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SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2562
แผนงานมุ่งสู่การเติบโตอย่ างยั่งยืน
ตลอดระยะเวลา 65 ปี ของบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) (TKS) ได้ ดำ� เนินธุรกิจอยูบ่ นพื ้นฐานหลักจริยธรรมและ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีความเป็ นองค์กรทีร่ ับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม เพือ่ สร้ างคุณค่าในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
ในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ TKS ได้ ดำ� เนินงานครอบคลุม 3 เป้าหมาย ได้ แก่ ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านสังคม และด้ านสิง่ แวดล้ อม  ดงั นี ้

 การจัดการ

 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล
การร่
วมพัฒนา

ชุมชนและสังคม

เพื่อความยั่งยืน

 การประกอบกิจการ

ด้วยความยั่งยืน







การผลิตสินค้าภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
สินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
กระบวนการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้
การจัดการสภาวะอากาศ
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ผลการด�ำเนินงานด้ านเศรษฐกิจ
1) การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
ในปี 2562 บริษทั ได้ มกี ารทบทวนนโยบายก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และนโยบายการด�ำเนินการในด้ านต่างๆ โดยจัดท�ำเป็ นคูม่ อื
บรรษัทภิบาล รวมถึงนโยบายการต่อต้ านการทุจริตคอรัปชัน เพือ่ น�ำมาเป็ นกรอบการบริหารกิจการอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ยกระดับแนวทางการ
ก�ำกับดูแลกิจการให้ เป็ นไปตามหลักสากล
การมีส่วนร่ วมของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
ในปี 2562 บริษทั ยังคงสร้ างความผูกพันกับกลุม่ ผู้มสี ว่ นได้ เสีย โดยจัดให้ มกี ารสือ่ สารกับผู้มสี ว่ นได้ เสียทุกกลุม่ หลากหลายช่อง
ทาง เพือ่ ให้ ผ้ มู สี ว่ นได้ เสียเข้ าใจถึงประเด็นส�ำคัญต่างๆ รวมถึงรับข้ อคิดเห็นของผู้มสี ว่ นได้ เสีย
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ผู้ถือหุ้น

ช่องทางการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
 รายงานประจำ�ปี/รายงานทางการเงิน/รายงาน

 กิจการมีความมั่นคงสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี

 การสำ�รวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ
 การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบ

 รักษาระดับคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ
 ได้รับความสะดวกและความพึงพอใจ
 ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว
 ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม
 ได้รับการแก้ไข ปรับปรุงสินค้าหรือบริการอย่างดี

งบการเงินรายไตรมาส/จดหมายข่าวผู้ถือหุ้นสามัญ

ลูกค้า

การประชุม การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์

 การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

พนักงาน

สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
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ความต้องการ /ความคาดหวัง

 การประชุม สัมมนา อบรม การปฐมนิเทศ การจัด

กิจกรรมต่างๆ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะผ่านกล่องแดง
 สื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Gossip กับเจ้เม้าท์
การส่งเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผ่านอีเมลประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ผู้จัดการโดยตรง
 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี “TKS WE CAN”
 จัดกิจกรรม เช่น เวทีสาธารณะ งานสำ�คัญต่างๆ
 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ คู่มือ รายงานประจำ�ปี

ข่าวสารเผยแพร่ จดหมายข่าว
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์
 สื่อวีดิทัศน์

และมีแผนงานธุรกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน
 ผลการดำ�เนินงานด้านการเงินเติบโตขึ้น

และรวดเร็ว

 การได้รับสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม
 โอกาสในการเลื่อนตำ�แหน่งที่สูงขึ้นหรือตำ�แหน่ง

ที่เหมาะสม

 สุขอนามัยที่ดี มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกในสถานที่ทำ�งาน
 ความทัดเทียมกันในเรื่องโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่

การงาน

 การอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ
 การจัดสรรเวลาที่ดีในชีวิตการทำ�งานและชีวิตครอบครัว
 สร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำ�งาน
 เป็นบริษัท ที่มีการบริหารจัดการด้านชุมชนและ

สิ่งแวดล้อมสามารถจัดการต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ตามมาตรฐานสากล
 การมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญให้กับชุมชนและสังคม
 การอบรม สัมมนา กิจกรรมที่สร้างและพัฒนาความรู้
ความสามารถ
 การสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน
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ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

ช่องทางการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

ความต้องการ /ความคาดหวัง

คู่ค้า

 การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบ

 การดำ�เนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม

เจ้าหนี้

 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำ�ปี รายงานการเงิน

 ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา
 ความโปร่งใสในการดำ�เนินธุรกิจ ไม่ปกปิดข้อมูลหรือ

โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ดี
 มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี
 ระยะเวลาในการจ่ายเงินเป็นที่ยอมรับตกลงกันได้

การประชุม การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์
 การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร
เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แบบฟอร์ม Vendor survey form
ใบประเมินประจำ�ปี รายงานตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารเผยแพร่
 การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร
เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

คู่แข่ง

 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำ�ปี รายงานการเงิน

ข้อเท็จจริงที่อาจสร้างผลกระทบ

ข่าวสารเผยแพร่
 การปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม
 ร่วมกันส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ
ร่วมกันป้องกันการผูกขาดทางการค้า

 การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส
 ความร่วมมือกันหากเกิดกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อระบบอุตสาหกรรม

2) การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริษทั ยังคงยึดถือปฏิบตั ติ ามระเบียบ กฎหมาย และข้ อก�ำหนดต่างๆ เพือ่ ให้ การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม ดังนี ้

1

การรับรองด้ าน
อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

GMP CODEX
FSSC22000

2

3

การรับรองหรือการ
จดทะเบียนเพื่อขอ
อนุญาตด�ำเนินการ

การรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม

พระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรม
แห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2552

ISO 14001
(Environment Management)

พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535

ISO 9001
(Quality Management)

พระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองแรงงาน
แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552

ISO 27001
(Information Security Management)

พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด
พ.ศ. 2535

(Business Continuity Management System)

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมจ�ำกัด
ประเทศไทย

(Food Safety Management System)

4

การรับรองด้ าน
สิ่งแวดล้ อมการเงิน

พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

พระราชบัญญัตสิ าธารณสุข
พ.ศ. 2536

ISO 22301

FSSC22000

พระราชบัญญัตสิ ่งิ แวดล้ อม
พ.ศ. 2535

ใบอนุญาตต่ างๆ

การต่ อต้ านคอร์ รัปชัน ในปี 2562 กลุม่ บริษทั ที.เค.เอส. ยังคงให้ ความส�ำคัญในเรื่องการต่อต้ านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างต่อเนือ่ ง
โดยจัดให้ มีกิจกรรมและอบรมให้ ความรู้ เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ซึ่งได้ เผยแพร่ บน website :
www.tks.co.th  และเมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 บริษทั ได้ ลงนามประกาศแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition)
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดย
ท่านพลเอกมงคล อัมพรพิสฏิ ฐ์ ประธานกรรมการ บริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
และเมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กลุม่ บริษทั ฯ  ได้ สร้ างความตระหนักถึงความรับผิดชอบในการด�ำเนินธุรกิจ เห็นว่าการคอร์ รัปชัน
ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ จึงได้ ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ให้ ปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน เพื่อร่ วมสร้ าง
บรรทัดฐานทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ านร่วมกัน
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กลุม
่ บริษท
ั ฯ ได้มก
ี จ
ิ กรรม “CAC On Tour” 2 ครัง
้ ดังนี้
ครัง
้ ที่ 1
		
		
		
		
		

จัดอบรมการปฐมนิเทศให้กบ
ั พนักงานใหม่ มีหว
ั ข้อ ดังนี้
1) CAC คืออะไร
2) คอร์รป
ั ชันคืออะไร
3) แนวปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รป
ั ชัน
4) เรือ
่ งการแจ้งเบาะแสและมาตรการความคุม
้ ครอง
5) บทลงโทษ

CAC On Tour ครัง
้ ที่ 1 : 17 สิงหาคม 2562

ครัง
้ ที่ 2 จัดอบรมแนวปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รป
ั ชันให้พนักงานในระดับหัวหน้างาน เพือ
่ น�ำไปสือ
่ สาร
		 ให้กบ
ั ผูใ้ ต้บง
ั คับบัญชา

CAC On Tour ครัง
้ ที่ 2 : 22 สิงหาคม 2562
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การจัดซือ้ จัดจ้ าง
บริษทั ได้ กำ� หนดนโยบายการจัดซื ้อ/จัดหา ใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ใิ นการท�ำงาน โดยก�ำหนดให้ มกี ระบวนการเปรียบเทียบราคากับผู้ขาย
มากกว่า 2 ราย ก่อนมีการจัดซื ้อจัดจ้ างมีการประเมินการให้ บริการและคุณภาพเป็ นประจ�ำทุกปี ซึง่ ในการจัดซื ้อจัดจ้ างกับคูค่ ้ าจะพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์
การไม่ ละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริษทั มีนโยบายไม่รบั พนักงานทีอ่ ายุตำ�่ กว่า 16 ปี เข้ าท�ำงานอย่างเด็ดขาด  และยังครอบคลุมไปถึงผู้รบั เหมา ผู้ให้ บริการทีท่ ำ� ธุรกรรม
กับบริษทั ด้ วย
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานระบบบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : ISO 22301: 2012)
เป็ นกระบวนการบริหารในการประเมินถึงภัยคุกคามทีเ่ กิดขึ ้นภายในองค์กรของบริษทั และผลกระทบทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินธุรกิจ อันที่
จะเป็ นแนวทางในการสร้ างขีดความสามารถในบริษทั   ให้ มคี วามยืดหยุน่ เพือ่ การตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มสี ว่ นได้ เสีย ใน
การด�ำเนินการบริหารดังกล่าวเพือ่ ทีใ่ ห้ กจิ กรรมการด�ำเนินงานของบริษทั ด�ำเนินต่อไปได้ โดยไม่เกิดภาวะหยุดชะงัก
การด�ำเนินงานด้านสังคม

3) การจัดการทรัพยากรบุคคล
3.1) สร้ างวัฒนธรรมองค์กร บริษทั ได้ มกี ารปรับการสร้ างวัฒนธรรมองค์กร เพือ่ เป็ นหลักปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินบริหารจัดการ
เพือ่ ให้ เกิดความยัง่ ยืน
T : Trust : เชือ่ ใจกัน มีทศั นคติทดี่ ี เปิ ดใจรับฟั ง เคารพและให้ เกียรติกนั
K : Knowledge : ใฝ่ รู้ ศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนือ่ ง
S : Spirit : จิตอาสา
อาสาร่วมมือ แบ่งปั นช่วยเหลือกันและกัน เป็ นผู้ให้ แก่สว่ นรวม
WE CAN: เราท�ำได้
มุง่ มัน่ ตังใจ
้ ลงมือท�ำอย่างเต็มที่
เมือ่ พนักงานทุกคนมีความเชือ่ ใจกัน ใฝ่ ร้ ู มีจติ อาสา และลงมือท�ำอย่างเต็มที่ จะน�ำพาองค์กรสูค่ วามส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืน
3.2) ดูแลพนักงานอย่างเหมาะสม บริ ษัทให้ ความส�ำคัญกับด้ านสวัสดิการ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพ
ของพนักงาน  
		
ด้ านสวัสดิการ   บริ ษัทมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงคณะท�ำงานด้ านสวัสดิการพนักงานที่มาจากการเลือกตัง้
เพือ่ ส่งเสริมให้ เกิดความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในการดูแลสวัสดิการทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ่ พนักงานในทุกๆ ด้ าน ทังด้
้ านผลตอบแทน และ
การก�ำหนดความก้ าวหน้ าในสายงานให้ กบั พนักงาน สวัสดิการทีจ่ ดั ให้ กบั พนักงาน ได้ แก่ การตรวจสุขภาพประจ�ำปี สวัสดิการประกัน
สุขภาพและประกันชีวติ   สวัสดิการกองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพ โครงการ EJIP สวัสดิการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ สวัสดิการด้ านการ
ศึกษา สวัสดิการอาหารกลางวันให้ กบั พนักงานทีเ่ งินเดือนไม่ถงึ 10,000 บาท ได้ รบั ประทานอาหารฟรี ให้ ชดุ ฟอร์มพนักงาน การจัดกิจกรรม
เพือ่ ส่งเสริมความสามัคคี เช่น งานปี ใหม่ กิจกรรม CSR ให้ พนักงานมีสว่ นร่วม
บริษัทยังได้ ให้ ความส�ำคัญในเรื่องการสร้ างเสริมสุขภาพทังกายและสุ
้
ขภาพใจทีด่ ใี ห้ พนักงาน เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนด้ าน
การออกก�ำลังกาย และได้ จดั สถานทีแ่ ละอุปกรณ์กฬี าส�ำหรับพนักงานในช่วงพัก และช่วงหลังเลิกงาน ได้ แก่ กีฬาปิ งปอง ชมรมฟุตบอล
ในปี 2562 บริษทั ได้ มกี จิ กรรมช่วงเช้ า “Morning Dance” ก่อนเริ่มท�ำงานให้ กบั พนักงานของกลุม่ บริษทั
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ด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย บริษทั ได้ ประกาศ และจัดท�ำเป็ นข้ อปฏิบตั ิ เป็ นคูม่ อื เผยแพร่ให้ กบั พนักงานทุกระดับรับทราบ
รวมถึงมีหน่วยงานด้ านความปลอดภัยในการท�ำงาน โดยมี จป.วิชาชีพประจ�ำบริ ษัทท�ำหน้ าที่วเิ คราะห์ หรื อค้ นหาความเสีย่ งเบื ้องต้ น
ทีอ่ าจเกิดขึ ้น  และมีการจัดท�ำการประเมินความเสีย่ งของบริษทั ทบทวนเป็ นประจ�ำทุกปี
บริษทั ได้ จดั ท�ำมาตรฐานความปลอดภัยในการท�ำงาน เพือ่ ลดการเกิดอันตรายต่อสุขภาพและส่งเสริมความปลอดภัยในการท�ำงาน
ยังถือปฏิบตั มิ าโดยตลอด ดังนี ้
 การอบรมพนักงานใหม่กอ่ นเริ่มงานโดยจัดปฐมนิเทศเบื ้องต้ น และมีการทบทวนเรื่องความปลอดภัยในทุก 3 เดือน
้ และให้ พนักงาน
 การอบรมซ้ อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ มีการอบรมซ้ อมดับเพลิง ในสัดส่วน 40% ของจ�ำนวนพนักงานทังหมด
ทุกคนซ้ อมอพยพหนีไฟปี ละครัง้ เป็ นประจ�ำทุกปี
 การให้ ความรู้ในการท�ำงานอย่างไรให้ ปลอดภัย เช่น การสอนขับรถและการสอบเพือ่ ให้ ได้ รับใบอนุญาต ขับรถโฟล์คลิฟต์
 การอบรมซ้ อมสารเคมีรั่วไหล โดยพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับสารเคมี จะมีการอบรมปี ละ 1 ครัง้
 ตรวจวัดสภาพแวดล้ อมในการท�ำงาน โดยจะมีการตรวจวัดสภาพแวดล้ อมในการท�ำงานกายภาพปี ละ 1 ครัง้ และการตรวจวัด
สภาพแวดล้ อมในการท�ำงานทางเคมี ปี ละ 2 ครัง้
จากสถิตอิ บุ ตั เิ หตุในการท�ำงานของบริษทั ในรอบ 3 ปี ทผี่ า่ นมา ตังแต่
้ ปี 2560 เป็ นต้ นมา พบว่าไม่พบความเจ็บป่ วยจากการท�ำงาน
และไม่เกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขันหยุ
้ ดงาน  รวมถึงไม่มอี บุ ตั เิ หตุถงึ ขันเสี
้ ยชีวติ ขณะทีผ่ ลการตรวจสุขภาพพนักงานของบริษทั ไม่พบว่ามีสงิ่ ผิดปกติ

79

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

3.3) ให้ ความส�ำคัญพัฒนาบุคลากร บริษทั ได้ พจิ ารณาคัดเลือกบุคลากรทีม่ คี วามรู้ความเชีย่ วชาญในงานรับผิดชอบ มีความ
มุง่ มัน่ ตังใจ
้ และมีทศั นคติเชิงบวก โดยยึดหลักเกณฑ์ความเท่าเทียมทางเพศ ศาสนา เชื ้อชาติ ชนชัน้ และผู้ด้อยโอกาส โดยบริษทั คัดเลือก
ด้ วยความเป็ นธรรมและทัดเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยก ตลอดจนผู้พกิ าร เพือ่ เปิ ดโอกาสและสร้ างความภาคภูมใิ จให้ กบั ผู้ด้อย
โอกาส
บริษทั ได้ สง่ เสริมการฝึ กอบรมและพัฒนาศักยภาพให้ กบั พนักงานของกลุม่ บริษทั และบริษทั ย่อย เพือ่ ส่งเสริมให้ เกิดความ
ตระหนักถึงความส�ำคัญในการท�ำงานร่วมกันอย่างสร้ างสรรค์ระหว่างทีมงานและองค์กร สูก่ ารเป็ นอันดับหนึง่ ของประเทศ (We are
number 1) เมือ่ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ วารีนา่ รีสอร์ ท  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขนั ธ์  

We are Number 1
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4) การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษทั ได้ ปฏิบตั มิ าอย่างต่อเนือ่ งในการสร้ างวัฒนธรรมองค์กร เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ พนักงานทุกระดับมีจติ ส�ำนึกในความ
รับผิดชอบและเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม มีสว่ นร่วมในการท�ำกิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นเพือ่ ช่วยพัฒนาและการช่วยเหลือเกื ้อกูล
ร่วมกับชุมชน เพือ่ ส่งเสริมสังคมให้ นา่ อยู่ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องชุมชนโดยรอบโรงงาน ผ่านโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องต่อการด�ำเนินธุรกิจ และเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สิง่ แวดล้ อมและสังคม ดังนี ้
4.1  การให้ ความช่วยเหลือการจ้ างคนในพื ้นที่ บริษทั ได้ ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง โดยโครงการนี ้ได้ ริเริ่มตังแต่
้ ปี 2556 จนถึงปี 2562
มีการจ้ างคนงานในท้ องถิน่ จ�ำนวน 116 คน เพือ่ กระจายรายได้ ให้ สดุ ชุมชน  

4.2  การสนับสนุนสินค้ าและบริการจากชุมชน เพือ่ สร้ างรายได้ ให้ ชมุ ชนอย่างยัง่ ยืน และเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่าง
โรงงานและชุมชนโดยรอบ เช่น การซื ้ออาหารจากชุมชน
การสนับสนุนการซือ
้ อาหารจากชุมชนโดยรอบ

หน่วย : บาท
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การด�ำเนินงานด้านสิง
่ แวดล้อม

5) การผลิตสินค้ า ภายใต้ ความรับผิดชอบต่ อสิ่งแวดล้ อม
บริษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ ผู้บริโภค พนักงาน ตลอดจนผู้เกีย่ วข้ องทังทางตรงและทางอ้
้
อมแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสิง่ แวดล้ อม  ภายใต้ การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึง่ ครอบคลุมเรื่องส�ำคัญตังแต่
้ การเลือกใช้ วตั ถุดบิ   พลังงาน  การขนส่ง
และโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อปุ ทาน และการจัดการวัสดุเหลือใช้ จากกระบวนการผลิต
5.1) โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
บริษทั ด�ำเนินกิจการภายใต้ ความมุง่ มัน่ ของการเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลักเกณฑ์ของ
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ในปี 2559 บริษัทได้ รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ เป็ นโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็ นแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร  
5.2) การใช้ วตั ถุดบิ และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษทั ได้ จดั ท�ำบัญชีรายการใช้ วตั ถุดบิ และทรัพยากร เพือ่ เป็ นส่วนหนึง่ ของแผนการลดการใช้ วตั ถุดบิ หลักและเพิม่ การ
ใช้ วสั ดุรีไซเคิลในกระบวนการผลิต และจัดให้ มโี ครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร และส่งเสริมเครื่องจักรทีใ่ ห้ มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึ ้น
เพือ่ ลดการสูญเสียของโครงการในแต่ละปี ดังนี ้
ผลด�ำเนินการทีผ
่ า่ นมาและแผนงานในการลดการสูญเสีย

2017
โครงการ เปลีย
่ นบอร์ด
ชุดควบคุม TENTION T2

2018

2019

โครงการ วางแผนงานลดการ
ปรับตัง
้ เครือ
่ งใหม่ให้นอ
้ ยทีส
่ ด
ุ

โครงการ กระดาษต้นม้วน และ
ท้ายม้วนให้ได้มากทีส
่ ด
ุ

ลดเปอร์เซ็นต์สญ
ู เสีย จาก 2.5%
เหลือยอดสูญเสียต�ำ่ กว่า 1.37%

ลดเปอร์เซ็นต์สญ
ู เสีย จาก 2%
เหลือยอดสูญเสียไม่เกิน 1.75%

(สามารถลดสูญเสียเฉลีย
่ 5 ตัน/ปี)

(สามารถลดสูญเสียเฉลีย
่ ปี
2017 - 2019) ลดสูญเสีย
ได้เฉลีย
่ 16.88 ตัน / ปี
สามารถลด Waste ในการผลิต
ปี 2019 ได้ที่ 23.64 ตันเป็นเงิน
723,628 บาท / ปี คิดเฉลีย
่
30.60 บาท / Kg

ลดเปอร์เซ็นต์สญ
ู เสีย จาก 1.75%
เหลือยอดสูญเสีย 1.23%
(สามารถลดสูญเสียปี 2019
15.96 ตัน/ปี)
สามารถลด Waste ในการผลิต
ปี 2019 จาก 1.75 % ลงมาเป็น
1.23 % คิดได้ที่ 15.97 ตัน
คิดเป็นเงิน 488,626 บาท / ปี
(คิดเฉลีย
่ 30.60 บาท / Kg

สรุปรวมโครงการ ฯ ปี 2017 –2019
การลดการใช้วต
ั ถุ รวมสามารถ
ลดสูญเสียเฉลีย
่ 25.39 ตัน/ปี
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5.3) การใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ จดั ท�ำฐานข้ อมูลการใช้ พลังงานและมีแผนทบทวนเป็ นประจ�ำทุกปี บริษทั ได้ จดั
ท�ำกิจกรรมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน ย้ อนหลัง 3 ปี ดังนี ้
ปี 2560   บริษทั ได้ เริ่มจัดท�ำโครงการ Solar Rooftop  เพือ่ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ เอง และจากนโยบาย
ของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ เอง ท�ำให้ อปุ กรณ์ที่ใช้ ตดิ ตังมี
้
ราคาลดลง ท�ำให้ ต้นทุนทีค่ าดว่าจะต้ องใช้ ถงึ 70 ล้ านบาท ลดลงเหลือ 30 ล้ านบาท ในขณะทีบ่ ริษทั ประเมิน
ไว้ วา่ ผลจากโครงการติดตัง้ Solar Rooftop  จะลดการใช้ พลังงานได้ 1,226,603.04 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี
ปี 2561 ได้ มกี ารใช้ พลังงานจริงจากโครงการ solar Rooftop มีการใช้ พลังงานต่อตันกระดาษทีใ่ ช้ ลดลงเฉลีย่ ร้ อยละ
1.16 จากปี 2560  เนือ่ งจากมีการใช้ พลังงานเพิม่ มากขึ ้น จากการผลิตภัณฑ์ Flexible packaging ในปี 2560
ประกอบกับมีการผันแปรอัตราค่าไฟ
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ปี 2562 จัดท�ำโครงการเปลีย่ นหลอดไฟแสงสว่างภายในบริษทั เพือ่ ลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริษทั
ผลลัพธ์ทไี่ ด้ จากการด�ำเนินการ สามารถลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าลงคิดเป็ น 73,839.89 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี
หรือ 8.83 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ตันกระดาษทีใ่ ช้   คดิ เป็ นเงินทีป่ ระหยัดได้ จำ� นวน 280,591.57 บาท/ปี   แต่เนือ่ งจาก
ในปี 2562 มีปริมาณการใช้ พลังงานต่อตันการผลิตอยูท่ ี่ 670.82 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ตันกระดาษทีใ่ ช้ เพิม่ ขึ ้น
จากปี 2561 ร้ อยละ 6.84  มาจากการผลิตงานพิมพ์ ดิจติ อล และ Flexible Packaging

6) สินค้ าและบริการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
ธุรกิจด้ านเทคโนโลยีการพิมพ์ เป็ นธุรกิจที่ต้องใช้ ทรัพยากร และการผลิตสินค้ าที่สามารถสร้ างผลกระทบกับสิง่ แวดล้ อมได้
ดังนัน้ บริษทั จึงให้ ความส�ำคัญกับการสัง่ ซื ้อสินค้ า และการผลิตทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม 2 แนวทางส�ำคัญ
แนวทางที่ 1 บริษทั มีการจัดซื ้อสินค้ าทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม มียอดการสัง่ ซื ้อสินค้ าทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม ในแต่ละปี ย้ อนหลัง 3 ปี
ดังนี ้

แนวทางที่ 2  บริ ษัทได้ สง่ เสริ มซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตสินค้ า และบริ การ หรื อ Supplier 1st Tier Suppliers  ที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ น
Green Supplier ผลิตหรื อซื ้อสินค้ าบริ การที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม จ�ำนวน 2 ราย จาก Supplier ที่เป็ น 1st Tier ทังหมดจ�
้
ำนวน
st
11ราย หรื อคิดเป็ น 18.18% ของ Supplier ที่เป็ น 1 Tier ทังหมด
้
Vendor with Green Product

SUPPLIER SELECTION
1st Tier Suppliers ทัง
้ หมด จ�ำนวน 65 ราย

ISO 14001
จ�ำนวน 2 ราย

GI. Mark 2 up

Green Label Product
จ�ำนวน 2 ราย
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7) การจัดการขนส่ งและโลจิสติกส์
การขนส่งและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของโรงงานให้ กบั ลูกค้ า ถือเป็ นหนึง่ ในบริการการจัดเก็บบริหารคลังสินค้ าพร้ อม
กับจัดส่งไปยังปลายทางแบบครบวงจร  เป็ นการบริการให้ กบั ลูกค้ าได้ รับความสะดวกแล้ วยังประหยัดพลังงานโดยรวมด้ วย
ซึง่ ในการจัดส่งสินค้ าให้ กบั ลูกค้ านัน้ บริษทั ได้ วา่ จ้ างผู้ประกอบการ ซึง่ เชีย่ วชาญด้ านขนส่งมารับผิดชอบการจัดส่งด้ วยระบบ
outsource
บริษัทจะใช้ บริษัทขนส่งภายนอกมารับผิดชอบในเรื่ องการจัดส่ง แต่บริษัทได้ น�ำระบบการบริหารจัดการคลังสินค้ า
Warehouse management มาควบคุมดูแลควบคุมบริ ษัทขนส่งที่ให้ บริ การด้ วย โดยน�ำมาตรการความปลอดภัยดูแลการ
ขนส่ง มาถือปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง ได้ แก่
1. ระบบควบคุมความปลอดภัย เช่น ติด GPS หรื อระบบควบคุมความเร็ วและบอกต�ำแหน่งที่ตง  
ั้
2. การอบรมความปลอดภัยและตรวจสอบสภาพรถปี ละ 1 ครัง้
3. ดับเครื่ องยนต์ในขณะจอดรถส่งสินค้ า
4. ตรวจเช็คเครื่ องยนต์เป็ นประจ�ำ 
จากมาตรการดังกล่าว ท�ำให้ รถขนส่งไม่เคยเกิดอุบตั เิ หตุจากการขนส่ง ตังแต่
้ ปี 2556 จนถึงปั จจุบนั บริ ษัทยังได้
เพิ่มประสิทธิภาพขนส่ง ด้ วยการบริ หารเส้ นทางการจัดส่ง เพื่อลดระยะทางและลดจ�ำนวนเที่ยวเปล่า โดยการก�ำหนดเส้ น
ทางการจัดส่งและลดเที่ยวเปล่า พร้ อมกับรณรงค์ให้ รถขนส่งเปลีย่ นมาใช้ ก๊าซธรรมชาติ  และผลจากบริ หารจัดการดังกล่าว
สามารถลดปริ มาณ GHG ที่สง่ ผลกระทบก่อให้ เกิดก๊ าซเรื อนกระจกได้ ตอ่ เนื่อง
บริ ษัทได้ จดั ท�ำโครงการลด GHG มาโดยตลอด โดยมีแผนต่อเนื่องในแต่ละปี ดังนี ้
ผลด�ำเนินการทีผ
่ า่ นมาและแผนงานในการลดการใช้พลังงาน

84

2017

2018

2019

 ตรวจสอบสภาพรถทุกคัน
โดยให้เปลีย
่ นถ่ายน�ำ้ มันเครือ
่ ง
ในระยะทางไม่เกิน
10,000 กิโลเมตร
ั
 ตรวจเช็ค GPS รถทุกคันให้ดบ
เครือ
่ งยนต์ในขณะจอดรถส่ง
สินค้า
 ควบคุม GPS รถทุกคันในอัตรา
ความเร็วไม่เกิน 90 กม./ ชัว
่ โมง
 รณรงค์ให้รถทุกคัน มาใช้กา๊ ซ
 อบรมพนักงานขับรถให้รู้
เส้นทางขับรถทีส
่ ามารถลด
ระยะทางในการสิน
้ เปลือง
เชือ
้ เพลิง
่ รถกลับเทีย
่ วเปล่า
 ลดการวิง

 ตรวจสอบสภาพรถทุกคัน
โดยให้เปลีย
่ นถ่ายน�ำ้ มันเครือ
่ ง
ในระยะทางไม่เกิน
10,000 กิโลเมตร
 ตรวจเช็ค GPS รถทุกคันให้
ดับเครือ
่ งยนต์ในขณะจอดรถ
ส่งสินค้า
 ควบคุม 2018
 GPS รถทุกคันในอัตราความเร็ว
ไม่เกิน 90 กม./ ชัว
่ โมง
 รณรงค์ให้รถทุกคัน มาใช้กา๊ ซ
 อบรมพนักงานขับรถให้รเู้ ส้น
ทางขับรถทีส
่ ามารถลด
ระยะทางในการสิน
้ เปลือง
เชือ
้ เพลิง
่ รถกลับเทีย
่ วเปล่า
 ลดการวิง

 ตรวจสอบสภาพรถทุกคัน
โดยให้เปลีย
่ นถ่ายน�ำ้ มันเครือ
่ ง
ในระยะทางไม่เกิน
10,000 กิโลเมตร
 ตรวจเช็ค GPS รถทุกคันให้
ดับเครือ
่ งยนต์ในขณะจอดรถ
ส่งสินค้า
 ควบคุม 2019
 GPS รถทุกคันในอัตรา
ความเร็วไม่เกิน
90 กม./ ชัว
่ โมง
 รณรงค์ให้รถทุกคัน มาใช้กา๊ ซ
 อบรมพนักงานขับรถให้รเู้ ส้น
ทางขับรถทีส
่ ามารถลดระยะ
ทางในการสิน
้ เปลืองเชือ
้ เพลิง
่ รถกลับเทีย
่ วเปล่า
 ลดการวิง
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8) กระบวนการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้
การบริ หารจัดการของเสียเป็ นอีกหนึง่ ในมาตรการที่บริ ษัทให้ ความส�ำคัญ และมีการบริ หารจัดการ และพัฒนา
กระบวนการด�ำเนินงานมาต่อเนื่อง โดยครอบคลุมในทุกๆ ด้ าน ทังเรื
้ ่ อง การจัดการสารเคมีและวัตถุอนั ตราย การจัดการน� ้ำ
และน� ้ำเสีย และการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
8.1) การจัดการสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
บริษทั มีการคัดแยกสารเคมีอนั ตรายและวัตถุอนั ตราย โดยเริ่มจากการจัดท�ำข้ อมูลรายการสารเคมีและวัตถุ
อันตราย ซึง่ ได้ รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็ นประจ�ำทุกปี และมีการเตรี ยมความพร้ อมในการป้องกันการรั่วไหลของสาร
เคมีอนั ตรายและวัตถุอนั ตรายหรื ออุบตั เิ หตุ โดยได้ วางระบบการจัดการสารเคมีและวัตถุอนั ตรายเพือ่ ป้องกันการรั่วไหลหรื อ
อุบตั ิเหตุ เช่น ก�ำหนดระเบียบปฏิบตั ิเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน ระเบียบปฏิบตั ิการควบคุมและจัดการสารเคมี แผนและรายงาน
การฝึ กซ้ อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกหรื อรั่วไหล ซึง่ จะมีการซ้ อมเป็ นประจ�ำทุกปี และแผนเตรี ยมความพร้ อมและตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ ซึง่ มีการระบุถงึ วิธีการปฏิบตั เิ พื่อความปลอดภัยในการท�ำงาน การระงับเหตุ การแจ้ งเหตุ
ฉุกเฉิน รายชื่อ และเบอร์ โทรศัพท์ส�ำหรับการติดต่อสื่อสาร ตังแต่
้ ปี 2556 เป็ นต้ นมาจนถึงปั จจุบนั ท�ำให้ บริ ษัทไม่เคยเกิด
เหตุการณ์ สารเคมีหรื อวัตถุอนั ตรายรั่วไหลที่ท�ำให้ เกิดผลกระทบต่อพนักงานของบริ ษัทตลอดจนชุมชนและสิ่งแวดล้ อม
ภายนอก
นอกจากมีมาตรการป้องกันแล้ ว  บริ ษัทยังได้ เปลีย่ นแปลงการใช้ วตั ถุดบิ ที่เป็ นอันตราย คือ จัดท�ำโครงการ
เปลี่ยนสารละลายกาวจาก Ethyl Acetate เป็ น water base ซึง่ เริ่ มน�ำมาตังแต่
้ ปี 2556 เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายที่จะ
เกิดจากสารเคมี Ethyl Acetate  โดยในปี 2562 มีสดั ส่วนการใช้ water base ทดแทน Ethyl Acetate ร้ อยละ 63.75 เมื่อ
เทียบกับปี 2561 อยูท่ ี่ร้อยละ 54.14 ซึง่ ได้ ท�ำมากกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ คือร้ อยละ 50  
โครงการเปลี่ยนสารละลายกาวจาก Ethyl Acetate เป็ น water base

บริ ษัทยังได้ เปลี่ยนสารเคมีหมึกพิมพ์ที่มีองค์ประกอบของตะกัว่ เป็ นหมึกถัว่ เหลือง เพื่อลดการใช้ สารเคมีอนั ตราย
ซึง่ ได้ มีการด�ำเนินการมาตังแต่
้ ปี 2556 โดยในปี 2562 มีสดั ส่วนการใช้ Soy-Ink ร้ อยละ 18.51 เมื่อเทียบกับปี 2561 อยูท่ ี่
ร้ อยละ 22.75 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ ที่ร้อยละ 18 (คุณสมบัติของ Soy-Ink แห้ งตัวช้ า ควบคุมสีได้ ยากกว่า
หมึกพิมพ์ฐานน� ้ำมัน)
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8.2) การจัดการน� ้ำและน� ้ำเสีย
ส�ำหรับการจัดการน� ้ำและน� ้ำเสียนัน้ บริ ษัทได้ มีการวางระบบ ด้ วยการจัดท�ำฐานข้ อมูลและมีการทบทวน
โดยผู้บริ หารเป็ นประจ�ำทุกเดือน และมีการบ�ำบัดน� ้ำเสียเบื ้องต้ นและตรวจวัดค่าน� ้ำทุกเดือนก่อนปล่อยออก เพื่อให้ เป็ นไป
ตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ ดังนี ้
ค่า
pH (ค่าความกรด - ด่าง)
S.S. (ค่าสารแขวนลอย)
TDS. (ค่าสารหนัก)
BOD (ค่าออกซิเจน)
COD (ค่าความสกปรกของน้ำ�)
TKN (ค่าไนโตรเจน)
oil &grease (ค่าน้ำ�มันและไขมัน)

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

2017
7.9
48.0
1,043.6
92.1
115.0
62.1
1.3

2018
7.8
94.7
935.0
75.3
178.0
78.1
4.29

2019
7.7
53.50
1,098.50
230.40
570
81.40
1.68

9) การจัดการสภาวะอากาศ
9.1) การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
จากนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจด้ วยการมีสว่ นร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้ อม ด้ วยการ
บริหารจัดการ ทังพลั
้ งงาน การก�ำจัดของเสีย การเลือกใช้ วตั ถุดบิ และผลิตสินค้ าทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม ปี 2562 มีปริมาณ
การปล่อยก๊ าซเรือนกระจกต่อตันกระดาษทีใ่ ช้ เพิม่ ขึ ้นเฉลีย่ 4.25 % เนือ่ งจากมีการใช้ พลังงานเพิม่ มากขึ ้น จากการผลิตภัณฑ์
งานพิมพ์ Digital และผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ Flexible Packaging ที่เป็ นงานพิมพ์โดยใช้ วตั ถุดิบของลูกค้ า บริ ษัทได้ มีการ
จัดท�ำฐานข้ อมูลการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกตามแนวทางขององค์การบริ หารก๊ าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) มีแนวทาง
ในการตรวจวัดทุกปี สถิตใิ นการวัดปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก ตังแต่
้ ปี 2560-ปั จจุบนั

9.2) การจัดการมลภาวะอากาศ
เนื่องจากรูปแบบของอุตสาหกรรมการผลิตของบริ ษัท ไม่ได้ มีการระบายมลพิษจากการปล่อย หรื อการเผา
ไหม้ ก๊าซเชื ้อเพลิง ฝุ่ นละอองส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการผลิตของบริ ษัท มีมลภาวะอากาศที่ส�ำคัญบริ เวณพื ้นที่ท�ำงาน
คือ ฝุ่ นละอองที่เกิดจากขันตอนการอั
้
ดก้ อนกระดาษ และจากการผลิตสินค้ า บริ ษัทจึงได้ จดั ให้ มีการตรวจคุณภาพอากาศ
ปี ละ  2 ครัง้   และได้ ท�ำฐานข้ อมูลมลภาวะทางอากาศ ปริมาณฝุ่ นละออง  กลิน่ เสียง เพือ่ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย
ก�ำหนด และมีโครงการควบคุมและลดฝุ่ นในที่ท�ำงาน สามารถควบคุมฝุ่ นได้ ดีกว่ามาตรฐาน รายละเอียดดังนี ้
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ปี
2560
2561

2562

ตรวจวัดพื้นที่
เครื่องอัดกระดาษ
บริเวณเครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง
เครื่องอัดกระดาษ
เครื่อง Muller2
แผนก office paper
เครื่อง Muller9
แผนก office paper

มาตรฐานฝุ่นละออง

<15 mg/m3

ผลการตรวจวัด
0.13
0.49
1.30
0.44
0.09
0.69
0.10

87

