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น้ำ คือ ช�ว�ต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ใฝพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการจัดการพัฒนาแหลงน้ำเปนอยางยิ่ง มีพระราชดำร�วา
น้ำคือปจจัยสำคัญตอมนุษยและบรรดาสิง่ มีชว� ต� อยางถองแท
ดังพระราชดำรัส ณ สวนจ�ตรลดา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2529 ความตอนหนึ่งวา
"…หลักสำคัญวาตองมีน้ำบร�โภค น้ำใช น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะวาช�ว�ตอยูที่นั่น
ถามีน้ำคนอยูได ถาไมมีน้ำ คนอยูไมได
ไมมีไฟฟาคนอยูได แตถามีไฟฟาไมมีน้ำคนอยูไมได…"
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คุณภาพน้ำ
คุณภาพช�ว�ต
…เราพรอมจะกาวไปดวยกัน
มีจ�ตสำนึกรวมกัน
พรอมตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม
อยางเต็มความสามารถ
เพื่อความเปนอยูที่ดี
ของทุกคนในสังคม
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ว�สัยทัศน พันธกิจ
และคุณคาองคกรสูความยั่งยืน
ว�สัยทัศน (Vision)

เปนบริษัทชั้นนำของประเทศ
ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ
พลังงาน และสิ่งแวดลอม

พันธกิจ (Mission)

เติบโตอยางมั่นคง ตอเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน
บนพื้นฐานของความสมดุลระหวางลูกคา พนักงาน คูคา ผูถือหุน
ชุมชน และสิ่งแวดลอม

คุณคาองคกร (Corporate Values)

ดำเนินธุรกิจใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจบนพื้นฐาน
ของความพึงพอใจและผลประโยชนสูงสุด
ของผูมีสวนไดสวนเสียดวยการ
พัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
ทำงานเชิงรุกดวยความคิดริเริ่ม (Proactive & Initiative)
ทำงานเปนทีม (Teamwork)
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สารจากกรรมการผูจัดการ
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ดานเศรษฐกิจ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การบร�หารความเสี่ยงและความตอเนื่องทางธุรกิจ
การบร�หารจัดการหวงโซอุปทาน
ความรับผิดชอบตอสินคาและบร�การ

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
รูจักทีทีดับบลิว
กลยุทธดานการพัฒนาอยางยั่งยืน
การประเมินสาระสำคัญ
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
ประเด็นความยั่งยืน

48

ดานสังคม
การจางงาน การดูแลพนักงาน และการพัฒนาบุคลากร
อาช�วอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
การมีสวนรวมพัฒนาชุมชน

66

ดานสิ่งแวดลอม
การบร�หารจัดการดานสิ่งแวดลอม
กระบวนการผลิตสินคาและบร�การที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
การบร�หารจัดการน้ำ
การเปลี่ยนเแปลงสภาพภูมิอากาศและอนุรักษพลังงาน

77

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ
ป 2561
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Global Reporting Initiative
(GRI-Standard) Content Index
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สารจาก

กรรมการ
ผูจัดการ

ปี 2561 ทีผ่ า่ นมา ถือเป็นอีกปีทภี่ าคองค์กรธุรกิจต่างตืน่ ตัว และให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนิน
ธุรกิจที่ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกรอบมาตรฐานของความยั่งยืน
ในระดับสากลที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ เช่น การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals : SDGs) กรอบการรายงานความยัง่ ยืนสากล (GRI Standard)
ยิ่งท�ำให้ขีดขั้นของความยั่งยืนมีความเข้มข้นและส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงบวกมากยิ่งขึ้น
ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งต้องพึ่งพาทรัพยากรน�้ำ เราตระหนักถึงความส�ำคัญ
ตั้งแต่วันแรกที่เปิดด�ำเนินกิจการว่าต้องส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้น้อยที่สุด เราได้
ออกแบบกระบวนการผลิตน�้ำประปาที่ไม่มีการสูญเสียน�้ำในขั้นตอนของกระบวนการผลิต (Zero
Discharge) และไม่มีการปล่อยของเสียใดๆ ลงสู่แหล่งน�้ำ หรือแม้แต่ตะกอนน�้ำประปาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต บริษทั ฯ ได้รว่ มกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการ
สารและของเสียอันตราย (ศสอ.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยโครงการศึกษาวิจยั และพัฒนา
สิง่ แวดล้อมแหลมผักเบีย้ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ร่วมกันศึกษาและพัฒนาให้สามารถน�ำตะกอน
น�้ำประปาไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น สารดูดซับฟลูออไรด์ อิฐบล็อกประสาน กระเบื้องปูพื้น/ตกแต่ง
เป็นต้น ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ จะได้ร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ให้บริการในการน�ำตะกอนน�้ำประปา
ดังกล่าว มาร่วมกันสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างคุณค่าร่วมกันตามแนวทาง CSV (Creating
Shared Value) กันต่อไป
ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ที่บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจคู่ขนานไปกับกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง
โดย CSR ในแบบของบริษัทฯ ไม่ใช่เพียงกิจกรรมที่ท�ำตามกระแส หรือหวังผลตอบรับเป็นชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ (Reputation & Image) เท่านั้น แต่เราท�ำเพราะเราเห็นถึง “คุณค่าและผลกระทบ”
(Value & Impact) ของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น โดยมีการท�ำเป็น “กระบวนการ (Process) ที่ต่อเนื่อง”
เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากร และเน้นการปลูกฝังให้อยู่ในหน้าที่ โดยจะเห็นได้ว่า
ล้วนเป็นกระบวนการที่อยู่ในสายงานและการปฏิบัติงานปกติของเราทั้งสิ้น ซึ่งหากจะวัดกันถึง
ผลลัพธ์ที่ฉาบฉวยและรวดเร็วคงจะไม่ตอบโจทย์ แต่ส�ำหรับบริษัทฯ ที่ต้องการได้ประโยชน์จาก
การท�ำ CSR ทัง้ ในบริบททีต่ อบโจทย์ ความยัง่ ยืน และช่วยให้ธรุ กิจคงอยูไ่ ด้ในระยะยาวร่วมกับสังคม
ชุมชม และสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น น่าจะเป็นนิยามที่ชัดเจนกว่าของ CSR ในแบบ TTW
ในนามของบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมแรง
กายแรงใจ สานต่อพันธกิจ และความตั้งใจของบริษัทฯ ในการด�ำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตอย่างมีคุณค่า มั่นคง และยั่งยืน

วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์
กรรมการผู้จัดการ
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต่อเนือ่ งเป็น
ปีที่ 7 เริ่มด�ำเนินการเมื่อปี 2555 ซึ่งได้แยกเล่มมาจากรายงาน
ประจ�ำปี โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting
Initiative (GRI-G3) ปี 2557 ปรับปรุงรายงานเป็น GRI-G3.1 และ
ปี 2559 - 2560 ได้พัฒนาการจัดท�ำรายงานเป็น GRI-G4 ส�ำหรับ
รายงานฉบับนี้ ได้จัดท�ำตามมาตรฐาน GRI-Standard ในระดับ
ตัวชี้วัดหลัก (Core)

เนื้อหาของรายงาน

เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมประเด็นที่ส�ำคัญและ
ประเด็นด้านความยั่งยืนอื่นๆ รวม 13 ประเด็นหลัก ซึ่งไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายงานฉบับก่อน
หน้า ดังนี้
1. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2. การบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
3. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
4. ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
5. การจ้างงาน การดูแลพนักงาน และการพัฒนาบุคลากร
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
7. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
8. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9. ประเด็นความยั่งยืน
10. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
11. กระบวนการผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม
12. การบริหารจัดการน�้ำ
13. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการอนุรักษ์
พลังงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แสดงความมุ่งมั่นในการก�ำหนด
เป้าหมายและแสดงผลการด�ำเนินงานที่สนับสนุนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development
Goals: SDGs) ในรายงานฉบับนี้ด้วย

ขอบเขตของรายงาน

ขอบเขตเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมการด�ำเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 เพื่อรายงานผลการ
ด�ำเนินงานขององค์กรครอบคลุมการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
ขององค์กรทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
และน�ำผลการด�ำเนินงานดังกล่าวมาเชื่อมโยงกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดย
องค์การสหประชาชาติ ครอบคลุมการด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ่าย
น�้ำประปาทั้ง 5 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่นครปฐม-สมุทรสาคร พื้นที่
ปทุมธานี-รังสิต จังหวัดปทุมธานี นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และนิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะซิ ตี้
(จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง)

การรับรองรายงาน

รายงานฉบับนี้ยังไม่ได้รับการตรวจรับรองรายงานจาก
หน่วยงานภายนอก แต่ได้รบั การรับรองรายงานโดยคณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562

ช่องทางการติดต่อ

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)
30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต�ำบลไร่ขิง
อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ 02-019-9490-2
โทรสาร 02-420-6064
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Suparat@ttwplc.com
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รู้จัก ทีทีดับบลิว
ห่วงโซ่ธุรกิจ

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภคตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ
โดยการด�ำเนินธุรกิจบ�ำรุงรักษาระบบผลิตน�ำ้ ประปา ธุรกิจผลิตน�ำ้
ประปา ธุรกิจบ�ำบัดน�้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน�้ำ รวมถึงธุรกิจ
อื่นๆ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะ “เป็นบริษัทชั้นน�ำของประเทศในการ
ด�ำเนินธุรกิจเกีย่ วกับน�ำ้ พลังงาน และสิง่ แวดล้อม” ตามวิสยั ทัศน์
ขององค์กร รวมถึงน�ำเทคโนโลยีเมมเบรนมาใช้ในกระบวนการ
ผลิตน�้ำประปา โดยใช้การกรองแบบ Ultra Filtration (UF)
เทคโนโลยี นี้ นั บ เป็ น มาตรฐานระดั บ โลกเช่ น เดี ย วกั บ ที่ ใ ช้ ใ น
สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และสหภาพยุโรป รองรับความต้องการใช้
น�้ำประปาภายในประเทศเป็นหลัก

ประเภทธุรกิจ

บริษัท

ก�ำลังการผลิต
(ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

ผลิตน�ำ้ ประปา บ�ำบัดน�้ำเสีย

01 ธุรกิจบ�ำรุงรักษาระบบผลิต
น�้ำประปา

บริษัท ไทยวอเตอร์โอเปอเรชั่นส์
จ�ำกัด

02 ธุรกิจผลิตน�้ำประปา
03 ธุรกิจบ�ำบัดน�้ำเสียและ
ปรับปรุงคุณภาพน�้ำ

-

-

68.0

63,411,369

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)

540,000

-

-

3,763,090,086

บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด

488,000

-

98.0

1,832,871,292

บริษัท ไทยวอเตอร์โอเปอร์เรชั่นส์
จ�ำกัด รับจ้างผลิตน�้ำประปาและ
บ�ำบัดน�้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี และนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง

50,400

4,500

-

76,172,089

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)
รับจ้างผลิตน�้ำประปาและบ�ำบัด
น�ำ้ เสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

48,000

18,000

-

253,576,224

-

-

25.31

9,069,796,528

04 ธุรกิจอื่นๆ
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
(มหาชน) บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุน
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานอืน่ ๆ ร้อยละ 25.31
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รายได้
(บาท)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

อยุธยา
นครปฐม

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
ผลิตน�้ำประปาและบ�ำบัดน�้ำเสีย

โรงผลิตน�้ำประปาบางเลน
ผลิตน�้ำประปา

ปทุมธานี

โรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานี
ผลิตน�้ำประปา

สมุทรสาคร

โรงผลิตน�้ำประปากระทุ่มแบน
ผลิตน�้ำประปา

ชลบุรี, ระยอง

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี
ผลิตน�้ำประปาและบ�ำบัดน�้ำเสีย
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
ผลิตน�้ำประปา

บริษทั ทีทดี บั บลิว จ�ำกัด ( มหาชน ) (TTW) ได้จดทะเบียนจัดตัง้ ภายใต้ชอื่ บริษทั น�ำ้ ประปาไทย จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 11 กันยายน 2543
ต่อมาในปี 2549 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชน เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 3,990 ล้านบาท และเปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั ทีทดี บั บลิว
จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับและจัดหุ้นสามัญของ TTW อยู่ในกลุ่มทรัพยากร หมวดธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภค TTW ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่นครปฐมสมุทรสาคร TTW ได้รับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นระยะเวลา 25 ปี ให้ใช้น�้ำ
จากแม่น�้ำท่าจีนในการผลิตน�้ำประปา โดยมีโรงผลิตน�้ำประปาตั้งอยู่ ต�ำบลบางระก�ำ อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ TTW
ได้ท�ำสัญญาซื้อขายน�้ำประปากับ กปภ. เป็นเวลา 30 ปี เริ่มจ่ายน�้ำตามสัญญาให้กับ กปภ.ในพื้นที่ อ�ำเภอนครชัยศรี อ�ำเภอสามพราน
อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และอ�ำเภอกระทุ่มแบน อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2547
ในปี 2558 TTW ได้ดำ� เนินการก่อสร้างโรงผลิตน�ำ้ ประปาแห่งที่ 2 ที่ ต�ำบลคลองมะเดือ่ อ�ำเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร แล้วเสร็จใน
เดือนมิถุนายน 2560 โดยมีก�ำลังการผลิตเริ่มต้นที่ 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 กรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อนุญาตให้ TTW เพิ่มก�ำลังการผลิตน�้ำประปาจากโรงผลิตน�้ำประปาแห่งที่ 2 เพิ่มขึ้น
ในเขตอ�ำเภอกระทุ่มแบน อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ การก่อสร้างงานโครงสร้างเป็นการก่อสร้างที่สามารถรองรับ
การขยายก�ำลังการผลิตในอนาคตได้ถึง 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ณ ปัจจุบัน TTW มีก�ำลังการผลิตน�้ำประปาสูงสุดรวม 2 แห่ง
จ�ำนวน 540,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
นอกจากการมีสัญญาผลิตน�้ำประปาให้ กปภ. ในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาครแล้ว TTW ได้ปรับเปลี่ยนลักษณะ
การประกอบธุรกิจ ด้วยการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการเข้าซื้อสิทธิการบริหารและจัดการน�้ำประปาและน�้ำเสียใน
นิคมอุตสาหกรรม และการลงทุนในหุ้นกับบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าโดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ำกัด

บริษทั ประปาปทุมธานี จ�ำกัด (PTW) เป็นบริษทั ย่อยของ TTW โดยมีการลงทุนร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท (การประปา
ส่วนภูมภิ าคร้อยละ 2) ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาให้กบั กปภ. ในพืน้ ทีป่ ทุมธานี-รังสิต โดยมีรปู แบบสัญญาเป็นสัญญาให้
สิทธิผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาอายุสัญญา 25 ปี PTW เริ่มด�ำเนินกิจการนับตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีก�ำลังการผลิตจ�ำนวน
488,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีปริมาณรับซื้อน�้ำขั้นต�่ำจาก กปภ. 358,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ำกัด

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ำกัด (TWO) เป็นบริษัทย่อยของ TTW มีผู้ถือหุ้น คือ TTW ถือหุ้นร้อยละ 68 และ PTW ถือหุ้น
ร้อยละ 32 ประกอบธุรกิจในการบริหารและจัดการระบบผลิตและจ่ายน�้ำประปาและระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ให้กับ TTW และ PTW
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง TWO ได้รับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 จาก SGS Yarsley ในด้านการให้บริการเดินระบบบ�ำรุงรักษาและบริหารจัดการโครงการ
ผลิตน�้ำประปาในพื้นที่ ปทุมธานี ธรรมศาสตร์ และรังสิต และในปี 2561 ได้ขยายการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ใน
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

TTW ได้ซื้อสิทธิในการผลิตน�้ำประปาและการบ�ำบัดน�้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (BIE) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจาก
บริษัท ที่ดินบางปะอิน จ�ำกัด เป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2552 โดยมีก�ำลังการผลิตน�้ำประปา 48,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน และสามารถท�ำการบ�ำบัดน�้ำเสียได้ 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติโครงการย้ายสถานีสูบน�้ำดิบบางปะอิน โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
2558 บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญา Engineering, procurement and construction (EPC) กับบริษัท ช. การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) ในการ
ด�ำเนินงานก่อสร้างโครงการย้ายสถานีสูบน�้ำดิบที่บางปะอิน และได้ด�ำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ในเดือนเมษายน 2560 เพื่อ
เพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพและความต่อเนื่องในการผลิตน�้ำประปา
การด�ำเนินงานของโครงการ BIE นั้น เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรและยังเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ให้กับ
บุคลากรของ TTW ในการที่จะเป็นผู้ให้บริการโดยตรงกับลูกค้า เพื่อปูทางไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นบริษัทชั้นน�ำของประเทศ
ในการด�ำเนินธุรกิจน�้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม”

การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น

ในปี 2554 TTW ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (CKP) ซึ่งเป็น Holding Company ทีเ่ ข้าลงทุน
ในบริษัทต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า โดย CKP มีการลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมที่ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า 3 กลุ่มธุรกิจรวม 7 บริษัท ดังนี้
ธุรกิจโครงการไฟฟาพลังน้ำ
บร�ษัท เซาทอีสท เอเซ�ย
เอนเนอรจ� จำกัด (SEAN)
รอยละ 56
บร�ษัท ไซยะบุร� พาวเวอร
จำกัด (XPCL) รอยละ 37.5
บร�ษัท ไฟฟาน้ำง�ม 2 จำกัด
(NN2) รอยละ 75

ธุรกิจโครงการไฟฟาระบบ
Cogeneration

ธุรกิจโครงการไฟฟา
พลังแสงอาทิตย

บร�ษัท บางปะอิน
โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)
รอยละ 65

บร�ษัท บางเขนชัย จำกัด
(BKC) รอยละ 100
บร�ษัท เช�ยงรายโซลาร
จำกัด (CRS) รอยละ 30
บร�ษัท นครราชสีมา โซลาร
จำกัด (NRS) รอยละ 30

ปัจจุบนั TTW ถือหุน้ CKP ในสัดส่วนร้อยละ 25.31 ของทุนจดทะเบียน 9,240 ล้านบาท โดยมีมลู ค่าการลงทุนทัง้ สิน้ 4,228 ล้านบาท
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บมจ. ทีทีดับบลิว
ทุนจดทะเบียน 3,990 ล้านบาท
ทุนช�ำระแล้ว 3,990 ล้านบาท

ร้อยละ 98*

ร้อยละ 68

บจก. ประปาปทุมธานี
ทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท
ทุนช�ำระแล้ว 1,200 ล้านบาท

บจก. ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์
ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท
ทุนช�ำระแล้ว 60 ล้านบาท

ร้อยละ 25.31
บมจ. ซีเค พาวเวอร์
ทุนจดทะเบียน 9,240 ล้านบาท
ทุนช�ำระแล้ว 7,370 ล้านบาท

ร้อยละ 32
หมายเหตุ : *การประปาส่วนภูมิภาคถือหุ้นใน บจก. ประปาปทุมธานี ร้อยละ 2

สัดส่วนผู้ถือหุ้น (ณ วันที่

28 ธันวาคม 2561 )
TTW เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีผู้ถือหุ้นหลัก ได้แก่ บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) และนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี
สัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จ�ำนวนหุ้น

หุ้น (ร้อยละ)

1,036,500,000

25.98

1

บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

2

บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)

774,077,400

19.40

3

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

769,777,100

19.29

4

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด

204,740,666

5.13

5

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

141,136,600

3.54

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้วยวิสัยทัศน์ “เป็นบริษัทชั้นน�ำของประเทศในการด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน�้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” และคุณค่า
องค์กรทีม่ งุ่ เน้นความพึงพอใจและประโยชน์สงู สุดของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน ภายใต้พนั ธสัญญา “คุณภาพน�ำ้ คุณภาพ
ชีวติ ” ร่วมกับนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บริษทั ฯ ได้วางกลยุทธ์หลักในการด�ำเนินธุรกิจโดยผ่านกระบวนการบริหารความ
เสีย่ ง และการประเมินผลกระทบของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน พร้อมทัง้ ก�ำหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตาม
และประเมินประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อน�ำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ 4 ด้าน ดังนี้

1

การบริหารจัดการน�้ำอย่างครบวงจร

ในฐานะผู้ผลิตน�้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย บริษัทฯ ได้ก�ำหนดความสามารถหลักขององค์กร
(Core Competency) ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ ความเป็นมืออาชีพในการบริหาร
จัดการน�้ำอย่างครบวงจร ได้แก่ การบริหารจัดการน�้ำดิบ การผลิตน�้ำประปา และการบ�ำบัดน�้ำเสีย

2

3

การพัฒนา 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

การแก้ไขปัญหาทรัพยากรน�้ำแบบบูรณาการ

บริษทั ฯ มีเป้าหมายทีจ่ ะสร้างความยัง่ ยืนในการด�ำเนิน
ธุรกิจครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
2.1 ด้านเศรษฐกิจ
ก�ำลังการผลิตน�้ำประปา
การขยายธุรกิจน�้ำประปาไปยังประเทศ
		 เพื่อนบ้าน
2.2 ด้านสังคม
การพัฒนาความรูแ้ ละศักยภาพของพนักงาน
คุณภาพชีวิตของชุมชน
2.3 ด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการของเสีย
การใช้พลังงาน

4

12

เนื่องจากน�้ำเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน�้ำประปา
รวมถึงปัจจุบันมีปัญหาเรื่องคุณภาพน�้ำและการขาดแคลน
น�้ำเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญในการสร้างความ
ร่วมมือแก้ไขปัญหาน�ำ้ ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ กลางน�ำ้ และปลายน�ำ้ เพือ่
เป็นการแก้ไขปัญหาน�้ำอย่างยั่งยืน
3.1 ต้นน�้ำ
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตามผล โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�ำ้
3.2 กลางน�้ำ
การผลิตน�ำ้ ประปาด้วยระบบ Zero Discharge
การน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่
3.3 ปลายน�้ำ
สร้างความตระหนักการอนุรักษ์น�้ำ

การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง CSV (Creating Shared Value) เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกัน
ระหว่างบริษัทฯ กับสังคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

การด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การด�ำเนินธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ สังคมและสิ่งแวดล้อมจะต้องเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กันด้วย
กระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม การน�ำเทคโนโลยีเมมเบรนทีไ่ ด้รบั การยอมรับระดับสากลมาใช้ในกระบวนการผลิต การส่งมอบ
สินค้าและบริการทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล การใช้ทรัพยากรอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า การพัฒนาของเสียจากกระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
การน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ การประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประหยัดน�้ำ รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม
และชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเกิดเป็นชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป
เนื่องจากการบริหารจัดการด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมีความหลากหลายของประเด็นและกลุ่มผู้มีสว่ นได้เสีย ในปี 2561 บริษทั ฯ
จึงได้มกี ารทบทวนโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน นอกเหนือจากการมีคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนแล้ว
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ คณะท�ำงานพัฒนากระบวนการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รวมถึงการทบทวน
ประเด็นต่างๆ โดยก�ำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และผลการด�ำเนินงานแต่ละประเด็นอย่างชัดเจนมากขึ้น โดยการประเมินหรือวัดคุณค่า
จะพิจารณาทั้งด้านตัวเลขทางการเงินและคุณค่าที่ไม่ใช่ตัวเลขของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสิ่งแวดล้อมในภาพรวม

การบริหารจัดการน�้ำอย่างครบวงจร
เป้าหมาย

ความเป็ น มื อ อาชี พ ในการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ อย่ า งครบวงจรทั้ ง การดู แ ลจั ด การน�้ ำ ดิ บ
น�้ำประปา และน�้ำเสีย

การด�ำเนินงาน

ด�ำเนินการผลิตน�้ำประปาและบ�ำบัดน�้ำเสียเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ผู้ใช้น�้ำที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการน�้ำดิบให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ
ต่อความต้องการและได้มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ปริมาณน�้ำดิบ และน�้ำประปามีความเพียงพอต่อการผลิตและความต้องการของลูกค้า
คุณภาพน�้ำดิบได้ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด และคุณภาพน�้ำประปาและน�้ำที่ได้จากการ
บ�ำบัดได้ตามมาตรฐานคุณภาพ
ความต่อเนื่องในการให้บริการน�้ำประปาแก่ลูกค้า

ผลการด�ำเนินงาน

ก�ำลังการผลิตน�้ำประปาในฐานะภาคเอกชนสูงสุดในประเทศ จ�ำนวน 1,076,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้ใช้น�้ำด้านปัญหาคุณภาพและการส่งมอบน�้ำประปา

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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การพัฒนา 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย

ความยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม

การด�ำเนินงาน

บริหารจัดการปริมาณการจ่ายน�้ำประปาควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
พนักงานและชุมชน รวมถึงการใช้ทรัพยากร น�้ำ และพลังงานอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

ตัวชี้วัด

2.1 ด้านเศรษฐกิจ
ก�ำลังการผลิตน�้ำประปา
ธุรกิจน�้ำประปาของบริษัทฯ ขยายตัวไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
2.2 ด้านสังคม
ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน
2.3 ด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการของเสีย
การใช้พลังงาน

ผลการด�ำเนินงาน
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

ก�ำลังการผลิตน�้ำประปาในฐานะภาคเอกชนสูงสุดในประเทศ จ�ำนวน 1,076,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
จ�ำนวนชั่วโมงการอบรมพนักงาน จ�ำนวน 4,719 ชั่วโมง
ชุมชนมีรายได้จากการผลิตน�้ำดื่มบรรจุขวด จ�ำนวน 124,000 บาท
จ�ำนวนทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่บริการ จ�ำนวน 230 ทุน คิดเป็นเงิน จ�ำนวน
690,000 บาท
ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินการก่อสร้างอาคารเรียนและระบบน�ำ้ แก่โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม
ต�ำบลนาโคก อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ตะกอนน�้ำประปาโรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานีลดลง จ�ำนวน 1,192 ตัน

การแก้ไขปัญหาทรัพยากรน�้ำแบบบูรณาการ
เป้าหมาย

ปัญหาคุณภาพน�้ำและการขาดแคลนน�้ำลดลง

การด�ำเนินงาน

ความร่วมมือลดปัญหาคุณภาพน�้ำและการขาดแคลนน�้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น
ชมรมเรารักแม่น�้ำท่าจีน ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 และชุมชน เป็นต้น

ตัวชี้วัด

ปริมาณและคุณภาพน�้ำดิบ
ปริมาณและคุณภาพน�้ำประปา
การร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นด้านคุณภาพน�้ำและการขาดแคลนน�้ำ

ผลการด�ำเนินงาน

ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นด้านคุณภาพน�้ำและการขาดแคลนน�้ำจากลูกค้า
และชุมชน

การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป้าหมาย

ธุรกิจของบริษัทฯ มีความยั่งยืน ควบคู่กับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียดีขึ้น

การด�ำเนินงาน

การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง CSV (Creating Shared Value)
เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับสังคม โดยการน�ำตะกอนน�้ำประปาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ เพื่อลดภาระในการก�ำจัดของเสียและสร้างอาชีพแก่ชุมชน

ตัวชี้วัด

ปริมาณตะกอนน�้ำประปา
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยทดลอง
ชุมชนที่ได้รับประโยชน์

ผลการด�ำเนินงาน

ตะกอนน�้ำประปาโรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานีลดลง จ�ำนวน 1,192 ตัน
จ�ำนวนผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากการวิจยั ทดลอง จ�ำนวน 4 ประเภท ได้แก่ 1) สารดูดซับฟลูออไรด์
2) อิฐบล็อกประสาน 3) กระเบื้องปูพื้น และ 4) กระเบื้องตกแต่ง
จ�ำนวนชุมชนที่ได้ท�ำการส�ำรวจข้อมูล จ�ำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ 1) ชุมชนต�ำบลบางระก�ำ
อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 2) ชุมชนต�ำบลบ้านปทุม อ�ำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
และ 3) ชุมชนต�ำบลนาโคก อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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การประเมินสาระส�ำคัญ

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการประเด็นความยัง่ ยืน โดยมีกระบวนการประเมินและจัดล�ำดับความส�ำคัญอ้างอิงตาม
กรอบการรายงานความยั่งยืนสากล Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standard ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการรวบรวมและ
ประเมินประเด็นความยั่งยืนผ่านการวิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ประเด็นที่องค์กรใน
อุตสาหกรรมเดียวกันให้ความส�ำคัญ ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้ความส�ำคัญ ประเด็นที่ระดับสากลให้ความส�ำคัญ
รวมถึงการน�ำแนวทางการด�ำเนินงานตามกลยุทธ์และปัจจัยความเสีย่ งของบริษทั ฯ ทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
มาประกอบการประเมินความส�ำคัญของประเด็นความยั่งยืน

ขั้นตอนการประเมินสาระส�ำคัญ

1. การวิเคราะห์ประเด็น
ท�ำการวิเคราะห์ประเด็นความยัง่ ยืนตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของบริษทั ฯ ครอบคลุมการด�ำเนินงานตัง้ แต่การจัดหาวัตถุดบิ การผลิต
และการส่งมอบ การใช้สินค้าและบริการประกอบการวิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. การระบุประเด็น
ก�ำหนดประเด็นความยัง่ ยืนทีม่ สี าระส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และมีความส�ำคัญต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยค�ำนึงถึง
สถานการณ์ปัจจุบันครอบคลุมประเด็นใหม่ที่อาจเพิ่มขึ้นและปรับลดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้อง
3. การประเมินล�ำดับความส�ำคัญ
จัดเรียงล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นความส�ำคัญโดยหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบท�ำการส�ำรวจความคาดหวังจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
แต่ละด้านครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่อาจได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
4. การรับรองผลการประเมิน
น�ำผลการประเมินล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นความส�ำคัญน�ำเสนอต่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การรับรองผลการ
ประเมินดังกล่าว

16
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การทบทวนและปรับปรุงประเด็นส�ำคัญของปี 2561

เพิ่มประเด็นความต่อเนื่องการด�ำเนินธุรกิจเป็นประเด็นส�ำคัญ
ผนวกรวมประเด็นการร่วมพัฒนาคู่ค้าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ผนวกรวมประเด็นการตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบ
ต่อสินค้าและบริการ
ผนวกรวมประเด็นการดูแลพนักงานและความเท่าเทียมกันและการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของการ
จ้างงาน การดูแลพนักงาน และการพัฒนาบุคลากร
ผนวกรวมประเด็นความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความยั่งยืนของธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นความยั่งยืน
ผนวกรวมประเด็นการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ การดูแลสิง่ แวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ประเด็นความยั่งยืนที่น�ำเสนอในรายงาน
ประเด็นความส�ำคัญ

รายละเอียด

หัวข้อที่น�ำเสนอในรายงาน

หน้า

ความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การร่วมแก้ไขปัญหา

การมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

20

ความยั่งยืนของธุรกิจ

การสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นความยั่งยืน

23

การก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี

การด�ำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล หน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความโปร่งใส
และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

25

การบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อม การป้องกันการเกิดเหตุและ
การระงับเมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉิน เพือ่ ให้ธรุ กิจด�ำเนินไป
ได้อย่างไม่หยุดชะงัก

การบริ ห ารความเสี่ ย ง
และความต่ อ เนื่ อ งทาง
ธุรกิจ

29

การร่วมพัฒนาคู่ค้า

การมีสว่ นร่วมกับคูค่ า้ เพือ่ พัฒนาศักยภาพของคูค่ า้
และบริษัทฯ ควบคู่กัน รวมถึงการหาโอกาสใหม่
ทางธุรกิจ

การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทาน

33

ความรับผิดชอบในการผลิตสินค้าและบริการที่ดี
แก่ลูกค้า การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และ
ผลกระทบจากสินค้าและบริการของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบต่อสินค้า
และบริการ

41

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่คุณค่า
ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าและบริการ
การตอบสนองความ
ต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจกับลูกค้า

18

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

ประเด็นความส�ำคัญ

รายละเอียด

หัวข้อที่น�ำเสนอในรายงาน

หน้า

การบริหารจัดการบุคลากร แรงงานสัมพันธ์ การ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพนักงาน นโยบายและ
กระบวนการเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน

การจ้ า งงาน การดู แ ล
พนักงาน และการพัฒนา
บุคลากร

48

อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของพนักงาน

การดูแลสุขภาพที่ดีของพนักงาน ความปลอดภัย
รวมถึ ง สภาพแวดล้ อ มที่ ดี ใ นการท� ำ งานของ
พนักงาน

อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัยของพนักงาน

54

การมีส่วนร่วมพัฒนา
ชุมชน

การมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมของชุมชน การช่วยแก้ไข
ปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
รวมถึ ง การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน

การมี ส ่ ว นร่ ว มพั ฒ นา
ชุมชน

59

การบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม

การมี ส ่ ว นร่ ว มดู แ ลและอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร การบริหาร
จั ด การของเสี ย และการใช้ ท รั พ ยากรให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการควบคุมกระบวนการ
ด�ำเนินงานไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อนุรักษ์ของ
ส่วนรวม

การบริ ห ารจั ด การด้ า น
สิ่งแวดล้อม

66

กระบวนการผลิตสินค้า
และบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

การบริ ห ารจั ด การกระบวนการผลิ ต สิ น ค้ า และ
บริการของบริษทั ฯ ทีจ่ ะไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม

กระบวนการผลิ ต สิ น ค้ า
และบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

70

การบริหารจัดการน�้ำ

การบริหารจัดการน�ำ้ ในการด�ำเนินธุรกิจ และการบริหาร
จัดการน�้ำร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน�้ำและการขาดแคลนน�้ำ

การบริหารจัดการน�้ำ

71

การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศและการอนุรกั ษ์
พลังงาน

การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการด�ำเนิน
ธุรกิจ และการบริหารจัดการพลังงาน

การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศและการอนุรกั ษ์
พลังงาน

73

การดูแลพนักงาน
ความเท่าเทียมกันและ
การเคารพสิทธิมนุษยชน

การจัดการของเสีย
และวัสดุเหลือใช้
การดูแลสิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นความรับผิดชอบทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ เนือ่ งจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้
มีความต่อเนื่องและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ท�ำการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบในกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
เพื่อระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ รวมถึงประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก เพื่อทราบถึงความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนและคัดกรองประเด็นที่มีนัยส�ำคัญให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลด
ผลกระทบทีอ่ าจส่งผลให้ธรุ กิจหยุดชะงัก เนือ่ งจากแต่ละกระบวนการด�ำเนินธุรกิจมีความส�ำคัญต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียแตกต่างกัน บริษทั ฯ
ได้ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 6 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

การสื่อสาร/
การมีส่วนร่วม

พนักงาน

1. กิจกรรมผู้บริหารพบ
พนักงาน
2. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
3. กิจกรรมข้อเสนอแนะ
(Kaizen)
4. การแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการโรงผลิต
น�้ำประปา
5. การอบรมพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร
ในระดับผู้บริหารและ
พนักงาน
6. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน
7. กิจกรรมสัปดาห์ความ
ปลอดภัยและสร้างเสริม
สุขภาพ
8. กิจกรรมและข่าวสาร
ด้านความปลอดภัย
9. การสื่อสารผ่านช่องทาง
ต่างๆ
10. การรับฟังข้อร้องเรียน
และข้อคิดเห็นพนักงาน
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

ความคาดหวัง
1. การจ่ายค่าตอบแทน
และสวัสดิการทีเ่ หมาะสม
2. ความปลอดภัยในการ
ท�ำงาน
3. การพัฒนาความรู้และ
ศักยภาพของตนเอง
4. การแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ
5. ความเท่าเทียมและ
ความเป็นธรรม
6. ความมั่นคง และความ
ก้าวหน้าในอาชีพ
7. สภาพแวดล้อมที่ดี
ในการท�ำงาน

การตอบสนอง

ผลลัพธ์

1. การจ่ายค่าตอบแทนที่
1. สถิติการเกิดอุบัติเหตุถึง
เหมาะสมและเป็นธรรม
ขั้นหยุดงานเป็นศูนย์
2. การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน 2. อัตราการปรับต�ำแหน่ง
อย่างเป็นธรรม
ภายในเมื่ออัตราว่าง
3. เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 450
และปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน
(ปี 2560 จ�ำนวน 2 คน
4. การส่งเสริมและพัฒนา
ปี 2561 จ�ำนวน 11 คน)
ศักยภาพพนักงาน
5. การหมุนเวียนต�ำแหน่งเพื่อ
เสริมสร้างทักษะ
6. การปรับต�ำแหน่งภายใน
เมื่ออัตราว่าง
7. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
8. การปรับปรุงเครื่องแต่งกาย
พนักงาน
9. การฝึกอบรมหลักสูตรความ
ปลอดภัยและซ้อมแผน
ฉุกเฉินตามแผนงานที่
ก�ำหนดอย่างต่อเนื่อง
10. จัดตั้งชมรมกีฬา ได้แก่
ชมรมเดินวิ่ง แบดมินตัน
และฟุตบอล

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

การสื่อสาร/
การมีส่วนร่วม

ผู้ถือหุ้น/
นักลงทุน

1. การประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี
2. รายงานประจ�ำปี
3. การรายงานผลการ
ด�ำเนินงานรายไตรมาส
4. การจัดกิจกรรมบริษัท
จดทะเบียนพบนักลงทุน
5. การเชิญนักลงทุนเยีย่ มชม
กระบวนการผลิต
6. การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ขององค์กร

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

1. ก�ำกับกิจการอย่างโปร่งใส 1. ผลการด�ำเนินงานของ
เป็นธรรม และตรวจสอบได้
องค์กรเติบโตอย่าง
2. จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม
ต่อเนือ่ ง
3. เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 2. ติดรายชือ่ “หุ้นยั่งยืน”
ครบถ้วน และทันเวลา
ปี 2561 หรือ Thailand
4. ก�ำหนดให้มนี กั ลงทุนสัมพันธ์
Sustainability
เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
Investment (THSI)
สร้างความสัมพันธ์กับ
2018
นักลงทุน
3. ผลการประเมินการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีใน
“ระดับดีมาก”
4. รางวัล ESG 100 ปี 2561
5. ติดรายชื่อ Thaipat ESG
Index 2018
6. ติดรายชื่อ “ดัชนีหุ้น
ยั่งยืน” ปี 2561 หรือ
THSI Index 2018
7. ได้รับรางวัล “ดีเด่น”
โครงการประกาศรางวัล
รายงานความยั่งยืน

ลูกค้า

1. การประชุมตามวงรอบ
ที่ได้ก�ำหนดไว้
2. การสื่อสารผ่านช่องทาง
ต่างๆ
3. การเข้าพบเพือ่ รับฟังปัญหา
และรับเรื่องร้องเรียน
4. การปรับปรุงสถานที่
ท�ำงานของลูกค้า
5. การเชิญเยี่ยมชม
กระบวนการผลิต
6. การสนับสนุนทุนการศึกษา
แก่บุตรลูกค้า
7. ให้บริการข้อมูลคุณภาพ
น�ำ้ ดิบ คุณภาพน�ำ้ ประปา
และเอกสารต่างๆ ตาม
ช่องทางที่เหมาะสม
8. การสนับสนุนการวางท่อ
น�ำ้ ประปาและเพิม่ แรงดัน
9. การเชิญร่วมกิจกรรมกับ
บริษัทฯ
10. การจัดประชุมนอก
สถานที่
11. การส�ำรวจความพึงพอใจ
12. สนับสนุนการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพการท�ำงานแก่
ลูกค้า

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

1. ความรับผิดชอบต่อสินค้า 1. คะแนนความพึงพอใจ
และบริการ
ของลูกค้าร้อยละ 95.37
2. การผลิตน�้ำประปาให้มี
2. ปริมาณการจ่ายน�ำ้ ประปา
คุณภาพดีกว่ามาตรฐาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.98
3. การขยายการผลิต โดยการ
ก่อสร้างโรงผลิตน�้ำประปา
แห่งทีส่ อง และน�ำเทคโนโลยี
ทันสมัยมาใช้ในการผลิต
น�้ำประปา
4. จัดตั้งหน่วยงานดูแลลูกค้า
และผู้ใช้น�้ำรายใหญ่

ความคาดหวัง

การตอบสนอง

ผลลัพธ์

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

21

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

การสื่อสาร/
การมีส่วนร่วม

คู่ค้า/
ผู้ส่งมอบ

1. การสื่อสารผ่านช่องทาง
ต่างๆ
2. การเยีย่ มชมกระบวนการ
ผลิตของคู่ค้า/ผู้ส่งมอบ
3. การประชุมหารือแนวทาง
การปรับปรุง
4. การร่วมแก้ไขปัญหาของ
คู่ค้า
5. การร่วมกิจกรรมต่างๆ

1. การปฏิบัติตามเงื่อนไข 1. การช�ำระค่าสินค้าภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนด
ทางการค้า
2. การปฏิบัติตามข้อตกลง 2. การปฏิบัติตามนโยบาย
การจัดซื้อจัดหา
อย่างเป็นธรรม
3. การร่วมพัฒนาคู่ค้าด้วย
3. การมีส่วนร่วมในการ
การแนะน�ำ ให้ความรู้
แก้ไขปัญหา
ความเข้าใจในการพัฒนา
4. การส่งเสริมและจัด
วัตถุดิบให้ได้สูงกว่าที่
กิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานก�ำหนด
5. ความสัมพันธ์ที่ดี
4. มีนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน และส่งเสริม
การปฏิบัติ

ชุมชน/
สังคม

1. การจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น
2. การเชิญเยีย่ มชมโครงการ
ปลูกป่าต้นน�้ำ
3. การเชิญเยี่ยมชม
กระบวนการผลิต
4. การสนทนา พูดคุย และ
เยี่ยมเยียนชุมชน
5. การร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในการด�ำเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม
6. การส�ำรวจความคิดเห็น
และรับเรื่องร้องเรียน
ต่างๆ

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

1. บริษทั ฯ มีสว่ นร่วมในการ
อนุรักษ์พลังงานและ
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน
สิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อมภายใน
2. การด�ำเนินธุรกิจโดย
องค์กร
ไม่สร้างผลกระทบทางลบ
การจัดท�ำโครงการ/
สู่ส่งิ แวดล้อม
กิจกรรมอนุรกั ษ์และแก้ไข
3. บริษทั ฯ มีสว่ นร่วมในการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ภายนอกองค์กร
การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
การประชุม พูดคุย กับ
หน่วยงานด้านสิง่ แวดล้อม
การร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในการด�ำเนิน
กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม 1. การจัดท�ำโครงการ/

2.

3.

4.
5.
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ความคาดหวัง

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

การตอบสนอง

ผลลัพธ์
1. ส่งมอบวัตถุดิบที่มี
คุณภาพได้ร้อยละ 100
2. ส่งมอบวัตถุดิบให้ทัน
เวลาได้ร้อยละ 100
3. ไม่มขี อ้ ร้องเรียนจากคูค่ า้ /
ผู้ส่งมอบ
4. ธุรกิจขององค์กรและ
คู่ค้า/ผู้ส่งมอบเติบโต
ควบคู่กัน

1. การสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ ป็น 1. การยอมรับจากชุมชน
และสังคม
สาธารณประโยชน์
2. การจัดตั้งหน่วยงานดูแล 2. ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมจากชุมชนและ
และสร้างความสัมพันธ์กับ
สังคม
ชุมชน
3. ไม่มีข้อร้องเรียนจาก
3. การจัดสรรงบประมาณ
ชุมชน
ในการช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาสังคม
4. การสร้างพนักงานจิตอาสา
เพื่อท�ำงานที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม
5. การยกระดับคุณภาพชีวิต
และสร้างอาชีพแก่ชุมชน
6. ลงพื้นที่ส�ำรวจปัญหา
และความต้องการชุมชน
รอบโรงผลิตน�้ำประปา
และสถานีสูบน�้ำดิบ
7. จัดท�ำโครงการร่วมกับชุมชน
1. ปลูกจิตส�ำนึกด้านการลดใช้
พลังงานและทรัพยากร
ธรรมชาติ
2. ก�ำหนดเป้าหมายการท�ำงาน
ในการควบคุมต้นทุน
การผลิต ได้แก่ ค่าไฟฟ้า
และสารเคมี
3. กระบวนการผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น
การใช้นำ�้ ในกระบวนการผลิต
แบบ Zero Discharge
4. การจัดท�ำโครงการวิจัย
ตะกอนจากน�้ำประปา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมและ
สร้างอาชีพแก่ชุมชน
5. จัดท�ำโครงการประหยัดน�้ำ
ประหยัดไฟร่วมกับชมรม
เรารักแม่น�้ำท่าจีน
จังหวัดนครปฐม

1. ไม่มีข้อร้องเรียนด้าน
สิ่งแวดล้อมจากสังคม
ชุมชน และภาครัฐ
2. พนักงานมีความตระหนัก
เกี่ยวกับการใช้พลังงาน
และทรัพยากรภายใน
ส�ำนักงานผ่านกิจกรรม
Kaizen
3. ค่าใช้จ่ายการใช้สารเคมี
ของโรงผลิตน�้ำประปา
ปทุมุ ธานีลดลงร้อยละ 25
4. รางวัล ESG100
5. ติดรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน”

ประเด็นความยั่งยืน
การตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development
Goals : SDGs) บริษัทฯ ได้นำ� ประเด็นความยั่งยืนของบริษัทฯ ผนวกเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและสอดคล้องตามกรอบสหประชาชาติ

ประเด็นความยั่งยืน

เป้าหมายของบริษัทฯ

SDGs

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

สร้างวัฒนธรรมการด�ำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ
แก่พนักงานทุกระดับ

การบริ หารความเสี่ยงและความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
และไม่ส่ ง ผลกระทบต่ อการด� ำ เนิ นธุ ร กิ จ ของบริ ษั ทฯ และผู ้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

บริหารจัดการความเสี่ยงคู่ค้าไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ

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

ไม่มีข้อร้องเรียนด้านคุณภาพสินค้าและบริการจากลูกค้าและ
ผู้ใช้น�้ำ

การจ้างงาน การดูแลพนักงาน และ
การพัฒนาบุคลากร

อัตราการลาออกของพนักงานลดลง
ศักยภาพของพนักงานเพิ่มขึ้น

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของพนักงาน

พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง
ไม่มีอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
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ประเด็นความยั่งยืน

เป้าหมายของบริษัทฯ

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น
ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน

การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

สร้างคุณค่าร่วมระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความร่วมมือที่ดีจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ประเด็นความยั่งยืน

ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการรักษาคุณค่าสูงสุดแก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และไม่มีข้อร้องเรียน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมจากการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปริมาณการใช้สารเคมีและพลังงานไฟฟ้าลดลง
ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

การบริหารจัดการน�้ำ

ส่งมอบน�้ำประปาที่มีคุณภาพ เพียงพอ และต่อเนื่องแก่ลูกค้า
และผู้ใช้น�้ำ
บริหารจัดการการใช้น�้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้น�้ำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการอนุรักษ์พลังงาน

24

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการ
ผลิตลดลง

SDGs

ด้านเศรษฐกิจ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้การก�ำกับดูแลการด�ำเนินกิจการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้การด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยยึด
หลักบรรษัทภิบาล ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการก�ำกับดูแล
กิจการของบริษัทฯ ให้ไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากลอยู่บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี ดังนี้
1. ความตระหนักในภาระหน้าที่ (Accountability) กล่าวคือ ผูท้ มี่ หี น้าทีต่ า่ งๆ ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยส�ำนึกรับผิดชอบอย่างแท้จริง
มีความมุ่งมั่นต่อผลสัมฤทธิ์ของส่วนรวม และยังต้องท�ำให้ดีที่สุดไม่ใช่ท�ำเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่าท�ำแล้ว
2. ความรับผิดชอบ (Responsibility) เกิดขึน้ จากการก�ำหนดภารกิจของแต่ละฝ่ายไว้อย่างชัดเจนว่า ใครต้องท�ำอะไร และท�ำอย่างไร
การก�ำหนดภารกิจจะช่วยให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว ไม่เกิดความซ�้ำซ้อน และเกิดการแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าที่ของ
แต่ละฝ่าย ส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น
3. ความยุติธรรม (Fairness) ความยุติธรรมในการด�ำเนินธุรกิจนั้น เริ่มตั้งแต่การวางนโยบายเพื่อให้บุคลากรแต่ละฝ่ายปฏิบัติ
ต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้นโยบายและหลักการที่ชัดเจน
4. ความโปร่งใส (Transparency) ความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา อาทิเช่น การเปิดเผยงบการเงินที่น�ำเสนอต่อผู้ถือหุ้น
5. มุง่ สูค่ วามเป็นเลิศ (Excellency) ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาแก่บคุ ลากรในทุกระดับตลอดจนการเสริมสร้างโอกาสการท�ำงาน
ในทุกด้านเพื่อมุ่งไปสู่ความส�ำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรโดยรวม
บริษทั ฯ ก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างชัดเจน เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั ติ าม
หลักบรรษัทภิบาลทีก่ ำ� หนดไว้ รวมทัง้ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ ปลูกจิตส�ำนึกแก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ เพือ่ ส่งเสริม
ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
1. เพือ่ ส่งเสริมให้การปฏิบตั งิ านภายในองค์กรเป็นไปด้วยความโปร่งใส น่าเชือ่ ถือ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล
2. เพือ่ ส่งเสริมให้บคุ ลากรทุกระดับภายในองค์กรมีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และมีสว่ นร่วมในการท�ำ
กิจกรรมร่วมกัน เพื่อปลูกจิตส�ำนึกและสนับสนุนให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

ลักษณะการด�ำเนินงาน

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี ก ารควบคุ ม ดู แ ลการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระเบียบปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน และสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับบริษทั จดทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance
Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลให้การก�ำกับดูแลกิจการให้ทดั เทียมมาตรฐานสากลอย่างต่อเนือ่ ง
สร้างระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวิสัย
ทัศน์ของบริษัทฯ ที่จะเป็นบริษัทชั้นน�ำของประเทศในการด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน�้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
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คณะกรรมการบริษัท

ก�ำกับดูแลให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ให้ค�ำปรึกษาและกลั่นกรองเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องบรรษัทภิบาล
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมบรรษัทภิบาล
รายงานการด�ำเนินการด้านบรรษัทภิบาลเสนอ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ฝ่ายจัดการ

โครงสร้างคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบรรษัทภิบาล จ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

2. นายไพรัช เมฆอาภรณ์

กรรมการบรรษัทภิบาล

3. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ (1)

กรรมการบรรษัทภิบาล

4. นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์

กรรมการบรรษัทภิบาล และเลขานุการ

หมายเหตุ (1) นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติก�ำหนดขอบเขตและอ�ำนาจของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลไว้ ดังนี้
1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่างๆ และฝ่ายบริหารเพือ่ ให้เป็นไปตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากลและ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างสม�่ำเสมอ
4. มอบนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะท�ำงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรายงานผลการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
5. มีอ�ำนาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
นโยบายบรรษัทภิบาล
1. คณะกรรมการบริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างมูลค่าเพิม่ แก่กจิ การของบริษทั ฯ ในระยะยาว โดยจะก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานด้วยความ
รอบคอบ และระมัดระวังตามก�ำลังความสามารถ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย พร้อมก�ำกับดูแลมิให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�ำในฐานะกรรมการของคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
3. คณะกรรมการบริษทั จะด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจะเปิดเผยข้อมูลแก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่ายอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และทันเวลา
4. คณะกรรมการบริษทั จะด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงความเสีย่ งอยูเ่ สมอ โดยจะด�ำเนินการให้มกี ารควบคุม และบริหารความเสีย่ ง
อย่างเหมาะสม
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5. คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคณะกรรมการ
บริษัทจักต้องเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับจรรยาบรรณ รวมถึงปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้บริหาร และพนักงานตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการของบริษัทฯ
6. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปีเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ

บริษทั ฯ ท�ำการปรับปรุงคูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการตามหลักเกณฑ์ CGR (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ที่มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันและ
มีความเป็นสากล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการฯ มาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 โดยมีประเด็นส�ำคัญ ดังนี้

1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่กฎหมายหรือ
หน่วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
2. หลีกเลีย่ งการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วข้องทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทฯ
3. ในกรณีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท
อนุมัติ หรือมีลักษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ในอ�ำนาจการพิจารณาของฝ่ายจัดการ ต้องผ่านการสอบทานและ
ให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน�ำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น
4. ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่
คณะกรรมการบริษทั อนุมตั ดิ ว้ ยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอกและค�ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
5. ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. การสรรหาคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอตามที่บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการ
เสนอชื่อกรรมการ และจากท�ำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกราย ไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น หรือ
กรรมการอิสระ เพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากการออกจากต�ำแหน่ง
ตามวาระและเพื่อน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่กรรมการครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้
2.1 ความหลากหลายทางเพศ อายุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็นโดยใช้
Director Qualifications and Skills Matrix ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามข้อก�ำหนดทางกฎหมาย ประกาศของ
ตลท. และ ก.ล.ต. และข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป็นไปตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ
2.2 ประวัติการท�ำงานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษทั ฯ ก�ำหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการต้องประเมินตนเอง
รายปี เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องคณะกรรมการ และร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพือ่ ปรับปรุง
แก้ไขผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเห็นชอบให้แบบประเมินผลคณะกรรมการ ที่ผ่านการสอบทานโดย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
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ส�ำหรับกระบวนการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั นัน้ จะพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และจะด�ำเนินการจัดส่งแบบประเมินให้คณะกรรมการ
ทุกท่าน เพือ่ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านและส่งกลับมายังบริษทั ฯ เพือ่ วิเคราะห์ผลการประเมินเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่
รับทราบและหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

4. นโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบนพืน้ ฐานของความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เมือ่ เปรียบเทียบ
กับค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน รวมถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท
และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ
ชุดย่อยด้วย แล้วน�ำเสนอขอรับการอนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง จะต้อง
รายงานไว้ในรายงานประจ�ำปีและงบการเงินของบริษัทฯ

5. หลักการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัทฯ ก�ำหนดองค์ประกอบค่าตอบแทนเป็น 2 ส่วนมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ค่าตอบแทนรายปี (Annual Fee) ประกอบด้วย
1.1 ค่าตอบแทนประจ�ำ (Retainer fee)
เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ก็ตาม โดยพิจารณาจาก
ผลประกอบการ และความสามารถในการด�ำเนินงานตามเป้าหมาย
			 1.2 ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee)
เป็นค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยให้กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมในแต่ละครัง้ โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมเท่านัน้
ส่วนที่ 2 ค่าตอบแทนตามผลการด�ำเนินงาน (Incentive Fee / Bonus)
เป็นค่าตอบแทนพิเศษทีจ่ า่ ยให้กรรมการปีละครัง้ โดยเชือ่ มโยงกับมูลค่าทีส่ ร้างให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เช่น ผลก�ำไรของบริษทั ฯ
หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริตตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา123/5 ก�ำหนดความรับผิดส�ำหรับบุคคล
ที่ให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระท�ำการเพื่อหรือในนาม
ของนิติบุคคล ไม่ว่าจะมีอ�ำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ก�ำหนดไว้ดังนี้
1. ปฏิบตั ติ ามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้ กฎระเบียบและข้อบังคับ
ของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
จากบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา
3. ไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมือ่ พบเห็นการกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายการทุจริตคอร์รปั ชันทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ และบริษทั ในกลุม่ โดยถือเป็น
หน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
5. การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเที่ยว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระท�ำการ หรือละเว้นกระท�ำ
การใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระท�ำที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้ รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมี
การกระท�ำดังกล่าวด้วย ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่พบเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

28

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำคูม่ อื หลักการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ เป็นแนวปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องแก่คณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ และมีการทบทวนหลักธรรมาภิบาลเพือ่ การพัฒนาปรับปรุงการด�ำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ
ให้ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งคณะท�ำงานได้ทบทวนแล้วพบว่า หลักธรรมาภิบาลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
นอกจากนี้ยังได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อน�ำมาก�ำหนดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ ในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส�ำคัญ และจริงจังกับ
การลดปัญหาคอร์รัปชันในประเทศ
บริษัทฯ มีการส่งเสริมความรู้ด้านการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดอบรมให้ความรู้ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
เน้นการสร้างจิตส�ำนึกแก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน โดยจัดท�ำเล่มคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อ
เป็นแนวทางการด�ำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ โดยท�ำการบรรจุเนื้อหาดังกล่าวไว้เป็นหัวข้อหนึ่งในการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ รวมถึงการปรับเลื่อนระดับของบุคลากรปัจจุบัน ตลอดจนมีการสื่อสารผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่าน “ระบบ Lotus
Note”) พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเวบไซต์ของบริษัทฯ หมวดด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การประเมินหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียนไทยประจ�ำปี 2561 (Corporate Governance Reporting of Thai
Listed Companies 2018 : CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ ”ดีมาก” เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

การบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกขั้นตอนการด�ำเนินงานทั่วองค์กร ตั้งแต่ขั้นตอนการวางกลยุทธ์
การปฏิบัติงาน และการลงทุนด�ำเนินธุรกิจใหม่ๆ พร้อมทั้งเสริมสร้างความตระหนักรู้และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
เพือ่ ให้ความเสีย่ งขององค์กรในแต่ละประเด็นสามารถบริหารจัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นเกณฑ์ทยี่ อมรับได้ โดยฝ่ายจัดการจะต้องผลักดัน
แผนการด�ำเนินงานต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติได้และเกิดผลส�ำเร็จ โดยแต่ละฝ่ายงานจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงานและรายงานผล
ในทุกไตรมาส เพือ่ รายงานต่อคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง (Risk Management Officer : RMO) และสรุปรายงานประชุมความเสีย่ ง
ในแต่ละไตรมาส เพื่อน�ำไปรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) หรือ กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม บริษทั ฯ จะต้องมีการทบทวนตัวเองอยูเ่ สมอ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างมูลค่าเพิม่ แก่บริษทั ฯ
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ทุกภาคส่วน และรองรับการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่มีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น
บริษทั ฯ มีคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ งซึง่ มีกรรมการผูจ้ ดั การเป็นประธาน ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดโครงสร้างและผูร้ บั ผิดชอบ พิจารณา
และอนุมตั นิ โยบาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารความเสีย่ ง และแผนการจัดการความเสีย่ ง รวมทัง้ ทบทวนความเสีย่ งและติดตามความเสีย่ ง
ทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้

ประเมินความเสี่ยง
และโอกาส

โดยประเมินจากโอกาส
และผลกระทบที่อาจเกิดข�้น

ระบุความเสี่ยง

โดยรายงานแกหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน

รายงานและเฝาติดตาม
ผลการบร�หารความเสี่ยง

โดยการประชุมรายไตรมาสของ
คณะผูบร�หารและคณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

กำหนดมาตรการ
จัดการและการแกไข

โดยประเมินจากขอเท็จจร�ง
และสภาพแวดลอมของ
ความเสี่ยงนั้นๆ

สรางความตระหนัก
และสื่อสารดานความเสี่ยง

โดยการปฐมนิเทศ และอบรมแก
พนักงานทุกคน และประชาสัมพันธ
ผานชองทางที่เหมาะสม
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ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ทบทวนทะเบียนความเสี่ยงองค์กรและปรับปรุงรายการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกให้เป็นปัจจุบนั เพราะเหตุการณ์ตา่ งๆ มีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการบริหารจัดการความเสีย่ งองค์กร
ตามกรอบงานการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ต่างๆ ให้ความเสี่ยงในแต่ละเรื่องสามารถลดความเสี่ยงจากความเสี่ยงสูงมากเป็น
ความเสี่ยงน้อย และถ้าสามารถด�ำเนินการให้ลดลงจนบริษัทฯ ยอมรับความเสี่ยงต่างๆ ได้โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ 2) ความเสีย่ งด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม 3) ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ (Emerging Risk) และ 4) ความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชน
โดยการจัดท�ำทะเบียนความเสี่ยงที่ประกอบด้วยรายการความเสี่ยงและมีมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการจัดการและติดตาม
ผลการด�ำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนงานที่ได้จัดท�ำไว้อย่างต่อเนื่อง

ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
ความเสี่ยง :
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ
ประเด็น :
ปริมาณการจ่ายน�้ำไม่เป็นไปตาม
แผนธุรกิจของบริษัทฯ

การจัดการ :

เพิ่มปริมาณการรับซื้อน�้ำขั้นต�่ำของการประปาส่วนภูมิภาค
ศึกษา ส�ำรวจ วิเคราะห์ และประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในเรื่องปริมาณความต้องการใช้น�้ำในพื้นที่
ให้บริการในปัจจุบัน และ/หรือ พื้นที่ศักยภาพในอนาคต

ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ผลิตน�้ำประปารายอื่นทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณ
การจ่ายน�้ำของบริษัทฯ ในพื้นที่ให้บริการ
วิเคราะห์ความผิดปกติของปริมาณการจ่ายน�ำ้ ของบริษทั ฯ
บริหารจัดการในการดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์หลัก และ
ระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกัน
2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

คุณภาพน�้ำประปาไม่เป็นไป
ตามสัญญาซื้อ-ขายน�้ำประปา

ก�ำหนดแผนงานการเฝ้าระวัง และตรวจติดตามอย่าง
เหมาะสม
ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น กรมชลประทาน การประปานครหลวง การประปา
ส่วนภูมิภาค และส�ำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 5

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความสามารถในการเพิ่มธุรกิจ
น�้ำประปา และที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจน�้ำ

การติดตามข้อมูลข่าวสาร และแสวงหาโอกาสในการลงทุน
ธุรกิจที่เกี่ยวกับน�้ำของหน่วยงานภาครัฐ
ด�ำเนินการศึกษาเพื่อหาพื้นที่ลงทุนทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ ตามล�ำดับโครงการ Ongoing project,
Study project และ Lead project
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ความเสี่ยง :

ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประเด็น :

การจัดการ :

1. ความเสี่ยงด้านบุคลากร

ความไม่ต่อเนื่องในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน
การขยายธุรกิจของบริษัทฯ

จัดท�ำแผนการพัฒนาความรู้ ค่าตอบแทน ส�ำหรับพนักงาน
ที่มีศักยภาพสูง (High Potential) ให้มีความแตกต่างจาก
พนักงานทั่วไป

2. ความเสี่ยงด้านชุมชน

ชุมชนร้องเรียนประเด็น
ผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ

ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน
จัดท�ำแผนกิจกรรมหรือโครงการร่วมกับชุมชน เพื่อแก้
ปัญหาหรือสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน อาทิเช่น โครงการ
วิจัยตะกอนน�้ำประปาและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และ
โครงการประหยัดน�้ำ ประหยัดไฟ ร่วมกับชมรมเรารัก
แม่น�้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม

3. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

คุณภาพและปริมาณน�้ำดิบใน
แม่นำ�้ ท่าจีนและแม่นำ�้ เจ้าพระยา
มีคุณภาพต�่ำและไม่เพียงพอ

การน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้ระบบการผลิตน�้ำประปา
แบบ Zero Discharge
การน�ำเทคโนโลยีเมมเบรนมาใช้ในการผลิตน�้ำประปา
โดยใช้การกรองแบบ Ultra Filltration (UF) สามารถขจัด
สิ่งปนเปื้อน เชื้อโรค ไวรัส และแบคทีเรีย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้น�้ำประปาสะอาดและปลอดภัย
ยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยลดสารเคมีในกระบวนการผลิตอีกด้วย

ความเสี่ยง :

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
ประเด็น :

การจัดการ :

1. ความเสี่ยงจากเกิดอุทกภัย
ในพื้นที่การให้บริการ

สาเหตุของความเสี่ยงเกิดจาก
ปัญหาการบริหารจัดการน�้ำ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ส่งผลให้ปริมาณ
การจ่ายน�้ำประปาต�่ำกว่า
เป้าหมาย

ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กรมชลประทาน
การประปานครหลวง ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 5
ติดตามข้อมูลการระบายน�้ำของกรมชลประทาน

2. ความเสี่ยงจากคลอรีน
ในกระบวนการผลิตรั่วไหล
รุนแรง

สาเหตุของความเสี่ยงเกิดจาก
วัสดุ อุปกรณ์ทใี่ ช้ในกระบวนการ
จ่ายคลอรีนช�ำรุดเสียหาย
เกิดอุบตั เิ หตุในระหว่างขนส่ง
คลอรีนเข้าห้องเก็บคลอรีน และ
เกิดจากข้อผิดพลาดในระหว่าง
พนักงานปฏิบัติงานกับคลอรีน
ส่งผลให้พนักงานได้รบั อันตราย
รุนแรงจากการสูดดมก๊าซคลอรีน
และฟุ้งกระจายรอบๆ บริเวณ
โรงงานและพื้นที่ใกล้เคียง

ฝึกซ้อม ทบทวน การปฏิบัติงานกับคลอรีนอย่างปลอดภัย
และการใช้อุปกรณ์ระงับเหตุคลอรีนรั่วไหล (Emergency
Kit-B)
จัดท�ำแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุ
คลอรีนรั่วไหลรุนแรง
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ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ประเด็น :

ความเสี่ยง :

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

การถูกร้องเรียนจากลูกค้าหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีด�ำเนิน
ธุรกิจร่วมกับคู่ค้าที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน อาทิเช่น การใช้
แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าว
และการบังคับใช้แรงงาน เป็นต้น

การจัดการ :

จัดท�ำแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของคู่ค้า (Supplier Code
of Conduct) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของคู่ค้าในการด�ำเนิน
ธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ
ก�ำหนดการประเมินคู่ค้าด้านสิทธิมนุษยชน อาทิเช่น
การใช้แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าว และการบังคับใช้
แรงงาน เป็นต้น

การสื่อสารระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการสื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งแก่พนักงานทุกคนอย่างสม�ำ่ เสมอ ตัง้ แต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
การสือ่ สารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมพนักงานและผูบ้ ริหาร
ตลอดจนการก�ำหนดให้ความเสี่ยงเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทุกหน่วยงานต้อง
พิจารณาระหว่างการวางแผนงานประจ�ำปี เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงาน
ของระบบรายงานและควบคุมความเสีย่ งจะเป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้ องค์กร

4. เหตุการณว�กฤติ
3. เหตุการณฉุกเฉินรุนแรง

ความต่อเนื่องการด�ำเนินธุรกิจ

2. เหตุการณผิดปกติขั้นตน

บริษัทฯ จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน ชื่อว่า การจัดการเหตุการณ์
(Incident Management Manual) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ท�ำให้การปฏิบตั งิ าน
กลับคืนสู่สภาวะปกติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและ
ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการจัดการเหตุการณ์ ด้วยกระบวนการทีร่ วดเร็ว
เหมาะสมตามสถานการณ์ โดยแบ่งความรุนแรงออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

1. เหตุการณเพื่อทราบ

คูม่ อื ฉบับนี้ กล่าวถึงรายละเอียดแนวทางการปฏิบตั แิ ละการควบคุมสถานการณ์สำ� หรับเหตุการณ์ เพือ่ ทราบ ผิดปกติขนั้ ต้น ฉุกเฉิน
รุนแรง และเหตุการณ์วกิ ฤติ โดยแสดงล�ำดับขัน้ ตอนต่างๆ ทีพ่ นักงานต้องปฏิบตั เิ มือ่ เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว ซึง่ คูม่ อื ฉบับนีม้ งุ่ เน้นวิธปี ฏิบตั ิ
เพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิต ป้องกันความเสียหาย ระงับและควบคุมสถานการณ์โดยรวม เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น ในปี 2561 ไม่มี
สถานการณ์ผิดปกติ ฉุกเฉินรุนแรง และเหตุการณ์วิกฤติเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.

ครอบคลุมการจัด
จำแนกประเภทตาม
ความรุนแรง
ของเหตุการณ
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2.

ว�ธ�การจัดการ
เหตุการณ

3.

กระบวนการจัดการ
เหตุการณและการ
ตอบสนองตอ
สภาวะฉุกเฉิน

4.

การสืบสวนหา
สาเหตุของเหตุการณ
และการรายงาน
เหตุการณ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ตลอดสายโซ่อุปทานของบริษัทฯ ตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำได้มีการด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับคู่ค้าที่มีความหลากหลายทั้ง
ขนาดธุรกิจประเภทของกลุม่ งาน มูลค่าการจัดหา และความเสีย่ ง โดยบริษทั ฯ มีการบริหารจัดการสายโซ่อปุ ทานผ่านแนวทางการปฏิบตั ิ
อย่างยั่งยืนของคู่ค้าและใช้กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ค�ำนึงถึงการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของ
คู่ค้า (Environmental, Social and Governance : ESG) ส่งผลให้บริษัทฯ และคู่ค้ามีความพร้อมในการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทางด้านสาธารณูปโภค ตลอดจนสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งได้
แสดงห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจการผลิตน�้ำประปาของบริษัทฯ ตามแผนภาพด้านล่าง
การจัดหาวัตถุดิบ

กระบวนการผลิต

การสงมอบสินคา

การบร�การ

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

คู่ค้า
พนักงาน
ชุมชน
สิ่งแวดล้อม

พนักงาน
ลูกค้า
คู่ค้า
ผู้ถือหุ้น
ชุมชน
สิ่งแวดล้อม

พนักงาน
ลูกค้า
ผู้ถือหุ้น
ชุมชน
สิ่งแวดล้อม

ลูกค้า
พนักงาน
ชุมชน
สิ่งแวดล้อม

ประเด็น
ผลกระทบ

สิทธิมนุษยชน
การปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรม
การทุจริตคอร์รัปชัน
การร่วมพัฒนาคู่ค้า
คุณภาพชีวิต
การดูแลสิ่งแวดล้อม

สิทธิมนุษยชน
การปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน
สุขภาพและความ
ปลอดภัย
การใช้พลังงานและ
ทรัพยากร
มลภาวะและการ
จัดการของเสีย
การทุจริตคอร์รัปชัน
การเปิดเผยข้อมูล
การก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี
การดูแลสิ่งแวดล้อม

สิทธิมนุษยชน
การปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน
สุขภาพและความ
ปลอดภัย
การทุจริตคอร์รัปชัน
การเปิดเผยข้อมูล
การก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี

สิทธิมนุษยชน
ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าและบริการ
คุณภาพชีวิต
การดูแลสิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีบทบาทส�ำคัญในการ
ขับเคลือ่ นธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึง่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียแต่ละกลุม่ เองต่างก็มคี วามคาดหวังต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ แตกต่าง
กันออกไป การเข้าถึงและการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะช่วยลดความเสี่ยงจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่ง
สามารถจ�ำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

33

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารจัดการกระบวนการผลิตน�้ำประปาไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดล้อม เพื่อลดความเสี่ยงจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งได้แสดงการชี้บ่งผลกระทบในกระบวนการ
ผลิตน�้ำประปาตามแผนภาพด้านล่าง

S
ความร้อนจาก
แสงแดด
การพลัดตกน�้ำ
และอันตราย
จากเครื่องจักร
และอุปกรณ์

En

เครื่องจักรช�ำรุด
เสียหาย
และท่อแตก
ท่อรั่ว

การใช้ไฟฟ้า
น�้ำมันหล่อลื่น
และเสียงจาก
เครื่องจักร

การกวนเร็ว
E

S
สัมผัสสารเคมี
ความร้อนจาก
แสงแดด
การพลัดตกน�้ำ
และบาดเจ็บ
จากการขนย้าย
บรรจุภัณฑ์

สารเคมีหกรั่วไหล
ปนเปื้อนน�้ำ และ
เครื่องจักรช�ำรุด
เสียหาย

การตกตะกอน
E

S
ความร้อนจาก
แสงแดด
การพลัดตกน�้ำ
และบาดเจ็บจาก
เชือก หรือสลิง

S

การสูบน�้ำดิบ
E

เครื่องจักรช�ำรุด
เสียหาย

En
การใช้ไฟฟ้า
และสารเคมี

En
ตะกอนเหลว

สัมผัสสารเคมี
อุปกรณ์ระบบ
บาดเจ็บจาก
จ่ายคลอรีนช�ำรุด
เครื่องจักร หรือ
เสียหาย
อุปกรณ์ และ
บาดเจ็บจากการ
ขนย้ายบรรจุภัณฑ์

S

En
ก๊าซที่เกิดจาก
คลอรีน

การจัดการของเสีย
E

การจัดการของเสีย เครื่องรีดตะกอน
และรถบรรทุก
ช�ำรุด
เฉี่ยวชน

S

การจัดการของเสีย
E

ผลกระทบจาก
เสียงดัง และ
บาดเจ็บจาก
เครื่องจักร

ปั๊มสูบส่ง
สูบจ่ายน�้ำช�ำรุด
เสียหาย ท่อแตก
และท่อรั่ว

En
การใช้ไฟฟ้า
สารเคมีในการ
ก�ำจัดตะกอน
และน�้ำมันจาก
รถบรรทุก

En
การใช้ไฟฟ้า
และเสียงดังจาก
เครื่องจักร

S หมายถึง ด้านสังคม (Social)
E หมายถึง ด้านเศรษฐกิจ (Economic)
En หมายถึง ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
การกรอง
E

En

ความร้อนจาก เครื่องจักรช�ำรุด เสียงจากประตูน�้ำ
แสงแดด
เสียหาย และวัสดุ
เปิดปิด
การพลัดตกน�้ำ กรอง และทราย
และบาดเจ็บจาก กรองเสียหาย
ประตูน�้ำหนีบหรือ
กดทับ
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S

การเติมคลอรีน
E
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การบริหารจัดการคู่ค้า

การบริหารจัดการคูค่ า้ เป็นประเด็นหนึง่ ของการบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทานทีผ่ มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงการด�ำเนินงานของคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เนื่องจากการจัดซื้อสินค้าและบริการจะต้องค�ำนึงถึง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งจะสร้างคุณค่าและสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และคู่ค้าให้เติบโต
ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีกระบวนการบริหารจัดการสายโซ่อุปทานของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอน

รายละเอียด

1. ระบุรายละเอียดในการจัดหา

จัดท�ำแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) โดยน�ำข้อก�ำหนด
ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการด้านสิง่ แวดล้อมเข้าเป็นส่วนหนึง่
ของแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า

2. พิจารณาคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ

พิจารณาผลการด�ำเนินงานของคู่ค้าที่ขึ้นทะเบียนร่วมงานกับบริษัทฯ ครอบคลุมข้อก�ำหนด
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)

3. สื่อสารข้อตกลงแก่คู่ค้าก่อนร่วมเสนอ
ราคาโดยเสมอภาค

จัดประชุมคู่ค้าและเยี่ยมชมกิจการคู่ค้า เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแนวทางการท�ำงานของ
บริษัทฯ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะจากคู่ค้า เพื่อน�ำมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการท�ำงาน
ร่วมกันอย่างบูรณาการ

4. ควบคุมการด�ำเนินงานของคู่ค้า

บริษทั ฯ จะท�ำการติดตามและควบคุมการด�ำเนินงานของคูค่ า้ ทีม่ คี วามส�ำคัญหรือมีความเสีย่ งสูง

5. ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานร่วมกับคู่ค้า

น�ำประเด็นที่มีความส�ำคัญหรือความเสี่ยงสูงของบริษัทฯ และคู่ค้ามาปรับปรุงกระบวนการ
ท�ำงานร่วมกันแบบบูรณาการ

6. ประเมินและทบทวนผลการด�ำเนินงาน
ของคู่ค้า

หากพบว่าผลการประเมินคู่ค้าต�่ำกว่ามาตรฐาน บริษัทฯ จะแจ้งให้คู่ค้าด�ำเนินการแก้ไขปัญหา

การบริหารจัดการกลุม่ คูค่ า้ ทีม่ คี วามหลากหลายให้มปี ระสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเหมาะสม บริษทั ฯ แบ่งการด�ำเนินงานปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการคู่ค้าเป็นล�ำดับขั้น แบ่งเป็นคู่ค้าหลักที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ จากการวิเคราะห์
พบว่า กลุ่มสินค้าและบริการหลักในธุรกิจน�้ำประปา ได้แก่ สารเคมี ท่อประปา อะไหล่และอุปกรณ์ส�ำหรับการบ�ำรุงรักษาระบบการผลิต
และส่งมอบน�ำ้ ประปาไปยังลูกค้า นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้สง่ เสริมและให้ความรูด้ า้ นการจัดซือ้ จัดหาสินค้าและบริการแก่พนักงานจัดซือ้
อย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งการจัดอบรมและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเสริมสร้างการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้มกี ารปรับปรุงมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม รวมถึงการปรับปรุงขัน้ ตอน
การจัดซือ้ จัดจ้างให้มคี วามรัดกุมมากยิง่ ขึน้ โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของคู่ค้าเพื่อลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานและความมีประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานมากยิ่งขึ้น

การคัดเลือกคู่ค้าใหม่

บริษทั ฯ คัดเลือกคูค่ า้ ใหม่ผา่ นกระบวนการประกวดราคาและการเจรจาท�ำสัญญา โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกทีโ่ ปร่งใสและเป็นธรรม
ความน่าเชือ่ ถือและความมัน่ คง คุณภาพในการส่งมอบสินค้าและบริการ และการด�ำเนินงานสอดคล้องกันนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินหลังการส่งมอบสินค้าและ
บริการของคู่ค้า เพื่อส�ำรวจความพึงพอใจในการด�ำเนินงานของคู่ค้า เพื่อน�ำผลการประเมินมาปรับปรุงเกณฑ์ในการสรรหาคู่ค้าใหม่
ต่อไป
เพื่อลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลจากการด�ำเนินงานของคู่ค้า บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายที่ครอบคลุม
การด�ำเนินงานของคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งนโยบายด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ท�ำการปรับปรุงแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ให้มี
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
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ความครอบคลุมการด�ำเนินงานด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง เพือ่ ลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลจากการด�ำเนินงานของ
คูค่ า้ รวมถึงการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องในการคัดเลือกคูค่ า้ ทุกราย บริษทั ฯ ได้มกี ารก�ำหนดนโยบายการคัดกรอง
และตรวจสอบคู่ค้า เพื่อเป็นแนวทางการด�ำเนินงานให้กับคู่ค้าทุกราย ดังนี้
1. คู่ค้าทุกรายต้องปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของบริษัทฯ
2. คู่ค้าทุกรายต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบด้านความปลอดภัยในการท�ำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
3. คู่ค้าทุกรายต้องไม่ใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต�่ำกว่าสิบแปดปีในการท�ำงาน
4. กรณีทคี่ คู่ า้ ใช้แรงงานต่างด้าวในการท�ำงานต้องมีเอกสารหรือใบอนุญาตให้ทำ� งานจากหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องมาแสดงกับ
บริษัทฯ และได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ
5. คูค่ า้ ทุกรายต้องปฏิบตั ติ อ่ แรงงานของตนด้วยความยุตธิ รรมอย่างเสมอภาคและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือหลักมนุษยธรรมทีด่ ี
6. คู่ค้าทุกรายต้องดูแลแรงงานเด็กของตนตามสมควรแก่ฐานะและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

แข่งขัน

บริษทั ฯ ได้กำ� หนดหลักการคัดเลือกคูค่ า้ โดยพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของผูใ้ ห้บริการทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของบริษัท เช่น ความสามารถในการแข่งขัน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การป้องกันและดูแลลูกค้า วีธีการบริหารความเสี่ยง โดยก�ำหนด
นโยบายและแนวทางปฎิบตั เิ กีย่ วกับคูค่ า้ อย่างเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกฏระเบียบของบริษทั ฯ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้ขายสินค้า และผู้ให้บริการจากภายนอกคลอบคลุม 7 ด้าน ดังนี้
1. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
2. ความสามารถทางเทคนิค
3. ความสามารถทางการเงิน
4. ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการด�ำเนินคดี
5. ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ
6. ความเสี่ยงจากการให้บริการลูกค้าหลายราย
7. นโยบายด้านการให้บริการ
ด้วยหลักเกณฑ์การด�ำเนินงานข้างต้น ส่งผลให้บริษทั ฯ ด�ำรงไว้ซงึ่ ความสามารถในการรักษาคุณภาพการผลิตและการจ่ายน�ำ้ ประปา
อย่างเป็นเลิศและสมกับความเป็นผู้น�ำภาคเอกชนในการผลิตน�้ำประปา โดยการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับคู่ค้า ในปี 2561
ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับคู่ค้าหรือคู่สัญญา

การตรวจประเมินคู่ค้า

กลุม่ บริษทั ทีทดี บั บลิว มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินคูค่ า้ ด้านความยัง่ ยืน เพือ่ ประเมินศักยภาพธุรกิจของคูค่ า้ และประเมิน
ความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้ก�ำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับการด�ำเนินงานและหาแนวทาง
แก้ไขร่วมกับคูค่ า้ โดยค�ำนึงถึงคุณภาพงานหรือปริมาณงานด้านความปลอดภัยตลอดจนการส่งมอบงาน และไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
สังคม การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสิทธิแรงงาน รวมถึงข้อก�ำหนดตามกฏหมายแรงงาน กฏหมายสิ่งแวดล้อม
การต่อต้านการให้สินบน และค�ำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพที่ดี อาทิเช่น มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 บริษัทฯ ได้ท�ำการสื่อสาร
นโยบายต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าชื่อเสียงและความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทจะถูกส่งต่อไปยัง “คู่ค้า” ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดหา
ไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้าและบริการ โดยผ่านกระบวนการด�ำเนินงาน 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิ ากาศ การก�ำจัดของเสีย จะต้องมีการจัดการ การจัดเก็บ การปล่อย หรือการก�ำจัดของเสียทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับ
กฏหมาย กฏระเบียบที่ใช้บังคับ และสารเคมีและวัตถุอันตราย โดยค�ำนึงถึงด้านความปลอดภัย การก�ำจัดอย่างถูกต้อง และเป็นไปตาม
กฎหมายก�ำหนด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
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2. ด้านสังคม คู่ค้าต้องไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุต�่ำกว่าเกณฑ์ ตามระเบียบของประเทศก�ำหนด คู่ค้าต้องจัดให้มีนโยบาย

ด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งมีการป้องกัน เตรียมตัว และตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการวางแผน
และมีระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อช่วยลดผลกระทบจากสภาวการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งคู่ค้าต้องมีการประเมิน
อย่างมีระบบ มีเอกสารและควบคุมผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานต่อชุมชนโดยรอบ

3. ด้านจริยธรรมทางธุรกิจและธรรมาภิบาล บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้คู่ค้าปฏิบัติตามข้อบังคับในการด�ำเนินธุรกิจ และ

ปฏิบัติตามกฎหมายระดับชาติและกฎหมายท้องถิ่น บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน
หากคู่ค้ารายใดมีส่วนเกี่ยวข้องในการจ่ายหรือรับสินบนจะถูกยกเลิกสัญญา และคู่ค้าอาจถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงการรักษา
ความลับทางการค้า คูค่ า้ ต้องมีกระบวนการป้องกันการรัว่ ไหลของข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของกลุม่ บริษทั ทีทดี บั บลิว ส่วนการเปิดเผยข้อมูล
ด้านธุรกิจ สิง่ แวดล้อม กิจกรรมทางสังคม โครงสร้าง รวมถึงผลประกอบการจะต้องมีความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

เนื่องจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาศัยน�้ำดิบจากแหล่งน�้ำผิวดินเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน�้ำประปา โดยต้นทุนการผลิต
บางหมวดหมู่จะแปรเปลี่ยนไปตามคุณภาพน�้ำดิบ รวมถึงวัตถุดิบที่มีความส�ำคัญในกระบวนการผลิตน�้ำประปา คือ “สารเคมี” โดยมี
สารเคมีหลักที่น�ำมาใช้ปรับปรุงคุณภาพน�้ำดิบ ได้แก่ สารส้ม ด่างทับทิม และคลอรีน เป็นต้น ปี 2561 บริษัทฯ ได้น�ำเทคโนโลยีขั้นสูง
ที่ได้รับการยอดรับในระดับสากล ได้แก่ เทคโนโลยีเมมเบรนมาใช้ในกระบวนการผลิตน�้ำประปาที่โรงผลิตน�้ำประปากระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร ซึง่ ใช้ระบบการกรองแบบ UF (Ultra Filtration) ส่งผลให้นำ�้ ประปาสะอาดและได้มาตรฐานคุณภาพและมีความปลอดภัย
มากกว่าเดิม รวมทั้งยังสามารถลดต้นทุนการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตอีกด้วย ในปี 2561 บริษัทฯ สามารถจ่ายน�้ำประปาให้กับ
การประปาส่วนภูมิภาค จ�ำนวนทั้งสิ้น 304 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยสัดส่วนปริมาณการจ่ายน�้ำประปาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก ปี 2560
ร้อยละ 7.98

1. การดูแลและเฝ้าระวังแหล่งน�้ำดิบ

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการดูแลรักษาแหล่งน�้ำ รวมถึงการเฝ้าระวังแหล่งน�้ำดิบทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยอาศัย
ความร่วมมือแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลและจัดการทรัพยากรน�้ำในพื้นที่ รวมถึงการน�ำระบบการผลิตน�้ำประปาที่
ไม่กอ่ ให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรน�ำ้ ระหว่างการผลิต (Zero Discharge) มาใช้ในการควบคุมการสูญเสียทรัพยากรน�ำ้ ระหว่างกระบวนการผลิต
ปี 2561 โรงผลิตน�้ำประปาบางเลนมีการน�ำน�้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ จ�ำนวน 1,823,702 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 1 เปรียบเทียบกับปริมาณน�้ำทั้งหมดที่เข้าสู่กระบวนการผลิต และโรงผลิตน�้ำปทุมธานีมีการน�ำน�้ำที่ผ่านกระบวนการผลิต
กลับมาใช้ใหม่ จ�ำนวน 3,333,569 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 เปรียบเทียบปริมาณน�ำ้ ทัง้ หมดทีเ่ ข้าสูก่ ระบวนการผลิต

2. การจัดหาแหล่งสารเคมี

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคม การใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน การดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยค�ำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
น�ำ้ ประปาอย่างคุม้ ค่า การออกแบบกระบวนการผลิตทีป่ ระหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม รวมถึงการน�ำน�ำ้ จากกระบวนการผลิต
กลับมาใช้ใหม่ บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการใช้ทรัพยากรและการจัดหาสารเคมีจากคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพ
ส่งมอบได้ทันเวลา และสามารถรองรับปริมาณการผลิตของบริษัทฯ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 คู่ค้าสารเคมีหลัก
ในการผลิตน�้ำประปาสามารถส่งมอบสารเคมีที่มีคุณภาพได้ร้อยละ 100 และสามารถส่งมอบได้ทันเวลาตามที่ก�ำหนดร้อยละ 100
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2557
ลบ.
ร้อยละ

2558
ลบ.
ร้อยละ

2559
ลบ.
ร้อยละ

2560
ลบ.
ร้อยละ

2561
ลบ.
ร้อยละ

สารส้มน�้ำ

28.6

53.6

25.1

48.55

20.5

44.47

29.9

46.9

36.2

45.9

ด่างทับทิม

2.3

4.3

3.2

6.19

3.4

7.38

4.1

6.4

6.7

8.5

คลอรีนเหลว

12

22.3

11.5

22.24

10.4

22.56

15.4

24.2

18.2

23.1

ปูนขาว

-

-

0.4

0.77

-

-

0.9

1.4

-

-

โพลิเมอร์

8.5

15.8

7.8

15.09

7.5

16.27

9.6

15.1

10.2

12.9

-

-

0.3

0.58

0.5

1.09

-

-

-

-

สารเคมีหลัก

51.4

95.7

48.3

93.42

42.3

91.76

59.9

94

71.3

90.5

อุปกรณ์อะไหล่

2.3

4.3

3.4

6.58

3.8

8.24

3.8

6

7.5

9.5

ยอดรวม

53.7

100

51.7

100

46.1

100

63.7

100

78.8

100

วัตถุดิบ

ผงถ่านกัมมันต์

ยอดจัดซื้อวัตถุดิบหลักของ TTW (ลบ. หมายถึง ล้านบาท)
2557
ลบ.
ร้อยละ

2558
ลบ.
ร้อยละ

2559
ลบ.
ร้อยละ

2560
ลบ.
ร้อยละ

2561
ลบ.
ร้อยละ

สารส้มน�้ำ

21.05

54.42

25.1

62.21

17.3

49.32

24.1

55.8

17.8

49.4

คลอรีนเหลว

6.88

17.79

0.9

2.23

7.3

20.76

7.9

18.3

7.9

21.9

ปูนขาว

-

-

0.05

0.12

-

-

0.1

0.2

-

-

โพลิเมอร์

7.56

19.54

12.4

30.73

6.3

18.8

7.4

17.1

6.3

17.5

สารเคมีหลัก

35.49

91.7

38.45

95.29

31.2

88.89

39.5

91.4

32

88.9

อุปกรณ์อะไหล่

3.19

8.25

1.9

4.71

3.9

11.11

3.7

8.6

4

11.1

ยอดรวม

38.68

100

40.35

100

35.1

100

43.2

100

36

100

วัตถุดิบ

ยอดจัดซื้อวัตถุดิบหลักของ PTW (ลบ. หมายถึง ล้านบาท)

รอยละ
100

100

100

100

100

รอยละ
100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

การสงมอบสารเคมีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว (รอยละ)
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0

100

100

100

100

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

การสงมอบสารเคมีไดทันตามเวลาที่กำหนดไว (รอยละ)

แนวทางการด�ำเนินธุรกิจของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการร่วมปกป้องคู่ค้าของบริษัทฯ จากความเสี่ยงของการด�ำเนินธุรกิจอันมาจากประเด็นทางกฎหมาย
ข้อบังคับและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเสี่ยงของการหยุดชะงักในการด�ำเนินธุรกิจอันอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียง
ในประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และจริยธรรมทางธุรกิจ

1. ด้านสิ่งแวดล้อม

1.1 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม คู่ค้าต้องมีระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ซึ่งสามารถน�ำไปสู่การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการท�ำงานได้อย่างต่อเนื่อง
1.2 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คู่ค้าต้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านพลังงานของกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งมีส่วนท�ำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง
1.3 การบริหารจัดการของเสีย การจัดเก็บ การปล่อย หรือการก�ำจัดของเสียทีเ่ กิดจากการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย
กฎระเบียบที่ใช้บังคับ โดยมีการตรวจสอบและมาตรการควบคุมที่สอดคล้องกับระเบียบของบริษัทฯ
1.4 สารเคมีและวัตถุอันตราย คู่ค้าต้องด�ำเนินการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายด้วยความปลอดภัย รวมถึงการก�ำจัด
อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายก�ำหนด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2. ด้านสังคม

2.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คู่ค้าต้องจัดให้มีนโยบายด้านสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดสภาพแวดล้อมการท�ำงานทีป่ ลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมถึงการจัดให้มเี ครือ่ งป้องกันส่วนบุคคลให้กบั ลูกจ้าง
อย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ลกู จ้างสามารถน�ำเสนอประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน
โดยไม่ถือว่าเป็นการกระท�ำที่ขัดต่อระเบียบวินัย
2.2 การป้องกัน เตรียมตัว และตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน คูค่ า้ ต้องมีการคาดคะเน บ่งชีแ้ ละประเมินสถานการณ์ และเหตุการณ์
ฉุกเฉิน รวมถึงมีการวางแผนและมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่รองรับการตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เพื่อช่วยลดผลกระทบจาก
สภาวการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว
2.3 การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน และไม่สนับสนุนให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการจ้างงานหรือการเลือกปฏิบตั อิ นั เนือ่ งมาจาก
การแข่งขัน การกีดกันแบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ อายุ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ หรือความพิการ หรือการปฏิบัติอย่าง
ไม่เท่าเทียมกันในรูปแบบใดๆ
2.4 แรงงานและแรงงานเด็ก คูค่ า้ ต้องไม่จา้ งแรงงานทีอ่ ายุตำ�่ กว่าเกณฑ์ (รวมถึงการบังคับใช้แรงงาน) ตามทีก่ ฎระเบียบของ
ประเทศก�ำหนด โดยแรงงานจะต้องมีอายุไม่นอ้ ยกว่า 15 ปี รวมถึงจะต้องไม่จา้ งแรงงานทีเ่ กิดจากการบังคับหรือไม่เต็มใจ
ในรูปแบบใดๆ
2.5 เสรีภาพในการรวมเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ รวมถึงการเจรจาต่อรองต่างๆ
2.6 เงือ่ นไขการท�ำงาน คูค่ า้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิน่ ทีบ่ งั คับใช้และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วกับสภาพการท�ำงาน
รวมถึงชั่วโมงการท�ำงาน ค่าตอบแทน และการเลิกจ้าง
2.7 การมีสว่ นร่วมต่อชุมชน คูค่ า้ ต้องสร้างและรักษาการมีสว่ นร่วมกับชุมชน เพือ่ รักษาประสิทธิภาพในการสร้างและกระชับ
ความสัมพันธ์ในพื้นที่การด�ำเนินงาน
2.8 ผลกระทบต่อชุมชน คู่ค้าต้องมีการประเมินอย่างเป็นระบบ มีเอกสาร และควบคุมผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานต่อชุมชนโดยรอบ

3. ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ

3.1 การปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ คูค่ า้ ต้องด�ำเนินธุรกิจโดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายระดับชาติและกฎหมายท้องถิน่ รวมถึงกฎระเบียบ
ที่บังคับใช้กับการด�ำเนินธุรกิจและใบอนุญาตที่จ�ำเป็นในสถานที่นั้นๆ
3.2 คอร์รปั ชันและการติดสินบน บริษทั ฯ มีนโยบายทีแ่ สดงเจตนารมณ์ในการปฏิบตั ติ ามนโยบายอย่างเคร่งครัดตามนโยบาย
การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน หากคู่ค้ารายใดมีส่วนเกี่ยวข้องในการจ่ายหรือ
รับสินบนจะถูกยกเลิกสัญญา
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3.3 รางวัล ของขวัญ คู่ค้าต้องรับทราบว่าพนักงานของบริษัทฯ จะไม่มีการให้หรือรับของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึกอันจะ
ส่งผลต่อการตัดสินใจในการด�ำเนินงานหรือก่อให้เกิดการเอือ้ ประโยชน์ทไี่ ม่เป็นธรรม เว้นเสียแต่วา่ เป็นของขวัญทีใ่ ห้ตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจ
3.4 ผลประโยชน์ทับซ้อน คู่ค้าต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบหากพบว่ามีการด�ำเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง
ฝ่ายจัดการ พนักงาน และบุคลากรของบริษัทฯ กับคู่ค้า
3.5 การรักษาความลับทางการค้า คู่ค้าต้องมีกระบวนการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ
3.6 การเปิดเผยข้อมูล คูค่ า้ ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลทัง้ ในด้านธุรกิจ ผลประกอบการ สิง่ แวดล้อม
รวมถึงกิจกรรมทางสังคม โดยมีความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษทั ฯ เห็นความส�ำคัญของการจัดซือ้ จัดจ้างสินค้าและบริการทีไ่ ม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยริเริม่ จากการจัดซือ้ วัสดุอปุ กรณ์
ส�ำนักงานประหยัดพลังงานและอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม อาทิเช่น การเปลีย่ นหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้จดั ซือ้
จัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 587,262 บาท

การด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใสตลอดสายโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างตามหลักธรรมาภิบาล กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ
อย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากคู่ค้าเป็นอย่างดีในการสนับสนุนทุกกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงแนวทางการปฏิบัติ
ของคูค่ า้ อาทิเช่น การส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านจัดซือ้ จัดจ้างทีม่ คี วามโปร่งใสและธรรมาภิบาลตามนโยบายการคัดกรองและตรวจสอบ
คู่ค้า แนวทางการปฏิบัติกับคู่ค้าตามคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
ของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) รวมถึงการรณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชันตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้
หรือรับสินบน เพือ่ เป็นแนวทางให้คคู่ า้ ได้เข้าใจและปฏิบตั ติ ามเจตนารมณ์ดา้ นความโปร่งใสในงานจัดซือ้ จัดจ้างของบริษทั ฯ โดยท�ำการ
เปิดเผยนโยบายการคัดกรองและตรวจสอบคูค่ า้ นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และคูม่ อื การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจซึ่งแสดงข้อมูลไว้บนเวบไซต์ของบริษัทฯ www.ttwplc.com

ความร่วมมือและรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับคู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส�ำนึกในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัท จึงได้ก�ำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับ
สินบน และแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรทุกระดับ รวมถึงลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระท�ำการในนามนิติบุคคล
ไม่ว่าจะมีอ�ำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตามยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการด�ำเนินธุรกิจ ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนด้าน
การทุจริตคอร์รัปชันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้รับการรายงานสรุปเรื่องการรับข้อร้องเรียน
เป็นรายไตรมาสและได้น�ำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี

ผลการด�ำเนินงาน

บริษทั ฯ ท�ำการประเมินความเสี่ยงของคูค่ า้ ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมมาภิบาล (ESG) ในปี 2561 รวมถึงการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อปุ ทาน โดยมุง่ เน้ นความร่วมมือกับคูค่ า้ หลักเพือ่ พัฒนาให้กระบวนการผลิตควบคูไ่ ปกับการยกระดับงานจัดซือ้ จัดจ้างทีม่ มี าตรฐาน
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การด�ำเนินงานทีด่ ี ผ่านคูค่ า้ ใหม่ จ�ำนวน 160 ราย และมีคคู่ า้ รายเดิม จ�ำนวน 1,071 ราย ซึง่ คูค่ า้ ของบริษทั ฯ ทุกรายเป็นคูค่ า้ ภายในประเทศ
โดยคู่ค้าทุกรายได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง ลงทะเบียนและตรวจประเมินตนเองของคู่ค้าก่อนที่จะเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ซึ่งคู่ค้าทุกราย
ต้ อ งรั บ ทราบและปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณคู ่ ค ้ า ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทานอย่ า งยั่ ง ยื น โดยมี ก ารระบุ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมมาภิบาล (ESG) ซึ่งคู่ค้าทุกรายต้องปฏิบัติตาม อาทิเช่น การมีจริยธรรมทางธุรกิจ (Business
Ethic) การค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแรงงานเด็ก อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี ตลอดจนมี
กระบวนการจัดการภายในสถานประกอบการที่ไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม
การคัดกรอง
คู่ค้ารายใหม่

การขึ้นทะเบียน
คู่ค้า

การตรวจประเมิน
ความเสี่ยง

การพัฒนา
ศักยภาพคู่ค้า

การประเมิน
ผลงานคู่ค้า

คัดกรองคู่ค้า
รายใหม่ทุกราย
ร้อยละ 100

เชิญคู่ค้าที่อยู่ใน
ทะเบียนคู่ค้าเดิม
จ�ำนวน 497 ราย
เข้าร่วมประเมิน
ด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และ
ธรรมาภิบาล
(ESG) ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้
ร้อยละ 100

เริ่มจัดท�ำการ
ทวนสอบ
ความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และ
ธรรมาภิบาล
(ESG)

เริ่มท�ำการส�ำรวจ
ความคาดหวัง
จากคู่ค้า รวมถึง
การเยี่ยมชม
กิจการคู่ค้า
เพื่อน�ำไปจัดท�ำ
แผนพัฒนา
ศักยภาพคู่ค้า

โดยประเมินตาม
ระบบ
ISO 9001:2015
และ
ISO 14001:2015
ด้านคุณภาพการ
ขนส่งและบริการ
ด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้าทุกราย โดยมีการเยี่ยมชมและติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการท�ำงานของคู่ค้า รวมทั้งการจัดประชุมและสัมมนาด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SSHE
Contractor Forum) เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะได้รับสินค้าและการบริการที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานผ่านกระบวนการ
จัดซือ้ จัดจ้างทีไ่ ด้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ บริษทั ฯ มีการจัดให้มกี ารพบปะคูค่ า้ หลักทีส่ ำ� คัญ เพือ่ รับทราบและท�ำความเข้าใจ แผนงาน
การจัดซื้อจัดจ้างประจ�ำปี พร้อมทั้งรับทราบระเบียบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ เพื่อให้คู่ค้าเกิดความเข้าใจและปฏิบัติตาม
ได้อย่างถูกต้อง การมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้มาตรฐานและมีความโปร่งใสจะช่วยลดปัญหาการท�ำงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถบริหารความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าได้ในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาสัญญาจัดซื้อ
จัดจ้างให้ได้ตามมาตรฐานที่เพิ่มขึ้น
บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้าหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การเข้าพบคู่ค้าหลักที่ส�ำคัญของแต่ละกลุ่ม
เพื่อเข้าเยี่ยมชมกิจการ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการท�ำงานคู่ค้า ตลอดจนประชุมร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะได้รับ
สินค้าและบริการผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้างผ่านข้อตกลงจริยธรรม
ในการด�ำเนินธุรกิจ ซึง่ เป็นข้อตกลงในการร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ งานจัดซือ้ จัดจ้างทีม่ มี ลู ค่าสูงจะมีการแต่งตัง้
คณะกรรมจัดหาพัสดุทมี่ าจากหลากหลายหน่วยงานช่วยก�ำกับดูแลและบริหารงานจัดซือ้ จัดจ้างร่วมกับผูเ้ กีย่ วข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ
เพือ่ ยกระดับงานจัดซือ้ จัดจ้างของบริษทั ฯ และพัฒนาคูค่ า้ ไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้รบั ความร่วมมือจากคูค่ า้ ในหมวดงาน
ส�ำคัญๆ ในการมีสว่ นร่วมแก้ไขปัญหาและความเสีย่ งทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั เพือ่ หาวิธกี ารทีด่ ที สี่ ดุ และมีความเหมาะสมร่วมกับคูค่ า้ เพือ่ ให้
การด�ำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างมีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
บริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาแก่การประปาส่วนภูมภิ าค (กปภ.) เพือ่ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลทีต่ อ้ งการให้ประชาชน
ใช้นำ�้ ประปาทดแทนการใช้นำ�้ บาดาล อันเป็นการแก้ปญ
ั หาแผ่นดินทรุดและน�ำ้ เค็มแทรกในชัน้ น�ำ้ บาดาล ถือเป็นผูผ้ ลิตน�ำ้ ประปาเอกชน
รายใหญ่ที่สุดของประเทศ
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บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานตามคุณภาพและมุง่ มัน่ ให้บริการลูกค้า เพือ่ ตอบสนองความคาดหวังและ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาและมีลูกค้าเพียงรายเดียว คือ กปภ.
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในความรับผิดชอบผลิตสินค้าและบริการให้ได้ตามคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนดในสัญญา
ซือ้ ขายน�ำ้ ประปากับ กปภ. และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) ซึง่ ก�ำหนดโดยส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้

คุณภาพน�้ำประปา
หมวดลักษณะ

คุณลักษณะทางกายภาพ

คุณลักษณะทางเคมี
(หน่วย : มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เดซิเมตร)

สารเป็นพิษ
(หน่วย : มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เดซิเมตร)

คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา
(โคลีนีต่อลูกบาศก์เซนติเมตร)
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รายการ
สี
รส
กลิ่น
ความขุ่น
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
ปริมาณสารทั้งหมด
เหล็ก
แมงกานีส
เหล็ก และแมงกานีส
ทองแดง
สังกะสี
แคลเซียม
แมกนีเซียม
ซัลเฟต
คลอไรด์
ฟลูออไรด์
ไนเตรต
อัลคิลเบนซินซัลโฟเนต
ฟีโนลิกซับสแตนซ์
ปรอท
ตะกั่ว
อาร์เซนิก
ซีลีเนียม
โครเมียม
ไซยาไนด์
แคดเมียม
บาเรียม
แสตนดาร์ดเพลตเคานต์
เอ็มพีเอ็น
อีโคไล

เกณฑ์ที่ก�ำหนดสูงสุด

เกณฑ์ที่อนุโลมให้สูงสุด

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

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
-

เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพตามมาตรฐานข้างต้น บริษัทฯ ได้ท�ำการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตตลอดเวลา
ตัง้ แต่การเติมสารเคมี จนถึงการรีดตะกอน และส่งจ่ายน�ำ้ ประปาจากโรงผลิตน�ำ้ ประปา นอกจากนี้ ยังได้สง่ ตัวอย่างน�ำ้ ให้กบั กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อท�ำการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มด�ำเนินการผลิตเมื่อ 5 มกราคม 2547 จนถึงปัจจุบัน เช่น
เดียวกับกระบวนการผลิตทุกขัน้ ตอนของบริษทั ฯ จะถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เป็นระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบ Real-time
เรียกว่า SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) และมีอาคารสารเคมี (Chemical Building) ที่ใช้เก็บสารเคมีเพื่อ
ส่งไปยังระบบผสมสารเคมีโดยอัตโนมัติ และอาคารสารเคมีดังกล่าวตั้งอยู่แยกต่างหากจากโรงผลิตน�้ำประปา

คุณภาพการบริการ
1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้ใช้น�้ำ ดังนี้
1.1 การประชุมกับลูกค้าโดยตรงคือ กปภ. แบบมีวงรอบประจ�ำ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการติดตามแผนการวางท่อขยาย
เขตการจ่ายน�ำ้ ประปาของ กปภ.เพือ่ วางแผนกิจกรรมการตลาดและให้การสนับสนุนทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรม
ของ กปภ.ถึงลูกค้ากลุม่ เป้าหมายทีจ่ ะเป็นผูใ้ ช้นำ�้ ประปารายใหม่ในอนาคต เพือ่ เป็นการขยายจ�ำนวนผูใ้ ช้นำ�้ ประปารายใหม่
และปริมาณการจ่ายน�ำ้ ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย อาทิเช่น การประชาสัมพันธ์ให้กบั ชุมชนเพือ่ เข้าเป็นผูร้ บั บริการน�ำ้ ประปา และ
การสนับสนุน กปภ.ด้านการจัดการเหตุการณ์พิเศษ (Special Events) ในการอ�ำนวยความสะดวกเรื่องการจดทะเบียน
เป็นผู้ใช้น�้ำประปานอกสถานที่ให้กับผู้อยู่อาศัยตามชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมาย
1.2 การเข้าพบกับผู้ใช้น�้ำประปา ซึ่งถือเป็นลูกค้าทางอ้อม รวมถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้น�้ำประปารายใหญ่ที่มี
แนวโน้มการใช้น�้ำประปาปริมาณมากในอนาคตทั้งในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อสร้างความมั่นใจและ
เน้นให้เห็นถึงคุณภาพของน�้ำประปาที่มีความสะอาด เพียงพอ และต่อเนื่อง เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคจากการ
ใช้นำ�้ ประปาในการด�ำเนินธุรกิจทัง้ ในภาคการผลิตและภาคพาณิชยกรรม โดยพิจารณาให้มรี ายการส่งเสริมการขายตาม
ความเหมาะสม เช่น การสนับสนุนเรือ่ งการปรับปรุงท่อประปาและมิเตอร์กบั ผูใ้ ช้นำ�้ เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการใช้นำ�้ ประปา
มากขึ้น เป็นต้น
1.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม อาทิเช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือ ข้อความสั้น (SMS)
หรือ ไลน์ (Line) ให้กับ กปภ. หรือ ผู้ใช้น�้ำประปา หรือ ผู้ประกอบการ เพื่อให้เข้าถึงข่าวสารข้อมูลที่รวดเร็วในกรณีที่เกิด
การซ่อมแซม หรือ ซ่อมบ�ำรุงท่อประปาทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการจ่ายน�ำ้ ประปา ตลอดจนสถานการณ์นำ�้ และคุณภาพน�ำ้ ดิบ
เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ
1.4 การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารทีม่ คี วามทันสมัย รวดเร็ว และเลือกใช้เทคโนโลยีสอื่ ใหม่ (News Media) ได้อย่างเหมาะสม
การประชาสัมพันธ์มคี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีความรูด้ า้ นเทคโนโลยีการสือ่ สาร ดังนัน้ การเรียนรูแ้ ละการประยุกต์
เครื่องมือในงานประชาสัมพันธ์จึงเป็นหัวใจส�ำคัญในการสื่อสาร ส่งผลให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.5 การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนต่างๆ อาทิเช่น นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ข่าวสารของบริษัทฯ ไปสู่ประชาชนในขอบเขตที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

2. การสร้างคุณภาพการให้บริการ

บริษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเป็นผูป้ ระกอบกิจการน�ำ้ ประปา มิใช่เพียงการผลิตน�ำ้ ประปาทีม่ คี ณ
ุ ภาพเท่านัน้ แต่จะต้อง
เน้นถึงคุณภาพของการให้บริการ หมายถึง การจัดส่งน�้ำประปาด้วยปริมาณและแรงดันอย่างเพียงพอ และ รวมถึงความต่อเนื่องในการ
ให้บริการเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สุดในการเป็นผู้ประกอบกิจการน�้ำประปา บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการสร้างคุณภาพการให้บริการ ปี 2561 ดังนี้
2.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายน�้ำประปา
		
ด้านคุณภาพและความสะอาด เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 257 เล่ม 1-2521 ร้อยละ 100
		
ด้านความเพียงพอ โดยการมีแรงดันน�ำ้ ประปาทีป่ ลายท่อจ่ายน�ำ้ ประปาแก่ กปภ. ไม่นอ้ ยกว่า 27 เมตรน�ำ้ ร้อยละ 100
ด้านความต่อเนื่องในการจ่ายน�้ำประปา ร้อยละ 99.94

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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รอยละ
100

90

87

89

ป 2558

ป 2559

ป 2560

96

80
60
40
20
0

ป 2561

ผลสำรวจความพึงพอใจของ กปภ. พื้นที่ปทุมธานี-รังสิต ป 2558-2561
รอยละ
100
80

84

87

89

ป 2558

ป 2559

ป 2560

95

60
40
20
0

ป 2561

ผลสำรวจความพึงพอใจของ กปภ. พื้นที่นครปฐม-สมุทรสาคร ป 2558-2561

2.2 การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน�้ำประปา
		 บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญต่อคุณภาพน�ำ้ ประปาทีผ่ ลิตและให้บริการแก่ กปภ. รวมถึงผูใ้ ช้นำ�้ ประปา นอกเหนือจาก
การควบคุมคุณภาพน�้ำประปาทุกขั้นตอนการผลิตแล้ว บริษัทฯ ยังร่วมมือกับ กปภ. ในการตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างน�้ำประปาที่สุ่ม
เก็บจากผู้ใช้น�้ำประปาแต่ละพื้นที่โดยห้องปฎิบัติการของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าน�้ำประปาที่จ่ายไปยังผู้ใช้น�้ำประปาปลายทาง
ยังคงมีคณ
ุ ภาพเช่นเดียวกับน�ำ้ ประปาทีบ่ ริษทั ฯ ผลิตได้ ในขณะเดียวกันบริษทั ฯ ยังให้บริการแก่ผใู้ ช้นำ�้ ประปา โดยการให้คำ� ปรึกษาหรือ
ช่วยตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ประปาปลายทางผูใ้ ช้นำ�้ ประปาโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยด้วยความเชือ่ มัน่ ตามเจตนารมณ์ทวี่ า่ “คุณภาพน�ำ้ ประปา
ทีด่ กี ว่า ย่อมน�ำมาซึง่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ” โดยแสดงปริมาณการจ่ายน�ำ้ ประปาแก่ กปภ.ในพืน้ ทีน่ ครปฐม-สมุทรสาคร และพืน้ ทีป่ ทุมธานีรังสิต ตั้งแต่ ปี 2550 - 2561 ตามกราฟด้านล่าง
(ลานลูกบาศกเมตร)
200
180
160
140
120 254
100 93
80
60
40
20
0

2550

294
108

298

2551

2552

109

329

329

120

120

2553

2554

358

373

379

377

378

400

131

136

139

138

138

146

2555

2556

2557

2558

2559

2560

ยอดขาย
(ลานลูกบาศกเมตร)

ยอดขายเฉลี่ย/วัน
(พันลูกบาศกเมตร/วัน)

ยอดการจายน้ำประปาของพื้นที่นครปฐม-สมุทรสาคร TTW ตั้งแตป 2550-2561
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

(พันลูกบาศกเมตร/วัน)
434 450
400
158 350
300
250
200
150
100
50
0
2561

(ลานลูกบาศกเมตร)
200
180
160
314
140
120 115
100
80
60
40
20
0

2550

315
115

321

2551

2552

117

343

355

374

376

366

365

359

372

125

130

137

137

134

133

131

136

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

ยอดขาย
(ลานลูกบาศกเมตร)

ยอดขายเฉลี่ย/วัน
(พันลูกบาศกเมตร/วัน)

(พันลูกบาศกเมตร/วัน)
450
400
400
146 350
300
250
200
150
100
50
0
2561

ยอดการจายน้ำประปาของพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต ตั้งแตป 2550-2561

บริษทั ฯ ยังตระหนักถึงความส�ำคัญของลูกค้าของ กปภ. หรือ ผูใ้ ช้นำ้� ประปา ซึง่ เป็นผูอ้ ปุ โภคบริโภคน�ำ้ ประปาผ่านการซือ้ น�ำ้ ประปา
จาก กปภ. ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีหน่วยงานดูแลกลุม่ ลูกค้าทีใ่ ช้นำ�้ ประปารายใหญ่ วัตถุประสงค์เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี รวมถึงการรับทราบ
ปัญหาและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพือ่ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของ กปภ. ซึง่ สามารถแบ่งกลุม่ ผูใ้ ช้นำ้� ประปาออกเป็น
3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และครัวเรือน โดยแสดงจ�ำนวนผู้ใช้น�้ำประปาในพื้นที่นครปฐม-สมุทรสาคร และ
พื้นที่ปทุมธานี-รังสิต ตั้งแต่ ปี 2558 - 2561 ตามกราฟด้านล่าง
ราย
200,000
180,000
160,000

155,725

140,000

19,607

165,586

9,501

9,063

8,570

8,092

183,853

174,577

20,012

20,078

19,850

120,000
100,000
80,000
60,000

128,026

137,166

145,436

154,340

2558

2559

2560

2561

40,000
20,000
-

ครัวเรือน

พานิชยกรรม

อุตสาหกรรม

จำนวนผูใชน้ำในแตละประเภทพื้นที่นครปฐม-สมุทรสาคร ป 2558-2561

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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ราย
350,000
300,000
250,000

298,134
6,980

30,844

321,048

310,917
7,515

8,112

7,937

31,140

33,184

32,702

335,324

200,000
150,000

260,310

270,700

279,927

296,072

2558

2559

2560

2561

100,000
50,000
-

ครัวเรือน

พานิชยกรรม

อุตสาหกรรม

จำนวนผูใชน้ำในแตละประเภทพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต ป 2558-2561
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

ความส�ำเร็จทางเศรษฐกิจ
รายการ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

หน่วย:บาท

ยอดขายสุทธิ

5,574,486,970

5,499,089,046

5,747,448,016

5,948,536,254

บาท

EBITDA (ก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี
ค่าเสื่อมราคา และอื่นๆ)

4,514,658,359

4,429,425,658

4,699,899,949

4,910,525,378

บาท

ก�ำไรสุทธิ

2,697,603,524

2,492,486,565

2,680,751,538

2,860,903,791

บาท

0.67

0.62

0.67

0.71

บาท

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

10.12

9.67

11.52

12.26

ร้อยละ

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น

23.60

21.61

22.57

23.14

ร้อยละ

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น

การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รายการ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

หน่วย:บาท

การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
(เฉพาะปี 2561 ครึ่งปีแรก)

2,394,000,000 2,394,000,000 2,394,000,000 1,197,000,000

เงินปันผลต่อหุ้น
(เฉพาะปี 2561 ครึ่งปีแรก)

บาท

0.60

0.60

0.60

0.30

บาท/หุ้น

137.15

146.66

157.13

140.03

ล้านบาท

29,327,174

35,128,821

33,025,591

26,098,201

บาท

10,972,259 11,340,827.77

41,298,352

6,468,125.60

บาท

1,733,857.50

1,161,395

1,741,155.00

บาท

810.49

1,652.53

349.53

20.89

ต้นทุนทางการเงิน

549,509,077

433,178,951

407,025,029

371,677,534

บาท

ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาล

378,267,296

606,667,937

632,221,086

616,091,619

บาท

การลงทุนด้านบุคลากร

ผลตอบแทนพนักงาน (เงินเดือน ค่าแรง
ค่าพัฒนาพนักงาน และอื่นๆ)
ผลตอบแทนผู้บริหาร
การลงทุนด้านชุมชนและสังคม

การบริจาค และส่วนพัฒนาชุมชน
การดูแลสิ่งแวดล้อม

4,283,354

มูลค่าการลงทุนด้านสาธารณูปโภคและสนับสนุนอื่นๆ

การลงทุนด้านสาธารณูปโภค
และการสนับสนุนอื่นๆ

ล้านบาท

มูลค่าทางเศรษฐกิจอื่นๆ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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ด้านสังคม
การจ้างงาน การดูแลพนักงาน และการพัฒนาบุคลากร
ความส�ำคัญของพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อพนักงาน โดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าขององค์กรและเป็นหัวใจส�ำคัญในการ
ด�ำเนินธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายองค์กร บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายในการพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการท�ำงานอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพของตนเอง เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดขององค์กรรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน บริษัทฯ มุ่งหวังให้พนักงานน�ำทักษะ
ความรูค้ วามสามารถมาพัฒนาต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพและสอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า
ควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนขององค์กร

การจ้างงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการจ้างงานและปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมในทุกกระบวนการด�ำเนินงาน อาทิเช่น
การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาท�ำงานและวันหยุด การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การวางแผนความก้าวหน้าและสืบทอด
ต�ำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เป็นต้น โดยยึดมัน่ ต่อการมีคณ
ุ ธรรมและความมีมนุษยธรรมในการจ้างงานและดูแลพนักงาน
ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษา หรือต�ำแหน่ง ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก
การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยเล็งเห็นคุณค่าของพนักงานว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อน
องค์กรให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืน หากพนักงานเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติและดูแลจากองค์กรอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึง
การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้
ก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน ดังนี้
1. องค์กรต้นแบบด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ
2. ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและด้านแรงงานที่ให้ความส�ำคัญต่อคุณค่าและศักดิ์ศรีของพนักงานทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกันอันเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของการท�ำงานและการอยู่ร่วมกัน เพื่อน�ำมาปฏิบัติต่ิอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่
ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ พร้อมเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ตามเว็บลิงก์ http://www.ttwplc.com/storage/about/
policy/policy-human.pdf
บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จ บริษัทฯ จึงได้วางแผนก�ำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
โดยพัฒนาพนักงานให้มคี วามสามารถและมีศกั ยภาพ รวมทัง้ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจากภายนอกเข้ามาร่วมงาน โดยพิจารณา
จากผู้ที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง และยึดหลักจริยธรรมไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ หรือความบกพร่องทาง
ด้านร่างกาย โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และความประพฤติเป็นส�ำคัญ ซึ่งการว่าจ้างงานดังกล่าว
จะต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและก�ำหนดเป้าหมาย ดังนี้
1. มีก�ำลังคนที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจ
2. มีระบบการว่าจ้าง การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
3. เป็นองค์กรชั้นน�ำที่คนรุ่นใหม่ประสงค์เข้าร่วมงาน
บริษัทฯ ได้รวบรวมข้อมูลพนักงานเข้าใหม่และพนักงานลาออก ตั้งแต่ปี 2559 - 2561 โดยจ�ำแนกข้อมูลพนักงานตามเพศและ
พื้นที่ธุรกิจ ซึ่งได้แสดงข้อมูลพนักงานเข้าใหม่และพนักงานลาออกไว้ตามตารางดังต่อไปนี้
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลพนักงานใหม่

หน่วย

1.จ�ำนวนพนักงานใหม่ทั้งหมด

คน

2. พนักงานใหม่จ�ำแนกตามเพศ
ชาย
หญิง

คน

3. พนักงานใหม่จ�ำแนกตามพื้นที่ธุรกิจ
นครปฐม
สมุทรสาคร
ปทุมธานี
ชลบุรี
ระยอง
พระนครศรีอยุธยา

คน

ข้อมูลพนักงานลาออก

หน่วย

1. จ�ำนวนพนักงานลาออกทั้งหมด

คน

2. พนักงานลาออกจ�ำแนกตามเพศ
ชาย
หญิง

คน

3. พนักงานลาออกจ�ำแนกตามพื้นที่ธุรกิจ
นครปฐม
สมุทรสาคร
ปทุมธานี
ชลบุรี
ระยอง
พระนครศรีอยุธยา

คน

2559

2560

2561

49

33

29

38
11

30
3

25
4

22
2
5
12
7
1

13
15
2
3

8
6
4
5
4
2

2559

2560

2561

11

27

30

10
1

26
1

23
7

5
2
3
1

16
1
4
2
3
1

16
3
4
5
2

บริษทั ฯ มีนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน โดยจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสม
และมีความเป็นธรรม และการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งได้แสดงอัตราค่าจ้าง
ของพนักงานที่ปฏิบัติงานแต่ละพื้นที่ธุรกิจไว้ตามตารางด้านล่าง
อัตราค่าจ้าง
นครปฐม
สมุทรสาคร
ปทุมธานี
ชลบุรี
ระยอง
พระนครศรีอยุธยา

พนักงานประจ�ำ

พนักงานชั่วคราว

ค่าแรงขั้นต�่ำ (ตามพื้นที่ธุรกิจ)

อัตราค่าจ้างตามวุฒิการ
ศึกษาและต�ำแหน่งงาน
โดยเริ่มต้นที่ 10,000
บาทต่อเดือน (ทุกพื้นที่)

อัตราค่าจ้างตาม
วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์

325 บาทต่อวัน
325 บาทต่อวัน
325 บาทต่อวัน
330 บาทต่อวัน
330 บาทต่อวัน
320 บาทต่อวัน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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การดูแลพนักงาน

บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำนโยบายด้านสวัสดิการพนักงานไปยังบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม โดยจัดให้มสี วัสดิการทีม่ ากกว่ากฎหมายก�ำหนด
อาทิเช่น การจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดยการจ่ายเงินสมทบของบริษัทฯ ในอัตราที่เหมาะสมตามอายุการท�ำงานระหว่างร้อยละ 5
-10 การดูแลให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี การรักษาพยาบาลฟรีตามโครงการประกันสุขภาพ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน โดยบริษทั ฯ ได้กำ� หนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในทีท่ ำ� งาน การจัดพาหนะแก่พนักงาน
ระหว่างการปฏิบัติงานและจัดรถประจ�ำต�ำแหน่งแก่ผู้บริหารระดับส่วนขึ้นไป วัตถุประสงค์เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางและ
ความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ านของพนักงานทุกระดับตามความเหมาะสม รวมถึงบริษทั ฯ ยังส่งเสริมกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์แก่พนักงาน
มากมาย อาทิเช่น การจัดตั้งชมรมเดินวิ่ง ชมรมแบดมินตัน ชมรมฟุตบอล โดยบริษัทฯ ได้ท�ำการส�ำรวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจ
ในการท�ำงาน (Employee Satisfaction Survey) ร้อยละ 91 รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในการบริหารจัดการดูแลสวัสดิการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยผ่านคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซึง่ ได้แสดงสวัสดิการพนักงานไว้ตามตารางด้านล่าง
สวัสดิการ

1. ชุดฟอร์ม
2. ประกันสุขภาพ
3. ประกันอุบัติเหตุ
4. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
5. ประกันสังคม
6. ตรวจสุขภาพประจ�ำปี
7. ค่ารักษาพยาบาล
8. ค่าน�้ำมัน
9. พาหนะ
10. ประกันชีวิต
11. การคลอดบุตร
12. การแต่งงาน
13. การเสียชีวิต
14. การประสบอัคคีภัย อุทกภัย หรือวาตภัย
หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีการรับพนักงานชั่วคราวมาท�ำงาน
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

พนักงานประจ�ำ

ข้อมูลการลาคลอด
1. จ�ำนวนพนักงานลาคลอดจ�ำแนกตามพื้นที่ธุรกิจ
นครปฐม
สมุทรสาคร
ปทุมธานี
ชลบุรี
ระยอง
พระนครศรีอยุธยา
2. การกลับมาท�ำงานของพนักงานที่ลาคลอด
จ�ำแนกตามพื้นที่ธุรกิจ
นครปฐม
สมุทรสาคร
ปทุมธานี
ชลบุรี
ระยอง
พระนครศรีอยุธยา

หน่วย
คน

2559

2560

2561

3
-

4
-

3
-

100
-

100
-

100
-

ร้อยละ

บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหารผ่านกิจกรรมงานวันเกิด งานวันครอบครัว และ
วันเยีย่ มเยียนพนักงานแต่ละพืน้ ทีธ่ รุ กิจทีจ่ ดั ขึน้ เป็นประจ�ำทุกปี รวมถึงการจัดกิจกรรม HR Onsite เพือ่ น�ำนโยบายหรือการเปลีย่ นแปลง
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ สื่อสารให้พนักงานรับทราบพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนด
ระยะเวลาขั้นต�่ำการบอกกล่าวพนักงานล่วงหน้าจากการเปลี่ยนแปลงการด�ำเนินงานของบริษัทฯ อาทิเช่น การปรับโครงสร้าง การจ้าง
หน่วยงานภายนอก (Out Source) การขยายกิจการ การเปิดสาขาใหม่ การรวมกิจการ และการปิดหน่วยธุรกิจ เป็นต้น ซึง่ ได้แสดงระยะเวลา
การแจ้งพนักงานล่วงหน้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ไว้ตามตารางด้านล่าง
การเปลี่ยนแปลงการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

ระยะเวลาการแจ้งพนักงานล่วงหน้า

การเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่ง

30 วัน

การควบรวมกิจการ หรือการขยายสาขา

30 วัน

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร อาทิเช่น การปรับขยาย หรือลดสายงาน

30 วัน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

51

การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกต�ำแหน่งหน้าทีไ่ ม่เพียงสนับสนุนการด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ขององค์กรให้กา้ วไปสูเ่ ป้าหมาย
และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ แต่ยงั ช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันแก่องค์กรทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต บริษทั ฯ จึงได้กำ� หนดให้
ผู้บังคับบัญชาและพนักงานท�ำการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานร่วมกันตามรอบระยะเวลาของการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตลอดทัง้ ปี รวมถึงทบทวนแผนการพัฒนาสายอาชีพ เพือ่ เสริมสร้างสมรรถนะทีจ่ ำ� เป็นต่อการปฏิบตั งิ านผ่านการวางแผนพัฒนารายบุคคล
ในปี 2561
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว โดยการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
วัตถุประสงค์เพือ่ ความก้าวหน้าในสายงานและคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นอนาคต โดยการน�ำระบบบริหารวิชาชีพทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและความสามารถของพนักงานให้เกิดประโยชน์สงู สุด และการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรูแ้ ละทักษะ
ใหม่ๆ โดยการสนับสนุนพนักงานให้เข้าร่วมสัมมนากับสถาบันชั้นน�ำต่างๆ บริษัทฯ ได้จัดท�ำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพัฒนาความรูแ้ ละศักยภาพของพนักงาน รวมถึงจ�ำนวนชัว่ โมงการฝึกอบรม เพราะเชือ่ ว่าบุคลากรคือทรัพยากรทีม่ คี วามส�ำคัญสูงสุด
ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและคุณภาพชีวิตที่ดี ส�ำหรับ
แนวทางการเรียนรูแ้ ละพัฒนาของพนักงาน บริษทั ฯ ได้จดั โปรแกรมการเรียนรูอ้ ย่างเหมาะสมตัง้ แต่พนักงานเริม่ เข้ามาท�ำงานกับบริษทั ฯ
วันแรกจนถึงวันเกษียณอายุการท�ำงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดโปรแกรมฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจ�ำปี 2561 ครบถ้วนตามแผน
การฝึกอบรมเป็นภารกิจส�ำคัญในการบริหารจัดการองค์ความรู้ การเพิ่มพูนทักษะ ศักยภาพ และการเตรียมความพร้อมให้กับ
บุคลากรในแต่ละต�ำแหน่งอย่างเหมาะสม โดยการผสมผสานการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรม
และจริยธรรมขององค์กรควบคูก่ นั โดยจัดให้เกิดการเรียนรูด้ ว้ ยเครือ่ งมืออันหลากหลาย อาทิเช่น การเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญจากสถาบันชัน้ น�ำ
ต่างๆ มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมภายใน การฝึกอบรมด้วยการสอนงานจากหัวหน้างาน หรือการจัดส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรม
ภายนอก พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม เพือ่ พัฒนาบุคลากรให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ทมี่ ศี กั ยภาพ
และประสิทธิภาพ อันจะส่งผลส�ำเร็จต่อเป้าหมายของพนักงาน หน่วยงาน และองค์กร วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโต
ก้าวหน้าของพนักงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งได้
แสดงข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานไว้ตามตารางด้านล่าง
จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม

2559

2560

2561

8,839 ชั่วโมง

6,973 ชั่วโมง

4,719 ชั่วโมง

จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย

31 ชั่วโมง

28 ชั่วโมง

19 ชั่วโมง

แยกตามระดับต�ำแหน่งพนักงาน
ผู้บริหาร
พนักงาน และเจ้าหน้าที่

49 คน : 2,211 ชั่วโมง
240 คน : 6,628 ชั่วโมง

47 คน: 2,516.5 ชั่วโมง
207 คน: 4,456.5 ชั่วโมง

35 คน: 1,357 ชั่วโมง
212 คน: 3,362 ชั่วโมง

แยกตามเพศ
ชาย
หญิง

236 คน: 7,099 ชั่วโมง
53 คน: 1,740 ชั่วโมง

198 คน: 5,262.5 ชั่วโมง
56 คน: 1,710.5 ชั่วโมง

198 คน: 3,712 ชั่วโมง
49 คน: 1,007 ชั่วโมง

2559

2560

2561

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมทั้งหมด

2,186,417 บาท

2,319,491 บาท

1,092,490 บาท

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมแยกตามระดับต�ำแหน่งพนักงาน
ผู้บริหาร
พนักงาน และเจ้าหน้าที่

1,346,289 บาท
840,128 บาท

1,651,055 บาท
668,436 บาท

645,951 บาท
446,539 บาท

จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
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จ�ำนวนหลักสูตรการฝึกอบรม

2559

2560

2561

หลักสูตรการฝึกอบรมภายใน

63 หลักสูตร

21 หลักสูตร

22 หลักสูตร

หลักสูตรการฝึกอบรมภายนอก

95 หลักสูตร

108 หลักสูตร

76 หลักสูตร

ผู้เข้าฝึกอบรม
แยกตามระดับต�ำแหน่งพนักงาน
ผู้บริหาร
พนักงาน และเจ้าหน้าที่
แยกตามเพศ
ชาย
หญิง
จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด
2559

2560

2561

49 คน
(ร้อยละ 16)
240 คน
(ร้อยละ 77)

47 คน
(ร้อยละ 15)
207 คน
(ร้อยละ 64)

35 คน
(ร้อยละ 11)
212 คน
(ร้อยละ 66)

236 คน
(ร้อยละ 75)
53 คน
(ร้อยละ 17)

198 คน
(ร้อยละ 62)
56 คน
(ร้อยละ 17)

198 คน
(ร้อยละ 62)
49 คน
(ร้อยละ 15)

313 คน

322 คน

321 คน

เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหารและพนักงานให้สามารถปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อกลยุทธ์
และเป้าหมายของบริษทั ฯ ซึง่ ได้มกี ารจัดท�ำกรอบการพัฒนาบุคลากรตามแต่ละสายงานอย่างเหมาะสม ซึ่งได้แสดงข้อมูลไว้ตามแผนผัง
ด้านล่าง
1. วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture Program)
ระดับองค์กร

2. การบริหารจัดการ (Management Program)
3. ภาวะผู้น�ำ (Leadership/Supervisor Program)
1. การอบรมตามหน้าที่งานรับผิดชอบ (Functional Training)

ระดับบุคคล

2. การฝึกอบรมในเรื่องที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่งานที่รับผิดชอบ (Related Training)
3. การฝึกอบรมที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพ (Enable Training)
1. แนวคิดเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน (Quality Concept and Standard)

ระดับพื้นฐาน

2. ความปลอดภัยและสุขอนามัย (Safety and Health)
3. สิ่งแวดล้อม (Environment)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีในการท�ำงาน บริษัทฯ ตระหนักดีว่างานด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยเป็นเรือ่ งส�ำคัญของการประกอบกิจการ ซึง่ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิผลของผลผลิตทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
รวมทัง้ จะน�ำไปสูก่ ารอยูร่ ว่ มกับชุมชนโดยรอบบริษทั ฯ อย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมุง่ เน้นบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในเชิงป้องกันด้วยเป้าหมายสูงสุด คือ “อุบัติเหตุเป็นศูนย์” กล่าวคือ ทุกคนปฏิบัติงานได้ส�ำเร็จลุล่วงไม่มีอุบัติเหตุหรือความสูญเสียใดๆ
ทีก่ ระทบต่อชีวติ ทรัพย์สนิ ของตนเอง ครอบครัว และองค์กร จึงมุง่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจและความตระหนัก ตลอดจนปลูกฝังจิตส�ำนึก
ในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ

การด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอย่างชัดเจน
สอดคล้องตามมาตรฐานทีก่ าํ หนดไว้ในพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํ งาน พ.ศ. 2545 และ
กฎหมายความปลอดภัยในการทาํ งานฉบับต่างๆ มาใช้เป็นแนวปฏิบตั ขิ นั้ พืน้ ฐาน เพือ่ ช่วยพัฒนาให้พนักงานมีมาตรฐานความปลอดภัย
ในการท�ำงาน

1. นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินงานตามระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท�ำงาน โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมเผยแพร่
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามเว็บลิงก์ http://www.ttwplc.com/storage/about/policy/policy-environment.pdf สามารถสรุปได้ ดังนี้
ผลิตน�้ำประปาที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
สร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยตรงและลูกค้าโดยอ้อม
ปรับปรุงและพัฒนาความรู้และความสามารถ ทักษะ และความช�ำนาญให้กับพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
จิตส�ำนึกในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับลักษณะปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม และความปลอดภัยในการท�ำงาน
ของบริษทั ฯ
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 ให้มนั่ ใจว่าเหตุการณ์เหล่านัน้ จะไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อบุคคลและทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

2. เป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การเป็นองค์กรที่ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�ำงาน (Injury & Illness Free Operation)

3. กลยุทธ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สร้างมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่พนักงานทุกระดับ โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้น�ำ
เพิ่มศักยภาพและความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการท�ำงาน
สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานและคู่ธุรกิจ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการท�ำงานให้เกิดความปลอดภัย
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4. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารเลือกตัง้ และแต่งตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพือ่
ท�ำหน้าที่พิจารณานโยบาย แผนการด�ำเนินงาน และแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อป้องกันและลดการเกิด
อุบตั เิ หตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนราํ คาญอันเนือ่ งจากการทาํ งานหรือความไม่ปลอดภัยในการทาํ งาน
รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถกู ต้องตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัยในการทาํ งานและมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการทํางานต่อผู้บริหาร เพื่อความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติ
งานหรือเข้ามาใช้บริการในบริษทั ฯ รวมทัง้ การสํารวจการปฏิบตั กิ ารด้านความปลอดภัยในการทํางาน ตรวจสอบสถิตกิ ารประสบอันตราย
วางระบบการรายงานสภาพการทาํ งานทีไ่ ม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าทีข่ องพนักงานทุกคนทุกระดับต้องปฏิบตั ิ โดยมีผแู้ ทนของคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (คปอ.) ประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน กรรมการ 7 คน เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยเป็นกรรมการและเลขานุการ 1 คน ซึ่งได้แสดงข้อมูลไว้ตามตาราง
ชื่อ-สกุล

ระดับ / ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่งใน คปอ.

1. นางรุ่งนภา

มณีเกษมสุข

ผู้จัดการส่วนโรงผลิตน�้ำประปาบางเลน

ประธาน

2. นายอนุชิต

อริยา

ผู้จัดการแผนกบ�ำรุงรักษา

รองประธาน

3. นายสุทนต์

กลิ่นรอด

หัวหน้างานผลิต

กรรมการ

4. นายนิพนธ์

สุขวิบูลย์

หัวหน้างานผลิต

กรรมการ

5. นายสืบศักดิ์

ชูชื่น

วิศวกร

กรรมการ

6. นายวีรชัย

ไกลถิ่น

วิศวกร

กรรมการ

7. นางสาวจิราพร

เกิดศิริ

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

กรรมการ

8. นางสาวณัฐพร

ใจบุญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กรรมการ

9. นายทองวุฒิ

อาจโต

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

กรรมการ

10. นายสุชาต

ไกรเพชร

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบความปลอดภัย

กรรมการ

11. นายนิพิจ

วุฒิวงศ์กาญจน์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

กรรมการและเลขานุการ

การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษทั ฯ ได้ใช้หลักการด้านความปลอดภัยเป็นเกณฑ์ในการปฏิบตั งิ านของผูเ้ กีย่ วข้อง นอกเหนือจากการปฏิบตั งิ านตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด บริษัทฯ ยังได้วางหลักการและกรอบการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเป็น
บทบัญญัตทิ เี่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร ตลอดจนการน�ำมาตรฐานสากลมาใช้ในจรรยาบรรณบริษทั ฯ ซึง่ ได้กำ� หนดเป็นบรรทัดฐานการด�ำเนินงาน
และได้กำ� หนดแนวทางสูค่ วามเป็นเลิศในการด�ำเนินงานครอบคลุมหลักปฏิบตั งิ านด้านความปลอดภัย มีสาระส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

ส่งเสริมความปลอดภัยเป็นวาระส�ำคัญ โดยจัดท�ำข้อก�ำหนดและมาตรฐานทีม่ มี าตรการไม่นอ้ ยกว่ากฎหมายก�ำหนดและ
มาตรฐานสากล ซึง่ พนักงานจะต้องศึกษาและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย นโยบาย ข้อก�ำหนด มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
ด�ำเนินการต่างๆ เพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การเจ็บป่วยจาก
การท�ำงาน ทรัพย์สนิ สูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การท�ำงานไม่ถกู วิธี และความผิดพลาด
ต่างๆ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัย มีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสมและเพียงพอ
รวมทั้งให้ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่รายงานอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ต่างๆ ตามขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้
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ประชาสัมพันธ์และสือ่ สารสร้างความรูค้ วามเข้าใจและเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับนโยบาย กฎระเบียบ ขัน้ ตอน วิธปี ฏิบตั แิ ละ
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยฯ แก่พนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
การปฏิบัติงานใดที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยฯ ให้หยุดการปฏิบัติงานนั้น
ชั่วคราวและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบท�ำการแก้ไขต่อไป

2. การขออนุญาตท�ำงานที่มีความเสี่ยงและการท�ำงานของผู้รับเหมา

การขออนุญาตท�ำงานในเรือ่ งของความปลอดภัยนัน้ เป็นเรือ่ งของการขออนุญาตท�ำงานในงานทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ซึง่ จ�ำเป็นต้อง
มีการตรวจสอบความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน ความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร รวมทั้งความพร้อมของสภาพแวดล้อมต่างๆ
ให้แน่ใจว่ามีความพร้อม มีความปลอดภัยเพียงพอเสียก่อน จึงจะได้รบั อนุญาตให้เริม่ ท�ำงานนัน้ ๆ โดยก�ำหนดประเภทของใบขออนุญาต
ดังนี้
2.1 ใบขออนุญาตท�ำงานทั่วไป (General Entry Permit)
ส�ำหรับการเข้าปฏิบตั ทิ วั่ ไป เช่น การท�ำความสะอาด การทาสี และหรืองานอืน่ ๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับระบบ หรือการปิดระบบ
ทุกระบบภายในส่วนโรงผลิตน�้ำประปา และการท�ำงานของผู้รับเหมา
2.2 ใบอนุญาตท�ำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ (Hot Work Permit)
		 ส�ำหรับการท�ำงานที่ท�ำให้เกิดประกายไฟ เช่น งานเชื่อมไฟฟ้า งานเชื่อมแก๊ส และหรืองานอื่นๆ ที่มีประกายไฟหรือ
เกิดความร้อนภายในส่วนโรงผลิตน�้ำประปา
2.3 ใบขออนุญาตท�ำงานตัดระบบไฟฟ้า (Shut Down Electrical System Permit)
		 ส�ำหรับการท�ำงานทีต่ อ้ งตัดระบบไฟฟ้า ทัง้ ทีเ่ ป็นระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต�ำ่ ภายในส่วนโรงผลิตน�ำ้ ประปา
2.4 ใบอนุญาตท�ำงานการขุด-เจาะ (Excavation Permit)
		 ส�ำหรับการท�ำงานทีต่ อ้ งการขุดและเจาะทัง้ ทีใ่ ช้อปุ กรณ์การขุด เช่น จอบ เสียม และเครือ่ งจักรหนัก เช่น รถขุด เครือ่ งเจาะ
ภายในส่วนโรงผลิตน�้ำประปา
2.5 ใบขออนุญาตท�ำงานตัดแยกระบบ (Mechanical Isolation Permit)
		 ส�ำหรับการท�ำงานทีต่ อ้ งตัดระบบท่อทีม่ แี รงดันรวมทัง้ การทดสอบการเดินระบบแรงดันต่างๆ ภายในส่วนโรงผลิตน�ำ้ ประปา
ทั้งที่เป็นระบบน�้ำ ลม และสารเคมี
2.6 ใบอนุญาตเข้าท�ำงานในที่อับอากาศ (Confined Space Entry Permit)
ส�ำหรับการท�ำงานทีต่ อ้ งเข้าไปในสถานทีอ่ บั อากาศ (ตามกฎกระทรวงก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานในทีอ่ บั อากาศ พ.ศ. 2547) ภายในส่วนโรงผลิตน�ำ้ ประปา

3. การประเมินความเสี่ยงและการสืบสวนเหตุการณ์

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ความเสี่ยงจากการท�ำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากไม่มี
ระบบบริหารจัดการและประเมินความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและและความปลอดภัย
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากสารเคมีรั่วไหล เช่น คลอรีน เป็นต้น และความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการท�ำงาน ซึ่งได้ก�ำหนด
แนวทางการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวไว้ตามตารางด้านล่าง
ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

วิธีการจัดการความเสี่ยง

สารเคมีรั่วไหล

จัดท�ำคู่มือ แผนปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด จัดฝึกอบรมวิธีการท�ำงานรวมถึงการฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินจาก
สารเคมีตามแผน และประเมินความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ

อุบัติเหตุในการท�ำงาน

จัดท�ำคู่มือ แผนปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด จัดฝึกอบรมวิธกี ารท�ำงานรวมถึงการฝึกซ้อมระงับเหตุฉกุ เฉินจากอุบตั เิ หตุ
จากการท�ำงานตามแผน และประเมินความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
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4. การบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานจึงได้จัดให้มีการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาทิเช่น
การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การประกันสุขภาพ การประกันชีวิต การจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ติดป้ายเตือนอันตราย รวมถึง
ก�ำหนดวิธีการปฏิบัติงานและก�ำกับดูแลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการก�ำหนด
วิธีการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ส่งผลให้พนักงานมีขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความรักและ ความผูกพันต่อองค์กร

5. การมีส่วนร่วมของพนักงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การมีสว่ นร่วมของพนักงานถือเป็นยุทธศาสตร์สำ� คัญเพราะเราเชือ่ ว่าการมีสว่ นร่วมของพนักงานจะสร้างความมัน่ ใจ ความเชือ่ ถือ
ต่อองค์กร ความกระตือรือร้น และความร่วมมือกัน ซึง่ จะส่งผลให้การท�ำงานบรรลุวตั ถุประสงค์ทกี่ ำ� หนด เพือ่ บรรลุเป้าหมายการบาดเจ็บ
และเจ็บป่วยจากการท�ำงาน “เป็นศูนย์” (Injury & Illness Free Operation) โดยสร้างระบบที่เอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ด้านความปลอดภัยของพนักงานทุกคนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ดังนี้
5.1 กิจกรรมค้นหาสภาพแวดล้อม สภาพการณ์ และพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของพนักงาน
		 ด�ำเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานด้านกายภาพ ได้แก่ แสงสว่าง ความร้อน และเสียง เป็นต้น รวมถึงอันตราย
จากสารเคมี ได้แก่ ไอระเหยของสารเคมีในพืน้ ทีท่ ำ� งาน และอันตรายด้านสิง่ แวดล้อม ได้แก่ ไอเสียจากเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้า
และน�้ำทิ้งจากห้องน�้ำ เป็นต้น ซึ่งจะต้องไม่เกินมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม
5.2 กิจกรรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Man)
เป็นกิจกรรมทีม่ อบหมายให้พนักงานระดับปฏิบตั กิ ารทุกคนท�ำหน้าทีเ่ ป็น “Safety Man” โดยจะปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย 1 คน ต่อ 1 สัปดาห์ วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลด้าน
ความปลอดภัย โดยท�ำหน้าทีค่ น้ หาและชีบ้ ง่ สภาพการณ์และพฤติกรรมการท�ำงานทีไ่ ม่มคี วามปลอดภัย ประเมินความเสีย่ ง
คิดวิธีป้องกันและควบคุมอันตรายเสนอต่อคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อน�ำมติที่ประชุมเป็น
แนวทางในการปฏิบตั งิ านด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดต่อไป กิจกรรมดังกล่าวมุง่ เน้นภาวะผูน้ ำ� ด้านความปลอดภัย
ของผู้บริหาร (Safety Role Model) เพื่อการสื่อสารนโยบายหรือกิจกรรมด้านความปลอดภัยที่ส�ำคัญ การรับฟังประเด็น
หรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมด้านความปลอดภัย
5.3 กิจกรรมสันทนาการ
บริษัทฯ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมระบบการท�ำงานที่ชัดเจน ปราศจากความเครียดจากการ
ท�ำงาน โดยจะส่งผลให้พนักงานทุกคนท�ำงานอย่างมีความสุขและเกิดความรักความผูกพันต่อบริษัทฯ
การจัดให้มีกลุ่มไลน์ของพนักงานทั้งบริษัทฯ เพื่อสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น การสื่อสาร การส่งข้อมูลข่าวสาร
		
และส่งความห่วงใยในทุกเทศกาลอย่างสม�่ำเสมอ
การแข่งขันกีฬาภายในองค์กร
		
การจัดตัง้ ชมรมกีฬาเดินวิง่ แบดมินตัน และฟุตบอล เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีแก่พนักงานอย่างสม�ำ่ เสมอ
		
การสร้างห้องท�ำกิจกรรมของพนักงาน (Edutainment Room) เป็นห้องอเนกประสงค์ที่เป็นทั้งห้องสมุด ห้องพักผ่อน
		
และห้องออกก�ำลังกาย เพื่อให้พนักงานใช้ผ่อนคลายระหว่างการปฏิบัติงาน

6. การฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษทั ฯ จัดท�ำแผนการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นประจ�ำทุกปี ในปี 2561 มีหลักสูตรการฝึกอบรมทัง้ สิน้
จ�ำนวน 21 หลักสูตร อาทิเช่น หลักสูตรของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงานระดับเทคนิค หลักสูตรของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการท�ำงานระดับบริหาร หลักสูตรของเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงานระดับหัวหน้างาน หลักสูตรการจัดการจราจร และหลักสูตร
กฎระเบียบการท�ำงานในช่วงกลางคืน หลักสูตรการดับเพลิงขั้นสูง (ก้าวหน้า) รวมถึงผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ ผู้ปฏิบัติ และผู้ปฏิบัติงาน
ในทีอ่ บั อากาศ ความปลอดภัยในการท�ำงานเกีย่ วกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผูป้ ระสบอันตรายจากไฟฟ้า เป็นต้น โดยมีจำ� นวนหลักสูตร
ฝึกอบรม จ�ำนวนทั้งสิ้น 23 หลักสูตร และจ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 2561 จ�ำนวนทั้งสิ้น
183 ชั่วโมง ซึ่งได้แสดงจ�ำนวนหลักสูตรฝึกอบรมและจ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมดังกล่าวไว้ตามกราฟ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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7. การดูแลพนักงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความรูค้ วามเข้าใจด้านความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านและการดูสขุ ภาพอนามัยของพนักงานเป็นอย่างยิง่
โดยจัดให้มบี ริการและดูแลพนักงานด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นประจ�ำทุกปีอย่างต่อเนือ่ ง อาทิเช่น การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
และการตรวจสุขภาพประจ�ำปี เป็นต้น ซึ่งได้แสดงข้อมูลดังกล่าวไว้ตามตารางด้านล่าง
การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

2559

จ�ำนวนพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเปรียบเทียบกับ
พนักงานทั้งหมด
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ร้อยละ 100

การตรวจสุขภาพประจ�ำปี
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จ�ำนวนพนักงานที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ�ำปีเปรียบเทียบกับ
พนักงานทั้งหมด
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การเจ็บป่วยจากการท�ำงาน
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จ�ำนวนพนักงานที่เจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพจากการท�ำงาน

0 คน

2561
5 คน

0 คน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทั้งหลักสูตรที่กฎหมายก�ำหนด อาทิเช่น หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน (จป.) หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ หลักสูตรความปลอดภัยในการท�ำงานเกี่ยวกับ
ไฟฟ้า โดยก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน) รวมถึงหลักสูตรด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมในการปฏิบตั งิ าน อาทิ
เช่น หลักสูตรความปลอดภัยในการท�ำงานซ่อมบ�ำรุง หลักสูตรการระงับเหตุคลอรีนรั่วด้วยอุปกรณ์ KIT-B การบ�ำรุงรักษาระบบคลอรีน
และใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ SCBA และการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น เป็นต้น วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและ
สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยการท�ำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ส่งผลให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย
ในการปฏิบตั งิ านและสร้างความตระหนักรูแ้ ก่พนักงานทุกคนทุกระดับ ซึง่ ได้แสดงข้อมูลการเกิดอุบตั เิ หตุ ตัง้ แต่ปี 2555-2561 ไว้ตามกราฟ
ด้านล่าง
(ครั้ง/200,000 ชั่วโมง/คน)
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อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ ป 2555-2561

หมายเหตุ: อัตราความถีข่ องการเกิดอุบตั เิ หตุ (Injury Frequency Rate : IFR) เกณฑ์หรือดัชนีชวี้ ดั ความถีข่ องการเกิดอุบตั เิ หตุ
ขององค์กร โดยค�ำนวณจากจ�ำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเทียบกับ 200,000 ชั่วโมง/คน/ปี

(ราย/200,000 ชั่วโมง/คน)
8,000

6,747

7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

0

0

14.39

0

0

2555

2556

2557

2558

2559

0
2560

2561

อัตราความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ ป 2555-2561
หมายเหตุ: อัตราความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ (Injury Severity Rate : ISR) เกณฑ์หรือดัชนีชี้วัดความรุนแรงของการเกิด
อุบัติเหตุขององค์กร โดยค�ำนวณจากจ�ำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเทียบกับ 200,000 ชั่วโมง/คน/ปี

หลังจากเกิดอุบัติเหตุฯ บริษัทฯ ได้ท�ำการปรับปรุงคู่มือการท�ำงานและคู่มือจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน ฝึกอบรมภายในหลักสูตร
ด้านความปลอดภัย ก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการท�ำงานอย่างเคร่งครัด และฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินอย่างสม�่ำเสมอ
ตามแผนงานที่ก�ำหนด

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อม โดยได้น�ำ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มาใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานขององค์กรครอบคลุม
ทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจหลักในการ
ผลิตน�้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อท�ำการสูบส่งแก่ลูกค้าและผู้ใช้น�้ำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สมดังปณิธานของบริษทั ฯ ทีต่ งั้ ไว้วา่ “คุณภาพน�ำ้ คุณภาพชีวติ ” บริษทั ฯ ได้กำ� หนดแนวทางการจัดการด้านความยัง่ ยืนของบริษทั ฯ อยูภ่ ายใต้
วิสัยทัศน์ “เป็นบริษัทชั้นน�ำของประเทศในการด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน�้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ
และให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ตามเว็บลิงก์ http://www.ttwplc.com/th/sd/sustainable-management-and-policy/sustainable-development-policy
บริษัทฯ มีคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย
และแนวทางการด�ำเนินงานพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคม เพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาส�ำคัญของสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของคนในสังคม รวมถึงการเป็น “คนดีและคนเก่ง” ให้มคี วามรูแ้ ละจริยธรรมเพือ่ พร้อมเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานกิจกรรมสัมพันธ์ ท�ำหน้าที่จัดท�ำโครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อม
บริเวณโดยรอบโรงผลิตน�้ำประปาและพื้นที่บริการ รวมถึงการด�ำเนินโครงการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ขององค์กรถูกขับเคลื่อน
โดย “พนักงานจิตอาสา” วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตส�ำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมแก่พนักงานทุกคน ส่งผลให้
คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับธุรกิจและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดการบริหารจัดการน�้ำอย่างครบวงจรและพร้อมใช้ส�ำหรับทุกคน รวมถึง
การมีส่วนร่วมในการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อมๆ กัน บริษัทฯ ได้ยกระดับการด�ำเนินธุรกิจมุ่งสู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อ
ตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) และมีความสอดคล้องตามบริบทและ
มาตรฐานสากล รวมถึงการยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ขึ้นมาเป็นกลยุทธ์ในการ
เสริมสร้างภาพพจน์ของแบรนด์องค์กร เป็นการสร้างคุณค่าร่วม หรือ CSV (Creating Shared Value) เพือ่ สร้างประโยชน์รว่ มกันระหว่าง
องค์กรกับสังคมให้อยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข อาทิเช่น การด�ำเนินงานโครงการวิจยั ตะกอนน�ำ้ ประปาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์
เพื่อลดภาระในการก�ำจัดของเสีย การมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม และกระจายรายได้สู่ชุมชน ในปี 2561 สามารถลดปริมาณ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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ตะกอนน�้ำประปาของโรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานี จ�ำนวน 1,192 ตัน ส่วนการกระจายรายได้สู่ชุมชนนั้นยังไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้
อย่างชัดเจน แต่สามารถวัดประโยชน์ทชี่ มุ ชนได้รบั จากการวิจยั ตะกอนและพัฒนาเป็นวัสดุกอ่ สร้าง อาทิเช่น อิฐมอญ อิฐบล็อกประสาน
และกระเบื้องตกแต่ง เป็นต้น โดยวางแผนจะน�ำมาใช้ในการตกแต่งอาคารเรียนแก่โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม ต�ำบลนาโคก อ�ำเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในปี 2562 ซึง่ ได้ดำ� เนินการตัง้ แต่ปลายปี 2561 คาดว่าจะก่อสร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จและส่งมอบแก่
โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมารามภายในกลางปี 2562
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ ความส�ำเร็จและความยัง่ ยืนขององค์กร มิได้วดั จากความสามารถในการท�ำก�ำไรเพียงอย่างเดียว หากยังรวม
ถึงการเป็นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนรวมทัง้ ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม
ให้ได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ เพราะรากฐานที่มั่นคงทางสังคมเป็นปัจจัยส�ำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ท�ำ
กิจกรรมและโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ชุมชนบริเวณรอบโรงผลิตน�้ำประปา ซึ่งได้แสดงฐานข้อมูลชุมชนและกิจกรรม
ชุมชนไว้ตามตารางด้านล่าง
โรงผลิตน�้ำประปา
บางเลน

โรงผลิตน�้ำประปา
ปทุมธานี

โรงผลิตน�้ำประปา
กระทุ่มแบน

ที่ตั้ง

ต�ำบลบางระก�ำ
อ�ำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม

ต�ำบลบ้านปทุม
อ�ำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี

ต�ำบลคลองมะเดื่อ
อ�ำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร

จ�ำนวนหมู่บ้าน

15 หมู่บ้าน

6 หมู่บ้าน

11 หมู่บ้าน

จ�ำนวนประชากร

2,328 คน

4,298 คน

20,946 คน

อาชีพ

เกษตรกรรม

เกษตรกรรมและรับจ้าง

เกษตรกรรม รับจ้าง
และค้าขาย

คุณภาพน�้ำ ภัยแล้ง
และท่อประปา
แตกช�ำรุด

คุณภาพน�้ำ ภัยแล้ง
และท่อประปา
แตกช�ำรุด

คุณภาพน�้ำ ภัยแล้ง
และท่อประปา
แตกช�ำรุด

โครงการสร้างการมีส่วนร่วม
กับชุมชน

5 โครงการ

5 โครงการ

3 โครงการ

ตัวอย่างข้อกังวล

การจัดการน�้ำ

การจัดการน�้ำ

การจัดการน�้ำ

รายการ

ข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

ด้านสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลกระทบ

ด้านสังคม
ตัวอย่างผลกระทบ

ความจ�ำเป็น
ในการย้ายถิ่นฐาน
กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม

มีแผนงานร่วมกับชุมชน
หน่วยงานดูแลชุมชน

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์

การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ธุรกิจ

บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมเรารักแม่น�้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม ในฐานะผู้แทนภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมาเป็น
ระยะเวลากว่า 10 ปี โดยท�ำหน้าทีร่ ณรงค์สง่ เสริม สนับสนุน เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมกิจกรรมอนุรกั ษ์นำ�้ และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน�ำ้
เพื่อสร้างจิตส�ำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำแก่เยาวชนและประชาชนที่อาศัยบริเวณริมแม่น�้ำท่าจีนหรือเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากแม่น�้ำสายนี้
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 5 ประการ ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสิ่งแวดล้อมของลุ่มน�้ำท่าจีน
เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลรักษาลุ่มน�้ำท่าจีน
เพื่อสร้างจิตส�ำนึกแก่เยาวชนและประชาชนให้ร่วมกันดูแลรักษาแม่น�้ำท่าจีน
ด�ำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
ไม่ด�ำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

การมีส่วนร่วมกับชุมชน

บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความสมดุลทัง้ มิตเิ ศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้น�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อม ในปี 2561
บริษัทฯ ได้ท�ำการศึกษาและส�ำรวจความต้องการของชุมชน เพื่อน�ำมาจัดท�ำฐานข้อมูลชุมชนในการจัดท�ำโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของชุมชนและมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมให้คงอยูส่ บื ไป ซึง่ สามารถแบ่งกิจกรรมหรือโครงการร่วมกับ
ชุมชน 2 ประเภท ได้แก่ 1) โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ 2) โครงการด้านการดูแลสิง่ แวดล้อม ดังนี้

1. โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการ
1. น�้ำดื่มบรรจุขวด

เป้าหมาย

ลักษณะการด�ำเนินงาน

ผลการด�ำเนินงาน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต บริษัทฯ ว่าจ้างชาวบ้านในพื้นที่
และกระจายรายได้ สู ่ ผลิตน�้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 350
ชุมชน
มิลลิลติ ร เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมที่
เป็นสาธารณกุศลของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

สังคม: ชุมชนมีรายได้จากรับจ้างผลิตน�้ำดื่มบรรจุขวด จ�ำนวน
124,000 บาทต่อปี
บริษัทฯ:
1) มีการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านการแจกจ่ายน�้ำดื่มบรรจุขวด
จ�ำนวน 200,000 ขวดต่อปี
2) ตอบสนองเป้าหมาย SDGs ข้อที่ 1 ว่าด้วยการขจัดความ
ยากจนทุกรูปแบบทุกพื้นที่

2. ศึกษาวิจัยตะกอน เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว ม บริษทั ฯ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศ
น�ำ้ ประปาและพัฒนา ระหว่างบริษทั ฯ กับสังคม ด้านการจัดการสารและของเสีย
อันตราย (ศสอ.) มหาวิทยาลัย
เป็นผลิตภัณฑ์
เกษตรศาสตร์ และโครงการศึกษา
วิ จั ย และพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม
แหลมผั ก เบี้ ย อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริ ท�ำการวิจัยตะกอน
น�้ ำ ป ร ะ ป า แ ล ะ พั ฒ น า เ ป ็ น
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงส�ำรวจความ
ต้ อ งการของชุ ม ชน เพื่ อ จั ด ท� ำ
โปรแกรมความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคม

สังคม:
1) ชุมชนมีรายได้เพิ่มจากการรับจ้างท�ำผลิตภัณฑ์
2) ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ที่มีส่วนประกอบ
วัสดุก่อสร้างจากตะกอนน�้ำประปาที่ใช้ในการตกแต่ง
อาคารเรียนแก่โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม จังหวัดสมุทรสาคร
บริษัทฯ:
1) ลดภาระในการก�ำจัดตะกอนน�้ำประปา
2) ความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษาชั้นน�ำและโครงการ
สิ่งแวดล้อมภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนา
3) ตอบสนองเป้าหมาย SDGs ข้อที่ 12 ว่าด้วยการส่งเสริม
รูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน

3. มอบทุนการศึกษาแก่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการ บริ ษั ท ฯ มอบทุ น การศึ ก ษาแก่
นักเรียนในพื้นที่
ศึกษาแก่นกั เรียนทีเ่ รียนดี นักเรียนทีเ่ รียนดีแต่มฐี านะยากจน
บริการ
แต่มีฐานะยากจน
ในพืน้ ทีบ่ ริการ จ�ำนวน 230 ทุนต่อปี
ทุนละ 3,000 บาท จ�ำนวนทั้งสิ้น
23 โรงเรียน พร้อมถ่ายทอดความรู้
ในการประหยัดน�้ำแก่นักเรียน

สังคม:
1) นักเรียนเรียนดีแต่ยากจนได้รับโอกาสทางการศึกษา จ�ำนวน
230 คนต่อปี จาก 23 โรงเรียน
2) เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายได้รับทุนอาหารกลางวัน
จ�ำนวน 30,000 บาทต่อปี
บริษัทฯ:
1) การประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านการมอบทุนการศึกษา จ�ำนวน
23 โรงเรียนต่อปี
2) ตอบสนองเป้าหมาย SDGs ข้อที่ 4 ว่าด้วยการศึกษามีคณ
ุ ภาพ
อย่างเท่าเทียมและส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
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โครงการ

เป้าหมาย

ลักษณะการด�ำเนินงาน

ผลการด�ำเนินงาน

4. เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียน
ในโรงเรียนที่
ด้อยโอกาส

เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ
ทางการศึ ก ษา และ
ยกระดับคุณภาพชีวติ แก่
นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นที่
ด้อยโอกาส

บริษัทฯ ร่วมกับ ส�ำนักงานรอง
นายกรั ฐ มนตรี พลอากาศเอก
ประจิน จั่นตอง จัดท�ำโครงการ
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
นักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส
เพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของนักเรียน
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนให้มีคุณภาพดีขึ้น

สังคม: โรงเรียนที่มีความขาดแคลนได้รับการสนับสนุน จ�ำนวน
1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม จังหวัดสมุทรสาคร
บริษัทฯ :
1) ความภาคภูมิใจและชื่อเสียงองค์กรที่ได้ร่วมท�ำโครงการ
ช่วยเหลือสังคมและสานสัมพันธ์กับหน่วยงานระดับประเทศ
2) ตอบสนองเป้าหมาย SDGs ข้อที่ 4 ว่าด้วยการศึกษา
มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้

5. ปรับปรุงอาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดล้อม
โรงเรียนในพื้นที่
บริการ

เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ
ทางการศึกษา และปรับปรุง
สภาพความเป็นอยู่ของ
โรงเรียนที่ขาดแคลนใน
พื้นที่บริการ

บริษัทฯ ท�ำการปรับปรุงอาคาร
เรี ย นและสภาพแวดล้ อ มของ
โรงเรี ย นที่ ตั้ ง อยู ่ ร อบโรงผลิ ต
น�้ำประปา

สังคม: โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการซ่อมแซมอาคารเรียน
และปรับปรุงสภาพแวดล้อม จ�ำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 4 โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม และโรงเรียนบ้านหนองปรง
ต�ำบลบางระก�ำ อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
บริษัทฯ :
1) ความรักและความผูกพันระหว่างบริษัทฯ กับพนักงานที่ได้มี
ส่วนช่วยสนับสนุนโรงเรียนของบุตรหลานพนักงาน
2) ตอบสนองเป้าหมาย SDGs ข้อที่ 4 ว่าด้วยการศึกษามี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมและส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้

6. บริการน�้ำประปา
แก่ชุมชน

เพือ่ สนับสนุนและบริการ บริ ษั ท ฯ สนั บ สนุ น และบริ ก าร
สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน น�้ำประปาแก่ชุมชนที่ได้รับความ
แก่ชุมชน
เ ดื อ ด ร ้ อ น จ า ก ภั ย แ ล ้ ง แ ล ะ
ขาดแคลนน�้ำอุปโภคบริโภค โดย
ให้เข้ามารับน�ำ้ ประปาจากโรงผลิต
น�้ำประปา

สังคม: ประชาชนในพื้นที่บริการได้รับการสนับสนุนน�้ำประปา
ในยามประสบภัยแล้งหรือขาดแคลนน�้ำอุปโภคบริโภค
บริษัทฯ :
1) ภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะผู้ผลิตน�้ำประปามืออาชีพชั้นน�ำ
ของประเทศ
2) ตอบสนองเป้าหมาย SDGs ข้อที่ 6 ว่าด้วยการให้มีน�้ำใช้
บริหารจัดการน�้ำ และสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนส�ำหรับทุกคน

7. สร้างระบบกรองน�้ำ
แก่ชุมชน

เพื่อสนับสนุนและติดตั้ง บริษัทฯ ติดตั้งระบบกรองน�้ำแก่ สังคม: โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับ
ระบบกรองน�ำ้ แก่ชมุ ชนที่ โรงเรียนที่มีความขาดแคลนน�้ำ การพิจารณาคัดเลือกสนับสนุนระบบน�้ำอุปโภคบริโภค
น�้ำประปาเข้าไปไม่ถึง อุปโภคบริโภค
บริษัทฯ :
1) ภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะผู้ผลิตน�้ำประปามืออาชีพในระดับ
ชั้นน�ำของประเทศ
2) ตอบสนองเป้าหมาย SDGs ข้อที่ 6 ว่าด้วยการให้มีน�้ำใช้
บริหารจัดการน�้ำ และสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนส�ำหรับทุกคน

8. กิจกรรมวันเด็ก

เ พื่ อ ส ่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมของ
ชุ ม ชนที่ เ ปิ ด โอกาสให้
เยาวชนได้ แ สดงออก
ตามวัยที่เหมาะสมและ
ได้รบั โอกาสเท่าเทียมกัน
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บริษัทฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี ใ ห้ กั บ เด็ ก ๆ ที่
อาศัยอยู่รอบโรงผลิตน�้ำประปา
และบุตรหลานของพนักงานได้รบั
ความบั น เทิ ง ความสนุ ก สนาน
และความรู้เกี่ยวกับการประหยัด
น�้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ

สังคม: เด็กๆ และบุตรหลานพนักงานได้รบั โอกาสเท่าเทียมกันกับ
เด็กในชุมชนอื่นๆ และได้ท�ำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข
บริษัทฯ :
1) ความรักและความผูกพันระหว่างบริษัทฯ กับพนักงานที่ได้มี
ส่วนร่วมจัดกิจกรรมแก่เด็กๆ
2) ตอบสนองเป้าหมาย SDGs ข้อที่ 4 ว่าด้วยการศึกษามี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมและส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้

โครงการ

เป้าหมาย

ลักษณะการด�ำเนินงาน

ผลการด�ำเนินงาน

9. สนับสนุนกิจกรรม เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุน หน่วยงานภายนอกขอการสนับสนุน
ภายนอกด้านพัฒนา กิจกรรมของผู้มีส่วนได้ และการมีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือ
สังคม
ส่วนเสียที่เป็นสาธารณ สังคมมายังบริษัทฯ
กุศลและเป็นประโยชน์
แก่ส่วนรวม

สังคม: ผู้ได้รับความเดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือและแบ่งเบา
ภาระในฐานะเพือ่ นมนุษย์ทดี่ จี ากบริษทั ฯ ส่งผลให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ
ทีด่ ขี นึ้ อาทิเช่น สนับสนุนโครงการล้อเลือ่ นเพือ่ คนพิการของมูลนิธิ
คนพิการไทยและส่งเสริมพัฒนาอาชีพชุมชนของนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน เป็นต้น
บริษัทฯ :
1) มีส่วนร่วมส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ดีขึ้น เพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชาติ
2) ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) ตอบสนองเป้าหมาย SDGs ข้อที่ 3 ว่าด้วยคนมีชีวิตที่มี
คุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย

10. ลงพื้นที่สร้างความ
สัมพันธ์กับชุมชน

สังคม: ชุมชนในพื้นที่บริการได้รับการตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปัญหา
บริษัทฯ :
1) น�ำข้อมูลชุมชนมาก�ำหนดแผนกิจกรรมหรือโครงการร่วมกับ
ชุมชนในปีต่อไป
2) ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบข้าง
3) ตอบสนองเป้าหมาย SDGs ข้อที่ 3 ว่าด้วยคนมีชีวิตที่มี
คุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย

เ พื่ อ รั บ ท ร า บ ข ้ อ มู ล
พื้นฐานชุมชนและความ
ต้องการของชุมชน และ
น�ำมาจัดท�ำโครงการหรือ
กิจกรรมร่วมกับชุมชน

บริ ษั ท ฯ ลงพื้ น ที่ ส ร้ า งความ
สัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่บริการ
เพื่ อ รั บ ทราบ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
กิ จ กรรมหรื อ ประเพณี ที่ ส� ำ คั ญ
และความต้องการของชุมชน โดย
ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบ้าน
วัด โรงเรียน (บวร) และหน่วยงาน
ที่ ดู แ ลสิ่ ง แวดล้ อ ม รั ศ มี ไ ม่ เ กิ น
5 กิโลเมตรจากโรงผลิตน�ำ้ ประปา
และสถานีสูบน�้ำดิบ

2. โครงการด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม
โครงการ
1. ศึกษาวิจัยตะกอน
น�้ำประปาและ
พัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์

เป้าหมาย

ลักษณะการด�ำเนินงาน

เพือ่ ลดภาระในการก�ำจัด บริษทั ฯ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ของเสี ย และไม่ ส ร้ า ง ด้านการจัดการสารและของเสีย
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม อันตราย (ศสอ.) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และโครงการศึกษา
วิ จั ย และพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม
แหลมผั ก เบี้ ย อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริ ท�ำการวิจัยตะกอน
น�้ ำ ป ร ะ ป า แ ล ะ พั ฒ น า เ ป ็ น
ผลิตภัณฑ์

ผลการด�ำเนินงาน
สิ่งแวดล้อม: ปี 2561 ปริมาณตะกอนน�้ำประปาของโรงผลิต
น�้ำประปาปทุมธานีลดลง จ�ำนวน 1,192 ตัน
บริษัทฯ :
1) ภาระในการก�ำจัดตะกอนน�้ำประปาลดลง
2) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมลดลง
3) ตอบสนองเป้าหมาย SDGs ข้อที่ 15 ว่าด้วยการปกป้อง ฟื้นฟู
และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศน์บนบกอย่างยั่งยืน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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ผลการด�ำเนินงาน

2. ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า

เพื่ อ ลดการปลดปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจกและการ
ใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ใน
กระบวนการท�ำงาน

บริษัทฯ ก�ำหนดเป้าหมายและ
ม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ ์
พลังงานในกระบวนการท�ำงาน
อาทิเช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ
จากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็น
หลอด LED แผนล้างเครื่อง
ปรับอากาศประจ�ำปี ติ ด แผ่ น
โปร่งแสงหลังคาอาคารซ่อมบ�ำรุง
และบ�ำรุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
แบบแยกส่วน และการควบคุม
การท�ำงานของระบบแสงสว่าง
บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น
ก่อสร้างอาคารส�ำนักงานแบบ
สถาปัตยกรรมสีเขียว (Green
Architecture) โรงผลิตน�ำ้ ประปา
กระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร

สิ่งแวดล้อม: ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยลดลง
ร้อยละ 3.5
บริษัทฯ :
1) ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.5
2) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมลดลง
3) ตอบสนองเป้าหมาย SDGs ข้อที่ 13 ว่าด้วยการเร่งรัด
ด�ำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบ

3. จัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่ อ ลดการปลดปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจกและการ
ใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ใน
กระบวนการท�ำงาน

บริ ษั ท ฯ จั ด ซื้ อ จั ด หาวั ส ดุ แ ละ
อุปกรณ์ส�ำนักงานที่มีสัญลักษณ์
ฉลากสี เ ขี ย วและเบอร์ 5 และ
เ ป ลี่ ย น ห ล อ ด ไ ฟ จ า ก ห ล อ ด
ฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED

สิ่งแวดล้อม: ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยลดลง
ร้อยละ 3.5
บริษัทฯ :
1) ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.5
2) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมลดลง
2) ตอบสนองเป้าหมาย SDGs ข้อที่ 13 ว่าด้วยการเร่งรัด
ด�ำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบ

4. ติดตัง้ Solar Rooftop เพื่ อ ลดการปลดปล่ อ ย
บนถังน�้ำใสของ
ก๊าซเรือนกระจกและการ
โรงผลิตน�้ำประปา ใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ใน
กระบวนการท�ำงานของ
บริษัทฯ

บริ ษั ท ฯ ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้
ในการติดตั้ง Solar Rooftop บน
ถั ง น�้ ำ ใสของโรงผลิ ต น�้ ำ ประปา
บางเลน จังหวัดนครปฐม แล้วเสร็จ
และอยู่ระหว่างด�ำเนินการว่าจ้าง
หน่ ว ยงานเข้ า ด� ำ เนิ น การติ ด ตั้ ง
Solar Rooftop บนถังน�้ำใสของ
โรงผลิตน�ำ้ ประปาบางเลน จังหวัด
นครปฐม และโรงผลิตน�้ำประปา
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

สิ่งแวดล้อม: ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยลดลง
ร้อยละ 3.5
บริษัทฯ :
1) ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.5
2) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมลดลง
3) ตอบสนองเป้าหมาย SDGs ข้อที่ 13 ว่าด้วยการเร่งรัด
ด�ำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบ

5. จัดท�ำสื่อ
เพื่อสร้างความตระหนัก
ประชาสัมพันธ์และ ด้านการประหยัดน�้ำแก่
สื่อสารการประหยัด ชุมชนในพื้นที่บริการ
น�้ำแก่ชุมชน

บริษัทฯ จัดท�ำโปสเตอร์ประหยัด
น�้ำและถ่ายทอดความรู้เรื่องการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรน�ำ้ ผ่านโครงการ
มอบทุนการศึกษาและกิจกรรม
วันเด็ก

สิ่ ง แวดล้ อ ม: ความตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ต่ อ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรน�้ำ
บริษัทฯ :
1) ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
2) ตอบสนองเป้าหมาย SDGs ข้อที่ 6 ว่าด้วยการให้มีน�้ำใช้
บริหารจัดการน�้ำ และสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนส�ำหรับทุกคน

6. เข้าร่วมกิจกรรม
ของชมรมเรารัก
แม่น�้ำท่าจีน

บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
ชมรมเรารักแม่น�้ำท่าจีน และเข้า
ประชุ ม ประจ� ำ เดื อ นกั บ ชมรม
เรารักแม่นำ�้ ท่าจีน รวมถึงกิจกรรม
ส่งเสริมด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
น�้ำแก่ชุมชนอย่างสม�่ำเสมอ

สิ่งแวดล้อม: ทรัพยากรน�้ำมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ
บริษัทฯ :
1) ความร่วมมือที่ดี และไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน
2) ตอบสนองเป้าหมาย SDGs ข้อที่ 6 ว่าด้วยการให้มีน�้ำใช้
บริหารจัดการน�้ำ และสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนส�ำหรับทุกคน

64

เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ
และปลูกจิตส�ำนึกด้าน
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรน�ำ้
แก่ชุมชน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

สนับสนุนน�้ำดื่มบรรจุขวดแก่ชุมชน

น�ำเสนอผลงานวิจัยตะกอน

ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 จังหวัดนครปฐม

รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2561

อาคารประหยัดพลังงาน โรงผลิตน�้ำประปากระทุ่มแบน

โครงการ Solar Rooftop โรงผลิตน�้ำประปาบางเลน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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ด้านสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้

บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการบริ ห ารจั ด การ
ของเสี ย ไม่ อั น ตรายที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการด� ำ เนิ น งานใน
กระบวนการผลิตน�้ำประปา ได้แก่ ตะกอนน�้ำประปา
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การของเสี ย ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดและลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดย
การน�ำไปก�ำจัดด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมหรือพัฒนาต่อยอด
เป็นผลิตภัณฑ์ ซึง่ ข้อมูลปริมาณของเสียไม่เป็นอันตราย
ในรายงานฉบับนี้เป็นผลมาจากการด�ำเนินงานของ
โรงผลิตน�ำ้ ประปาบางเลนและโรงผลิตน�ำ้ ประปาปทุมธานี
ยกเว้นโรงผลิตน�ำ้ ประปากระทุม่ แบนและการด�ำเนินงาน
ภายในส�ำนักงาน เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างพัฒนา
ระบบเก็บข้อมูลเพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษทั ฯ
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ส�ำหรับกระบวนการ
หลักในการผลิต น�้ำประปาของบริษัทฯ ประกอบด้วย
กระบวนการสู บ น�้ ำ ดิ บ กระบวนการเติ ม สารเคมี
กระบวนการตกตะกอน กระบวนการกรอง กระบวนการ
ฆ่าเชือ้ และกระบวนการสูบส่ง ซึง่ ได้แสดงกระบวนการ
ผลิตน�้ำประปาของบริษัทฯ ไว้ตามแผนผัง

อาคารสารเคมี
(Chemical Dosing)

ชองรับน้ำดิบ
(Raw Water Intake)

ถังผสมเร็ว
(Rapid Mixing Tank)

ถังตกตะกอน
(Clarifier Tank)

ตะกอน
(Sludge Cake)

ถังกรองทราย
(Filter)

ระบบกำจัดตะกอน
(Sludge Dewatering)

ระบบสูบจายน้ำประปาสูผู ใชน้ำ
(Water Distribution)

น้ำประปา
(Treated Water)

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตน�้ำประปา หากการบริหารจัดการของเสียไม่มี
ประสิทธิภาพจะส่งผลให้ปริมาณของเสียเพิ่มขึ้น และอาจส่งผลให้เกิดข้อร้องเรียนจากชุมชนใกล้เคียงอันเนื่องจากการรั่วไหลจาก
ของเสียนัน้ ๆ โดยข้อมูลปริมาณของเสียในรายงานฉบับนีค้ รอบคลุมโรงผลิตน�ำ้ ประปาบางเลนและโรงผลิตน�ำ้ ประปาปทุมธานี ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
ได้มีการควบคุมดูแลและจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตน�้ำประปาอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดขึ้นจากการรั่วไหลของตะกอน ดังแสดงข้อมูลการบริหารจัดการของเสียตามแผนภาพด้านล่าง
ตะกอนจาก
การผลิต
น้ำประปา

กระบวนการ
บำบัดตะกอน

ตะกอน

ผูรับดำเนินการ
ตามที่ไดรับ
อนุญาต
รับตะกอน
ไปบำบัด

แจงขนสงวัสดุ
ที่ไมอันตราย
(ตะกอน)
ออกนอกบร�เวณ
โรงงาน

บริษัทฯ ได้ท�ำการศึกษาความเป็นไปได้ในการวิจัยตะกอนน�้ำประปา วัตถุประสงค์เพื่อลดภาระในการก�ำจัดของเสีย ลดต้นทุนใน
กระบวนการผลิต เพิ่มมูลค่าตะกอนน�้ำประปา และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. บริษัทฯ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท�ำการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการน�ำตะกอนน�้ำประปามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ จากงานวิจัยนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้น 4 ชนิด ได้แก่ 1) สารดูดซับ
ฟลูออไรด์ 2) อิฐบล็อกประสาน 3) กระเบือ้ งปูพนื้ และ 4) กระเบือ้ งตกแต่ง ซึง่ ได้ดำ� เนินการแล้วเสร็จเมือ่ กลางปี 2561 อยูร่ ะหว่างการน�ำ
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้ไปต่อยอดงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะน�ำไปเป็นส่วนหนึง่ ในการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนวัดราษฎร์
ธรรมาราม ต�ำบลนาโคก อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่
ด้อยโอกาส ของส�ำนักงานรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

2. บริษัทฯ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท�ำการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการน�ำตะกอนน�้ำประปามาใช้ดูดซับแมงกานีสที่ปนเปื้อนในน�้ำดิบแม่น�้ำท่าจีน ซึ่งบริษัทฯ ต้องใช้สารเคมีก�ำจัด
แมงกานีส คือ ด่างทับทิม โดยต่อยอดจากงานวิจยั ก่อนหน้าทีไ่ ด้ผลิตภัณฑ์เป็นสารดูดซับฟลูออไรด์ ปัจจุบนั อยูใ่ นช่วงด�ำเนินการปรับปรุง
คุณสมบัติของตะกอนน�้ำประปาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดูดซับแมงกานีส คาดว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน
2562 โดยจะน�ำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาใช้ดูดซับแมงกานีสในกระบวนการผลิตน�้ำประปาหรืองานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป

3. บริษัทฯ ท�ำบันทึกข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ท�ำการศึกษาความเป็นไปได้ในการน�ำตะกอนน�ำ้ ประปามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายจะทดลอง
วิจัยเป็นผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด วัตถุประสงค์เพื่อน�ำมาสร้างคุณค่าและประโยชน์แก่คนในชุมชนต�ำบลบางระก�ำ อ�ำเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม ได้แก่ 1) ปุ๋ยหมักที่ใช้ปลูกกับข้าวสุพรรณบุรี 1 และข้าวโพดฝักอ่อน 2) อิฐมอญ และ 3) เชื้อเพลิงอัดแท่ง เพื่อสร้างคุณค่า
ร่วมกันระหว่างบริษทั ฯ กับชุมชนในพืน้ ทีร่ อบโรงผลิตน�ำ้ ประปาบางเลน ปัจจุบนั อยูใ่ นช่วงปรับปรุงสัดส่วนของตะกอนให้มปี ระสิทธิภาพ
คาดว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2562 โดยจะน�ำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ต่อไป
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ตลอดระยะเวลาการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น
ในการด� ำเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มน้ อ ยที่ สุ ด
โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแล
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการเพิ่มคุณค่าของเสียจากกระบวนการผลิต
น�้ำประปาเพื่อสร้างคุณค่าต่อบริษัทฯ และสังคมให้อยู่ร่วมกัน
อย่างยัง่ ยืน จะเห็นได้วา่ ของเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตน�ำ้ ประปา
ของบริษัทฯ จะมีเพียงตะกอน (Sludge) ที่ได้จากกระบวนการ
ตกตะกอนและการล้างย้อนถังกรองทราย ในปี 2561 โรงผลิต
น�ำ้ ประปาบางเลนมีปริมาณตะกอนทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการผลิต
น�้ำประปา จ�ำนวน 10,943 ตัน และโรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานีมี
ปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตน�้ำประปา จ�ำนวน
21,360 ตัน ซึ่งได้แสดงข้อมูลตามกราฟและตาราง
ข้อมูล

หน่วย

25,000

23,492

22,552

21,360

20,000
15,000
10,943

11,040
10,000

7,627

5,000
0

2559

2560

2561

2559

โรงผลิตน้ำประปาบางเลน

2560

2561

โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี

ปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้น (ตันตอป)

2559

2560

2561

ปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้น
โรงผลิตน�้ำประปาบางเลน

ตัน

11,040

7,627

10,943

โรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานี

ตัน

23,492

22,552

21,360

ตัน

34,532

30,179

32,303

รวม
ปริมาณน�้ำปล่อยออก
โรงผลิตน�้ำประปาบางเลน

ลูกบาศก์เมตร

-

-

-

โรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานี

ลูกบาศก์เมตร

-

-

-

ลูกบาศก์เมตร

-

-

-

รวม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน โดยการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยตะกอนของปี 2561 เข้าสู่
แผนงานโครงการ ปี 2562 ชื่อว่า โครงการ “ตะกอนน�้ำประปา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน” โดยจะท�ำการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างที่ได้จากการ
วิจยั ฯ อาทิเช่น อิฐมอญ อิฐบล็อกประสาน และกระเบือ้ งตกแต่งแก่ชมุ ชนทีม่ คี วามขาดแคลนในพืน้ ทีบ่ ริการ ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร)
ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตคนในสังคมให้ดีขึ้น
ช่วยลดภาระในการก�ำจัดตะกอน และมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ความหลากหลายทางชีวภาพ

บริษัทฯ ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี
มากว่า 14 ปี ทีผ่ า่ นมาการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ยังไม่เคยส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นธรรมชาติอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ส่วนประเด็นทีบ่ ริษทั ฯ น�ำทรัพยากรน�ำ้ ในแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติมาเป็นวัตถุดบิ หลักในการผลิตน�ำ้ ประปา โดยใช้นำ�้ ดิบจากแม่นำ�้ ท่าจีนและ
แม่นำ�้ เจ้าพระยา จึงเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงผลกระทบที่เกิดกับสิ่งมีชีวิตทีม่ ีอยู่ในแหล่งน�ำ้ นัน้ ๆ อาทิเช่น กุ้ง หอย ปู
ปลา หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยข้อมูลในรายงานฉบับนี้เป็นแนวทางการคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่โรงผลิต
น�้ำประปาบางเลน จังหวัดนครปฐม และโรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ โรงผลิตน�้ำประปาทั้งสองแห่งใช้ระบบ Zero
Discharge โดยไม่มีการปล่อยของเสียใดๆ ออกสู่ภายนอก ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดมลพิษทางน�้ำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ระบบนิเวศน์ในพื้นที่ อีกทั้งยังมีการติดตั้งตะแกรงละเอียดขนาดความกว้าง 1 x 1 เซนติเมตร ในบริเวณพื้นที่การสูบน�้ำดิบ เพื่อลดความ
เสี่ยงที่จะมีสิ่งมีชีวิตในแหล่งน�้ำที่มีความส�ำคัญต่อระบบนิเวศน์ถูกสูบเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยปั๊มสูบน�้ำ

ความร่วมมือดูแลสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กร

บริษัทฯ ไม่สามารถจะด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต หากไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ ในปี 2561
บริษทั ฯ ได้เข้าไปมีสว่ นร่วมในการวางแผนและจัดท�ำโครงการอนุรกั ษ์พลังงานและดูแลสิง่ แวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและชมรมเรารักแม่น�้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม ดังนี้
1. บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ CARE THE BEAR กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นการจัดงานอีเว้นต์แบบลดโลกร้อน
ส�ำหรับงานที่มีผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวน 100 คนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้ทรัพยากร และลด
ค่าใช้จ่ายจากการจัดงานอีเว้นต์ของบริษัทจดทะเบียน โดยมีแนวทางการจัดงานอีเว้นต์แบบลดโลกร้อน ดังนี้
รณรงค์การเดินทางด้วยขนส่งมวลชน เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนฯ
รณรงค์การรับประทานให้หมดลดเศษอาหารจากการจัดเลี้ยง
รณรงค์การใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
รณรงค์การใช้ QR Code แทนการแจกเอกสารผู้เข้าร่วมงาน
ไม่ใช้ไม้อัด (Plywood) หรือน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อ (เพื่อลดขยะจากการตกแต่ง)
ไม่ใช้ฟิวเจอร์บอร์ด (PP Board) หรือน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อ (เพื่อลดขยะจากการตกแต่ง)
ไม่ใช้โฟมแผ่น (EPS Foam Sheet) หรือน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อ (เพื่อลดขยะจากการตกแต่ง)
การรณรงค์ไม่ใช้ภาชนะและกล่องโฟม
2. บริษทั ฯ ร่วมกับชมรมเรารักแม่นำ�้ ท่าจีน จังหวัดนครปฐม โดยการเข้าร่วมประชุมประจ�ำเดือนเพือ่ รับทราบปัญหาแหล่งน�ำ้ ท่าจีน
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมจิตส�ำนึกด้านการประหยัดน�้ำและการอนุรักษ์แหล่งน�้ำในชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดย
มีความประสงค์จะท�ำกิจกรรมร่วมกันในปี 2562 ได้แก่ โครงการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ “ประหยัดน�ำ้ ประหยัดไฟ สร้างนิสัยพอเพียง”
เป็นการจัดอบรมผูน้ ำ� ชุมชนและผูบ้ ริหารสถานศึกษาเกีย่ วกับวิธกี ารประหยัดน�ำ้ ประหยัดไฟฟ้า อย่างถูกวิธแี ละรูค้ ณ
ุ ค่า เพือ่ น�ำไปถ่ายทอด
แก่ชุมชนและนักเรียนในพื้นที่
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กระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การผลิตน�้ำประปาแบบไม่สูญเสียน�้ำ

บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและบริการในกระบวนการผลิตควบคู่ไปกับการให้ความส�ำคัญต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ที่อาจเกิดขึ้นจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยระบบ ISO 14001
ผนวกกับกระบวนการผลิตน�้ำประปาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แบบ Zero Discharge โดยน�ำตะกอนที่ได้จากการผลิตน�้ำประปาไปรีด
น�้ำออกและน�ำน�้ำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ ซึ่งเท่ากับว่าตลอดกระบวนการผลิตไม่มีการปล่อยน�้ำเสียลงสู่แหล่งน�้ำธรรมชาติ
ส่งผลให้มีการน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ ปี 2561 จ�ำนวน 1,832,702 ลูกบาศก์เมตร

การบ�ำบัดน�้ำเสีย

นอกเหนือจากการด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่บริการ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
สมุทรสาคร นครปฐม และปทุมธานี บริษทั ฯ ยังได้เข้าไปด�ำเนินธุรกิจบ�ำบัดน�ำ้ เสียและปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
จังหวัดอยุธยา นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ซึง่ ได้แสดงข้อมูลการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
ตั้งแต่ปี 2559 - 2561ตามกราฟด้านล่าง
ลูกบาศกเมตร
7,000,000

5,058,382

5,322,898

5,227,114

6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
2559

2560

2561

ปริมาณการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ป 2559-2561

การน�ำเทคโนโลยีเมมเบรนมาใช้ ในกระบวนการผลิตน�้ำประปา

บริษัทฯ ได้น�ำเทคโนโลยีเมมเบรนมาใช้ในกระบวนการผลิตน�้ำประปาที่โรงผลิตน�้ำประปากระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้
การกรองแบบ Ultra Filltration (UF) ซึ่งใช้เทคโนโลยีเมมเบรน (Membrane) ในการกรองแยกของแข็งแขวนลอยหรือของแข็งละลาย
ออกจากของเหลว โดยการสูบอัดน�้ำที่ผ่านทรายตกตะกอนผ่านเยื่อเมมเบรนที่มีช่องเปิด (Pore Size) ขนาดเล็กเพียง 0.01 ไมครอน
ซึ่งสามารถขจัดสิ่งปนเปื้อน เชื้อโรค ไวรัส และแบคทีเรีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ได้น�้ำประปาที่สะอาดกว่า รวมทั้งยังลดสารเคมี
ในกระบวนการผลิตท�ำให้มคี วามปลอดภัยกว่าเดิม ซึง่ เทคโนโลยีนนี้ บั เป็นมาตรฐานระดับโลกเช่นเดียวกับทีใ่ ช้ในสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์

70

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

และสหภาพยุโรป โรงผลิตน�้ำประปากระทุ่มแบนเป็นโรงผลิตน�้ำประปาเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เลือกใช้การกรอง
แบบ Ultra Filltration สามารถตอบสนองความต้องการใช้นำ�้ ประปาทีส่ งู ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และป้องกันการขาดแคลนน�ำ้ ประปาในอนาคต
รวมถึงรองรับความต้องการใช้น�้ำประปาของทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม และภาคครัวเรือนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการน�้ำ
การน�ำน�้ำกลับมาใช้ ใหม่จากกระบวนการผลิตน�้ำประปา

บริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ประปาให้กบั การประปาส่วนภูมภิ าคในพืน้ ที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี
เนื่องด้วยทรัพยากรน�้ำเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน�้ำประปา บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความเสี่ยงด้านทรัพยากรน�้ำเป็นอย่างยิ่งว่า
อาจจะส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต บริษทั ฯ จึงมีความมุง่ มัน่ เอาจริงเอาจังในการเข้ามามีสว่ นร่วมดูแลอนุรกั ษ์แหล่งน�ำ้ และร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อที่ 6 ว่าด้วยการมีน�้ำใช้และการบริหารจัดการน�้ำและสุขาภิบาล
อย่างยัง่ ยืนส�ำหรับทุกคน การรณรงค์สง่ เสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรน�ำ้ อย่างประหยัดและรูค้ ณ
ุ ค่า เพือ่ ลดปัญหาการขาดแคลนน�ำ้
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีโรงผลิตน�้ำประปาบางเลน จังหวัดนครปฐม โรงผลิตน�้ำประปากระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และ
โรงผลิตน�ำ้ ประปาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยใช้แหล่งน�ำ้ ผิวดินมาใช้ในกระบวนการผลิตน�ำ้ ประปา จ�ำนวน 2 แหล่ง ได้แก่ แม่นำ�้ ท่าจีน
และแม่น�้ำเจ้าพระยา โดยข้อมูลการใช้น�้ำดิบในรายงานนี้เกิดจากการด�ำเนินงานของโรงผลิตน�้ำประปาบางเลนและโรงผลิตน�้ำประปา
ปทุมธานี ยกเว้นโรงผลิตน�้ำประปากระทุ่มแบน เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบเก็บข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
บริษัทฯ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ในปี 2561 โรงผลิตน�้ำประปาบางเลนและโรงผลิตน�้ำประปากระทุ่มแบนใช้น�้ำดิบจาก
แม่น�้ำท่าจีน จ�ำนวน 165,791,170 ลูกบาศก์เมตร และโรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานีใช้น�้ำดิบจากแม่น�้ำเจ้าพระยา จ�ำนวน 159,765,528
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้แสดงปริมาณการใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำทั้ง 2 แหล่ง ตั้งแต่ปี 2559-2561 ตามกราฟด้านล่าง
ลานลูกบาศกเมตร/ป
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ปริมาณการใชน้ำดิบจากแหลงน้ำธรรมชาติ ป 2559-2561
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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เพือ่ ให้การใช้ทรัพยากรน�ำ้ เกิดความคุม้ ค่าอย่างสูงสุดและเป็นไปตามเป้าหมายองค์กร บริษทั ฯ จึงได้มกี ารออกแบบระบบการผลิต
น�้ำประปาให้มีการน�ำน�้ำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดหลักการ Water Discharge Minimization
ซึ่งจะไม่ปล่อยน�้ำใดๆ ให้สูญเสียไม่ว่าจะเป็นน�้ำที่แยกออกมาจากระบบก�ำจัดตะกอนหรือน�้ำที่ผ่านกระบวนการล้างย้อนถังกรองทราย
โดยมีการออกแบบระบบที่จะรวบรวมน�้ำตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตน�้ำประปามาท�ำการแยกน�้ำออกจากตะกอนเพื่อส่งกลับ
ไปยังระบบผลิตน�้ำประปาอีกครั้ง โดยมีขั้นตอนการน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ ดังนี้
1. ถังควบคุมสมดุลตะกอน (Sludge Balancing Tank) ซึง่ ท�ำหน้าทีร่ บั น�ำ้ ตะกอน (Sludge) ทีเ่ กิดจากระบบตกตะกอน (Clarifier)
ตะกอนที่รวบรวมได้ภายในบ่อจะถูกสูบไปสู่ถังเพิ่มความข้นตะกอน (Sludge Thickener Tank)
2. ถังปรับปรุงน�้ำล้างย้อน (Wash Water Tank) ท�ำหน้าที่รับน�้ำและตะกอนที่ได้จากการล้างย้อน (Back Wash) ของระบบกรอง
ส่วนนี้จะมีน�้ำใสที่ถูกแยกออกจากตะกอนจะถูกสูบกลับเข้าสู่ระบบผลิตน�้ำประปา เพื่อเป็นการน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด เรียกว่า “Recovery Water” ส่วนตะกอนที่ข้นขึ้นจะถูกสูบผ่านเครื่องสูบตะกอนเข้าสู่ถังเพิ่มความข้นตะกอน (Sludge
Thickener Tank)
3. ระบบรีดตะกอน (Sludge Dewatering) เป็นระบบขัน้ สุดท้ายในการรีดน�ำ้ ออกจากตะกอน (Sludge) เพือ่ ท�ำให้ตะกอนมีความแห้ง
มากที่สุดอีกทั้งเป็นการน�ำน�้ำที่รีดได้ (Recovery Water) กลับมาผลิตใหม่อีกครั้งเช่นเดียวกัน
เปาหมาย: การนำน้ำกลับมาใช ใหม

สัดสวนของการนำน้ำกลับมาใชใหมตองไมนอยกวารอยละ 5
ของปร�มาณน้ำทั้งหมดที่เขาสูกระบวนการผลิต

ปี 2561 โรงผลิตน�้ำประปาบางเลนมีการน�ำน�้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ จ�ำนวน 1,823,702 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 1 เปรียบเทียบกับปริมาณน�ำ้ ทัง้ หมดทีเ่ ข้าสูก่ ระบวนการผลิต และโรงผลิตน�ำ้ ปทุมธานีมกี ารน�ำน�ำ้ ทีผ่ า่ นกระบวนการผลิต
กลับมาใช้ใหม่ จ�ำนวน 3,333,569 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 เปรียบเทียบปริมาณน�ำ้ ทัง้ หมดทีเ่ ข้าสูก่ ระบวนการผลิต ซึง่ ได้
แสดงสัดส่วนการน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ของโรงผลิตน�้ำประปาบางเลนและโรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานี ตั้งแต่ปี 2559 - 2561 ตามกราฟ
และตารางด้านล่าง
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)

3.33

ข้อมูล

หน่วย

2559

2560

2561

การใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำธรรมชาติ
โรงผลิตน�้ำประปาบางเลน
(น�้ำจากแม่น�้ำท่าจีน)

ล้านลูกบาศก์เมตร

143.20

155.64

165.79

โรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานี
(น�้ำจากแม่น�้ำเจ้าพระยา)

ล้านลูกบาศก์เมตร

141.61

147.96

159.77

ล้านลูกบาศก์เมตร

284.81

303.60

325.56

โรงผลิตน�้ำประปาบางเลน

ล้านลูกบาศก์เมตร

2.38

2.32

1.82

โรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานี

ล้านลูกบาศก์เมตร

7.68

8.14

3.33

ล้านลูกบาศก์เมตร

10.06

10.46

5.16

รวม
การน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่

รวม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอนุรักษ์พลังงาน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอันเกิดจากสภาวะเรือนกระจก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีพของสิ่งมีชีวิต ซึ่ง
เป็นประเด็นทีท่ วั่ โลกให้ความสนใจ ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีกรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
(United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) สมัยที่ 21 (COP 21) โดยร่วมกับนานาประเทศในการ
ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ให้สามารถลดระดับความเข้มข้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชัน้ บรรยากาศให้อยูใ่ นระดับต�ำ่ (Low Emission)
ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการปรับตัวให้มีภูมิต้านทานและความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ClimateResilient Development) ทีจ่ ะท�ำให้เกิดการพัฒนาไปสูส่ งั คมเศรษฐกิจคาร์บอนต�ำ่ (Low Carbon Economy) และช่วยให้บรรลุผลส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)

เปาหมาย: การปลอยกาซเร�อนกระจก

อัตราการปลอยกาซเร�อนกระจกของโรงผลิตน้ำประปาบางเลนลงไมนอยกวารอยละ 0.05

บริษัทฯ ใช้มาตรการในการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงการด�ำเนินธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อาทิเช่น ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้กระแสไฟฟ้าจากภายนอก (ทางอ้อม) ซึ่งเป็นพลังงานหลักเพียงอย่างเดียวเพื่อน�ำมา
ใช้ผลิตน�้ำประปาจนถึงกระบวนการจ่ายน�้ำประปาให้กับผู้ใช้น�้ำ โดยมีขอบเขตครอบคลุมโรงผลิตน�้ำประปาทั้ง 2 แห่ง ประกอบด้วย
โรงผลิตน�้ำประปาบางเลน จังหวัดนครปฐม และโรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
บริษัทฯ ได้น�ำปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตและส่งจ่ายน�้ำประปา รวมทั้งจ�ำนวนผู้ใช้น�้ำในพื้นที่ให้บริการ
มาประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มีการปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการ
ผลิตน�ำ้ ประปาของบริษทั ฯ พบว่าโรงผลิตน�ำ้ ประปาบางเลนมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2561 เท่ากับ 63,795 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
(ton Co2e) ซึ่งลดลงร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และโรงผลิตน�้ำปทุมธานีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2561 เท่ากับ
44,231 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (ton Co2e) ซึง่ ลดลง ร้อยละ 5 เมือ่ เปรียบเทียบกับปีทผี่ า่ นมา ซึง่ ได้แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตั้งแต่ ปี 2559 - 2561 ตามกราฟและตาราง ดังต่อไปนี้

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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2561

ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอย ป 2559-2561

ข้อมูล

หน่วย

2559

2560

2561

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โรงผลิตน�้ำประปาบางเลน

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

73,083

61,837

63,795

โรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานี

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

61,836

42,112

44,231

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

134,919

103,949

108,026

รวม

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
โรงผลิตน�้ำประปาบางเลน

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ลูกบาศก์เมตร

0.528

0.424

0.403

โรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานี

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ลูกบาศก์เมตร

0.302

0.310

0.303

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ลูกบาศก์เมตร

0.830

0.734

0.706

รวม

การอนุรักษ์พลังงาน

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญของการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีมาตรการในการอนุรกั ษ์พลังงานตามรายงานการจัดการ
พลังงานเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยเนื่องมาจากอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานหลักเพียงชนิดเดียวที่ใช้ในการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการเลือกใช้เทคโนโลยีและวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการด�ำเนินการจะสอดคล้องกับ
เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ
เปาหมาย: การใชพลังงานไฟฟาที่โรงผลิตน้ำประปาบางเลน

ลดการใชพลังงานไฟฟาที่โรงผลิตน้ำประปาบางเลนลงไมนอยกวารอยละ 0.05

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมาตรการในการด�ำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามรายงานการจัดการพลังงานเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ปล่อยเนื่องมาจากอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอด LED เพื่อลดการใช้พลังงาน
ติดตั้งหลังคาโปร่งแสงอาคารเครื่องจักร และอาคารสารเคมี
บ�ำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
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การก่อสร้างอาคารส�ำนักงานประหยัดพลังงานรูปแบบสถาปัตยกรรมสีเขียว (Green Architecture) ของโรงผลิตน�้ำประปา
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
มาตรการทัง้ หมดข้างต้นได้มกี ารติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าสามารถควบคุมอัตราการใช้พลังงานและ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงผลิตน�้ำประปาบางเลนและโรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานีให้ลดลงได้อย่างมีนัยส�ำคัญ
ในปี 2561 บริษัทฯ มีปริมาณพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตน�้ำประปาของโรงผลิตน�้ำประปาบางเลน เท่ากับ 100,393,110
กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) หรือ 0.632 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อลูกบาศก์เมตร (kWh/m3) และโรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานี เท่ากับ 69,605,723
กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) หรือ 0.477 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อลูกบาศก์เมตร (kWh/m3) ดังแสดงตามกราฟด้านล่าง
กิโลวัตตชั่วโมงตอป 114,448,988
97,196,811 100,393,110

120,000,000
100,000,000

65,512,298 66,239,925 69,605,723

80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0

โรงผลิตน้ำประปาบางเลน

โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี
2559

2560

2561

ปริมาณพลังงานที่ใชในการผลิต (ไฟฟา) ป 2559-2561
กิโลวัตตตอลูกบาศกเมตร
1.0

0.827
0.666

0.8

0.632
0.476

0.6

0.488

0.477

0.4
0.2
0.0

โรงผลิตน้ำประปาบางเลน

โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี
2559

2560

2561

ปริมาณพลังงานที่ใชในการผลิตตอหนวยผลิตภัณฑ (ไฟฟา) ป 2559-2561

ข้อมูล

หน่วย

2559

2560

2561

พลังงานที่ใช้ในการผลิต (ไฟฟ้า)
โรงผลิตน�้ำประปาบางเลน

กิกะวัตต์

114.44

97.19

100.39

โรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานี

กิกะวัตต์

62.51

66.23

69.61

กิกะวัตต์

176.95

163.42

170.00

รวม

อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (ไฟฟ้า)
โรงผลิตน�้ำประปาบางเลน

กิโลวัตต์ต่อลูกบาศก์เมตร

0.827

0.666

0.632

โรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานี

กิโลวัตต์ต่อลูกบาศก์เมตร

0.476

0.488

0.477

กิโลวัตต์ต่อลูกบาศก์เมตร

1.30

1.15

1.11

รวม
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ระบบ Solar Rooftop

ปี 2561 บริษัทฯ มีการศึกษาความเป็นไปได้ของการติดตั้งระบบ Solar Rooftop บนถังเก็บน�้ำใสที่โรงผลิตน�้ำประปาบางเลน
จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ
มีศักยภาพพื้นที่ที่สามารถติดตั้งระบบ Solar Rooftop บนถังน�้ำใส โดยมีก�ำลังการติดตั้งรวมทั้งหมด 3.471 เมกกะวัตต์ (MWdc)
ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 4,236,395 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี (kWh/Year) คิดเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 17,893,565 บาทต่อปี และสามารถ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 2,398 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCo2e) ต่อปี โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 187 ล้านบาท ซึ่งจะ
ใช้เวลาในการคืนทุนประมาณ 10.5 ปี ในรายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการติดตั้ง Solar Rooftop บนถังน�้ำใสได้น�ำสมมติฐาน
การติดตั้ง Solar Rooftop บนถังน�้ำใสของโรงผลิตน�้ำประปาบางเลนเป็นต้นแบบ โดยท�ำการศึกษาข้อมูลด้านการผลิตไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ ทั้งด้านเทคโนโลยี ต้นทุน และค่าใช้จ่าย มาประเมินความเป็นไปได้ของโครงการร่วมกับการวิเคราะห์ทางการเงิน

การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อก�ำหนด
ต่างๆ ที่ได้มีระบุไว้ในกฎหมายอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ เป็นข้อมูลที่แสดงถึงกระบวนการและแนวทางในการควบคุม
และป้องกัน การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของโรงผลิตน�้ำประปาบางเลน และโรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานี
บริษัทฯ น�ำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานรวมทั้งการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ในปีที่ 2561 สามารถป้องกันการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการด�ำเนินงานปี 2561 ไม่พบประเด็นรุนแรงหรือกระบวนการใดๆ ที่มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปี 2561
วันที่

ชื่อรางวัลและตราสัญลักษณ์

รายละเอียดรางวัล

6
มีนาคม
2561

บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Thailand Top Company Awards 2018” กลุ่มประเภทอุตสาหกรรม
การสาธารณูปโภค จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 2 เพือ่ มอบรางวัลอันเป็นเครือ่ งหมายแห่งความภาคภูมใิ จแก่องค์กรธุรกิจ ทีม่ ผี ลด�ำเนิน
งานยอดเยีย่ มในแต่ละกลุม่ บริษทั ทีป่ ระสบความส�ำเร็จในระดับสูงสุดของประเทศ ทัง้ ทางด้าน
ความสามารถ และการบริหารจัดการ

26
เมษายน
2561

บริษัทฯ รับมอบโล่และเกียรติบัตร ภายใต้ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนใน
โรงเรียนที่ด้อยโอกาส จาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในงานแถลง
ผลการด�ำเนิน “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ของนักเรียนในโรงเรียนทีด่ อ้ ยโอกาส ปี 2560”
เพือ่ แสดงความขอบคุณหน่วยงาน บริษทั ต่างๆ ทีใ่ ห้การสนับสนุนการด�ำเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสสืบสานแนวทางประชารัฐ

15
พฤษภาคม
2561

บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เต็ม 100
คะแนน โดยมีบริษทั จดทะเบียนทีท่ ำ� การประเมินทัง้ สิน้ 657 บริษทั แสดงให้เห็นว่าการด�ำเนินงาน
ของบริษทั ฯ ค�ำนึงถึงความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ การเอาใจใส่ตอ่ การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นไป
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และยังเป็นการยกระดับธรรมาภิบาลให้กับตลาดทุนไทย
ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

24
พฤษภาคม
2561

บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล ESG 100 Certificate บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่มีความโดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(Environmental, Social and Governance: ESG) ในกลุม่ ทรัพยากร (Resources) จากสถาบัน
ไทยพัฒน์ ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3

18
มิถุนายน
2561

บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นบริษัทที่มี “ดัชนีความยั่งยืน” หรือ “SET THSI Index” ติด 1 ใน
45 บริษัท จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นครั้งแรกของตลาดทุนไทย

5
ตุลาคม
2561

บริษัทฯ ติด 1 ใน 58 หุ้นเด่น “ดัชนีอีเอสจี” หรือ “Thaipat ESG Index” จากสถาบันไทยพัฒน์
สะท้อนความโดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจ พร้อมตอบโจทย์การลงทุนอย่างยั่งยืน

19
ตุลาคม
2561

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ประเมินบริษัทจดทะเบียนไทยตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ หี รือ Corporate Governance Reporting of Thai Listed Companies
(CGR) ประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 657 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีมาก” ต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 5

31
ตุลาคม
2561

บริษัทฯ ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI)”
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14
พฤศจิกายน
2561

บริษัทฯ ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน หรือ Sustainability Report Award ประเภท “รางวัล
ดีเด่น” จากการเข้าร่วมประกวด รายงานความยัง่ ยืน ปี 2561 จัดโดยสมาคมบริษทั จดทะเบียน
ไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
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Global Reporting Initiative (GRI-Standard)
Content Index
Page
Disclosure

Description

GRI 101: Foundation 2016
GRI 102: General Disclosures 2016
Organizational Profile
102-1
Name of the organization
102-2
Activities, brands, products, and services
102-3
Location of headquarters
102-4
Location of operations
102-5
Ownership and legal form
102-6
Markets served
102-7
Scale of the organization
102-8
Information on employees and other workers
102-9
Supply chain
102-10
Significant changes to the organization and its supply chain
102-11
Precautionary Principle or approach
102-12
External initiatives
102-13
Membership of associations
Strategy
102-14
Statement from senior decision-maker
102-15
Key impacts, risks, and opportunities
Ethics and Integrity
102-16
Values, principles, standards, and norms of behavior
102-17
Mechanisms for advice and concerns about ethics
Governance
102-18
Governance structure
102-19
Delegating authority
102-20
Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics
102-21
Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics
102-22
Composition of the highest governance body and its committees
102-23
Chair of the highest governance body
102-24
Nominating and selecting the highest governance body
102-25
Conflicts of interest
102-26
Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy
102-27
Collective knowledge of highest governance body
102-28
Evaluating the highest governance body’s performance
102-29
Identifying and managing economic, environmental, and social impacts
102-30
Effectiveness of risk management processes
102-31
Review of economic, environmental, and social topics
102-32
Highest governance body’s role in sustainability reporting
102-33
Communicating critical concerns
102-34
Nature and total number of critical concerns
102-35
Remuneration policies
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Sustainability
Report

8-9
8-10
7,9
9
10-11
9-10, 42-46
9-10
48-53
33-41
9-10
29-32
12-15
8-10

Annual
Report

21-22, 28

23

6
8-10, 29-32
25-29
25-29

56-66
56-66

25-26
25-26
12-15, 77
20-24
26
26
27
27
12-15, 25, 23
27-29
27-28
12-15, 18-22
29
30-32
16-17, 27
29-32
20-24, 29-32
5

30
37

37
66-67

Detail/
Omission

Page
Disclosure

Description

102-36
Process for determining remuneration
102-37
Stakeholders’ involvement in remuneration
102-38
Annual total compensation ratio
102-39
Percentage increase in annual total compensation ratio
Stakeholder Engagement
102-40
List of stakeholder groups
102-41
Collective bargaining agreements
102-42
Identifying and selecting stakeholders
102-43
Approach to stakeholder engagement
102-44
Key topics and concerns raised
Reporting Practice
102-45
Entities included in the consolidated financial statements
102-46
Defining report content and topic Boundaries
102-47
List of material topics
102-48
Restatements of information
102-49
Changes in reporting
102-50
Reporting period
102-51
Date of most recent report
102-52
Reporting cycle
102-53
Contact point for questions regarding the report
102-54
Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
102-55
GRI content index
102-56
External assurance
Economic
GRI 201: Economic Performance 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
201-1
Direct economic value generated and distributed
201-2
Financial implications and other risks and opportunities due to climate change
201-3
Defined benefit plan obligations and other retirement plans
201-4
Financial assistance received from government
GRI 202: Market Presence 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
202-1
Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage
202-2
Proportion of senior management hired from the local community
GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach

Sustainability
Report

5
-

Annual
Report

Detail/
Omission

77-82

20-22
50-51
20
20-22
20-22
8-10
7, 16-19
18-19
7
7, 16-19
7
7
7
7
7
78-84
-

10-11

8-10
12
13-14, 47
47
31
51
-

Not a material
topic.

59-60
60-61
61-64
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Page
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Description

203-1
Infrastructure investments and services supported
203-2
Significant indirect economic impacts
GRI 204: Procurement Practices 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
204-1
Proportion of spending on local suppliers
GRI 205: Anti-corruption 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
205-1
Operations assessed for risks related to corruption
205-2
Communication and training about anti-corruption policies and procedures
205-3
Confirmed incidents of corruption and actions taken
GRI 206: Anti-competitive Behavior 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
206-1
Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices
Environment
GRI 301: Materials 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
301-1
Materials used by weight or volume
301-2
Recycled input materials used
301-3

Reclaimed products and their packaging materials

GRI 302: Energy 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
302-1
Energy consumption within the organization
302-2
Energy consumption outside of the organization
302-3
Energy intensity
302-4
Reduction of energy consumption
302-5
Reductions in energy requirements of products and services
GRI 303: Water and Effluents 2018
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
303-1
Interactions with water as a shared resource
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61-64
47
35
35
35-37
61
28-29
28-29
29
39-40
29, 40
39-40
-

65
65-66
65-66

Not a material
topic.

-

66, 71
66-67, 71
68, 72-73
68, 72-73
68, 72-73
-

74
74-75
75
75
75
64, 75
64, 75
15, 71
70-72
72-73
71

Packaging
materials is
not essential
for our
product.

Page
Disclosure

Description

303-2
Management of water discharge-related impacts
303-3
Water withdrawal
303-4
Water discharge
303-5
Water consumption
GRI 304: Biodiversity 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
Operational
sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and
304-1
areas of high biodiversity value outside protected areas
304-2
Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity
304-3
Habitats protected or restored
304-4
IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas
affected by operations
GRI 305: Emissions 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
305-1
Direct (Scope 1) GHG emissions
305-2
Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
305-3
Other indirect (Scope 3) GHG emissions
305-4
GHG emissions intensity
305-5
Reduction of GHG emissions
305-6
Emissions of ozone-depleting substances (ODS)
305-7
Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (Sox),and other significant air emissions
GRI 306: Effluents and Waste 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
306-1
Water discharge by quality and destination
306-2
Waste by type and disposal method
306-3
Significant spills
306-4
Transport of hazardous waste
306-5
Water bodies affected by water discharges and/or runoff
GRI 307: Environmental Compliance 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
307-1
Non-compliance with environmental laws and regulations
GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
308-1
New suppliers that were screened using environmental criteria
308-2
Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken

Sustainability
Report

Annual
Report

Detail/
Omission

37, 71-72
72
37
71
66, 69
66, 69
63-64
66, 69
63-64
66, 69
73
73-74
73-74
73-74
74
74-75
66
66-67
68
37
66-67
66
54, 76
54, 76
54, 76
47, 76
33, 37
37-39
38-39
35-36
36-37, 39
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Social
GRI 401: Employment 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
401-1
New employee hires and employee turnover
Benefits
provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time
401-2
employees
401-3
Parental leave
GRI 402: Labor/Management Relations 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
402-1
Minimum notice periods regarding operational changes
GRI 403: Occupational Health and Safety 2018
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
403-1
Occupational health and safety management system
403-2
Hazard identification, risk assessment, and incident investigation
403-3
Occupational health services
403-4
Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety
403-5
Worker training on occupational health and safety
403-6
Promotion of worker health
Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts directly linked by
403-7
business relationships
403-8
Workers covered by an occupational health and safety management system
403-9
Work-related injuries
403-10
Work-related ill health
GRI 404: Training and Education 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
404-1
Average hours of training per year per employee
404-2
Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs
404-3
Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
405-1
Diversity of governance bodies and employees
405-2
Ratio of basic salary and remuneration of women to men
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48
48-51
49
50
51
50
50
51
54
54-55
56-59
54
56
55-58
55, 57-58
58
58
55-59
57-58
58-59
58
52
52-53
52-53
52
53
20
48
48
27
-

Annual
Report

Detail/
Omission

Page
Disclosure

Description

GRI 406: Non-discrimination 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
406-1
Incidents of discrimination and corrective actions taken
GRI 407: Freedom of Association and Collective Bargaining 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
Operations and suppliers in which the right to freedom of association and collective
407-1
bargaining may be at risk
GRI 408: Child Labor 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
408-1
Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor
GRI 409: Forced or Compulsory Labor 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
409-1
Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or compulsory labor
GRI 410: Security Practices 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
410-1
Security personnel trained in human rights policies or procedures
GRI 411: Rights of Indigenous Peoples 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
411-1
Incidents of violations involving rights of indigenous peoples
GRI 412: Human Rights Assessment 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
412-1
Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments
412-2
Employee training on human rights policies or procedures
Significant
investment agreements and contracts that include human rights clauses or
412-3
that underwent human rights screening
GRI 413: Local Communities 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach

Sustainability
Report

Annual
Report

Detail/
Omission

25, 48
25, 48
28, 77
32
51
51
51
48
39, 48
39
32
48
35-39, 48
36-38, 40
32
32
32
32
58
-

Not a material
topic.

48
48
36, 39
32, 39
59
59-61
60-64
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Operations with local community engagement, impact assessments, and development
programs
413-2
Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities
GRI 414: Supplier Social Assessment 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
414-1
New suppliers that were screened using social criteria
414-2
Negative social impacts in the supply chain and actions taken
GRI 415: Public Policy 2016
413-1

103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
415-1
Political contributions
GRI 416: Customer Health and Safety 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
416-1
Assessment of the health and safety impacts of product and service categories
Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products and
416-2
services
GRI 417: Marketing and Labeling 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
417-1
Requirements for product and service information and labeling
417-2
Incidents of non-compliance concerning product and service information and labeling
417-3
Incidents of non-compliance concerning marketing communications
GRI 418: Customer Privacy 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of
418-1
customer data
GRI 419: Socioeconomic Compliance 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

419-1

Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area
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64, 69
60
55-56
55-56
56
-

Not a material
topic.

47
41-42
41-46
41-46
42
21, 43-46
41-42
41-46
41-46
42
21, 43-46
21, 44, 46
21, 43
21, 43
21, 43
21, 43-44
25-29, 36,
43, 76
25-29, 36,
43, 76
25-29, 36,
43, 76
-

Not a material
topic.
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