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แผนงานมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development Roadmap) ของบริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
มุง่ มัน่ ดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ สร้างความยัง่ ยืนอย่างต่อเนือ่ ง ภายใต้หลักจริยธรรมและการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในความเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในการดำ�เนินธุรกิจและการทำ�กิจกรรม
ต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมที่ดีของสังคมและชุมชน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก ตามพันธกิจมุ่งเน้นการดำ�เนินงาน 9 ด้าน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนสู่ความ
ยั่งยืน โดยยึดเป้าหมาย 3 องค์ประกอบหลัก ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีพัฒนาการตามลำ�ดับ
โดยบริษทั ฯ ได้มคี วามมุง่ มัน่ และพยายามในการบรรลุเป้าหมายและพัฒนาไปสูม่ าตรฐานความยัง่ ยืน บริษทั ฯ จึงได้รบั การ
รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับเลือกให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Factory จากสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยเป็นแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 และได้ใบรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
(Green Industry) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการ
ติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558
ทั้งนี้ โรงงานที่เข้าเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้นั้น จะต้องประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมสังคมและเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ด้วยการมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนา และปรับปรุงการผลิตและ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ครอบคลุมการดำ�เนินงาน 14 ด้านของแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดปีพ.ศ.2559
เป้าหมายในเชิงเศรษฐกิจ
บริษัทดำ�เนินนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบ ประกอบกิจการด้วยความโปร่งใส และการเปิดเผย
ข้อมูล การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมถึงการแบ่งปันผลตอบแทนไปให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เป้าหมายในเชิงสังคม
บริษทั ตระหนักเสมอว่า การสร้างธุรกิจให้เติบโตแข็งแรงยัง่ ยืน จะต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของสังคมทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย
บริษัทจึงไม่เพียงรับผิดชอบแต่เฉพาะพนักงานภายในเท่านั้น แต่ยังคำ�นึงถึงคู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนชุมชนรอบข้าง
เป้าหมายในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ในการดำ�เนินธุรกิจนอกจากเรื่องของธุรกิจและสังคมแล้ว บริษัทยังได้ให้ความสำ�คัญในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการผลิต การเลือกซื้อและใช้วัตถุดิบ การผลิตสินค้า การจัดส่งสินค้า
ตลอดจนการลดการใช้พลังงาน นำ้� ลดของเสีย โดยให้ความสำ�คัญต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของพนักงาน
และชุมชนโดยรอบ
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน
ธุรกิจด้านการพิมพ์ นับเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัทจึงให้ความสำ�คัญกับการ
ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยได้กำ�หนดไว้ในแผนธุรกิจของบริษัทเพื่อนำ�ไปสู่
ความยั่งยืน โดยมีทั้งในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบในกระบวนการ (In Process) ตามแผนการพัฒนายั่งยืน หรือ
TKS Smart Value ด้านสำ�คัญๆ มี 6 ด้าน และการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกกระบวนการ
(Out Process) ภายใต้รูปแบบของกิจกรรมต่างๆ
ในการดำ�เนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทได้แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ
1. ในกระบวนการ (In Process)
2. นอกกระบวนการ (Out Process)
สรุปผลงานและความก้าวหน้าของแผนพัฒนายั่งยืน 9 ด้านสำ�คัญ (TKS Smart Value) ในปี 2559
(ในกระบวนการ)
1. การให้ความสำ�คัญกับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
		 1.1 บริษัทฯ ยึดมั่นการดำ�เนินงานการดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีการ
เปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญและสามารถตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร ซึ่งมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการคำ�นึงถึงผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงการใส่ใจคุณภาพของสังคม
และสิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัทฯกำ�หนด
		 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดทำ�นโยบายกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และได้ปรับปรุงครัง้ ที่ 2 ในปี 2557 และจัดทำ�คูม่ อื จริยธรรม
ทางธุรกิจ ซึง่ ประกอบด้วยข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทำ�งานของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ฉบับแรกในปี 2557 โดยจะมีการ
ทบทวน และแก้ไขปรับปรุงทุกๆ 2 ปี หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมของธุรกิจ
และสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานกำ�กับดูแลต่างๆ ที่ได้กำ�หนดเพิ่มเติม และเพื่อเป็นการยกระดับแนวทางการกำ�กับ
ดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักสากล
ลำ�ดับ
1

ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ผูถ้ อื หุน้
หมายถึง
ผูถ้ อื หุน้
นักลงทุน
นิตบิ คุ คล
สถาบันทีล่ งทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์

ตัวอย่างช่องทางการมีสว่ นร่วม
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
- กิจกรรมสำ�หรับผูถ้ อื หุน้ /นักลงทุน/นักลงทุนสถาบัน
เช่น การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี เพื่อ
รายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัท การตอบ
ข้อสงสัย ประเด็นสำ�คัญต่างๆ การแถลงผลการ
ดำ�เนินงานรายไตรมาส การพบปะผูถ้ อื หุน้ ในการ
เยีย่ มชมกิจการตามความเหมาะสม
- สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำ�ปี รายงานทาง
การเงิน รายงานงบการเงินรายไตรมาส จดหมาย
ข่าวผูถ้ อื หุน้ สามัญ

ความต้องการ /ความคาดหวัง
- การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ดีร วมถึ ง การจั ด การ
ความเสีย่ ง
- ผลการดำ�เนินงานด้านการเงินเติบโตขึน้
- กิจการมีความมัน่ คงสามารถสร้างผลตอบแทน
ทีด่ แี ละมีแผนงานธุรกิจเพือ่ เติบโตอย่างยัง่ ยืน

MORE THAN PRINTING
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ลำ�ดับ

094

ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

ตัวอย่างช่องทางการมีสว่ นร่วม
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

ความต้องการ /ความคาดหวัง

2

ลูกค้า
หมายถึง
ลูกค้าหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ
ลูกค้าบริษทั เอกชน
ผูบ้ ริโภค

- การติดต่อสือ่ สารโดยตรง เช่น การเข้าพบ การประชุม
การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์
- การติดต่อผ่านสือ่ เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร
เว็บไซต์ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
- การสำ�รวจความพึงพอใจ เช่น แบบสำ�รวจความ
พึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ หน่วยงานรับเรือ่ ง
ร้องเรียน

-

3

พนักงาน
หมายถึง
ผูบ้ ริหาร
พนักงาน
ลูกจ้าง

- การประชุม สัมมนา อบรม การปฐมนิเทศ การ
จั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะผ่านกล่องแดง
- สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น คู่มือ หนังสือ โบรชัวร์ จดหมาย
ประกาศ
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Gossip กับเจ้เม้าท์ การ
ส่งเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผ่ า นอี เ มล์ ป ระธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการผูจ้ ดั การโดยตรง
- สือ่ วีดทิ ศั น์ เช่น วิดโี อ “วิถที .ี เค.เอส.”
- สร้ า งค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ดี เช่ น
TKS SMART

- การได้รบั สวัสดิการทีด่ แี ละเหมาะสม
- โอกาสในการเลื่อนตำ�แหน่งที่สูงขึ้นหรือตำ�แหน่ง
ทีเ่ หมาะสม
- สุขอนามัยทีด่ ี มีสง่ิ อำ�นวยความสะดวกในสถานที่
ทำ�งาน
- ความทัดเทียมกันในเรื่องโอกาสความก้าวหน้า
ในหน้าทีก่ ารงาน
- การอบรม พัฒนาความรูค้ วามสามารถ
- การจั ด สรรเวลาที่ ดี ใ นชี วิ ต การทำ � งานและ
ชีวติ ครอบครัว
- สร้างความมัน่ ใจในคุณภาพชีวติ การทำ�งาน

4

สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
หมายถึง
ประชาชนทัว่ ไป
เยาวชน
สถาบันการศึกษา

- กิจกรรม เช่น เวทีสาธารณะ งานสำ�คัญต่างๆ
- สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ คู่มือ รายงานประจำ�ปี
ข่าวสารเผยแพร่ จดหมายข่าว
- สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์
- สือ่ วีดทิ ศั น์

- เป็นบริษทั ฯ ทีม่ กี ารบริหารจัดการด้านชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมสามารถจัดการต่อผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ ตามมาตรฐานสากล
- การมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญให้กับ
ชุมชนและสังคม
- การอบรม สัมมนา กิจกรรมที่สร้างและพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถ
- การสร้างความเข้าใจทีด่ ตี อ่ กัน

5

คูค่ า้
หมายถึง
คูค่ า้
ผูส้ ง่ มอบ
พันธมิตรทางธุรกิจ

- การติ ด ต่ อ สื่ อ สารโดยตรง เช่ น การเข้ า พบ
การประชุม การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์
- การติดต่อผ่านสือ่ เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร
เว็บไซต์ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
- สือ่ สิง่ พิมพ์ เช่น แบบฟอร์ม Vendor survey form
ใบประเมินประจำ�ปี รายงานตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

-การดำ�เนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความ
เป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบตั ติ ามกฎกติกาทีด่ ี
-มีความสัมพันธ์และความร่วมมือทีด่ ี
-ระยะเวลาในการจ่ายเงินเป็นทีย่ อมรับตกลงกันได้

6

เจ้าหนี้
หมายถึง
สถาบันการเงิน

- สือ่ สิง่ พิมพ์ เช่น รายงานประจำ�ปี รายงานการเงิน
ข่าวสารเผยแพร่
- การติดต่อผ่านสือ่ เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร
เว็บไซต์ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์

- ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและข้อตกลงของสัญญา
- ความโปร่งใสในการดำ�เนินธุรกิจ ไม่ปกปิดข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงทีอ่ าจสร้างผลกระทบ
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สินค้าและบริการทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ
ได้รบั ความสะดวกและความพึงพอใจ
ได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง รวดเร็ว
ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม
ได้รบั การแก้ ไข ปรับปรุงสินค้า หรือบริการอย่างดี
และรวดเร็ว

ลำ�ดับ

ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
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คูแ่ ข่ง
หมายถึง
คูแ่ ข่งขันในอุตสาหกรรม
เดียวกัน
คูแ่ ข่งขันในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง

ตัวอย่างช่องทางการมีสว่ นร่วม
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
- สือ่ สิง่ พิมพ์ เช่น รายงานประจำ�ปี รายงานการเงิน
ข่าวสารเผยแพร่
- การปฏิบตั ติ ามกฎหมายเพือ่ ให้เกิดการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม
- ร่วมกันส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และ
ร่วมกันป้องกันการผูกขาดทางการค้า

ความต้องการ /ความคาดหวัง
- การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
- ความร่วมมือกันหากเกิดกรณีท่กี ่อให้เกิดความ
เสียหายต่อระบบอุตสาหกรรม

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
		 บริษัทยึดถือการดำ�เนินธุรกิจและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยมีหลักในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ตามนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมภายใต้เงื่อนไขกลไกของตลาดและข้อกำ�หนดปฏิบัติ
ของบริษัทที่สอดคล้องกับข้อกำ�หนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 หรือ ISO 14001:2004 มีการเปรียบเทียบราคากับ
ผูข้ ายเดิม ประเมินราคาผูข้ ายรายใหม่ โดยมีการทบทวนทุกปี ซึง่ ในการจัดซือ้ จัดจ้างกับคูค่ า้ จะพิจารณาหลักเกณฑ์ในเรือ่ ง
การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การไม่จ้างแรงงานเด็ก โดยบริษัทฯ มีนโยบายไม่รับพนักงานที่อายุต่ำ�กว่า 16 ปี เข้าทำ�งาน
อย่างเด็ดขาด  และยังครอบคลุมไปถึงผู้รับเหมา ผู้ให้บริการที่ทำ�ธุรกรรมกับบริษัทด้วย
		 การด�ำเนินงานตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอรัปชัน่ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ใิ ห้กบั คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน
ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม โดยมีการก�ำหนดขั้นตอนการท�ำงานอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริต
และมีนโยบายในเรื่องความซื่อสัตย์ในการท�ำงานของพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ โดยเน้นคุณสมบัติของพนักงานที่มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต เคารพ และให้เกียรติต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา 
		 การเปิดเผยข้อมูลและให้พนักงานเสนอแนะความคิดเห็น  โดยบริษทั จะมีการจัดประชุมประจำ�ปีเพือ่ แถลงนโยบาย
เพื่อพนักงานรับทราบถึงทิศทางในการดำ�เนินธุรกิจแล้ว ยังเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความเห็น ซักถามเรื่องต่างๆ
ได้โดยตรง รวมทัง้ บริษทั ยังได้จดั ให้มชี อ่ งทางการร้องเรียนโดยตรงถึงกรรมการผูจ้ ดั การ โดยผ่าน “กล่องแดง” ซึง่ กรรมการ
ผู้จัดการ จะเป็นผู้ถือกุญแจและเปิดกล่องแดงรับเรื่องร้องเรียนได้แต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งยังให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งภายใน และภายนอก ส่งอีเมล์โดยตรงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ปัจจุบัน
ผู้ที่ดำ�รงตำ�แหน่ง คือ คุณเสาวณีย์ โกมลบุตร อดีตปลัดกระทรวงการคลัง
		 ความเห็นที่ได้รับจากพนักงาน จะมีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบส่วนต่างๆ นำ�ไปปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน เช่น
การเพิม่ สวัสดิการต่างๆ  ให้พนักงานเงินเดือนไม่ถงึ 10,000 บาท รับประทานข้าวกลางวันฟรี การจัดงานวันเกิดให้พนักงาน
การ์ดอวยพรวันเกิด บัตรรับประทานอาหาร หรือของขวัญวันเกิด
3. การจัดการทรัพยากรบุคคล
		 3.1 สร้างค่านิยมองค์กร บริษัทให้ความสำ�คัญกับทรัพยากรบุคคล ภายใต้โครงการ TKS SMART เพื่อเป็นหลัก
ปฏิบัติในการดำ�เนินบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการบุคลากรส่งเสริมให้พนักงานบริษัททำ�งาน
เป็นทีม เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ บริการด้วยใจ แสดงออกอย่างกระตือรือร้น เสริมสร้างจิตสำ�นึก  มีคุณธรรมนำ�ใจ พร้อมจะ
เปลีย่ นแปลง เคารพซึง่ กันและกัน ร่วมมือร่วมใจในการทำ�งาน ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน  มีจติ อาสารูจ้ กั แบ่งปัน ตระหนักถึง
การใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ ยอมรับในกติการ่วมกัน  เพื่อขับเคลื่อนไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน  
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		 3.2 ดูแลพนักงานอย่างเหมาะสม  บริษัทให้ความสำ�คัญกับด้านสวัสดิการ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สุขภาพของพนักงาน  	
				 ในด้านสวัสดิการ ในขั้นตอนการปฏิบัติ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงคณะทำ�งาน
ด้านสวัสดิการพนักงานที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในการดูแลสวัสดิการที่
เป็นประโยชน์ต่อพนักงานในทุกๆ ด้าน  ทั้งด้านผลตอบแทนและการกำ�หนดความก้าวหน้าในสายงานให้กับพนักงาน
				 โดยสวัสดิการทีจ่ ดั ให้กบั พนักงาน มีดงั นี้ การตรวจสุขภาพประจำ�ปี  สวัสดิการประกันสุขภาพและประกันชีวติ   
สวัสดิการกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ โครงการ EJIP สวัสดิการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ สวัสดิการด้านการศึกษา 
สวัสดิการอาหารกลางวันให้กับพนักงานที่เงินเดือนไม่ถึง 10,000 บาท ได้รับประทานอาหารฟรี ให้ชุดฟอร์มพนักงาน
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคี เช่น งานปีใหม่ งานกีฬาสี กิจกรรม CSR ให้พนักงานมีส่วนร่วม
				 บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพทั้งกายและสุขภาพใจที่ดีให้พนักงาน  จึงมีนโยบาย
ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการออกกำ�ลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น สถานที่ออกกำ�ลังกาย อุปกรณ์กีฬา เงินทุนเพื่อ
ใช้ในการทำ�กิจกรรม ซึง่ บริษทั ฯ ได้จดั สถานทีเ่ ล่นกีฬาในช่วงพัก และช่วงหลังเลิกงานให้พนักงาน คือ กีฬาปิงปอง ฟุตบอล
ฟุตซอล
				 บริษทั ฯยังได้สนับสนุนให้ชมรมฟุตบอลของกลุม่ บริษทั ที.เค.เอส. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 3 รายการ คือ
				 1. การแข่งขัน สธ.คัพ เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร เพือ่ ชิงถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึง่ ในการแข่งขันประจำ�ปี 2558  ชมรมฟุตบอลของบริษทั
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
				 2. การแข่งขัน CAS Cup Z (Paper One League) 2015 เป็นการแข่งขันฟุตบอล แบบพบกันหมด จำ�นวน 10 ทีม
จัดโดยอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ โดยชมรมฟุตบอลของบริษัทได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
				 3. การแข่งขัน CAS Cup (CAS FA Cup) 2015 เป็นการแข่งขันฟุตบอลถ้วยแบบแพ้คดั ออก จัดโดยอุตสาหกรรม
สิ่งพิมพ์โดยชมรมฟุตบอลของบริษัทได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
				 นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดโครงการส่งเสริมให้พนักงานออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว ทั้งยังสามารถ
ลดน�้ำหนัก และผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่อาจเกิดจากการนั่งท�ำงานมากไป โดยบริษัทได้ติดตั้งอุปกรณ์ออกก�ำลังกาย
ณ ลานพักผ่อนหย่อนใจ
				 ส่ ว นในด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย บริ ษั ท ฯ ได้ ป ระกาศ และจั ด ทำ � เป็ นข้ อ ปฏิ บั ติ เป็ นคู่ มื อ
เผยแพร่ให้กบั พนักงานทุกระดับรับทราบ รวมถึงมีหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำ�งาน หรือ จป.วิชาชีพประจำ�บริษทั
ทำ�หน้าที่วิเคราะห์ หรือค้นหาความเสี่ยงเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้น  และมีการจัดทำ�การประเมินความเสี่ยงของบริษัททบทวน
เป็นประจำ�ทุกปี
				 จากการที่บริษัทได้จัดทำ�มาตรฐานความปลอดภัยในการทำ�งาน เพื่อลดการเกิดอันตรายต่อสุขภาพและ
ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำ�งาน  ดังนี้
				 - การอบรมพนักงานใหม่กอ่ นเริม่ งานทุกครัง้ และมีการปฐมนิเทศเพือ่ ทบทวนเรือ่ งความปลอดภัยในทุก 3 เดือน
				 - การอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ มีการอบรมซ้อมดับเพลิง ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำ�นวนพนักงาน
ทั้งหมด และให้พนักงานทุกคนซ้อมอพยพหนีไฟปีละครั้งเป็นประจำ�ทุกปี
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				 - การให้ความรู้ในการทำ�งานอย่างไรให้ปลอดภัย เช่น การสอนขับรถและการสอบเพื่อให้ได้รับใบอนุญาต
ขับรถโฟล์คลิฟต์
				 - การอบรมซ้อมสารเคมีรั่วไหล โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี จะมีการอบรมปีละ 1 ครั้ง
				 - ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน โดยจะมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำ�งานกายภาพปีละ 1 ครัง้
และการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำ�งานทางเคมี ปีละ 2 ครั้ง
				 จากสถิติอุบัติเหตุในการทำ�งานของบริษัท ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา พบว่าไม่พบความ
เจ็บป่วยจากการทำ�งาน และไม่เกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงาน  รวมถึงไม่มอี บุ ตั เิ หตุถงึ ขัน้ เสียชีวติ ขณะทีผ่ ลการตรวจสุขภาพ
พนักงานของบริษัทฯ ไม่พบว่ามีสิ่งผิดปกติ

		 3.3 ให้ความสำ�คัญพัฒนาบุคลากร บริษทั ได้พจิ ารณาคัดเลือกบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญในงานรับผิดชอบ
มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีทัศนคติเชิงบวก โดยยึดหลักเกณฑ์ความเท่าเทียมทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ ชนชั้น และผู้ด้อยโอกาส
โดยบริษทั ฯ คัดเลือกด้วยความเป็นธรรมและทัดเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยก ตลอดจนผูพ้ กิ าร เพือ่ เปิดโอกาส และสร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับผู้ด้อยโอกาส
				 โดยบริษัทได้ส่งเสริมและให้ความสำ�คัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จึงได้ทำ�นโยบาย
การพัฒนาและฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดหาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมทีม่ คี วามจำ�เป็นสำ�หรับพนักงานในแต่ละตำ�แหน่ง การฝึกอบรมสำ�หรับพนักงาน เพือ่ รองรับกับความก้าวหน้าด้านอาชีพ
การจัดทำ�แผนการฝึกอบรมประจำ�ปีและการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงแก้ไข
4 การผลิตสินค้าภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว) บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ที่ มี ต่ อ ผู้ บ ริ โภค พนั ก งาน ตลอดจนผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ภายใต้
การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำ�คัญ ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ พลังงาน การขนส่งและโลจิสติกส์
ห่วงโซ่อุปทาน และการจัดการวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต
		 4.1 โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
บริษัทฯ ดำ�เนินกิจการภายใต้ความมุ่งมั่นของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ของ
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โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จนส่งผลให้ในปี 2559 บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร
(อ่านรายละเอียดประกอบหัวข้อ พัฒนาสู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory หน้า 111)
		 4.2 การใช้วัตถุดิบและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดทำ�บัญชีรายการใช้วัตถุดิบและทรัพยากร เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนการลดการใช้วัตถุดิบหลักและเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิลในกระบวนการผลิต
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือ่ งจักร และส่งเสริมเครือ่ งจักรทีใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ โดยลดขัน้ ตอนการทำ�งานและ
เพือ่ ลดการใช้วตั ถุดบิ รวม ส่งผลให้ปริมาณสูญเสียกระดาษในกระบวนการผลิตลดลงอย่างต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ ปี 2556 เป็นต้นมา 
โดยในปี 2559 บริ ษั ท ฯ สามารถลดความสู ญ เสี ย เฉลี่ ย 61.56 ตั น /ปี หรื อ คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นการลดสู ญ เสี ย ของวั ต ถุ ดิ บ
ในกระบวนการผลิตได้ 1.46% ซึง่ เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนด โดยในปี 2558 บริษทั สามารถลดความสูญเสียเฉลีย่ 33.68 ตัน/ปี
หรือ คิดเป็นสัดส่วนการลดสูญเสียของวัตถุดิบในกระบวนการผลิตได้ 1.4% ซึ่งยังเป็นไปตามเป้าหมายที่กำ�หนด
สำ�หรับปี 2559 ปริมาณการใช้วัตถุดิบหลัก 3,601 ตัน โดยมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบหลัก ร้อยละ 91.09 และมีปริมาณการ
ใช้วัสดุรีไซเคิลจากภายนอกและภายใน รวม 598.98 ตัน ทำ�ให้สัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิลต่อตันการผลิตเท่ากับร้อยละ 16.63
ในปี 2558 บริษัทมีปริมาณการใช้วัตถุดิบหลัก 2,854 ตัน โดยมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบหลักร้อยละ 91.63 และมีปริมาณการใช้
วัสดุรไี ซเคิลจากภายนอกและภายในรวม 624.87 ตัน ทำ�ให้สดั ส่วนการใช้วสั ดุรไี ซเคิลต่อตันการผลิตเท่ากับร้อยละ 1.89 ซึง่ เพิม่ ขึ้น
จากปี 2557 เท่ากับร้อยละ 12.3

ปริมาณสูญเสียกระดาษ ในกระบวนการผลิต
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

0.00%

การใช้กระดาษทัง้ ปี
กระดาษปอนด์
เปอร์เซ็นต์ตอ่ ตันผลิต

		 โครงการติดตัง้ อุปกรณ์ตอ่ กระดาษอัตโนมัตบิ นเครือ่ งพิมพ์ ซึง่ ช่วยลดการสูญเสียกระดาษจากการต่อม้วนกระดาษด้วยมือ
		 โครงการติดตัง้ หัวพิมพ์ Ink-jet บนเครือ่ งพิมพ์ ทำ�ให้สามารถลดขัน้ ตอนการทำ�งานลงจาก 2 ขัน้ ตอน เหลือขัน้ ตอนเดียว
ช่วยลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตที่ต้องทำ�ทีละขั้นตอน และลดค่าใช้จ่ายในการหยอดข้อมูลลง 50% ต่อใบสั่งผลิต
		 โครงการใช้สารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีแบบดั้งเดิมซึ่งอันตรายมากกว่า เช่น การเปลี่ยนสาร
หมึกพิมพ์ที่มีองค์ประกอบของตะกั่วเป็นหมึกพิมพ์ฐานถั่วเหลือง (Soy Ink) และโครงการเปลี่ยนสารละลายกาวจาก Ethyl
Acetate ไปเป็นสารที่เป็น Water Base
		 4.3 การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ�ฐานข้อมูลการใช้พลังงานและมีแผนทบทวนเป็น
ประจำ�ทุกปี บริษัทฯ ได้จัดทำ�กิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ระหว่างปี 2556 -2559  จำ�นวน 4 โครงการ      
		 - ปี 2556 จัดท�ำโครงการเปลี่ยนปั๊มน�้ำแรงดันเป็นหอสูงเก็บน�้ำ  ช่วยลดการใช้พลังงานของปั๊มแรงดันสูงและ
ลดการสูญเสียน�้ำ 
		 - ปี 2557 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างผลิต มาเป็นหลอด LED ให้แสงสว่างเท่าเดิม แต่ประหยัดพลังงานและ
ยืดอายุการใช้งานมากกว่า 
		 - ปี 2558 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างคลังสินค้าจากหลอดแสงจันทร์มาเป็นหลอด LED   
		 - ปี 2559 โครงการติดแผงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้สำ�หรับไฟส่องสว่างบริเวณถนนในบริษัท
		 รวมทั้ง 4 โครงการ สามารถลดการใช้พลังงานได้ต่อเนื่องทุกปี รวม 3 ปี สามารถลดการใช้พลังงานทั้งสิ้น 283,075.44
กิโลวัตต์/ชั่วโมง/ปี
		 นอกจากนี้ บริษทั ยังได้น�ำ นโยบายปรับเวลาทำ�งานของฝ่ายผลิตมาใช้เพือ่ ลดค่าไฟจากเครือ่ งปรับอากาศทีใ่ ช้ในสายการผลิต
และเป็นต้นทุนทีส่ งู มาก ทำ�ให้สญ
ู เสียพลังงานสูงมาก บริษทั จึงได้ศกึ ษาระบบการจัดเก็บค่าไฟของการไฟฟ้าภูมภิ าค และพบว่า
อัตราค่าไฟฟ้าในช่วงกลางวันจะสูงกว่าช่วงกลางคืนเกือบเท่าตัว โดยค่าไฟฟ้าในช่วงกลางวัน บริษัทฯ จึงนำ�มาปรับใช้กับเวลา
เข้าทำ�งานของฝ่ายผลิตให้สอดคล้องกับระบบการจัดเก็บค่าไฟ โดยแต่เดิมฝ่ายผลิตจะมีการเข้าทำ�งาน 2 ช่วง คือ กะเช้า - เข้า
ทำ�งานช่วงเช้าถึงเย็น และกะบ่าย จะเข้าทำ�งานช่วงบ่ายเลิกงานช่วงดึก จึงให้เปลีย่ นมาเข้าทำ�งานกะบ่าย โดยให้เริม่ ช่วงกลางคืน
ตัง้ แต่ 22.00 น. จนถึง เวลา 7.00 น. ของเช้าอีกวันแทน วิธนี น้ี อกจากจะทำ�ให้พนักงานปลอดภัยกว่า เพราะไม่ตอ้ งเลิกงานช่วงดึก
ยังทำ�ให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มาก หรือคิดเป็นเงิน ถึง 3 แสนบาทต่อเดือน
		 สำ�หรับในปี 2560 บริษัทได้จัดทำ�โครงการ Solar Rooftop  เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เอง และจาก
นโยบายของรัฐบาลทีต่ อ้ งการส่งเสริมให้มกี ารผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เอง ทำ�ให้อปุ กรณ์ทใี่ ช้ตดิ ตัง้ มีราคาลดลง ทำ�ให้
ต้นทุนทีค่ าดว่าจะต้องใช้ถงึ 70 ล้านบาท ลดลงเหลือ 30 ล้านบาท ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ ประเมินไว้วา 
่ ผลจากโครงการติดตัง้ Solar
Rooftop จะลดการใช้พลังงานได้ 1,226,603.04 กิโลวัตต์/ชั่วโมง/ปี หรือคิดเป็นค่าพลังงานลดลงประมาณ 6 ล้านบาทต่อปี
ปริมาณการใช้พลังงานต่อตันการผลิต
กิโลวัตต์/ชัว่ โมง/ตันกระดาษที่ใช้

สัดส่วนการใช้พลังงาน
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		 5. สินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ธุรกิจด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ เป็นธุรกิจที่ต้องใช้ทรัพยากรและ
การผลิตสินค้าที่สามารถสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำ�คัญกับการสั่งซื้อสินค้าและการผลิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3 แนวทางสำ�คัญ
		 โดยในปี 2559 บริษทั มียอดซือ้ สินค้าเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม 133 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39 ของมูลค่าจัดซือ้ ทัง้ หมด
ปี 2558 บริษัทมียอดซื้อสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 106 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ของมูลค่าจัดซื้อทั้งหมด ซึ่งมากกว่า
เกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory ร้อยละ 5
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		 นอกจากนีใ้ นกระบวนการผลิตสินค้า บริษทั ได้ลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพรินท์ จนมีผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้ใบรับรองผลิตภัณฑ์
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ 3 ผลิตภัณฑ์แล้ว คือ กระดาษต่อเนื่อง 9"x11" 1 ชั้นไม่มีเส้น ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 18.8 กิโลกรัม กระดาษ
ต่อเนื่อง 9.5"x11" 1 ชั้นไม่มีเส้น ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 20.0 กิโลกรัม และกระดาษต่อเนื่อง 15"x11" 1 ชั้นไม่มีเส้น ค่าคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ 31.1 กิโลกรัม
		 โดยบริษทั ได้วางเป้าหมายจะขยายการได้ใบรับรองผลิตภัณฑ์คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ไปในผลิตภัณฑ์อน่ื ๆ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง

Vendor with Green Product
SUPPLIER SLELCTION

1st Tier Suppliers ทัง้ หมด จำ�นวน 10 ราย

ISO 14001
จำ�นวน 2 ราย

100

GI. Mark2
up
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Green label product
จำ�นวน 1 ราย

		 นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตสินค้า
และบริการ หรือ Supplier 1 st Tier Suppliers ที่มีคุณสมบัติเป็น
Green Supplier ผลิตหรือซื้อสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จำ�นวน 2 ราย จาก Supplier ที่เป็น 1 st Tier ทั้งหมดจำ�นวน 10
ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของ Supplier ที่เป็น 1 st Tier ทั้งหมด

		 6. การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ การขนส่งวัตถุดิบและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของโรงงานให้กับลูกค้า ถือเป็นหนึ่ง
ในบริการการจัดเก็บบริหารคลังสินค้าพร้อมกับจัดส่งไปยังปลายทาง เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าแบบครบวงจร นอกจากจะทำ�ให้
ลูกค้าจะสะดวกแล้วยังประหยัดพลังงานโดยรวมด้วย ซึ่งในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้านั้น บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประกอบการ ซึ่ง
เชี่ยวชาญด้านขนส่งมารับผิดชอบการจัดส่งด้วยระบบ outsource
		 แม้บริษัทจะใช้บริษัทขนส่งมารับผิดชอบในเรื่องการจัดส่งก็ตาม แต่บริษัทได้นำ�ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า
Warehouse management มาควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้กับบริษัทขนส่งที่ให้บริการด้วย โดยมาตรการความปลอดภัย
ดูแลการขนส่ง ประกอบไปด้วย
		 1.ระบบควบคุมความปลอดภัย เช่น ติด GPS หรือระบบควบคุมความเร็วและบอกตำ�แหน่งที่ตั้ง
		 2.การอบรมความปลอดภัยและตรวจสอบสภาพรถปีละ 1 ครั้ง
		 3.ดับเครื่องยนต์ในขณะจอดรถส่งสินค้า
		 4.ตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นประจำ�
จากมาตรการดังกล่าว ทำ�ให้รถขนส่งไม่เคยเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน
		 บริษทั ยังได้เพิม่ ประสิทธิภาพขนส่ง ด้วยการบริหารเส้นทางการจัดส่ง เพือ่ ลดระยะทางและลดจำ�นวนเทีย่ วเปล่า โดยการ
กำ�หนดเส้นทางการจัดส่งและลดเที่ยวเปล่า พร้อมกับรณรงค์ให้รถขนส่งเปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติ และผลจากบริหารจัดการ
ดังกล่าว สามารถลดปริมาณ GHG ที่ส่งผลกระทบก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้ต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน จากแผนดำ�เนินการที่ผ่านมาและงานการใช้พลังงานในการขนส่ง ที่บริษัทได้ดำ�เนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่
ปี 2556 จนถึงปี 2559 ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลงอย่างต่อเนื่อง

กราฟแสดงการลดปริมาณ GHG
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		 7. กระบวนการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้
		 การบริหารจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นอีกหนึ่งในมาตรการที่บริษัทให้ความ
สำ�คัญ และมีการบริหารจัดการ และพัฒนากระบวนการดำ�เนินงานมาต่อเนื่อง โดยครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่องการจัดการ
ของเสีย การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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		 7.1 การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
		 บริษัทมีการคัดแยกสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย โดยเริ่มจากการจัดท�ำข้อมูลรายการสารเคมีและวัตถุอันตราย
ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างสม�่ำเสมอทุกปี
		 จากนั้นจะมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายหรืออุบัติเหตุ โดย
ได้วางระบบการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรืออุบัติเหตุ เช่น ระเบียบปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ระเบียบปฏิบัติการควบคุมและจัดการสารเคมี แผนและรายงานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกหรือรั่วไหล ซึ่งจะมีการซ้อม
เป็นประจำ�ทุกปี และแผนเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ ซึง่ มีการระบุถงึ วิธกี ารปฏิบตั เิ พือ่ ความ
ปลอดภัยในการทำ�งาน การระงับเหตุ การแจ้งเหตุฉุกเฉิน รายชื่อ และเบอร์โทรศัพท์สำ�หรับการติดต่อสื่อสาร
		 ด้วยนโยบายดังกล่าว ตัง้ แต่ปี 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั ทำ�ให้บริษทั ไม่เคยเกิดเหตุการณ์สารเคมีหรือวัตถุอนั ตราย
รั่วไหลที่ทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานของบริษัท ตลอดจนชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายนอกเลย
		 นอกจากการป้องกันแล้ว บริษัทยังได้เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบที่เป็นอันตราย คือ จัดทำ�โครงการเปลี่ยนสารละลาย
กาวจาก Ethyl Acetate เป็น water base ซึง่ เริม่ นำ�มาตัง้ แต่ปี 2556 จนมาถึงปี 2559 เพือ่ ลดความเสีย่ งจากอันตรายทีจ่ ะเกิดจาก
สารเคมี Ethyl Acetate ซึ่งสามารถลดการใช้มาได้ต่อเนื่อง

โครงการเปลีย่ นสารละลายกาวจาก (Ethyl Acetate เป็น water base)
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		 ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้เปลี่ยนสารเคมีหมึกพิมพ์ที่มีองค์ประกอบของตะกั่วเป็นหมึกถั่วเหลือง เพื่อลดการใช้สารเคมี
อันตราย ซึ่งได้มีการดำ�เนินการมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน สามารถลดสารเคมีอันตรายได้อย่างต่อเนื่อง
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ปริมาณการใช้หมึกพิมพ์ทง้ั หมด หมึกพิมพ์ Soy-Ink
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		 7.2 การจัดการน้ำ�และน้ำ�เสีย
		 สำ�หรับการจัดการน้ำ�และน้ำ�เสียนั้น บริษัทได้มีการวางระบบด้วยการจัดทำ�ฐานข้อมูลและมีการทบทวนโดยผู้บริหาร
เป็นประจำ�ทุกเดือน เพือ่ นำ�ไปใช้ในการจัดวางแผนงานกิจกรรม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้น�ำ้ ตัง้ แต่ปี 2556 บริษทั ได้จดั ทำ�
โครงการติดตัง้ หอเก็บน�ำ้ สามารถลดการใช้น�ำ้ 856.14 ลูกบาศก์เมตร/ปี ควบคูไ่ ปกับการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันประหยัดน้ำ�
		 อีกโครงการสำ�คัญ คือ การนำ�น้ำ�เสียที่ผ่านการบำ�บัดแล้วนำ�กลับมาใช้ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้รดน้ำ�ต้นไม้ ช่วย
ประหยัดน�้ำ ทีต่ อ้ งใช้รดต้นไม้ และไม่ตอ้ งปล่อยน�้ำ เสียออกนอกโรงงาน ซึง่ ได้ก�ำ หนดอัตราการใช้น�้ำ ลดลง โดยเริม่ ดำ�เนินโครงการ
มาตั้งแต่ เดือนมีนาคม ปี 2556 และประสบความสำ�เร็จในช่วงปลายปี 2558 โดยในปี 2559 บริษัทไม่มีการระบายน้ำ�เสียจาก
กระบวนการผลิตทั้ง 100% โดยน้ำ�ที่ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสามารถนำ�ไปใช้รดน้ำ�ต้นไม้ได้อย่างปลอดภัย ถือเป็นอีกหนึ่งใน
ความภูมิใจของทีมงาน เพราะสามารถลดการใช้น้ำ� 2,499 ลูกบาศก์เมตร/ปี

Flow การใช้น้ำ�เฉลี่ย แยกแต่ละหน่วย
น้ำ�เข้า
1483.35 ลบม./ปี

น้ำ�จากอุปโภคบริโภค
442.03 ลบม./ปี

กระบวนการผลิต
899.94 ลบม./ปี

นำ�น้ำ�เสียกลับมาใช้ใหม่
140.78 ลบม./ปี
น้ำ�จากการอุปโภคบริโภค มีการเข้า
ร่วมโครงการ กกร. ลดน้ำ� 30%

น้ำ�ออกผ่านระบบบำ�บัด
โรงงาน และส่งเข้าระบบ
บำ�บัดส่วนกลางของนิคมฯ

โครงการนำ�น้ำ�เสียที่ผ่านระบบบำ�บัด
น้ำ�เสียเพื่อนำ�กลับมาใช้ในการรดน้ำ�
ต้นไม้ของบริษัทโดยเริ่มทดลอง
ดำ�เนินโครงการตั้งแต่เดือน มีนาคม
2013 และประสบความสำ�เร็จ
ในปลายปี 2015

ปี 2016 ไม่มีการระบายน้ำ�เสีย จากกระบวนการผลิต

MORE THAN PRINTING

103

		 โดยปกติแล้วบริษัทจะมีการบำ�บัดน้ำ�เสียเบื้องต้นก่อนปล่อยออก เพื่อให้เป็นไปตามที่นิคมอุตสาหกรรมได้กำ�หนดไว้
ปรากฏว่าหลังจากทำ�โครงการดังกล่าว ทำ�ให้บริษัทไม่ต้องปล่อยน้ำ�เสียออกไปเลย เพราะน้ำ�ที่ได้ผ่านการบำ�บัดแล้ว สามารถ
นำ�ไปใช้รดน้ำ�ต้นไม้ได้ทั้งหมด โดยได้จัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกเดือน
		 น้ำ�เสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานจึงมีน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำ�ล้างมือที่เปื้อนหมึกพิมพ์ หรือน้ำ�ล้างลูกพิมพ์ น้ำ�เหล่านี้
นำ�ไปกวนให้ตกตระกอน ซึง่ ตัวตะกอนทีไ่ ด้น�ำ ไปตากแห้ง และไปกำ�จัดตามกระบวนการกำ�จัดของเสีย ส่วนน้�ำ ทีไ่ ด้กผ็ า่ นเกณฑ์
มาตรฐาน สามารถรดน้ำ�ต้นไม้ได้อย่างปลอดภัย โดยมีการตรวจสอบทุกเดือน

กราฟการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้�ำ เสียหลังบำ�บัด (Manhole)
ความเป็นกรดและด่าง

ของแข็งละลายน้�ำ ทัง้ หมด (TDS.) = 3,000

ปริมาณออกซิเจนในน้�ำ (BOD) = 500

		 ผลจากการดำ�เนินงานปี 2559 จำ�นวน 3 โครงการ สามารถลดการใช้น�ำ้ 856.14 ลูกบาศก์เมตร/ปี สามารถลดการใช้น้ำ�
ลงได้ร้อยละ 50 สำ�หรับปี 2558 จำ�นวน 2 โครงการ สามารถลดการใช้น้ำ� 704.93 ลูกบาศก์เมตร/ปี สามารถลดการใช้น้ำ�
ลงได้ร้อยละ 10 บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการลดการใช้น้ำ�และกำ�จัดน้ำ�เสียต่อไป โดยจะส่งต่อแนวคิดให้กับพนักงานทุกคน
ให้มีส่วนร่วม และการวางแผนงานโครงการต่างๆ ต่อเนื่องประจำ�ทุกปี

ปริมาณการใช้น้ำ�ดี น้ำ�เสีย (ลบม.)
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ปี 2016 ไม่มีการระบายน้ำ�เสีย
จากกระบวนการผลิต
ปริมาณการใช้น้ำ� (ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ�เสียจากกระบวนการผลิต (ลบ.ม.)

		 บริษทั ได้ตระหนักอย่างยิง่ ถึงกระบวนการจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิตสิง่ พิมพ์ จึงได้วางระบบบริหารจัดการ
โดยเริ่มตั้งแต่การจัดทำ�แผนผังการไหลกากของเสีย ตั้งแต่ปี 2556-2559 (Waste flow diagram)
		 นอกจากโครงการลดการเกิดของเสียด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือ่ งจักรและบำ�รุงรักษาเครือ่ งจักรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ลดขั้นตอนทำ�งานและลดของเสียได้ตามเป้าหมาย คือ 33.68 ตันต่อปี และคิดเป็นของเสียต่อตันกระดาษที่ใช้ลดลงร้อยละ 225
ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา
		 บริษัทยังได้ริเริ่มโครงการใช้เยื่อกระดาษหมุนเวียน โดยเริ่มจากการคัดแยกขยะ ขยะที่เป็นพิษจะถูกนำ�ไปทำ�ลาย โดย
บริษทั รับกำ�จัดขยะเป็นพิษทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนกระดาษทีน่ �ำ กลับมาใช้ใหม่ หรือรีไซเคิล
ได้ จะขายต่อไปให้โรงงานรีไซเคิลกระดาษ เพือ่ นำ�ไปผลิตเป็นกระดาษออกมาใหม่ จากนัน้ บริษทั รับซือ้ กลับมาใช้ในโรงงานอีกครั้ง
		 ด้วยกระบวนการเหล่านี้เอง สามารถสร้าง Value Chain ในการจัดการกากของเสีย และยังสามารถนำ�ไปสร้างให้เป็น
วัตถุดิบเพื่อนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้อีก ทำ�ให้บริษัทตลอดจนคู่ค้าได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
		 จากแนวคิดดังกล่าว บริษัทสามารถจัดการของเสีย หรือกระดาษที่นำ�ไปรีไซเคิล ปี 2559 มีปริมาณ 237.38 ตัน หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.42 ของปริมาณของเสียทั้งหมด 265.46 ต่อปี สำ�หรับปี 2558 มีปริมาณ 220.62 ตัน หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 92.10 ของปริมาณของเสียทั้งหมด 239.56 ตัน
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		 8. การจัดการสภาวะอากาศ
			 8.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
			 จากนโยบายในการดำ�เนินธุรกิจด้วยการมีสว่ นร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการ
ทัง้ พลังงาน การกำ�จัดของเสีย การเลือกใช้วตั ดุดบิ และผลิตสินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลดลงอย่างต่อเนื่อง
			 โดยบริษัทได้มีการจัดท�ำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) และด้วยนโยบายการจัดการพลังงาน 3 โครงการ คือ
			 1. ติดตั้งหอเก็บน�้ำ ลดก๊าซเรือนกระจก 25.90 ตัน co2 ต่อปี
			 2. เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างผลิต ลดก๊าซเรือนกระจก 120.27 ตัน co2 ต่อปี
			 3. เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างคลังสินค้า ลดก๊าซเรือนกระจก 8.34 ตัน co2 ต่อแต่ละโครงการสามารถลดก๊าซเรือน
กระจก (อ่านเรื่องการจัดการพลังงานประกอบ)
			 โดยแต่ละโครงการสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง (อ่านเรื่องการจัดการพลังงานประกอบ)

ปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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		 โดยรวมในปี 2558 บริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตันกระดาษที่ใช้ลดลงได้ถึง GHG 154.51 ตัน co2
ต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 5.64 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 282
ของเป้าหมายที่ตั้งไว้
		 ส่วนในปี 2559 บริษทั ฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก GHG ได้ถงึ 164.55 ตัน co2 ต่อปี และในอนาคตเนือ่ งจาก
มีโครงการติดตั้งแผง Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เองภายในโรงงานในช่วงกลางวัน ซึ่งคาดว่า
จะติดตั้งเสร็จในเดือนมิถุนายน ปี 2560 จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก GHG ได้ถึง 713.02 ตัน co2 ต่อปี
		 นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิตสินค้า บริษทั ได้ลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ จนมีผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้ใบรับรองผลิตภัณฑ์
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ 3 ผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทฯ ได้วางเป้าหมายจะขยายการได้ใบรับรองผลิตภัณฑ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปใน
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (อ่านเรื่องจัดการพลังงานประกอบ)
			 8.2 การจัดการมลภาวะอากาศ
			 เนื่องจากรูปแบบของอุตสาหกรรมการผลิตของบริษัท ไม่ได้มีการระบายมลพิษจากการปล่อย หรือการเผาไหม้ก๊าซ
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เชือ้ เพลิง ฝุน่ ละอองส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการผลิตของบริษทั มีมลภาวะอากาศทีส่ �ำ คัญบริเวณพืน้ ทีท่ �ำ งาน คือ ฝุน่ ละออง
ที่เกิดจากขั้นตอนการอัดก้อนกระดาษ และจากการผลิตสินค้า บริษัทจึงได้จัดให้มีการตรวจคุณภาพอากาศปีละ 2 ครั้ง และได้
ทำ�ฐานข้อมูลมลภาวะทางอากาศ บริษัทฯ ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพของอากาศ ปริมาณฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำ�หนด และมีโครงการควบคุมและลดฝุ่นในที่ทำ�งาน ซึ่งสามารถควบคุมฝุ่นได้ดีกว่ามาตรฐาน
ร้อยละ 98 ในปี 2559 สำ�หรับปี 2558 สามารถควบคุมฝุ่นได้ดีกว่ามาตรฐานร้อยละ 97
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		 9. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
		 บริษทั ได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรทีส่ ง่ เสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีจติ สำ�นึกในความรับผิดชอบและเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม โดยการมีส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยพัฒนาและการช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมกับ
ชุมชน เพื่อส่งเสริมสังคมให้น่าอยู่ด้วยความเต็มใจมาต่อเนื่อง และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนโดยรอบ
โรงงาน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการดำ�เนินธุรกิจ และเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
			 9.1 การกระจายรายได้ให้กับชุมชน
			 แนวทางในการกระจายรายได้ให้กับชุมชนของบริษัท จะมุ่งเน้นไปใน 3 แนวทาง
			 1. การให้ความช่วยเหลือการจ้างคนในพื้นที่ โดยปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สำ�หรับปี 2559 บริษัทได้จ้างงานคนท้องถิ่นมี
สัดส่วนร้อยละ 26.47 ของพนักงานทั้งหมด สำ�หรับปี 2558 บริษัทได้จ้างงานคนท้องถิ่นมีสัดส่วนร้อยละ 25.86 ของพนักงาน
ทั้งหมด ส่งผลให้มีการชำ�ระภาษีเพื่อใช้ในการพัฒนาคนในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่องตามกฎหมาย ระหว่าง
ปี 2556-2559 เป็นเงินจำ�นวน 49,512 บาท
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			 2. การสนับสนุนสินค้าและบริการจากชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างโรงงานและชุมชนโดยรอบ เช่น การซื้ออาหารจากชุมชน
			 3. โครงการสนับสนุนให้เกิดรายได้ คือ โครงการนักศึกษาทุนทวิภาคี ซึง่ ถือว่ามีความสำ�คัญต่อบริษทั และชุมชนโดยรอบ
โครงการนักศึกษาทุนทวิภาคี
ด้วยแนวคิดที่ต้องการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนโดยรรอบ ประกอบกับความต้องการสรรหาบุคลากรมาร่วมงาน เพื่อสร้าง
บุคลากรด้านงานพิมพ์ที่มีความรู้สอดคล้องกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการ
พิมพ์ขาดแคลน สถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านสิ่งพิมพ์ก็มีจำ�นวนไม่มาก
บริษทั จึงริเริม่ แนวคิดสร้างบุคลากรผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านสิง่ พิมพ์ โดยได้รว่ มมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) จัด
หลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านสาขาสิ่งพิพม์ในรูปแบบทวิภาคีขึ้นมาตั้งแต่ปี 2554 เพื่อต้องการขยายโอกาสทางการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบข้างนิคมฯ ที่สนใจสายงานอาชีพ และขาดโอกาสด้านการศึกษา
ขยายโอกาสด้านการศึกษาและคุณภาพชีวติ ของพนักงานบริษทั กระตุน้ ให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ตลอดจน
สร้างความสามัคคีและสร้างทัศนคติที่ดีในการทำ�งานในองค์กร
เนื่องจากที่ผ่านมาการสรรหาบุคลากรที่จบสาขาด้านการพิมพ์โดยตรงมีน้อยมาก บริษัทจึงได้ร่วมมือกับวิทยาลัย
เทคนิคสยามในการสร้างบุคลากรขึน้ มา โดยนักศึกษาทีเ่ ข้าโครงการจะได้เรียนรูท้ งั้ ด้านวิชาการควบคูไ่ ปกับการหาประสบการณ์จริง
ในการฝึกภาคปฏิบัติ
วิธกี ารจัดการเรียนการสอน จะมีทงั้ การเรียนการสอนโดยอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามและการฝึกภาคปฏิบตั ิ โดย
หัวหน้างานและบุคลากรทีม่ คี วามชำ�นาญของบริษทั เช่น ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการผลิต ตัง้ แต่ Pre-Production Planning
Pre-Press พิมพ์ Sheet พิมพ์ Roll หลังพิมพ์ ประกันคุณภาพ พิมพ์และหลังพิมพ์ดิจิตอล พิมพ์เช็ค
ในระหว่างเรียน นักศึกษาทุนทวิภาคียงั มีรายได้ระหว่างการศึกษาทุกเดือน ตามโครงสร้างค่าจ้างและสวัสดิการเช่นเดียวกับ
พนักงานประจำ�
โดยระยะเวลาในการเรียน 2 ปี ผู้ที่จบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการพิมพ์ โดยรุ่นที่ 1 รับจำ�นวน 20 คน และได้เพิ่มการรับสมัครจำ�นวนนักศึกษาทุนทวิภาคีในรุ่นที่ 2 ถึงรุ่นที่ 6 เป็น
จำ�นวนรุ่นละ 30 คน
นอกจากการเรียนตามหลักสูตรแล้ว นักศึกษาเหล่านี้ยังได้ร่วมทำ�กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ที่ร่วมกับบริษัทฯ ที่จัดขึ้น เช่น
การปลูกป่าชายเลนที่จังหวัดสมุทรสาคร เข้าค่ายปลูกป่า ปลูกปะการัง ดูแลตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ นอกจากทำ�กิจกรรมต่างๆ
ลักษณะทัศนศึกษานอกสถานที่แล้ว ยังเป็นการปลูกฝังเรื่องความสามัคคี และจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตัง้ แต่ยงั เป็นเยาวชน สอดคล้องกับทิศทางของบริษทั ฯ ทีม่ งุ่ เน้นการดำ�เนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
และช่วยเหลือใส่ใจชุมชน
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โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นกล้า ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์
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ในช่วงแรกของการเปิดรับสมัครนักศึกษาทุนทวิภาคี เน้นจากพื้นที่ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการให้โอกาส
กับเยาวชนทีเ่ รียนจบมัธยมปีท่ี 6 แล้วไม่มโี อกาสได้ศกึ ษาต่อ ให้มโี อกาสทีด่ ที างการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดขี น้ึ ซึง่ ภายหลัง
จากจบการศึกษาแล้ว ยังได้รว่ มทำ�งานในบริษทั ต่อเนือ่ ง โดยจะได้รบั การปรับเงินเดือนตามวุฒกิ ารศึกษาและผลการปฏิบตั งิ าน
เพือ่ ให้โครงการดำ�เนินไปได้อย่างต่อเนือ่ ง บริษทั จึงได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์ในเข้าร่วมโครงการนักศึกษาทุนทวิภาคี โดยบริษทั ฯ
ได้ออกค่าใช้จ่ายในการเรียนเป็นเวลา 2 ปี ประกอบไปด้วยค่าบำ�รุงการศึกษา 20,000 บาท ค่าชุดนักศึกษา 500 บาท/คน/ปี
ค่ากิจกรรมนักศึกษา 8,000 บาท/คน/ปี และนักศึกษาจะต้องมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ เป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรง
ด้านสิ่งพิมพ์ควบคู่กัน
ในแต่ละปีจะมีนกั ศึกษาทีล่ าออกไปทำ�งานทีอ่ นื่ บ้าง บริษทั ฯ ได้แก้ปญ
ั หาด้วยการมีบคุ ลากรทีเ่ ป็นรุน่ พี่ มาเป็นพีเ่ ลีย้ งช่วย
ดูแล ช่วยเรื่องการปรับตัว และสร้างความผูกพัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดพิธีรับน้อง พิธีไหว้ครู เมื่อศึกษาจบมีการมอบ
ดอกไม้ ถ่ายภาพที่ระลึกเพื่อให้เกิดความผูกพัน เสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน
นอกจากนี้ หลังจากรับนักศึกษาทุนทวิภาคีรุ่นที่ 1 มาแล้ว เนื่องจากจำ�นวนเยาวชนในพื้นที่มีจำ�กัด ไม่เพียงพอต่อการ
รับสมัครเข้าโครงการ บริษัทได้ขยายโอกาสดังกล่าวให้กับเยาวชนทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งได้รับความสนใจในวงกว้างจากสื่อมวลชน
ทีม่ าทำ�ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการนักศึกษาทุนทวิภาคี ในรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อสทีม่ าร่วมเผยแพร่โครงการ
เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ออกไปประชาสัมพันธ์ในต่างจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค รวมถึงการนำ�รถตู้รับผู้ปกครอง
มาเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในโครงการมากยิ่งขึ้น
สำ�หรับแผนงานต่อไป หลังจากโครงการดำ�เนินมา 6 ปี บริษัทได้เตรียมแนวทางในการพัฒนาโครงการต่อเนื่อง ด้วยเปิด
โอกาสให้ศกึ ษาต่อระดับปริญญาตรี ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยไม่จ�ำ กัดเฉพาะสาขาวิชาด้านการพิมพ์เท่านัน้ แต่จะมุง่ เน้น
การศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) เพื่อรองรับกับแนวโน้มในการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล
ที่ผลักดันให้มีการนำ�เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในทุกอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรให้รองรับกับทิศทางของบริษัทที่จะ
มุ่งเน้นในการนำ�เทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นเพื่อให้บริการแบบ Total solution แบบครบวงจร ที่เป็นจุดแข็งสำ�คัญของบริษัทฯ
นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 1 จบการศึกษาแล้ว ปัจจุบันทำ�งานอยู่ในบริษัทฯ จำ�นวน 12 ราย โดยทำ�งานในแผนกฝ่ายขาย
แผนกวางแผน แผนกการผลิต แผนกอำ�นวยการกลาง
นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 2 จบการศึกษาแล้ว ปัจจบันทำ�งานอยู่ในบริษัท จำ�นวน 10 ราย โดยทำ�งานในแผนกฝ่ายขาย
แผนกวางแผน แผนกการผลิต
นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 3 จบการศึกษาแล้ว ปัจจุบันทำ�งานอยู่ในบริษัท จำ�นวน 19 ราย โดยทำ�งานในแผนกฝ่ายขาย
แผนกวางแผน แผนกการผลิต แผนกเฟล็กซิเบิล แพ็คเกจจิ้ง แผนกตรวจสอบภายใน และแผนกจัดซื้อ
นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 4 อยู่ระหว่างศึกษาภาคเรียนสุดท้าย และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคม 2560
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ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ
OUT PROCESS
1. การอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบ
บริษัทได้มีส่วนร่วมในการจัดทำ�กิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างโรงงาน ชุมชน และหน่วยงานราชการ รวมทั้งยังได้เปิด
โอกาสให้ชมุ ชนได้แสดงข้อสเสนอแนะ เช่น โครงการธงขาวดาวเขียว ซึง่ บริษทั ได้มกี ารปฏิบติตามหลัก CSR-DIW ต่อเนือ่ งตัง้ แต่
ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ ย้อนหลัง 3 ปี
ส�ำหรับกิจกรรมสร้างเครือข่าย อาทิ โครงการร่วมใจสร้างพลังงานทดแทนจากขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่ โครงการพลังน�้ำใจ
น้องน้อยของหนู โครงการนิคมอุตสาหกรรม ส่งความสุขให้ชุมชน ตรวจสุขภาพบุพการีและผู้สูงอายุในชุมชนโคกขาม
หรือเรียกว่าโครงการร้อยยิม้ ร้อยดวงใจ สู่บพุ การี โครงการอนุรกั ษ์ประเพณีหล่อเทียนพรรษา วัดโคกขาม,กิจกรรมท�ำดีเพือ่ พ่อ
ท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณร
50 รูป เนือ่ งในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสิง่ แวดล้อม ธงขาวดาวเทียม
กิจกรรม Big Cleaning Day สายคลองมหาชัยและคลองสาขา เพื่อเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ครบ 70 พรรษา
ณ วัดศรีบรู ณาวาส โครงการช่วยเหลือคนตาบอด โครงการมอบข้าวชาวนา ช้อปช่วยชาติ ท�ำบุญเข้าพรรษา ตลอดจนโครงการ
บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ โครงการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว
ปลูกกล้าไม้ ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อของแผ่นดินและร่วมขบวนแปรอักษร โดยร่วมกับ
การนิคมอุตสาหกรรมฯ จัดท�ำโครงการ “ร้อยดวงใจ นิคมอุตสาหกรรมไทยปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ”
พัฒนาสู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) แห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร
ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด และมีความเกื้อกูลกับสังคมและ
ผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบ ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร ถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทและ
ทีมงานในการดำ�เนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นผล
โดยผู้ประกอบการที่จะเข้าเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้นั้น จะต้องประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมสังคมและเศรษฐกิจให้ดีขึ้น มีการพัฒนา ปรับปรุงการผลิตและบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ครอบคลุม 5 มิติ
ได้แก่ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ ตามเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 14 ประเด็น
1. การใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
		 โดยดำ�เนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลด
		 ปริมาณการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
		 ในการผลิต
3. การขนส่งและโลจิสติกส์
4. โซ่อุปทานสีเขียว
5. ภูมิทัศน์สีเขียว
6. การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย

7. การจัดการน�้ำและน�้ำเสีย
8. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
9. การจัดการมลภาวะทางอากาศ
10. การจัดการกากของเสีย
11. ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
12. ความหลากหลายทางชีวภาพ
13. การกระจายรายได้ให้กับชุมชน
14. การอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบ
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บริษทั ได้รบั รองให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จึงเป็นการเน้นย�้ำว่า บริษทั ได้ด�ำเนินธุรกิจด้วยการเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการน�ำไปปฏิบัติ
ตลอดทั้งห่วงโซ่อปุ ทาน ทั้งจากภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย และ
ชุมชนต่างๆ
โครงการนีย้ งั ได้รบั ความร่วมแรงร่วมใจของทีมผูบ้ ริหาร รวมทัง้ พนักงาน ที.เค.เอส. เทคโนโลยี ได้รว่ มมือกันจัดท�ำโครงการ
นี้จนส�ำเร็จลุล่วง ผ่านการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรมเชิงนิเวศจากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย โดยได้มุ่งเน้นให้โรงงานมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความปลอดภัย มีการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
อย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด และมีความเกื้อกูลกับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบ
การพัฒนาโรงงานไปสู่ Eco Factory บริษัทยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ ผู้มีประสบการณ์และ
ในการท�ำ Eco Factory มาเป็นพี่เลี้ยงให้ค�ำแนะน�ำผ่านโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ซึ่งบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ และบริษัท ที.เค.เอส. ล้วนแต่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยกันทั้งคู่
การได้รบั ค�ำแนะน�ำจากผูเ้ ชีย่ วชาญ จากบริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ ท�ำให้การขับเคลือ่ นไปสู่ Eco Factory ด�ำเนินต่อได้อย่าง
รวดเร็ว แม้วา่ จะต่างอุตสาหกรรมก็ตาม ด้วยแนวคิดหลักของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คือ การมีกระบวนการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ผลิตสินค้าคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อดูแลตัวเองดีแล้วก็ออกไปดูแลสังคม และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็
ถือเป็นการตอบโจทย์สังคมอย่างหนึ่งอยู่แล้ว จึงไม่จ�ำเป็นต้องเป็นอุตสาหกรรมเดียวกันก็สามารถใช้หลักพื้นฐานเดียวกันได้
ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอะไร ก็ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยจิตส�ำนึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เรียกว่า ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับเป้าหมายส�ำคัญของกลุ่มบริษัทที.เค.เอส ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกัน และถ้าโรงงานหนึ่งเริ่มต้นท�ำสิ่งที่ดี จะเป็นต้นแบบให้โรงงานอื่นๆ อยากปฏิบัติตาม และที่ส�ำคัญ
คนในโรงงานของที.เค.เอส ซึง่ มีประมาณ 500-600 คน จะได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งสิง่ แวดล้อมไปด้วย และสามารถน�ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวันได้ เท่ากับเป็นการขยายแนวคิดเหล่านี้ต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น จุดส�ำคัญคือ
ต้องท�ำให้ตอบโจทย์ได้วา่ ผลิตอย่างไรให้ลดพลังงาน ลดของเสีย และใช้วตั ถุดบิ หรือทรัพยากรต่างๆ อย่างคุม้ ค่ามีประสิทธิผลทีส่ ดุ

สรุปผลการตรวจประเมิน
หัวข้อ

ผลการประเมิน

1. เกณฑ์เบื้องต้น				

ผ่าน

2. เกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ		
1) การใช้วัตถุดิบ
2) พลังงาน
3) การขนส่งและโลจิสติกส์
4) โซ่อุปทานสีเขียว
5) ภูมิทัศน์สีเขียว
6) เกณฑ์การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
7) การจัดการน้ำ�และน้ำ�เสีย

4
4
5
5
5
5
4

66 คะแนน (94%)

8) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
9) การจัดการมลภาวะทางอากาศ
10) การจัดการกากของเสีย
11) ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
12) ความหลากหลายทางชีวภาพ
13) การกระจายรายได้ ให้กับชุมชน
14) การอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบ

4
5
5
5
5
5
5

3. เกณฑ์การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง				
3.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)
		 1) พลังงาน				
		 2) การจัดการกากของเสีย				

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3.2 ด้านสังคมและเศรษฐกิจ (Outcome Impact Evalution)
		  โครงการนักศึกษาทุนทวิภาคี				

ผ่าน

หมายเหตุ : ผลการประเมินนี้เป็นการประเมินโดยที่ปรึกษาในการจัดทำ�ระบบ ประจำ�ปี 2559 (ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบระหว่างปี 2556-2558)
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จากการได้รับการตรวจประเมิน พบว่า บริษัทฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินเบื้องต้น ทั้งเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ไม่มีการร้องเรียนจากส�ำนักงานนิคมสินสาครในระยะเวลา 3 ปี บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
สิง่ แวดล้อม ISO 14001 เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการของหน่วยงานภาครัฐ เช่น โครงการธงขาวดาวเขียว โครงการ กกร. รวมใจ
ใช้น�้ำประหยัด ร่วมขจัดภัยแล้ง เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน Eco-Products International Fair 2016
ส่วนเกณฑ์โรงงาน ทัง้ 14 ข้อ ได้รบั คะแนนในระดับ 4 และ 5 ผ่านการประเมิน ไปด้วยคะแนน 66 คะแนน หรือคิดเป็น 94%
ในขณะที่เกณฑ์การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบไปด้วยด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ (Eco-Efffiiciency) ในเรื่องของ
การปรับปรุงการลดการใช้พลังงาน และการจัดการกากของเสีย ผ่านการตรวจประเมิน รวมทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ คือ
โครงการนักศึกษาทุนทวิภาคี ผ่านการตรวจประเมินด้วยเช่นกัน
การผ่านเกณ์การประเมินจากสภาอุตสาหกรรม เป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของบริษัทฯ ในการเดินหน้าไปสู่การเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อบริษัทผ่านมาตรฐานการประเมินแล้ว ก็พร้อมจะเปิดโรงงานให้เพื่อนโรงงานอุตสาหกรรมอื่นมาเรียนรู้ ทั้งโรงงานใน
นิคมสินสาคร นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคาร และโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีมากกว่า 5,000 โรงงาน เพื่อ
ได้รับการส่งต่อแนวคิดและได้รับคำ�แนะนำ�ในการดำ�เนินการ Eco Factory อย่างจริงจัง
การปรับปรุงลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
จากนโยบายการมุ่งเน้นการลดการใช้พลังงาน เพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงการ
ใช้พลังงาน โดยได้ด�ำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรมมาตั้งแต่ปี 2556 เช่น โครงการเปลี่ยนปั๊มน�้ำแรงดันเป็นหอสูงเก็บน�้ำ
ในปี 2557 บริษัทได้ด�ำเนินโครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง ให้เป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED นับเป็นอีกแนวทางในการ
ลดการใช้พลังงานแสงสว่างในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม
พบว่าสามารถลดการใช้พลังงานลงได้อย่างชัดเจน โดยมีคา่ environment load point ร้อยละ 97 และค่า eco efficiency ร้อยละ 114
ในปี 2558 บริษัทได้ด�ำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง เป็นหลอดประหยัดพลังาน LED ที่คลังสินค้า พบว่า
ค่า environment load point ร้อยละ 94 และ eco efficiency ร้อยละ 97
ในปี 2559 บริษัทได้ด�ำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังาน LED ที่คลังสินค้าเพิ่มอีก 30 โคม
พบว่า ค่า environment load point ร้อยละ 94 และ eco efficiency ร้อยละ 97
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จากการดำ�เนินงานทั้ง 3 โครงการ พบว่า สามารถลดการใช้พลังงานลงได้รวมทั้งสิ้น 283,075.44 กิโลวัตต์/ชั่วโมง/ ปี
ส่งผลให้ประสิทธิภาพ Eco Efficiency ปี 2559 ด้านไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับปี 2556 ในขณะที่การใช้ไฟฟ้า
มีแนวโน้มลดลง โดย Eco-Efficiency ในปี 2558 ต�่ำกว่าปี 2557 เนื่องจากยอดขายปี 2558 ต�่ำกว่าปี 2557 ถึง 42%
ผลจากการด�ำเนินโครงการตามนโยบายดังกล่าวที่ส่งผลให้เกิดการลดการใช้พลังงานลงอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงได้วาง
แนวทางในการลดการใช้พลังงานต่อเนื่อง เช่น การลงทุนติดตั้งแผงโซล่าเซลส์ เพื่อใช้กับหลอดไฟถนนหน้าโรงงาน
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ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาบริษัท ได้รับการตรวจประเมินและพิจารณารับรองจากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
โดยได้รับเกียรติจาก สุพัฒน์ สวัสดิ์ชูโต (ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร) ร่วมการตรวจประเมินโครงการ
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วันที่ 3 ตุลาคม 2559 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจบริษัทได้เข้าร่วมรับรางวัลในงานสัมมนาวิชาการประจำ�ปี 2559 ซึ่งเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Factory) โดยมีผบู้ ริหารได้ขนึ้ รับโล่รางวัล ได้แก่ คุณสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
อาวุโส สายการขายและการผลิต และคุณภาคภูมิ ภูอุดม รองกรรมการผู้จัดการ สายอำ�นวยการกลาง ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา
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