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ตลอดระยะเวลากว่า 13 ปีที่บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)
ได้ด�ำเนินธุรกิจผลิตน�้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่
สมุทรสาคร-นครปฐม และพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต บริษัทฯ ให้ความ
ส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ในการผลิตน�ำ้ ประปาทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
และตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าและผู้ใช้น�้ำ  รวมถึงการ
ค�ำนึงถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         
ทุกภาคส่วนต่อองค์กร ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดมา
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดการ
บริหารจัดการน�้ำอย่างครบวงจรและพร้อมใช้ส�ำหรับทุกคน รวมถึง
การมีส่วนร่วมในการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อมๆ กัน          
เมื่อปี 2559 บริษัทฯ ได้ยกระดับการด�ำเนินธุรกิจมุ่งสู่ “การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน” เพือ่ ตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน หรือ SDGs
(Sustainable Development Goals) เพื่อให้สอดคล้องตามบริบท
และมาตรฐานสากล รวมถึงการยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม
หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ขึ้นมาเป็นกลยุทธ์       
ในการเสริมสร้างภาพพจน์ของแบรนด์องค์กร เป็นการสร้างคุณค่าร่วม
หรือ CSV (Creating Shared Value) เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างองค์กรกับสังคม เช่น การด�ำเนินโครงการวิจัยตะกอนประปา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งชุมชนมีความต้องการและมีความสามารถ
จะด�ำเนินการได้ อันได้แก่ ดินปลูกต้นไม้ วัสดุก่อสร้าง เชื้อเพลิง            
อัดแท่ง หรือเซรามิค เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นการต่อยอดที่สูงขึ้นไปจาก
CSR แบบดั้งเดิม
ตลอดปี 2560 บริษทั ฯ ยังคงด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
และสร้างคุณค่าเพิ่ม เพื่อน�ำความยั่งยืนมาสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย            
ทุกภาคส่วน ตามแนวคิด “คุณภาพน�ำ 
้ คุณภาพชีวติ ” โดยการส่งมอบ
น�้ำประปาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานแก่ผู้ใช้น�้ำในพื้นที่ด�ำเนินธุรกิจ
ปัจจุบัน รวมประมาณ 282 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อน�ำไปใช้ในการ
อุปโภคบริโภคและการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของ
การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้คณ
ุ ภาพชีวติ
ของประชาชนของประเทศดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการ
ก่อสร้างโรงผลิตน�้ำประปาแห่งที่สอง ที่อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างกระบวนการทดสอบระบบ         
โดยมีก�ำลังการผลิตเริ่มต้นที่ 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และ
สามารถขยายเพิ่มได้สูงสุด 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยใช้
เทคโนโลยีเมมเบรนทีท่ นั สมัยและใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของภูมภิ าคเอเชีย
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จึง
ออกแบบกระบวนการผลิ ต น�้ ำ ประปาที่ ไ ม่ มี ก ารสู ญ เสี ย น�้ ำ ใน
กระบวนการผลิต หรือ Zero Discharge นอกจากนี้ได้มีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดูแลสิ่งแวดล้อมตามแหล่งน�้ำส�ำคัญ เช่น
สนับสนุนกิจกรรมชมรมเรารักแม่น�้ำท่าจีน ในการเฝ้าระวังดูแลฟื้นฟู
คุณภาพน�้ำของลุ่มน�้ำท่าจีนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการปลูกป่าต้นน�ำ 
้
ภายใต้โครงการ “1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�้ำ” ซึ่งได้ด�ำเนินการ             
แล้วเสร็จในปี 2560 รวมเป็นพืน้ ที่ 5,000 ไร่ คิดเป็นจ�ำนวน 1,000,000
ต้น ครบตามเป้าหมายของโครงการ ซึ่งได้ส่งมอบให้กับกรมอุทยาน         
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรับมอบเป็นสมบัติของชาติแล้ว

นอกจากนี้ ยังได้มีการต่อยอดโครงการเดิมโดยด�ำเนินโครงการ
ฝายชะลอน�ำ้ และจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ในพืน้ ที่
โครงการ “1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�้ำ” เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโต
ของต้นไม้ที่ปลูกให้รอดพ้นจากไฟป่า โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่ม
ปริ ม าณน�้ ำ ใต้ ดิ น และช่ ว ยบรรเทาผลกระทบจากภาวะภั ย แล้ ง                
ในอนาคต เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะมีแหล่งก�ำเนิดของน�้ำที่
สะอาดน�ำมาหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตประชาชนฝั่งตะวันตกของประเทศ   
และยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการเพิ่มปริมาณออกซิเจน และ               
ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศด้วย
ความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจสู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”           
บนพื้นฐานของความสมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” และรางวัล “ESG100”
ประจ�ำปี 2560 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจาก
สถาบันไทยพัฒน์ ตามล�ำดับ เป็นการได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
น�ำมาซึง่ ความภาคภูมใิ จของคณะผูบ้ ริหารและพนักงานทีม่ สี ว่ นร่วม
ในการผลักดันการด�ำเนินงานไปสู่ความส�ำเร็จนี้
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ การเป็นส่วนหนึง่ ของกลุม่ ประเทศอาเซียน
เราไม่อาจทิ้งเพื่อนบ้านผู้ใดผู้หนึ่งไว้ข้างหลัง จึงได้ศึกษาแนวทาง
เข้าไปช่วยเสริมสร้าง “คุณภาพน�ำ 
้ คุณภาพชีวติ ” ในประเทศเพือ่ นบ้าน
และในปลายปี 2560 บริ ษั ท ฯ ได้ เ ป็ น เอกชนต่ า งชาติ ร ายแรก                    
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา ให้ด�ำเนินโครงการผลิตน�้ำประปาขนาดใหญ่ที่       
เมืองเมาะล�ำไย ถือได้ว่าบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองต่อ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ข้อที่ 6          
ด้ ว ยการท� ำ ให้ ป ระชาชนนั บ สิ บ ล้ า นคนในประเทศและช่ ว ยให้  
ประเทศเพือ่ นบ้านอาเซียนมีนำ�้ ดืม่ น�ำ้ ใช้ทสี่ ะอาดและมีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานสากล  
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 จัดท�ำขึ้นเพื่อน�ำเสนอ
ผลการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนของบริษทั ฯ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทุกภาคส่วนได้รับทราบ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถสื่อสาร  
ให้ได้รบั ทราบถึงปรัชญา แนวคิด วิสยั ทัศน์ กระบวนการ และแนวทาง
ในการบริหารจัดการธุรกิจเพือ่ ให้เกิดความมัน่ คงและยัง่ ยืนในระยะยาว
ทั้งนี้ การเขียนรายงานฉบับนี้ ได้อ้างอิงกรอบการรายงานมาตรฐาน
สากล Global Reporting Initiative (GRI: G4) ส�ำหรับทิศทางการเขียน
รายงานปี 2561 จะปรับเป็นมาตรฐาน GRI: Standard
สุดท้ายนี้ ในนามคณะผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณ
ท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน          
ที่ได้ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และ
บริษทั ฯ จะยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยพร้อมทีจ่ ะเติบโตด้วยการสร้างคุณค่าร่วม
(Creating Shared Value) ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
และด�ำเนินธุรกิจมุง่ สู่ “การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” เพือ่ ตอบสนองต่อเป้าหมาย
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development
Goals) เพือ่ การด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนตลอดไป
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บริษทั ทีทดี บั บลิว จ�ำกัด (มหาชน) (TTW) ได้จดทะเบียนจัดตัง้ ภายใต้ชอื่ บริษทั น�ำ้ ประปาไทย จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 11 กันยายน
2543 ต่อมาในปี 2549 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,990 ล้านบาท และเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับและจัดหุ้นสามัญของ TTW อยู่ในกลุ่มทรัพยากร
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค TTW ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาให้กบั การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
ในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม TTW ได้รับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นระยะเวลา 25 ปี ให้ใช้นำ�้ จากแม่นำ้� ท่าจีนในการผลิตน�ำ้ ประปา โดยมีโรงผลิตน�ำ้ ประปาตัง้ อยูท่ ี่ ต�ำบลบางระก�ำ อ�ำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม มีก�ำลังการผลิตน�้ำประปาจ�ำนวน 540,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 อนุมตั ใิ ห้ TTW ว่าจ้างบริษทั ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)
ด�ำเนินโครงการก่อสร้างโรงผลิตน�้ำประปาแห่งที่สอง ที่ต�ำบลคลองมะเดื่อ อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรองรับ
การขยายก�ำลังการผลิตน�้ำประปาจ�ำนวน 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และสามารถขยายก�ำลังการผลิตได้ถึง 400,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวันในอนาคต การด�ำเนินโครงการก่อสร้างโรงผลิตน�้ำประปาแห่งที่สองได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเมื่อวันที่           
19 มิถุนายน 2560
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TTW มีบริษัทย่อย คือ บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด (PTW) และบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ำกัด โดย TTW ลงทุน
ใน PTW ร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท PTW ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาให้กับการประปา       
ส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต โดยมีก�ำลังการผลิตจ�ำนวน 388,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2557 PTW ได้วา่ จ้างบริษทั ช. การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) ท�ำการขยายก�ำลังการผลิตน�ำ้ ประปาจาก 388,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
เป็น 488,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ำกัด (TWO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย TTW ถือหุ้นร้อยละ 68 และ PTW ถือหุ้นร้อยละ 32   
TWO ประกอบธุรกิจในการบริหารและจัดการระบบผลิตและจ่ายน�้ำประปาและระบบบ�ำบัดน�้ำเสียให้กับ TTW PTW                     
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
TTW ได้ซอื้ สิทธิในการผลิตน�ำ้ ประปาและการบ�ำบัดน�ำ้ เสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (BIE) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากบริษทั ทีด่ นิ บางปะอิน จ�ำกัด เป็นระยะเวลา 30 ปีนบั แต่เดือนสิงหาคม 2552 โดยมีกำ� ลังการผลิตน�ำ้ ประปา 48,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวันและสามารถท�ำการบ�ำบัดน�้ำเสียได้ 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ในปี 2554 TTW ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (CKP) ซึ่งเป็น Holding Company   
ที่เข้าลงทุนในบริษัทต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า ปัจจุบัน TTW ถือหุ้น
CKP ในสัดส่วนร้อยละ 25.31 โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นจ�ำนวน 4,228 ล้านบาท โดย CKP มีการลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมที่ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า 3 กลุ่มธุรกิจ คือ
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ธุรกิจโครงการไฟฟาพลังน้ำ ไดแก บร�ษัท เซาทอีสท เอเซ�ย เอนเนอรจ�
จำกัด (SEAN) และบร�ษัท ไซยะบุร� พาวเวอร จำกัด (XPCL)

ธุรกิจโครงการไฟฟาระบบ Cogeneration ไดแก บร�ษัท บางปะอิน
โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)

03

02

ธุรกิจโครงการไฟฟาพลังแสงอาทิตย ไดแก บร�ษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC)
บร�ษัท เช�ยงรายโซลาร จำกัด (CRS) และบร�ษัท นครราชสีมา โซลาร จำกัด
(NRS)

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บมจ. ทีทีดับบลิว

ทุนจดทะเบียน 3,990 ล้านบาท
ทุนที่ช�ำระแล้ว 3,990 ล้านบาท

*98.0%

68.0%
บจก. ไทยวอเตอร์
โอเปอเรชั่นส์

บจก. ประปาปทุมธานี

ทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท
ทุนที่ช�ำระแล้ว 1,200 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท
ทุนที่ช�ำระแล้ว 60 ล้านบาท

25.31%
บมจ. ซีเค พาวเวอร์

ทุนจดทะเบียน 9,240 ล้านบาท
ทุนที่ช�ำระแล้ว 7,370 ล้านบาท

32.0%
หมายเหตุ : * ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 2 ถือโดยการประปาส่วนภูมิภาค

สัดส่วนผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ทีทดี บั บลิว เป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มผี ถู้ อื หุน้ หลักคือ บริษทั มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิง้ ส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ช. การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) และนักลงทุนทั้งในประเทศและ            
ต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้
ล�ำดับ
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รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1

บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

1,036,500,000

25.977

2

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

776,096,900

19.451

3

บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)

774,077,400

19.400

4

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด

171,077,932

4.288

5

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

146,036,600

3.660

6

นายมิน เธียรวร

72,000,000

1.805

7

AIA TH-EQ3-P

65,742,100

1.648

8

STATE STREET EUROPE LIMITED

60,946,854

1.527

9

นายไพศาล ชาติพิทักษ์

28,100,000

0.704

10

กองทุนเปิด ธนชาติ Prime Low Beta

28,000,300

0.702

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และคุณค่าองค์กรสู่ความยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นบริษัทชั้นน�ำของประเทศ
ในการด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน�้ำ
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ (Mission)

เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน
เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์บนพื้นฐานของ
ความสมดุลระหว่างลูกค้า พนักงาน
คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

คุณค่าองค์กร
(Corporate Values)

ด�ำเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ
บนพื้นฐานของความพึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุด
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการ
พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Improvement)
ท�ำงานเชิงรุกด้วยความคิดริเริ่ม
(Proactive & Initiative)
ท�ำงานเป็นทีม
(Teamwork)

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้าง
องค์กร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบร�หาร

ฝายตรวจสอบภายใน

สายงานบร�หาร

(1)

สายงานพัฒนาธุรกิจ

สายงานปฏิบัติการ

ฝายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

ฝายลูกคาสัมพันธ

ฝายปฏิบัติการ

ฝายบัญช�และการเง�น

ฝายพัฒนาธุรกิจ

ฝายว�ศวกรรม
และกอสราง

ฝายกิจการองคกร(1)

ส่วนกฎหมายและก�ำกับดูแลกิจการ สังกัดฝ่ายกิจการองค์กร

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับฝ่ายจากหน่วยงานต่างๆ โดยก�ำหนด
ให้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการพัฒนาและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ และจะรายงานผลการด�ำเนินงานต่อ                
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลทราบปีละ 2 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสาร
ข้อมูลการด�ำเนินงานแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้รับทราบ โดยใช้ช่องทางในการสื่อสารตาม           
ความเหมาะสม อาทิเช่น การประชุม กิจกรรม บอร์ดประกาศ อีเมล และเว็บไซต์ เป็นต้น   
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กลยุทธ์ด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้วยวิสัยทัศน์ “เป็นบริษัทชั้นน�ำของประเทศในการด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน�้ำ พลังงาน และ
สิง่ แวดล้อม” และคุณค่าองค์กรทีม่ งุ่ เน้นความพึงพอใจและประโยชน์สงู สุดของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน
ภายใต้พันธสัญญา “คุณภาพน�้ำ คุณภาพชีวิต” ร่วมกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้
วางกลยุทธ์หลักในการด�ำเนินธุรกิจโดยผ่านกระบวนการบริหารความเสีย่ ง และการประเมินผลกระทบของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งก�ำหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อน�ำไปสู่เป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ก�ำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ 4 ด้าน ดังนี้
กลยุทธ์

เป้าหมาย

1. การบริหารจัดการน�้ำ ความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการน�้ำ
   อย่างครบวงจร
อย่างครบวงจรทั้งการดูแลจัดการน�้ำดิบ
น�้ำประปา และน�้ำเสีย

ตัวชี้วัด
ปริมาณน�ำ้ ดิบ และน�ำ้ ประปามีความเพียงพอ
ต่อการผลิตและความต้องการของลูกค้า
คุณภาพน�้ำดิบได้ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด และ
คุณภาพน�้ำประปาและน�้ำที่ได้จากการบ�ำบัด
ได้ตามมาตรฐานคุณภาพ
ความต่อเนื่องในการให้บริการน�้ำประปา
แก่ลูกค้า

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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กลยุทธ์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

2. การพัฒนา 3 มิติ ทั้ง    ความยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจ
   ด้านเศรษฐกิจ สังคม
   และสิ่งแวดล้อม

2.1 ด้านเศรษฐกิจ
ก�ำลังการผลิตน�้ำประปาเพิ่มขึ้น โดยการ
ก่อสร้างโรงผลิตน�้ำประปาแห่งที่สอง
อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ธุรกิจน�้ำประปาของบริษัทฯ ขยายตัวไปยัง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประเทศ
เพื่อนบ้านใกล้เคียง
2.2 ด้านสังคม
ความรู้ความสามารถของพนักงานในสาขา
วิชาชีพเพิ่มขึ้น
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น
2.3 ด้านสิ่งแวดล้อม
จัดท�ำโครงการพลังงานทดแทนและเข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์พลังงาน  
ค่าไฟฟ้าลดลง
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากการวิจัยตะกอนจาก
น�้ำประปา

3. การแก้ไขปัญหา
   ทรัพยากรน�้ำแบบ
   บูรณาการ

ปัญหาการขาดแคลนน�้ำและน�้ำเน่าเสีย
ลดลง

3.1 ต้นน�้ำ
โครงการปลูกป่าต้นน�้ำ 
โครงการฝายชะลอน�้ำ 
ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2 กลางน�้ำ
การผลิตน�ำ้ ประปาด้วยระบบ Zero Discharge
การน�ำน�ำ้ กลับมาใช้ใหม่ 3R (Reuse Reduce
Recycle)
3.3 ปลายน�้ำ
ประชาชนมีความตระหนักด้านการอนุรกั ษ์นำ�้

4. การสร้างคุณค่าร่วม
   ระหว่างองค์กรและ
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และความเป็นอยู่
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดีขึ้น
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ปริมาณตะกอนในการน�ำไปก�ำจัดลดลง
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากการวิจัยตะกอนน�้ำประปา
ชุมชนมีรายได้เพิ่มจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
งานวิจัยตะกอนน�้ำประปา

ความยั่งยืนของ
ทีทีดับบลิว
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ และมีเป้าหมาย
ในการเป็นบริษัทชั้นน�ำของประเทศใน
การด�ำเนินธุรกิจเกีย่ วกับน�ำ 
้ พลังงาน และ
สิง่ แวดล้อมให้บรรลุผลส�ำเร็จตามวิสยั ทัศน์
ขององค์ ก ร และยึ ด มั่ น ในพั น ธกิ จ ของ
องค์กรจะเติบโตอย่างมัน่ คง ต่อเนือ่ ง และ
ยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์บนพื้นฐาน
ของความสมดุลระหว่างลูกค้า พนักงาน
คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ จึงได้น�ำประเด็นด้านความยั่งยืน
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงาน
ของทุ ก หน่ ว ยงานภายในองค์ ก รและ
ครอบคลุมบริษัทต่างๆในกลุ่มทีทีดับบลิว

เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดลอม

ความท้าทายและโอกาสสู่ความยั่งยืน
ความท้าทายของธุรกิจสัมปทานผลิตน�ำ้ ประปาให้กบั หน่วยงานภาครัฐในปัจจุบนั ขึน้ อยูก่ บั หลายปัจจัย อาทิเช่น ภาวะภัยแล้ง
กฎหมายและนโยบายภาครัฐ รวมถึงทิศทางและแนวโน้มความต้องการใช้น�้ำประปาของประชาชน เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทฯ
ต้องด�ำเนินการก่อสร้างขยายก�ำลังการผลิตโรงผลิตน�้ำประปากระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีก�ำลังการผลิตน�้ำประปา
เริ่มต้น 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งโรงผลิตน�้ำประปาแห่งนี้อาจขยายก�ำลังการผลิตได้สูงสุดถึง 400,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน เนื่องจากมีการออกแบบงานโครงสร้างรองรับการขยายก�ำลังผลิตไว้แล้ว เพื่อเป็นแหล่งผลิตน�้ำประปาส�ำรองของบริษัท
และรองรับความต้องการใช้น�้ำประปาของประชาชนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
บริษทั ฯ ได้นำ� เทคโนโลยีทที่ นั สมัยทีส่ ดุ และเป็นมาตรฐานทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากล โดยการน�ำเทคโนโลยี “เมมเบรน”
มาใช้ในกระบวนการผลิตน�้ำประปาที่โรงผลิตน�้ำประปากระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งใช้ระบบการกรองแบบ Ultra                
Filtration (UF) และใช้เทคโนโลยี “เมมเบรน” (Membrane) ในการกรองแยกของแข็งแขวนลอยหรือของแข็งละลายออกจาก
ของเหลว โดยการสูบอัดน�้ำดิบผ่านเยื่อเมมเบรนที่มีช่องเปิด (Pore Size) ขนาดเล็กมากเพียง 0.01 ไมครอน ซึ่งสามารถขจัด          
สิ่งปนเปื้อน เชื้อโรค ไวรัส และแบคทีเรีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ได้น�้ำประปาที่สะอาดกว่า รวมทั้งยังลดสารเคมีใน

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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กระบวนการผลิตท�ำให้มีความปลอดภัยกว่าเดิม ซึ่งเทคโนโลยีนี้นับเป็นมาตรฐานระดับโลกเช่นเดียวกับที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา
สิงคโปร์ และสหภาพยุโรป โรงผลิตน�้ำประปากระทุ่มแบนเป็นโรงผลิตน�้ำประปาเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย            
ที่เลือกใช้การกรองแบบ Ultra Filtration สามารถตอบสนองความต้องการใช้น�้ำประปาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และป้องกัน             
การขาดแคลนน�้ำประปาในอนาคต รวมถึงรองรับความต้องการใช้น�้ำประปาของทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรมและ
ภาคครัวเรือนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ     
บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินกลยุทธ์ทางการตลาดเพือ่ สังคมควบคูก่ บั การขยายการเติบโตและการลงทุนไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา เมื่อเดือนมกราคม ปี 2560 คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมการผู้จัดการได้ท�ำการส่งมอบห้องปฏิบัติการแก่          
มหาวิทยาลัยเมาะล�ำไยอย่างเป็นทางการ โดยมี Dr. Aung Myint Kyaw Sein รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเมาะล�ำไยเป็น
ผูร้ บั มอบ และมีรฐั มนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ประธานสภารัฐมอญและบุคคลส�ำคัญอืน่ ๆ เป็นสักขีพยาน บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่
ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษาและการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพน�้ำ  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีความตระหนักในการ
อนุรักษ์น�้ำและดูแลคุณภาพชีวิตควบคู่กันไปตามแนวคิดของบริษัทฯ “คุณภาพน�้ำ คุณภาพชีวิต” ผลการด�ำเนินงานดังกล่าว
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเมาะล�ำไยได้น�ำห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ส�ำหรับการเรียนการสอนและ         
งานวิจัยด้านการวิเคราะห์คุณภาพน�้ำแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเมาะล�ำไย โดยมี               
งานวิจยั จากนักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์เคมีในระดับปริญญาโททีเ่ กิดจากการใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบตั กิ ารนี้ จ�ำนวนทัง้ สิน้
5 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ส�ำเร็จแล้ว จ�ำนวน 3 ผลงาน และอยู่ในระหว่างการท�ำวิจัย จ�ำนวน 2 ผลงาน  

แนวทางการบริหารจัดการและผลการด�ำเนินงาน
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปี 2558 และ
ได้ก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน รวมถึงประกาศนโยบาย
ด้านความยัง่ ยืน บริษทั ฯ ได้นำ� แนวทางการบริหารจัดการด้านความยัง่ ยืนไป
ใช้ในบริษทั อืน่ ๆ ของกลุม่ ทีทดี บั บลิว เพือ่ ให้เกิดการด�ำเนินงานทีส่ อดคล้อง
การสรางคุณคารวม
กับนโยบายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้แนวคิด “คุณภาพน�ำ้
ระหวางองคกรและ
คุณภาพชีวติ ”  เป็นการด�ำเนินธุรกิจน�ำ้ ประปาควบคูไ่ ปกับการดูแล
ผูมีสวนไดสวนเสีย
สังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการด�ำเนินธุรกิจให้เติบโต        
อย่างยัง่ ยืนและตอบสนองความคาดหวังและสร้างความสมดุล
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน   
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1
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การแกไขปญหา
ทรัพยากรน้ำแบบ
บูรณาการ

2

บริษัทฯ ได้น�ำประเด็นด้านความยั่งยืนจากผู้มี
การบริหารจัดการ
การพัฒนา 3 มิติ
ส่วนได้สว่ นเสียตลอดจนการน�ำหลักการและมุมมอง
น้ำอยางครบวงจร
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
สากลด้านความยัง่ ยืนมาก�ำหนดเป็นแผนกลยุทธ์
และสิ่งแวดลอม
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ              
ผู้บริหารระดับสูงพิจารณาและก�ำหนดเป็นแผนกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อน�ำไปสู่กระบวนการการด�ำเนินงาน                   
ด้านความยั่งยืน โดยกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนมี 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการน�้ำอย่างครบวงจร การพัฒนา 3 มิติ           
ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม การแก้ไขปัญหาทรัพยากรน�ำ้ แบบบูรณาการ และการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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การขับเคลื่อนและการติดตามกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ ได้น�ำนโยบายและเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืนเป็นแนวทาง        
ในการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีผลการด�ำเนินงาน ปี 2560 ดังนี้  
มิติด้านความยั่งยืน
เศรษฐกิจ

สังคม

กิจกรรม/โครงการ

ผลการด�ำเนินงาน

การส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ให้
เกิดทัว่ ทัง้ องค์กรตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้ เพือ่ น�ำมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตการท�ำงานและชีวิตประจ�ำวัน

ร้อยละ 50

การส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมด้านการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ให้เกิดทั่วทั้งองค์กรตามแผนที่ก�ำหนดไว้ เพื่อน�ำมาประยุกต์
ใช้ในชีวิตการท�ำงานและชีวิตประจ�ำวัน

ร้อยละ 50

การขยายโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจน�้ำประปาไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ร้อยละ 65

การลดความเสีย่ งและเพิม่ โอกาสในการด�ำเนินธุรกิจน�ำ้ ประปา
โดยการก่ อ สร้ า ง โรงผลิ ต น�้ ำ ประปากระทุ ่ ม แบน จั ง หวั ด
สมุทรสาคร

ร้อยละ 100

การน�ำเทคโนโลยีเมมเบรนทีท่ นั สมัยและเป็นมาตรฐานทีไ่ ด้รบั
การยอมรับในระดับสากลมาใช้ในการผลิตน�้ำประปาของ         
โรงผลิตน�้ำประปากระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ร้อยละ 100

วางท่อระบายน�้ำ  (Box Culverts) พร้อมระบบระบายน�้ำ ไม่เกิดปัญหาน�ำ้ ท่วมรอระบายบน
อัตโนมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาน�้ำรอระบายบนผิวจราจรของถนน พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การของถนน
เศรษฐกิจ อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง เศรษฐกิจ
1,500 เมตร มูลค่ารวม 37,503,870 บาท    
การด�ำเนินกิจกรรมและโครงการด้านความรับผิดชอบต่อ     จ�ำนวนกว่า 10 โครงการ ครอบคลุม
สังคมของบริษัทฯ
ชุมชนทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ส่งเสริมและปลูกจิตส�ำนึกแก่พนักงานให้เป็นคนดีของสังคม พนั ก งานจิ ต อาสาไม่ น ้ อ ยกว่ า       
และเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยการรับสมัครพนักงานจิตอาสา ร้อยละ 80
เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์
จัดหลักสูตรอบรมด้านวิชาชีพแก่พนักงานทุกระดับ เพือ่ พัฒนา จ�ำนวน 6,554 ชั่วโมง มูลค่ารวม
ความรู้ความสามารถและเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าทางด้าน 2,319,491 บาท
วิชาชีพ
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มิติด้านความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรม/โครงการ

ผลการด�ำเนินงาน

โครงการวิจยั ตะกอนน�ำ้ ประปาและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เพือ่
ลดภาระในการก� ำ จั ด และพั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ แก่ ชุ ม ชนที        ่
อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงโรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี

ร้อยละ 70

โครงการก่อสร้างอาคารส�ำนักงานแบบสถาปัตยกรรมสีเขียว
(Green Architecture) โรงผลิตน�้ำประปากระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร

ร้อยละ 95

โรงผลิตน�้ำประปาบางเลน จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการ สามารถลดการใช้พลังงานได้ตาม
อนุรักษ์พลังงาน หรือ Demand Response ปี 2560 ของ            เป้ า หมายและได้ รั บ เงิ น ชดเชย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
จ�ำนวน 127,635 บาท
โครงการศึกษาติดตั้ง Solar Rooftop บนถังน�้ำใสของโรงผลิต
น�้ำประปาบางเลน จังหวัดนครปฐม

ร้อยละ 30

โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�ำ 
้ ท�ำการปลูกป่าต้นน�ำ 
้ พืน้ ที่
5,000 ไร่ จ�ำนวน 1,000,000 ต้น ในพืน้ ทีป่ า่ เสือ่ มโทรม อุทยาน
แห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ร้อยละ 100

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะทบทวนนโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และ            
ความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ จะมีส่วนช่วย
ในการขับเคลือ่ นและผลักดันให้เกิดการด�ำเนินงานแบบบูรณาการ โดยมีฝา่ ยลูกค้าสัมพันธ์ทำ� หน้าทีป่ ระสานงานและรายงานผล
ด้านการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกไตรมาส และน�ำเสนอ     
ต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลต่อไป โดยคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีบทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ตามแผนภาพ            
ด้านล่าง

สงเสร�ม
วัฒนธรรม

กำหนดนโยบาย
และกลยุทธ

ผลักดัน
และบูรณาการ

16 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560

อนุมัติแผนการ
ดำเนินงาน

ใหคำปร�กษา

แตงตั้ง
คณะทำงาน

เป้าหมายด้านความยั่งยืน
ของทีทีดับบลิว
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรสอดคล้อง
ตามมาตรฐานสากลและมีความครอบคลุมมากขึ้น
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรด้านความยัง่ ยืนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสถาบันไทยพัฒน์เป็น
ประจ�ำอย่างต่อเนือ่ ง การสือ่ สารและถ่ายทอดความรูค้ วามเข้าใจภายในองค์กรแก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงการเข้าร่วมประเมิน
การด�ำเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Corporate SDG Index) ตามประเด็นความยั่งยืนที่บริษัทฯ เปิด
เผยต่อสาธารณะในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยบริษัทฯ ได้น�ำผลการประเมินดังกล่าว
มาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560  
รวมถึงการน�ำเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรมาเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามตารางด้านล่าง    

ประเด็น

เป้าหมายด้าน
ความยั่งยืน

การด�ำเนินงาน
ในปัจจุบัน

แผนการที่จะบรรลุ
เป้าหมายด้าน
ความยั่งยืน

ก า ร ก� ำ กั บ ดู แ ล สร้ า งวั ฒ นธรรมด้ า น บรรจุนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
กิจการที่ดี
การก�ำกับดูแลกิจการที่ ที่ ดี แ ละนโยบายการป้ อ งกั น และ      
ดีทั่วทั้งองค์กร
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต การให้ ห รื อ            
รั บ สิ น บนในคู ่ มื อ การก� ำ กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งเผยแพร่บน
เว็บไซต์

ท�ำแบบส�ำรวจความเข้าใจด้าน
CG เพือ่ รับทราบข้อคิดเห็นและ
สร้างความเข้าใจแก่พนักงาน
อย่างทั่วถึง

ส่ ง เสริ ม ความรู ้ ค วาม จัดอบรมปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่
เข้าใจด้านการก�ำกับดูแล และเผยแพร่ความรู้ไปยังคู่ค้าผ่าน
กิจการที่ดีแก่พนักงาน กิจกรรมอบรมและเยี่ยมชมคู่ค้า
ทุกคน

จัดท�ำข่าวสาร CG และกิจกรรม
ด้าน CG แก่พนักงานทุกระดับ
ได้ รั บ ทราบและเข้ า ใจโดย          
ทั่วถึงกัน

การบริหารความ สร้ า งความตระหนั ก บรรจุนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
เสี่ยงองค์กร
ด้านการบริหารจัดการ องค์กรในคูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการ
ความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร ที่ดีและจรรยาบรรณในการด�ำเนิน
ธุรกิจ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์

แผนบริหารความเสีย่ งครอบคลุม
ประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และ        
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งทบทวน
ความเสี่ยงในระดับบริหารตาม
ห้วงเวลาอย่างสม�่ำเสมอ

ส่ ง เสริ ม ความรู ้ ค วาม จัดอบรมปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่
เข้าใจการบริหารความ และเผยแพร่ความรู้ไปยังคู่ค้าผ่าน
เสีย่ งองค์กรแก่พนักงาน กิจกรรมอบรมและเยี่ยมชมคู่ค้า
ทุกคน

ท� ำ การซั ก ซ้ อ มสภาวการณ์
ฉุกเฉินแก่ผู้เกี่ยวข้องตามแผน     
ที่ก�ำหนดไว้ พร้อมทั้งประเมิน
ผลการซักซ้อม

Sustainable
Development
Goals (SDGs)
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ประเด็น

เป้าหมายด้าน
ความยั่งยืน

การด�ำเนินงาน
ในปัจจุบัน

แผนการที่จะบรรลุ
เป้าหมายด้าน
ความยั่งยืน

ความยั่ ง ยื น ของ ผลประกอบการดี ขึ้ น การขยายก�ำลังการผลิตน�้ำประปา
ธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง
โดยการก่อสร้างโรงผลิตน�้ำประปา
กระทุ ่ ม แบน จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
และการขยายพื้นที่ธุรกิจน�้ำประปา
ไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

การขยายธุรกิจการผลิตน�ำ้ ประปา
ในสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพ        
เมียนมา และประเทศเพือ่ นบ้าน
เพิ่มเติม

การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ ก า ร ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี เ ม ม เ บ ร น
ในกระบวนการผลิต
มาตรฐานระดั บ โลกเช่ น เดี ย วกั บ
สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และสหภาพ
ยุโรป โดยใช้การกรองแบบ Ultra
Filtration (UF)

การจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้การ
ผลิตน�้ำประปาด้วยเทคโนโลยี
เมมเบรน โรงผลิ ต น�้ ำ ประปา
กระทุ่มแบน เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ชอื่ เสียงองค์กรให้
เป็นที่รู้จัก

การด�ำเนินธุรกิจไม่ส่ง กระบวนการผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ          
ผลกระทบเชิ ง ลบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่ ระบบ Zero
สังคมและสิ่งแวดล้อม Discharge โดยน�ำตะกอนทีไ่ ด้จาก
การผลิ ต น�้ ำ ประปาไปรี ด น�้ ำ ออก
และน� ำ กากตะกอนออกไปจาก
กระบวนการผลิต ส่วนน�้ำที่ได้จาก
การรีดตะกอนจะถูกน�ำกลับเข้าไป
ในกระบวนการผลิตใหม่

ร่วมกับโครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาสิง่ แวดล้อมแหลมผักเบีย้
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ท� ำ การวิ จั ย ตะกอนน�้ ำ ประปา
เพื่ อ พั ฒ นาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์          
โรงผลิ ต น�้ ำ ประปาบางเลน
จังหวัดนครปฐม

ความรับผิดชอบ การผลิ ต น�้ ำ ประปา          การบริหารจัดการด้วยมาตรฐาน
ต ่ อ สิ น ค ้ า แ ล ะ ให้ ไ ด้ ต ามมาตรฐาน ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
บริการ
คุณภาพ
การควบคุมคุณภาพน�ำ้ ประปาตาม
มาตรฐาน มอก.257 เล่ม 1-2521
และ WHO  

ร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เฝ้าระวังและประสานงานข้อมูล
คุณภาพและปริมาณน�ำ้ ดิบและ
น�้ำประปา

การส่งมอบน�้ำประปา       ตรวจวั ด คุ ณ ภาพน�้ ำ ประปาใน            ด� ำ เนิ น นโยบายคุ ณ ภาพของ
ที่มีคุณภาพ
ถังเก็บน�้ำใสและระหว่างการจัดส่ง องค์ ก รอย่ า งเข้ ม งวด ได้ แ ก่
พร้อมทัง้ รายงานคุณภาพน�ำ้ ประปา “คุณภาพ เพียงพอ ต่อเนื่อง”
ให้กับลูกค้ารับทราบตามห้วงระยะ
เวลา
การพั ฒ นาศั ก ยภาพ การอบรมให้ความรู้แก่ลูกค้า และ ร่วมกับลูกค้าขยายการวางท่อ
ของลูกค้า
การจั ด ท� ำ โครงการไฮโดรลิ ก ส์ น�้ ำ ประปาเพิ่ ม เติ ม และเพิ่ ม     
โมเดล เพื่อเพิ่มแรงดันน�้ำประปา
แรงดันน�้ำประปาไปยังผู้ใช้น้�ำ
อย่างทั่วถึง
การตอบสนองความ       การรายงานข่าวสารการผลิตน�ำ้ ประปา การเพิ่มความถี่ในการเข้าพบ        
พึงพอใจของลูกค้าและ การประชุมรับทราบความต้องการ ผู ้ ใ ช้ น�้ ำ เพิ่ ม ขึ้ น และขยายวง        
ผู้ใช้น�้ำ
ของลูกค้า และการเข้าพบผู้ใช้น�้ำ ผู้ใช้น�้ำเพิ่มขึ้น
รายใหญ่รบั ทราบปัญหาและความ
ต้องการ

18 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560

Sustainable
Development
Goals (SDGs)

ประเด็น

เป้าหมายด้าน
ความยั่งยืน

การบริหารจัดการ ด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ห่วงโซ่คุณค่า
อย่ า งเป็ น ธรรมและ
โปร่งใส และค�ำนึงถึง
ค ว า ม เ ป ็ น มิ ต ร กั บ            
สิ่งแวดล้อม

การด�ำเนินงาน
ในปัจจุบัน

แผนการที่จะบรรลุ
เป้าหมายด้าน
ความยั่งยืน

Sustainable
Development
Goals (SDGs)

การจั ด ท� ำ  Supplier Code of         การประเมินความเสีย่ งของคูค่ า้
Conduct และการบริหารงานจัดซือ้ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
จัดจ้างตามระเบียบข้อบังคับของ
บริษัทฯ

สร้างความร่วมมือและ การเยีย่ มชมคูค่ า้ และอบรมหลักสูตร การร่ ว มมื อ กั บ คู ่ ค ้ า ร่ ว มแก้ ไ ข
พั ฒ นาศั ก ยภาพของ         การท�ำงานเพื่อพัฒนาคู่ค้า
ปัญหาการด�ำเนินงานด้านสังคม
คู่ค้า
และสิง่ แวดล้อมของคู่ค้า
อาชีวอนามัยและ เป็นองค์กรที่ปราศจาก ก�ำหนดตัวชีว้ ดั และเป้าหมายความ การติดตามและทบทวนผลการ
ความปลอดภัย
อุบตั ิเหตุ
ปลอดภัยระดับองค์กร
ด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
โดยผู้บริหารทุกๆ เดือน
พนักงานทุกคนมีสขุ ภาพ มี ก ารตรวจสุ ข ภาพอนามั ย ของ
อนามัยที่ดี
พนักงานเป็นประจ�ำทุกปี พร้อมทั้ง
จัดตั้งชมรมกีฬาเพื่อดูแลสุขภาพ
และให้ ค วามใส่ ใ จต่ อ สุ ข ภาพ
พนักงาน

น� ำ ผลสุ ข ภาพประจ� ำ ปี ข อง
พนักงานมาวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
น�ำมาจัดท�ำโครงการดูแลสุขภาพ
พนักงานให้ดีขึ้น

การดูแลพนักงาน เป็ น องค์ ก รที่ มี ก าร          สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรม รั บ สมั ค รงานอย่ า งเป็ น ธรรม   
จ้างงานและปฏิบัติต่อ ด้ า นแรงงานในองค์ ก รตามหลั ก และให้ความเสมอภาคแก่คน
พนักงานอย่างเป็นธรรม สิทธิมนุษยชนสากล
ทุกๆ กลุ่ม พร้อมทั้งจัดท�ำแผน
ดู แ ลพนั ก งานตามหลั ก สิ ท ธิ
มนุษยชน
สร้ า งความพร้ อ มของ
พนั ก งานด้ า นความรู ้
ความสามารถและการ
สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
แก่พนักงาน

ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาทั ก ษะความรู ้
ความสามารถพนักงานทั้ง Hard
Skill และ Soft Skill และการจัดท�ำ
โปรแกรม Coaching หลั ก สู ต ร
เฉพาะด้านโดยผูบ้ ริหารและพนักงาน
ด้วยกันเอง

จั ด ท� ำ โครงการพั ฒ นาทั ก ษะ
ด้านวิชาชีพแก่พนักงานทุกระดับ
พร้อมทั้งส่งเสริมความก้าวหน้า
ของพนักงานทุกระดับ

การมี ส ่ ว นร่ ว ม มุง่ พัฒนาส่งเสริมชุมชน
พัฒนาชุมชน
ระยะใกล้ให้มีคุณภาพ
ชีวติ และความเป็นอยูท่ ี่
ดีขึ้น

ดูแลชุมชนระยะใกล้ด้วยการผลิต
น�้ำดื่มบรรจุขวดสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณกุศล และจ้างแรงงานใน
ชุมชนผลิตน�้ำดื่มบรรจุขวด

การวิจัยตะกอนน�้ำประปาเพื่อ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
โรงผลิ ต น�้ ำ ประปาบางเลน
จังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริม
แ ล ะ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้  
แก่ชุมชน

มุง่ พัฒนาส่งเสริมชุมชน
ระยะใกล้ แ ละชุ ม ชน
ระยะไกลให้มพี ฒ
ั นาการ
ด้านการศึกษาดีขึ้น

มอบทุนการศึกษาเรียนดีแก่ชุมชน
ระยะใกล้เป็นประจ�ำทุกปี และให้
ความช่วยเหลือก่อสร้างอาคารเรียน
ห้องน�้ำ  ระบบน�้ำ  อุปกรณ์การเรียน
แก่โรงเรียนในชุมชนระยะไกล

จัดเยี่ยมชมโรงผลิตน�้ำประปา
และศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ก ารผลิ ต       
น�ำ้ ประปาด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน
โรงผลิตน�้ำประปากระทุ่มแบน
แก่ นั ก เรี ย น พร้ อ มทั้ ง น� ำ วั ส ดุ
ก่อสร้างทีไ่ ด้จากการวิจยั ตะกอน
น�ำ้ ประปาไปก่อสร้างอาคารเรียน
ห้องสมุด หรือห้องสุขาแก่โรงเรียน

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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ประเด็น

เป้าหมายด้าน
ความยั่งยืน

การด�ำเนินงาน
ในปัจจุบัน

กระบวนการผลิต ด� ำ เนิ น การผลิ ต สิ น ค้ า มี ห ้ อ งจั ด เก็ บ คลอรี น ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต           
สินค้าและบริการ และบริ ก ารที่ ไ ม่ ส ่ ง ผล น�้ ำ ประปาอย่ า งปลอดภั ย ตาม
ที่ เ ป ็ น มิ ต ร ต ่ อ กระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม

แผนการที่จะบรรลุ
เป้าหมายด้าน
ความยั่งยืน
ก า ร ท บ ท ว น แ ล ะ ซั ก ซ ้ อ ม
สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ เ กิ ด จาก
คลอรีนรั่วไหลเป็นประจ�ำตาม
ห้วงเวลาที่ก�ำหนด

มี ร ะบบการผลิ ต น�้ ำ ประปาแบบ ก� ำ หนดเป้ า หมายในการลด
Zero Discharge ทีไ่ ม่เกิดการสูญเสีย ปริมาณการใช้สารเคมีในการ
น�้ำจากกระบวนการผลิต
ผลิตน�ำ้ ประปาประจ�ำเดือน
มีระบบการจัดการตะกอนน�ำ้ ประปา การวิจัยตะกอนน�้ำประปาเพื่อ
ได้ตามมาตรฐาน
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
โรงผลิ ต น�้ ำ ประปาปทุ ม ธานี
และโรงผลิตน�้ำประปาบางเลน
การบริหารจัดการ ดูแลแหล่งต้นน�้ำแบบ มีการปลูกป่าต้นน�ำ้ ของแม่นำ�้ ท่าจีน
สิ่งแวดล้อม
บูรณาการ
พืน้ ที่ 5,000 ไร่ จ�ำนวน 1,000,000
ต้ น ในพื้ น ที่ ป ่ า เสื่ อ มโทรมเขต
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี
การน� ำ ของเสี ย จาก
กระบวนการผลิตมาใช้
ประโยชน์ แ ก่ อ งค์ ก ร
และชุมชน

จัดท�ำโครงการฝายชะลอน�้ำใน
พืน้ ทีป่ ลูกป่าต้นน�ำ 
้ เพือ่ เป็นการ
ให้ “น�ำ้ ” แก่ตน้ ไม้ทปี่ ลูกได้เจริญ
เติบโตและรอดพ้นจากไฟป่า

ร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ก า ร จั ด ก า ร ส า ร แ ล ะ ข อ ง เ สี ย
อันตราย (ศสอ.) ในการวิจยั ตะกอน
น�ำ้ ประปาและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ของโรงผลิ ต น�้ ำ ประปาปทุ ม ธานี
จังหวัดปทุมธานี   

ร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
อบรมให้ ค วามรู ้ ใ นการสร้ า ง
อาชี พ จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ที่
พัฒนามาจากตะกอนน�ำ้ ประปา
แก่ชุมชนในพื้นที่รอบโรงผลิต
น�้ำประปาปทุมธานี   

การปลดปล่ อ ย ใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี จัดเก็บข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซ
ก๊าซเรือนกระจก ประสิ ท ธิ ภ าพและลด เรือนกระจกจากกระบวนการผลิต
การปลดปล่ อ ยก๊ า ซ น�้ำประปา
เรือนกระจกจากวัฏจักร
ชี วิ ต ของสิ น ค้ า และ
บริการ

น� ำ ข้ อ มู ล การปลดปล่ อ ยก๊ า ซ
เรื อ นกระจกจากกระบวนการ
ผลิตน�้ำประปามาวิเคราะห์หา
แนวทางลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อไป

การบริหารจัดการ การบริ ห ารจั ด การน�้ ำ การปลู ก ป่ า ต้ น น�้ ำ  การเฝ้ า ระวั ง การบริหารจัดการน�้ำอย่างครบ
น�้ำ
อย่างครบวงจร
คุณภาพน�ำ้ ดิบ การควบคุมคุณภาพ วงจร ได้แก่ น�้ำดิบ น�้ำประปา
น�้ำประปา และการบ�ำบัดน�้ำเสีย และน�้ำเสีย
ตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
ไม่ เ กิ ด การสู ญ เสี ย น�้ ำ มีระบบการผลิตน�ำ้ ประปาแบบ Zero การจั ด ท� ำ แผนและปรั บ ปรุ ง
จากกระบวนการผลิต Discharge ทีไ่ ม่เกิดการสูญเสียน�ำ้ แผนการใช้ทรัพยากรน�ำ้ ร่วมกับ
จากกระบวนการผลิต
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ความ
มั่ น คงในการผลิ ต และลดผล
กระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วน
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Sustainable
Development
Goals (SDGs)

ห่วงโซ่คุณค่า
ของทีทีดับบลิว
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจ่ายน�้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค และได้น�ำ
เทคโนโลยีเมมเบรนมาใช้ในกระบวนการผลิตน�ำ้ ประปา โดยใช้การกรองแบบ Ultra Filtration (UF) เทคโนโลยีนนี้ บั เป็นมาตรฐาน
ระดับโลกเช่นเดียวกับทีใ่ ช้ในสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และสหภาพยุโรป รองรับความต้องการใช้นำ�้ ประปาภายในประเทศเป็นหลัก
นอกจากนี้ ธุรกิจของบริษทั ฯ ยังขยายสายโซ่อปุ ทานไปยังธุรกิจต้นน�ำ 
้ ธุรกิจกลางน�ำ 
้ และธุรกิจปลายน�ำ 
้ เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

01

ธุรกิจบ�ำรุงรักษา
ระบบผลิตน�้ำประปา

บริษัท ไทยวอเตอร์
โอเปอเรชั่นส์ จ�ำกัด

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
133,857,637 บาท

02

ธุรกิจผลิตน�้ำประปา

ธุรกิจบ�ำบัดน�้ำเสียและ
ปรับปรุงคุณภาพน�้ำ

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
(มหาชน)
จังหวัดชลบุรี
บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
จังหวัดระยอง
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก�ำลังการผลิตของ
ทีทีดับบลิว 540,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ก�ำลังการผลิตของ
ประปาปทุมธานี
488,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน

การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

รายได้ทั้งหมด
5,747.4 ล้านบาท

03

ก�ำลังการผลิตน�้ำประปา
ของนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนครและนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้
50,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
และบ�ำบัดน�้ำเสีย 4,500
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ก�ำลังการผลิตน�้ำประปา
ของนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน 48,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และ
บ�ำบัดน�้ำเสีย 18,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

04

ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
พลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานต่างๆ
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด
(มหาชน)

บริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วน ร้อยละ
25.31 ของทุนจดทะเบียน
9,240 ล้านบาท โดยมีมูลค่า
การลงทุนทัง้ สิน้ 4,228 ล้านบาท

การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ค่าใช้จ่ายด้านการอบรมและ
การพัฒนาพนักงาน
2.3 ล้านบาท

ค่าใช้จา่ ยด้านการพัฒนาสังคม ค่าใช้จ่ายด้านการดูแล
และชุมชน 41.3 ล้านบาท
สิ่งแวดล้อม 1.1 ล้านบาท

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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ภาพแสดงห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจการผลิตน�้ำประปา
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
การปฏิบัติที่เป็นธรรม
การทุจริตคอร์รัปชัน

สิทธิมนุษยชน
การปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน
สุขภาพและความ
ปลอดภัย
การใช้พลังงานและ
ทรัพยากร
มลภาวะและการจัดการ
ของเสีย
การทุจริตคอร์รัปชัน
การเปิดเผยข้อมูล
การก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี

สิทธิมนุษยชน
การปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน
สุขภาพและความ
ปลอดภัย
การทุจริตคอร์รัปชัน

ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าและบริการ
คุณภาพชีวิต

การร่วมพัฒนาคู่ค้า
คุณภาพชีวิต

การเปิดเผยข้อมูล
การก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี

ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียแต่ละกลุม่ มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม ซึง่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
แต่ละกลุ่มต่างก็มีความคาดหวังแตกต่างกัน และมีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต การเข้าถึงและ
การสนองตอบความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะช่วยลดผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจ�ำแนกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
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ภาพแสดงการชี้บ่งผลกระทบในกระบวนการผลิตน�้ำประปา
การสูบน�้ำดิบ

การเติมคลอรีน

S

E

En

S

E

En

ความร้อน
จากแสงแดด
การพลัดตกน�้ำ
และอันตราย
จาก
เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องจักรช�ำรุด
เสียหาย และ
ท่อแตก ท่อรั่ว

การใช้ไฟฟ้า
น�้ำมันหล่อลื่น
และเสียงจาก
เครื่องจักร

สัมผัสสารเคมี
บาดเจ็บจาก
เครื่องจักร หรือ
อุปกรณ์ และ
บาดเจ็บจากการ
ขนย้าย
บรรจุภัณฑ์

อุปกรณ์ระบบ
จ่ายคลอรีน
ช�ำรุดเสียหาย

ก๊าซที่
เกิดจากคลอรีน

การกวนเร็ว

การจัดการของเสีย

S

E

En

S

E

En

สัมผัสสารเคมี
ความร้อนจาก
แสงแดด  
การพลัดตกน�้ำ 
และบาดเจ็บ
จากการขนย้าย
บรรจุภัณฑ์

สารเคมีหกรั่ว
ไหลปนเปื้อนน�้ำ 
และเครื่องจักร
ช�ำรุดเสียหาย

การใช้ไฟฟ้า
และสารเคมี

การจัดการ
ของเสีย และ
รถบรรทุก
เฉี่ยวชน

เครื่องรีดตะกอน
ช�ำรุด

การใช้ไฟฟ้า
สารเคมีในการ
ก�ำจัดตะกอน  
และน�้ำมันจาก
รถบรรทุก

การสูบส่งและการสูบจ่าย
การตกตะกอน

S

E

En

ความร้อนจาก
แสงแดด
การพลัดตกน�้ำ 
และบาดเจ็บ
จากเชือก หรือ
สลิง

เครื่องจักรช�ำรุด
เสียหาย

ตะกอนเหลว

S

E

En

ผลกระทบจาก
เสียงดัง และ
บาดเจ็บจาก
เครื่องจักร

ปั๊มสูบส่ง
สูบจ่ายน�้ำช�ำรุด
เสียหาย ท่อแตก
และท่อรั่ว

การใช้ไฟฟ้า
และเสียงดังจาก
เครื่องจักร

การกรอง

S

E

En

ความร้อนจาก
แสงแดด
การพลัดตกน�้ำ 
และบาดเจ็บ
จากประตูน�้ำ
หนีบหรือกดทับ

เครื่องจักรช�ำรุด
เสียหาย และ
วัสดุกรอง และ
ทรายกรอง
เสียหาย

เสียงจาก
ประตูน�้ำเปิดปิด

หมายเหตุ:
		S

= Social (สังคม)

		E

= Economic (ธุรกิจองค์กร)

		En

= Environment (สิ่งแวดล้อม)
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประเด็นความยั่งยืน
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วนมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจขององค์กรให้เป็นไปอย่างต่อเนือ่ งและมีสว่ นส�ำคัญทีจ่ ะ
ท�ำให้ธุรกิจขององค์กรมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบในกระบวนการด�ำเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดทั้งประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้               
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อทราบถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนและคัดกรองประเด็น           
ที่มีนัยส�ำคัญให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบที่อาจท�ำให้ธุรกิจหยุดชะงัก เพราะในแต่ละ
กระบวนการมีความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

การสื่อสาร/
การมีส่วนร่วม

พนักงาน

1.   กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน
2.   การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
3.   กิจกรรมข้อเสนอแนะ
      (Kaizen)
4.   การแลกเปลี่ยนความรู้และ
      ประสบการณ์ในการบริหาร
      จัดการโรงผลิตน�้ำประปา
5.   การพัฒนาการสื่อสาร
      รูปแบบใหม่
6.   การอบรมพัฒนาสมรรถนะ
      ของบุคลากรในระดับผูบ้ ริหาร
      และพนักงาน
7.   การพัฒนาคุณภาพชีวิต
      ของพนักงาน
8.   กิจกรรมสัปดาห์
      ความปลอดภัยและ
      สร้างเสริมสุขภาพ
9.   ข่าวสารด้านความปลอดภัย
10. การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ
11. การรับฟังข้อร้องเรียนและ
      ข้อคิดเห็นพนักงาน

ความคาดหวัง

การตอบสนอง

ผลลัพธ์

1.   การจ่ายค่าตอบแทนและ  
      สวัสดิการที่เหมาะสม
2.   ความปลอดภัยในการ
      ท�ำงาน
3.   การพัฒนาความรู้และ      
      ศักยภาพของตนเอง
4.   การแสดงความคิดเห็น
      และข้อเสนอแนะ
5.   ความเท่าเทียมและ
      ความเป็นธรรม
6.   ความมั่นคง และ
      ความก้าวหน้าในอาชีพ
7.   สภาพแวดล้อมที่ดี
      ในการท�ำงาน

1.   การจ่ายค่าตอบแทนที่
      เหมาะสมและเป็นธรรม
2.   การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
      อย่างเป็นธรรม
3.   เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน
      และปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
4.   การส่งเสริมและพัฒนา
      ศักยภาพพนักงาน
5.   การหมุนเวียนต�ำแหน่ง
      เพื่อเสริมสร้างทักษะ
6.   การปรับต�ำแหน่งภายใน
      เมื่ออัตราว่าง
7.   กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
8.   การปรับปรุงเครือ่ งแต่งกาย
      พนักงาน

1.   อัตราการปรับ
      ต�ำแหน่งภายใน
      2 คน
2.   ค่าใช้จ่ายในการ
      ฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
      ร้อยละ 6

24 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

การสื่อสาร/
การมีส่วนร่วม

ผู้ถือหุ้น/
นักลงทุน

ลูกค้า

ความคาดหวัง

การตอบสนอง

ผลลัพธ์

1.   การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี     
2.   รายงานประจ�ำปี
3.   การรายงานผลการ
      ด�ำเนินงานรายไตรมาส
4.   การจัดกิจกรรมบริษัท
      จดทะเบียนพบนักลงทุน
5.   การเชิญนักลงทุนเยี่ยมชม
      กระบวนการผลิต
6.   การเชิญนักลงทุนเยี่ยมชม
      โครงการปลูกป่าต้นน�้ำ
7.   การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
      ผ่านช่องทางการสื่อสาร
      ขององค์กร

1.   การมีผลตอบแทนที่ดี
      และผลก�ำไร
2.   มูลค่าหุ้น
3.   การเติบโตทางธุรกิจ
      อย่างต่อเนื่อง
4.   ธุรกิจมีความมั่นคง
5.   การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
6.   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
      อย่างเท่าเทียมกัน
7.   การได้รับข้อมูลถูกต้อง
      ครบถ้วน ทันต่อ
      เหตุการณ์
8.   มีระบบการบริหาร
      ความเสี่ยง
9.   มีระบบการตรวจสอบ
      และการควบคุมที่ดี

1.   ก�ำกับกิจการอย่างโปร่งใส
      เป็นธรรม และตรวจสอบได้
2.   จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม
3.   เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส  
      ครบถ้วน และทันเวลา
4.   ก�ำหนดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์
      เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
      สร้างความสัมพันธ์กับ
      นักลงทุน

1.   ผลการด�ำเนินงาน
      ขององค์กรเติบโต      
      อย่างต่อเนื่อง
2.   องค์กรได้รับการ
      คัดเลือกติดรายชือ่
      “หุ้นยั่งยืน”
      ปี 2560
3.   ผลการประเมิน
      การก�ำกับดูแล
      กิจการที่ดีใน
      “ระดับดีมาก”
4.   รางวัล “Thailand’s
      Top Corporate
      Brands 2017”

1.   การประชุมตามวงรอบที่ได้
      ก�ำหนดไว้
2.   การสือ่ สารผ่านช่องทางต่างๆ
3.   การเข้าพบเพื่อรับฟังปัญหา
      และรับเรื่องร้องเรียน
4.   การสนับสนุนห้องประชุม
5.   การเชิญเยี่ยมชม
      กระบวนการผลิต
6.   การสนับสนุนทุนการศึกษา
      แก่บุตรหลานลูกค้า
7.   ให้บริการข้อมูลคุณภาพน�ำ้ ดิบ
      คุณภาพน�้ำประปา และ
      เอกสารต่างๆ ตามช่องทาง
      ที่เหมาะสม
8.   การสนับสนุนการวางท่อ
      น�้ำประปาและเพิ่มแรงดัน
9.   การเชิญเยี่ยมชมโครงการ
      ปลูกป่าต้นน�้ำ
10. การจัดประชุมนอกสถานที่
11. การส�ำรวจความพึงพอใจ
12. การท�ำกิจกรรมร่วมกัน

1.   น�้ำประปามีคุณภาพ
      ตามสัญญา มีปริมาณ
      พอเพียง และมีความ
      ต่อเนื่อง
2.   ได้รับข้อมูลทางเทคนิค
      ของสินค้าและบริการ
      อย่างถูกต้อง
3.   การปฏิบัติตามสัญญา/
      ข้อตกลงอย่างเป็นธรรม
4.   ความเข้าใจ การได้รับ
      ความช่วยเหลือ และ
      ความยืดหยุ่นในการ
      ท�ำงานร่วมกัน
5.   การมีส่วนร่วมใน
      กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
6.   ความสัมพันธ์ที่ดี

1.   ความรับผิดชอบต่อสินค้า
      และบริการ
2.   การผลิตน�้ำประปาให้มี
      คุณภาพดีกว่ามาตรฐาน
3.   การขยายการผลิต โดยการ
      ก่อสร้างโรงผลิตน�้ำประปา
      แห่งที่สอง และน�ำเทคโนโลยี
      ทันสมัยมาใช้ในการผลิต
      น�้ำประปา
4.   จัดตั้งหน่วยงานดูแลลูกค้า
      และผู้ใช้น�้ำรายใหญ่

1.   คะแนนความ
      พึงพอใจของลูกค้า
      ร้อยละ 90
2.   ปริมาณการจ่าย
      น�ำ้ ประปาเพิม่ ขึน้
      ร้อยละ 5
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ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

การสื่อสาร/
การมีส่วนร่วม

ความคาดหวัง

การตอบสนอง

ผลลัพธ์

คู่ค้า/
ผู้ส่งมอบ

1.   การสือ่ สารผ่านช่องทางต่างๆ
2.   ข้อมูลการสื่อสารมี
      ความถูกต้องชัดเจน
3.   การเยีย่ มชมกระบวนการผลิต
      ของคู่ค้า/ผู้ส่งมอบ
4.   การประชุมหารือแนวทาง
      การปรับปรุง
5.   การร่วมแก้ไขปัญหาของคู่ค้า
6.   การร่วมกิจกรรมต่างๆ

1.   การปฏิบัติตามเงื่อนไข
      ทางการค้า
2.   การปฏิบัติตามข้อตกลง
      อย่างเป็นธรรม
3.   การมีส่วนร่วมในการ
      แก้ไขปัญหา
4.   การส่งเสริมและจัด   
      กิจกรรมต่างๆ
5.   ความสัมพันธ์ที่ดี

1.   การช�ำระค่าสินค้าภายใน
      ระยะเวลาที่ก�ำหนด
2.   การปฏิบัติตามนโยบายการ
      จัดซื้อจัดหา
3.   การร่วมพัฒนาคู่ค้าด้วยการ
      แนะน�ำ ให้ความรูค้ วามเข้าใจ
      ในการพัฒนาวัตถุดิบให้ได้
      สูงกว่าที่มาตรฐานก�ำหนด
4.   มีนโยบายต่อต้านการทุจริต
      คอร์รัปชัน และส่งเสริมการ
      ปฏิบัติ

1.   ส่งมอบวัตถุดิบที่
      มีคุณภาพ
      ร้อยละ 100
2.   ส่งมอบวัตถุดิบ
      ได้ทันเวลา
      ร้อยละ 100
3.   ไม่มีข้อร้องเรียน
      จากคูค่ า้ /ผูส้ ง่ มอบ
4.   ธุรกิจขององค์กร
      และคูค่ า้ /ผูส้ ง่ มอบ
      เติบโตควบคู่กัน

ชุมชน/
สังคม

1.   การจัดประชุมรับฟังความ
      คิดเห็น
2.   การเชิญเยี่ยมชมโครงการ
      ปลูกป่าต้นน�้ำ
3.   การเชิญเยี่ยมชม
      กระบวนการผลิต
4.   การสนทนา พูดคุย และ
      เยี่ยมเยียนชุมชน
5.   การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน
      ภาครัฐและเอกชนในการ
      ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
6.   การส�ำรวจความคิดเห็นและ
      รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ

1.   ได้รับการสนับสนุน
      กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
      ต่อชุมชน
2.   การด�ำเนินธุรกิจโดย
      ไม่สร้างผลกระทบทาง
      ลบสู่ชุมชนและสังคม
3.   ได้รับความช่วยเหลือ
      และมีส่วนร่วมแก้ปัญหา
      ชุมชนและสังคม
4.   มีความโปร่งใสในการ
      ด�ำเนินธุรกิจ
5.   มีส่วนร่วมในการต่อต้าน
      การทุจริตและคอร์รัปชัน

1.   การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็น
      สาธารณประโยชน์
2.   การจัดตั้งหน่วยงานดูแลและ
      สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
3.   การจัดสรรงบประมาณในการ
      ช่วยเหลือและแก้ปญ
ั หาสังคม
4.   การสร้างพนักงานจิตอาสา
      เพื่อท�ำงานที่เป็นประโยชน์
      ต่อชุมชนและสังคม
5.   การยกระดับคุณภาพชีวิต
      และสร้างอาชีพแก่ชุมชน

1.   การยอมรับจาก
      ชุมชนและสังคม
2.   ความร่วมมือ
      ในการจัดกิจกรรม
      จากชุมชนและ
      สังคม
3.   ได้รบั ความร่วมมือ
      จากพุทธศาสนิกชน
      กว่า 1,000 คน
      จัดงานกฐิน
      พระราชทาน
      วัดไร่ขิง อ�ำเภอ
      สามพราน จังหวัด
      นครปฐม

สิ่งแวดล้อม 1.   การจัดท�ำโครงการ/กิจกรรม 1.   บริษทั ฯ มีสว่ นร่วมในการ 1.   ปลูกจิตส�ำนึกด้านการลดใช้ 1.   ไม่มีข้อร้องเรียน
      อนุรักษ์พลังงานและ
      สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
2.   การจัดท�ำโครงการ/กิจกรรม
      อนุรักษ์และแก้ไขปัญหา
      สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร
3.   การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
      โครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์
      สิ่งแวดล้อม
4.   การประชุม พูดคุย กับ
      หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม
5.   การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน
      ภาครัฐและเอกชนในการ
      ด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ สิง่ แวดล้อม

      อนุรักษ์พลังงานและ
      สิ่งแวดล้อม
2.   การด�ำเนินธุรกิจโดย
      ไม่สร้างผลกระทบ
      ทางลบสู่สิ่งแวดล้อม
3.   บริษทั ฯ มีสว่ นร่วมในการ
      แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
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      พลังงานและทรัพยากร
      ธรรมชาติ
2.   ก�ำหนดเป้าหมายการท�ำงาน
      ในการควบคุมต้นทุนการผลิต
      ได้แก่ ค่าไฟฟ้าและสารเคมี
3.   กระบวนการผลิตที่เป็นมิตร
      กับสิง่ แวดล้อม เช่น การใช้นำ�้
      ในกระบวนการผลิตแบบ
      Zero Discharge
4.   จัดท�ำ โครงการ 1 ล้านกล้า
      สร้างป่าต้นน�้ำ และโครงการ
      วิจัยตะกอนจากน�้ำประปา
      เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

      ด้านสิ่งแวดล้อม
      จากสังคม ชุมชน
      และภาครัฐ
2.   พนักงานมีความ
      ตระหนักเกี่ยวกับ
      การใช้พลังงาน
      และทรัพยากรใน
      ส�ำนักงานผ่าน
      กิจกรรม Kaizen
3.   ค่าใช้จ่ายการใช้
      พลังงานไฟฟ้า
      ลดลง ร้อยละ 8
4.   รางวัล ESG100

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญ
และการด�ำเนินงาน
ประเด็นส�ำคัญ

แผนการด�ำเนินงาน

ผลการด�ำเนินงาน

1

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากระบวนการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ส อดคล้ อ งตามที่
กฎหมายก�ำหนด
ก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติงานในการ    
เป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลดีมาก

ผลการประเมินคุณภาพการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ได้รับ 100
คะแนนเต็ม
ผลการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียน อยู่ในระดับ        
“ดีมาก”

2

ความยั่งยืนของธุรกิจ

ด�ำเนินงานให้เกิดความสมดุลทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

รางวัล ESG100
รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน”
รางวัล “Thailand’s Top Corporate
Brands 2017” ในหมวดธุ ร กิ จ
พลังงานและสาธารณูปโภค

3

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติงานในการ
บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งให้ อ ยู ่ ใ น
เกณฑ์ ที่ ย อมรั บ ได้ แ ละครอบคลุ ม        
ทุกมิติ

ด�ำเนินการได้ตามเป้าหมาย

4

อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
พนักงาน

บริ ห ารจั ด การด้ า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท� ำ งานตามมาตรฐาน OHSAS
18001

สถิติอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 1 ครั้ง

5

การดูแลพนักงาน

ยกระดับคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องพนักงาน
ก� ำ หนดแผนงานและหลั ก สู ต รการ       
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะพนักงาน
ก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติงานในการ
บรรจุหัวหน้างานจากพนักงานภายใน
บริษัทฯ

อัตราการปรับต�ำแหน่งภายใน 2 คน
จ�ำนวนหลักสูตรทีอ่ บรม 127 หลักสูตร

6

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

บริ ห ารจั ด การกระบวนการด้ ว ย
มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
(ISO 14001)
แผนการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า
และสารเคมี
กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Kaizen)

ปริ ม าณตะกอนน�้ ำ ประปาลดลง         
ร้อยละ 13
ค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง
ร้อยละ 8

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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ประเด็นส�ำคัญ

แผนการด�ำเนินงาน

ผลการด�ำเนินงาน

7

กระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการกระบวนการผลิตด้วย
มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ISO 14001:2015
กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Kaizen)

สามารถน�ำน�้ำกลับเข้าสู่กระบวนการ
ผลิต ร้อยละ 100

8

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

ก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติงานในการ
ใส่ใจและสร้างประโยชน์ต่อชุมชน
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชน
และสังคม

โครงการมอบทุนการศึกษา
โครงการวิจัยตะกอนน�้ำประปา
ประชุ ม ร่ ว มกั บ ชมรมเรารั ก แม่ น�้ ำ         
ท่าจีน

9

ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ น ค้ า และ
บริการ

ก�ำหนดนโยบายคุณภาพ คือ คุณภาพ
เพียงพอ ต่อเนื่อง
บริหารจัดการกระบวนการผลิตด้วย
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001:2015
การมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วม
ในการแก้ ไ ขปั ญ หาร่ ว มกั บ ลู ก ค้ า
ตลอดถึงผู้ใช้น�้ำ

ปริมาณการจ่ายน�้ำประปา เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ความพึงพอใจของลูกค้า ร้อยละ 90

10 การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า

การจั ด ท� ำ  Supplier Code of                
Conduct และน�ำมาใช้ในกระบวนการ
จัดท�ำข้อตกลงกับคู่ค้า
การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ตกลงของคู ่ ค ้ า       
อย่างเป็นธรรม
การร่วมแก้ไขปัญหาการด�ำเนินงาน
ของคู่ค้า

ส่งมอบวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ร้อยละ
100
ส่งมอบวัตถุดิบได้ทันเวลา ร้อยละ
100
ไม่มีข้อร้องเรียนจากคู่ค้า/ผู้ส่งมอบ

11 การบริหารจัดการน�้ำ

การจั ด ท� ำ โครงการ/กิ จ กรรมดู แ ล          
ป่าต้นน�้ำ
การเฝ้ า ระวั ง คุ ณ ภาพน�้ ำ ดิ บ และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การมี ส ่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ขปั ญ หา
ทรั พ ยากรน�้ ำ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน                   
ที่เกี่ยวข้อง

ปริมาณน�้ำดิบ และน�้ำประปามีความ
เพี ย งพอต่ อ การผลิ ต และความ
ต้องการของลูกค้า
คุณภาพน�ำ้ ดิบได้ตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
และคุณภาพน�้ำประปาและน�้ำที่ได้
จากการบ� ำ บั ด ได้ ต ามมาตรฐาน
คุณภาพ
ความต่ อ เนื่ อ งในการให้ บ ริ ก าร              
น�้ำประปาแก่ลูกค้า
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การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

29

การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
ปฐมนิเทศเรื่องการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและ
การตอตานการทุจริต
คอรรัปชันแก
พนักงานเขาใหมทุกคน

ผลการประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมสามัญ
ผูถือหุนจากการประเมิน
โดยสมาคมสงเสริม
ผูลงทุนไทย

ผลการสำรวจการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีจากสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

คูมือการกำกับดูแลกิจการ
ทีด่ แี ละจรรยาบรรณในการ
ดำเนินธุรกิจไดจัดทำและ
เผยแพรบนเว็บไซตบริษทั ฯ
และพนักงานสามารถเขาไป
ศึกษาไดดวยตัวเอง

รอยละ

คะแนนเต็ม

ระดับ

สถานะ

100

100

ดีมาก

เสร็จสมบูรณ

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจโดยมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยส�ำคัญมาโดยตลอดบนพื้นฐาน
ของการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจะน�ำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านการเงิน ด้านการลงทุนและเกิดความสามารถในการแข่งขัน
ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน สังคม และประเทศชาติโดยรวม

ความท้าทายและโอกาสในการด�ำเนินงาน

หลังจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2540 ประเทศไทยได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุน โดย
ได้พัฒนาเรื่องบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในปี 2545 รัฐบาลได้ประกาศให้เป็น “ปีบรรษัทภิบาล” และได้จัดตั้ง                    
“คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ” โดยมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน      
ร่วมเป็นกรรมการเพื่อขับเคลื่อนเรื่องบรรษัทภิบาลให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ค�ำว่า “การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” มีชื่อเรียกอื่นที่อาจได้ยินในบริบทต่าง ๆ เช่น ธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล หรือ Corporate
Governance หรือ CG ซึง่ อาจพูดรวม ๆ มีความหมายท�ำนองเดียวกันว่า หมายถึง การบริหารจัดการบริษทั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกฎระเบียบและ
มาตรฐานต่างๆ โดยค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน ตลอดจนการติดตามข่าวสารการเปลีย่ นแปลง และการพัฒนาปรับปรุง
นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่มีอยู่ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และครอบคลุมกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยกระดับ       
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจให้ทดั เทียมกับมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั
อย่างสม�่ำเสมอ
แม้การด�ำเนินการที่ผ่านมาของบริษัทฯ จะประสบความส�ำเร็จด้วยดี แต่การพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไปจะมีความ
ท้าทายมากขึน้ คือ ปัญหาความเปลีย่ นแปลงทางสังคมและความเสือ่ มโทรมของสิง่ แวดล้อมของโลก ซึง่ ส่วนหนึง่ เกิดจากการพัฒนา
อุตสาหกรรม ระบบทุนนิยม และการขยายตัวของภาคธุรกิจ จึงท�ำให้องค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับสากล ในประเทศ และผู้ลงทุนต่างๆ
ได้เรียกร้องให้องค์กรต่างๆ มีความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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บริษทั ฯ ได้นำ� หลักการการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ มี าใช้เป็นโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจ โดยการน�ำมาวางรากฐานในการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เช่น การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การต่อต้านการทุจริต การแจ้งเบาะแสหรือ         
ข้อร้องเรียน การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการชุดย่อยกลั่นกรองการด�ำเนินงานให้สอดคล้องตาม                      
กฎระเบียบและข้อบังคับตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ส่งผลให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ สามารถมองเห็นประเด็นปัญหาและอุปสรรค
มีความเข้มแข็ง และเกิดความสามารถในการแข่งขัน บริษัทฯ เห็นความจ�ำเป็นในการน�ำหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ           
จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจมาบูรณาการกับประเด็นทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไปอยู่ในกระบวนการทางธุรกิจ ตั้งแต่
การก�ำหนดทิศทาง กลยุทธ์ กระบวนการด�ำเนินงาน การติดตามและการรายงาน เพือ่ การสร้างคุณค่าในการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
อย่างยั่งยืน ตามแผนภาพด้านล่าง

กลยุทธดานการพัฒนา
อยางยั่งยืน

การสรางคุณคาในการ
ดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน

ปฏิบัติตอผูลงทุน
อยางเปนธรรม

มีขอมูลที่นาเช�่อถือเพียงพอ
ทันเวลาใหผูลงทุนเขาถึงได

มีการกำกับดูแล
กิจการที่ดี

มีแรงผลักดันจาก
ผูมีสวนไดสวนเสีย

แนวทางการบริหารจัดการและผลการด�ำเนินงาน
โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อท�ำหน้าที่กลั่นกรองและก�ำกับดูแลงานเฉพาะเรื่องให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ  จ�ำนวน 4 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการควบคุมดูแลให้บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)                
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และสอดคล้องกับหลักการการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ ASEAN
Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลให้การก�ำกับดูแลกิจการให้
ทัดเทียมมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้ง
เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่จะเป็นบริษัทชั้นน�ำของประเทศในการด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน�้ำ 
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการด�ำเนินกิจการและบริหารงานของบริษัทฯ โดยกรรมการผู้จัดการท�ำหน้าที่ผู้บริหารสูงสุด มีอ�ำนาจ
และหน้าทีเ่ กีย่ วกับการบริหารบริษทั ฯ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย และจะต้องบริหารบริษทั ฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
อย่างดีทส่ี ดุ การพิจารณาค่าตอบแทนฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ ฝ่ายจัดการทุกระดับ
ร่วมกันก�ำหนดตัวชีว้ ดั และตัง้ เป้าหมายในแต่ละปี เพือ่ เป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจและน�ำไปใช้ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้
บริษัทฯ ได้ยึดหลักในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คือ

1

2

3

4

ตระหนักถึงบทบาท
และความรับผิดชอบ
ในฐานะผูนำองคกร
ที่สรางคุณคาใหแก
กิจการอยางยั่งยืน

กำหนดวัตถุประสงค
เปาหมายหลักของ
กิจการที่เปนไปเพื่อ
ความยั่งยืน

เสริมสราง
คณะกรรมการ
ที่มีประสิทธิผล

สรรหาและพัฒนา
ผูบริหารระดับสูง
และการบริหาร
บุคลากร

5

6

7

8

สงเสริมนวัตกรรม
และการประกอบ
ธุรกิจอยางมี
ความรับผิดชอบ

ดูแลใหมีระบบ
ควบคุมภายในและ
การบริหารความเสีย่ ง
ที่เหมาะสม

รักษาความนาเชือ่ ถือ
ทางการเงินและ
การเปดเผยขอมูล

สนับสนุนการมี
สวนรวมและ
การสื่อสารกับ
ผูถือหุน

ส�ำหรับประเด็นด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารความยัง่ ยืน จะถูกน�ำเสนอและพิจารณา
ผ่านคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งผลการด�ำเนินงานนั้นจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและรับทราบเป็น
ประจ�ำทุกปี อย่างไรก็ตาม หากมีประเด็นทีส่ ำ� คัญและเร่งด่วน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะเสนอประเด็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้รับทราบและพิจารณาโดยทันที

การจัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้จดั ท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี ป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการให้แก่
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ โดยยึดหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะมีการทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจ�ำทุกปี โดยให้           
ความส�ำคัญในการบริหารจัดการต่างๆ ทั้งด้านการก�ำหนดนโยบายที่ให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน การรักษา
ความเชื่อมั่นของสาธารณชน การปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอ โดยค�ำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้
ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ การสร้างเสริมขวัญและก�ำลังใจของพนักงาน รวมทั้งความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน                
โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปรับปรุงหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
บริษัทฯ เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
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การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้มั่นใจว่าการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ ต้อง
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็นประจ�ำทุกปีตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ประกอบด้วย การประเมินผลกรรมการ      
ทั้งคณะ การประเมินผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และการประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือส�ำหรับ            
คณะกรรมการบริษทั ฯ ในการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีทผี่ า่ นมา และน�ำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
และปรับปรุงการปฏิบัติงานต่างๆ โดยเน้นการน�ำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ   
บริษัทฯ ทั้งนี้ มีการเปิดเผยผลการประเมินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบาย                    
ค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนท�ำหน้าทีท่ บทวน โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สถานะการเงินของบริษัทฯ ผลการด�ำเนินงานของ     
บริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละติดตามผลการปฏิบตั งิ าน
ตามแผนการด�ำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม�่ำเสมอ โดยในปี 2560 ไม่มีสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายของ
บริษัทฯ จากความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการรับรองการปฏิบัติงานตามหลักการการก�ำกับ
กิจการที่ดี ดังนี้

บริษัทจดทะเบียนที่จัดประชุม
ผู้ถือหุ้นได้ดีเยี่ยมในการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2560 โดยได้รับคะแนนเต็ม
100 คะแนน จากการประเมินโดย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในระดับดีมาก ซึ่งคะแนนที่ได้รับ
ในปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
จากการส�ำรวจโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้เปิดเผยคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชันในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้สาธารณชนทีส่ นใจสามารถเข้ามาศึกษาและท�ำความเข้าใจถึงจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการปรับปรุงกระบวนการภายในเพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ าน และสามารถตรวจสอบได้
บริษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โครงการแนวร่วมปฏิบตั ภิ าคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต Collective Action Coalition of the Private Sector Against Corruption (CAC) ตลอดจนสนับสนุน
และส่งเสริมบุคลากรทุกระดับให้มีจิตส�ำนึกในการต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน โดยบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและน�ำไปปฏิบัต             ิ
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 และได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน: http://www.ttwplc.com/storage/about/policy/
policy-filter.pdf

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�ำนโยบายการคัดกรองและตรวจสอบคู่ค้า เพื่อการบริหารจัดการด้านการคัดกรองและตรวจสอบ      
คูค่ า้ มีความถูกต้อง โปร่งใส ตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และมีการด�ำเนินงานทีส่ อดคล้องกับกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในการ      
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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คัดเลือกคูค่ า้ เพือ่ ด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับองค์กร  ซึง่ นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และนโยบาย
การคัดกรองและตรวจสอบคู่ค้าได้ส่งอีเมลให้พนักงานได้รับทราบและมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
นโยบายการคัดกรองและตรวจสอบคู่ค้า: http://www.ttwplc.com/storage/about/policy/policy-filter.pdf

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นเสนอเข้าเป็นภาคีแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) เป็นแบบประเมินตนเองในการตอบแบบสอบถามของบริษทั จดทะเบียน (บจ.) ทีไ่ ด้ประกาศเจตนารมณ์
แล้ว เข้าเป็นภาคีแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การส่งเสริมการตระหนักด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษทั ฯ ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจในหลักการการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจและน�ำไปสื่อสารในเว็บไซต์ และ
น�ำมาเป็นส่วนหนึง่ ของระเบียบข้อบังคับในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้พนักงานทุกคนได้ศกึ ษา ทบทวน และสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเอง

การเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลับ

1

บริษทั ฯ มีนโยบายในการจัดการขอมูลภายในบริษทั ฯ อยางมีประสิทธิภาพ โดยการเผยแพรขอ มูลทีจ่ ำเปน
มีความถูกตองและเหมาะสมตอสาธารณะตามวาระโอกาส

2

บริษทั ฯ มีนโยบายในการรักษาขอมูลทีเ่ ปนความลับใหอยูภ ายใตการควบคุมดูแลของหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
อยางชัดเจนและเหมาะสม ซึง่ รวมถึงการควบคุมดูแลจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอรและซอฟตแวร

3

พนักงานจะตองไมเปดเผยขอมูลของบริษทั ฯ ทีย่ งั มิไดมกี ารเปดเผยตอสาธารณะ พนักงานจะตองไมนำขอมูล
ที่ไดรับทราบหรือจัดทำขึ้นจากหนาที่การงานภายในบริษัทฯ ไปใชในทางที่กอใหเกิดผลประโยชนสวนตัว

การรักษาความลับของข้อมูลนี้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ซึง่ หมายความรวมถึงข้อมูลเกีย่ วกับรายได้และผลประโยชน์
รวมถึงข้อมูลทางการแพทย์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะสามารถเผยแพร่ให้บุคคลภายในหรือภายนอกบริษัทฯ เพื่อใช้งานในกรณีที่มี           
ความจ�ำเป็นอย่างยิง่ เท่านัน้ และได้รบั การอนุญาตจากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบแล้ว พนักงานทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้
จะต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยใช้ความระมัดระวังและพึงรักษาความลับอย่างเคร่งครัด

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy)

บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทั้งการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ บริษัทฯ มีความตระหนักในการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตามหลักการดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือ       
ข้อร้องเรียนฉบับนี้ เพื่อสนับสนุนและเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วนท�ำการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนด้วยเจตนาสุจริตหากพบเห็น (ทั้งที่ปรากฏแล้วหรือสงสัย) การกระท�ำหรือ
สงสัยว่ามีการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

34 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560

การบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร
บริษทั ฯ มีมาตรการบริหารจัดการความเสีย่ งซึง่ เป็นรากฐานการด�ำเนินงานขององค์กร โดยมุง่ มัน่ พัฒนาให้องค์กรด�ำเนินธุรกิจ
มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยบริหาร         
ความเสี่ยงเชื่อมโยงกับกระบวนการลงทุนและแผนการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายขององค์กรทั้งระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว โดยจะค้นหาและระบุปจั จัยเสีย่ งทีส่ ำ� คัญทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนก�ำหนดมาตรการและแผนรองรับ
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าทุกปัจจัยเสีย่ งได้รบั การตอบสนองทีเ่ หมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ อันจะน�ำไปสูก่ ารสร้างโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจ
ขององค์กรต่อไป
ประเด็นความเสีย่ งอาจมาจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร กรณีความเสีย่ งมาจากภายนอกองค์กรอาจจะท�ำการควบคุม
ได้ยาก เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กระแสสังคม และสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การบริหารจัดการ        
ความเสีย่ งจึงมีความจ�ำเป็นจะต้องครอบคลุมทุกๆ ด้าน ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะความเสีย่ งด้านเศรษฐกิจ
ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์กร แต่หากมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ อาจจะ          
ได้รับผลกระทบที่สามารถยอมรับได้ กรณีที่เป็นความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้น แม้บริษัทฯ จะไม่สามารถท�ำการควบคุม
ได้ทงั้ หมด แต่บริษทั ฯ จะต้องมีมาตรการในการลดความเสีย่ งหรือมีมาตรการในการสนับสนุนให้ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ บรรเทาเบาบาง
ลงได้ เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นปัจจัยส�ำคัญและเป็นมาตรการในการก�ำกับดูแลกิจการขององค์กร ซึ่งจะ     
ส่งผลให้องค์กรประสบผลส�ำเร็จหรือล้มเหลวในการด�ำเนินธุรกิจและน�ำพาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  
		

04

การปลูกฝังวัฒนธรรม

03

การติดตามผล

02

การสร้างพฤติกรรม
และปฏิบัติ

01

การสร้างความรู้ความเข้าใจ

แนวทางการสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยงภายในองค์กร
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
องค์กรและอยูใ่ นจิตส�ำนึกของพนักงานทุกคนผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมด้านความเสีย่ งแก่พนักงานทุกระดับ เช่น การจัดฝึกอบรม       
ด้านความเสี่ยงแก่พนักงานที่เข้าใหม่ทุกคน และจัดอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง          
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบปัจจัยเสี่ยงขององค์กร กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเครื่องมือ
บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งมีการก�ำหนดสถานการณ์         
ภัยพิบัติจ�ำลองต่างๆ มีการฝึกซ้อมตามแผนงาน และมีการฝึกซ้อมร่วมกับแผนฉุกเฉินของโรงผลิตน�้ำประปาตามแผนที่ก�ำหนดไว้        
อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงมีมาตรการในการสร้างการรับรูแ้ ละประชาสัมพันธ์โดยการเผยแพร่นโยบายการบริหารความเสีย่ งบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ  
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง: http://www.ttwplc.com/storage/about/policy/policy-risk.pdf

บริษทั ฯ ได้กำ� หนดโครงสร้างการบริหารความเสีย่ งแบ่งเป็นระดับต่างๆ เพือ่ ให้การติดตามความเสีย่ งองค์กรเกิดขึน้ ได้อย่างทันต่อ
เหตุการณ์ โดยมีการก�ำหนดให้มีคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ก�ำกับดูแลในเรื่อง      
ดังกล่าว ซึ่งผู้เกี่ยวข้องที่มาจากทุกสายงานจะได้รับการฝึกอบรมด้านการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการได้เรียนรู้แนวปฏิบัติการ
บริหารความเสีย่ งจากบริษทั ชัน้ น�ำอืน่ ๆ เพือ่ เป็นการเพิม่ พูนประสบการณ์และน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั งิ านของตนเอง
รวมทัง้ การสือ่ สารความรูแ้ ละทักษะให้กบั พนักงานในหน่วยงานให้มกี ารวิเคราะห์ ประเมินความเสีย่ ง และก�ำหนดมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงครอบคลุมทุกความเสี่ยงส�ำคัญตั้งแต่ระดับองค์กร ลงมาถึงระดับฝ่ายจากทุกสายงาน
ซึ่งผลของดัชนีความเสี่ยงจะถูกน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบถึง         
การเปลีย่ นแปลงของแนวโน้มความเสีย่ งขององค์กร และเตรียมมาตรการรองรับความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีโครงสร้าง
การบริหารความเสี่ยงองค์กร ดังแสดงข้อมูลตามแผนภาพด้านล่าง
การติดตามตรวจสอบ

การกำกับดูแล

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ

การดำเนินงาน
ผูบริหารระดับฝายขึ้นไป/
ทีมงาน
เลขานุการคณะกรรมการ
ความเสี่ยง
ผูตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ท�ำการทบทวนและก�ำหนดประเด็นความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ             
สิ่งแวดล้อม ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นความเสี่ยง

การด�ำเนินงานในปัจจุบัน

1. ผลประกอบการไม่เป็นไป บริษัทฯ ได้น�ำเงินไปลงทุนในบริษัท
ตามเป้าหมาย
อืน่ ๆ ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ทีเ่ ข้า
ร่วมลงทุนต�ำ่ กว่าทีบ่ ริษทั ฯ ประมาณการ
ไว้
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แนวทางแก้ไข / แผนการด�ำเนินงาน
ติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งาน ฐานะการเงิ น และติ ด ตาม               
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทนั้นๆ   
วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานรวมของบริษัท เพื่อจะได้บริหาร
ความเสี่ ย งเป็ น ภาพรวม วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล และบริ ห าร            
ความเสีย่ งในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั
ของบริษัทฯ
ด� ำ เนิ น การตรวจประเมิ น สถานะการเงิ น ของบริ ษั ท ทุ ก
ไตรมาสและทุกสิ้นปี  
ก�ำหนดนโยบายการลงทุนโดยยึดหลักการที่จะด�ำเนินการ
อย่างระมัดระวังและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

ประเด็นความเสี่ยง

การด�ำเนินงานในปัจจุบัน

2. ความสามารถในการเพิ่ม สั ญ ญาซื้ อ ขายน�้ ำ ประปาของบริ ษั ท
รายได้และการท�ำก�ำไรใน ประปาปทุ ม ธานี จ� ำ กั ด จะสิ้ น สุ ด
สัญญาในปี 2566
อนาคตลดลง

แนวทางแก้ไข / แผนการด�ำเนินงาน
แสวงหาธุรกิจใหม่ และขยายพืน้ ทีใ่ นการผลิตน�ำ้ ประปา ใน
พื้นที่บริการใหม่ เพื่อสร้างรายได้ทดแทนธุรกิจเดิมที่จะ          
สิ้นสุดสัญญาในอนาคต เนื่องจากรายได้ของบริษัทฯ จะ        
ลดลงในปี 2566
บริษัทฯ มีแนวทางการหาธุรกิจทดแทน โดยด�ำเนินการหา
ข้อมูลข่าวสาร จากหน่วยงานภาครัฐ และหาข้อมูลการลงทุน
ต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทาง           
ในการลงทุนหรืออาจจะต้องหาพันธมิตรในการด�ำเนินธุรกิจ
และต้องแสวงหาช่องทางแนวทางในการลงทุนใหม่ใน
อนาคต เพื่อเสริมสร้างและลดผลกระทบความเสี่ยงในด้าน
เศรษฐกิจของบริษัทฯ

ความเสี่ยงด้านสังคม
ประเด็นความเสี่ยง

การด�ำเนินงานในปัจจุบัน

ชุ ม ชนร้ อ งเรี ย นผลกระทบ       บริษัทฯ ก่อสร้างขยายก�ำลังการผลิต
จากการก่อสร้างขยายก�ำลัง ของโรงผลิ ต น�้ ำ ประปากระทุ ่ ม แบน
การผลิต
จังหวัดสมุทรสาคร และสร้างสถานี      
สูบน�ำ้ ดิบ ซอยไร่ขงิ 32 อ�ำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม

แนวทางแก้ไข / แผนการด�ำเนินงาน
ส� ำ รวจความต้ อ งการและความเดื อ ดร้ อ นของชุ ม ชนใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ตอบสนองความต้องการและเยียวยาผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อน
ตามความเหมาะสม
เยี่ยมเยียนและรับฟังความคิดเห็นชุมชนภายหลังได้รับ
การตอบสนองความต้องการ
ประเมินและติดตามผล
จัดท�ำกิจกรรม/โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
ประเด็นความเสี่ยง
การขาดแคลนทรัพยากรน�้ำ

การด�ำเนินงานในปัจจุบัน
น� ำ น�้ ำ ดิ บ จากแหล่ ง น�้ ำ ธรรมชาติ          
มาผลิตน�้ำประปา ได้แก่ แม่น�้ำท่าจีน
และแม่น�้ำเจ้าพระยา

แนวทางแก้ไข / แผนการด�ำเนินงาน
อนุรกั ษ์ปา่ ต้นน�ำ 
้ โดยการจัดท�ำโครงการปลูกป่าต้นน�ำ 
้ พืน้ ที่
5,000 ไร่ พืน้ ทีป่ า่ เสือ่ มโทรมเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่ ปี 2554 - 2560
อนุ รั ก ษ์ แ หล่ ง น�้ ำ  โดยการจั ด ท� ำ โครงการฝายชะลอน�้ ำ             
ในพื้นที่ปลูกป่าต้นน�้ำ ระหว่างปี 2561 - 2565
การน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้รูปแบบการผลิตน�้ำประปา
แบบ Zero Discharge
การรณรงค์การใช้น�้ำภายในส�ำนักงาน โดยใช้หลักการ 3 R
(Reuse Reduce Recycle)

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่คุณค่า
คู่ค้ารายใหม่ได้รับ
การประเมินด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล
(ESG)

ความสามารถ
ในการน�ำน�้ำจาก
กระบวนการผลิต
กลับมาใช้
ผลิตใหม่

การส่งมอบ
สารเคมีที่มี
คุณภาพ
ตามมาตรฐาน
ที่ก�ำหนดไว้

การส่งมอบ
สารเคมีได้ทันเวลา
ตามที่ก�ำหนดไว้

ความพึงพอใจ
ของลูกค้า

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

100

100

100

100

90

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า โดยมีแผน         
การด�ำเนินงานที่มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยง การลดผลกระทบ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนา
กระบวนการท�ำงาน โดยยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีส่วนในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้มีส่วนได้         
ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ความท้าทายและโอกาสในการด�ำเนินงาน

ปี 2560 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการขยายก�ำลังการผลิตน�้ำประปา เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น�้ำประปาของประชาชนที่ม          ี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการก่อสร้างโรงผลิตน�้ำประปาแห่งที่สอง  อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร แล้วเสร็จ และ        
อยู่ระหว่างกระบวนการทดสอบระบบ โดยมีก�ำลังการผลิตเริ่มต้นที่ 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และสามารถขยายเพิ่มได้สูงสุด  
400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  โดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรนที่ทันสมัยและใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของภูมิภาคเอเชีย  นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังให้ความส�ำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า จึงออกแบบกระบวนการผลิตน�ำ้ ประปาทีไ่ ม่มกี ารสูญเสียน�ำ้ ในกระบวนการผลิต
หรือ Zero Discharge เพือ่ เป็นแรงสนับสนุนการบริหารจัดการน�ำ้ อย่างมีประสิทธิภาพให้กบั ประเทศ ซึง่ ความท้าทายของการขยาย
ก�ำลังการผลิตน�้ำประปาคือศักยภาพในการด�ำเนินงานร่วมกับลูกค้า คู่ค้า และผู้รับเหมา ทั้งในส่วนของการจัดหาแหล่งน�้ำดิบและ
สารเคมี จัดซื้อเทคโนโลยี และการจัดจ้างแรงงานที่มีฝีมือ ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าอย่างมี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานของจรรยาบรรณที่ดีในการด�ำเนินธุรกิจ

แนวทางการบริหารจัดการและผลการด�ำเนินงาน
การบริหารจัดการต้นทุน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการต้นทุนภายใต้กรอบการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัททีทีดับบลิว โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลคู่ค้าในปีที่ผ่านมา การก�ำหนดมาตรฐานการท�ำงานด้านจัดซื้อจัดจ้างให้มีความเหมาะสมกับการวางแผนความต้องการของ
แต่ละหมวดหมู่ของสินค้าและบริการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการส่งมอบทันเวลา สินค้าและบริการมีคุณภาพและ      
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด โดยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 รวมถึงการ
ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs) นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมโครงการอนุรกั ษ์พลังงาน หรือ Demand Response
ปี 2560 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง จ�ำนวนทั้งสิ้น 44,235,034 บาท หรือ            
ร้อยละ 8  
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การดูแลและเฝ้าระวังแหล่งน�้ำดิบ

เนือ่ งจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อาศัยน�ำ้ ดิบจากแหล่งน�ำ้ ผิวดินเป็นวัตถุดบิ หลักในการผลิตน�ำ้ ประปา โดยต้นทุนการผลิต
บางหมวดหมู่จะแปรเปลี่ยนไปตามคุณภาพน�้ำดิบ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการดูแลรักษาและเฝ้าระวังแหล่งน�้ำดิบ       
ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยการร่วมมือแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลและจัดการทรัพยากรน�้ำในพื้นที           ่
รวมถึงการน�ำระบบการผลิตน�้ำประปาที่ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรน�้ำระหว่างการผลิต (Zero Discharge) มาใช้ในการ
ควบคุมการสูญเสียทรัพยากรน�ำ้ ระหว่างกระบวนการผลิต ซึง่ สามารถน�ำน�ำ้ จากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ผลิตใหม่ได้รอ้ ยละ 100  
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้นำ� เทคโนโลยีทที่ นั สมัยทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากล ได้แก่ เทคโนโลยีเมมเบรนมาใช้ในกระบวนการผลิต      
น�้ำประปาที่โรงผลิตน�้ำประปากระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งใช้ระบบการกรองแบบ Ultra Filtration (UF) ท�ำให้ได้น�้ำประปา
ทีส่ ะอาดและได้มาตรฐานคุณภาพส่งผลให้มคี วามปลอดภัยกว่าเดิม รวมทัง้ ยังสามารถลดต้นทุนการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต
ของบริษัทฯ ในปี 2560 บริษัทฯ สามารถจ่ายน�้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค จ�ำนวนทั้งสิ้น 282 ล้านลูกบาศก์เมตร โดย
สัดส่วนปริมาณการจ่ายน�้ำประปาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 ร้อยละ 5

100

100

100

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ความสามารถในการน�ำน�้ำจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ผลิตใหม่ (ร้อยละ)

การจัดหาแหล่งสารเคมี

บริษทั ฯ ใช้แหล่งน�ำ้ ผิวดินมาเป็นวัตถุดบิ ในการผลิตน�ำ้ ประปา ได้แก่ แม่นำ�้ ท่าจีน และแม่นำ�้ เจ้าพระยา โดยเริม่ จากสูบน�ำ้ ดิบ
จากแหล่งน�้ำผิวดินเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน�้ำเพื่อให้ได้น�้ำประปาที่สะอาดและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งจะมี
การเติมสารเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพน�้ำหลายประเภท เช่น สารละลายสารส้ม สารละลายปูนขาว สารละลายคลอรีน เป็นต้น      
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการจัดหาสารเคมีจากคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพและส่งมอบทันเวลา รวมถึงมีก�ำลัง      
การผลิตสามารถรองรับปริมาณการผลิตของบริษัทฯ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 คู่ค้าสารเคมีหลักในการผลิต         
น�้ำประปาสามารถส่งมอบสารเคมีที่มีคุณภาพได้ร้อยละ 100 และสามารถส่งมอบได้ทันเวลาที่ก�ำหนดร้อยละ 100  
วัตถุดิบ

2556

2557

2558

2559

2560

ลบ.

ร้อยละ

ลบ.

ร้อยละ

ลบ.

ร้อยละ

ลบ.

ร้อยละ

ลบ.

ร้อยละ

สารส้มน�้ำ

45.9

56.5

28.6

53.6

25.1

48.55

20.5

44.47

29.9

46.9

ด่างทับทิม

4.2

5.2

2.3

4.3

3.2

6.19

3.4

7.38

4.1

6.4

คลอรีนเหลว

12.2

15

12

22.3

11.5

22.24

10.4

22.56

15.4

24.2

ปูนขาว

2

2.5

-

-

0.4

0.77

-

-

0.9

1.4

โพลิเมอร์

10.6

13.1

8.5

15.8

7.8

15.09

7.5

16.27

9.6

15.1

ผงถ่านกัมมันต์

1.2

1.5

-

-

0.3

0.58

0.5

1.09

-

-

สารเคมีหลักรวม

76.1

93.7

51.4

95.7

48.3

93.42

42.3

91.76

59.9

94.0

อุปกรณ์อะไหล่

5.1

6.3

2.3

4.3

3.4

6.58

3.8

8.24

3.81

6.0

ยอดรวม

81.2

100

53.7

100

51.7

100

46.1

100

63.71

100

ยอดจัดซื้อวัตถุดิบหลักของ TTW (ลบ. = ล้านบาท)
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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วัตถุดิบ

2556

2557

2558

2559

2560

ลบ.

ร้อยละ

ลบ.

ร้อยละ

ลบ.

ร้อยละ

ลบ.

ร้อยละ

ลบ.

ร้อยละ

สารส้มน�้ำ

32.74

63.34

21.05

54.42

25.1

62.21%

17.3

49.32

24.1

55.8

คลอรีนเหลว

7.15

13.83

6.88

17.79

0.9

2.23%

7.3

20.76

7.9

18.3

ปูนขาว

0.31

0.6

-

-

0.05

0.12%

-

-

0.08

0.2

โพลิเมอร์

9.01

17.43

7.56

19.54

12.4

30.73%

6.6

18.8

7.4

17.1

สารเคมีหลักรวม

49.21

95.2

35.49

91.75

38.45

95.29%

31.2

88.89

39.48

91.4

อุปกรณ์อะไหล่

2.48

4.8

3.19

8.25

1.9

4.71%

3.9

11.11

3.72

8.6

ยอดรวม

51.69

100

38.68

100

40.35

100

35.1

100

43.20

100

ยอดจัดซื้อวัตถุดิบหลักของ PTW (ลบ. = ล้านบาท)

100

100

100

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ความสามารถในการส่งมอบสารเคมีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ (ร้อยละ)

100

100

100

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ความสามารถในการส่งมอบสารเคมีได้ทันตามเวลาที่ก�ำหนดไว้ (ร้อยละ)

ความร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจ

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจโดยไม่สร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง        
การบริหารจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุง่ เน้นความร่วมมือกับคูค่ า้ หลักเพือ่ พัฒนากระบวนการด�ำเนินธุรกิจควบคู่
ไปกับการยกระดับมาตรฐานการด�ำเนินงาน เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ที่จะผลักดันให้เกิดความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่า บริษัทฯ         
ด�ำเนินงานร่วมมือแบบบูรณาการกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก โดยมีโครงการที่ส�ำคัญ เช่น การน�ำโมเดลของ         
ระบบ “เมมเบรน” (Membrane) ซึ่งใช้ระบบการกรองแบบ Ultra Filtration (UF)  ของบริษัท อาซาฮี จ�ำกัด มาติดตั้งทดสอบ
ประสิทธิภาพการกรองน�้ำของบริษัทฯ 2 แห่ง ได้แก่ สถานีสูบน�้ำดิบไร่ขิง อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และโรงผลิตน�้ำประปา
บางเลน อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ บริษัท โกชู โคซัน จ�ำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายและติดตั้งระบบเมมเบรนของ      
โรงผลิตน�้ำประปากระทุ่มแบน อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อน�ำไปแก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุง และพัฒนาสินค้าให้มี
ความเหมาะสมกับคุณสมบัติของน�้ำในประเทศไทยและมีประสิทธิภาพการท�ำงานสูงสุด รวมถึงบริษัทฯ ได้ร่วมกับ บริษัท มหาชัย
เคมี จ�ำกัด ลดปัญหาการรั่วไหลระหว่างการขนถ่ายของสารละลายสารส้มบริเวณจุดขนถ่าย โรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี  

40 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560

ภาพการทดสอบประสิทธิภาพการกรองน�้ำ
ของเทคโนโลยีเมมเบรน

ภาพการขนถ่ายสารละลายสารส้ม

การบริหารความเสี่ยงตลอดสายโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการด�ำเนินงานร่วมกับคู่ค้าอย่างเป็นระบบ ดังแผนภาพด้านล่าง

การคัดกรองคู่ค้า
รายใหม่

การขึ้น
ทะเบียนคู่ค้า

การตรวจประเมิน
ความเสี่ยง

การพัฒนา
ศักยภาพคู่ค้า

การประเมิน
ผลงานคู่ค้า

คัดกรองคู่ค้า

เชิญคู่ค้าที่อยู่ใน
ทะเบียนคู่ค้าเดิม
จ�ำนวน 497 ราย
เข้าร่วมประเมิน
ด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และ
ธรรมาภิบาล
(ESG) ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้

เริ่มจัดท�ำการทวน
สอบความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และ
ธรรมาภิบาล
(ESG)

เริ่มท�ำการส�ำรวจ
ความคาดหวัง
จากคู่ค้า รวมถึง
การเยี่ยมชม
กิจการคู่ค้า เพื่อ
น�ำไปจัดท�ำแผน
พัฒนาศักยภาพ
คู่ค้า

โดยประเมินตาม
ระบบ
ISO 9001:2015
และ
ISO 14001:2015
ด้านคุณภาพ
ขนส่ง และบริการ
และด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม

รายใหม่ทุกราย
ร้อยละ 100

บริษัทฯ ได้เริ่มประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในปี 2560 มีคู่ค้าใหม่ทั้งหมด        
135 ราย เป็นคู่ค้าภายในประเทศทั้งหมด โดยทุกรายจะต้องผ่านกระบวนการคัดกรอง ลงทะเบียน และตรวจประเมินตนเอง                
ของคู่ค้าก่อนที่จะเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ซึ่งคู่ค้าทุกรายต้องรับทราบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อการบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน โดยในจรรยาบรรณมีการระบุประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่คู่ค้า     
ทุกรายต้องปฏิบตั ติ าม อาทิเช่น การมีจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethic) มีการค้าทีเ่ ป็นธรรม (Fair Trade) ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
และแรงงาน มีอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีด่ ี ตลอดจนมีกระบวนการจัดการภายในสถานประกอบการทีไ่ ม่ทำ� ลายสิง่ แวดล้อม
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จัดให้มกี ารพบปะกับคูค่ า้ หลักทีส่ ำ� คัญ เพือ่ รับทราบและท�ำความเข้าใจ แผนงานการจัดซือ้ จัดจ้างประจ�ำปี
พร้อมทั้งรับทราบระเบียบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ  เพื่อให้คู่ค้าเกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง การมี
กระบวนการจัดซื้อจัดหาถูกต้องและโปร่งใสจะช่วยลดปัญหาการท�ำงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถ
บริหารความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ตามมาตรฐานที่เพิ่มขึ้น
บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้าหลากหลายรูปแบบ เช่น การสุ่มตัวอย่างคู่ค้าหลักที่ส�ำคัญ             
ของแต่ละกลุม่ เพือ่ เข้าเยีย่ มชม ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการท�ำงานคูค่ า้ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ บริษทั ฯ ได้รบั สินค้าและบริการ
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ งานจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูงจะแต่งตั้งคณะกรรมจัดหาพัสดุที่มาจาก
หลากหลายหน่วยงานช่วยก�ำกับดูแลและบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างร่วมกับผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อยกระดับงานจัดซื้อ
จัดจ้างของบริษัทฯ และคู่ค้าพัฒนาไปพร้อมๆ กัน

การด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใสตลอดสายโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างตามหลักธรรมาภิบาล กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
อย่างต่อเนือ่ ง ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้รบั ความร่วมมือจากคูค่ า้ เป็นอย่างดีในการสนับสนุนทุกกิจกรรมทีค่ รอบคลุมถึงแนวทางการปฏิบตั ิ
ของคู่ค้า เช่น การส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใสและธรรมาภิบาลตามนโยบายการคัดกรองและ              
ตรวจสอบคู่ค้า และแนวทางการปฏิบัติกับคู่ค้าตามคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ และ            
Supplier Code of Conduct รวมถึงการรณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชันตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือ
รับสินบน เพื่อเป็นแนวทางให้คู่ค้าได้รับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามเจตนารมณ์ด้านความโปร่งใสในงานจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ
โดยท�ำการเปิดเผยนโยบายการคัดกรองและตรวจสอบคู่ค้า นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และ
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตสินค้าและบริการ โดยการบริหารจัดการ            
ด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และการอนุรักษ์พลังงาน เช่น
การน�ำน�้ำจากกระบวนการผลิตมาใช้ใหม่ด้วยระบบการผลิตแบบ Zero Discharge
การก่อสร้างอาคารส�ำนักงานแบบสถาปัตยกรรมสีเขียว (Green Architecture) โรงผลิตน�้ำประปากระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร
การริเริ่มโครงการศึกษาติดตั้ง Solar Rooftop บนถังน�้ำใสของโรงผลิตน�้ำประปาบางเลน จังหวัดนครปฐม
การเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงาน หรือ Demand Response ปี 2560 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
การริเริ่มโครงการวิจัยตะกอนน�้ำประปาและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ของโรงผลิตน�้ำประปาบางเลน จังหวัดนครปฐม และ        
โรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี   

583.2
ปี 2558

566.0
ปี 2559
ค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานไฟฟ้า (ล้านบาท)
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521.8
ปี 2560

ลูกค้าสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการสานความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมด้านพัฒนาศักยภาพลูกค้า
และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ดังนี้
จัดประชุมสัมมนาประจ�ำปีนอกสถานที่ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ การออกแบบและการบริหารจัดการน�ำ้ สูญเสีย เพือ่ พัฒนา
ศักยภาพการท�ำงานของลูกค้า
มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของลูกค้า เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าและส่งเสริมด้านการศึกษาแก่บุตรลูกค้า
จัดเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกป่า โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�้ำ  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ และ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  
ปรับปรุงห้องประชุมและสนับสนุนรถกระบะ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงานของลูกค้า
สนับสนุนน�้ำดื่มบรรจุขวดในการลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น�้ำและกิจกรรมอื่นๆ เป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการท�ำงาน
และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  

84

82

90

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ผลการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (ร้อยละ)
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ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าและบริการ
บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปา เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนใช้น�้ำประปา
ทดแทนการใช้น�้ำบาดาล อันเป็นการแก้ปัญหาแผ่นดินทรุดและน�้ำเค็มแทรกในชั้นน�้ำบาดาล ถือเป็นผู้ผลิตน�้ำประปาเอกชน               
รายใหญ่ที่สุดของประเทศ
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานตามคุณภาพและมุง่ มัน่ ให้บริการลูกค้า เพือ่ ตอบสนองความคาดหวัง
และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้า บริษทั ฯ มีรายได้หลักมาจากการผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาและมีลกู ค้าเพียงรายเดียว คือ
การประปาส่วนภูมภิ าค (กปภ.)  บริษทั ฯ จึงมีความตระหนักในความรับผิดชอบผลิตสินค้าและบริการให้ได้ตามคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ ำ� หนดในสัญญาซือ้ ขายน�ำ้ ประปากับ กปภ. และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) ซึง่ ก�ำหนด
โดยส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้

คุณภาพน�้ำประปา
หมวดลักษณะ

รายการ

เกณฑ์ที่ก�ำหนดสูงสุด

เกณฑ์ที่อนุโลมให้สูงสุด

คุณลักษณะทางกายภาพ

สี
รส
กลิ่น
ความขุ่น
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
ปริมาณสารทั้งหมด
เหล็ก
มังกานีส
เหล็ก และมังกานีส
ทองแดง
สังกะสี
คัลเซียม
มักเนเซียม
ซัลเฟต
คลอไรด์
ฟลูออไรด์
ไนเตรต
อัลคิลเบนซิลซัลโฟเนต
ฟีโนลิกซับสแตนซ์

5 ปลาตินัม-โคบอลต์
ไม่เป็นที่รังเกียจ
ไม่เป็นที่รังเกียจ
5 ซิลิกา
6.5 ถึง 8.5
500
0.5
0.3
0.5
1.0
5.0
75
50
200
250
0.7
45
0.5
0.001

15 ปลาตินัม-โคบอลต์
ไม่เป็นที่รังเกียจ
ไม่เป็นที่รังเกียจ
20 ซิลิกา
ไม่เกิน 9.2
1,500
1.0
0.5
1.0
1.5
15
200
150
250
600
1.0
45
1.0
0.002

คุณลักษณะทางเคมี
(หน่วย : มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เดซิเมตร)
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หมวดลักษณะ

รายการ

เกณฑ์ที่ก�ำหนดสูงสุด

เกณฑ์ที่อนุโลมให้สูงสุด

สารเป็นพิษ
(หน่วย : มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เดซิเมตร)

ปรอท
ตะกั่ว
อาร์เซนิก
เซเลเนียม
โครเมียม
ไซอะไนด์
คัดเมียม
บาเรียม
แสตนดาร์ดเพลตเคานต์
เอ็มพีเอ็น
อีโคไล

0.001
0.05
0.05
0.01
0.05
0.2
0.01
1.0
500
น้อยกว่า 2.2
ไม่มี

-

คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา
(โคลีนีต่อลูกบาศก์เซนติเมตร)

เพือ่ ให้มนั่ ใจในคุณภาพตามมาตรฐานข้างต้น บริษทั ฯ ได้ทำ� การทดสอบเพือ่ ควบคุมคุณภาพในทุกขัน้ ตอนการผลิตตลอดเวลา
ตั้งแต่การเติมสารเคมี จนถึงการรีดตะกอน และส่งจ่ายน�้ำประปาจากโรงผลิตน�้ำประปา นอกจากนี้ ยังได้ส่งตัวอย่างน�้ำให้กับ           
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อท�ำการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มด�ำเนินการผลิตเมื่อ 5 มกราคม 2547
จนถึงปัจจุบัน
เช่นเดียวกับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนของบริษัทฯ จะถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ SCADA System PTW มีอาคาร
สารเคมี (Chemical Building) ที่ใช้เก็บสารเคมีเพื่อส่งไปยังระบบผสมสารเคมีโดยอัตโนมัติ และอาคารสารเคมีดังกล่าวตั้งอยู        ่
แยกต่างหากจากโรงผลิตน�้ำประปา

คุณภาพการบริการ

1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

บริษัทฯ ได้เห็นความถึงส�ำคัญและสื่อสารข้อมูลไปยังผู้ใช้น�้ำ ดังนี้
1.1 การประชุมกับลูกค้าโดยตรงคือ กปภ. แบบมีวงรอบประจ�ำ  โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการติดตามแผนการวางท่อ
ขยายเขตการจ่ายน�้ำประปาของ กปภ. เพื่อวางแผนกิจกรรมการตลาดและให้การสนับสนุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรม
ของ กปภ. ถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นผู้ใช้น�้ำรายใหม่ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายจ�ำนวนผู้ใช้น�้ำรายใหม่และปริมาณ
การจ่ายน�้ำในพื้นที่เป้าหมาย เช่น การประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนเพื่อเข้าเป็นผู้รับบริการน�้ำประปา และการสนับสนุน กปภ.             
ด้านการจัดเหตุการณ์พิเศษ (Special Events) ในการอ�ำนวยความสะดวกเรื่องการจดทะเบียนเป็นผู้ใช้น�้ำประปานอกสถานที           ่
ให้กับผู้อยู่อาศัยตามชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมาย
1.2 การเข้าพบกับผูใ้ ช้นำ�้ ประปา ซึง่ ถือเป็นลูกค้าโดยอ้อม รวมถึงลูกค้ากลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นผูใ้ ช้นำ�้ รายใหม่ทม่ี แี นวโน้ม
การใช้น�้ำประปาปริมาณมากในอนาคต ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจและเน้นให้เห็นถึง
คุณภาพของน�้ำประปาที่มีความสะอาด ความเพียงพอ และความต่อเนื่อง และรับทราบปัญหาและอุปสรรคจากการใช้น�้ำประปา
ในการด�ำเนินธุรกิจทั้งในภาคการผลิตและภาคพาณิชยกรรม โดยพิจารณาให้มีรายการส่งเสริมการขายตามความเหมาะสม เช่น
การสนับสนุนการปรับปรุงท่อประปาและมิเตอร์กับผู้ใช้น�้ำ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้น�้ำประปาเพิ่มขึ้น เป็นต้น
1.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือข้อความสั้น (SMS)
หรือ Line ให้กับ กปภ. หรือผู้ใช้น�้ำประปาหรือผู้ประกอบการ เพื่อให้เข้าถึงข่าวสารข้อมูลที่รวดเร็วในกรณีที่เกิดการซ่อมแซมหรือ
ซ่อมบ�ำรุงท่อประปาที่ส่งผลต่อการจ่ายน�้ำประปาไปยังผู้ใช้น�้ำ ตลอดจนสถานการณ์น�้ำและคุณภาพน�้ำดิบ ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ
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1.4 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่มีความทันสมัย รวดเร็ว และเลือกใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ (News Media) ได้        
อย่างเหมาะสม การประชาสัมพันธ์มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้เทคโนโลยีสื่อ ดังนั้น การเรียนรู้ และประยุกต์ เครื่องมือในงาน
ประชาสัมพันธ์จึงเป็นหัวใจส�ำคัญในการสื่อสาร เพื่อท�ำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.5 การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบรรดาสื่อมวลชนต่าง ๆ เช่น นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ เป็นต้น เพื่อเป็นสื่อในการ         
เผยแพร่ขา่ วสารของบริษทั ฯ ไปสูป่ ระชาชนในขอบเขตทีก่ ว้างขวาง ฉะนัน้ ในการน�ำเสนอข่าวสารข้อมูลต่างๆ ทีถ่ กู ต้องไปสูป่ ระชาชน
สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือหรือสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ดี

2. การสร้างคุณภาพการให้บริการ

บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเป็นผู้ประกอบกิจการประปานั้น มิใช่เพียงการผลิตน�้ำประปาที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่จะ
ต้องเน้นถึงคุณภาพของการให้บริการ หมายถึง การจัดส่งน�้ำประปาด้วยปริมาณและแรงดันอย่างเพียงพอ รวมทั้งความต่อเนื่อง     
ในการให้บริการ คือปัจจัยส�ำคัญทีส่ ดุ ในการเป็นผูป้ ระกอบกิจการประปา ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงสามารถด�ำเนินการให้บริการในปี 2559
ได้ดังนี้   
2.1 คุณภาพและความสะอาด เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 257 เล่ม 1-2521 ร้อยละ 100
2.2 ความเพียงพอ มีแรงดันน�้ำประปาที่ปลายท่อจ่ายน�้ำประปาให้แก่ กปภ. ไม่น้อยกว่า 27 เมตรน�้ำ ร้อยละ 100   
2.3 ความต่อเนื่องในการจ่ายน�้ำประปา ร้อยละ 99.97  

3. การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน�้ำประปา

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อคุณภาพของน�ำ้ ประปาทีผ่ ลิต และการให้บริการแก่ กปภ. รวมทัง้ ผูใ้ ช้นำ�้ เป็นอย่างมาก นอกจาก
การควบคุมคุณภาพน�้ำทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความร่วมมือกับ กปภ. ในการตรวจตัวอย่างน�้ำประปา      
ที่สุ่มเก็บมาจากผู้ใช้น�้ำในแต่ละพื้นที่โดยห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า น�้ำประปาที่จ่ายไปยังผู้ใช้น�้ำที่ปลายทาง            
ยังคงมีคุณภาพเช่นเดียวกับน�้ำประปาที่บริษัทฯ ผลิตได้ และในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังให้บริการแก่ผู้ใช้น�้ำโดยทั่วไปในการ               
ให้คำ� ปรึกษา หรือร้องขอในการตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ประปาทีป่ ลายทางผูใ้ ช้นำ 
�้ โดยไม่คดิ มูลค่า ทัง้ นี้ ด้วยความเชือ่ มัน่ ทีว่ า่ “คุณภาพ
น�้ำประปาที่ดีกว่า ย่อมน�ำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”  
ปริมาณน�้ำที่จ่ายในแต่ละเดือน และปริมาณน�้ำเฉลี่ยต่อวัน ในปี 2560 ของ TTW
เดือน

ปริมาณน�้ำที่จ่ายทั้งหมด (ลบ.ม)

ปริมาณจ่ายน�้ำเฉลี่ยต่อวัน (ลบ.ม/วัน)

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

10,942,149
10,631,169
12,181,535
11,349,113
12,519,889
12,177,641
12,399,549
12,753,594
12,865,721
12,767,245
12,670,038
12,637,927
145,895,570

352,973
379,685
392,953
378,304
403,867
405,921
399,985
411,406
428,857
411,847
422,335
407,675
399,714
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ปริมาณน�้ำที่จ่ายในแต่ละเดือน และปริมาณน�้ำเฉลี่ยต่อวัน ในปี 2560 ของ PTW
เดือน

ปริมาณน�้ำที่จ่ายทั้งหมด (ลบ.ม)

ปริมาณจ่ายน�้ำเฉลี่ยต่อวัน (ลบ.ม/วัน)

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

10,844,555
9,916,970
11,263,703
10,879,529
11,817,379
11,440,005
11,560,378
11,620,732
11,298,956
11,522,488
11,519,235
12,119,913
135,803,843

349,824
354,178
363,345
362,651
381,206
381,334
372,915
374,862
376,632
371,693
383,975
390,965
372,065

ภาพโรงผลิตน�้ำประปา

ภาพการประชุมกับลูกค้า

ภาพการบ�ำรุงรักษาท่อประปา

ภาพท่อสูบส่งน�้ำประปา

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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ความส�ำเร็จทางเศรษฐกิจ
รายการ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

หน่วย

ยอดรายได้สุทธิ

5,574,486,970

5,499,089,046

5,747,448,016

บาท

EBITDA
(ก�ำไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และอืน่ ๆ)

4,514,658,359

4,429,425,658

4,699,899,949

บาท

ก�ำไรสุทธิ

2,697,603,524

2,492,486,565

2,680,751,538

บาท

0.67

0.62

0.67

บาท

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

10.12

9.67

11.52

ร้อยละ

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น

23.60

21.61

22.57

ร้อยละ

2,394,000,000

2,394,000,000

1,197,000,000

0.60

0.60

0.30 บาท/หุ้น

137.15

146.66

157.13 ล้านบาท

29,327,174

35,128,821

33,025,591

บาท

10,972,259

11,340,827.77

41,298,352

บาท

4,283,354

1,733,857.50

1,161,395

บาท

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น

การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น (เฉพาะ ปี 2560 ครึ่งปีแรก)
เงินปันผลต่อหุ้น (เฉพาะ ปี 2560 ครึ่งปีแรก)

บาท

การลงทุนด้านบุคลากร
ผลตอบแทนพนักงาน
(เงินเดือน ค่าแรง ค่าพัฒนาพนักงาน และอื่นๆ)
ผลตอบแทนผู้บริหาร

การลงทุนด้านชุมชนและสังคม
การบริจาค และส่วนพัฒนาชุมชน
การดูแลสิ่งแวดล้อม

มูลค่าการลงทุนด้านสาธารณูปโภคและสนับสนุนอื่นๆ
การลงทุนด้านสาธารณูปโภคและการสนับสนุนอืน่ ๆ

810.49

1,652.53

349.53 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน

549,509,077

433,178,951

407,025,029

บาท

ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาล

378,267,296

606,667,937

632,221,086

บาท

มูลค่าทางเศรษฐกิจอื่นๆ
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การด�ำเนินงาน
ด้านสังคม

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของพนักงาน
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย

บริษทั ฯ ตระหนักว่างานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นเรือ่ งส�ำคัญของการประกอบกิจการ ซึง่ มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับประสิทธิผลของผลผลิตทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมทัง้ จะน�ำไปสูก่ ารอยูร่ ว่ มกับชุมชนโดยรอบบริษทั ฯ อย่างยัง่ ยืน บริษทั ฯ
จึงมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักตลอดจนปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบาย และโครงสร้างการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอย่างชัดเจน
สอดคล้องตามมาตรฐานทีก่ าํ หนดไว้ในพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํ งาน พ.ศ. 2545
และกฎหมายความปลอดภัยในการทาํ งานฉบับต่างๆ มาใช้เป็นแนวปฏิบตั ขิ นั้ พืน้ ฐาน เพือ่ ช่วยพัฒนาให้พนักงานมีมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน

นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินงานระบบคุณภาพ สิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท�ำงาน โดยเน้นการมีสว่ นร่วม
ของบุคลากร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ผลิตน�้ำประปาที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
สร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยตรงและลูกค้าโดยอ้อม
ปรับปรุงและพัฒนาความรู้และความสามารถ ทักษะ และความช�ำนาญให้กับพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
จิตส�ำนึกในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการท�ำงาน
ของบริษัทฯ
ป้องกันมลพิษทีจ่ ะกระทบสิง่ แวดล้อมจากกิจกรรมของบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง รวมทัง้ การใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าที่สุด
ป้องกันและลดอุบตั เิ หตุ อันตราย และความเจ็บป่วยจากการปฏิบตั งิ านของพนักงาน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องจากการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ
เตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ฉกุ เฉินทีอ่ าจเกิดขึน้ และด�ำเนินการเพือ่ ให้มน่ั ใจว่าเหตุการณ์เหล่านัน้ จะไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อบุคคลและทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

เป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การเป็นองค์กรที่ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�ำงาน (Injury &Illness Free Operation)

กลยุทธ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สร้างมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้น�ำ
เพิ่มศักยภาพและความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการท�ำงาน
สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานและคู่ธุรกิจ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการท�ำงานให้เกิดความปลอดภัย

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพื่อ
ท�ำหน้าที่พิจารณานโยบาย แผนการด�ำเนินงาน และแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อป้องกันและลดการ
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เกิดอุบัติเหตุการประสบอันตรายการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานหรือความไม่ปลอดภัย              
ในการทาํ งาน  รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถกู ต้องตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัยในการ
ทาํ งานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทาํ งานต่อผูบ้ ริหาร เพือ่ ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน ผูร้ บั เหมาและบุคคล
ภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในบริษัทฯ รวมทั้งการสํารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทํางาน         
ตรวจสอบสถิตกิ ารประสบอันตราย วางระบบการรายงานสภาพการท�ำงานทีไ่ ม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าทีข่ องพนักงานทุกคนทุกระดับ
ต้องปฏิบัติ โดยมีผู้แทนของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (คปอ.) ประธาน 1 ท่าน  
กรรมการ 4 ท่าน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นเลขานุการ 1 ท่าน
ชื่อ-สกุล

1. นางสาวอัจฉรา สังฆโต
2. นายพิสิฐ ดิษฐนิล
3. นายอนุรักษ์ สุนทรอ�ำไพ
4. นายวิลัย จันทร์สู่
5. นายพินิจ วุฒิวงศ์กาญจน์

ระดับ/ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่งใน คปอ.

ผู้จัดการส่วนโรงผลิตน�้ำประปา
ผู้จัดการแผนกผลิต
พนักงานปฏิบัติการ
พนักงานปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (คปอ.)

ความท้าทายและโอกาสในการด�ำเนินงาน

ปี 2560 มีความท้าทายในการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยให้ส�ำเร็จตามเป้าหมายด้วยโครงการก่อสร้างขยายก�ำลัง                  
การผลิตน�ำ้ ประปาของโรงผลิตน�ำ้ ประปากระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยด�ำเนินการแล้วเสร็จและอยูร่ ะหว่างการทดสอบระบบ
อย่างไรก็ตาม ทุกกิจกรรมส�ำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างปลอดภัย และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายเพื่อน�ำ
องค์กรน�ำสู่การเจริญเติบโตในอนาคต

แนวทางการบริหารจัดการ

การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

บริษัทฯ เชื่อมั่นในการปลูกฝังความปลอดภัยว่ามีความส�ำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร จึงมุ่งเน้นพัฒนาและ   
ยกระดับวุฒิภาวะความปลอดภัยผ่านระบบการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ดังนี้

การรณรงค์
ส่งเสริม
การให้ความส�ำคัญ
ของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วม
ระบบการบริหาร
จัดการ
ด้านคุณภาพ

สถิติอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน
เป็นศูนย์

การปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยนัน้ บริษทั ฯ เริม่ จากการให้ความส�ำคัญของผูบ้ ริหารระดับสูง การสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
และต้องมีการรณรงค์ส่งเสริมอย่างเป็นระบบผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นและเน้นย�้ำให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความปลอดภัย
อยู่เสมอ
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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การฝึกอบรม การสัมมนา ศึกษาดูงาน และการรณรงค์ ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทํางาน
1. การฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนา ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งหลักสูตรที่กฎหมายก�ำหนด อาทิเช่น
หลักสูตรเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงาน (จป.) คณะกรรมการความปลอดภัย ฯ ความปลอดภัยในการท�ำงานเกีย่ วกับไฟฟ้า
ก�ำหนดผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน) เป็นต้น และหลักสูตรด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เช่น หลักสูตรความ
ปลอดภัยในการท�ำงานซ่อมบ�ำรุง เป็นต้น
2. การรณรงค์ส่งเสริม
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่
พนักงานทุกระดับ โดยด�ำเนินการฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินอย่างสม�่ำเสมอ อาทิเช่น หลักสูตรการระงับเหตุคลอรีนรั่วด้วยอุปกรณ์
KIT-B การบ�ำรุงรักษาระบบคลอรีนและใช้อปุ กรณ์เครือ่ งช่วยหายใจ SCBA และการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวติ เบือ้ งต้น เป็นต้น

การดูแลสุขภาพของพนักงาน

บริษัทฯ มีความตระหนักดีว่า สุขภาพที่ดีของพนักงานเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ จึงได้จดั สถานทีท่ ำ� งานและสภาพแวดล้อมให้นา่ อยูเ่ พือ่ สุขภาวะทีด่ ขี องพนักงาน โดยจัดให้มกี ารตรวจ
ติดตามและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมการออกก�ำลังกายของพนักงาน โดยการจัดตั้งชมรมเดินวิ่ง แบดมินตัน
และฟุตบอล เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

การมีส่วนร่วมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

การมีสว่ นร่วมของพนักงานถือเป็นยุทธศาสตร์สำ� คัญเพราะเราเชือ่ ว่าการมีสว่ นร่วมของพนักงานจะสร้างความมัน่ ใจ ความเชือ่ ถือ
ต่อองค์กร ความกระตือรือร้น และความร่วมมือกัน ที่จะท�ำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด เพื่อบรรลุเป้าหมาย “การบาดเจ็บ
และเจ็บป่วยจากการท�ำงาน “เป็นศูนย์” (Injury & Illness Free Operation)” โดยสร้างระบบทีเ่ อือ้ ต่อการเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ด้านความปลอดภัยของพนักงานทุกคนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
1. กิจกรรมค้นหาสภาพแวดล้อม สภาพการณ์ และพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของพนักงาน
ด�ำเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานด้านกายภาพ คือ แสงสว่าง ความร้อน เสียง ด้านสารเคมี คือ ไอระเหย
ของสารเคมีในพื้นที่ท�ำงาน และด้านสิ่งแวดล้อม คือ ไอเสียจากเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า และน�้ำทิ้งจากห้องน�้ำ  ไม่เกินมาตรฐานของ
กระทรวงอุตสาหกรรม
2. กิจกรรม “Safety Man”
กิจกรรม “Safety Man” คือ กิจกรรมที่มอบหมายให้พนักงานระดับปฏิบัติการทุกคนรับผิดชอบเป็น Safety Man (1 คน/
สัปดาห์) ต้องค้นหาและชี้บ่งสภาพการณ์และพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย ร่วมประเมินความเสี่ยง ร่วมคิดวิธีการป้องกันและควบคุม
อันตราย เสนอต่อคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และผู้บริหาร และน�ำเอามติท่ีประชุมไปปรับปรุงแก้ไขและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด
จ�ำนวน Safety Man
(คน)

เวลา
(สัปดาห์)

การมีส่วนร่วม
(ร้อยละ)

สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ที่แก้ไขโดย
Safety Man (เรื่อง)

24

52

100

24

กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นภาวะผู้น�ำความปลอดภัยของผู้บริหาร (Safety Role Model) การสื่อสารนโยบายหรือกิจกรรม                
ด้านความปลอดภัยทีส่ ำ� คัญ การรับฟังประเด็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย และการมีสว่ นร่วมของผูป้ ฏิบตั งิ านในกิจกรรม
ด้านความปลอดภัย
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กิจกรรมสันทนาการ

วัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ความเชือ่ ค่านิยมระบบการท�ำงานทีช่ ดั เจน ปราศจากความเครียดจากการท�ำงานส่งผลให้พนักงาน
ทุกคนท�ำงานอย่างมีความสุข เช่น มีนโยบาย และ Core Competency ที่ชัดเจน เป็นต้น
จัดให้มีกลุ่มไลน์เพื่อสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น การส่งข้อมูลข่าวสาร และความห่วงใย
การแข่งขันกีฬาภายในและจัดตั้งชมรมกีฬาเดินวิ่ง แบดมินตัน และฟุตบอล เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีให้กับ
พนักงานเป็นประจ�ำทุกปี
Edutainment Room เป็นห้องสมุด ห้องพักผ่อน เพื่อให้พนักงานใช้ผ่อนคลายระหว่างท�ำงาน

ภาพชมรมเดิน-วิ่ง

ภาพซ้อมดับเพลิง

การดูแล
พนักงาน
หลักสูตร
การฝึกอบรม

พนักงานที่เข้า
ฝึกอบรม

ชั่วโมง
การฝึกอบรมต่อปี

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมต่อปี

หลักสูตร

คน

ชั่วโมง

ล้านบาท

127

240

6,554

2.32

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย

การบริหารจัดการด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายภายใต้
บริบททางธุรกิจขององค์กรที่ท้าทายและเต็มไปด้วยการแข่งขัน บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อพนักงานซึ่งถือว่าเป็น
ทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจส�ำคัญของการด�ำเนินงานให้ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนา
พนักงานให้เป็นผูท้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ในการท�ำงานอย่างมืออาชีพ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั งิ านด้วย
ความซือ่ สัตย์สจุ ริตและมีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน โดยมุง่ หวังให้พนักงานน�ำทักษะความรูค้ วามสามารถ
มาใช้ในการพัฒนาต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการให้สอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
รวมถึงการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเจริญเติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืน
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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ความท้าทายและโอกาสในการด�ำเนินงาน

ความท้าทายจากภายนอกหลายปัจจัยส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรอยู่เสมอ เช่น ความท้าทาย               
จากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ตามวิสัยทัศน์ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0  การสร้างเครือข่ายรวมถึงทั้งบริการเก็บข้อมูลรวม
และช่องทางการสร้างเครือข่ายต่างๆ ทีช่ ว่ ยจัดการความรูข้ ององค์กรอย่างชาญฉลาด ระบบขัน้ ตอนวิธที ปี่ ระเมินข้อมูลทีห่ ามาได้นนั้
จะใช้สนับสนุนขั้นตอนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากการเรียนรู้ขององค์กรและการสร้างเครือข่ายแล้ว วัฒนธรรม
การท�ำงานที่สนับสนุนความสร้างสรรค์ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการพัฒนาการเพิ่มศักยภาพการท�ำงานอีกด้วย
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังต้องเตรียมปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายภายในองค์กรที่ส�ำคัญ คือ
ความต้องการบุคลากรที่มีประสบการณ์เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แนวทางการบริหารจัดการและผลการด�ำเนินงาน
การจ้างงานและเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเป็นธรรม ยึดมัน่ ต่อการมีคณ
ุ ธรรมและมนุษยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยเล็งเห็นคุณค่าของพนักงานทีจ่ ะเป็นแรงขับเคลือ่ นองค์กรให้มคี วามเจริญเติบโต โดยใช้หลักความเสมอภาค เท่าเทียม ไม่แบ่งแยก
และมีจริยธรรมในการปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน การเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ซึง่ เป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในการปฏิบตั ิ
ต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้มีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อน�ำไปสู่การเสริมสร้างรากฐานและ
พัฒนาองค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า สิทธิมนุษยชนนั้นเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่บุคคลพึงมี บุคคลในที่นี้ครอบคลุมถึงชุมชนและ
สังคม ตลอดจนคู่ค้าในสายโซ่อุปทานของธุรกิจ อีกทั้งสิทธิของบุคคลเหล่านั้นยังครอบคลุมถึงสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและ             
สิง่ แวดล้อมอีกด้วย บริษทั ฯ ได้ทำ� การปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มคี วามสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนขององค์กร โดยครอบคลุมประเด็นการจ้างงาน สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การบริหารค่าตอบแทน
เป็นต้น โดยสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ไม่สนับสนุนการกดขี่ แรงงานเด็ก และแรงงาน
บังคับ บริษทั ฯ ได้ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและด้านแรงงานและท�ำความเข้าใจกับพนักงานพร้อมเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและด้านแรงงาน: http://www.ttwplc.com/storage/about/policy/policy-human.pdf

การจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ปี 2541  มาตรา 96 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง โดยมีรายชื่อคณะกรรมการสวัสดิการตามข้อมูลด้านล่าง
ล�ำดับ

ชื่อ - สกุล

อายุ

ระดับการศึกษา

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่งในคณะกรรมการสวัสดิการ

1

นายสุชาต ไกรเพชร

47

ปริญญาตรี

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบความ
ปลอดภัย

ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ

2

นายสุกฤต ค�ำภา

34

ปริญญาโท

ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ

รองประธานคณะกรรมการสวัสดิการ

3

นายปโยธร บุญเพ็ญ

29

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่จัดหา

กรรมการสวัสดิการ

4

นายประพนธ์ ปูชะพันธ์

38

ปริญญาโท

เจ้าหน้าที่กิจกรรมสัมพันธ์

กรรมการสวัสดิการ

5

นางสาวสายพิณ สุค�ำมา

36

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่บัญชีส�ำนักงานใหญ่

กรรมการสวัสดิการ

6

นางกิติยา ขาวแก้ว

34

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการสวัสดิการ
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ข้อมูลพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 322 คน
พนักงานจ�ำแนกตามเพศ
จำนวนคน
300
250
200
150
100
50
0

พนักงานจ�ำแนกตามระดับต�ำแหน่ง
จำนวนคน
193
200

264

รอยละ
82

100
รอยละ
18

ชาย

จำนวนคน
200

0

หญิง

100

รอยละ
45

จำนวนคน
100
80

รอยละ
49

60

20

50
0

รอยละ
6

18-35 ป

36-50 ป

51 ปขึ้นไป

พนักงานเข้าใหม่จ�ำแนกตามเพศ
จำนวนคน
30
25
20
15
10
5
0

20
15

0

รอยละ
10

หญิง

60
รอยละ

19

40

27

20

รอยละ

0 สำนักงานใหญ

53
รอยละ

16

19

8

บางเลน

รอยละ

บางปะอิน

ปทุมธานี

6

อมตะนคร กระทุมแบน
และอมตะซิตี้

25

รอยละ
86

10

4

5
0

18-35 ป

รอยละ
14

0

36-50 ป

51 ปขึ้นไป

พนักงานพ้นสภาพจ�ำแนกตามช่วงอายุ
จำนวนคน
10

22

8

รอยละ
96

11

รอยละ
48

6

1

รอยละ
4

ชาย

26

24

15

3

5

รอยละ

รอยละ

20

รอยละ
90

10

ผูบริหาร

85

78

จำนวนคน
25

พนักงานพ้นสภาพจ�ำแนกตามเพศ
จำนวนคน
25

เจาหนาที่

พนักงานเข้าใหม่จ�ำแนกตามช่วงอายุ

26

ชาย

พนักงาน

45

รอยละ
14

พนักงานจ�ำแนกตามพื้นที่ธุรกิจ

158

144

84

รอยละ
26

50

58

พนักงานจ�ำแนกตามช่วงอายุ

150

รอยละ
60

150

หญิง

8

รอยละ
35

4

4

รอยละ
17

2
0

18-35 ป

36-50 ป

51 ปขึ้นไป
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พนักงานพ้นสภาพจ�ำแนกตามพื้นที่ธุรกิจ
จำนวนคน
8
8 รอยละ
7 35
6
5
4
3
2
1
0 สำนักงานใหญ

6

5

รอยละ

รอยละ

26

3
1

บางเลน

0

รอยละ

บางปะอิน

ปทุมธานี

22

รอยละ

13

4

อมตะนคร กระทุมแบน
และอมตะซิตี้

ปี 2560 พนักงานเข้าใหม่ จ�ำนวน 29 คน
             พนักงานลาออก จ�ำนวน 22 คน

แผนการพัฒนาความสามารถพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาความพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เพื่อน�ำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงาน รวมถึงคุณภาพของการผลิตสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาความสามารถพนักงานทุกระดับ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานฝึกฝน
และพัฒนาตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอให้เหมาะสมตามแต่ละสายงานทัง้ ระดับผูบ้ ริหารและระดับพนักงานตามโมเดลการพัฒนาความ
สามารถพนักงานด้านล่าง
ระดับองค์กร
(Organization Needs)

     วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture Program)
     การบริหารจัดการ (Management Program)
     ภาวะผู้น�ำ (Leadership / Supervisor Program)

ระดับบุคคล (ทางวิชาชีพ)
(Individual Needs)

ระดับพื้นฐาน
(Basic Requirement)

A

B

C

A = การฝึกอบรมตามหน้าที่งานที่
       รับผิดชอบ (Functional Training)
B = การฝึกอบรมในเรื่องที่มีความสัมพันธ์
       กับหน้าที่งานที่รับผิดชอบ (Related
       Training)
C = การฝึกอบรมที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพ
       (Enable Training)

     แนวคิดเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน (Quality Concept and Standard)
     ความปลอดภัยและสุขอนามัย (Safety and Health)
     สิ่งแวดล้อม (Environment)
     ความสามารถทางภาษา/เทคโนโลยีสารสนเทศ (Language Proficiency / IT)

โมเดลการพัฒนาความสามารถพนักงาน
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การพัฒนาศักยภาพพนักงานและจัดการองค์ความรู้

บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดการองค์ความรูจ้ ากประสบการณ์และความเชีย่ วชาญของบุคลากรบริษทั ฯ โดยการประชุมพบปะแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ประสบการณ์และทักษะในการผลิตน�้ำประปาระหว่างหน่วยธุรกิจแต่ละพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การเติบโตทางธุรกิจ ในยุคของ “สังคมฐานความรู้” อย่างทุกวันนี้ ปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้องค์กรอยู่รอดอย่างยั่งยืน ก็คือ “คน” หรือ
บุคลากรขององค์กรนัน้ ๆ โดยเฉพาะความรูค้ วามสามารถและคุณภาพของคนทีจ่ ะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่องค์กร
นัน้ ๆ องค์กรใดมีบคุ ลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากกว่าองค์กรนัน้ ก็ได้เปรียบกว่า การพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถ เพือ่ จะได้ใช้
ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ในการท�ำงานหรือสร้าง “ผลงาน” จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง วิธีหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรก็คือ          
“การฝึกอบรม” เพือ่ ยกระดับความรูค้ วามสามารถและเพิม่ ทักษะของพนักงาน เพือ่ ให้ทำ� งานได้อย่างถูกต้อง มีทงั้ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 127 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับพนักงานในการพัฒนาขีดความสามารถหลัก ความสามารถในการจัดการและความสามารถเฉพาะด้าน โดยการเชิญวิทยากร
ภายในและภายนอกมาบรรยายให้ความรู้กับพนักงาน โดยการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมกับสถาบันอบรม เพื่อพัฒนาขีด                    
ความสามารถของพนักงาน พร้อมทั้งพนักงานสามารถน�ำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับคนในองค์กร โดยมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน จ�ำนวน 2,319,491 บาท และมีจ�ำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย จ�ำนวน 27.30 ชั่วโมง/คน/ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การฝึกอบรมพนักงาน

จ�ำนวนพนักงานที่เข้าฝึกอบรม
จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปี
จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคน
หลักสูตรการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ค่าใช้จ่ายในการอบรมต่อคน

ปี 2560

240 คน
6,554 ชั่วโมง
27.30 ชั่วโมง/คน/ปี
127 หลักสูตร
2,319,491 บาท
9,665 บาท/คน/ปี
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การเสริมสร้างความผูกพัน

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการบริหารและพัฒนาศักยภาพพนักงาน ซึ่งครอบคลุมกระบวนการคัดเลือก  การจ้างงาน การพัฒนาความ
สามารถ การบริหารค่าตอบแทน และการพัฒนาสายอาชีพ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานท�ำงานร่วมกับบริษัทฯ ในระยะยาว  โดย
ได้มกี ารส�ำรวจและวิเคราะห์คา่ ตอบแทนเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าค่าตอบแทนพนักงานของบริษทั ฯ อยูใ่ นระดับทีเ่ ทียบเคียง
ได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการสร้างพนักงานให้เป็นทัง้ “คนเก่ง” และ “คนดี” เพือ่ ให้เกิดความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ของ
องค์กรและการเป็นคนดีมีคุณธรรมจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้
จัดมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัด
พิธกี ฐินพระราชทาน ณ วัดไร่ขงิ พระอารามหลวง การเป็นเจ้าภาพงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ ณ พุทธมณฑล
ของส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมถึงการสนับสนุนพนักงานจิตอาสาร่วมท�ำประโยชน์แก่สังคม เป็นต้น

ภาพพิธีกฐินพระราชทาน ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

การสื่อสารกับพนักงาน

ภาพบริการประชาชนที่มาถวายดอกไม้จันทน์ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ณ สวนลุมพินี

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการสือ่ สารกับพนักงาน เพือ่ ใช้เป็นช่องทางในการสือ่ สารระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงาน บริษทั ฯ ได้
พัฒนารูปแบบในการสือ่ สารกับพนักงานรูปแบบใหม่ ได้แก่ การจัดประชุมรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำเดือนและปรึกษาหารือ
ผ่านการประชุม MBM (Management Briefing Meeting) และจัดท�ำโครงการ MMP (Management Mentorship Program) โดย
การคัดเลือกพนักงานที่มีความโดดเด่นที่จะพัฒนาในระดับสายงานบริหาร โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้         
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานในด้านต่างๆ รวมถึงการจัดสัมมนาปลายปี เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบนโยบาย แนวทาง
การปฏิบัติงาน และข้อมูลต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เช่น การเยี่ยมชมพนักงานตาม          
หน่วยธุรกิจ แจ้งข้อมูลข่าวสารทางอีเมล และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
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การมีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริจาคและ
ช่วยเหลือชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม

จ�ำนวนทุน
การศึกษาให้กับ
นักเรียนในพื้นที่
บริการ

จ�ำนวนน�้ำดื่มบรรจุ
ขวดที่ผลิตและ
แจกจ่ายกิจกรรม
สาธารณกุศล

จ�ำนวนครั้งในการ
ร้องเรียนของชุมชน
และสังคม

ล้านบาท

ล้านบาท

ทุน

ขวด

ครั้ง

41.3

1.1

170

238,884

0

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย

ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของทุกกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลากว่า 13 ปี และยังคง
รักษามาตรฐานของกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร ตั้งแต่กระบวนการด�ำเนินธุรกิจไปจนถึงการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องทั้งในชุมชนที่อาศัยอยู่รอบโรงผลิตน�้ำประปา
สถานีสูบน�้ำดิบ รวมถึงสังคมในภาพใหญ่ระดับประเทศ โดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริง
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และต่อยอดไปสูก่ ารสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรกับสังคม เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของสังคมและชุมชน
ให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ความท้าทายและโอกาสในการด�ำเนินงาน

ความท้าทายในการพัฒนาสังคมให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด คือ การพัฒนาศักยภาพของคนในสังคมให้สามารถอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเอง
อย่างยัง่ ยืน จึงจ�ำเป็นต้องร่วมมือกับพันธมิตรหลากหลายกลุม่ เพือ่ ท�ำความเข้าใจในลักษณะเฉพาะตัวของชุมชนนัน้ ๆ อย่างเพียงพอ
ผ่านการศึกษารายละเอียดข้อมูลชุมชน การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสังคมและมูลค่าโครงการต่อธุรกิจและสังคมอีกทั้งการจัดท�ำ
ประชาคมชุมชนให้เหมาะสม เพือ่ สือ่ สารและสร้างความเชือ่ มัน่ กับชุมชน ตลอดจนประเมินความเสีย่ งการลงทุนโครงการเชิงสังคม
ก่อนท�ำโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนนั้นจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่แท้จริงแก่สังคมและชุมชน
บริษทั ฯ เล็งเห็นโอกาสในการน�ำประสบการณ์ความเชีย่ วชาญด้านวิศวกรรมและการผลิตน�ำ้ ประปามาประยุกต์ใช้ในการเพิม่
ความสามารถในการจัดการน�ำ 
้ ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนให้ดขี นึ้ บนพืน้ ฐานของแนวคิด “คุณภาพน�ำ 
้
คุณภาพชีวิต” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals) องค์การสหประชาชาติ     

แนวทางการบริหารจัดการและผลการด�ำเนินงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ก�ำหนดประเด็นส�ำคัญในการดูแลสังคม ชุมชน และ         
สิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ   ซึ่งจะเป็นรากฐานส�ำคัญในการน�ำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน      
ของบริษทั ฯ ตามแนวคิด “คุณภาพน�ำ 
้ คุณภาพชีวติ ” เพือ่ ก่อให้เกิดความสมดุลทัง้ 3 มิติ ได้แก่ มิตเิ ศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
1. ปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึก
บริษัทฯ ปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงานทุกระดับในการปฏิบัติงานอย่างมีความ         
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร น�ำไปสูก่ ารเป็นองค์กรทีโ่ ปร่งใส มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม รวมทัง้
พัฒนาคุณภาพชีวติ ดูแลความเป็นอยูข่ องพนักงาน ส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพือ่ ให้พนักงานมีความสุข
ในการท�ำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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2. สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ สนับสนุนกิจกรรมและโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยค�ำนึงถึงการป้องกันผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ผลักดันให้พนักงานทุกระดับและคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ทั่วทั้งองค์กร
บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ และสร้างจิตส�ำนึกและพฤติกรรมในการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน (Sustainable Development) ในด้าน
ความปลอดภัย สุขภาพร่างกาย การดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่รอบโรงผลิตน�้ำประปา สถานีสูบน�้ำดิบ และพื้นที่ด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงชุมชนระยะไกลสามารถ
พึง่ พาตนเอง โดยน�ำเอาโครงสร้างพืน้ ฐานทางธรรมชาติ วัตถุดบิ ทีม่ อี ยูต่ ามสภาพแวดล้อม และทักษะความเชีย่ วชาญทีม่ อี ยูน่ ำ� มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และน�ำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้น 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. การเลือกพื้นที่การด�ำเนินงานที่เหมาะสมทางกายภาพ และทรัพยากรชุมชน
2. การส�ำรวจความต้องการและความสามารถของชุมชน
3. การเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถของชุมชน
4. การน�ำไปขยายผลเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม (Creating Shared Value)
บริษัทฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม โดยใช้กรอบการท�ำงาน 5 ด้าน ดังนี้
1. การน�ำทักษะความเชี่ยวชาญขององค์กรเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม
2. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
3. การสร้างความร่วมมือ
4. การดูแลสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
5. การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม  

การน�ำทักษะความเชี่ยวชาญขององค์กรเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม

เป็นที่ทราบกันดีว่า “น�้ำคือชีวิต” บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนได้บริโภค
น�ำ้ ประปาทีส่ ะอาด รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ มีความสอดคล้องกับพันธกิจ
ของบริษัทฯ ที่ต้องการเติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ด้วยการเป็นผู้น�ำในธุรกิจเกี่ยวกับน�้ำ  พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้น�ำความรู้
ความสามารถด้านการผลิตน�้ำประปามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยการผลิตและแจกจ่ายน�้ำดื่มบรรจุขวดที่สะอาด
และได้มาตรฐานคุณภาพ และสนับสนุนน�้ำประปาแก่ประชาชนที่มีความขาดแคลนน�้ำอุปโภคบริโภคให้สามารถเข้าถึงการใช้น�้ำ      
ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้มาตรฐานการใช้ชีวิตประจ�ำวันของชุมชนดีขึ้น
โครงการ

ภาพประกอบ

โครงการน�้ำดื่มบรรจุขวด

60 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560

ลักษณะการด�ำเนินงาน

สรุปผลการด�ำเนินงาน

บริษทั ฯ ได้ทำ� การผลิตและแจกจ่าย แจกจ่ายน�้ำดื่มบรรจุขวดสนับสนุน
น�้ ำ ดื่ ม บรรจุ ข วด ขนาด 350 กิจกรรมสาธารณกุศลแก่ผู้มีส่วนได้
มิลลิลิตร ด้วยระบบการผลิตแบบ ส่วนเสีย จ�ำนวน 238,884 ขวด
RO (Reverse Osmosis) เพื่ อ
สนับสนุนให้กับกิจกรรมสาธารณ
กุศลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

โครงการ

ภาพประกอบ

การบริการน�้ำประปาแก่
ประชาชน

ลักษณะการด�ำเนินงาน

สรุปผลการด�ำเนินงาน

บริษัทฯ บริการ “น�้ำประปา” แก่ ชุ ม ชนรู ้ สึ ก พึ ง พอใจและไม่ มี ข ้ อ        
ชุ ม ชน โดยการเปิ ด โอกาสให้ ร้องเรียนจากชุมชน
ประชาชนทัว่ ไปเข้ามารับน�ำ้ ประปา
ที่ โ รงผลิ ต น�้ ำ ประปาของบริ ษั ท ฯ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วง
ภาวะภัยแล้งหรือช่วงที่มีปัญหา
การขาดแคลนน�้ำอุปโภคบริโภค

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

หนึง่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ฯ คือ การสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสด้านการศึกษาของเยาวชน ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ
ได้จัดท�ำโครงการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ทุนการศึกษา อาคารเรียน ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ ห้องสุขา        
อุปกรณ์การศึกษา และระบบน�ำ้ ดืม่ เป็นต้น เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของการเข้ามาช่วยลดความเหลือ่ มล�ำ 
้ สร้างโอกาสทางการศึกษา และ
ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โครงการ
โครงการมอบทุ น การ
ศึ ก ษาให้ กั บ นั ก เรี ย นใน
พื้นที่บริการ

โครงการเสริมสร้างคุณภาพ
ชี วิ ต ข อ ง นั ก เ รี ย น ใ น
โรงเรี ย นที่ ด ้ อ ยโอกาส
จังหวัดสุรินทร์

ภาพประกอบ

ลักษณะการด�ำเนินงาน

สรุปผลการด�ำเนินงาน

บริ ษั ท ฯ ได้ ม อบทุ น การศึ ก ษา          
ให้กับนักเรียนในพื้นที่บริการใน
เขตพื้ น ที่ ส มุ ท รสาคร-นครปฐม
และพืน้ ทีป่ ทุมธานี-รังสิต ครอบคลุม
พื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม
สมุทรสาคร และปทุมธานี ให้กับ
นักเรียนทีม่ ผี ลการเรียนดี เกรดเฉลีย่
3.5 ขึ้นไป
บริษทั ฯ ร่วมกับ ส�ำนักงานรองนายก
รัฐมนตรี พลอากาศเอก ดร.ประจิน
จั่นตอง ท�ำการคัดเลือกโรงเรียน
บ้านส�ำโรง อ�ำเภอสนม จังหวัด
สุรินทร์ เข้าร่วมโครงการฯ

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนใน
พืน้ ทีบ่ ริการ จ�ำนวนกว่า 17 โรงเรียน
โรงเรียนละ 10 ทุน ทุนละ 3,000 บาท  
รวม 170 ทุน จ�ำนวนเงิน 510,000
บาท

สนับสนุนการก่อสร้างห้องสุขาและ
ระบบน�้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจาก
โรงเรียนบ้านส�ำโรงประสบปัญหามี
ห้องสุขาไม่เพียงพอกับจ�ำนวนครู
และนักเรียน โดยมีห้องสุขาเพียง          
4 ห้องเท่านั้น รวมทั้งปัญหาเรื่องน�ำ้
อุปโภคบริโภคจากเครือ่ งกรองน�ำ้ ของ
โรงเรียนมีค่าความเค็มสูงใช้บริโภค
และรดน�้ำต้นไม้ไม่ได้ ซึ่งนักเรียน
ต้องน�ำน�้ำดื่มใส่ขวดน�้ำจากบ้านมา
ดืม่ เอง บริษทั ฯ ได้ให้การสนับสนุน
โรงเรียนบ้านส�ำโรงเพิ่มเติม ได้แก่
ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ร อบห้ อ งสุ ข า           
ตู้กดน�้ำดื่ม และโต๊ะเก้าอี้ครู โดยมี         
ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการสนั บ สนุ น ทั้ ง สิ้ น
จ�ำนวนเงิน 625,170 บาท
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การสร้างความร่วมมือ
โครงการ

ภาพประกอบ

โครงการวิ จั ย ตะกอน         
น�้ำประปาเพื่อพัฒนาเป็น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องโรงผลิ ต      
น�้ำประปาบางเลน

ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานใน
พื้นที่

ลักษณะการด�ำเนินงาน

สรุปผลการด�ำเนินงาน

บริษัทฯ ร่วมกับ โครงการศึกษา
วิจยั และพัฒนาสิง่ แวดล้อมแหลม
ผักเบีย้ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อศึกษาวิจัยตะกอนน�้ำประปา
พั ฒ นาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โรงผลิ ต        
น�ำ้ ประปาบางเลน จังหวัดนครปฐม  
พร้อมวางแผนโปรแกรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ร่วมมือกับ ชมรมเรารัก
แม่น�้ำท่าจีนนครปฐม สิ่งแวดล้อม
ภาค 5 และหน่ ว ยงานในพื้ น ที่
จังหวัดนครปฐม โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ รณรงค์ ก ารดู แ ลอนุ รั ก ษ์           
เฝ้าระวังปริมาณและคุณภาพน�้ำ 
และรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน
ของแม่น�้ำท่าจีน

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�ำเนินงาน

บ ริ ษั ท ฯ ไ ด ้ รั บ ท ร า บ ข ้ อ มู ล
สถานการณ์ปจั จุบนั ของแม่นำ�้ ท่าจีน
เพื่ อ ใช้ ใ นการวางแผนการผลิ ต        
น�ำ้ ประปา รวมถึงได้รบั ความสัมพันธ์
ที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การดูแลสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ มีความตระหนักในการด�ำเนินธุรกิจจะต้องมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิต การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และ             
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการประกอบธุรกิจที่หวังผลก�ำไร เป็นแนวคิดหลักที่ต้องพิจารณาคู่ขนานกัน ดังนั้นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติทจ่ี ะน�ำมาเป็นวัตถุดบิ ในการผลิต รวมถึงการก�ำหนดกระบวนการผลิตทีป่ ระหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
รวมถึงการควบคุมของเสียให้เป็นศูนย์เพือ่ ไม่ให้มขี องเสียปล่อยออกสูส่ าธารณะจึงเป็นกลไกส�ำคัญในการทีจ่ ะด�ำเนินกิจการต่อไป
ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในสายตาของชุมชน ลดต้นทุนการผลิต รวมถึงท�ำให้
ประเทศเจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่ท�ำลายสภาพแวดล้อม
โครงการ

ภาพประกอบ

ลักษณะการด�ำเนินงาน

สรุปผลการด�ำเนินงาน

โครงการศึ ก ษาติ ด ตั้ ง         
Solar Rooftop บนถั ง        
น�้ำใส โรงผลิตน�้ำประปา
บางเลน

เมื่ อ ปี 2560 บริ ษั ท ฯ ได้ ริ เ ริ่ ม
โครงการศึกษาติดตั้ง Solar Rooftop บนถังน�้ำใส โรงผลิตน�ำ้ ประปา
บางเลน จังหวัดนครปฐม

โครงการก่อสร้างอาคาร
ส�ำนักงานประหยัดพลังงาน
รู ป แบบสถาปั ต ยกรรม         
สีเขียว (Green Architecture)

บริษัทฯ ได้ท�ำการก่อสร้างอาคาร
ส� ำ นั ก งานประหยั ด พลั ง งาน             
รู ป แบบสถาปั ต ยกรรมสี เ ขี ย ว
(Green Architecture) ของโรงผลิต
น�้ ำ ประปากระทุ ่ ม แบน จั ง หวั ด
สมุทรสาคร

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�ำเนินงาน
หากด� ำ เนิ น การแล้ ว เสร็ จ คาดว่ า        
ค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานไฟฟ้า
ของโรงผลิตน�้ำประปาบางเลนจะ
ลดลง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�ำเนินงาน
หากด� ำ เนิ น การแล้ ว เสร็ จ คาดว่ า         
จะสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรื อ นกระจกจากการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
และค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ า ของโรงผลิ ต น�้ ำ ประปา
กระทุ่มแบนจะลดลง
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โครงการ

ภาพประกอบ

โครงการ 1 ล้านกล้า สร้าง
ป่าต้นน�้ำ

ลักษณะการด�ำเนินงาน

สรุปผลการด�ำเนินงาน

บริษทั ฯ ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ท�ำการปลูก
ป่ า ต้ น น�้ ำ ในพื้ น ที่ ป ่ า เสื่ อ มโทรม         
ที่เป็นแหล่งต้นน�้ำ ตั้งแต่ ปี 25542560 พื้ น ที่ 5,000 ไร่ จ� ำ นวน
1,000,000 ต้ น ในเขตอุ ท ยาน      
แห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ต้นกล้าไม้ 1,000,000 ต้น ได้รับการ
ปลูก ณ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
และมี อั ต รารอดตายไม่ น ้ อ ยกว่ า      
ร้อยละ 85 รวมทั้งส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ปริมาณน�้ำใน
ดิ น เ พิ่ ม ขึ้ น และปริ ม าณก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ลดลง

การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม

การสร้างคุณค่าทางสังคมของบริษัทฯ เพื่อน�ำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรท�ำให้กิจกรรมที่องค์กรด�ำเนินงาน
อยูเ่ กิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสังคม เพือ่ แสดงให้เห็นถึงการน�ำแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมมาประยุกต์เข้ากับการด�ำเนินงานของ
ธุรกิจซึ่งจะส่งผลในระยะยาวต่อความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และสังคมไปพร้อมกัน
โครงการ
โครงการวิ จั ย ตะกอนน�้ ำ
ประปาเพื่ อ พั ฒ นาเป็ น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องโรงผลิ ต      
น�้ำประปาปทุมธานี

โครงการก่ อ สร้ า งขยาย
ก�ำลังการผลิตน�้ำประปา
โ ร ง ผ ลิ ต น�้ ำ ป ร ะ ป า
กระทุ ่ ม แบน จั ง หวั ด
สมุทรสาคร

ภาพประกอบ

ลักษณะการด�ำเนินงาน

สรุปผลการด�ำเนินงาน

บริษทั ฯ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการจัดการสารและของเสีย
อั น ตราย (ศสอ.) จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์
ในการเพิม่ มูลค่าของเสียทีเ่ กิดจาก
การผลิตน�้ำประปา โดยสามารถ
น�ำมาใช้ประโยชน์ในประเภทงาน
ก่ อ สร้ า งและส่ ง เสริ ม ด้ า นความ       
รับผิดชอบต่อสังคม

มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด จากงานวิ จั ย      
อย่างน้อย 3 ชนิด ได้แก่ สารดูดซับ
ฟลู อ อไรด์ อิ ฐ บล็ อ กประสาน
กระเบือ้ งปูพนื้ และกระเบือ้ งตกแต่ง
ดินเผา โดยมีค่าใช้จ่ายในการวิจยั
จ�ำนวนเงิน 985,000 บาท ส่งผลให้
บริษทั ฯ ลดภาระในการก�ำจัดของเสีย
ทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตน�ำ้ ประปา
และผลิตภัณฑ์ใหม่ทไี่ ด้จากการวิจยั
น�ำมาสร้างสรรค์คณ
ุ ค่าเพิม่ แก่บริษทั ฯ
และชุมชนต่อไป
บริษทั ฯ มีสว่ นร่วมในการช่วยแก้ไข การก่อสร้างวางท่อระบายน�้ำ  (Box
ปัญหาของชุมชนที่ประสบปัญหา Culvert) บนถนนเศรษฐกิจเป็นระยะ
น�ำ้ ท่วมรอระบายของถนนเศรษฐกิจ ทาง 1,500 เมตร รวมถึงการก่อสร้าง
จังหวัดสมุทรสาคร
บ่ อ และระบบระบายน�้ ำ อั ต โนมั ติ
เพื่ อ ช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาน�้ ำ รอการ
ระบายบนผิ ว จราจรของถนน
เศรษฐกิจ ช่วยเร่งการระบายน�ำ้ ลงสู่
คลองสาธารณะได้อย่างรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้นในช่วงที่มีฝนตกหนัก โดยมี      
ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน จ�ำนวนเงิน
37,503,870 บาท ส่งผลให้ปัญหา
น�้ ำ ท่ ว มขั ง รอการระบายของถนน
เศรษฐกิจลดลง เพิ่มความสะดวก
และความปลอดภัยให้กับผู้ที่สัญจร
บนถนนเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

63

การด�ำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม

64 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560

การบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ปริมาณน�้ำที่น�ำ
กลับมาใช้ใหม่

ปริมาณตะกอน
ลดลง

ปริมาณป่าต้นน�้ำ
ที่ได้ปลูกครบตาม
โครงการ 1 ล้านกล้า
สร้างป่าต้นน�้ำ

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ถูก
ปลดปล่อยจาก
กระบวนการ
ด�ำเนินธุรกิจลดลง

การละเมิดกฎหมาย
กฎระเบียบ หรือ
ข้อก�ำหนดทาง
ด้านสิ่งแวดล้อม

ล้าน ลบ.ม.

ร้อยละ

ต้น

ร้อยละ

ครั้ง

10.5

13

1,000,000

8

0

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอันเป็นปัจจัยพื้นฐานของการด�ำเนินธุรกิจและสังคมให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด บริษทั ฯ จึงมุง่ เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม รวมถึงความตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของทุกกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามวิสัยทัศน์และ              
พันธกิจของบริษัทฯ อันจะน�ำไปสู่ความยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจ

ความท้าทายและโอกาสในการด�ำเนินงาน

ความท้าทายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอก อาทิเช่น                     
การเปลีย่ นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม เทคโนโลยี หรือกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนการขยาย
ก�ำลังการผลิตน�ำ้ ประปาของโรงผลิตน�ำ้ ประปากระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร จากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว จึงนับเป็นความท้าทาย
ของบริษัทฯ ในการเตรียมรับกับสถานการณ์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯ ได้น�ำเทคโนโลยีเมมเบรน
ทีท่ นั สมัยและเป็นมาตรฐานทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากลมาใช้ในการผลิตน�ำ้ ประปา เพือ่ ตอบสนองกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตลอดจนการตระหนักถึงโอกาสในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

แนวทางการบริหารจัดการและผลการด�ำเนินงาน

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม โดยการบริหารจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมผ่านกิจกรรมและโครงการ
ส�ำคัญของบริษัทฯ มากมาย เช่น  โครงการ Kaizen เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ การน�ำตะกอน             
น�้ำประปามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ การน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ การปลูกป่าต้นน�้ำ และการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น  
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กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและให้ความส�ำคัญต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐาน ISO 14001:2015 และการน�ำ
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้งาน คือ ระบบ Zero Discharge โดยน�ำตะกอนที่ได้จากการผลิตน�้ำประปาไป          
รีดน�้ำออกและน�ำกากตะกอนออกไปจากกระบวนการผลิต ส่วนน�้ำที่ได้จากการรีดตะกอนจะถูกน�ำย้อนกลับเข้าไปในกระบวนการ
ผลิตใหม่ ซึ่งเท่ากับว่าตลอดการผลิตนั้นไม่มีการปล่อยน�้ำกลับลงสู่แหล่งน�้ำดิบอีกเลย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนกิจกรรม
Kaizen เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทีม่ กี ารก�ำหนดเป้าหมายและตัวชีว้ ดั การด�ำเนินงานอย่าง
ชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

กิจกรรม Kaizen เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
บริษัทฯ ก�ำหนดคุณค่าองค์กรสู่ความยั่งยืนให้พนักงานทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติ 3 ข้อ ดังนี้
   พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
   ท�ำงานเชิงรุกด้วยความคิดริเริ่ม (Proactive & Initiative)
   ท�ำงานเป็นทีม (Teamwork)

พัฒนาและปรับปรุง
อยางตอเนื่อง
(Continuous
Improvement)

ทำงานเช�งรุก
ดวยความคิดร�เร�่ม
(Proactive &
Initiative)

ทำงานเปนทีม
(Teamwork)

เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการด�ำเนินกิจกรรมทีส่ นับสนุนคุณค่าองค์กร บริษทั ฯ จึงได้รเิ ริม่ การด�ำเนินกิจกรรม Kaizen เมือ่ ปี 2557 โดย
ใช้หลักการ “ลด เลิก เปลี่ยน” ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการท�ำงาน รวมทั้งสร้างจิตส�ำนึกในการใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่า ลดความสูญเสียเวลา และพลังงานโดยสูญเปล่า

การดูแล
สิ่งแวดล้อม
การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้

กระบวนการหลักในการผลิตน�ำ้ ประปาของบริษทั ฯ ประกอบด้วย กระบวนการสูบน�ำ้ ดิบ กระบวนการเติมสารเคมี กระบวนการ
ตกตะกอน กระบวนการกรอง กระบวนการฆ่าเชือ้ และกระบวนการสูบส่ง ดังแสดงข้อมูลกระบวนการผลิตน�ำ้ ประปาตามแผนภาพ
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อาคารสารเคมี
(Chemical Dosing)

ชองรับน้ำดิบ
(Raw Water Intake)

ถังผสมเร็ว
(Rapid Mixing Tank)

ถังตกตะกอน
(Clarifier Tank)

ตะกอนดิน
(Sludge Cake)

ระบบกำจัดตะกอน
(Sludge Dewatering)

ระบบสูบจายน้ำประปาสูผู ใชน้ำ
(Water Distribution)

ตะกอนจาก
การผลิต
น้ำประปา

จากแผนภาพจะเห็นว่าของเสีย  
ที่เกิดจากกระบวนการผลิตน�้ำประปา
ของบริษทั ฯ จะมีเพียงตะกอน (Sludge)
ที่ได้จากกระบวนการตกตะกอนและ
การล้างย้อนถังกรองทราย บริษทั ฯ  ได้
มีการควบคุมดูแลและจัดการของเสีย          
ทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการผลิตน�ำ้ ประปา
อย่างเป็นระบบ ดังแสดงข้อมูลการ
จัดการของเสียในกระบวนการผลิต      
ตามแผนภาพด้านล่าง

ถังกรองทราย
(Filter)

น้ำประปา
(Treated Water)

กระบวนการ
บำบัดตะกอน

ผูรับดำเนินการ
ตามที่ไดรับอนุญาต
รับตะกอนดิน
ไปบำบัด

ตะกอนดิน

แจงขนสงวัสดุ
ที่ไมอันตราย
(ตะกอนดิน)
ออกนอกบร�เวณ
โรงงาน

ปริมาณตะกอนดินที่เกิดขึ้น (ลบ.ม.ต่อปี)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

33,300
23,492 22,552

19,750
11,040

7,627

โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี

โรงผลิตน้ำประปาบางเลน
2558

2559

2560

การน�ำของเสียมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดท�ำโครงการ
วิจยั ตะกอนน�ำ้ ประปาเพือ่ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงผลิตน�ำ้ ประปาปทุมธานี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ มูลค่าของเสียทีเ่ กิดจาก
การผลิตน�้ำประปา ซึ่งสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ในประเภทงานก่อสร้างและส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีผลิตภัณฑ์ที่
เกิดจากงานวิจยั ได้แก่ สารดูดซับฟลูออไรด์ อิฐบล็อกประสาน กระเบือ้ งปูพนื้ และกระเบือ้ งตกแต่งดินเผา บริษทั ฯ จะน�ำผลิตภัณฑ์
ที่ได้ไปท�ำการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (Prefeasibilty) งานวิจัยนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ ลดภาระในการก�ำจัด        
ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตน�้ำประปา และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยจะถูกน�ำมาสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ
และชุมชนต่อไป
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ร่วมกับ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดท�ำโครงการวิจัยตะกอนน�้ำประปาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงผลิตน�้ำประปาบางเลน
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาวิจยั ตะกอนน�ำ้ ประปาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมวางแผนโปรแกรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปัจจุบนั
อยู่ระหว่างด�ำเนินการ

การฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษทั ฯ ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ท�ำการปลูกป่าต้นน�ำ้ ในพืน้ ทีป่ า่ เสือ่ มโทรมทีเ่ ป็นแหล่งต้นน�ำ 
้ ตัง้ แต่
ปี 2554-2560 พื้นที่ 5,000 ไร่ จ�ำนวน 1,000,000 ต้น ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี   เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า
ต้นน�้ำที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน�้ำให้แก่แม่น�้ำท่าจีน ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ท�ำการส่งมอบแปลง              
ปลูกป่าครบ 5,000 ไร่ ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับไปดูแลต่ออีก 7 ปีต่อเนื่อง
บริษัทฯ มีแนวความคิดว่า “ปลูกป่าต้องได้ป่า” โดยมีความมุ่งมั่นจะติดตามผลโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการให้ต้นไม้ที่ปลูกรอดพ้นจากไฟป่าและมีการเติบโตเป็นป่าต้นน�้ำที่สมบูรณ์ บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มจัดท�ำโครงการติดตามผล          
“1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�้ำ” กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1) อบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวังไฟป่าพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า
แก่ชุมชน 2) ซ่อมแนวกันไฟที่เป็นพื้นที่เสี่ยง และ 3) กิจกรรมตรวจวัดความเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูก (สุ่มตัวอย่าง) ในบริเวณ
พื้นที่แปลงปลูกป่าโครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�้ำ  เพื่อส่งเสริมให้ป่าต้นน�้ำมีความชุ่มชื้นและฟื้นฟูให้เป็นป่าสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติได้เร็วยิ่งขึ้น และยังบรรเทาปัญหาการเกิดไฟป่าในพื้นที่
ปลายปี 2560 บริษัทฯ ได้ประสานงานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อจัดท�ำโครงการฝายชะลอน�้ำในพื้นที่
โครงการปลูกป่าเดิม เขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุร  ี วัตถุประสงค์เพือ่ ต่อยอดโครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�ำ 
้
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง โดยการสร้างความชุ่มชื้นแก่ผืนดินโครงการปลูกป่าเดิมและเป็นการให้น�้ำ
แก่ต้นไม้ที่ปลูกได้เจริญเติบโตกลายเป็นป่าต้นน�้ำที่อุดมสมบูรณ์ บริษัทฯ มีความคาดหวังว่าการด�ำเนินงานโครงการดังกล่าว              
จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการฟืน้ ฟูความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและพัฒนาคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ สังคม แก่ราษฎรทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณ
ใกล้เคียงกับพื้นที่ปลูกป่าได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น    

ภาพส่งมอบแปลงปลูกป่า

ภาพพื้นที่ปลูกป่าของบริษัทฯ

การบริหาร
จัดการน�้ำ
การใช้น�้ำแยกตามแหล่งที่มา

บริษทั ฯ ผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาให้กบั การประปาส่วนภูมภิ าคในพืน้ ที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี
โดยมีโรงผลิตน�ำ้ ประปาบางเลน จังหวัดนครปฐม และโรงผลิตน�ำ้ ประปาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นสถานทีผ่ ลิตน�ำ้ ประปาและ
ใช้แหล่งน�้ำผิวดินที่อยู่ใกล้เคียงเป็นแหล่งน�้ำดิบส�ำหรับกระบวนการผลิตน�้ำประปา ได้แก่ แม่น�้ำท่าจีนและแม่น�้ำเจ้าพระยา โดยมี
ปริมาณการใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำดังกล่าว ดังแสดงข้อมูลตามกราฟ
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ปริมาณการใช้น�้ำตามแหล่งที่มา (ลบ.ม.ต่อปี)
200,000,000

0

แมน้ำทาจีน

147,966,769

141,611,638

136,580,544

50,000,000

155,641,821

143,926,595

100,000,000

143,202,704

150,000,000

แมน้ำเจาพระยา

2558

2559

2560

ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ ใหม่

บริษัทฯ ออกแบบระบบการผลิตน�้ำประปาให้มีการน�ำน�้ำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึด
หลักการ Water Discharge Minimization ซึ่งจะไม่ปล่อยน�้ำใดๆ ให้สูญเสียไม่ว่าจะเป็นน�้ำที่แยกออกมาจากระบบก�ำจัดตะกอน
หรือน�้ำที่ผ่านกระบวนการล้างย้อนถังกรองทราย โดยมีการออกแบบระบบที่จะรวบรวมน�้ำตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
น�้ำประปามาท�ำการแยกน�้ำออกจากตะกอนเพื่อส่งกลับไปยังระบบผลิตน�้ำประปาอีกครั้ง โดยมีขั้นตอนการน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่
ดังนี้
1. ถังควบคุมสมดุลตะกอน (Sludge Balancing Tank) ซึ่งท�ำหน้าที่รับน�้ำตะกอน (Sludge) ที่เกิดจากระบบตกตะกอน
(Clarifier) ตะกอนที่รวบรวมได้ภายในบ่อจะถูกสูบไปสู่ถังเพิ่มความข้นตะกอน (Sludge Thickener Tank)
2. ถังปรับปรุงน�้ำล้างย้อน (Wash Water Tank) ท�ำหน้าที่รับน�้ำและตะกอนที่ได้จากการล้างย้อน (Back Wash) ของระบบ
กรอง ส่วนนี้จะมีน�้ำใสที่ถูกแยกออกจากตะกอนจะถูกสูบกลับเข้าสู่ระบบผลิตน�้ำประปา เพื่อเป็นการน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด เรียกว่า “Recovery Water” ส่วนตะกอนที่ข้นขึ้นจะถูกสูบผ่านเครื่องสูบตะกอนเข้าสู่ถังเพิ่มความข้นตะกอน
(Sludge Thickener Tank)
3. ระบบรีดตะกอน (Sludge Dewatering) เป็นระบบขัน้ ตอนสุดท้ายในการรีดน�ำ้ ออกจากตะกอน (Sludge) เพือ่ ท�ำให้ตะกอน     
มีความแห้งมากที่สุด อีกทั้งเป็นการน�ำน�้ำที่รีดได้ (Recovery Water) กลับมาผลิตใหม่อีกครั้งเช่นเดียวกัน
ปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการน�ำน�้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ ดังแสดงข้อมูลตามกราฟด้านล่าง

ปริมาณน�้ำน�ำกลับมาใช้ ใหม่ (ลบ.ม.ต่อปี)
10,000,000
8,138,172

7,676,329

4,232,918

2,321,816

4,000,000

2,374,004

6,000,000

2,376,339

8,000,000

2,000,000
0

โรงผลิตน้ำประปาบางเลน

2558

โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี

2559

2560
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการอนุรักษ์พลังงาน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยค�ำนึงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดจาก
กระบวนการผลิตน�้ำประปาจนถึงกระบวนการจ่ายน�้ำประปาให้กับผู้ใช้น�้ำ  ครอบคลุมโรงผลิตน�้ำประปาบางเลน จังหวัดนครปฐม
และโรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีแผนผังกระบวนการผลิตน�้ำประปา ดังแสดงข้อมูลตามแผนภาพด้านล่าง
จัดหาวัตถุดิบ

การผลิต

น้ำดิบ

การกวนเร็วและกวนชา

สารสม

การตกตะกอน

ดางทับทิม

การกรองทราย

ปูนขาว

การกำจัดเชื้อโรค

โพลิเมอร

ถังเก็บน้ำใส

การสง

การจำหนาย

การสูบสงผานระบบทอ

ถังพักน้ำชั่วคราว

ถังพักน้ำใสชั่วคราว

การสูบจายน้ำประปา

การสูบสงผานระบบทอ

การประปาสวนภูมิภาค

ผงถาน
คลอรีน

การกำจัดของเสีย

การบำบัด
ขนสง

ของเสีย/ตะกอนดิน

ฝงกลบ

บริษัทฯ ได้น�ำปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตและส่งจ่าย รวมถึงจ�ำนวนผู้ใช้น�้ำในพื้นที่ให้บริการมาประเมิน
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มีการปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ส�ำหรับปริมาณพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตในปี 2560 ของ              
โรงผลิตน�ำ้ ประปาบางเลน เท่ากับ 61,836,873 kg.CO2 และส�ำหรับโรงผลิตน�ำ้ ประปาปทุมธานี เท่ากับ 42,112,546 kg.CO2 จาก
ข้อมูลดังกล่าวมีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตน�้ำประปาของบริษัทฯ โดยพบว่าโรงผลิตน�้ำประปา
บางเลนมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2560 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ลดลงร้อยละ 15 และโรงผลิตน�้ำปทุมธานีมีการปล่อย        
ก๊าซเรือนกระจกในปี 2560 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6 ดังแสดงตามกราฟด้านล่าง

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อย (kg.CO2 ต่อปี)
8,000,000

โรงผลิตน้ำประปาบางเลน

2558
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42,112,546

39,723,274

38,860,296

0

61,836,873

2,000,000

73,083,056

4,000,000

68,081,943

6,000,000

โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี

2559

2560

บริษทั ฯ มีการก�ำหนดเป้าหมายและมาตรการในการด�ำเนินการอนุรกั ษ์พลังงานตามรายงานการจัดการพลังงานเพือ่ ลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยเนื่องมาจากอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า มีดังนี้
1. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลอดฟลูออเรสเซนต์  เป็นหลอด LED เพื่อลดการใช้พลังงาน
2. จัดท�ำแผนล้างเครื่องปรับอากาศประจ�ำปี
3. การหยุดเดินเครื่องจักรที่ไม่จ�ำเป็นต้องใช้งาน
4. ปิดแผ่นโปร่งแสงหลังคา อาคารซ่อมบ�ำรุง เพื่อลดการใช้พลังงาน
5. บ�ำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
6. การควบคุมการท�ำงานของระบบแสงสว่างบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
มาตรการทั้งหมดมีการติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถควบคุมอัตราการใช้พลังงานและ           
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงผลิตน�้ำประปาบางเลนและโรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานีให้ลดลงได้อย่างมีนัยส�ำคัญ

การอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ เห็นความส�ำคัญและตระหนักถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการจัดท�ำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน ตลอดจนการเลือกใช้เทคโนโลยีและวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อปี 2560 บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการศึกษา
ติดตัง้ Solar Rooftop บนถังน�ำ้ ใส โรงผลิตน�ำ้ ประปาบางเลน จังหวัดนครปฐม รวมถึงการก่อสร้างอาคารส�ำนักงานประหยัดพลังงาน
รูปแบบสถาปัตยกรรมสีเขียว (Green Architecture) ของโรงผลิตน�้ำประปากระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วัตถุประสงค์เพื่อลด
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ   

ผลงาน
ที่น่าภาคภูมิใจ
ยอดรายได้สุทธิ (ล้านบาท)
ลานบาท
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

ก�ำไรสุทธิ (ล้านบาท)

5,574.5

5,499.1

5,747.4

2558

2559

2560

ลานบาท
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

2,697.6

2558

2,492.5

2,680.8

2559

2560
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ปริมาณการจ่ายน�้ำประปา (ล้าน ลบ.ม.)
ลานลูกบาศกเมตร
300
271
250
200
150
100
50
0

2558

270

ปริมาณการจัดการของเสีย (ตะกอน)
ในกระบวนการผลิต (ลบ.ม.)
282

2559

2560

ค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานไฟฟ้า (ล้านบาท)
ลานบาท
600
500
400
300
200
100
0

583

2558

566

2559

9,054

522

2560

2558

2559

2560

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ล้านบาท)

2560

232

2558

274

2559

240

2560

167

150

127

103

0

รอยละ
100

4.8

80

3

2.2

2

2558

2559

2560

ความพึงพอใจลูกค้า (ร้อยละ)

4

2.3

1
0

2559

30,179

50

2,000

ลานบาท
5

คน
300
250
200
150
100
50
0

100

4,000
0

2558

หลักสูตร
200
6,554

6,000

34,532

จ�ำนวนหลักสูตรการฝึกอบรม (หลักสูตร)

8,833

8,000

53,050

จ�ำนวนพนักงานทีเ่ ข้าฝึกอบรม (คน)

จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม (ชั่วโมง)
ชั่วโมง
10,000

ตัน
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

84

82

90

2558

2559

2560

60
40
20

2558

2559

2560
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0

ปริมาณการน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ (ล้าน ลบ.ม.)
ลานลูกบาศกเมตร
12
10
8
6.6
6
4
2
0

2558

10.1

10.1

ค่าใช้จา่ ยในการบริจาคและพัฒนาชุมชน (ล้านบาท)
ลานบาท
50

41.3

40
30
20
10

2559

0

2560

10.9

11.3

2558

2559

2560

ค่าใช้จ่ายในการดูแลสิ่งแวดล้อม (ล้านบาท)

จ�ำนวนทุนการศึกษาให้กบั นักเรียนในพืน้ ทีบ่ ริการ (ทุน)

ลานบาท
5

ลานบาท
200

4

4.3

150

1.7

3

1.1

1

2558

170

170

2558

2559

2560

100

2
0

160

2559

50
0

2560

จ�ำนวนน�้ำดื่มบรรจุขวดที่ผลิตและแจกจ่าย (ขวด)
ขวด
250,000

230,016

200,000

201,576

238,884

150,000
100,000
50,000
0

2558

2559

2560

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

73

รางวัลแห่ง
ความภาคภูมิใจ
วันที่

ชื่อรางวัลและตราสัญลักษณ์

รายละเอียดรางวัล

9 กุมภาพันธ์ 2560

ได้รบั โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ของนักเรียน
ในโรงเรียนทีด่ อ้ ยโอกาส จากพลอากาศเอก ดร.ประจิน จัน่ ตอง รองนายก
รัฐมนตรี

14 มีนาคม 2560

ได้รับรางวัล Thailand Top  Company Awards 2017 ส�ำหรับองค์กร
ธุ ร กิ จ ที่ มี ผ ลการด� ำ เนิ น งานยอดเยี่ ย มในแต่ ล ะกลุ ่ ม บริ ษั ท ที่ ป ระสบ         
ความส� ำ เร็ จ ในระดั บ สู ง สุ ด ของประเทศทั้ ง ด้ า นความสามารถและ            
การบริหารจัดการในกลุม่ ประเภทอุตสาหกรรมขนส่งและสาธารณูปโภค
จากนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

28 มิถุนายน 2560

ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) คะแนนเต็ม
100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

30 พฤษภาคม 2560

ได้รบั รางวัล ESG 100 Certificate บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่มีความโดนเด่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนใน    
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and
Governance: ESG) ในกลุม่ ทรัพยากร (Resources) จากสถาบันไทยพัฒน์

18 ตุลาคม 2560

ได้รับประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยการประเมิน
“Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2017”
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ “ดีมาก”

8 พฤศจิกายน 2560

ได้รบั รางวัลหุน้ ยัง่ ยืน หรือ  Thailand Sustainability Investment (THSI)
ของบริษัทจดทะเบียน กลุ่ม 2 ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ระหว่ า ง 30,000 - 100,000 ล้ า นบาท จากตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย

4 ธันวาคม 2560

ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินในส่วนของเครดิตองค์กร
และตราสารหนี้ ระดับ AA- จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด

74 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560

เกี่ยวกับ
รายงานฉบับนี้

ที่มาของรายงาน

บริษัทฯ เริ่มจัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2554 ซึ่งได้แยกเล่มมาจากรายงานประจ�ำปี โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน
สากลของ Global Reporting Initiative (GRI-G3)  ปี 2557 ปรับปรุงรายงานเป็น GRI-G3.1 และ ปี 2559 ได้พัฒนาการจัดท�ำ
รายงานเป็น GRI-G4    
ส�ำหรับรายงานฉบับนี้ ได้จัดท�ำตามมาตรฐาน GRI-G4 แต่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาจากรายงานฉบับเดิม เพื่อรายงาน       
ผลการด�ำเนินงานขององค์กรครอบคลุมการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ สังคม และ                  
สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 และน�ำผลการด�ำเนินงานดังกล่าวมาเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยองค์การสหประชาชาติ

หลักการคัดเลือกประเด็น
1. การก�ำหนดประเด็น

บริษัทฯ พิจารณาที่มาของข้อมูลจากการประชุมหารือและการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร          
เกีย่ วกับประเด็นทีผ่ มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีม่ คี วามคาดหวังต่อความยัง่ ยืนขององค์กรทัง้ มิตเิ ศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม เพือ่ ก�ำหนด
ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อองค์กรและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน โดยมีวธิ กี ารประเมินและให้นำ�้ หนักตามเกณฑ์ทอี่ งค์กรก�ำหนด

2. การจัดล�ำดับประเด็นความส�ำคัญ

น�ำประเด็นทีไ่ ด้มาให้นำ�้ หนักคะแนนโดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดเกณฑ์ให้คะแนนตามแนวทางปฏิบตั ใิ นระบบมาตรฐาน ISO14001:2015 OHSAS18001 และบริบทการพัฒนา           
อย่างยั่งยืนขององค์กร โดยมีการจัดล�ำดับประเด็นความส�ำคัญเพื่อน�ำไปก�ำหนดเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ตามตาราง Materiality
Matrix ดังนี้
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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น้อย

ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มาก

การก�ำหนดประเด็นส�ำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560
- การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
- การบริหารจัดการน�้ำ

- การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
- ความยั่งยืนของธุรกิจ
- การบริหารความเสี่ยงองค์กร
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
- การดูแลพนักงาน
- กระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
- การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า
- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

- ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า
- ความเท่าเทียมและการเคารพสิทธิมนุษยชน
- การประเมินผลกระทบทางด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมของคูค่ า้
- ผลกระทบทางอ้อมของการท�ำธุรกิจ
- ความหลากหลายทางชีวภาพ
- การให้ความช่วยเหลือและการบริจาคเพื่อสังคม

- การสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น
- การปฏิิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทัดเทียม

น้อย

ความส�ำคัญต่อ TTW

มาก

TTW Materiality Matrix

3. ขอบเขตของรายงาน

รายงานฉบับนีเ้ พือ่ น�ำเสนอข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนขององค์กรครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ มิตเิ ศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 และน�ำผลการด�ำเนินงานดังกล่าวมาเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยองค์การสหประชาชาติ

4. ความเชื่อมั่นต่อรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานฉบับนี้ยังไม่ได้รับการตรวจรับรองรายงานจากหน่วยงานภายนอก แต่ได้รับการรับรองรายงานโดยคณะกรรมการการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกิจกรรมสัมพันธ์ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด
(มหาชน) 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต�ำบลไร่ขงิ อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ 02-019-9490-2 โทรสาร 02-420-6064 อีเมล suparat@ttwplc.com
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Global Reporting Initiative (GRI-G4)
Content Index
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.

Page

Note

SD 4-5

AR 8-9

SD 35-37

AR 21-22

SD 6-7
SD 6-7
SD 6-7
SD 6-7

AR 16
AR 16
AR 20
AR 16-20

SD 8 AR 19-20, 27
SD 44-47
AR 17
SD 10
SD 55-56

AR 29
-

SD 21-22
-

-

SD 75-76

-

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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Standard Disclosure
G4-15

Disclosure Requirements

Page

List externally developed economic, environmental and social charters, principles, or other
SD 9
initiatives to which the organization subscribes or which it endorses.
G4-16
List memberships of associations (such as industry associations) and national or internation- SD 31,33-34
al 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 SD 75-76
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.
SD 75-76
G4-20
For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the organization.
SD 75-76
G4-21
For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization.
SD 76
G4-22
Report the effect of any restatements of information provided in previous reports, and the
SD 75
reasons for such restatements.
G4-23
Report significant changes from previous reporting periods in the Scope and Aspect            
SD 75
Boundaries.
STAKEHOLDER ENGAGEMENT
G4-24
Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization.
SD 24-26
G4-25
Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage.
SD 24-26
G4-26
Report the organization’s approach to stakeholder engagement, including frequency of SD 24-26
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, SD 24-26
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.
SD 75-76
G4-29
Date of most recent previous report (if any).
SD 75
G4-30
Reporting cycle (such as annual, biennial).
SD 75-76
G4-31
Provide the contact point for questions regarding the report or its contents.
SD 76
G4-32
a. Report the ‘in accordance’ option the organization has chosen. b. Report the GRI Content
SD 76
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   SD 76
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.
GOVERNANCE
G4-34
Report the governance structure of the organization, including committees of the highest
SD 10
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
SD 10
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
SD 10
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 SD 10, 24-26
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.
SD 10, 31
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).

78 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560

Note
AR 10-11
AR 16
AR 12-14
-

-

-

AR 29,35
AR 38-47
AR 40

Standard Disclosure
G4-40
G4-41
G4-42
G4-43
G4-44

G4-45

G4-46
G4-47
G4-48
G4-49
G4-50
G4-51
G4-52
G4-53
G4-54
G4-55

Disclosure Requirements

Page

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.
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.
Report the highest governance body’s and senior executives’ roles in the development,
SD 10
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                 
SD 17
collective knowledge of economic, environmental and social topics.
a. Report the processes for evaluation of the highest governance body’s performance with
SD 33
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            SD 35-37
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 SD 35-37
risk management processes for economic, environmental and social topics.
Report the frequency of the highest governance body’s review of economic, environmental SD 35-37
and social impacts, risks, and opportunities.
Report the highest committee or position that formally reviews and approves the organization’s
SD 76
sustainability report and ensures that all material Aspects are covered.
Report the process for communicating critical concerns to the highest governance body.
SD 10
Report the nature and total number of critical concerns that were communicated to the SD 10, 31-32
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.

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

Note
AR 77-78
AR 68-69
AR 32-33
AR 39-54
AR 64,76

AR 32-33,36

AR 21-22
AR 21
AR 72
AR 82-84
AR 82-84
AR 82-84
AR 82-84

SD 33-34

AR 72-74

SD 34

AR 72

SD 34

AR 72

SD 48

AR 28

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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Standard Disclosure
G4-EC2

Disclosure Requirements

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
ASPECT: WATER
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN8
Total water withdrawal by source
G4-EN9
Water sources significantly affected by withdrawal of water
G4-EN10
Percentage and total volume of water recycled and reused
ASPECT: BIODIVERSITY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN11
Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of
high biodiversity value outside protected areas
G4-EN12
Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in
protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas
G4-EN13
Habitats protected or restored
G4-EN14
Total number of IUCN Red List species and national conservation list species with habitats
in areas affected by operations, by level of extinction risk
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
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Page

Note

SD 36-37

AR 22

-

AR 12-14
-

-

-

-

-

-

-

-

-

SD 65
SD 69
SD 69

-

SD 70
SD 42,72
SD 16, 38
SD 16

-

SD 68-69
SD 69
SD 37
SD 69

-

SD 65
-

-

-

-

SD 68
-

-

SD 70
SD 70-71
SD 70-71

-

Standard Disclosure

Disclosure Requirements

Page

Note

G4-EN19
Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions
SD 71
G4-EN20
Emissions of ozone-depleting substances (ODS)
SD 70-71
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
SD 67
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
ASPECT: TRANSPORT
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN30
Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials
for the organization’s operations, and transporting members of the workforce
ASPECT: OVERALL
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN31
Total environmental protection expenditures and investments by type
SD 48, 73
ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
SD 38
G4-EN32
Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteria
SD 38
G4-EN33
Significant actual and potential negative environmental impacts in the supply chain and
SD 40
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
SD 53
G4-LA1
Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group, gender SD 55-56
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

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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Standard Disclosure

Disclosure Requirements

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
G4-LA11
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
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SD 50
SD 51

AR 61
AR 62
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SD 53, 57
SD 53, 57
SD 53, 57
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-
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SD 53-54
SD 54

AR 38-54

-

-

SD 41
SD 38, 41
SD 40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ASPECT: CHILD LABOR
G4-DMA
G4-HR5

Generic Disclosures on Management Approach
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
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
SD 38, 41
G4-HR10
Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria
SD 38, 41
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
SD 59
G4-SO1
Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assess- SD 59-63
ments, 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
SD 33
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
SD 33-34
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

-

-

AR 56
AR 56-60
AR 65-66
AR 65-66
-

บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

-
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ASPECT: COMPLIANCE
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-SO8
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
SD 38, 41
G4-SO9
Percentage of new suppliers that were screened using criteria for impacts on society
SD 38, 41
G4-SO10
Significant actual and potential negative impacts on society in the supply chain and actions
SD 40
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
SD 38, 43
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
Generic Disclosures on Management Approach
G4-PR9
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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