร์ เขา้ไปในระบบการจดัการของกลุ่ม 
และด าเนินการสอดคลอ้งตามขอ้กาหนดการรับรองของ FSC  

: 
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13 - Certification decision การตดัสินใจในการรับรอง 

 

Certification is dependant on the results of the complementary audit. 

 

 Issued the 20 July 2018, reviewed the 02/09/2018 

FM certification technical manager, Lead Auditor, 

Terrière MR.SANCHAI CHATANAN 

14 - Appendices เอกสำรแนบ 

 

A. Audit plan  

B. Product group list  

C. SF03 audit checklist  

D. Validation document for audit team and plan approval  

E. SF02 NC report  

F. Stakeholder consultation management document  

G. Attendance sheet  

H. List of member groups. 

 

 

List of Member groups (see attached files or contact BV Thailand office)  
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Complementary audit (on site) Audit date: 20 August 2018 

การตรวจประเมนิเพิม่เตมิ (ตรวจตดิตามในพืน้ที)่ ตรวจประเมนิวนัที ่20 สงิหาคม 2561 

12 - Base of evaluation องคป์ระกอบของทมีผูต้รวจประเมนิ ฐานของการประเมนิผล 

12.1 - Composition of the audit team องคป์ระกอบของทมีผูต้รวจประเมนิ 

Audit Team Leader: - Sanchai chatanan , FSC FM Auditor ; Master Degree of 
Engineering Program in Industrial Development, 
Thummasat University Bachelor of Occupational Health & 
Safety Program in School of Health Science. Bachelor of 
Program in Environmental Engineering, Chulalongkorn 
University. Lead auditor ISO9001, ISO 14001, 
TS/ISO16949, FSC/PEFC FM/CoC and has worked as a 
environment, safety and social a long period 

 

หวัหนา้ทมีผูต้รวจประเมนิ  แสนชยั ชฎัอนันต ์ทมีผูต้รวจประเมนิดา้น FSC FM 
จบการศกึษาปรญิญาตรจีากภาควชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

ปรญิญาโทในสาขาวชิาการพัฒนางานอตุสาหกรรม 
ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลัยธรรมศาสต ์
และศกึษาเพิม่เตมิจนส าเร็จการศกึษาในระดับปรญิญาตรทีางดา้

นชวีอนามัยและความปลอดภัย คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมธริาช 
มปีระสบการท างานในดา้นสงัคม, สิง่แวดลอ้ม, 

ทางดา้นชวีอนามัยและความปลอดภัยเป็นระยะเวลานาน 

12.2 - Context of this audit บรบิทของการตรวจสอบนี ้

Following the initial certification audit, BV audit team raised 1 Major NCs and 6 Minor 
NCs (see below table). Major NCRs are defined to close out before 24 August 2018.  
So, the purpose of this complementary audit is to verify that appropriate corrective 
action has been implemented by the company to address a Major non-conformity in 
order to demonstrate compliance with FSC requirements. 

หลงัจากทีม่กีารตรวจประเมนิรอบการตรวจตดิตาม ทมีผูต้รวจประเมนิของ BV ไดม้กีารออก 1 

เมเจอร ์และ 6 ไมเนอร ์ (ดตูามตารางดา้นลา่ง) 
ซึง่ประเด็นเมเจอรไ์ดถ้กูก าหนดใหด้ าเนนิการแกไ้ขป้องกนัเพือ่ปิดประเด็นกอ่นวนัที ่24 สงิหาคม 

2018 ดงันัน้ วตัถปุระสงคข์องการตรวจประเมนิในครัง้นี ้

คอืการตรวจประเมนิเพือ่ทวนสอบการแกไ้ขทีเ่หมาะสมทีไ่ดรั้บการด าเนนิการโดยบรษัิท 
ในประเด็นความไม่สอดคลอ้งระดบัเมเจอร ์1 เรือ่ง 

เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มกีารด าเนนิการสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของ FSC 
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N° 
Major NC corrective action requested  

การรอ้งขอการด าเนนิการแกไ้ขทีส่ าคญั 

Proposed 
date of 

implementati
on 

วนัทีเ่สนอการ
ด าเนนิการ 

Require
ment 

number 

หมายเลขข

องขอ้ก าห

นด 

PNO01/0
4-05/2018 

Even though the GE has established procedures for health and safety in all 
forest management activities, however, during the on-site inspection auditor 
team found that no evidence showed the forest management activities are 
performed consistent with health and safety procedures. For example,  

- At plot no.SFC0231 (GM0131), no result of evaluation of consistency on 
weeding control by machinery (subcontractor) activity  

- At plot no.SFC0198 (GM0090), no result of evaluation of consistency on 
harvesting and land preparation activities.  

Interview related subcontractors and GE’s staffs; they explained that it was 
not implemented and monitored. 

Due to most of the forest management activities are performed by several 
workers and sub-contractors, it affects a wide area and this is the 
fundamental failure in a significant part of the applied management system. 
Therefore, MAJOR nonconformity was raised against indicator 4.2.2 

แมว้า่ทางกลุม่การจัดการจัดท าเอกสารแนวทางในการปฏบิตังิานเพือ่สขุภาพและความ
ปลอดภัยครอบคลมุทกุกจิกรรม อยา่งไรก็ตาม 

ในระหวา่งาการทวนสอบทีพ่ืน้ทีห่นา้งาน 

ไมพ่บหลักฐานแสดงใหเ้ห็นวา่กจิกรรมมกีารด าเนนิการตามเอกสารทีก่ าหนดไว ้
อาทเิชน่ แปลง SFC0231 ของสมาชกิ GM0131 

ไมม่ผีลในการประเมนิความสอดคลอ้งในการด าเนนิการในการควบคมุวชัพชืดว้ยเครือ่ง
จักรของผูรั้บเหมาชว่ง, แปลงSFC0198 ของสมาชกิ GM0090  

ไมม่ผีลในการประเมนิความสอดคลอ้งในการด าเนนิการในการท าไมแ้ละเตรยีมพืน้ที ่

จากการสมัภาษณ์ผูรั้บเหมาและเจา้หนา้ทีข่องกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้งพบวา่ 
ยังไมม่กีารน าแนวทางดงักลา่วมาปฏบิตัแิละตดิตาม 

เนือ่งจากกจิกรรมสว่นใหญถ่กูด าเนนิการโดยคนงานและผูรั้บเหมาชว่ง 
ซึง่มผีลกระทบในวงกวา้งและเป็นผลของความลม้เหลวพืน้ฐานในสว่นส าคัญของการป

ระยกุตใ์ชร้ะบบการจัดการนี้ ดงันัน้ 

จงึออกใหเ้ป็นประเด็นความไม่สอดคลอ้งในระดับเมเจอรต์ามขอ้ก าหนด 4.2.2 

Before 24th 

August 2018. 

FSC P&C 
4.2.2 

 

12.3 - Forest management referential used for the audit 
อา้งองิการจดัการป่าไมท้ีใ่ชใ้นการตรวจประเมนิ 

 

For this complementary audit, Bureau Veritas Audit Team used Bureau Veritas FSC 

standard for Thailand (ref. RF03 FSC
○R FM BV referential Thailand for SLIMF - version 

1.3) and associated checklist (ref. SF03-BV Thailand FSC FM standard checklist 
v1.3_SLIMF,  SF03_FSC_FM_group_certification-v1.3) 

This latest version BVC FSC adapted standard for Thailand is available on the website 
www.bureauveritas.co.th or is available on request by contacting BV Thailand directly. 

Filled in checklists of the auditors are available in Appendix C.Information collecting 

modalities. 

ส าหรับการตรวจประเมนิเพือ่เสรมิ ทมีผูต้รวจประเมนิจาก BVC ไดใ้ชข้อ้ก าหนดการตรวจประเมนิ 

BVC FSC Forest Management Referential for Thailand (Ref. RF03 FSC FM BVC 
referential Thailand for SLIMF-version 1.3) และรายการตรวจสอบ (ref. SF03-BV Thailand 

FSC FM standard checklist v1.3__ SLIMF, SF03_FSC_FM_group_certification-v1.3) 

http://www.bureauveritas.co.th/
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 ส าหรับการแกไ้ขลา่สดุขอ้ก าหนดทีเ่ป็นปัจบุนัไดน้ าขึน้ไวใ้นเว็บไซท ์ ww.bureauveritas.co.th 

หรอืบคุคลใดตอ้งการก็สามารถรอ้งขอได ้

 

13 - Information collecting modalities ขอ้มลูและวธิกีารตรวจประเมนิ 

13.1 - Description of the audit program อธบิายตารางการตรวจประเมนิ 

For this complementary audit, the total audit days are 1.0 manday as follow: 

- 0.5 MD for documentation evaluation  

- 0.5 MD for verify on site in the FMUs included interview.  

ส าหรับการตรวจประเมนิเสรมิ จ านวนวนัทีท่ าการตรวจประเมนิคอื 1 วนัดงันี้ 

- 0.5 วนัส าหรับการประเมนิทางดา้นเอกสาร 

- 0.5 วนั ส าหรับการทวนสอบพืน้ทีห่นา้งานและสมัภาษณ์ 

 

Date Time Activity BVC 
representative 

Company 
representative 

20 Aug-
18 

9 .00 - 
9.30 am 

Opening meeting of the audit 
with MR and relevant staffs. 

Team Leader 
FSC MR and 

relevant staff 

20 Aug-
18 

9.30 -
12 :00 

am 

- Review of documented 
evidence proposed to close 
previous NCs derived from last 
audit.  
- Interview of forest managers 
in the company, GE staffs, GM, 
Subcontractor 

Team Leader 
FSC MR and 

relevant staff 

20 Aug-
18 

12 :00 -
13 :00 

pm 
Break - - 

20 Aug-
18 

13 :00 -
17 :00 

pm 

Field Audit and stakeholder 
consultation process 
Field visits of group member’s 
operations following NCR 
issues. 
Interview with group member, 
workers, subcontractors, local 
communities, farmers, etc 
 

Team Leader 
FSC MR and 

relevant staff 

20 Aug-
18 

17 :00 – 
18 :00 

pm 

- Closing meeting (Conference 
with the company’s 
management and staff 
members is required) 

- Presentation of audit findings, 
including any nonconformity 
identified.  

- Conclusion of the audit 
findings, and response to any 
questions. 

 

Team Leader 
FSC MR and 

relevant staff 
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13.2 - Documents review การทวนสอบเอกสาร 

Documents were presented during to verify a major NC 

 

พบเอกสำรหรือข้อมลูถกูน ำเสนอในระหวำ่งกำรตรวจเพื่อทวนสอบประเด็นควำมไมส่อดคล้องในระดบัเมเจอร์ 1 

รำยกำร 

 

13.3 - Interview(s) of involved people met สมัภาษณผ์ูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 
o GE manager and staff 
o Group Member 
o Subcontractor 

o เจ้ำหน้ำท่ีและผู้จดักำรของกลุม่กำรจดักำรป่ำไม้ 

o สมำชิกกลุม่ 

o ผู้รับเหมำช่วง 
 

13.4 - On-site visit(s) การเขา้ชมสถานที ่ตรวจประเมนิสถานที ่

-  On site visit at GE office and sampling FMU of group members. ด าเนินการตรวจท่ี 

- Auditor verified FM activities during week 31 - 34 of Y2018 => found 16 activities; 8 
activities for fertilizer, 6 activities for weeding control by mechanical equipment, 2 activities 
for herbicide by chemical (Glyphosate) 

- Sampling 7 activities via onsite observation and document review, found that the 
activities were performed by forest owner (Farmer) and/or subcontractors. All persons were 
provided training and PPE before start activities by GE. The Training record and work 
monitoring record were monitored and available during audit. The sampling FMUs as 
belows 

 

 3 activities for Weeding control by machinery => GM0082 compartment SFC0164, 

GM0121 compartment SFC0114,  GM0087 compartment SFC0222. 

 3 activities for fertilizer => GM0155 compartment SFC0049, GM0015 compartment 

SFC0048, GM0040 compartment no.SFC0171. 

 1 activities for herbicide by chemical => GM 0121 compartment no.SFC0114. 

- ด าเนินการตรวจท่ีส านกังานและพื้นท่ีหน่วยการจดัการป่าไมข้องสมาชิกท่ีสุ่มตรวจสอบ  

- ผูต้รวจประเมินท าการทวนสอบกิจกรรมการจดัการป่าไมใ้นระหวา่งสัปดาห์ท่ี  31  จนถึงสัปดาห์ท่ี 34 ของปี  2561  

พบวา่มีกิจกรรมทั้งส้ิน  16 กิจกรรมแบ่งออกเป็น กิจกรรมการใส่ปุ๋ย จ านวน 8 คร้ัง, 
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การควบคุมวชัพชืโดยใชร้ถไถและเคร่ืองตดัหญา้จ านวน 6 คร้ัง, การก าจดัวชัพชืโดยใชส้ารเคมีประเภทไกลโฟเซท 

จ านวน 2 คร้ัง   

- สุ่มทวนสอบ 7 กิจกรรมท่ีพื้นท่ีปฏิบติั งานจริงและทบทวนผา่นเอกสาร, 

พบวา่กิจกรรมทั้งหมดถกูด าเนินการโดยเจา้ของสวน และ/หรือผูรั้บเหมาช่วง 

ซึง่ได้รับกำรฝึกอบรมและจดัหำอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรำยสว่นบคุคลท่ีจ ำเป็นโดยผู้จดักำรกลุม่กำรจดักำร 

บนัทึกกำรฝึกอบรมและบนัทึกรำยงำนกำรตรวจติดตำมมีกำรด ำเนินกำรและน ำเสนอในระหวำ่งกำรตรวจประเมิน 

หน่วยกำรจดักำรท่ีสุม่มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 กำรควบคมุวชัพืชโดยใช้รถไถและเคร่ืองตดัหญ้ำจ ำนวน 3 ตวัอย่ำง ของสมำชิก GM0082 

แปลงหมำยเลข SFC0164 , สมำชิกหมำยเลข 0121 แปลงหมำยเลข SFC0114 

และสมำชิกหมำยเลข 0087 แปลงหมำยเลข SFC0222 

 การใส่ปุ๋ยจ านวน 3 ตวัอยา่งของสมาชิก GM0155 แปลงหมำยเลข SFC0049 , สมำชิกหมำยเลข 

0015 แปลงหมำยเลข SFC0048, สมำชิกหมำยเลข 0040 แปลงหมำยเลข SFC0171 

 การก าจดัวชัพชืโดยใชส้ารไกลโฟเซท จ านวน 1 ตวัอยา่งของสมาชิก GM0121 แปลงหมำยเลข 

SFC0114 

 

13.5 - Stakeholders identification and consultation กระบวนการผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
และการใหค้ าปรกึษา 

During this complementary audit, BV auditor was not performed stakeholder 
consultation process due to it is not involved.  

ในระหวำ่งกำรตรวจ ผู้ตรวจประเมินไมไ่ด้ด ำเนินกำรกระบวนกำรปรึกษำหำรือผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 
เน่ืองจำกไมเ่ก่ียวข้อง 

 

13.6 - Identification, traceability and monitoring of products 
การระบุตรวจสอบยอ้นกลบัและการตรวจสอบของผลติภณัฑ ์

 

N/A ไมไ่ด้ทวนสอบในกำรตรวจครัง้นี ้
 
 

14 - Audit team observations การสงัเกตการณ์ของทมีผูต้รวจประเมนิ 

Based on the audit findings on the documents evaluation, the company can 
demonstrate the conformity with FSC certification requirements and implemented 
appropriate corrective actions to address 1 Major NC. 
 
Therefore, the Major nonconformity is closed at this complementary audit.  
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ในประเดน็ควำมไมส่อดคล้องท่ีระบขุึน้ตำมเอกสำรกำรประเมิน 

องค์กรสำมำรถแสดงให้เห็นถึงควำมสอดคล้องตอ่ข้อก ำหนดในกำรรับรองของ FSC 

และแสดงให้เห็นถงึกำรปฏิบติักำรแก้ไขป้องกนัท่ีเหมำะสมกบัประเดน็ควำมไมส่อดคล้องในระดบัเมเจอร์ท่ีพบ  
ประเดน็ควำมไมส่อดคล้องในระดบัเมเจอร์สำมำรถปิดประเดน็ได้อย่ำงเหมำะสม 

 
 

15 - Presentation of Corrective Action. การน าเสนอการแกไ้ขป้องกนั 

1 Major NCR from initial audit is closed as table belows 

ประเด็นความไม่สอดคลอ้งระดับเมเนอร ์ 1 

ประเด็นถกูปิดประเด็นตามรายละเอยีดในตารางขา้งลา่งนี้  
 

CAR 
# 

P&C 
indicator 
Number 

เลขขอ้ก า

หนดตวัชีว้ั
ด 

CAR description รายละเอยีด CAR 

Action taken by the entity to 
close the CAR 

การด าเนนิการเพือ่ปิด CAR 

Closed/ 
Open 

ปิด/เปิด 

Date of 
Closure 
วนัทีข่องก
ารปิด 
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CAR 
# 

P&C 
indicator 
Number 

เลขขอ้ก า
หนดตวัชีว้ั

ด 

CAR description รายละเอยีด CAR 

Action taken by the entity to 
close the CAR 

การด าเนนิการเพือ่ปิด CAR 

Closed/ 
Open 

ปิด/เปิด 

Date of 
Closure 
วนัทีข่องก

ารปิด 

PNO0
1/04-
05/20
18 

FSC 
P&C 
4.2.2 

Even though the GE has established 
procedures for health and safety in all 
forest management activities, however, 
during the on-site inspection auditor team 
found that no evidence showed the forest 
management activities are performed 
consistent with health and safety 
procedures. For example,  

- At plot no.SFC0231 (GM0131), no result 
of evaluation of consistency on weeding 
control by machinery (subcontractor) 
activity  

- At plot no.SFC0198 (GM0090), no result 
of evaluation of consistency on harvesting 
and land preparation activities.  

Interview related subcontractors and GE’s 
staffs; they explained that it was not 
implemented and monitored. 

Due to most of the forest management 
activities are performed by several 
workers and sub-contractors, it affects a 
wide area and this is the fundamental 
failure in a significant part of the applied 
management system. Therefore, MAJOR 
nonconformity was raised against 
indicator 4.2.2 

แมว้า่ทางกลุม่การจัดการจัดท าเอกสารแนวทา

งในการปฏบิัตงิานเพือ่สขุภาพและความปลอด
ภัยครอบคลมุทกุกจิกรรม อย่างไรก็ตาม 

ในระหวา่งาการทวนสอบทีพ่ืน้ทีห่นา้งาน 
ไมพ่บหลักฐานแสดงใหเ้ห็นวา่กจิกรรมมกีารด า

เนนิการตามเอกสารทีก่ าหนดไว ้ อาทเิชน่ 
แปลง SFC0231 ของสมาชกิ GM0131 

ไมม่ผีลในการประเมนิความสอดคลอ้งในการด า

เนนิการในการควบคมุวชัพชืดว้ยเครือ่งจักรของ
ผูรั้บเหมาชว่ง, แปลงSFC0198 ของสมาชกิ 

GM0090  

ไมม่ผีลในการประเมนิความสอดคลอ้งในการด า

เนนิการในการท าไมแ้ละเตรยีมพืน้ที ่

จากการสมัภาษณ์ผูรั้บเหมาและเจา้หนา้ทีข่องก
ลุม่ทีเ่กีย่วขอ้งพบวา่ 

ยังไมม่กีารน าแนวทางดงักลา่วมาปฏบิตัแิละตดิ
ตาม 

เนือ่งจากกจิกรรมสว่นใหญถ่กูด าเนนิการโดยค
นงานและผูรั้บเหมาชว่ง 

ซึง่มผีลกระทบในวงกวา้งและเป็นผลของความ

ลม้เหลวพืน้ฐานในสว่นส าคญัของการประยุกตใ์
ชร้ะบบการจัดการนี้ ดงันัน้ 

จงึออกใหเ้ป็นประเด็นความไม่สอดคลอ้งในระดั
บเมเจอรต์ามขอ้ก าหนด 4.2.2 

 - Defined group members for 
each GE staff and assign GE 
staff to communicate and 
monitor their group member.  
- Setup monthly, weekly plan to 
input group member’s forest 
activity for each GE staff. 
- Select, train and register 
subcontractor covering all 
activities included provide 
necessary PPEs. 
- Change type of record from 
document to picture and input in 
the monitoring report format. 
 

ก ำหนดกลุม่สมำชิกท่ีชดัเจนส ำหรับเจ้ำหน้
ำท่ีของกลุม่กำรจดักำรแตล่ะคนและมอบห
มำยให้ท ำหน้ำท่ีสื่อสำรและติดตำมสมำชิก
อย่ำงใกล้ชิด 

ก ำหนดแผนรำยเดือนและรำยสปัดำห์เพื่อล
งรำยละเอียดกิจกรรมของสมำชิกกลุม่ของเ
จ้ำหน้ำท่ีกลุม่กำรจดักำรในแตล่ะท่ำน 

คดัเลือก 
อบรมและขึน้ทะเบียนผู้รับเหมำใหม่ครอบค
ลมุทกุกิจกรรมรวมถึงจดัหำอปุกรณ์ป้องกนั
อนัตรำยสว่นบคุคลท่ีจ ำเป็น 

เปลี่ยนรูปแบบของบนัทึกจำกกำรลงรำยละ
เอียดเป็นกำรเก็บบนัทึกโดยรูปถ่ำยบนัทึกใ
นแบบรำยงำนกำรติดตำม 

Closed. 

Before 
24th 

August 
2018. 
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16 - Scope retained for the certification ขอบเขตทีย่งัคงไวส้ าหรบัการรบัรอง 

 

No changes since previous audit. ไมม่กีารเปลีย่นแปลงตัง้แตร่อบการตรวจครัง้กอ่นหนา้ 
 

16.1 - Geographical limitation at the level of the entity 
ขอ้ก าจดัในระดบัภูมศิาสตรข์องกจิการ 

 
Siam Fibreboard Co., Ltd Office Located at 417/112-113 Kanjanavanich Road, Tong Dong 
Hat Yai District, Songkhla Province 90230 Thailand 
 
At present, there are 153 group members of the rubber plantation. Total 293 compartments 480.55 
hectares. 
 
 

ส ำนกังำนกลุม่จดักำรป่ำไม้สยำมไฟเบอร์บอร์ด ตัง้อยู่บ้ำนเลขท่ี 417/112-113 ถนนกำญจนวนิช ต ำบล พะตง อ ำเภอ หำดใหญ่ 

จงัหวดั สงขลำ 90230 ประเทศไทย 
กลุม่จดักำรป่ำไม้สยำมไฟเบอร์บอร์ด มีกลุม่สมำชิกสวนยำงพำรำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรทัง้สิน้ 153 สมำชิก มีพืน้ท่ีท่ีเข้ำ ร่วมทัง้หมด 293 

แปลง 480.55 เฮกแตร์ 

 

16.2 - Limitation at the level of the forest products 
ขอ้จ ากดัในระดบัของผลติภณัฑจ์ากป่า 

Species: Hevea Brasiliensis  
Product types: Roundwood (logs), Twig  
ชนดิพันธุ ์: ไมย้าง Hevea Brasiliensis  
ผลติภัณฑ ์: เฉพาะไมท้อ่น, กิง่ไมป้ลายไม ้

17 - Proposals regarding the certification decision 
ขอ้เสนอเกีย่วกบัการตดัสนิใจทีไ่ดร้บัการรบัรอง 

17.1 - Explication on all rating, weighting systems or other systems used 
decisions taking ขอ้อธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัอนัดบั ระบบการใหค้วามส าคญั 

หรอืระบบอืน่ ๆ ทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจ 

 
The audit team did not use any rating or weighting system to conduct the audit. During 

this complementary audit, the BV auditor focused on evaluation of FSC clause 4.2.2 of RF03 
FSC FM BV referential Thailand for SLIMF-version 1.3; 

 
 

ทีมผู้ตรวจไมไ่ด้มีกำรน ำวิธีกำรจดัอนัดบั หรือระบบกำรให้ควำมส ำคญัอื่น ๆ มำร่วมในกำรตรวจครัง้นี ้

ระหวำ่งกำรตรวจประเมินครัง้นี ้ ทีมผู้ตรวจประเมินมุง่เน้นเฉพำะควำมสอดคล้องกบัข้อก ำหนด 4.2.2 ของมำตรฐำน 
RF03 FSC FM BV referential Thailand for SLIMF-version 1.3; 
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17.2 - Clear description of all new recommendations and conditions 
associated to the certification decision 
การอธบิายชีแ้จงเกีย่วกบัขอ้เสนอแนะท ัง้หมด ทีเ่กีย่วกบัการตดัสนิใจใหก้ารรบัรอง 

No new recommendation was raised during this complementary audit. 

ไมม่ขีอ้เสนอแนะใหมท่ีถ่กูยกขึน้ในระหวา่งการตรวจสอบเสรมิครัง้นี้ 

17.3 - New Minor Corrective Action Requests 
การรอ้งขอใหด้ าเนนิการแกใ้ขความไมส่อดคลอ้งในระดบัไมรุ่นแรงทีเ่กดิข ึน้ใหม ่

No new minor CAR was raised during this complementary audit.  

ไมม่ปีระเด็นใหม ่ทีถู่กยกขึน้ในระหวา่งนีก้ารตรวจสอบเสรมิครัง้นี้ 

 

17.4 - New Major Corrective Action Requests  
การรอ้งขอใหด้ าเนนิการแกใ้ขความไมส่อดคลอ้งในระดบัรุนแรงทีเ่กดิข ึน้ใหม ่ 

  

No new Major CAR was raised during this complementary audit.  

ไมม่ปีระเด็นใหม ่ทีถู่กยกขึน้ในระหวา่งนีก้ารตรวจสอบเสรมิครัง้นี้ 

 

 

17.5 - Proposal of conclusion on whether the candidate entity achieved or 
not the required level of conformance 
การเสนอขอ้สรุปเกีย่วกบันติบิุคคลเกีย่วกบัผูส้มคัรวา่จะไดร้บัความสอดคลอ้งหรอืไม่ 

During perform this complementary audit, GE can provide the appropriate documented 
evidence to demonstrate that the Major non-conformity has been resolved.  

The Major NC is closed out. The Minor NCs will be followed within 1 year since the end 
of initial audit date (before 24 May 2019) 

ระหวา่งการตรวจประเมนิเพือ่ตดิตามการแกไ้ขป้องกนั, 

องคก์รสามารถน าเสนอขอ้มลูหลกัฐานทีเ่หมาะสมใหแ้กผู่ต้รวจประเมนิเพือ่ปิดประเด็นความไมส่อด
คลอ้ง ดงันัน้ประเด็นความไมส่อดคลอ้งในระดับเมเจอรจ์งึถูกปิดลงในการตรวจครัง้นี้ 

ส าหรับประเด็นความไม่สอดคลอ้งในระดบัไมเนอร ์จะถกูตดิตามภายใน 1 ปี 

นับจากวนัสดุทา้ยของการตรวจในรอบใหก้ารรับรองครัง้แรก (กอ่นวนัที ่24 พฤษภาคม 2562) 

18 - Certification decision การตดัสนิใจการรบัรอง 

Certificate is hereby granted. 

 

19 - Appendices ภาคผนวก 

I. Audit plan for complementary audit 

J. SF02 NC Report (NC closure) 

K. Evidence of NC closure. 
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