
 
 
 
 
 

 

               Bureau Veritas Certification Hong Kong Limited    
               Room 23-25, 10/F, Pacific Trade Center, 2 Kai Hing Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong, China 

Tel: (+852) 2815 2092    Fax: (+852) 2545 3287    Website: www.bureauveritashk.com         

 

  
  
 

วนัที่ท่ีไดมี้การประกาศ : 27 สิงหาคม 2560 
 

เรียน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกท่าน 
 

เร่ือง ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมให้ข้อคดิเห็นส ำหรับกำรตรวจรับรองระบบมำตรฐำน RSPO Principle and Criteria 
รอบกำรรับรองใหม่ ให้กับกลุ่มสหกรณ์นิคมพนม จ ำกัด 
 

บริษทับูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ ฮ่องกง ลิมิเตด็ ไดรั้บการติดต่อจากทางกลุ่มสหกรณ์นิคมพนม จ ากดัใหท้  าการตรวจรับรอง
ระบบมาตรฐาน RSPO ส าหรับการรับรองแบบกลุ่ม โดยใชม้าตรฐานการจดัการ RSPO และแนวทางส าหรับการรับรองกลุ่ม
ผูผ้ลิตทะลายปาลม์สด (7 มีนาคม 2559) 
 

กลุ่มสหกรณ์นิคมพนม จ ากดั ได้รับการจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยส านักงานเกษตรอ าเภอและได้รับการ
พิจารณาว่าเป็นหน่ึงในกลุ่มสหกรณ์ที่ดีเด่นในปี 2557 โดยกลุ่มไดรั้บการสนับสนุนจากทางสหกรณ์นิคมเพื่อให้สามารถ
บรรลุวตัถุประสงคใ์นการรับรองมาตรฐาน RSPO ปัจจุบนักลุ่มมีสมาชิก 504 ราย ครอบคลุมพื้นท่ีปลูก 1,612.02 แฮกเตอร์ 
ปัจจุบนักลุ่มเป็นสมาชิกของ RSPO มาตั้งแต่วนัท่ี 21 มกราคม 2560 ภายใตเ้ลขสมาชิกหมายเลข 1-0226-17-000-00 
 
ช่ือกลุ่ม สหกรณ์นิมคมพนม จ ากดั 
ช่ือผูป้ระสานงานหลกั นายธวชั ลกัษณ์สกุล 

ที่อยู ่ 308 ต าบลพนม อ  าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84250 
ประเทศไทย 

ช่ือบริษทัในเครือ - 
เบอร์โทร +66 077-399088 
เบอร์มือถือ +66 084-1845672 
เบอร์โทรสาร - 
อีเมล ์ Saranyu2732@hotmail.com 
เวปไซด ์ - 
 
 

บริษทับูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ ฮ่องกง ลิมิเต็ด จะท าการตรวจรับรอง RSPO ให้กบักลุ่มดงักล่าวในระหว่างวนัที่ 9-12 
ตุลาคม 2560 
 
 
ส ำหรับขอบข่ำยของกำรตรวจประเมิน 
ขอบข่ายของ RSPO P&C ประกอบไปดว้ยการรับรองแบบกลุ่มใหก้บัสวนปาลม์ของสมาชิกที่ไดเ้ขา้ร่วมกลุ่มดงักล่าว โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
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จ านวนสมาชิก ท่ีตั้งส านกังานของกลุ่ม 
พิกดัภูมิศาสตร์  

(ละติจูด-ลองติจูด) 

พื้นท่ีปลูก
ทั้งหมด (แฮก

เตอร์) 

ผลผลิตทะลาย
ปาลม์สดที่คาด 

(ตนั/ปี) 
504 308 ต าบลพนม อ  าเภอ

พนม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
84250 ประเทศไทย 

ละติจูด : 8°51.050' N    

ลองติจูด : 98°48.447' E 

1,612.02 32,240 

 

ทีมผู้ตรวจประเมิน 

บริษทับูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ ฮ่องกง ลิมิเตด็ เป็นหน่ีงในสมาชิกของ บูโร เวอริทสั บริษทัท่ีเป็นผูน้  าในการทดสอบ การ
ตรวจและให้การรับรอง การส่งมอบการบริการที่เต็มไปดว้ยคุณภาพเพื่อช่วยให้ลูกคา้สามารถบรรลุเป้าหมายทั้งในเร่ือง
คุณภาพ ความปลอดภยั และดา้นความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม ซ่ึงบูโร เวอริทสั เป็นบริษทัท่ีจัดตั้งมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2371 จึงเป็นบริษทัท่ีมีประสบการณ์ในดา้นการใหก้ารรับรองและการยอมรับจากองคก์รทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มายาวนานมากกว่า 190 กว่าปี 
 
การตรวจประเมินในคร้ังน้ีจะประกอบไปดว้ยทีมผูต้รวจรับรองและผูเ้ช่ียวชาญ ดงัต่อไปน้ี 

 ดร. ชยัพร สีขาว  จะรับผิดชอบในการเป็นหวัหนา้ทีมผูต้รวจประเมินและรับผิดชอบในการตรวจดา้น RSPO P&C 
และ RSPO SCC ที่โรงสกดั ดา้น HCV ดา้นการจัดการพลงังาน การจัดการก๊าซเรือนกระจก กฎหมาย หลกัการ
ปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี การจัดการศตัรูพืชแบบผสมผสาน การใชส้ารเคมีและปุ๋ย นิเวศวิทยาและส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงประเดน็ดา้นสังคมทั้งในสวนปาลม์ 

 คุณประภาศ โนเรส จะรับผิดชอบในการตรวจดา้นการปฏิบติัทางเกษตรที่ดี  การจัดการศตัรูพืชแบบผสมผสาน 
การใชส้ารเคมีและปุ๋ ย การจดัการส่ิงแวดลอ้ม กฎหมาย และสุขภาพและความปลอดภยั รวมถึงประเด็นดา้นสังคม
ในสวนปาลม์ 

 
กำรเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อคดิเห็น 

ในการน้ี จึงขอเรียนเชิญผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีสนใจใหข้อ้มูลและแสดงความคิดเห็นในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบับริษทัดงักล่าว
และเกี่ยวขอ้งกบัขอ้ก  าหนดของมาตรฐานดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

 ดา้นการอนุรักษนิ์เวศวิทยาและส่ิงแวดลอ้ม 

 ดา้นการไดม้าซ่ึงที่ดินและปัญหาความขดัแยง้ดา้นการใชป้ระโยชน์ในที่ดิน 

 โอกาสในการจดัหางาน ค่าแรง และคา่ตอบแทนต่างๆ ส าหรับพนกังานและผูรั้บเหมา 
 การจดัเตรียมสถานที่ท่ีอยูอ่าศยั สุขลกัษณะ และการใหก้ารสนบัสนุนดา้นการศึกษา 
 ดา้นการพฒันาชุมชน 

 และอื่นๆ  
 

ทั้งน้ีความเห็นหรือขอ้สังเกตจากท่านสามารถท่ีจะส่ือสารได้ช่องทางจากการประชุมร่วมกนักบัทีมผูต้รวจประเมินใน
ระหว่างวนัที่ตรวจประเมินหรือจะเขียนจดหมายมาตามที่อยู่ดา้นล่างเพื่อให้ทุกๆ ความเห็นและขอ้สังเกตจะไดน้ ามาใชใ้น
การแสวงหาขอ้เทจ็จริงต่อไปในระหว่างการตรวจรับรอง 
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ช่องทางในการติดต่อมายงั บริษทั บูโร เวอริทสั มีดงัน้ี 

ดร. ชยัพร สีขาว 

บริษทับูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ชั้น 16 อาคารบางกอก ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย 
โทรศพัท:์ +66 2 670 4800 
โทรสาร: +66 084-1845672 
อีเมล:์ chaiyaporn.seekao@th.bureauveritas.com     
 
ช่องทางในการติดต่อยงักลุ่ม มีดงัน้ี 
นายธวชั ลกัษณ์สกุล 
สหกรณ์นิมคมพนม จ ากดั 
308 ต าบลพนม อ  าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84250 ประเทศไทย 
โทรศพัท:์ +66 077-399088 
มือถือ: +66 087 8912192 
อีเมล:์ Saranyu2732@hotmail.com  
 
บริษทับูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ ฮ่องกง ลิมิเตด็ ใคร่ขอถือโอกาสน้ีในการแสดงความขอบคุณทุกๆ ความคิดเห็นที่ได้
จดัส่งมาภายใน 30 วนัหลงัจากท่ีไดมี้การออกจดหมายฉบบัน้ี และทุกๆ ความเห็นจะมีการน าไวใ้ชส้ าหรับการประเมิน
เท่านั้น และจะมีการจดัเกบ็เป็นความลบัโดยทางบริษทับูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ ฮ่องกง ลิมิเตด็และกบัทาง RSPO 
ต่อไป 
 
ดว้ยความเคารพอยา่งสูง 
 
 
 
 
นายมูฮะมดั ชาซาเร อบัดุลลาห ์
ผูจ้ดัการผลิตภณัฑ ์(สวนปาลม์) 
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