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Sustainable
Development
Report
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2560
แผนงานมุง่ สูก่ ารเติบโตอย่างยัง่ ยืน
แผนงานการพัฒนาอย่างยัน่ ยืน (Sustainable Development Roadmap)
ของบริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) มุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่าง
ต่อเนือ่ ง ภายใต้หลักจริยธรรมและการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ยึดมัน่
ในการด�ำเนินธุรกิจ และความเป็นองค์กรทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม ทัง้ ควบคูไ่ ปกับการค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่
ทัง้ ภายในและภายนอก เพือ่ เป็นหลักปฏิบตั ใิ นการขับเคลือ่ นสูค่ วาม
ยัง่ ยืน โดยยึดเป้าหมาย 3 องค์ประกอบหลัก ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อม โดยมีพฒ
ั นาการตามล�ำดับ
บริษัท มีความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาไปสู่
มาตรฐานความยั่ ง ยื น โดยบริ ษั ท ได้ รั บ การรั บ รองจากสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
หรือ Eco Factory แห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร ตัง้ แต่เดือนกันยายน
2559 และได้ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่
3 ระบบสีเขียว (Green System) เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สิง่ แวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพือ่
การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและในปี 2560 ได้การรับรองอุตสาหกรรม
สีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
คือการทีท่ กุ คนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจด�ำเนินงานอย่างเป็น
มิตรกับสิง่ แวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการจนกลายเป็น
ส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กร

เป้าหมายในการขับเคลือ่ นสูค่ วามยัง่ ยืน
เป้าหมายในเชิงเศรษฐกิจ
บริษทั ดำ�เนินนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี มีความรับผิดชอบ
ประกอบกิจการด้วยความโปร่งใส และการเปิดเผย ข้อมูล
การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมถึงการแบ่งปันผล
ตอบแทนไปให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
เป้าหมายในเชิงสังคม
บริษทั ตระหนักเสมอว่า การสร้างธุรกิจให้เติบโตแข็งแรงยัง่ ยืน จะ
ต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของสังคมทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย บริษทั จึง

ไม่เพียงรับผิดชอบแต่เฉพาะพนักงานภายในเท่านัน้ แต่ยงั คำ�นึง
ถึงคูค่ า้ ลูกค้า ตลอดจนชุมชนรอบข้าง
เป้าหมายในการรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
ในการด�ำเนินธุรกิจนอกจากเรือ่ งของธุรกิจและสังคมแล้ว บริษทั
ยังได้ให้ความส�ำคัญในการรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม ด้วยการ
ลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ตัง้ แต่กระบวนการผลิต การเลือกซือ้
และใช้วตั ถุดบิ การผลิตสินค้า การจัดส่งสินค้า ตลอดจนการ
ลดการใช้พลังงาน น�้ำ ลดของเสีย โดยให้ความส�ำคัญต่อ
สิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ ของพนักงาน และชุมชนโดยรอบ

กลยุทธ์เพือ่ ความยัง่ ยืน
ธุ ร กิ จ ด้ า นการพิ ม พ์ นั บ เป็ น อี ก หนึ่ง ในธุ ร กิ จ ที่มีผ ลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อมและสังคม บริษทั จึงให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินธุรกิจ
โดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม โดยได้ก�ำ หนด
ไว้ในแผนธุรกิจของบริษทั เพือ่ นำ�ไปสูค่ วามยัง่ ยืน บริษทั ได้แบ่งการ
ดำ�เนินการออกเป็น 2 องค์ประกอบ
1. ในกระบวนการ (In Process)
2. นอกกระบวนการ (Out Process)

ในกระบวนการ (In Process)
1) การให้ ค วามสำ�คั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ความ
ยั่งยืน
บริ ษั ท ยึ ด มั่ น การดำ � เนิ น งานการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้
หลักจริยธรรม โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีการเปิดเผย
ข้ อ มู ล ที่ สำ � คั ญ และสามารถตรวจสอบได้ โดยปฏิ บั ติ ต าม
นโยบายการกำ�กับดูแลที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร ซึ่งมุ่งเน้นการเติบโต
อย่ า งยั่ ง ยื น ควบคู่ ไ ปกั บ การคำ � นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข อง
ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชน และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงการใส่ใจคุณภาพของสังคม
และสิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัทฯ กำ�หนด

89

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 บริษัทจัดให้มีการประกาศนโยบายจิตสำ�นึกและการตระหนักถึงการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้พนักงาน

ทั้งนี้ บริษัท ได้มีการจัดท�ำนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(รายละเอียดแบบแสดงรายการประจ�ำปี 2560 ส่วนที่ 2 ข้อ 9
หน้า 50) และได้ปรับปรุงครั้งที่ 2 ในปี 2557 และจัดท�ำคู่มือ
จริยธรรมทางธุรกิจ ซึง่ ประกอบด้วยข้อพึงปฏิบตั ใิ นการท�ำงาน
ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ฉบับแรกในปี 2557
โดยจะมีการทบทวน และแก้ไขปรับปรุงทุกๆ 2 ปี หรือตาม
ความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพ
แวดล้อมของธุรกิจ และสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลต่างๆ ที่ได้ก�ำหนดเพิ่มเติม และเพื่อเป็นการยก
ระดับแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักสากล
2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทยึดถือการด�ำเนินธุรกิจและการแข่งขันทางธุรกิจอย่าง
เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยมีหลักในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามนโยบายการปฏิบตั ติ ่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
ภายใต้นโยบายคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้กับ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
โดยมีการก�ำหนดขัน้ ตอนการท�ำงานอย่างรอบคอบและรัดกุม
เพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริต และมีนโยบายในเรื่องความ
ซื่อสัตย์ในการท�ำงานของพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ โดยเน้น
คุณสมบัติของพนักงานที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ปฏิบัติ
งานด้วยความสุจริต เคารพและให้เกียรติต่อเพื่อนร่วมงาน
ผู้บังคับบัญชา โดยเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 บริษัทจัดให้
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มีการประกาศนโยบายจิตส�ำนึกและการตระหนักถึงการทุจริต
และคอร์รปั ชั่นให้พนักงานทุกท่านได้รับทราบ
ส�ำหรับคู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทได้ขอ
ความร่วมมือจากคู่ค้าทางธุรกิจ เข้าร่วมรับทราบการน�ำ
มาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ไปปฏิบตั ิ และร่วมกันส่งเสริม
สนับสนุนให้มกี ารประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส และต่อต้านการ
คอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบ ซึง่ ได้รบั การตอบรับการเข้าร่วมโครงการ
จากคูค่ า้ ทางธุรกิจเป็นอย่างดี โดยบริษทั ได้เชิญคูค่ า้ ทางธุรกิจ
เข้ารับฟังนโยบายเรื่องขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบาย
แนวทางปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสและต่อต้านการคอร์รัปชั่น
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ข้ อ ก�ำหนดปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งมี ก าร
เปรียบเทียบราคากับผู้ขายมากกว่า 2 ราย ก่อนมีการจัดซื้อ
จัดจ้างมีการประเมินการให้บริการและคุณภาพเป็นประจ�ำ
ทุกปี ซึ่งในการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าจะพิจารณาหลักเกณฑ์
ในเรื่องการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การไม่จ้างแรงงานเด็ก
โดยบริษัท มีนโยบายไม่รับพนักงานที่อายุต�่ำกว่า 16 ปี
เข้าท�ำงานอย่างเด็ดขาด และยังครอบคลุมไปถึงผู้รับเหมา
ผู้ให้บริการที่ท�ำธุรกรรมกับบริษัทด้วย รวมทั้งปฏิบัติตาม
มาตรฐานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Management System : ISO 22301: 2012) เป็น
กระบวนการบริหารในการประเมินถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้น

ANNUAL REPORT 2017

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 คู่ค้าทางธุรกิจเข้ารับฟังนโยบายแนวทางปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ภายในองค์กรของบริษัท และผลกระทบที่มีต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจ อันที่จะเป็นแนวทางในการสร้างขีดความสามารถใน
บริษัท ให้มีความยืดหยุ่นเพื่อการตอบสนองและปกป้องผล
ประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ในการด�ำเนินการบริหารดังกล่าว
เพือ่ ทีใ่ ห้กจิ กรรมการด�ำเนินงานของบริษทั ด�ำเนินต่อไปได้โดย
ไม่เกิดภาวะหยุดชะงัก
3) การจัดการทรัพยากรบุคคล
3.1)

สร้ า งค่ า นิ ย มองค์ ก ร บริ ษั ท ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ
ทรัพยากรบุคคล ภายใต้โครงการ ITKS เพื่อเป็น
หลักปฏิบัติในการดำ�เนินบริหารจัดการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนในการบริหารจัดการบุคลากรส่งเสริม
ให้ พ นั ก งานบริ ษั ท ทำ � งานเป็ นที ม เรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ
บริการด้วยใจแสดงออกอย่างกระตือรือร้น เสริมสร้าง
จิตสำ�นึก มีคุณธรรมนำ�ใจ พร้อมจะเปลี่ยนแปลง
เคารพซึ่งกันและกัน ร่วมมือร่วมใจในการทำ�งาน
ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น มี จิ ต อาสารู้ จั ก แบ่ ง ปั น
ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวัง และ
รอบคอบ ยอมรับในกติการ่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนไป
สู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน

การสร้างค่านิยมองค์กร ITKS ได้แก่
I

: Innovation ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่ง
นวัตกรรม ที่กล้าเปิดใจรับฟัง กล้าคิดนอกกรอบ
กล้าพูด กล้าทำ�และกล้าริเริ่ม

T

: Trust & Respect สร้างองค์กรแห่งความเคารพและ
เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ท่ามกลางบรรยากาศการ
ทำ�งานที่เปิดเผย โปร่งใส เปี่ยมด้วยพลังแห่งความ
กระตือรือร้นในทุกภาคส่วน

K : Know - How สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความ
สามารถด้วยการเรียนรูแ้ ละเพิม่ ทักษะในการทำ�งาน
แบบมืออาชีพ
S : Sustainable Development องค์กรมิได้มุ่งเน้นเพียง
แค่การเจริญเติบโตหากแต่ตอ้ งเกือ้ หนุนสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ให้ควบคู่กันอย่างสมดุลยั่งยืน
3.2) ดูแลพนักงานอย่างเหมาะสม บริษทั ให้ความสำ�คัญ
กับด้านสวัสดิการ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สุขภาพของพนักงาน
ด้านสวัสดิการ ในขั้นตอนการปฏิบัติ บริษัทได้จัดตั้ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงคณะทำ�งานด้าน
สวัสดิการพนักงานที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในการดูแล
สวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานในทุกๆ ด้าน
ทั้งด้านผลตอบแทน และการกำ�หนดความก้าวหน้า
ในสายงานให้กับพนักงาน
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โดยสวัสดิการที่จัดให้กับพนักงานมีดังนี้ การตรวจ
สุขภาพประจำ�ปี สวัสดิการประกันสุขภาพและประกัน
ชี วิ ต สวั ส ดิ ก ารกองทุ น สำ � รองเลี้ ย งชี พ โครงการ
EJIP สวัสดิการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ
สวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการอาหารกลางวัน
ให้กับพนักงานที่เงินเดือนไม่ถึง 10,000 บาท ได้รับ
ประทานอาหารฟรี ให้ชุดฟอร์มพนักงาน การจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคี เช่น งานปีใหม่
งานกีฬาสี กิจกรรม CSR ให้พนักงานมีส่วนร่วม
บริษัทให้ความสำ�คัญในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
ทั้งกายและสุขภาพใจที่ดีให้พนักงาน จึงมีนโยบาย

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย บริษัทได้ประกาศ
และจั ด ทำ � เป็ นข้ อ ปฏิ บั ติ เป็ นคู่ มื อ เผยแพร่ ให้ กั บ
พนักงานทุกระดับรับทราบ รวมถึงมีหน่วยงานด้าน
ความปลอดภัยในการทำ�งาน หรือ จป.วิชาชีพประจำ�
บริษัท ทำ�หน้าที่วิเคราะห์ หรือค้นหาความเสี่ยง
เบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้น และมีการจัดทำ�การประเมิน
ความเสี่ยงของบริษัททบทวนเป็นประจำ�ทุกปี
จากการทีบ่ ริษทั ได้จดั ทำ�มาตรฐานความปลอดภัยใน
การทำ�งาน เพื่อลดการเกิดอันตรายต่อสุขภาพและ
ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำ�งาน ดังนี้
- การอบรมพนั ก งานใหม่ ก่ อ นเริ่ ม งานโดยจั ด
ปฐมนิเทศเบื้องต้น และมีการทบทวนเรื่องความ
ปลอดภัยในทุก 3 เดือน
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ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการออกกำ�ลังกาย
ในรูปแบบต่างๆ เช่น สถานที่ออกกำ�ลังกาย อุปกรณ์
กีฬา เงินทุนเพื่อใช้ในการทำ�กิจกรรม ซึ่งบริษัทได้จัด
สถานที่เล่นกีฬาในช่วงพัก และช่วงหลังเลิกงานให้
พนักงาน คือ กีฬาปิงปอง ฟุตบอล ฟุตซอล
บริษทั ยังได้สนับสนุนให้ชมรมฟุตบอลของกลุม่ บริษทั
ที.เค.เอส. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล CAS Cup
(CAS Neiva League) 2017 จัดโดยอุตสาหกรรม
สิ่งพิมพ์ โดยชมรมฟุตบอลของบริษัทได้รับรางวัล
ชนะเลิศ

- การอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ มีการ
อบรมซ้อมดับเพลิง ในสัดส่วน 40% ของจำ�นวน
พนักงานทัง้ หมด และให้พนักงานทุกคนซ้อมอพยพ
หนีไฟปีละครั้งเป็นประจำ�ทุกปี
- การให้ความรู้ในการทำ�งานอย่างไรให้ปลอดภัย
เช่น การสอนขับรถและการสอบเพื่อให้ได้รับใบ
อนุญาต ขับรถโฟล์คลิฟต์
- การอบรมซ้อมสารเคมีรวั่ ไหล โดยพนักงานทีป่ ฏิบตั ิ
งานเกี่ยวกับสารเคมี จะมีการอบรมปีละ 1 ครั้ง
- ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน โดยจะมีการ
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำ�งานกายภาพปี
ละ 1 ครั้ง และการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งานทางเคมี ปีละ 2 ครั้ง
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จากสถิติอุบัติเหตุในการทำ�งานของบริษัท ในรอบ
3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา พบว่า ไม่พบ
ความเจ็บป่วยจากการทำ�งาน และไม่เกิดอุบัติเหตุ

ถึงขั้นหยุดงาน รวมถึงไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต
ขณะที่ ผ ลการตรวจสุ ข ภาพพนั ก งานของบริ ษั ท
ไม่พบว่ามีสิ่งผิดปกติ

3.3) ให้ความสำ�คัญพัฒนาบุคลากร บริษัทได้พิจารณา
คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงาน
รับผิดชอบ มีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ และมีทศั นคติเชิงบวก
โดยยึดหลักเกณฑ์ความเท่าเทียมทางเพศ ศาสนา
เชือ้ ชาติ ชนชัน้ และผูด้ อ้ ยโอกาส โดยบริษทั คัดเลือก
ด้วยความเป็นธรรมและทัดเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ
ไม่แบ่งแยก ตลอดจนผู้พิการ เพื่อเปิดโอกาส และ
สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ด้อยโอกาส

รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ภายใต้ ก ารจั ด การโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำ�คัญ ตั้งแต่การ
เลือกใช้วัตถุดิบ พลังงาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ ห่วงโซ่
อุปทาน และการจัดการวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต

โดยบริษัทได้ส่งเสริมและให้ความสำ�คัญกับการฝึก
อบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จึงได้ทำ�
นโยบายการพัฒนาและฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาความรู้ และความสามารถของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความ
จำ�เป็นสำ�หรับพนักงานในแต่ละตำ�แหน่ง การฝึก
อบรมสำ�หรับพนักงาน เพื่อรองรับกับความก้าวหน้า
ด้ า นอาชี พ การจั ด ทำ � แผนการฝึ ก อบรมประจำ � ปี
และการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงแก้ไข
(รายละเอียดแบบแสดงรายการประจำ�ปี 2560 ส่วนที่
2 ข้อ 8 หน้าที่ 48)
4) การผลิตสินค้า ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม

4.1) โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
บริษัทดำ�เนินกิจการภายใต้ความมุ่งมั่น ของการเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตาม
หลักเกณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
ในปี 2559 บริษัทได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เป็นแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร
4.2) การใช้วตั ถุดบิ และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทได้จัดทำ�บัญชีรายการใช้วัตถุดิบและทรัพยากร
เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของแผนการลดการใช้วตั ถุดบิ หลักและ
เพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิลในกระบวนการผลิต และจัดให้มี
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร และส่งเสริม
เครือ่ งจักรทีใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ เพือ่ ลดการสูญเสีย
ของโครงการในแต่ละปี ดังนี้

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริโภค พนักงาน
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม แสดงความ
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สำ�หรับปี 2560 ปริมาณการใช้วัตถุดิบหลัก 9,792 ตัน
มีปริมาณการใช้วสั ดุรไี ซเคิลจากภายนอกและภายใน
รวม 731.26 ตัน ทำ�ให้สัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิล
ต่อตันการผลิตร้อยละ 7.47 ในปี 2559 บริษัทมี

ปริมาณการใช้วัตถุดิบหลัก 9,683 ตัน มีปริมาณการ
ใช้วัสดุรีไซเคิลจากภายนอกและภายในรวม 622.73
ตัน ทำ�ให้สัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิลต่อตันการผลิต
ร้อยละ 6.43% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 1.04

4.3) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้
จัดทำ�ฐานข้อมูลการใช้พลังงานและมีแผนทบทวน
เป็ น ประจำ � ทุ ก ปี บริ ษั ท ได้ จั ด ทำ � กิ จ กรรมเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยปี 2556-2560 มีดงั นี้

ปี 2557 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างผลิต มา
เป็นหลอด LED ให้แสงสว่างเท่าเดิม แต่ประหยัด
พลังงานและยืดอายุการใช้งานมากกว่า

ปี 2556 จัดท�ำโครงการเปลีย่ นปัม๊ น�ำ้ แรงดันเป็นหอสูง
เก็บน�้ำ ช่วยลดการใช้พลังงานของปั๊มแรงดันสูงและ
ลดการสูญเสียน�้ำ
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ปี 2558 โครงการเปลีย่ นหลอดไฟแสงสว่างคลังสินค้า
จากหลอดแสงจันทร์มาเป็นหลอด LED
ปี 2559 โครงการติดแผงไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์ใช้สำ�หรับไฟส่องสว่างบริเวณถนนในบริษัท
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ปี 2560 บริษทั ได้เริม่ จัดทำ�โครงการ Solar Rooftop เพือ่
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เอง และจาก
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้มีการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เอง ทำ�ให้อุปกรณ์
ที่ใช้ติดตั้งมีราคาลดลง ทำ�ให้ต้นทุนที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ถึง 70 ล้านบาท ลดลงเหลือ 30 ล้านบาท ในขณะ
ที่บริษัทประเมินไว้ว่า ผลจากโครงการติดตั้ง Solar
Rooftop จะลดการใช้พลังงานได้ 1,226,603.04 กิโล
วัตต์-ชัว่ โมง/ปี หรือคิดเป็นค่าพลังงานลดลงประมาณ
6 ล้านบาทต่อปี

แนวทางที่ 2 ในกระบวนการผลิตสินค้า บริษัทได้
ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ได้แสดงความ
รับผิดชอบโดยได้จัดท�ำมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ที่ ไ ด้ ใ บรั บ รองผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค าร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์
3 ผลิตภัณฑ์แล้ว คือ กระดาษต่อเนื่อง 9 “x11”
1 ชัน้ ไม่มเี ส้น ค่าคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ 18.8 กิโลกรัม
กระดาษต่ อ เนื่ อ ง 9.5”x 11” 1 ชั้ น ไม่ มี เ ส้ น

5) สินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ เป็นธุรกิจที่ต้องใช้
ทรัพยากร และการผลิตสินค้าที่สามารถสร้างผล
กระทบกับสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นบริษัทจึงให้ความ
สำ�คัญกับการสั่งซื้อสินค้า และการผลิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 3 แนวทางสำ�คัญ
แนวทางที่ 1 บริ ษั ท มี ก ารจั ด ซื้ อ สิ นค้ า ที่ เป็ น มิ ต ร
ต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2013-ปัจจุบัน มียอดการ
สัง่ ซือ้ สินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ในแต่ละปี ดังนี้

ค่าคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ 20.0 กิโลกรัม และกระดาษ
ต่อเนื่อง 15”x11” 1 ชั้น ไม่มีเส้น ค่าคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ 31.1 กิโลกรัม
โดยบริ ษั ท ได้ ว างเป้ า หมายจะขยายการได้ ใ บ
รับรองผลิตภัณฑ์คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ไปในผลิตภัณฑ์
อื่นๆ เพิ่มขึ้น
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แนวทางที่ 3 บริษัทได้ส่งเสริมซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต
สินค้าและบริการ หรือ Supplier 1st Tier Suppliers ที่
มีคุณสมบัติเป็น Green Supplier ผลิตหรือซื้อสินค้า

6) การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
การขนส่ ง วั ต ถุ ดิ บ และการจั ด ส่ ง ผลิ ต ภั ณฑ์ ข อง
โรงงานให้กับลูกค้า ถือเป็นหนึ่งในบริการการจัดเก็บ
บริหารคลังสินค้าพร้อมกับจัดส่งไปยังปลายทาง เพื่อ
ให้บริการแก่ลูกค้าแบบครบวงจร นอกจากจะทำ�ให้
ลูกค้าสะดวกแล้วยังประหยัดพลังงานโดยรวมด้วย
ซึ่งในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้านั้น บริษัทได้ว่าจ้าง
ผู้ประกอบการ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านขนส่งมารับผิดชอบ
การจัดส่งด้วยระบบ outsource
แม้บริษัทจะใช้บริษัทขนส่งภายนอกมารับผิดชอบใน
เรือ่ งการจัดส่ง แต่บริษทั ได้น�ำ ระบบการบริหารจัดการ
คลังสินค้า Warehouse management มาควบคุมดูแล
ควบคุมบริษัทขนส่งที่ให้บริการด้วย โดยมาตรการ
ความปลอดภัยดูแลการขนส่ง ประกอบไปด้วย
1. ระบบควบคุมความปลอดภัย เช่น ติด GPS หรือ
ระบบควบคุมความเร็วและบอกตำ�แหน่งที่ตั้ง
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บริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม จำ�นวน 14 ราย จาก
Supplier ที่เป็น 1st Tier ทั้งหมดจำ�นวน 64 ราย หรือ
คิดเป็น 21.88% ของ Supplier ที่เป็น 1st Tier ทั้งหมด

2. การอบรมความปลอดภัยและตรวจสอบสภาพรถปีละ
1 ครัง้
3. ดับเครื่องยนต์ในขณะจอดรถส่งสินค้า
4. ตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นประจำ�
จากมาตรการดังกล่าว ทำ�ให้รถขนส่งไม่เคยเกิด
อุบัติเหตุจากการขนส่ง ตั้งแต่ปี 2556 จนถึง
ปัจจุบนั บริษทั ยังได้เพิม่ ประสิทธิภาพขนส่ง ด้วย
การบริหารเส้นทางการจัดส่ง เพื่อลดระยะทาง
และลดจำ�นวนเทีย่ วเปล่า โดยการกำ�หนดเส้นทาง
การจัดส่งและลดเที่ยวเปล่า พร้อมกับรณรงค์
ให้รถขนส่งเปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติ และผล
จากบริหารจัดการดังกล่าว สามารถลดปริมาณ
GHG ที่ส่งผลกระทบก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
ได้ต่อเนื่อง
บริษัทได้จัดทำ�โครงการลด GHG ในแต่ละปี ดังนี้
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7) กระบวนการจัดการของเสีย
การบริ ห ารจั ด การของเสี ย เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อม เป็นอีกหนึง่ ในมาตรการทีบ่ ริษทั ให้ความ
ส�ำคั ญ และมี ก ารบริ ห ารจั ด การ และพั ฒ นา
กระบวนการด�ำเนินงานมาต่อเนือ่ ง โดยครอบคลุมใน
ทุ ก ๆ ด้ า น ทั้ ง เรื่ อ งการจั ด การสารเคมี แ ละวั ต ถุ
อันตราย การจัดการน�้ำและน�้ำเสีย และการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
7.1) การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
บริษทั มีการคัดแยกสารเคมีอนั ตรายและวัตถุอนั ตราย
โดยเริม่ จากการจัดท�ำข้อมูลรายการสารเคมีและวัตถุ
อั น ตราย ซึ่ ง ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ให้ ทั น สมั ย อย่ า ง
สม�่ำเสมอทุกปี
จากนัน้ จะมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการ
รั่วไหลของสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายหรือ
อุบตั เิ หตุ โดยได้วางระบบการจัดการสารเคมีและวัตถุ
อันตรายเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรืออุบัติเหตุ เช่น

ระเบียบปฏิบตั เิ มือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉิน ระเบียบปฏิบตั กิ าร
ควบคุมและจัดการสารเคมี แผนและรายงานการ
ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกหรือรัว่ ไหล ซึง่ จะมีการ
ซ้อมเป็นประจ�ำทุกปี และแผนเตรียมความพร้อมและ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ ซึง่ มีการระบุ
ถึงวิธกี ารปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัยในการท�ำงาน การ
ระงับเหตุ การแจ้งเหตุฉุกเฉิน รายชื่อ และเบอร์
โทรศัพท์ส�ำหรับการติดต่อสื่อสาร
ด้วยนโยบายดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบนั ท�ำให้บริษทั ไม่เคยเกิดเหตุการณ์สารเคมีหรือ
วัตถุอนั ตรายรัว่ ไหลทีท่ �ำให้เกิดผลกระทบต่อพนักงาน
ของบริษทั ตลอดจน ชุมชน และสิง่ แวดล้อมภายนอก
นอกจากการป้องกันแล้ว บริษทั ยังได้เปลีย่ นแปลงการ
ใช้วัตถุดบิ ที่เป็นอันตราย คือ จัดท�ำโครงการเปลี่ยน
สารละลายกาวจาก Ethyl Acetate เป็น water base
ซึ่งเริ่มน�ำมาตั้งแต่ปี 2556 จนมาถึงปี 2560 เพื่อลด
ความเสี่ยงจากอันตรายที่จะเกิดจากสารเคมี Ethyl
Acetate ซึ่งสามารถลดการใช้มาได้ต่อเนื่อง

โครงการเปลี่ยนสารละลายกาวจาก Ethyl Acetate เป็น water base

ขณะเดียวกัน บริษทั ยังได้เปลีย่ นสารเคมีหมึกพิมพ์ที่
มีองค์ประกอบของตะกั่ว เป็นหมึกถั่วเหลือง เพื่อ
ลดการใช้สารเคมีอันตราย ซึ่งได้มกี ารด�ำเนินการมา
ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2560 ปริมาณ

การใช้หมึก Soy-Ink ลดลงจากปี 2559 เนือ่ งจากสินค้า
ที่ ผ ลิ ต มี ข ้ อ จ�ำกั ด ด้ า นคุ ณ สมบั ติ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
ไม่สามารถใช้หมึก Soy-Ink ได้ (คุณสมบัตขิ อง Soy-Ink
แห้งตัวช้า ควบคุมสีได้ยากกว่าหมึกพิมพ์ฐานน�้ำมัน)
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ปริมาณการใช้หมึกพิมพ์ทั้งหมดหมึกพิมพ์ Soy-Ink

Soy-Ink บริษัท (Kg)
หมึกพิมพ์ทั้งหมด (Kg)
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)

7.2) การจัดการน�้ำและน�้ำเสีย
ส�ำหรับการจัดการน�้ำและน�้ำเสียนั้น บริษัทได้มีการ
วางระบบ ด้วยการจัดท�ำฐานข้อมูลและมีการทบทวน
โดยผู้บริหารเป็นประจ�ำทุกเดือน และมีการบ�ำบัด

ค่า
pH (ค่าความกรด - ด่าง)
S.S. (ค่าสารแขวนลอย)
TDS. (ค่าสารหนัก)
BOD (ค่าออกซิเจน)
COD (ค่าความสกปรกของน้ำ�)
TKN (ค่าไนโตรเจน)
oil &grease (ค่าน้ำ�มันและไขมัน)

ค่ามาตรฐาน

2013

2014

2015

2016

2017

5.5-9.0
200
3,000
500
750
<100
10

7.6
121.4
872.9
117.9
254.8
62.2
6.9

7.8
69.8
859.0
138.9
317.7
95.7
14.5

7.9
55.1
804.9
112.9
225.0
77.4
6.8

8.0
41.5
1,124.1
75.0
206.0
129.0
8.9

7.9
48.0
1,043.6
92.1
115.0
62.1
1.3

ตั้งแต่ปี 2556 บริษัทได้จัดท�ำโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้น้ำ� ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้
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น�้ำเสียเบื้องต้นและตรวจวัดค่าน�้ำ ทุกเดือนก่อน
ปล่อยออก เพื่อให้เป็นไปตามที่นิคมอุตสาหกรรมได้
ก�ำหนดไว้ ดังนี้

พนักงานร่วมกันประหยัดน�ำ้ โดยมีผลการด�ำเนินการ
ที่ผ่านมาและแผนงานในการลดการใช้น�้ำ มีดังนี้
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8) การจัดการสภาวะอากาศ
8.1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากนโยบายในการดำ�เนินธุรกิจด้วยการมีส่วนร่วม
ในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วย
การบริหารจัดการ ทั้งพลังงาน การกำ�จัดของเสีย
การเลือกใช้วัตถุดิบ และผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี
2556-2559 ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2560 ปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
เพิ่มขึ้นกว่าเป้าหมาย 3.86% จากปี 2556 เนื่องจาก
มีการใช้พลังงานเพิม่ มากขึน้ มาจากการเพิม่ สายการ
ผลิตภัณฑ์ Flexible packaging และมีการเพิ่มเที่ยวรถ

ในการขนส่งสินค้า จึงส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มขึ้น
โดยบริษัทได้มีการจัดทำ�ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกตามแนวทางขององค์การบริหารก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) มีแนวทางในการตรวจวัด
ดังนี้
1. การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงของ
องค์กร
2. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้
พลังงาน
3. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม อื่นๆ
สถิติในการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่
ปี 2556-ปัจจุบัน
หน่วย : ตัน Co2
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8.2) การจัดการมลภาวะอากาศ
เนื่ อ งจากรู ป แบบของอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ของ
บริษัท ไม่ได้มีการระบายมลพิษจากการปล่อย หรือ
การเผาไหม้ก๊าซเชื้อเพลิง ฝุ่นละอองส่วนใหญ่เกิด
จากกระบวนการผลิตของบริษัท มีมลภาวะอากาศที่
สำ�คัญบริเวณพื้นที่ทำ�งาน คือ ฝุ่นละอองที่เกิดจาก
ขั้นตอนการอัดก้อนกระดาษ และจากการผลิตสินค้า
ปี
2558
2559
2560

ตรวจวัดพืน้ ที่
เครื่องอัดกระดาษ
เครื่อง Muller2
เครื่องอัดกระดาษ
เครื่อง Taiyo 2
เครื่องอัดกระดาษ
บริเวณเครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง

9) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำ�นึกในความรับผิดชอบและ
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยการมีส่วนร่วมในการทำ�
กิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นเพือ่ ช่วยพัฒนาและ
การช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมสังคมให้
น่าอยู่ด้วยความเต็มใจมาต่อเนื่อง และสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนโดยรอบโรงงาน ผ่าน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการดำ�เนิน
ธุรกิจ และเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
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บริษัท จึงได้จัดให้มีก ารตรวจคุณภาพอากาศปีละ
2 ครัง้ และได้ท�ำ ฐานข้อมูลมลภาวะทางอากาศ ปริมาณ
ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กฎหมายกำ�หนด และมีโครงการควบคุมและลดฝุ่น
ในที่ทำ�งาน สามารถควบคุมฝุ่นได้ดีกว่ามาตรฐาน
รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานฝุน่ ละออง

ผลการตรวจวัด

<15 mg/m3

0.32
0.07
0.28
0.08
0.13
0.49

9.1) การกระจายรายได้ให้กับชุมชน
แนวทางในการกระจายรายได้ให้กบั ชุมชนของบริษทั
จะมุ่งเน้นไปใน 3 แนวทาง
(1) การให้ความช่วยเหลือการจ้างคนในพื้นที่ โดย
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สำ�หรับปี 2560 บริษัทได้จ้าง
งานคนท้องถิ่นมีสัดส่วน 21.73% ของพนักงาน
ทั้ ง หมด สำ � หรั บ ปี 2559 บริ ษั ท ได้ จ้ า งงานคน
ท้องถิ่นมีสัดส่วน 26.47% ของพนักงานทั้งหมด ส่ง
ผลให้มกี ารชำ�ระภาษีเพือ่ ใช้ในการพัฒนาคนในพืน้ ที่
ของจังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่องตามกฎหมาย
ระหว่างปี 2556-2560 เป็นเงินจำ�นวน 65,412 บาท
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(2) การสนับสนุนสินค้าและบริการจากชุมชน เพื่อ
สร้างรายได้ให้ชมุ ชนอย่างยั่งยืน และเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างโรงงานและชุมชนโดยรอบ
เช่น การซื้ออาหารจากชุมชน
(3) โครงการสนับสนุนให้เกิดรายได้ คือ โครงการ
นัก ศึก ษาทุ น ทวิ ภ าคี ซึ่ง ถือ ว่ า มี ค วามส�ำคัญ ต่ อ
บริษัทและชุมชนโดยรอบ
9.2 โครงการนักศึกษาทุนทวิภาคี
ด้วยแนวคิดทีต่ อ้ งการส่งเสริมอาชีพให้กบั ชุมชนโดย
รอบ ประกอบกับความต้องการสรรหาบุคลากรมา
ร่วมงาน เพื่อสร้างบุคลากรด้านงานพิมพ์ ที่มีความ
รู้สอดคล้องกับการด�ำเนินงานของบริษัท เนื่องจาก
บุคลากรที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์
ขาดแคลน สถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่มี
ความรู้ทางด้านสิง่ พิมพ์ก็มีจ�ำนวนไม่มาก
บริษัทจึงริเริ่มแนวคิดสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทาง
ด้านสิ่งพิมพ์ โดยได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยี
สยาม (สยามเทค) จัดหลักสูตรการเรียนการสอนทาง
ด้านสาขาสิ่งพิมพ์ในรูปแบบทวิภาคีขึ้นมาตั้งแต่ปี
2554 เพื่อต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ชุมชนโดย
รอบข้างนิคมฯ ที่สนใจสายงานอาชีพ และขาด
โอกาสด้านการศึกษา ขยายโอกาสด้านการศึกษา
และคุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัท กระตุ้นให้
พนักงานมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ตลอดจน
สร้างความสามัคคี และสร้างทัศนคติที่ดีในการ
ท�ำงานในองค์กร
เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาการสรรหาบุคลากรทีจ่ บสาขาด้านการ
พิมพ์โดยตรงมีน้อยมาก บริษทั จึงได้ร่วมมือกับวิทยาลัย

เทคนิคสยามในการสร้างบุคลากรขึน้ มา โดยนักศึกษาที่
เข้าโครงการจะได้เรียนรู้ทงั้ ด้านวิชาการควบคู่ไปกับการ
หาประสบการณ์จริงในการฝึกภาคปฏิบัติ
วิธีการจัดการเรียนการสอน จะมีทั้งการเรียนการสอน
โดยอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และการฝึก
ภาคปฏิ บั ติ โดยหั ว หน้ า งานและบุ ค ลากรที่ มี ค วาม
ช�ำนาญของบริษทั เช่น ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการ
ผลิต ตั้งแต่ Pre-Production, Planning, Pre-Press พิมพ์
Sheet พิมพ์ Roll, หลังพิมพ์ ประกันคุณภาพ พิมพ์และ
หลังพิมพ์ดจิ ิตอล พิมพ์เช็ค
ในระหว่างเรียน นักศึกษาทุนทวิภาคียงั มีรายได้ระหว่าง
การศึกษาทุกเดือน ตามโครงสร้างค่าจ้างและสวัสดิการ
เช่นเดียวกับพนักงานประจ�ำ
โดยระยะเวลาในการเรียน 2 ปี ผู้ที่จบหลักสูตรจะได้รับ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรมสาขาวิชาการพิมพ์ โดยรุ่นที่ 1 รับจ�ำนวน
20 คน และได้เพิ่มการรับสมัครจ�ำนวนนักศึกษาทุน
ทวิภาคีในรุ่นที่ 2 ถึงรุ่นที่ 6 เป็นจ�ำนวนรุ่นละ 30 คน
นอกจากการเรียนตามหลักสูตรแล้ว นักศึกษาเหล่านีย้ งั
ได้รว่ มท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคมต่างๆ ทีร่ ว่ มกับบริษทั ฯทีจ่ ดั
ขึ้น เช่น การปลูกป่าชายเลน ที่จังหวัดสมุทรสาคร เข้า
ค่ายปลูกป่า ปลูกปะการัง ดูแลตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
นอกจากท�ำกิจ กรรมต่างๆ แล้วยังได้จัดทัศนศึกษา
นอกสถานที่ เป็นการปลูกฝังเรื่องความสามัคคี และจิต
อาสาในการช่วยเหลือสังคมและสิง่ แวดล้อมตัง้ แต่ยงั เป็น
เยาวชน สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท ที่มุ่งเน้นการ
ด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือใส่ใจชุมชน

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาทุนรุ่น 6 และผู้ปกครอง
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และภายหลังจากจบการศึกษาแล้ว ยังได้ร่วมทำ�งานใน
บริษทั ต่อเนือ่ ง โดยจะได้รบั การปรับเงินเดือนตามวุฒกิ าร
ศึกษาและผลการปฏิบัติงาน

นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 2 จบการศึกษาแล้ว ปัจจุบัน
ทำ�งานอยู่ในบริษัท จำ�นวน 10 คน โดยทำ�งานในแผนก
ฝ่ายขาย แผนกวางแผน แผนกการผลิต

เพื่อให้โครงการดำ�เนินไปได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้
กำ�หนดหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาทุน
ทวิภาคี โดยบริษทั ได้ออกค่าใช้จา่ ยในการเรียนเป็นเวลา
2 ปี ประกอบไปด้วยค่าบำ�รุงการศึกษา 20,000 บาท
ค่าชุดนักศึกษา 500 บาท/คน/ปี ค่ากิจกรรมนักศึกษา
8,000 บาท/คน/ปี และนักศึกษาจะต้องมาปฏิบัติงานที่
บริษัท เป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรงด้าน
สิ่งพิมพ์ควบคู่กัน

นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 3 จบการศึกษาแล้ว ปัจจุบัน
ทำ � งานอยู่ ใ นบริ ษั ท จำ � นวน 19 คน โดยทำ � งาน
ในแผนกฝ่ายขาย แผนกวางแผน แผนกการผลิตแผนก
เฟล็กซิเบิล แพ็คเกจจิ้ง แผนกตรวจสอบภายใน และ
แผนกจัดซื้อ

สำ�หรับแผนงานต่อไป หลังจากโครงการดำ�เนินมา 6 ปี
บริษัทได้เตรียมแนวทางในการพัฒนาโครงการต่อเนื่อง
ด้วยการเปิดโอกาสให้ศกึ ษาต่อระดับปริญญาตรี ในช่วง
วั น หยุ ด เสาร์ - อาทิ ต ย์ โดยไม่ จำ � กั ด เฉพาะสาขาวิ ช า
ด้านการพิมพ์เท่านั้น แต่จะมุ่งเน้นการศึกษาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อรองรับกับแนวโน้มในการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ผลัก
ดันให้มีการนำ�เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในทุกอุตสาหกรรม
รวมทั้ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ร องรั บ กั บ ทิ ศ ทางของ
บริษัทที่จะมุ่งเน้นในการนำ�เทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นเพื่อ
ให้บริการแบบ Total solution แบบครบวงจร ที่เป็น
จุดแข็งสำ�คัญของบริษัท
สำ�หรับนักศึกษาทุนทวิภาคี รุน่ ที่ 1 – รุน่ ที่ 5 ทีไ่ ด้ท�ำ งาน
ในบริษัทแผนกต่างๆ ดังนี้
นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 1 จบการศึกษาแล้ว ปัจจุบัน
ทำ�งานอยู่ในบริษัท จำ�นวน 12 คน โดยทำ�งานในแผนก
ฝ่ายขาย แผนกวางแผน แผนกการผลิต แผนกอำ�นวย
การกลาง
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นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 4 จบการศึกษาแล้ว ปัจจุบัน
ทำ�งานอยู่ในบริษัท จำ�นวน 13 คน โดยทำ�งานในแผนก
ผลิต แผนกประกันคุณภาพ และแผนกการพิมพ์ดิจิตอล
นักศึกษาทุนทวิภาคี รุ่นที่ 5 จบการศึกษาแล้ว ปัจจุบัน
ทำ�งานอยู่ในบริษัท จำ�นวน 11 คน โดยทำ�งานในแผนก
ผลิตและแผนกการพิมพ์ดิจิตตอล
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอก
กระบวนการ (Out Process)
สำ � หรั บ การมี ส่ ว นร่ ว มและสนั บ สนุ น กิ จ กรรมเพื่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมที่ ไ ม่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดำ�เนินงานขององค์กร โดยบริษัทมุ่งเน้นจิตสำ�นึกความ
รั บ ผิ ด ชอบที่ เริ่ ม ต้ นจากตนเอง ซึ่ ง หมายถึ ง ภายใน
องค์กรและภายในชุมชนที่บริษัทพัฒนาแล้ว จึงขยาย
สู่สังคมภายนอก (From Corporate Environmental &
Social Responsibility to Community Environmental &
Social Responsibility) โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้
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วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน (มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 วันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิค
สมุ ท รสาคร กลุ ่ ม บริ ษั ท ที . เค.เอส.
โดยคุณศิรวิ รรณ สุกญ
ั จนศิริ ประธานบริษทั
และ คุณสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ กรรมการ
ผู้จัดการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมมอบรางวัล
“คนดีศรีสาคร” ประจ�ำปี 2559 ในกิจกรรม
ตามรอยคุณธรรม 9 ประการ รัชกาลที่ 9
เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 สนับสนุนโดย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกองทุนส่งเสริม
งานวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสาคร
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 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณสถานี
วนวัฒนวิจัยสะแกราช อ.วังน�้ำเขียว
จ.นครราชสี ม า โดยคุ ณ ศิ ริ ว รรณ
สุกัญจนศิริ ประธานบริษัท พร้อมกับ
กลุ่มสตรีนักธุรกิจ ร่วมกันปลูกป่าใน
โครงการ “ศาสตร์ พ ระราชาสู ่ ก าร
พัฒนาป่าไม้ไทย” พืน้ ทีป่ ลูกป่าในครัง้
นี้ทั้งหมด 55 ไร่ โดยบริษัท ที.เค.เอส.
ได้ปลูกป่าทั้งสิ้น 4 ไร่ ๆ ละ 100 ต้น

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับ
โรงพยาบาลศิริราช
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 เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมการร่วมกันปลูกป่า
ชายเลน จ�ำนวน 100 ต้น ณ ศูนย์ประสานงานเพือ่ การอนุรกั ษ์
ป่าชายเลน กองทัพบก (ภาคกลาง) หาดเจ้าส�ำราญ จังหวัด
เพชรบุรี

