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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
1. ESG100 Company
ปี 2016

บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ
ให้ เ ป็ น 1 ใน 100 บริ ษั ท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยทีม่ คี วามโดดเด่น
ในด้ า นการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า ง
ยั่งยืน (Environmental, Social
And Governance หรือ ESG)
จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์: ESG
Rating

2. คุณภาพการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น (AGM)
ปี 2559 100 คะแนนเต็ม

บริษัทฯ ได้รับ 100 คะแนนเต็ม
จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AGM
ซึ่งพิจารณาจากการด�ำเนินการ
(ก่อน -ระหว่าง - หลังการประชุม)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
ภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. “Thailand’s Top Corporate Brands 2016” ในหมวดธุรกิจพลังงาน
และสาธารณูปโภค

บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2016” ในหมวดธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภค โดยได้รับการประเมินมูลค่าแบรนด์สูงสุดในหมวดดังกล่าวที่ 31,007 ล้านบาท
จัดโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

THE
BEST

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

4. การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
ประจ�ำปี 2559 อยู่ในระดับ “ดีมาก”

การส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัทฯ
ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” อยู่ในช่วงคะแนน 80-89 ผลการ
ส�ำรวจจากบริษัทจดทะเบียนจ�ำนวน 601 บริษัท จัดโดยสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

5. รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability               
Investment (THSI) ประจ�ำปี 2559
บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” Thailand
Sustainability Investment (THSI) ประจ� ำ ปี 2559 จั ด โดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. อันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้

บริษทั ทริสเรทติง้ จ�ำกัด วิเคราะห์และประเมินผลอันดับเครดิตองค์กร
และตราสารหนี้ของบริษัทฯ อยู่ในระดับ “AA-” (Double A Minus)
และอั น ดั บ เครดิ ต ตราสารหนี้ ป ระเภทหุ ้ น กู ้ ไ ม่ ด ้ อ ยสิ ท ธิ ไม่ มี
หลักประกันยังคงอยู่ที่ระดับ “AA-” (Double A Minus)

7. ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่น�ำ
หลักการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีมาใช้
ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน ปี 2559

บริษทั ฯ ได้รบั ประกาศเกียรติคณ
ุ สถานประกอบกิจการทีน่ ำ� หลักการ
แนวปฏิบตั กิ ารใช้แรงงานทีด่ มี าใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน
ปี 2559 จากกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ้ ม ครองแรงงานจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
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สารจาก
กรรมการผูจัดการ
การเสด็ จ สวรรคตของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 น�ำมาซึง่ ความเศร้าโศก
เสียใจแก่ปวงชนชาวไทยทั้งหลาย ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น
พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน�ำ้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) ขอน้อมเกล้า
น้อมกระหม่อม ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ อีกทั้ง
จะน้อมน�ำพระราชด�ำรัสของพระองค์ท่านที่พระราชทาน ณ
สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529 ความตอนหนึ่งว่า

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัล Environmental Social
Governance 2016 หรือ ESG100 ในกลุ่มทรัพยากร จาก
สถาบันไทยพัฒน์ รวมทั้งรางวัล Thailand’s Top Corporate
Brands 2016 ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค จาก
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลที่กล่าวมา
เป็นการสะท้อนให้เห็นความพยายาม มุง่ มัน่ ตัง้ ใจ ในการด�ำเนิน
ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มี
“…หลักส�ำคัญว่า ต้องมีน�้ำบริโภค น�้ำใช้ น�้ำเพื่อการ ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ยึดมั่นในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เพาะปลูก เพราะว่าชีวติ อยูท่ นี่ นั่ ถ้ามีนำ�้ คนอยูไ่ ด้ ถ้าไม่มนี ำ�้ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน�้ำ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559 จัดท�ำขึ้นเพื่อ
คนอยู่ไม่ได้…” มาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่การงาน น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนของบริษทั ฯ ให้กบั ผูม้ ี
สืบไป
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้รับทราบ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
สถานการณ์โลกในรอบปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงที่ จะสามารถสื่อสารให้ได้รับทราบถึงปรัชญา แนวคิด วิสัยทัศน์
หลากหลายทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่ กระบวนการ และแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจเพือ่ ให้เกิด
เศรษฐกิ จ โลกยั ง คงอยู ่ ใ นภาวะซบเซาจากการฟื ้ น ตั ว ทาง ความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ การเขียนรายงานการ
เศรษฐกิจอย่างช้าๆ ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ส่งผลต่อ พัฒนาอย่างยัง่ ยืนฉบับนี้ ได้อา้ งอิงกรอบการรายงานมาตรฐาน
การกระจายความมั่งคั่ง การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและ สากล Global Reporting Initiative (GRI-G4) ซึง่ เป็นการยกระดับ
เทคโนโลยีกอ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ตลอดจน การเขียนรายงานจากปี 2558
การเปลีย่ นแปลงสภาวะภูมอิ ากาศทีท่ วีความรุนแรงได้สง่ ผลต่อ
การด�ำรงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต

เศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงอยูใ่ นระยะชะลอตัว แม้วา่
ทุกภาคส่วนจะร่วมมือด�ำเนินกิจกรรมกระตุน้ การบริโภคภายใน
และส่งเสริมการส่งออก ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรงไม่มากนักเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ แต่ภาวการณ์ขาดแคลนทรัพยากรน�้ำมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้น

สุ ด ท้ า ยนี้ ในนามคณะผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คน
ขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ คูค่ า้ ลูกค้า ตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทุกภาคส่วน ที่ได้ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ด้วยดีเสมอมา และบริษัทฯ จะยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยพร้อม
ที่จะเติบโตด้วยการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value)
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อความมั่นคงและ
ยั่งยืนตลอดไป

ปี 2559 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ในการรักษาคุณภาพน�้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตตามแนวคิด
“คุณภาพน�้ำ คุณภาพชีวิต” ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable
Development Goals หรือ SDGs) น�ำไปสู่การได้รับรางวัลหุ้น
ยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment 2016) จาก

(นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

ป 2559 บร�ษัทฯ ไดกำหนด
เปาหมายการดำเนินงานในการรักษา
คุณภาพน้ำและยกระดับคุณภาพช�ว�ต
ตามแนวคิด “คุณภาพน้ำ คุณภาพช�ว�ต”
ซ�่งมีความสอดคลองกับเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องคการสหประชาชาติ

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
กรรมการผู้จัดการ
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รูจัก

ทีทีดับบลิว
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ทีทีดับบลิว เดิมชื่อ
บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 กันยายน
2543 ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาให้แก่การประปา
ส่วนภูมิภาค (กปภ.) ถือเป็นผู้ผลิตน�้ำประปาภาคเอกชน
รายใหญ่ทสี่ ดุ ของประเทศ ส�ำนักงานใหญ่ตงั้ อยูเ่ ลขที่ 30/130
หมู่ 12 ต�ำบลไร่ขิง อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
บริษทั ฯ มีโรงผลิตน�ำ้ ประปาแห่งแรก คือ โรงผลิตน�ำ้ ประปา
บางเลน ตั้งอยู่ที่ต�ำบลบางระก�ำ อ�ำเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม มีก�ำลังการผลิต 440,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
และโรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานี ด�ำเนินการโดย บริษัท
ประปาปทุมธานี จ�ำกัด ซึง่ บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 98 ตัง้ อยูท่ ี่
ต�ำบลบ้านปทุม อ�ำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีก�ำลัง
การผลิต 488,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ท�ำให้บริษทั ฯ มีกำ� ลัง
การผลิตน�ำ้ ประปารวมกันสูงสุด 928,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
บริษทั ฯ ได้เข้าซือ้ สิทธิในการผลิตน�ำ้ ประปาและการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (BIE) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีก�ำลังการผลิตน�้ำประปา 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และ
บ�ำบัดน�้ำเสีย 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับ
บริหารจัดการระบบผลิตน�้ำประปาและระบบบ�ำบัดน�้ำเสียให้นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ โดยมีกำ� ลังการผลิต
น�ำ้ ประปารวม 50,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และบ�ำบัดน�ำ้ เสีย 4,500 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2551 ใช้ชื่อหลักทรัพย์ว่า “TTW” ต่อมาภายหลังได้มีแนวคิดเข้าสู่ธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากการผลิต
น�้ำประปาเพียงอย่างเดียว จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557
ต่อมาในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการก่อสร้างโรงผลิตน�้ำประปาแห่งที่สองที่ต�ำบลคลองมะเดื่อ อ�ำเภอ
กระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร เมือ่ ท�ำการก่อสร้างแล้วเสร็จในกลางปี 2560 จะมีกำ� ลังการผลิตเริม่ ต้น 100,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน
หมายเหตุ บริษทั ฯ หมายถึง บริษทั ทีทดี บั บลิว จ�ำกัด (มหาชน) และอาจหมายรวมถึงกลุม่ บริษทั ทีทดี บั บลิว ประกอบด้วย
1) บริษทั ทีทดี บั บลิว จ�ำกัด (มหาชน) 2) บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด และ 3) บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ำกัด

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

7

บริษทั ฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผถู้ อื หุน้ หลัก
3 รายใหญ่ ได้แก่ บริษทั มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิง้ ส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษทั
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด
(มหาชน) ทีเ่ หลือเป็นนักลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วน
การถือหุ้น ดังนี้

25.98%

บริษัท มิตซุย วอเตอร์
โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

19.45%

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

19.40%

35.17%

ทุนจดทะเบียน

3,990 ล้านบาท

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทุนช�ำระแล้ว

บริษทั ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)

นักลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

3,990 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
บาท

1
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559

ว�สัยทัศน l พันธกิจ l คุณคาองคกรสูความยั่งยืน

ว�สัยทัศน (Vision)
เปนบร�ษัทชั้นนำของ
ประเทศในการดำเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับน้ำ พลังงาน
และสิ่งแวดลอม

พันธกิจ (Mission)
เติบโตอยางมั่นคง ตอเนื่อง
และยั่งยืน เพื่อบรรลุซ�่งว�สัยทัศน
บนพื้นฐานของความสมดุลระหวาง
ลูกคา พนักงาน คูคา ผูถือหุน
ชุมชน และสิ่งแวดลอม

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

t)

เ� รม�่
มคดิ ร
ควา e)
ว ย Initiativ
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&

ั นาและปรบั ปรงุ
พฒ
(Continuous Im อยา ง
prov ตอ
em เน
en

อื่ ง

ทำงาน
เชง� ร
( P ro
act กุ ด
i

คุณคาองคกร

(Corporate Values)

ดำเนินธุรกิจใหบรรลุว�สัยทัศน
และพันธกิจบนพื้นฐานของความพึงพอใจ
และผลประโยชนสูงสุดของ
ผูมีสวนไดสวนเสียดวยการ

ท ำ ง า น เ ปน ทีม ( T e a m

rk
o
w

)
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559

โครงสรางองคกร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงสรางการจัดการของบร�ษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบร�หารความเสีย่ ง

กรรมการผูจัดการ

เลขานุการบร�หาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน

สายงานบร�หาร

สายงานพัฒนาธุรกิจ

สายงานปฏิบัติการ

ฝายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

ฝายลูกคาสัมพันธ

ฝายปฏิบัติการ

ฝายบัญช�และการเง�น

ฝายพัฒนาธุรกิจ

ฝายว�ศวกรรม
และกอสราง

ฝายกิจการองคกร

บริษัทฯ ไดตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับฝายจาก
หนวยงานตางๆ โดยกำหนดใหมีอำนาจหนาที่ในการพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ
และรายงานผลการดำเนินงานใหคณะกรรมการบรรษัทภิบาลทราบทุกไตรมาส หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงประเด็น
ทีม่ นี ยั สำคัญ บริษทั ฯ ไดมกี ารสือ่ สารใหพนักงานทุกคนและผูม สี ว นไดสว นเสียรับทราบโดยใชชอ งทางการสือ่ สารทางอีเมล
การจัดกิจกรรมผูบริหารพบพนักงาน การประชุม บอรดประกาศ และเวบไซตของบริษัทฯ เปนตน

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

ทีทีดับบลิว กับความยั่งยืน
แนวทางการจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ มาจากวิสัยทัศน์ “เป็นบริษัทชั้นน�ำของประเทศในการ
ด�ำเนินธุรกิจเกีย่ วกับน�ำ้ พลังงาน และสิง่ แวดล้อม” และคุณค่าองค์กรทีม่ งุ่ เน้นความพึงพอใจและประโยชน์สงู สุด
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ภายใต้พันธสัญญา “คุณภาพน�้ำ คุณภาพชีวิต”
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนของประเทศต้องมีพื้นฐานมาจากการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
ด้านต่างๆ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตน�้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศ จึงด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเข้าไป
มีส่วนร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง บริษัทฯ เชื่อมั่นในปรัชญาที่ว่า “คุณภาพ
น�้ำที่ดี ย่อมน�ำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี” บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจบริหารจัดการน�้ำอย่างครบวงจร การก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การดูแลและพัฒนาศักยภาพพนักงาน การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนบนพื้นฐานของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมีคุณธรรม โดยมีแนวคิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผนภาพด้านล่าง
เปาหมาย

การเติบโตของธุรกิจ

เศรษฐกิจ
Economy

เปาหมาย

การใชทรัพยากร
อยางยั่งยืน

สิ่งแวดลอม
Environment

ธรรมาภิบาล
(CG)

เปาหมาย

คุณภาพช�ว�ตที่ดี

สังคม
Society
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นโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน

“คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต” เปนรากฐาน
สำคัญที่นำไปสูการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนของ
บริษัทฯ หมายถึง การบริหารจัดการที่มุงสราง
“คุ ณ ภาพน้ ำ คุ ณ ภาพชี ว ิ ต ” เพื ่ อ ก อ ให เ กิ ด
ความสมดุลทั้ง 3 มิติ ไดแก มิติเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม
รูปแบบการพัฒนาอยางยั่งยืนของบริษัทฯ
คือ การพัฒนาคุณภาพของหวงโซอุปทานตั้งแต
ตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อาทิเชน การปลูก
ฟนฟูปาตนน้ำ การพัฒนากระบวนการทำงาน
การพัฒนาสินคาและบริการ การเพิ่มคุณคาและ
พั ฒ นาศั ก ยภาพพนั ก งาน การให ค วามรู  ก าร
ตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ ำ แก ช ุ ม ชน การยกระดั บ
ความเปนอยูข องชุมชน และการมีสว นรวมในการ
แกปญหาแหลงน้ำชุมชน เพื่อลดและควบคุม
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนการสราง
คุณคารวมตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน
บริษทั ฯ ไดกำหนดนโยบายการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
ดังนี้

1

มุงมั่นพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ตามภารกิจหลักขององคกร
โดยยึ ด หลั ก การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที ่ ด ี
มี จ ริ ย ธรรม ดำเนิ น ธุ ร กิ จ อย า งเป น ธรรม
มีความโปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักนิตธิ รรม
ปฏิบัติตอแรงงานดวยความเทาเทียมกัน
คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนตลอดกระบวนการ
ทางธุ ร กิ จ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ ลู ก ค า
ผูบ ริโภค ชุมชนและสิง่ แวดลอม โดยคำนึงถึง
ผูมีสวนไดสวนเสียในทุกภาคสวน

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

2

3
4

5

6

ปลูกฝงและสรางจิตสำนึกพนักงานทุกระดับในการปฏิบัติงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม จนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร เปนองคกรที่โปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งพัฒนา
คุณภาพชีวิต ดูแลความเปนอยูของพนักงาน สงเสริมบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทำงาน เพื่อให
พนักงานมีความสุขในการทำงานควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพตอบสนองตอเปาหมายขององคกร
สนับสนุนการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในกระบวนการหลักของกิจการ
(CSR in process) โดยคำนึงถึงการปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสังคมและสิ่งแวดลอม และนำ
มาตรฐาน ISO 26000 เปนแนวทางในการดำเนินงาน
สงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคกร โดยอาศัยกรอบการรายงานแหงความยั่งยืนตามแนวทาง GRI
(Global Reporting Initiative) ในการดำเนินงานขององคกรและรายงานผลการดำเนินงานความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมที่ครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพิ่มความนาเชื่อถือของ
รายงานผลงานใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล

ผลักดันใหพนักงานทุกระดับและคูค า พันธมิตรทางธุรกิจ มีสว นรวมในกิจกรรม CSR
ทั่วทั้งองคกรมีจิตสำนึกและพฤติกรรมในการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable
Development) ในดานความปลอดภัย สุขภาพรางกาย การดูแลสิ่งแวดลอมและ
ชุมชน
ใหความสำคัญและสงเสริมใหเกิดการพัฒนาและสรางนวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัทและผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนชวยสรางคุณคาตอ
สังคม และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมุงขยายผลการพัฒนานวัตกรรมไปยัง
หวงโซอุปทาน โดยสรางความรวมมือกับคูคาในการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและ
สังคมของคูคาดวย
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กลยุทธหลักในการพัฒนาอยางยั่งยืน
ด้วยวิสัยทัศน์ “เป็นบริษัทชั้นน�ำของประเทศในการด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน�้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม”
และคุณค่าองค์กรทีม่ งุ่ เน้นความพึงพอใจและประโยชน์สงู สุดของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน ภายใต้พนั ธสัญญา
“คุณภาพน�้ำ คุณภาพชีวิต” ร่วมกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์หลักในการด�ำเนินธุรกิจ
โดยผ่านกระบวนการบริหารความเสีย่ ง และการประเมินผลกระทบของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน
พร้อมทั้งก�ำหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อน�ำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ก�ำหนดกลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ไว้ 4 ด้าน ดังนี้

1. การบริหารจัดการน�้ำอย่างครบวงจร

ในฐานะผู้ผลิตน�้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย บริษัทฯ ได้ก�ำหนดความสามารถหลักของ
องค์กร (Core Competency) ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ ความเป็นมืออาชีพ
ในการบริหารจัดการน�้ำอย่างครบวงจร ได้แก่ การบริหารจัดการน�้ำดิบ การผลิตน�้ำประปา และการบ�ำบัดน�้ำเสีย

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2.1 ด้านเศรษฐกิจ
		
การบริหารจัดการโรงผลิตน�ำ้ ประปาทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดเพียงพอต่อการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ ด้วยความตระหนักว่าน�้ำประปาเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานในการขับเคลื่อนการเติบโต
ของเศรษฐกิจชาติ
		
การแสวงหาโอกาสในการลงทุนเพือ่ สร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยการขยายก�ำลังการผลิต
ในโครงการเดิมและลงทุนโครงการใหม่ในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน
2.2 ด้านสังคม
		
การพัฒนากระบวนการตอบสนองความคาดหวังและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
เฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำของพื้นที่ให้บริการ
		
การพัฒนาศักยภาพและความรูค้ วามสามารถของพนักงานให้รองรับต่อการขยายกิจการและสอดคล้อง
กับรูปแบบธุรกิจขององค์กร
2.3 ด้านสิ่งแวดล้อม
		
การควบคุมการใช้สารเคมี พลังงานไฟฟ้า น�ำ้ และทรัพยากรหมุนเวียนขององค์กรอย่างเหมาะสมและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
		
การน�ำเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้งาน
		
การพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

3. การแก้ไขปัญหาทรัพยากรน�้ำ  

เพราะ “น�้ำคือชีวิต” และน�้ำเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน�้ำประปา บริษัทฯ จึงต้องการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการปัญหาน�้ำตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ โดยใช้แนวคิด 3R x 3 มาใช้ในการแก้ไขปัญหาน�้ำอย่างยั่งยืน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตขององค์กร
ระยะยาว
3.1 ต้นน�้ำ
		
การรักษาผืนป่าที่มีอยู่ให้ดีที่สุด (Reserve)
		
การบูรณาการความคิดร่วมกันและสอดคล้องกันในการรักษาต้นน�้ำ (Rethink)
		
ปลูกป่าเพื่อให้ได้ผืนป่าและต้นน�้ำอย่างแท้จริง (Redo)
3.2 กลางน�้ำ
การปรับปรุงระบบการท�ำงานใหม่ร่วมกันของภาครัฐและเอกชน (Reengineer)
		
		
การลงทุนใหม่ (Reinvest)
		
การให้ความรู้ใหม่ๆ แก่ทุกภาคส่วน (Reeducate)
3.3 ปลายน�้ำ
		
ลดการใช้น�้ำให้เกิดประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน (Reduce)
		
น�ำน�ำ้ ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ�้ำและท�ำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด (Reuse)
		
ผลิตน�้ำขึ้นมาใหม่อีกครั้งและดูแลรักษาไว้อย่างดีที่สุด (Recycle, Reclaim)

4. การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษทั ฯ ต้องการยกระดับการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility)
ให้เป็นการด�ำเนินงานเพือ่ สร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียขององค์กร (CSV: Creative Shared
Value) โดยมุง่ เน้นประเด็นทางสังคมทีเ่ ปิดโอกาสให้เกิดการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และความเชีย่ วชาญขององค์กร
ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำเป็นส�ำคัญ จะได้มาซึ่งความสามารถในการสร้างผลก�ำไรระยะยาวและ
ความเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
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การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียและประเด็นความยั่งยืน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจขององค์กรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ส่วนส�ำคัญที่จะท�ำให้ธุรกิจขององค์กรมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์และประเมิน
ผลกระทบในกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดทั้ง
ประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อทราบถึงความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนและคัดกรองประเด็นที่มีนัยส�ำคัญให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน เพื่อป้องกันความเสี่ยง
และลดผลกระทบที่อาจท�ำให้ธุรกิจหยุดชะงัก เพราะในแต่ละกระบวนการมีความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
แตกต่างกัน

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

ภาพแสดงการชี้บ่งผลกระทบในกระบวนการผลิตน�้ำประปา
S
ความร้อนจาก
แสงแดด การ
พลัดตกน�้ำ และ
อันตรายจาก
เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

S
สัมผัสสารเคมี
ความร้อนจาก
แสงแดด การ
พลัดตกน�้ำ และ
บาดเจ็บจาก
การขนย้าย
บรรจุภัณฑ์

S
ความร้อนจาก
แสงแดด การ
พลัดตกน�้ำ และ
บาดเจ็บจาก
เชือก หรือสลิง

S
ความร้อนจาก
แสงแดด การ
พลัดตกน�้ำ และ
บาดเจ็บจาก
ประตูน�้ำหนีบ
หรือกดทับ

การสูบน�้ำดิบ
E

EN

S

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์เสียหาย
และท่อแตก
ท่อรั่ว

การใช้ไฟฟ้า
น�้ำมันหล่อลื่น
และเสียงจาก
เครื่องจักร

สัมผัสสารเคมี
บาดเจ็บจาก
เครื่องจักร หรือ
อุปกรณ์ และ
บาดเจ็บจาก
การขนย้าย
บรรจุภัณฑ์

การกวนเร็ว
E

EN

สารเคมีหก
รั่วไหลปนเปื้อน
น�้ำ และ
เครื่องจักรและ
อุปกรณ์เสียหาย

การตกตะกอน
E
เครื่องจักรและ
อุปกรณ์เสียหาย

การกรอง
E

การใช้ไฟฟ้า
และสารเคมี

EN
ตะกอนเหลว

EN

เครื่องจักรและ เสียงจากประตูน�้ำ
อุปกรณ์เสียหาย
เปิด ปิด และ
และวัสดุกรอง ตะกอนทีเ่ กิดจาก
และทรายกรอง การล้างทรายกรอง
เสียหาย

การเติมคลอรีน
E
อุปกรณ์
ระบบจ่าย
คลอรีนช�ำรุด
เสียหาย

ก๊าซที่เกิดจาก
คลอรีน

การจัดการของเสีย
E

S

เครื่องรีด
ตะกอนช�ำรุด

การจัดการ
ของเสีย และ
รถบรรทุก
เฉี่ยวชน

S

EN

EN
การใช้ไฟฟ้า
สารเคมีในการ
ก�ำจัดตะกอน
และน�้ำมันจาก
รถบรรทุก

การสูบส่งและการสูบจ่าย
E

ผลกระทบจาก
เสียงดัง และ
บาดเจ็บจาก
เครื่องจักร

ปั๊มสูบส่ง
สูบจ่ายน�้ำช�ำรุด
เสียหาย ท่อแตก
และท่อรั่ว

EN

การใช้ไฟฟ้า
และเสียงดังจาก
เครื่องจักร

หมายเหตุ:
S = Social (สังคม)
E = Economic (เศรษฐกิจ)  
EN = Environment (สิ่งแวดล้อม)

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมก�ำหนดให้มีการด�ำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบในกระบวนการ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคัดกรองประเด็นที่มีนัยส�ำคัญให้ครอบคลุมทุกๆ ด้าน โดยผ่านกระบวนการ
ชีบ้ ง่ อันตรายจากการท�ำงาน การประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม การประเมินผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน
โดยใช้วธิ กี ารประเมินแบบมีสว่ นร่วมของพนักงานทุกระดับ ซึง่ จะด�ำเนินการทบทวนปีละ 1 ครัง้ เพือ่ น�ำไปจัดท�ำแผนงานในการลด
และควบคุมความเสี่ยงจากผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
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ภาพแสดงห่วงโซ่คุณค่า  (Value Chain)

การจัดหาวัตถุดิบ

กระบวนการผลิต

การสงมอบสินคา

การบร�การ

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

- คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ
- ชุมชน/สังคม

- พนักงาน
- ลูกค้า
- คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ
- ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
- ชุมชน/สังคม
- สิ่งแวดล้อม

- พนักงาน
- ลูกค้า
- ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
- ชุมชน/สังคม

- ลูกค้า
- ชุมชน/สังคม

ประเด็น
ผลกระทบ

- สิทธิมนุษยชน
- การปฏิบัติที่เป็น
  ธรรม
- การทุจริตคอร์รัปชั่น
- การร่วมพัฒนาคู่ค้า
- คุณภาพชีวิต

- สิทธิมนุษยชน
- การปฏิบัติด้านแรงงาน
- สุขภาพและความปลอดภัย
- การใช้พลังงานและ
  ทรัพยากร
- มลภาวะและการจัดการ
  ของเสีย
- การทุจริตคอร์รัปชั่น
- การเปิดเผยข้อมูล
- การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

- สิทธิมนุษยชน
- การปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน
- สุขภาพและความ
  ปลอดภัย
- การทุจริตคอร์รัปชั่น
- การเปิดเผยข้อมูล
- การก�ำกับดูแลกิจการ
  ที่ดี

- ความรับผิดชอบ
  ต่อสินค้าและ
  บริการ
- คุณภาพชีวิต

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียแต่ละกลุ่มต่างก็มีความคาดหวังแตกต่างกัน และมีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต
การเข้าถึงและการสนองตอบความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะช่วยลดผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ซึ่งจ�ำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

พนักงาน

การสื่อสาร/
การมีส่วนร่วม
1. กิจกรรมผู้บริหารพบ
พนักงาน
2. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
3. กิจกรรมข้อเสนอแนะ
(Kaizen)

ความคาดหวัง

การตอบสนอง

ผลลัพธ์

1. การจ่ายค่าตอบแทน 1. การจ่ายค่าตอบแทนที่ 1. สถิติการเกิด
และสวัสดิการที่
เหมาะสมและเป็นธรรม
อุบัติเหตุถึงขั้น
เหมาะสม
2. การประเมินผลการ
หยุดงานเป็นศูนย์
ปฏิบัติงานอย่าง
2. ความปลอดภัย
2. รางวัลสถาน
ในการท�ำงาน
เป็นธรรม
ประกอบการดีเด่น
3. การพัฒนาความรู้
3. เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน
และศักยภาพของ
และปฏิบัติอย่าง
ตนเอง
เท่าเทียมกัน

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ผู้ถือหุ้น/
นักลงทุน

การสื่อสาร/
การมีส่วนร่วม

ความคาดหวัง

การตอบสนอง

4. การแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการโรงผลิต
น�้ำประปา
5. การพัฒนาการสื่อสาร
รูปแบบใหม่
6. การอบรมพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรในระดับ
ผู้บริหารและพนักงาน
7. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน
8. กิจกรรมสัปดาห์ความ
ปลอดภัยและสร้างเสริม
สุขภาพ
9. ข่าวสารด้านความ
ปลอดภัย
10. การสื่อสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ
11. การรับฟังข้อร้องเรียน
และข้อคิดเห็นพนักงาน

4. การแสดงความ
คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
5. ความเท่าเทียมและ
ความเป็นธรรม
6. ความมั่นคง และ
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ
7. สภาพแวดล้อมที่ดี
ในการท�ำงาน

4. การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน
5. การหมุนเวียนต�ำแหน่ง
เพื่อเสริมสร้างทักษะ
6. การปรับต�ำแหน่งภายใน
เมื่ออัตราว่าง
7. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
8. การปรับปรุงเครื่อง
แต่งกายพนักงาน

1. การประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี
2. รายงานประจ�ำปี
3. การรายงานผลการ
ด�ำเนินงานรายไตรมาส
4. การจัดกิจกรรมบริษัท
จดทะเบียนพบนักลงทุน
5. การเชิญนักลงทุน
เยี่ยมชมกระบวน
การผลิต
6. การเชิญนักลงทุน
เยี่ยมชมโครงการ
ปลูกป่าต้นน�้ำ
7. การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ขององค์กร

1. การมีผลตอบแทน
ที่ดี และผลก�ำไร
2. มูลค่าหุ้น
3. การเติบโตทางธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง
4. ธุรกิจมีความมั่นคง
5. การก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี
6. การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้
อย่างเท่าเทียมกัน
7. การได้รับข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน
ทันต่อเหตุการณ์
8. มีระบบการบริหาร
ความเสี่ยง
9. มีระบบการตรวจสอบ
และการควบคุมที่ดี

1. ก�ำกับกิจการอย่าง
โปร่งใส เป็นธรรม
และตรวจสอบได้
2. จ่ายเงินปันผลอย่าง
เหมาะสม
3. เปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใส ครบถ้วน
และทันเวลา
4. ก�ำหนดให้มีนักลงทุน
สัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและสร้างความ
สัมพันธ์กับนักลงทุน
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ผลลัพธ์

1. ผลการด�ำเนินงาน
ขององค์กรเติบโต
อย่างต่อเนื่อง
2. องค์กรได้รับการ
คัดเลือกติดรายชื่อ
“หุน้ ยัง่ ยืน” ปี 2559
3. ผลการประเมิน
การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีในระดับ
ดีมาก
4. รางวัล “Thailand’s
Top Corporate
Brands 2016”
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ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ลูกค้า

คู่ค้า/
ผู้ส่งมอบ

การสื่อสาร/
การมีส่วนร่วม

ความคาดหวัง

การตอบสนอง

ผลลัพธ์

1. ความรับผิดชอบต่อสินค้า 1. คะแนนความ
พึงพอใจของลูกค้า
และบริการ
2. การผลิตน�้ำประปาให้มี
คิดเป็น 82%
คุณภาพดีกว่ามาตรฐาน 2. ปริมาณการจ่าย
น�้ำประปาเพิ่มขึ้น
3. โรงผลิตน�้ำประปาแห่งที่
สองและน�ำเทคโนโลยี
2.5%
ทันสมัยมาใช้งาน
4. จัดตั้งหน่วยงานดูแล
ลูกค้า (การประปา
ส่วนภูมิภาค และ
อุตสาหกรรม)

1. การประชุมตามวงรอบ
ที่ได้ก�ำหนดไว้
2. การสื่อสารผ่านช่องทาง
ต่างๆ
3. การเข้าพบเพื่อรับฟัง
ปัญหาและรับเรื่อง
ร้องเรียน
4. การอบรมและให้ความรู้
5. การเชิญเยี่ยมชม
กระบวนการผลิต
6. การประชุมประสานงาน
และแลกเปลี่ยนข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง
7. ให้บริการข้อมูลคุณภาพ
น�ำ้ ดิบ คุณภาพน�ำ้ ประปา
และเอกสารต่างๆ ตาม
ช่องทางที่เหมาะสม
8. การร่วมมือบรรเทา
สถานการณ์ภัยแล้ง
9. การส�ำรวจความพึงพอใจ
10. การท�ำกิจกรรมร่วมกัน

1. น�้ำประปามีคุณภาพ
ตามสัญญา มีปริมาณ
พอเพียง และมีความ
ต่อเนื่อง
2. ได้รับข้อมูลทาง
เทคนิคของสินค้า
และบริการอย่าง
ถูกต้อง
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลงอย่าง
เป็นธรรม
4. ความเข้าใจ การได้รบั
ความช่วยเหลือ และ
ความยืดหยุ่น
5. การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของ
องค์กร

1. การสื่อสารผ่านช่องทาง
ต่างๆ
2. ข้อมูลการสื่อสารมีความ
ถูกต้องชัดเจน
3. การเยี่ยมชมกระบวน
การผลิตของคู่ค้า/
ผู้ส่งมอบ
4. การประชุมหารือแนวทาง
การปรับปรุง
5. การร่วมกิจกรรมต่างๆ

1. การปฏิบัติตาม
1. การช�ำระค่าสินค้าภายใน 1. ส่งมอบวัตถุดิบ
เงื่อนไขทางการค้า
ระยะเวลาที่ก�ำหนด
สารเคมีหลักที่มี
2. การปฏิบัติตาม
2. การปฏิบัติตามนโยบาย
คุณภาพได้ 100%
ข้อตกลงอย่าง
การจัดซื้อจัดหา
2. ส่งมอบวัตถุดิบ
เป็นธรรม
3. การร่วมพัฒนาคู่ค้าด้วย
สารเคมีหลัก
3. การมีส่วนร่วมในการ
การแนะน�ำ ให้ความรู้
ทันเวลาได้ 100%
แก้ไขปัญหา
ความเข้าใจในการพัฒนา 3. ธุรกิจขององค์กร
4. การส่งเสริมและ
วัตถุดิบให้ได้สูงกว่าที่
และคู่ค้า/ผู้ส่งมอบ
จัดกิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานก�ำหนด
เติบโตควบคู่กัน
4. มีนโยบายต่อต้านการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น และ
ส่งเสริมการปฏิบัติ

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ชุมชน/
สังคม

การสื่อสาร/
การมีส่วนร่วม
1. การจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น
2. การจัดกิจกรรมร่วมกัน
3. การเชิญเยี่ยมชม
กระบวนการผลิต
4. การสนทนา พูดคุย และ
เยี่ยมเยียนชุมชน
5. การร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในการด�ำเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม
6. การรับเรื่องร้องเรียน
ต่างๆ

ความคาดหวัง
1. ได้รับการสนับสนุน
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน
2. การด�ำเนินธุรกิจโดย
ไม่สร้างผลกระทบ
ทางลบสู่ชุมชนและ
สังคม
3. ได้รับความช่วยเหลือ
และมีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาชุมชนและ
สังคม
4. มีความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินธุรกิจ
5. มีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น

1. การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ 1. บริษัทฯ มีส่วนร่วม
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ในการอนุรักษ์
ภายในองค์กร
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม 2. การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ 2. การด�ำเนินธุรกิจโดย
และแก้ไขปัญหา
ไม่สร้างผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภายนอก
ทางลบสู่สิ่งแวดล้อม
องค์กร
3. บริษัทฯ มีส่วนร่วม
3. การประชาสัมพันธ์
ในการแก้ไขปัญหา
กิจกรรม/โครงการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
4. การประชุม พูดคุย กับ
หน่วยงานด้าน
สิ่งแวดล้อม
5. การร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในการด�ำเนิน
กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

การตอบสนอง

ผลลัพธ์

1. การสนับสนุนกิจกรรมที่ 1. ไม่มีข้อร้องเรียน
เป็นสาธารณประโยชน์
จากชุมชนและ
สังคม
2. การจัดตั้งหน่วยงานดูแล
และสร้างความสัมพันธ์ 2. การยอมรับจาก
ชุมชนและสังคม
กับชุมชน
3. การจัดสรรงบประมาณ 3. ความร่วมมือ
ในการช่วยเหลือและ
ในการจัดกิจกรรม
แก้ปัญหาสังคม
จากชุมชนและ
สังคม
4. การสร้างพนักงาน
จิตอาสาเพื่อท�ำงาน
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม

1. ปลูกจิตส�ำนึกด้านการ
ลดใช้พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. ตั้งเป้าหมายการท�ำงาน
ในการควบคุมค่าใช้จ่าย
ของไฟฟ้าและสารเคมี
3. กระบวนการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ
เช่น การใช้นำ�้ ในกระบวน
การผลิตแบบ Zero
Discharge
4. จัดท�ำโครงการฟื้นฟูและ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้แก่
โครงการ 1 ล้านกล้า
สร้างป่าต้นน�้ำ และ
โครงการความร่วมมือ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์
คุณภาพน�้ำคลองครุ

1. ไม่มีข้อร้องเรียน
ด้านสิ่งแวดล้อม
จากสังคม ชุมชน
และภาครัฐ
2. พนักงานมีความ
ตระหนักเกี่ยวกับ
การใช้พลังงาน
และทรัพยากรใน
ส�ำนักงานผ่าน
กิจกรรม Kaizen
3. ค่าใช้จ่ายการใช้
พลังงานไฟฟ้า
ลดลง 3.81 %
4. ค่าใช้จ่ายการใช้
สารเคมีลดลง
7.99 %
5. รางวัล ESG100
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ที่มาของรายงาน

บริษัทฯ จัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ เพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานขององค์กรที่ครอบคลุมการ
ด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กรทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้เริ่มจัดท�ำรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งแยกเล่มมาจากรายงานประจ�ำปี เมื่อปี 2555 โดยอ้างอิงตามแนวทางมาตรฐานสากลของ
Global Reporting Initiative (GRI-G3) และต่อมา ปี 2557 ได้พฒ
ั นาการจัดท�ำรายงานตามมาตรฐานสากลของ GRI-G3.1
ส�ำหรับรายงานฉบับนี้ ได้มกี ารปรับปรุงและพัฒนาจากรายงานฉบับ ปี 2558 เพือ่ รายงานผลการด�ำเนินงานขององค์กร
ในรอบปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 การคัดเลือกและจัดล�ำดับประเด็นความส�ำคัญด้านความยั่งยืน
และการตอบสนองความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน โดยอ้างอิงตามแนวทางมาตรฐานสากลของ GRI-G4

หลักการคัดเลือกประเด็น

1. การก�ำหนดประเด็น
บริษัทฯ พิจารณาที่มาของข้อมูลจากการประชุมหารือและการเข้าพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
องค์กร เกีย่ วกับประเด็นทีผ่ มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียให้ความสนใจ ห่วงใย หรือมีความคาดหวังทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อความยัง่ ยืน
ขององค์กรทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อก�ำหนดประเด็นที่มีนัยส�ำคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วน โดยมีวิธีการประเมินและให้น�้ำหนักตามเกณฑ์ที่องค์กรก�ำหนด
2. การจัดล�ำดับประเด็นความส�ำคัญ
น�ำประเด็นที่ได้มาให้น�้ำหนักคะแนนโดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเกณฑ์ให้คะแนนตามแนวทางปฏิบัติในระบบมาตรฐาน ISO 14001 OHSAS 18001
และบริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยมีการจัดล�ำดับประเด็นความส�ำคัญเพื่อน�ำไปก�ำหนดเนื้อหาในรายงาน
ฉบับนี้ ตามตาราง Materiality Matrix ดังนี้

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)
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น้อย

ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มาก

การก�ำหนดประเด็นส�ำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559
- การปกป้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
- ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
- การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม
- ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
- ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
- ความยั่งยืนของธุรกิจ
- การบริหารความเสี่ยง
- สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
- การจ้างงาน การพัฒนา และการดูแลพนักงาน
- การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้
- กระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
- การใช้ทรัพยากร
- การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

- การประเมินผลกระทบทางด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของคู่ค้า
- ผลกระทบทางอ้อมของการท�ำธุรกิจ
- ความหลากหลายทางชีวภาพ
- การให้ความช่วยเหลือและการบริจาคเพื่อสังคม
- ความเท่าเทียมและการเคารพสิทธิมนุษยชน

- การร่วมพัฒนาคู่ค้า
- การสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น
- การตอบสนองความต้องการและสร้างความ
พึงพอใจกับลูกค้า
- การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

น้อย

ความส�ำคัญต่อ TTW

มาก

TTW Materiality Matrix

บริษทั ฯ ได้เสนอประเด็นส�ำคัญตาม Materiality Matrix ต่อคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
เพือ่ ให้ความเห็นชอบก่อนก�ำหนดขอบเขตของรายงานและก�ำหนดให้มกี ารรายงานความคืบหน้าของข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ
ทุกไตรมาส เพื่อติดตามและให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาในรายงานถูกเปิดเผยด้วยความจริงและมีความครบถ้วนสมบูรณ์
3. ขอบเขตของรายงาน
รายงานฉบับนี้เพื่อน�ำเสนอข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 และจัดท�ำรายงานน�ำเสนอข้อมูลเป็นประจ�ำทุกปี
4. ความเชื่อมั่นต่อรายงานความยั่งยืน
รายงานฉบับนี้ยังไม่ได้รับการตรวจรับรองรายงานจากหน่วยงานภายนอก แต่ได้รับการรับรองรายงานโดย
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
5. การสอบถามข้อมูล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกิจกรรมสัมพันธ์ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) 30/130
หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต�ำบลไร่ขิง อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 โทรศัพท์ 02-019-9490-2 โทรสาร
02-420-6064 อีเมล suparat@ttwplc.com
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559

ประเด็นดานความยั่งยืนที่สำคัญและการดำเนินงาน
ประเด็นส�ำคัญ

แผนการด�ำเนินงาน

ผลการด�ำเนินงาน

1

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ - ผลการประเมินคุณภาพการประชุม
ด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามที่
สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ได้รับ
กฎหมายก�ำหนด
100 คะแนนเต็ม
- ก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน - ผลการส�ำรวจการก�ำกับดูแล
ในการเป็นบริษทั ทีม่ บี รรษัทภิบาล กิจการของบริษทั จดทะเบียน
ดีมาก
อยู่ในระดับ “ดีมาก”

2

ความยั่งยืนของธุรกิจ

- ด�ำเนินงานให้เกิดความสมดุล
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

- รางวัล ESG100
- รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน”
- รางวัล “Thailand’s Top
Corporate Brands 2016”
ในหมวดธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภค

3

การบริหารความเสี่ยง

- ก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้และ
ครอบคลุมทุกมิติ

- ด�ำเนินการได้ตามเป้าหมาย

4

สุขภาพและความปลอดภัยของ
พนักงาน

- บริหารจัดการด้านความปลอดภัย - สถิติอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเป็น
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ศูนย์
ในการท�ำงานตามมาตรฐาน
OHSAS 18001

5

การจ้างงาน การพัฒนา และการ
ดูแลพนักงาน

- ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
พนักงาน
- ก�ำหนดแผนงานและหลักสูตร
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
พนักงาน
- ก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน
ในการบรรจุหัวหน้างานจาก
พนักงานภายในบริษัทฯ

- จ�ำนวนหลักสูตรที่อบรม จ�ำนวน
167 หลักสูตร

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

ประเด็นส�ำคัญ

แผนการด�ำเนินงาน

ผลการด�ำเนินงาน

6

การจัดการของเสียและวัสดุ
เหลือใช้

- บริหารจัดการกระบวนการด้วย
มาตรฐานการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
- กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Kaizen)

- ปริมาณตะกอนลดลง 41.4%

7

กระบวนการผลิตสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- บริหารจัดการกระบวนการด้วย
มาตรฐานการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
- กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Kaizen)

- สามารถน�ำน�้ำกลับเข้าสู่
กระบวนการผลิตได้ 100%

8

การใช้ทรัพยากร

- แผนการควบคุมการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าและสารเคมี
- กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Kaizen)

- ค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานไฟฟ้า
ลดลง 3.81%
- ค่าใช้จ่ายการใช้สารเคมีลดลง
7.99%
- ปริมาณการใช้น�้ำภายใน
ส�ำนักงานลดลง 2.3%

9

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

- ก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน
ในการใส่ใจและสร้างประโยชน์
ต่อชุมชน
- มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ชุมชนและสังคม

- โครงการมอบทุนการศึกษา
- ประชุมร่วมกับชมรมเรารัก
แม่น�้ำท่าจีน

10 การปกป้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

- ก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน - โครงการ 1 ล้านกล้า สร้าง
ในการใส่ใจและรักษาสิง่ แวดล้อม ป่าต้นน�้ำ
- โครงการความร่วมมือฟื้นฟูและ
อนุรักษ์คุณภาพน�้ำคลองครุ

11 ความรับผิดชอบต่อสินค้าและ

- ก�ำหนดนโยบายคุณภาพ คือ
สะอาด เพียงพอ ต่อเนื่อง
- บริหารจัดการกระบวนการด้วย
มาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001
- การมีความรับผิดชอบและมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกับลูกค้า ตลอดถึงผู้ใช้น�้ำ

บริการ

- ความพึงพอใจของลูกค้า 82%

25
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559

การดำเนินงานดานเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด จึงไดจัดทำ “นโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่ดี” อยางเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนขอพึงปฏิบัติของคณะกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงาน ในการดำเนินธุรกิจแสดงใหเห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน นักลงทุน ผูมีสวนไดสวนเสียและ
ผู  เ กี ่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ย พร อ มกั น นี ้ คณะกรรมการบริ ษ ั ท ฯ ได แ ต ง ตั ้ ง คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค า ตอบแทน คณะกรรมการ
บรรษั ท ภิ บ าล และคณะกรรมการบริ ห ารความเสี ่ ย ง เพื ่ อ ทำหน า ที ่ ก ำกั บ ดู แ ลให อ งค ก ร
มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลไดมีการประชุม 2 ครั้ง
เพื ่ อ กำกั บ ให ม ี ก ารปฏิ บ ั ต ิ ต ามหลั ก การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที ่ ด ี ส ำหรั บ บริ ษ ั ท จดทะเบี ย น
และติดตามการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณการด�ำเนินธุรกิจให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตามข้อมูลด้านล่าง
http://www.ttwplc.com/ewtadmin85/ewt/thaitap_web/images/New1/2559.pdf
นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดท�ำจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นหลักการและแนวปฏิบัติส�ำหรับคณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รวมถึงได้จดั ให้มกี ารสือ่ สารและกิจกรรมต่างๆ เพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ แี ก่พนักงาน โดยยึดหลักส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ได้แก่ ธรรมาภิบาลเป็นกรอบ รับผิดชอบ
โปร่งใส พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย
		 Responsibility 				
:
ส�ำนึกต่อหน้าที่รับผิดชอบ
		 Accountability 				
:
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�ำ
		 Equitable Treatment 		
:
ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
		 Transparency 				
:
โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้
		 Promotion of Best Practice		
:
การส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมหลัก ดังนี้
การเผยแพร่ข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่คณะกรรมการผู้บริหาร และ
พนักงาน รวมถึงข้อมูล ข่าวสาร ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมติคณะกรรมการและตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยให้พนักงานในกลุ่มบริษัททราบผ่านทางระบบอินทราเน็ตขององค์กร
การรายงานการปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
การจัดอบรมเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เช่น การบรรยายและอบรมเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้แก่
พนักงานเข้าใหม่ของบริษัทฯ
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คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในปี
2559 มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านในรูปแบบการประเมินผลรายบุคคลโดยตนเอง สรุปการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ
ทั้งคณะ ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่ามาตรฐาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.8 จาก 4 คะแนนในแต่ละหัวข้อ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติ
ตามแผนการด�ำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม�่ำเสมอ ในปี 2559 ไม่มีสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบาย จาก
ความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการรับรองการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
บริษัทจดทะเบียนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ดีเยี่ยมในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559
โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
การก�ำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
โดย IOD (คะแนนเต็ม 100)
2557

2558

2559

80

80

84

อยู่ในระดับดีมาก

อยู่ในระดับดีมาก

อยู่ในระดับดีมาก

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการ
ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี (คะแนนเต็ม 100)
2557

100
อยู่ในระดับดีเยี่ยม

2558

2559

100

100

อยู่ในระดับดีเยี่ยม

อยู่ในระดับดีเยี่ยม

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบตั งิ าน และสามารถตรวจสอบได้ บริษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต Collective Action Coalition of the Private Sector Against Corruption (CAC) ตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรทุกระดับให้มจี ติ ส�ำนึกในการต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน
โดยบริษทั ฯ ได้ประกาศนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน เพื่อให้
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้รบั ทราบและน�ำไปปฏิบตั ิ เมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 และ
ได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน: http://ttw-th.listedcompany.com/misc/company-policy/
20161214-ttw-anti-corruption-policy-th.pdf
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำนโยบายการคัดกรองและตรวจสอบคูค่ า้ เพือ่ การบริหารจัดการด้านการคัดกรองและตรวจสอบ
คู่ค้ามีความถูกต้อง โปร่งใส ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
คัดเลือกคู่ค้าเพื่อด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับองค์กร ซึ่งนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และ
นโยบายการคัดกรองและตรวจสอบคู่ค้าได้ส่งอีเมลให้พนักงานได้รับทราบและมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

นโยบายการคัดกรองและตรวจสอบคู่ค้า: http://ttw-th.listedcompany.com/misc/company-policy/20160523-ttwsupply-chain-policy-th.pdf
บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นเสนอเข้าเป็นภาคีแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) เป็นแบบประเมินตนเองในการตอบแบบสอบถามของบริษทั จดทะเบียน (บจ.) ทีไ่ ด้ประกาศเจตนารมณ์
แล้ว เข้าเป็นภาคีแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ ส่งเสริมให้พนักงานตระหนัก
ถึงความส�ำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและร่วมรณรงค์ปลูกฝังคนในองค์กรด้วยการจัดท�ำเครื่องมือช่วยจ�ำ (ที่คั่น
หนังสือ) ให้กับพนักงานทุกคน

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การ
ด�ำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ “เป็นบริษัทชั้นน�ำของประเทศในการด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน�้ำ พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม” ภายใต้ความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น
การบริหารจัดการความเสีย่ งถือเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของทุกกระบวนการด�ำเนินธุรกิจและการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ซึ่งนโยบายนี้มีผลบังคับใชในการปฏิบัติงานของผูบริหารและ
พนักงานทุกทานและมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
นโยบายการบริหารความเสีย่ ง: http://ttw-th.listedcompany.com/misc/company-policy/20160523-ttw-risk-managementpolicy-th.pdf
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะท�ำให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปตามมาตรการที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ก�ำกับ
ดูแลในเรื่องดังกล่าว โดยมีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ดังแสดงข้อมูลตามแผนภาพด้านล่าง

การกำกับดูแล
คณะกรรมการบริษัทฯ

การติดตามตรวจสอบ

การดำเนินงาน

- คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
- คณะกรรมการตรวจสอบ

- ผูบริหารระดับฝายขึ้นไป/
ทีมงาน
- เลขานุการคณะกรรมการ
ความเสี่ยง
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บริษัทฯ ได้ก�ำหนดประเด็นความเสี่ยงในแต่ละมิติ ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ
1. ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมลงทุนต�ำ่ กว่าทีป่ ระมาณการไว้ บริษทั ฯ มีการติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั ร่วม
เป็นประจ�ำทุกไตรมาส การประชุมคณะกรรมการแต่ละไตรมาสของบริษัทร่วมจะรายงานผลการด�ำเนินงาน ฐานะการเงิน
และติดตามการบริหารความเสีย่ ง โดยน�ำมาวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานรวมของบริษทั ฯ เพือ่ จะได้บริหารความเสีย่ งในแต่ละด้าน
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ บริษทั ฯ ด�ำเนินการตรวจประเมินสถานะทางการเงินของบริษทั ทุกไตรมาสและ
ทุกสิ้นปีพบว่า บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีสภาพคล่องที่ดี มีผลการด�ำเนินงานเป็นบวกมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนโดยยึดหลักด�ำเนินการอย่างระมัดระวังและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
2. ความสามารถในการเพิ่มรายได้และการท�ำก�ำไรในอนาคตลดลง
สัญญาซือ้ -ขายน�ำ้ ประปาของบริษทั ประปาปทุมธานี จ�ำกัด จะสิน้ สุดสัญญาในปี 2566 บริษทั ฯ จะต้องหาธุรกิจใหม่ทสี่ ร้าง
รายได้ทดแทนธุรกิจเดิมที่จะสิ้นสุดสัญญาในอนาคต เนื่องจากรายได้ของบริษัทฯ จะลดลงในปี 2566 บริษัทฯ มีแนวทางการหา
ธุรกิจทดแทนโดยหาข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐให้มากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนหรืออาจจะต้องหาพันธมิตร
ในการด�ำเนินธุรกิจ และต้องหาแนวทางในการลงทุนใหม่ในอนาคตเพื่อเสริมสร้างและเป็นการลดผลกระทบต่อความเสี่ยงด้าน
รายได้ขององค์กร

ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
นอกจากความเสีย่ งในด้านเศรษฐกิจแล้ว บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญกับความเสีย่ งด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมในห่วงโซ่อปุ ทาน
ของบริษัทฯ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของน�้ำดิบที่บริษัทฯ น�ำเข้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตน�้ำประปา อาทิเช่น การสูบน�้ำดิบจากแหล่งน�้ำ
ผิวดินมาใช้ในการผลิตน�ำ้ ประปามากเกินไปอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรในช่วงหน้าแล้ง หรือ กระบวนการผลิตน�ำ้ ประปา
ต้องใช้สารเคมีในการบ�ำบัดน�ำ้ หากสารเคมีรว่ั ไหลอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและพืน้ ทีบ่ ริเวณใกล้เคียง หรือ ถังน�ำ้ ใสทีจ่ ดั เก็บ
น�้ำประปาแตกอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายจากน�้ำที่ไหลออกมากเกินความ
จ�ำเป็น รวมทั้งประชาชนอาจจะได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีน�้ำประปาใช้อุปโภคบริโภค ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไว้ทุกขั้นตอนที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบดังกล่าว

ความยั่งยืนของธุรกิจ
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการเป็นบริษทั ชัน้ น�ำของประเทศในการด�ำเนินธุรกิจเกีย่ วกับน�ำ้ พลังงาน และสิง่ แวดล้อมให้บรรลุผลส�ำเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจหลากหลายครบวงจรตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการผลิตสินค้า
ทีไ่ ด้มาตรฐานคุณภาพและให้บริการอย่างเป็นเลิศแก่ลกู ค้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ การพิจารณาความเสี่ยง โอกาสทางธุรกิจ และผลกระทบที่เกิดจาก
การด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ด้วยการบริหารจัดการประเด็นด้านความยั่งยืน
บนมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของการด�ำเนินงานในทุกๆ หน่วยงานและ
ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ โดยเชื่อมั่นว่าปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเจริญ
เติบโตในระยะยาว

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

การก่อสร้างขยายก�ำลังการผลิตน�้ำประปา
บริษทั ฯ ได้กอ่ สร้างโรงผลิตน�ำ้ ประปาแห่งทีส่ อง คือ โรงผลิตน�ำ้ ประปากระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร ก�ำลังการผลิตเริม่ ต้น 100,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึง่ โรงผลิตน�ำ้ ประปาแห่งนีอ้ าจขยายก�ำลังการผลิตได้สูงสุดถึง 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เนื่องจาก
มีการออกแบบงานโครงสร้างรองรับการขยายก�ำลังการผลิตไว้แล้ว โดยการก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถผลิตและส่งจ่าย
น�้ำประปาภายในเดือนมิถุนายน 2560

การน�ำเทคโนโลยีเมมเบรนมาใช้ ในกระบวนการผลิตน�้ำประปา
บริษทั ฯ ได้นำ� เทคโนโลยี “เมมเบรน” มาใช้ในกระบวนการผลิตน�ำ้ ประปาทีโ่ รงผลิตน�ำ้ ประปากระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร
โดยใช้การกรองแบบ Ultra Filtration (UF) ซึ่งใช้เทคโนโลยี “เมมเบรน” (Membrane) ในการกรองแยกของแข็งแขวนลอยหรือ
ของแข็งละลายออกจากของเหลว โดยการสูบอัดน�ำ้ ทีผ่ า่ นทรายตกตะกอนผ่านเยือ่ เมมเบรนทีม่ ชี อ่ งเปิด (Pore Size) ขนาดเล็กเพียง
0.01 ไมครอน ซึ่งสามารถขจัดสิ่งปนเปื้อน เชื้อโรค ไวรัส และแบคทีเรีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ได้น�้ำประปาที่สะอาดกว่า
รวมทั้งยังลดสารเคมีในกระบวนการผลิตท�ำให้มีความปลอดภัยกว่าเดิม ซึ่งเทคโนโลยีนี้นับเป็นมาตรฐานระดับโลกเช่นเดียวกับ
ทีใ่ ช้ในสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และสหภาพยุโรป โรงผลิตน�ำ้ ประปากระทุม่ แบนเป็นโรงผลิตน�ำ้ ประปาเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ทสี่ ดุ
ในประเทศไทยทีเ่ ลือกใช้การกรองแบบ Ultra Filtration สามารถตอบสนองความต้องการใช้นำ�้ ประปาทีส่ งู ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และ
ป้องกันการขาดแคลนน�้ำประปาในอนาคต รวมถึงรองรับความต้องการใช้น�้ำประปาของทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม
และภาคครัวเรือนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
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การขยายธุรกิจน�้ำประปาไปยังต่างประเทศ
จากกลยุทธ์การขยายการเจริญเติบโตและการลงทุนของบริษทั ฯ ไปยังต่างประเทศ ซึง่ มุง่ เน้นการด�ำเนินธุรกิจในสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์น้ัน บริษัทฯ ใช้หลักการ “เข้าถึงและพัฒนา” ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นหลักส�ำคัญ บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเมาะล�ำไยในการด�ำเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ
พัฒนาครบ 3 ด้าน ได้แก่ เครือ่ งมือ (Hardware) ระบบการท�ำงาน (Software) และบุคลากร (Peopleware) โดยการมอบ
เครือ่ งมืออุปกรณ์การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน�้ำ ระบบการจัดการห้องปฏิบัติการและความปลอดภัย และให้การฝึกอบรม
การวิเคราะห์คุณภาพน�้ำ รวมถึงศึกษาดูงานในประเทศไทย ซึ่งได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ต้นปี 2559
ศึกษาคุณภาพน�้ำในลุ่มน�้ำส�ำคัญ อาทิเช่น แม่น�้ำย่างกุ้ง แม่น�้ำพะโค แม่น�้ำสะโตง แม่น�้ำสาละวิน แม่น้�ำแอททราน
แม่น�้ำอิรวดี แม่น�้ำเมย เป็นต้น โดยศึกษาวิเคราะห์ตามรอบฤดูกาล ซึ่งยังอยู่ในระหว่างด�ำเนินการ โดยจะส่งผลให้เกิด
การกระตุ้นและเรียนรู้เรื่องของคุณภาพน�้ำและคุณภาพชีวิต
การด�ำเนินการข้างต้นจะส่งผลให้เกิดความยัง่ ยืนในการพัฒนาธุรกิจในพืน้ ทีใ่ หม่ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชนในพื้นที่ ซึ่งช่วยให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพน�้ำในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

การพัฒนากระบวนการภายในเพื่อความยั่งยืน
บริษัทฯ ด�ำเนินการปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อาทิเช่น การว่าจ้างที่ปรึกษาในการ
วางระบบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในเพื่อให้มี
ความรูค้ วามเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและมีความสอดคล้องกับกระบวนการท�ำงานทีไ่ ด้มกี ารปรับปรุงใหม่ รวมถึงการน�ำแนวคิด
เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) เป็นแนวคิดที่น�ำมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นที่การ
มีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้
ดีขึ้นอยู่เสมอ

การร่วมพัฒนาคู่ค้า
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจโดยไม่สร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน โดยมุง่ เน้นความร่วมมือกับคูค่ า้ หลักเพือ่ พัฒนากระบวนการด�ำเนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับการยกระดับ
มาตรฐานการด�ำเนินงาน เพือ่ ให้สอดคล้องตามจรรยาบรรณคูค่ า้ ของบริษทั ฯ โดยประกาศนโยบายหลักทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงาน
ด้านจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
นโยบายคัดกรอง และตรวจสอบคู่ค้า
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน
นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ปี 2559 บริษัทฯ มีคู่ค้าทั้งหมด 497 ราย เป็นคู่ค้าภายในประเทศทั้งหมด โดยคู่ค้าหลักทุกรายต้องรับทราบและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน โดยในจรรยาบรรณมีการระบุประเด็นด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่คู่ค้าทุกรายต้องปฏิบัติตาม อาทิเช่น การมีจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethic) มีการค้าที่เป็นธรรม (Fair
Trade) ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแรงงาน มีอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี ตลอดจนมีกระบวนการจัดการภายใน
สถานประกอบการทีไ่ ม่ทำ� ลายสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้ บริษทั ฯ จัดให้มกี ารพบปะกับคูค่ า้ หลักทีส่ ำ� คัญ เพือ่ รับทราบและท�ำความ
เข้าใจ แผนงานการจัดซือ้ จัดจ้างประจ�ำปี พร้อมทัง้ รับทราบระเบียบขัน้ ตอนการจัดซือ้ จัดจ้างของบริษทั ฯ เพือ่ ให้คคู่ า้ เกิดความเข้าใจ
และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง การมีกระบวนการจัดซื้อจัดหาถูกต้องและโปร่งใสจะช่วยลดปัญหาการท�ำงานที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถบริหารความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาสัญญา
จัดซื้อจัดจ้างให้ได้ตามมาตรฐานที่เพิ่มขึ้น
บริษทั ฯ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคูค่ า้ หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การสุม่ ตัวอย่างคูค่ า้ หลักทีส่ ำ� คัญ
ของแต่ละกลุ่มเพื่อเข้าเยี่ยมชม ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการท�ำงานคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้รับสินค้าและ
บริการผ่านกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างทีไ่ ด้มาตรฐาน นอกจากนี้ งานจัดซือ้ จัดจ้างทีม่ มี ลู ค่าสูงจะแต่งตัง้ คณะกรรมจัดหาพัสดุทมี่ า
จากหลากหลายหน่วยงานช่วยก�ำกับดูแลและบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างร่วมกับผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อยกระดับงาน
จัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ และคู่ค้าพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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ความส�ำเร็จทางเศรษฐกิจในปี 2559
ยอดขายสุทธิ
EBITDA (ก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และอื่นๆ)

4,429,425,658

บาท

ก�ำไรสุทธิ

2,475,559,072

บาท

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น

0.62

บาท

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

9.45

%

21.64

%

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น

การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น (ครึ่งปีแรก 2559)

1,197,000,000

บาท

0.30

บาท

ผลตอบแทนพนักงาน (เงินเดือน ค่าแรง ค่าพัฒนาพนักงาน และอื่นๆ)

94,391,179

บาท

ผลตอบแทนผู้บริหาร

72,306,265

บาท

การบริจาค และส่วนพัฒนาชุมชน

9,686,056.77

บาท

การดูแลสิ่งแวดล้อม

1,733,857.50

บาท

343,075,515

บาท

1,652,538,313

บาท

ต้นทุนทางการเงิน

433,178,951

บาท

ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาล

606,667,937

บาท

เงินปันผลต่อหุ้น (ครึ่งปีแรก 2559)
การลงทุนด้านบุคลากร

การลงทุนด้านชุมชนและสังคม

การจัดซื้อสินค้า
คู่ค้าทางธุรกิจ
มูลค่าการลงทุนด้านสาธารณูปโภคและสนับสนุนอื่นๆ
การลงทุนด้านสาธารณูปโภคและการสนับสนุนอื่นๆ
มูลค่าทางเศรษฐกิจอื่นๆ

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

การดำเนินงานดานสังคม
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ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
การด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความปลอดภัยอย่างชัดเจนสอดคล้องตามกฎหมาย โดยน�ำระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) มาใช้เป็นแนวปฏิบตั ขิ นั้ พืน้ ฐาน เพือ่ ช่วยพัฒนาให้พนักงานมีมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการท�ำงาน

1. นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
		 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินงานระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท�ำงาน โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
		
ผลิตน�้ำประปาที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
		
สร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยตรงและลูกค้าโดยอ้อม
		
ปรับปรุงและพัฒนาความรู้และความสามารถ ทักษะ และความช�ำนาญให้กับพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เกิดจิตส�ำนึกในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
		
ปฏิบัติตามกฏหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการ
ท�ำงานของบริษัทฯ
		
ป้องกันมลพิษที่จะกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของบริษัทฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด
		
ป้องกันและลดอุบตั เิ หตุ อันตราย และความเจ็บป่วยจากการปฏิบตั งิ านของพนักงาน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องจากการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ
เตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และด�ำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะไม่ส่งผล
		
กระทบต่อบุคคลและทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
2. เป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
		
การเป็นองค์กรที่ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�ำงาน (Injury & Illness Free Operation)

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

3. กลยุทธ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
		
สร้างมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้น�ำ
		
เพิ่มศักยภาพและความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการท�ำงาน
		
สร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานและคู่ค้า เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการท�ำงานให้เกิดความปลอดภัย
4. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
		 บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารเลือกตัง้ และแต่งตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�ำงานและ
มาตรฐานความปลอดภัยในการท�ำงานต่อบริษัทฯ โดยมีตัวแทนของพนักงาน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 8.06 ของจ�ำนวนพนักงาน
ทั้งหมด
รายชื่อคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (คปอ.)
ชื่อ – นามสกุล

ระดับ / ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่งใน
คปอ.

1. นางสาวอัจฉรา สังฆโต

ผู้จัดการส่วนผลิต

ประธาน

ผู้จัดการแผนก

กรรมการ

3. นายอนุรักษ์ สุนทรอ�ำไพ

พนักงานปฏิบัติการ

กรรมการ

4. นายวิลัย จันทร์สู่

พนักงานปฏิบัติการ

กรรมการ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

เลขานุการ

2. นายพิสิฐ ดิษฐนิล

5. นายนิพิจ วุฒิวงศ์กาญจน์

จ�ำนวนพนักงาน
ทั้งหมด (คน)

(%)

62

8.06

5. ผลการด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยปี 2559
		 ปี 2559 บริษัทฯ มีผลการด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีมาก โดยไม่เกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน
ทัง้ พนักงานและคูค่ า้ บรรลุเป้าหมายอุบตั เิ หตุให้ “เป็นศูนย์” ตามทีค่ ณะกรรมการความปลอดภัยของกลุม่ บริษทั ก�ำหนดให้ปี 2559
เป็นปีแห่งการลดอุบตั เิ หตุ โดยเน้นรณรงค์จากสาเหตุหลัก ได้แก่ การปฏิบตั งิ านกับเครือ่ งจักร ความปลอดภัยในการท�ำงานเกีย่ วกับ
ไฟฟ้า สารเคมี งานซ่อมบ�ำรุง การท�ำงานบนที่สูง และอัคคีภัย โดยก�ำหนดมาตรฐานการท�ำงานและเข้มงวดกับการปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
6. สถิติอุบัติเหตุ
จำนวนอุบัติเหตุทั้งหมด

(ครั้ง)

3

2

2
1
0

1
0

1

0

0

0

0

2555

2556

2557

2558

พนักงาน

ผูรับเหมา

0

0

2559

37

38
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7. อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ
อัตราความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ (IFR)
ครั้ง/100,000 ชั่วโมง-คน

0.37

0.4
0.3

0.19

0.2
0.1
0

0

0.19

0

0

0

0

2555

2556

2557

2558

พนักงาน

0

0

2559

ผูรับเหมา

8. อัตราความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ
อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ (ISR)
ราย/100,000 ชั่วโมง-คน

3.0

2.44

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0

0

0

2555

0.19

0.37
0

0

0

2556

2557

2558

พนักงาน

0

0

2559

ผูรับเหมา

หมายเหตุ
1) อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ (Injury Frequency Rate : IFR) : เกณฑ์หรือดัชนีชี้วัดความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุขององค์กร โดยค�ำนวณ
จากจ�ำนวน (ครั้ง) ที่เกิดอุบัติเหตุเทียบกับ 100,000 ชั่วโมง/คน/ปี
2) อัตราความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ (Injury Severity Rate : ISR) : เกณฑ์หรือดัชนีชี้วัดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุขององค์กร โดย
ค�ำนวณจากจ�ำนวน (ครั้ง) ที่เกิดอุบัติเหตุเทียบกับ 100,000 ชั่วโมง/คน/ปี

9. การมีส่วนร่วมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
		 การมีส่วนร่วมของพนักงานถือเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญเพราะเราเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานจะสร้างความมั่นใจ
ความเชื่อถือต่อองค์กร ความกระตือรือร้น และความร่วมมือกัน ที่จะท�ำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด เพื่อบรรลุเป้าหมาย
“การบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�ำงาน “เป็นศูนย์” (Injury & Illness Free Operation) โดยสร้างระบบที่เอื้อต่อการเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานทุกคนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

10. กิจกรรมค้นหาสภาพการณ์และพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของพนักงาน “Safety Man”
		 กิจกรรม “Safety Man” คือ กิจกรรมทีม่ อบหมายให้พนักงานระดับปฏิบตั กิ ารทุกคนรับผิดชอบเป็น Safety Man (1 คน/
สัปดาห์) ต้องค้นหาและชีบ้ ง่ สภาพการณ์และพฤติกรรมทีไ่ ม่ปลอดภัย ร่วมประเมินความเสีย่ ง ร่วมคิดวิธกี ารป้องกันและควบคุม
อันตราย เสนอต่อคณะกรรมการความปลอดภัยและผูบ้ ริหาร และน�ำเอามติทปี่ ระชุมไปปรับปรุงแก้ไขและถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
จ�ำนวน Safety Man
(คน)

เวลา
(สัปดาห์)

การมีส่วนร่วม
(%)

สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ที่แก้ไขโดย
Safety Man (เรื่อง)

47

52

100

47

11. การบริหารจัดการเพื่อป้องกันมลพิษที่เกิด ไม่ว่าในขั้นตอนใดของการผลิต/การให้บริการ
		
การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเหตุการณ์สารคลอรีนรั่วไหล โดยมีแผนงานจัดการป้องกันมลพิษ เรื่อง ลดปริมาณความ
เข้มข้นของคลอรีนในบรรยากาศ และมีการตรวจวัดค่าความเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการวัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนฉุกเฉินในการรับมือกับเหตุการณ์คลอรีนรั่วไหล โดยมีการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุและ
ซ้อมอพยพเป็นประจ�ำทุกปี

การซ้อมแผนระงับเหตุคลอรีนรั่วไหลประจ�ำปี
		

การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ โดยมีการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจ�ำทุกปี
จากวิทยากรหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจ�ำปี

39

40
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สุขภาพของพนักงาน

บริษัทฯ มีความตระหนักดีว่า สุขภาพที่ดีของพนักงานเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้จัดสถานที่ท�ำงานและสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ เพื่อสุขภาวะที่ดีของพนักงาน โดยจัดให้มี
การตรวจติดตามและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ได้น�ำประเด็นการดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการท�ำงานของพนักงานมาตั้งเป็นดัชนีชี้วัด
ผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) โดยก�ำหนดให้หน่วยงานส่วนความปลอดภัยเป็นผูร้ บั ผิดชอบ โดยส่งเสริมและพัฒนา
พนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมประเด็น ดังนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น แสงสว่าง ความร้อน เสียงดัง และอันตรายจาก
		
สารเคมี เป็นต้น
		
มีการเฝ้าระวังโดยการตรวจวัดภาวะแวดล้อม และตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ�ำทุกปี

การตรวจวัดค่าแสงสว่างในการท�ำงาน

การตรวจวัดเสียงดังและสารเคมีขณะปฏิบัติงาน

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

2. การดูแลสุขภาพพนักงาน
		 2.1 การตรวจสุขภาพพนักงานประจ�ำปี
			 จากผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจ�ำปี พบว่าพนักงานส่วนใหญ่มภี าวะน�ำ้ หนักตัวเกินมาตรฐาน ซึง่ ส่งผลไปยัง
การมีไขมันในเลือดสูง คอเลสเตอรอลสูง ความดันโลหิตสูง ไตรกลีเซอไรด์สูง ฯลฯ ปัญหาสุขภาพเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการ
ท�ำงานเป็นอย่างมาก ท�ำให้การเคลือ่ นตัวช้าไม่คล่องตัว เหนือ่ ยง่าย หงุดหงิดง่าย และอาจเป็นสาเหตุของโรคแทรกซ้อนอืน่ ๆ ตามมา

เพศหญิง
28 คน

เพศหญิง
28 คน

ตรวจไขมัน
โคเลสเตอรอล
สูงกวาปกติ
รวม 152 คน

ตรวจ
ไขมัน HDL
สูงกวาปกติ
รวม 42 คน

เพศชาย
124 คน
เพศหญิง
5 คน

เพศชาย
40 คน

เพศหญิง
43 คน

ตรวจไขมัน
ไตรกลีเซอรไรด
สูงกวาปกติ
รวม 105 คน

ตรวจ
ไขมัน LDL-C
สูงกวาปกติ
รวม 248 คน

เพศชาย
100 คน

เพศชาย
205 คน

บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งชมรมออกก�ำลังกาย ได้แก่ ชมรมเดินวิ่ง แบดมินตัน และฟุตบอล เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
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		 2.2 การแข่งขันกีฬาสีภายใน
			 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีภายใน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีให้กับพนักงานเป็นประจ�ำทุกปี

กิจกรรมแข่งขันกีฬาประจ�ำปี
3. ด้านทรัพยากรและโอกาส
		 บริษัทฯ จัดเตรียมทรัพยากรที่จ�ำเป็นเพื่อสนับสนุนการท�ำงานของพนักงาน อาทิเช่น ระบบคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
Edutainment Room ระบบข่าวสารต่างๆ นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้มเี วทีสำ� หรับให้พนักงานได้แสดงความสามารถในการปรับปรุง
งานผ่านกิจกรรม Kaizen เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ

Edutainment Room

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

การจ้างงาน การพัฒนา และการดูแลพนักงาน
ความส�ำคัญของพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อพนักงานซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจส�ำคัญของการด�ำเนินงานให้
ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย บริษทั ฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงานให้เป็นผูท้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ในการ
ท�ำงานอย่างมืออาชีพ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตและมีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสียทุกภาคส่วน โดยมุง่ หวังให้พนักงานน�ำทักษะความรูม้ าใช้ในการพัฒนาต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการให้ได้ตามมาตรฐาน
คุณภาพและสอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนิน
งานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

การจ้างงานและเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นต่อการมีคุณธรรมและมนุษยธรรมในการด�ำเนิน
ธุรกิจ ด้วยเล็งเห็นคุณค่าของพนักงานทีจ่ ะเป็นแรงขับเคลือ่ นองค์กรให้มคี วามเจริญเติบโต โดยใช้หลักความเสมอภาค เท่าเทียม
ไม่แบ่งแยกและมีจริยธรรมในการปฏิบัติต่อพนักงาน การเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้มีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อน�ำไปสู่
การเสริมสร้างรากฐานและพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ปี 2559 บริษัทฯ ได้ท�ำการปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนขององค์กร โดยครอบคลุมประเด็นการจ้างงาน สิทธิมนุษยชน การปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม การบริหารค่าตอบแทน
ฯลฯ ซึ่งได้ประกาศและท�ำความเข้าใจกับพนักงาน พร้อมเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและด้านแรงงาน: http://ttw-th.listedcompany.com/misc/company-policy/20160523-ttwhuman-right-policy-th.pdf
1. รายชื่อคณะกรรมการสวัสดิการ
ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

อายุ

ระดับ
การศึกษา

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่งใน
คณะกรรมการสวัสดิการ

1

นายสุชาต ไกรเพชร
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ปริญญาตรี

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบความ ประธานคณะกรรมการ
ปลอดภัย
สวัสดิการ

2

นายสุกฤต ค�ำภา

33

ปริญญาโท

ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ

รองประธานคณะกรรมการ
สวัสดิการ

3

นายปโยธร บุญเพ็ญ

28

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่จัดหา

กรรมการสวัสดิการ

4

นายประพนธ์ ปูชะพันธ์

37

ปริญญาโท

เจ้าหน้าที่กิจกรรมสัมพันธ์

กรรมการสวัสดิการ

5

นางสาวสายพิณ สุค�ำมา

35

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่บัญชีส�ำนักงานใหญ่ กรรมการสวัสดิการ

6

นางกิติยา ขาวแก้ว

33

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสามารถ หมื่นหล�ำ เป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้าง

เลขานุการ
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2. ข้อมูลพนักงาน
รายการ

2559
จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ (%)

จ�ำแนกตามเพศ

2559

รายการ

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ (%)

พนักงานเข้าใหม่

ชาย

258

82.4

ชาย

41

78.9

หญิง

55

17.6

หญิง

11

21.1

18-35 ปี

45

86.5

36-50 ปี

7

13.5

51 ปีขึ้นไป

0

0

จ�ำแนกตามระดับต�ำแหน่ง

พนักงานเข้าใหม่ ตามช่วงอายุ

พนักงาน

183

58.5

เจ้าหน้าที่

82

26.2

ผู้บริหาร

48

15.3

18-35 ปี

158

50.5

36-50 ปี

136

43.5

ชาย

15

68.2

51 ปีขึ้นไป

19

6

หญิง

7

31.8

จ�ำแนกตามอายุ

จ�ำแนกตามพื้นที่

พนักงานพ้นสภาพตามเพศ

พนักงานพ้นสภาพตามเพศ ตามช่วงอายุ

ส�ำนักงานใหญ่

83

26.5

18-35 ปี

19

86.4

บางเลน

88

28.1

36-50 ปี

1

4.5

บางปะอิน

25

8

ปทุมธานี

61

19.5

51 ปีขึ้นไป

2

9.1

อมตะนคร
และอมตะซิตี้

56

17.9

จ�ำนวนพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2559 = 313 คน
ค่าจ้างพนักงานเข้าใหม่
เพศชาย

41 คน

ค่าจ้างต�่ำสุด

1.02 เท่า ของค่าแรงขั้นต�่ำ

เพศหญิง

11 คน

ค่าจ้างต�่ำสุด

1.61 เท่า ของค่าแรงขั้นต�่ำ

หมายเหตุ: ค่าแรงขั้นต�่ำ 310 บาทต่อวัน

พนักงานพ้นสภาพจ�ำแนกตามพื้นที่
ส�ำนักงานใหญ่

9

40.9

บางเลน

2

9.09

บางปะอิน

1

4.55

ปทุมธานี

2

9.09

อมตะนคร
และอมตะซิตี้

8

36.37

ปี 2559 เข้าใหม่ = 52 คน
ลาออก = 22 คน

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมพนักงาน ประจ�ำปี 2559

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาพนักงาน เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ทักษะการปฏิบตั งิ าน ความเชีย่ วชาญอย่างมืออาชีพ เพือ่
น�ำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงาน รวมถึงคุณภาพของการผลิตสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านอย่างแท้จริง โดยบริษทั ฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้พนักงานฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ
ให้เหมาะสมตามแต่ละสายงาน ทั้งระดับผู้บริหารและระดับพนักงาน
ปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 167 หลักสูตร โดยการจัดอบรมภายใน
72 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จ�ำเป็นส�ำหรับพนักงานในการพัฒนาขีดความสามารถหลัก ความสามารถในการจัดการ
และความสามารถเฉพาะด้าน โดยการเชิญวิทยากรภายในและภายนอกมาบรรยายให้ความรู้กับพนักงาน และอบรมภายนอก
95 หลักสูตร เป็นการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมกับสถาบันอบรม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน พร้อมทั้งพนักงาน
สามารถน�ำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับคนในองค์กร โดยมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน เท่ากับ 2,188,964 บาท มีจ�ำนวน
ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย เท่ากับ 33.25 ชั่วโมง/คน/ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การฝึกอบรมพนักงาน

ปี 2559

จ�ำนวนพนักงานที่เข้าฝึกอบรม

266 คน

จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปี

8,845 ชั่วโมง

จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคน

33.25 ชั่วโมง/คน/ปี

หลักสูตรการฝึกอบรมภายนอก

95 หลักสูตร

หลักสูตรการฝึกอบรมภายใน

72 หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

2.19 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการอบรมต่อคน

8,229 บาท/คน/ปี

45

46

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559

การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการสร้างพนักงานให้เป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี” เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กรและการเป็นคนดีมีคุณธรรมจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ
จึงได้จัดมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง อาทิ
เช่น โครงการหล่อหลวงพ่อทวดเหยียบน�ำ้ ทะเลจืด รุน่ มหาบารมีนทีบดี 2558 จัดสร้างพระเหรียญเพือ่ มอบให้พนักงานและทหาร
ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทอดกฐินสามัคคี ทอดกฐินพระราชทาน ร่วมพิธเี ทศน์กณ
ั ฑ์มหาชาติ ศึกษาดูงานที่
“พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา” วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เป็นต้น

การสื่อสารกับพนักงาน

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการสือ่ สารกับพนักงาน เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการสือ่ สารระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงาน บริษทั ฯ
ได้พฒ
ั นารูปแบบในการสือ่ สารกับพนักงานรูปแบบใหม่ ได้แก่ การจัดประชุมรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำเดือนและปรึกษา
หารือผ่านการประชุม MBM (Management Briefing Meeting) และการจัดท�ำโครงการ MMP (Management Mentorship
Program) การคัดเลือกพนักงานที่มีความโดดเด่นที่จะพัฒนาในระดับสายงานบริหาร โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นที่ปรึกษาและ
ให้ความรูเ้ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานในด้านต่างๆ รวมถึงช่องทางอืน่ ๆ เพือ่ ให้พนักงานทุกคนได้รบั ทราบนโยบาย แนวทาง
การปฏิบัติงาน และข้อมูลต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ อาทิเช่น การแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ทางอีเมล และ PR Corner เป็นต้น

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการมีสว่ นร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนมาอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ได้กำ� หนดงบประมาณประจ�ำปี
เพือ่ ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคมทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์ เพือ่ ใช้ในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้มคี วามคล่องตัวและเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจขององค์กร โดยการก�ำหนดกิจกรรมและโครงการทีม่ าจากประเด็นความคาดหวัง
ของชุมชนผนวกกับความคาดหวังขององค์กร ซึง่ กิจกรรมและโครงการดังกล่าวได้รบั การอนุมตั จิ ากฝ่ายบริหารในการท�ำแผนงบ
ประมาณประจ�ำปี และได้ตรวจสอบความโปร่งใสโดยผู้ตรวจสอบภายใน

กิจกรรมวันเด็ก “รักษ์น�้ำ”
ประเด็นปัญหา:

ความสัมพันธ์กับชุมชน คุณภาพชีวิตของชุมชน และปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ธุรกิจ

การด�ำเนินงาน:

การจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับลูกหลานของพนักงานและเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ธุรกิจให้ได้รับ
ความสนุกสนานสมวัย โดยการสอดแทรกความรู้ด้านธุรกิจขององค์กรและการอนุรักษ์น�้ำ
ณ โรงผลิตน�้ำประปาของบริษัทฯ

คุณค่าทีเ่ กิดขึน้ ต่อบริษทั :

สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ภาพลักษณ์ และความเข้าใจในธุรกิจขององค์กรเพิ่มขึ้น

คุณค่าทีเ่ กิดขึน้ ต่อสังคม:

เด็กในชุมชนได้รับโอกาสที่เหมาะสมและได้รับความรู้เรื่องการอนุรักษ์น�้ำเพิ่มขึ้น
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งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (งานอุทยาน ร.2)
ประเด็นปัญหา:

ชื่อเสียงขององค์กรยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

การด�ำเนินงาน:

การจัดซุ้มวาดภาพวิจิตรมณเฑียร และซุ้มออกร้านเพื่อหารายได้ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล
(เกมช้อนไข่ลุ้นโชค) ร่วมกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย (งานอุทยาน ร.2) ของจังหวัดสมุทรสงคราม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อบริษัท:

สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ภาพลักษณ์ และความเข้าใจในธุรกิจขององค์กรเพิ่มขึ้น

คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อสังคม:

พนักงานและชุมชนได้มีโอกาสรับเสด็จและถวายงานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งได้เรียนรู้และซึมซับวัฒนธรรมไทย

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

กิจกรรมผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเยี่ยมชม โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�้ำ 
ประเด็นปัญหา:

ความสัมพันธ์และความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร

การด�ำเนินงาน:

จัดกิจกรรมผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกป่าต้นน�้ำขององค์กร การจัดกิจกรรม
ปลูกต้นไม้ และการให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำแก่ผู้เยี่ยมชม ณ พื้นที่
โครงการฯ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อบริษัท:

สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ภาพลักษณ์และความเข้าใจในความรับผิดชอบด้านสังคม
ขององค์กร

คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อสังคม:

สร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม และเกิดความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์
ป่าต้นน�้ำเพิ่มขึ้น
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โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส จังหวัดสุรินทร์
ประเด็นปัญหา:

คุณภาพชีวิตของนักเรียนและความขาดแคลนของโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์

การด�ำเนินงาน:

รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพให้การสนับสนุนโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายก
รัฐมนตรี โดยการสร้างห้องสุขา และปรับปรุงระบบน�้ำอุปโภคและบริโภคให้กับโรงเรียน
บ้านส�ำโรง อ�ำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อบริษัท:

สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ภาพลักษณ์และความเข้าใจในความรับผิดชอบด้านสังคม
ขององค์กร

คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อสังคม:

คุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนบ้านส�ำโรงดีขึ้น

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

สมาชิกชมรมเรารักแม่น�้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม
ประเด็นปัญหา:

ปัญหาคุณภาพน�้ำของแม่น�้ำท่าจีนและภัยแล้งในพื้นที่ธุรกิจ

การด�ำเนินงาน:

เข้าไปมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาน�ำ้ โดยการเป็นสมาชิกของชมรมเรารักแม่นำ�้ ท่าจีน จังหวัด
นครปฐม ได้แก่ การเข้าประชุมประจ�ำเดือน การเฝ้าระวังคุณภาพน�ำ้ ดิบ และสนับสนุนกิจกรรม
ที่เป็นสาธารณประโยชน์

คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อบริษัท:

สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ภาพลักษณ์และความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจและ
ความรับผิดชอบด้านสังคมขององค์กร

คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อสังคม:

เกษตรกรมีแหล่งน�ำ้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพใช้อย่างเพียงพอ และปัญหาคุณภาพน�ำ้ ของแม่นำ�้ ท่าจีนและ
คลองสาขาได้รับความสนใจจากหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา
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โครงการน�้ำดื่มบรรจุขวด
ประเด็นปัญหา:

การขาดแคลนสาธารณูปโภคจ�ำเป็นขั้นพื้นฐานของชุมชนในพื้นที่ธุรกิจ

การด�ำเนินงาน:

น�ำน�้ำประปาที่ผลิตได้มาผลิตน�้ำดื่มบรรจุขวดด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) และผ่าน
Ultraviolet (UV) โดยการจ้างแรงงานในท้องถิ่น และสนับสนุนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณประโยชน์

คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อบริษัท:

สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ภาพลักษณ์และความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจและ
ความรับผิดชอบด้านสังคมขององค์กร

คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อสังคม:

สร้างรายได้ให้กับชุมชน และชุมชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคจ�ำเป็นขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมภายนอก
ประเด็นปัญหา:

การขาดแคลนงบประมาณของชุมชนในการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์

การด�ำเนินงาน:

จัดสรรงบประมาณและให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อบริษัท:

สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ภาพลักษณ์และความเข้าใจในความรับผิดชอบด้านสังคม
ขององค์กร

คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อสังคม:

คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น

บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างพระมหาเจดีย์ วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ จังหวัดล�ำพูน
กิจกรรมกฐินพระราชทาน วัดหน้าพระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริจาคเงินสมทบทุนทอดผ้าป่าการศึกษา “สร้างปัญญา พัฒนาเด็กไทย” แก่กองทุนพระพิชิตมาร วัดบรมนิวาส
ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
สนับสนุนทุนการศึกษาและปัจจัยเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน จังหวัดระยอง
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรม “ครอบครัวชวนปั่น (Bike Family)” แก่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริจาคเงินสมทบทุนโครงการ “สร้างพลังความรักสู่คนพิการในจังหวัดปทุมธานี”
บริจาคเงินสมทบทุนโครงการ “ไถ่ชีวิต โค-กระบือ” แก่สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สถาบันพระปกเกล้า และวัดราชาธิวาสวิหาร
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมแก่ชมรมเรารักแม่น�้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม
ร่วมกิจกรรมการกุศลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
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โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่บริการ
ประเด็นปัญหา:

ความสัมพันธ์กับชุมชน คุณภาพชีวิตของชุมชน และโอกาสทางด้านการศึกษาของเยาวชน
ในพื้นที่บริการ

การด�ำเนินงาน:

จัดพิธมี อบทุนการศึกษาให้กบั นักเรียนทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรียนในพืน้ ทีบ่ ริการของบริษทั ฯ
ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีคุณสมบัติเรียนดีเกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุด
3.0 ขึ้นไป จ�ำนวน 170 ทุนๆ ละ 3,000 บาท จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 510,000 บาท โดยได้รับเกียรติ
จากรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นประธานในพิธีฯ และผู้บริหาร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่บริการเข้าร่วมพิธีฯ

คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อบริษัท:

สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างความเข้าใจในธุรกิจขององค์กรเพิ่มขึ้น

คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อสังคม:

เยาวชนในพืน้ ทีบ่ ริการได้รบั โอกาสทางด้านการศึกษาสูงขึน้ ส่งผลต่อการพัฒนาด้านการศึกษา
และความเจริญเติบโตของประเทศ

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
ลูกคา

สะอาด
เพียงพอ
ตอเนื่อง

ผู ใชน้ำ

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ครัวเร�อน

คุณภาพบร�การ

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานตามคุณภาพและมุง่ มัน่ ให้บริการลูกค้า เพือ่ ตอบสนองความคาดหวัง
ของลูกค้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งนี้ รายได้ของบริษัทฯ มาจากการผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าหลัก คือ น�้ำประปา และมีลูกค้า
รายใหญ่รายเดียว คือ การประปาส่วนภูมิภาค บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการเป็นอย่างยิ่ง
โดยได้ก�ำหนดมาตรฐานในการด�ำเนินงาน ดังนี้
ก�ำหนดนโยบายคุณภาพ คือ สะอาด เพียงพอ ต่อเนื่อง
บริหารจัดการด้วยมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
ควบคุมคุณภาพน�้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.257 เล่ม 1-2521 และ WHO โดยการติดตามปริมาณและ
คุณภาพน�ำ้ ดิบด้วยการส่งพนักงานออกไปจัดเก็บตัวอย่างน�ำ้ ตามสถานทีต่ า่ งๆ และปรับสัดส่วนสารเคมีให้เหมาะสมกับ
คุณภาพน�้ำตามห้วงเวลานั้นๆ
ตรวจวัดคุณภาพน�้ำประปาในถังเก็บน�้ำใสระหว่างการผลิต และระหว่างการจัดส่ง
รายงานคุณภาพน�้ำดิบและคุณภาพน�้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคตามห้วงระยะเวลา
รายงานให้การประปาส่วนภูมิภาคและผู้ใช้น�้ำประเภทอุตสาหกรรมรับทราบทันที เมื่อคุณภาพน�้ำประปาอาจจะส่ง
ผลกระทบต่อการผลิตสินค้าของบางกลุ่มอุตสาหกรรม
ประสานงานให้ข่าวสารการผลิตน�้ำประปา สอบถามความต้องการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับการประปาส่วนภูมิภาคและผู้ใช้น�้ำประเภทอุตสาหกรรม
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ความถี่ในการเข้าพบลูกค้าและผู้ ใช้น�้ำรายใหญ่
จำนวนครั้ง/ป
35

29

30

30

25

20

20
15
10
5
0

กปภ.

Top10*

Top 11-20**

หมายเหตุ: - Top 10* หมายถึง ผู้ใช้น�้ำที่มีปริมาณการใช้น�้ำประปา ตั้งแต่ 70,000 ลบ.ม.ขึ้นไป/เดือน 				
			 - Top 11-20** หมายถึง ผู้ใช้น�้ำที่มีปริมาณการใช้น�้ำประปา ตั้งแต่ 28,000 ลบ.ม.ขึ้นไป/เดือน

ท�ำการส�ำรวจความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาต่างๆ ปีละ 2 ครั้ง เพื่อน�ำผล
การส�ำรวจมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ความพึงพอใจจาก กปภ. ต่อการให้บริการของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2559
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บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

การดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม
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กระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและให้ความส�ำคัญต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจาก
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐาน ISO 14001
และการน�ำกระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมาใช้งาน คือ ระบบ Zero Discharge โดยน�ำตะกอนทีไ่ ด้จากการ
ผลิตน�ำ้ ประปาไปรีดน�ำ้ ออกและน�ำกากตะกอนออกไปจากกระบวนการผลิต ส่วนน�ำ้ ทีไ่ ด้จากการรีดตะกอนจะถูกน�ำย้อน
กลับเข้าไปในกระบวนการผลิตใหม่ ซึ่งเท่ากับว่าตลอดการผลิตนั้นไม่มีการปล่อยน�้ำกลับลงสู่แหล่งน�้ำดิบอีกเลย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนกิจกรรม Kaizen เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่มีการก�ำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการด�ำเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดต่อสิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

กิจกรรม Kaizen เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ก�ำหนดคุณค่าองค์กรสู่ความยั่งยืนให้พนักงานทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติ 3 ข้อ ดังนี้
พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
ท�ำงานเชิงรุกด้วยความคิดริเริ่ม (Proactive & Initiative)
ท�ำงานเป็นทีม (Teamwork)

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการด�ำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนคุณค่าองค์กร บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มการด�ำเนินกิจกรรม Kaizen เมื่อ
ปี 2557 โดยใช้หลักการ “ลด เลิก เปลี่ยน” ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการท�ำงาน รวมทั้งสร้าง
จิตส�ำนึกในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ลดความสูญเสียเวลา และพลังงานโดยสูญเปล่า

โครงการเพิ่มจุดเติมอากาศ

กระบวนการผลิตน�้ำประปาที่โรงผลิตน�้ำประปาบางเลน จังหวัดนครปฐม มีการใช้เครื่องเติมอากาศท�ำหน้าที่เพิ่ม
ปริมาณออกซิเจนในน�้ำ โดยมีการปล่อยลมส่วนเกินทิ้งก่อให้เกิดการสูญเปล่า แผนกซ่อมบ�ำรุงจึงเกิดแนวคิดจัดท�ำท่อ
เพือ่ รวบรวมลมส่วนเกินทีป่ ล่อยทิง้ น�ำไปปล่อยลงแม่นำ�้ ท่าจีนทีเ่ ป็นแหล่งน�ำ้ ดิบของกระบวนการผลิตน�ำ้ ประปาซึง่ ในบาง
ฤดูกาลคุณภาพน�้ำมีความเสื่อมโทรม เนื่องจากปริมาณออกซิเจนละลายน�้ำต�่ำเกินไป ซึ่งมีความจ�ำเป็นต้องปรับปรุง
คุณภาพน�้ำก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ผลการด�ำเนินงานส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนละลายน�้ำ (Dissolved Oxygen:
DO) เพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็น 40% และสามารถลดผลกระทบปัญหาเรื่องเสียงรบกวนลงได้ 100%
ตารางเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานก่อน - หลัง
รายการ

ก่อน

หลัง

คิดเป็น

1. ปริมาณออกซิเจนละลายน�้ำ

0.57 มิลลิกรัม/ลิตร

0.79 มิลลิกรัม/ลิตร

+40%

มี

ไม่มี

-100%

2. เสียงรบกวน
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โครงการห้องคลอรีนปลอดภัยด้วย LED

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้การด�ำเนินงานในกระบวนการผลิตเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยในการท�ำงานเกี่ยวกับ
สารเคมีและเหตุเพลิงไหม้ในโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าห้องจัดเก็บคลอรีนทีเ่ ป็นสารเคมีใช้ในกระบวนการผลิตน�ำ้ ประปา
มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ถ้าเกิดการไหม้ของอุปกรณ์ไฟฟ้าจะส่งผลให้เกิดการลุกไหม้ที่รุนแรงได้จากก๊าซคลอรีนที่
รั่วไหลจะท�ำหน้าที่เป็นตัวสันดาปในการติดไฟ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แผนกซ่อมบ�ำรุงจึงได้ริเริ่มด�ำเนินงาน
โครงการห้องคลอรีนปลอดภัยด้วย LED โดยท�ำการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบเดิมเป็นหลอด LED Tube และ
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันด้วยโคมไฟพลาสติกแบบ IP65 สามารถสรุปผลการด�ำเนินงานได้ ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบผลการด�ำเนินการก่อน - หลัง
รายการ

1. อายุการใช้งาน
2. ค่าซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์
3. ค่าไฟฟ้า
4. ความเสี่ยงเพลิงไหม้

ก่อน

หลัง

คิดเป็น

12 เดือน

60 เดือน

+500%

97,500 บาท

41,400 บาท

-42.46%

3,560 บาทต่อเดือน

1,458 บาทต่อเดือน

-40.95%

67%

0%

-100%

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องปรับอากาศ

การท�ำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า Drive VSD ห้อง Switch Room ที่สถานีจ่ายน�้ำพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และ
สถานีจา่ ยน�ำ้ มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ส่งผลให้อณ
ุ หภูมภิ ายในห้องสูง จึงจ�ำเป็นต้องมีเครือ่ งปรับอากาศไว้คอยรักษา
อุณหภูมภิ ายในห้องให้อยูท่ ี่ 25˚C เนือ่ งจากต�ำแหน่งติดตัง้ ของคอยล์รอ้ นอยูด่ า้ นบนของถังน�ำ้ ใสและโดนแสงแดดตลอด
ทัง้ วัน รวมทัง้ บริเวณพืน้ ของถังน�ำ้ ใสทีโ่ ดนแสงแดดปูพนื้ ด้วยแผ่นยางส่งผลให้บริเวณโดยรอบมีความร้อนทีส่ งู ส่งผลให้
การท�ำงานของเครือ่ งปรับอากาศจะต้องระบายความร้อนออกที่ Condensing Unit ท�ำได้ไม่ดี ซึง่ ท�ำให้เครือ่ งปรับอากาศ
ท�ำงานเกือบตลอดเวลา
แผนกซ่อมบ�ำรุงจึงมีแนวคิดในการลดการท�ำงานของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะส่งผลให้มีการใช้พลังงานลดลงด้วย
โดยการติดตั้งระบบสเปรย์น�้ำเป็นแบบละอองหมอก เพื่อลดอุณหภูมิของอากาศโดยรอบบริเวณ Condensing Unit
ผลการด�ำเนินงานพบว่า สามารถลดการท�ำงานของเครือ่ งปรับอากาศลงได้ 4 ชัว่ โมงต่อวัน คิดเป็น 22.22% ลดค่ากระแส
ของเครื่องปรับอากาศลงได้ 1.48 A คิดเป็น 9.75% และลดค่าไฟฟ้าลงได้ 690.81 บาทต่อวัน คิดเป็น 22.23% ตาม
ข้อมูลในตารางด้านล่าง

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบผลการด�ำเนินการก่อน - หลัง
รายการ

ก่อน

หลัง

คิดเป็น

1. กระแสเครื่องปรับอากาศ

15.17 A

13.69 A

-9.75%

18 ชม.ต่อวัน

14 ชม.ต่อวัน

-22.22%

3,108.78 บาทต่อวัน

2,417.97 บาทต่อวัน

-22.23%

2. ชั่วโมงการท�ำงาน
3. ค่าไฟฟ้า

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงปริมาณก๊าซเรือน
กระจกทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตน�ำ้ ประปาจนถึงกระบวนการจ่ายน�ำ้ ประปาให้กบั ผูใ้ ช้นำ�้ ครอบคลุมโรงผลิตน�ำ้ ประปา
บางเลน จังหวัดนครปฐม และโรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีแผนผังกระบวนการผลิตน�้ำประปา
ดังแสดงข้อมูลตามแผนภาพด้านล่าง
จัดหาวัตถุดิบ

การผลิต

น้ำดิบ

การกวนเร็วและกวนชา

สารสม

การตกตะกอน

ดางทับทิม

การกรองทราย

ปูนขาว

การกำจัดเชื้อโรค

โพลิเมอร

ถังเก็บน้ำใส

ผงถาน
คลอรีน

การสง

การจำหนาย

การสูบสงผานระบบทอ

ถังพักน้ำชั่วคราว

ถังพักน้ำใสชั่วคราว

การสูบจายน้ำประปา

การสูบสงผานระบบทอ

การประปาสวนภูมิภาค

การกำจัดของเสีย

การบำบัด
ขนสง

ของเสีย/ตะกอนดิน

ฝงกลบ
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บริษทั ฯ ได้นำ� ปริมาณพลังงานไฟฟ้าทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตและส่งจ่าย รวมทัง้ จ�ำนวนผูใ้ ช้นำ�้ ในพืน้ ทีใ่ ห้บริการมา
ประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มีการปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ส�ำหรับปริมาณพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ปี 2559 โรงผลิตน�ำ้ ประปาบางเลน เท่ากับ 116,607,766 kWh และ โรงผลิตน�ำ้ ประปาปทุมธานี เท่ากับ 62,512,298 kWh
จากข้อมูลดังกล่าวมีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตน�้ำประปาของบริษัทฯ ดังแสดงข้อมูล
ตามตารางด้านล่าง
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อย (kg.Co2)

รายการ

ปี 2558

ปี 2559

คิดเป็น (%)

โรงผลิตน�้ำประปาบางเลน

68,081,943

73,083,056

7.35%

โรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานี

38,860,296

39,723,274

2.22%

บริษัทฯ มีการจัดท�ำโครงการที่ช่วยลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัทฯ โดย
การจัดท�ำโครงการ “1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�้ำ” ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นระยะเวลา 5 ปี
(ตั้งแต่ปี 2554-2558) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมพื้นที่ป่าต้นน�้ำล�ำธารชั้นที่ 1 ในเขตอุทยาน
แห่งชาติทองผาภูมิ บริเวณบ้านอีต่อง ท้องที่หมู่ที่ 1 ต�ำบลปิล็อก อ�ำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ 5,000 ไร่
เนือ่ งจากเป็นป่าต้นน�ำ้ ของแม่นำ�้ แม่กลอง ซึง่ แม่นำ�้ แม่กลองถือได้วา่ เป็นแหล่งน�ำ้ สายหนึง่ ทีม่ าบรรจบกับแม่นำ�้ ท่าจีนที่
บริษทั ฯ น�ำน�ำ้ ดิบมาใช้ในการผลิตน�ำ้ ประปา จากการส�ำรวจในปี 2559 อัตราการรอดตายของต้นไม้ทปี่ ลูก คิดเป็น 83%
หรือประมาณ 830,000 ต้น จากปริมาณดังกล่าวสามารถประเมินการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงได้ ประมาณ
7,470,000 kg.Co2/ปี (อ้างอิงข้อมูลจากกรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th)

การใช้ทรัพยากร
ปริมาณการใช้น�้ำแยกตามแหล่งที่มา

บริษัทฯ ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร
และปทุมธานี โดยมีโรงผลิตน�้ำประปาบางเลน จังหวัดนครปฐม และโรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็น
สถานที่ผลิตน�้ำประปาและใช้แหล่งน�้ำผิวดินที่อยู่ใกล้เคียงเป็นแหล่งน�้ำดิบส�ำหรับกระบวนการผลิตน�้ำประปา ได้แก่
แม่น�้ำท่าจีน และ แม่น�้ำเจ้าพระยา โดยมีปริมาณการใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำดังกล่าว ดังแสดงข้อมูลตามตารางด้านล่าง
ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใช้น�้ำตามแหล่งที่มา 2 ปีย้อนหลัง
แหล่งที่มา

2558

2559

คิดเป็น

แม่น�้ำท่าจีน

137,680,991 ลบ.ม.

138,408,420 ลบ.ม.

0.53%

แม่น�้ำเจ้าพระยา

133,044,770 ลบ.ม.

131,407,091 ลบ.ม.

-1.23%

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ ใหม่

บริษทั ฯ ออกแบบระบบการผลิตน�ำ้ ประปาให้มกี ารน�ำน�ำ้ กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยยึดหลักการ Water Discharge Minimization ซึ่งจะไม่ปล่อยน�้ำใดๆ ให้สูญเสียไม่ว่าจะเป็นน�ำ้ ที่แยกออกมาจาก
ระบบก�ำจัดตะกอนหรือน�้ำที่ผ่านกระบวนการล้างย้อนถังกรองทราย โดยมีการออกแบบระบบที่จะรวบรวมน�้ำตะกอนที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตน�้ำประปามาท�ำการแยกน�้ำออกจากตะกอนเพื่อส่งกลับไปยังระบบผลิตน�้ำประปาอีกครั้ง
โดยมีขั้นตอนการน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ ดังนี้
1. ถังควบคุมสมดุลตะกอน (Sludge Balancing Tank) ซึ่งท�ำหน้าที่รับน�้ำตะกอน (Sludge) ที่เกิดจากระบบ
ตกตะกอน (Clarifier) ตะกอนที่รวบรวมได้ภายในบ่อจะถูกสูบไปสู่ถังเพิ่มความข้นตะกอน (Sludge Thickener
Tank)
2. ถังปรับปรุงน�้ำล้างย้อน (Wash Water Tank) ท�ำหน้าที่รับน�้ำและตะกอนที่ได้จากการล้างย้อน (Back Wash)
ของระบบกรอง ส่วนนี้จะมีน�้ำใสที่ถูกแยกออกจากตะกอนจะถูกสูบกลับเข้าสู่ระบบผลิตน�้ำประปา เพื่อเป็นการ
น�ำน�ำ้ กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เรียกว่า “Recovery Water” ส่วนตะกอนทีข่ น้ ขึน้ จะถูกสูบผ่าน
เครื่องสูบตะกอนเข้าสู่ถังเพิ่มความข้นตะกอน (Sludge Thickener Tank)
3. ระบบรีดตะกอน (Sludge Dewatering) เป็นระบบขั้นสุดท้ายในการรีดน�้ำออกจากตะกอน (Sludge) เพื่อท�ำให้
ตะกอนมีความแห้งมากทีส่ ดุ อีกทัง้ เป็นการน�ำน�ำ้ ทีร่ ดี ได้ (Recovery Water) กลับมาผลิตใหม่อกี ครัง้ เช่นเดียวกัน
ปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการน�ำน�้ำที่ผ่านกระบวนการกลับมาใช้ใหม่ ดังแสดงข้อมูลตามตารางด้านล่าง
ตารางเปรียบเทียบการน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่
รายการ

2558

2559

คิดเป็น

โรงผลิตน�้ำประปาบางเลน

2,376,339 ลบ.ม.

2,374,004 ลบ.ม.

-0.10%

โรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานี

4,232,918 ลบ.ม.

7,676,329 ลบ.ม.

81.3%

63

64

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559

การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้
ปริมาณของเสียที่ขนส่งเข้า - ออก

กระบวนการหลักในการผลิตน�้ำประปาของบริษัทฯ ประกอบด้วย กระบวนการสูบน�้ำดิบ กระบวนการเติมสารเคมี
กระบวนการตกตะกอน กระบวนการกรอง กระบวนการฆ่าเชือ้ และกระบวนการสูบส่ง ดังแสดงข้อมูลตามแผนภาพด้านล่าง
ภาพแสดงการรีดตะกอน

จากแผนภาพข้างต้นจะเห็นว่าของเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตน�ำ้ ประปาของบริษทั ฯ จะมีเพียงตะกอน (Sludge)
ที่ได้จากกระบวนการตกตะกอนและการล้างย้อนถังกรองทราย บริษัทฯ ได้มีการควบคุมดูแลและจัดการของเสียที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตน�้ำประปาอย่างเป็นระบบ ดังแสดงข้อมูลตามแผนภาพด้านล่าง
แผนภาพแสดงการจัดการของเสียในกระบวนการผลิต
ตะกอนจาก
การผลิต
น้ำประปา

กระบวนการ
บำบัดตะกอน

ตะกอนดิน

ผูรับดำเนินการ
ตามที่ไดรับอนุญาต
รับตะกอนดินไป
บำบัด

แจงขนสงวัสดุ
ที่ไมอันตราย
(ตะกอนดิน) ออกนอก
บริเวณโรงงาน

ตารางเปรียบเทียบปริมาณดินตะกอน
รายการ

2558

2559

คิดเป็น

โรงผลิตน�้ำประปาบางเลน

20,209 ตัน

11,837 ตัน

-41.4%

โรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานี

33,300 ตัน

23,492 ตัน

-29.5%

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

การปกป้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีความตระหนักในการดูแลและใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้ามามีบทบาทในการ
บริหารจัดการแก้ปัญหาน�้ำที่ก�ำลังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นถือได้ว่าองค์กรเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในเวลาเดียวกัน
สอดคล้องตามกลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่มีเป้าหมายในการบริหารจัดการน�ำ้ อย่างครบวงจร
ได้แก่ การบริหารจัดการน�ำ้ ดิบ การผลิตน�ำ้ ประปา และการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ในฐานะผูผ้ ลิตน�ำ้ ประปาได้นำ� กระบวนการผลิต
แบบ Zero Discharge ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมาใช้งาน และในฐานะผูบ้ ริโภคได้แสดงความรับผิดชอบโดยการจัดท�ำ
โครงการ “1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�้ำ” โดยการปลูกและฟื้นฟูป่าต้นน�้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน�้ำในดิน และโครงการ
“ความร่วมมือฟื้นฟูและบ�ำบัดคุณภาพน�้ำคลองครุ” เพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน�้ำเสียชุมชน ซึ่งพนักงานได้
ใช้ความรูค้ วามสามารถในฐานะผูผ้ ลิตน�ำ้ ประปาเข้าไปให้ความรูแ้ ละตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ แก่ชมุ ชน รวมถึงการออกแบบ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตส�ำนึกในการฟื้นฟูคุณภาพน�้ำให้ดีขึ้น รวมถึงการอนุรักษ์น�้ำไม่ให้มี
คุณภาพน�้ำและปริมาณที่ลดลงกว่าเดิม

การดูแลสิ่งแวดล้อม “ต้นน�้ำ”

โครงการ “1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�้ำ” เป็นการจ้างชาวบ้านในพื้นที่ปลูกฟื้นฟูป่าต้นน�้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมในเขต
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อ�ำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จ�ำนวน 5,000 ไร่ ตั้งแต่ ปี 2554-2560 โดยท�ำการปลูก
5 ปี ปีละ 1,000 ไร่ ไร่ละ 200 ต้น และบ�ำรุงรักษาต่อเนื่องอีก 2 ปี ก่อนจะท�ำการส่งมอบป่าที่ปลูกให้กับกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปา่ และ พันธุพ์ ชื รับไปดูแลต่ออีก 7 ปี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างเหมา คณะท�ำงานตรวจรับงาน
และพนักงานจิตอาสาของบริษทั ฯ เข้าไปให้ความรูค้ วามเข้าใจ และจัดกิจกรรมเพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมแก่ชมุ ชน ปี 2559
ได้ท�ำการบ�ำรุงรักษาป่าที่ปลูก ปี 2557 และ 2558 จ�ำนวน 2,000 ไร่
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การดูแลสิ่งแวดล้อม “กลางน�้ำ”
บริษัทฯ ได้น�ำกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้งาน หรือ ระบบ Zero Discharge ซึ่งของเสีย
ที่ได้จากกระบวนการผลิตน�้ำประปา ได้แก่ ตะกอน ซึ่งแยกจากขั้นตอนการตกตะกอนและกระบวนการกรองจะ
ถูกส่งไปยังกระบวนการก�ำจัดตะกอน โดยน�ำไปรีดน�้ำออกและน�ำกากตะกอนออกไปจากกระบวนการผลิต
ส่วนน�้ำที่ได้จากการรีดตะกอนจะถูกน�ำย้อนกลับเข้าไปในกระบวนการผลิตใหม่ ซึ่งเท่ากับว่าตลอดการผลิตนั้น
ไม่มีการปล่อยน�้ำกลับลงสู่แหล่งน�้ำดิบอีกเลย

การดูแลสิ่งแวดล้อม “ปลายน�้ำ”
โครงการ “ความร่วมมือฟื้นฟูและบ�ำบัดคุณภาพน�้ำคลองครุ” เป็นความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาน�ำ้ เสียคลองครุ อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึง่ มีปญ
ั หามายาวนาน
และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ แผนงาน และ
ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2559 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน�้ำคลองครุและส�ำรวจ
ความคิดเห็นชุมชนทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณคลองครุ เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์คณ
ุ สมบัตขิ องน�ำ้ คลองครุและหาวิธี
การแก้ไขปัญหาและก�ำหนดแผนงานที่เหมาะสมกับความคาดหวังของชุมชนต่อไป

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

Global Reporting Initiative (GRI-G4) Content Index
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Standard Disclosure

Disclosure Requirements

STRATEGY AND ANALYSIS
G4-1
Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization (such
as CEO, chair, or equivalent senior position) about the relevance of sustainability
to the organization and the organization’s strategy for addressing sustainability.
G4-2
Provide a description of key impacts, risks, and opportunities.
ORGANIZATIONAL PROFILE
G4-3
Report the name of the organization.
G4-4
Report the primary brands, products, and services.
G4-5
Report the location of the organization’s headquarters.
G4-6
Report the number of countries where the organization operates, and names of
countries where either the organization has significant operations or that are
specifically relevant to the sustainability topics covered in the report.
G4-7
Report the nature of ownership and legal form.
G4-8
Report the markets served (including geographic breakdown, sectors served,
and types of customers and beneficiaries).
G4-9
Report the scale of the organization.
G4-10
a. Report the total number of employees by employment contract and gender. b.
Report the total number of permanent employees by employment type and
gender. c. Report the total workforce by employees and supervised workers and
by gender. d. Report the total workforce by region and gender. e. Report whether
a substantial portion of the organization’s work is performed by workers who are
legally recognized as self-employed, or by individuals other than employees or
supervised workers, including employees and supervised employees of contractors.
f. Report any significant variations in employment numbers (such as seasonal
variations in employment in the tourism or agricultural industries).
G4-11
Report the percentage of total employees covered by collective bargaining
agreements.
G4-12
Describe the organization’s supply chain
G4-13
Report any significant changes during the reporting period regarding the
organization’s size, structure, ownership, or its supply chain.
G4-14
Report whether and how the precautionary approach or principle is addressed
by the organization.
G4-15
List externally developed economic, environmental and social charters, principles,
or other initiatives to which the organization subscribes or which it endorses.
G4-16
List memberships of associations (such as industry associations) and national or
international advocacy organizations.
IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES
G4-17
a. List all entities included in the organization’s consolidated financial statements
or equivalent documents. b. Report whether any entity included in the organization’s
consolidated financial statements or equivalent documents is not covered by the
report.
G4-18
a. Explain the process for defining the report content and the Aspect Boundaries.
b. Explain how the organization has implemented the Reporting Principles for
Defining Report Content.
G4-19
List all the material Aspects identified in the process for defining report content.
G4-20
For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the organization.
G4-21
For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization.
G4-22
Report the effect of any restatements of information provided in previous reports,
and the reasons for such restatements.
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29-30

AR 21-22

6
6
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AR 16
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AR 17-20

7
6

AR 27
AR 17-20
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AR 29
-

-

-
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-
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Standard Disclosure
G4-23

Disclosure Requirements

Report significant changes from previous reporting periods in the Scope and
Aspect Boundaries.
STAKEHOLDER ENGAGEMENT
G4-24
Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization.
G4-25
Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to
engage.
G4-26
Report the organization’s approach to stakeholder engagement, including
frequency of engagement by type and by stakeholder group, and an indication
of whether any of the engagement was undertaken specifically as part of the report
preparation process.
G4-27
Report 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. Report the stakeholder groups that
raised each of the key topics and concerns.
REPORT PROFILE
G4-28
Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided.
G4-29
Date of most recent previous report (if any).
G4-30
Reporting cycle (such as annual, biennial).
G4-31
Provide the contact point for questions regarding the report or its contents.
G4-32
a. Report the ‘in accordance’ option the organization has chosen. b. Report the
GRI Content Index for the chosen option. c. Report the reference to the External
Assurance Report, if the report has been externally assured. GRI recommends
the use of external assurance but it is not a requirement to be ‘in accordance’ with
the Guidelines.
G4-33
a. Report the organization’s policy and current practice with regard to seeking
external assurance for the report. b. If not included in the assurance report
accompanying the sustainability report, report the scope and basis of any
external assurance provided. c. Report the relationship between the organization
and the assurance providers. d. Report whether the highest governance body or
senior executives are involved in seeking assurance for the organization’s
sustainability report.
G4-34
Report the governance structure of the organization, including committees of the
highest governance body. Identify any committees responsible for decision-making
on economic, environmental and social impacts.
G4-35
Report the process for delegating authority for economic, environmental and
social topics from the highest governance body to senior executives and other
employees.
G4-36
Report whether the organization has appointed an executive-level position or
positions with responsibility for economic, environmental and social topics, and
whether post holders report directly to the highest governance body.
G4-37
Report processes for consultation between stakeholders and the highest
governance body on economic, environmental and social topics. If consultation
is delegated, describe to whom and any feedback processes to the highest
governance body.
G4-38
Report the composition of the highest governance body and its committees.
G4-39
Report whether the Chair of the highest governance body is also an executive
officer (and, if so, his or her function within the organization’s management and
the reasons for this arrangement).
G4-40
Report the nomination and selection processes for the highest governance body
and its committees, and the criteria used for nominating and selecting highest
governance body members.
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-
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-
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Standard Disclosure

Disclosure Requirements

Page

Note

G4-41

Report processes for the highest governance body to ensure conflicts of interest
are avoided and managed. Report whether conflicts of interest are disclosed to
stakeholders.

28

-

Report the highest governance body’s and senior executives’ roles in the
development, approval, and updating of the organization’s purpose, value or
mission statements, strategies, policies, and goals related to economic,
environmental and social impacts.
Report the measures taken to develop and enhance the highest governance
body’s collective knowledge of economic, environmental and social topics.
a. Report the processes for evaluation of the highest governance body’s
performance with respect to governance of economic, environmental and social
topics. Report whether such evaluation is independent or not, and its frequency.
Report whether such evaluation is a self-assessment. b. Report actions taken in
response to evaluation of the highest governance body’s performance with respect
to governance of economic, environmental and social topics, including, as a minimum,
changes in membership and organizational practice.
a. Report the highest governance body’s role in the identification and management
of economic, environmental and social impacts, risks, and opportunities. Include
the highest governance body’s role in the implementation of due diligence
processes. b. Report whether stakeholder consultation is used to support the
highest governance body’s identification and management of economic,
environmental and social impacts, risks, and opportunities.
Report the highest governance body’s role in reviewing the effectiveness of the
organization’s risk management processes for economic, environmental and
social topics.
Report the frequency of the highest governance body’s review of economic,
environmental and social impacts, risks, and opportunities.
Report the highest committee or position that formally reviews and approves the
organization’s sustainability report and ensures that all material Aspects are
covered.
Report the process for communicating critical concerns to the highest governance
body.
Report the nature and total number of critical concerns that were communicated
to the highest governance body and the mechanism(s) used to address and resolve
them.
a. Report the remuneration policies for the highest governance body and senior
executives. b. Report how performance criteria in the remuneration policy relate
to the highest governance body ’s and senior executives’ economic, environmental
and social objectives.
Report the process for determining remuneration. Report whether remuneration
consultants are involved in determining remuneration and whether they are
independent of management. Report any other relationships which the
remuneration consultants have with the organization.
Report how stakeholders’ views are sought and taken into account regarding
remuneration, including the results of votes on remuneration policies and proposals,
if applicable.
Report the ratio of the annual total compensation for the organization’s highest-paid
individual in each country of significant operations to the median annual total
compensation for all employees (excluding the highest-paid individual) in the
same country.
Report the ratio of percentage increase in annual total compensation for the
organization’s highest-paid individual in each country of significant operations to
the median percentage increase in annual total compensation for all employees
(excluding the highest-paid individual) in the same country.

-

AR 31

-

-

28

AR 74

29-30

AR 31

29

AR 31

-

AR 31

23

-

10

-

-

-

-

AR 35

-

-

-

-

-

-

-

-

GOVERNANCE
G4-42

G4-43
G4-44

G4-45
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G4-51

G4-52

G4-53
G4-54

G4-55
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Standard Disclosure

Disclosure Requirements

ETHICS AND INTEGRITY
G4-56
Describe the organization’s values, principles, standards and norms of behavior
such as codes of conduct and codes of ethics.
G4-57
Report the internal and external mechanisms for seeking advice on ethical and
lawful behavior, and matters related to organizational integrity, such as helplines
or advice lines.
G4-58
Report the internal and external mechanisms for reporting concerns about unethical
or unlawful behavior, and matters related to organizational integrity, such as
escalation through line management, whistleblowing mechanisms or hotlines.
SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
CATEGORY: ECONOMIC
ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EC1
Direct economic value generated and distributed
G4-EC2
Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s
activities due to climate change
G4-EC3
Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations
G4-EC4
Financial assistance received from government
ASPECT: MARKET PRESENCE
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EC5
Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage
at significant locations of operation
G4-EC6
Proportion of senior management hired from the local community at significant
locations of operation
ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EC7
Development and impact of infrastructure investments and services supported
G4-EC8
Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts
ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EC9
Proportion of spending on local suppliers at significant locations of operation
CATEGORY: ENVIRONMENTAL
ASPECT: MATERIALS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN1
Materials used by weight or volume
G4-EN2
Percentage of materials used that are recycled input materials
ASPECT: ENERGY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN3
Energy consumption within the organization
G4-EN4
Energy consumption outside of the organization
G4-EN5
Energy intensity
G4-EN6
Reduction of energy consumption
G4-EN7
Reductions in energy requirements of products and services
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16
34
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-

6
44

-

-
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34
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33
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Standard Disclosure
ASPECT: WATER
G4-DMA
G4-EN8
G4-EN9
G4-EN10
ASPECT: BIODIVERSITY
G4-DMA
G4-EN11
G4-EN12
G4-EN13
G4-EN14

Disclosure Requirements

Page

Note

Generic Disclosures on Management Approach
Total water withdrawal by source
Water sources significantly affected by withdrawal of water
Percentage and total volume of water recycled and reused

4
62
63

-

Generic Disclosures on Management Approach
Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas
and areas of high biodiversity value outside protected areas
Description of significant impacts of activities, products, and services on
biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value outside
protected areas
Habitats protected or restored
Total number of IUCN Red List species and national conservation list species with
habitats in areas affected by operations, by level of extinction risk

-

-

-

-

-

-

61
61-62
-

-

64
-

-

-

-

58
61
63

-

-

-

ASPECT: EMISSIONS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN15
Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1)
G4-EN16
Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2)
G4-EN17
Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3)
G4-EN18
Greenhouse gas (GHG) emissions intensity
G4-EN19
Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions
G4-EN20
Emissions of ozone-depleting substances (ODS)
G4-EN21
NOX, SOX, and other significant air emissions
ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN22
Total water discharge by quality and destination
G4-EN23
Total weight of waste by type and disposal method
G4-EN24
Total number and volume of significant spills
G4-EN25
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
G4-EN26
Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related
habitats signifcantly affected by the organization’s discharges of water and runoff
ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN27
Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services
G4-EN28
Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by
category
ASPECT: COMPLIANCE
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN29
Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions
for non-compliance with environmental laws and regulations

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

Standard Disclosure
ASPECT: TRANSPORT
G4-DMA
G4-EN30

Disclosure Requirements

Page

Note

Generic Disclosures on Management Approach
Significant environmental impacts of transporting products and other goods and
materials for the organization’s operations, and transporting members of the
workforce

17

-

65
34

-

33
-

-

-

-

43
44

-

-

-

-

-

43
-

-

36
37

-

37-38

-

-

-

45
45

-

-

-

ASPECT: OVERALL
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN31
Total environmental protection expenditures and investments by type
ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN32
Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteria
G4-EN33
Significant actual and potential negative environmental impacts in the supply chain
and actions taken
ASPECT: ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN34
Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, and resolved
through formal grievance mechanisms
CATEGORY: SOCIAL
SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
ASPECT: EMPLOYMENT
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-LA1
Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age
group, gender and region
G4-LA2
Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or
part-time employees, by significant locations of operation
G4-LA3
Return to work and retention rates after parental leave, by gender
ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-LA4
Minimum notice periods regarding operational changes, including whether these
are specified in collective agreements
ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-LA5
Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker
health and safety committees that help monitor and advise on occupational health
and safety programs
G4-LA6
Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and
absenteeism, and total number of work-related fatalities, by region and by gender
G4-LA7
Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation
G4-LA8
Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions
ASPECT: TRAINING AND EDUCATION
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-LA9
Average hours of training per year per employee by gender, and by employee
category
G4-LA10
Programs for skills management and lifelong learning that support the continued
employability of employees and assist them in managing career endings
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Standard Disclosure
G4-LA11

Disclosure Requirements

Percentage of employees receiving regular performance and career development
reviews, by gender and by employee category
ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-LA12
Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee
category according to gender, age group, minority group membership, and
other indicators of diversity
ASPECT: EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-LA13
Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee category,
by significant locations of operation
ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-LA14
Percentage of new suppliers that were screened using labor practices criteria
G4-LA15
Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply
chain and actions taken
ASPECT: LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-LA16
Number of grievances about labor practices filed, addressed, and resolved through
formal grievance mechanisms
SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS
ASPECT: INVESTMENT
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-HR1
Total number and percentage of significant investment agreements and contracts
that include human rights clauses or that underwent human rights screening
G4-HR2
Total hours of employee training on human rights policies or procedures concerning
aspects of human rights that are relevant to operations, including the percentage of
employees trained
ASPECT: NON-DISCRIMINATION
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-HR3
Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken
ASPECT: FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-HR4
Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of
association and collective bargaining may be violated or at significant risk, and
measures taken to support these rights
ASPECT: CHILD LABOR
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-HR5
Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of
child labor, and measures taken to contribute to the effective abolition of child
labor
ASPECT: FORCED OR COMPULSORY LABOR
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-HR6
Operations and 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
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Standard Disclosure

Disclosure Requirements

ASPECT: SECURITY PRACTICES
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-HR7
Percentage of security personnel trained in the organization’s human rights
policies or procedures that are relevant to operations
ASPECT: INDIGENOUS RIGHTS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-HR8
Total number of incidents of violations involving rights of indigenous peoples and
actions taken
ASPECT: ASSESSMENT
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-HR9
Total number and percentage of operations that have been subject to human
rights reviews or impact assessments
ASPECT: SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-HR10
Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria
G4-HR11
Significant actual and potential negative human rights impacts in the supply chain
and actions taken
ASPECT: HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-HR12
Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, and resolved
through formal grievance mechanisms
SUB-CATEGORY : SOCIETY
ASPECT: LOCAL COMMUNITIES
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-SO1
Percentage of operations with implemented local community engagement, impact
assessments, and development programs
G4-SO2
Operations with significant actual and potential negative impacts on local
communities
ASPECT: ANTI-CORRUPTION
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-SO3
Total number and percentage of operations asessed for risks related to corruption
and the significant risks identified
G4-SO4
Communication and training on anti-corruption policies and procedures
G4-SO5
Confirmed incidents of corruption and actions taken
ASPECT: PUBLIC POLICY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-SO6
Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary
ASPECT: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-SO7
Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and
monopoly practices and their outcomes
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Standard Disclosure

Disclosure Requirements

ASPECT: COMPLIANCE
G4-DMA
G4-SO8

Generic Disclosures on Management Approach
Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions
for non-compliance with laws and regulations
ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-SO9
Percentage of new suppliers that were screened using criteria for impacts on
society
G4-SO10
Significant actual and potential negative impacts on society in the supply chain
and actions taken
ASPECT: GRIEVANCE MECHANISMS FOR IMPACTS ON SOCIETY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-SO11
Number of grievances about impacts on society filed, addressed, and resolved
through formal grievance mechanisms
SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY
ASPECT: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-PR1
Percentage of significant product and service categories for which health and
safety impacts are assessed for improvement
G4-PR2
Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary
codes concerning the health and safety impacts of products and services
during their life cycle, by type of outcomes
ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-PR3
Type of product and service information required by the organization’s
procedures for product and service information and labeling, and percentage
of significant product and service categories subject to such information
requirements
G4-PR4
Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary
codes concerning product and service information and labeling, by type of
outcomes
G4-PR5
Results of surveys measuring customer satisfaction
ASPECT: MARKETING COMMUNICATIONS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-PR6
Sale of banned or disputed products
G4-PR7
Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary
codes concerning marketing communications, including advertising, promotion,
and sponsorship, by type of outcomes
ASPECT: CUSTOMER PRIVACY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-PR8
Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer
privacy and losses of customer data
ASPECT: COMPLIANCE
G4-DMA
G4-PR9

Generic Disclosures on Management Approach
Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations
concerning the provision and use of products and services
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