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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท น้ำ�ประปาไทย จำ�กัด จัดตั้ง
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2543 ดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�ประปาให้แก่
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ถือเป็นผู้ผลิตน้ำ�ประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุด
ของประเทศ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงผลิตน้ำ�ประปา 2 แห่ง แห่งแรกอยู่ที่ตำ�บล
บางระกำ� อำ�เภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีก�ำ ลังการผลิต 440,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน และแห่งทีส่ องดำ�เนินการโดย บริษทั ประปาปทุมธานี จำ�กัด ซึง่ บริษทั ฯ ถือหุน้
อยู่ร้อยละ 98 ตั้งอยู่ที่ ตำ�บลบ้านปทุม อำ�เภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีกำ�ลัง
การผลิต 388,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทำ�ให้ขณะนี้ บริษัทฯ มีกำ�ลังการผลิตน้ำ�
ประปารวมกันในปริมาณ 828,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน บริษัทฯ เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ 22 พฤษภาคม 2551 ใช้ชื่อหลักทรัพย์ว่า 
“TTW” หลังจากที่ได้มีแนวคิดเข้าสู่ธุรกิจอื่นๆ นอกจากการผลิตน้ำ�ประปาจึงได้
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน) เมื่อ 18 มีนาคม 2557 ต่อมาใน
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการก่อสร้างโรงผลิตน้�ำ ประปาอีกแห่งหนึง่
ที่ตำ�บลคลองมะเดื่อ อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเมื่อทำ�การก่อสร้าง
เสร็จในปลายปี 2559 จะมีกำ�ลังการผลิตขั้นต้นที่ 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
พร้อมกับทำ�การก่อสร้างเพื่อขยายกำ�ลังการผลิตโรงผลิตน้ำ� ประปาที่ปทุมธานี
ซึ่งเมื่อดำ�เนินการเสร็จในปลายปี 2558 จะมีกำ�ลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 57,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

สัดส่วนผู้ถือหุ้น
ทีทีดับบลิว เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
มีผู้ถือหุ้นหลักคือ
บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ช. การช่าง จำ�กัด (มหาชน)
และนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี
สัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้
25.98 % บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
19.66 % บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
19.04 % บริษัท ช.การช่าง จำ�กัด (มหาชน)
นักลงทุนในประเทศ
นักลงทุนต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน
3,990,000,000 บาท
ทุนชำ�ระแล้ว
3,990,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
1 บาท
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สารจากกรรมการ
ผู้จัดการ
กว่าสิบปีแล้วที่บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน) ในฐานะ
ผูผ้ ลิตน้�ำ ประปาเอกชนรายใหญ่ทสี่ ดุ ของประเทศ ได้ด�ำ เนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของประเทศชาติ
ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงดำ�เนินธุรกิจภายใต้
แนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมาอย่างต่อเนือ่ ง นัน่ คือการดำ�เนิน
ธุรกิจที่คำ�นึงถึงความสมดุลใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ในมิติแรก บริษัทฯ ยังคงดำ�รงการเติบโต
ทางด้านรายได้และผลกำ�ไรแก่ผถู้ อื หุน้ ได้อย่างมัน่ คงและต่อเนือ่ ง
เกินกว่าร้อยละ 10 มาโดยตลอด และเพื่อเตรียมความพร้อม
สำ�หรับความท้าทายในอนาคต บริษทั ฯ ได้เริม่ การขยายกำ�ลังการ
ผลิตโดยการสร้างโรงผลิตน้ำ�ประปาแห่งที่สองที่ใช้เทคโนโลยีที่
สูงขึน้ เพือ่ รองรับกับการดำ�เนินงานทีจ่ ะเกิดขึน้ รวมทัง้ การเตรียม
ความพร้อมสู่การลงทุนผลิตน้ำ�ประปาในประเทศเพื่อนบ้าน
ในมิติสังคม บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาสังคมทั้ง
ภายในและภายนอก สังคมภายใน บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับทัง้
การพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของพนักงานใน
ทุกระดับ รวมถึงความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย สำ�หรับสังคม
ภายนอก บริษัทฯ ยังคำ�นึงถึงชุมชนที่ต้ังอยู่โดยรอบ โดยผ่าน
กิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ และการให้ความสำ�คัญกับ

การผลิ ต น้ำ � ประปาให้ แ ก่ ลู ก ค้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสม่ำ �เสมอ
สำ�หรับมิติด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังคงสนับสนุนกิจกรรม
ปลู ก จิ ต สำ � นึ ก ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ น้ำ � ให้ แ ก่ เ ยาวชนไทยจากทั่ ว
ประเทศ จนได้รบั รางวัลในระดับโลกจากงาน Stockholm Junior
Water Prize 2014 ณ ประเทศสวีเดน สามารถสร้างชื่อเสียงให้
กับประเทศไทยจากการได้รับรางวัล Diploma of Excellence  
นอกจากนี้ ยังดำ�เนินโครงการ “หนึ่งล้านกล้าสร้างป่าต้นน้ำ�” ณ
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นปีที่ 4 อย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ได้ผนื ป่าทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ อันเป็นแหล่งต้นน้�ำ ตลอดไป
สำ�หรับการดำ�เนินงานในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่
จะดำ�เนินธุรกิจที่ได้ริเริ่มไว้ในปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไป
กับการสร้างสรรค์กจิ กรรมเพือ่ สังคมรูปแบบใหม่ทใี่ ห้ความสำ�คัญ
กั บ คำ � กล่ า ว “คุ ณ ภาพน้ำ � ที่ ดี ก ว่ า .....นำ � มาซึ่ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต
ที่ดีขึ้น....” เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป
ในนามของผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คน ผมขอขอบคุ ณ
ทุกภาคส่วนสำ�หรับความร่วมมือและการสนับสนุนการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และบริษัทฯ ขอให้
ความเชือ่ มัน่ ว่าจะดำ�เนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อ
สังคม และพร้อมที่จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศของ
เราให้ยั่งยืนต่อไป

							
(ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์)
กรรมการผู้จัดการ
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คุณค่าองค์กร
ทีทีดับบลิว
คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และคุณค่า
องค์กรของทีทดี บั บลิว ไว้อย่างชัดเจน เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิ บั ติ ง านของผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน ในการนำ � พาองค์ ก ร
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2554 ทีทีดับบลิว ได้ปรับวิสัยทัศน์ใหม่ โดยให้ความ
สำ�คัญกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งหมายถึงการรักษา
สมดุลในการดำ�รงอยูข่ องกิจการ ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ จะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการดำ�เนินธุรกิจ
ในระยะยาวให้กับองค์กรที่นอกเหนือจากการผลิตน้ำ� ประปา 
รวมทั้ ง สร้ า งเสริ ม การยอมรั บ จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และ
สาธารณชน นอกจากนี้ยังได้ตั้งเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจให้
ครอบคลุมทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการขยายธุรกิจ
เข้าสูป่ ระเทศอาเซียน ควบคูไ่ ปกับการใส่ใจดูแลสิง่ แวดล้อมและ
พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมในทุกที่ที่ ทีทีดับบลิว
เข้าไปดำ�เนินกิจการ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป็นบริษัทชั้นนำ�ของประเทศในการดำ�เนิน เติ บ โตอย่ า งมั่น คง ต่ อ เนื่อ ง และยั่ง ยื น
ธุรกิจเกีย่ วกับน้�ำ   พลังงาน  และสิง่ แวดล้อม เพื่ อ บรรลุ ซ่ึ ง วิ สั ย ทั ศ น์ บ นพื้ น ฐานของ
ความสมดุลระหว่างลูกค้า  พนักงาน คู่ค้า 
ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

คุณค่าองค์กร
ดำ�เนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ
บนพื้ น ฐานของความพึ ง พอใจและผล
ประโยชน์ สู ง สุ ด ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ด้วยการ
• พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
• ทำ�งานเชิงรุกด้วยความคิดริเริ่ม และ
• ทำ�งานเป็นทีม
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน) จัดทำ�รายงานการพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น ฉบั บ นี้ เพื่ อ แสดงเจตนารมณ์ ใ นการบริ ห ารงาน
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยอ้างอิงตามแนวทาง
ของ Global Reporting Initiative (GRI) ในปี 2554 ได้ประยุกต์
ใช้แนวทางที่กำ�หนดใน Technical Protocol - Applying the
Report Content Principles เพื่อกำ�หนดประเด็นด้านความ
ยั่งยืนที่สำ�คัญและการประเมินระดับความสำ�คัญของประเด็นที่
เกี่ ย วข้ อ งต่ อ เป้ า หมายและการดำ � เนิ น งานของที ที ดั บ บลิ ว
ขอบเขตของเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ตามรอบปีงบประมาณ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ ในปี 2557
บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการทบทวนประเด็นสำ�คัญด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยเทียบเคียงกับแผนการดำ�เนินธุรกิจ ปี 2557 ซึ่งพบว่า
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญ ขอบเขตของข้อมูลที่นำ�มา
รายงานครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของทีทีดับบลิวและบริษัท
ย่อยในกลุม่ ทีทดี บั บลิว ข้อมูลรายงานได้ถกู เก็บรวบรวมโดยไม่มี
ข้อจำ�กัดใดๆ และกระบวนการที่บริษัทฯ ใช้ในการเก็บคำ�นวณ

หรือประมาณการข้อมูลที่มีนัยสำ�คัญต่อการตีความหมายของ
ข้อมูลดังกล่าว ได้แสดงไว้ในหัวข้อรายงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
นั้นๆ สำ�หรับข้อมูลด้านอื่นที่อยู่นอกเหนือจากรายงานฉบับนี้
จะถูกอ้างอิงไปยังรายงานประจำ�ปี 2557

ทีทดี บั บลิวมีรอบการจัดทำ�รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเป็นรายปี สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนีแ้ ละรายงานประจำ�ปี ได้จากเว็บไซต์ของ
ทีทีดับบลิว หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำ�นักงานกรรมการผู้จัดการ โทรศัพท์ : 0 2811 8369
ส่วนสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ : 0 2811 7526 ต่อ 1104
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 2811 7526 ต่อ 1108

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
30/130 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำ�บลไรขิง
อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ : 0 2811 7526
Website : www.ttwplc.com
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หลักการการจัดทำ�รายงาน
ขอบข่ายการรายงาน
เนือ้ หาในการจัดทำ�รายงานการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนประจำ�ปี 2557
ได้รวบรวมกิจกรรมทีบ่ ริษทั ทีทดี บั บลิว จำ�กัด (มหาชน) ได้ด�ำ เนิน
งานมาก่ อ นหน้ า และดำ � เนิ น การต่ อ เนื่ อ งต่ อ ไป ที ที ดั บ บลิ ว
ได้คำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งมีส่วนสำ�คัญต่อการขับเคลื่อน
องค์กรให้บรรลุถึงเป้าหมายต่างๆ ด้านความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น
เชิงสังคม สิ่งแวดล้อม หรือเศรษฐกิจ โดยพิจารณาทั้งผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ซึ่ ง ได้ รั บ ผลกระทบทั้ ง ด้ า นบวกและด้ า นลบจาก
การดำ�เนินงานของบริษัทฯ
ทีทดี บั บลิว มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพของรายงานเพือ่
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยในปีทผี่ า่ นมาบริษทั ฯ ได้เข้าร่วม
โครงการประกาศรางวัล รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2556
(Sustainability Report Award 2013) ที่ ดำ � เนิ น การโดย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบัน
ไทยพัฒน์ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทที่ดำ�เนินการเรื่องการเปิดเผย
ข้อมูลในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้จดั ทำ�รายงานได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ Global Reporting Initiative
(GRI)  
ดังนั้น รายงานฉบับนี้ จึงครอบคลุมนโยบายและแนวทาง
การบริหารจัดการเพือ่ ความยัง่ ยืนของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
ภายใต้การกำ�กับดูแลของบริษัทฯ สำ�หรับข้อมูลนอกเหนือจาก
รายงานฉบับนี้ ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำ�ปี 2557 อย่างไร
ก็ตาม ทีทดี บั บลิว มุง่ ขยายขอบข่ายการจัดทำ�รายงานความยัง่ ยืน
ให้ครอบคลุมบริษัทในกลุ่มน้ำ�ประปามากขึ้น ด้วยการส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้แนวทางสากลในการรายงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองความคาดหวังการได้
รับข้อมูลที่มีคุณภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainability Context)
ภายใต้สภาวการณ์ที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวิกฤต
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้อม ล้วนส่งผลต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ ซึ่งทีทีดับบลิว ต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การสร้างโอกาสทางธุรกิจและ
การเตรียมความพร้อมรับมือกับอุปสรรคต่างๆ ย่อมทำ�ไม่ได้
หากปราศจากรากฐานอันแข็งแกร่ง การดำ�เนินการตามกลยุทธ์
ทางธุรกิจทีเ่ หมาะสม ความโปร่งใสและเป็นธรรม ความปลอดภัย
ในการทำ�งาน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การยอมรับจาก
ชุ ม ชนและสั ง คม และที่ สำ � คั ญ คื อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
พนักงานอย่างต่อเนือ่ ง สิง่ เหล่านีน้ อกจากจะเป็นรากฐานทีม่ นั่ คง
แล้วยังเป็นปัจจัยให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน และสร้างคุณค่าให้กบั
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก ฝ่ า ยอย่ า งยั่ ง ยื น รายงานฉบั บ นี้ จึ ง ได้
นำ�เสนอมุมมองในด้านความเชือ่ มโยงของการบริหารจัดการและ
ผลการดำ�เนินงานของทีทีดับบลิว กับพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง จากการดำ�เนินงานใน
อดีตถึงในปัจจุบนั สูก่ ารเตรียมพร้อมสำ�หรับอนาคต เช่น การเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน การแสวงหาโอกาสในการ
ลงทุนในประเทศประชาคมอาเซียน การสนับสนุนองค์ความรู้ใน
หลายมิติให้กับคนในองค์กร การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และ
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในชุมชน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557
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การบริหารจัดการองค์กร
ในฐานะผูผ้ ลิตน้�ำ ประปาภาคเอกชนรายใหญ่ทสี่ ดุ ของประเทศไทย ทีทดี บั บลิว
ตระหนักดีว่าธุรกิจน้ำ�ประปาเป็นธุรกิจสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวติ ของประชาชน เพราะการมีน�ำ้ ประปาอย่างสะอาด เพียงพอ และต่อเนือ่ ง
จะช่ ว ยยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น รวมทั้ ง ยั ง มี ค วามสำ � คั ญ
ต่อเสถียรภาพด้านสาธารณูปโภคซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้าน
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นดำ�เนินกิจการให้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการใส่ใจที่จะธำ�รงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม
เพื่อที่จะสามารถผลิตน้ำ�ประปาตอบสนองความต้องการใช้ของภาคอุตสาหกรรม
ภาคพาณิชยกรรมและภาคครัวเรือนได้อย่างมั่นคง มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และเป็น
สมาชิกทีด่ ขี องสังคม โดยถือเป็นพันธกิจของทีทดี บั บลิว โดยมีการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีเป็นพื้นฐาน เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้ ตลอดจนให้ความสำ�คัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
ทีทีดับบลิว ได้นำ�หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรตั้งแต่ปี 2554 โดยเริ่มจากการรวบรวมผลการดำ�เนิน
งานที่เกี่ยวข้องและจัดทำ�รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสื่อสารผลการดำ�เนิน
งานของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาการ
บริหารความยั่งยืนขององค์กรโดยเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติและมาตรฐานสากล
เสมอ อาทิ แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) มาตรฐาน ISO 26000 มาตรฐานรายงานแห่งความยั่งยืนโดยองค์กรริเริ่ม
การรายงานสากล (Global Reporting Initiative : GRI) เป็นต้น ตลอดจนให้ความ
สำ�คัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืนขององค์กร โดยประเมินจาก
แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงด้านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคม ประกอบกับความ
คาดหวั ง ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และสาธารณชน เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ที ที ดั บ บลิ ว
มีแนวทางการดำ�เนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับความคาดหวัง
ของสังคม อันจะนำ�ไปสูก่ ารเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวขององค์กร
และเป็นหลักประกันในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมส่วนรวม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557
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การกำ�กับดูแลและความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทของทีทีดับบลิวประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน
โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำ�นวน 10 ท่าน และกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารจำ�นวน 1 ท่าน ในจำ�นวนนี้มีกรรมการอิสระ 4 ท่านเพื่อเป็นการ
ป้องกันการเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ในการบริหารจัดการธุรกิจ
ขององค์กร และเพือ่ ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย นอกจากนีม้ กี รรมการทีเ่ ป็น
เพศหญิงจำ�นวน 1 ท่าน คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ทำ�ให้มั่นใจว่า

องค์ ก รมี ก ารดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
กฎหมาย ระเบี ย บบริ ษัท มติก ารประชุม
ผู้ถือหุ้นและต้องดำ�เนินการตามหลักการ
กำ�กับดูแลองค์กรที่ดี ด้วยความเที่ยงตรง
ซื่อสัตย์มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและ
มีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะ
ดำ�เนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและ
กำ � หนดค่ า ตอบแทน โดยพิ จ ารณาจาก
คุ ณ สมบั ติ ความรู้ ประสบการณ์ ให้ มี
ความหลากหลายที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
บริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท พร้ อ มทั้ ง
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กำ�หนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
กรรมการอย่างเหมาะสม จูงใจเทียบเคียงได้
กับอุตสาหกรรมเดียวกันและนำ�เสนอต่อ
ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำ � ปี หรื อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งแล้วแต่
กรณี ตามเงื่ อ นไขที่ กำ � หนดในข้ อ บั ง คั บ
บริษทั ฯ และเป็นไปตามกฎหมาย นอกจากนี้
นโยบายการดำ�รงตำ�แหน่งจำ�กัดระยะเวลา
การดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการบริษัท
ให้ มี ว าระการดำ � รงตำ � แหน่ ง ครั้ ง ละ 3 ปี
อีกทั้งได้กำ�หนดให้กรรมการสามารถดำ�รง
ตำ � แหน่ ง กรรมการในบริ ษั ท จดทะเบี ย น

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมกันได้
ไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้สามารถคงความมี
ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัท ต้องแต่งตั้งกรรมการ
หนึ่ ง ท่ า นเป็ น กรรมการผู้ จั ด การเพื่ อ เป็ น
ผู้นำ�ฝ่ายบริหารและให้มีอำ�นาจและหน้าที่
บริหารจัดการกิจการของทีทดี บั บลิว ภายใต้
วัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุม ระเบียบ
ของบริ ษั ท ฯ ตามนโยบาย แผนงานและ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ซึ่งมีหน้าที่ในการกลั่นกรองงานเฉพาะทางเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
อีกทั้งยังต้องให้คำ�ปรึกษาและแนะนำ�ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมี

3. คณะกรรมการสรรหาและกำ � หนด
ค่าตอบแทน ทำ�หน้าทีค่ ดั เลือกบุคคลทีส่ มควร
ได้รบั การเสนอรายชือ่ เป็นกรรมการใหม่ หรือ
สรรหากรรมการผู้ จั ด การตามกรอบของ
เกณฑ์การพิจารณาอย่างมีประสิทธิผลและ
โปร่งใส รวมถึงกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. คณะกรรมการตรวจสอบทำ � หน้ า ที่ และกรรมการผู้จัดการอย่างเป็นธรรม
รั บ ผิ ด ชอบติ ด ตามการดำ � เนิ น งานของ
ที ที ดั บ บลิ ว ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ กำ � หนดทาง 4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นผูต้ ดิ ตาม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง สอบทานให้ทที ดี บั บลิว การดำ�เนินงานของทีทีดับบลิวเพื่อให้มั่นใจ
มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ตลอดจน ว่าเป็นไปตามหลักการการกำ�กับดูแลกิจการ
พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก และเสนอแต่ ง ตั้ง หรื อ ทีด่ ี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทัง้ กำ�กับ
ถอดถอนบุคคล เพือ่ ทำ�หน้าทีผ่ สู้ อบบัญชีของ ดูแลการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ทีทีดับบลิว
1. คณะกรรมการบริหาร ทำ�หน้าที่พิจารณา
และกลั่นกรองแผนธุรกิจและงบประมาณ
ประจำ � ปี เ พื่ อ นำ � เสนอต่ อ คณะกรรมการ
บริ ษั ท และกำ � หนดนโยบายการเงิ น
การลงทุนของทีทีดับบลิว

5. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ทำ�หน้าที่
กำ�กับดูแลและสนับสนุนให้มกี ารดำ�เนินงาน
ด้านบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับ
กลยุ ท ธ์ แ ละเป้ า หมายทางธุ ร กิ จ รวมถึ ง
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

รายละเอี ย ดการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
รายงานในรายงานประจำ�ปี 2557

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557
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แนวทางการจัดการ
ด้านความยั่งยืน

กลยุทธ์การดำ�เนินงาน

ด้านสังคม

ทีทีดับบลิว มีกลยุทธ์สำ�คัญในการดำ�เนิน
กิ จ การในปี 2557 แบ่ ง ตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. การพัฒนากระบวนการตอบสนองความคาดหวัง
และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ให้บริการ
2. การพัฒนาศักยภาพและความรูค้ วามสามารถ
ของพนักงาน ให้รองรับต่อการขยายกิจการ
และสอดคล้อง กับรูปแบบธุรกิจขององค์กร
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการกำ�หนดดัชนีชี้วัดหลัก
ของทีทีดับบลิว เพื่อให้สะท้อนถึงความยั่งยืน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหาร
จัดการ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาการ
ดำ�เนินงานและบริหารจัดการ โดยมอบหมายไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้มสี ว่ นร่วมใน
การกำ�หนดกลยุทธ์และดำ�เนินงานเพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนการจัดทำ�
นโยบายและแผนความเสี่ยงขององค์กร และแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม อันจะทำ�ให้บรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ตามดัชนีชี้วัดหลักขององค์กร
ในที่สุดดัชนีชี้วัดหลักของ ทีทีดับบลิว ที่สะท้อนภาพความยั่งยืนที่ได้กำ�หนดและ
มีการวัดผลไว้นนั้ เป็นส่วนประกอบสำ�คัญในการใช้พจิ ารณาเพือ่ ประเมินศักยภาพ
ในมุมกว้างขององค์กรและบุคลากร ดังนัน้ กรรมการผูจ้ ดั การจึงแต่งตัง้ “คณะทำ�งาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม” ประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงร่วม
กันรับผิดชอบในการกำ�กับดูแลเพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีการดำ�เนินโครงการต่างๆ ตามแผน
กลยุทธ์ และสอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนทบทวนและปรับปรุงผล
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของทีทีดับบลิว ที่มุ่งสู่
ความยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. การบริหารจัดการโรงผลิตน้ำ�ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ให้เดินเครือ่ งอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพียงพอ
ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ

1. การรักษาประสิทธิภาพการใช้สารเคมี พลังงาน
ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม ให้เกิดความสมดุลใน
กระบวนการผลิตมากที่สุด

2. การแสวงหาโอกาสในการลงทุนเพือ่ สร้างความ
เจริ ญ เติ บ โตต่ อ เนื่ อ ง โดยการขยายพั ฒ นา
โครงการเดิมและลงทุนโครงการใหม่ในประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน

2. การเลื อ กเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโรงผลิตน้ำ�แห่งใหม่ที่
จะเกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. การบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและ
พัฒนาให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำ�หนด

3. การพิจารณาการลงทุนในการผลิตน้ำ�ประปา 
พลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม ทั้ ง ในประเทศ
และต่างประเทศ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557
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การจัดการกลยุทธ์
ทีทดี บั บลิว ได้น�ำ ระบบ Key Performance Indicator (KPI) เข้ามาเป็นตัวชีว้ ดั ความสำ�เร็จขององค์กร โดยให้สามารถครอบคลุมในทุกด้าน
ได้แก่ ผลการดำ�เนินงาน การลงทุน การกำ�กับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการดำ�เนินงาน
ทีส่ มดุล ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมเป็นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์กร โดย KPI จะกระจายลงไปถึงหน่วยงานและพนักงาน
ที่รับผิดชอบ ผลของ KPI เพื่อใช้ในการประเมินความก้าวหน้าของการบรรลุตามวิสัยทัศน์ และปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
องค์กร       

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางการดำ�เนินงาน
ทีทีดับบลิว เชื่อว่าการมีส่วนร่วมและการสร้างความร่วมมือ
กับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างมีประสิทธิภาพในสังคมวงกว้างจะส่ง
ผลให้องค์กรสามารถเติบโตไปพร้อมๆ กับชุมชน สังคม และโลก
ได้อย่างแข็งแรงและยั่งยืน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทีทีดับบลิว
ได้แก่
• พนักงาน: พนักงานถือเป็นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกลุม่ สำ�คัญทีเ่ ป็น
แรงผลักดันขององค์กรสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

• ผูถ้ อื หุน้ : ทีทดี บั บลิวมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างความไว้วางใจและ
ความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ ว่ มลงทุนซึง่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการเช่นกัน
• ลู ก ค้ า และสาธารณชน: ที ที ดั บ บลิ ว มุ่ ง เน้ น ในการสร้ า ง
ความพึงพอใจและความเชือ่ มัน่ ให้ลกู ค้าและสาธารณชน เพือ่ ให้
บุคคลเหล่านี้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในราคาที่
เหมาะสม

สรุปการมีส่วนร่วม และความต้องการ/ ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ลูกค้า

พนักงาน

ชุมชนท้องถิ่น
เจ้าหนี้
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ความคาดหวัง
• ความไว้วางใจ ความโปร่งใส
และความเป็นธรรม
• ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม

การมีส่วนร่วมตามประเภทและกิจกรรมสำ�คัญในปี 2557
• ติดต่อโดยตรงทางอีเมล โทรศัพท์ การเยีย่ มเยือน การชมพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
การประชุม (อย่างสม่ำ�เสมอ)
• การตรวจสอบความพึงพอใจ (ทุกปี)
• จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนลูกค้า (ทุกปี)
• การร่วมมือสร้างสรรค์นวัตกรรม

• ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
• ความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน
• การพัฒนาความรู้ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง
• สวัสดิภาพและความปลอดภัยในการ
ทำ�งาน

•
•
•
•
•
•
•
•

• คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
• ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

• สำ�รวจความต้องการของชุมชนและสังคม
• รับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
• ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำ�เนินกิจกรรม

• จ่ายดอกเบี้ยและชำ�ระคืนตามกำ�หนด

• จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัด
กิจกรรมให้ความรู้
• รับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

ปฐมนิเทศพนักงาน
การประชุมพนักงาน (กรรมการผู้จัดการพบพนักงาน)
การติดต่อทางตรงและทางอ้อม เช่น อินเทอร์เน็ตภายในของบริษัท
วารสาร (ทุกไตรมาส)
มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำ�ปี/Family Day
จัดให้มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
สำ�รวจการจ่ายผลตอบแทนของตลาดอย่างสมํ่าเสมอทุกปี
การสำ�รวจการมีส่วนร่วม

• พันธมิตรทางธุรกิจ คูแ่ ข่งทางการค้า และเจ้าหนี:้ ทีทดี บั บลิว
ปฏิบัติการด้วยความเป็นธรรมและซื่อสัตย์ อีกทั้งยังปกป้องผล
ประโยชน์ของพันธมิตรทางธุรกิจ แข่งขันกับคู่แข่งทางการค้า
อย่างเป็นธรรม และชำ�ระเงินให้เจ้าหนี้ตรงต่อเวลา 
• ผู้ รั บ เหมา: ที ที ดั บ บลิ ว จั ด ตั้ ง มาตรฐานการตรวจสอบ
ความปลอดภั ย ระหว่ า งการทำ � งานของพนั ก งาน ผู้ รั บ เหมา 
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (QSHE)
• ชุมชนและสิง่ แวดล้อม: ทีทดี บั บลิวมุง่ เน้นทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพ
ของสิง่ แวดล้อมและสังคม โดยให้ความสำ�คัญกับการดูแลชุมชน
สังคม และครอบครัวของพนักงาน โดยเฉพาะกลุม่ ทีอ่ าศัยอยูใ่ กล้กบั

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พื้นที่โรงกรองน้ำ�ของทีทีดับบลิวการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเริ่มต้นที่ระดับองค์กร โดยมีการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไว้ 6 กลุม่ ในคูม่ อื การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี พร้อมทัง้ ระบุ
ความเกี่ยวเนื่องของแต่ละกลุ่ม ที่มีผลต่อการดำ�เนินธุรกิจของ
ทีทดี บั บลิว ซึง่ คูม่ อื การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ นี เ้ี ป็นมาตรฐานกลาง
สำ � หรั บ พนั ก งานทุ ก คนในองค์ ก ร เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจถึ ง
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขั้นตอน
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละขั้นตอนของการ
ดำ�เนินงานหรือแต่ละโครงการอาจมีความแตกต่างกันออกไป
แต่ทั้งนี้ขั้นตอนนั้นยังคงมีความสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในคู่มือ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ความคาดหวัง

การมีส่วนร่วมตามประเภทและกิจกรรมสำ�คัญในปี 2557

ผู้ถือหุ้น

• การเติบโตของธุรกิจ เช่น รายได้ ผลกำ�ไร
เงินปันผลที่สม่ำ�เสมอ

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ซึ่งผลการประเมินคุณภาพ AGM
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” คะแนนเต็ม
100 คะแนน
• การเยีย่ มชมโครงการปลูกป่า 1 ล้านกล้าสร้างป่าต้นน้�ำ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติ
ทองผาภูมิ เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557
• การแจ้งผ่านเว็บไซต์ของ SET (อย่างสม่ำ�เสมอ) เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบ
• Analyst Meeting (2 ครั้งต่อปี)
• การประเมินความน่าเชื่อถือ

ผู้ร่วมธุรกิจ (ผู้จัดซื้อ
จัดหา) สถาบันการเงิน
ผู้ปล่อยกู้ และคู่แข่ง
ทางการค้า

• การค้าอย่างยุติธรรม
• ความถูกต้องและตรงไปตรงมาของการ
ดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

• การติดต่อโดยตรงทางอีเมล จดหมาย โทรศัพท์ และการเยี่ยมชมพื้นที่
หน้างาน (เป็นประจำ�สม่ำ�เสมอ)
• การประชุม/สัมมนา (ตามโอกาส)

• จ่ายดอกเบี้ยและชำ�ระคืนตามกำ�หนด

• จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัด
กิจกรรมให้ความรู้
• รับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน

เจ้าหนี้

แนวทางการลงทุนอย่างยั่งยืน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโตและบรรลุวิสัยทัศน์ ทีทีดับบลิว ได้กำ�หนดทิศทางการลงทุนโดยมุ่งเน้นการดำ�เนินกิจการด้านน้ำ�อย่าง
ครบวงจร การลงทุนด้านพลังงานทดแทน และธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางการลงทุนของ ทีทีดับบลิว มีทั้งการลงทุนเอง
การลงทุนผ่านความร่วมมือกับบริษทั ในกล่มุ ช.การช่าง และร่วมทุนกับคูค่ า้ ทีม่ ศี กั ยภาพเพือ่ ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจพลังงาน
ไฟฟ้า และธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการสร้างความเติบโตให้กับทีทีดับบลิว
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557
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ความยั่งยืนด้านชุมชนและสังคม
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

ชุ ม ชนและสั ง คม เป็ น พื้ น ฐานแห่ ง ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของประเทศชาติ
ทีทีดับบลิว จึงให้ความสำ�คัญ และมุ่งส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้
แก่ชุมชนและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ ด้วยการดำ�เนิน
กิจกรรมและโครงการดังนี้

1. โครงการจัดงานวันเด็ก

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เด็กที่อาศัยอยู่รอบโรงผลิตน้ำ�ประปาได้รับความสนุกสนาน ได้แสดงออก
สมวัย และได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์น�ำ้ และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ได้เยีย่ มชมสถานที่
ผลิตน้ำ�ประปาของบริษัทฯ
การดำ�เนินงาน
• ทีทีดับบลิว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ณ โรงผลิตน้ำ�ประปาบางเลน
และโรงผลิตน้ำ�ประปาปทุมธานี ภายใต้หัวข้อ “วันเด็กน้ำ�ประปาไทย หัวใจรักษ์น้ำ�”
• พนักงานมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั ฯ จำ�นวน
3 กิจกรรม ประกอบด้วย ความรู้ในการผลิตน้ำ�ประปา  ความรู้เรื่องการอนุรักษ์น้ำ�
และการบำ�บัดน้ำ�เสีย และความรู้เรื่องพลังงานทดแทน
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
เด็กในชุมชน จำ�นวน 1,268 คน ได้รบั ความสุขสนุกสนานสมวัยเนือ่ งในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
พร้อมทั้งชุมชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
พนักงาน จำ�นวน 107 คน ได้มสี ว่ นร่วมในการเข้าถึงชุมชน เผยแพร่องค์ความรูก้ ารดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน
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2. โครงการสนับสนุนการศึกษา
โรงเรียนในพื้นที่ให้บริการน้ำ�ประปา

วัตถุประสงค์
ส่งเสริมและเพิม่ โอกาสทางการศึกษาให้กบั นักเรียนในชุมชน อีกทัง้ ยัง
เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม
การดำ�เนินงาน
สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาและค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การจั ด หาอุ ป กรณ์
การศึกษาให้กับนักเรียนและโรงเรียนในชุมชนที่มีความขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ในพืน้ ที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร
ประกอบด้วย
1. ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่กำ�ลังศึกษาในระดับอนุบาลถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีคุณสมบัติ “เรียนดีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์” จำ�นวน 160 ทุน จำ�นวน 480,000 บาท
2. ทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในชุมชน จำ�นวน 16 โรงเรียน
จำ�นวน 80,000 บาท
3. ชุดอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในชุมชน
จำ�นวน 16 โรงเรียน จำ�นวน 80,000 บาท  
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

4. ชุ ด พั ฒ นาทั ก ษะเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางร่ า งกาย ให้ กั บ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จำ�นวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
จังหวัดปทุมธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนครปฐม และ
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสาคร จำ�นวน 15,000 บาท

ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
สร้างเสริมเพิม่ โอกาสทางการศึกษาให้กบั เด็กในชุมชน จำ�นวน 160 คน
และลดภาระค่าใช้จา่ ยของผูป้ กครองในช่วงเปิดเทอม รวมทัง้ โรงเรียน
ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน จำ�นวน 16 โรงเรียน
และศูนย์การศึกษาพิเศษได้รับการสนับสนุนชุดพัฒนาทักษะ จำ�นวน
3 ศูนย์ เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
พนักงานมีส่วนร่วมในการเข้าถึงชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน

3. โครงการโรงเรียนสีเขียว
โดยรอบโรงกรองน้ำ�ประปา

วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้โรงเรียนใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการปลูกต้นไม้
และสวนหย่อมเพื่อสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่ดีภายใน
โรงเรียน  
การดำ�เนินงาน
จัดสร้างสวนหย่อมพักผ่อนหย่อนใจ และปรับปรุงสนามเด็กเล่นภายใน
โรงเรี ย น เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วและใช้ พื้ น ที่ ว่ า งในโรงเรี ย นให้ เ ป็ น
ประโยชน์สูงสุด จำ�นวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
โรงเรียนบ้านหนองปรง โรงเรียนวัดลำ�พญา และโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
อำ�เภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยพันธุ์ไม้ที่นำ�มาจัดทำ�สวนหย่อม
ได้แก่ โมก หูกระจง หมากเขียว หมากเหลือง อากาเว่ สนสีฟา 
้ ผกากรอง
ดาดตะกั่ว เข็มปัตตาเวีย ม่วงคราม และหญ้านวลน้อย พร้อมมอบ
หนังสือคู่มือพันธุ์ไม้สวนหย่อมให้กับห้องสมุดของโรงเรียน

ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
ชุมชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสามารถ
เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวให้กบั โรงเรียนในชุมชน จำ�นวน 4 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียน
วัดสุขวัฒนาราม โรงเรียนบ้านหนองปรง โรงเรียนวัดลำ�พญา  และ
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม อำ�เภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
พนักงานมีส่วนร่วมในการเข้าถึงชุมชนและเกิดความตระหนักในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ
กับชุมชน
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4. โครงการน้ำ�ดื่มบรรจุขวด

5. กิจกรรมทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศาสนา

วัตถุประสงค์
ผลิตน้�ำ ดืม่ บรรจุขวดเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทาง
ด้านสาธารณกุศล และเพื่อตอบแทนชุมชนด้วยการเพิ่มคุณภาพชีวิต
ที่ดีด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์
เพือ่ ทำ�นุบ�ำ รุงพุทธศาสนาให้คงอยูส่ บื ไป และสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างบริษัทฯ ชุมชน รวมทั้งพันธมิตรทางด้านธุรกิจจากประเทศ
เมียนมาร์

การดำ�เนินงาน
ทีทีดับบลิวได้ว่าจ้างแรงงานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โรงผลิตน้ำ�ประปา
บางเลนทำ�การผลิตน้�ำ ดืม่ บรรจุขวดระบบการผลิตแบบ RO เพือ่ ทำ�การ
แจกจ่ายให้กับกิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางด้านสาธารณกุศล
และช่วงเกิดภาวะวิกฤต ในปี 2557 ทีทีดับบลิวได้มีการสนับสนุนน้ำ�
ดื่มบรรจุขวดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำ�นวน 178,384 ขวด  

การดำ�เนินงาน
พนักงานและผูบ้ ริหารทีทดี บั บลิว ร่วมทำ�บุญร่วมกับคณะผูบ้ ริหารจาก
Z Corporation ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างการเดินทางมาเยี่ยมชม
ระบบการผลิตน้ำ�ประปาของบริษัทฯ ในเดือนกันยายน 2557 ณ วัด
เจริญสุขาราม (วัดบางไผ่เตี้ย) ตำ�บลบางกระเจ้า อำ�เภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร เนือ่ งจากเป็นศูนย์รวมของศาสนิกชนชาวเมียนมาร์เชือ้ สาย
มอญและมีพระภิกษุชาวเมียนมาร์เชือ้ สายมอญ พำ�นักอยูจ่ �ำ นวนมาก

ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และสามารถ
กระจายรายได้ให้กับชุมชน จำ�นวน 121,917 บาท  
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจ การประชาสัมพันธ์
ชื่อเสียงของบริษัทฯ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
วัดในชุมชนที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับการทำ�นุบำ�รุงให้มี
สภาพที่ดีขึ้น  
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ ชุมชน และพันธมิตรทางธุรกิจ

6. กิจกรรมเยี่ยมชมโรงผลิตน้ำ�ประปา
วัตถุประสงค์
เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ และถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้
และประสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ ระบบการผลิ ต น้ำ �ประปาให้ กั บ ชุ ม ชน
ได้รับทราบ

ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
ผู้เยี่ยมชมรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการผลิตน้ำ�ประปา  เพื่อสามารถนำ�ข้อมูลที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ด้านการศึกษาและด้านการทำ�งานได้อย่างเป็นรูปธรรม

การดำ�เนินงาน
เปิดโอกาสให้ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงผลิต
น้�ำ ประปาของบริษทั ฯ เพือ่ เผยแพร่องค์ความรูด้ า้ นการผลิตน้�ำ ประปา
ให้ผเู้ ข้าเยีย่ มชมได้รบั ทราบและเข้าใจ ในปี 2557 มีหน่วยงานภายนอก
เข้ า เยี่ ย มชมโรงผลิ ต น้ำ � ประปา  ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาตร์
ศูนย์รงั สิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และมหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นต้น

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
สร้ า งการรั บ รู้ ก ารทำ � ธุ ร กิ จ เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและถ่ า ยทอด
องค์ความรู้ระบบการผลิตน้ำ�ประปาของบริษัทฯ ให้กับหน่วยงาน
ภายนอก

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557
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ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
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1.การใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างคุ้มค่า
ด้วยความตระหนักว่าเป็นผู้ผลิตน้ำ�ประปาเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ
ซึ่งใช้น้ำ� สารเคมี และพลังงาน เป็นจำ�นวนมากในกระบวนการผลิต ทีทีดับบลิว
จึงมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรน้ำ� สารเคมี และพลังงานไฟฟ้า โดยคำ�นึงถึงความคุ้มค่า 
ประหยั ด และความมี ประสิ ท ธิ ภาพ โดยได้ ประทำ � การประเมิ น ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม กรณีที่จะนำ�วัตถุดิบใหม่มาใช้หรือมีการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่ๆ หรือหากจะดำ�เนินกิจกรรมอืน่ ๆทีอ่ าจส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และได้นำ�ระบบการบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
ISO 14001 มาปฏิบัติ มีการกำ�จัดของเสียตามมาตรฐาน ดำ�เนินกิจกรรมอนุรักษ์
พลั ง งาน และหาวิ ธี ก ารลดปริ ม าณการใช้ พ ลั ง งาน เพื่ อ ใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ลดระดั บ มลพิ ษ และปริ ม าณของเสี ย ที่ ป ลดปล่ อ ยออกสู่
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งได้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ฝึ ก ทบทวนแผนตอบโต้ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น พร้ อ มกั บ ทำ � การปรั บ ปรุ ง
อย่างต่อเนื่อง    

1

2

3

1. กิจกรรมการจัดการของเสีย
2. กิจกรรมการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
3. ทบทวนแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
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2. อาคารสำ�นักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อาคารสำ�นักงานใหญ่ทีทีดับบลิว ซึ่งใช้งานมาตั้งแต่ปี 2553
ได้รับการออกแบบเป็นกลุ่มอาคารทรงกลมชั้นเดียว 6 อาคาร
ขนาดต่างๆ เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน เว้นอาคารกลางที่มีชั้นลอย
ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ที่ 1,283 ตารางวา มีพน้ื ทีใ่ ช้สอยรวม 5,132 ตารางเมตร
สามารถรองรับพนักงานได้สงู สุด 80 คน ผนังอาคารเป็นกระจกใส
เพื่อใช้ประโยชน์จากแสงสว่างธรรมชาติอย่างเต็มที่ ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้า โดยมีคา่ เฉลีย่ การใช้พลังงานเพียงวันละ 2.03 วัตต์
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ต่ อ ตารางเมตร โต๊ ะ ทำ � งานของพนั ก งานได้ อ อกแบบให้ เ ป็ น
รูปทรงกลมเช่นเดียวกัน   แต่มีพื้นที่ใช้สอยที่เพียงพอ จัดวาง
แบบเปิดไม่มีผนัง สามารถเพิ่มและลดจำ�นวนได้โดยง่ายตาม
จำ�นวนพนักงานที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจาก
พื้นที่โดยรวม ประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับปรุงพื้นที่

3. การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “ป่าต้นน้ำ�”
ที ที ดั บ บลิ ว เล็ ง เห็ น ความสำ � คั ญ ของการอนุ รั ก ษ์ ”น้ำ � ” เนื่ อ งจากเป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจำ�กัดและเป็นวัตถุดิบหลักในการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ จึงจัดทำ�โครงการ “1 ล้านกล้า  สร้างป่าต้นน้ำ�” ร่วมกับกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยมีเป้าหมายทำ�การปลูกป่าปีละ 1,000 ไร่ หรือ
2 แสนต้น เป็นเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2554-2558) รวม 1 ล้านต้น ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ�
ลำ�ธารชั้นที่ 1 ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ หมู่บ้านอิต่อง ท้องที่หมู่ที่ 1
ตำ�บลปิล๊อก อำ�เภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งหลังจากปลูกแล้วจะบำ�รุง
รักษาป่าที่ปลูกอีก 2 ปีต่อเนื่อง ก่อนจะส่งมอบป่าให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับไปดูแลต่ออีก 7 ปี
ปี 2557 นับเป็นปีที่ 4 ของโครงการฯ บริษัทฯ ได้ทำ�การปลูกป่า 2 แสนต้น และได้
จัดกิจกรรมส่งมอบผืนป่าที่ปลูกในปี 2555 จำ�นวน 1,000 ไร่ หรือ 2 แสนต้น
ชุดที่สองให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับไปดูแลบำ�รุงรักษา
ต่อไป ซึ่งโครงการนี้ ได้รับการสนุบสนุนเป็นอย่างดียิ่ง จากพนักงาน ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ร่วม
เดินทางเข้าพื้นที่แปลงปลูกอันทุรกันดารเพื่อเป็นสักขีพยานการส่งมอบผืนป่า
ว่าได้เป็นไปตามเจตนารมย์ของโครงการนี้โดยแท้จริง
วัตถุประสงค์
เพื่อปลูกและบำ�รุงรักษาป่าเสื่อมโทรมที่เป็นป่าต้นน้ำ�ของแม่น้ำ�สายหลักในการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ให้ฟื้นคืนสภาพป่าสมบูรณ์
การดำ�เนินงาน
ปลูกป่าและบำ�รุงรักษาป่าเสื่อมโทรมร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
เป็นปีที่ 4 ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ หมู่บ้านอิต่อง ท้องที่หมู่ที่ 1 ตำ�บลปิล๊อก
อำ�เภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยการว่าจ้างแรงงานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทำ�การ
ปลูกป่าและบำ�รุงรักษาป่า  ประกอบด้วย ปลูกป่า  พื้นที่ 1,000 ไร่ และบำ�รุงรักษาป่า 
พื้นที่ 2,000 ไร่ (ป่าที่ปลูก ปี 2555-2556) นอกจากนี้ได้จัดพิธีส่งมอบป่าที่ปลูก ปี 2555
พืน้ ที่ 1,000 ไร่ ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุพ์ ชื เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน
2557
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
ปี 2557 สามารถเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่ป่าต้นน้ำ�ลำ�ธารชั้นที่ 1 อุทยาน
แห่งชาติทองผาภูมิ จำ�นวน 1,000 ไร่ หรือต้นไม้ จำ�นวน 200,000 ต้น นอกจากนี้ยัง
สามารถกระจายรายได้ให้กับชุมชน จำ�นวน 3,860,000 บาท
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
• ทีทีดับบลิวได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะหน่วยงานที่ได้ปฏิบัติช่วยเหลือราชการแก่
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช อันเป็นประโยชน์แก่ราชการและประเทศ
ชาติโดยส่วนรวม สาขาการอนุรักษ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557
• พนั ก งานได้ มี ส่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชนในการปลู ก ป่ า ต้ น น้ำ � และสร้ า งความตระหนั ก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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4. การส่งเสริมและสนับสนุน “การสร้างจิตสำ�นึกของเยาวชนด้านการอนุรักษ์น้ำ�”
ที ที ดั บ บลิ ว เล็ ง เห็ น ว่ า รากฐานการสร้ า งความตระหนั ก
และจิตสำ�นึกด้านการอนุรกั ษ์น�้ำ ซึง่ เป็นทรัพยากรหรือสิง่ แวดล้อม
ทางธรรมชาติที่สำ�คัญอย่างยั่งยืน มาจากความมุ่งมั่นและความ
คิดริเริ่มของเยาวชนในการคิดค้นและสร้างนวัตกรรมด้านการ
อนุรักษ์น้ำ� ทีทีดับบลิวจึงได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดให้
มี ก ารประกวดผลงานทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ที่ เ ป็ น นวั ต กรรม
ด้านการอนุรกั ษ์น�้ำ ของนักเรียนทีก่ �ำ ลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2554 ภายใต้โครงการ “ยุวชนไทย ร่วมใจ
รักษ์น้ำ�”
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดประกวดผลงานเป็นปีที่ 4 มีโรงเรียน
ให้ ค วามสนใจส่ ง ผลงานเข้ า ประกวดถึ ง 122 ผลงาน ซึ่ ง
คณะกรรมการได้พจิ ารณาคัดเลือกจำ�นวนผูผ้ า่ นเกณฑ์ให้เข้ารอบ
ตัดสิน จำ�นวน 20 ผลงาน โดยจะได้ทราบผลงานชนะเลิศในต้น
ปี 2558

ผู้จัดประกวดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ�ระดับชาติ (National
Organizer) เพือ่ ค้นหาผูช้ นะเลิศทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูแ้ ทนประเทศไทย
เข้าร่วมประกวดระดับนานาชาติ Stockholm Junior Water Prize
(SJWP) ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ตั้งแต่ปี 2556
ถึง 2558 นั้น ในปี 2557 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ชนะเลิศ
การประกวดยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น้ำ� ปี 2556 จากโรงเรียน
สุราษฎร์พิทยา นำ�ผลงานชื่อ “Transforming Wastewater from
Raw Rubber Sheet Production to GBC Plastic” ไปเข้าร่วม
การประกวดกับประเทศต่างๆ ทัว่ โลกอีก 28 ประเทศ ในเวที SJWP
2014 ปรากฏว่ า ผลงานของไทยได้ รั บ รางวั ล “Diploma of
Excellence” ซึง่ เป็นหนึง่ ในสองรางวัลของการประกวดนี้ จากการ
เข้าร่วมประกวดเป็นครั้งที่สอง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ
เยาวชนไทยทีน่ �ำ เสนอแนวคิดนวัตกรรมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรน้�ำ
ได้เป็นอย่างดี เนือ่ งจากสิง่ ทีเ่ ป็นข้อเสนอจากผลงานนี้ จะช่วยลด
ปริมาณน้ำ�เสียจากกระบวนการผลิตยางธรรมชาติได้ถึงวันละ
3,500 ล้านลิตร

จากการที่ ที ที ดั บ บลิ ว ได้ รั บ การพิ จ ารณาจาก Stockholm
International Water Institute (SIWI) ประเทศสวีเดน ให้เป็น

วัตถุประสงค์
ส่งเสริมให้เยาวชนได้มคี วามคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการคิดค้นนวัตกรรม
ในการอนุรักษ์น้ำ�ที่เป็นประโยชน์ในระดับชุมชน ระดับประเทศ และ
ระดับโลกอย่างยั่งยืน
การดำ�เนินงาน
นำ�ผลงานวิจัยซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี เข้าร่วมประกวด SJWP 2014 ณ กรุงสตอกโฮล์ม
และได้รับรางวัล Diploma of Excellence
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
ครู และนักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ทางด้านการเรียนการสอนทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์และสิง่ แวดล้อม
ทั้งในเวทีการประกวดระดับนานาชาติ
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
• มีส่วนร่วมในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ
• สร้างเครือข่ายและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธุรกิจของบริษัทฯ ให้
เป็นที่รู้จักกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
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5. การจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำ�แก่มหาวิทยาลัยเมาะลำ�ไย ประเทศเมียนมาร์
วัตถุประสงค์
สนั บ สนุ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ำ � แก่ ม หาวิ ท ยาลั ย
เมาะลำ�ไย ประเทศเมียนมาร์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ�ให้
กับโรงผลิตน้ำ�ประปาที่เมืองเมาะลำ�ไย และโรงผลิตน้ำ�ประปาอื่นๆ
ทั่วประเทศ
การดำ�เนินงาน
สร้างห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ ขี ดี ความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพน้�ำ
เทียบเท่าห้องปฏิบัติการของโรงผลิตน้ำ�ประปาของบริษัทฯ โดยการ
ปรับปรุงห้องทีไ่ ม่ใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเมาะลำ�ไยและบริจาค
อุ ป กรณ์ สำ � หรั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย
เมาะลำ�ไย ประเทศเมียนมาร์ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ
ปฏิ บั ติ ก ารและมาตรฐานความปลอดภั ย ให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข อง
มหาวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำ�นวน 3,596,640 บาท
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
มหาวิ ท ยาลั ย เมาะลำ � ไยได้ รั บ การสนั บ สนุ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทาง
วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ พร้อมทั้งได้รับองค์ความรู้ในการปฏิบัติการ
และมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ�
ที่ได้มาตรฐาน
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
สร้ า งการรั บ รู้ ก ารทำ � ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ และความสั ม พั น ธ์ อั น ดี
ระหว่างบริษัทฯ ชุมชน และพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศเมียนมาร์
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ทีทีดับบลิว ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์กรในการ
ขับเคลือ่ นองค์กรตามทิศทางกลยุทธ์เพือ่ บรรลุวสิ ยั ทัศน์ของบริษทั ฯ และสร้าง
การเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น โดยเป้ า หมายของสายงานบุ ค คลคื อ “เพิ่ ม พู น
ความแข็งแกร่งในการบริหาร‘ทรัพยากรมนุษย์’ เพื่อให้ทีทีดับบลิวประสบ
ความสำ�เร็จและสร้างความยั่งยืนแก่องค์กร” ตลอดจนมุ่งสู่การเป็นองค์กร
แห่งความเป็นเลิศ (HPO : High Performance Organization) ตามเส้นทาง
การพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคล โดยได้พัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการปรับปรุงระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ผ่านการสนับสนุนความ
สามารถของบุคลากรในทางทีเ่ หมาะสม ตลอดจนทบทวนและปรับปรุงหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพธุ ร กิ จ อี ก ทั้ ง ยั ง มุ่ ง มั่ น จะพั ฒ นา
ศั ก ยภาพของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข ององค์ ก รเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ใน 3 ด้ า น
ดังต่อไปนี้

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557

31

• การจัดการองค์ความรู้ โดยมีการจัดตัง้ คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ อ งค์ ก ร เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การจั ด การองค์ ค วามรู้ แ ละ
สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานสามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง ความรู้ เ พื่ อ
การพัฒนาตนเอง สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และเป้าหมายของ
องค์กรในระยะยาว อันนำ�ไปสูก่ ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ในอนาคต
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• การพั ฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากรในระดั บ ผู้ บ ริ ห าร
และพนักงาน โดยดำ�เนินการผ่านโครงการพัฒนาภาวะ
ผู้นำ�สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง และโครงการพัฒนาภาวะ
ผู้นำ� สำ�หรับผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น (โครงการ
Management Mentoring Program) เพือ่ เตรียมความพร้อม
ของพนักงานให้มีทักษะความเป็นผู้นำ� สามารถตอบสนอง
กลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมี
แผนพั ฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากร (Competency
Development) เพือ่ ส่งเสริมองค์ความรูแ้ ละทักษะต่างๆ ของ
พนักงานให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น

• การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต พนั ก งาน ด้ ว ยการกิ จ กรรม
วั น ครอบครั ว พร้ อ มมอบทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ บุ ต ร
พนั ก งานทุ ก คนตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าลถึ ง ปริ ญ ญาตรี   
กิจกรรมเป่าเทียนเค้กวันเกิดทุกเดือน เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานได้ให้ความสำ�คัญต่อกันในวันสำ�คัญของชีวิต
และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร พนักงาน
เพือ่ นร่วมงาน โครงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ
พนั ก งาน เพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี สุ ข ภาพดี เป็ น ผลดี ต่ อ
พนักงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของงาน

• นอกจากนี้ ทีทดี บั บลิว ได้ให้ความสำ�คัญในเรือ่ งการดูแล
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น
อย่างยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม
ภายใต้ ร ะบบบริ ห ารจั ด การที่ ไ ด้ ม าตรฐานสากล มี
ความปลอดภัยถูกต้อง ตามหลักอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ต่อสังคม ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง
รู้คุณค่า  อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำ�คัญของพนักงาน
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอืน่ จึงกำ�หนดนโยบายตระหนักรู้
และมีพฤติกรรมในด้านความปลอดภัย และการสร้าง
พฤติกรรมที่ถูกต้องของผู้เกี่ยวข้องเป็นคุณสมบัติของ
พนักงาน (Core Competency)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557
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ในปี 2557 ทีทีดับบลิว ประสบความสำ�เร็จในผลการดำ�เนินงานเป็นอย่างดี
มีรายได้จากผลการดำ�เนินงานจำ�นวน 5,622 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จาก
การขายน้ำ�ประปา 5,272 ล้านบาท รายได้จากการบริการ 110 ล้านบาท รายได้
จากดอกเบี้ยรับ 93 ล้านบาทและรายได้อื่นๆ 147 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ปี 2556 บริษทั ฯ มีรายได้จากผลการดำ�เนินงานทีจ่ �ำ นวน 5,790 ล้านบาท ลดลง
168 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.9 ถึงแม้มีรายได้รวมน้อยกว่าปี 2556 อยู่ที่
ร้อยละ 3 แต่มีกำ�ไรสุทธิเพิ่มมากขึ้นกว่าปี 2556 ที่ร้อยละ 15.5 บริษัทฯ จึงได้
ดำ�เนินการก่อสร้างถังเก็บน้ำ�ใสเพิ่มเติมที่โรงผลิตน้ำ�ประปาปทุมธานี เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการจ่ายน้ำ�ประปาให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำ�ของ
ประชาชนตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ได้ทำ�สัญญาก่อสร้าง
โรงผลิตน้ำ�ประปาแห่งที่สองที่อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครโดยในอีก
สองปีจากนี้จะมีกำ�ลังการผลิต 1 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวัน และขยายกำ�ลัง
การผลิตทีโ่ รงผลิตน้�ำ ประปาปทุมธานีซงึ่ จะทำ�ให้มกี �ำ ลังการผลิตเพิม่ ขึน้ อีกด้วย
นอกจากนี้ ทีทีดับบลิว มีแผนที่จะขยายโครงการการลงทุนสู่ภูมิภาคอาเซียน
โดยมีเป้าหมายการลงทุนโรงผลิตน้ำ�ประปาในประเทศเมียนมาร์ และประเทศ
เพื่อนบ้านอื่นๆ ต่อไป
ในส่วนของค่าใช้จา่ ยในปี 2557 นัน้ บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยด้านการดำ�เนินการ
ลดลง 105 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จา่ ยด้านการขายและบริหาร สำ�หรับค่า
ใช้จ่ายด้านอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสังคม โรงเรียนและชุมชน รวมถึง
การบริจาคทัง้ ในรูปของสิง่ ของและเงิน การชำ�ระภาษีให้แก่รฐั บาล การจ่ายชำ�ระ
คืนเงินกูร้ ะยะยาว ซึง่ สอดคล้องกับความสามารถจ่ายเงินปันผลทีบ่ ริษทั ฯ ทำ�ได้
ดีกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่ประกาศไว้ โดยปี 2557 จ่ายเงินปันผล
เป็นจำ�นวน 2,593.50 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำ�นวน 199.50 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี
2556

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

13

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน
งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม
10,000

20,000

30,000

24,627
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

24,525
24,672

2557

2556

2555

24,627
13,238
11,389

24,525
13,514
11,011

24,672
14,011
10,661

(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม
10,000

20,000

30,000

23,470
23,650
23,994

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

W 2-17.indd 13

2556

2555

23,470
13,021
10,449

23,650
13,349
10,331

23,994
13,858
10,136

(หน่วย : ล้ำนบำท)
ปี 2557
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14

รายงานประจำาปี 2557

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน
งบการเงินรวม
ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ
3,000

ก�ำไรสุทธิของบริษัท
มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี (บำท/หุ้น)
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท/หุ้น)

2557

2556

2555

2,974
2.85
0.75

2,574
2.76
0.65

2,338
2.67
0.59

2,000

1,000

2,974
2,574
2,338

(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ
3,000

ก�ำไรสุทธิของบริษัท
มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี (บำท/หุ้น)
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท/หุ้น)

2557

2556

2555

2,742
2.62
0.69

2,359
2.59
0.59

2,041
2.54
0.51

(หน่วย : ล้ำนบำท)

ปี 2557

ปี 2556

2,000

2,742
2,359
2,041

ปี 2555

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557
TTW 2-17.indd 14
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การดำ�เนินงานด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
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บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

ทีทีดับบลิว มุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความรู้ความสามารถ ความเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน ทีทีดับบลิวยังให้
ความสำ�คัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ครอบคลุมกิจกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ
ทั้งหมดอันเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่มีความสำ�คัญ การลดความสูญเสีย การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำ�กับดูแลและหน่วยงานของรัฐ
โดยนำ�ข้อบังคับเหล่านีม้ าเป็นโอกาสในการปรับปรุงการดำ�เนินการให้เหนือกว่าสิง่ ที่
จำ�เป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทีทีดับบลิวจึงได้กำ�หนดนโยบายความปลอดภัย             
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ
ผู้บริหาร พนักงานทุกคนทั้งหมด ในอันที่จะปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อกำ�หนดของบริษัทฯ โดยถือเป็นบรรทัดฐาน
ขั้นต้นที่ไม่ส่งผลกระทบทั้งต่อตนเอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ป้องกัน
ความสูญเสีย และการเจ็บป่วยในทุกกรณี และลดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดภาวะ
มลพิษเป็นไปตามเป้าหมาย และดำ�เนินการทบทวนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับขนาดการใช้ทรัพยากรของ
ธุรกิจ สนับสนุนการจัดซือ้ จัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้า อุปกรณ์และบริการตามความเหมาะสม
โดยพิจารณาถึงความปลอดภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน และ
มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน รวมถึงการพัฒนาระบบให้มีความทันสมัย
และต่อเนือ่ ง โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของบุคลากร เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
ดังนี้
1. ผลิตน้ำ�ประปาที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
2. สร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยตรง และลูกค้าโดยอ้อม
3. ปรับปรุงและพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และความชำ�นาญให้กับ
พนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดจิตสำ�นึกในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
4. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกำ�หนดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องลักษณะปัญหาสิง่ แวดล้อม
และความปลอดภัยในการทำ�งานของบริษัทฯ
5. ป้องกันมลพิษทีจ่ ะกระทบสิง่ แวดล้อมจากกิจกรรมบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
รวมทั้งการใช้พลังานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด
6. ป้องกัน และลดอุบัติเหตุ อันตราย และความเจ็บปวดจากการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
7. เตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น และดำ�เนินการเพื่อให้
มั่นใจว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคล และทรัพย์สิน
ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557
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GRI Content Index
Indicator

Description

รายงาน
ประจำ�ปี

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. Strategy and Analysis
1.1

Statement from the most senior decision

1.2

Description of key impacts, risks and
opportunities including; description of the
significant impacts the organization, the effect
on stakeholders’ rights as defined by national
laws and the expectations in internationally
agreed standards, explanation of the approach
to prioritizing the challenges and opportunities.

สารจากกรรมการผู้จัดการ (หน้า 6)
• การดำ�เนินงานและความยัง่ ยืน: การกำ�กับดูแลกิจการ (หน้า 12)
• การดำ�เนินงานและความยั่งยืน: การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย   (หน้า 16)
• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร: การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(หน้า 30)
• พนั ก งานความยั่ ง ยื น ขององค์ ก ร: อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย (หน้า 38)
• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 24)
• ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ (หน้า 34)

2. Organizational Profile
2.1

Name of the organization.

• เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้: (หน้า 8)

2.2

Primary brands, products and/or services.

n/a

2.3

Operational structure of the organization,
รายงาน
including main divisions, operating companies, ประจำ�ปี 2557
subsidiaries,
(หน้า 63)

• การดำ�เนินงานและความยั่งยืน: การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
- การบริหารจัดการการพัฒนาที่ยั่งยืน (หน้า 14)

2.4

Location of organization’s headquarters.

n/a

2.5

Number of countries where the organization
operates and names of countries with either
major operations or that are specifically relevant
to the sustainability issues covered in the report.

• การดำ�เนินงานและความยั่งยืน (หน้า 14)
• หลักการจัดทำ�รายงาน
- ขอบข่ายการรายงาน (หน้า 9)

2.6

Nature of ownership and legal form.

n/a

2.7

Markets served (including geographic
breakdown, sectors served and types of
customers/beneficiaries).

n/a

2.8

Scale of the reporting organization.

• เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ (หน้า 8)

2.9

Significant changes during the reporting period
regarding size, structure, or ownership.

n/a

2.10

Awards received in the reporting period.

• การดำ�เนินงานและความยั่งยืน:
- การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (หน้า 12)
• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร:
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หน้า 38)
• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 24)
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Indicator

Description

รายงาน
ประจำ�ปี

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. Report Parameters
3.1

Reporting period (e.g. fiscal/calendar year) for
information provided.

• เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ (หน้า 8)

3.2

Date of most recent previous report (if any).

n/a

3.3

Reporting cycle (annual, biennial, etc.)

• หลักการจัดทำ�รายงาน:
-  ความครบถ้วนของเนื้อหา (หน้า 9)

3.4

Contact point for questions regarding the report
or its contents.

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (หน้า 50)

3.5

Process for defining report content.

• หลักการจัดทำ�รายงาน (หน้า 9)

3.6

Boundary of the report (e.g. countries, divisions,
subsidiaries, leased facilities, joint ventures,
suppliers). See GRI Boundary Protocol for
further guidance.

• หลักการจัดทำ�รายงาน:
-  ขอบข่ายการรายงาน (หน้า 9)

3.7

State any specific limitations on the scope or
boundary of the report. See completeness
principle for explanation of scope.

• หลักการจัดทำ�รายงาน:
-  ขอบข่ายการรายงาน (หน้า 9)

3.8

Basis for reporting on joint ventures,
subsidiaries, leased facilities, outsourced
operations and  other entities  that  can
significantly  affect comparability  from period  
to period and/or  between  organizations.

n/a

3.9

Data measurement techniques and the bases of
calculations, including assumptions and
techniques underlying estimations applied to
the compilation of the Indicators and other
information in the report. Explain any decisions
not to apply, or to substantially diverge from, the
GRI Indicator Protocols.

3.10

Explanation of the effect of any re-statements of
information provided in earlier reports and
the reasons for such re-statement
(e.g. mergers/acquisitions, change of base
years/periods, nature of business, measurement
methods).

3.11

Significant changes from previous reporting
periods in the scope, boundary, or
measurement methods applied in the report.

• เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้:
-  หลักการว่าด้วยการจัดทำ�เนื้อหาของรายงาน (หน้า 8)
-  หลักการว่าด้วยเรื่องคุณภาพของรายงาน (หน้า 8)

n/a

n/a

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557
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Indicator

Description

รายงาน
ประจำ�ปี

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.12

Table identifying the location of the Standard
Disclosures in the report.

• GRI content index (หน้า 40)

3.13

Policy and current practice with regard to
seeking external assurance for the report.

n/a

4. Governance, Commitments and Engagement
4.1

Governance structure of the organization,
รายงาน
including committees under the highest
ประจำ�ปี 2557
governance body responsible for specific tasks, (หน้า 63)
such as setting strategy or organizational
oversight.

• การดำ�เนินงานและความยั่งยืน:
-  การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (หน้า 12)

4.2

Indicate whether the Chair of the highest
governance body is also an executive officer.

• การดำ�เนินงานและความยั่งยืน:
-  การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (หน้า 12)

4.3

For organizations that have a unitary board
structure, state the number and gender of
members of the highest governance body that
are independent and/or non-executive
members.

• การดำ�เนินงานและความยั่งยืน:
-  การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (หน้า 12)

4.4

Mechanisms for shareholders and employees to
provide recommendations or direction to the
highest governance body.

• การดำ�เนินงานและความยั่งยืน:
-  การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (หน้า 12)

4.5

Linkage between compensation for members of
the highest governance body, senior managers
and executives (including departure
arrangements) and the organization’s
performance (including social and
environmental performance).

n/a

4.6

Processes in place for the highest governance
body to ensure conflicts of interest are avoided.

• การดำ�เนินงานและความยั่งยืน:
-  การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (หน้า 12)

4.7

Process for determining the composition,
qualifications and expertise of the members of
the highest governance body and its
committees, including any consideration of
gender and other indicators of diversity.

4.8
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รายงาน
ประจำ�ปี 2557  
(หน้า 63)

รายงาน
ประจำ�ปี 2557  
(หน้า 63)

Internally developed statements of mission or
รายงาน
values, codes of conduct and principles
ประจำ�ปี 2557  
relevant to economic, environmental and social
(หน้า 11)
performance and the status of their
implementation.
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• การดำ�เนินงานและความยั่งยืน:
-  การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (หน้า 12)
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ (หน้า 7)
• การดำ�เนินงานและความยั่งยืน:
-  การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (หน้า 12)
• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร:
-  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หน้า 30)
• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร:
-  อาชีวอนามัยความปลอดภัย (หน้า 38)
• ความยั่งยืนทางด้านสังคม (หน้า 18)
• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 24)
• ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ (หน้า 34)

Indicator
4.9

Description

รายงาน
ประจำ�ปี

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Procedures of the highest governance body for
รายงาน
overseeing the organization’s identification and ประจำ�ปี 2557  
management of economic, environmental and
(หน้า 63)
social performance, including relevant risks and
opportunities and adherence or compliance
with internationally agreed standards, codes of
conduct and principles.

• การดำ�เนินงานและความยั่งยืน:
-  การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (หน้า 12)

4.10

Processes for evaluating the highest
governance body’s own performance,
particularly with respect to economic,
environmental and social performance.

• การดำ�เนินงานและความยั่งยืน:
-  การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (หน้า 12)
-  การพัฒนาสู่ความยั่งยืน (หน้า 14)

4.11

Explanation of whether and how the
precautionary approach or principle is
addressed by the organization.

4.12

Externally developed economic, environmental
and social charters, principles, or other
initiatives to which the organization subscribes
or endorses.

4.13

Memberships in associations (such as industry
associations) and/or national/international
advocacy organizations in which the
organization: * Has positions in governance
bodies; * Participates in projects or committees;
* Provides substantive funding beyond routine
membership dues; or * Views membership as
strategic.

รายงาน
ประจำ�ปี 2557  
(หน้า 63)

• ธุรกิจและความยั่งยืน:
-  การกำ�กับดูแลเพื่อความยั่งยืน (หน้า 12)
• ธุรกิจและความยั่งยืน:
-  กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน (หน้า 14)
• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร:
-  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(หน้า 38)
• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม(หน้า 24)
• ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ (หน้า 34)
• เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ (หน้า 8)

• การดำ�เนินงานและความยั่งยืน:
-  การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (หน้า 12)

4.14

List of stakeholder groups engaged by the
organization.

• การดำ�เนินงานและความยั่งยืน:
-  การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (หน้า 12)
-  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หน้า 16)

4.15

Basis for identification and selection of
stakeholders with whom to engage.

• การดำ�เนินงานและความยั่งยืน:
-  การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (หน้า 12)
-  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หน้า 16)

4.16

Approaches to stakeholder engagement,
including frequency of engagement by type and
by stakeholder group.

• การดำ�เนินงานและความยั่งยืน:
-  การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (หน้า 12)
-  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หน้า 16)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557
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Indicator
4.17

Description
Key topics and concerns that have been raised
through stakeholder engagement and how the
organization has responded to those key topics
and concerns, including through its reporting.

รายงาน
ประจำ�ปี

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• การดำ�เนินงานและความยั่งยืน:
-  การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (หน้า 12)
-  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หน้า 16)

Economic indicators
DMA EC    Disclosure on Management Approach EC
EC1

Direct economic value generated and
distributed, including revenues, operating costs,
employee compensation, donations and other
community investments, retained earnings and
payments to capital providers and governments.

EC2

Financial implications and other risks and
opportunities for the organization’s activities due
to climate change.

n/a

EC3

Coverage of the organization’s defined benefit
plan obligations.

n/a

EC4

Significant financial assistance received from
government.

n/a

EC5

Range of ratios of standard entry level wage by
gender compared to local minimum wage at
significant locations of operation.

n/a

EC6

Policy, practices and proportion of spending on
locally-based suppliers at significant locations
of operation.

n/a

EC7

Procedures for local hiring and proportion of
senior management and workforce hired from
the local community at significant locations of
operation.

• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร:
-   แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หน้า 30)

EC8

Development and impact of infrastructure
investments and services provided primarily for
public benefit through commercial, in-kind, or
pro bono engagement.

EC9

Understanding and describing significant
indirect economic impacts, including the extent
of impacts.

• ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ
-  ผลการดำ�เนินงานทางด้านเศรษฐกิจ (หน้า 34)

Environmental indicators
DMA EN    Disclosure on Management Approach EN
Materials
EN1

Materials used by weight or volume.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 24)

EN2

Percentage of materials used that are recycled
input materials.

n/a
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Indicator

Description

รายงาน
ประจำ�ปี

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Energy
EN3

Direct energy consumption by primary energy
source.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 24)

EN4

Indirect energy consumption by primary source.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 24)

EN5

Energy saved due to conservation and
efficiency improvements.

n/a

EN6

Initiatives to provide energy-efficient or
renewable energy based products and services
and reductions in energy requirements as a
result of these initiatives.

EN7

Initiatives to reduce indirect energy
consumption and reductions achieved.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 24)

EN8

Total water withdrawal by source.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม:
-  การใช้ทรัพยากรน้ำ�และการบริหารจัดการน้ำ� (หน้า  24)

EN9

Water sources significantly affected by
withdrawal of water.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม:
-  การใช้ทรัพยากรน้ำ�และการบริหารจัดการน้ำ� (หน้า  24)

EN10

Percentage and total volume of water recycled
and reused.

n/a

EN11

Location and size of land owned, leased,
managed in, or adjacent to, protected areas
and areas of high biodiversity value outside
protected areas.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม:
-  ความหลากหลายทางชีวภาพ (หน้า  24)

EN12

Description of significant impacts of activities,
products and services on biodiversity in
protected areas and areas of high biodiversity
value outside protected areas.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม:
    -  ความหลากหลายทางชีวภาพ (หน้า  24)

MM1

Amount of land (owned or leased and managed
for production activities or extractive use)
disturbed or rehabilitated.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม:
-  การจัดการทรัพยากร (หน้า  24)

EN13

Habitats protected or restored.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า  24)

EN14

Strategies, current actions and future plans for
managing impacts on biodiversity.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า  24)

MM2

The number and percentage of total sites
identified as requiring biodiversity management
plans according to stated criteria and the
number (percentage) of those sites with plans in
place.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 24)

Water

Biodiversity

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า  24)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557
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Indicator
EN15

Description
Number of IUCN Red List species and national
conservation list species with habitats in areas
affected by operations, by level of extinction
risk.

รายงาน
ประจำ�ปี

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
n/a

Emissions, effluents and waste
EN16

Total direct and indirect greenhouse gas
emissions by weight.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า  24)

EN17

Other relevant indirect greenhouse gas
emissions by weight.

n/a

EN18

Initiatives to reduce greenhouse gas emissions
and reductions achieved.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า  24)

EN19

Emissions of ozone-depleting substances by
weight.

n/a

EN20

NOx, SOx and other significant air emissions by
type and weight.

n/a

EN21

Total water discharge by quality
and destination.

n/a

EN22

Total weight of waste by type
and disposal method.

n/a

Total amounts of overburden, rock, tailings and
sludges and their associated risks.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม:
-   การใช้ทรัพยากรน้ำ�และการบริหารจัดการน้ำ� (หน้า  24)
-  ของเสีย (หน้า 24)

EN23

Total number and volume of significant spills.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม:
-  การปฏิบัติตามกฎหมาย (หน้า  24)

EN24

Weight of transported, imported, exported, or
treated waste deemed hazardous under the
terms of the Basel Convention Annex I, II, III and
VIII and percentage of transported waste
shipped internationally.

n/a

Identity, size, protected status and biodiversity
value of water bodies and related habitats
significantly affected by the reporting
organization’s discharges of water and runoff.

n/a

EN25

Products and services
EN26

Initiatives to mitigate environmental impacts of
products and services and extent of impact
mitigation.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม:
-  การปฏิบัติตามกฎหมาย (หน้า  24)

EN27

Percentage of products sold and their
packaging materials that are reclaimed by
category.

n/a
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Indicator

Description

รายงาน
ประจำ�ปี

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Compliance
EN28

Monetary value of significant fines and total
number of non-monetary sanctions for noncompliance with environmental laws and
regulations.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม:
    -   การปฏิบัติตามกฎหมาย (หน้า 24)

Transport
EN29

Significant environmental impacts of
transporting products and other goods and
materials used for the organization’s operations
and transporting members of the workforce.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า  24)

Overall
EN30

Total environmental protection expenditures and
investments by type.

• ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ:
-  การแบ่งบันความมั่นคั่งทางด้านเศรษฐกิจ (หน้า 34)

Labor Practices and Decent Work indicators
DMA LA    Disclosure on Management Approach LA
Employment
LA1

Total workforce by employment type,
employment contract and region, broken down
by gender.

• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร:  
-  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หน้า 30)

LA2

Total number and rate of new employee hires
and employee turnover by age group, gender
and region

• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร:  
-  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หน้า 30)

LA3

Benefits provided to full-time employees that are
not provided to temporary or part-time
employees, by major operations.

n/a

LA15

Return to work and retention rates after parental
leave, by gender.

n/a

Labor/management relations
LA4

Percentage of employees covered by collective
bargaining agreements.

• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร:  
-  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หน้า 30)

LA5

Minimum notice period(s) regarding
significant operational changes, including
whether it is specified in collective agreements.

n/a

MM4

Number of strikes and lock-outs exceeding one
week’s duration, by country

• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร:
-  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หน้า 30)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557
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Indicator

Description

รายงาน
ประจำ�ปี

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Occupational health and safety
LA6

Percentage of total workforce represented in
formal joint management-worker health and
safety committees that help monitor and advice
on occupational health and safety programs.

• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร:  
-  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หน้า 30)

LA7

Rates of injury, occupational diseases, lost days
and absenteeism and number of work-related
fatalities by region and by gender.

• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร:
-  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หน้า 38)     

LA8

Education, training, counseling, prevention and
risk-control programs in place to assist workforce
members, their families, or community members
regarding serious diseases.

• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร:
-  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หน้า 38)     

LA9

Health and safety topics covered in formal
agreements  with trade unions.

n/a

Training and education
LA10

Average hours of training per year per
employee by gender and by employee
category.

• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร:
-  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หน้า 30)

LA11

Programs for skills management and lifelong
learning that support the continued
employability of employees and assist them
in managing career endings.

n/a

Percentage of employees receiving regular
performance and career development reviews,
by gender.

• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร:
-  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หน้า 30)     

LA12

Diversity and equal opportunity
LA13

Composition of governance bodies and
breakdown of employees per employee
category according to gender, age group,
minority group membership and other indicators
of diversity.

• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร:
-  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หน้า 30)

Equal remuneration for women and men
LA14

48

Ratio of basic salary and remuneration of
women to men by employee category, by
significant locations of operation.
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n/a

Indicator

Description

รายงาน
ประจำ�ปี

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Social: Human Rights
Investment and procurement practices
HR1

HR2

HR3

Percentage and total number of significant
investment agreements and contracts that
include clauses incorporating human rights
concerns, or that have undergone human
rights screening.

n/a

Percentage of significant suppliers, contractors
and other business partners that have
undergone human rights screening and actions
taken.

n/a

Total hours of employee training on policies and
procedures concerning aspects of human rights
that are relevant to operations, including the
percentage of employees trained.

n/a

Non-discrimination
HR4

Total number of incidents of discrimination and
corrective actions taken.

• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร:
-  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หน้า 30)  

Freedom of association and collective bargaining
HR5

Operations and significant suppliers identified in
which the right to exercise freedom of
association and collective bargaining may be
violated or at significant risk and actions taken
to support these rights.

• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร:
-  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หน้า 30)  

Operations and significant suppliers identified
as having significant risk for incidents of child
labor and measures taken to contribute to the
effective abolition of child labor.

n/a

Child labor
HR6

Forced and compulsory labor
HR7

Operations and significant suppliers identified
as having significant risk for incidents of forced
or compulsory labor and measures to contribute
to the elimination of all forms of forced or
compulsory labor.

n/a

Security practices
HR8

Percentage of security personnel trained in the
organization’s policies or procedures
concerning aspects of human rights that are
relevant to operations.

n/a

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557
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Indicator

Description

รายงาน
ประจำ�ปี

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Indigenous rights
MM5

Total number of operations taking place in or
adjacent to Indigenous Peoples’ territories,
number and percentage of operations or sites
where there are formal agreements with
Indigenous Peoples’ communities.

HR9

Total number of incidents of violations involving
rights of indigenous people and actions taken.

n/a

Percentage and total number of operations that
have been subject to human rights reviews and/
or impact assessments.

n/a

Number of grievances related to human rights
filed, addressed and resolved through formal
grievance mechanisms.

n/a

• ความยั่งยืนทางด้านสังคม:
-  ความรับผิดชอบต่อสังคม (หน้า 18)

Assessment
HR10
Remediation
HR11

Social: Society
DMA SO    Disclosure on Management Approach SO
Local communities
SO1

Nature, scope and effectiveness of any
programs and practices that assess and
manage the impacts of operations on
communities, including entering, operating and
exiting.

SO9

Operations with significant potential or actual
negative impacts on local communities.

• ความยั่งยืนทางด้านสังคม:
-  ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับท้องถิ่น(หน้า 18)

SO10

Prevention and mitigation measures
implemented in operations with significant
potential or actual negative impacts on local
communities.

n/a

SO2

Percentage and total number of business units
analyzed for risks related to corruption.

n/a

SO3

Percentage of employees trained in
organization’s anti-corruption policies and
procedures.

n/a

• ความยั่งยืนทางด้านสังคม:
-  ความรับผิดชอบต่อสังคม (หน้า 18)

Corruption
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Indicator
SO4

Description

รายงาน
ประจำ�ปี

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Actions taken in response to incidents of
corruption.

n/a

SO5

Public policy positions and participation in
public policy development and lobbying.

n/a

SO6

Total value of financial and in-kind contributions
to political parties, politicians and related
institutions by country.

n/a

Public Policy

Anti-competitive behavior
SO7

Total number of legal actions for anti- competitive
behavior, anti-trust, monopoly practices and
their outcomes.

n/a

Monetary value of significant fines and total
number of non-monetary sanctions for noncompliance with laws and regulations.

n/a

Compliance
SO8

Product Responsibility indicators
DMA PR    Disclosure on Management Approach PR
Customer health and safety
PR1

PR2

Life cycle stages in which health and safety
impacts of products and services are assessed
for improvement and percentage of significant
products and services categories subject to
such procedures.
Total number of incidents of non-compliance
with regulations and voluntary codes
concerning health and safety impacts of
products and services during their life cycle, by
type of outcomes.

n/a

n/a

Product and service labeling
PR3

Type of product and service information
required by procedures and percentage of
significant products and services subject to
such information requirements.

PR4

Total number of incidents of non-compliance
with regulations and voluntary codes
concerning product and service information and
labeling, by type of outcomes.

n/a

n/a

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557
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Indicator
PR5

Description

รายงาน
ประจำ�ปี

Practices related to customer satisfaction,
including results of surveys measuring customer
satisfaction.

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
n/a

Marketing communications
PR6

PR7

Programs for adherence to laws, standards and
voluntary codes related to marketing
communications, including advertising,
promotion and sponsorship.

n/a

Total number of incidents of non-compliance
with regulations and voluntary codes
concerning marketing communications,
including advertising, promotion and
sponsorship by type of outcomes.

n/a

Customer privacy
PR8

Total number of substantiated complaints
regarding breaches of customer privacy and
losses of customer data.

n/a

Compliance
PR9

Monetary value of significant fines for
non-compliance with laws and regulations
concerning the provision and use of products
and services.

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำ�นักงานกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
30/130 หมู่12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำ�บลไร่ขิง
อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ (+66) 2811 7526 โทรสาร (+66)  2811 7687
และสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ได้ทางเว็บไซต์  www.ttwplc.com
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n/a

