
 

 

 MANAGEMENT REVIEW REPORT 2022 
SGS-FM/COC-008662  

รายงานประจ าปี 2565  การรับรอง การจัดการสวนป่าย่ังยนื  
แบบ กลุ่มย่อย ของบริษัท สยามฟอเรสทรี จ ากัด 

 
ขอบเขตใบรบัรอง (SCOPE)  :  การจดัการ กลุม่พืน้ท่ีแปลง ภายใตก้ารจดัการป่าไม ้ ของ บรษัิทสยามฟอเรสทร ีจ ากดั   

    Forest Management of the Siam Forestry Company Limited SLIMF group of 
plantations in Thailand for the production of hardwood timber. 

ต าแหนง่พืน้ท่ีตัง้ (Location of the FMUs)      :    พืน้ท่ีแปลงยอ่ย สมาชิกในประเทศ ไทย  
   The SLIMF Group members are located in the Thailand. 

จ านวนพืน้ท่ีขอการรบัรอง (Total Certified Area)   :  พืน้ท่ีปลกู และดแูลจดัการ  15,076 ไร ่(2,412.3 ha)   

จ านวนพืน้ท่ีขอการรบัรอง (Total Conservation Area)   :  พืน้ท่ีอนรุกัษ์และดแูลจดัการ 2,094 ไร ่(335.04 ha) 
ระยะเวลาการรบัรอง(Certified expiry) :  19  เมษายน 2565  -  13  เมษายน  2569 

จ านวนสมาชิกในการรบัรอง (Total Certified member)   : จ านวน 100 ราย ครอบคลมุพืน้ท่ี   8  จงัหวดั ในพืน้ท่ีภาค
ตะวนัตก  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ดงัภาพท่ี 1 ) โดยพืน้ท่ีจงัหวดัที่มีพืน้ท่ีมากที่สดุ คือ กาญจนบรุ ี 8,795  ไร ่(1,407 

ha) มีพืน้ท่ี รอ้ยละ 59 ของพืน้ท่ีทัง้หมด รองลงมาเป็นพืน้ท่ี จงัหวดั ราชบรุ ี2,693 ไร(่431 ha) รอ้ยละ 18 (ดงักราฟ ที่ 1) 
   

ภาพท่ี 1  แสดงการกระจายตวัของพืน้ท่ี ในแตล่ะจงัหวดั      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กราฟท่ี 1  กราฟแสดง สดัสว่น  พืน้ท่ี และจ านวนสมาชิก ในแตล่ะจงัหวดั                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ในปี 2565  บรษัิทสยามฟอเรสทร ีจ ากดั มคีวามมุง่มั่นท่ีจะด าเนนิธุรกิจสวนไม ้เพื่อสรา้งความพงึพอใจใหก้บั
ลกูคา้ และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี ดว้ยจิตส านกึถึงความส าคญัของชมุชน/สงัคม สิง่แวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
ภายใต้นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยนื (Sustainable Development) และบรรษัทภบิาล (Good Governance) จึง
ก าหนดนโยบายการจดัการสวนไมอ้ยา่งยั่งยืน ตามหลกัการและมาตรฐานของ FSCTM (Forest Stewardship Council)  
  ตามแนวคิด     “ปลูกสร้างสวนป่า  พัฒนาชุมชน  ลดมลภาวะ”    เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลนุโยบายการจดัการ
สวนไมอ้ยา่งยั่งยืน จึงไดก้ าหนดแนวทางไว ้ดงันี ้

 
 1.พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวขอ้ง ในการด าเนินกิจกรรมของสวนไมส้มาชิกสง่เสรมิ ตอ้งปฏิบตัิงานทกุ
กิจกรรม ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ และขอ้ก าหนดตามมาตรฐาน FSCTM 

 

 2.ทีด่นิที่จะปลูกสร้างสวนไม้ของสมาชกิส่งเสริม ตามระบบการจดัการสวนไมอ้ยา่งยั่งยืน จะตอ้งไดส้ทิธิการ
ใชป้ระโยชนท์ีด่ิน อยา่งถกูตอ้งตามกฏหมาย 

 
3.การด าเนินกิจกรรมของสวนไม้สมาชิกส่งเสริม ตัง้แตก่ารเตรยีมพืน้ท่ีปลกู การปลกู ดแูลบ ารุงรกัษา การ

ตดัและขนสง่ไม ้ตอ้งเป็นไปตามหลกัการและขอ้ก าหนด ตามมาตรฐาน FSCTM ที่มุง่เนน้ประโยชนอ์ยา่งยั่งยืน 3 ดา้น ซึง่
ประกอบดว้ย  

1.ด้านเศรษฐกิจ มีการวางแผน ด าเนินการ และควบคมุ การปลกูสรา้งสวนไม ้ท่ีใหผ้ลผลติอยา่งยั่งยืน การตดั
และทอยไม ้การดแูลสวนไมห้ลงัตดัไม ้ใหต้รงตามหลกัวชิาการ เหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ี ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม 

2.ด้านชุมชน/สังคม มีการพฒันาพนกังาน / ผูร้บัเหมา และผูเ้ก่ียวขอ้ง ใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบตัิงาน อาชีวอนามยั และความปลอดภยั รวมทัง้เปิดโอกาสใหช้มุชนทอ้งถ่ินมีสว่นรว่มในกิจกรรมองสวนไม ้โดย
ค านงึถึงสทิธิของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี ศกึษาผลกระทบที่มีตอ่ชมุชนและก าหนดแนวทางการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้กบัชมุชน อยา่ง
เหมาะสมและเป็นธรรม 

3.ด้านสิ่งแวดลอ้ม มีแผนงาน การด าเนินการ การควบคมุ และมาตรการเฝา้ระวงัและปอ้งกนั ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
เพื่อคงไวซ้ึง่ความสมดลุของระบบนิเวศน ์และความหลากหลายทางชีวภาพในสวนไม ้

 
4.การตรวจตดิตามภายในของระบบการจัดการสวนไม้อยา่งยั่งยนื อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยผูต้รวจ

ติดตามภายใน เพื่อท ารายงานเสนอคณะกรรมการ ระบบจดัการสวนไมอ้ยา่งยั่งยืนของบรษัิท 

และปี  2565  เป็นปีที่ 13 จากแผน บรษัิทไดจ้ดัท า แผนงานการจดัการ  (Management plan) ระบบการ
จดัการสวนไมอ้ยา่งยั่งยืน(FSCTM)   ใหส้อดคลอ้ง ทัง้ 3 ดา้น  คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นชมุชน/สงัคม  และ ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
โดยมีรายละเอียด (ดงัตารางที่ 1) ดงันี ้  

ด้านเศรษฐกิจ : มีแผนการท าไม ้ 18,000 ตนั ผลการด าเนินงาน ตัง้แตเ่ดือนมกราคม ถึงเดือน ธนัวาคม  
จ านวนไมท้ีต่ดัได ้ 10,656 ตนั  จากพืน้ท่ี 908ไร ่ของสมาชิก และดแูลสมาชิก 100 ราย  โดยเขา้เยี่ยมเยือน ใหค้  าแนะน า 
ใหค้  าปรกึษา  สรุปก าไร ขาดทนุแก่สมาชิก และขอ้เสนอแนะจาก สมาชิกเพื่อแผนกิจกรรมแปลงตอ่ไป ตารางกราฟ  



 

 

 

ภาพท่ี  2   ตย.การตัดและขนส่งไม้สมาชิกโครงการสวนป่ายั่งยนื (FSCTM) 

 

 

ในการหลงัรบัแจง้ความตอ้งการตดัไมข้องมาชิกสวนป่ายั่งยืน (FSCTM) พนกังานท่ีเขา้ดแูลจะตดิตาม ให้
ค าแนะน า ตัง้แตต่น้ทาง ไปถึงปลายทาง  โดยระบบการจดัการขนสง่ที่ไดม้าตรฐาน รวดเรว็ การขนสง่อยา่งถกูตอ้ง
ปลอดภยั  พนกังานขบัรถที่มาขนสง่ใหก้บับรษัิท  ตอ้งไดร้บักาขึน้ทะเบียน ผูข้นสง่ และปฏิบตัิ ตามกฏพิทกัษ์ชีวิต ของ
บรษัิทก าหนด  ท าใหม้ั่นใจวา่ไมท้ี่ตดัจากแปลงสมาชิก เป็นไปตาม มาตรฐาน ไมโ้ครงการสวนป่ายั่งยืน (FSCTM) 

 

 

 

 

จ ำนวน (ร ำย) จ ำนวน (ไ ร่ ) จ ำนวน (ร ำย) จ ำนวน (ไ ร่ ) จ ำนวน (ร ำย) จ ำนวน (ไ ร่ ) จ ำนวน (ร ำย) จ ำนวน (ไ ร่ ) จ ำนวน (ร ำย) จ ำนวน (ไ ร่ ) จ ำนวน (ร ำย) จ ำนวน (ไ ร่ )

1 สมาชิกรวม 76 14,452       76 13,098      77 13,972      73 14,659      67 12,062      100 15,077      

1.1 เพ่ิมพ้ืนที่ 0 0 0 0 1 203.0       1 18.0         

1.2 ลดพ้ืนที่ 45 1,696        0 -          1 30           1 221          13 2,638       

2 สมาชิกใหม่ 2 659.87 2 874 3 1,610       33 5,652       

3 ยกเลิกสมาชิก 2 318 1 137 7 6 2,394       

76 13,098      77 13,972    73 14,659     67 12,062     100 15,077     100 15,077     

พ้ืนท่ี (Hectare) 2,235      พ้ืนท่ี (Hectare) 2,345      พ้ืนท่ี (Hectare) 1,930      พ้ืนท่ี (Hectare) 2,412      พ้ืนท่ี (Hectare) 2,412      

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ระบบจัดการสวนไมย่ั้งยืน : บริษัทสยามฟอเรสทรี จ ากัด

ข้อมูล ณ วันท่ี 31/12/65

ปี 2564 ปี 2565

สมำชิกปัจจุบัน คงเหลือ (รวม)

 สรุป: เพ่ิม-ลด   (เทียบ ปี 64 และ 65) % เพ่ิม-ลด สมำชิก

ล ำดับ ร ำยกำร

ยอดยกมำ ปี 2560
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ตารางที่ 1  ตารางแสดง แผนงานการจดัการ  (Management plan) ในทัง้ 3 ดา้น  ปี 2565  

 
 
 
 

ภาพท่ี  3  ตย.การตรวจเยีย่มแปลง สมาชิก   
  

0 1

10-ม.ค.-19 5-มี.ค.-20

ปีท่ี 13 ปีท่ี 14 ปีที่ 15

2565 2566 2567

ก.ด้ำนเศ รษฐกิจ 1. แผนการตัดไม้ น้ าหนัก ตัน 18,000        18,000        18,000        

   -แผนการตัดไม้ (พ้ืนท่ี) เนื้อที่ ไร่ 2,571          2,571          2,571          

( Economy )    -ผลการตัดไม้ น้ าหนัก ตัน 10,656        

2. สมาชกิสวนป่าย่ังยืนในโครงการ เนื้อที่ ไร่ 15,077        15,077        15,077        

   - สมาชกิสวนป่าย่ังยืนในโครงการ ท้ังหมด จ านวน ราย 100            

    -รับสมัครใหม่ และเพ่ิมพ้ืนท่ี สมาชกิสวนป่าย่ังยืนเพ่ิม  (ในแต่ละปี)เนื้อที่ ไร่ -             

    -ยกเลิก และลด พ้ืนท่ี สมาชกิสวนป่าย่ังยืน  (ในแต่ละปี) เนื้อที่ ไร่ -

3. ก าไร & ขาดทุนการด าเนินสวนป่า รายงาน ฉบับ 1                1                1                

ข .ด้ำนสังค ม / ชุ มช น 1. ส ารวจและร่วมประชมุประชาคมรอบสวนป่า รายงาน ฉบับ 1                1                

( Social / Community ) 2. กิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนด้านชมุชน / สังคม รายงาน ฉบับ 1                1                

ค .ด้ำนส่ิงแวดล้อม 1. การส ารวจการใชส้ารเคมีและการก าจัดของเสีย รายงาน ฉบับ 1                1                1                

( Environment ) 2. สนับสนุนกิจกรรมป่าชมุชน  ร่วมกับกรมป่าไม้ รายงาน ฉบับ 1                1                1                

3. ส ารวจความหลากหลายทางชวีภาพ รายงาน ฉบับ 1                

4. การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ า รายงาน ฉบับ

ง.อ่ืนๆ 1. ตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสวนป่าย่ังยืน รายงาน ฉบับ 1                1                1                

( others ) 2. ประเมินผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรม (3 ด้าน) 1                

ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม/ชมุชน, ด้านส่ิงแวดล้อม

3. สรุปการด าเนินกิจกรรมประจ าปี รายงาน ฉบับ 1                1                1                

4. การทบทวนของฝ่ายบริหาร รายงาน ฉบับ 1                1                1                

หมำยเหตุ : ให้มีการทบทวนแผนงานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

รอบตัดฟันท่ี 3

รำยกำร หน่วย

รายงาน ฉบับ

Date Apichart K.

ประเภทกิจกรรม กิจกรรม

จุดค วบคุ ม
กำรด ำเนินกำร

Revision Sirichai U.

KJ-54-040 RB-56-056 



 

 

 
 

ภาพท่ี  3   ตย.การตรวจเยีย่มแปลง สมาชิก (ตอ่)   

 
 
 ด้านสงัคม / ชุมชน :  

1.กิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนด้านชุมชน / สังคม   ไดเ้ขา้พบ ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี ในพืน้ท่ีรอบพืน้สวนป่า 
เพื่อชีแ้จง โครงการ ปลกูสรา้งสวนป่าอยา่งยั่งยืน (FSCTM) และสอบถาม ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรยีนตา่งๆ ของ
การด าเนินกิจกรรม โครงการปลกูสรา้งสวนป่าอยา่งยั่งยืน (FSCTM)     

  ภาพท่ี  4  กิจกรรมสง่เสรมิ และสนบัสนนุดา้นชมุชน  

 
 
 

KJ-53-002 KJ-53-006 



 

 

2.กิจกรรม ส่งเสริมความปลอดภยั ให้กบัทีมตัดไม้   บรษัิทไดใ้หค้วามส าคญักบัทีมตดัไม ้เป็นอยา่งมาก มีทีมที่

ขึน้ทะบียนกบับรษัิท  จ านวนมากกวา่ 10 ทีม กระจายรอบสวนป่า  เพื่อใหท้ีมทีด่  าเนินการตดัไม ้มีความปลอดภยั  ในการ
ท างาน กลบับา้นอยา่งปลอดภยั  ทางบรษัิทไดอ้บรมการตดัไมอ้ยา่งปลอดภยั  แก่ทีมที่ขึน้ทะเบียน พรอ้มใหก้ารสนบัสนนุ
อปุกรณป์อ้งกนัความปลอดภยัสว่นบคุคล (PPE) และ หากเกิดเหตเุลก็ๆ นอ้ย เราไดร้ว่มกบั  โรงพยาบาลสง่เสรมิคณุภาพ 
ในพืน้ท่ี  ในการใหค้วามรูเ้รือ่ง การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ และ ไดร้บัการสนบัสนนุ  ชดุปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

 

ภาพท่ี  5  กิจกรรมสง่เสรมิ ความปลอดภยั ใหก้บัทีมตดัไม ้  การอบรมตดัไม ้ อยา่งปลอดภยัรว่มกบั
โรงพยาบาลสง่เสรมิคณุภาพ ใหค้วามรูเ้รื่อง การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

 
 
 โดยบรษัิทเริม่ตัง้แต ่รูปแบบการจดัทีมท าไม ้ แบง่หนา้ที่ เทคนิคตา่งๆ ในการท าไม ้อยา่งปลอดภยั ทางบรษัิท จะ
คอยดแูลและตดิตาม กิจกรรม เป็นประจ า เมื่อสมาชิก แจง้ความจ านงในการตดัไม ้ ทางทีมก็จะเขา้ประเมิน และจดัหาทมี
ตดัขึน้ทะเบยีนให ้จนสมาชิกตดัไม ้เสรจ็เรยีบรอ้ย  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ด้านสิง่แวดล้อม : มกีารด าเนินงานเพื่อ กิจกรรมสง่เสรมิ และสนบัสนนุดา้นสิง่แวดลอ้ม   รายละเอียด ดงันี ้  

กิจกรรมติดตามพืน้ท่ีอนรุกัษ ์(Conservation Area) 2,094 ไร ่(335.04 ha) 

ทางบรษัิทไดร้ว่มกบัชมุชน และส านกัทรพัยากรป่าไมท้ี่ 10 ดแูล รกัษาพืน้ท่ีป่าชมุชน  หว้ยสะพานสามคัคี อ.
พนมทวน จ.กาญจนบรุ ี เช่น กิจกรรมดแูลรกัษาป่า ก าจดัพืชรุกราน ปลกูไผ่ ปลกูป่า จดัท าแนวกนัไฟ และ จดัท าแผนงาน 
การจดัการพืน้ท่ีที่มคีวามส าคญัดา้นการอนรุกัษ์สงูระดบั HCV 5  แหลง่สนบัสนนุความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของชมุชน 
(basic needs)  ตลอดจนการสนบัสนนุ งบประมาณ  ในการด าเนนิงาน (ตารางที่ 2)  

 
ตารางที่ 2    แผนการารด าเนินกิจกรรมพืน้ท่ีอนรุกัษ์ ป่าชมุชนบา้นหว้ยสะพานสามคัคี 

  

 

    ภาพท่ี  8   การประชมุ รว่มกบัป่าชมุชนและก าหนดแผนงาน จดัการ 

 

ความถี่ งบประมาณ

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. แผน ผล หน่วย (บาท)

1. การบริหารจัดการ ( Management ) กรรมการ
1.1 ประชุมติดตามการด าเนินกิจกรรม 2 เดือน/คร้ัง 6 6 คร้ัง รายงานการประชุม ป่าชุมชนและ
1.2 สรุปการด าเนินกิจกรรมประจ าปี 65 ปีละคร้ัง 1 1 รายงาน ผูเ้ก่ียวขอ้ง
1.3 ลาดตระเวณ เดือนละ2คร้ัง 24 24 คร้ัง บนัทึกตรวจการ
1.4 ท าบญุป่า ปีละคร้ัง 1 1 คร้ัง

รวม 0 บาท

2. ด้านเศรษฐกจิ (Economic) กรรมการ

การเกบ็หาของป่าของชุมชน (ข้อมูลเชิงสถิติ) ป่าชุมชนและ
2.1 ขอ้มลูการประเมิน มลูคา่ของป่าในพ้ืนท่ีป่าชุมชน ปีละ 1 1 คร้ัง รายงาน ผูเ้ก่ียวขอ้ง
2.2 การปลูกป่าเศรษฐกิจ ปลูกไผ ่เพ่ิมรายได้ ปีละ 1 1 คร้ัง 10,000 พ้ืนท่ี

รวม 10,000 บาท

3. ด้านสังคม/ชุมชน (Social/Community) กรรมการ
3.1 อบรมเยาวชน (ไฟป่า  มคัคุเทศ) ปีละ 1 1 คร้ัง 5,000 รายงาน ป่าชุมชนและ
3.2 เขา้กองทนุดอกผลป่าชุมชน ปีละ 1 1 คร้ัง 5,000 บญัชีเงินฝาก ผูเ้ก่ียวขอ้ง
3.3 อุปกรณ์อ่ืนๆเคร่ืองเจาะดิน ปีละ 1 1 คร้ัง 5,000

รวม 15,000 บาท

4. ด้านส่ิงแวดล้อม  (Environment) กรรมการ
4.1 ปลูกตน้ไม ้(อยา่งปราณีต รอด 100%) 1 คร้ัง/ปี 1,000 1,000  ตน้ 10,000 รายงาน ป่าชุมชนและ
4.2 รดน ้าตน้ไม้ คร้ัง/ปี 10 10 คร้ัง 5,000 รายงาน
4.3 ก าจดัพืชรุกราน 100 ไร่/เดือน 2 2 คร้ัง 7,000 รายงาน
4.4 ท าแนวกนัไฟ 2 คร้ัง/ปี 2 2 คร้ัง 8,000 รายงาน
4.5 เกบ็ขอ้มลูพรรณไมแ้ละสารบญัพนัธุ์ไม(้อนุรักษพ์นัธุกรรมพืช 2 คร้ัง/ปี 2 2 คร้ัง 25,000 รายงาน/Website

รวม 55,000 บาท

รวมทงัส้ิน (1+2+3+4) 80,000 บาท

*** ปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์  COVID 19  สถานการณ์  COVID 19 ระบาด รัฐบาล จ ากดั การเดินทาง และการรวมตวั เป็นกลุ่ม

แต่กิจกรรม  จะพยายาม เป็น การส่ือสาร โดยใช้ เทคโนโลยทีดแทน เพ่ือคงการส่ือสาร

หมายเหตุ   1.  แผนงานควรมีการทบทวน ปีละ 1 คร้ัง ( พ.ย. - ธ.ค.)  2.  การด าเนินกิจกรรม

ล าดับที่ กจิกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ เป้าหมาย

เอกสาร ผู้รับผิดชอบ



 

 

ซึง่จากการตรวจสอบความส าคญัดา้นการอนรุกัษ์สงู และส ารวจความหลากหลาย ปี 2565  ทางหนว่ยงาน ได้
จัดแนวทางการจัดการและติดตามพืน้ทีท่ี่มีความส าคัญด้านการอนุรักษส์ูง  ร่วมกับป่าชุมชน  โดยก าหนด 
แผนงานในการ ตดิตาม  พืน้ที่ที่มีความส าคัญด้านการอนุรักษส์ูงระดับ HCV 5  (ตารางที ่3) 

ตารางที่ 3    แผนการจดัการและติดตามกิจกรรม พืน้ท่ีที่มีความส าคญัดา้นการอนรุกัษ์สงูของชมุชน 

 
 
ภาพท่ี  9   ภาพติดตามกิจกรรมในพืน้ท่ีท่ีมีความส าคญัดา้นการอนรุกัษส์งู 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ส ารวจเปอรเ์ซนตร์อดตายของตน้ไม ้ และปลกูรดน า้เพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวในป่าชมุชน 
 

 



 

 

 
สรุป การด าเนินกิจกรรมของสวนไมส้มาชิก  ตัง้แตก่ารเตรียมพืน้ท่ีปลกู การปลกู ดแูลบ ารุงรกัษา 

การตดัและขนสง่ไม ้เป็นไปตามหลกัการและขอ้ก าหนด ตามมาตรฐาน FSCTM โดย มีการติดตามแผนงาน  
ทัง้ 3 ดา้น  (เศรษฐกิจ สงัคม  และสิ่งแวดลอ้ม)  และมีการตรวจตดิตามภายในของระบบการจดัการสวนไม้
อยา่งยั่งยืน อยา่ง โดยผูต้รวจตดิตามภายใน เพ่ือท ารายงานเสนอคณะกรรมการ ระบบจดัการสวนไมอ้ยา่ง
ยั่งยืนของบรษิัท ตามขอ้ก าหนด  

 
 

 

 

การจดัการสวนไมอ้ยา่งยั่งยืน ตามหลกัการและมาตรฐานของ 
FSCTM (Forest Stewardship Council) 


