Annual Report 2020

Sustainable Development Report
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2563

แผนงานมุ่่�งสู่่�การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
ตลอดระยะเวลา 66 ปีีของบริิษัทั ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี จำำ�กัดั (มหาชน) (TKS) ได้้ดำ�ำ เนิินธุุรกิิจอยู่่�บนพื้้�นฐานหลัักจริิยธรรมและ
หลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี มีีความเป็็นองค์์กรที่่�รับั ผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
	ด้้านการบริิหารจััดการเพื่่�อความยั่่�งยืืน บริิษัทั ได้้ยึดึ หลัักในการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามแผนงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน โดยมุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม เพื่่�อสร้้างความยั่่�งยืืนอย่่างต่่อเนื่่�อง ภายใต้้หลัักจริิยธรรมและการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี ยึึดมั่่�นในความ
เป็็นองค์์กรที่่�รับั ผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมตามแนวทางของคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
เพื่่�อให้้บรรลุุวัตั ถุุประสงค์์หลััก และนำำ�พาบริิษัทั ไปสู่่�การพััฒนาการอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainability Development) โดยบริิษัทั ได้้รับั เลืือกให้้เป็็น
โรงงานอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco Factory)* จากสถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมอุุตสาหกรรม
สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย เป็็นแห่่งแรกในจัังหวััดสมุุทรสาคร เมื่่�อวัันที่่� 21 กัันยายน 2559 *โรงงานเชิิงนิิเวศ (Eco Factory)
หมายถึึง โรงงานอุุตสาหกรรมที่่�ยึึดมั่่�นในการประกอบกิิจการที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนด้้วยการมุ่่�งเน้้นในเรื่่�องของ
การพััฒนาและปรัับปรุุงกระบวนการผลิิต และการบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมบนพื้้�นฐานของความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมทั้้�งภายในและภายนอก
องค์์กร ตลอดโซ่่อุปุ ทานอย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน
ในการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ TKS ได้้ดำ�ำ เนิินงานครอบคลุุม 3 เป้้าหมายได้้แก่่ ด้้านเศรษฐกิิจ ด้้านสัังคม และด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ดัังนี้้�

ด้านเศรษฐกิจ
• การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
• การประกอบกิจการด้วยความยั่งยืน

ด้านสังคม
• การจัดการทรัพยากรบุคคล
• การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ด้านสิง่ แวดล้อม
• การผลิตสินค้าภายใต้ความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
• สินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
• กระบวนการจัดการของเสียและวัสดุ
เหลือใช้
• การจัดการสภาวะอากาศ

การดำำ�เนิินงานด้้านเศรษฐกิิจ
1) การบริิหารจััดการเพื่่�อความยั่่�งยืืน
ในปีี 2563 บริิษััทได้้มีีการทบทวนนโยบายกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และนโยบายการดำำ�เนิินการในด้้านต่่าง ๆ โดยจััดทำำ�เป็็นคู่่�มืือ
บรรษััทภิิบาล รวมถึึงนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปั ชััน เพื่่�อนำำ�มาเป็็นกรอบการบริิหารกิิจการอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อยกระดัับแนวทางการ
กำำ�กับั ดููแลกิิจการให้้เป็็นไปตามหลัักสากล
รายงานประจำ�ปี 2563

065

T.K.S. Technologies Public Company Limited

การมีีส่ว่ นร่่วมของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย
ในปีี 2563 บริิษัทั ยัังคงสร้้างความผููกพัันกัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย โดยจััดให้้มีกี ารสื่่�อสารกัับผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�มหลากหลายช่่องทาง
เพื่่�อให้้ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียเข้้าใจถึึงประเด็็นสำำ�คัญ
ั ต่่างๆ รวมถึึงรัับข้้อคิิดเห็็นของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ผู้ถือหุ้น

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

 กิจการมีความมั่นคงสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมี

 การสำ�รวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ
 การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบ การประชุม

 รักษาระดับคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ
 ได้รับความสะดวกและความพึงพอใจ
 ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว
 ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม
 ได้รับการแก้ไข ปรับปรุงสินค้าหรือบริการอย่างดี

งบการเงินรายไตรมาส/จดหมายข่าวผู้ถือหุ้นสามัญ

ลูกค้า

การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์

 การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

พนักงาน

 การประชุม สัมมนา อบรม การปฐมนิเทศ

การจัดกิจกรรมต่างๆ การรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ผ่านกล่องรับข้อคิดเห็น
 สื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Gossip กับเจ๊เม้าท์
การส่งเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผ่านอีเมลประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ผู้จัดการโดยตรง
 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี “TKS WE CAN”
สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

คู่แข่ง

 การได้รับสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม
 โอกาสในการเลื่อนตำ�แหน่งที่สูงขึ้นหรือตำ�แหน่งที่

เหมาะสม

 สุขอนามัยที่ดี มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกในสถานที่ทำ�งาน
 ความทัดเทียมกันในเรื่องโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่

การงาน

 การอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ
 การจัดสรรเวลาที่ดีในชีวิตการทำ�งานและชีวิตครอบครัว
 สร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำ�งาน

 การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบ

 การดำ�เนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม

 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำ�ปี รายงานการเงิน

 ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา
 ความโปร่งใสในการดำ�เนินธุรกิจ ไม่ปกปิดข้อมูลหรือ

ข่าวสารเผยแพร่
 การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร
เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำ�ปี รายงานการเงิน

ข่าวสารเผยแพร่
 การปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม
 ร่วมกันส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ
ร่วมกันป้องกันการผูกขาดทางการค้า

066

และรวดเร็ว

 เป็นบริษัท ที่มีการบริหารจัดการด้านชุมชน

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

แผนงานธุรกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน

 ผลการดำ�เนินงานด้านการเงินเติบโตขึ้น

 จัดกิจกรรม เช่น เวทีสาธารณะ งานสำ�คัญต่างๆ
 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ คู่มือ รายงานประจำ�ปี

ข่าวสารเผยแพร่ จดหมายข่าว
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์
 สื่อวีดิทัศน์

คู่ค้า

ความต้องการ /ความคาดหวัง

บริษท
ั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

และสิ่งแวดล้อมสามารถจัดการต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ตามมาตรฐานสากล
 การมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญให้กับชุมชน
และสังคม
 การอบรม สัมมนา กิจกรรมที่สร้างและพัฒนาความรู้
ความสามารถ
 การสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน

โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ดี
 มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี
 ระยะเวลาในการจ่ายเงินเป็นที่ยอมรับตกลงกันได้

ข้อเท็จจริงที่อาจสร้างผลกระทบ

 การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส
 ความร่วมมือกันหากเกิดกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อระบบอุตสาหกรรม
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2) การประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม
		 บริิษัทั ยัังคงยึึดถืือปฏิิบัติั ติ ามระเบีียบ กฎหมาย และข้้อกำำ�หนดต่่างๆ เพื่่�อให้้การประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม ดัังนี้้�

1

การรัับรองด้้าน
อาชีีวอนามััย
และความปลอดภััย

2

การรัับรองหรืือการจด
ทะเบีียนเพื่่�อขออนุุญาต
ดำำ�เนิินการ

พระราชบััญญััติกิ ารนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

GMP/HACCP CODEX

พระราชบััญญััติโิ รงงาน พ.ศ. 2535
พระราชบััญญััติคุ้้�ิ มครองแรงงาน
แก้้ไขเพิ่่�มเติิม พ.ศ. 2552
พระราชบััญญััติบิ ริิษัทั มหาชนจำำ�กัดั

FSSC22000

ประกาศการนิิคมอุุตสาหกรรมจำำ�กัดั
ประเทศไทย
ใบอนุุญาตต่่างๆ

การต่่อต้้านคอร์์รัปั ชััน ในปีี 2563
กลุ่่�มบริิษัทั ทีี.เค.เอส.
ได้้ผ่า่ นการรัับรองแนวร่่วมปฏิิบัติั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่่อต้้านการทุุจริิต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption
: CAC) เมื่่�อวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2563 และใน
ระหว่่างปีีบริิษัทั มีีการดำำ�เนิินกิิจกรรมดัังนี้้�
• อบรม ให้้ความรู้้� ความเข้้าใจพนัักงานใน
ระดัับหััวหน้้างาน และทั้้�งนี้้�ยัังมีีการมอบหมายให้้
หััวหน้้างานแต่่ละหน่่วยงานสื่่�อสารนโยบายการ
ต่่อต้้านคอร์์รัปั ชัันให้้การพนัักงานภายในหน่่วยงาน
รัับทราบและยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั ิ
• บริิษัทั มีีการสื่่�อสารนโยบายการต่่อต้้าน
คอร์์รัปั ชััน และมีีการสื่่�อสารเรื่่�อง No Gift Policy
ให้้กับั คู่่�ค้้าของบริิษัทั ทั้้�งนี้้�ยัังได้้มีกี ารเผยแพร่่บน
website : www.tks.co.th ให้้ทราบถึึงเจตนารมณ์์
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั อย่่างชััดเจน

3

การรัับรองมาตรฐาน
อุุตสาหกรรม

ISO 14001
(Environment Management)
ISO 9001
(Quality Management)
ISO 27001
(Information Security
Management)
ISO 22301
(Business Continuity
Management System)
FSSC22000
(Food Safety
Management System)

4

การรัับรองด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมการเงิิน

พระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์
พระราชบััญญััติสิ าธารณสุุข
พ.ศ. 2535
พระราชบััญญััติสิ่่�ิ งแวดล้้อม
พ.ศ. 2535
CFO
(คาร์์บอนฟุุตพริ้้น� ท์์องค์์กร)
CFP
(คาร์์บอนฟุุตพริ้้น� ท์์ผลิิตภััณฑ์์)
ECO Factory
(โรงงานอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศน์์)
Green Industry 4 (อุุตสาหกรรมสีีเขีียว
ระดัับ 4 วััฒนธรรมสีีเขีียว)

การจััดซื้อ�้ จััดจ้้าง
บริิษัทั ได้้กำ�ำ หนดนโยบายการจััดซื้้�อ จััดหาใช้้เป็็นแนวปฏิิบัติั ใิ นการทำำ�งาน
โดยกำำ�หนดให้้มีกี ระบวนการเปรีียบเทีียบราคากัับผู้้�ขายมากกว่่า 2 ราย ก่่อนมีีการ
จััดซื้้�อจััดจ้้างมีีการประเมิินการให้้บริิการและคุุณภาพเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี ซึ่่�งในการ
จััดซื้้�อจััดจ้้างกัับคู่่�ค้้าจะพิิจารณาตามหลัักเกณฑ์์
การไม่่ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
บริิษัทั มีีนโยบายไม่่รับั พนัักงานที่่�อายุุต่ำ��ำ กว่่า 16 ปีี เข้้าทำำ�งานอย่่างเด็็ดขาด
และยัังครอบคลุุมไปถึึงผู้้�รับั เหมา ผู้้�ให้้บริิการที่่�ทำำ�ธุรุ กรรมกัับบริิษัทั ด้้วย
ปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานระบบบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
(Business Continuity Management System : ISO 22301: 2012)
เป็็นกระบวนการบริิหารในการประเมิินถึึงภััยคุุกคามที่่�เกิิดขึ้้�น ภายใน
องค์์กรของบริิษัทั และผลกระทบที่่�มีีต่อ่ การดำำ�เนิินธุุรกิิจ อัันที่่�จะเป็็นแนวทางใน
การสร้้างขีีดความสามารถในบริิษัทั ให้้มีคี วามยืืดหยุ่่�น เพื่่�อการตอบสนองและ
ปกป้้องผลประโยชน์์ของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียในการดำำ�เนิินการบริิหารดัังกล่่าวเพื่่�อที่่�ให้้
กิิจกรรมการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ดำำ�เนิินต่่อไปได้้โดยไม่่เกิิดภาวะหยุุดชะงััก
รายงานประจำ�ปี 2563
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การดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม
3) การจััดการทรััพยากรบุุคคล
		 3.1) สร้้างวััฒนธรรมองค์์กร บริิษััทได้้มีีการปรัับการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กร เพื่่�อเป็็นหลัักปฏิิบััติิในการดำำ�เนิินบริิหาร
			จััดการเพื่่�อให้้เกิิดความยั่่�งยืืน

			 T : Trust : เชื่่�อใจกััน	ซื่่�อสััตย์์ จริิงใจ รัักษาคำำ�พูดู มีีความรัับผิิดชอบ เคารพและให้้เกีียรติิผู้้�อื่่�น
			 K : Knowledge : ใฝ่่รู้้�	ศึกึ ษา เรีียนรู้้�และพััฒนาศัักยภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง
			 S : Spirit : จิิตอาสา
สามััคคีี แบ่่งปััน ช่่วยเหลืือกัันและกััน มีีความเป็็นน้ำำ�� หนึ่่�งใจเดีียวกััน ร่่วมมืือ ร่่วมใจ
				
สร้้างสรรค์์สิ่่�งดีีๆ
			 WE CAN: เราทำำ�ได้้	มุ่่�งมั่่�นตั้้ง� ใจ เชื่่�อมั่่�นว่่าเราทำำ�ได้้ และลงมืือทำำ�อย่่างเต็็มที่่�
			

เมื่่�อพนัักงานทุุกคนมีีความเชื่่�อใจกััน ใฝ่่รู้้� มีีจิติ อาสา และลงมืือทำำ�อย่่างเต็็มที่่� จะนำำ�พาองค์์กรสู่่�ความสำำ�เร็็จอย่่างยั่่�งยืืน

		 3.2)	ดููแลพนัักงานอย่่างเหมาะสม บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับด้้านสวััสดิิการ อาชีีวอนามััย ความปลอดภััย และสุุขภาพ
			 ของพนัักงาน
•	ด้้านสวััสดิิการ บริิษัทั มีีคณะกรรมการธรรมาภิิบาล รวมถึึงคณะทำำ�งานด้้านสวััสดิิการพนัักงานที่่�มาจากการเลืือกตั้้�ง
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดความร่่วมมืือร่่วมใจของพนัักงานในการดููแลสวััสดิิการที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่ พนัักงานในทุุกๆ ด้้าน
ทั้้�งด้้านผลตอบแทน และการกำำ�หนดความก้้าวหน้้าในสายงานให้้กับั พนัักงาน สวััสดิิการที่่�จััดให้้กับั พนัักงานได้้แก่่
การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี สวััสดิิการประกัันสุุขภาพและประกัันชีีวิติ สวััสดิิการกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ โครงการ EJIP
สวััสดิิการผลประโยชน์์พนัักงานเกษีียณอายุุ สวััสดิิการด้้านการศึึกษา สวััสดิิการอาหารกลางวัันให้้กัับพนัักงาน
ที่่�เงิินเดืือนไม่่ถึึง 11,000 บาท ได้้รัับประทานอาหารฟรีี ให้้ชุุดฟอร์์มพนัักงาน การจััดกิิจกรรมเพื่่�อส่่งเสริิมความ
สามััคคีี เช่่น งานปีีใหม่่ กิิจกรรม CSR ให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วม
บริิษััทยัังได้้ให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องการสร้้างเสริิมสุุขภาพทั้้�งกายและสุุขภาพใจที่่�ดีีให้้พนัักงาน เพื่่�อส่่งเสริิม
และสนัับสนุุนด้้านการออกกำำ�ลังั กาย และได้้จัดั สถานที่่�และอุุปกรณ์์กีฬี าสำำ�หรัับพนัักงานในช่่วงพััก และช่่วงหลััง
เลิิกงาน ได้้แก่่ กีีฬาปิิงปอง ชมรมฟุุตบอล ชมรมแบตมิินตััน ในปีี 2563 บริิษััทได้้มีีกิิจกรรมช่่วงเย็็น “Evening
Dance” หลัังเลิิกทำำ�งาน ให้้กัับพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััท ได้้ออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อสุุขภาพที่่�แข็็งแรงและป้้องกััน
โรคออฟฟิิศซิินโดรม (Office syndrome)
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•	ด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย บริิษััทได้้ประกาศ และจััดทำำ�เป็็นข้้อปฏิิบัติั ิ เป็็นคู่่�มืือความปลอดภััยเผยแพร่่ให้้
กัับพนัักงานทุุกระดัับรัับทราบ รวมถึึงมีีหน่่วยงานด้้านความปลอดภััยในการทำำ�งาน โดยมีี จป.วิิชาชีีพประจำำ�บริิษัทั
ทำำ�หน้้าที่่�วิิเคราะห์์ หรืือค้้นหาความเสี่่�ยงเบื้้�องต้้นที่่�อาจเกิิดขึ้้�น และมีีการจััดทำำ�การประเมิินความเสี่่�ยงของบริิษััท
ทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
บริิษััทได้้จััดทำำ�มาตรฐานความปลอดภััยในการทำำ�งาน เพื่่�อลดการเกิิดอัันตรายต่่อสุุขภาพและส่่งเสริิมความปลอดภััยในการ
ทำำ�งาน ได้้ถืือปฏิิบััติิมาโดยตลอด ดัังนี้้�
- การอบรมพนัักงานใหม่่ก่่อนเริ่่�มงานโดยจััดปฐมนิิเทศเบื้้�องต้้น
- การอบรมซ้้อมดัับเพลิิงและอพยพหนีีไฟ มีีการอบรมซ้้อมดัับเพลิิง ในสััดส่่วน 40% ของจำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมด และให้้
		 พนัักงานทุุกคนซ้้อมอพยพหนีีไฟปีีละครั้้�งเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ยกเว้้นปีี 2563 ได้้จััดทำำ�หนัังสืือแจ้้งสำำ�นัักสวััสดิิการและคุ้้�มครอง
		 แรงงานจัังหวััดสมุุทรสาคร ขอยกเว้้นไม่่ได้้ดำำ�เนิินฝึึกซ้้อมอพยพหนีีไฟประจำำ�ปีี 2563 เนื่่�องจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดโรค
		 COVID-19
- การให้้ความรู้้�ในการทำำ�งานอย่่างไรให้้ปลอดภััย เช่่น การสอนขัับรถและการสอบเพื่่�อให้้ได้้รัับใบอนุุญาต ขัับรถโฟล์์คลิิฟท์์
- การอบรมซ้้อมสารเคมีีรั่่�วไหล โดยพนัักงานที่่�ปฏิิบัติั ิงานเกี่่�ยวกัับสารเคมีี จะมีีการอบรมปีีละ 1 ครั้้�ง
- ตรวจวััดสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน โดยจะมีีการตรวจวััดสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานกายภาพปีีละ 1 ครั้้�ง และการตรวจ
		วััดสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานทางเคมีี ปีีละ 2 ครั้้�ง
จากการประเมิินอััตราความถี่่�การบาดเจ็็บ (Injure Frequency Rate = I.F.R) และอััตราความรุุนแรงของการบาดเจ็็บ(Injury
Severity Rate = I.S.R) ในการทำำ�งานของบริิษัทั ในรอบ 3 ปีีที่่�ผ่า่ นมา ตั้้�งแต่่ปีี 2561 เป็็นต้้นมา พบว่่า อััตราความถี่่�การบาดเจ็็บ (I.F.R.)
มีีแนวโน้้มลดลงต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี 2562 จนถึึงปััจจุุบััน ส่่วนอััตราความรุุนแรงของการบาดเจ็็บ(I.S.R) ไม่่พบ
3.3) การพััฒนาบุุคลากร
บริิ ษัั ท ฯได้้ พิิ จ ารณาคัั ด เลืื อ กบุุ ค ลากรที่่�มีี
ความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญในงานรัับผิิดชอบ มีีความมุ่่�ง
มั่่�นตั้้�งใจ และมีีทััศนคติิเชิิงบวก โดยยึึดหลัักเกณฑ์์
ความเท่่าเทีียมทางเพศ ศาสนา เชื้้�อชาติิ ชนชั้้�น และ
ผู้้�ด้้อยโอกาส โดยบริิษััท คััดเลืือกด้้วยความเป็็นธรรม
และทััดเทีียมกััน ไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิ ไม่่แบ่่งแยก ตลอดจน
ผู้้�พิิการ เพื่่�อเปิิดโอกาส และสร้้างความภาคภููมิิใจให้้
กัับผู้้�ด้้อยโอกาส

Summary IFR หรืือ ISR ย้้อนหลััง 3 ปีี
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		 บริิ ษัั ท ฯได้้ ส่่ ง เสริิ ม การฝึึ ก อบรมและ
พััฒนาศัักยภาพให้้กัับพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทและ
บริิษััทย่่อย ซึ่่�งในปีี 2563 เน้้นเรื่่�อง การฝึึกอบรม
เน้้นระบบทบทวนมาตรฐานระบบบริิหารงาน ให้้กัับ
พนัักงาน และเป็็นช่่วงของการควบรวมกิิจการ จึึงได้้
จััดอบรม Sharing knowledge ระหว่่างกัันกัับกลุ่่�ม
บริิษััทและบริิษััทย่่อย
รายงานประจำ�ปี 2563
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4. การร่่วมพััฒนาชุุมชนและสัังคม
		 บริิษัทั ได้้ปฏิิบัติั มิ าอย่่างต่่อเนื่่�องในการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กร เพื่่�อ
ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้พนัักงานทุุกระดัับมีีจิิตสำำ�นึึกในความรัับผิิดชอบและ
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของสัังคม มีีส่่วนร่่วมในการทำำ�กิิจกรรม และการแสดงความคิิด
เห็็นเพื่่�อช่่วยพััฒนาและการช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลร่่วมกัับชุุมชน เพื่่�อส่่งเสริิมสัังคมให้้
น่่าอยู่่� และสนัับสนุุนการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ที่่�ดีีของชุุมชนโดยรอบโรงงาน ผ่่าน
โครงการและกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และเพื่่�อประโยชน์์
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม ดัังนี้้�
		 1) การให้้ความช่่วยเหลืือการจ้้างคนในพื้้�นที่่� บริิษััทได้้ปฏิิบััติิ
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยโครงการนี้้�ได้้ริิเริ่่�มตั้้�งแต่่ปีี 2556 จนถึึงปีี 2562 มีีการจ้้างคน
งานในท้้องถิ่่�น จำำ�นวน 116 คน เพื่่�อกระจายรายได้้ให้้สุุดชุุมชน
		 2) การสนัับสนุุนสิินค้้าและบริิการจากชุุมชน เพื่่�อสร้้างรายได้้
ให้้ชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน และเป็็นการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีระหว่่างโรงงานและ
ชุุมชนโดยรอบ เช่่น การซื้้�ออาหารจากชุุมชน
ตารางแสดงการจ้้างงานในพื้้�นที่่�

ข้้อมููล

2561

2562

2563

พนัักงานในจัังหวััดสมุุทรสาคร

131

116

117

พนัักงานรวมทั้้�งหมด

616
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21
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	คิิดเป็็นร้้อยละ

ตารางแสดงการสนัับสนุุน
สิินค้้าและบริิการในชุุมชน
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การดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
5) การผลิิตสิินค้้า ภายใต้้ความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษัทั ตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่อ่ ผู้้�บริิโภค พนัักงาน ตลอดจนผู้้�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมแสดงความรัับผิิดชอบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม ภายใต้้การจััดการโรงงานอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ ซึ่่�งครอบคลุุมเรื่่�องสำำ�คััญ ตั้้�งแต่่การเลืือกใช้้วััตถุุดิิบพลัังงาน การขนส่่ง
และโลจิิสติิกส์์ ห่่วงโซ่่อุปุ ทาน การจััดการวััสดุุเหลืือใช้้จากกระบวนการผลิิต และบริิษัทั ได้้เปิิดเผยนโยบายระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม (ISO
14001) ให้้กับั ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง โดยยึึดมั่่�นในหลัักการและแนวทางปฏิิบัติั งิ านตามประกาศ เรื่่�อง นโยบายระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม (ISO 14001)
		 5.1) โรงงานอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco Factory)
		 บริิษััทดำำ�เนิินกิิจการภายใต้้ความมุ่่�งมั่่�นของการเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนตามหลัักเกณฑ์์ของ
โรงงานอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco Factory) ในปีี 2559 บริิษััท ได้้รัับการรัับรองจากสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย ให้้เป็็นโรงงาน
อุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ เป็็นแห่่งแรกในจัังหวััดสมุุทรสาคร
		 5.2) การใช้้วััตถุุดิิบและทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
		 บริิษััทได้้จััดทำำ�บััญชีีรายการใช้้วััตถุุดิิบและทรััพยากร เพื่่�อเป็็นแนวทางในการลดการสููญเสีียที่่�ควบคุุมได้้ ซึ่่�งเป็็นแผนลด
การใช้้วัตั ถุุดิบิ หลััก โดยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการจััดการวััตถุุดิบิ ในกระบวนการผลิิต และจััดให้้มีโี ครงการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพเครื่่�องจัักร
ส่่งเสริิมเครื่่�องจัักรที่่�ให้้มีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อลดการสููญเสีียของโครงการในแต่่ละปีี ดัังนี้้�
ผลดำำ�เนิินการที่่�ผ่่านมาเป้้าหมายคืือการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการจััดการวััตถุุดิบ
ิ

2561
โครงการ เปลี่่�ยนบอร์์ด
ชุุดควบคุุม TENTION T2
เพิ่่�มของดีี (%Yield) จากการ
ปฏิิบัติ
ั ง
ิ านให้้ได้้ที่่� 97.5%
ในปีี 2563 สามารถเพิ่่�มกระดาษ
ในการผลิิตได้้ 3.44 ตััน/ปีี

คิิดเป็็นเงิิน 105,264 บาท/ปีี

2562

2563

โครงการ วางแผนงานลดการ
ปรัับตั้้�งเครื่่�องใหม่่ให้้น้อ
้ ยที่่�สุุด

โครงการ ปรัับปรุุงเครื่่�องจัักร
เครื่่�อง MM1, MM2 กระดาษปอนด์์

เพิ่่�มของดีี (%Yield) จากการ
ปฏิิบัติ
ั ง
ิ านให้้ได้้ที่่� 98.25%
(สามารถลดสููญเสีียเฉลี่่�ยปีี
2017 - 2019) ลดสููญเสีีย
ได้้เฉลี่่�ย 16.88 ตััน / ปีี

เพิ่่�มของดีีจากการปรัับปรุุง
การ Set up ให้้ได้้ 98%
ในปีี 2563 สามารถเพิ่่�มกระดาษ
ในการผลิิตได้้ 3.44 ตััน/ปีี

คิิดเป็็นเงิิน 105,264 บาท/ปีี

สามารถลด Waste ในการผลิิต
ปีี 2563 ได้้ที่่� 23.34 ตััน เป็็นเงิิน
714,204 บาท / ปีี คิิดเฉลี่่�ย
30.60 บาท / Kg

		 5.3) การใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ได้้จััดทำำ�ฐานข้้อมููลการใช้้พลัังงานและมีีแผนทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี บริิษััทได้้
จััดทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน ย้้อนหลััง 3 ปีี ดัังนี้้�
		ปีี 2561 ได้้มีีการใช้้พลัังงานจริิงจากโครงการ solar Rooftop มีีการใช้้พลัังงานต่่อตัันกระดาษที่่�ใช้้ ลดลงเฉลี่่�ยร้้อยละ 1.16
จากปีี 2560 เนื่่�องจากมีีการใช้้พลัังงานเพิ่่�มมากขึ้้�น จากการผลิิตภััณฑ์์ Flexible packaging ในปีี 2560 ประกอบกัับมีีการผัันแปร
อััตราค่่าไฟ
		ปีี 2562 จััดทำำ�โครงการเปลี่่�ยนหลอดไฟแสงสว่่างภายในบริิษัทั เพื่่�อลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าแสงสว่่างภายในบริิษัทั ผลลััพธ์์ที่่�
ได้้จากการดำำ�เนิินการ สามารถลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าลงคิิดเป็็น 73,839.89 กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง/ปีี หรืือ 8.83 กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง/ตัันกระดาษ
ที่่�ใช้้ คิิดเป็็นเงิินที่่�ประหยััดได้้จำำ�นวน 280,591.57 บาท/ปีี แต่่เนื่่�องจากในปีี 2562 มีีปริิมาณการใช้้พลัังงานต่่อตัันการผลิิตอยู่่�ที่่� 670.82
กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง/ตัันกระดาษที่่�ใช้้ เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2561 ร้้อยละ 6.84 มาจากการผลิิตงานพิิมพ์์ ดิิจิิตอล และ Flexible Packaging
รายงานประจำ�ปี 2563
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		ปีี 2563 บริิษััทได้้เข้้าร่่วม “โครงการนํําร่่องมาตรการส่่งเสริิมการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานสํําหรัับ ผู้้�ผลิิตและ
ผู้้�จํําหน่่ายพลัังงาน (EERS)” และได้้ดำำ�เนิินการมาตรการปรัับตั้้�งความถี่่� VSD ของมอเตอร์์เครื่่�องสููบน้ำำ��เย็็นด้้าน Secondary Chiller
Pump (SCHP) ที่่�ความถี่่� 35Hz ซึ่่�งผลลััพธ์์ สามารถลดปริิมาณการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าลงคิิดเป็็น 91,495.50 กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง/ปีี หรืือ
12.04 กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง/ตัันกระดาษที่่�ใช้้ คิิดเป็็นเงิินที่่�ประหยััดได้้จำำ�นวน 341,278.37 บาท/ปีี แต่่เนื่่�องจากในปีี 2563 มีีปริิมาณการใช้้
พลัังงานต่่อตัันการผลิิตอยู่่�ที่่� 750.93 กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง/ตัันกระดาษที่่�ใช้้ เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 ร้้อยละ 17.73 ซึ่่�งมาจากผลิิตงานพิิมพ์์ดิจิิ ติ อล
ตารางแสดงค่่าพลัังงานไฟฟ้้า (kWh)

ตารางแสดง SEC ผลิิตภััณฑ์์
(kWh/ตัันกระดาษที่่�ใช้้)

(kWh)

7,000,000
6,250,000
5,500,000

kWh / ตัันกระดาษที่่�ใช้้

2000.00
1500.00
1000.00
500.00
0.00

5,605,613.39 5,704,656.00

5,496,816.00

4,750,000
4,000,000

2561

2562

2563

เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562

= 17.73%

627.87

670.82

750.93

2561

2562

2563

6)	สิินค้้าและบริิการเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
ธุุรกิิจด้้านเทคโนโลยีีการพิิมพ์์ เป็็นธุุรกิิจที่่�ต้้องใช้้ทรััพยากรและการผลิิตสิินค้้าที่่�สามารถสร้้างผลกระทบกัับสิ่่�งแวดล้้อมได้้
ดัังนั้้�นบริิษััทจึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการสั่่�งซื้้�อสิินค้้า และการผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม 2 แนวทางสำำ�คััญ
แนวทางที่่� 1 บริิษััทมีีการจััดซื้้�อสิินค้้าที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม มีียอดการสั่่�งซื้้�อสิินค้้าที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ในแต่่ละปีี
	ย้้อนหลััง 3 ปีี ดัังนี้้�
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2560
การจััดซื้้�อจััดจ้้างทั้้�งหมด

2561
การจััดซื้้�อจััดจ้้างสิินค้้าเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม

2562
% การจััดซื้้�อจััดจ้้างสิินค้้าเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม

แนวทางที่่� 2 บริิษััทได้้ส่่งเสริิมซััพพลายเออร์์ ผู้้�ผลิิตสิินค้้าและบริิการ หรืือ Supplier 1st Tier Suppliers ที่่�มีีคุุณสมบััติิเป็็น
Green Supplier ผลิิตหรืือซื้้�อสิินค้้าบริิการที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม จำำ�นวน 2 ราย จาก Supplier ที่่�เป็็น 1st Tier ทั้้�งหมดจำำ�นวน
11 รายหรืือคิิดเป็็น 18.18% ของ Supplier ที่่�เป็็น 1st Tier ทั้้�งหมด
ผู้้�ขายที่่�มีีผลิิตภััณฑ์์สำ�ำ หรัับสิ่่�งแวดล้้อม

การเลืือกซััพพลายเออร์์
ซััพพลายเออร์์ ชั้้�น 1 ทั้้�งหมด จำำ�นวน 65 ราย

ISO 14001
จำำ�นวน 2 ราย

072

บริษท
ั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

GI. Mark 2 up

สิินค้้าฉลากเขีียว
จำำ�นวน 2 ราย
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7) การจััดการขนส่่งและโลจิิสติิกส์์
การขนส่่งและการจััดส่่งผลิิตภััณฑ์์ของโรงงานให้้กับั ลููกค้้า ถืือเป็็นหนึ่่�งในบริิการการจััดเก็็บบริิหารคลัังสิินค้้าพร้้อมกัับจััดส่่งไป
ยัังปลายทางแบบครบวงจร เป็็นการบริิการให้้กับั ลููกค้้าได้้รับั ความสะดวกแล้้วยัังประหยััดพลัังงานโดยรวมด้้วย ซึ่่�งในการจััดส่่งสิินค้้า
ให้้กัับลููกค้้านั้้�น บริิษััทได้้ว่่าจ้้างผู้้�ประกอบการ ซึ่่�งเชี่่�ยวชาญด้้านขนส่่งมารัับผิิดชอบการจััดส่่งด้้วยระบบ outsource
บริิษัทั จะใช้้บริิษัทั ขนส่่งภายนอกมารัับผิิดชอบในเรื่่�องการจััดส่่ง แต่่บริิษัทั ได้้นำำ�ระบบการบริิหารจััดการคลัังสิินค้้า Warehouse
management มาควบคุุมดููแลควบคุุมบริิษััทขนส่่งที่่�ให้้บริิการด้้วย โดยนำำ�มาตรการความปลอดภััยดููแลการขนส่่ง มาถืือปฏิิบััติิอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ได้้แก่่
1. ระบบควบคุุมความปลอดภััย เช่่น ติิด GPS หรืือระบบควบคุุมความเร็็วและบอกตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�ง
2. การอบรมความปลอดภััยและตรวจสอบสภาพรถปีีละ 1 ครั้้�ง
3. ดัับเครื่่�องยนต์์ในขณะจอดรถส่่งสิินค้้า
4. ตรวจเช็็คเครื่่�องยนต์์เป็็นประจำำ�
5. มีีการวางแผนการจััดส่่งโดยดููปริิมาณงานแต่่ละเส้้นทาง
จากมาตรการดัังกล่่าว ทำำ�ให้้รถขนส่่งไม่่เคยเกิิดอุุบัติั เิ หตุุจากการขนส่่ง ตั้้�งแต่่ปีี 2556 จนถึึงปััจจุุบันั บริิษัทั ยัังได้้เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ขนส่่ง ด้้วยการบริิหารเส้้นทางการจััดส่่ง เพื่่�อลดระยะทางและลดจำำ�นวนเที่่�ยวเปล่่า โดยการกำำ�หนดเส้้นทางการจััดส่่งและลดเที่่�ยวเปล่่า
พร้้อมกัับรณรงค์์ให้้รถขนส่่งเปลี่่�ยนมาใช้้ก๊๊าซธรรมชาติิ และผลจากบริิหารจััดการดัังกล่่าว สามารถลดปริิมาณ GHG ที่่�ส่่งผลกระทบ
ก่่อให้้เกิิดก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ต่่อเนื่่�อง
บริิษััทได้้จััดทำำ�โครงการลด GHG มาโดยตลอด โดยมีีแผนต่่อเนื่่�องในแต่่ละปีี ดัังนี้้�
ผลการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมาและแผนการลดพลัังงาน
2018

2019

• ตรวจสอบสภาพรถทุุกคััน โดยให้้เปลี่่�ยนถ่่ายน้ำำ��มัันเครื่่�อง
ในระยะทางไม่่เกิิน 10,000 กิิโลเมตร
• ตรวจเช็็ค GPS รถทุุกคัันให้้ดัับเครื่่�องยนต์์ในขณะจอดรถ
	ส่่งสิินค้้า
• ควบคุุม 2018
• GPS รถทุุกคัันในอััตราความเร็็วไม่่เกิิน 90 กม./ ชั่่�วโมง
• รณรงค์์ให้้รถทุุกคััน มาใช้้ก๊๊าซ
• อบรมพนัักงานขัับรถให้้รู้้�เส้้นทางขัับรถที่่�สามารถลดระยะ
ทางในการสิ้้�นเปลืืองเชื้้�อเพลิิง
• ลดการวิ่่�งรถกลัับเที่่�ยวเปล่่า

• ตรวจสอบสภาพรถทุุกคััน โดยให้้เปลี่่�ยนถ่่ายน้ำำ��มัันเครื่่�อง
ในระยะทางไม่่เกิิน 10,000 กิิโลเมตร
• ตรวจเช็็ค GPS รถทุุกคัันให้้ดับ
ั เครื่่�องยนต์์ในขณะจอดรถส่่ง
	สิินค้้า
• ควบคุุม 2019
• GPS รถทุุกคัันในอััตราความเร็็วไม่่เกิิน 90 กม./ ชั่่�วโมง
• รณรงค์์ให้้รถทุุกคััน มาใช้้ก๊๊าซ
• อบรมพนัักงานขัับรถให้้รู้้�เส้้นทางขัับรถที่่�สามารถลดระยะ
ทางในการสิ้้�นเปลืืองเชื้้�อเพลิิง
• ลดการวิ่่�งรถกลัับเที่่�ยวเปล่่า

2020
• ตรวจสอบสภาพรถทุุกคััน โดยให้้เปลี่่�ยนถ่่ายน้ำำ��มัันเครื่่�อง
ในระยะทางไม่่เกิิน 10,000 กิิโลเมตร
• ตรวจเช็็ค GPS รถทุุกคัันให้้ดัับเครื่่�องยนต์์ในขณะจอดรถส่่ง
	สิินค้้า
• ควบคุุม GPS รถทุุกคัันในอััตราความเร็็วไม่่เกิิน 90 กม./
	ชั่่�วโมง
• รณรงค์์ให้้รถทุุกคััน มาใช้้ก๊๊าซ
• อบรมพนัั ก งานขัั บ รถให้้ รู้้� เส้้ น ทางขัั บ รถที่่�สามารถลด
ระยะทางในการสิ้้�นเปลืืองเชื้้�อเพลิิง
• ลดการวิ่่�งรถกลัับเที่่�ยวเปล่่า
•	จัั ด เรีี ย งสิิ น ค้้ า ตามลำำ�ดัั บ เส้้ น ทางการส่่ ง สิิ น ค้้ า ส่่ ง ตามที่่�
วางแผนเส้้นทางไว้้ เพื่่�อลดในการสิ้้�นเปลืืองเชื้้�อเพลิิง
•	มีีการวางแผนการจััดส่่ง ดููปริิมาณงานแต่่ละเส้้นทางเพื่่�อ
สามารถวางแผนการเดิินรถในเส้้นทางที่่�งานน้้อยสามารถ
รวมไปกัับเส้้นทางที่่�ใกล้้เคีียงเพื่่�อลดการใช้้รถ
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8) กระบวนการจััดการของเสีียและวััสดุุเหลืือใช้้
การบริิหารจััดการของเสีียเป็็นอีีกหนึ่่�งในมาตรการที่่�บริิษััทให้้ความสำำ�คััญ และมีีการบริิหารจััดการ และพััฒนากระบวนการ
ดำำ�เนิินงานมาต่่อเนื่่�อง โดยครอบคลุุมในทุุกๆ ด้้าน ทั้้�งเรื่่�อง การจััดการสารเคมีีและวััตถุุอัันตราย การจััดการน้ำำ��และน้ำำ��เสีีย และการลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก เพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
		 8.1) การจััดการสารเคมีีและวััตถุุอัันตราย
		 บริิษััทมีีการคััดแยกสารเคมีีอัันตรายและวััตถุุอัันตราย โดยเริ่่�มจากการจััดทำำ�ข้้อมููลรายการสารเคมีีและวััตถุุอัันตราย
ซึ่่�งได้้รับั การปรัับปรุุงอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี และมีีการเตรีียมความพร้้อมในการป้้องกัันการรั่่�วไหลของสารเคมีีอันั ตรายและวััตถุุ
อัันตรายหรืืออุุบััติิเหตุุ โดยได้้วางระบบการจััดการสารเคมีีและวััตถุุอัันตรายเพื่่�อป้้องกัันการรั่่�วไหลหรืืออุุบััติิเหตุุ เช่่น กำำ�หนดระเบีียบ
ปฏิิบััติิเมื่่�อเกิิดเหตุุฉุุกเฉิิน ระเบีียบปฏิิบััติิการควบคุุมและจััดการสารเคมีี แผนและรายงานการฝึึกซ้้อมแผนฉุุกเฉิินสารเคมีีหกหรืือ
รั่่�วไหล ซึ่่�งจะมีีการซ้้อมเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี และแผนเตรีียมความพร้้อมและตอบโต้้ภาวะฉุุกเฉิินกรณีีเกิิดเหตุุไฟไหม้้ ซึ่่�งมีีการระบุุถึงึ วิิธีกี าร
ปฏิิบััติิเพื่่�อความปลอดภััยในการทำำ�งาน การระงัับเหตุุ การแจ้้งเหตุุฉุุกเฉิิน รายชื่่�อ และเบอร์์โทรศััพท์์สำ�ำ หรัับการติิดต่่อสื่่�อสาร ตั้้�งแต่่ปีี
2556 เป็็นต้้นมาจนถึึงปััจจุุบันั ทำำ�ให้้บริิษัทั ไม่่เคยเกิิดเหตุุการณ์์สารเคมีีหรืือวััตถุุอันั ตรายรั่่�วไหลที่่�ทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบต่่อพนัักงานของ
บริิษััทตลอดจน ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อมภายนอก
นอกจากมีีมาตรการป้้องกัันแล้้ว บริิษััทยัังได้้เปลี่่�ยนแปลงการใช้้วััตถุุดิิบที่่�เป็็นอัันตราย คืือ จััดทำำ�โครงการเปลี่่�ยนสารละลาย
กาวจาก Ethyl Acetate เป็็น water base ซึ่่�งเริ่่�มนำำ�มาตั้้�งแต่่ปีี 2556 เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากอัันตรายที่่�จะเกิิดจากสารเคมีี Ethyl Acetate
โดยในปีี 2563 มีีสััดส่่วนการใช้้ water base ทดแทน Ethyl Acetate ร้้อยละ 65.68 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 63.75 ซึ่่�งได้้ทำ�ำ
มากกว่่าเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้คืือร้้อยละ 50
การใช้้ฐานน้ำำ��เพื่่�อทดแทนโครงการ Ethyl Acetate
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บริิษััทยัังได้้เปลี่่�ยนสารเคมีีหมึึกพิิมพ์์ที่่�มีีองค์์ประกอบของตะกั่่�ว เป็็นหมึึกถั่่�วเหลืือง เพื่่�อลดการใช้้สารเคมีีอัันตราย ซึ่่�งได้้มีี
การดำำ�เนิินการมาตั้้�งแต่่ปีี 2556 โดยในปีี 2563 มีีสััดส่่วนการใช้้ Soy-Ink ร้้อยละ 18.51 เมื่่�อเทีียบกัับ ปีี 2562 อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 22.75 ซึ่่�ง
ไม่่เป็็นไปตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ที่่�ร้้อยละ 20 เนื่่�องจากคุุณสมบััติิของ Soy-Ink แห้้งตััวช้้า ควบคุุมสีีได้้ยากกว่่าหมึึกพิิมพ์์ฐานน้ำำ��มััน
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ปริิมาณการใช้้หมึึกพิิมพ์์ออฟเซ็็ตฐานน้ำำ��มัน
ั กัับหมึึกพิิมพ์์ Soy-Ink
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หมึึกพิิมพ์์ออฟเซ็็ตฐานน้ำำ�มั
� ัน

2563

Soy-Ink (kg)

คิิดเป็็นเปอร์์เซ็็นต์์ (%)

		 8.2) การจััดการน้ำำ��และน้ำำ��เสีีย
		สำำ�หรัับการจััดการน้ำำ��และน้ำำ��เสีียนั้้�น บริิษััทได้้มีีการวางระบบด้้วยการจััดทำำ�ฐานข้้อมููลและมีีการทบทวนโดยผู้้�บริิหารเป็็น
ประจำำ�ทุุกเดืือน และมีีการบำำ�บััดน้ำำ��เสีียเบื้้�องต้้นและตรวจวััดค่่าน้ำำ�� ทุุกเดืือนก่่อนปล่่อยออก เพื่่�อให้้เป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้
ดัังนี้้�

ค่า
pH (ค่าความกรด - ด่าง)
TDS. (ค่าสารหนัก) : mg/l
BOD (ค่าออกซิเจน) : mg/l

ค่ามาตรฐาน
5.5-9.0
3,000
500

2561
7.7
977.5
151.6

2562
7.7
915.0
275.0

2563
7.5
625.0
154.0

9) การจััดการสภาวะอากาศ
		 9.1) การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
จากนโยบายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยการมีีส่ว่ นร่่วมในการรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยการบริิหารจััดการ ทั้้�งพลัังงาน
การกำำ�จััดของเสีีย การเลืือกใช้้วััตถุุดิิบ และผลิิตสิินค้้าที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สำำ�หรัับปีี 2563 มีีปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ต่่อตัันกระดาษที่่�ใช้้ เพิ่่�มขึ้้�น เฉลี่่�ย 18.46 % เนื่่�องจากมีีการใช้้พลัังงานเพิ่่�มมากขึ้้�น จากการผลิิตภััณฑ์์งานพิิมพ์์ดิิจิิตอล บริิษััทได้้มีี
การจััดทำำ�ฐานข้้อมููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตามแนวทางขององค์์การบริิหารก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) มีีแนวทางในการ
ตรวจวััดทุุกปีี สถิิติิในการวััดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ตั้้�งแต่่ปีี 2561-ปััจจุุบััน
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ข้้อมููลปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกเทีียบผลิิตภััณฑ์์
(TonCO2eq / ตัันกระดาษที่่�ใช้้)
ลดลงจาก
ปีี 2561 =
5.79%

0.80
TonCO2eq / ตัันกระดาษที่่�ใช้้

.46%
= 18
2
6
ปีี 25
�นจาก
ขึ้้
ม
เพิ่่�

0.77

0.75
0.70

0.69
0.65

0.65
0.60
0.55

2561

2562
2561

2563
2562

2563

		 9.2) การจััดการมลภาวะอากาศ
บริิษััทมีีการติิดตามตรวจสอบและควบคุุมดููแลสารเจืือปนในอากาศที่่�ระบายออกจากปล่่อง จำำ�นวน 7 ปล่่อง จำำ�นวน 3
พารามิิเตอร์์ โดยมีีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม พรบ.2549 เรื่่�องกำำ�หนดค่่าปริิมาณของสารเจืือปนในอากาศที่่�ระบาย
ออกจากโรงงาน และกำำ�หนดตรวจวััดคุุณภาพอากาศปีีละ 2 ครั้้�ง สำำ�หรัับปีี 2563 ค่่า TSP ดีีกว่่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุุตสาหกรรม 97.3% ค่่า SO2 ดีีกว่่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม 99.7 ค่่า Xylene ดีีกว่่ามาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงอุุตสาหกรรม 99.5% มีีการประเมิินผลกระทบทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมไม่่พบค่่าเกิินมาตรฐานที่่�กฎหมายกำำ�หนด
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ความรัับผิิดชอบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และสัังคม

รายงานประจำ�ปี 2563

077

T.K.S. Technologies Public Company Limited

Our Process

บริิษัท
ั ยัังคงดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และสัังคม โดยเริ่่�มจากภายในองค์์กรและภายในชุุมชนโดยรอบ
แล้้ว และยัังขยายความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
ภายนอกด้้วย (From Corporate Environmental & Social
Responsibility to Community Environmental & Social
Responsibility) โดยได้้จัด
ั กิิจกรรมเพื่่�อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างต่่อเนื่่�อง

01

Big Cleaning Day

ผู้้�บริิ ห ารและพนัั ก งานร่่ ว มทำำ� ความ
สะอาดรอบโรงงาน และเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ในการลดฝุ่�่นละออง PM 2.5 ให้้กัับ
ชุุมชน ในวัันที่่� 18 มกราคม 2563

02

คุุณจุุติิพัันธุ์์� มงคลสุุธีี รองกรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท ทีี.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด
มอบของบริิ จ าคให้้ กัั บ โรงเรีี ย น บ้้ า นสัั น ดาป
ต.โคกขาม จ.สมุุ ทรสาคร ได้้ แก่่ อุุ ปกรณ์์ กีีฬา
กระดาษถ่่ายเอกสาร เก้้าอี้้�เลคเชอร์์ ตู้้�วางเอกสาร
และทุุนการศึึกษา รวมมููลค่่า 40,522 บาท เมื่่�อ
วัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563
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03

คุุณจุุติพั
ิ น
ั ธุ์์� มงคลสุุธีี รัักษาการกรรมการ
ผู้้�จััดการ และผู้้�บริิหาร TKS มอบหน้้ากากผ้้า
จำำ� นวน 2 ผืื น พร้้ อ มเจลแอลกอฮอล์์
1 หลอด ให้้กัับพนัักงาน TKS Group
วัันที่่� 30 มีี.ค. 63

04

โครงการ T.K.S. ปัันสุุข คุุณจุุติิพัันธุ์์� มงคลสุุธีี
กรรมการผู้้�จััดการ และผู้้�บริิหาร TKS มอบอาหาร
กล่่องและหน้้ากากอนามััยให้้กับ
ั ชุุมชนวััดโคกขาม
ในวัันที่่� 1 มิิ.ย. 63
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079

T.K.S. Technologies Public Company Limited

โครงการบริิ จ าคโลหิิ ต ประจำำ�ปีี 2563
วัันที่่� 11 สิิงหาคม 2563 ณ สำำ�นัก
ั งานนิิคม
อุุตสาหกรรม ร่่วมกัับ ภาควิิชาเวชศาสตร์์

05

การธนาคารเลืื อ ด คณะแพทยศาสตร์์
ศิิ ริิ ร าชพยาบาล มหาวิิ ท ยาลัั ย มหิิ ด ล
จััดกิิจกรรมบริิจาคเลืือด

ร่่วมทำำ�บุุญทอดกฐิินประจำำ�ปีี ณ วััดโคกขาม
เมื่่�อวัันที่่� 8 ต.ค. 63 ยอดบริิจาค 14,476 บาท

โครงการ “ขยัับวัันละนิิดจิิตเจ่่มใส” กิิจกรรมเต้้น
ซุุมบ้้า บริิเวณหน้้าโดมหลัังเวลาเลิิกงาน เพื่่�อให้้
พนัักงานผ่่อนคลายความเครีียด และ มีีสุุขภาพ
ที่่�แข็็งแรง
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เมื่่�อวัั น ที่่� 27 กัั น ยายน 2563 บริิ ษัั ท ทีี . เค.เอส.
สยามเพรส แมเนจเม้้ นท์์ จำำ�กััด ร่่ วมกัั บ วิิ ทยาลัั ย
เทคนิิคสมุุทรสาคร เข้้าร่่วมโครงการอบรมเชิิงปฏิิบัติ
ั ิ
การพััฒนาครููผู้้�นิิเทศก์์และครููฝึึกในสถานประกอบ
การอีีกทั้้�งยัังร่่วมลงนาม ข้้อบัันทึึกตกลงระหว่่างกััน
MOU ได้้ร่่วมวางแผนในการจััดการอาชีีวศึึกษาและ
ฝึึกอบรมทัักษะวิิชาชีีพ เพื่่�อผลิิตบุุคลากรที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ
และตอบโจทย์์ความต้้องการในตลาดแรงงาน

09

ตััวแทนกลุ่่�มบริิษัท
ั ทีี.เค.เอส. ได้้เดิินทางไปมอบป้้าย
ไวนิิลโฆษณาและสติ๊๊�กเกอร์์โลโก้้ ที่่�ทางกลุ่่�มบริิษััท
ทีี.เค.เอส. ได้้ออกแบบให้้กัับร้้าน "ขนมตะโก้้ แม่่แตง
อ่่ อ น" อร่่ อ ยหอมหวาน สีี สัั น สวยงาม ตามต้้ น
ตำำ�หรัับไทย ณ ตลาดริิมคลองพ่่อพัันท้้ายนรสิิงห์์
เพื่่�อสนัับสนุุนกัับร้้านค้้าชุุมชน ช่่วยเพิ่่�มมููลค่่าสิินค้้า
ชุุมชน ให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักมากยิ่่�งขึ้้�น ช่่วยกระจายรายได้้
สู่่�ชุุมชน ร่่วมด้้วยช่่วยกัันสร้้างชุุมชนวิิถีีแห่่งความ
สุุขแบบยั่่�งยืืน
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