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 แผนง�นก�รพฒัน�อย�่งยัง่ยนื (Sustainable Development  Roadmap) ของบรษิทั ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจำ�กดั (มห�ชน) 

มุง่มัน่ดำ�เนนิธรุกจิอย�่งมคีว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคม เพือ่สร�้งคว�มยัง่ยนือย�่งตอ่เนือ่ง ภ�ยใตห้ลกัจรยิธรรมและก�รกำ�กบั

ดูแลกิจก�รที่ดี ยึดมั่นในคว�มเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในก�รดำ�เนินธุรกิจและก�รทำ�กิจกรรม

ต่�งๆ เพื่อมีส่วนร่วมที่ดีของสังคมและชุมชน และก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับก�รคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่มทั้งภ�ยในและภ�ยนอก  ต�มพันธกิจมุ่งเน้นก�รดำ�เนินง�น  9  ด้�น เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในก�รขับเคลื่อนสู่คว�ม

ยั่งยืน โดยยึดเป้�หม�ย 3 องค์ประกอบหลัก ด้�นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีพัฒน�ก�รต�มลำ�ดับ  

 โดยบริษัทฯ ได้มีคว�มมุ่งม่ันและพย�ย�มในก�รบรรลุเป้�หม�ยและพัฒน�ไปสู่ม�ตรฐ�นคว�มย่ังยืน บริษัทฯ จึงไดร้บัก�ร

รับรองจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ  โดยได้รับเลือกให้เป็นโรงง�นอุตส�หกรรมเชิงนิเวศ  หรือ Eco Factory จ�กสภ�อุตส�หกรรม

แห่งประเทศไทยเป็นแห่งแรกในจังหวัดสมุทรส�คร  ตั้งแต่เดือนกันย�ยน 2559 และได้ใบรับรองเป็นอุตส�หกรรมสีเขียว 

(Green Industry) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) เกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมอย่�งเป็นระบบ มีก�ร

ติดต�มประเมินผลและทบทวนเพื่อก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่องจ�กกระทรวงอุตส�หกรรม ตั้งแต่เดือนสิงห�คม 2558 

 ทั้งนี้ โรงง�นที่เข้�เกณฑ์โรงง�นอุตส�หกรรมเชิงนิเวศได้นั้น จะต้องประกอบกิจก�รที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อก�ร

พัฒน�อย่�งยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมสังคมและเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ด้วยก�รมุ่งเน้นเรื่องก�รพัฒน� และปรับปรุงก�รผลิตและ

บริห�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐ�นของคว�มรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กรอย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน  

ครอบคลุมก�รดำ�เนินง�น 14 ด้�นของแผนก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนตลอดปีพ.ศ.2559   

เป้�หม�ยในเชิงเศรษฐกิจ 

 บริษัทดำ�เนินนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี มีคว�มรับผิดชอบ ประกอบกิจก�รด้วยคว�มโปร่งใส และก�รเปิดเผย 

ข้อมูล ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งเหม�ะสม รวมถึงก�รแบ่งปันผลตอบแทนไปให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

เป้�หม�ยในเชิงสังคม

 บรษิทัตระหนกัเสมอว�่ ก�รสร�้งธรุกจิใหเ้ตบิโตแขง็แรงยัง่ยนื จะตอ้งอยูบ่นพืน้ฐ�นของสงัคมทีด่ ีมคีณุภ�พ ปลอดภยั 

บริษัทจึงไม่เพียงรับผิดชอบแต่เฉพ�ะพนักง�นภ�ยในเท่�นั้น แต่ยังคำ�นึงถึงคู่ค้� ลูกค้� ตลอดจนชุมชนรอบข้�ง     

เป้�หม�ยในก�รรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

 ในก�รดำ�เนินธุรกิจนอกจ�กเรื่องของธุรกิจและสังคมแล้ว บริษัทยังได้ให้คว�มสำ�คัญในก�รรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

ด้วยก�รลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนก�รผลิต ก�รเลือกซื้อและใช้วัตถุดิบ ก�รผลิตสินค้� ก�รจัดส่งสินค้�  

ตลอดจนก�รลดก�รใช้พลังง�น น้ำ� ลดของเสีย โดยให้คว�มสำ�คัญต่อส่ิงแวดล้อมและคุณภ�พชีวิตของพนักง�น  

และชุมชนโดยรอบ 
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กลยุทธ์เพื่อคว�มยั่งยืน 

 ธุรกิจด้�นก�รพิมพ์ นับเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  บริษัทจึงให้คว�มสำ�คัญกับก�ร

ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยได้กำ�หนดไว้ในแผนธุรกิจของบริษัทเพื่อนำ�ไปสู่ 

คว�มยั่งยืน โดยมีทั้งในส่วนที่เป็นคว�มรับผิดชอบในกระบวนก�ร (In Process) ต�มแผนก�รพัฒน�ยั่งยืน หรือ  

TKS Smart Value  ด้�นสำ�คัญๆ มี 6 ด้�น และก�รมีส่วนร่วมในคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมภ�ยนอกกระบวนก�ร  

(Out Process) ภ�ยใต้รูปแบบของกิจกรรมต่�งๆ 

ในก�รดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้คว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทได้แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ 

1. ในกระบวนก�ร (In Process)

2. นอกกระบวนก�ร (Out Process)

สรุปผลง�นและคว�มก้�วหน้�ของแผนพัฒน�ยั่งยืน 9 ด้�นสำ�คัญ (TKS Smart Value) ในปี 2559

(ในกระบวนก�ร) 

     1. ก�รให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รจัดก�รเพื่อคว�มยั่งยืน

  1.1 บริษัทฯ ยึดมั่นก�รดำ�เนินง�นก�รดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้หลักจริยธรรม โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีก�ร 

เปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญและส�ม�รถตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พ

บรรลุต�มวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยองค์กร ซึ่งมุ่งเน้นก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน ควบคู่ไปกับก�รคำ�นึงถึงผลประโยชน์ 

ของผู้ถือหุ้น พนักง�น คู่ค้� คู่แข่งท�งก�รค้� เจ้�หนี้ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงก�รใส่ใจคุณภ�พของสังคม

และสิ่งแวดล้อม ต�มวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัทฯกำ�หนด 

  ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไดม้กี�รจดัทำ�นโยบ�ยกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ ีและไดป้รบัปรงุครัง้ที ่2 ในป ี2557 และจดัทำ�คูม่อืจรยิธรรม

ท�งธุรกิจ ซ่ึงประกอบด้วยข้อพึงปฏิบัติในก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�น ฉบับแรกในปี 2557 โดยจะมีก�ร

ทบทวน และแก้ไขปรับปรุงทุกๆ 2 ปี หรือต�มคว�มเหม�ะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ สภ�พแวดล้อมของธุรกิจ 

และสอดคลอ้งกบัแนวท�งของหนว่ยง�นกำ�กบัดแูลต�่งๆ ทีไ่ดก้ำ�หนดเพิม่เตมิ และเพือ่เปน็ก�รยกระดบัแนวท�งก�รกำ�กบั

ดูแลกิจก�รให้เป็นไปต�มหลักส�กล

ผู้ถือหุ้น

หม�ยถึง

ผู้ถือหุ้น

นักลงทุน

นิติบุคคล

สถ�บันท่ีลงทุนใน

ตล�ดหลักทรัพย์

1  -  กิจกรรมสำ�หรับผู้ถือหุ้น/นักลงทุน/นักลงทุนสถ�บัน  

 เช่น ก�รจัดประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี เพ่ือ 

 ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท ก�รตอบ 

 ข้อสงสัย ประเด็นสำ�คัญต่�งๆ ก�รแถลงผลก�ร 

 ดำ�เนินง�นร�ยไตรม�ส  ก�รพบปะผู้ถือหุ้นในก�ร 

 เย่ียมชมกิจก�รต�มคว�มเหม�ะสม

- ส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น ร�ยง�นประจำ�ปี  ร�ยง�นท�ง 

 ก�รเงิน   ร�ยง�นงบก�รเงินร�ยไตรม�ส จดหม�ย 

 ข่�วผู้ถือหุ้นส�มัญ

- ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีรวมถึงก�รจัดก�ร 

 คว�มเส่ียง

- ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รเงินเติบโตข้ึน

- กิจก�รมีคว�มม่ันคงส�ม�รถสร้�งผลตอบแทน 

 ท่ีดีและมีแผนง�นธุรกิจเพ่ือเติบโตอย่�งย่ังยืน

ตัวอย่างช่องทางการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลำาดับ ความต้องการ /ความคาดหวัง
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ลูกค้�

หม�ยถึง

ลูกค้�หน่วยง�นร�ชก�ร 

รัฐวิส�หกิจ

ลูกค้�บริษัทเอกชน

ผู้บริโภค

พนักง�น

หม�ยถึง

ผู้บริห�ร

พนักง�น

ลูกจ้�ง

สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

หม�ยถึง

ประช�ชนท่ัวไป

เย�วชน

สถ�บันก�รศึกษ�

คู่ค้�

หม�ยถึง

คู่ค้�

ผู้ส่งมอบ

พันธมิตรท�งธุรกิจ

เจ้�หน้ี

หม�ยถึง

สถ�บันก�รเงิน

2

3

4

5

6

-  ก�รติดต่อส่ือส�รโดยตรง เช่น ก�รเข้�พบ ก�รประชุม   

 ก�รอบรม ก�รจัดง�นประช�สัมพันธ์

- ก�รติดต่อผ่�นส่ือเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์  โทรส�ร   

 เว็บไซต์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

- ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจ เช่น แบบสำ�รวจคว�ม 

 พึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริก�ร  หน่วยง�นรับเร่ือง 

 ร้องเรียน

- ก�รประชุม สัมมน� อบรม  ก�รปฐมนิเทศ ก�ร 

 จัดกิจกรรมต่�งๆ ก�รรับฟังคว�มคิดเห็นและ 

 ข้อเสนอแนะผ่�นกล่องแดง

- ส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น คู่มือ หนังสือ โบรชัวร์ จดหม�ย 

 ประก�ศ

- ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Gossip กับเจ้เม้�ท์ ก�ร 

 ส่งเร่ืองร้องเรียน คว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 ผ่�นอีเมล์ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและ 

 กรรมก�รผู้จัดก�รโดยตรง  

- ส่ือวีดิทัศน์ เช่น วิดีโอ “วิถีที.เค.เอส.”

- สร้�งค่�นิยมและวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี เ ช่น  

 TKS SMART

- กิจกรรม เช่น เวทีส�ธ�รณะ  ง�นสำ�คัญต่�งๆ 

- ส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น หนังสือ คู่มือ ร�ยง�นประจำ�ปี   

 ข่�วส�รเผยแพร่  จดหม�ยข่�ว

- ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์

- ส่ือวีดิทัศน์

- ก�รติดต่อส่ือส�รโดยตรง เช่น ก�รเข้�พบ  

 ก�รประชุม  ก�รอบรม ก�รจัดง�นประช�สัมพันธ์

- ก�รติดต่อผ่�นส่ือเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์  โทรส�ร   

 เว็บไซต์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

- ส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น แบบฟอร์ม Vendor survey form   

 ใบประเมินประจำ�ปี  ร�ยง�นตรวจสอบก�รจัดซ้ือ 

 จัดจ้�งท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

- ส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น ร�ยง�นประจำ�ปี ร�ยง�นก�รเงิน   

 ข่�วส�รเผยแพร่

- ก�รติดต่อผ่�นส่ือเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์  โทรส�ร   

 เว็บไซต์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

- สินค้�และบริก�รท่ีดีมีคุณภ�พ

- ได้รับคว�มสะดวกและคว�มพึงพอใจ

- ได้รับข้อมูลข่�วส�รท่ีถูกต้อง รวดเร็ว

- ปฏิบัติต�มข้อตกลงอย่�งเป็นธรรม

- ได้รับก�รแก้ไข ปรับปรุงสินค้� หรือบริก�รอย่�งดี 

 และรวดเร็ว

- ก�รได้รับสวัสดิก�รท่ีดีและเหม�ะสม

- โอก�สในก�รเล่ือนตำ�แหน่งท่ีสูงข้ึนหรือตำ�แหน่ง 

 ท่ีเหม�ะสม

- สุขอน�มัยท่ีดี มีส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกในสถ�นท่ี 

 ทำ�ง�น

- คว�มทัดเทียมกันในเร่ืองโอก�สคว�มก้�วหน้� 

 ในหน้�ท่ีก�รง�น

- ก�รอบรม พัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถ

- ก�รจัดสรรเวล�ท่ีดีในชีวิตก�รทำ�ง�นและ 

 ชีวิตครอบครัว

- สร้�งคว�มม่ันใจในคุณภ�พชีวิตก�รทำ�ง�น

- เป็นบริษัทฯ ท่ีมีก�รบริห�รจัดก�รด้�นชุมชนและ 

 ส่ิงแวดล้อมส�ม�รถจัดก�รต่อผลกระทบท่ีอ�จ 

 เกิดข้ึนต�มม�ตรฐ�นส�กล 

- ก�รมีส่วนร่วมในก�รสร้�งคว�มเจริญให้กับ 

 ชุมชนและสังคม

- ก�รอบรม สัมมน� กิจกรรมท่ีสร้�งและพัฒน� 

 คว�มรู้คว�มส�ม�รถ

- ก�รสร้�งคว�มเข้�ใจท่ีดีต่อกัน

-ก�รดำ�เนินธุรกิจร่วมกันบนพ้ืนฐ�นของคว�ม 

เป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบัติต�มกฎกติก�ท่ีดี

-มีคว�มสัมพันธ์และคว�มร่วมมือท่ีดี

-ระยะเวล�ในก�รจ่�ยเงินเป็นท่ียอมรับตกลงกันได้

- ปฏิบัติต�มเง่ือนไขและข้อตกลงของสัญญ�

- คว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินธุรกิจ ไม่ปกปิดข้อมูล 

 หรือข้อเท็จจริงท่ีอ�จสร้�งผลกระทบ

ตัวอย่างช่องทางการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลำาดับ ความต้องการ /ความคาดหวัง
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คู่แข่ง

หม�ยถึง

คู่แข่งขันในอุตส�หกรรม

เดียวกัน

คู่แข่งขันในธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง

7 - ส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น ร�ยง�นประจำ�ปี ร�ยง�นก�รเงิน   

 ข่�วส�รเผยแพร่ 

- ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยเพ่ือให้เกิดก�รแข่งขันอย่�ง 

 เป็นธรรม

- ร่วมกันส่งเสริมก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ัน และ 

 ร่วมกันป้องกันก�รผูกข�ดท�งก�รค้�

- ก�รแข่งขันอย่�งเป็นธรรมและโปร่งใส

- คว�มร่วมมือกันห�กเกิดกรณีท่ีก่อให้เกิดคว�ม 

 เสียห�ยต่อระบบอุตส�หกรรม

ตัวอย่างช่องทางการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลำาดับ ความต้องการ /ความคาดหวัง

 2. ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม 

  บริษัทยึดถือก�รดำ�เนินธุรกิจและก�รแข่งขันท�งธุรกิจอย่�งเป็นธรรม ไม่เอ�รัดเอ�เปรียบ โดยมีหลักในก�รจัดซื้อ

จัดจ้�ง ต�มนโยบ�ยก�รปฏิบัติต่อคู่ค้�อย่�งเสมอภ�คและเป็นธรรมภ�ยใต้เงื่อนไขกลไกของตล�ดและข้อกำ�หนดปฏิบัติ

ของบริษัทที่สอดคล้องกับข้อกำ�หนดต�มม�ตรฐ�น ISO 9001:2008 หรือ ISO 14001:2004 มีก�รเปรียบเทียบร�ค�กับ 

ผูข้�ยเดมิ ประเมนิร�ค�ผูข้�ยร�ยใหม ่โดยมกี�รทบทวนทกุป ีซึง่ในก�รจดัซือ้จดัจ�้งกบัคูค่�้จะพจิ�รณ�หลกัเกณฑใ์นเรือ่ง

ก�รไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ก�รไม่จ้�งแรงง�นเด็ก โดยบริษัทฯ มีนโยบ�ยไม่รับพนักง�นที่อ�ยุต่ำ�กว่� 16 ปี เข้�ทำ�ง�น

อย่�งเด็ดข�ด  และยังครอบคลุมไปถึงผู้รับเหม� ผู้ให้บริก�รที่ทำ�ธุรกรรมกับบริษัทด้วย 

  ก�รดำ�เนนิง�นต�มนโยบ�ยต่อต้�นทจุรติคอรปัชั่น เพื่อใช้เป็นแนวท�งปฏบิตัใิห้กบัคณะกรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร พนกัง�น

ต้องยึดถือและปฏิบัติต�ม โดยมีก�รกำ�หนดขั้นตอนก�รทำ�ง�นอย่�งรอบคอบและรัดกุมเพื่อลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รทุจริต 

และมีนโยบ�ยในเรื่องคว�มซื่อสัตย์ในก�รทำ�ง�นของพนักง�นอย่�งสมำ่�เสมอ โดยเน้นคุณสมบัติของพนักง�นที่มีคว�ม 

รบัผดิชอบ ซื่อสตัย์ ปฏบิตังิ�นด้วยคว�มสจุรติ เค�รพ และให้เกยีรตติ่อเพื่อนร่วมง�น ผู้บงัคบับญัช� 

  ก�รเปดิเผยขอ้มลูและใหพ้นกัง�นเสนอแนะคว�มคดิเหน็  โดยบรษิทัจะมกี�รจดัประชมุประจำ�ปเีพือ่แถลงนโยบ�ย

เพื่อพนักง�นรับทร�บถึงทิศท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจแล้ว ยังเปิดโอก�สให้พนักง�นแสดงคว�มเห็น ซักถ�มเรื่องต่�งๆ 

ไดโ้ดยตรง รวมทัง้บรษิทัยงัไดจ้ดัใหม้ชีอ่งท�งก�รรอ้งเรยีนโดยตรงถงึกรรมก�รผูจ้ดัก�ร โดยผ�่น “กลอ่งแดง” ซึง่กรรมก�ร

ผูจ้ดัก�ร จะเปน็ผูถ้อืกญุแจและเปดิกลอ่งแดงรบัเรือ่งรอ้งเรยีนไดแ้ตเ่พยีงผูเ้ดยีว อกีทัง้ยงัใหพ้นกัง�นและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 

ทั้งภ�ยใน และภ�ยนอก ส่งอีเมล์โดยตรงถึงประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจ�กภ�ยนอก ปัจจุบัน 

ผู้ที่ดำ�รงตำ�แหน่ง คือ คุณเส�วณีย์ โกมลบุตร อดีตปลัดกระทรวงก�รคลัง

  คว�มเห็นที่ได้รับจ�กพนักง�น จะมีก�รมอบหม�ยให้ผู้รับผิดชอบส่วนต่�งๆ นำ�ไปปรับปรุงแก้ไขอย่�งเร่งด่วน เช่น 

ก�รเพิม่สวสัดกิ�รต�่งๆ  ใหพ้นกัง�นเงนิเดอืนไมถ่งึ 10,000 บ�ท รบัประท�นข�้วกล�งวนัฟร ีก�รจดัง�นวนัเกดิใหพ้นกัง�น 

ก�ร์ดอวยพรวันเกิด บัตรรับประท�นอ�ห�ร หรือของขวัญวันเกิด 

 3. ก�รจัดก�รทรัพย�กรบุคคล 

  3.1 สร้�งค่�นิยมองค์กร บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับทรัพย�กรบุคคล ภ�ยใต้โครงก�ร TKS SMART เพ่ือเป็นหลัก 

ปฏิบัติในก�รดำ�เนินบริห�รจัดก�รเพื่อให้เกิดคว�มยั่งยืนในก�รบริห�รจัดก�รบุคล�กรส่งเสริมให้พนักง�นบริษัททำ�ง�น 

เป็นทีม เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ บริก�รด้วยใจ แสดงออกอย่�งกระตือรือร้น เสริมสร้�งจิตสำ�นึก  มีคุณธรรมนำ�ใจ พร้อมจะ

เปลีย่นแปลง เค�รพซึง่กนัและกนั รว่มมอืรว่มใจในก�รทำ�ง�น ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั  มจีติอ�ส�รูจ้กัแบง่ปนั ตระหนกัถงึ

ก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งระมัดระวัง และรอบคอบ ยอมรับในกติก�ร่วมกัน  เพื่อขับเคลื่อนไปสู่จุดมุ่งหม�ยเดียวกัน  
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  3.2 ดูแลพนักง�นอย่�งเหม�ะสม  บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับด้�นสวัสดิก�ร อ�ชีวอน�มัย คว�มปลอดภัย และ

สุขภ�พของพนักง�น   

    ในด้�นสวัสดิก�ร ในขั้นตอนก�รปฏิบัติ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล รวมถึงคณะทำ�ง�น

ด้�นสวัสดิก�รพนักง�นที่ม�จ�กก�รเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดคว�มร่วมมือร่วมใจของพนักง�นในก�รดูแลสวัสดิก�รที่

เป็นประโยชน์ต่อพนักง�นในทุกๆ ด้�น  ทั้งด้�นผลตอบแทนและก�รกำ�หนดคว�มก้�วหน้�ในส�ยง�นให้กับพนักง�น 

    โดยสวสัดกิ�รทีจ่ดัใหก้บัพนกัง�น มดีงันี ้ก�รตรวจสขุภ�พประจำ�ป ี สวสัดกิ�รประกนัสขุภ�พและประกนัชวีติ  

สวัสดิก�รกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ โครงก�ร EJIP สวัสดิก�รผลประโยชน์พนักง�นเกษียณอ�ยุ สวัสดิก�รด้�นก�รศึกษ�  

สวัสดิก�รอ�ห�รกล�งวันให้กับพนักง�นที่เงินเดือนไม่ถึง 10,000 บ�ท ได้รับประท�นอ�ห�รฟรี ให้ชุดฟอร์มพนักง�น  

ก�รจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคว�มส�มัคคี เช่น ง�นปีใหม่ ง�นกีฬ�สี กิจกรรม CSR ให้พนักง�นมีส่วนร่วม 

    บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญในเรื่องก�รสร้�งเสริมสุขภ�พทั้งก�ยและสุขภ�พใจที่ดีให้พนักง�น  จึงมีนโยบ�ย 

ในก�รส่งเสริมและสนับสนุนด้�นก�รออกกำ�ลังก�ยในรูปแบบต่�งๆ เช่น สถ�นที่ออกกำ�ลังก�ย อุปกรณ์กีฬ� เงินทุนเพื่อ 

ใชใ้นก�รทำ�กจิกรรม ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้ดัสถ�นทีเ่ลน่กฬี�ในชว่งพกั และชว่งหลงัเลกิง�นใหพ้นกัง�น คอื กฬี�ปงิปอง ฟตุบอล 

ฟุตซอล 

    บริษัทฯยังได้สนับสนุนให้ชมรมฟุตบอลของกลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. เข้�ร่วมก�รแข่งขันกีฬ�ฟุตบอล 3 ร�ยก�ร คือ 

    1. ก�รแขง่ขนั สธ.คพั เปน็ก�รแขง่ขนักฬี�ระหว�่งสถ�นประกอบก�รในจงัหวดัสมทุรส�คร เพือ่ชงิถว้ยร�งวลั

พระร�ชท�นสมเดจ็พระเทพรตันร�ชสดุ�ฯ สย�มบรมร�ชกมุ�ร ี ซึง่ในก�รแขง่ขนัประจำ�ป ี2558  ชมรมฟตุบอลของบรษิทั

ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

    2. ก�รแขง่ขนั CAS Cup Z (Paper One League) 2015 เปน็ก�รแขง่ขนัฟตุบอล แบบพบกนัหมด จำ�นวน 10 ทมี  

จัดโดยอุตส�หกรรมสิ่งพิมพ์ โดยชมรมฟุตบอลของบริษัทได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

    3. ก�รแขง่ขนั CAS Cup (CAS FA Cup) 2015 เปน็ก�รแขง่ขนัฟตุบอลถว้ยแบบแพค้ดัออก จดัโดยอตุส�หกรรม 

สิ่งพิมพ์โดยชมรมฟุตบอลของบริษัทได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

    นอกจ�กนี้ บริษัทฯ จัดโครงก�รส่งเสริมให้พนักง�นออกกำ�ลังก�ยเพื่อสุขภ�พที่ดีในระยะย�ว ทั้งยังส�ม�รถ

ลดนำ้�หนัก และผ่อนคล�ยกล้�มเนื้อที่อ�จเกิดจ�กก�รนั่งทำ�ง�นม�กไป โดยบริษัทได้ติดตั้งอุปกรณ์ออกกำ�ลังก�ย  

ณ ล�นพกัผ่อนหย่อนใจ 

    ส่วนในด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย บริษัทฯ ได้ประก�ศ และจัดทำ�เป็นข้อปฏิบัติ เป็นคู่มือ 

เผยแพรใ่หก้บัพนกัง�นทกุระดบัรบัทร�บ รวมถงึมหีนว่ยง�นด�้นคว�มปลอดภยัในก�รทำ�ง�น หรอื จป.วชิ�ชพีประจำ�บรษิทั  

ทำ�หน้�ที่วิเคร�ะห์ หรือค้นห�คว�มเสี่ยงเบื้องต้นที่อ�จเกิดขึ้น  และมีก�รจัดทำ�ก�รประเมินคว�มเสี่ยงของบริษัททบทวน

เป็นประจำ�ทุกปี 

    จ�กก�รที่บริษัทได้จัดทำ�ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น เพื่อลดก�รเกิดอันตร�ยต่อสุขภ�พและ 

ส่งเสริมคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น  ดังนี้ 

    - ก�รอบรมพนกัง�นใหมก่อ่นเริม่ง�นทกุครัง้ และมกี�รปฐมนเิทศเพือ่ทบทวนเรือ่งคว�มปลอดภยัในทกุ 3 เดอืน 

    - ก�รอบรมซอ้มดบัเพลงิและอพยพหนไีฟ มกี�รอบรมซอ้มดบัเพลงิ ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของจำ�นวนพนกัง�น

ทั้งหมด และให้พนักง�นทุกคนซ้อมอพยพหนีไฟปีละครั้งเป็นประจำ�ทุกปี 
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    - ก�รให้คว�มรู้ในก�รทำ�ง�นอย่�งไรให้ปลอดภัย เช่น ก�รสอนขับรถและก�รสอบเพื่อให้ได้รับใบอนุญ�ต 

ขับรถโฟล์คลิฟต์

    - ก�รอบรมซ้อมส�รเคมีรั่วไหล โดยพนักง�นที่ปฏิบัติง�นเกี่ยวกับส�รเคมี จะมีก�รอบรมปีละ 1 ครั้ง

    - ตรวจวดัสภ�พแวดลอ้มในก�รทำ�ง�น โดยจะมกี�รตรวจวดัสภ�พแวดลอ้มในก�รทำ�ง�นก�ยภ�พปลีะ 1 ครัง้ 

และก�รตรวจวัดสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นท�งเคมี ปีละ 2 ครั้ง 

    จ�กสถิติอุบัติเหตุในก�รทำ�ง�นของบริษัท ในรอบ 3 ปีที่ผ่�นม� ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นม� พบว่�ไม่พบคว�ม

เจบ็ปว่ยจ�กก�รทำ�ง�น และไมเ่กดิอบุตัเิหตถุงึขัน้หยดุง�น  รวมถงึไมม่อีบุตัเิหตถุงึขัน้เสยีชวีติ ขณะทีผ่ลก�รตรวจสขุภ�พ

พนักง�นของบริษัทฯ ไม่พบว่�มีสิ่งผิดปกติ  

  3.3 ใหค้ว�มสำ�คญัพฒัน�บคุล�กร บรษิทัไดพ้จิ�รณ�คดัเลอืกบคุล�กรทีม่คีว�มรูค้ว�มเชีย่วช�ญในง�นรบัผดิชอบ 
มีคว�มมุ่งมั่นตั้งใจ และมีทัศนคติเชิงบวก โดยยึดหลักเกณฑ์คว�มเท่�เทียมท�งเพศ ศ�สน� เชื้อช�ติ ชนชั้น และผู้ด้อยโอก�ส 
โดยบรษิทัฯ คดัเลอืกดว้ยคว�มเปน็ธรรมและทดัเทยีมกนั ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิไมแ่บง่แยก ตลอดจนผูพ้กิ�ร เพือ่เปดิโอก�ส และสร�้ง
คว�มภ�คภูมิใจให้กับผู้ด้อยโอก�ส

    โดยบริษัทได้ส่งเสริมและให้คว�มสำ�คัญกับก�รฝึกอบรมและพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�น จึงได้ทำ�นโยบ�ย 
ก�รพัฒน�และฝึกอบรม เพื่อให้เกิดก�รพัฒน�คว�มรู้และคว�มส�ม�รถของพนักง�นอย่�งต่อเนื่อง โดยจัดห�หลักสูตรก�ร 
ฝกึอบรมทีม่คีว�มจำ�เปน็สำ�หรบัพนกัง�นในแตล่ะตำ�แหนง่ ก�รฝกึอบรมสำ�หรบัพนกัง�น เพือ่รองรบักบัคว�มก�้วหน�้ด�้นอ�ชพี  
ก�รจัดทำ�แผนก�รฝึกอบรมประจำ�ปีและก�รประเมินผลก�รฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

 4 ก�รผลิตสินค้�ภ�ยใต้คว�มรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม (ห่วงโซ่อุปท�นสีเขียว) บริษัทตระหนักถึงคว�มรับผิดชอบ 
ที่มีต่อผู้บริโภค พนักง�น ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งท�งตรงและท�งอ้อมแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ภ�ยใต้ 
ก�รจัดก�รโรงง�นอุตส�หกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำ�คัญ ตั้งแต่ก�รเลือกใช้วัตถุดิบ พลังง�น ก�รขนส่งและโลจิสติกส์  
ห่วงโซ่อุปท�น และก�รจัดก�รวัสดุเหลือใช้จ�กกระบวนก�รผลิต 

  4.1 โรงง�นอุตส�หกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)  

 บริษัทฯ ดำ�เนินกิจก�รภ�ยใต้คว�มมุ่งมั่นของก�รเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนต�มหลักเกณฑ์ของ 
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โรงง�นอตุส�หกรรมเชงินเิวศ (Eco Factory) จนสง่ผลใหใ้นป ี2559 บรษิทัฯ ไดร้บัก�รรบัรองจ�กสภ�อตุส�หกรรมแหง่ประเทศไทย  
ให้เป็นโรงง�นอุตส�หกรรมเชิงนิเวศเป็นแห่งแรกในจังหวัดสมุทรส�คร 

(อ่านรายละเอียดประกอบหัวข้อ พัฒนาสู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory หน้า 111)

  4.2 ก�รใช้วัตถุดิบและทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ บริษัทได้จัดทำ�บัญชีร�ยก�รใช้วัตถุดิบและทรัพย�กร เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนก�รลดก�รใช้วัตถุดิบหลักและเพิ่มก�รใช้วัสดุรีไซเคิลในกระบวนก�รผลิต 

 โครงก�รปรบัปรงุประสทิธภิ�พเครือ่งจกัร และสง่เสรมิเครือ่งจกัรทีใ่หม้ปีระสทิธภิ�พเพิม่ขึน้ โดยลดขัน้ตอนก�รทำ�ง�นและ
เพ่ือลดก�รใช้วัตถุดิบรวม ส่งผลให้ปริม�ณสูญเสียกระด�ษในกระบวนก�รผลิตลดลงอย่�งต่อเน่ืองม�ต้ังแต่ ปี 2556 เป็นต้นม�  
โดยในปี 2559 บริษัทฯ ส�ม�รถลดคว�มสูญเสียเฉลี่ย 61.56 ตัน/ปี หรือ คิดเป็นสัดส่วนก�รลดสูญเสียของวัตถุดิบ 
ในกระบวนก�รผลิตได้ 1.46% ซ่ึงเป็นไปต�มเป้�หม�ยท่ีกำ�หนด โดยในปี 2558 บริษัทส�ม�รถลดคว�มสูญเสียเฉล่ีย 33.68 ตัน/ปี 
หรือ คิดเป็นสัดส่วนก�รลดสูญเสียของวัตถุดิบในกระบวนก�รผลิตได้ 1.4% ซึ่งยังเป็นไปต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด

 สำ�หรับปี 2559 ปริม�ณก�รใช้วัตถุดิบหลัก 3,601 ตัน โดยมีสัดส่วนก�รใช้วัตถุดิบหลัก ร้อยละ 91.09 และมีปริม�ณก�ร
ใช้วัสดุรีไซเคิลจ�กภ�ยนอกและภ�ยใน รวม 598.98 ตัน ทำ�ให้สัดส่วนก�รใช้วัสดุรีไซเคิลต่อตันก�รผลิตเท่�กับร้อยละ 16.63 
ในปี 2558 บริษัทมีปริม�ณก�รใช้วัตถุดิบหลัก 2,854 ตัน โดยมีสัดส่วนก�รใช้วัตถุดิบหลักร้อยละ 91.63 และมีปริม�ณก�รใช้
วัสดุรีไซเคิลจ�กภ�ยนอกและภ�ยในรวม 624.87 ตัน ทำ�ให้สัดส่วนก�รใช้วัสดุรีไซเคิลต่อตันก�รผลิตเท่�กับร้อยละ 1.89 ซ่ึงเพ่ิมขึ้น
จ�กปี 2557 เท่�กับร้อยละ 12.3 

ปริมาณสูญเสียกระดาษ ในกระบวนการผลิต

Act. Waste

การใช้กระดาษท้ังปี

กระดาษปอนด์

เปอร์เซ็นต์ต่อตันผลิต

Std. Waste
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13.09%

18.58%
21.89% 16.63%
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  โครงก�รติดต้ังอุปกรณ์ต่อกระด�ษอัตโนมัติบนเคร่ืองพิมพ์ ซ่ึงช่วยลดก�รสูญเสียกระด�ษจ�กก�รต่อม้วนกระด�ษด้วยมือ

  โครงก�รติดต้ังหัวพิมพ์ Ink-jet บนเคร่ืองพิมพ์ ทำ�ให้ส�ม�รถลดข้ันตอนก�รทำ�ง�นลงจ�ก 2 ข้ันตอน เหลือข้ันตอนเดียว  
ช่วยลดก�รสูญเสียในกระบวนก�รผลิตที่ต้องทำ�ทีละขั้นตอน และลดค่�ใช้จ่�ยในก�รหยอดข้อมูลลง 50% ต่อใบสั่งผลิต 

  โครงก�รใช้ส�รเคมีที่ไม่เป็นอันตร�ยเพื่อทดแทนก�รใช้ส�รเคมีแบบดั้งเดิมซึ่งอันตร�ยม�กกว่� เช่น ก�รเปลี่ยนส�ร
หมึกพิมพ์ที่มีองค์ประกอบของตะกั่วเป็นหมึกพิมพ์ฐ�นถั่วเหลือง (Soy Ink) และโครงก�รเปลี่ยนส�รละล�ยก�วจ�ก Ethyl  
Acetate ไปเป็นส�รที่เป็น Water Base 

  4.3 ก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ  โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ�ฐ�นข้อมูลก�รใช้พลังง�นและมีแผนทบทวนเป็น
ประจำ�ทุกปี บริษัทฯ ได้จัดทำ�กิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�น ระหว่�งปี 2556 -2559  จำ�นวน 4 โครงก�ร      

  - ปี 2556 จัดทำ�โครงก�รเปลี่ยนปั๊มนำ้�แรงดันเป็นหอสูงเก็บนำ้�  ช่วยลดก�รใช้พลังง�นของปั๊มแรงดันสูงและ 
ลดก�รสูญเสยีนำ้� 

  - ปี 2557 โครงก�รเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่�งผลิต ม�เป็นหลอด LED ให้แสงสว่�งเท่�เดิม แต่ประหยัดพลังง�นและ 
ยืดอ�ยุก�รใช้ง�นม�กกว่� 

  - ปี 2558 โครงก�รเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่�งคลังสินค้�จ�กหลอดแสงจันทร์ม�เป็นหลอด LED   

  - ปี 2559 โครงก�รติดแผงไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ใช้สำ�หรับไฟส่องสว่�งบริเวณถนนในบริษัท

  รวมทั้ง 4 โครงก�ร ส�ม�รถลดก�รใช้พลังง�นได้ต่อเนื่องทุกปี รวม 3 ปี ส�ม�รถลดก�รใช้พลังง�นทั้งสิ้น 283,075.44 
กิโลวัตต์/ชั่วโมง/ปี 

  นอกจ�กนี ้บรษิทัยงัไดน้ำ�นโยบ�ยปรบัเวล�ทำ�ง�นของฝ�่ยผลติม�ใชเ้พือ่ลดค�่ไฟจ�กเครือ่งปรบัอ�ก�ศทีใ่ชใ้นส�ยก�รผลติ  
และเปน็ตน้ทนุทีส่งูม�ก ทำ�ใหส้ญูเสยีพลงัง�นสงูม�ก บรษิทัจงึไดศ้กึษ�ระบบก�รจดัเกบ็ค�่ไฟของก�รไฟฟ�้ภมูภิ�ค และพบว�่ 
อัตร�ค่�ไฟฟ้�ในช่วงกล�งวันจะสูงกว่�ช่วงกล�งคืนเกือบเท่�ตัว โดยค่�ไฟฟ้�ในช่วงกล�งวัน บริษัทฯ จึงนำ�ม�ปรับใช้กับเวล� 
เข�้ทำ�ง�นของฝ�่ยผลติใหส้อดคลอ้งกบัระบบก�รจดัเกบ็ค�่ไฟ โดยแตเ่ดมิฝ�่ยผลติจะมกี�รเข�้ทำ�ง�น 2 ชว่ง คอื กะเช�้ - เข�้ 
ทำ�ง�นช่วงเช้�ถึงเย็น และกะบ่�ย จะเข้�ทำ�ง�นช่วงบ่�ยเลิกง�นช่วงดึก จึงให้เปล่ียนม�เข้�ทำ�ง�นกะบ่�ย โดยให้เร่ิมช่วงกล�งคืน 
ต้ังแต่ 22.00 น. จนถึง เวล� 7.00 น. ของเช้�อีกวันแทน วิธีน้ีนอกจ�กจะทำ�ให้พนักง�นปลอดภัยกว่� เพร�ะไม่ต้องเลิกง�นช่วงดึก 
ยังทำ�ให้ประหยัดค่�ไฟฟ้�ได้ม�ก หรือคิดเป็นเงิน ถึง 3 แสนบ�ทต่อเดือน 

  สำ�หรับในปี 2560 บริษัทได้จัดทำ�โครงก�ร Solar Rooftop  เพื่อผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ม�ใช้เอง และจ�ก 
นโยบ�ยของรฐับ�ลทีต่อ้งก�รสง่เสรมิใหม้กี�รผลติไฟฟ�้จ�กพลงัง�นแสงอ�ทติยใ์ชเ้อง ทำ�ใหอ้ปุกรณท์ีใ่ชต้ดิตัง้มรี�ค�ลดลง ทำ�ให ้
ตน้ทนุทีค่�ดว�่จะตอ้งใชถ้งึ 70 ล�้นบ�ท ลดลงเหลอื 30 ล�้นบ�ท ในขณะทีบ่รษิทัฯ ประเมนิไวว้�่ ผลจ�กโครงก�รตดิตัง้ Solar  
Rooftop จะลดก�รใช้พลังง�นได้ 1,226,603.04 กิโลวัตต์/ชั่วโมง/ปี หรือคิดเป็นค่�พลังง�นลดลงประม�ณ 6 ล้�นบ�ทต่อปี 

สัดส่วนการใช้พลังงาน
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  5. สินค้�และบริก�รเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ธุรกิจด้�นเทคโนโลยีก�รพิมพ์ เป็นธุรกิจที่ต้องใช้ทรัพย�กรและ
ก�รผลิตสินค้�ที่ส�ม�รถสร้�งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้คว�มสำ�คัญกับก�รสั่งซื้อสินค้�และก�รผลิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3 แนวท�งสำ�คัญ 

  โดยในป ี2559 บรษิทัมยีอดซือ้สนิค�้เปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 133 ล�้นบ�ท คดิเปน็รอ้ยละ 39 ของมลูค�่จดัซือ้ทัง้หมด 
ปี 2558 บริษัทมียอดซื้อสินค้�เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 106 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 42 ของมูลค่�จัดซื้อทั้งหมด ซึ่งม�กกว่�
เกณฑ์โรงง�นอุตส�หกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory ร้อยละ 5

  นอกจ�กนีใ้นกระบวนก�รผลติสนิค�้ บรษิทัไดล้ดก�รปลอ่ยค�รบ์อนฟตุพรนิท ์จนมผีลติภณัฑท์ีไ่ดใ้บรบัรองผลติภณัฑ์
ค�ร์บอนฟุตพร้ินท์ 3 ผลิตภัณฑ์แล้ว คือ กระด�ษต่อเน่ือง 9"x11" 1 ช้ันไม่มีเส้น ค่�ค�ร์บอนฟุตพร้ินท์ 18.8 กิโลกรัม กระด�ษ 
ต่อเนื่อง 9.5"x11" 1 ชั้นไม่มีเส้น ค่�ค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ 20.0 กิโลกรัม และกระด�ษต่อเนื่อง 15"x11" 1 ชั้นไม่มีเส้น ค่�ค�ร์บอน 
ฟุตพริ้นท์ 31.1 กิโลกรัม

  โดยบริษัทได้ว�งเป้�หม�ยจะขย�ยก�รได้ใบรับรองผลิตภัณฑ์ค�ร์บอนฟุตพร้ินท์ไปในผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน อย่�งต่อเนือ่ง

  นอกจ�กนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมซัพพล�ยเออร์ ผู้ผลิตสินค้�
และบริก�ร หรือ Supplier 1 st Tier Suppliers ที่มีคุณสมบัติเป็น 
Green Supplier ผลิตหรือซื้อสินค้�บริก�รที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
จำ�นวน 2 ร�ย จ�ก Supplier ที่เป็น 1 st Tier ทั้งหมดจำ�นวน 10 
ร�ย หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของ Supplier ที่เป็น 1 st Tier ทั้งหมด

Total Procurement Green Procurement % Green Procurement
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  6. ก�รจัดก�รขนส่งและโลจิสติกส์ ก�รขนส่งวัตถุดิบและก�รจัดส่งผลิตภัณฑ์ของโรงง�นให้กับลูกค้� ถือเป็นหนึ่ง
ในบริก�รก�รจัดเก็บบริห�รคลังสินค้�พร้อมกับจัดส่งไปยังปล�ยท�ง เพื่อให้บริก�รแก่ลูกค้�แบบครบวงจร นอกจ�กจะทำ�ให้
ลูกค้�จะสะดวกแล้วยังประหยัดพลังง�นโดยรวมด้วย ซึ่งในก�รจัดส่งสินค้�ให้กับลูกค้�นั้น บริษัทได้ว่�จ้�งผู้ประกอบก�ร ซึ่ง
เชี่ยวช�ญด้�นขนส่งม�รับผิดชอบก�รจัดส่งด้วยระบบ outsource 

  แม้บริษัทจะใช้บริษัทขนส่งม�รับผิดชอบในเรื่องก�รจัดส่งก็ต�ม แต่บริษัทได้นำ�ระบบก�รบริห�รจัดก�รคลังสินค้�  
Warehouse management ม�ควบคุมดูแลก�รจัดส่งสินค้�ให้กับบริษัทขนส่งที่ให้บริก�รด้วย โดยม�ตรก�รคว�มปลอดภัย
ดูแลก�รขนส่ง ประกอบไปด้วย

  1.ระบบควบคุมคว�มปลอดภัย เช่น ติด GPS หรือระบบควบคุมคว�มเร็วและบอกตำ�แหน่งที่ตั้ง 

  2.ก�รอบรมคว�มปลอดภัยและตรวจสอบสภ�พรถปีละ 1 ครั้ง

  3.ดับเครื่องยนต์ในขณะจอดรถส่งสินค้�

  4.ตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นประจำ� 

จ�กม�ตรก�รดังกล่�ว ทำ�ให้รถขนส่งไม่เคยเกิดอุบัติเหตุจ�กก�รขนส่ง ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน 

  บรษิทัยงัไดเ้พิม่ประสทิธภิ�พขนสง่ ดว้ยก�รบรหิ�รเสน้ท�งก�รจดัสง่ เพือ่ลดระยะท�งและลดจำ�นวนเทีย่วเปล�่ โดยก�ร
กำ�หนดเส้นท�งก�รจัดส่งและลดเที่ยวเปล่� พร้อมกับรณรงค์ให้รถขนส่งเปลี่ยนม�ใช้ก๊�ซธรรมช�ติ และผลจ�กบริห�รจัดก�ร
ดังกล่�ว ส�ม�รถลดปริม�ณ GHG ที่ส่งผลกระทบก่อให้เกิดก๊�ซเรือนกระจกได้ต่อเนื่อง 

   ขณะเดียวกัน จ�กแผนดำ�เนินก�รที่ผ่�นม�และง�นก�รใช้พลังง�นในก�รขนส่ง ที่บริษัทได้ดำ�เนินก�รต่อเนื่องม�ตั้งแต่
ปี 2556 จนถึงปี 2559 ส่งผลให้ก�รใช้พลังง�นลดลงอย่�งต่อเนื่อง 

  7. กระบวนก�รจัดก�รของเสียและวัสดุเหลือใช้

  ก�รบริห�รจัดก�รของเสียและวัสดุเหลือใช้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นอีกหนึ่งในม�ตรก�รที่บริษัทให้คว�ม
สำ�คัญ และมีก�รบริห�รจัดก�ร และพัฒน�กระบวนก�รดำ�เนินง�นม�ต่อเนื่อง โดยครอบคลุมในทุกๆ ด้�น ทั้งเรื่องก�รจัดก�ร
ของเสีย ก�รจัดก�รส�รเคมีและวัตถุอันตร�ย ก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก 
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  7.1 ก�รจัดก�รส�รเคมีและวัตถุอันตร�ย 

  บริษัทมีก�รคัดแยกส�รเคมีอันตร�ยและวัตถุอันตร�ย โดยเริ่มจ�กก�รจัดทำ�ข้อมูลร�ยก�รส�รเคมีและวัตถุอันตร�ย 
ซึ่งได้รบัก�รปรบัปรงุให้ทนัสมยัอย่�งสมำ่�เสมอทกุปี 

  จ�กนั้นจะมีก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รป้องกันก�รรั่วไหลของส�รเคมีอันตร�ยและวัตถุอันตร�ยหรืออุบัติเหตุ โดย
ได้ว�งระบบก�รจัดก�รส�รเคมีและวัตถุอันตร�ยเพื่อป้องกันก�รรั่วไหลหรืออุบัติเหตุ เช่น ระเบียบปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ระเบียบปฏิบัติก�รควบคุมและจัดก�รส�รเคมี แผนและร�ยง�นก�รฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินส�รเคมีหกหรือรั่วไหล ซึ่งจะมีก�รซ้อม
เปน็ประจำ�ทกุป ีและแผนเตรยีมคว�มพรอ้มและตอบโตภ้�วะฉกุเฉนิกรณเีกดิเหตไุฟไหม ้ซึง่มกี�รระบถุงึวธิกี�รปฏบิตัเิพือ่คว�ม
ปลอดภัยในก�รทำ�ง�น ก�รระงับเหตุ ก�รแจ้งเหตุฉุกเฉิน ร�ยชื่อ และเบอร์โทรศัพท์สำ�หรับก�รติดต่อสื่อส�ร 

  ดว้ยนโยบ�ยดงักล�่ว ตัง้แตป่ ี2556 เปน็ตน้ม�จนถงึปจัจบุนั ทำ�ใหบ้รษิทัไมเ่คยเกดิเหตกุ�รณส์�รเคมหีรอืวตัถอุนัตร�ย
รั่วไหลที่ทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อพนักง�นของบริษัท ตลอดจนชุมชนและสิ่งแวดล้อมภ�ยนอกเลย 

  นอกจ�กก�รป้องกันแล้ว บริษัทยังได้เปลี่ยนแปลงก�รใช้วัตถุดิบที่เป็นอันตร�ย คือ จัดทำ�โครงก�รเปลี่ยนส�รละล�ย
ก�วจ�ก Ethyl Acetate เป็น water base ซ่ึงเร่ิมนำ�ม�ต้ังแต่ปี 2556 จนม�ถึงปี 2559 เพ่ือลดคว�มเส่ียงจ�กอันตร�ยท่ีจะเกิดจ�ก
ส�รเคมี Ethyl Acetate ซึ่งส�ม�รถลดก�รใช้ม�ได้ต่อเนื่อง

  ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้เปลี่ยนส�รเคมีหมึกพิมพ์ที่มีองค์ประกอบของตะกั่วเป็นหมึกถั่วเหลือง เพื่อลดก�รใช้ส�รเคมี
อันตร�ย ซึ่งได้มีก�รดำ�เนินก�รม�ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ส�ม�รถลดส�รเคมีอันตร�ยได้อย่�งต่อเนื่อง
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  7.2 ก�รจัดก�รน้ำ�และน้ำ�เสีย 

  สำ�หรับก�รจัดก�รน้ำ�และน้ำ�เสียนั้น บริษัทได้มีก�รว�งระบบด้วยก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลและมีก�รทบทวนโดยผู้บริห�ร
เป็นประจำ�ทุกเดือน เพ่ือนำ�ไปใช้ในก�รจัดว�งแผนง�นกิจกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รใช้น้ำ� ต้ังแต่ปี 2556 บริษัทได้จัดทำ�
โครงก�รติดต้ังหอเก็บน้ำ� ส�ม�รถลดก�รใช้น้ำ� 856.14 ลูกบ�ศก์เมตร/ปี ควบคู่ไปกับก�รรณรงค์ให้พนักง�นร่วมกันประหยัดน้ำ� 

  อีกโครงก�รสำ�คัญ คือ ก�รนำ�น้ำ�เสียที่ผ่�นก�รบำ�บัดแล้วนำ�กลับม�ใช้ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้รดน้ำ�ต้นไม้ ช่วย
ประหยดัน้ำ�ทีต่อ้งใชร้ดตน้ไม ้และไมต่อ้งปลอ่ยน้ำ�เสยีออกนอกโรงง�น ซึง่ไดก้ำ�หนดอตัร�ก�รใชน้้ำ�ลดลง โดยเริม่ดำ�เนนิโครงก�ร
ม�ตั้งแต่ เดือนมีน�คม ปี 2556 และประสบคว�มสำ�เร็จในช่วงปล�ยปี 2558 โดยในปี 2559 บริษัทไม่มีก�รระบ�ยน้ำ�เสียจ�ก
กระบวนก�รผลิตทั้ง 100% โดยน้ำ�ที่ได้ผ่�นเกณฑ์ม�ตรฐ�นส�ม�รถนำ�ไปใช้รดน้ำ�ต้นไม้ได้อย่�งปลอดภัย ถือเป็นอีกหนึ่งใน
คว�มภูมิใจของทีมง�น เพร�ะส�ม�รถลดก�รใช้น้ำ� 2,499 ลูกบ�ศก์เมตร/ปี
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Flow การใช้น้ำาเฉลี่ย แยกแต่ละหน่วย

ปี 2016 ไม่มีการระบายน้ำาเสีย จากกระบวนการผลิต

น้ำาเข้า
1483.35 ลบม./ปี

น้ำาจากการอุปโภคบริโภค มีการเข้า
ร่วมโครงการ กกร. ลดน้ำา 30%

น้ำาจากอุปโภคบริโภค
442.03 ลบม./ปี

กระบวนการผลิต
899.94 ลบม./ปี

นำาน้ำาเสียกลับมาใช้ใหม่
140.78 ลบม./ปี

น้ำาออกผ่านระบบบำาบัด
โรงงาน และส่งเข้าระบบ

บำาบัดส่วนกลางของนิคมฯ

โครงการนำาน้ำาเสียที่ผ่านระบบบำาบัด
น้ำาเสียเพื่อนำากลับมาใช้ในการรดน้ำา
ต้นไม้ของบริษัทโดยเริ่มทดลอง
ดำาเนินโครงการตั้งแต่เดือน มีนาคม
2013 และประสบความสำาเร็จ
ในปลายปี 2015
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  โดยปกติแล้วบริษัทจะมีก�รบำ�บัดน้ำ�เสียเบื้องต้นก่อนปล่อยออก เพื่อให้เป็นไปต�มที่นิคมอุตส�หกรรมได้กำ�หนดไว้ 
ปร�กฏว่�หลังจ�กทำ�โครงก�รดังกล่�ว ทำ�ให้บริษัทไม่ต้องปล่อยน้ำ�เสียออกไปเลย เพร�ะน้ำ�ที่ได้ผ่�นก�รบำ�บัดแล้ว ส�ม�รถ
นำ�ไปใช้รดน้ำ�ต้นไม้ได้ทั้งหมด โดยได้จัดให้มีก�รตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกเดือน 

  น้ำ�เสียที่เกิดขึ้นจ�กโรงง�นจึงมีน้อยม�ก ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำ�ล้�งมือที่เปื้อนหมึกพิมพ์ หรือน้ำ�ล้�งลูกพิมพ์ น้ำ�เหล่�นี้ 
นำ�ไปกวนใหต้กตระกอน ซึง่ตวัตะกอนทีไ่ดน้ำ�ไปต�กแหง้ และไปกำ�จดัต�มกระบวนก�รกำ�จดัของเสยี สว่นน้ำ�ทีไ่ดก้ผ็�่นเกณฑ์
ม�ตรฐ�น ส�ม�รถรดน้ำ�ต้นไม้ได้อย่�งปลอดภัย โดยมีก�รตรวจสอบทุกเดือน

  ผลจ�กก�รดำ�เนินง�นปี 2559 จำ�นวน 3 โครงก�ร ส�ม�รถลดก�รใช้น้ำ� 856.14 ลูกบ�ศก์เมตร/ปี ส�ม�รถลดก�รใช้น้ำ� 
ลงได้ร้อยละ 50 สำ�หรับปี 2558 จำ�นวน 2 โครงก�ร ส�ม�รถลดก�รใช้น้ำ� 704.93 ลูกบ�ศก์เมตร/ปี ส�ม�รถลดก�รใช้น้ำ� 
ลงได้ร้อยละ 10 บริษัทยังคงมุ่งมั่นในก�รลดก�รใช้น้ำ�และกำ�จัดน้ำ�เสียต่อไป โดยจะส่งต่อแนวคิดให้กับพนักง�นทุกคน  
ให้มีส่วนร่วม และก�รว�งแผนง�นโครงก�รต่�งๆ ต่อเนื่องประจำ�ทุกปี

กราฟการวิเคราะห์คุณภาพน้ำาเสียหลังบำาบัด (Manhole)

ความเป็นกรดและด่าง ของแข็งละลายน้ำาท้ังหมด (TDS.) = 3,000

ปริมาณออกซิเจนในน้ำา (BOD) = 500

ปริมาณการใช้น้ำาดี น้ำาเสีย (ลบม.)
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ปี 2016 ไม่มีการระบายน้ำาเสีย
จากกระบวนการผลิต

2,203.38

น้ำาดี

ปริมาณการใช้น้ำา (ลบ.ม.)

น้ำาเสีย

ปริมาณน้ำาเสียจากกระบวนการผลิต (ลบ.ม.)
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1,483.35
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1,164.25
881.53
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  บรษิทัไดต้ระหนกัอย�่งยิง่ถงึกระบวนก�รจดัก�รก�กของเสยีจ�กกระบวนก�รผลติสิง่พมิพ ์จงึไดว้�งระบบบรหิ�รจดัก�ร 
โดยเริ่มตั้งแต่ก�รจัดทำ�แผนผังก�รไหลก�กของเสีย ตั้งแต่ปี 2556-2559 (Waste flow diagram) 

  นอกจ�กโครงก�รลดก�รเกดิของเสยีดว้ยก�รปรบัปรงุประสทิธภิ�พเครือ่งจกัรและบำ�รงุรกัษ�เครือ่งจกัรทีม่ปีระสทิธภิ�พ
ลดขั้นตอนทำ�ง�นและลดของเสียได้ต�มเป้�หม�ย คือ 33.68 ตันต่อปี และคิดเป็นของเสียต่อตันกระด�ษที่ใช้ลดลงร้อยละ 225 
ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นม� 

  บริษัทยังได้ริเริ่มโครงก�รใช้เยื่อกระด�ษหมุนเวียน โดยเริ่มจ�กก�รคัดแยกขยะ ขยะที่เป็นพิษจะถูกนำ�ไปทำ�ล�ย โดย
บรษิทัรบักำ�จดัขยะเปน็พษิทีไ่ดร้บัก�รรบัรองม�ตรฐ�นจ�กกระทรวงอตุส�หกรรม สว่นกระด�ษทีน่ำ�กลบัม�ใชใ้หม ่หรอืรไีซเคลิ
ได้ จะข�ยต่อไปให้โรงง�นรีไซเคิลกระด�ษ เพ่ือนำ�ไปผลิตเป็นกระด�ษออกม�ใหม่ จ�กน้ันบริษัทรับซ้ือกลับม�ใช้ในโรงง�นอีกครั้ง

  ด้วยกระบวนก�รเหล่�นี้เอง ส�ม�รถสร้�ง Value Chain ในก�รจัดก�รก�กของเสีย และยังส�ม�รถนำ�ไปสร้�งให้เป็น
วัตถุดิบเพื่อนำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้อีก ทำ�ให้บริษัทตลอดจนคู่ค้�ได้มีส่วนร่วมในก�รแก้ปัญห�สิ่งแวดล้อม 

  จ�กแนวคิดดังกล่�ว บริษัทส�ม�รถจัดก�รของเสีย หรือกระด�ษที่นำ�ไปรีไซเคิล ปี 2559 มีปริม�ณ 237.38 ตัน หรือ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.42 ของปริม�ณของเสียทั้งหมด 265.46 ต่อปี สำ�หรับปี 2558 มีปริม�ณ 220.62 ตัน หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 92.10 ของปริม�ณของเสียทั้งหมด 239.56 ตัน
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  8. ก�รจัดก�รสภ�วะอ�ก�ศ 

   8.1 ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก 

   จ�กนโยบ�ยในก�รดำ�เนนิธรุกจิดว้ยก�รมสีว่นรว่มในก�รรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ดว้ยก�รบรหิ�รจดัก�ร 
ทัง้พลงัง�น ก�รกำ�จดัของเสยี ก�รเลอืกใชว้ตัดดุบิ และผลติสนิค�้ทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม สง่ผลใหก้�รปลอ่ยก�๊ซเรอืนกระจก
ลดลงอย่�งต่อเนื่อง 

   โดยบริษัทได้มีก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกต�มแนวท�งขององค์ก�รบริห�รก๊�ซเรือนกระจก 
(องค์ก�รมห�ชน) และด้วยนโยบ�ยก�รจดัก�รพลงัง�น 3 โครงก�ร คอื 

   1. ตดิตั้งหอเกบ็นำ้� ลดก๊�ซเรอืนกระจก 25.90 ตนั co2 ต่อปี 

   2. เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่�งผลติ ลดก๊�ซเรอืนกระจก 120.27 ตนั co2 ต่อปี 

   3. เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่�งคลงัสนิค้� ลดก๊�ซเรอืนกระจก 8.34 ตนั co2 ต่อแต่ละโครงก�รส�ม�รถลดก๊�ซเรอืน
กระจก  (อ่�นเรื่องก�รจดัก�รพลงัง�นประกอบ) 

   โดยแต่ละโครงก�รส�ม�รถลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกอย่�งต่อเนื่อง (อ่�นเรื่องก�รจัดก�รพลังง�นประกอบ)

  โดยรวมในปี 2558 บริษัทส�ม�รถลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกต่อตันกระด�ษที่ใช้ลดลงได้ถึง GHG 154.51 ตัน co2 
ต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วนก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก ร้อยละ 5.64 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 282 
ของเป้�หม�ยที่ตั้งไว้ 

  สว่นในป ี2559 บรษิทัฯ ส�ม�รถลดก�รปลอ่ยก�๊ซเรอืนกระจก GHG ไดถ้งึ 164.55 ตนั co2 ตอ่ป ีและในอน�คตเนือ่งจ�ก
มีโครงก�รติดตั้งแผง Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ม�ใช้เองภ�ยในโรงง�นในช่วงกล�งวัน ซึ่งค�ดว่�
จะติดตั้งเสร็จในเดือนมิถุน�ยน ปี 2560 จะส�ม�รถลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก GHG ได้ถึง 713.02 ตัน co2 ต่อปี

  นอกจ�กนี ้ในกระบวนก�รผลติสนิค�้ บรษิทัไดล้ดก�รปลอ่ยค�รบ์อนฟตุพริน้ท ์จนมผีลติภณัฑท์ีไ่ดใ้บรบัรองผลติภณัฑ์
ค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ 3 ผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทฯ ได้ว�งเป้�หม�ยจะขย�ยก�รได้ใบรับรองผลิตภัณฑ์ค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ไปใน 
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (อ่�นเรื่องจัดก�รพลังง�นประกอบ) 

   8.2 ก�รจัดก�รมลภ�วะอ�ก�ศ 

   เนื่องจ�กรูปแบบของอุตส�หกรรมก�รผลิตของบริษัท ไม่ได้มีก�รระบ�ยมลพิษจ�กก�รปล่อย หรือก�รเผ�ไหม้ก๊�ซ 
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เชือ้เพลงิ ฝุน่ละอองสว่นใหญเ่กดิจ�กกระบวนก�รผลติของบรษิทั มมีลภ�วะอ�ก�ศทีส่ำ�คญับรเิวณพืน้ทีท่ำ�ง�น คอื ฝุน่ละออง
ที่เกิดจ�กขั้นตอนก�รอัดก้อนกระด�ษ และจ�กก�รผลิตสินค้� บริษัทจึงได้จัดให้มีก�รตรวจคุณภ�พอ�ก�ศปีละ 2 ครั้ง และได้
ทำ�ฐ�นข้อมูลมลภ�วะท�งอ�ก�ศ บริษัทฯ ได้มีก�รตรวจประเมินคุณภ�พของอ�ก�ศ ปริม�ณฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ให้เป็นไป 
ต�มม�ตรฐ�นที่กฎหม�ยกำ�หนด และมีโครงก�รควบคุมและลดฝุ่นในที่ทำ�ง�น ซึ่งส�ม�รถควบคุมฝุ่นได้ดีกว่�ม�ตรฐ�น 
ร้อยละ 98 ในปี 2559 สำ�หรับปี 2558 ส�ม�รถควบคุมฝุ่นได้ดีกว่�ม�ตรฐ�นร้อยละ 97

  9. ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนและสังคม 

  บริษัทได้สร้�งวัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักง�นทุกระดับมีจิตสำ�นึกในคว�มรับผิดชอบและเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม โดยก�รมีส่วนร่วมในก�รทำ�กิจกรรม และก�รแสดงคว�มคิดเห็นเพื่อช่วยพัฒน�และก�รช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมกับ
ชุมชน เพื่อส่งเสริมสังคมให้น่�อยู่ด้วยคว�มเต็มใจม�ต่อเนื่อง  และสนับสนุนก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตที่ดีของชุมชนโดยรอบ
โรงง�น ผ่�นโครงก�รและกิจกรรมต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ และเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

   9.1 ก�รกระจ�ยร�ยได้ให้กับชุมชน 

   แนวท�งในก�รกระจ�ยร�ยได้ให้กับชุมชนของบริษัท จะมุ่งเน้นไปใน 3 แนวท�ง 

   1. ก�รให้คว�มช่วยเหลือก�รจ้�งคนในพื้นที่ โดยปฏิบัติอย่�งต่อเนื่อง สำ�หรับปี 2559 บริษัทได้จ้�งง�นคนท้องถิ่นมี
สัดส่วนร้อยละ 26.47 ของพนักง�นทั้งหมด สำ�หรับปี 2558 บริษัทได้จ้�งง�นคนท้องถิ่นมีสัดส่วนร้อยละ 25.86 ของพนักง�น
ทั้งหมด  ส่งผลให้มีก�รชำ�ระภ�ษีเพื่อใช้ในก�รพัฒน�คนในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรส�ครอย่�งต่อเนื่องต�มกฎหม�ย ระหว่�ง 
ปี 2556-2559 เป็นเงินจำ�นวน 49,512 บ�ท
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   2. ก�รสนับสนุนสินค้�และบริก�รจ�กชุมชน เพื่อสร้�งร�ยได้ให้ชุมชนอย่�งยั่งยืน และเป็นก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ 
ที่ดีระหว่�งโรงง�นและชุมชนโดยรอบ เช่น ก�รซื้ออ�ห�รจ�กชุมชน 

   3. โครงก�รสนบัสนนุใหเ้กดิร�ยได ้คอื โครงก�รนกัศกึษ�ทนุทวภิ�ค ีซึง่ถอืว�่มคีว�มสำ�คญัตอ่บรษิทัและชมุชนโดยรอบ   

โครงก�รนักศึกษ�ทุนทวิภ�คี 
 ดว้ยแนวคดิทีต่อ้งก�รสง่เสรมิอ�ชพีใหก้บัชมุชนโดยรรอบ ประกอบกบัคว�มตอ้งก�รสรรห�บคุล�กรม�รว่มง�น เพือ่สร�้ง
บุคล�กรด้�นง�นพิมพ์ที่มีคว�มรู้สอดคล้องกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ เนื่องจ�กบุคล�กรที่มีคว�มรู้ท�งด้�นเทคโนโลยีก�ร
พิมพ์ข�ดแคลน สถ�บันก�รศึกษ�ที่ผลิตบุคล�กรที่มีคว�มรู้ท�งด้�นสิ่งพิมพ์ก็มีจำ�นวนไม่ม�ก 

 บรษิทัจงึรเิริม่แนวคดิสร�้งบคุล�กรผูเ้ชีย่วช�ญท�งด�้นสิง่พมิพ ์โดยไดร้ว่มมอืกบัวทิย�ลยัเทคโนโลยสีย�ม (สย�มเทค) จดั
หลักสูตรก�รเรียนก�รสอนท�งด้�นส�ข�สิ่งพิพม์ในรูปแบบทวิภ�คีขึ้นม�ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อต้องก�รขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ�
และพัฒน�คุณภ�พชีวิตของเย�วชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบข้�งนิคมฯ ที่สนใจส�ยง�นอ�ชีพ และข�ดโอก�สด้�นก�รศึกษ� 
ขย�ยโอก�สด้�นก�รศึกษ�และคุณภ�พชีวิตของพนักง�นบริษัท กระตุ้นให้พนักง�นมีโอก�สพัฒน�ศักยภ�พของตัวเอง ตลอดจน
สร้�งคว�มส�มัคคีและสร้�งทัศนคติที่ดีในก�รทำ�ง�นในองค์กร 

 เน่ืองจ�กท่ีผ่�นม�ก�รสรรห�บุคล�กรท่ีจบส�ข�ด้�นก�รพิมพ์โดยตรงมีน้อยม�ก บริษัทจึงได้ร่วมมือกับวิทย�ลัย 
เทคนิคสย�มในก�รสร�้งบคุล�กรขึน้ม� โดยนกัศกึษ�ทีเ่ข�้โครงก�รจะไดเ้รยีนรูท้ัง้ด�้นวชิ�ก�รควบคูไ่ปกบัก�รห�ประสบก�รณจ์รงิ 
ในก�รฝึกภ�คปฏิบัติ 

 วธิกี�รจดัก�รเรยีนก�รสอน จะมทีัง้ก�รเรยีนก�รสอนโดยอ�จ�รยจ์�กวทิย�ลยัเทคโนโลยสีย�มและก�รฝกึภ�คปฏบิตั ิโดย
หวัหน�้ง�นและบคุล�กรทีม่คีว�มชำ�น�ญของบรษิทั เชน่ ไดร้บัคว�มรูเ้กีย่วกบักระบวนก�รผลติ ตัง้แต ่Pre-Production Planning 
Pre-Press พิมพ์ Sheet พิมพ์ Roll หลังพิมพ์ ประกันคุณภ�พ พิมพ์และหลังพิมพ์ดิจิตอล พิมพ์เช็ค 

 ในระหว่�งเรียน นักศึกษ�ทุนทวิภ�คียังมีร�ยได้ระหว่�งก�รศึกษ�ทุกเดือน ต�มโครงสร้�งค่�จ้�งและสวัสดิก�รเช่นเดียวกับ
พนักง�นประจำ�

 โดยระยะเวล�ในก�รเรียน 2 ปี ผู้ที่จบหลักสูตรจะได้รับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิช�อุตส�หกรรม
ส�ข�วิช�ก�รพิมพ์ โดยรุ่นที่ 1 รับจำ�นวน 20 คน และได้เพิ่มก�รรับสมัครจำ�นวนนักศึกษ�ทุนทวิภ�คีในรุ่นที่ 2 ถึงรุ่นที่ 6 เป็น
จำ�นวนรุ่นละ 30 คน 

 นอกจ�กก�รเรียนต�มหลักสูตรแล้ว นักศึกษ�เหล่�นี้ยังได้ร่วมทำ�กิจกรรมเพื่อสังคมต่�งๆ ที่ร่วมกับบริษัทฯ ที่จัดขึ้น เช่น 
ก�รปลูกป่�ช�ยเลนที่จังหวัดสมุทรส�คร เข้�ค่�ยปลูกป่� ปลูกปะก�รัง ดูแลตรวจสุขภ�พผู้สูงอ�ยุ นอกจ�กทำ�กิจกรรมต่�งๆ 
ลักษณะทัศนศึกษ�นอกสถ�นที่แล้ว ยังเป็นก�รปลูกฝังเรื่องคว�มส�มัคคี และจิตอ�ส�ในก�รช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตัง้แตย่งัเปน็เย�วชน สอดคลอ้งกบัทศิท�งของบรษิทัฯ ทีมุ่ง่เนน้ก�รดำ�เนนิธรุกจิภ�ยใตค้ว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
และช่วยเหลือใส่ใจชุมชน 
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โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นกล้า ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์

กิจกรรมรับน้อง
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110 รายงานประจำาปี 2559
 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน) 

 ในช่วงแรกของก�รเปิดรับสมัครนักศึกษ�ทุนทวิภ�คี เน้นจ�กพื้นที่ชุมชนโดยรอบสถ�นประกอบก�ร ซึ่งเป็นก�รให้โอก�ส 
กับเย�วชนท่ีเรียนจบมัธยมปีท่ี 6 แล้วไม่มีโอก�สได้ศึกษ�ต่อ ให้มีโอก�สท่ีดีท�งก�รศึกษ�และพัฒน�คุณภ�พชีวิตให้ดีข้ึน ซ่ึงภ�ยหลัง 
จ�กจบก�รศึกษ�แล้ว ยังได้ร่วมทำ�ง�นในบริษัทต่อเน่ือง โดยจะได้รับก�รปรับเงินเดือนต�มวุฒิก�รศึกษ�และผลก�รปฏิบัติง�น 

 เพือ่ใหโ้ครงก�รดำ�เนนิไปไดอ้ย�่งตอ่เนือ่ง บรษิทัจงึไดก้ำ�หนดหลกัเกณฑใ์นเข�้รว่มโครงก�รนกัศกึษ�ทนุทวภิ�ค ีโดยบรษิทัฯ 
ได้ออกค่�ใช้จ่�ยในก�รเรียนเป็นเวล� 2 ปี ประกอบไปด้วยค่�บำ�รุงก�รศึกษ� 20,000 บ�ท ค่�ชุดนักศึกษ� 500 บ�ท/คน/ปี 
ค่�กิจกรรมนักศึกษ� 8,000 บ�ท/คน/ปี และนักศึกษ�จะต้องม�ปฏิบัติง�นที่บริษัทฯ เป็นเวล� 2 ปี เพื่อให้ได้ประสบก�รณ์ตรง
ด้�นสิ่งพิมพ์ควบคู่กัน 

 ในแตล่ะปจีะมนีกัศกึษ�ทีล่�ออกไปทำ�ง�นทีอ่ืน่บ�้ง บรษิทัฯ ไดแ้กป้ญัห�ดว้ยก�รมบีคุล�กรทีเ่ปน็รุน่พี ่ม�เปน็พีเ่ลีย้งชว่ย
ดูแล ช่วยเรื่องก�รปรับตัว และสร้�งคว�มผูกพัน ผ่�นกิจกรรมต่�งๆ เช่น ก�รจัดพิธีรับน้อง พิธีไหว้ครู เมื่อศึกษ�จบมีก�รมอบ
ดอกไม้ ถ่�ยภ�พที่ระลึกเพื่อให้เกิดคว�มผูกพัน เสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน 

 นอกจ�กนี้ หลังจ�กรับนักศึกษ�ทุนทวิภ�คีรุ่นที่ 1 ม�แล้ว เนื่องจ�กจำ�นวนเย�วชนในพื้นที่มีจำ�กัด ไม่เพียงพอต่อก�ร 
รับสมัครเข้�โครงก�ร บริษัทได้ขย�ยโอก�สดังกล่�วให้กับเย�วชนทั่วทุกภูมิภ�ค ซึ่งได้รับคว�มสนใจในวงกว้�งจ�กสื่อมวลชน
ทีม่�ทำ�ข�่วประช�สมัพนัธโ์ครงก�รนกัศกึษ�ทนุทวภิ�ค ีในร�ยก�รข�่วของสถ�นโีทรทศันไ์ทยพบีเีอสทีม่�รว่มเผยแพรโ่ครงก�ร
เป็นที่รู้จักม�กขึ้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ออกไปประช�สัมพันธ์ในต่�งจังหวัดทั่วทุกภูมิภ�ค รวมถึงก�รนำ�รถตู้รับผู้ปกครอง 
ม�เยี่ยมชมโรงง�น เพื่อให้เกิดคว�มมั่นใจในโครงก�รม�กยิ่งขึ้น 

 สำ�หรับแผนง�นต่อไป หลังจ�กโครงก�รดำ�เนินม� 6 ปี บริษัทได้เตรียมแนวท�งในก�รพัฒน�โครงก�รต่อเนื่อง ด้วยเปิด
โอก�สใหศ้กึษ�ตอ่ระดบัปรญิญ�ตร ีในชว่งวนัหยดุเส�ร-์อ�ทติย ์โดยไมจ่ำ�กดัเฉพ�ะส�ข�วชิ�ด�้นก�รพมิพเ์ท�่นัน้ แตจ่ะมุง่เนน้
ก�รศึกษ�ท�งด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ (ไอที) เพื่อรองรับกับแนวโน้มในก�รพัฒน�ประเทศไทย 4.0 ต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ล 
ที่ผลักดันให้มีก�รนำ�เทคโนโลยีเข้�ม�ใช้ในทุกอุตส�หกรรม รวมทั้งเป็นก�รพัฒน�บุคล�กรให้รองรับกับทิศท�งของบริษัทที่จะ
มุ่งเน้นในก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ม�กขึ้นเพื่อให้บริก�รแบบ Total solution แบบครบวงจร ที่เป็นจุดแข็งสำ�คัญของบริษัทฯ 

 

 นักศึกษ�ทุนทวิภ�คี รุ่นที่ 1 จบก�รศึกษ�แล้ว ปัจจุบันทำ�ง�นอยู่ในบริษัทฯ จำ�นวน 12 ร�ย โดยทำ�ง�นในแผนกฝ่�ยข�ย 
แผนกว�งแผน แผนกก�รผลิต แผนกอำ�นวยก�รกล�ง 

 นักศึกษ�ทุนทวิภ�คี รุ่นที่ 2 จบก�รศึกษ�แล้ว ปัจจบันทำ�ง�นอยู่ในบริษัท จำ�นวน 10 ร�ย โดยทำ�ง�นในแผนกฝ่�ยข�ย 
แผนกว�งแผน แผนกก�รผลิต 

 นักศึกษ�ทุนทวิภ�คี รุ่นที่ 3 จบก�รศึกษ�แล้ว ปัจจุบันทำ�ง�นอยู่ในบริษัท จำ�นวน 19 ร�ย โดยทำ�ง�นในแผนกฝ่�ยข�ย 
แผนกว�งแผน แผนกก�รผลิต แผนกเฟล็กซิเบิล แพ็คเกจจิ้ง แผนกตรวจสอบภ�ยใน และแผนกจัดซื้อ

 นักศึกษ�ทุนทวิภ�คี รุ่นที่ 4 อยู่ระหว่�งศึกษ�ภ�คเรียนสุดท้�ย และจะจบก�รศึกษ�ในเดือนมีน�คม 2560
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ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ 

OUT PROCESS 

 1. ก�รอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบ 

 บรษิทัไดม้สีว่นรว่มในก�รจดัทำ�กจิกรรมเพือ่สร�้งเครอืข�่ยระหว�่งโรงง�น ชมุชน และหนว่ยง�นร�ชก�ร รวมทัง้ยงัไดเ้ปดิ
โอก�สใหช้มุชนไดแ้สดงขอ้สเสนอแนะ เชน่ โครงก�รธงข�วด�วเขยีว ซึง่บรษิทัไดม้กี�รปฏบิตติ�มหลกั CSR-DIW ตอ่เนือ่งตัง้แต่
ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ ย้อนหลัง 3 ปี 

 สำ�หรับกิจกรรมสร้�งเครือข่�ย อ�ทิ โครงก�รร่วมใจสร้�งพลังง�นทดแทนจ�กขยะเพื่อชุมชนน่�อยู่ โครงก�รพลังนำ้�ใจ 
น้องน้อยของหนู โครงก�รนิคมอุตส�หกรรม ส่งคว�มสุขให้ชุมชน ตรวจสุขภ�พบุพก�รีและผู้สูงอ�ยุในชุมชนโคกข�ม  
หรอืเรยีกว่�โครงก�รร้อยยิ้ม ร้อยดวงใจ สูบ่พุก�ร ีโครงก�รอนรุกัษ์ประเพณหีล่อเทยีนพรรษ� วดัโคกข�ม,กจิกรรมทำ�ดเีพื่อพ่อ
ทำ�บญุตกับ�ตรข้�วส�รอ�ห�รแห้ง และร่วมกนัถว�ยภตัต�ห�รเพลแด่พระภกิษสุงฆ์และส�มเณร ในโครงก�รบรรพช�ส�มเณร 
50 รปู เนื่องในวนัคล้�ยวนัพระร�ชสมภพสมเดจ็พระเทพรตันร�ชสดุ�ฯ สย�มบรมร�ชกมุ�ร ีโครงก�รสิ่งแวดล้อม ธงข�วด�วเทยีม 
กิจกรรม Big Cleaning Day ส�ยคลองมห�ชัยและคลองส�ข� เพื่อเฉลิมพระเกียรติทรงครองร�ชย์ครบ 70 พรรษ�  
ณ วดัศรบีรูณ�ว�ส โครงก�รช่วยเหลอืคนต�บอด โครงก�รมอบข้�วช�วน� ช้อปช่วยช�ต ิทำ�บญุเข้�พรรษ� ตลอดจนโครงก�ร
บรจิ�คโลหติให้สภ�ก�ช�ดไทย เพื่อถว�ยเป็นพระร�ชกศุล แด่สมเดจ็พระน�งเจ้�สริกิติิ์ พระบรมร�ชนินี�ถ โครงก�รเพิ่มพื้นที่สเีขยีว  
ปลูกกล้�ไม้ ณ ศ�ลพันท้�ยนรสิงห์ กิจกรรมปลูกต้นไม้ต�มรอยพ่อของแผ่นดินและร่วมขบวนแปรอักษร โดยร่วมกับ 
ก�รนคิมอตุส�หกรรมฯ จดัทำ�โครงก�ร “ร้อยดวงใจ นคิมอตุส�หกรรมไทยปลูกต้นไม้ ต�มรอยพ่อ”

 พัฒน�สู่โรงง�นอุตส�หกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) แห่งแรกในจังหวัดสมุทรส�คร 

 ดว้ยคว�มมุง่มัน่ในก�รพฒัน�ก�รประกอบธรุกจิควบคูไ่ปกบัก�รเจรญิเตบิโตท�งเศรษฐกจิ สงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม
อย่�งสมดุล มีก�รใช้ทรัพย�กรและพลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด และมีคว�มเกื้อกูลกับสังคมและ
ผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบ ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน) ได้รับก�รรับรองจ�กสภ�อุตส�หกรรม
แห่งประเทศไทย ให้เป็นโรงง�นอุตส�หกรรมเชิงนิเวศเป็นแห่งแรกในจังหวัดสมุทรส�คร ถือเป็นคว�มภ�คภูมิใจของบริษัทและ
ทีมง�นในก�รดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้คว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่�งเห็นผล

 โดยผู้ประกอบก�รที่จะเข้�เกณฑ์โรงง�นอุตส�หกรรมเชิงนิเวศได้นั้น จะต้องประกอบกิจก�รที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมสังคมและเศรษฐกิจให้ดีขึ้น มีก�รพัฒน� ปรับปรุงก�รผลิตและบริห�รจัดก�ร 
สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐ�นของคว�มรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร อย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน ครอบคลุม 5 มิติ 
ได้แก่ ก�ยภ�พ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และก�รบริห�รจัดก�ร ต�มเกณฑ์โรงง�นอุตส�หกรรมเชิงนิเวศ 14 ประเด็น 

 1. ก�รใช้วัตถุดิบอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
 2. พลังง�น ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�น 
  โดยดำ�เนินม�ตรก�รอนุรักษ์พลังง�น เพื่อลด
  ปริม�ณก�รใช้พลังง�นและเพิ่มประสิทธิภ�พ
  ในก�รผลิต
 3. ก�รขนส่งและโลจิสติกส์
 4. โซ่อุปท�นสีเขียว
 5. ภูมิทัศน์สีเขียว
 6. ก�รจัดก�รส�รเคมีและวัตถุอันตร�ย

7. ก�รจดัก�รนำ้�และนำ้�เสยี
8. ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก
9. ก�รจัดก�รมลภ�วะท�งอ�ก�ศ
10. ก�รจัดก�รก�กของเสีย
11. คว�มปลอดภัยและสุขภ�พของพนักง�น 
12. คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ
13. ก�รกระจ�ยร�ยได้ให้กับชุมชน
14. ก�รอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบ
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 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน) 

 บรษิทัได้รบัรองให้เป็นโรงง�นอตุส�หกรรมเชงินเิวศ (Eco Factory) จงึเป็นก�รเน้นยำ�้ว่� บรษิทัได้ดำ�เนนิธรุกจิด้วยก�รเป็น
มติรต่อสิ่งแวดล้อม และรบัผดิชอบต่อสงัคมม�อย่�งต่อเนื่องม�เป็นเวล�กว่� 10 ปี โดยบรษิทัได้ส่งเสรมิให้มกี�รนำ�ไปปฏบิตัิ
ตลอดทั้งห่วงโซ่อปุท�น ทั้งจ�กภ�ยในและภ�ยนอก ไม่ว่�จะเป็นพนกัง�น ลูกค้� คู่ค้�ของบรษิทั รวมทั้งผู้มสี่วนได้เสยี และ
ชมุชนต่�งๆ 

 โครงก�รนี้ยงัได้รบัคว�มร่วมแรงร่วมใจของทมีผูบ้รหิ�ร รวมทั้งพนกัง�น ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีได้ร่วมมอืกนัจดัทำ�โครงก�ร
นี้จนสำ�เร็จลุล่วง ผ่�นก�รตรวจประเมินโรงง�นอุตส�หกรมเชิงนิเวศจ�กสถ�บันสิ่งแวดล้อมอุตส�หกรรม สภ�อุตส�หกรรม 
แห่งประเทศไทย โดยได้มุ่งเน้นให้โรงง�นมีระบบก�รบริห�รจัดก�รที่ดี มีคว�มปลอดภัย มีก�รใช้ทรัพย�กรและพลังง�น 
อย่�งคุ้มค่� ก่อให้เกดิของเสยีน้อยที่สดุ และมคีว�มเกื้อกูลกบัสงัคมและผู้มสี่วนได้เสยีโดยรอบ

 ก�รพัฒน�โรงง�นไปสู่ Eco Factory บริษัทยังได้รับก�รสนับสนุนจ�กบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ ผู้มีประสบก�รณ์และ 
ในก�รทำ� Eco Factory ม�เป็นพี่เลี้ยงให้คำ�แนะนำ�ผ่�นโครงก�ร “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย  
ซึ่งบรษิทัเอสซจี ีเคมคิอลส์ และบรษิทั ท.ีเค.เอส. ล้วนแต่เป็นสม�ชกิของสภ�อตุส�หกรรมแห่งประเทศไทยด้วยกนัทั้งคู่ 

 ก�รได้รบัคำ�แนะนำ�จ�กผูเ้ชี่ยวช�ญ จ�กบรษิทั เอสซจี ีเคมคิอลส์ ทำ�ให้ก�รขบัเคลื่อนไปสู ่Eco Factory ดำ�เนนิต่อได้อย่�ง
รวดเรว็ แม้ว่�จะต่�งอตุส�หกรรมกต็�ม ด้วยแนวคดิหลกัของอตุส�หกรรมเชงินเิวศ คอื ก�รมกีระบวนก�รผลติที่มปีระสทิธภิ�พ 
ผลติสนิค้�คณุภ�พ และเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อดูแลตวัเองดแีล้วกอ็อกไปดูแลสงัคม และก�รเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมก็
ถือเป็นก�รตอบโจทย์สังคมอย่�งหนึ่งอยู่แล้ว จึงไม่จำ�เป็นต้องเป็นอุตส�หกรรมเดียวกันก็ส�ม�รถใช้หลักพื้นฐ�นเดียวกันได้  
ไม่ว่�จะเป็นโรงง�นอะไร กต็้องมกี�รพฒัน�และปรบัปรงุกระบวนก�รผลติ บรหิ�รจดัก�รสิ่งแวดล้อมด้วยจติสำ�นกึรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร เรยีกว่� ตลอดทั้งห่วงโซ่อปุท�น และปฏบิตัอิย่�งต่อเนื่อง

 สอดคล้องกับเป้�หม�ยสำ�คัญของกลุ่มบริษัทที.เค.เอส ที่ต้องก�รเป็นส่วนหนึ่งของกลไกก�รรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมได้เช่นเดยีวกนั และถ้�โรงง�นหนึ่งเริ่มต้นทำ�สิ่งที่ด ีจะเป็นต้นแบบให้โรงง�นอื่นๆ อย�กปฏบิตัติ�ม และที่สำ�คญั
คนในโรงง�นของท.ีเค.เอส ซึ่งมปีระม�ณ 500-600 คน จะได้รบัคว�มรูค้ว�มเข้�ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมไปด้วย และส�ม�รถนำ�ไปใช้ใน
ชีวิตประจำ�วันได้ เท่�กับเป็นก�รขย�ยแนวคิดเหล่�นี้ต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งในก�รผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น จุดสำ�คัญคอื  
ต้องทำ�ให้ตอบโจทย์ได้ว่� ผลติอย่�งไรให้ลดพลงัง�น ลดของเสยี และใช้วตัถดุบิหรอืทรพัย�กรต่�งๆ อย่�งคุม้ค่�มีประสทิธผิลที่สดุ

หม�ยเหตุ : ผลก�รประเมินนี้เป็นก�รประเมินโดยที่ปรึกษ�ในก�รจัดทำ�ระบบ ประจำ�ปี 2559 (ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบระหว่�งปี 2556-2558)

สรุปผลการตรวจประเมิน

หัวข้อ ผลการประเมิน

1. เกณฑ์เบื้องต้น         ผ่าน

2. เกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ                     66 คะแนน (94%)

 1) ก�รใช้วัตถุดิบ 4 8)  ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก 4

 2) พลังง�น 4 9)  ก�รจัดก�รมลภ�วะท�งอ�ก�ศ 5

 3) ก�รขนส่งและโลจิสติกส์ 5 10)  ก�รจัดก�รก�กของเสีย 5

 4) โซ่อุปท�นสีเขียว 5 11)  คว�มปลอดภัยและสุขภ�พของพนักง�น 5

 5) ภูมิทัศน์สีเขียว 5 12)  คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 5

 6) เกณฑ์ก�รปรับปรุงอย่�งต่อเนื่อง 5 13)  ก�รกระจ�ยร�ยได้ให้กับชุมชน 5

 7) ก�รจัดก�รน้ำ�และน้ำ�เสีย 4 14)  ก�รอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบ 5

3. เกณฑ์การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง         ผ่าน

 3.1 ด้�นสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)

  1) พลังง�น         ผ่�น

  2) ก�รจัดก�รก�กของเสีย         ผ่�น

 3.2 ด้านสังคมและเศรษฐกิจ (Outcome Impact Evalution)

  �	โครงก�รนักศึกษ�ทุนทวิภ�คี         ผ่�น
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 จ�กก�รได้รับก�รตรวจประเมิน พบว่� บริษัทฯ ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินเบื้องต้น ทั้งเรื่องก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยอย่�ง
เคร่งครัด ไม่มีก�รร้องเรียนจ�กสำ�นักง�นนิคมสินส�ครในระยะเวล� 3 ปี บริษัทได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นระบบก�รจัดก�ร 
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 เข้�ร่วมกจิกรรมหรอืโครงก�รของหน่วยง�นภ�ครฐั เช่น โครงก�รธงข�วด�วเขยีว โครงก�ร กกร. รวมใจ 
ใช้นำ้�ประหยดั ร่วมขจดัภยัแล้ง เข้�ร่วมจดันทิรรศก�รภ�ยในง�น Eco-Products International Fair 2016 

 ส่วนเกณฑ์โรงง�น ท้ัง 14 ข้อ ได้รับคะแนนในระดับ 4 และ 5 ผ่�นก�รประเมิน ไปด้วยคะแนน 66 คะแนน หรือคิดเป็น 94% 

 ในขณะที่เกณฑ์ก�รปรบัปรงุอย่�งต่อเนื่อง ซึ่งประกอบไปด้วยด้�นสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกจิ (Eco-Efffiiciency) ในเรื่องของ
ก�รปรับปรุงก�รลดก�รใช้พลังง�น และก�รจัดก�รก�กของเสีย ผ่�นก�รตรวจประเมิน รวมทั้งด้�นสังคมและเศรษฐกิจ คือ 
โครงก�รนกัศกึษ�ทนุทวภิ�ค ีผ่�นก�รตรวจประเมนิด้วยเช่นกนั 

  ก�รผ่�นเกณ์ก�รประเมินจ�กสภ�อุตส�หกรรม เป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงคว�มตั้งใจจริงของบริษัทฯ ในก�รเดินหน้�ไปสู่ก�รเป็น
โรงง�นอุตส�หกรรมเชิงนิเวศอย่�งเป็นรูปธรรม 

 เมื่อบริษัทผ่�นม�ตรฐ�นก�รประเมินแล้ว ก็พร้อมจะเปิดโรงง�นให้เพื่อนโรงง�นอุตส�หกรรมอื่นม�เรียนรู้ ทั้งโรงง�นใน
นิคมสินส�คร นิคมอุตส�หกรรมสมุทรส�ค�ร และโรงง�นอุตส�หกรรมในจังหวัดสมุทรส�คร ซึ่งมีม�กกว่� 5,000 โรงง�น เพื่อ
ได้รับก�รส่งต่อแนวคิดและได้รับคำ�แนะนำ�ในก�รดำ�เนินก�ร  Eco Factory อย่�งจริงจัง

ก�รปรับปรุงลดก�รใช้พลังง�นไฟฟ้� 

 จ�กนโยบ�ยก�รมุ่งเน้นก�รลดก�รใช้พลงัง�น เพื่อมสี่วนร่วมในก�รแก้ปัญห�สิ่งแวดล้อม บรษิทัฯ ได้มกี�รปรบัปรงุก�ร
ใช้พลังง�น โดยได้ดำ�เนินโครงก�รอย่�งเป็นรูปธรรมม�ตั้งแต่ปี 2556 เช่น โครงก�รเปลี่ยนปั๊มนำ้�แรงดันเป็นหอสูงเก็บนำ้�  
ในปี 2557 บรษิทัได้ดำ�เนนิโครงก�รเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่�ง ให้เป็นหลอดประหยัดพลงัง�น LED  นับเป็นอกีแนวท�งในก�ร
ลดก�รใช้พลังง�นแสงสว่�งในโรงง�นอุตส�หกรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งท�งตรงและท�งอ้อม 
พบว่�ส�ม�รถลดก�รใช้พลงัง�นลงได้อย่�งชดัเจน โดยมค่ี� environment load point ร้อยละ 97 และค่� eco efficiency ร้อยละ 114

 ในปี 2558 บริษัทได้ดำ�เนินก�รเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่�ง เป็นหลอดประหยัดพลัง�น LED ที่คลังสินค้� พบว่�  
ค่� environment load point  ร้อยละ 94 และ eco efficiency ร้อยละ 97

ในปี 2559 บริษัทได้ดำ�เนินก�รเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่�งเป็นหลอดประหยัดพลัง�น LED ที่คลังสินค้�เพิ่มอีก 30 โคม 
พบว่� ค่� environment load point ร้อยละ 94 และ eco efficiency ร้อยละ 97



115MORE THAN PRINTING

 จ�กก�รดำ�เนินง�นทั้ง 3 โครงก�ร พบว่� ส�ม�รถลดก�รใช้พลังง�นลงได้รวมทั้งสิ้น 283,075.44 กิโลวัตต์/ชั่วโมง/ ปี

  ส่งผลให้ประสิทธิภ�พ Eco Efficiency  ปี 2559 ด้�นไฟฟ้�เพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับปี 2556 ในขณะที่ก�รใช้ไฟฟ้� 
มแีนวโน้มลดลง โดย Eco-Efficiency ในปี 2558 ตำ่�กว่�ปี 2557 เนื่องจ�กยอดข�ยปี 2558 ตำ่�กว่�ปี 2557 ถงึ 42% 

 ผลจ�กก�รดำ�เนินโครงก�รต�มนโยบ�ยดังกล่�วที่ส่งผลให้เกิดก�รลดก�รใช้พลังง�นลงอย่�งชัดเจน บริษัทฯ จึงได้ว�ง
แนวท�งในก�รลดก�รใช้พลงัง�นต่อเนื่อง เช่น ก�รลงทนุตดิตั้งแผงโซล่�เซลส์ เพื่อใช้กบัหลอดไฟถนนหน้�โรงง�น
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ในวันที่ 29 สิงห�คม 2559 ที่ผ่�นม�บริษัท ได้รับก�รตรวจประเมินและพิจ�รณ�รับรองจ�กสถ�บันสิ่งแวดล้อมอุตส�หกรรม
โดยได้รับเกียรติจ�ก สุพัฒน์ สวัสดิ์ชูโต (ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นนิคมอุตส�หกรรมสินส�คร) ร่วมก�รตรวจประเมินโครงก�ร 
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วนัที ่3 ตลุ�คม 2559 ร�งวลัแหง่คว�มภ�คภูมใิจบรษิทัไดเ้ข�้รว่มรบัร�งวลัในง�นสมัมน�วชิ�ก�รประจำ�ป ี2559 ซึง่เปน็โรงง�น
อตุส�หกรรมเชงินเิวศ (ECO Factory) โดยมผีูบ้รหิ�รไดข้ึน้รบัโลร่�งวลั ไดแ้ก ่คณุสมคดิ เวคนิวฒันเศรษฐ ์รองกรรมก�รผูจ้ดัก�ร
อ�วุโส ส�ยก�รข�ยและก�รผลิต และคุณภ�คภูมิ ภูอุดม รองกรรมก�รผู้จัดก�ร ส�ยอำ�นวยก�รกล�ง ณ ศูนย์นิทรรศก�รและ
ก�รประชุมไบเทค บ�งน� 


