
Annual Report 2020

รายงานประจำาปี 2563

แผนงานมุ่งสู่การเติบโตอย่างย่ังยืน 

 ตลอดระยะเวลา 66 ปีของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) (TKS) ได้ดำาเนินธุรกิจอยู่บนพ้ืนฐานหลักจริยธรรมและ 
หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี มีความเป็นองค์กรท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือสร้างคุณค่าในการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน

 ด้านการบริหารจัดการเพ่ือความย่ังยืน บริษัทได้ยึดหลักในการดำาเนินธุรกิจตามแผนงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยมุ่งม่ันดำาเนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือสร้างความย่ังยืนอย่างต่อเน่ือง ภายใต้หลักจริยธรรมและการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ยึดม่ันในความ 
เป็นองค์กรท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมตามแนวทางของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก และนำาพาบริษัทไปสู่การพัฒนาการอย่างย่ังยืน (Sustainability Development) โดยบริษัทได้รับเลือกให้เป็น
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)* จากสถาบันส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2559 *โรงงานเชิงนิเวศ (Eco Factory)  
หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมท่ียึดม่ันในการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนด้วยการมุ่งเน้นในเร่ืองของ
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมท้ังภายในและภายนอก
องค์กร ตลอดโซ่อุปทานอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน

 ในการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ TKS ได้ดำาเนินงานครอบคลุม 3 เป้าหมายได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านส่ิงแวดล้อม  ดังน้ี

การดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

 1)  การบริหารจัดการเพ่ือความย่ังยืน

 ในปี 2563 บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายกำากับดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายการดำาเนินการในด้านต่าง ๆ โดยจัดทำาเป็นคู่มือ 
บรรษัทภิบาล รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือนำามาเป็นกรอบการบริหารกิจการอย่างย่ังยืน เพ่ือยกระดับแนวทางการ
กำากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักสากล

Sustainable Development Report
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำ ปี 2563

• การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

• การประกอบกิจการด้วยความยั่งยืน

• การจัดการทรัพยากรบุคคล

• การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

• การผลิตสินค้าภายใต้ความรับผิดชอบ

 ต่อสิ่งแวดล้อม

• สินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

• การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์  

• กระบวนการจัดการของเสียและวัสดุ

 เหลือใช้  

• การจัดการสภาวะอากาศ

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

T.K.S. Technologies Public Company Limited

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

พนักงาน

สังคม ชุมชน 

และสิ่งแวดล้อม

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 

 รายงานประจำาปี/รายงานทางการเงิน/รายงาน

 งบการเงินรายไตรมาส/จดหมายข่าวผู้ถือหุ้นสามัญ

 การสำารวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ  

 การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบ การประชุม 

 การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์

 การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์  เว็บไซต์

   สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

 การประชุม สัมมนา อบรม การปฐมนิเทศ 

 การจัดกิจกรรมต่างๆ  การรับฟังความคิดเห็นและ

 ข้อเสนอแนะ ผ่านกล่องรับข้อคิดเห็น

 สื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Gossip กับเจ๊เม้าท์    

 การส่งเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 ผ่านอีเมลประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ 

 ผู้จัดการโดยตรง  

 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  “TKS WE CAN”  

 จัดกิจกรรม เช่น เวทีสาธารณะ  งานสำาคัญต่างๆ 

 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ คู่มือ รายงานประจำาปี  

 ข่าวสารเผยแพร่  จดหมายข่าว

 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์

 สื่อวีดิทัศน์

 กิจการมีความมั่นคงสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมี

 แผนงานธุรกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน

 ผลการดำาเนินงานด้านการเงินเติบโตขึ้น

 รักษาระดับคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ

 ได้รับความสะดวกและความพึงพอใจ

 ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว

 ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม

 ได้รับการแก้ไข ปรับปรุงสินค้าหรือบริการอย่างดี

 และรวดเร็ว

 การได้รับสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม

 โอกาสในการเลื่อนตำาแหน่งที่สูงขึ้นหรือตำาแหน่งที่ 

 เหมาะสม

 สุขอนามัยที่ดี มีสิ่งอำานวยความสะดวกในสถานที่ทำางาน

 ความทัดเทียมกันในเรื่องโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่

 การงาน

 การอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ

 การจัดสรรเวลาที่ดีในชีวิตการทำางานและชีวิตครอบครัว

	สร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำางาน

 เป็นบริษัท ที่มีการบริหารจัดการด้านชุมชน

 และสิ่งแวดล้อมสามารถจัดการต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

 ตามมาตรฐานสากล 

 การมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญให้กับชุมชน

 และสังคม

 การอบรม สัมมนา กิจกรรมที่สร้างและพัฒนาความรู้

 ความสามารถ

 การสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ	/ความคาดหวัง

คู่ค้า

เจ้าหนี้

คู่แข่ง

  การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบ 

 การประชุม การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์

 การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร   

 เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แบบฟอร์ม Vendor survey form   

 ใบประเมินประจำาปี  รายงานตรวจสอบการจัดซื้อ 

 จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำาปี รายงานการเงิน   

 ข่าวสารเผยแพร่

 การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร   

 เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำาปี รายงานการเงิน   

 ข่าวสารเผยแพร่ 

 การปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่าง 

 เป็นธรรม

 ร่วมกันส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ 

 ร่วมกันป้องกันการผูกขาดทางการค้า

 การดำาเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม  

 โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ดี

 มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี

 ระยะเวลาในการจ่ายเงินเป็นที่ยอมรับตกลงกันได้

 ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา

 ความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ ไม่ปกปิดข้อมูลหรือ 

 ข้อเท็จจริงที่อาจสร้างผลกระทบ

 การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส

 ความร่วมมือกันหากเกิดกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

 ต่อระบบอุตสาหกรรม

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  

 ในปี 2563 บริษัทยังคงสร้างความผูกพันกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดให้มีการส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มหลากหลายช่องทาง
 เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจถึงประเด็นสำาคัญต่างๆ รวมถึงรับข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
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 2)  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

  บริษัทยังคงยึดถือปฏิิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อกำาหนดต่างๆ เพ่ือให้การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ดังน้ี

GMP/HACCP CODEX

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

พระราชบัญญัติสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

CFO
(คาร์บอนฟุุตพริ�นท์องค์กร)

พระราชบัญญัติส่ิงแวดล้อม
พ.ศ. 2535

CFP
(คาร์บอนฟุุตพริ�นท์ผลิตภัณฑ์)

ECO Factory
(โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์)

Green Industry 4 (อุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว)

ISO 14001
(Environment Management)

ISO 9001
(Quality Management)

ISO 27001
(Information Security 

Management)

ISO 22301
(Business Continuity 

Management System)

FSSC22000
(Food Safety

 Management System)

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมจำากัด
ประเทศไทย

ใบอนุญาตต่างๆ

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

FSSC22000

การรับรองด้าน
อาชีีวอนามัย

และความปลอดภัย

การรับรองหรือการจด
ทะเบียนเพ่ือขออนุญาต

ดำาเนินการ

การรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม

การรับรองด้าน
ส่ิงแวดล้อมการเงิน

1 2 3 4

การต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2563 
กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส.
 ได้ผ่านการรับรองแนวร่วมปฏิิบัติ (Collec-
tive Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption 
: CAC) เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และใน
ระหว่างปีบริษัทมีการดำาเนินกิจกรรมดังน้ี
 • อบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจพนักงานใน
ระดับหัวหน้างาน และท้ังน้ียังมีการมอบหมายให้
หัวหน้างานแต่ละหน่วยงานส่ือสารนโยบายการ 
ต่อต้านคอร์รัปชันให้การพนักงานภายในหน่วยงาน
รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิิบัติ
 •  บริษัทมีการส่ือสารนโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชัน และมีการส่ือสารเร่ือง No Gift Policy 
ให้กับคู่ค้าของบริษัท ท้ังน้ียังได้มีการเผยแพร่บน 
website : www.tks.co.th ให้ทราบถึงเจตนารมณ์
ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน

การจัดซืื้�อจัดจ้าง

 บริษัทได้กำาหนดนโยบายการจัดซ้ือ จัดหาใช้เป็นแนวปฏิิบัติในการทำางาน 
โดยกำาหนดให้มีกระบวนการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายมากกว่า 2 ราย ก่อนมีการ
จัดซ้ือจัดจ้างมีการประเมินการให้บริการและคุณภาพเป็นประจำาทุกปี ซ่ึงในการ
จัดซ้ือจัดจ้างกับคู่ค้าจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์

การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

 บริษัทมีนโยบายไม่รับพนักงานท่ีอายุตำา่กว่า 16 ปี เข้าทำางานอย่างเด็ดขาด 
และยังครอบคลุมไปถึงผู้รับเหมา ผู้ให้บริการท่ีทำาธุรกรรมกับบริษัทด้วย

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

 เป็นกระบวนการบริหารในการประเมินถึงภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึน ภายใน
องค์กรของบริษัท และผลกระทบท่ีมีต่อการดำาเนินธุรกิจ อันท่ีจะเป็นแนวทางใน
การสร้างขีดความสามารถในบริษัท ให้มีความยืดหยุ่น เพ่ือการตอบสนองและ
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในการดำาเนินการบริหารดังกล่าวเพ่ือท่ีให้
กิจกรรมการดำาเนินงานของบริษัทดำาเนินต่อไปได้โดยไม่เกิดภาวะหยุดชะงัก
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การดำาเนินงานด้านสังคม

3) การจัดการทรัพยากรบุคคล 

  3.1) สร้างวัฒนธรรมองค์กร บริษัทได้มีการปรับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นหลักปฏิิบัติในการดำาเนินบริหาร 
   จัดการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน 

   T : Trust : เช่ือใจกัน ซ่ืื้อสัตย์ จริงใจ รักษาคำาพูด มีความรับผิดชอบ  เคารพและให้เกียรติผู้อ่ืน
   K : Knowledge : ใฝ่รู้ ศึกษา เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ือง
   S : Spirit : จิตอาสา สามัคคี แบ่งปัน ช่วยเหลือกันและกัน มีความเป็นนำ�าหน่ึงใจเดียวกัน ร่วมมือ ร่วมใจ   

    สร้างสรรค์ส่ิงดีๆ
   WE CAN: เราทำาได้ มุ่งม่ันตั�งใจ เช่ือม่ันว่าเราทำาได้ และลงมือทำาอย่างเต็มท่ี

   เม่ือพนักงานทุกคนมีความเช่ือใจกัน ใฝ่รู้ มีจิตอาสา และลงมือทำาอย่างเต็มท่ี จะนำาพาองค์กรสู่ความสำาเร็จอย่างย่ังยืน 

  3.2) ดูแลพนักงานอย่างเหมาะสม บริษัทให้ความสำาคัญกับด้านสวัสดิการ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพ 
   ของพนักงาน  

• ด้านสวัสดิการ บริษัทมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงคณะทำางานด้านสวัสดิการพนักงานท่ีมาจากการเลือกต้ัง 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรว่มมือร่วมใจของพนกังานในการดแูลสวัสดิการท่ีเป็นประโยชนต่์อพนักงานในทกุๆ ด้าน  
ท้ังด้านผลตอบแทน และการกำาหนดความก้าวหน้าในสายงานให้กับพนักงาน สวัสดิการท่ีจัดให้กับพนักงานได้แก่ 
การตรวจสุขภาพประจำาปี สวัสดิการประกันสุขภาพและประกันชีวิต สวัสดิการกองทุนสำารองเล้ียงชีพ โครงการ EJIP 
สวัสดิการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ สวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการอาหารกลางวันให้กับพนักงาน
ท่ีเงินเดือนไม่ถึง 11,000 บาท ได้รับประทานอาหารฟรี ให้ชุดฟอร์มพนักงาน การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความ
สามัคคี เช่น งานปีใหม่ กิจกรรม CSR ให้พนักงานมีส่วนร่วม 

 บริษัทยังได้ให้ความสำาคัญในเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพท้ังกายและสุขภาพใจท่ีดีให้พนักงาน เพ่ือส่งเสริม 
และสนับสนุนด้านการออกกำาลังกาย และได้จัดสถานท่ีและอุปกรณ์กีฬาสำาหรับพนักงานในช่วงพัก และช่วงหลัง
เลิกงาน ได้แก่ กีฬาปิงปอง ชมรมฟุตบอล ชมรมแบตมินตัน ในปี 2563 บริษัทได้มีกิจกรรมช่วงเย็น  “Evening  
Dance” หลังเลิกทำางาน ให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัท ได้ออกกำาลังกายเพ่ือสุขภาพท่ีแข็งแรงและป้องกัน 
โรคออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome)
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• ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย บริษัทได้ประกาศ และจัดทำาเป็นข้อปฏิิบัติ เป็นคู่มือความปลอดภัยเผยแพร่ให้
กับพนักงานทุกระดับรับทราบ รวมถึงมีหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำางาน โดยมี จป.วิชาชีพประจำาบริษัท
ทำาหน้าท่ีวิเคราะห์ หรือค้นหาความเส่ียงเบ้ืองต้นท่ีอาจเกิดข้ึน  และมีการจัดทำาการประเมินความเส่ียงของบริษัท
ทบทวนเป็นประจำาทุกปี 

บริษัทได้จัดทำามาตรฐานความปลอดภัยในการทำางาน เพ่ือลดการเกิดอันตรายต่อสุขภาพและส่งเสริมความปลอดภัยในการ
ทำางาน ได้ถือปฏิิบัติมาโดยตลอด ดังน้ี 

- การอบรมพนักงานใหม่ก่อนเร่ิมงานโดยจัดปฐมนิเทศเบ้ืองต้น 
- การอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ มีการอบรมซ้อมดับเพลิง ในสัดส่วน 40% ของจำานวนพนักงานท้ังหมด และให้ 

  พนักงานทุกคนซ้อมอพยพหนีไฟปีละคร้ังเป็นประจำาทุกปี ยกเว้นปี 2563 ได้จัดทำาหนังสือแจ้งสำานักสวัสดิการและคุ้มครอง 
  แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ขอยกเว้นไม่ได้ดำาเนินฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำาปี 2563  เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค  
  COVID-19  

- การให้ความรู้ในการทำางานอย่างไรให้ปลอดภัย เช่น การสอนขับรถและการสอบเพ่ือให้ได้รับใบอนุญาต ขับรถโฟล์คลิฟท์
- การอบรมซ้อมสารเคมีร่ัวไหล โดยพนักงานท่ีปฏิิบัติงานเก่ียวกับสารเคมี จะมีการอบรมปีละ 1 คร้ัง
- ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำางาน โดยจะมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำางานกายภาพปีละ 1 คร้ัง และการตรวจ 

  วัดสภาพแวดล้อมในการทำางานทางเคมี ปีละ 2 คร้ัง 

จากการประเมินอัตราความถ่ีการบาดเจ็บ (Injure Frequency Rate = I.F.R) และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ(Injury 
Severity Rate = I.S.R) ในการทำางานของบริษัท ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา ต้ังแต่ปี 2561 เป็นต้นมา พบว่า อัตราความถ่ีการบาดเจ็บ (I.F.R.) 
มีแนวโน้มลดลงต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ส่วนอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ(I.S.R) ไม่พบ

3.3) การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความเช่ียวชาญในงานรับผิดชอบ มีความมุ่ง
ม่ันต้ังใจ และมีทัศนคติเชิงบวก โดยยึดหลักเกณฑ์
ความเท่าเทียมทางเพศ ศาสนา เช้ือชาติ ชนช้ัน และ
ผู้ด้อยโอกาส โดยบริษัท คัดเลือกด้วยความเป็นธรรม
และทัดเทียมกัน ไม่เลือกปฏิิบัติ ไม่แบ่งแยก ตลอดจน
ผู้พิการ เพ่ือเปิดโอกาส และสร้างความภาคภูมิใจให้
กับผู้ด้อยโอกาส

  บริษัทฯได้ส่งเสริมการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัทและ
บริษัทย่อย ซ่ึงในปี 2563 เน้นเร่ือง การฝึกอบรม
เน้นระบบทบทวนมาตรฐานระบบบริหารงาน ให้กับ
พนักงาน  และเป็นช่วงของการควบรวมกิจการ จึงได้
จัดอบรม Sharing    knowledge  ระหว่างกันกับกลุ่ม 
บริษัทและบริษัทย่อย

Summary	IFR	หรือ	ISR	ย้อนหลัง	3	ปีSummary	IFR	หรือ	ISR	ย้อนหลัง	3	ปี
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4. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

  บริษัทได้ปฏิิบัติมาอยา่งต่อเน่ืองในการสรา้งวัฒนธรรมองคก์ร เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำานึกในความรับผิดชอบและ
เป็นส่วนหน่ึงของสังคม มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม และการแสดงความคิด
เห็นเพ่ือช่วยพัฒนาและการชว่ยเหลือเก้ือกูลร่วมกับชุมชน เพ่ือส่งเสริมสังคมให้
น่าอยู่ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชนโดยรอบโรงงาน ผ่าน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องต่อการดำาเนินธุรกิจ และเพ่ือประโยชน์
ต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม ดังน้ี

  1)  การให้ความช่วยเหลือการจ้างคนในพื�นท่ี บริษัทได้ปฏิิบัติ
อย่างต่อเน่ือง โดยโครงการน้ีได้ริเร่ิมต้ังแต่ปี 2556 จนถึงปี 2562 มีการจ้างคน
งานในท้องถ่ิน จำานวน 116 คน เพ่ือกระจายรายได้ให้สุดชุมชน    

  2) การสนับสนุนสินค้าและบริการจากชุมชน เพ่ือสร้างรายได้
ให้ชุมชนอย่างย่ังยืน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโรงงานและ
ชุมชนโดยรอบ เช่น การซ้ืออาหารจากชุมชน 

 ข้อมูล	 2561	 2562	 2563

 พนักงานในจังหวัดสมุทรสาคร 131 116 117

 พนักงานรวมทั�งหมด 616 622 549

 คิดเป็นร้อยละ 21 19 21

ตารางแสดงการจ้างงานในพ้ืนท่ี
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เพ่ิมของดี (%Yield) จากการ
ปฏิิบัติงานให้ได้ท่ี 97.5%

โครงการ เปล่ียนบอร์ด
ชุดควบคุม TENTION T2

ในปี 2563 สามารถเพ่ิมกระดาษ
ในการผลิตได้ 3.44 ตัน/ปี
คิดเป็นเงิน 105,264 บาท/ปี

ในปี 2563 สามารถเพ่ิมกระดาษ
ในการผลิตได้ 3.44 ตัน/ปี
คิดเป็นเงิน 105,264 บาท/ปี

เพ่ิมของดีจากการปรับปรุง
การ Set up ให้ได้ 98%

โครงการ ปรับปรุงเคร่ืองจักร
เคร่ือง MM1, MM2 กระดาษปอนด์

ผลดำาเนินการท่ีผ่านมาเป้าหมายคือการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการวัตถุดิบ

เพ่ิมของดี (%Yield) จากการ
ปฏิิบัติงานให้ได้ท่ี 98.25%

 โครงการ วางแผนงานลดการ
ปรับต้ังเคร่ืองใหม่ให้น้อยท่ีสุด

 (สามารถลดสูญเสียเฉล่ียปี 
2017 - 2019) ลดสูญเสีย 

ได้เฉล่ีย  16.88 ตัน / ปี

2561 2562 2563

สามารถลด Waste ในการผลิต 
ปี 2563 ได้ท่ี 23.34 ตัน เป็นเงิน      

714,204 บาท / ปี คิดเฉล่ีย 
30.60 บาท / Kg

การดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม

 5) การผลิตสินค้า ภายใต้ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

 บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้บริโภค พนักงาน ตลอดจนผู้เก่ียวข้องท้ังทางตรงและทางอ้อมแสดงความรับผิดชอบต่อ 
ส่ิงแวดล้อม ภายใต้การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึงครอบคลุมเร่ืองสำาคัญ ต้ังแต่การเลือกใช้วัตถุดิบพลังงาน การขนส่ง 
และโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน การจัดการวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต และบริษัทได้เปิดเผยนโยบายระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 
14001) ให้กับผู้เก่ียวข้อง โดยยึดม่ันในหลักการและแนวทางปฏิิบัติงานตามประกาศ เร่ือง นโยบายระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) 

  5.1) โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)  

  บริษัทดำาเนินกิจการภายใต้ความมุ่งม่ันของการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักเกณฑ์ของ
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)  ในปี 2559 บริษัท ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร  

  5.2) การใช้วัตถุดิบและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

  บริษัทได้จัดทำาบัญชีรายการใช้วัตถุดิบและทรัพยากร เพ่ือเป็นแนวทางในการลดการสูญเสียท่ีควบคุมได้  ซ่ึงเป็นแผนลด
การใช้วัตถุดิบหลัก โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการวัตถุดิบในกระบวนการผลิต และจัดให้มีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจักร 
ส่งเสริมเคร่ืองจักรท่ีให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เพ่ือลดการสูญเสียของโครงการในแต่ละปี ดังน้ี

  5.3) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้จัดทำาฐานข้อมูลการใช้พลังงานและมีแผนทบทวนเป็นประจำาทุกปี บริษัทได้
จัดทำากิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ย้อนหลัง 3 ปี ดังน้ี 

  ปี 2561 ได้มีการใช้พลังงานจริงจากโครงการ solar Rooftop มีการใช้พลังงานต่อตันกระดาษท่ีใช้ ลดลงเฉล่ียร้อยละ 1.16 
จากปี 2560  เน่ืองจากมีการใช้พลังงานเพ่ิมมากข้ึน จากการผลิตภัณฑ์ Flexible packaging ในปี 2560 ประกอบกับมีการผันแปร
อัตราค่าไฟ

  ปี 2562  จัดทำาโครงการเปล่ียนหลอดไฟแสงสว่างภายในบริษัท เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริษัท ผลลัพธ์ท่ี
ได้จากการดำาเนินการ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงคิดเป็น 73,839.89 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี หรือ 8.83 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ตันกระดาษ
ท่ีใช้  คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได้จำานวน 280,591.57 บาท/ป ีแต่เน่ืองจากในป ี2562 มีปริมาณการใชพ้ลังงานตอ่ตันการผลติอยู่ท่ี 670.82 
กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ตันกระดาษท่ีใช้ เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ร้อยละ 6.84  มาจากการผลิตงานพิมพ์ ดิจิตอล และ Flexible Packaging 
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  ปี 2563  บริษัทได้เข้าร่วม “โครงการนำาร่องมาตรการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำาหรับ ผู้ผลิตและ 
ผู้จำาหน่ายพลังงาน (EERS)” และได้ดำาเนินการมาตรการปรับต้ังความถ่ี VSD ของมอเตอร์เคร่ืองสูบนำ้าเย็นด้าน Secondary Chiller 
Pump  (SCHP) ท่ีความถ่ี 35Hz  ซ่ึงผลลัพธ์ สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลงคิดเป็น 91,495.50 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี หรือ 
12.04 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ตันกระดาษท่ีใช้  คิดเป็นเงินท่ีประหยัดได้จำานวน 341,278.37 บาท/ปี  แต่เน่ืองจากในปี 2563 มีปริมาณการใช้
พลังงานต่อตันการผลิตอยู่ท่ี 750.93 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ตนักระดาษท่ีใช้ เพ่ิมข้ึนจากป ี2562 ร้อยละ 17.73  ซ่ึงมาจากผลิตงานพิมพ์ดิจิตอล

แนวทางท่ี 2  บริษัทได้ส่งเสริมซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตสินค้าและบริการ หรือ Supplier 1st Tier Suppliers  ท่ีมีคุณสมบัติเป็น 
 Green Supplier ผลิตหรือซ้ือสินค้าบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม จำานวน 2 ราย จาก Supplier ท่ีเป็น 1st Tier ท้ังหมดจำานวน  
 11 รายหรือคิดเป็น 18.18% ของ Supplier ท่ีเป็น 1st Tier ท้ังหมด 

ตารางแสดงค่าพลังงานไฟฟ้า (kWh)

(kWh)

kWh / ตันกระดาษท่ีใช้

ตารางแสดง SEC ผลิตภัณฑ์ 
(kWh/ตันกระดาษท่ีใช้)
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เพิ่มข้้นจากปี	256
2	=	17.73%

ผู้ขายท่ีมีผลิตภัณฑ์สำาหรับส่ิงแวดล้อม

การเลือกซััพพลายเออร์
ซััพพลายเออร์ ช้ัน 1 ท้ังหมด จำานวน 65 ราย

GI. Mark 2 upISO 14001
จำานวน 2 ราย

สินค้าฉลากเขียว
จำานวน 2 ราย

 6) สินค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ธุรกิจด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ เป็นธุรกิจท่ีต้องใช้ทรัพยากรและการผลิตสินค้าท่ีสามารถสร้างผลกระทบกับส่ิงแวดล้อมได้  
ดังน้ันบริษัทจึงให้ความสำาคัญกับการส่ังซ้ือสินค้า และการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 2 แนวทางสำาคัญ 

แนวทางท่ี 1 บริษัทมีการจัดซ้ือสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มียอดการส่ังซ้ือสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ในแต่ละปี  
 ย้อนหลัง 3 ปี ดังน้ี
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รายงานประจำาปี 2563

7) การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์

การขนสง่และการจดัส่งผลิตภัณฑ์ของโรงงานใหกั้บลูกค้า ถือเป็นหน่ึงในบรกิารการจัดเก็บบริหารคลังสินค้าพร้อมกับจัดส่งไป
ยังปลายทางแบบครบวงจร  เปน็การบริการให้กับลูกค้าได้รับความสะดวกแลว้ยังประหยัดพลังงานโดยรวมดว้ย  ซ่ึงในการจดัส่งสินค้า
ให้กับลูกค้าน้ัน บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประกอบการ ซ่ึงเช่ียวชาญด้านขนส่งมารับผิดชอบการจัดส่งด้วยระบบ outsource 

 บริษัทจะใชบ้ริษัทขนส่งภายนอกมารบัผิดชอบในเร่ืองการจดัส่ง แต่บริษัทได้นำาระบบการบรหิารจัดการคลงัสินค้า Warehouse 
management มาควบคุมดูแลควบคุมบริษัทขนส่งท่ีให้บริการด้วย โดยนำามาตรการความปลอดภัยดูแลการขนส่ง มาถือปฏิิบัติอย่าง
ต่อเน่ือง ได้แก่

1. ระบบควบคุมความปลอดภัย เช่น ติด GPS หรือระบบควบคุมความเร็วและบอกตำาแหน่งท่ีต้ัง  
2. การอบรมความปลอดภัยและตรวจสอบสภาพรถปีละ 1 คร้ัง
3. ดับเคร่ืองยนต์ในขณะจอดรถส่งสินค้า
4. ตรวจเช็คเคร่ืองยนต์เป็นประจำา 
5. มีการวางแผนการจัดส่งโดยดูปริมาณงานแต่ละเส้นทาง

จากมาตรการดังกล่าว ทำาให้รถขนส่งไม่เคยเกิดอุบติัเหตุจากการขนส่ง ต้ังแต่ป ี2556 จนถึงปัจจุบนั บริษทัยังได้เพ่ิมประสิทธิภาพ
ขนส่ง ด้วยการบริหารเส้นทางการจัดส่ง เพ่ือลดระยะทางและลดจำานวนเท่ียวเปล่า โดยการกำาหนดเส้นทางการจัดส่งและลดเท่ียวเปล่า
พร้อมกับรณรงค์ให้รถขนส่งเปล่ียนมาใช้ก๊าซธรรมชาติ  และผลจากบริหารจัดการดังกล่าว สามารถลดปริมาณ GHG ท่ีส่งผลกระทบ
ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้ต่อเน่ือง 

บริษัทได้จัดทำาโครงการลด GHG มาโดยตลอด โดยมีแผนต่อเน่ืองในแต่ละปี ดังน้ี

2018
• ตรวจสอบสภาพรถทุกคัน โดยให้เปล่ียนถ่ายนำ�ามันเคร่ือง 
 ในระยะทางไม่เกิน 10,000 กิโลเมตร
• ตรวจเช็็ค GPS รถทุกคันให้ดับเคร่ืองยนต์ในขณะจอดรถ 
 ส่งสินค้า
• ควบคุม 2018
• GPS รถทุกคันในอัตราความเร็วไม่เกิน 90 กม./ ช่ั็วโมง
• รณรงค์ให้รถทุกคัน มาใช้็ก๊าซ 
• อบรมพนักงานขับรถให้รู้เส้นทางขับรถท่ีสามารถลดระยะ 
 ทางในการสิ�นเปลืองเชื็�อเพลิง
• ลดการว่ิงรถกลับเท่ียวเปล่า

2020
• ตรวจสอบสภาพรถทุกคัน โดยให้เปล่ียนถ่ายนำ�ามันเคร่ือง 
 ในระยะทางไม่เกิน 10,000 กิโลเมตร
• ตรวจเช็็ค GPS รถทุกคันให้ดับเคร่ืองยนต์ในขณะจอดรถส่ง 
 สินค้า
• ควบคุม GPS รถทุกคันในอัตราความเร็วไม่เกิน 90 กม./  
 ช่ั็วโมง
• รณรงค์ให้รถทุกคัน มาใช้็ก๊าซ 
• อบรมพนักงานขับรถให้ รู้ เส้นทางขับรถท่ีสามารถลด 
 ระยะทางในการสิ�นเปลืองเชื็�อเพลิง
• ลดการว่ิงรถกลับเท่ียวเปล่า
• จัดเรียงสินค้าตามลำาดับเส้นทางการส่งสินค้า ส่งตามท่ี 
 วางแผนเส้นทางไว้ เพ่ือลดในการสิ�นเปลืองเชื็�อเพลิง
• มีการวางแผนการจัดส่ง ดูปริมาณงานแต่ละเส้นทางเพ่ือ 
 สามารถวางแผนการเดินรถในเส้นทางท่ีงานน้อยสามารถ 
 รวมไปกับเส้นทางท่ีใกล้เคียงเพ่ือลดการใช้็รถ

2019
• ตรวจสอบสภาพรถทุกคัน โดยให้เปล่ียนถ่ายนำ�ามันเคร่ือง 
 ในระยะทางไม่เกิน 10,000 กิโลเมตร
• ตรวจเช็็ค GPS รถทุกคันให้ดบัเคร่ืองยนต์ในขณะจอดรถส่ง 
 สินค้า
• ควบคุม 2019
• GPS รถทุกคันในอัตราความเร็วไม่เกิน 90 กม./ ช่ั็วโมง
• รณรงค์ให้รถทุกคัน มาใช้็ก๊าซ 
• อบรมพนักงานขับรถให้รู้เส้นทางขับรถท่ีสามารถลดระยะ 
 ทางในการสิ�นเปลืองเชื็�อเพลิง
• ลดการว่ิงรถกลับเท่ียวเปล่า

ผลการดำาเนินงานท่ีผ่านมาและแผนการลดพลังงาน
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8) กระบวนการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ 

 การบริหารจัดการของเสียเป็นอีกหน่ึงในมาตรการท่ีบริษัทให้ความสำาคัญ และมีการบริหารจัดการ และพัฒนากระบวนการ
ดำาเนินงานมาต่อเน่ือง โดยครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ท้ังเร่ือง การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย การจัดการนำ้าและนำ้าเสีย และการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

  8.1) การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย 

  บริษัทมีการคัดแยกสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย โดยเร่ิมจากการจัดทำาข้อมูลรายการสารเคมีและวัตถุอันตราย  
ซ่ึงได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเป็นประจำาทุกปี  และมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการร่ัวไหลของสารเคมีอันตรายและวัตถุ
อันตรายหรืออุบัติเหตุ โดยได้วางระบบการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายเพ่ือป้องกันการร่ัวไหลหรืออุบัติเหตุ เช่น กำาหนดระเบียบ
ปฏิิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ระเบียบปฏิิบัติการควบคุมและจัดการสารเคมี แผนและรายงานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกหรือ 
ร่ัวไหล ซ่ึงจะมีการซ้อมเป็นประจำาทุกปี และแผนเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ ซ่ึงมีการระบุถึงวิธีการ
ปฏิิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการทำางาน การระงับเหตุ การแจ้งเหตุฉุกเฉิน รายช่ือ และเบอร์โทรศัพท์สำาหรับการติดต่อส่ือสาร ต้ังแต่ปี 
2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทำาให้บริษัทไม่เคยเกิดเหตุการณ์สารเคมีหรือวัตถุอันตรายร่ัวไหลท่ีทำาให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานของ
บริษัทตลอดจน ชุมชน และส่ิงแวดล้อมภายนอก

นอกจากมีมาตรการป้องกันแล้ว  บริษัทยังได้เปล่ียนแปลงการใช้วัตถุดิบท่ีเป็นอันตราย คือ จัดทำาโครงการเปล่ียนสารละลาย
กาวจาก Ethyl Acetate เป็น water base ซ่ึงเร่ิมนำามาต้ังแต่ปี 2556 เพ่ือลดความเส่ียงจากอันตรายท่ีจะเกิดจากสารเคมี Ethyl Acetate  
โดยในปี 2563 มีสัดส่วนการใช้ water base ทดแทน Ethyl Acetate ร้อยละ 65.68 เม่ือเทียบกับปี 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 63.75  ซ่ึงได้ทำา
มากกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้คือร้อยละ 50  

 บริษัทยังได้เปล่ียนสารเคมีหมึกพิมพ์ท่ีมีองค์ประกอบของตะก่ัว เป็นหมึกถ่ัวเหลือง เพ่ือลดการใช้สารเคมีอันตราย ซ่ึงได้มี
การดำาเนินการมาต้ังแต่ปี 2556 โดยในปี 2563 มีสัดส่วนการใช้ Soy-Ink ร้อยละ 18.51 เม่ือเทียบกับ ปี 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 22.75 ซ่ึง
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ท่ีร้อยละ 20  เน่ืองจากคุณสมบัติของ Soy-Ink แห้งตัวช้า ควบคุมสีได้ยากกว่าหมึกพิมพ์ฐานนำ้ามัน

การใช้ฐานนำา้เพ่ือทดแทนโครงการ Ethyl Acetate
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  8.2) การจัดการนำ�าและนำ�าเสีย 

  สำาหรับการจัดการนำ้าและนำ้าเสียน้ัน บริษัทได้มีการวางระบบด้วยการจัดทำาฐานข้อมูลและมีการทบทวนโดยผู้บริหารเป็น
ประจำาทุกเดือน และมีการบำาบัดนำ้าเสียเบ้ืองต้นและตรวจวัดค่านำ้า ทุกเดือนก่อนปล่อยออก เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำาหนดไว้ 
ดังน้ี

pH  (ค่าความกรด - ด่าง)

TDS. (ค่าสารหนัก) : mg/l

BOD (ค่าออกซิเจน) : mg/l

5.5-9.0

3,000

500

7.7

977.5

151.6

7.7

915.0

275.0

7.5

625.0

154.0

ค่า ค่ามาตรฐาน 2561 2562 2563

9) การจัดการสภาวะอากาศ 

  9.1) การปล่อยก๊าซื้เรือนกระจก 

จากนโยบายในการดำาเนินธุรกิจด้วยการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการ ท้ังพลังงาน 
การกำาจัดของเสีย การเลือกใช้วัตถุดิบ และผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม สำาหรับปี 2563  มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อตันกระดาษท่ีใช้ เพ่ิมข้ึน เฉล่ีย 18.46 % เน่ืองจากมีการใช้พลังงานเพ่ิมมากข้ึน จากการผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ดิจิตอล บริษัทได้มี
การจัดทำาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีแนวทางในการ 
ตรวจวัดทุกปี สถิติในการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต้ังแต่ปี 2561-ปัจจุบัน
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  9.2)  การจัดการมลภาวะอากาศ 

บริษัทมีการติดตามตรวจสอบและควบคุมดูแลสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง จำานวน 7 ปล่อง จำานวน 3 
พารามิเตอร์ โดยมีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พรบ.2549 เร่ืองกำาหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบาย
ออกจากโรงงาน และกำาหนดตรวจวัดคุณภาพอากาศปีละ 2 คร้ัง สำาหรับปี 2563 ค่า TSP ดีกว่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม 97.3% ค่า SO2 ดีกว่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 99.7 ค่า Xylene ดีกว่ามาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม 99.5% มีการประเมินผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมไม่พบค่าเกินมาตรฐานท่ีกฎหมายกำาหนด
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ความรับผิดชอบ
ต่อส่ิงแวดล้อม และสังคม
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คุณจุติพันธ์ุ มงคลสุธี รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำากัด  
มอบของบริจาคให้กับโรงเรียน บ้านสันดาป   
ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร ได้แก่ อุปกรณ์กีฬา  
กระดาษถ่ายเอกสาร เก้าอี�เลคเช็อร์ ตู้วางเอกสาร 
และทุนการศึกษา รวมมูลค่า 40,522 บาท เม่ือ 
วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ผู้บริหารและพนักงานร่วมทำาความ
สะอาดรอบโรงงาน และเป็นส่วนหน่ึง 
ในการลดฝุุ่�นละออง PM 2.5 ให้กับ
ชุ็มช็น ในวันท่ี 18 มกราคม 2563

Big Cleaning Day

Our Process 

02

01

บรษัิทยังคงดำาเนินธุุรกิจด้วยความรบัผิดชีอบต่อส่ิงแวดล้อม
และสังคม โดยเริม่จากภายในองค์กรและภายในชุีมชีนโดยรอบ
แล้ว และยังขยายความรับผิดชีอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม
ภายนอกด้วย (From Corporate Environmental & Social 
Responsibility to Community Environmental & Social 
Responsibility) โดยได้จัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม
อย่างต่อเน่ือง
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โครงการ T.K.S. ปันสุข คุณจุติพันธ์ุ มงคลสุธี
กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร TKS มอบอาหาร
กล่องและหน้ากากอนามัยให้กับชุ็มช็นวัดโคกขาม
ในวันท่ี  1 มิ.ย. 63

คุณจุติพันธ์ุ มงคลสุธี รักษาการกรรมการ 
ผู้จัดการ และผู้บริหาร TKS มอบหน้ากากผ้า 
จำานวน 2 ผืนพร้อมเจลแอลกอฮอล์ 
1 หลอด ให้กับพนักงาน TKS Group   
วันท่ี 30 มี.ค. 63
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04
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ร่วมทำาบุญทอดกฐิินประจำาปี ณ วัดโคกขาม    
เม่ือวันท่ี  8 ต.ค. 63 ยอดบริจาค 14,476 บาท

โครงการบริจาคโลหิต ประจำาปี 2563  
วันท่ี 11 สิงหาคม 2563 ณ สำานักงานนิคม
อุตสาหกรรม ร่วมกับ ภาควิช็าเวช็ศาสตร์
การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์
ศิริราช็พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
จัดกิจกรรมบริจาคเลือด

โครงการ “ขยับวันละนิดจิตเจ่มใส” กิจกรรมเต้น
ซุมบ้า บริเวณหน้าโดมหลังเวลาเลิกงาน เพ่ือให้
พนักงานผ่อนคลายความเครียด และ มีสุขภาพ
ท่ีแข็งแรง
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เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2563 บริษัท ที.เค.เอส. 
สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำากัด ร่วมกับ วิทยาลัย
เทคนคิสมุทรสาคร เขา้ร่วมโครงการอบรมเช็งิปฏิิบัติ
การพัฒนาครูผู้นิเทศก์และครูฝึุ่กในสถานประกอบ
การอีกทั�งยังร่วมลงนาม ข้อบันทึกตกลงระหวา่งกัน  
MOU ได้ร่วมวางแผนในการจัดการอาชี็วศึกษาและ 
ฝึุ่กอบรมทักษะวิช็าชี็พ เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
และตอบโจทย์ความต้องการในตลาดแรงงาน

ตัวแทนกลุ่มบริษัท ที.เค.เอส.  ได้เดนิทางไปมอบป้าย
ไวนิลโฆษณาและสติ�กเกอร์โลโก้ ท่ีทางกลุ่มบริษัท 
ที.เค.เอส. ได้ออกแบบให้กับร้าน "ขนมตะโก้ แม่แตง
อ่อน"  อร่อยหอมหวาน สีสันสวยงาม ตามต้น
ตำาหรับไทย ณ ตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์ 
เพ่ือสนบัสนุนกับร้านค้าชุ็มช็น ช่็วยเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ชุ็มช็น ให้เป็นท่ีรู้จักมากย่ิงขึ�น ช่็วยกระจายรายได้
สู่ชุ็มช็น ร่วมด้วยช่็วยกันสร้างชุ็มช็นวิถีแห่งความ
สุขแบบย่ังยืน
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Our Process 
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