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แผนงานมุ่งสู่การเติบโตอย่างย่ังยืน 

แผนง�นก�รพฒัน�อย่�งยั่นยนื (Sustainable Development Roadmap) 
ของบรษิทั ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจำ�กดั (มห�ชน) มุง่มั่นดำ�เนนิธรุกจิ
อย่�งมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้�งคว�มยั่งยืนอย่�ง 
ต่อเนื่อง ภ�ยใต้หลกัจรยิธรรมและก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รที่ด ียดึมั่น
ในก�รดำ�เนนิธรุกจิ และคว�มเป็นองค์กรที่รบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งควบคูไ่ปกบัก�รคำ�นงึถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่
ทั้งภ�ยในและภ�ยนอก เพื่อเป็นหลกัปฏบิตัใินก�รขบัเคลื่อนสูค่ว�ม
ยั่งยนื โดยยดึเป้�หม�ย 3 องค์ประกอบหลกั ด้�นเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยมพีฒัน�ก�รต�มลำ�ดบั 

บริษัท มีคว�มมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้�หม�ย เพื่อก�รพัฒน�ไปสู่
ม�ตรฐ�นคว�มยั่งยืน โดยบริษัทได้รับก�รรับรองจ�กสภ�
อตุส�หกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นโรงง�นอตุส�หกรรมเชงินเิวศ 
หรอื Eco Factory แห่งแรกในจงัหวดัสมทุรส�คร ตั้งแต่เดอืนกนัย�ยน 
2559 และได้ใบรบัรองอตุส�หกรรมสเีขยีว (Green Industry) ระดบัที่ 
3 ระบบสีเขียว (Green System) เกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�ร 
สิ่งแวดล้อมอย่�งเป็นระบบ มกี�รตดิต�มประเมนิผลและทบทวนเพื่อ
ก�รพฒัน�อย่�งต่อเนื่องและในปี 2560 ได้ก�รรบัรองอตุส�หกรรม 
สเีขยีว (Green Industry) ระดบั 4 วฒันธรรมสเีขยีว (Green Culture) 
คอืก�รที่ทกุคนในองค์กรให้คว�มร่วมมอืร่วมใจดำ�เนนิง�นอย่�งเป็น
มติรกบัสิ่งแวดล้อมในทกุด้�นของก�รประกอบกจิก�รจนกล�ยเป็น
ส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองค์กร 

เป้าหมายในการขับเคล่ือนสู่ความย่ังยืน
เป้�หม�ยในเชิงเศรษฐกิจ 

บริษัทดำ�เนินนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี มีคว�มรับผิดชอบ 
ประกอบกิจก�รด้วยคว�มโปร่งใส และก�รเปิดเผย ข้อมูล 
ก�รบริห�รคว�มเส่ียงอย่�งเหม�ะสม รวมถึงก�รแบ่งปันผล
ตอบแทนไปให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

เป้�หม�ยในเชิงสังคม

บริษัทตระหนักเสมอว่� ก�รสร้�งธุรกิจให้เติบโตแข็งแรงย่ังยืน จะ
ต้องอยู่บนพ้ืนฐ�นของสังคมท่ีดี มีคุณภ�พ ปลอดภัย บริษัทจึง

ไม่เพียงรับผิดชอบแต่เฉพ�ะพนักง�นภ�ยในเท่�น้ัน แต่ยังคำ�นึง
ถึงคู่ค้� ลูกค้� ตลอดจนชุมชนรอบข้�ง

 เป้�หม�ยในก�รรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

ในก�รดำ�เนนิธรุกจินอกจ�กเรื่องของธรุกจิและสงัคมแล้ว บรษิทั
ยงัได้ให้คว�มสำ�คญัในก�รรบัผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยก�ร
ลดผลกระทบที่จะเกดิขึ้นตั้งแต่กระบวนก�รผลติ ก�รเลอืกซื้อ
และใช้วตัถดุบิ ก�รผลติสนิค้� ก�รจดัส่งสนิค้� ตลอดจนก�ร
ลดก�รใช้พลังง�น นำ้� ลดของเสีย โดยให้คว�มสำ�คัญต่อ 
สิ่งแวดล้อมและคณุภ�พชวีติของพนกัง�น และชมุชนโดยรอบ 

 กลยุทธ์เพ่ือความย่ังยืน 

ธุรกิจด้�นก�รพิมพ์ นับเป็นอีกหน่ึงในธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อมและสังคม บริษัทจึงให้คว�มสำ�คัญกับก�รดำ�เนินธุรกิจ
โดยคำ�นึงถึงคว�มรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม โดยได้กำ�หนด
ไว้ในแผนธุรกิจของบริษัท เพ่ือนำ�ไปสู่คว�มย่ังยืน บริษัทได้แบ่งก�ร
ดำ�เนินก�รออกเป็น 2 องค์ประกอบ 

 1. ในกระบวนก�ร (In Process)
 2. นอกกระบวนก�ร (Out Process)

ในกระบวนการ (In Process)
1) การให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการเพ่ือความ 
 ยั่งยืน

บริษัทยึดมั่นก�รดำ� เนินง�นก�รดำ� เนินธุ รกิจภ�ยใต้  
หลักจริยธรรม โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีก�รเปิดเผย
ข้อมูลที่สำ�คัญและส�ม�รถตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติต�ม
นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พบรรลุ
ต�มวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยองค์กร ซึ่งมุ่งเน้นก�รเติบโต 
อย่�งยั่งยืน ควบคู่ไปกับก�รคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้น พนักง�น คู่ค้� คู่แข่งท�งก�รค้� เจ้�หนี้ ชุมชน และ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงก�รใส่ใจคุณภ�พของสังคม 
และสิ่งแวดล้อม ต�มวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัทฯ กำ�หนด 

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำ ปี 2560
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ทั้งนี้ บริษัท ได้มีก�รจัดทำ�นโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�รที่ด ี 
(ร�ยละเอยีดแบบแสดงร�ยก�รประจำ�ปี 2560 ส่วนที่ 2 ข้อ 9 
หน้� 50) และได้ปรบัปรงุครั้งที่ 2 ในปี 2557 และจดัทำ�คู่มอื
จรยิธรรมท�งธรุกจิ ซึ่งประกอบด้วยข้อพงึปฏบิตัใินก�รทำ�ง�น
ของคณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�น ฉบับแรกในปี 2557 
โดยจะมีก�รทบทวน และแก้ไขปรับปรุงทุกๆ 2 ปี หรือต�ม
คว�มเหม�ะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ สภ�พ
แวดล้อมของธรุกจิ และสอดคล้องกบัแนวท�งของหน่วยง�น
กำ�กับดูแลต่�งๆ ที่ได้กำ�หนดเพิ่มเติม และเพื่อเป็นก�รยก
ระดบัแนวท�งก�รกำ�กบัดูแลกจิก�รให้เป็นไปต�มหลกัส�กล 

2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทยึดถือก�รดำ�เนินธุรกิจและก�รแข่งขันท�งธุรกิจอย่�ง
เป็นธรรม ไม่เอ�รดัเอ�เปรยีบ โดยมหีลกัในก�รจดัซื้อจดัจ้�ง 
ต�มนโยบ�ยก�รปฏบิตัติ่อคู่ค้�อย่�งเสมอภ�คและเป็นธรรม
ภ�ยใต้นโยบ�ยคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวท�งก�รปฏิบัติให้กับ
คณะกรรมก�ร ผู้บรหิ�ร พนกัง�นต้องยดึถอืและปฏบิตัติ�ม 
โดยมกี�รกำ�หนดขั้นตอนก�รทำ�ง�นอย่�งรอบคอบและรดักมุ
เพื่อลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รทจุรติ และมนีโยบ�ยในเรื่องคว�ม
ซื่อสัตย์ในก�รทำ�ง�นของพนักง�นอย่�งสมำ่�เสมอ โดยเน้น
คุณสมบัติของพนักง�นที่มีคว�มรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ปฏิบัติ
ง�นด้วยคว�มสุจริต เค�รพและให้เกียรติต่อเพื่อนร่วมง�น  
ผู้บงัคบับญัช� โดยเมื่อวนัที่ 23 สงิห�คม 2560 บรษิทัจดัให้

มกี�รประก�ศนโยบ�ยจติสำ�นกึและก�รตระหนกัถงึก�รทจุรติ
และคอร์รปัชั่นให้พนกัง�นทกุท่�นได้รบัทร�บ

สำ�หรับคู่ค้�ท�งธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทได้ขอ
คว�มร่วมมือจ�กคู่ค้�ท�งธุรกิจ เข้�ร่วมรับทร�บก�รนำ�
ม�ตรก�รต่อต้�นก�รคอร์รปัชั่นไปปฏบิตั ิและร่วมกนัส่งเสรมิ
สนบัสนนุให้มกี�รประกอบธรุกจิอย่�งโปร่งใส และต่อต้�นก�ร
คอร์รปัชั่นทกุรปูแบบ ซึ่งได้รบัก�รตอบรบัก�รเข้�ร่วมโครงก�ร
จ�กคูค้่�ท�งธรุกจิเป็นอย่�งด ีโดยบรษิทัได้เชญิคูค้่�ท�งธรุกจิ
เข้�รับฟังนโยบ�ยเรื่องขอคว�มร่วมมือปฏิบัติต�มนโยบ�ย
แนวท�งปฏิบัติเพื่อคว�มโปร่งใสและต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น 
เมื่อวนัที่ 23 สงิห�คม 2560

ข ้อกำ�หนดปฏิบัติง�นของบริษัท จัดซื้อจัดจ ้�งมีก�ร 
เปรยีบเทยีบร�ค�กบัผู้ข�ยม�กกว่� 2 ร�ย ก่อนมกี�รจดัซื้อ
จัดจ้�งมีก�รประเมินก�รให้บริก�รและคุณภ�พเป็นประจำ� 
ทุกปี ซึ่งในก�รจัดซื้อจัดจ้�งกับคู่ค้�จะพิจ�รณ�หลักเกณฑ์ 
ในเรื่องก�รไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ก�รไม่จ้�งแรงง�นเด็ก 
โดยบริษัท มีนโยบ�ยไม่รับพนักง�นที่อ�ยุตำ่�กว่� 16 ปี  
เข้�ทำ�ง�นอย่�งเด็ดข�ด และยังครอบคลุมไปถึงผู้รับเหม�  
ผู้ให้บริก�รที่ทำ�ธุรกรรมกับบริษัทด้วย รวมทั้งปฏิบัติต�ม
ม�ตรฐ�นระบบบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจ (Business 
Continuity Management System : ISO 22301: 2012) เป็น 
กระบวนก�รบริห�รในก�รประเมินถึงภัยคุกค�มที่เกิดขึ้น

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 บริษัทจัดให้มีการประกาศนโยบายจิตสำานึกและการตระหนักถึงการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้พนักงาน
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วันที่ 23 สิงหาคม 2560 คู่ค้าทางธุรกิจเข้ารับฟังนโยบายแนวทางปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ภ�ยในองค์กรของบริษัท และผลกระทบที่มีต่อก�รดำ�เนิน
ธุรกิจ อันที่จะเป็นแนวท�งในก�รสร้�งขีดคว�มส�ม�รถใน
บริษัท ให้มีคว�มยืดหยุ่นเพื่อก�รตอบสนองและปกป้องผล
ประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยี ในก�รดำ�เนนิก�รบรหิ�รดงักล่�ว
เพื่อที่ให้กจิกรรมก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัดำ�เนนิต่อไปได้โดย
ไม่เกดิภ�วะหยดุชะงกั

3)  การจัดการทรัพยากรบุคคล 

3.1) สร้างค่านิยมองค์กร บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับ
ทรัพย�กรบุคคล ภ�ยใต้โครงก�ร ITKS เพื่อเป็น
หลักปฏิบัติในก�รดำ�เนินบริห�รจัดก�รเพื่อให้เกิด
คว�มยั่งยืนในก�รบริห�รจัดก�รบุคล�กรส่งเสริม
ให้พนักง�นบริษัททำ�ง�นเป็นทีม เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
บรกิ�รดว้ยใจแสดงออกอย�่งกระตอืรอืรน้ เสรมิสร�้ง
จิตสำ�นึก มีคุณธรรมนำ�ใจ พร้อมจะเปลี่ยนแปลง 
เค�รพซึ่งกันและกัน ร่วมมือร่วมใจในก�รทำ�ง�น  
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีจิตอ�ส�รู้จักแบ่งปัน 
ตระหนักถึงก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งระมัดระวัง และ
รอบคอบ ยอมรับในกติก�ร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนไป 
สู่จุดมุ่งหม�ยเดียวกัน 

ก�รสร้�งค่�นิยมองค์กร ITKS ได้แก่

I  : Innovation ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่ง 
 นวัตกรรม ที่กล้�เปิดใจรับฟัง กล้�คิดนอกกรอบ  
 กล้�พูด กล้�ทำ�และกล้�ริเริ่ม

T  :  Trust & Respect สร�้งองคก์รแหง่คว�มเค�รพและ 
 เอ�ใจใส่ซึ่งกันและกัน ท่�มกล�งบรรย�ก�ศก�ร 
 ทำ�ง�นที่เปิดเผย โปร่งใส เปี่ยมด้วยพลังแห่งคว�ม 
 กระตือรือร้นในทุกภ�คส่วน

K  : Know - How สนับสนุนให้เกิดก�รพัฒน�คว�ม 
 ส�ม�รถดว้ยก�รเรยีนรูแ้ละเพิม่ทกัษะในก�รทำ�ง�น 
 แบบมืออ�ชีพ

S  : Sustainable Development องค์กรมิได้มุ่งเน้นเพียง 
 แคก่�รเจรญิเตบิโตห�กแตต่อ้งเกือ้หนนุสงัคม และ 
 สิ่งแวดล้อม ให้ควบคู่กันอย่�งสมดุลยั่งยืน

3.2) ดูแลพนักงานอย่างเหมาะสม บรษิทัใหค้ว�มสำ�คญั
กบัด�้นสวสัดกิ�ร อ�ชวีอน�มยั คว�มปลอดภยั และ
สุขภ�พของพนักง�น  

 ด้�นสวัสดิก�ร ในขั้นตอนก�รปฏิบัติ บริษัทได้จัดตั้ง
คณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล รวมถึงคณะทำ�ง�นด้�น
สวัสดิก�รพนักง�นที่ม�จ�กก�รเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดคว�มร่วมมือร่วมใจของพนักง�นในก�รดูแล
สวัสดิก�รที่เป็นประโยชน์ต่อพนักง�นในทุกๆ ด้�น 
ทั้งด้�นผลตอบแทน และก�รกำ�หนดคว�มก้�วหน้�
ในส�ยง�นให้กับพนักง�น 
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	 โดยสวัสดิการที่จัดให้กับพนักงานมีดังนี้	 การตรวจ
สขุภาพประจำาป	ีสวสัดกิารประกนัสขุภาพและประกนั
ชีวิต	 สวัสดิการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 โครงการ	
EJIP	 สวัสดิการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ	
สวัสดิการด้านการศึกษา	 สวัสดิการอาหารกลางวัน
ให้กับพนักงานที่เงินเดือนไม่ถึง	 10,000	 บาท	 ได้รับ
ประทานอาหารฟรี	 ให้ชุดฟอร์มพนักงาน	 การจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคี	 เช่น	 งานปีใหม่	
งานกีฬาสี	กิจกรรม	CSR	ให้พนักงานมีส่วนร่วม	

	 บริษัทให้ความสำาคัญในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
ทั้งกายและสุขภาพใจที่ดีให้พนักงาน	 จึงมีนโยบาย

 ด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	บริษัทได้ประกาศ	
และจัดทำาเป็นข้อปฏิบัติ	 เป็นคู่มือเผยแพร่ให้กับ
พนักงานทุกระดับรับทราบ	 รวมถึงมีหน่วยงานด้าน
ความปลอดภยัในการทำางาน	หรอื	จป.วชิาชพีประจำา
บริษัท	 ทำาหน้าที่วิเคราะห์	 หรือค้นหาความเสี่ยง 
เบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้น	 และมีการจัดทำาการประเมิน
ความเสี่ยงของบริษัททบทวนเป็นประจำาทุกปี	

	 จากการทีบ่รษิทัไดจ้ดัทำามาตรฐานความปลอดภยัใน
การทำางาน	 เพื่อลดการเกิดอันตรายต่อสุขภาพและ 
ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำางาน	ดังนี้	

-	 การอบรมพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงานโดยจัด
ปฐมนิเทศเบื้องต้น	 และมีการทบทวนเรื่องความ
ปลอดภัยในทุก	3	เดือน	

ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการออกกำาลังกาย
ในรูปแบบต่างๆ	เช่น	สถานที่ออกกำาลังกาย	อุปกรณ์
กีฬา	เงินทุนเพื่อใช้ในการทำากิจกรรม	ซึ่งบริษัทได้จัด
สถานที่เล่นกีฬาในช่วงพัก	 และช่วงหลังเลิกงานให้
พนักงาน	คือ	กีฬาปิงปอง	ฟุตบอล	ฟุตซอล	

	 บรษิทัยงัไดส้นบัสนนุใหช้มรมฟตุบอลของกลุม่บรษิทั	
ที.เค.เอส.	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	CAS	Cup	
(CAS	 Neiva	 League)	 2017	 จัดโดยอุตสาหกรรม
สิ่งพิมพ์	 โดยชมรมฟุตบอลของบริษัทได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ

-	 การอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	 มีการ
อบรมซ้อมดับเพลิง	 ในสัดส่วน	 40%	 ของจำานวน
พนกังานทัง้หมด	และใหพ้นกังานทกุคนซอ้มอพยพ
หนีไฟปีละครั้งเป็นประจำาทุกปี	

-	 การให้ความรู้ในการทำางานอย่างไรให้ปลอดภัย	
เช่น	 การสอนขับรถและการสอบเพื่อให้ได้รับใบ
อนุญาต	ขับรถโฟล์คลิฟต์

-	 การอบรมซอ้มสารเคมรีัว่ไหล	โดยพนกังานทีป่ฏบิตัิ
งานเกี่ยวกับสารเคมี	จะมีการอบรมปีละ	1	ครั้ง

-	 ตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการทำางาน	โดยจะมกีาร
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำางานกายภาพปี
ละ	1	ครั้ง	และการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ
ทำางานทางเคมี	ปีละ	2	ครั้ง	
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 จ�กสถิติอุบัติเหตุในก�รทำ�ง�นของบริษัท ในรอบ  
3 ปีที่ผ่�นม� ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นม� พบว่� ไม่พบ
คว�มเจ็บป่วยจ�กก�รทำ�ง�น และไม่เกิดอุบัติเหตุ 

3.3)  ให้ความส�าคัญพัฒนาบุคลากร บริษัทได้พิจ�รณ� 
คัดเลือกบุคล�กรที่มีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญในง�น 
รบัผดิชอบ มคีว�มมุง่มัน่ตัง้ใจ และมทีศันคตเิชงิบวก 
โดยยึดหลักเกณฑ์คว�มเท่�เทียมท�งเพศ ศ�สน�  
เชือ้ช�ต ิชนชัน้ และผูด้อ้ยโอก�ส โดยบรษิทั คดัเลอืก
ด้วยคว�มเป็นธรรมและทัดเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
ไม่แบ่งแยก ตลอดจนผู้พิก�ร เพื่อเปิดโอก�ส และ
สร้�งคว�มภ�คภูมิใจให้กับผู้ด้อยโอก�ส

 โดยบริษัทได้ส่งเสริมและให้คว�มสำ�คัญกับก�รฝึก
อบรมและพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�น จึงได้ทำ�
นโยบ�ยก�รพัฒน�และฝึกอบรม เพื่อให้เกิดก�ร
พัฒน�คว�มรู้ และคว�มส�ม�รถของพนักง�นอย่�ง
ต่อเนื่อง โดยจัดห�หลักสูตรก�รฝึกอบรมที่มีคว�ม
จำ�เป็นสำ�หรับพนักง�นในแต่ละตำ�แหน่ง ก�รฝึก
อบรมสำ�หรับพนักง�น เพื่อรองรับกับคว�มก้�วหน้�
ด้�นอ�ชีพ ก�รจัดทำ�แผนก�รฝึกอบรมประจำ�ปี 
และก�รประเมินผลก�รฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงแก้ไข  
(ร�ยละเอียดแบบแสดงร�ยก�รประจำ�ปี 2560 ส่วนที่ 
2 ข้อ 8 หน้�ที่ 48)

4)  การผลติสนิค้า ภายใต้ความรบัผดิชอบตอ่ส่ิงแวดล้อม

 บริษัทตระหนักถึงคว�มรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริโภค พนักง�น 
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งท�งตรงและท�งอ้อม แสดงคว�ม 

ถึงขั้นหยุดง�น รวมถึงไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต 
ขณะที่ผลก�รตรวจสุขภ�พพนักง�นของบริษัท  
ไม่พบว่�มีสิ่งผิดปกติ

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ภ�ยใต้ก�รจัดก�รโรงง�น
อุตส�หกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำ�คัญ ตั้งแต่ก�ร
เลือกใช้วัตถุดิบ พลังง�น ก�รขนส่ง และโลจิสติกส์ ห่วงโซ่
อุปท�น และก�รจัดก�รวัสดุเหลือใช้จ�กกระบวนก�รผลิต 

4.1) โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) 

 บริษัทดำ�เนินกิจก�รภ�ยใต้คว�มมุ่งมั่น ของก�รเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ต�ม 
หลกัเกณฑข์องโรงง�นอตุส�หกรรมเชงินเิวศ (Eco Factory)  
ในปี 2559 บริษัทได้รับก�รรับรองจ�กสภ�อุตส�หกรรม
แห่งประเทศไทย ให้เป็นโรงง�นอุตส�หกรรมเชิงนิเวศ 
เป็นแห่งแรกในจังหวัดสมุทรส�คร 

4.2)  การใช้วัตถุดิบและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 บริษัทได้จัดทำ�บัญชีร�ยก�รใช้วัตถุดิบและทรัพย�กร 
เพือ่เปน็สว่นหนึง่ของแผนก�รลดก�รใชว้ตัถดุบิหลกัและ
เพิ่มก�รใช้วัสดุรีไซเคิลในกระบวนก�รผลิต และจัดให้มี
โครงก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พเครื่องจักร และส่งเสริม
เครือ่งจกัรทีใ่หม้ปีระสทิธภิ�พเพิม่ขึน้ เพือ่ลดก�รสูญเสยี
ของโครงก�รในแต่ละปี ดังนี้
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 สำ�หรบัป ี2560 ปรมิ�ณก�รใชว้ตัถดุบิหลกั 9,792 ตนั 
มปีรมิ�ณก�รใชว้สัดรุไีซเคลิจ�กภ�ยนอกและภ�ยใน 
รวม 731.26 ตัน ทำ�ให้สัดส่วนก�รใช้วัสดุรีไซเคิล 
ต่อตันก�รผลิตร้อยละ 7.47 ในปี 2559 บริษัทมี

4.3)  การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้
จัดทำ�ฐ�นข้อมูลก�รใช้พลังง�นและมีแผนทบทวน
เป็นประจำ�ทุกปี บริษัทได้จัดทำ�กิจกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิ�พก�รใชพ้ลงัง�น โดยป ี2556-2560 มดีงันี ้

 ปี 2556 จดัทำ�โครงก�รเปลี่ยนป๊ัมนำ้�แรงดนัเป็นหอสงู
เก็บนำ้� ช่วยลดก�รใช้พลังง�นของปั๊มแรงดันสูงและ
ลดก�รสูญเสยีนำ้� 

ปริม�ณก�รใช้วัตถุดิบหลัก 9,683 ตัน มีปริม�ณก�ร
ใช้วัสดุรีไซเคิลจ�กภ�ยนอกและภ�ยในรวม 622.73 
ตัน ทำ�ให้สัดส่วนก�รใช้วัสดุรีไซเคิลต่อตันก�รผลิต
ร้อยละ 6.43% ซึ่งเพิ่มขึ้นจ�กปี 2559 ร้อยละ 1.04

 ปี 2557 โครงก�รเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่�งผลิต ม�
เป็นหลอด LED ให้แสงสว่�งเท่�เดิม แต่ประหยัด
พลังง�นและยืดอ�ยุก�รใช้ง�นม�กกว่� 

 ป ี2558 โครงก�รเปลีย่นหลอดไฟแสงสว�่งคลงัสนิค�้
จ�กหลอดแสงจันทร์ม�เป็นหลอด LED 

 ปี 2559 โครงก�รติดแผงไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสง
อ�ทิตย์ใช้สำ�หรับไฟส่องสว่�งบริเวณถนนในบริษัท
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 ป ี2560 บรษิทัไดเ้ริม่จดัทำ�โครงก�ร Solar Rooftop เพือ่
ผลติไฟฟ�้จ�กพลงัง�นแสงอ�ทติยม์�ใชเ้อง และจ�ก
นโยบ�ยของรัฐบ�ลที่ต้องก�รส่งเสริมให้มีก�รผลิต
ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ใช้เอง ทำ�ให้อุปกรณ์
ที่ใช้ติดตั้งมีร�ค�ลดลง ทำ�ให้ต้นทุนที่ค�ดว่�จะต้อง
ใช้ถึง 70 ล้�นบ�ท ลดลงเหลือ 30 ล้�นบ�ท ในขณะ
ที่บริษัทประเมินไว้ว่� ผลจ�กโครงก�รติดตั้ง Solar 
Rooftop จะลดก�รใช้พลังง�นได้ 1,226,603.04 กิโล
วตัต-์ชัว่โมง/ป ีหรอืคดิเปน็ค�่พลงัง�นลดลงประม�ณ 
6 ล้�นบ�ทต่อปี 

 แนวท�งที่ 2 ในกระบวนก�รผลติสนิค้� บรษิทัได้
ลดก�รปล่อยค�ร์บอนไดออกไซด์ ได้แสดงคว�ม
รับผิดชอบโดยได้จัดทำ�ม�ตรฐ�นของผลิตภัณฑ์ 
ที่ได ้ใบรับรองผลิตภัณฑ์ค�ร ์บอนฟุตพริ้นท์  
3 ผลติภณัฑ์แล้ว คอื กระด�ษต่อเนื่อง 9 “x11” 
1 ชั้น ไม่มเีส้น ค่�ค�ร์บอนฟตุพริ้นท์ 18.8 กโิลกรมั 
กระด�ษต่อเนื่อง 9.5”x 11” 1 ชั้นไม่มีเส้น  

5)  สินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ธุรกิจด้�นเทคโนโลยีก�รพิมพ์ เป็นธุรกิจที่ต้องใช้
ทรัพย�กร และก�รผลิตสินค้�ที่ส�ม�รถสร้�งผล 
กระทบกับสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นบริษัทจึงให้คว�ม
สำ�คัญกับก�รสั่งซื้อสินค้� และก�รผลิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 3 แนวท�งสำ�คัญ 

 แนวท�งที่ 1 บริษัทมีก�รจัดซื้อสินค้�ที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2013-ปัจจุบัน มียอดก�ร 
สัง่ซือ้สนิค�้ทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม ในแตล่ะป ีดงันี้

ค่�ค�ร์บอนฟตุพริ้นท์ 20.0 กโิลกรมั และกระด�ษ
ต่อเนื่อง 15”x11” 1 ชั้น ไม่มีเส้น ค่�ค�ร์บอน 
ฟตุพริ้นท์ 31.1 กโิลกรมั

  โดยบริษัทได้ว�งเป้�หม�ยจะขย�ยก�รได้ใบ 
รบัรองผลติภณัฑ์ค�ร์บอนฟตุพริ้นท์ไปในผลติภณัฑ์ 
อื่นๆ เพิ่มขึ้น
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 แนวท�งที่ 3 บริษัทได้ส่งเสริมซัพพล�ยเออร์ ผู้ผลิต
สินค้�และบริก�ร หรือ Supplier 1st Tier Suppliers ที่
มีคุณสมบัติเป็น Green Supplier ผลิตหรือซื้อสินค้�

6)  การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์

 ก�รขนส่งวัตถุดิบ และก�รจัดส่งผลิตภัณฑ์ของ
โรงง�นให้กับลูกค้� ถือเป็นหนึ่งในบริก�รก�รจัดเก็บ
บรหิ�รคลงัสนิค�้พรอ้มกบัจดัสง่ไปยงัปล�ยท�ง เพือ่
ให้บริก�รแก่ลูกค้�แบบครบวงจร นอกจ�กจะทำ�ให้
ลูกค้�สะดวกแล้วยังประหยัดพลังง�นโดยรวมด้วย 
ซึ่งในก�รจัดส่งสินค้�ให้กับลูกค้�นั้น บริษัทได้ว่�จ้�ง
ผู้ประกอบก�ร ซึ่งเชี่ยวช�ญด้�นขนส่งม�รับผิดชอบ
ก�รจัดส่งด้วยระบบ outsource 

 แม้บริษัทจะใช้บริษัทขนส่งภ�ยนอกม�รับผิดชอบใน
เรือ่งก�รจดัสง่ แตบ่รษิทัไดน้ำ�ระบบก�รบรหิ�รจดัก�ร
คลังสินค้� Warehouse management ม�ควบคุมดูแล
ควบคุมบริษัทขนส่งที่ให้บริก�รด้วย โดยม�ตรก�ร
คว�มปลอดภัยดูแลก�รขนส่ง ประกอบไปด้วย

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

บรกิ�รทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม จำ�นวน 14 ร�ย จ�ก 
Supplier ที่เป็น 1st Tier ทั้งหมดจำ�นวน 64 ร�ย หรือ
คิดเป็น 21.88% ของ Supplier ที่เป็น 1st Tier ทั้งหมด 

2.  ก�รอบรมคว�มปลอดภัยและตรวจสอบสภ�พรถปีละ 
1 คร้ัง

3.  ดับเครื่องยนต์ในขณะจอดรถส่งสินค้�

4.  ตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นประจำ� 

 จ�กม�ตรก�รดังกล่�ว ทำ�ให้รถขนส่งไม่เคยเกิด
อุบัติเหตุจ�กก�รขนส่ง ตั้งแต่ปี 2556 จนถึง
ปจัจบุนั บรษิทัยงัไดเ้พิม่ประสทิธภิ�พขนสง่ ดว้ย
ก�รบริห�รเส้นท�งก�รจัดส่ง เพื่อลดระยะท�ง 
และลดจำ�นวนเทีย่วเปล�่ โดยก�รกำ�หนดเสน้ท�ง 
ก�รจัดส่งและลดเที่ยวเปล่� พร้อมกับรณรงค์
ให้รถขนส่งเปลี่ยนม�ใช้ก๊�ซธรรมช�ติ และผล
จ�กบริห�รจัดก�รดังกล่�ว ส�ม�รถลดปริม�ณ 
GHG ที่ส่งผลกระทบก่อให้เกิดก๊�ซเรือนกระจก
ได้ต่อเนื่อง 

 บริษัทได้จัดทำ�โครงก�รลด GHG ในแต่ละปี ดังนี้
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7)  กระบวนการจัดการของเสีย

 ก�รบริห�รจัดก�รของเสีย เพื่อลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม เป็นอกีหนึ่งในม�ตรก�รที่บรษิทัให้คว�ม
สำ�คัญ และมีก�รบริห�รจัดก�ร และพัฒน�
กระบวนก�รดำ�เนนิง�นม�ต่อเนื่อง โดยครอบคลมุใน
ทุกๆ ด้�น ทั้งเรื่องก�รจัดก�รส�รเคมีและวัตถุ
อันตร�ย ก�รจัดก�รนำ้�และนำ้�เสีย และก�รลดก�ร
ปล่อยก๊�ซเรอืนกระจก 

 7.1) การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย 

 บรษิทัมกี�รคดัแยกส�รเคมอีนัตร�ยและวตัถอุนัตร�ย 
โดยเริ่มจ�กก�รจดัทำ�ข้อมลูร�ยก�รส�รเคมแีละวตัถุ
อันตร�ย ซึ่งได้รับก�รปรับปรุงให้ทันสมัยอย่�ง
สมำ่�เสมอทกุปี 

 จ�กนั้นจะมกี�รเตรยีมคว�มพร้อมในก�รป้องกนัก�ร
รั่วไหลของส�รเคมีอันตร�ยและวัตถุอันตร�ยหรือ
อบุตัเิหต ุโดยได้ว�งระบบก�รจดัก�รส�รเคมแีละวตัถุ
อันตร�ยเพื่อป้องกันก�รรั่วไหลหรืออุบัติเหตุ เช่น 

ระเบยีบปฏบิตัเิมื่อเกดิเหตฉุกุเฉนิ ระเบยีบปฏบิตักิ�ร
ควบคุมและจัดก�รส�รเคมี แผนและร�ยง�นก�ร 
ฝึกซ้อมแผนฉกุเฉนิส�รเคมหีกหรอืรั่วไหล ซึ่งจะมกี�ร
ซ้อมเป็นประจำ�ทกุปี และแผนเตรยีมคว�มพร้อมและ
ตอบโต้ภ�วะฉกุเฉนิกรณเีกดิเหตไุฟไหม้ ซึ่งมกี�รระบุ
ถงึวธิกี�รปฏบิตัเิพื่อคว�มปลอดภยัในก�รทำ�ง�น ก�ร
ระงับเหตุ ก�รแจ้งเหตุฉุกเฉิน ร�ยชื่อ และเบอร์
โทรศพัท์สำ�หรบัก�รตดิต่อสื่อส�ร 

 ด้วยนโยบ�ยดงักล่�ว ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นม�จนถงึ
ปัจจบุนั ทำ�ให้บรษิทัไม่เคยเกดิเหตกุ�รณ์ส�รเคมหีรอื
วตัถอุนัตร�ยรั่วไหลที่ทำ�ให้เกดิผลกระทบต่อพนกัง�น
ของบรษิทัตลอดจน ชมุชน และสิ่งแวดล้อมภ�ยนอก

 นอกจ�กก�รป้องกนัแล้ว บรษิทัยงัได้เปลี่ยนแปลงก�ร
ใช้วตัถดุบิที่เป็นอนัตร�ย คอื จดัทำ�โครงก�รเปลี่ยน
ส�รละล�ยก�วจ�ก Ethyl Acetate เป็น water base 
ซึ่งเริ่มนำ�ม�ตั้งแต่ปี 2556 จนม�ถงึปี 2560 เพื่อลด
คว�มเสี่ยงจ�กอันตร�ยที่จะเกิดจ�กส�รเคมี Ethyl 
Acetate ซึ่งส�ม�รถลดก�รใช้ม�ได้ต่อเนื่อง

โครงการเปลี่ยนสารละลายกาวจาก Ethyl Acetate เป็น water base

 ขณะเดยีวกนั บรษิทัยงัได้เปลี่ยนส�รเคมหีมกึพมิพ์ที่
มีองค์ประกอบของตะกั่ว เป็นหมึกถั่วเหลือง เพื่อ 
ลดก�รใช้ส�รเคมอีนัตร�ย ซึ่งได้มกี�รดำ�เนนิก�รม�
ตั้งแต่ปี 2556 จนถงึปัจจบุนั โดยในปี 2560 ปรมิ�ณ

ก�รใช้หมกึ Soy-Ink ลดลงจ�กปี 2559 เนื่องจ�กสนิค้�
ที่ผลิตมีข้อจำ�กัดด้�นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ 
ไม่ส�ม�รถใช้หมกึ Soy-Ink ได้ (คณุสมบตัขิอง Soy-Ink 
แห้งตวัช้� ควบคมุสไีด้ย�กกว่�หมกึพมิพ์ฐ�นนำ้�มนั)
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7.2) การจัดการน�้าและน�้าเสีย 

 สำ�หรับก�รจัดก�รนำ้�และนำ้�เสียนั้น บริษัทได้มีก�ร
ว�งระบบ ด้วยก�รจดัทำ�ฐ�นข้อมลูและมกี�รทบทวน
โดยผู้บริห�รเป็นประจำ�ทุกเดือน และมีก�รบำ�บัด 

 ตั้งแต่ปี 2556 บรษิทัได้จดัทำ�โครงก�รต่�งๆ เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิ�พในก�รใช้นำ�้ ควบคู่ไปกบัก�รรณรงค์ให้

นำ้�เสียเบื้องต้นและตรวจวัดค่�นำ้� ทุกเดือนก่อน
ปล่อยออก เพื่อให้เป็นไปต�มที่นิคมอุตส�หกรรมได้
กำ�หนดไว้ ดงันี้

พนกัง�นร่วมกนัประหยดันำ้� โดยมผีลก�รดำ�เนนิก�ร
ที่ผ่�นม�และแผนง�นในก�รลดก�รใช้นำ้� มดีงันี้

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

8.0

41.5

1,124.1

75.0

206.0

129.0

8.9

7.9

55.1

804.9

112.9

225.0

77.4

6.8

7.9

48.0

1,043.6

92.1

115.0

62.1

1.3

pH (ค่าความกรด - ด่าง)

S.S. (ค่าสารแขวนลอย)

TDS. (ค่าสารหนัก)

BOD (ค่าออกซิเจน)

COD (ค่าความสกปรกของน้ำา)

TKN (ค่าไนโตรเจน)

oil &grease (ค่าน้ำามันและไขมัน)

ค่า ค่ามาตรฐาน 2013 20152014 2016 2017

ปริมาณการใช้หมึกพิมพ์ทั้งหมดหมึกพิมพ์ Soy-Ink

5.5-9.0

200

3,000

500

750

<100

10

Soy-Ink บริษัท (Kg)

หมึกพิมพ์ทั้งหมด (Kg)

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)
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8)  การจัดการสภาวะอากาศ 

 8.1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 จ�กนโยบ�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยก�รมีส่วนร่วม
ในก�รรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วย
ก�รบริห�รจัดก�ร ทั้งพลังง�น ก�รกำ�จัดของเสีย 
ก�รเลือกใช้วัตถุดิบ และผลิตสินค้�ที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกในปี 
2556-2559 ลดลงอย่�งต่อเนื่อง 

 ในปี 2560 ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก 
เพิ่มขึ้นกว่�เป้�หม�ย 3.86% จ�กปี 2556 เนื่องจ�ก
มกี�รใชพ้ลงัง�นเพิม่ม�กขึน้ ม�จ�กก�รเพิม่ส�ยก�ร
ผลิตภัณฑ์ Flexible packaging และมีก�รเพิ่มเที่ยวรถ

ในก�รขนสง่สนิค�้ จงึสง่ผลใหป้รมิ�ณก�รปลอ่ยก�๊ซ
เรือนกระจกมีปริม�ณเพิ่มขึ้น 

 โดยบริษัทได้มีก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลก�รปล่อยก๊�ซ
เรอืนกระจกต�มแนวท�งขององคก์�รบรหิ�รก�๊ซเรอืน
กระจก (องค์ก�รมห�ชน) มีแนวท�งในก�รตรวจวัด 
ดังนี้

1. ก�รปลอ่ยและดูดกลบัก�๊ซเรอืนกระจกท�งตรงของ
องค์กร

2. ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งอ้อมจ�กก�รใช้
พลังง�น

3. ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งอ้อม อื่นๆ

สถิติในก�รวัดปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก ตั้งแต่
ปี 2556-ปัจจุบัน

หน่วย : ตัน Co2
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 8.2) การจัดการมลภาวะอากาศ 

 เนื่องจ�กรูปแบบของอุตส�หกรรมก�รผลิตของ
บริษัท ไม่ได้มีก�รระบ�ยมลพิษจ�กก�รปล่อย หรือ
ก�รเผ�ไหม้ก๊�ซเชื้อเพลิง ฝุ่นละอองส่วนใหญ่เกิด
จ�กกระบวนก�รผลิตของบริษัท มีมลภ�วะอ�ก�ศที่
สำ�คัญบริเวณพื้นที่ทำ�ง�น คือ ฝุ่นละอองที่เกิดจ�ก
ขั้นตอนก�รอัดก้อนกระด�ษ และจ�กก�รผลิตสินค้� 

9) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทได้สร้�งวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้พนักง�นทุกระดับมีจิตสำ�นึกในคว�มรับผิดชอบและ
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยก�รมีส่วนร่วมในก�รทำ�
กจิกรรม และก�รแสดงคว�มคดิเหน็เพือ่ชว่ยพฒัน�และ
ก�รช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมสังคมให้
น่�อยู่ด้วยคว�มเต็มใจม�ต่อเนื่อง และสนับสนุนก�ร
พัฒน�คุณภ�พชีวิตที่ดีของชุมชนโดยรอบโรงง�น ผ่�น
โครงก�รและกิจกรรมต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องต่อก�รดำ�เนิน
ธุรกิจ และเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

บริษัทจึงได้จัดให้มีก�รตรวจคุณภ�พอ�ก�ศปีละ  
2 ครัง้ และไดท้ำ�ฐ�นขอ้มลูมลภ�วะท�งอ�ก�ศ ปรมิ�ณ
ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง เพื่อให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�น 
ทีก่ฎหม�ยกำ�หนด และมโีครงก�รควบคมุและลดฝุน่
ในที่ทำ�ง�น ส�ม�รถควบคุมฝุ่นได้ดีกว่�ม�ตรฐ�น  
ร�ยละเอียดดังนี้

9.1) การกระจายรายได้ให้กับชุมชน 

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

(1) ก�รให้คว�มช่วยเหลือก�รจ้�งคนในพื้นที่ โดย
ปฏิบัติอย่�งต่อเนื่อง สำ�หรับปี 2560 บริษัทได้จ้�ง
ง�นคนท้องถิ่นมีสัดส่วน 21.73% ของพนักง�น
ทั้งหมด สำ�หรับปี 2559 บริษัทได้จ้�งง�นคน 
ท้องถิ่นมีสัดส่วน 26.47% ของพนักง�นทั้งหมด ส่ง
ผลใหม้กี�รชำ�ระภ�ษเีพือ่ใชใ้นก�รพฒัน�คนในพืน้ที่
ของจังหวัดสมุทรส�ครอย่�งต่อเนื่องต�มกฎหม�ย 
ระหว่�งปี 2556-2560 เป็นเงินจำ�นวน 65,412 บ�ท

เครื่องอัดกระดาษ

เครื่อง Muller2

เครื่องอัดกระดาษ

เครื่อง Taiyo 2

เครื่องอัดกระดาษ

บริเวณเครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง

0.32

0.07

0.28

0.08

0.13

0.49

2558

2559

2560

ปี ตรวจวัดพ้ืนท่ี มาตรฐานฝุ่นละออง ผลการตรวจวัด

<15 mg/m3

100



ANNUAL REPORT 2017

(2) ก�รสนับสนุนสินค้�และบริก�รจ�กชุมชน เพื่อ
สร้�งร�ยได้ให้ชมุชนอย่�งยั่งยนื และเป็นก�รสร้�ง
คว�มสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่�งโรงง�นและชมุชนโดยรอบ 
เช่น ก�รซื้ออ�ห�รจ�กชมุชน 

(3) โครงก�รสนับสนุนให้เกิดร�ยได้ คือ โครงก�ร
นักศึกษ�ทุนทวิภ�คี ซึ่งถือว่�มีคว�มสำ�คัญต่อ
บรษิทัและชมุชนโดยรอบ 

9.2 โครงการนักศึกษาทุนทวิภาคี 

ด้วยแนวคดิที่ต้องก�รส่งเสรมิอ�ชพีให้กบัชมุชนโดย
รอบ ประกอบกับคว�มต้องก�รสรรห�บุคล�กรม�
ร่วมง�น เพื่อสร้�งบคุล�กรด้�นง�นพมิพ์ ที่มคีว�ม
รู้สอดคล้องกบัก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทั เนื่องจ�ก
บุคล�กรที่มีคว�มรู้ท�งด้�นเทคโนโลยีก�รพิมพ์
ข�ดแคลน สถ�บันก�รศึกษ�ที่ผลิตบุคล�กรที่มี
คว�มรู้ท�งด้�นสิ่งพมิพ์กม็จีำ�นวนไม่ม�ก 

บริษัทจึงริเริ่มแนวคิดสร้�งบุคล�กรผู้เชี่ยวช�ญท�ง
ด้�นสิ่งพิมพ์ โดยได้ร่วมมือกับวิทย�ลัยเทคโนโลยี
สย�ม (สย�มเทค) จดัหลกัสตูรก�รเรยีนก�รสอนท�ง
ด้�นส�ข�สิ่งพิมพ์ในรูปแบบทวิภ�คีขึ้นม�ตั้งแต่ปี 
2554 เพื่อต้องก�รขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ�และ
พัฒน�คุณภ�พชีวิตของเย�วชนในพื้นที่ชุมชนโดย
รอบข้�งนิคมฯ ที่สนใจส�ยง�นอ�ชีพ และข�ด
โอก�สด้�นก�รศึกษ� ขย�ยโอก�สด้�นก�รศึกษ�
และคุณภ�พชีวิตของพนักง�นบริษัท กระตุ้นให้

พนกัง�นมโีอก�สพฒัน�ศกัยภ�พของตวัเอง ตลอดจน
สร้�งคว�มส�มัคคี และสร้�งทัศนคติที่ดีในก�ร
ทำ�ง�นในองค์กร 

เนื่องจ�กที่ผ่�นม�ก�รสรรห�บคุล�กรที่จบส�ข�ด้�นก�ร
พมิพ์โดยตรงมน้ีอยม�ก บรษิทัจงึได้ร่วมมอืกบัวทิย�ลยั

เทคนคิสย�มในก�รสร้�งบคุล�กรขึ้นม� โดยนกัศกึษ�ที่
เข้�โครงก�รจะได้เรยีนรู้ทั้งด้�นวชิ�ก�รควบคูไ่ปกบัก�ร
ห�ประสบก�รณ์จรงิในก�รฝึกภ�คปฏบิตั ิ

วิธีก�รจัดก�รเรียนก�รสอน จะมีทั้งก�รเรียนก�รสอน 
โดยอ�จ�รย์จ�กวิทย�ลัยเทคโนโลยีสย�ม และก�รฝึก
ภ�คปฏิบัติ โดยหัวหน้�ง�นและบุคล�กรที่มีคว�ม
ชำ�น�ญของบรษิทั เช่น ได้รบัคว�มรู้เกี่ยวกบักระบวนก�ร
ผลติ ตั้งแต่ Pre-Production, Planning, Pre-Press พมิพ์ 
Sheet พมิพ์ Roll, หลงัพมิพ์ ประกนัคณุภ�พ พมิพ์และ
หลงัพมิพ์ดจิติอล พมิพ์เชค็ 

ในระหว่�งเรยีน นกัศกึษ�ทนุทวภิ�คยีงัมรี�ยได้ระหว่�ง
ก�รศกึษ�ทกุเดอืน ต�มโครงสร้�งค่�จ้�งและสวสัดกิ�ร
เช่นเดยีวกบัพนกัง�นประจำ�

โดยระยะเวล�ในก�รเรยีน 2 ปี ผู้ที่จบหลกัสูตรจะได้รบั
ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิช�
อตุส�หกรรมส�ข�วชิ�ก�รพมิพ์ โดยรุ่นที่ 1 รบัจำ�นวน 
20 คน และได้เพิ่มก�รรับสมัครจำ�นวนนักศึกษ�ทุน
ทวภิ�คใีนรุ่นที่ 2 ถงึรุ่นที่ 6 เป็นจำ�นวนรุ่นละ 30 คน 

นอกจ�กก�รเรยีนต�มหลกัสตูรแล้ว นกัศกึษ�เหล่�นี้ยงั
ได้ร่วมทำ�กจิกรรมเพื่อสงัคมต่�งๆ ที่ร่วมกบับรษิทัฯที่จดั
ขึ้น เช่น ก�รปลูกป่�ช�ยเลน ที่จงัหวดัสมทุรส�คร เข้�
ค่�ยปลูกป่� ปลูกปะก�รัง ดูแลตรวจสุขภ�พผู้สูงอ�ย ุ
นอกจ�กทำ�กิจกรรมต่�งๆ แล้วยังได้จัดทัศนศึกษ� 
นอกสถ�นที่ เป็นก�รปลูกฝังเรื่องคว�มส�มคัค ีและจติ
อ�ส�ในก�รช่วยเหลอืสงัคมและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ยงัเป็น
เย�วชน สอดคล้องกับทิศท�งของบริษัท ที่มุ่งเน้นก�ร
ดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้คว�มรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม และช่วยเหลอืใส่ใจชมุชน 

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาทุนรุ่น 6 และผู้ปกครอง 
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และภ�ยหลังจ�กจบก�รศึกษ�แล้ว ยังได้ร่วมทำ�ง�นใน
บรษิทัตอ่เนือ่ง โดยจะไดร้บัก�รปรบัเงนิเดอืนต�มวฒุกิ�ร
ศึกษ�และผลก�รปฏิบัติง�น 

เพื่อให้โครงก�รดำ�เนินไปได้อย่�งต่อเนื่อง บริษัทจึงได้
กำ�หนดหลักเกณฑ์ในก�รเข้�ร่วมโครงก�รนักศึกษ�ทุน 
ทวภิ�ค ีโดยบรษิทัไดอ้อกค�่ใชจ้�่ยในก�รเรยีนเปน็เวล� 
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�นที่
บริษัท เป็นเวล� 2 ปี เพื่อให้ได้ประสบก�รณ์ตรงด้�น
สิ่งพิมพ์ควบคู่กัน 

สำ�หรับแผนง�นต่อไป หลังจ�กโครงก�รดำ�เนินม� 6 ปี 
บริษัทได้เตรียมแนวท�งในก�รพัฒน�โครงก�รต่อเนื่อง 
ด้วยก�รเปิดโอก�สให้ศึกษ�ต่อระดับปริญญ�ตรี ในช่วง
วันหยุดเส�ร์-อ�ทิตย์ โดยไม่จำ�กัดเฉพ�ะส�ข�วิช�
ด้�นก�รพิมพ์เท่�นั้น แต่จะมุ่งเน้นก�รศึกษ�ท�งด้�น
เทคโนโลยีส�รสนเทศ (IT) เพื่อรองรับกับแนวโน้มในก�ร
พัฒน�ประเทศไทย 4.0 ต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ล ที่ผลัก
ดันให้มีก�รนำ�เทคโนโลยีเข้�ม�ใช้ในทุกอุตส�หกรรม 
รวมทั้งก�รพัฒน�บุคล�กรให้รองรับกับทิศท�งของ
บริษัทที่จะมุ่งเน้นในก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ม�กขึ้นเพื่อ
ให้บริก�รแบบ Total solution แบบครบวงจร ที่เป็น 
จุดแข็งสำ�คัญของบริษัท

สำ�หรบันกัศกึษ�ทนุทวภิ�ค ีรุน่ที ่1 – รุน่ที ่5 ทีไ่ดท้ำ�ง�น
ในบริษัทแผนกต่�งๆ ดังนี้

นักศึกษ�ทุนทวิภ�คี รุ่นที่ 1 จบก�รศึกษ�แล้ว ปัจจุบัน
ทำ�ง�นอยู่ในบริษัท จำ�นวน 12 คน โดยทำ�ง�นในแผนก
ฝ่�ยข�ย แผนกว�งแผน แผนกก�รผลิต แผนกอำ�นวย
ก�รกล�ง 

นักศึกษ�ทุนทวิภ�คี รุ่นที่ 2 จบก�รศึกษ�แล้ว ปัจจุบัน
ทำ�ง�นอยู่ในบริษัท จำ�นวน 10 คน โดยทำ�ง�นในแผนก
ฝ่�ยข�ย แผนกว�งแผน แผนกก�รผลิต 

นักศึกษ�ทุนทวิภ�คี รุ่นที่ 3 จบก�รศึกษ�แล้ว ปัจจุบัน
ทำ�ง�นอยู่ในบริษัท จำ�นวน 19 คน โดยทำ�ง�น 
ในแผนกฝ่�ยข�ย แผนกว�งแผน แผนกก�รผลิตแผนก 
เฟล็กซิเบิล แพ็คเกจจิ้ง แผนกตรวจสอบภ�ยใน และ
แผนกจัดซื้อ

นักศึกษ�ทุนทวิภ�คี รุ่นที่ 4 จบก�รศึกษ�แล้ว ปัจจุบัน
ทำ�ง�นอยู่ในบริษัท จำ�นวน 13 คน โดยทำ�ง�นในแผนก
ผลติ แผนกประกนัคณุภ�พ และแผนกก�รพมิพด์จิติอล

นักศึกษ�ทุนทวิภ�คี รุ่นที่ 5 จบก�รศึกษ�แล้ว ปัจจุบัน
ทำ�ง�นอยู่ในบริษัท จำ�นวน 11 คน โดยทำ�ง�นในแผนก
ผลิตและแผนกก�รพิมพ์ดิจิตตอล

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอก
กระบวนการ (Out Process)

สำ�หรับก�รมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ 
สิ่งแวดล้อมและสังคมที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�ร
ดำ�เนินง�นขององค์กร โดยบริษัทมุ่งเน้นจิตสำ�นึกคว�ม
รับผิดชอบที่เริ่มต้นจ�กตนเอง ซึ่งหม�ยถึงภ�ยใน
องค์กรและภ�ยในชุมชนที่บริษัทพัฒน�แล้ว จึงขย�ย
สู่สังคมภ�ยนอก (From Corporate Environmental & 
Social Responsibility to Community Environmental & 
Social Responsibility) โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมอย่�งต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้ 
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วันที่ 3 กุมภ�พันธ์ 2560 กิจกรรมก�รเลี้ยงอ�ห�รกล�งวันให้กับเด็กนักเรียน (มูลนิธิช่วยคนต�บอดแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมร�ชูปถัมภ์)

�	วนัที่ 25 มนี�คม 2560 ณ วทิย�ลยัเทคนคิ 
สมุทรส�คร กลุ ่ มบริษัท ที . เค . เอส .  
โดยคณุศริวิรรณ สกุญัจนศริ ิประธ�นบรษิทั 
และ คณุสมคดิ เวคนิวฒันเศรษฐ์ กรรมก�ร
ผู้จัดก�ร เป็นตัวแทนเข้�ร่วมมอบร�งวัล 
“คนดศีรสี�คร” ประจำ�ปี 2559 ในกจิกรรม
ต�มรอยคุณธรรม 9 ประก�ร รัชก�ลที่ 9 
เทดิพระเกยีรต ิ รชัก�ลที่ 10 สนบัสนนุโดย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกองทุนส่งเสริม
ง�นวฒันธรรม จงัหวดัสมทุรส�คร
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�	วนัที่ 6 ตลุ�คม 2560 ณ บรเิวณสถ�นี
วนวัฒนวิจัยสะแกร�ช อ.วังนำ้�เขียว 
จ.นครร�ชสีม� โดยคุณศิริวรรณ  
สกุญัจนศริ ิประธ�นบรษิทั พร้อมกบั
กลุ่มสตรีนักธุรกิจ ร่วมกันปลูกป่�ใน
โครงก�ร “ศ�สตร์พระร�ช�สู ่ก�ร
พฒัน�ป่�ไม้ไทย” พื้นที่ปลกูป่�ในครั้ง
นี้ทั้งหมด 55 ไร่ โดยบรษิทั ท.ีเค.เอส. 
ได้ปลูกป่�ทั้งสิ้น 4 ไร่ ๆ ละ 100 ต้น

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับ 
โรงพยาบาลศิริราช 

�	เมื่อ 18 พฤศจิก�ยน 2560 กิจกรรมก�รร่วมกันปลูกป่� 
ช�ยเลน จำ�นวน 100 ต้น ณ ศนูย์ประส�นง�นเพื่อก�รอนรุกัษ์ 
ป่�ช�ยเลน กองทพับก (ภ�คกล�ง) ห�ดเจ้�สำ�ร�ญ จงัหวดั
เพชรบรุ ี
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