
แผนงานมุ่งสู่การเตบิโตอย่างย่ังยืน

	 ตลอดระยะเวลา	65	 ปีของบริษัท	 ที.เค.เอส.เทคโนโลยี	จ�ากดั	 (มหาชน)	 (TKS)	 ได้ด�าเนินธรุกิจอยูบ่นพืน้ฐานหลกัจริยธรรมและ 
หลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี	มีความเป็นองค์กรท่ีรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม	เพ่ือสร้างคณุคา่ในการด�าเนินธรุกิจอยา่งยัง่ยืน

ในการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของ	TKS	ได้ด�าเนินงานครอบคลมุ	3	เป้าหมาย	ได้แก่	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสงัคม	และด้านสิง่แวดล้อม		ดงันี	้

SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำ ปี 2562

	การบริหารจัดการ
เพื่อความยั่งยืน

	การประกอบกิจการ
ด้วยความยั่งยืน

	การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล

	การร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคม

	การผลิตสินค้าภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
	สินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
	กระบวนการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้
	การจัดการสภาวะอากาศ
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ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกจิ

 1)  การบริหารจดัการเพื่อความย่ังยืน

	 	 ในปี	2562	บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี	และนโยบายการด�าเนินการในด้านตา่งๆ	 โดยจดัท�าเป็นคูมื่อ
บรรษัทภิบาล	รวมถงึนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชนั	เพ่ือน�ามาเป็นกรอบการบริหารกิจการอยา่งยัง่ยืน	เพ่ือยกระดบัแนวทางการ
ก�ากบัดแูลกิจการให้เป็นไปตามหลกัสากล

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  

	 	 ในปี	2562	บริษัทยงัคงสร้างความผกูพนักบักลุม่ผู้มีสว่นได้เสยี	โดยจดัให้มีการสือ่สารกบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่หลากหลายชอ่ง
ทาง	เพ่ือให้ผู้มีสว่นได้เสยีเข้าใจถงึประเดน็ส�าคญัตา่งๆ	รวมถงึรับข้อคดิเหน็ของผู้มีสว่นได้เสยี	

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

พนักงาน

สังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
 รายงานประจำาปี/รายงานทางการเงิน/รายงาน 
 งบการเงินรายไตรมาส/จดหมายข่าวผู้ถือหุ้นสามัญ

 การสำารวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ  
 การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบ   
 การประชุม การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์
 การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์
   สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

 การประชุม สัมมนา อบรม  การปฐมนิเทศ การจัด 
 กิจกรรมต่างๆ  การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ 
 แนะผ่านกล่องแดง
 สื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Gossip กับเจ้เม้าท์    
 การส่งเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ผ่านอีเมลประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ 
 ผู้จัดการโดยตรง  
 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  “TKS WE CAN”  

 จัดกิจกรรม เช่น เวทีสาธารณะ งานสำาคัญต่างๆ 
 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ คู่มือ รายงานประจำาปี   
 ข่าวสารเผยแพร่  จดหมายข่าว
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์
 สื่อวีดิทัศน์

 กิจการมีความมั่นคงสามารถสร้างผลตอบแทนที่ด ี
 และมีแผนงานธุรกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน
 ผลการดำาเนินงานด้านการเงินเติบโตขึ้น

 รักษาระดับคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ
 ได้รับความสะดวกและความพึงพอใจ
 ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว
 ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม
 ได้รับการแก้ไข ปรับปรุงสินค้าหรือบริการอย่างด ี
 และรวดเร็ว

 การได้รับสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม
 โอกาสในการเลื่อนตำาแหน่งที่สูงขึ้นหรือตำาแหน่ง 
 ที่เหมาะสม
 สุขอนามัยที่ดี มีสิ่งอำานวยความสะดวกในสถานที่ทำางาน
 ความทัดเทียมกันในเรื่องโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่ 
 การงาน
 การอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ
 การจัดสรรเวลาที่ดีในชีวิตการทำางานและชีวิตครอบครัว
	สร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำางาน

 เป็นบริษัท ที่มีการบริหารจัดการด้านชุมชนและ 
 สิ่งแวดล้อมสามารถจัดการต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
 ตามมาตรฐานสากล 
 การมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญให้กับชุมชนและสังคม
 การอบรม สัมมนา กิจกรรมที่สร้างและพัฒนาความรู ้
 ความสามารถ
 การสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ /ความคาดหวัง

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

74



 2)  การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

	 	 บริษัทยงัคงยดึถือปฏิบตัติามระเบียบ	กฎหมาย	และข้อก�าหนดตา่งๆ	เพ่ือให้การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	ดงันี ้

 การต่อต้านคอร์รัปชัน	ในปี	2562	กลุม่บริษัท	ที.เค.เอส.	ยงัคงให้ความส�าคญัในเร่ืองการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัอยา่งตอ่เน่ือง	
โดยจดัให้มีกิจกรรมและอบรมให้ความรู้	 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั	 ซึ่งได้เผยแพร่บน	website	 :	 
www.tks.co.th		และเม่ือวนัท่ี	12	กรกฎาคม	2562	บริษัทได้ลงนามประกาศแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั	ิ(Collective	Action	Coalition)	
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต	(Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	:	CAC)	โดย
ทา่นพลเอกมงคล	อมัพรพิสฏิฐ์	ประธานกรรมการ	บริษัท	ที.เค.เอส.เทคโนโลยี	จ�ากดั	(มหาชน)

	 และเม่ือวนัท่ี	18	กรกฎาคม	2562	กลุม่บริษัทฯ		ได้สร้างความตระหนกัถงึความรับผิดชอบในการด�าเนินธรุกิจ	เหน็วา่การคอร์รัปชนั
สง่ผลเสียตอ่เศรษฐกิจ	จงึได้ร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชน	 ให้ปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั	 เพ่ือร่วมสร้าง
บรรทดัฐานท่ีดีในการปฏิบตังิานร่วมกนั

คู่ค้า

เจ้าหนี้

คู่แข่ง

  การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบ 
 การประชุม การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์
 การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร   
 เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แบบฟอร์ม Vendor survey form   
 ใบประเมินประจำาปี  รายงานตรวจสอบการจัดซื้อ 
 จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำาปี รายงานการเงิน   
 ข่าวสารเผยแพร่
 การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร   
 เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำาปี รายงานการเงิน   
 ข่าวสารเผยแพร่ 
 การปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่าง 
 เป็นธรรม
 ร่วมกันส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ 
 ร่วมกันป้องกันการผูกขาดทางการค้า

 การดำาเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม  
 โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ดี
 มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี
 ระยะเวลาในการจ่ายเงินเป็นที่ยอมรับตกลงกันได้

 ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา
 ความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ ไม่ปกปิดข้อมูลหรือ 
 ข้อเท็จจริงที่อาจสร้างผลกระทบ

 การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส
 ความร่วมมือกันหากเกิดกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
 ต่อระบบอุตสาหกรรม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ /ความคาดหวัง

การรับรองด้าน
อาชีวอนามัย

และความปลอดภยั

การรับรองหรือการ
จดทะเบยีนเพื่อขอ
อนุญาตด�าเนินการ

การรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม

การรับรองด้าน
สิ่งแวดล้อมการเงนิ

1 2 3 4

GMP CODEX
พระราชบญัญัตกิารนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552 พระราชบญัญัตหิลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

พระราชบญัญัตสิาธารณสุข
พ.ศ. 2536

พระราชบญัญัตสิิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2535

ISO 14001
(Environment Management)

ISO 9001
(Quality Management)

ISO 27001
(Information Security Management)

ISO 22301
(Business Continuity Management System)

FSSC22000
(Food Safety Management System)

พระราชบญัญัตคุ้ิมครองแรงงาน
แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2552

พระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ�ากัด
พ.ศ. 2535

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมจ�ากัด
ประเทศไทย

ใบอนุญาตต่างๆ

พระราชบญัญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535

FSSC22000
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ครัง้ที ่2 จดัอบรมแนวปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชนัให้พนักงานในระดบัหวัหน้างาน เพ่ือนำาไปส่ือสาร 
  ให้กับผูใ้ต้บังคบับญัชา 

  กลุม่บรษิทัฯ ได้มกีจิกรรม “CAC On Tour”  2 ครัง้  ดงันี ้

ครัง้ที ่1  จดัอบรมการปฐมนเิทศให้กบัพนกังานใหม่ มีหวัข้อ ดงัน้ี 
  1) CAC คอือะไร  
  2) คอร์รปัชนัคอือะไร 
  3) แนวปฏบิติัตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
  4) เรือ่งการแจ้งเบาะแสและมาตรการความคุ้มครอง 
  5) บทลงโทษ 

CAC On Tour ครัง้ที ่1 : 17 สงิหาคม 2562

CAC On Tour ครัง้ที ่2 : 22 สงิหาคม 2562
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การจดัซือ้จดัจ้าง 

	 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการจดัซือ้/จดัหา	ใช้เป็นแนวปฏิบตัใินการท�างาน	โดยก�าหนดให้มีกระบวนการเปรียบเทียบราคากบัผู้ขาย
มากกวา่	2	ราย	ก่อนมีการจดัซือ้จดัจ้างมีการประเมินการให้บริการและคณุภาพเป็นประจ�าทกุปี	ซึง่ในการจดัซือ้จดัจ้างกบัคูค้่าจะพิจารณา
ตามหลกัเกณฑ์

การไม่ละเมดิสทิธิมนุษยชน 

	 บริษัทมีนโยบายไมรั่บพนกังานท่ีอายตุ�า่กวา่	16	ปี	เข้าท�างานอยา่งเดด็ขาด		และยงัครอบคลมุไปถงึผู้ รับเหมา	ผู้ให้บริการท่ีท�าธรุกรรม
กบับริษัทด้วย

ปฏบิตัติามมาตรฐานระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกจิ (Business Continuity Management System : ISO 22301: 2012) 

	 เป็นกระบวนการบริหารในการประเมินถงึภยัคกุคามท่ีเกิดขึน้ภายในองค์กรของบริษัท	และผลกระทบท่ีมีตอ่การด�าเนินธรุกิจ	อนัท่ี
จะเป็นแนวทางในการสร้างขีดความสามารถในบริษัท		ให้มีความยืดหยุน่เพ่ือการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยี	ใน
การด�าเนินการบริหารดงักลา่วเพ่ือท่ีให้กิจกรรมการด�าเนินงานของบริษัทด�าเนินตอ่ไปได้โดยไมเ่กิดภาวะหยดุชะงกั

การด�าเนนิงานด้านสงัคม

 3)  การจดัการทรัพยากรบุคคล 

	 	 3.1)	 	สร้างวฒันธรรมองค์กร	บริษัทได้มีการปรับการสร้างวฒันธรรมองค์กร	 เพ่ือเป็นหลกัปฏิบตัใินการด�าเนินบริหารจดัการ
เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืน	

	 T	:	Trust	:	เช่ือใจกนั	 มีทศันคตท่ีิดี	เปิดใจรับฟัง	เคารพและให้เกียรตกินั
	 K	:	Knowledge	:	ใฝ่รู้	 ศกึษา	เรียนรู้	และพฒันาศกัยภาพอยา่งตอ่เน่ือง
	 S	:	Spirit	:	จิตอาสา	 อาสาร่วมมือ	แบง่ปันชว่ยเหลอืกนัและกนั	เป็นผู้ให้แก่สว่นรวม
	 WE	CAN:	เราท�าได้	 มุง่มัน่	ตัง้ใจ	ลงมือท�าอยา่งเตม็ท่ี

เม่ือพนกังานทกุคนมีความเช่ือใจกนั	ใฝ่รู้	มีจิตอาสา	และลงมือท�าอยา่งเตม็ท่ี	จะน�าพาองค์กรสูค่วามส�าเร็จอยา่งยัง่ยืน	

	 	 3.2)	 ดแูลพนกังานอย่างเหมาะสม	บริษัทให้ความส�าคญักบัด้านสวสัดิการ	อาชีวอนามยั	ความปลอดภยั	 และสขุภาพ 
ของพนกังาน		

  ด้านสวัสดิการ	 	 บริษัทมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล	 รวมถึงคณะท�างานด้านสวสัดิการพนกังานท่ีมาจากการเลือกตัง้ 
เพ่ือสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของพนกังานในการดแูลสวสัดกิารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่พนกังานในทกุๆ	ด้าน	ทัง้ด้านผลตอบแทน	และ 
การก�าหนดความก้าวหน้าในสายงานให้กบัพนกังาน	สวสัดกิารท่ีจดัให้กบัพนกังาน	 ได้แก่	การตรวจสขุภาพประจ�าปี	สวสัดกิารประกนั
สขุภาพและประกนัชีวิต		สวสัดกิารกองทนุส�ารองเลีย้งชีพ	โครงการ	EJIP	สวสัดกิารผลประโยชน์พนกังานเกษียณอาย	ุสวสัดกิารด้านการ
ศกึษา	สวสัดกิารอาหารกลางวนัให้กบัพนกังานท่ีเงินเดือนไมถ่งึ	10,000	บาท	ได้รับประทานอาหารฟรี	ให้ชดุฟอร์มพนกังาน	การจดักิจกรรม
เพ่ือสง่เสริมความสามคัคี	เชน่	งานปีใหม	่กิจกรรม	CSR	ให้พนกังานมีสว่นร่วม	

	 	 บริษัทยงัได้ให้ความส�าคญัในเร่ืองการสร้างเสริมสขุภาพทัง้กายและสขุภาพใจท่ีดีให้พนกังาน	 เพ่ือสง่เสริมและสนบัสนนุด้าน
การออกก�าลงักาย	และได้จดัสถานท่ีและอปุกรณ์กีฬาส�าหรับพนกังานในชว่งพกั	 และชว่งหลงัเลกิงาน	 ได้แก่	 กีฬาปิงปอง	ชมรมฟตุบอล	
ในปี	2562	บริษัทได้มีกิจกรรมชว่งเช้า	“Morning	Dance”	ก่อนเร่ิมท�างานให้กบัพนกังานของกลุม่บริษัท
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 ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย	บริษัทได้ประกาศ	และจดัท�าเป็นข้อปฏิบตั	ิเป็นคูมื่อเผยแพร่ให้กบัพนกังานทกุระดบัรับทราบ	 
รวมถงึมีหนว่ยงานด้านความปลอดภยัในการท�างาน	 โดยมี	จป.วิชาชีพประจ�าบริษัทท�าหน้าท่ีวิเคราะห์	หรือค้นหาความเสีย่งเบือ้งต้น 
ท่ีอาจเกิดขึน้		และมีการจดัท�าการประเมินความเสีย่งของบริษัททบทวนเป็นประจ�าทกุปี	

	 บริษัทได้จดัท�ามาตรฐานความปลอดภยัในการท�างาน	เพ่ือลดการเกิดอนัตรายตอ่สขุภาพและสง่เสริมความปลอดภยัในการท�างาน	
ยงัถือปฏิบตัมิาโดยตลอด	ดงันี	้

 �	 การอบรมพนกังานใหมก่่อนเร่ิมงานโดยจดัปฐมนิเทศเบือ้งต้น	และมีการทบทวนเร่ืองความปลอดภยัในทกุ	3	เดือน	

 �	 การอบรมซ้อมดบัเพลงิและอพยพหนีไฟ	มีการอบรมซ้อมดบัเพลงิ	ในสดัสว่น	40%	ของจ�านวนพนกังานทัง้หมด	และให้พนกังาน 
	 	 ทกุคนซ้อมอพยพหนีไฟปีละครัง้เป็นประจ�าทกุปี	

 �	 การให้ความรู้ในการท�างานอยา่งไรให้ปลอดภยั	เชน่	การสอนขบัรถและการสอบเพ่ือให้ได้รับใบอนญุาต	ขบัรถโฟล์คลฟิต์

 �	 การอบรมซ้อมสารเคมีร่ัวไหล	โดยพนกังานท่ีปฏิบตังิานเก่ียวกบัสารเคมี	จะมีการอบรมปีละ	1	ครัง้

 �	 ตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการท�างาน	โดยจะมีการตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการท�างานกายภาพปีละ	1	ครัง้	และการตรวจวดั
สภาพแวดล้อมในการท�างานทางเคมี	ปีละ	2	ครัง้	

	 จากสถิตอิบุตัเิหตใุนการท�างานของบริษัท	ในรอบ	3	ปีท่ีผา่นมา	ตัง้แตปี่	2560	เป็นต้นมา	พบวา่ไมพ่บความเจ็บป่วยจากการท�างาน	
และไมเ่กิดอบุตัเิหตถุงึขัน้หยดุงาน		รวมถงึไมมี่อบุตัเิหตถุงึขัน้เสยีชีวิต	ขณะท่ีผลการตรวจสขุภาพพนกังานของบริษัท	ไมพ่บวา่มีสิง่ผิดปกต	ิ
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	 	 3.3)	 ให้ความส�าคญัพฒันาบคุลากร	บริษัทได้พิจารณาคดัเลอืกบคุลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในงานรับผิดชอบ	มีความ
มุง่มัน่ตัง้ใจ	และมีทศันคตเิชิงบวก	โดยยดึหลกัเกณฑ์ความเทา่เทียมทางเพศ	ศาสนา	เชือ้ชาต	ิชนชัน้	และผู้ด้อยโอกาส	โดยบริษัทคดัเลอืก
ด้วยความเป็นธรรมและทดัเทียมกนั	 ไมเ่ลอืกปฏิบตั	ิ ไมแ่บง่แยก	ตลอดจนผู้พิการ	 เพ่ือเปิดโอกาสและสร้างความภาคภมิูใจให้กบัผู้ ด้อย
โอกาส

	 	 	 บริษัทได้สง่เสริมการฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพให้กบัพนกังานของกลุม่บริษัทและบริษัทยอ่ย	เพ่ือสง่เสริมให้เกิดความ
ตระหนกัถึงความส�าคญัในการท�างานร่วมกนัอย่างสร้างสรรค์ระหวา่งทีมงานและองค์กร	สูก่ารเป็นอนัดบัหนึง่ของประเทศ	 (We	are	 
number	1)	เม่ือวนัท่ี	3-4	สงิหาคม	2562	ณ	วารีนา่	รีสอร์ท		อ.ปราณบรีุ		จ.ประจวบคีรีขนัธ์		

We are Number 1
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4) การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม

บริษัทได้ปฏิบตัมิาอยา่งตอ่เน่ืองในการสร้างวฒันธรรมองค์กร	เพ่ือสง่เสริมและสนบัสนนุให้พนกังานทกุระดบัมีจิตส�านกึในความ
รับผิดชอบและเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม	 มีสว่นร่วมในการท�ากิจกรรม	และการแสดงความคดิเหน็เพ่ือชว่ยพฒันาและการชว่ยเหลอืเกือ้กลู
ร่วมกบัชมุชน	 เพ่ือสง่เสริมสงัคมให้นา่อยู	่ และสนบัสนนุการพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีของชมุชนโดยรอบโรงงาน	ผา่นโครงการและกิจกรรม
ตา่งๆ	ท่ีเก่ียวข้องตอ่การด�าเนินธรุกิจ	และเพ่ือประโยชน์ตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม	ดงันี ้

	 4.1		การให้ความชว่ยเหลอืการจ้างคนในพืน้ท่ี	บริษัทได้ปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ือง	โดยโครงการนีไ้ด้ริเร่ิมตัง้แตปี่	2556	จนถงึปี	2562	
มีการจ้างคนงานในท้องถ่ิน	จ�านวน	116	คน	เพ่ือกระจายรายได้ให้สดุชมุชน		

	 4.2		การสนบัสนนุสนิค้าและบริการจากชมุชน	เพ่ือสร้างรายได้ให้ชมุชนอยา่งยัง่ยืน	และเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง
โรงงานและชมุชนโดยรอบ	เชน่	การซือ้อาหารจากชมุชน	
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การสนับสนนุการซือ้อาหารจากชุมชนโดยรอบ

ANNUAL REPORT 2019

81



การด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อม

 5)  การผลติสนิค้า ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

	 	 บริษัทตระหนกัถงึความรับผิดชอบท่ีมีตอ่ผู้บริโภค	พนกังาน	ตลอดจนผู้เก่ียวข้องทัง้ทางตรงและทางอ้อมแสดงความรับผิดชอบ
ตอ่สิง่แวดล้อม		ภายใต้การจดัการโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ	ซึง่ครอบคลมุเร่ืองส�าคญัตัง้แตก่ารเลอืกใช้วตัถดุบิ		พลงังาน		การขนสง่
และโลจิสตกิส์	หว่งโซอ่ปุทาน	และการจดัการวสัดเุหลอืใช้จากกระบวนการผลติ	

	 	 5.1)	 โรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ	(Eco	Factory)  

	 	 	 บริษัทด�าเนินกิจการภายใต้ความมุง่มัน่ของการเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม	 เพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืนตามหลกัเกณฑ์ของ
โรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ	 (Eco	Factory)	 ในปี	2559	บริษัทได้รับการรับรองจากสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย	 ให้เป็นโรงงาน
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นแหง่แรกในจงัหวดัสมทุรสาคร		

	 	 5.2)	 การใช้วตัถดุบิและทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ  

	 	 	 บริษัทได้จดัท�าบญัชีรายการใช้วตัถดุบิและทรัพยากร	 เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของแผนการลดการใช้วตัถดุบิหลกัและเพ่ิมการ
ใช้วสัดรีุไซเคลิในกระบวนการผลติ	และจดัให้มีโครงการปรับปรุงประสทิธิภาพเคร่ืองจกัร	และสง่เสริมเคร่ืองจกัรท่ีให้มีประสทิธิภาพเพ่ิมขึน้	
เพ่ือลดการสญูเสยีของโครงการในแตล่ะปี	ดงันี ้

	 	 5.3)	 การใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ	ได้จดัท�าฐานข้อมลูการใช้พลงังานและมีแผนทบทวนเป็นประจ�าทกุปี	บริษัทได้จดั
ท�ากิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการใช้พลงังาน	ย้อนหลงั	3	ปี	ดงันี	้

ปี	2560			 บริษัทได้เร่ิมจดัท�าโครงการ	Solar	Rooftop		เพ่ือผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์มาใช้เอง	และจากนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีต้องการสง่เสริมให้มีการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ใช้เอง	ท�าให้อปุกรณ์ท่ีใช้ตดิตัง้มี
ราคาลดลง	ท�าให้ต้นทนุท่ีคาดวา่จะต้องใช้ถงึ	70	ล้านบาท	ลดลงเหลอื	30	ล้านบาท	ในขณะท่ีบริษัทประเมิน
ไว้วา่	ผลจากโครงการตดิตัง้	Solar	Rooftop		จะลดการใช้พลงังานได้	1,226,603.04	กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ปี	

ปี	2561	 ได้มีการใช้พลงังานจริงจากโครงการ	solar	Rooftop	มีการใช้พลงังานตอ่ตนักระดาษท่ีใช้	ลดลงเฉลีย่ร้อยละ	
1.16	จากปี	2560		เน่ืองจากมีการใช้พลงังานเพ่ิมมากขึน้	จากการผลติภณัฑ์	Flexible	packaging	ในปี	2560	
ประกอบกบัมีการผนัแปรอตัราคา่ไฟ

ลดเปอร์เซ็นต์สญูเสยี จาก 2.5%  
เหลือยอดสญูเสยีต�า่กว่า 1.37%

โครงการ เปลีย่นบอร์ด
ชดุควบคมุ TENTION T2

 (สามารถลดสญูเสยีเฉลีย่ 5 ตนั/ปี)

ลดเปอร์เซน็ต์สญูเสยี จาก 1.75%  
เหลือยอดสญูเสยี 1.23%

โครงการ กระดาษต้นม้วน และ
ท้ายม้วนให้ได้มากท่ีสุด

 (สามารถลดสญูเสยีปี 2019 
15.96 ตนั/ปี)

ผลด�าเนนิการทีผ่่านมาและแผนงานในการลดการสญูเสยี

ลดเปอร์เซน็ต์สญูเสยี จาก 2%  
เหลือยอดสญูเสยีไม่เกิน 1.75%

 โครงการ วางแผนงานลดการ
ปรบัต้ังเคร่ืองใหม่ให้น้อยทีส่ดุ

 (สามารถลดสญูเสยีเฉล่ียปี 
2017 - 2019) ลดสูญเสยี 

ได้เฉลีย่  16.88 ตนั / ปี

2017 2018 2019

สามารถลด Waste ในการผลติ 
ปี 2019 ได้ที ่23.64 ตนัเป็นเงนิ      

723,628 บาท / ปี คดิเฉลีย่ 
30.60 บาท / Kg

  สรปุรวมโครงการ ฯ ปี 2017 –2019
การลดการใช้วัตถ ุรวมสามารถ
ลดสญูเสยีเฉลีย่ 25.39 ตนั/ปี

สามารถลด Waste ในการผลติ 
ปี 2019  จาก 1.75 % ลงมาเป็น 

1.23 % คดิได้ท่ี  15.97 ตัน 
คดิเป็นเงนิ 488,626 บาท / ปี 

(คดิเฉลีย่ 30.60 บาท / Kg
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 6)  สนิค้าและบริการเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

	 	 ธรุกิจด้านเทคโนโลยีการพิมพ์	 เป็นธรุกิจท่ีต้องใช้ทรัพยากร	 และการผลติสนิค้าท่ีสามารถสร้างผลกระทบกบัสิง่แวดล้อมได้	 
ดงันัน้	บริษัทจงึให้ความส�าคญักบัการสัง่ซือ้สนิค้า	และการผลติท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม	2	แนวทางส�าคญั	

แนวทางท่ี	1	บริษัทมีการจดัซือ้สนิค้าท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม	มียอดการสัง่ซือ้สนิค้าท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม	ในแตล่ะปี	 ย้อนหลงั	3	 ปี	
ดงันี ้

แนวทางท่ี	 2	 	 บริษัทได้สง่เสริมซพัพลายเออร์	 ผู้ผลิตสินค้า	 และบริการ	หรือ	 Supplier	 1st	 Tier	 Suppliers	 	 ท่ีมีคณุสมบตัิเป็น	 
Green	Supplier	ผลติหรือซือ้สนิค้าบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม	จ�านวน	2	ราย	จาก	Supplier	 ท่ีเป็น	1st	Tier	ทัง้หมดจ�านวน	

11ราย	หรือคดิเป็น	18.18%	ของ	Supplier	ท่ีเป็น	1st	Tier	ทัง้หมด	

ปี	2562		 จดัท�าโครงการเปลีย่นหลอดไฟแสงสวา่งภายในบริษัท	 เพ่ือลดการใช้พลงังานไฟฟ้าแสงสวา่งภายในบริษัท	
ผลลพัธ์ท่ีได้จากการด�าเนินการ	สามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าลงคดิเป็น	73,839.89	 กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ปี	
หรือ	8.83	กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ตนักระดาษท่ีใช้		คดิเป็นเงินท่ีประหยดัได้จ�านวน	280,591.57	บาท/ปี		แตเ่น่ืองจาก
ในปี	2562	 มีปริมาณการใช้พลงังานตอ่ตนัการผลติอยูท่ี่	670.82	 กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ตนักระดาษท่ีใช้	 เพ่ิมขึน้
จากปี	2561	ร้อยละ	6.84		มาจากการผลติงานพิมพ์	ดจิิตอล	และ	Flexible	Packaging	

Vendor with Green Product

SUPPLIER SELECTION
1st Tier Suppliers ทัง้หมด จ�านวน 65 ราย

GI. Mark 2 upISO 14001
จ�านวน 2 ราย

Green Label Product
จ�านวน 2 ราย
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 7)  การจดัการขนส่งและโลจสิตกิส์

	 	 การขนสง่และการจดัสง่ผลติภณัฑ์ของโรงงานให้กบัลกูค้า	ถือเป็นหนึง่ในบริการการจดัเก็บบริหารคลงัสนิค้าพร้อม 
กบัจดัสง่ไปยงัปลายทางแบบครบวงจร		เป็นการบริการให้กบัลกูค้าได้รับความสะดวกแล้วยงัประหยดัพลงังานโดยรวมด้วย 
ซึง่ในการจดัสง่สนิค้าให้กบัลกูค้านัน้	บริษัทได้วา่จ้างผู้ประกอบการ	ซึง่เช่ียวชาญด้านขนสง่มารับผิดชอบการจดัสง่ด้วยระบบ	 
outsource	

	 	 บริษัทจะใช้บริษัทขนสง่ภายนอกมารับผิดชอบในเร่ืองการจดัสง่	แตบ่ริษัทได้น�าระบบการบริหารจดัการคลงัสนิค้า 
	Warehouse	management	มาควบคมุดแูลควบคมุบริษัทขนสง่ท่ีให้บริการด้วย	โดยน�ามาตรการความปลอดภยัดแูลการ 
ขนสง่	มาถือปฏิบตัิอยา่งตอ่เน่ือง	ได้แก่

	 	 1.	ระบบควบคมุความปลอดภยั	เชน่	ตดิ	GPS	หรือระบบควบคมุความเร็วและบอกต�าแหนง่ท่ีตัง้		
	 	 2.	การอบรมความปลอดภยัและตรวจสอบสภาพรถปีละ	1	ครัง้
	 	 3.	ดบัเคร่ืองยนต์ในขณะจอดรถสง่สนิค้า
	 	 4.	ตรวจเช็คเคร่ืองยนต์เป็นประจ�า	

	 	 จากมาตรการดงักลา่ว	ท�าให้รถขนสง่ไมเ่คยเกิดอบุตัเิหตจุากการขนสง่	ตัง้แตปี่	2556	จนถงึปัจจบุนั	บริษัทยงัได้ 
เพ่ิมประสทิธิภาพขนสง่	 ด้วยการบริหารเส้นทางการจดัสง่	 เพ่ือลดระยะทางและลดจ�านวนเท่ียวเปลา่	 โดยการก�าหนดเส้น 
ทางการจดัสง่และลดเท่ียวเปลา่	พร้อมกบัรณรงค์ให้รถขนสง่เปลีย่นมาใช้ก๊าซธรรมชาต	ิ	และผลจากบริหารจดัการดงักลา่ว	 
สามารถลดปริมาณ	GHG	ท่ีสง่ผลกระทบก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้ตอ่เน่ือง	

	 	 บริษัทได้จดัท�าโครงการลด	GHG	มาโดยตลอด	โดยมีแผนตอ่เน่ืองในแตล่ะปี	ดงันี ้

	ตรวจสอบสภาพรถทกุคนั  
 โดยให้เปล่ียนถ่ายน�า้มันเครือ่ง 
 ในระยะทางไม่เกนิ  
 10,000 กโิลเมตร
	ตรวจเช็ค GPS รถทกุคนัให้ดบั 
 เคร่ืองยนต์ในขณะจอดรถส่ง 
 สินค้า
	ควบคมุ GPS รถทกุคนัในอตัรา 
 ความเร็วไม่เกนิ 90 กม./ ชัว่โมง
	รณรงค์ให้รถทุกคนั มาใช้ก๊าซ 
	อบรมพนกังานขับรถให้รู้ 
 เส้นทางขับรถท่ีสามารถลด 
 ระยะทางในการส้ินเปลอืง 
 เชือ้เพลิง
	ลดการว่ิงรถกลบัเทีย่วเปล่า

	ตรวจสอบสภาพรถทกุคนั  
 โดยให้เปลีย่นถ่ายน�า้มันเครือ่ง 
 ในระยะทางไม่เกนิ  
 10,000 กโิลเมตร
	ตรวจเชค็ GPS รถทกุคนัให้ 
 ดบัเครือ่งยนต์ในขณะจอดรถ 
 ส่งสนิค้า
	ควบคมุ 2019
	GPS รถทกุคนัในอตัรา 
 ความเรว็ไม่เกนิ  
 90 กม./ ชัว่โมง
	รณรงค์ให้รถทุกคนั มาใช้ก๊าซ 
	อบรมพนกังานขับรถให้รูเ้ส้น 
 ทางขับรถทีส่ามารถลดระยะ 
 ทางในการสิน้เปลอืงเช้ือเพลงิ
	ลดการวิง่รถกลบัเทีย่วเปล่า

ผลด�าเนนิการทีผ่่านมาและแผนงานในการลดการใช้พลังงาน

	ตรวจสอบสภาพรถทกุคนั 
 โดยให้เปลีย่นถ่ายน�า้มันเครือ่ง 
 ในระยะทางไม่เกนิ  
 10,000 กโิลเมตร
	ตรวจเชค็ GPS รถทกุคนัให้ 
 ดบัเครือ่งยนต์ในขณะจอดรถ 
 ส่งสนิค้า
	ควบคมุ 2018
	GPS รถทกุคนัในอตัราความเร็ว 
 ไม่เกิน 90 กม./ ชัว่โมง
	รณรงค์ให้รถทุกคนั มาใช้ก๊าซ 
	อบรมพนกังานขับรถให้รูเ้ส้น 
 ทางขับรถทีส่ามารถลด 
 ระยะทางในการส้ินเปลอืง 
 เชือ้เพลงิ
	ลดการวิง่รถกลบัเทีย่วเปล่า

2017 2018 2019
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 8)  กระบวนการจดัการของเสียและวัสดุเหลือใช้

	 	 การบริหารจดัการของเสียเป็นอีกหนึง่ในมาตรการท่ีบริษัทให้ความส�าคญั	และมีการบริหารจดัการ	และพฒันา
กระบวนการด�าเนินงานมาตอ่เน่ือง	โดยครอบคลมุในทกุๆ	ด้าน	ทัง้เร่ือง	การจดัการสารเคมีและวตัถอุนัตราย	การจดัการน�า้
และน�า้เสีย	และการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก	เพ่ือลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม

	 	 8.1)	 การจดัการสารเคมีและวตัถอุนัตราย 

	 	 	 บริษัทมีการคดัแยกสารเคมีอนัตรายและวตัถอุนัตราย	โดยเร่ิมจากการจดัท�าข้อมลูรายการสารเคมีและวตัถุ
อนัตราย	ซึง่ได้รับการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ืองเป็นประจ�าทกุปี	และมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกนัการร่ัวไหลของสาร
เคมีอนัตรายและวตัถอุนัตรายหรืออบุตัเิหต	ุโดยได้วางระบบการจดัการสารเคมีและวตัถอุนัตรายเพ่ือป้องกนัการร่ัวไหลหรือ
อบุตัิเหต	ุ เชน่	ก�าหนดระเบียบปฏิบตัิเม่ือเกิดเหตฉุกุเฉิน	 ระเบียบปฏิบตัิการควบคมุและจดัการสารเคมี	 แผนและรายงาน
การฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินสารเคมีหกหรือร่ัวไหล	ซึง่จะมีการซ้อมเป็นประจ�าทกุปี	 และแผนเตรียมความพร้อมและตอบโต้
ภาวะฉกุเฉินกรณีเกิดเหตไุฟไหม้	ซึง่มีการระบถุงึวิธีการปฏิบตัเิพ่ือความปลอดภยัในการท�างาน	การระงบัเหต	ุการแจ้งเหตุ
ฉกุเฉิน	รายช่ือ	และเบอร์โทรศพัท์ส�าหรับการตดิตอ่สื่อสาร	ตัง้แตปี่	2556	เป็นต้นมาจนถงึปัจจบุนั	ท�าให้บริษัทไมเ่คยเกิด
เหตกุารณ์สารเคมีหรือวตัถอุนัตรายร่ัวไหลท่ีท�าให้เกิดผลกระทบต่อพนกังานของบริษัทตลอดจนชมุชนและสิ่งแวดล้อม
ภายนอก

	 	 	 นอกจากมีมาตรการป้องกนัแล้ว		บริษัทยงัได้เปลีย่นแปลงการใช้วตัถดุบิท่ีเป็นอนัตราย	คือ	จดัท�าโครงการ
เปลี่ยนสารละลายกาวจาก	Ethyl	Acetate	เป็น	water	base	ซึง่เร่ิมน�ามาตัง้แตปี่	2556	เพ่ือลดความเสี่ยงจากอนัตรายท่ีจะ
เกิดจากสารเคมี	Ethyl	Acetate		โดยในปี	2562	มีสดัสว่นการใช้	water	base	ทดแทน	Ethyl	Acetate	ร้อยละ	63.75	เม่ือ
เทียบกบัปี	2561	อยูท่ี่ร้อยละ	54.14	ซึง่ได้ท�ามากกวา่เกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้คือร้อยละ	50		

	 	 	 โครงการเปลี่ยนสารละลายกาวจาก	Ethyl	Acetate	เป็น	water	base

	 บริษัทยงัได้เปลี่ยนสารเคมีหมกึพิมพ์ท่ีมีองค์ประกอบของตะกัว่	 เป็นหมกึถัว่เหลือง	 เพ่ือลดการใช้สารเคมีอนัตราย	 
ซึง่ได้มีการด�าเนินการมาตัง้แตปี่	2556	โดยในปี	2562	มีสดัสว่นการใช้	Soy-Ink	ร้อยละ	18.51	เม่ือเทียบกบัปี	2561	อยูท่ี่ 
ร้อยละ	 22.75	 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ท่ีร้อยละ	 18	 (คณุสมบตัิของ	 Soy-Ink	 แห้งตวัช้า	 ควบคมุสีได้ยากกว่า 
หมกึพิมพ์ฐานน�า้มนั)
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	 	 8.2)	 การจดัการน�า้และน�า้เสีย 

	 	 	 ส�าหรับการจดัการน�า้และน�า้เสียนัน้	บริษัทได้มีการวางระบบ	 ด้วยการจดัท�าฐานข้อมลูและมีการทบทวน
โดยผู้บริหารเป็นประจ�าทกุเดือน	และมีการบ�าบดัน�า้เสียเบือ้งต้นและตรวจวดัคา่น�า้ทกุเดือนก่อนปลอ่ยออก	เพ่ือให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก�าหนดไว้	ดงันี ้

 9) การจดัการสภาวะอากาศ 

	 	 9.1)	 การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

	 	 	 จากนโยบายในการด�าเนินธุรกิจด้วยการมีสว่นร่วมในการรับผิดชอบตอ่สงัคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ด้วยการ
บริหารจดัการ	ทัง้พลงังาน	การก�าจดัของเสยี	การเลอืกใช้วตัถดุบิ	และผลติสนิค้าท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม	ปี	2562	มีปริมาณ
การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกตอ่ตนักระดาษท่ีใช้เพ่ิมขึน้เฉลีย่	4.25	%	เน่ืองจากมีการใช้พลงังานเพ่ิมมากขึน้	จากการผลติภณัฑ์
งานพิมพ์	Digital	 และผลติภณัฑ์งานพิมพ์	 Flexible	Packaging	 ท่ีเป็นงานพิมพ์โดยใช้วตัถดุิบของลกูค้า	บริษัทได้มีการ 
จดัท�าฐานข้อมลูการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	 มีแนวทาง
ในการตรวจวดัทกุปี	สถิตใินการวดัปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก	ตัง้แตปี่	2560-ปัจจบุนั

	 	 9.2)		 การจดัการมลภาวะอากาศ 

	 	 	 เน่ืองจากรูปแบบของอตุสาหกรรมการผลติของบริษัท	ไมไ่ด้มีการระบายมลพิษจากการปลอ่ย	หรือการเผา
ไหม้ก๊าซเชือ้เพลงิ	ฝุ่ นละอองสว่นใหญ่เกิดจากกระบวนการผลติของบริษัท	 มีมลภาวะอากาศท่ีส�าคญับริเวณพืน้ท่ีท�างาน	
คือ	ฝุ่ นละอองท่ีเกิดจากขัน้ตอนการอดัก้อนกระดาษ	และจากการผลติสนิค้า	บริษัทจงึได้จดัให้มีการตรวจคณุภาพอากาศ
ปีละ		2	ครัง้		และได้ท�าฐานข้อมลูมลภาวะทางอากาศ	ปริมาณฝุ่ นละออง		กลิน่	เสยีง	เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมาย
ก�าหนด	และมีโครงการควบคมุและลดฝุ่ นในท่ีท�างาน	สามารถควบคมุฝุ่ นได้ดีกวา่มาตรฐาน	รายละเอียดดงันี ้

pH  (ค่าความกรด - ด่าง)

S.S. (ค่าสารแขวนลอย)

TDS. (ค่าสารหนัก)

BOD (ค่าออกซิเจน)

COD (ค่าความสกปรกของน้ำา)

TKN (ค่าไนโตรเจน)

oil &grease (ค่าน้ำามันและไขมัน)

5.5-9.0

200

3,000

500

750

<100

10

7.9

48.0

1,043.6

92.1

115.0

62.1

1.3

7.8

94.7

935.0

75.3

178.0

78.1

4.29

7.7

53.50

1,098.50

230.40

570

81.40

1.68

ค่า ค่ามาตรฐาน 2017 2018 2019
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ปี

2560

2561

2562

ตรวจวัดพื้นที่

เครื่องอัดกระดาษ

บริเวณเครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง

เครื่องอัดกระดาษ

เครื่อง Muller2

แผนก office paper

เครื่อง Muller9

แผนก office paper

<15 mg/m3

ผลการตรวจวัด

0.13

0.49

1.30

0.44

0.09

0.69

0.10

มาตรฐานฝุ่นละออง
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