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คุณภาพน้ำ

จากอดีต..จนถึงปจจ�บัน เราปรับปรุงพัฒนา 

ตอยอด สรางการมีสวนรวม และสรางคุณคา

เพิ่มระหวางองคกรกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

เพื่อใหประชาชนมีน้ำประปาที่มีคุณภาพ 

เพียงพอ และตอเนื่อง 

เพื่อคุณภาพช�ว�ตที่ดีกวา

นอกจากความม่�งม่�นในการผลิิตนำ�าประปาที่่�ได้้มาตรฐาน เพื่่�อตอบสนอง         

ความต้องการใช้้นำ�าประปาของประช้าช้นแลิ้ว เรายั่งให้้ความสำาค่ญในการ        

ยักระด้่บค่ณภาพื่ช้ีวิตแลิะความเป็นอยั่�ที่่�ด้่ของช้่มช้นแลิะส่งคมในที่่กพื่่�นที่่�       

ห้น�วยัธุ่รกิจผ�านการด้ำาเนินโครงการเพื่่�อส่งคมม่�งเน้นการพื่่ฒนา 5 ด้้าน 

ประกอบด้้วยั 1) นำาท่ี่กษะความเชี้�ยัวช้าญขององค์กรสร้างประโยัช้น์แก�ส่งคม 

2) ส�งเสริมด้้านการศึึกษา 3) สร้างความร�วมม่อ 4) ด้่แลิสิ�งแวด้ลิ้อมแลิะ 

อน่ร่กษ์พื่ล่ิงงาน แลิะ 5) สร้างค่ณค�าร�วมระห้ว�างองค์กรแลิะส่งคม   

เรายึัด้ม่�นในการด้ำาเนินธุ่รกิจอยั�างม่จริยัธุรรม โปร�งใส การบริห้ารความเส่�ยัง 

ความปลิอด้ภ่ยั แลิะการปฏิิบ่ติตามระเบ่ยับข้อตกลิง เพ่ื่�อเป็นแนวที่างในการ

สร้างความเช้่�อม่�นแลิะความไว้วางใจแก�ผ่้ม่ส�วนได้้ส�วนเส่ยัที่่กภาคส�วน เพื่่�อ 

ร�วมก่นสร้างแลิะส�งเสริมส่งคมท่ี่�ด่้ เพ่ื่�อการอย่ั�ร�วมก่นอยั�างม่ความส่ข  
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ว�สัยทัศน พันธกิจ 
และคุณคาองคกรสูความยั่งยืน

พันธกิจ (Mission) 
เติบโตอยางมั่นคง ตอเนื่อง และยั่งยืน 
เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศนบนพื้นฐานของ
ความสมดุลระหวางลูกคา พนักงาน 
คูคา ผูถือหุน ชุมชน และสิ่งแวดลอม

ว�สัยทัศน (Vision)
เปนบริษัทชั้นนำของประเทศ
ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ 
พลังงาน และสิ่งแวดลอม

คุณคาองคกร 
(Corporate Values)
ดำเนินธุรกิจใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจ
บนพื้นฐานของความพึงพอใจและผลประโยชน
สูงสุดของผูมีสวนไดสวนเสียดวยการ  

พัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
(Continuous Improvement)  
ทำงานเชิงรุกดวยความคิดริเริ่ม 
(Proactive & Initiative)  
ทำงานเปนทีม (Teamwork) 
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สารจากกรรมการผูจัดการ

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

รูจักทีทีดับบลิว

นโยบายดานการพัฒนาอยางยั่งยืน

กลยุทธดานการพัฒนาอยางยั่งยืน

โครงสรางดานการพัฒนาอยางยั่งยืน

การประเมินสาระสำคัญ

ประเด็นความยั่งยืนกับเปาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
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ผูนำภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจ

น้ำประปา

สงเสร�มคุณภาพช�ว�ตที่ดี

บร�หารจัดการสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 



สารจากกรรมการผูจัดการ

วลัยณัฐ ตร�ว�ศวเวทย

กรรมการผูจัดการ

บร�ษัทฯ มีเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable

Development Goals: SDGs) ผานการสรางความสมดุลทั้ง

3 ดาน ไดแก มิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ภายใต

การบร�หารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อใหการดำเนินงาน

ของบร�ษัทฯบรรลุตามเปาหมาย และกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุด

ตอผูมีสวนไดสวนเสียในทุกภาคสวน
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เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเส่ียท่ี�เกี่ี�ยวข้�องท่้กี่ท่่าน

นับเป็็นอีกี่หุ้น่�งกี่�าวที่�มัี�นคงส่้่ปี็ที่� 16 ข้อง “ที่ที่ดั้บบลิว” บนเส่�นท่าง 
ธุ้รีกี่ิจนำ�าป็รีะป็า ส่าธุารีณู้ป็โภคส่ำาคัญข้ั�นพื้ื�นฐานท่ี�เรีามีีความีพื้รี�อมี      
และมี้่งมีั�นในกี่ารีพื้ัฒนาค้ณูภาพื้ชีีวิตและความีเป็็นอย้่ข้องป็รีะชีาชีน 
ใหุ้�ดี้ยิ�งข่้�นในท้่กี่ๆ วัน บริีษััท่ฯ มีีเป้็าหุ้มีายกี่ารีพัื้ฒนาที่�ยั�งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ผู้่านกี่ารีส่รี�างความีส่มีด้้ลท่ั�ง 3 ด้�าน 
ได้�แกี่่ มีิติด้�านเศรีษัฐกี่ิจ ส่ังคมี และส่ิ�งแวด้ล�อมี ภายใต�กี่ารีบรีิหุ้ารีงาน
ตามีหุ้ลักี่ธุรีรีมีาภิบาลท่ี�ด้ี เพื้ื�อใหุ้�กี่ารีด้ำาเนินงานข้องบรีิษััท่ฯบรีรีล้ตามี 
เป็้าหุ้มีาย และกี่่อใหุ้�เกี่ิด้ผู้ลป็รีะโยชีน์ส่้งส่้ด้ต่อผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเส่ียใน 
ท่้กี่ภาคส่่วน 

ปี็ 2562 ที่�ผู่้านมีา ป็รีะเท่ศไท่ยยืนอย่้ท่่ามีกี่ลางความีเป็ลี�ยนแป็ลง
ท่ี�คาด้กี่ารีณู์ได้�ยากี่ข้องเศรีษัฐกี่ิจไท่ยและเศรีษัฐกี่ิจโลกี่ ท่ิศท่างข้อง 
เศรีษัฐกี่ิจถื้กี่กี่ำาหุ้นด้โด้ย 2 ข้ั�วมีหุ้าอำานาจข้องโลกี่ท่ี�มีาพื้รี�อมีกี่ับป็ัญหุ้า 
ส่งครีามีกี่ารีค�าที่�ยืด้เยื�อมีาอย่างยาวนาน อีกี่ทั่�งภัยพิื้บัติท่างธุรีรีมีชีาติที่�
เริี�มีป็รีากี่ฏออกี่มีาใหุ้�เห็ุ้นแล�วในร้ีป็แบบที่�ร้ีนแรีงกี่ว่าป็กี่ติ หุ้รืีอที่�เรีียกี่ว่า 
ส่ภาพื้อากี่าศส้่ด้ขั้�ว (Extreme Weather) เพื้รีาะได้�รัีบอิท่ธิุพื้ลจากี่ภาวะ 
โลกี่รี�อน (Global Warming) ซ่ึ่�งตลอด้ทั่�งปี็ 2562 ทั่�วโลกี่ได้�เผู้ชิีญกัี่บภัย 
ท่างธุรีรีมีชีาติอย้่หุ้ลายต่อหุ้ลายครีั�ง และจากี่ส่ถืานกี่ารีณู์ด้ังกี่ล่าว              
ที่ที่ดั้บบลิวจ่งม่้ีงเน�นและใหุ้�ความีส่ำาคัญต่อกี่ารีใชี�ท่รัีพื้ยากี่รีอย่างร้ี�ค้ณูค่า 
และใหุ้�ความีส่ำาคัญกี่ับกี่ารีจัด้กี่ารีข้องเส่ียจากี่กี่ารีผู้ลิต ด้�วยกี่ารีนำา           
วัตถื้ด้ิบท่ี�ผู้่านกี่ารีผู้ลิตแล�วเข้�าส่้่กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตใหุ้มี่ (Re-material) 
หุ้รีือนำามีาใชี�ซึ่ำ�า (Reuse) ตามีหุ้ลักี่กี่ารีเศรีษัฐกี่ิจหุ้มี้นเวียน (Circular 
Economy) โด้ยตะกี่อน (Sludge) จากี่กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าได้�       
ถ้ืกี่นำามีาวิจัยร่ีวมีกัี่บผู้้�เชีี�ยวชีาญในกี่ารีส่รี�างม้ีลค่าเพิื้�มี และส่รี�างค้ณูค่า 
รี่วมีกี่ันรีะหุ้ว่างองค์กี่รีและส่ังคมี (Creating Shared Value: CSV) 
ซ่ึ่�งเรีาได้�ท่ำาใหุ้�เป็็นร้ีป็ธุรีรีมีแล�ว เช่ีน ตะกี่อนได้�ถ้ืกี่นำาไป็ผู้ลิตเป็็นกี่รีะเบื�อง
ดิ้นเผู้าส่ำาหุ้รัีบใชี�ตกี่แต่งอาคารีเรีียนใหุ้�แก่ี่โรีงเรีียนวัด้รีาษัฎร์ีธุรีรีมีารีามี 
จังหุ้วัด้ส่มี้ท่รีส่าครี อีกี่ท่ั �งนำ �าจากี่กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตในส่่วนท่ี�เหุ้ลือ                  

จากี่กี่ารีรีีด้ตะกี่อนจะถื้กี่นำาเข้�าส่้ ่กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตอีกี่ครีั �ง (Zero             
Discharge) โด้ยจะไมี่มีีนำ�าถื้กี่ป็ล่อยท่ิ�งโด้ยเป็ล่าป็รีะโยชีน์ถืือเป็็นอีกี่ 
หุ้น่�งกี่ารีด้ำาเนินงานข้องเรีาท่ี�พื้ยายามีเป็ลี�ยนวัฎจักี่รี (Cycle) ข้องธุ้รีกี่ิจ 
ใหุ้�หุ้มี้นเวียนด้�วยตัวเอง และลด้กี่ารีใชี�ท่รีัพื้ยากี่รีธุรีรีมีชีาติใหุ้�ได้�มีากี่ 
ท่ี�ส่้ด้ นอกี่จากี่กี่ารีข้ับเคลื�อนความียั�งยืนจากี่ภายในองค์กี่รีแล�ว เรีายัง 
ใหุ้�ความีส่ำาคัญอย่างต่อเนื�องกี่ับกี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีนำ�าอย่างยั�งยืนตั�งแต่
ต�นนำ�า กี่ลางนำ�า และป็ลายนำ�า โด้ยมีีกี่ารีตรีวจติด้ตามีผู้ลกี่ารีป็ล้กี่ป่็าต�น
นำ�าภายใต�โครีงกี่ารี “1 ล�านกี่ล�า ส่รี�างป็่าต�นนำ�า” ท่ี�ด้ำาเนินกี่ารีแล�ว 
เส่รี็จไป็ท่ั�งส่ิ�นกี่ว่า 5,000 ไรี่ หุ้รีือ 1 ล�านต�น บนพืื้�นท่ี�ข้องอ้ท่ยานแหุ้่ง 
ชีาติท่องผู้าภ้มีิ จังหุ้วัด้กี่าญจนบ้รีี รีวมีไป็ถื่งกี่ารีรีณูรีงค์ส่รี�างจิตส่ำาน่กี่ 
อน้รัีกี่ษ์ันำ�าแก่ี่เยาวชีน กี่ารีถ่ืายท่อด้องค์ความีร้ี�ในกี่ารีท่ด้ส่อบค้ณูภาพื้นำ�า
และกี่ารีใชี�นำ�าอย่างรี้�ค้ณูค่า อีกี่ท่ั�งกี่ารีรี่วมีมีือกี่ับหุ้น่วยงานส่ิ�งแวด้ล�อมี
ในพื้ื�นท่ี� เพื้ื�อด้้แลแหุ้ล่งนำ�ารี่วมีกี่ันแกี่�ป็ัญหุ้าภัยแล�ง และป็ัญหุ้านำ�าเค็มี
รี้กี่ลำ�าแหุ้ล่งนำ�าผู้ิวด้ินใหุ้�ผู้่านพื้�นไป็ได้�ด้�วยด้ี เพื้รีาะเรีามีีความีเชีื�อมีั�นว่า
กี่ารีส่รี�างความีส่มีด้้ลท่ั�งท่างด้�านเศรีษัฐกี่ิจ ส่ังคมี และส่ิ�งแวด้ล�อมี            
จะส่ามีารีถืท่ำาใหุ้�ธุ้รีกิี่จด้ำาเนินกิี่จกี่ารีไป็ได้�อย่างยั�งยืน และมีีส่่วนส่ำาคัญ
ในกี่ารีช่ีวยใหุ้�ป็รีะเท่ศไท่ยบรีรีล้ส่้่อีกี่ขั้�นข้องเป้็าหุ้มีายกี่ารีพัื้ฒนาที่�ยั�งยืน 

ในนามีข้องบรีิษััท่ ท่ีท่ีด้ับบลิว จำากี่ัด้ (มีหุ้าชีน) ข้อข้อบค้ณู                  
ผู้้�มีีส่่วนเกี่ี�ยวข้�องท่้กี่ฝ่่ายท่ี�รี่วมีแรีงกี่ายแรีงใจส่านต่อพื้ันธุกี่ิจ และ 
ความีตั�งใจข้องบริีษััท่ฯ ในกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกิี่จควบค่้ไป็กัี่บกี่ารีพัื้ฒนาสั่งคมี 
ชี้มีชีน และส่ิ�งแวด้ล�อมี ใหุ้�เติบโตอย่างมีีค้ณูค่า มีั�นคง และยั�งยืน     

วล่ิยัณ่ฐ ตรีวิศึวเวที่ย์ั

กรรมการผ้่จ่ด้การ



เก่�ยัวก่บรายังานฉบ่บน่�

บริีษััท่ฯ ได้�จัด้ท่ำารีายงานกี่ารีพัื้ฒนาอย่างยั�งยืนต่อเนื�องเป็็น

ป็ีท่ี� 8 เรีิ�มีด้ำาเนินกี่ารีเมีื�อป็ี 2555 ซึ่่�งได้�แยกี่เล่มีมีาจากี่รีายงาน 

ป็รีะจำาป็ี โด้ยอ�างอิงตามีมีาตรีฐานส่ากี่ลข้อง Global Reporting 

Initiative (GRI-G3)  ปี็ 2557 ป็รัีบป็ร้ีงรีายงานตามีฉบับ GRI-G3.1 

ป็ี 2559 - 2560 ได้�พื้ัฒนากี่ารีจัด้ท่ำารีายงานตามีฉบับ GRI-G4 

และป็ี 2561 ได้�เรีิ�มีจัด้ท่ำารีายงานตามีมีาตรีฐาน GRI Standard  

ในรีะด้ับตัวชีี�วัด้หุ้ลักี่ (Core Option) เป็็นป็ีแรีกี่ ส่ำาหุ้รีับป็ี 2562 

จัด้ท่ำารีายงานตามีมีาตรีฐาน GRI Standard ในรีะด้ับตัวชีี�วัด้หุ้ลักี่ 

(Core Option)

เน่�อห้าของรายังาน
เนื�อหุ้าในรีายงานฉบับนี�ครีอบคล้มีป็รีะเด้็นท่ี�ส่ำาคัญและ 

ป็รีะเด้็นด้�านความียั�งยืนอื�นๆ รีวมี 16 ป็รีะเด้็นหุ้ลักี่ ซึ่่�งไมี่มีีความี 

แตกี่ต่างอย่างมีีนัยส่ำาคัญเมืี�อเป็รีียบเที่ยบกัี่บรีายงานฉบับก่ี่อนหุ้น�า 

ด้ังนี�

1. กี่ารีกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารีท่ี�ด้ี

2. กี่ารีบรีิหุ้ารีความีเส่ี�ยงและความีต่อเนื�องท่างธุ้รีกี่ิจ

3. กี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีหุ้่วงโซึ่่อ้ป็ท่าน

4. รี่วมีพื้ัฒนาค้่ค�าส่้่ความียั�งยืน

5. ความีรีับผู้ิด้ชีอบต่อส่ินค�าและบรีิกี่ารี

6. นวัตกี่รีรีมีและเท่คโนโลยี

7. กี่ารีด้้แลพื้นักี่งาน และพื้ัฒนาบ้คลากี่รี

8. อาชีีวอนามีัยและความีป็ลอด้ภัย

9. กี่ารีด้้แลส่ังคมีและชี้มีชีน

10. กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตส่ินค�าและบรีิกี่ารีท่ี�เป็็นมีิตรีต่อ

  ส่ิ�งแวด้ล�อมี

11. กี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีนำ�า 

12. กี่ารีจัด้กี่ารีข้องเส่ียและวัส่ด้้เหุ้ลือใชี�

13. กี่ารีเป็ลี�ยนแป็ลงส่ภาพื้ภ้มีิอากี่าศ 

  และอน้รีักี่ษั์พื้ลังงาน

14. ความีหุ้ลากี่หุ้ลายท่างชีีวภาพื้

15. ความีรี่วมีมีือด้้แลส่ิ�งแวด้ล�อมีรีะหุ้ว่างองค์กี่รี

16. กี่ารีป็ฏิบัติตามีกี่ฎหุ้มีายด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมี

นอกี่จากี่นี� บรีิษััท่ฯ ได้�แส่ด้งความีมี้่งมีั�นในกี่ารีกี่ำาหุ้นด้             

เป็้าหุ้มีายและแส่ด้งผู้ลกี่ารีด้ำาเนินงานท่ี�ส่นับส่น้นเป็้าหุ้มีายกี่ารี 

พื้ัฒนาท่ี�ยั�งยืนข้องส่หุ้ป็รีะชีาชีาติ (Sustainable Development 

Goals: SDGs) ในรีายงานฉบับนี�ด้�วย  

ขอบเขตของรายังาน
ข้อบเข้ตเนื�อหุ้าในรีายงานฉบับนี�ครีอบคล้มีกี่ารีด้ำาเนินงาน 

ตั�งแต่วันท่ี� 1 มีกี่รีาคมี - 31 ธุันวาคมี 2562 เพื้ื�อรีายงานผู้ลกี่ารี        

ด้ำาเนินงานข้ององค์กี่รีครีอบคล้มีกี่ารีด้ำาเนินงานด้�านความียั�งยืน 

ข้ององค์กี่รีท่ั�ง 3 มีิติ ได้�แกี่่ มีิติเศรีษัฐกี่ิจ ส่ังคมี และส่ิ�งแวด้ล�อมี 

และนำาผู้ลกี่ารีด้ำาเนินงานด้ังกี่ล่าวมีาเชีื�อมีโยงกี่ับเป็้าหุ้มีายกี่ารี 

พื้ัฒนาท่ี�ยั�งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ข้อง 

องค์กี่ารีส่หุ้ป็รีะชีาชีาติ ครีอบคล้มีกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกิี่จผู้ลิตและจำาหุ้น่าย 

นำ�าป็รีะป็าทั่�ง 5 พืื้�นที่� ได้�แก่ี่ พืื้�นที่�นครีป็ฐมี-ส่ม้ีท่รีส่าครี พืื้�นที่�ป็ท้่มีธุานี- 

รีังส่ิต นิคมีอ้ตส่าหุ้กี่รีรีมีบางป็ะอิน จังหุ้วัด้พื้รีะนครีศรีีอย้ธุยา 

นิคมีอ้ตส่าหุ้กี่รีรีมีอมีตะซึ่ิตี� จังหุ้วัด้ชีลบ้รีี และนิคมีอ้ตส่าหุ้กี่รีรีมี 

อมีตะซึ่ิตี� จังหุ้วัด้รีะยอง  

การร่บรองรายังาน
รีายงานฉบับนี �ยังไมี่ได้�รีับกี่ารีตรีวจรีับรีองรีายงานจากี่ 

หุ้น่วยงานภายนอกี่ แต่ได้�รัีบกี่ารีรัีบรีองรีายงานโด้ยคณูะกี่รีรีมีกี่ารี 

กี่ารีพื้ัฒนาอย่างยั�งยืนข้องบรีิษััท่ฯ  เมีื�อวันท่ี� 6 มีีนาคมี 2563

ช้�องที่างการติด้ต�อ
ฝ่่ายพื้ัฒนาธุ้รีกี่ิจ บรีิษััท่ ท่ีท่ีด้ับบลิว จำากี่ัด้ (มีหุ้าชีน) 

30/130 หุ้มี้่ 12 ถืนนพื้้ท่ธุมีณูฑลส่าย 5 ตำาบลไรี่ข้ิง 

อำาเภอส่ามีพื้รีาน จังหุ้วัด้นครีป็ฐมี 73210 

 โท่รีศัพื้ท่์ 02-019-9490-2 

 โท่รีส่ารี 02-420-6064  

 จด้หุ้มีายอิเล็กี่ท่รีอนิกี่ส่์ Suparat@ttwplc.com
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ร้่จ่ก ท่ี่ท่ี่ด่้บบลิิว

บรีิษััท่ฯ ด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจด้�านส่าธุารีณู้ป็โภคตลอด้หุ้่วงโซึ่่ธุ้รีกี่ิจ โด้ยกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจบำารี้งรีักี่ษัารีะบบผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า ธุ้รีกี่ิจผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า ธุ้รีกี่ิจ

บำาบัด้นำ�าเสี่ยและป็รัีบป็ร้ีงค้ณูภาพื้นำ�า รีวมีถ่ืงธุ้รีกิี่จอื�นๆ โด้ยมีีความีม่้ีงมัี�นที่�จะ “เป็็นบริีษััท่ชัี�นนำาข้องป็รีะเท่ศในกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกิี่จเกีี่�ยวกัี่บนำ�า พื้ลังงาน 

และส่ิ�งแวด้ล�อมี” ตามีวิส่ัยท่ัศน์ข้ององค์กี่รี 

บริีษััท่ ที่ที่ดั้บบลิว จำากัี่ด้ (มีหุ้าชีน) (TTW) ป็รีะกี่อบธุ้รีกิี่จผู้ลิตและจำาหุ้น่ายนำ�าป็รีะป็าใหุ้�กัี่บกี่ารีป็รีะป็าส่่วนภ้มิีภาค (กี่ป็ภ.) ในพืื้�นที่�ฝั่�งตะวันตกี่

ข้องกี่รี้งเท่พื้มีหุ้านครี (West Bangkok) ครีอบคล้มีพื้ื�นท่ี� 2 จังหุ้วัด้ คือ จังหุ้วัด้นครีป็ฐมี ใน 3 อำาเภอ ได้�แกี่่ อำาเภอนครีชีัยศรีี อำาเภอส่ามีพื้รีาน 

และอำาเภอพ้ื้ท่ธุมีณูฑล และจังหุ้วัด้ส่ม้ีท่รีส่าครีใน 2 อำาเภอ ได้�แก่ี่ อำาเภอกี่รีะท่้่มีแบน และอำาเภอเมืีองส่ม้ีท่รีส่าครี เพืื้�อส่นองต่อนโยบายข้องรัีฐบาลที่�

ต�องกี่ารีใหุ้�ป็รีะชีาชีนได้�ใชี�นำ�าป็รีะป็าที่�มีีค้ณูภาพื้ เพีื้ยงพื้อ และต่อเนื�อง เพืื้�อท่ด้แท่นกี่ารีใชี�นำ�าบาด้าล เป็็นกี่ารีแกี่�ปั็ญหุ้ากี่ารีท่ร้ีด้ตัวข้องแผู่้นดิ้นและ        

กี่ารีแท่รีกี่ซึ่่มีข้องนำ�าเค็มีในชีั�นนำ�าบาด้าล โด้ยมีีส่ัญญาซึ่ื�อข้ายนำ�าป็รีะป็ากี่ับกี่ารีป็รีะป็าส่่วนภ้มีิภาค รีะยะเวลา 30 ป็ี ลักี่ษัณูะส่ัญญาเป็็นแบบ 

Build-Own-Operate (BOO) และได้�รัีบสั่มีป็ท่านป็รีะกี่อบกิี่จกี่ารีป็รีะป็าจากี่กี่รีะท่รีวงท่รัีพื้ยากี่รีธุรีรีมีชีาติและสิ่�งแวด้ล�อมีใหุ้�ใชี�นำ�าจากี่แม่ีนำ�าท่่าจีน 

ในกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า 

นอกี่จากี่นี� TTW ยังลงท่้นในบรีิษััท่ย่อยท่ี�ด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจเกี่ี�ยวข้�องกี่ับกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า รีวมีถื่งกี่ารีเข้�าซึ่ื�อส่ิท่ธุิในกี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีรีะบบผู้ลิต

นำ�าป็รีะป็าและรีะบบบำาบัด้นำ�าเสี่ยในนิคมีอ้ตส่าหุ้กี่รีรีมี และมีีบริีษััท่ร่ีวมีที่�ลงท้่นในหุ้้�นส่ามัีญในธุ้รีกิี่จ Holding Company ที่�ม่้ีงเน�นกี่ารีลงท้่นในธุ้รีกิี่จ 

ผู้ลิตและจำาหุ้น่ายไฟฟ้าจากี่พื้ลังงานป็รีะเภท่ต่างๆ

ประเภทธุุรกิิจ บริษััท

กิำ�ลัังกิ�รผลิัต 

(ลูักิบ�ศก์ิเมตรต่อวััน)
สััดส่ัวัน

กิ�รถืือหุุ้�น 

(ร�อยลัะ)

ร�ยได� 

(บ�ท) 
ผลิัตนำ��ประป� บำ�บัดนำ��เสีัย

01 ธุ้รีกี่ิจบำารี้งรีักี่ษัารีะบบผู้ลิต
     นำ�าป็รีะป็า

บจกี่. ไท่ยวอเตอรี์ โอเป็อเรีชีั�นส่์ - - 68.50 64,269,336

02 ธุ้รีกี่ิจผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า บมีจ. ท่ีท่ีด้ับบลิว 540,000 - - 3,875,867,279

บจกี่. ป็รีะป็าป็ท่้มีธุานี 488,000 - 98.00 1,897,436,715

03 ธุ้รีกี่ิจบำาบัด้นำ�าเส่ียและ
     ป็รีับป็รี้งค้ณูภาพื้นำ�า

บจกี่. ไท่ยวอเตอรี์ โอเป็อเรีชีั�่นส่์
นิคมีอ้ตส่าหุ้กี่รีรีมีอมีตะ ซึ่ิตี�
จังหุ้วัด้ชีลบ้รีี และนิคมีอ้ตส่าหุ้กี่รีรีมี
อมีตะซึ่ิตี� จังหุ้วัด้รีะยอง

50,400 4,500 - 75,749,507

บมีจ.ท่ีท่ีด้ับบลิว
นิคมีอ้ตส่าหุ้กี่รีรีมีบางป็ะอิน 
จังหุ้วัด้พื้รีะนครีศรีีอย้ธุยา

48,000 18,000 - 263,831,607

04 ธุ้รีกี่ิจอื�นๆ 
     ธุ้รีกี่ิจผู้ลิตและจำาหุ้น่าย
     พื้ลังงานไฟฟ้าจากี่
     พื้ลังงานอื�นๆ 

บมีจ. ซึ่ีเค พื้าวเวอรี์ - - 24.98 8,376,886,004
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รายัลิะเอ่ยัด้ของบริษ่ที่ท่ี่�ไปลิงท่ี่น
1. บริษ่ที่ ประปาปท่ี่มธุาน่ จำาก่ด้ (PTW)

PTW เป็็นบริีษััท่ย่อยข้อง TTW มีีท้่นจด้ท่ะเบียนจำานวน 1,200 ล�านบาท่ เป็็นหุ้้�นส่ามัีญจำานวน 12 ล�านหุ้้�น โด้ยมีีม้ีลค่าหุ้้�นที่�ตรีาไว�หุ้้�นละ 100 

บาท่ มีีท่้นชีำารีะแล�วจำานวน 1,200 ล�านบาท่ ณู วันท่ี� 31 ธุันวาคมี 2562 TTW มีีส่ัด้ส่่วนกี่ารีถืือหุ้้�นใน PTW รี�อยละ 98 ข้องท่้นจด้ท่ะเบียน              

(อีกี่รี�อยละ 2 ถืือโด้ยกี่ารีป็รีะป็าส่่วนภ้มีิภาค) PTW ป็รีะกี่อบธุ้รีกี่ิจผู้ลิตและจำาหุ้น่ายนำ�าป็รีะป็าใหุ้�กี่ับ กี่ป็ภ. ในพื้ื�นท่ี �ป็ท่้มีธุานี-รีังส่ิต 

โด้ยมีีรี้ป็แบบส่ัญญาเป็็นแบบ Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) อาย้ส่ัญญา 25 ป็ี PTW เรีิ�มีด้ำาเนินกี่ิจกี่ารีในป็ี 2541 เป็็นต�นมีา 

ปั็จจ้บันมีีกี่ำาลังกี่ารีผู้ลิต จำานวน 488,000 ล้กี่บาศก์ี่เมีตรีต่อวัน โด้ยมีีป็ริีมีาณูรัีบซืึ่�อนำ�าป็รีะป็าขั้�นตำ�าจากี่ กี่ป็ภ. จำานวน 358,000 ล้กี่บาศก์ี่เมีตรีต่อวัน

2.  บริษ่ที่ ไที่ยัวอเตอร์ โอเปอเรช่้�นส์ จำาก่ด้ (TWO)
TWO เป็็นบรีิษััท่ย่อยข้อง TTW มีีท่้นจด้ท่ะเบียน จำานวน 60 ล�านบาท่ เป็็นหุ้้�นส่ามีัญ จำานวน 6 แส่นหุ้้�น โด้ยมีีมี้ลค่าหุ้้�นท่ี�ตรีาไว�หุ้้�นละ 100 

บาท่ มีีท่้นชีำารีะแล�ว จำานวน 60 ล�านบาท่ ณู วันท่ี� 31 ธุันวาคมี 2562 TTW มีีส่ัด้ส่่วนกี่ารีถืือหุ้้�นใน TWO รี�อยละ 68 ข้องท่้นจด้ท่ะเบียน (อีกี่รี�อยละ 

32 ถืือโด้ย PTW) TWO ป็รีะกี่อบธุ้รีกี่ิจใหุ้�บรีิกี่ารีด้�านกี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีและบำารี้งรีักี่ษัารีะบบผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า และรีะบบบำาบัด้นำ�าเส่ียใหุ้�กี่ับ TTW 

PTW นิคมีอ้ตส่าหุ้กี่รีรีมีบางป็ะอิน นิคมีอ้ตส่าหุ้กี่รีรีมีอมีตะซึ่ิตี�ชีลบ้รีี และนิคมีอ้ตส่าหุ้กี่รีรีมีอมีตะซึ่ิตี�รีะยอง 

3.  บริษ่ที่ ซีีเค พื่าวเวอร์ จำาก่ด้ (มห้าช้น) (CKP)
CKP เป็ ็นบรี ิษั ัท่จด้ท่ะเบียนในตลาด้หุ้ลักี่ท่รี ัพื้ย์ฯ ป็รีะกี่อบธุ้รีกี่ ิจหุ้ลักี่โด้ยกี่ารีลงท่้นในบรี ิษั ัท่อ ื �น (Holding Company) 

ซึ่่ �งป็รีะกี่อบธุ้รีกี่ิจผู้ลิตและจำาหุ้น่ายไฟฟ้า CKP มีีท่้นจด้ท่ะเบียนรีวมี จำานวน 9,240 ล�านบาท่ เป็็นหุ้้�นส่ามีัญ จำานวน 9,240 ล�านหุ้้�น 

โด้ยมีีมี้ลค่าหุ้้�นท่ี�ตรีาไว�หุ้้�นละ 1 บาท่ มีีท่้นชีำารีะแล�ว จำานวน 8,129 ล�านบาท่ ณู วันท่ี� 31 ธุันวาคมี 2562 TTW มีีส่ัด้ส่่วนกี่ารีถืือหุ้้�นใน CKP รี�อยละ 

24.98 ข้องท่้นจด้ท่ะเบียน CKP มีีกี่ารีลงท่้นในบรีิษััท่ท่ี �ป็รีะกี่อบธุ้รีกี่ิจผู้ลิตและจำาหุ้น่ายไฟฟ้าในโครีงกี่ารีไฟฟ้า 3 ป็รีะเภท่ ได้�แกี่่ 

ธุ้รีกิี่จโครีงกี่ารีไฟฟ้าพื้ลังนำ�า โด้ยลงท้่นในบริีษััท่ เซึ่าท์่อีส่ท์่ เอเชีีย เอนเนอร์ีจี จำากัี่ด้ และ บริีษััท่ ไซึ่ยะบ้รีี พื้าวเวอร์ี จำากัี่ด้  ธุ้รีกิี่จโครีงกี่ารีไฟฟ้าพื้ลังความีรี�อน 

(รีะบบ Cogeneration) โด้ยลงท้่นในบริีษััท่ บางป็ะอิน โคเจนเนอเรีชัี�น จำากัี่ด้  และธุ้รีกิี่จโครีงกี่ารีไฟฟ้าพื้ลังแส่งอาทิ่ตย์ โด้ยลงท้่นในบริีษััท่ บางเข้นชัีย 

จำากี่ัด้ บรีิษััท่ นครีรีาชีส่ีมีา โซึ่ล่ารี์ จำากี่ัด้ และ บรีิษััท่ เชีียงรีาย โซึ่ล่ารี์ จำากี่ัด้

นครปฐม
โรงผลิิตนำ�าประปาบางเลิน 

ผลิิตนำ�าประปา

พื่ระนครศึรีอย่ัธุยัา 
นิคมอ่ตสาห้กรรมบางปะอิน 

ผลิิตนำ�าประปาแลิะบำาบ่ด้นำ�าเส่ยั

ปทุมธุ�นี
โรงผลิิตนำ�าประปาปท่ี่มธุาน่

ผลิิตนำ�าประปา

สม่ที่รสาคร
โรงผลิิตนำ�าประปากระท่ี่�มแบน 

ผลิิตนำ�าประปา

ชลับุรี, ระยอง
นิคมอ่ตสาห้กรรมอมตะซิีต่� จ่งห้ว่ด้ช้ลิบ่รี 

ผลิิตนำ�าประปาแลิะบำาบ่ด้นำ�าเส่ยั

นิคมอ่ตสาห้กรรมอมตะซิีต่� จ่งห้ว่ด้ระยัอง

ผลิิตนำ�าประปา
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บมจ. มิตซุย วอเตอร โฮลดิ้งส (ประเทศไทย)

25.98

บมจ. ประปาปทุมธานี

98*
บมจ. ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส

68

บมจ. ทีทีดับบลิว

บมจ. ซ�เค พาวเวอร

24.98

บมจ. ช.การชาง

19.40
บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ

18.47
อื่นๆ

36.15

32

TTW เป็็นบรีิษััท่จด้ท่ะเบียนในตลาด้หุ้ลักี่ท่รีัพื้ย์แหุ้่งป็รีะเท่ศไท่ย โด้ยมีีผู้้�ถืือหุ้้�นหุ้ลักี่คือ บรีิษััท่ มีิตซึ่้ย วอเตอรี์ โฮลด้ิ�งส่์ (ป็รีะเท่ศไท่ย) จำากี่ัด้ 

บรีิษััท่ ชี. กี่ารีชี่าง จำากี่ัด้ (มีหุ้าชีน) บรีิษััท่ ท่างด้่วนและรีถืไฟฟ้ากี่รี้งเท่พื้ จำากี่ัด้ (มีหุ้าชีน) และ นักี่ลงท่้นท่ั�งในป็รีะเท่ศและต่างป็รีะเท่ศ 

โด้ยมีีส่ัด้ส่่วนกี่ารีถืือหุ้้�น ด้ังนี�

หุ้มีายเหุ้ต้  :  *กี่ารีป็รีะป็าส่่วนภ้มีิภาคถืือหุ้้�นใน บรีิษััท่ ป็รีะป็าป็ท่้มีธุานี จำากี่ัด้ รี�อยละ 2

ผู�ถืือหุุ้�นร�ยใหุ้ญ่่ จำ�นวันหุุ้�น หุุ้�น (ร�อยลัะ)

1 บรีิษััท่ มีิตซึ่้ย วอเตอรี์ โฮลด้ิ�งส่์ (ป็รีะเท่ศไท่ย) จำากี่ัด้ 1,036,500,000 25.98

2 บรีิษััท่ ชี.กี่ารีชี่าง จำากี่ัด้ (มีหุ้าชีน) 774,077,400 19.40

3 บรีิษััท่ ท่างด้่วนและรีถืไฟฟ้ากี่รี้งเท่พื้ จำากี่ัด้ (มีหุ้าชีน)          736,900,000 18.47

4 บรีิษััท่ ไท่ยเอ็นวีด้ีอารี์ จำากี่ัด้ 264,485,922 6.63

5 บรีิษััท่ กี่รี้งเท่พื้ป็รีะกี่ันชีีวิต จำากี่ัด้ (มีหุ้าชีน) 139,904,800   3.51

4.  นิคมอ่ตสาห้กรรมบางปะอิน
TTW ได้�ซึ่ื�อส่ิท่ธุิในกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าและบำาบัด้นำ�าเส่ียในนิคมีอ้ตส่าหุ้กี่รีรีมีบางป็ะอิน (BIE) จังหุ้วัด้พื้รีะนครีศรีีอย้ธุยา จากี่ บรีิษััท่ 

ท่ี�ด้ินบางป็ะอิน จำากี่ัด้ เป็็นรีะยะเวลา 30 ป็ี นับตั�งแต่เด้ือนส่ิงหุ้าคมี 2552 โด้ยมีีกี่ำาลังกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า  จำานวน 48,000 ล้กี่บาศกี่์เมีตรีต่อวัน 

และส่ามีารีถืท่ำากี่ารีบำาบัด้นำ�าเส่ียได้� จำานวน 18,000 ล้กี่บาศกี่์เมีตรีต่อวัน ป็ัจจ้บัน TTW ได้�ท่ำากี่ารีย�ายส่ถืานีส่้บนำ�าด้ิบบางป็ะอิน จากี่เด้ิมีท่ี�  

คลองวัวมีาอย่้ริีมีแม่ีนำ�าเจ�าพื้รีะยา ที่� ตำาบลบางกี่รีะสั่�น  อำาเภอบางป็ะอิน จังหุ้วัด้พื้รีะนครีศรีีอย้ธุยา ซ่ึ่�งมีีค้ณูภาพื้นำ�าที่�ดี้กี่ว่า ท่ำาใหุ้�เพิื้�มีความีเชืี�อมัี�นใน

ค้ณูภาพื้และความีต่อเนื�องในกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า กี่ารีด้ำาเนินงานข้องโครีงกี่ารี BIE นั�น เป็็นกี่ารีเพื้ิ�มีรีายได้�ใหุ้�กี่ับองค์กี่รีและยังเป็็นกี่ารีเพื้ิ�มีท่ักี่ษัะ 

ความีรี้� และป็รีะส่บกี่ารีณู์ใหุ้�กี่ับบ้คลากี่รีข้อง TTW ในกี่ารีท่ี�จะเป็็นผู้้�ใหุ้�บรีิกี่ารีโด้ยตรีงกี่ับล้กี่ค�า 

โครงสร้างการถ่ือห้่้นของกล่ิ�ม TTW
แผนภาพแสดงโครงสร้างการถืือหุ้้้นและสัดส่วนการถืือหุ้้้นของ TTW ณ วันท่ี่� 31 ธัันวาคม 2562 (หุ้น่วย : ร้อยละ)
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นโยับายัด้้านการพ่ื่ฒนาอยั�างย่ั�งย่ัน

บรีิษััท่ฯ ตรีะหุ้นักี่ถื่งความีส่ำาคัญข้องกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจใหุ้�บรีรีล้วิส่ัยท่ัศน์และพื้ันธุกี่ิจบนพื้ื�นฐานข้องความีพื้่งพื้อใจและป็รีะโยชีน์ส่้งส่้ด้ข้อง 

ผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเส่ีย รีวมีถื่งกี่ารีส่รี�างวัฒนธุรีรีมีองค์กี่รีเพื้ื�อย่ด้เป็็นแนวป็ฎิบัติและส่่งเส่รีิมีพื้ฤติกี่รีรีมีข้องบ้คลากี่รีใหุ้�เป็็นอันหุ้น่�งอันเด้ียวกี่ัน บรีิษััท่ฯ

ตรีะหุ้นักี่และเล็งเห็ุ้นความีส่ำาคัญข้องกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกิี่จใหุ้�ส่อด้คล�องตามีเป้็าหุ้มีายกี่ารีพัื้ฒนาที่�ยั�งยืนข้องส่หุ้ป็รีะชีาชีาติ (Sustainable Development 

Goals) โด้ยนำามีาใชี�เป็็นแนวท่างในกี่ารีด้ำาเนินงานข้ององค์กี่รีครีอบคล้มีท้่กี่มิีติทั่�งด้�านเศรีษัฐกิี่จ สั่งคมี และสิ่�งแวด้ล�อมี ภายใต�หุ้ลักี่ธุรีรีมีาภิบาลที่�ดี้ 

เพืื้�อเป็็นบริีษััท่ชัี�นนำาข้องป็รีะเท่ศในกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกิี่จด้�านนำ�า พื้ลังงาน และสิ่�งแวด้ล�อมี ย่ด้มัี�นในกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกิี่จด้�วยความีโป็ร่ีงใส่ มีีมีาตรีฐานด้�าน 

ความีป็ลอด้ภัยและส่้ข้อนามีัยท่ี�ด้ี กี่ารีอย้่รี่วมีกี่ับชี้มีชีนอย่างมีีความีส่้ข้ รีวมีถื่งกี่ารีด้้แลและอน้รีักี่ษั์ท่รีัพื้ยากี่รีธุรีรีมีชีาติและส่ิ�งแวด้ล�อมี บรีิษััท่ฯ       

จ่งได้�กี่ำาหุ้นด้นโยบายกี่ารีพื้ัฒนาอย่างยั�งยืนข้ององค์กี่รี ด้ังนี�

มุงมั่นพัฒนา
กระบวนการทางธุรกิจ
(Business Process)

ปลูกฝงและสราง
จ�ตสำนึก

สงเสร�มการดำเนินงาน
ดานความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม

สงเสร�มการพัฒนา
อยางยั่งยืนของ

องคกร

สนับสนุนและผลักดันให
พนักงานทุกระดับและผูมี

สวนไดสวนเสียทุกภาคสวน
มีสวนรวมในกิจกรรม

หร�อโครงการดานความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR) 

สงเสร�มใหเกิดการ
พัฒนาและสราง
นวัตกรรมทาง
ธุรกิจและสังคม

01 02 03

040506
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กลิย่ัที่ธ์ุด้้านการพ่ื่ฒนาอยั�างย่ั�งย่ัน

การบริห้ารจ่ด้การนำ�า

อยั�างครบวงจร

การพ่ื่ฒนา 3 มิติ 

ท่ี่�งด้้านเศึรษฐกิจ ส่งคม 

แลิะสิ�งแวด้ล้ิอม

การสร้างค่ณค�า

ร�วมระห้ว�างองค์กร

แลิะผ้่ม่ส�วนได้้ส�วนเส่ยั

การแก้ไขปัญห้า

ที่ร่พื่ยัากรนำ�าแบบบ่รณาการ

บรีิษััท่ฯ ตรีะหุ้นักี่ถื่งความีส่ำาคัญข้องกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจใหุ้�บรีรีล้วิส่ัยท่ัศน์และพื้ันธุกี่ิจบนพื้ื�นฐานข้องความีพื้่งพื้อใจและป็รีะโยชีน์ส่้งส่้ด้ข้อง 

ผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเส่ีย รีวมีถื่งกี่ารีส่รี�างวัฒนธุรีรีมีองค์กี่รีเพื้ื�อย่ด้เป็็นแนวป็ฎิบัติและส่่งเส่รีิมีพื้ฤติกี่รีรีมีข้องบ้คลากี่รีใหุ้�เป็็นอันหุ้น่�งอันเด้ียวกี่ัน บรีิษััท่ฯ  

ได้�นำาเป็้าหุ้มีายกี่ารีพื้ัฒนาท่ี�ยั�งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มีาใชี�เป็็นแนวท่างในกี่ารีด้ำาเนินงานข้ององค์กี่รีครีอบคล้มีมีิติ 

เศรีษัฐกี่ิจ ส่ังคมี และส่ิ�งแวด้ล�อมี ภายใต�กี่ารีบรีิหุ้ารีงานท่ี�มีีหุ้ลักี่ธุรีรีมีาภิบาล รีวมีถื่งความีตรีะหุ้นักี่ต่อความีรีับผู้ิด้ชีอบหุ้ลักี่ในกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า

ท่ี�มีีค้ณูภาพื้ตามีมีาตรีฐานส่ากี่ลท่ี�ได้�รีับกี่ารียอมีรีับ เพื้ื�อตอบส่นองความีต�องกี่ารีใชี�นำ�าป็รีะป็าแกี่่ล้กี่ค�าและป็รีะชีาชีนใหุ้�มีีค้ณูภาพื้ชีีวิตท่ี�ด้ีข้่�น 

ส่มีด้ังป็ณูิธุานข้องบรีิษััท่ฯ ท่ี�กี่ำาหุ้นด้ไว�ว่า “ค้ณูภาพื้นำ�า เพื้ื�อค้ณูภาพื้ชีีวิตท่ี�ด้ีกี่ว่า” โด้ยมี้่งเน�นกี่ารีส่รี�างความีพื้่งพื้อใจและป็รีะโยชีน์ส่้งส่้ด้แกี่่ผู้้�มีี           

ส่่วนได้�ส่่วนเส่ียอย่างเท่่าเท่ียมีกี่ัน บรีิษััท่ฯ ได้�กี่ำาหุ้นด้กี่ลย้ท่ธุ์ด้�านกี่ารีพื้ัฒนาอย่างยั�งยืนไว� 4 ด้�าน ด้ังนี�

การด้ำาเนินงานให้้บรรล่ิเป้าห้มายัตามกลิย่ัที่ธ์ุ
บริีษััท่ฯ มีีป็รัีชีญากี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกิี่จเพืื้�อกี่ารีเติบโตอย่างยั�งยืน โด้ยกี่ำาหุ้นด้ นโยบาย แผู้นกี่ลย้ท่ธ์ุ และแผู้นกี่ารีพัื้ฒนาและป็รัีบป็ร้ีงกี่ารีบริีหุ้ารี            

จัด้กี่ารีเพื้ื�อมี้่งไป็ส่้่ความียั�งยืนอย่างต่อเนื�อง โด้ยคำาน่งถื่งหุ้ลักี่ส่ิท่ธุิมีน้ษัยชีน ส่ิท่ธุิแรีงงาน ส่ิ�งแวด้ล�อมี และกี่ารีต่อต�านกี่ารีท่้จรีิต เพื้ื�อใหุ้� 

เกิี่ด้ผู้ลในท่างป็ฏิบัติ จ่งได้�นำามีาจัด้ท่ำาเป็็นนโยบายกี่ารีกี่ำากัี่บด้้แลกิี่จกี่ารีที่�ดี้ใหุ้�กัี่บคณูะกี่รีรีมีกี่ารีบริีษััท่ ผู้้�บริีหุ้ารีและพื้นักี่งานท้่กี่คนและบริีษััท่ในเครืีอ 

ย่ด้เป็็นแนวท่างในกี่ารีด้ำาเนินงาน เพืื้�อผู้ลักี่ด้ันกี่ารีเติบโตข้องบรีิษััท่ฯ ควบค้่กัี่บความีรีับผู้ิด้ชีอบต่อส่ังคมีและส่ิ�งแวด้ล�อมี ซึ่่�งชี่วยใหุ้�เกี่ิด้กี่ารีพัื้ฒนา 

อย่างยั�งยืน เนื�องจากี่บรีิษััท่ฯ ได้�ใหุ้�ความีส่ำาคัญต่อกี่ารีพื้ัฒนาอย่างยั�งยืน จ่งได้�มีีกี่ารีส่รี�างกี่ลไกี่และหุ้ลักี่กี่ารีในกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจผู้่านแผู้นกี่ลย้ท่ธุ์

ธุ้รีกี่ิจ กี่ารีจัด้กี่ารีความีเส่ี�ยง และกี่ารีป็รีะเมีินป็รีะเด้็นความียั�งยืน  ตลอด้จนกี่ารีป็รีะเมีินความีเส่ี�ยงด้�าน ESG (Environmental, Social and          

Governance) กี่ารีกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารีท่ี�ด้ี กี่ารีจัด้กี่ารีค้ณูภาพื้ ความีป็ลอด้ภัย อาชีีวอนามีัยและส่ิ�งแวด้ล�อมี และความีรีับผู้ิด้ชีอบต่อส่ังคมี 

เพื้ื�อใหุ้�กี่ารีป็ฏิบัติงาน กี่ารีติด้ตามีตรีวจส่อบ และกี่ารีรีายงานข้องบรีิษััท่ฯ ส่อด้คล�องตามีเป็้าหุ้มีายกี่ารีพื้ัฒนาท่ี�ยั�งยืน (SDGs) นอกี่จากี่นี� บรีิษััท่ฯ 

ยังได้�ริีเริี�มีพัื้ฒนาโครีงกี่ารีเกีี่�ยวกัี่บกี่ารีพัื้ฒนาอย่างยั�งยืนอื�นๆ เพืื้�อส่รี�างจิตส่ำาน่กี่และจริียธุรีรีมีกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกิี่จข้ยายไป็ส่้่ล้กี่ค�า ค่้ค�า และพัื้นธุมิีตรี 

ท่ี�เกี่ี�ยวข้�องใหุ้�กี่ว�างข้วางยิ�งข้่�น 

ในฐานะผู้้�ผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าภาคเอกี่ชีน 

รีายใหุ้ญ่ที่�ส้่ด้ข้องป็รีะเท่ศไท่ย บริีษััท่ฯ 

ได้�กี่ำาหุ้นด้ความีส่ามีารีถืหุ้ลักี่ข้อง

องค์กี่รี (Core Competency) 

ที่�ส่อด้คล�อง กัี่บแนวท่างกี่ารีพัื้ฒนา

และ วิส่ัยท่ัศน์ข้ององค์กี่รี คือ 

ความีเป็็น มืีออาชีีพื้ในกี่ารีบริีหุ้ารี

จัด้กี่ารีนำ�าอย่างครีบวงจรี ได้�แกี่่ 

กี่ารีบริีหุ้ารีจัด้กี่ารีนำ�าดิ้บ กี่ารีผู้ลิต

นำ�าป็รีะป็า และกี่ารีบำาบัด้นำ�าเส่ีย

บริีษััท่ฯ มีีเป้็าหุ้มีายที่�จะส่รี�างความี 

ยั�งยืนในกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกิี่จครีอบคล้มี 

3 มีิติ ได้�แกี่่ เศรีษัฐกี่ิจ ส่ังคมี และ 

ส่ิ�งแวด้ล�อมี 

2.1 ด้�านเศรีษัฐกี่ิจ

  กี่ำาลังกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า

  กี่ารีข้ยายธุ้รีกี่ิจนำ�าป็รีะป็า

  ไป็ยังพื้ื�นท่ี�อื�นๆ 

2.2 ด้�านส่ังคมี

  กี่ารีพื้ัฒนาความีรี้�และ

  ศักี่ยภาพื้ข้องพื้นักี่งาน

  ป็รีะชีาชีนส่ามีารีถืเข้�าถื่ง

  กี่ารีใชี�นำ�าป็รีะป็าอย่าง

  ท่ั�วถื่ง

  ค้ณูภาพื้ชีีวิตข้องชี้มีชีน 

2.3 ด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมี

  กี่ารีจัด้กี่ารีข้องเส่ีย

  กี่ารีใชี�ท่รีัพื้ยากี่รี 

กี่ารีด้ำาเนินงานด้�านความีรัีบผิู้ด้ชีอบ

ต ่อส่ ังคมีตามีแนวท่าง CSV    

(Creating Shared Value) เพื้ื�อ 

ส่รี�างค้ณูค่ารี่วมีรีะหุ้ว่างบรีิษััท่ฯ 

กี่ับส่ังคมี เพื้ื�อส่่งเส่รีิมีกี่ารีด้ำาเนิน

ธุ้รีกิี่จอย่างยั�งยืนตามีแนวคิด้ที่�ว่า 

“สัังคมอยู่่�ได้้ องค์กรอยู่่�รอด้” 

เนื�องจากี่นำ�าเป็็นวัตถ้ืดิ้บหุ้ลักี่ในกี่ารี 

ผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า รีวมีถื่งป็ัจจ้บันมีี  

ป็ัญหุ้าเรีื�องค้ณูภาพื้นำ�าและกี่ารี 

ข้าด้แคลนนำ�าเพื้ิ�มีข้่�น บรีิษััท่ฯ จ่ง 

ใหุ้�ความีส่ำาคัญในกี่ารีส่รี�างความี

รี่วมีมีือแกี่�ไข้ป็ัญหุ้านำ�าตั�งแต่ต�น

นำ�า กี่ลางนำ�า และป็ลายนำ�า เพืื้�อเป็็น

กี่ารีแกี่�ไข้ป็ัญหุ้าท่รีัพื้ยากี่รีนำ �า 

อย่างยั�งยืน 

1 2 3 4
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โครงสร้างด้้านการพ่ื่ฒนาอยั�างย่ั�งย่ัน

บริีษััท่ฯ ได้�แต่งตั�งคณูะกี่รีรีมีกี่ารีกี่ารีพัื้ฒนาอย่างยั�งยืน ป็รีะกี่อบด้�วย กี่รีรีมีกี่ารีผู้้�จัด้กี่ารี และผู้้�บริีหุ้ารีรีะดั้บส้่งจากี่หุ้น่วยงานต่างๆ โด้ยมีีอำานาจ 

หุ้น�าท่ี�ส่่งเส่รีิมีและส่นับส่น้นกี่ารีด้ำาเนินงานด้�านความีรีับผู้ิด้ชีอบต่อส่ังคมีและกี่ารีพื้ัฒนาอย่างยั�งยืน กี่ำาหุ้นด้นโยบายและท่ิศท่างกี่ารีด้ำาเนินงาน 

ใหุ้�คำาป็ร่ีกี่ษัาและข้�อเส่นอแนะที่�เป็็นป็รีะโยชีน์แก่ี่คณูะท่ำางานพัื้ฒนากี่รีะบวนกี่ารีด้ำาเนินงานด้�านความีรัีบผิู้ด้ชีอบต่อสั่งคมีและกี่ารีพัื้ฒนาอย่างยั�งยืน 

และติด้ตามีผู้ลกี่ารีด้ำาเนินงาน เพืื้�อใหุ้�กี่ารีด้ำาเนินงานด้�านความีรัีบผิู้ด้ชีอบต่อสั่งคมีและกี่ารีพัื้ฒนาอย่างยั�งยืนข้องบริีษััท่ฯ เป็็นไป็อย่างมีีป็รีะสิ่ท่ธิุภาพื้

และส่รี�างค้ณูค่าส้่งส้่ด้แก่ี่ผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเสี่ยท้่กี่ภาคส่่วน โด้ยจัด้ป็รีะช้ีมีคณูะกี่รีรีมีกี่ารีกี่ารีพัื้ฒนาอย่างยั�งยืน ไตรีมีาส่ละ 1 ครัี�ง ซ่ึ่�งจะรีายงานผู้ลกี่ารี 

ด้ำาเนินงานต่อคณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีรีษััท่ภิบาลท่รีาบป็ีละ 2 ครีั�ง หุ้รีือท่้กี่ครีั�งท่ี�มีีกี่ารีเป็ลี�ยนแป็ลงป็รีะเด้็นท่ี�มีีนัยส่ำาคัญ บรีิษััท่ฯ ได้�มีีกี่ารีส่ื�อส่ารีข้�อมี้ล 

กี่ารีด้ำาเนินงานด้�านกี่ารีพื้ัฒนาอย่างยั�งยืนข้องบรีิษััท่ฯ แกี่่พื้นักี่งานและผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเส่ียได้�รีับท่รีาบ โด้ยผู้่านชี่องท่างกี่ารีส่ื�อส่ารี อาท่ิเชี่น 

กี่ารีป็รีะชี้มี กี่ิจกี่รีรีมี บอรี์ด้ป็รีะชีาส่ัมีพื้ันธุ์ อีเมีล์ และเว็บไซึ่ต์       
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คณะกรรมการบริษ่ที่

คณะกรรมการบริห้าร

กรรมการผ่้จ่ด้การ

คณะกรรมการบรรษ่ที่ภิบาลิ

คณะกรรมการสรรห้า
แลิะกำาห้นด้ค�าตอบแที่น

คณะกรรมการ
บริห้ารความเส่�ยัง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายัตรวจสอบภายัใน

ฝ่ายัที่ร่พื่ยัากรบ่คคลิ
แลิะธุ่รการ

ฝ่ายัลิ่กค้าส่มพื่่นธุ์ ฝ่ายัปฏิิบ่ติการ ฝ่ายักิจการองค์กร(1)

ฝ่ายับ่ญช้ีแลิะการเงิน ฝ่ายัพื่่ฒนาธุ่รกิจ ฝ่ายัวิศึวกรรม

สายังานพื่่ฒนาธุ่รกิจ สายังานปฏิิบ่ติการ

หุ้มีายเหุ้ต้  (1) ส่่วนกี่ฎหุ้มีายและกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารี ส่ังกี่ัด้ฝ่่ายกี่ิจกี่ารีองค์กี่รี

สายังานบริห้าร



บรีิษััท่ฯ มีีคณูะกี่รีรีมีกี่ารีกี่ารีพื้ัฒนาอย่างยั�งยืนท่ำาหุ้น�าท่ี�กี่ำาหุ้นด้นโยบายและแนวท่างกี่ารีด้ำาเนินงานด้�านความีรีับผู้ิด้ชีอบต่อส่ังคมีและ   

กี่ารีพัื้ฒนาอย่างยั�งยืนข้ององค์กี่รี วัตถ้ืป็รีะส่งค์เพืื้�อแกี่�ไข้ป็รีะเด็้นปั็ญหุ้าด้�านสั่งคมีอย่างเป็็นร้ีป็ธุรีรีมีและยกี่รีะดั้บค้ณูภาพื้ชีีวิตข้องพื้นักี่งานและช้ีมีชีน 

รีวมีถื่งส่่งเส่รีิมีพื้ฤติกี่รีรีมีและจรีิยธุรีรีมีในกี่ารีป็ฏิบัติงานข้องบ้คลากี่รีใหุ้�เป็็นท่ั�ง “คนเก�งและคนด้ี” เพื้ื�อจะเป็็นกี่ำาลังส่ำาคัญในกี่ารีพื้ัฒนาองค์กี่รี 

และพื้ัฒนาป็รีะเท่ศบรีรีล้ส่้่เป็้าหุ้มีายกี่ารีพื้ัฒนาท่ี�ยั�งยืน นอกี่จากี่นี� บรีิษััท่ฯ ได้�แต่งตั�งคณูะท่ำางานพัื้ฒนากี่รีะบวนกี่ารีด้ำาเนินงานด้�านความี                    

รีับผู้ิด้ชีอบต่อส่ังคมีและกี่ารีพื้ัฒนาอย่างยั�งยืนท่ำาหุ้น�าท่ี�ตอบส่นองนโยบายข้องคณูะกี่รีรีมีกี่ารีกี่ารีพื้ัฒนาอย่างยั�งยืนเพื้ื�อนำานโยบายลงไป็ส่้่      

ภาคป็ฏิบัติอย่างเป็็นรี้ป็ธุรีรีมี โด้ยคณูะท่ำางานเหุ้ล่านี�จะท่ำางานรี่วมีกี่ับหุ้น่วยงานพื้ัฒนาความียั�งยืนท่ี�ได้�รีับมีอบหุ้มีาย ตามีโครีงส่รี�างองค์กี่รีใหุ้�        

ป็ฏิบัติหุ้น�าท่ี�รีับผู้ิด้ชีอบงานด้�านความีรีับผู้ิด้ชีอบต่อส่ังคมี ซึ่่�งกี่ารีจัด้กี่ิจกี่รีรีมีเพื้ื�อส่ังคมีข้องบรีิษััท่จะถื้กี่ข้ับเคลื�อนโด้ย “พื้นักี่งานจิตอาส่า” 

ท่ี�มีาจากี่ท่้กี่หุ้น่วยงาน วัตถื้ป็รีะส่งค์เพื้ื�อป็ล้กี่จิตส่ำาน่กี่และส่รี�างกี่ารีมีีส่่วนรี่วมีด้�านความีรีับผู้ิด้ชีอบต่อส่ังคมีแกี่่พื้นักี่งานท่้กี่คน

กิลัยุทธ์ุด��น

กิ�รพััฒน�

อย่�งยั�งยืน

เป้�หุ้ม�ย กิ�รดำ�เนินง�น ตัวัชี�วััด ผลักิ�รดำ�เนินง�น

สัอดคลั�อง

ต�ม 

SDGs

1. กี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารี
    นำ�าอย่างครีบวงจรี

ความีเป็็นมีืออาชีีพื้
ในกี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารี
นำ�าอย่างครีบวงจรี

 ด้ำาเนินกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า
   และบำาบัด้นำ�าเส่ียเพื้ื�อ
   ตอบส่นองความีต�องกี่ารี
   ข้องล้กี่ค�าและผู้้�ใชี�
   นำ�าป็รีะป็าท่ี�มีีจำานวน
   เพื้ิ�มีข้่�นอย่างต่อเนื�อง 
 บรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีนำ�าด้ิบใหุ้�มีี

   ค้ณูภาพื้และป็รีิมีาณู
   เพื้ียงพื้อต่อความีต�องกี่ารี
   และได้�มีาตรีฐาน 

 ค้ณูภาพื้นำ�าป็รีะป็าได้�ตามี
   มีาตรีฐาน 
 ป็รีิมีาณูนำ�าป็รีะป็าเพื้ียงพื้อ
 ความีต่อเนื�องในกี่ารีใหุ้�

   บรีิกี่ารีนำ�าป็รีะป็า 

 กี่ำาลังกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า 
   จำานวน 1,076,000 
   ล้กี่บาศกี่์เมีตรีต่อวัน
 ไม่ีมีีข้�อรี�องเรีียนจากี่ล้กี่ค�า

   หุ้รีือผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็า

2. กี่ารีพื้ัฒนา 3 มีิติ 
    ท่ั�งด้�านเศรีษัฐกี่ิจ 
    ส่ังคมี และ
    ส่ิ�งแวด้ล�อมี

ความียั�งยืนในกี่ารี
ด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจ ส่ังคมี 
และส่ิ�งแวด้ล�อมี

ด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจด้�านนำ�าป็รีะป็า
ควบค้่กี่ับกี่ารีพื้ัฒนาส่ังคมี
และด้้แลส่ิ�งแวด้ล�อมี

2.1 ด้�านเศรีษัฐกี่ิจ
       กี่ำาลังกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า
       ธุ้รีกี่ิจนำ�าป็รีะป็าข้อง
         บรีิษััท่ฯ ข้ยายตัวไป็ยัง
         พื้ื�นท่ี�อื�นๆ 
2.2 ด้�านส่ังคมี
       ความีร้ี�ความีส่ามีารีถื
         และศักี่ยภาพื้ข้อง
         พื้นักี่งาน
       กี่ารีเข้�าถื่งกี่ารีใชี�
         นำ�าป็รีะป็าข้องป็รีะชีาชีน
       ค้ณูภาพื้ชีีวิตและความี
          เป็็นอย้่ข้องชี้มีชีน

 กี่ำาลังกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า 
   จำานวน 1,076,000 
   ล้กี่บาศกี่์เมีตรีต่อวัน
 จำานวนชีั�วโมีงกี่ารีอบรีมี

   พื้นักี่งาน จำานวน 4,498 
   ชีั�วโมีง
 อัตรีากี่ารีลาออกี่ข้อง

   พื้นักี่งานลด้ลงจากี่ 
   ป็ี 2561 รี�อยละ 33
 ชี้มีชีนมีีรีายได้�จากี่กี่ารี

   ผู้ลิตนำ�าด้ื�มีบรีรีจ้ข้วด้ 
   จำานวน 173,600 บาท่
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กิลัยุทธ์ุด��น

กิ�รพััฒน�

อย่�งยั�งยืน

เป้�หุ้ม�ย กิ�รดำ�เนินง�น ตัวัชี�วััด ผลักิ�รดำ�เนินง�น

สัอดคลั�อง

ต�ม 

SDGs

2.3 ด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมี
       กี่ารีจัด้กี่ารีข้องเส่ีย
       กี่ารีใชี�ท่รีัพื้ยากี่รี
       กี่ารีใชี�พื้ลังงาน

 จำานวนท่้นกี่ารีศ่กี่ษัาแกี่่
   นักี่เรีียนในพื้ื�นท่ี�บรีิกี่ารี 
   จำานวน 230 ท่้น 
   คิด้เป็็นเงิน จำานวน 
   690,000 บาท่
 จำานวนโรีงเรีียนท่ี�ได้�รีับ

   กี่ารีส่นับส่น้นด้�านกี่ารี
   ศ่กี่ษัา จำานวน 42 โรีงเรีียน  
 กี่ารีใชี�พื้ลังงานไฟฟ้า

   ลด้ลง 0.06 บาท่ต่อ
   ล้กี่บาศ์กี่เมีตรี
 กี่ารีใชี�ป็รีะโยชีน์จากี่

   ตะกี่อน จำานวน 10 ตัน

3. กี่ารีแกี่�ไข้ป็ัญหุ้า
    ท่รีัพื้ยากี่รีนำ�าแบบ
    บ้รีณูากี่ารี

ปั็ญหุ้าค้ณูภาพื้นำ�าดิ้บ
เส่ื�อมีโท่รีมีและกี่ารี
ข้าด้แคลนนำ�าลด้ลง

ความีรี่วมีมีือลด้ป็ัญหุ้า
ค้ณูภาพื้นำ�าและกี่ารีข้าด้แคลน
นำ�ากี่ับหุ้น่วยงานท่ี�เกี่ี�ยวข้�อง 
อาท่ิเชี่น ชีมีรีมีเรีารีักี่แมี่นำ�า
ท่่าจีนจังหุ้วัด้นครีป็ฐมี 
ส่ำานักี่งานสิ่�งแวด้ล�อมีภาคที่� 5 
กี่ารีป็รีะป็าส่่วนภ้มีิภาค 
กี่ารีป็รีะป็านครีหุ้ลวง 
กี่รีมีชีลป็รีะท่าน และชี้มีชีน 
เป็็นต�น

 ป็รีิมีาณูและค้ณูภาพื้
   นำ�าด้ิบ
 ป็รีิมีาณูและค้ณูภาพื้

   นำ�าป็รีะป็า
 กี่ารีรี�องเรีียนเกี่ี�ยวกี่ับ

   ป็รีะเด้็นด้�านค้ณูภาพื้นำ�า
   และกี่ารีข้าด้แคลนนำ�า

ไมี่มีีข้�อรี�องเรีียนจากี่ล้กี่ค�า 
ผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็า และชี้มีชีน

4. กี่ารีส่รี�างค้ณูค่ารี่วมี
    รีะหุ้ว่างองค์กี่รีและ
    ผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเส่ีย

ธุ้รีกี่ิจข้องบรีิษััท่ฯ มีี
ความียั�งยืน ควบค่้กัี่บ
ค้ณูภาพื้ชีีวิตและ
ความีเป็็นอย้่ข้องผู้้�มีี
ส่่วนได้�ส่่วนเส่ียด้ีข้่�น

กี่ารีด้ำาเนินงานด้�านความี
รีับผู้ิด้ชีอบต่อส่ังคมีตามี
แนวท่าง CSV เพื้ื�อส่รี�าง
ค้ณูค่าร่ีวมีกัี่นรีะหุ้ว่างบริีษััท่ฯ 
กัี่บสั่งคมี โด้ยกี่ารีนำาตะกี่อน
พื้ัฒนาเป็็นผู้ลิตภัณูฑ์เพื้ื�อ
ลด้ภารีะในกี่ารีกี่ำาจัด้
ข้องเส่ียและส่รี�างอาชีีพื้
แกี่่ชี้มีชีน 

 ป็รีิมีาณูตะกี่อน
 ผู้ลิตภัณูฑ์ท่ี�ได้�จากี่กี่ารี

   วิจัยท่ด้ลอง
 ชี้มีชีนท่ี�ได้�รีับป็รีะโยชีน์ 

 กี่ารีใชี�ป็รีะโยชีน์จากี่
   ตะกี่อน จำานวน 10 ตัน 
 จำานวนผู้ลิตภัณูฑ์ท่ี�ได้�

   จากี่กี่ารีวิจัยท่ด้ลอง 
   จำานวน 7 ป็รีะเภท่ ได้�แกี่่ 
   1) ส่ารีด้้ด้ซึ่ับฟล้ออไรีด้์ 
   2) อิฐบล็อกี่ป็รีะส่าน 
   3) กี่รีะเบื�องป็้พื้ื�น 
   4) กี่รีะเบื�องด้ินเผู้า 
   5) ป็้�ยหุ้มีักี่ 
   6) เชีื�อเพื้ลิงอัด้แท่่ง และ 
   7) อิฐมีอญ
 จำานวนชี้มีชีนท่ี�ได้�รีับ

   ป็รีะโยชีน์ จำานวน 2 ช้ีมีชีน
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การประเมินสาระสำาค่ญ

ผลิการประเมินสาระสำาค่ญ

ผลกระทบต่�อบริษััทฯ

ป็รีะเด้็นท่ี�มีีความีส่ำาคัญมีากี่

หุ้มีายเหุ้ต้: ข้�อมี้ลข้�างต�นได้�จากี่กี่ารีส่ำารีวจความีคาด้หุ้วังข้องผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเส่ีย เมีื�อเด้ือนส่ิงหุ้าคมี-กี่ันยายน 2562

ป็รีะเด้็นท่ี�มีีความีส่ำาคัญป็านกี่ลาง ป็รีะเด้็นท่ี�มีีความีส่ำาคัญน�อย

ต่ำ�� สั่ง
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น
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บริีษััท่ฯ ใหุ้�ความีส่ำาคัญต่อกี่ารีบริีหุ้ารีจัด้กี่ารีป็รีะเด็้นความียั�งยืน โด้ยมีีกี่รีะบวนกี่ารีป็รีะเมิีนและจัด้ลำาดั้บความีส่ำาคัญอ�างอิงตามีกี่รีอบกี่ารี 

รีายงานความียั�งยืนส่ากี่ล Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standard ท่ั�งนี� บรีิษััท่ฯ ได้�ด้ำาเนินกี่ารีรีวบรีวมีและป็รีะเมีินป็รีะเด้็น              

ความียั�งยืนผู่้านกี่ารีวิเครีาะห์ุ้ป็รีะเด็้นความียั�งยืนที่�เกีี่�ยวข้�องตลอด้หุ่้วงโซ่ึ่ค้ณูค่าข้องบริีษััท่ฯ ป็รีะเด็้นที่�องค์กี่รีในอ้ตส่าหุ้กี่รีรีมีเดี้ยวกัี่นใหุ้�ความีส่ำาคัญ  

ป็รีะเด็้นที่�ผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเสี่ยท้่กี่ภาคส่่วนใหุ้�ความีส่ำาคัญ ป็รีะเด็้นที่�รีะดั้บส่ากี่ลใหุ้�ความีส่ำาคัญ รีวมีถ่ืงกี่ารีนำาแนวท่างกี่ารีด้ำาเนินงานตามีกี่ลย้ท่ธ์ุและ 

ป็ัจจัยความีเส่ี�ยงข้องบรีิษััท่ฯ ท่ี�อาจจะส่่งผู้ลกี่รีะท่บต่อกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจข้องบรีิษััท่ฯ มีาป็รีะกี่อบกี่ารีป็รีะเมีินความีส่ำาคัญข้องป็รีะเด้็นความียั�งยืน 

ข่�นตอนการประเมินสาระสำาค่ญ 
1. ก�รวิเคร�ะห์์ประเด้็น

 ท่ำากี่ารีวิเครีาะหุ้์ป็รีะเด้็นความียั�งยืนตลอด้หุ้่วงโซึ่่ค้ณูค่าข้องบรีิษััท่ฯ ครีอบคล้มีกี่ารีด้ำาเนินงานตั�งแต่กี่ารีจัด้หุ้าวัตถื้ด้ิบ กี่ารีผู้ลิต 

และกี่ารีส่่งมีอบ กี่ารีใชี�ส่ินค�าและบรีิกี่ารีป็รีะกี่อบกี่ารีวิเครีาะหุ้์ป็รีะเด้็นความียั�งยืนในอ้ตส่าหุ้กี่รีรีมีท่ี�เกี่ี�ยวข้�อง    

2. ก�รระบุประเด้็น

 กี่ำาหุ้นด้ป็รีะเด็้นความียั�งยืนที่�มีีส่ารีะส่ำาคัญต่อกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกิี่จข้องบริีษััท่ฯ และมีีความีส่ำาคัญต่อผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเสี่ย โด้ยคำาน่งถ่ืงส่ถืานกี่ารีณ์ู 

ป็ัจจ้บันครีอบคล้มีป็รีะเด้็นใหุ้มี่ท่ี�อาจเพื้ิ�มีข้่�นและป็รีับลด้ลำาด้ับความีส่ำาคัญข้องป็รีะเด้็นท่ี�ไมี่เกี่ี�ยวข้�อง 

3. ก�รประเมินลำ�ด้ับคว�มสัำ�คัญ

 จัด้เรีียงลำาดั้บความีส่ำาคัญข้องป็รีะเด็้นความียั�งยืนโด้ยหุ้น่วยงานผู้้�รัีบผิู้ด้ชีอบท่ำากี่ารีส่ำารีวจความีคาด้หุ้วังจากี่ผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเสี่ยแต่ละด้�าน 

ครีอบคล้มีมีิติเศรีษัฐกี่ิจ ส่ังคมี และส่ิ�งแวด้ล�อมีท่ี�อาจได้�รีับผู้ลกี่รีะท่บจากี่กี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจข้องบรีิษััท่ฯ   

4. ก�รรับรองผลก�รประเมิน

 นำาผู้ลกี่ารีป็รีะเมีินลำาด้ับความีส่ำาคัญข้องป็รีะเด้็นความียั�งยืนนำาเส่นอต่อคณูะกี่รีรีมีกี่ารีกี่ารีพื้ัฒนาอย่างยั�งยืนข้องบรีิษััท่ฯ เพื้ื�อใหุ้�กี่ารี 

รีับรีองผู้ลกี่ารีป็รีะเมีินด้ังกี่ล่าว     
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การที่บที่วนแลิะปร่บปร่งประเด็้นความย่ั�งย่ันของปี 2562 
 เพิ่ิ�มป็รีะเด้็น “รี่วมีพื้ัฒนาค้่ค�าส่้่ความียั�งยืน” และ “นวัตกี่รีรีมีและเท่คโนโลยี” เป็็นป็รีะเด้็นส่ำาคัญ

 แยู่กป็รีะเด้็น “กี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมี” ออกี่เป็็น 4 ป็รีะเด้็น ได้�แกี่่ 1) กี่ารีจัด้กี่ารีข้องเส่ียและวัส่ด้้เหุ้ลือใชี� 2) ความีหุ้ลากี่หุ้ลาย 

ท่างชีีวภาพื้ 3) ความีรี่วมีมีือด้้แลส่ิ�งแวด้ล�อมีรีะหุ้ว่างองค์กี่รี และ 4) กี่ารีป็ฏิบัติตามีกี่ฎหุ้มีายด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมี  

ประเด็้นความย่ั�งย่ันท่ี่�นำาเสนอในรายังาน
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ด��นเศรษัฐกิิจ ด��นสัังคม ด��นสิั�งแวัดลั�อม

ความีรีับผู้ิด้ชีอบต่อส่ินค�าและบรีิกี่ารี

กี่ารีกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารีท่ี�ด้ี 

ความียั�งยืนข้องธุ้รีกี่ิจ 

ผู้ลตอบแท่นและส่ิท่ธุิป็รีะโยชีน์ข้อง 
ผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเส่ีย 

กี่ารีตอบส่นองความีต�องกี่ารีและ 
ความีพื้่งพื้อใจกี่ับล้กี่ค�า 

ผู้ลกี่รีะท่บท่างอ�อมีข้องกี่ารีท่ำาธุ้รีกี่ิจ 

กี่ารีบรีิหุ้ารีความีเส่ี�ยงข้ององค์กี่รี 

กี่ารีรี่วมีพื้ัฒนาค้่ค�า 

กี่ารีส่รี�างภาพื้ลักี่ษัณ์ูและความีเชืี�อมัี�น 

กี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีหุ้่วงโซึ่่ค้ณูค่า

ความีรัีบผิู้ด้ชีอบต่อผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเสี่ย 

กี่ารีป็ฏิบัติต่อผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเสี่ยอย่าง 
เท่่าเท่ียมีกี่ัน 

กี่ารีใหุ้�ความีช่ีวยเหุ้ลือและกี่ารีบริีจาค 
เพื้ื�อส่ังคมี 

กี่ารีป็รีะเมีินผู้ลกี่รีะท่บท่างด้�านส่ังคมี 
ข้องค้่ค�า 

กี่ารีมีีส่่วนรี่วมีพื้ัฒนาชี้มีชีน 

ความีเท่่าเท่ียมีกี่ันและกี่ารีเคารีพื้ 
ส่ิท่ธุิมีน้ษัยชีน 

กี่ารีด้้แลพื้นักี่งาน 

อาชีีวอนามีัยและความีป็ลอด้ภัย 
ข้องพื้นักี่งาน

กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตส่ินค�าและบรีิกี่ารีท่ี� 
เป็็นมีิตรีต่อส่ิ�งแวด้ล�อมี

กี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมี 

กี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีนำ�า 

กี่ารีจัด้กี่ารีข้องเส่ียและวัส่ด้้เหุ้ลือใชี� 

กี่ารีด้้แลส่ิ�งแวด้ล�อมี 

กี่ารีป็รีะเมีินผู้ลกี่รีะท่บท่างด้�าน 
ส่ิ�งแวด้ล�อมีข้องค้่ค�า

กี่ารีเป็ลี�ยนแป็ลงส่ภาพื้ภ้มีิอากี่าศ 
และอน้รีักี่ษั์พื้ลังงาน 

ความีหุ้ลากี่หุ้ลายท่างชีีวภาพื้
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ประเด็นควั�มยั�งยืน ร�ยลัะเอียด หัุ้วัข้�อที�นำ�เสันอในร�ยง�น หุ้น��

 กี่ารีกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารีท่ี�ด้ี นโยบายกี่ารีด้ำาเนินงานภายใต�หุ้ลักี่ธุรีรีมีาภิบาล หุ้น�าที่�ความีรัีบผิู้ด้ชีอบ
ข้องคณูะกี่รีรีมีกี่ารีบริีษััท่ ความีโป็ร่ีงใส่ กี่ารีรีายงาน และกี่ารีต่อต�าน 
กี่ารีท่้จรีิตคอรี์รีัป็ชีั�น 

กี่ารีกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารีท่ี�ด้ี 26

 กี่ารีบริีหุ้ารีความีเสี่�ยงข้ององค์กี่รี
   

กี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีความีเส่ี�ยงองค์กี่รีด้�านเศรีษัฐกี่ิจ ส่ังคมีและ 
สิ่�งแวด้ล�อมี กี่ารีป้็องกัี่นกี่ารีเกิี่ด้เหุ้ต้และกี่ารีรีะงับเมืี�อเกิี่ด้เหุ้ต้ฉ้กี่เฉิน 
เพื้ื�อใหุ้�ธุ้รีกี่ิจด้ำาเนินไป็ได้�อย่างไมี่หุ้ย้ด้ชีะงักี่ 

กี่ารีบรีิหุ้ารีความีเส่ี �ยงและความี  
ต่อเนื�องท่างธุ้รีกี่ิจ

31

 กี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีหุ้่วงโซึ่่ค้ณูค่า กี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารี กี่ารีวิเครีาะหุ้์ความีเส่ี�ยงด้�านกี่รีะบวนกี่ารีจัด้ซึ่ื�อ 
และกี่ารีป็รีะเมีินค้่ค�า เพื้ื�อใหุ้�เกี่ิด้ป็รีะส่ิท่ธุิภาพื้ส่้งส่้ด้ 

กี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีหุ้่วงโซึ่่อ้ป็ท่าน 36

 กี่ารีรี่วมีพื้ัฒนาค้่ค�า

 กี่ารีป็รีะเมีินผู้ลกี่รีะท่บท่าง
   ด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมีข้องค้่ค�า
 กี่ารีป็รีะเมีินผู้ลกี่รีะท่บท่าง

   ด้�านส่ังคมีข้องค้่ค�า 

กี่ารีมีีส่่วนรี่วมีกี่ับค้่ค�าเพื้ื�อพื้ัฒนาศักี่ยภาพื้ข้องค้่ค�าและบรีิษััท่ฯ 
ควบค้่กี่ัน รีวมีถื่งกี่ารีหุ้าโอกี่าส่ใหุ้มี่ๆ ท่างธุ้รีกี่ิจ

รี่วมีพื้ัฒนาค้่ค�าส่้่ความียั�งยืน 38

 ความีรีับผู้ิด้ชีอบต่อส่ินค�า
   และบรีิกี่ารี

 กี่ารีตอบส่นองความีต�องกี่ารี
   และส่รี�างความีพื้่งพื้อใจกี่ับ
   ล้กี่ค�า

ความีรีับผู้ิด้ชีอบในกี่ารีผู้ลิตส่ินค�าและบรีิกี่ารีท่ี�มีีค้ณูภาพื้และได้� 
มีาตรีฐานที่�ยอมีรัีบแก่ี่ล้กี่ค�า กี่ารีบริีหุ้ารีจัด้กี่ารีความีสั่มีพัื้นธ์ุกัี่บล้กี่ค�า 
และกี่ารีป็รีะเมีินผู้ลกี่รีะท่บจากี่ส่ินค�าและบรีิกี่ารีข้องบรีิษััท่ฯ 

ความีรัีบผิู้ด้ชีอบต่อสิ่นค�าและบริีกี่ารี 
นวัตกี่รีรีมีและเท่คโนโลยี

40, 47
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ประเด็นควั�มสัำ�คัญ่ ร�ยลัะเอียด หัุ้วัข้�อที�นำ�เสันอในร�ยง�น หุ้น��

 กี่ารีด้้แลพื้นักี่งาน

 ความีเท่่าเที่ยมีกัี่นและกี่ารีเคารีพื้
   ส่ิท่ธุิมีน้ษัยชีน

กี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีบ้คลากี่รี แรีงงานส่ัมีพื้ันธุ์ กี่ารีพื้ัฒนาและเพื้ิ�มี 
ศักี่ยภาพื้พื้นักี่งาน นโยบายและกี่รีะบวนกี่ารีเคารีพื้ส่ิท่ธุิมีน้ษัยชีน 
ข้องพื้นักี่งาน 

กี่ารีด้้แลพื้นักี่งานและพื้ัฒนา
บ้คลากี่รี

50

 อาชีีวอนามัียและความีป็ลอด้ภัย
   ข้องพื้นักี่งาน

กี่ารีด้้แลส้่ข้ภาพื้ที่�ดี้ข้องพื้นักี่งาน ความีป็ลอด้ภัย และส่ภาพื้แวด้ล�อมี 
ท่ี�ด้ีในกี่ารีท่ำางาน

อาชีีวอนามีัยและความีป็ลอด้ภัย 56

 กี่ารีมีีส่่วนรี่วมีพื้ัฒนาชี้มีชีน

 กี่ารีใหุ้�ความีชี่วยเหุ้ลือและ
   บรีิจาคเพื้ื�อส่ังคมี 

กี่ารีมีีส่่วนร่ีวมีกัี่บกิี่จกี่รีรีมีข้องช้ีมีชีน กี่ารีช่ีวยแกี่�ไข้ปั็ญหุ้าสั่งคมีและ
พัื้ฒนาค้ณูภาพื้ชีีวิตข้องช้ีมีชีน กี่ารีใหุ้�ความีร้ี� กี่ารีส่รี�างรีายได้� รีวมีถ่ืง 
กี่ารีอน้รีักี่ษั์ท่รีัพื้ยากี่รีธุรีรีมีชีาติและส่ิ�งแวด้ล�อมีรี่วมีกี่ับชี้มีชีน 

กี่ารีด้้แลส่ังคมีและชี้มีชีน 61

 กี่ารีป็ฏิบัติต่อผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเสี่ย
   อย่างเท่่าเท่ียมีกี่ัน 

 ผู้ลตอบแท่นและสิ่ท่ธิุป็รีะโยชีน์
   ข้องผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเส่ีย
 ความีรีับผู้ิด้ชีอบต่อผู้้�มีีส่่วนได้�

   ส่่วนเส่ีย 
 กี่ารีส่รี�างภาพื้ลักี่ษัณู์และ

   ความีเชีื�อมีั�น

กี่ารีมีีส่่วนรี่วมีกี่ับกี่ิจกี่รีรีมีข้องผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเส่ีย กี่ารีวิเครีาะหุ้์               
ผู้ลกี่รีะท่บในกี่รีะบวนกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจตลอด้จนหุ้่วงโซึ่่อ้ป็ท่าน                
กี่ารีป็รีะเมิีนความีคาด้หุ้วังข้องผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเสี่ย และกี่ารีตอบส่นอง 
ความีคาด้หุ้วังแก่ี่ผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเสี่ย

กี่ารีมีีส่่วนร่ีวมีข้องผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเสี่ย 23

 ความียั�งยืนข้องธุ้รีกี่ิจ กี่ารีคัด้กี่รีองป็รีะเด้็นความียั �งยืน และกี่ารีกี่ำาหุ้นด้เป็้าหุ้มีาย 
ด้�านความียั�งยืนข้องบรีิษััท่ฯ รีวมีถื่งกี่ารีเชีื�อมีโยงกี่ับเป็้าหุ้มีายกี่ารี
พื้ัฒนาท่ี�ยั�งยืน (SDGs) 

ป็รีะเด้็นความียั�งยืนกี่ับเป็้าหุ้มีาย 
กี่ารีพื้ัฒนาท่ี�ยั�งยืน (SDGs) 

17

 กี่ารีจัด้กี่ารีข้องเส่ียและวัส่ด้้
   เหุ้ลือใชี�

กี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีข้องเส่ียไมี่ใหุ้�ส่่งผู้ลกี่รีะท่บต่อกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจ 
และผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเส่ีย รีวมีถื่งกี่ารีเพื้ิ�มีมี้ลค่าข้องเส่ีย เพื้ื�อนำาไป็ใชี�
ป็รีะโยชีน์ท่างด้�านธุ้รีกี่ิจและส่ังคมี

กี่ารีจัด้กี่ารีข้องเสี่ยและวัส่ด้้เหุ้ลือใชี� 69

 ความีหุ้ลากี่หุ้ลายท่างชีีวภาพื้ กี่ารีด้้แลและป็กี่ป้็องรัีกี่ษัาแหุ้ล่งท่รัีพื้ยากี่รีธุรีรีมีชีาติและความีส่มีบ้รีณ์ู
ข้องรีะบบนิเวศท่ี�อาจได้�รีับผู้ลกี่รีะท่บจากี่กี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจข้อง 
บรีิษััท่ฯ 

ความีหุ้ลากี่หุ้ลายท่างชีีวภาพื้ 74

 กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตส่ินค�าและ
   บรีิกี่ารีท่ี�เป็็นมีิตรีต่อส่ิ�งแวด้ล�อมี

กี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตส่ินค�าและบรีิกี่ารีข้องบรีิษััท่ฯ             
ท่ี�ไมี่ส่่งผู้ลกี่รีะท่บต่อส่ิ�งแวด้ล�อมีท่ั�งภายในและภายนอกี่องค์กี่รี 

กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตสิ่นค�าและบริีกี่ารีท่ี� 
เป็็นมีิตรีต่อส่ิ�งแวด้ล�อมี

66

 กี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีนำ�า กี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีนำ�าเพื้ื�อใชี�ในกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจนำ�าป็รีะป็า และกี่ารี
บรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีนำ�ารี่วมีกี่ับชี้มีชีนและหุ้น่วยงานท่ี�เกี่ี�ยวข้�อง เพื้ื�อแกี่�          
ป็ัญหุ้าค้ณูภาพื้นำ�าและกี่ารีข้าด้แคลนนำ�าอย่างยั�งยืน 

กี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีนำ�า 68

 กี่ารีเป็ลี�ยนแป็ลงส่ภาพื้ภ้มิีอากี่าศ
   และอน้รีักี่ษั์พื้ลังงาน 

กี่ำาหุ้นด้นโยบายและมีาตรีกี่ารีในกี่ารีอน้รีักี่ษั์พื้ลังงาน กี่ารีจัด้ท่ำา 
โครีงกี่ารีลด้กี่ารีใชี�พื้ลังงาน และกี่ารีติด้ตามีผู้ล 

กี่ารีเป็ลี�ยนแป็ลงส่ภาพื้ภ้มีิอากี่าศ 
และอน้รีักี่ษั์พื้ลังงาน 

71

 กี่ารีบริีหุ้ารีจัด้กี่ารีด้�านสิ่�งแวด้ล�อมี 
   และกี่ารีด้้แลส่ิ�งแวด้ล�อมี

ส่รี�างความีตรีะหุ้นักี่และกี่ารีมีีส่่วนรี่วมีในกี่ารีด้้แลส่ิ�งแวด้ล�อมีท่ั�ง 
ภายในและภายนอกี่องค์กี่รี

ความีรี่วมีมีือด้้แลส่ิ�งแวด้ล�อมี
รีะหุ้ว่างองค์กี่รี 

74

กี่ำาหุ้นด้นโยบายและด้ำาเนินงานตามีรีะบบกี่ารีจัด้กี่ารีสิ่�งแวด้ล�อมีตามี
มีาตรีฐาน ISO 14001:2015 

กี่ารีป็ฏ ิบ ัต ิตามีกี่ฎหุ้มีายด้ �าน 
ส่ิ�งแวด้ล�อมี

76
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ประเด็้นความย่ั�งย่ันก่บเป้าห้มายัการพ่ื่ฒนาท่ี่�ย่ั�งย่ัน (SDGs) 

บรีิษััท่ฯ ป็รีะเมีินและจัด้ลำาด้ับความีส่ำาคัญข้องป็รีะเด้็นความียั�งยืนท่ี�ผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเส่ียท่ั�งภายในและภายนอกี่องค์กี่รีใหุ้�ความีส่ำาคัญ และ

พื้ิจารีณูารี่วมีกี่ับป็ัจจัยความีเส่ี�ยง ตลอด้หุ้่วงโซึ่่อ้ป็ท่าน โด้ยอ�างอิงตามีกี่รีอบกี่ารีรีายงานความียั�งยืนส่ากี่ล Global Reporting Initiative (GRI) 

ฉบับ GRI Standards ในปี็ 2562 มีีป็รีะเด็้นกี่ารีพัื้ฒนาอย่างยั�งยืนที่�มีีความีส่ำาคัญจำานวน 16 ป็รีะเด็้น บริีษััท่ฯ ได้�นำาป็รีะเด็้นความียั�งยืนข้องบริีษััท่ฯ 

ผู้นวกี่เข้�ากี่ับเป็้าหุ้มีายกี่ารีพื้ัฒนาท่ี�ยั�งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื้ื�อใหุ้�กี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจข้องบรีิษััท่ฯ มีีกี่ารีเจรีิญเติบโต         

อย่างยั�งยืนและส่อด้คล�องตามีกี่รีอบกี่ารีด้ำาเนินงานข้องส่หุ้ป็รีะชีาชีาติ    

กิ�รกิำ�กัิบดูแลักิิจกิ�รที�ดี

SDGs: SDGs: SDGs: SDGs:

กิ�รบริหุ้�รควั�มเสีั�ยง

แลัะควั�มต่อเนื�องท�งธุุรกิิจ

กิ�รบริหุ้�รจัดกิ�ร

หุ่้วังโซ่่อุปท�น

ร่วัมพััฒน�คู่ค��สู่ั

ควั�มยั�งยืน

เป้าห้มายั

 ส่รี�างวัฒนธุรีรีมีกี่ารีด้ำาเนินงาน
   ภายใต�หุ้ลักี่ธุรีรีมีาภิบาลข้อง
   บรีิษััท่ฯ แกี่่พื้นักี่งานท่้กี่รีะด้ับ
 ไมี่มีีกี่ารีฝ่่าผู้ืนจรีรียาบรีรีณูข้อง

   บรีิษััท่ฯ 

 ท่บท่วนนโยบายกี่ารีกี่ำากี่ับด้้แล
   กี่ิจกี่ารีเป็็นป็รีะจำาท่้กี่ป็ี
 ด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจอย่างเป็็นธุรีรีมี 

   โป็รี่งใส่ และไมี่ส่่งผู้ลกี่รีะท่บ
   เชีิงลบต่อผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเส่ีย
 ติด้ตามีผู้ลกี่ารีด้ำาเนินงาน

   กี่ารีกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารีใหุ้�เป็็น
   ไป็ตามีนโยบายท่ี�กี่ำาหุ้นด้
 ถื่ายท่อด้ความีรี้�ด้�านกี่ารีกี่ำากี่ับ

   ด้้แลกี่ิจกี่ารีและจรีรียาบรีรีณู
   กี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจแกี่่พื้นักี่งาน
   ท่้กี่รีะด้ับ
 ท่บท่วนค้่มีือจรีรียาบรีรีณูกี่ารี

   ด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจเป็็นป็รีะจำาท่้กี่ป็ี
 กี่ำาหุ้นด้ชี่องท่างในกี่ารีรีายงาน

   กี่ารีฝ่่าฝ่ืนจรีรียาบรีรีณูกี่ารี
   ด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจ
 เผู้ยแพื้รี่ข้�อมี้ลกี่ารีกี่ำากี่ับด้้แล

   กี่ิจกี่ารีและจรีรียาบรีรีณูกี่ารี
   ด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจบนเวบไซึ่ต์บรีิษััท่ฯ
 รีายงานผู้ลกี่ารีกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารี

   และกี่ารีฝ่่าฝ่ืนจรีรียาบรีรีณูกี่ารี
   ด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจต่อคณูะกี่รีรีมีกี่ารี
   บรีรีษััท่ภิบาล

เป้าห้มายั

 บรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีความีเส่ี�ยงข้อง
   บรีิษััท่ฯ ใหุ้�อย้่ในเกี่ณูฑ์ท่ี�
   ยอมีรีับได้�
 ไมี่มีีเหุ้ต้กี่ารีณู์ท่ี�ส่่งผู้ลกี่รีะท่บต่อ

   กี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจข้องบรีิษััท่ฯ
   และผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเส่ีย

 ท่บท่วนกี่ารีป็รีะเมิีนความีเสี่�ยง
   ด้�านเศรีษัฐกี่ิจ ส่ังคมี และ
   ส่ิ�งแวด้ล�อมี 
 ท่บท่วนความีเสี่�ยงใหุ้ม่ีข้ององค์กี่รี

   (Emerging Risk)  
 ป็รีะเมีินความีเส่ี�ยงในแต่ละ

   ข้ั�นตอนกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า
 จัด้ท่ำาแผู้นพัื้ฒนาทั่กี่ษัะความีร้ี�

   ด้�านกี่ารีบริีหุ้ารีจัด้กี่ารีความีเสี่�ยง
   แกี่่พื้นักี่งานท่้กี่รีะด้ับ
 ท่ำากี่ารีซึ่ักี่ซึ่�อมีแผู้นฉ้กี่เฉินเป็็น

   ป็รีะจำาอย่างต่อเนื�อง
 ป็รีะชี้มีคณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีิหุ้ารี

   ความีเส่ี�ยงและเจ�าหุ้น�าท่ี�
   กี่ารีบรีิหุ้ารีความีเส่ี�ยงอย่าง
   ส่มีำ�าเส่มีอ

เป้าห้มายั

 ป็รีะเมีินผู้ลกี่ารีป็ฏิบัติงานข้อง
   ค้่ค�ารีายส่ำาคัญ รี�อยละ 100 
 ไมี่มีีค้่ค�ารีายใด้ท่ี�ป็ฏิบัติงาน

   ส่่งผู้ลกี่รีะท่บต่อกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจ
   ข้องบรีิษััท่ฯ
 รีับส่ินค�าได้�ท่ันเวลาตามีท่ี�ได้�

   ตกี่ลงกี่ับผู้้�ซึ่ื�อและผู้้�ข้าย หุ้รีือ
   ท่ี�รีะบ้ในใบส่ั�งซึ่ื�อ รี�อยละ 90
 ไมี่มีีข้�อรี�องเรีียนจากี่ค้่ค�ารีายใด้

   เกี่ี�ยวกี่ับกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจข้อง
   บรีิษััท่ฯ 

 ป็รีะเมีินผู้ลกี่รีะท่บในหุ้่วงโซึ่่
   อ้ป็ท่าน
 ท่บท่วนแนวท่างกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจ

   ข้องค้่ค�า (Supplier Code of 
   Conduct) 
 ด้ำาเนินงานด้�านกี่ารีจัด้ซึ่ื�อจัด้จ�าง

   รี่วมีกี่ับค้่ค�าท่้กี่รีายอย่างมีี
   ความีเป็็นธุรีรีมีและโป็รี่งใส่ 
   ภายใต�รีะเบียบข้�อตกี่ลงรี่วมีกี่ัน 
 ป็รีะเมีินผู้ลกี่ารีป็ฏิบัติงานข้อง

   ค้่ค�ารีายใหุ้มี่และรีายส่ำาคัญ
   อย่างส่มีำ�าเส่มีอ
 จัด้ท่ำาโครีงกี่ารีจัด้ซึ่ื�อจัด้จ�าง

   ส่ินค�าและบรีิกี่ารีท่ี�เป็็นมีิตรีต่อ
   ส่ิ�งแวด้ล�อมี 

เป้าห้มายั

 ป็รีะชี้มีหุ้ารีือและเยี�ยมีชีมีกี่ิจกี่ารี
   ค้่ค�ารีายส่ำาคัญอย่างน�อย 2 รีาย
 ป็รีะเมีินผู้ลกี่ารีป็ฏิบัติงานข้อง

   ค้่ค�ารีายส่ำาคัญด้�าน ESG 
   Audit (Environmental, 
   Social and Governance)  

 จัด้ท่ำามีาตรีฐานในกี่ารีป็รีะเมีิน
   ค้่ค�ารีายส่ำาคัญตามีมีาตรีฐาน 
   ESG 
 เยี�ยมีชีมีส่ถืานป็รีะกี่อบกี่ารีข้อง

   ค้่ค�ารีายส่ำาคัญ
 ป็รีะเมีินค้่ค�ารีายส่ำาคัญ 2 รีาย 

   ตามีมีาตรีฐาน ESG 
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ควั�มรับผิดชอบต่อ

สิันค��แลัะบริกิ�ร

กิ�รกิำ�กัิบดูแลักิิจกิ�รที�ดี

SDGs: SDGs: SDGs: SDGs:

นวััตกิรรมแลัะเทคโนโลัยี

กิ�รบริหุ้�รควั�มเสีั�ยง

แลัะควั�มต่อเนื�องท�งธุุรกิิจ

กิ�รดูแลัพันักิง�น

แลัะพััฒน�บุคลั�กิร

กิ�รบริหุ้�รจัดกิ�ร

หุ่้วังโซ่่อุปท�น

อ�ชีวัอน�มัยแลัะ

ควั�มปลัอดภัย

ร่วัมพััฒน�คู่ค��สู่ั

ควั�มยั�งยืน

เป้าห้มายั

 ป็รีิมีาณูกี่ารีจ่ายนำ�าป็รีะป็า 

   จำานวน 307 ล�านล้กี่บาศกี่์เมีตรี

 ผู้ลกี่ารีส่ำารีวจความีพื้่งพื้อใจ

   ข้องล้กี่ค�ารี�อยละ 90

 ด้ำาเนินกี่ารีผู้ลิตและจ่ายนำ�าป็รีะป็า

    แก่ี่  กี่ป็ภ. ตามีมีาตรีฐานค้ณูภาพื้ 

   เพื้ียงพื้อ และต่อเนื�อง

 ป็รีะชี้มีหุ้ารีือกี่ารีท่ำางานรี่วมีกี่ับ 

   กี่ป็ภ. เป็็นป็รีะจำาท่้กี่ไตรีมีาส่

   และวารีะอื�นๆ

 อบรีมีพัื้ฒนาทั่กี่ษัะด้�านนำ�าป็รีะป็า

   แกี่่พื้นักี่งานและ กี่ป็ภ.

ผลิการด้ำาเนินงาน ปี 2562

 ผู้ลกี่ารีป็รีะเมีินกี่ารีกี่ำากี่ับด้้แล

   กี่ิจกี่ารีท่ี�ด้ีในรีะด้ับ “ด้ีเลิศ” 

 ไมี่มีีกี่ารีฝ่่าผู้ืนจรีรียาบรีรีณูข้อง

   บรีิษััท่ฯ 

เป้าห้มายั

 มีีกี่ารีนำานวัตกี่รีรีมีและเท่คโนโลยี

   มีาใชี�ในกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิต

   นำ�าป็รีะป็า      

 มีีกี่ารีป็รีับป็รี้งกี่รีะบวนกี่ารี

   ท่ำางานผู้่านกี่ิจกี่รีรีมีไคเซึ่น 

   (Kaizen)  

 อบรีมีพื้ัฒนาท่ักี่ษัะความีรี้�

   ด้�านไคเซึ่น (Kaizen) เป็็น

   ป็รีะจำาท่้กี่ป็ี

 จัด้กี่ิจกี่รีรีมีไคเซึ่น (Kaizen) 

   เพื้ื�อคัด้เลือกี่โครีงกี่ารีท่ี�มีี

   ความีโด้ด้เด้่นภายในบรีิษััท่ฯ 

   เป็็นป็รีะจำาท่้กี่ป็ี

ผลิการด้ำาเนินงาน ปี 2562

 ไมี่มีีกี่ารีหุ้ย้ด้จ่ายนำ�าป็รีะป็า

   เกี่ิน 24 ชีั�วโมีง 

 ไมี่มีีกี่ารีรี�องเรีียนจากี่ผู้้�มีีส่่วนได้�

   ส่่วนเส่ียเกี่ี�ยวกี่ับกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจ

   ข้องบรีิษััท่ฯ

เป้าห้มายั

 ความีพื้่งพื้อใจข้องพื้นักี่งาน 

   รี�อยละ 80

 จำานวนพื้นักี่งานลาออกี่ลด้ลง

   จากี่ป็ี 2561

 จำานวนพื้นักี่งานท่ี�ได้�รีับกี่ารีป็รีับ

   ตำาแหุ้น่งเพื้ิ�มีข้่�นจากี่ป็ี 2561 

 ท่บท่วนรีะเบียบบริีษััท่ฯ ส่วัส่ดิ้กี่ารี 

   และนโยบายกี่ารีจ�างงานเป็็น

   ป็รีะจำาท่้กี่ป็ี 

 ท่บท่วนกี่รีะบวนกี่ารีป็รีะเมิีนผู้ล

   กี่ารีป็ฏิบัติงานพื้นักี่งานอย่าง

   ส่มีำ�าเส่มีอ

ผลิการด้ำาเนินงาน ปี 2562

 รีับส่ินค�าได้�ท่ันเวลาตามีท่ี�ได้�

   ตกี่ลงกี่ับผู้้�ซึ่ื�อและผู้้�ข้าย หุ้รีือ

   ท่ี�รีะบ้ในใบส่ั�งซึ่ื�อ รี�อยละ 95

 ไมี่มีีเหุ้ต้กี่ารีณู์ความีเส่ียหุ้ายต่อ

   กี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกิี่จข้องบริีษััท่ฯ จากี่

   ค้่ค�ารีายใด้

 ไมี่มีีกี่ารีรี�องเรีียนจากี่ค้่ค�ารีายใด้

   เกีี่�ยวกัี่บกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกิี่จข้อง

   บรีิษััท่ฯ 

เป้าห้มายั

 ไมี่มีีกี่ารีเจ็บป็่วยเนื�องจากี่กี่ารี

   ป็ฏิบัติงาน

 ไมี่มีีอ้บัติเหุ้ต้จากี่กี่ารีป็ฏิบัติงาน 

 จัด้เครีื�องออกี่กี่ำาลังกี่ายแกี่่

   พื้นักี่งาน เพื้ื�อส่่งเส่รีิมีส่้ข้ภาพื้

   ท่ี�ด้ีแกี่่พื้นักี่งาน

 จัด้ชีมีรีมีเด้ินวิ�ง เพื้ื�อส่่งเส่รีิมี

   ส่้ข้ภาพื้ท่ี�ด้ีแกี่่พื้นักี่งาน 

 จัด้ใหุ้�มีีเครีื�องผู้ลิตนำ�าด้่าง 

   เพื้ื�อส่่งเส่รีิมีส่้ข้ภาพื้ท่ี�ด้ีแกี่่

   พื้นักี่งาน

ผลิการด้ำาเนินงาน ปี 2562

 เยี�ยมีชีมีส่ถืานป็รีะกี่อบกี่ารีข้อง

   ค้่ค�ารีายส่ำาคัญ ได้�แกี่่ 

   1) โรีงงานผู้ลิตส่ารีส่�มี 

       บรีิษััท่ ส่หุ้ไพื้ศาล อินด้ัส่ท่รีี 

       จำากี่ัด้ อำาเภอเมีืองส่มี้ท่รีส่าครี 

       จังหุ้วัด้ส่มี้ท่รีส่าครี และ 

   2) โรีงงานผู้ลิตคลอรีีน 

       บรีิษััท่ ไท่ยอาซึ่าฮีเคมีีภัณูฑ์ 

       จำากี่ัด้ อำาเภอพื้รีะป็รีะแด้ง 

       จังหุ้วัด้ส่มี้ท่รีป็รีากี่ารี

 ผู้ลกี่ารีป็รีะเมีินค้่ค�ารีายส่ำาคัญ 

   2 รีาย ผู่้านเกี่ณูฑ์มีาตรีฐาน ESG 

   รี�อยละ 100 
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ควั�มรับผิดชอบต่อ

สิันค��แลัะบริกิ�ร
นวััตกิรรมแลัะเทคโนโลัยี

กิ�รดูแลัพันักิง�น

แลัะพััฒน�บุคลั�กิร

อ�ชีวัอน�มัยแลัะ

ควั�มปลัอดภัย

 เพื้ิ�มีชี่องท่างในกี่ารีติด้ต่อส่ื�อส่ารี

   กี่ับ กี่ป็ภ.เพื้ื�อใหุ้�ท่ันต่อกี่ารีใหุ้�

   บรีิกี่ารี

 ลงพื้ื�นท่ี�ส่ำารีวจผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็า

   รี่วมีกี่ับ กี่ป็ภ.

 จัด้ท่ำาโครีงกี่ารีตอบส่นอง

   ความีต�องกี่ารีใชี�นำ�าป็รีะป็าข้อง

   ป็รีะชีาชีนและยกี่รีะด้ับค้ณูภาพื้

   ชีีวิตข้องชี้มีชีน

 ป็รีับป็รี้งส่ำานักี่งานและอาคารี

   ส่ถืานท่ี�ข้อง กี่ป็ภ. เพื้ื�อส่รี�าง

   ความีป็รีะทั่บใจแก่ี่ผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็า

   ท่ี�มีาใชี�บรีิกี่ารี

 ส่ำารีวจความีพื้่งพื้อใจข้อง กี่ป็ภ. 

   ป็ีละ 2 ครีั�ง 

 ท่ำากี่ารีวิเครีาะห์ุ้ผู้ลความีพ่ื้งพื้อใจ

   ข้อง กี่ป็ภ.เพื้ื�อนำามีาป็รีับป็รี้ง

   กี่รีะบวนกี่ารีท่ำางานใหุ้�ล้กี่ค�า

   มีีความีพื้่งพื้อใจเพื้ิ�มีข้่�น 

 ส่นับส่น้นกี่ิจกี่รีรีมีต่างๆ ข้อง

   กี่ป็ภ. อย่างส่มีำ�าเส่มีอ

ผลิการด้ำาเนินงาน ปี 2562

 ป็รีิมีาณูกี่ารีจ่ายนำ�าป็รีะป็า 

   จำานวน 315 ล�านล้กี่บาศกี่์เมีตรี

 ผู้ลกี่ารีส่ำารีวจความีพื้่งพื้อใจ

   ล้กี่ค�า รี�อยละ 98.5

 ไมี่มีีข้�อรี�องเรีียนด้�านค้ณูภาพื้

   ส่ินค�าและบรีิกี่ารีจากี่ล้กี่ค�า

   และผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็า

 นำาเท่คโนโลยีเมีมีเบรีนมีาใชี�

   ในกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า ซึ่่�งเป็็น

   เท่คโนโลยีข้ั�นส่้งท่ี�ส่ามีารีถื

   กี่รีองเชีื�อโรีคป็รีะเภท่ไวรีัส่และ

   แบคท่ีเรีีย และได้�รีับกี่ารียอมีรีับ

   ในรีะด้ับส่ากี่ล 

ผลิการด้ำาเนินงาน ปี 2562

 มีีกี่ารีนำาเท่คโนโลยีข้ั�นส่้งมีาใชี�

   ในกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า 

   คือ เท่คโนโลยีเมีมีเบรีน

 ค้ณูภาพื้นำ�าป็รีะป็าได้�ตามี

   มีาตรีฐาน

 ผู้ลงานไคเซึ่น (Kaizen) ป็ี 2562 

   ที่�เกิี่ด้จากี่ความีคิด้ริีเริี�มีส่รี�างส่รีรีค์

   ในกี่ารีป็รัีบป็ร้ีงกี่รีะบวนกี่ารีท่ำางาน

   ข้องพื้นักี่งาน จำานวน 357 เรีื�อง 

 จัด้ท่ำาแผู้นพื้ัฒนาศักี่ยภาพื้ข้อง

   พื้นักี่งานป็รีะจำาป็ี 

 พิื้จารีณูาคัด้เลือกี่บ้คลากี่รีภายใน

   กี่่อนมีีกี่ารีส่รีรีหุ้าบ้คลากี่รีจากี่

   ภายนอกี่ 

 จัด้ใหุ้�มีีกี่ารีเลือกี่ตั�งคณูะกี่รีรีมีกี่ารี

   ส่วัส่ด้ิกี่ารีเป็็นป็รีะจำาท่้กี่ป็ี

 ส่ำารีวจความีพื้่งพื้อใจพื้นักี่งาน

   เป็็นป็รีะจำาท่้กี่ป็ี

 ท่ำากี่ารีวิเครีาะห์ุ้ผู้ลความีพ่ื้งพื้อใจ

   ข้องพื้นักี่งาน เพื้ื�อนำามีาจัด้ท่ำา

   โครีงกี่ารีหุ้รืีอกิี่จกี่รีรีมีแก่ี่พื้นักี่งาน

   ใหุ้�มีีความีพื้่งพื้อใจเพื้ิ�มีข้่�น

 จัด้หุ้�อง Edutainment เพื้ื�อใหุ้�

   พื้นักี่งานผู้่อนคลายจากี่กี่ารี

   ท่ำางาน

 จัด้ใหุ้�มีีกี่ารีผู้ลิตนำ�าด้ื�มีบรีรีจ้ข้วด้

   เพื้ื�อส่นับส่น้นพื้นักี่งานใน

   โอกี่าส่ต่างๆ

 กี่ารีมีอบท่้นกี่ารีศ่กี่ษัาแกี่่

   บ้ตรีพื้นักี่งาน

 จัด้กี่ิจกี่รีรีมีส่ันท่นากี่ารีแกี่่

   พื้นักี่งานเป็็นป็รีะจำาท่้กี่ป็ี 

ผลิการด้ำาเนินงาน ปี 2562

 อัตรีากี่ารีลาออกี่ข้องพื้นักี่งาน

   ลด้ลงจากี่ ป็ี 2561 รี�อยละ 33

 กี่ารีป็รีับตำาแหุ้น่งข้องพื้นักี่งาน 

   จำานวน 7 คน ลด้ลงจากี่ป็ี 2561 

   รี�อยละ 56 

 ผู้ลกี่ารีส่ำารีวจความีพื้่งพื้อใจข้อง

   พื้นักี่งานรี�อยละ 75 ตำ�ากี่ว่า

   เป็้าหุ้มีาย

 จัด้ใหุ้�มีีกี่ารีตรีวจส้่ข้ภาพื้ป็รีะจำาปี็

   แกี่่พื้นักี่งาน และเพื้ิ�มีกี่ารีตรีวจ

   ส่้ข้ภาพื้รีายกี่ารีพื้ิเศษัส่ำาหุ้รีับ

   ผู้้�ท่ี�ป็ฏิบัติงานในพื้ื�นท่ี�ท่ี�มีี

   ความีเส่ี�ยงและผู้้�มีีอาย้มีากี่กี่ว่า 

   35 ป็ี ข้่�นไป็

 ท่ำากี่ารีป็รีะเมีินป็ัจจัยด้�าน

   ส่ิ�งแวด้ล�อมีท่ี�อาจส่่งผู้ลกี่รีะท่บ

   ต่อส่้ข้ภาพื้และความีป็ลอด้ภัย

   ข้องพื้นักี่งาน อาท่ิเชี่น แส่ง 

   เส่ียง ฝ่้่นละออง มีลพื้ิษั เป็็นต�น

 อบรีมีพื้ัฒนาความีรี้�ด้�านความี

   ป็ลอด้ภัยอย่างส่มีำ�าเส่มีอ

 ท่ำากี่ารีซึ่ักี่ซึ่�อมีตามีแผู้นฉ้กี่เฉิน 

   เพื้ื�อเตรีียมีกี่ารีรีับมีือใน

   ส่ถืานกี่ารีณ์ูวิกี่ฤติอย่างส่มีำ�าเส่มีอ

 ท่บท่วนความีเสี่�ยงและเหุ้ต้กี่ารีณ์ู

   ฉ้กี่เฉินในกี่รีะบวนกี่ารีท่ำางาน

   เป็็นป็รีะจำาท่้กี่ป็ี 

ผลิการด้ำาเนินงาน ปี 2562

 ไมี่มีีอ้บัติเหุ้ต้จากี่กี่ารีป็ฏิบัติงาน

 ไมี่มีีข้�อรี�องเรีียนด้�านความี

   ป็ลอด้ภัยจากี่พื้นักี่งานและ

   ผู้้�รีับเหุ้มีา
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กิ�รดูแลัสัังคมแลัะชุมชน

SDGs: SDGs: SDGs: SDGs:

กิ�รบริหุ้�รจัดกิ�รนำ��
กิระบวันกิ�รผลิัตสิันค��แลัะ

บริกิ�รที�เป็นมิตรต่อสิั�งแวัดลั�อม

กิ�รจัดกิ�รข้องเสีัย

แลัะวััสัดุเหุ้ลืัอใช�

เป้าห้มายั

 จำานวนชี้มีชีนท่ี�ได้�รีับป็รีะโยชีน์

   จากี่กี่ารีด้ำาเนินงานด้�านความี

   รีับผู้ิด้ชีอบต่อส่ังคมีข้องบรีิษััท่ฯ 

   อย่างน�อย 30 ชี้มีชีน

 ไม่ีมีีข้�อรี�องเรีียนจากี่ช้ีมีชีนที่�ได้�รัีบ

   ผู้ลกี่รีะท่บจากี่กี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจ

   ข้องบรีิษััท่ฯ 

 จำานวนโครีงกี่ารีหุ้รีือกี่ิจกี่รีรีมี

   ด้�านความีรีับผู้ิด้ชีอบต่อส่ังคมี 

   อย่างน�อย 10 โครีงกี่ารี

 พื้ัฒนาท่ักี่ษัะความีรี้�ด้�านความี

   รีับผู้ิด้ชีอบต่อส่ังคมีและด้�าน

   ความียั�งยืนอย่างส่มีำ�าเส่มีอ

 ส่นับส่น้นท่้นกี่ารีศ่กี่ษัาแกี่่

   นักี่เรีียนในโรีงเรีียนท่ี�มีีความี

   ข้าด้แคลน

 ป็รีับป็รี้งภ้มีิท่ัศน์ข้องโรีงเรีียน

   ในพื้ื�นท่ี�บรีิกี่ารี 

 ติด้ตั�งรีะบบกี่รีองนำ�าแกี่่โรีงเรีียน

   ท่ี�มีีความีข้าด้แคลนนำ�าด้ื�มี

 ส่รี�างอาคารีเรีียนแกี่่โรีงเรีียน

   ท่ี�มีีความีข้าด้แคลน

 ถื่ายท่อด้องค์ความีรี้�ในกี่ารี

   ป็รีะหุ้ยัด้นำ�า ป็รีะหุ้ยัด้ไฟฟ้า 

   แกี่่โรีงเรีียนและชี้มีชีน

 ผู้ลิตและส่นับส่น้นนำ�าด้ื�มีบรีรีจ้

   ข้วด้แกี่่ผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเส่ียใชี�

   ในกี่ิจกี่รีรีมีท่ี�มีีป็รีะโยชีน์ต่อส่ังคมี

 ส่นับส่น้นงบป็รีะมีาณูแกี่่ผู้้�มีี

   ส่่วนได้�ส่่วนเส่ียใชี�ในกี่ิจกี่รีรีมี

   ท่ี�มีีป็รีะโยชีน์ต่อส่ังคมี

 ท่ำากี่ารีวิจัยพื้ัฒนาผู้ลิตภัณูฑ์

   จากี่ข้องเส่ียในกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิต 

 นำาผู้ลิตภัณูฑ์ท่ี�ได้�จากี่ข้องเส่ีย

   มีาใชี�ป็รีะโยชีน์ต่อชี้มีชีน 

เป้าห้มายั

 ป็รีิมีาณูกี่ารีใชี�ส่ารีเคมีีต่อหุ้น่วย

   กี่ารีผู้ลิตลด้ลงจากี่ป็ี 2561 

 ไมี่มีีข้�อรี�องเรีียนจากี่ผู้้�มีีส่่วนได้�

   ส่่วนเส่ียเกี่ี�ยวกี่ับป็รีะเด้็น

   ผู้ลกี่รีะท่บด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมี

   จากี่กี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจข้องบรีิษััท่ฯ 

 ผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าแบบไมี่ส่้ญเส่ียนำ�า 

   แบบ Zero Discharge 

 ด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจบำาบัด้นำ�าเส่ียใน

   นิคมีอ้ตส่าหุ้กี่รีรีมีบางป็ะอิน 

   จังหุ้วัด้พื้รีะนครีศรีีอย้ธุยา

 จัด้ท่ำาโครีงกี่ารีจัด้ซืึ่�อจัด้จ�างสิ่นค�า

   และบรีิกี่ารีท่ี�เป็็นมีิตรีต่อ

   ส่ิ�งแวด้ล�อมี

 กี่ารีนำาเท่คโนโลยีเมีมีเบรีนมีาใชี�

   ในกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า 

   ส่ามีารีถืแยกี่ข้องแข้็งแข้วนลอย

   หุ้รีือข้องแข้็งละลายออกี่จากี่

   ข้องเหุ้ลว และส่ามีารีถืข้จัด้

   ส่ิ�งป็นเป็ื�อน เชีื�อโรีค ไวรีัส่ 

   และแบคท่ีเรีีย

 ด้ำาเนินงานและติด้ตามีผู้ลกี่ารี

   ด้ำาเนินงานตามีรีะบบมีาตรีฐาน

   ด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมีท่ี�ได้�รีับกี่ารี

   รีับรีองจากี่หุ้น่วยงานภายนอกี่ 

   (ISO 14001:2015) 

เป้าห้มายั

 ส่่งมีอบนำ�าป็รีะป็าท่ี�มีีค้ณูภาพื้ 

   เพื้ียงพื้อ และต่อเนื�องแกี่่ล้กี่ค�า

   และผู้้�ใชี�นำ�าอย่างท่ั�วถื่ง  

 ส่ัด้ส่่วนกี่ารีนำานำ�ากี่ลับมีาใชี�ใหุ้มี่

   ต�องไมี่น�อยกี่ว่ารี�อยละ 5 ข้อง

   ป็รีิมีาณูนำ�าท่ั�งหุ้มีด้ท่ี�เข้�าส่้่

   กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิต

 นำานำ�าเหุ้ลือท่ิ�งจากี่ข้ั�นตอน

   กี่ารีรีีด้ตะกี่อนกี่ลับมีาใชี�ใน

   กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าใหุ้มี่

 จัด้ท่ำาโครีงกี่ารีตอบส่นองความี

   ต�องกี่ารีใชี�นำ�าป็รีะป็าแก่ี่ป็รีะชีาชีน 

   รี่วมีกี่ับ กี่ป็ภ. เพื้ื�อส่นับส่น้น

   กี่ารีเข้�าถ่ืงนำ�าป็รีะป็าที่�ได้�มีาตรีฐาน

   อย่างท่ั�วถื่ง 

 รีณูรีงค์ส่่งเส่รีิมีกี่ารีจัด้กี่ิจกี่รีรีมี

   เพื้ื�อด้้แลแหุ้ล่งนำ�าและค้ณูภาพื้

   นำ�าข้องแมี่นำ�าท่่าจีนและค้คลอง

   ในพื้ื�นท่ี�บรีิกี่ารี 

 ด้้แลและเฝ่้ารีะวังแหุ้ล่งนำ�า

   รี่วมีกี่ับหุ้น่วยงานภายนอกี่

   ท่ี�เกี่ี�ยวข้�อง อาท่ิเชี่น 

   กี่รีมีท่รัีพื้ยากี่รีนำ�า กี่รีมีชีลป็รีะท่าน 

   ส่ำานักี่งานส่ิ�งแวด้ล�อมีภาคท่ี� 5  

   กี่ารีป็รีะป็านครีหุ้ลวง กี่ารีป็รีะป็า

   ส่่วนภ้มีิภาค หุ้น่วยงานเอกี่ชีน 

   และชีมีรีมีเรีารีักี่แมี่นำ�าท่่าจีน

   จังหุ้วัด้นครีป็ฐมี

 ติด้ตามีผู้ลโครีงกี่ารี 1 ล�านกี่ล�า 

   ส่รี�างป็่าต�นนำ�า ในพื้ื�นท่ี�ป็่า

   เส่ื�อมีโท่รีมี อ้ท่ยานแหุ้่งชีาติ

   ท่องผู้าภ้มีิ จังหุ้วัด้กี่าญจนบ้รีี 

เป้าห้มายั

 นำาข้องเส่ียจากี่กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิต

   มีาพื้ัฒนาใหุ้�เกี่ิด้ผู้ลิตภัณูฑ์

   อย่างน�อย 1 ชีนิด้ 

 นำาผู้ลิตภัณูฑ์ท่ี�ได้�จากี่กี่ารีนำา

   ข้องเส่ียมีาใชี�ใหุ้�เกี่ิด้ป็รีะโยชีน์

   ต่อชี้มีชีนอย่างน�อย 1 ชี้มีชีน 

 ไมี่มีีข้�อรี�องเรีียนจากี่ผู้้�มีีส่่วนได้�

   ส่่วนเส่ียเกี่ี�ยวกี่ับผู้ลกี่รีะท่บจากี่

   ข้องเส่ียข้องบรีิษััท่ฯ 

 ท่ำากี่ารีคัด้แยกี่ข้ยะ ออกี่เป็็น 

   3 ชีนิด้ ได้�แกี่่ ข้ยะท่ั�วไป็ 

   ข้ยะ Recycle และข้ยะเป็็นพื้ิษั

 จัด้ท่ำาโครีงกี่ารีป็้�ยหุ้มีักี่จากี่

   ส่่วนผู้ส่มีข้องตะกี่อนผู้ส่มีกี่ับ 

   ข้ยะส่ด้ อัตรีาส่่วน 1:2 เพื้ื�อนำามีา

   ใชี�ด้้แลต�นไมี�ภายในส่ำานักี่งานใหุ้ญ่

   ข้องบรีิษััท่ฯ 

 จัด้ท่ำาโครีงกี่ารีวิจัยตะกี่อน

   เพื้ื�อพื้ัฒนาเป็็นผู้ลิตภัณูฑ์ 

   รี่วมีกี่ับศ้นย์ความีเป็็นเลิศ

   ด้�านกี่ารีจัด้กี่ารีส่ารีและ

   ข้องเส่ียอันตรีาย (ศส่อ.) 

   จ้ฬาลงกี่รีณู์มีหุ้าวิท่ยาลัย

 จัด้ท่ำาโครีงกี่ารีวิจัยตะกี่อน

   เพื้ื�อพื้ัฒนาเป็็นผู้ลิตภัณูฑ์ 

   รี่วมีกี่ับคณูะส่ิ�งแวด้ล�อมี 

   มีหุ้าวิท่ยาลัยเกี่ษัตรีศาส่ตรี์

   และโครีงกี่ารีศ่กี่ษัาวิจัยและ

   พื้ัฒนาส่ิ�งแวด้ล�อมีแหุ้ลมีผู้ักี่เบี�ย 

   อันเนื�องมีาจากี่พื้รีะรีาชีด้ำารีิ 
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แลัะวััสัดุเหุ้ลืัอใช�

 ติด้ตามีผู้ลโครีงกี่ารี 1 ล�านกี่ล�า 

   ส่รี�างป็่าต�นนำ�า อำาเภอท่องผู้าภ้มีิ 

   จังหุ้วัด้กี่าญจนบ้รีี เพื้ื�อส่รี�าง

   ป็่าชี้มีชีนอย่างยั�งยืน

 ส่นับส่น้นกี่ิจกี่รีรีมีด้�าน

   พื้รีะพื้้ท่ธุศาส่นาและอน้รีักี่ษั์

   ข้นบป็รีะเพื้ณูีไท่ยอันด้ีงามี 

 ส่ำารีวจความีคาด้หุ้วังและ

   ความีต�องกี่ารีข้องชี้มีชีน 

   เพื้ื�อนำามีาจัด้ท่ำาโครีงกี่ารีหุ้รีือ

   กี่ิจกี่รีรีมีด้�านความีรีับผู้ิด้ชีอบ

   ต่อส่ังคมี 

 ส่ื�อส่ารีผู้ลกี่ารีด้ำาเนินงาน

   ด้�านความีรีับผู้ิด้ชีอบต่อส่ังคมี

   ข้องบริีษััท่ฯ แก่ี่ผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเสี่ย

   อย่างส่มีำ�าเส่มีอ

ผลิการด้ำาเนินงาน ปี 2562

 จำานวนชี้มีชีนท่ี�ได้�รีับป็รีะโยชีน์

   จากี่กี่ารีด้ำาเนินงานด้�านความี

   รีับผู้ิด้ชีอบต่อส่ังคมีข้องบรีิษััท่ฯ 

   จำานวน 60 ชี้มีชีน

 จำานวนโครีงกี่ารีหุ้รีือกี่ิจกี่รีรีมี

   ด้�านความีรีับผู้ิด้ชีอบต่อส่ังคมี

   ข้องบริีษััท่ฯ จำานวน 21 โครีงกี่ารี

 ชี้มีชีนมีีรีายได้�จากี่กี่ารีรีับจ�าง

   ผู้ลิตนำ�าด้ื�มีบรีรีจ้ข้วด้ 

   จำานวน 173,600 บาท่

 ชี้มีชีนมีีรีายได้�จากี่กี่ารีรีับจ�าง

   ผู้ลิตกี่รีะเบื�องด้ินเผู้าตกี่แต่ง 

   จำานวน 38,520 บาท่

 ไม่ีมีีข้�อรี�องเรีียนจากี่ช้ีมีชีนที่�ได้�รัีบ

   ผู้ลกี่รีะท่บจากี่กี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจ

   ข้องบรีิษััท่ฯ

ผลิการด้ำาเนินงาน ปี 2562

 ป็รีิมีาณูกี่ารีใชี�ส่ารีเคมีีต่อ

   หุ้น่วยกี่ารีผู้ลิตลด้ลงจากี่

   ป็ี 2561 รี�อยละ 29.33

 กี่ารีใชี�พื้ลังงานไฟฟ้าต่อหุ้น่วย

   ผู้ลิตภัณูฑ์ข้องโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า

   บางเลนและโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า

   ป็ท่้มีธุานีลด้ลงรี�อยละ 1.71

 ได้�รีับกี่ารีรีับรีองมีาตรีฐาน 

   ISO 14001:2015

 ไมี่มีีข้�อรี�องเรีียนจากี่ผู้้�มีีส่่วนได้�

   ส่่วนเส่ียเกี่ี�ยวกี่ับป็รีะเด้็น

   ผู้ลกี่รีะท่บด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมีจากี่

   กี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจข้องบรีิษััท่ฯ

ผลิการด้ำาเนินงาน ปี 2562

 จำานวนผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็าเพื้ิ�มีข้่�น

   จากี่ป็ี 2561 รี�อยละ 3.9

 ส่ัด้ส่่วนกี่ารีนำานำ�ากี่ลับมีาใชี�ใหุ้มี่

   ข้องโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลน

   และโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าป็ท่้มีธุานี 

   รี�อยละ 2.01 ข้องป็รีิมีาณูนำ�า

   ท่ั�งหุ้มีด้ท่ี�เข้�าส่้่กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิต

 นำาผู้ลิตภัณูฑ์ท่ี�ได้�จากี่กี่ารีวิจัย

   ตะกี่อนมีาใชี�เป็็นส่่วนหุ้น่�งในกี่ารี

   ยกี่รีะด้ับความีเป็็นอย้่ข้องชี้มีชีน 

   โด้ยกี่ารีนำา “กี่รีะเบื�องด้ินเผู้า” 

   มีาใชี�ในกี่ารีตกี่แต่งกี่ารีกี่่อส่รี�าง

   อาคารีเรีียน โรีงเรีียนวัด้รีาษัฎรี์

   ธุรีรีมีารีามี ตำาบลนาโคกี่ 

   อำาเภอเมีืองส่มี้ท่รีส่าครี 

   จังหุ้วัด้ส่มี้ท่รีส่าครี 

ผลิการด้ำาเนินงาน ปี 2562

 ป็รีิมีาณูตะกี่อนจากี่กี่รีะบวนกี่ารี

   ผู้ลิตนำามีาพื้ัฒนาเป็็นผู้ลิตภัณูฑ์

   และใชี�ใหุ้�เกี่ิด้ป็รีะโยชีน์ต่อส่ังคมี 

    จำานวน 10 ตัน และเกิี่ด้ผู้ลิตภัณูฑ์

   ใหุ้มี่ 3 ป็รีะเภท่ ได้�แกี่่ 1) ป็้�ยหุ้มีักี่ 

    2) เชืี�อเพื้ลิงอัด้แท่่ง และ 3) อิฐมีอญ

 จำานวนชี้มีชีนท่ี�ได้�รีับป็รีะโยชีน์

   จากี่ผู้ลิตภัณูฑ์ท่ี�พื้ัฒนาจากี่

   ตะกี่อน จำานวน 2 ชี้มีชีน ได้�แกี่่ 

   โรีงเรีียนวัด้รีาษัฎรี์ธุรีรีมีารีามี 

   ตำาบลนาโคกี่ 

   อำาเภอเมีืองส่มี้ท่รีส่าครี 

   จังหุ้วัด้ส่มี้ท่รีส่าครี และโรีงงาน

   ด้าวค้่อิฐอ่างท่อง จังหุ้วัด้อ่างท่อง

 ไมี่มีีข้�อรี�องเรีียนจากี่ผู้้�มีีส่่วนได้�

   ส่่วนเส่ียเกี่ี�ยวกี่ับผู้ลกี่รีะท่บจากี่

   ข้องเส่ียข้องบรีิษััท่ฯ
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เป้าห้มายั

 อัตรีากี่ารีป็ล่อยกี่๊าซึ่เรีือนกี่รีะจกี่
   ลด้ลงไมี่น�อยกี่ว่ารี�อยละ 0.05
 กี่ารีใชี�พื้ลังงานไฟฟ้าลด้ลง

   ไมี่น�อยกี่ว่ารี�อยละ 0.05 

 ท่ำากี่ารีคัด้แยกี่ข้ยะ ออกี่เป็็น 
   3 ชีนิด้ ได้�แกี่่ ข้ยะท่ั�วไป็ 
   ข้ยะ Recycle และข้ยะเป็็นพื้ิษั
 นำานำ�าเหุ้ลือท่ิ�งจากี่ข้ั�นตอนกี่ารีรีีด้

   ตะกี่อนกี่ลับมีาใชี�ในกี่รีะบวนกี่ารี
   ผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าใหุ้มี่
 จัด้ท่ำาโครีงกี่ารีป็้�ยหุ้มีักี่จากี่

   ส่่วนผู้ส่มีข้องตะกี่อนผู้ส่มีกี่ับ
   ข้ยะส่ด้ เพื้ื�อนำามีาใชี�ด้้แลต�นไมี�
   ภายในส่ำานักี่งานใหุ้ญ่ข้องบริีษััท่ฯ 
 จัด้ท่ำาโครีงกี่ารีวิจัยตะกี่อนเพื้ื�อ

   พื้ัฒนาเป็็นผู้ลิตภัณูฑ์ เพื้ื�อนำา
   ข้องเส่ียมีาใชี�ใหุ้�เกี่ิด้ป็รีะโยชีน์
 จัด้ท่ำาโครีงกี่ารีจัด้ซืึ่�อจัด้จ�างสิ่นค�า

   และบรีิกี่ารีท่ี�เป็็นมีิตรีต่อ
   ส่ิ�งแวด้ล�อมี
 รีณูรีงค์และใหุ้�ความีรี้�ด้�านกี่ารี

   อน้รีักี่ษั์นำ�าและอน้รีักี่ษั์ไฟฟ้า
   แกี่่พื้นักี่งานและชี้มีชีน
 จัด้ท่ำาโครีงกี่ารี Solar Rooftop

   บนหุ้ลังคาถัืงเก็ี่บนำ�าใส่ข้องบริีษััท่ฯ
 เข้�ารี่วมีโครีงกี่ารีอน้รีักี่ษั์

   พื้ลังงานข้องกี่รีมีพื้ัฒนาพื้ลังงาน
   ท่ด้แท่นและอน้รีักี่ษั์พื้ลังงาน 
   กี่รีะท่รีวงพื้ลังงาน

ผลิการด้ำาเนินงาน ปี 2562

 อัตรีากี่ารีป็ล่อยกี่๊าซึ่เรีือนกี่รีะจกี่
   ต่อหุ้น่วยผู้ลิตภัณูฑ์ข้องโรีงผู้ลิต
   นำ�าป็รีะป็าบางเลนและโรีงผู้ลิต
   นำ�าป็รีะป็าป็ท่้มีธุานีลด้ลง
   รี�อยละ 3.54 
 กี่ารีใชี�พื้ลังงานไฟฟ้าต่อหุ้น่วย

   ผู้ลิตภัณูฑ์ข้องโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า
   บางเลนและโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า
   ป็ท่้มีธุานีลด้ลงรี�อยละ 1.71

เป้าห้มายั

 จัด้ท่ำาโครีงกี่ารีด้�านกี่ารีด้้แลพื้ื�นท่ี�
   อน้รีักี่ษั์หุ้รีือท่รีัพื้ยากี่รีธุรีรีมีชีาติ
   อย่างน�อย 1 โครีงกี่ารี 
 ไมี่มีีข้�อรี�องเรีียนจากี่ผู้้�มีีส่่วนได้�

   ส่่วนเส่ียเกี่ี�ยวกี่ับผู้ลกี่รีะท่บจากี่
   กี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจท่ี�มีีต่อพื้ื�นท่ี�
   อน้รีักี่ษั์หุ้รีือท่รีัพื้ยากี่รีธุรีรีมีชีาติ

 จัด้ท่ำาตะแกี่รีงปิ็ด้บริีเวณูด้�านหุ้น�า
   ท่่อส่้บนำ�าด้ิบเข้�า เพื้ื�อป็้องกี่ัน
   ไมี่ใหุ้�ป็ลาและส่ัตว์นำ�าเข้�าส่้่
   กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิต 
 นำานำ�าเหุ้ลือท่ิ�งจากี่ข้ั�นตอนกี่ารีรีีด้

   ตะกี่อนกี่ลับมีาใชี�ในกี่รีะบวนกี่ารี
   ผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าใหุ้มี่ เพื้ื�อป็้องกี่ัน
   กี่ารีป็ล่อยนำ�าเสี่ยลงส่้่แม่ีนำ�าท่่าจีน
   และแมี่นำ�าเจ�าพื้รีะยา
 ติด้ตามีผู้ลโครีงกี่ารี 1 ล�านกี่ล�า 

   ส่รี�างป็่าต�นนำ�า ในพื้ื�นท่ี�ป็่า
   เส่ื�อมีโท่รีมี อ้ท่ยานแหุ้่งชีาติ
   ท่องผู้าภ้มีิ จังหุ้วัด้กี่าญจนบ้รีี
 จัด้กี่ิจกี่รีรีมีรีณูรีงค์ส่่งเส่รีิมี

   กี่ารีด้้แลอน้รีักี่ษั์แมี่นำ�าท่่าจีน
   และค้คลองส่าข้า 

ผลิการด้ำาเนินงาน ปี 2562

 จัด้ท่ำาโครีงกี่ารีด้�านกี่ารีด้้แลพื้ื�นท่ี�
   อน้รีักี่ษั์หุ้รีือท่รีัพื้ยากี่รีธุรีรีมีชีาติ
   จำานวน 3 โครีงกี่ารี
 ไมี่มีีข้�อรี�องเรีียนจากี่ผู้้�มีีส่่วนได้�

   ส่่วนเส่ียเกี่ี�ยวกี่ับผู้ลกี่รีะท่บจากี่
   กี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจท่ี�มีีต่อพื้ื�นท่ี�
   อน้รีักี่ษั์หุ้รีือท่รีัพื้ยากี่รีธุรีรีมีชีาติ

เป้าห้มายั

 จัด้ท่ำาโครีงกี่ารีด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมี
   ร่ีวมีกัี่บหุ้น่วยงานด้�านสิ่�งแวด้ล�อมี
   ในพื้ื�นท่ี�อย่างน�อย 1 โครีงกี่ารี 
 จำานวนหุ้น่วยงานภายนอกี่ท่ี�ท่ำา

   โครีงกี่ารีด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมี รี่วมีกี่ับ 
   บรีิษััท่ฯ อย่างน�อย 2 หุ้น่วยงาน 

 ติด้ตามีผู้ลโครีงกี่ารี 1 ล�านกี่ล�า
   ส่รี�างป็่าต�นนำ�า ในพื้ื�นท่ี�ป็่า
   เส่ื�อมีโท่รีมี อ้ท่ยานแหุ้่งชีาติ
   ท่องผู้าภ้มีิ จังหุ้วัด้กี่าญจนบ้รีี 
   รี่วมีกี่ับ ส่ำานักี่บรีิหุ้ารี
   พื้ื�นท่ี�อน้รีักี่ษั์ท่ี� 3 กี่รีมีอ้ท่ยาน
   แหุ้่งชีาติ ส่ัตว์ป็่า และพื้ันธุ้์พื้ืชี  
 จัด้กี่ิจกี่รีรีมีรีณูรีงค์ส่่งเส่รีิมี

   กี่ารีด้้แลอน้รีักี่ษั์แมี่นำ�าท่่าจีน
   และค้คลองส่าข้า รี่วมีกี่ับชีมีรีมี
   เรีารัีกี่แม่ีนำ�าท่่าจีน จังหุ้วัด้นครีป็ฐมี
   และส่ำานักี่งานสิ่�งแวด้ล�อมี ภาคที่� 5 
 จัด้ท่ำาโครีงกี่ารีวิจัยตะกี่อน เพื้ื�อ

   พื้ัฒนาเป็็นผู้ลิตภัณูฑ์ รี่วมีกี่ับ
   ศ้นย์ความีเป็็นเลิศด้�านกี่ารีจัด้กี่ารี
   ส่ารีและข้องเส่ียอันตรีาย (ศส่อ.) 
   จ้ฬาลงกี่รีณู์มีหุ้าวิท่ยาลัย
 จัด้ท่ำาโครีงกี่ารีวิจัยตะกี่อน เพื้ื�อ

   พื้ัฒนาเป็็นผู้ลิตภัณูฑ์ รี่วมีกี่ับ
   คณูะส่ิ�งแวด้ล�อมี มีหุ้าวิท่ยาลัย
   เกี่ษัตรีศาส่ตร์ี และโครีงกี่ารีศ่กี่ษัา
   วิจัยและพื้ัฒนาส่ิ�งแวด้ล�อมี
   แหุ้ลมีผู้ักี่เบี�ย อันเนื�องมีาจากี่
   พื้รีะรีาชีด้ำารีิ 

ผลิการด้ำาเนินงาน ปี 2562

 จัด้ท่ำาโครีงกี่ารีด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมี
   ร่ีวมีกัี่บหุ้น่วยงานด้�านสิ่�งแวด้ล�อมี
   ในพื้ื�นท่ี� จำานวน 6 โครีงกี่ารี 
 จำานวนหุ้น่วยงานภายนอกี่ท่ี�ท่ำา

   โครีงกี่ารีด้�านสิ่�งแวด้ล�อมี ร่ีวมีกัี่บ 
   บรีิษััท่ฯ จำานวน 6 หุ้น่วยงาน

เป้าห้มายั

 ได้�รัีบกี่ารีรัีบรีองรีะบบ ISO 14001 
   จากี่หุ้น่วยงานภายนอกี่ที่�เกีี่�ยวข้�อง 
 ไมี่มีีกี่ารีละเมีิด้กี่ฎหุ้มีายด้�านกี่ารี

   บรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีส่ิ�งแวด้ล�อมีข้อง
   บรีิษััท่ฯ 

 ท่ำากี่ารีคัด้แยกี่ข้ยะ ออกี่เป็็น
   3 ชีนิด้ ได้�แกี่่ ข้ยะท่ั�วไป็ 
   ข้ยะ Recycle และข้ยะเป็็นพื้ิษั
 ท่บท่วนวัตถื้ป็รีะส่งค์ด้�าน

   ส่ิ�งแวด้ล�อมีข้องบรีิษััท่ฯ และ
   ป็ฏิบัติตามีตัวชีี�วัด้ท่ี�กี่ำาหุ้นด้
 จัด้ท่ำาแผู้นงานด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมี 

   ด้ำาเนินกี่ารี และรีายงานผู้ลกี่ารี
   ด้ำาเนินงานแกี่่ผู้้�บรีิหุ้ารีอย่าง
   ส่มีำ�าเส่มีอ 
 ท่ำากี่ารีป็รีะเมีินความีเส่ี�ยงด้�าน

   ส่ิ�งแวด้ล�อมีอย่างส่มีำ�าเส่มีอ
 ท่ำากี่ารีตรีวจติด้ตามีภายใน 

   (Internal Audit ISO 14001:2015) 
   กี่ารีด้ำาเนินงานด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมี
   ข้องบรีิษััท่ฯ ใหุ้�เป็็นไป็ตามี
   มีาตรีฐานท่ี�กี่ำาหุ้นด้ อย่างน�อย 
   1 ครีั�งต่อป็ี

ผลิการด้ำาเนินงาน ปี 2562

 ผู้ลกี่ารีตรีวจติด้ตามีภายนอกี่เป็็น
   ไป็ตามีมีาตรีฐานท่ี�กี่ำาหุ้นด้
 ไมี่มีีกี่ารีละเมีิด้กี่ฎหุ้มีายด้�านกี่ารี

   บรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีส่ิ�งแวด้ล�อมีข้อง
   บรีิษััท่ฯ

กิ�รเปลีั�ยนแปลังสัภ�พั

ภูมิอ�กิ�ศแลัะอนุรักิษ์ั

พัลัังง�น

SDGs: SDGs: SDGs: SDGs:

ควั�มร่วัมมือดูแลัสิั�งแวัดลั�อม

ระหุ้ว่ั�งองค์กิร
ควั�มหุ้ลั�กิหุ้ลั�ยท�งชีวัภ�พั กิ�รปฏิิบัติต�มกิฎหุ้ม�ย

ด��นสิั�งแวัดลั�อม
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ผู�มีส่ัวันได�
ส่ัวันเสีัย

ควั�มต�องกิ�ร/
ควั�มค�ดหุ้วััง

แนวัท�งกิ�รมีส่ัวันร่วัม
ตัวัอย่�งกิ�รดำ�เนินกิ�ร

ในร�ยง�น
ผลัลััพัธ์ุ

พิ่นักง�น  กี่ารีจ่ายค่าตอบแท่นและ
   ส่วัส่ด้ิกี่ารีท่ี�เหุ้มีาะส่มี
 ความีป็ลอด้ภัยในกี่ารี

   ท่ำางาน
 กี่ารีพื้ัฒนาความีรี้�และ

   ศักี่ยภาพื้ข้องตนเอง
 กี่ารีแส่ด้งความีคิด้เหุ้็น

   และข้�อเส่นอแนะ
 ความีเท่่าเท่ียมีและ

   ความีเป็็นธุรีรีมี
 ความีมีั�นคง และความี

   กี่�าวหุ้น�าในอาชีีพื้
 ส่ภาพื้แวด้ล�อมีท่ี�ด้ีในกี่ารี

   ท่ำางาน

 กี่ิจกี่รีรีมีผู้้�บรีิหุ้ารีพื้บพื้นักี่งาน
 กี่ิจกี่รีรีมีข้�อเส่นอแนะ (Kaizen)
 กี่ารีแลกี่เป็ลี�ยนความีรี้�และ

   ป็รีะส่บกี่ารีณู์ในกี่ารีบรีิหุ้ารี
   จัด้กี่ารีโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า
 กี่ารีอบรีมีพื้ัฒนาส่มีรีรีถืนะข้อง

   บ้คลากี่รีในรีะด้ับผู้้�บรีิหุ้ารีและ
   พื้นักี่งาน 
 กี่ิจกี่รีรีมีส่่งเส่รีิมีความีป็ลอด้ภัย 

   และส่รี�างเส่ริีมีส้่ข้ภาพื้อนามัียที่�ดี้
 กี่ิจกี่รีรีมีและข้่าวส่ารีด้�านความี

   ป็ลอด้ภัย
 กี่ารีส่ื�อส่ารีผู้่านชี่องท่างต่างๆ
 กี่ารีรีับฟังข้�อรี�องเรีียนและ

   ข้�อคิด้เหุ้็นพื้นักี่งาน
 กี่ารีมีอบท่้นกี่ารีศ่กี่ษัาแกี่่

   บ้ตรีพื้นักี่งาน 
 จัด้วันเกี่ิด้พื้นักี่งานป็รีะจำาเด้ือน
 จัด้ส่ถืานท่ี� พื้รี�อมีเครีื�อง

   ออกี่กี่ำาลังกี่าย
 จัด้หุ้�อง Edutainment เพื้ื�อกี่ารี

   พื้ักี่ผู้่อนหุ้ย่อนใจ 

 กี่ารีอบรีมีใหุ้�ความีรี้�แกี่่พื้นักี่งาน
 กี่ารีมีอบท่้นกี่ารีศ่กี่ษัาแกี่่

   บ้ตรีพื้นักี่งาน
 กี่ารีตรีวจส่้ข้ภาพื้ป็รีะจำาป็ี
 กี่ารีอบรีมีด้�านความีป็ลอด้ภัย

   และซึ่�อมีด้ับเพื้ลิง
 กี่ารีเลือกี่ตั�งคณูะกี่รีรีมีกี่ารี

   ส่วัส่ด้ิกี่ารี 
 กี่ารีจัด้งานวันเกี่ิด้แกี่่พื้นักี่งาน

   เป็็นป็รีะจำาท่้กี่เด้ือน
 กี่ารีจัด้กี่ิจกี่รีรีมีด้�านพื้้ท่ธุศาส่นา

   แกี่่พื้นักี่งาน 
 กี่ารีจัด้กี่ิจกี่รีรีมีส่ันท่นากี่ารีแกี่่

   พื้นักี่งาน

 ส่ถืิติกี่ารีเกี่ิด้อ้บัติเหุ้ต้ถื่ง
   ข้ั�นหุ้ย้ด้งานเป็็นศ้นย์
 จำานวนชีั�วโมีงกี่ารีฝ่ึกี่อบรีมี 

   จำานวน 4,498 ชีั�วโมีง
 อัตรีาพื้นักี่งานลาออกี่

   จากี่ ป็ี 2561 ลด้ลง 
   รี�อยละ 33

ผ่้ถืือห์ุ้น/
นักลงทุน

 กี่ารีมีีผู้ลกี่ารีด้ำาเนินงาน
   และผู้ลตอบแท่นท่ี�ด้ี
 กี่ารีเติบโตท่างธุ้รีกี่ิจ

   อย่างต่อเนื�อง
 ธุ้รีกี่ิจมีีความีมีั�นคง
 กี่ารีกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารีท่ี�ด้ี
 กี่ารีป็ฏิบัติต่อผู้้�ถืือหุ้้�น

   อย่างเท่่าเท่ียมีกี่ัน
 กี่ารีได้�รีับข้�อมี้ลถื้กี่ต�อง 

   ครีบถื�วน ท่ันต่อเหุ้ต้กี่ารีณู์
 มีีรีะบบกี่ารีบรีิหุ้ารี

   ความีเส่ี�ยง
 มีีรีะบบกี่ารีตรีวจส่อบและ

   กี่ารีควบค้มีท่ี�ด้ี

 กี่ารีป็รีะชี้มีผู้้�ถืือหุ้้�นป็รีะจำาป็ี
 รีายงานป็รีะจำาป็ี 
 กี่ารีรีายงานผู้ลกี่ารีด้ำาเนินงาน

   รีายไตรีมีาส่
 กี่ารีจัด้กี่ิจกี่รีรีมีบรีิษััท่จด้ท่ะเบียน

   พื้บนักี่ลงท่้น
 กี่ารีเชีิญนักี่ลงท่้นเยี�ยมีชีมี

   กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิต
 กี่ารีเป็ิด้เผู้ยข้�อมี้ลต่างๆ ผู้่าน

   ชี่องท่างกี่ารีส่ื�อส่ารีข้ององค์กี่รี
 กี่ารีป็รีะชี้มีนักี่วิเครีาะหุ้์

   หุ้ลักี่ท่รีัพื้ย์
 ป็ฏิบัติต่อนักี่ลงท่้นท่ั�งรีายใหุ้ญ่

   และรีายย่อยอย่างเท่่าเท่ียมีกี่ัน
 กี่ำาหุ้นด้ชี่วงเวลาในกี่ารีเป็ิด้เผู้ย

   ข้�อมี้ล/เผู้ยแพื้รี่ข้�อมี้ลถื้กี่ต�อง
   ตามีกี่ฎรีะเบียบท่ี�เกี่ี�ยวข้�อง
   อย่างเท่่าเท่ียมี

 ป็รีะชี้มีผู้้�ถืือหุ้้�นป็รีะจำาป็ี 
 กี่ิจกี่รีรีมีบรีิษััท่จด้ท่ะเบียน

   พื้บนักี่ลงท่้น 
 นักี่ลงท่้นเยี�ยมีชีมีกี่รีะบวนกี่ารี

   ผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าที่�โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า
   ป็ท่้มีธุานี 
 ไมี่พื้บ/ไมี่รีับนัด้นักี่ลงท่้นหุ้รีือ

   นักี่วิเครีาะหุ้์ในชี่วง 14 วัน 
   กี่่อนท่ี�จะมีีกี่ารีป็รีะกี่าศผู้ลกี่ารี
   ด้ำาเนินงาน

 ยอด้ข้ายส่้ท่ธุิจากี่กี่ารี
   ด้ำาเนินธุ้รีกิี่จข้องบริีษััท่ฯ 
   เพิื้�มีข่้�นจากี่ป็ี 2561 
   รี�อยละ 3.65
 ติด้รีายชีื�อ “หุ้้�นยั�งยืน” 

   ป็ี 2562 หุ้รีือ Thailand 
   Sustainability 
   Investment 2019 
   ต่อเนื�องเป็็นป็ีท่ี� 4 
 ผู้ลกี่ารีป็รีะเมิีนกี่ารีกี่ำากัี่บ

   ด้้แลกี่ิจกี่ารีท่ี�ด้ีใน 
   “รีะด้ับด้ีเลิศ”
 รีางวัล ESG 100 ปี็ 2562 

   ต่อเนื�องเป็็นป็ีท่ี� 4
 รีางวัลพื้รีะรีาชีท่าน 

   Thailand Corporate 
   Excellence 2019 
   ส่าข้าความีเป็็นเลิศในกี่ารี
   บรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีโด้ยรีวมี
 Tris Rating ลงอันดั้บเครีดิ้ต

   องค์กี่รีและตรีาส่ารีหุ้นี�ข้อง
   บรีิษััท่ฯ ท่ี�รีะด้ับ AA- 
   แนวโน�มี “คงท่ี�” (Stable) 
 ได้�รีับกี่ารีป็รีะเมีินค้ณูภาพื้

   กี่ารีจัด้ป็รีะชี้มีส่ามีัญ
   ผู้้�ถืือหุ้้�น ป็รีะจำาป็ี 2562 
   (AGM Checklist) ท่ี� 100
   คะแนนเต็มี 6 ป็ีต่อเนื�อง

การม่ส�วนร�วมของผ้่ม่ส�วนได้้ส�วนเส่ยั

ผู้ลกี่ารีด้ำาเนินงานเพืื้�อตอบส่นองความีต�องกี่ารีและความีคาด้หุ้วังข้องผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเสี่ยในรีายงานฉบับนี� เป็็นกี่ารีด้ำาเนินงานตลอด้ปี็ 2562 

ท่ี�บรีิษััท่ฯ จำาแนกี่กี่ล้่มีผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเส่ียข้องบรีิษััท่ฯ ออกี่เป็็น 6 กี่ล้่มี ได้�แกี่่ พื้นักี่งาน ผู้้�ถืือหุ้้�น ล้กี่ค�า ค้่ค�า ชี้มีชีน และหุ้น่วยงานส่ิ�งแวด้ล�อมี 
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ล่กค้�  นำ�าป็รีะป็ามีีค้ณูภาพื้ตามี
   ส่ัญญา มีีป็รีิมีาณูพื้อเพื้ียง 
   และมีีความีต่อเนื�อง
 ได้�รีับข้�อมี้ลท่างเท่คนิค

   ข้องส่ินค�าและบรีิกี่ารี
   อย่างถื้กี่ต�อง
 กี่ารีป็ฏิบัติตามีส่ัญญา/

   ข้�อตกี่ลงอย่างเป็็นธุรีรีมี
 ส่นับส่น้นกี่ิจกี่รีรีมีข้อง

   ล้กี่ค�าอย่างต่อเนื�อง 

 กี่ารีป็รีะชี้มีตามีวงรีอบท่ี�ได้�
   กี่ำาหุ้นด้ไว�
 กี่ารีส่ื�อส่ารีผู้่านชี่องท่างต่างๆ
 กี่ารีเข้�าพื้บเพื้ื�อรีับฟังป็ัญหุ้าและ

   รีับเรีื�องรี�องเรีียน
 กี่ารีป็รีับป็รี้งส่ถืานท่ี�ท่ำางานข้อง

   ล้กี่ค�า
 กี่ารีเชิีญเยี�ยมีชีมีกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิต
 กี่ารีส่นับส่น้นท่้นกี่ารีศ่กี่ษัาแกี่่

   บ้ตรีล้กี่ค�า
 ใหุ้�บรีิกี่ารีข้�อมี้ลค้ณูภาพื้นำ�าด้ิบ

   ค้ณูภาพื้นำ�าป็รีะป็า และเอกี่ส่ารี
   ต่างๆ ตามีชี่องท่างท่ี�เหุ้มีาะส่มี
 กี่ารีส่นับส่น้นกี่ารีวางท่่อ

   นำ�าป็รีะป็าและเพื้ิ�มีแรีงด้ัน
 กี่ารีเชีิญรี่วมีกี่ิจกี่รีรีมีกี่ับบรีิษััท่ฯ 
 กี่ารีจัด้ป็รีะชี้มีนอกี่ส่ถืานท่ี� 
 กี่ารีส่ำารีวจความีพื้่งพื้อใจ
 ส่นับส่น้นกี่ารีอบรีมีเพิื้�มีศักี่ยภาพื้

   กี่ารีท่ำางานแกี่่ล้กี่ค�า

 กี่ารีจัด้ป็รีะชี้มีป็รีะจำาเด้ือน
 กี่ารีส่นับส่น้นกี่ารีวางท่่อ

   นำ�าป็รีะป็าแกี่่ กี่ป็ภ.
 กี่ารีจัด้ฝ่ึกี่อบรีมีเพื้ิ�มีท่ักี่ษัะ

   ความีรี้�แกี่่ กี่ป็ภ.
 กี่ารีส่นับส่น้นโครีงกี่ารียกี่รีะด้ับ

   ค้ณูภาพื้ชีีวิตข้องผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็า
   และชี้มีชีน
 กี่ารีป็รีับป็รี้งส่ถืานท่ี�ท่ำางานแกี่่ 

   กี่ป็ภ.
 กี่ารีมีอบท่้นกี่ารีศ่กี่ษัาแกี่่

   บ้ตรี กี่ป็ภ.
 กี่ารีจัด้กี่ิจกี่รีรีมีส่ันท่นากี่ารีแกี่่ 

   กี่ป็ภ.

 คะแนนความีพื้่งพื้อใจข้อง
   ล้กี่ค�า ปี็ 2562 รี�อยละ 98.5
 ป็รีิมีาณูกี่ารีจ่ายนำ�าป็รีะป็า

   เพื้ิ�มีข้่�นจากี่ป็ี 2561 
   รี�อยละ 3.6
 จำานวนผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็าเพิื้�มีข่้�น

   จากี่ป็ี 2561 รี�อยละ 3.9
 ได้�รีับโล่ป็รีะกี่าศเกี่ียรีติค้ณู 

   จากี่ส่ถืาบันพื้ัฒนาองค์กี่รี
   ชี้มีชีน (องค์กี่รีมีหุ้าชีน) 
   กี่รีะท่รีวงกี่ารีพื้ัฒนาส่ังคมี
   และความีมัี�นคงข้องมีน้ษัย์ 

ค่�ค้�/
ผ่้สั�งมอบ

 กี่ารีป็ฏิบัติตามีเงื�อนไข้
   ท่างกี่ารีค�า
 กี่ารีป็ฏิบัติตามีข้�อตกี่ลง

   อย่างเป็็นธุรีรีมี
 กี่ารีมีีส่่วนรี่วมีในกี่ารี

   แกี่�ไข้ป็ัญหุ้าและพื้ัฒนา
   ป็รีับป็รี้งกี่รีะบวนกี่ารี
   ท่ำางานรี่วมีกี่ัน 
 กี่ารีส่่งเส่รีิมีและจัด้

   กี่ิจกี่รีรีมีต่างๆ
 ความีส่ัมีพื้ันธุ์ท่ี�ด้ี

 กี่ารีส่ื�อส่ารีผู้่านชี่องท่างต่างๆ
 ข้�อมี้ลกี่ารีส่ื�อส่ารีมีีความีถื้กี่ต�อง

   ชีัด้เจน
 กี่ารีเยี�ยมีชีมีกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิต

   ข้องค้่ค�า/ผู้้�ส่่งมีอบ
 กี่ารีป็รีะชี้มีหุ้ารีือแนวท่าง

   กี่ารีป็รีับป็รี้งกี่รีะบวนกี่ารีท่ำางาน
 กี่ารีรี่วมีแกี่�ไข้ป็ัญหุ้าข้องค้่ค�า
 กี่ารีรี่วมีกี่ิจกี่รีรีมีต่างๆ

 กี่ารีเยี�ยมีชีมีโรีงงานผู้ลิตส่ารีส่�มี
   และคลอรีีน
 ท่ำากี่ารีป็รีะเมีิน ESG Audit 

   ค้่ค�ารีายส่ำาคัญ
 ท่บท่วนแนวท่างกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจ

   ข้องค้่ค�า (Supplier Code of 
   Conduct)
 กี่ารีป็รีะชี้มีหุ้ารีือเพื้ื�อรี่วมีแกี่�ไข้

   ป็ัญหุ้าข้องค้่ค�า
 จัด้ท่ำาโครีงกี่ารีจัด้ซึ่ื�อจัด้จ�าง

   ส่ินค�าและบรีิกี่ารีท่ี�เป็็นมีิตรี
   ต่อส่ิ�งแวด้ล�อมี

 ส่่งมีอบวัตถื้ด้ิบใหุ้�ท่ันเวลา
   ได้� รี�อยละ 95
 เยี�ยมีชีมีค้่ค�ารีายส่ำาคัญ 

   จำานวน 2 รีาย
 ท่ำากี่ารีป็รีะเมิีน ESG Audit 

   ค้่ค�ารีายส่ำาคัญ จำานวน 
   2 รีาย
 ไมี่มีีข้�อรี�องเรีียนจากี่ค้่ค�า/

   ผู้้�ส่่งมีอบ

ชุุมชุน/
สัังคม

 ได้�รีับกี่ารีส่นับส่น้น
   กี่ิจกี่รีรีมีท่ี�เป็็นป็รีะโยชีน์
   ต่อชี้มีชีน
 กี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจโด้ย

   ไมี่ส่รี�างผู้ลกี่รีะท่บท่างลบ
   ส่้่ชี้มีชีนและส่ังคมี
 ได้�รีับความีชี่วยเหุ้ลือและ

   มีีส่่วนรี่วมีแกี่�ป็ัญหุ้า
   ชี้มีชีนและส่ังคมี
 มีีความีโป็รี่งใส่ในกี่ารี

   ด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจ
 มีีส่่วนรี่วมีในกี่ารีต่อต�าน

   กี่ารีท่้จรีิตและคอรี์รีัป็ชีั�น

 กี่ารีร่ีวมีป็รีะช้ีมีรัีบฟังความีคิด้เห็ุ้น
   ชี้มีชีน
 กี่ารีเชิีญเยี�ยมีชีมีกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิต
 กี่ารีส่นท่นา พ้ื้ด้ค้ย และเยี�ยมีเยียน

   ชี้มีชีน
 กี่ารีรี่วมีกี่ิจกี่รีรีมีกี่ับหุ้น่วยงาน

   ภาครีัฐและเอกี่ชีนในกี่ารีด้ำาเนิน
   กี่ิจกี่รีรีมีเพื้ื�อส่ังคมี
 กี่ารีส่ำารีวจความีคิด้เหุ้็นและ

   รีับเรีื�องรี�องเรีียนต่างๆ
 กี่ารีจัด้ท่ำาโครีงกี่ารียกี่รีะด้ับ

   ค้ณูภาพื้ชีีวิตและความีเป็็นอย้่
   ข้องชี้มีชีน 

 ส่นับส่น้นท้่นกี่ารีศ่กี่ษัาแก่ี่นักี่เรีียน
   ในโรีงเรีียนท่ี�มีีความีข้าด้แคลน
 ป็รีับป็รี้งภ้มีิท่ัศน์ข้องโรีงเรีียน

   ในพื้ื�นท่ี�บรีิกี่ารี 
 ติด้ตั�งรีะบบกี่รีองนำ�าแกี่่โรีงเรีียน

   ท่ี�มีีความีข้าด้แคลนนำ�าด้ื�มี
 ส่รี�างอาคารีเรีียนแกี่่โรีงเรีียนท่ี�มีี

   ความีข้าด้แคลน
 ถื่ายท่อด้องค์ความีรี้�ในกี่ารี

   ป็รีะหุ้ยัด้นำ�า ป็รีะหุ้ยัด้ไฟฟ้า 
   แกี่่โรีงเรีียนและชี้มีชีน
 ผู้ลิตและส่นับส่น้นนำ�าด้ื�มีบรีรีจ้

   ข้วด้แกี่่ชี้มีชีน
 นำาผู้ลิตภัณูฑ์ท่ี�ได้�จากี่กี่ารีพื้ัฒนา

   ข้องเส่ียมีาใชี�ป็รีะโยชีน์ต่อชี้มีชีน 
 ส่นับส่น้นกี่ิจกี่รีรีมีด้�าน

   พื้รีะพื้้ท่ธุศาส่นาแกี่่ชี้มีชีน 
 ส่ำารีวจความีคาด้หุ้วังและ

   ความีต�องกี่ารีข้องชี้มีชีน 

 จำานวนช้ีมีชีนที่�ได้�รัีบป็รีะโยชีน์
   จากี่กี่ารีด้ำาเนินงานด้�าน
   ความีรีับผู้ิด้ชีอบต่อส่ังคมี
   ข้องบรีิษััท่ฯ จำานวน 
   60 ชี้มีชีน 
 จำานวนโครีงกี่ารีหุ้รืีอกิี่จกี่รีรีมี

   ด้�านความีรีับผู้ิด้ชีอบต่อ
   ส่ังคมีข้องบรีิษััท่ฯ จำานวน
   21 โครีงกี่ารี
 ช้ีมีชีนมีีรีายได้�จากี่กี่ารีรัีบจ�าง

   ผู้ลิตนำ�าด้ื�มีบรีรีจ้ข้วด้ 
   จำานวน 173,600 บาท่ 
 ชี้มีชีนมีีรีายได้�จากี่กี่ารี

   รัีบจ�างผู้ลิตกี่รีะเบื�องดิ้นเผู้า
   ตกี่แต่ง จำานวน 38,520 บาท่
 ไมี่มีีข้�อรี�องเรีียนจากี่ชี้มีชีน

   ท่ี�ได้�รีับผู้ลกี่รีะท่บจากี่กี่ารี
   ด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจข้องบรีิษััท่ฯ
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ห์น�วยู่ง�น
สัิ�งแวด้ล้อม

 บรีิษััท่ฯ มีีส่่วนรี่วมีในกี่ารี
   อน้รีักี่ษั์พื้ลังงานและ
   ส่ิ�งแวด้ล�อมี
 กี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจโด้ย

   ไมี่ส่รี�างผู้ลกี่รีะท่บเชีิง
   ลบส่้่ส่ิ�งแวด้ล�อมี
 บรีิษััท่ฯ มีีส่่วนรี่วมีในกี่ารี

   แกี่�ไข้ป็ัญหุ้าส่ิ�งแวด้ล�อมี

 จัด้ท่ำาโครีงกี่ารี/กี่ิจกี่รีรีมีอน้รีักี่ษั์
   พื้ลังงานและส่ิ�งแวด้ล�อมีภาย
   ในองค์กี่รี
 จัด้ท่ำาโครีงกี่ารี/กี่ิจกี่รีรีมีอน้รีักี่ษั์

   และแกี่�ไข้ป็ัญหุ้าส่ิ�งแวด้ล�อมี
   ภายนอกี่องค์กี่รี
 เผู้ยแพื้รี่และป็รีะชีาส่ัมีพื้ันธุ์

   โครีงกี่ารี/กี่ิจกี่รีรีมีอน้รีักี่ษั์
   ส่ิ�งแวด้ล�อมี
 ป็รีะชี้มี พื้้ด้ค้ย กี่ับหุ้น่วยงาน

   ด้�านสิ่�งแวด้ล�อมี เพืื้�อหุ้าแนวท่าง
   แกี่�ไข้ป็ัญหุ้ารี่วมีกี่ัน
 จัด้กี่ิจกี่รีรีมีรี่วมีกี่ับหุ้น่วยงาน

   ภาครีัฐและเอกี่ชีนในกี่ารีด้ำาเนิน
   กี่ิจกี่รีรีมีเพื้ื�อด้้แลส่ิ�งแวด้ล�อมี

 จัด้ท่ำาตะแกี่รีงปิ็ด้บริีเวณูด้�านหุ้น�า
   ท่่อส่้บนำ�าด้ิบเข้�า เพื้ื�อป็้องกี่ัน
   ไมี่ใหุ้�ป็ลาและส่ัตว์นำ�าเข้�าส่้่
   กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิต 
 นำานำ�าเหุ้ลือท่ิ�งจากี่ข้ั�นตอนกี่ารีรีีด้

   ตะกี่อนกี่ลับมีาใชี�ในกี่รีะบวนกี่ารี
   ผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าใหุ้มี่
 จัด้ท่ำาโครีงกี่ารีจัด้ซืึ่�อจัด้จ�างสิ่นค�า

   และบรีิกี่ารีท่ี�เป็็นมีิตรีต่อ
   ส่ิ�งแวด้ล�อมี
 จัด้ท่ำาโครีงกี่ารี Solar Rooftop

   บนหุ้ลังคาถัืงเก็ี่บนำ�าใส่ข้องบริีษััท่ฯ
 ท่ำากี่ารีคัด้แยกี่ข้ยะ
 ด้ำาเนินงานตามีมีาตรีฐานท่ี�ได้�รีับ

   กี่ารีรีับรีองด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมี 
   ISO 14001:2015 
 จัด้ท่ำาโครีงกี่ารีป็้�ยหุ้มีักี่จากี่

   ส่่วนผู้ส่มีข้องตะกี่อนผู้ส่มีกี่ับ 
   ข้ยะส่ด้ 
 จัด้ท่ำาโครีงกี่ารีวิจัยตะกี่อนเพื้ื�อ

   พื้ัฒนาเป็็นผู้ลิตภัณูฑ์  
 รีณูรีงค์และใหุ้�ความีรี้�ด้�านกี่ารี

   อน้รีักี่ษั์นำ�าและอน้รีักี่ษั์ไฟฟ้าแกี่่
   พื้นักี่งานและชี้มีชีน
 ติด้ตามีผู้ลโครีงกี่ารี 1 ล�านกี่ล�า 

   ส่รี�างป็่าต�นนำ�า 
 จัด้กิี่จกี่รีรีมีรีณูรีงค์ส่่งเส่ริีมีกี่ารีด้้แล

   อน้รีักี่ษั์แมี่นำ�าท่่าจีนและค้คลอง
   ส่าข้า

 อัตรีากี่ารีป็ล่อยกี่๊าซึ่เรีือน
   กี่รีะจกี่ต่อหุ้น่วยผู้ลิตภัณูฑ์
   ข้องโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า
   บางเลนและโรีงผู้ลิต
   นำ�าป็รีะป็าป็ท่้มีธุานีลด้ลง
   รี�อยละ 3.54 
 กี่ารีใชี�พื้ลังงานไฟฟ้าต่อ

   หุ้น่วยผู้ลิตภัณูฑ์ข้อง
   โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลน
   และโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า
   ป็ท้่มีธุานีลด้ลงรี�อยละ 1.71
 ป็รีิมีาณูตะกี่อนนำามีา

   พื้ัฒนาเป็็นผู้ลิตภัณูฑ์
   และใชี�ใหุ้�เกี่ิด้ป็รีะโยชีน์
   ต่อส่ังคมี จำานวน 10 ตัน  
 จำานวนชี้มีชีนท่ี�ได้�รีับ

   ป็รีะโยชีน์จากี่ผู้ลิตภัณูฑ์
   ท่ี�พื้ัฒนาจากี่ตะกี่อน
   จำานวน  2 ชี้มีชีน ได้�แกี่่ 
   โรีงเรีียนวัด้รีาษัฎร์ีธุรีรีมีารีามี 
   ตำาบลนาโคกี่ 
   อำาเภอเมีืองส่มี้ท่รีส่าครี 
   จังหุ้วัด้ส่มี้ท่รีส่าครี 
   และโรีงงานด้าวค้่อิฐ
   อ่างท่อง จังหุ้วัด้อ่างท่อง
 ไมี่มีีข้�อรี�องเรีียนจากี่ผู้้�มีี

   ส่่วนได้�ส่่วนเส่ียเกี่ี�ยวกี่ับ
   ผู้ลกี่รีะท่บเชีิงลบด้�าน
   ส่ิ�งแวด้ล�อมีข้องบรีิษััท่ฯ 

“…ท่ำางานท่ี�ท่ีท่ีด้ับบลิวมีา 15 ป็ี แล�ว ท่ีท่ีด้ับบลิว 
เป็็นส่่วนหุ้น่�งในชีีวิตป็รีะจำาวัน เป็็นเหุ้มืีอนครีอบครัีว 
เดี้ยวกัี่น ท่ำางานร่ีวมีกัี่น ร่ีวมีท้่กี่ร่ีวมีส้่ข้ฝ่่าฟันอ้ป็ส่รีรีค 
รี่วมีกี่ัน พื้นักี่งานและผู้้�บรีิหุ้ารีไมี่ท่ิ�งกี่ัน…”

“ในฐานะผู้้�ร่ีวมีธุ้รีกิี่จ เรีามีีกี่ารีจัด้ป็รีะช้ีมี เป็็นป็รีะจำา 
ท่้กี่เด้ือนเพื้ื�อแบ่งป็ันความีรี้�และ เพื้ื�อนำามีาพื้ัฒนา 
กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตข้องเรีาและจัด้ใหุ้�มีีกี่ารีซึ่ักี่ซึ่�อมี      
กี่ารีจัด้กี่ารีเหุ้ต้กี่ารีณ์ูส่ารีเคมีีรัี�วไหุ้ลเป็็นป็รีะจำาท้่กี่ปี็ 
เพื้ื�อใหุ้�เกี่ิด้ความีป็ลอด้ภัยในกี่ารีท่ำางาน”

“มีีความีมัี�นใจใน บริีษััท่ ที่ที่ดั้บบลิว จำากัี่ด้ (มีหุ้าชีน) 
เนื�องจากี่มีีคณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีิษััท่ท่ี�บรีิหุ้ารีงานท่ี�ด้ี             
มีีความีโป็ร่ีงใส่ในกี่ารีเปิ็ด้เผู้ยข้�อม้ีล ด้ำาเนินกี่ารีผู้ลิต
นำ�าป็รีะป็าที่�มีีค้ณูภาพื้ และมีีอัตรีาผู้ลตอบแท่นจากี่
กี่ำาไรีท่ี�ด้ีอย่างส่มีำ�าเส่มีอ นอกี่จากี่นี�บรีิษััท่ยังใส่่ใจ 
ด้้แลส่ิ�งแวด้ล�อมี ส่ังคมี อีกี่ด้�วย”

“บริีษััท่ฯ ส่นับส่น้นและพัื้ฒนาโครีงกี่ารีพัื้ฒนาช้ีมีชีน
ท่ี�หุ้ลากี่หุ้ลาย เชี่น โครีงกี่ารีส่นับส่น้นท่้นกี่ารีศ่กี่ษัา 
โครีงกี่ารีก่ี่อส่รี�างอาคารีเรีียน โครีงกี่ารีส่นับส่น้นนำ�าดื้�มี 
บรีรีจ้ข้วด้ และโครีงกี่ารีนำาด้ินตะกี่อนมีาใชี�ผู้ลิต 
ป้็�ยหุ้มัีกี่ และอิฐก่ี่อส่รี�าง เป็็นต�น โครีงกี่ารีเหุ้ล่านี�ช่ีวย
พื้ัฒนาเศรีษัฐกี่ิจและค้ณูภาพื้ชีีวิตข้องชี้มีชีน และ         
เป็็นพืื้�นฐานส่ำาคัญที่�จะช่ีวยใหุ้�ช้ีมีชีนส่ามีารีถืเติบโต 
ได้�อย่างยั�งยืน”

“ที่ที่ดั้บบลิว มีีกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าที่�ทั่นส่มัีย 
จ่งท่ำาใหุ้�นำ �าป็รีะป็าท่ี �ได้�ส่ะอาด้ตามีมีาตรีฐาน 
อ้ตส่าหุ้กี่รีรีมี ท่ำาใหุ้�ป็รีะชีาชีนที่�ใชี�นำ�ามีีความีพ่ื้งพื้อใจ
ต่อค้ณูภาพื้นำ�าป็รีะป็า”

“หุ้ลังจากี่ท่ี�ท่ำาโครีงกี่ารีรี่วมีกี่ับบรีิษััท่ท่ีท่ีด้ับบลิว        
ท่ำาใหุ้�ร้ี�ว่าบริีษััท่มีีความีตั�งใจที่�จะอน้รัีกี่ษ์ัและพัื้ฒนา 
แมี่นำ�าท่่าจีนเพื้ื�อใหุ้�แมี่นำ�าส่ายนี�ส่วยงามีอย้่ค้่กี่ับ 
ชี้มีชีนจังหุ้วัด้นครีป็ฐมีต่อไป็ ”

คุณปนัดด� ปลัั�งกิลั�ง
ผ้่จ่ด้การส�วนวางแผน

แลิะกลิย่ัที่ธ์ุ 

บริษ่ที่ ท่ี่ท่ี่ด่้บบลิิว จำาก่ด้ (มห้าช้น)

คุณปัณวััจน์ ฉััตรดำ�รงค์ศักิดิ�
ผ้่ช้�วยัห่้วห้น้าแผนกฝ่ายัขายั

กล่ิ�มผลิิตภ่ณฑ์์คลิออ่ลิคาไลิ

ธุ่รกิจเคม่ภ่ณฑ์์

บริษ่ที่ ไที่ยัอาซีาฮ่ีเคม่ภ่ณฑ์์ จำาก่ด้

คุณสัะอ�ด จงดี
ผ้่จ่ด้การการประปา

ส�วนภ่มิภาค สาขาสามพื่ราน

ผู�ช่วัยศ�สัตร�จ�รย์ 
เด่นศิริ ทองนพัคุณ
เลิขาธิุการช้มรมเราร่กแม�นำ�าที่�าจีน

นครปฐม

คุณบุญ่ช่วัย ตั�งวััฒนศิริกุิลั
ผ้่ถ่ือห้่้น

คุณนริสัร� พ่ัวังกิองนะ
ผ้่อำานวยัการ

โรงเรียันว่ด้ราษฎร์ธุรรมาราม
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การกำาก่บด่้แลิกิจการท่ี่�ด่้

กี่ารีบริีหุ้ารีจัด้กี่ารีธุ้รีกิี่จโด้ยมีีกี่ารีกี่ำากัี่บด้้แลกิี่จกี่ารีที่�ดี้เป็็นปั็จจัย
ส่ำาคัญ ท่ี�แส่ด้งใหุ้�เหุ้็นถื่งกี่ารีมีีรีะบบบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีท่ี�มีีป็รีะส่ิท่ธุิภาพื้ 
เป็็นธุรีรีมี โป็รี่งใส่ ตรีวจส่อบได้� มีีความีรีับผู้ิด้ชีอบต่อส่ังคมีและ   
ส่ิ�งแวด้ล�อมี ซึ่่�งจะชี่วยส่รี�างความีเชีื�อมีั�นและความีมีั�นใจต่อผู้้�ถืือหุ้้�น 
นักี่ลงท้่น ผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเสี่ยและผู้้�เกีี่�ยวข้�องท้่กี่ฝ่่าย อีกี่ทั่�งกี่ารีกี่ำากัี่บด้้แล 
กิี่จกี่ารีที่�ดี้ จะนำาไป็ส่้่กี่ารีเติบโตอย่างยั�งยืน ทั่�งท่างกี่ารีเงิน กี่ารีลงท้่นและ 
ความีส่ามีารีถืในกี่ารีแข้่งข้ัน 

คณูะกี่รีรีมีกี่ารีบริีษััท่ ได้�มีีกี่ารีควบค้มีด้้แลใหุ้�บริีษััท่ฯ ด้ำาเนินธุ้รีกิี่จ 
ภายใต�หุ้ลักี่เกี่ณูฑ์กี่ารีกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารีท่ี�ด้ีข้องตลาด้หุ้ลักี่ท่รีัพื้ย์แหุ้่ง 
ป็รีะเท่ศไท่ย (ตลท่.) หุ้ลักี่กี่ารีกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารีท่ี�ด้ีส่ำาหุ้รีับบรีิษััท่ 
จด้ท่ะเบียนป็ี 2560 (CG Code) ข้องคณูะกี่รีรีมีกี่ารีกี่ำากี่ับหุ้ลักี่ท่รีัพื้ย์ 
และตลาด้หุ้ลักี่ท่รีัพื้ย์ (กี่.ล.ต.) รีะเบียบป็ฏิบัติคณูะกี่รีรีมีกี่ารีกี่ำากี่ับ 
ตลาด้ท่้น และส่อด้คล�องกี่ับหุ้ลักี่กี่ารีกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารีส่ำาหุ้รีับบรีิษััท่ 
จด้ท่ะเบียน ตามีหุ้ลักี่เกี่ณูฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard 
(ASEAN CG Scorecard) โด้ยมีีคณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีรีษััท่ภิบาลใหุ้�กี่ารี      
กี่ำากัี่บด้้แลกิี่จกี่ารีใหุ้�ทั่ด้เท่ียมีมีาตรีฐานส่ากี่ลอย่างตอ่เนื�อง ส่รี�างรีะบบ
กี่ารีบรีิหุ้ารีงานท่ี�มีีป็รีะส่ิท่ธุิภาพื้ และกี่ารีเติบโตท่างธุ้รีกี่ิจอย่างยั�งยืน        
อีกี่ท่ั�งเป็็นกี่ารีส่่งเส่รีิมีกี่ารีป็ฏิบัติงานเพื้ื�อใหุ้�บรีรีล้วิส่ัยท่ัศน์ข้องบรีิษััท่ฯ 
ท่ี �จะเป็็นบรีิษััท่ชีั �นนำาข้องป็รีะเท่ศในกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจเกี่ี �ยวกี่ับนำ �า 
พื้ลังงาน และส่ิ�งแวด้ล�อมี 

บรีิษััท่ฯ กี่ำาหุ้นด้เป็้าหุ้มีายกี่ารีด้ำาเนินงานด้�านกี่ารีกี่ำากี่ับด้้แล 
กี่ิจกี่ารีท่ี�ด้ีอย่างชีัด้เจน เพื้ื�อใหุ้�เป็็นไป็ตามีนโยบายและแนวป็ฏิบัติตามี
หุ้ลักี่บรีรีษััท่ภิบาลท่ี�กี่ำาหุ้นด้ไว� รีวมีท่ั�งเส่รีิมีส่รี�างความีรี้�ความีเข้�าใจ 
ป็ล้กี่จิตส่ำาน่กี่แก่ี่กี่รีรีมีกี่ารี ผู้้�บริีหุ้ารี และพื้นักี่งานท้่กี่รีะดั้บ เพืื้�อส่่งเส่ริีมี
ใหุ้�เกี่ิด้เป็็นวัฒนธุรีรีมีองค์กี่รี

1.  เพืื้�อส่่งเส่ริีมีใหุ้�กี่ารีป็ฏิบัติงานภายในองค์กี่รีเป็็นไป็ด้�วยความี
โป็รี่งใส่ น่าเชีื�อถืือ มีีป็รีะส่ิท่ธุิภาพื้ เป็็นไป็ตามีหุ้ลักี่บรีรีษััท่ภิบาล

2. เพืื้�อส่่งเส่ริีมีใหุ้�บ้คลากี่รีท้่กี่รีะดั้บภายในองค์กี่รีมีีความีร้ี�ความี
เข้�าใจในเรืี�องกี่ารีกี่ำากัี่บด้้แลกิี่จกี่ารีที่�ดี้ และมีีส่่วนร่ีวมีในกี่ารีท่ำากิี่จกี่รีรีมี 
รี่วมีกี่ัน เพื้ื�อป็ล้กี่จิตส่ำาน่กี่และส่นับส่น้นใหุ้�เกี่ิด้เป็็นวัฒนธุรีรีมีข้อง 
องค์กี่รี

ล่ิกษณะการด้ำาเนินงาน
คณูะกี่รีรีมีกี่ารีบริีษััท่ ได้�จัด้ท่ำานโยบายกี่ารีกี่ำากัี่บด้้แลกิี่จกี่ารีเป็็น 

ลายลักี่ษัณ์ูอักี่ษัรีไว�เป็็นแนวท่างในกี่ารีด้ำาเนินกี่ารี บท่บาท่หุ้น�าที่�ใหุ้�แก่ี่ 
คณูะกี่รีรีมีกี่ารี ผู้้�บรีิหุ้ารี และพื้นักี่งานข้องบรีิษััท่ฯ รีวมีถื่งได้�จัด้ท่ำาค้่มีือ
กี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารีท่ี�ด้ีและจรีรียาบรีรีณูในกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจ โด้ยย่ด้ 
หุ้ลักี่เกี่ณูฑ์และแนวป็ฏิบัติท่ี�ด้ี ข้องกี่ารีกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารีท่ี�ด้ีมีาตั�งแต่       
ป็ี 2549 กี่ำาหุ้นด้ใหุ้�กี่รีรีมีกี่ารี ผู้้�บรีิหุ้ารี พื้นักี่งาน ป็ฏิบัติตามีค้่มีือกี่ำากี่ับ
ด้้แลกี่ิจกี่ารีท่ี�ด้ีและจรีรียาบรีรีณูในกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจ และได้�เผู้ยแพื้รี่ใน 
เว็บไซึ่ต์บรีิษััท่ฯ ท่ั�งนี� คณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีรีษััท่ภิบาลจะมีีกี่ารีท่บท่วน             
นโยบายกี่ารีกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารีเป็็นป็รีะจำาท่้กี่ป็ี โด้ยได้�ใหุ้�ความีส่ำาคัญ   
ในกี่ารีบริีหุ้ารีจัด้กี่ารีต่างๆ ทั่�งด้�าน กี่ารีกี่ำาหุ้นด้นโยบายที่�ใหุ้�ความีส่ำาคัญ 
กัี่บผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเสี่ยท้่กี่ภาคส่่วน กี่ารีรัีกี่ษัาความีเชืี�อมัี�นข้องส่าธุารีณูชีน 
กี่ารีป็รีับป็รี้งป็รีะส่ิท่ธุิภาพื้ในกี่ารีท่ำางานอย่างส่มีำ�าเส่มีอ โด้ยคำาน่งถื่ง 
กี่ารีรีักี่ษัาส่ิ�งแวด้ล�อมี กี่ารีใชี�ท่รีัพื้ยากี่รีอย่างมีีค้ณูภาพื้ กี่ารีเส่รีิมีส่รี�าง 
ข้วัญและกี่ำาลังใจข้องพื้นักี่งาน รีวมีท่ั�งความีป็ลอด้ภัยและส่้ข้อนามีัย 
ข้องพื้นักี่งาน 

คณะกิรรมกิ�รบริษััท

คณะกิรรมกิ�รบรรษััทภิบ�ลั

ฝ่่�ยจัดกิ�ร

กำากับดูแลใหุ้้ม่การกำากับดูแลกิจการท่ี่�ด่

ใหุ้้คำาปรึกษาและกลั�นกรองเร่�องการกำากับดูแลกิจการท่ี่�ด่ของบริษัที่ฯ 

ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัที่

  ใหุ้้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยในเร่�องบรรษัที่ภิบาล  

  จัดใหุ้้ม่กิจกรรมเพื�อการส่งเสริมบรรษัที่ภิบาล  

  รายงานการดำาเนินการด้านบรรษัที่ภิบาล เสนอคณะกรรมการบรรษัที่ภิบาล
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ผูนำภาคเอกชนในการ

ดำเนินธุรกิจน้ำประปา



โครงสร้างคณะกรรมการบรรษ่ที่ภิบาลิ
คณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีรีษััท่ภิบาล ป็รีะกี่อบด้�วยกี่รีรีมีกี่ารี จำานวน 4 ท่่าน ด้ังนี� 

ร�ยช่�อ ตำ�แหุ้น่ง

1.  นายส่มีน่กี่ ชีัยเด้ชีส่้รีิยะ ป็รีะธุานกี่รีรีมีกี่ารีบรีรีษััท่ภิบาล

2.  นายไพื้รีัชี เมีฆอาภรีณู์ กี่รีรีมีกี่ารีบรีรีษััท่ภิบาล

3.  ด้รี. ภัท่รี้ตมี์ ท่รีรีท่รีานนท่์ กี่รีรีมีกี่ารีบรีรีษััท่ภิบาล

4.  นางส่าววลัยณูัฐ ตรีีวิศวเวท่ย์ กี่รีรีมีกี่ารีบรีรีษััท่ภิบาล และเลข้าน้กี่ารี

ขอบเขตอำานาจห้น้าท่ี่�ของคณะกรรมการบรรษ่ที่ภิบาลิ 
1. เส่นอแนวป็ฏิบัติด้�านกี่ารีกี่ำากัี่บด้้แลกิี่จกี่ารีที่�ดี้ต่อคณูะกี่รีรีมีกี่ารี 

บรีิษััท่
2. กี่ำากี่ับด้้แลกี่ารีป็ฏิบัติงานข้องคณูะกี่รีรีมีกี่ารี คณูะกี่รีรีมีกี่ารี 

บรีิหุ้ารี คณูะอน้กี่รีรีมีกี่ารีต่างๆ และฝ่่ายบรีิหุ้ารีเพื้ื�อใหุ้�เป็็นไป็ตามี 
หุ้ลักี่กี่ารีกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารีท่ี�ด้ี

3. ท่บท่วนแนวป็ฏิบัติด้�านกี่ารีกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารีท่ี �ด้ ี โด้ย                 
เป็รีียบเท่ียบกี่ับหุ้ลักี่กี่ารีกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารีท่ี�ด้ีข้องมีาตรีฐานส่ากี่ลและ
ข้องตลาด้หุ้ลักี่ท่รัีพื้ย์แหุ่้งป็รีะเท่ศไท่ย และเส่นอต่อคณูะกี่รีรีมีกี่ารีบริีษััท่ 
เพื้ื�อพื้ิจารีณูาป็รีับป็รี้งใหุ้�ท่ันส่มีัยอย่างส่มีำ�าเส่มีอ

4. มีอบนโยบายกี่ารีกี่ำากัี่บด้้แลกิี่จกี่ารีที่�ดี้ใหุ้�คณูะท่ำางานกี่ารีกี่ำากัี่บ 
ด้้แลกิี่จกี่ารีที่�ดี้ข้องบริีษััท่ฯ และรีายงานผู้ลกี่ารีกี่ำากัี่บด้้แลกิี่จกี่ารีที่�ดี้ต่อ
คณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีิษััท่

5. มีีอำานาจในกี่ารีเชิีญบ้คคลภายนอกี่ที่�มีีความีร้ี�ความีเชีี�ยวชีาญ 
เป็็นท่ี�ป็รี่กี่ษัาและเข้�ารี่วมีป็รีะชี้มีได้�ด้�วยค่าใชี�จ่ายข้องบรีิษััท่ฯ

6. ป็ฏิบัติหุ้น�าที่�อื�นตามีที่�ได้�รัีบมีอบหุ้มีายจากี่คณูะกี่รีรีมีกี่ารีบริีษััท่

นโยับายัการกำาก่บด่้แลิกิจการ
1. คณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีิษััท่มี้่งมีั�นท่ี�จะส่รี�างมี้ลค่าเพื้ิ�มีแกี่่กี่ิจกี่ารี 

ข้องบรีิษััท่ฯ ในรีะยะยาว โด้ยจะกี่ำากี่ับด้้แลกี่ารีด้ำาเนินงานด้�วยความี 
รีอบคอบ และรีะมีัด้รีะวังตามีกี่ำาลังความีส่ามีารีถื เพื้ื�อใหุ้�เกี่ิด้ป็รีะโยชีน์
ส้่งส้่ด้ต่อผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเสี่ย พื้รี�อมีกี่ำากัี่บด้้แลมิีใหุ้�เกิี่ด้ปั็ญหุ้า 
ความีข้ัด้แย�งท่างผู้ลป็รีะโยชีน์ โด้ยรีับผู้ิด้ชีอบต่อกี่ารีตัด้ส่ินใจและ           
กี่ารีกี่รีะท่ำาในฐานะกี่รีรีมีกี่ารีข้องคณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีิษััท่

2. คณูะกี่รีรีมีกี่ารีบริีษััท่จะป็ฏิบัติต่อผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเสี่ย 
อย่างเท่่าเท่ียมีกี่ันด้�วยความีเป็็นธุรีรีมีต่อท่้กี่ฝ่่าย

3.  คณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีิษััท่ จะด้ำาเนินงานด้�วยความีโป็รี่งใส่ และ 
ตรีวจส่อบได้� โด้ยจะเป็ิด้เผู้ยข้�อมี้ลแกี่่ผู้้�ท่ี�เกี่ี�ยวข้�องท่้กี่ฝ่่ายอย่างถื้กี่ต�อง 
ครีบถื�วน และท่ันเวลา

4.  คณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีิษััท่ จะด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจโด้ยคำาน่งถื่งความีเส่ี�ยง
อย้่เส่มีอ โด้ยจะด้ำาเนินกี่ารีใหุ้�มีีกี่ารีควบค้มี และบรีิหุ้ารีความีเส่ี�ยง 
อย่างเหุ้มีาะส่มี

5.  คณูะกี่รีรีมีกี่ารีบริีษััท่ จะจัด้ใหุ้�มีีจรีรียาบรีรีณูในกี่ารีป็ฏิบัติงาน
ส่ำาหุ้รีับกี่รีรีมีกี่ารี ผู้้�บรีิหุ้ารี และพื้นักี่งาน โด้ยคณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีิษััท่               
จักี่ต�องเป็็นตัวอย่างเกี่ี�ยวกี่ับจรีรียาบรีรีณู รีวมีถื่งป็ฏิบัติตนใหุ้�เป็็น 
แบบอย่างท่ี�ด้ีแกี่่ผู้้�บรีิหุ้ารี และพื้นักี่งานตามีหุ้ลักี่กี่ารีกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารี
ข้องบรีิษััท่ฯ

6.  คณูะกี่รีรีมีกี่ารีบริีษััท่ ต�องจัด้ใหุ้�มีีกี่ารีป็รีะเมิีนผู้ลตนเองรีายปี็
เป็็นป็รีะจำาอย่างต่อเนื�อง เพื้ื�อใชี�เป็็นกี่รีอบในกี่ารีตรีวจส่อบกี่ารีป็ฏิบัติ 
หุ้น�าท่ี�ข้องคณูะกี่รีรีมีกี่ารี

การติด้ตามการปฏิิบ่ติตามนโยับายั
การกำาก่บด่้แลิกิจการ 

ตลาด้หุ้ลักี่ท่รีัพื้ย์แหุ้่งป็รีะเท่ศไท่ย (ตลท่.) ได้�จัด้ใหุ้�มีี “หุ้ลักี่กี่ารี 
กี่ำากัี่บด้้แลกิี่จกี่ารีที่�ดี้ส่ำาหุ้รัีบบริีษััท่จด้ท่ะเบียน ปี็ 2555” ซ่ึ่�งต่อมีาส่ำานักี่งาน 
คณูะกี่รีรีมีกี่ารีกี่ำากี่ับหุ้ลักี่ท่รีัพื้ย์และตลาด้หุ้ลักี่ท่รีัพื้ย์ (กี่.ล.ต.) ได้�ออกี่
หุ้ลักี่กี่ารีกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารีท่ี�ด้ีส่ำาหุ้รีับบรีิษััท่จด้ท่ะเบียนป็ี 2560 (CG 
Code) มีีผู้ลบังคับใชี�ตั�งแต่เด้ือนมีีนาคมี 2560 โด้ยบรีิษััท่ฯ ได้�นำา 
หุ้ลักี่ป็ฏิบัติ 8 ข้�อมีาป็รีับเพื้ื�อด้ำาเนินกี่ารีใหุ้�ส่อด้คล�องกี่ับกี่ารีกี่ำากี่ับด้้แล
กี่ิจกี่ารีท่ี�ด้ี ด้ังนี�

ห้ล่ิกปฏิิบ่ติ 1  

ตระห้น่กถืึงบที่บาที่แลิะความร่บผิด้ช้อบของคณะกรรมการใน 

ฐานะผ้่นำาองค์กรท่ี่�สร้างค่ณค�า ให้้แก�กิจการอยั�างย่ั�งย่ัน 
คณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีิษััท่ ได้�รีับกี่ารีแต่งตั�งจากี่ผู้้�ถืือหุ้้�นใหุ้�มีีหุ้น�าท่ี� 

รีับผู้ิด้ชีอบกี่ารีด้ำาเนินงานข้องบรีิษััท่ฯ ท่ั�งหุ้มีด้ซึ่่�งรีวมีถื่งกี่ารีส่ั�งกี่ารี 
กี่ารีอน้มีัติ และติด้ตามีด้้แลใหุ้�มีีกี่ารีนำากี่ลย้ท่ธุ์ข้องบรีิษััท่ฯ ไป็ป็ฏิบัติ 
ตลอด้จนกี่ารีกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารี ความีเส่ี�ยง ความีมีั�นคงท่างกี่ารีเงิน 
รีวมีถื่งโครีงส่รี�างองค์กี่รี

ห้ล่ิกปฏิิบ่ติ 2

กำาห้นด้ว่ตถื่ประสงค์แลิะเป้าห้มายัห้ลิ่กของกิจการที่่�เป็นไปเพื่่�อ 

ความย่ั�งย่ัน 

คณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีิษััท่ กี่ำากี่ับด้้แลใหุ้�บรีิษััท่ฯ มีีวัตถื้ป็รีะส่งค์และ 
เป้็าหุ้มีายหุ้ลักี่ข้องกิี่จกี่ารีที่�เป็็นไป็เพืื้�อความียั�งยืน ซ่ึ่�งบริีษััท่ฯ มีีวิสั่ยทั่ศน์
ที่�จะเป็็นบริีษััท่ชัี�นนำาข้องป็รีะเท่ศในกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกิี่จเกีี่�ยวกัี่บนำ�า พื้ลังงาน 
และสิ่�งแวด้ล�อมี และมีีกี่ารีข้ยายกี่ารีลงท้่นในธุ้รีกิี่จนำ�าใหุ้�ครีบวงจรี เพืื้�อ
ส่รี�างกี่ารีเติบโตอย่างต่อเนื�องและยั�งยืนใหุ้�แก่ี่องค์กี่รี พื้รี�อมีทั่�งรัีบผิู้ด้ชีอบ 
ต่อชี้มีชีน ส่ังคมี ส่ิ�งแวด้ล�อมี และส่รี�างความีส่ัมีพื้ันธุ์ท่ี�ด้ีกี่ับผู้้�มีีส่่วนได้� 
ส่่วนเส่ียควบค้่ไป็พื้รี�อมีกี่ัน 
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ห้ล่ิกปฏิิบ่ติ 3  

เสริมสร้างคณะกรรมการท่ี่�ม่ประสิที่ธิุผลิ 

บริีษััท่ฯ กี่ำาหุ้นด้โครีงส่รี�างคณูะกี่รีรีมีกี่ารีใหุ้�ส่อด้คล�องกัี่บกี่ฎหุ้มีาย
บรีิษััท่มีหุ้าชีน จำากี่ัด้ และหุ้ลักี่กี่ารีกี่ำากี่ับด้้แลกิี่จกี่ารีท่ี�ด้ีส่ำาหุ้รีับบรีิษััท่ 
จด้ท่ะเบียน ปี็ 2560 ข้อง กี่.ล.ต. ทั่�งในเรืี�องข้นาด้องค์ป็รีะกี่อบและสั่ด้ส่่วน 
กี่รีรีมีกี่ารีท่ี�เป็็นอิส่รีะ ท่ั�งนี� คณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีิษััท่ ป็รีะกี่อบด้�วยกี่รีรีมีกี่ารี 
ไมี่น�อยกี่ว่า 5 คน และไมี่เกี่ินกี่ว่า 12 คน และกี่ำาหุ้นด้ส่ัด้ส่่วนกี่รีรีมีกี่ารี
อิส่รีะใหุ้�มีีจำานวน 1 ใน 3 ข้องจำานวนกี่รีรีมีกี่ารีท่ั�งคณูะ ในป็ี 2562            
คณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีิษััท่ท่ี�ป็รีะกี่อบด้�วยผู้้�ท่รีงค้ณูว้ฒิท่ั�งส่ิ�น 12 คน โด้ยมีี 
กี่รีรีมีกี่ารีท่ี�เป็็นกี่รีรีมีกี่ารีอิส่รีะจำานวน 4 คน คิด้เป็็น 1 ใน 3 ข้องจำานวน 
กี่รีรีมีกี่ารีทั่�งหุ้มีด้ อน่�ง กี่รีรีมีกี่ารีอิส่รีะไม่ีมีีส่่วนร่ีวมีในกี่ารีบริีหุ้ารี รีวมีถ่ืง 
ไมี่ได้�เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นข้องบรีิษััท่ฯ และกี่รีรีมีกี่ารีอิส่รีะ 3 จากี่ 4 คน ยังด้ำารีง
ตำาแหุ้น่งเป็็นคณูะกี่รีรีมีกี่ารีตรีวจส่อบ โด้ยมีีป็รีะธุานคณูะกี่รีรีมีกี่ารี 
เป็็นกี่รีรีมีกี่ารีอิส่รีะ 

คณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีิษััท่ มีอบหุ้มีายใหุ้�คณูะกี่รีรีมีกี่ารีส่รีรีหุ้าและ 
กี่ำาหุ้นด้ค่าตอบแท่น เป็็นผู้้�ท่ำาหุ้น�าที่�กี่ำาหุ้นด้หุ้ลักี่เกี่ณูฑ์และวิธีุกี่ารีส่รีรีหุ้า
บ้คคล เพื้ื �อด้ำารีงตำาแหุ้น่งคณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีิษััท่ใหุ้�ส่อด้คล�องกี่ับ  
องค์ป็รีะกี่อบที่�กี่ำาหุ้นด้ไว� รีวมีทั่�งพิื้จารีณูาค่าตอบแท่นข้องคณูะกี่รีรีมีกี่ารี
บรีิษััท่ และคณูะกี่รีรีมีกี่ารีชี้ด้ย่อย เพื้ื�อนำาเส่นอยังคณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีิษััท่
พิื้จารีณูาเห็ุ้นชีอบในเบื�องต�นก่ี่อนนำาเส่นอผู้้�ถืือหุ้้�นอน้มัีติ โด้ยมีีหุ้ลักี่เกี่ณูฑ์
กี่ารีจ่ายค่าตอบแท่นโด้ยคำาน่งถื่งความีเหุ้มีาะส่มี เพื้ียงพื้อ เป็็นธุรีรีมี 
ส่ามีารีถืจ้งใจ และรัีกี่ษัากี่รีรีมีกี่ารีที่�มีีค้ณูภาพื้ไว�ได้� และต�องส่อด้คล�อง
กี่ับผู้ลป็รีะโยชีน์ข้องผู้้�ถืือหุ้้�นและต�องไมี่ส่้งเกี่ินไป็จนท่ำาใหุ้�กี่รีรีมีกี่ารี 
ข้าด้ความีเป็็นอิส่รีะ 
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สรรห้าแลิะพ่ื่ฒนาผ้่บริห้ารระด่้บส่งแลิะการบริห้ารบ่คลิากร 

คณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีิษััท่ มีอบหุ้มีายใหุ้�คณูะกี่รีรีมีกี่ารีส่รีรีหุ้าและ 
กี่ำาหุ้นด้ค่าตอบแท่น เป็็นผู้้�ท่ำาหุ้น�าที่�กี่ำาหุ้นด้หุ้ลักี่เกี่ณูฑ์ และวิธีุกี่ารีส่รีรีหุ้า
บ้คคลเพื้ื�อด้ำารีงตำาแหุ้น่งกี่รีรีมีกี่ารี กี่รีรีมีกี่ารีผู้้�จัด้กี่ารี ผู้้�บรีิหุ้ารีส่้งส่้ด้ 
บรีิษััท่ในเครีือ เพืื้�อใหุ้�มีั�นใจว่ามีีกี่ารีส่รีรีหุ้าผู้้�บรีิหุ้ารีรีะด้ับส่้งใหุ้�มีีความีรี้� 
ท่ักี่ษัะ ป็รีะส่บกี่ารีณู์ ค้ณูลักี่ษัณูะท่ี�จำาเป็็นต่อกี่ารีข้ับเคลื�อนองค์กี่รีไป็ส่้่
เป็้าหุ้มีาย 
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ส�งเสริมนว่ตกรรมแลิะการประกอบธุ่รกิจอยั�างม่ความร่บผิด้ช้อบ 

คณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีิษััท่ ใหุ้�ความีส่ำาคัญและส่นับส่น้นกี่ารีส่รี�าง          
นวัตกี่รีรีมีท่ี�กี่่อใหุ้�เกี่ิด้มี้ลค่าแกี่่ธุ้รีกี่ิจ โด้ยกี่ำาหุ้นด้ใหุ้�บรีิษััท่ฯ เพื้ิ�มีข้ีด้            
ความีส่ามีารีถืในกี่ารีแข้่งข้ันด้�วยเท่คโนโลยีและนวัตกี่รีรีมีท่ี�ท่ันส่มีัย 
และกี่ารีใชี�ท่รีัพื้ยากี่รีอย่างมีีค้ณูค่า ตามีแผู้นกี่ารีด้ำาเนินงาน เพื้ื�อใหุ้�           
ท่้กี่ฝ่่ายในองค์กี่รีได้�ด้ำาเนินกี่ารีส่อด้คล�องกี่ับวัตถื้ป็รีะส่งค์ เป็้าหุ้มีาย 
และแผู้นกี่ลย้ท่ธุ์ข้องบรีิษััท่ฯ
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ด่้แลิให้้ม่ระบบการบริห้ารความเส่�ยังแลิะการควบค่มภายัในท่ี่�เห้มาะสม 

บรีิษััท่ฯ มีีหุ้น่วยงานบรีิหุ้ารีความีเส่ี�ยง ภายใต�กี่ารีกี่ำากี่ับด้้แล 
ข้องฝ่่ายตรีวจส่อบภายใน ซึ่่�งจะป็รีะส่านงานรี่วมีกี่ับฝ่่ายตรีวจส่อบท่ี�มีี 
ความีเป็็นอิส่รีะจากี่ภายนอกี่ ในกี่ารีป็ฏิบัติหุ้น�าที่�เป็็นผู้้�รัีบผิู้ด้ชีอบในกี่ารี 

พัื้ฒนาและส่อบท่านป็รีะสิ่ท่ธิุภาพื้ ถ่ืงความีเพีื้ยงพื้อข้องรีะบบกี่ารีบริีหุ้ารี 
ความีเส่ี�ยง และกี่ารีควบค้มีภายใน พื้รี�อมีท่ั�งรีายงานยังคณูะกี่รีรีมีกี่ารี
ตรีวจส่อบ และเป็ิด้เผู้ยรีายงานกี่ารีส่อบท่านไว�ในรีายงานป็รีะจำาป็ี

นโยู่บ�ยู่ด้้�นก�รบริห์�รคว�มเสัี�ยู่ง
คณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีิษััท่จัด้ใหุ้�บรีิษััท่ฯ มีีรีะบบบรีิหุ้ารีความีเส่ี�ยงท่ี� 

เกี่ี�ยวข้�องท่้กี่ด้�าน ครีอบคล้มีป็ัจจัยความีเส่ี�ยงท่ี�เกี่ี�ยวข้�องกี่ับวิส่ัยท่ัศน์ 
เป้็าหุ้มีาย กี่ลย้ท่ธ์ุท่างธุ้รีกิี่จ กี่ารีเงิน กี่ารีผู้ลิต และกี่ารีป็ฏิบัติกี่ารีด้�านอื�นๆ 
พิื้จารีณูาถ่ืงโอกี่าส่ที่�จะเกิี่ด้และรีะดั้บความีร้ีนแรีงข้องผู้ลกี่รีะท่บ กี่ำาหุ้นด้
มีาตรีกี่ารีในกี่ารีป็้องกี่ันแกี่�ไข้และผู้้�รีับผู้ดิ้ชีอบท่ี�ชีัด้เจน รีวมีท่ั�งกี่ำาหุ้นด้
มีาตรีกี่ารีในกี่ารีรีายงานและกี่ารีติด้ตามีป็รีะเมีินผู้ล โด้ยได้�จัด้ใหุ้�มีี        
เจ�าหุ้น�าที่�บริีหุ้ารีความีเสี่�ยงในรีะดั้บจัด้กี่ารีซ่ึ่�งมีีหุ้น�าที่�นำาเส่นอแผู้นงาน
และผู้ลกี่ารีป็ฏิบัติตามีแผู้นต่อคณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีิหุ้ารีความีเส่ี�ยงเป็็น 
ป็รีะจำา และใหุ้�รีายงานต่อคณูะคณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีิษััท่ท่้กี่ไตรีมีาส่  โด้ยมีี         
กี่ารีท่บท่วนรีะบบหุ้รีือป็รีะเมีินป็รีะส่ิท่ธุิผู้ลข้องกี่ารีจัด้กี่ารีความีเส่ี�ยง 
อย่างน�อยป็ีละ 1 ครีั�ง และในท่้กี่ๆ รีะยะเวลาท่ี�พื้บว่ารีะด้ับความีเส่ี�ยงมีี
กี่ารีเป็ลี�ยนแป็ลง

นโยู่บ�ยู่ด้้�นก�รควบคุมภ�ยู่ใน
คณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีิษััท่จัด้ใหุ้�บรีิษััท่ฯ มีีรีะบบกี่ารีควบค้มีภายในท่ี�

ครีอบคล้มีท้่กี่ด้�านทั่�งด้�านกี่ารีเงิน กี่ารีป็ฏิบัติงาน  กี่ารีด้ำาเนินกี่ารีใหุ้�เป็็นไป็ 
ตามีกี่ฎหุ้มีาย ข้�อบังคับ  รีะเบียบท่ี�เกี่ี�ยวข้�อง และจัด้ใหุ้�มีีกี่ลไกี่กี่ารี             
ตรีวจส่อบและถื่วงด้้ลท่ี�มีีป็รีะส่ิท่ธุิภาพื้ เพื้ียงพื้อ ในกี่ารีป็กี่ป็้องรีักี่ษัา 
และด้้แลเงินลงท้่นข้องผู้้�ถืือหุ้้�นและสิ่นท่รัีพื้ย์ข้องบริีษััท่ฯ อย่้เส่มีอ จัด้ใหุ้�
มีีกี่ารีกี่ำาหุ้นด้ลำาดั้บชัี�นข้องอำานาจอน้มัีติและความีรัีบผิู้ด้ชีอบข้องผู้้�บริีหุ้ารี 
และพื้นักี่งานท่ี�มีีกี่ารีตรีวจส่อบและถื่วงด้้ลในตัว กี่ำาหุ้นด้รีะเบียบกี่ารี 
ป็ฏิบัติงานอย่างเป็็นลายลักี่ษัณ์ูอักี่ษัรี  มีีหุ้น่วยงานตรีวจส่อบภายในที่�เป็็น 
อิส่รีะ รีายงานตรีงต่อคณูะกี่รีรีมีกี่ารีตรีวจส่อบ ท่ำาหุ้น�าท่ี�ตรีวจส่อบกี่ารี
ป็ฏิบัติงานข้องท้่กี่หุ้น่วยงานทั่�งหุ้น่วยงานธุ้รีกิี่จและหุ้น่วยงานส่นับส่น้น
ใหุ้�เป็็นไป็ตามีรีะเบียบท่ี�วางไว�  
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ร่กษาความน�าเช่้�อถ่ือที่างการเงินแลิะการเปิด้เผยัข้อม่ลิ 

บริีษััท่ฯ ใหุ้�ความีส่ำาคัญกัี่บกี่ารีเปิ็ด้เผู้ยข้�อม้ีลที่�ถ้ืกี่ต�องตามีกี่ำาหุ้นด้
ข้องหุ้น่วยงานกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารีท่ี�ด้ี นอกี่จากี่นี�ยังส่รี�างชี่องท่างกี่ารี 
เป็ิด้เผู้ยข้�อมี้ลท่ี�หุ้ลากี่หุ้ลาย เพื้ื�อใหุ้�ผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเส่ียท่้กี่ฝ่่ายส่ามีารีถื 
เข้�าถื่งข้�อมี้ลได้�โด้ยง่าย รีณูรีงค์ใหุ้�กี่รีรีมีกี่ารี ผู้้�บรีิหุ้ารี และพื้นักี่งาน           
ตรีะหุ้นักี่ถื่งความีส่ำาคัญข้องกี่ารีเป็ิด้เผู้ยข้�อมี้ลและความีโป็รี่งใส่ 
ในกี่ารีด้ำาเนินงานและส่รี�างกี่ลไกี่ ในกี่ารีรีับเรีื�องรี�องเรีียนท่ี�เหุ้มีาะส่มี   
และเป็็นธุรีรีมีส่ำาหุ้รีับผู้้�รี�องเรีียนและผู้้�ถื้กี่รี�องเรีียนไว�ในจรีรียาบรีรีณู 
ท่างธุ้รีกี่ิจข้องกี่ล้่มีบรีิษััท่ฯ

บริีษััท่ฯ มีอบหุ้มีายใหุ้�ฝ่่ายกิี่จกี่ารีองค์กี่รีและส่่วนนักี่ลงท้่นสั่มีพัื้นธ์ุ
ท่ำาหุ้น�าท่ี� เผู้ยแพื้รี่ข้�อมี้ลองค์กี่รี ท่ั�งข้�อมี้ลท่างกี่ารีเงินและข้�อมี้ลท่ั�วไป็ 
ใหุ้�แกี่่ผู้้�ถืือหุ้้�น นักี่ลงท่้น นักี่วิเครีาะหุ้์หุ้ลักี่ท่รีัพื้ย์ ส่ถืาบันจัด้อันด้ับความี
น่าเชีื�อถืือในกี่ารีลงท่้น และหุ้น่วยงานกี่ำากี่ับด้้แลท่ี�เกี่ี�ยวข้�อง ผู้่านท่าง 
ช่ีองท่างต่างๆ ได้�แก่ี่ กี่ารีรีายงานต่อ ตลท่. / กี่.ล.ต. และเว็บไซึ่ต์ข้องบริีษััท่ฯ 
ในหุ้ัวข้�อ “นักี่ลงท่้นส่ัมีพื้ันธุ์” เพื้ื�อใหุ้�ผู้้�ส่นใจส่ามีารีถืศ่กี่ษัาข้�อมี้ลได้�โด้ย
ส่ะด้วกี่
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กี่รีณูีท่ี �ผู้้ �ถืือหุ้้ �น นักี่ลงท่้น และผู้้ �ท่ี �เกี่ี �ยวข้�องมีีข้�อส่งส่ัยและ         
ต �องกี่ารีส่อบถืามี ส่ามีารีถืติด้ต่อมีายังส่ ่วนนักี่ลงท่้นส่ัมีพื้ันธุ ์            
โท่รีศัพื้ท่์ 0-2019-9490-3 ต่อ 1108, 1110  อีเมีล์: IR@ttwplc.com 
หุ้รีือผู้่านเว็บไซึ่ต์ข้องบรีิษััท่ www.ttwplc.com
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สน่บสน่นการม่ส�วนร�วมแลิะการส่�อสารก่บผ้่ถ่ือห้่้น 

บรีิษััท่ฯ ตรีะหุ้นักี่ถื่งส่ิท่ธุิข้ั�นพื้ื�นฐานข้องผู้้�ถืือหุ้้�น และอำานวย            
ความีส่ะด้วกี่ในกี่ารีใชี�สิ่ท่ธิุข้องผู้้�ถืือหุ้้�นโด้ยตลอด้ ได้�แก่ี่ กี่ารีซืึ่�อข้ายหุ้รืีอ 
กี่ารีโอนหุ้้�น กี่ารีมีีส่่วนแบ่งในกี่ำาไรีข้องบรีิษััท่ฯ กี่ารีได้�รีับข้�อมี้ลข้่าวส่ารี
อย่างเพีื้ยงพื้อผู่้านท่างช่ีองท่างและเวลาที่�เหุ้มีาะส่มี กี่ารีเข้�าร่ีวมีป็รีะช้ีมี 
เพื้ื�อใชี�ส่ิท่ธุิออกี่เส่ียงในท่ี�ป็รีะชี้มีผู้้�ถืือหุ้้�น กี่ารีเลือกี่ตั�งหุ้รีือถือด้ถือน 
กี่รีรีมีกี่ารี รีวมีถ่ืงกี่ารีได้�รัีบข้�อม้ีลข่้าวส่ารีเกีี่�ยวกัี่บกี่ารีเป็ลี�ยนแป็ลงต่างๆ 
ข้องบรีิษััท่ฯ อย่างเพื้ียงพื้อเพื้ื�อป็รีะกี่อบกี่ารีตัด้ส่ินใจ

บริีษััท่ฯ มีีนโยบายส่่งเส่ริีมีใหุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นท้่กี่รีายเข้�าร่ีวมีป็รีะช้ีมีผู้้�ถืือหุ้้�น 
เพื้ื�อใหุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นส่ามีารีถืใชี�ส่ิท่ธุิในท่ี�ป็รีะชี้มีผู้้�ถืือหุ้้�นอย่างเท่่าเท่ียมีกี่ัน 
โด้ยบริีษััท่ฯ กี่ำาหุ้นด้ใหุ้�มีีกี่ารีป็รีะช้ีมีส่ามัีญผู้้�ถืือหุ้้�นปี็ละครัี�งภายในเวลา 
4 เด้ือนนับแต่วันส่ิ�นส่้ด้รีอบป็ีบัญชีีข้องบรีิษััท่ฯ และในกี่รีณูีท่ี�มีีความี  
จำาเป็็นเรี่งด้่วนต�องเส่นอวารีะเป็็นกี่รีณูีพื้ิเศษั ซึ่่�งเป็็นเรีื�องท่ี�กี่รีะท่บหุ้รีือ 
เกี่ี�ยวข้�องกี่ับผู้ลป็รีะโยชีน์ข้องผู้้�ถืือหุ้้�น หุ้รีือเกี่ี�ยวข้�องกี่ับเงื�อนไข้ หุ้รีือ 
กี่ฎเกี่ณูฑ์ กี่ฎหุ้มีาย ที่�ใชี�บังคับที่�ต�องได้�รัีบกี่ารีอน้มัีติจากี่ผู้้�ถืือหุ้้�น บริีษััท่ฯ 
จะเชีิญป็รีะชี้มีวิส่ามีัญผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นกี่รีณูีไป็ โด้ยบรีิษััท่ฯ จะบันท่่กี่มีติ 
ท่ี�ป็รีะชี้มีผู้้�ถืือหุ้้�นอย่างถื้กี่ต�อง และเผู้ยแพื้รี่ต่อส่าธุารีณูะผู้่านชี่องท่าง 
ตลท่. และเว็บไซึ่ต์ข้องบรีิษััท่ฯ 

ค่�ม่อการกำาก่บด้่แลิกิจการแลิะจรรยัาบรรณในการ 
ด้ำาเนินธุ่รกิจ 

บริีษััท่ฯ ท่ำากี่ารีป็รัีบป็ร้ีงค่้มืีอกี่ารีกี่ำากัี่บด้้แลกิี่จกี่ารีและจรีรียาบรีรีณู 
ในกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจ เพื้ื�อป็รีับป็รี้งใหุ้�ส่อด้คล�องกี่ับหุ้ลักี่กี่ารีกี่ำากี่ับด้้แล 
กิี่จกี่ารีตามีหุ้ลักี่เกี่ณูฑ์ CGR (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies) ที่�มีีความีทั่นส่มัียเป็็นปั็จจ้บันและมีีความีเป็็นส่ากี่ล 
ท่ั�งนี� ค้่มีือกี่ารีกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารีฯนี� บรีิษััท่ฯ จัด้พื้ิมีพื้์มีาแล�ว 2 ครีั�ง 
ครีั�งแรีกี่ เมีื�อวันท่ี� 10 ส่ิงหุ้าคมี 2549 ครีั�งท่ี� 2 เมีื�อวันท่ี� 30 มีิถื้นายน 
2553 โด้ยมีีป็รีะเด้็นส่ำาคัญ ด้ังนี� 

1.  คว�มขััด้แยู่้งท�งผลประโยู่ชุน์  
 1.1 ผู้้�บริีหุ้ารีและพื้นักี่งานท้่กี่คนควรีหุ้ลีกี่เลี�ยงกี่ารีกี่รีะท่ำาที่�มีี

ความีข้ัด้แย�งรีะหุ้ว่างผู้ลป็รีะโยชีน์ส่่วนตัวข้องพื้นักี่งาน
และผู้ลป็รีะโยชีน์ข้องบรีิษััท่ฯ ในกี่ารีติด้ต่อกี่ับค้่ค�าและ
บ้คคลอื�น

 1.2  ผู้้�บริีหุ้ารีและพื้นักี่งานจะไม่ีนำาข้�อม้ีลที่�เป็็นความีลับข้อง
บริีษััท่ฯ ไป็เปิ็ด้เผู้ยต่อบ้คคลอื�น ๆ  ในรีะหุ้ว่างที่�อย่้ในกี่ารี 
จ�างข้องบรีิษััท่ฯ หุ้รีือเมีื�อออกี่จากี่กี่ารีจ�างข้องบรีิษััท่ฯ 
แล�ว โด้ยไมี่ได้�รีับอน้ญาตท่ี�ถื้กี่ต�องจากี่บรีิษััท่ฯ  

 1.3  กี่ารีที่�ผู้้�บริีหุ้ารีหุ้รืีอพื้นักี่งานไป็เป็็นกี่รีรีมีกี่ารีหุ้รืีอที่�ป็ร่ีกี่ษัา 
ในบริีษััท่อื�น ๆ หุ้รืีอองค์กี่รีส่มีาคมีท่างธุ้รีกิี่จอื�นไม่ีว่าจะ 
กี่รีะท่ำาในนามีข้องบริีษััท่ฯ หุ้รืีอไม่ีก็ี่ตามี จะต�องไม่ีขั้ด้ต่อ 
ป็รีะโยชีน์และกี่ารีป็รีะกี่อบหุ้น�าที่�โด้ยตรีง รีวมีทั่�งต�องได้�รัีบ 
กี่ารีอน้มีัติจากี่บรีิษััท่ฯ ตามีรีะเบียบข้องบรีิษััท่ฯ กี่่อน

 1.4 ในกี่รีณูีท่ี�ผู้้�บรีิหุ้ารีหุ้รีือพื้นักี่งานและบ้คคลในครีอบครีัว
เข้�าไป็มีีส่่วนรี่วมีหุ้รีือเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นในกี่ิจกี่ารีใด้ ๆ ซึ่่�งอาจ
มีีผู้ลป็รีะโยชีน์หุ้รีือกี่่อใหุ้�เกี่ิด้ความีข้ัด้แย�งท่างธุ้รีกี่ิจต่อ
บริีษััท่ฯ จะต�องแจ�งใหุ้�บริีษััท่ฯ ท่รีาบเป็็นลายลักี่ษัณ์ูอักี่ษัรี

 1.5  ในกี่รีณีูที่�เกิี่ด้ความีขั้ด้แย�งท่างผู้ลป็รีะโยชีน์ข่้�น อันเนื�อง
มีาจากี่เหุ้ต้กี่ารีณู์ในข้ณูะนั�น โด้ยไมี่ได้�เป็็นความีตั�งใจ 
ข้องผู้้�บรีิหุ้ารี หุ้รีือพื้นักี่งาน และบ้คคลท่ี�เกี่ี�ยวข้�อง หุ้ากี่
บ้คคลดั้งกี่ล่าวท่รีาบว่าตนตกี่อย่้ในส่ภาวกี่ารีณ์ูดั้งกี่ล่าว 
ใหุ้�รีีบแจ�งเหุ้ต้กี่ารีณ์ูดั้งกี่ล่าวแก่ี่ผู้้�บังคับบัญชีาตามีลำาดั้บชัี�น   
ท่รีาบโด้ยท่ันท่ี เพื้ื�อข้อแนวท่างแกี่�ไข้ต่อไป็

2. ก�รสัรรห์�คณะกรรมก�ร
 คณูะกี่รีรีมีกี่ารีส่รีรีหุ้าและกี่ำาหุ้นด้ค่าตอบแท่นจะพิื้จารีณูาจากี่

รีายชีื�อท่ี�ผู้้�ถืือหุ้้�นเส่นอตามีท่ี�บรีิษััท่ฯ ใหุ้�ส่ิท่ธุิแกี่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในกี่ารีเส่นอชีื�อ 
กี่รีรีมีกี่ารี และจากี่ท่ำาเนียบกี่รีรีมีกี่ารีข้องส่มีาคมีส่่งเส่ริีมีส่ถืาบันกี่รีรีมีกี่ารี 
บรีิษััท่ไท่ย (IOD) คณูะกี่รีรีมีกี่ารีส่รีรีหุ้าและกี่ำาหุ้นด้ค่าตอบแท่นเป็็น         
ผู้้�พิื้จารีณูากี่ลั�นกี่รีองบ้คคลที่�จะได้�รัีบแต่งตั�งเป็็นกี่รีรีมีกี่ารีท้่กี่รีาย ไม่ีว่า
จะเป็็นกี่รีรีมีกี่ารีที่�เป็็นผู้้�แท่นข้องผู้้�ถืือหุ้้�น หุ้รืีอกี่รีรีมีกี่ารีอิส่รีะ เพืื้�อนำาเส่นอ  
คณูะกี่รีรีมีกี่ารีบริีษััท่พิื้จารีณูา ในกี่รีณีูที่�ตำาแหุ้น่งกี่รีรีมีกี่ารีว่างลงเพื้รีาะ 
เหุ้ต้อื�น นอกี่จากี่กี่ารีออกี่จากี่ตำาแหุ้น่งตามีวารีะและเพื้ื�อนำาเส่นอท่ี� 
ป็รีะชี้มีผู้้�ถืือหุ้้�น ในกี่รีณูีท่ี�กี่รีรีมีกี่ารีครีบวารีะกี่ารีด้ำารีงตำาแหุ้น่ง โด้ย 
พื้ิจารีณูาป็ัจจัยต่างๆ ด้ังนี�

 2.1 ความีหุ้ลากี่หุ้ลายท่างเพื้ศ อาย้ ความีรี้� ความีส่ามีารีถื 
ป็รีะส่บกี่ารีณ์ู และความีเชีี�ยวชีาญในด้�านต่างๆ ที่�จำาเป็็น 
โด้ยใชี� Director Qualifications and Skills Matrix            
ป็รีะกี่อบกี่ารีพื้ิจารีณูาค้ณูส่มีบัติตามีข้�อกี่ำาหุ้นด้ท่าง 
กี่ฎหุ้มีาย ป็รีะกี่าศข้อง ตลท่. และ กี่.ล.ต. และข้�อบังคับ 
บริีษััท่ฯ ซ่ึ่�งค้ณูส่มีบัติข้องกี่รีรีมีกี่ารีจะต�องส่อด้คล�องกัี่บ 
แผู้นกี่ลย้ท่ธุ์และเป็็นไป็ตามีหุ้ลักี่กี่ารีกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารี
ท่ี�ด้ี เพื้ื�อเป็็นป็รีะโยชีน์ในกี่ารีพื้ัฒนาธุ้รีกี่ิจข้องบรีิษััท่ฯ

 2.2 ป็รีะวัติกี่ารีท่ำางานท่ี�โป็รี่งใส่ไมี่ด้่างพื้รี�อย มีีค้ณูธุรีรีมี 
มีีความีรีับผู้ิด้ชีอบ มีีว้ฒิภาวะและความีเป็็นมีืออาชีีพื้

3.  ก�รประเมินผลก�รปฏิิบัต่ิง�นขัองคณะกรรมก�ร
 บริีษััท่ฯ กี่ำาหุ้นด้ไว�ในนโยบายบรีรีษััท่ภิบาลและหุ้ลักี่กี่ารีกี่ำากัี่บ

ด้้แลกี่ิจกี่ารีท่ี�ด้ีข้องบรีิษััท่ฯ ใหุ้�คณูะกี่รีรีมีกี่ารีต�องป็รีะเมีินตนเองรีายป็ี 
เพื้ื �อใชี�เป็็นกี่รีอบในกี่ารีตรีวจส่อบกี่ารีป็ฏิบัต ิงานในหุ้น�าท่ี �ข้อง          
คณูะกี่รีรีมีกี่ารี และร่ีวมีกัี่นพิื้จารีณูาผู้ลงานและปั็ญหุ้าเพืื้�อป็รัีบป็ร้ีงแกี่�ไข้    
ผู้ลกี่ารีป็ฏิบัติงานข้องคณูะกี่รีรีมีกี่ารี โด้ยคณูะกี่รีรีมีกี่ารีเหุ้็นชีอบ  
ใหุ้�แบบป็รีะเมิีนผู้ลคณูะกี่รีรีมีกี่ารี ที่�ผู่้านกี่ารีส่อบท่านโด้ยคณูะกี่รีรีมีกี่ารี 
บรีรีษััท่ภิบาล

 ส่ำาหุ้รัีบกี่รีะบวนกี่ารีป็รีะเมิีนตนเองข้องคณูะกี่รีรีมีกี่ารีบริีษััท่นั�น 
จะพื้ิจารีณูาแบบป็รีะเมีินผู้ลกี่ารีป็ฏิบัติงานข้องคณูะกี่รีรีมีกี่ารี และ 
คณูะกี่รีรีมีกี่ารีช้ีด้ย่อย ก่ี่อนที่�จะเส่นอต่อคณูะกี่รีรีมีกี่ารีบริีษััท่พิื้จารีณูา 
และจะด้ำาเนินกี่ารีจัด้ส่่งแบบป็รีะเมีินใหุ้�คณูะกี่รีรีมีกี่ารีท่้กี่ท่่าน เพื้ื�อ         
ป็รีะเมีินผู้ลกี่ารีป็ฏิบัติงานและส่่งกี่ลับมีายังบรีิษััท่ฯ เพื้ื�อวิเครีาะหุ้์ผู้ล       
กี่ารีป็รีะเมีินเส่นอต่อท่ี�ป็รีะชี้มีคณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีิษััท่ เพื้ื�อรีับท่รีาบและ  
หุ้าแนวท่างรี่วมีกี่ันในกี่ารีส่นับส่น้นกี่ารีป็ฏิบัติงานข้องคณูะกี่รีรีมีกี่ารี 
ใหุ้�ด้ียิ�งข้่�นต่อไป็ 
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4.  นโยู่บ�ยู่ค��ต่อบแทนคณะกรรมก�ร
   คณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีิษััท่จะพื้ิจารีณูาค่าตอบแท่นข้องกี่รีรีมีกี่ารี 

บนพื้ื�นฐานข้องความีเป็็นธุรีรีมีและส่มีเหุ้ต้ส่มีผู้ล เมีื�อเป็รีียบเท่ียบกี่ับ       
ค่าตอบแท่นกี่รีรีมีกี่ารีข้องบรีิษััท่ท่ี�อย้่ในอ้ตส่าหุ้กี่รีรีมีเด้ียวกี่ันหุ้รีือ 
ใกี่ล�เคียงกี่ัน รีวมีถื่งป็รีะส่บกี่ารีณู์ ภารีะหุ้น�าท่ี� ข้อบเข้ตข้องบท่บาท่         
และความีรีับผู้ิด้ชีอบข้องกี่รีรีมีกี่ารีแต่ละคน ตลอด้จนหุ้น�าท่ี�และความี
รัีบผิู้ด้ชีอบที่�เพิื้�มีข่้�นจากี่กี่ารีเข้�าเป็็นส่มีาชิีกี่ข้องคณูะกี่รีรีมีกี่ารีช้ีด้ย่อยด้�วย 
แล�วนำาเส่นอข้อรัีบกี่ารีอน้มัีติต่อที่�ป็รีะช้ีมีผู้้�ถืือหุ้้�น ทั่�งนี� ค่าตอบแท่นข้อง 
คณูะกี่รีรีมีกี่ารีบริีษััท่และผู้้�บริีหุ้ารีรีะดั้บส้่ง จะต�องรีายงานไว�ในรีายงาน 
ป็รีะจำาป็ีและงบกี่ารีเงินข้องบรีิษััท่ฯ 

5.  ห์ลักก�รพิ่ิจ�รณ�ค��ต่อบแทนคณะกรรมก�ร
 บรีิษััท่ฯ กี่ำาหุ้นด้องค์ป็รีะกี่อบค่าตอบแท่นเป็็น 2 ส่่วน 

มีีหุ้ลักี่เกี่ณูฑ์ป็ฏิบัติ ด้ังนี� 
 สั�วนที� 1  ค่าตอบแท่นรีายป็ี (Annual Fee) ป็รีะกี่อบด้�วย
        1.1 ค่าตอบแท่นป็รีะจำา (Retainer fee)
            เป็็นค่าตอบแท่นที่�จ่ายใหุ้�กี่รีรีมีกี่ารีเป็็นรีายเดื้อน 

ไมี่ว ่าจะมีีกี่ารีป็รีะชี้มีหุ้รีือไมี่กี่ ็ตามี โด้ย 
พื้ิจารีณูาจากี่ผู้ลป็รีะกี่อบกี่ารี และความี 
ส่ามีารีถืในกี่ารีด้ำาเนินงานตามีเป็้าหุ้มีาย

     1.2 ค่าเบี�ยป็รีะชี้มี (Attendance Fee)
          เป็็นค่าตอบแท่นท่ี�จ่ายใหุ้�กี่รีรีมีกี่ารีท่ี�เข้�ารี่วมี 

ป็รีะช้ีมีในแต่ละครัี�ง โด้ยจ่ายใหุ้�เฉพื้าะกี่รีรีมีกี่ารี 
ท่ี�เข้�ารี่วมีป็รีะชี้มีเท่่านั�น

 สั�วนที� 2 ค่าตอบแท่นตามีผู้ลกี่ารีด้ำาเนินงาน (Incentive Fee 
     / Bonus)
     เป็็นค่าตอบแท่นพื้ิเศษัท่ี�จ่ายใหุ้�กี่รีรีมีกี่ารีป็ีละครีั�ง     

โด้ยเชีื�อมีโยงกี่ับมี้ลค่าท่ี�ส่รี�างใหุ้�กี่ับผู้้�ถืือหุ้้�น เชี่น 
ผู้ลกี่ำาไรีข้องบรีิษััท่ฯ  หุ้รีือเงินป็ันผู้ลท่ี�จ่ายใหุ้�กี่ับ 
ผู้้�ถืือหุ้้�น

การต�อต้านการท่ี่จริตคอร์ร่ปช่้�น
บรีิษััท่ฯ มี้่งมีั�นท่ี�จะป็ฏิบัติตามีกี่ฎหุ้มีายว่าด้�วยกี่ารีป็้องกี่ันและ    

ต่อต�านกี่ารีท่้จรีิตตามีพื้รีะรีาชีบัญญัติป็รีะกี่อบรีัฐธุรีรีมีน้ญว่าด้�วยกี่ารี 
ป็้องกี่ันและป็รีาบป็รีามีกี่ารีท่้จรีิต (ฉบับท่ี� 3) พื้.ศ. 2558 ซึ่่�งได้�มีี 
กี่ารีเพื้ิ�มีเติมีบท่บัญญัติมีาตรีา123/5 กี่ำาหุ้นด้ความีรีับผู้ิด้ส่ำาหุ้รีับบ้คคล
ท่ี�ใหุ้�ส่ินบนเจ�าหุ้น�าท่ี�ข้องรีัฐ

บ้คลากี่รีท่้กี่รีะด้ับข้องบรีิษััท่ฯ และบรีิษััท่ในกี่ล้่มี รีวมีถื่งล้กี่จ�าง 
ตัวแท่น บรีิษััท่ในเครีือ หุ้รีือบ้คคลใด้ซึ่่�งกี่รีะท่ำากี่ารีเพื้ื�อหุ้รีือในนามีข้อง
นิติบ้คคล ไม่ีว่าจะมีีอำานาจหุ้น�าที่�ในกี่ารีนั�นหุ้รืีอไมีก็่ี่ตามี ต�องป็ฏิบัติตามี 
แนวท่างท่ี�ได้�กี่ำาหุ้นด้ไว�ด้ังนี�

1. ป็ฏิบัติตามีนโยบายกี่ารีป็้องกี่ันและต่อต�านกี่ารีท่้จรีิต กี่ารีใหุ้� 
หุ้รีือรีับส่ินบน จรีรียาบรีรีณูธุ้รีกี่ิจ รีวมีท่ั�งกี่ฎรีะเบียบและข้�อบังคับข้อง 
บริีษััท่ฯ โด้ยต�องไม่ีเข้�าไป็เกีี่�ยวข้�องกัี่บกี่ารีท้่จริีตคอร์ีรัีป็ชัี�นในท้่กี่ร้ีป็แบบ 
ไมี่ว่าโด้ยท่างตรีงหุ้รีือท่างอ�อมี

2. ป็ฏิบัติงานตามีหุ้น�าท่ี�ข้องตนด้�วยความีโป็รี่งใส่ อันหุ้มีาย           
รีวมีถื่งกี่ารีเตรีียมีความีพื้รี�อมีรีับกี่ารีตรีวจส่อบกี่ารีป็ฏิบัติหุ้น�าท่ี�จากี่  
บรีิษััท่ฯ หุ้รีือบรีิษััท่ในกี่ล้่มี หุ้รีือจากี่หุ้น่วยงานท่ี�เกี่ี�ยวข้�องตลอด้เวลา

3.  ไมี่กี่รีะท่ำากี่ารีใด้ๆ ท่ี�เป็็นกี่ารีแส่ด้งถื่งเจตนาว่าเป็็นกี่ารีท่จ้รีิต 
คอรี์รีัป็ชีั�น กี่ารีใหุ้�หุ้รีือรีับส่ินบนแกี่่ผู้้�ท่ี�มีีส่่วนเกี่ี�ยวข้�องกี่ับกี่ล้่มีบรีิษััท่ฯ 
ในเรืี�องที่�ตนมีีหุ้น�าที่�รัีบผิู้ด้ชีอบ ทั่�งท่างตรีงหุ้รืีอท่างอ�อมี เพืื้�อใหุ้�ได้�มีาซ่ึ่�ง
ผู้ลป็รีะโยชีน์แกี่่องค์กี่รี ตนเอง หุ้รีือผู้้�ท่ี�เกี่ี�ยวข้�อง

4. ไม่ีละเลยหุ้รืีอเพิื้กี่เฉย เมืี�อพื้บเห็ุ้นกี่ารีกี่รีะท่ำาที่�เข้�าข่้ายกี่ารีท้่จริีต 
และคอรี์รีัป็ชีั�นท่ี�เกี่ี�ยวข้�องกี่ับบรีิษััท่ฯ และบรีิษััท่ในกี่ล้่มีโด้ยถืือเป็็น       
หุ้น�าท่ี�ท่ี�ต�องแจ�งใหุ้�ผู้้�บังคับบัญชีา หุ้รีือบ้คคลท่ี�รีับผู้ิด้ชีอบได้�ท่รีาบ และ
ใหุ้�ความีรี่วมีมีือในกี่ารีตรีวจส่อบข้�อเท่็จจรีิงต่างๆ 

5. กี่ารีจ่ายเงินหุ้รีือใหุ้�ส่ิ�งข้องมีีค่า หุ้รีือบรีิกี่ารี เชี่น ข้องข้วัญ 
ความีบันเท่ิง กี่ารีท่่องเท่ี�ยว ใหุ้�แกี่่เจ�าหุ้น�าท่ี�ข้องรีัฐ เจ�าหุ้น�าท่ี�ข้องรีัฐ 
ต่างป็รีะเท่ศ หุ้รืีอเจ�าหุ้น�าที่�ข้ององค์กี่ารีรีะหุ้ว่างป็รีะเท่ศ ไม่ีว่าโด้ยท่างตรีง 
หุ้รีือท่างอ�อมี เพื้ื�อใหุ้�บ้คคลนั�นกี่รีะท่ำากี่ารี หุ้รีือละเว�นกี่รีะท่ำากี่ารีใด้ๆ 
อันเป็็นกี่ารีผิู้ด้กี่ฎหุ้มีาย เป็็นกี่ารีกี่รีะท่ำาที่�ไม่ีส่มีควรีป็ฏิบัติอย่างยิ�ง ทั่�งนี� 
รีวมีถื่งต�องไมี่ส่่งเส่รีิมี หุ้รีือมีีส่่วนรี่วมีใหุ้�บ้คคลอื�นมีีกี่ารีกี่รีะท่ำาด้ังกี่ล่าว
ด้�วย ในป็ี 2562 บรีิษััท่ฯ ไมี่พื้บเหุ้ต้กี่ารีณู์ท่้จรีิตคอรี์รีัป็ชีั�นแต่อย่างใด้

บริีษััท่ฯ ได้�จัด้ท่ำาค่้มืีอหุ้ลักี่กี่ารีกี่ำากัี่บด้้แลกิี่จกี่ารีและจรีรียาบรีรีณู 
ในกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจ เพื้ื�อเป็็นแนวป็ฏิบัติท่ี�ถื้กี่ต�องแกี่่คณูะกี่รีรีมีกี่ารี 
ผู้้�บริีหุ้ารี และพื้นักี่งานท้่กี่รีะดั้บ และมีีกี่ารีท่บท่วนหุ้ลักี่ธุรีรีมีาภิบาลเพืื้�อ 
กี่ารีพื้ัฒนาป็รีับป็รี้งกี่ารีด้ำาเนินงานด้�านธุรีรีมีาภิบาลข้องบรีิษััท่ฯ 
ใหุ้�ได้�ตามีมีาตรีฐาน ซ่ึ่�งคณูะท่ำางานได้�ท่บท่วนแล�วพื้บว่า หุ้ลักี่ธุรีรีมีาภิบาล
ท่ี�ใชี�อย้่ในป็ัจจ้บันมีีความีเหุ้มีาะส่มีกี่ับส่ถืานกี่ารีณู์ป็ัจจ้บัน นอกี่จากี่นี�
ยังได้�รัีบฟังความีคิด้เห็ุ้นและข้�อเส่นอแนะจากี่คณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีรีษััท่ภิบาล 
เพืื้�อนำามีากี่ำาหุ้นด้กี่ารีกี่ำากัี่บด้้แลกิี่จกี่ารีที่�ดี้ข้องบริีษััท่ฯ ในเรืี�องกี่ารีต่อต�าน 
ท่้จรีิตคอรี์รีัป็ชีั�น (Anti-Corruption) เพื้ื�อใหุ้�ส่อด้คล�องกี่ับนโยบายข้อง 
รัีฐบาลที่�ใหุ้�ความีส่ำาคัญ และจริีงจังกัี่บกี่ารีลด้ปั็ญหุ้าคอร์ีรัีป็ชัี�นในป็รีะเท่ศ 

บริีษััท่ฯ มีีกี่ารีส่่งเส่ริีมีความีร้ี�ด้�านกี่ารีป็ฏิบัติตามีหุ้ลักี่ธุรีรีมีาภิบาล 
โด้ยจัด้อบรีมีใหุ้�ความีรี้�ท่ั�งภายในองค์กี่รีและภายนอกี่องค์กี่รี เน�นกี่ารี 
ส่รี�างจิตส่ำาน่กี่แกี่่พื้นักี่งานตั�งแต่เรีิ�มีเข้�างาน โด้ยจัด้ท่ำาค้่มีือกี่ารีกี่ำากี่ับ             
ด้้แลกี่ิจกี่ารีและจรีรียาบรีรีณูในกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจ เพื้ื�อเป็็นแนวท่างกี่ารี 
ด้ำาเนินงานด้�านบรีรีษััท่ภิบาลข้องบริีษััท่ฯ โด้ยท่ำากี่ารีบรีรีจ้เนื�อหุ้าดั้งกี่ล่าว
ไว�เป็็นหุ้ัวข้�อหุ้น่�งในกี่ารีป็ฐมีนิเท่ศพื้นักี่งานใหุ้มี่ รีวมีถื่งกี่ารีป็รีับเลื�อน 
รีะด้ับข้องบ้คลากี่รีป็ัจจ้บัน ตลอด้จนมีีกี่ารีส่ื�อส่ารีผู้่านชี่องท่างอีเมีล์ 
(ผู้่าน “รีะบบ Lotus Note”) พื้รี�อมีท่ั�งเผู้ยแพื้รี่ไว�ในเวบไซึ่ต์ข้องบรีิษััท่ฯ 
หุ้มีวด้ด้�านกี่ารีกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารีท่ี�ด้ี 

กี่ารีป็รีะเมิีนหุ้ลักี่กี่ารีกี่ำากัี่บด้้แลกิี่จกี่ารีที่ดี้ข้องบริีษััท่จด้ท่ะเบียนไท่ย 
ป็รีะจำาป็ี 2562 (Corporate Governance Reporting of Thai Listed 
Companies 2019 : CGR) โด้ยส่มีาคมีส่่งเส่ริีมีส่ถืาบันกี่รีรีมีกี่ารีบริีษััท่ไท่ย 
(IOD) ภายใต�กี่ารีส่นับส่น้นข้องตลาด้หุ้ลักี่ท่รีัพื้ย์แหุ้่งป็รีะเท่ศไท่ย 
บรีิษััท่ฯ ได้�รีับกี่ารีป็รีะเมีินในรีะด้ับ “ด้ีเลิศ” (Excellent) 

การรายังานการฝ่าฝืนจรรยัาบรรณธุ่รกิจ
ในป็ี 2562 บรีิษััท่ฯ ไมี่พื้บกี่ารีฝ่่าฝ่ืนจรีรียาบรีรีณูธุ้รีกี่ิจข้อง 

คณูะกี่รีรีมีกี่ารีและพื้นักี่งานในบรีิษััท่ฯ
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การบริห้ารความเส่�ยังแลิะความต�อเน่�องที่างธุ่รกิจ

บรีิษััท่ฯ ใหุ้�ความีส่ำาคัญต่อกี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีความีเส่ี�ยงท่้กี่ข้ั�นตอนกี่ารีด้ำาเนินงานท่ั�วท่ั�งองค์กี่รี ตั�งแต่กี่ารีวางกี่ลย้ท่ธุ์ กี่ารีป็ฎิบัติงาน 
และกี่ารีลงท้่นธุ้รีกิี่จใหุ้ม่ีๆ รีวมีถ่ืงกี่ารีเส่ริีมีส่รี�างความีตรีะหุ้นักี่ร้ี�และป็รีะสิ่ท่ธิุภาพื้ในกี่ารีบริีหุ้ารีจัด้กี่ารีความีเสี่�ยง พื้รี�อมีกัี่บเส่ริีมีส่รี�างความีตรีะหุ้นักี่ร้ี� 
และป็รีะสิ่ท่ธิุภาพื้ในกี่ารีบริีหุ้ารีจัด้กี่ารีความีเสี่�ยง เพืื้�อนำาไป็ส่้่กี่ารีส่รี�างม้ีลค่าเพิื้�มีแก่ี่องค์กี่รีและผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเสี่ยท้่กี่ภาคส่่วน โด้ยได้�ป็รีะเมิีนความีเสี่�ยงที่�   
ส่ำาคัญเป็็นป็รีะจำาท้่กี่ปี็ เพืื้�อใหุ้�องค์กี่รีป็รัีบตัวได้�อย่างรีวด้เร็ีว รีองรัีบกี่ารีเป็ลี�ยนแป็ลงและปั็จจัยความีเสี่�ยงต่างๆ ที่�มีีความีซัึ่บซึ่�อนและร้ีนแรีงมีากี่ข่้�น

โครงสร้างแลิะบที่บาที่ห้น้าท่ี่�ในการบริห้ารความเส่�ยัง
ฝ่่ายจัด้กี่ารีจะต�องผู้ลักี่ดั้นแผู้นกี่ารีด้ำาเนินงานต่างๆ ใหุ้�ส่ามีารีถืป็ฎิบัติได้�และเกิี่ด้ผู้ลส่ำาเร็ีจ โด้ยแต่ละฝ่่ายงานจะต�องเส่นอแผู้นกี่ารีป็ฏิบัติงาน 

และรีายงานผู้ลในท่้กี่ไตรีมีาส่ เพื้ื�อรีายงานต่อคณูะเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีิหุ้ารีความีเส่ี�ยง (Risk Management Officer : RMO) และส่รี้ป็รีายงานกี่ารีป็รีะชี้มี 
ความีเส่ี�ยงในแต่ละไตรีมีาส่ เพื้ื�อนำาไป็รีายงานต่อคณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีิหุ้ารีความีเส่ี�ยง (Risk Management Committee : RMC) หุ้รีือ กี่รีณูีท่ี�มีีกี่ารี 
เป็ลี�ยนแป็ลงในด้�านกี่ารีเมีือง เศรีษัฐกี่ิจ และส่ังคมี บรีิษััท่ฯ จะต�องมีีกี่ารีท่บท่วนตัวเองอย้่เส่มีอ เพื้ื�อนำาไป็ส่้่กี่ารีส่รี�างมี้ลค่าเพื้ิ�มีแกี่่บรีิษััท่ฯ และ 
ผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเส่ียท่้กี่ภาคส่่วน และรีองรีับกี่ารีเป็ลี�ยนแป็ลงและป็ัจจัยความีเส่ี�ยงต่างๆ ท่ี�มีีความีซึ่ับซึ่�อนและรี้นแรีงมีากี่ข้่�น บรีิษััท่ฯ ได้�จัด้ท่ำา           
กี่รีอบกี่ารีด้ำาเนินงานข้องกี่ารีนำากี่ารีบรีิหุ้ารีความีเส่ี�ยงไป็ป็ฏิบัติในรีะด้ับองค์กี่รีไว�ตามีแผู้นภาพื้ด้�านล่าง  

กิ�รนำ�กิ�รบริหุ้�รควั�มเสีั�ยงไปปฏิิบัติในระดับองค์กิร

คณะกิรรมกิ�รบริษััท / คณะกิรรมกิ�รบริหุ้�รควั�มเสีั�ยง

ก�รปฏิิบัต่ิต่�มแผนจัด้ก�รคว�มเสัี�ยู่ง ก�รต่ิด้ต่�มแผนจัด้ก�รคว�มเสัี�ยู่งและก�รปรับปรุงคว�มเสัี�ยู่งระด้ับองค์กร ก�รจัด้ทำ�คว�มเสัี�ยู่งระด้ับองค์กร

แผ
นก

ต่ร
วจ

สัอ
บ

ภ�
ยู่ใ

นแ
ละ

ก�
รบ

ริห์
�ร

คว
�ม

เสั
ี�ยู่ง

 
ผล

ลัพิ่
ธ์์

คณ
ะก

รร
มก

�ร
บร

ิห์�
รค

ว�
มเ

สัี�ยู่
ง

ผ่้บ
ริห์

�ร
ระ

ด้ับ
แผ

น
ก

กร
รม

ก�
รผ

่้จัด้
ก�

ร 
/

ผ่้บ
ริห์

�ร
ระ

ด้ับ
ฝ่่�

ยู่
สัิ�ง

ที�ต่
้อง

จัด้
เต่

รียู่
ม วัตถื้ป็รีะส่งค์

รีะด้ับองค์กี่รี
ผู้ลกี่ารี 

ส่ัมีภาษัณู์ผู้้�บรีิหุ้ารี

ด้ำาเนินกี่ารีป็รีะชี้มี 
เชีิงป็ฏิบัติกี่ารี 

ความีเส่ี�ยงรีะด้ับองค์กี่รี

บ่งชีี� ป็รีะเมีิน 
และกี่ำาหุ้นด้แผู้นจัด้กี่ารี 
ความีเส่ี�ยงรีะด้ับองค์กี่รี

ส่อบท่านรี่างท่ะเบียน 
ความีเส่ี�ยงรีะตับองค์กี่รี

คัด้กี่รีองข้�อมี้ล
ส่รี้ป็และรีายงานต่อ

คณูะเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีิหุ้ารี
ความีเส่ี�ยง  

ป็รีับป็รี้งแผู้นจัด้กี่ารี
ความีเส่ี�ยงรีะด้ับองค์กี่รี

ตามีคำาแนะนำาข้อง
คณูะเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีิหุ้ารี

ความีเส่ี�ยง 

รี่างท่ะเบียนความีเส่ี�ยง
รีะด้ับองค์กี่รี

ท่ะเบียนความีเส่ี�ยง 
ฉบับป็รีับป็รี้ง

ข้�อมี้ลท่ี�เกี่ี�ยวข้�องกี่ับ
อ้ตส่าหุ้กี่รีรีมี/ธุ้รีกี่ิจ

ท่ะเบียน 
ความีเส่ี�ยงเด้ิมี

ท่ะเบียนความีเส่ี�ยง
รีะด้ับองค์กี่รี

พื้ิจารีณูาแผู้นจัด้กี่ารี
ความีเส่ี�ยง

แผู้นจัด้กี่ารีความีเส่ี�ยง 
ท่ี�ได้�รีับความีเหุ้็นชีอบ

ไมี่ต�องกี่ารี

อน้มีัติ
ต�องกี่ารีงบ
ป็รีะมีาณู

ต�องกี่ารี

เอกี่ส่ารีป็รีะกี่อบ
กี่ารีข้องบป็รีะมีาณู

เพื้ิ�มีเติมี

กี่ารีเป็ลี�ยนแป็ลง 
ส่ภาพื้แวด้ล�อมี

ใหุ้�คำาแนะนำาในกี่ารีจัด้กี่ารี 
ความีเส่ี�ยงและหุ้ารีือเพื้ื�อ

พื้ิจารีณูาป็รีับป็รี้งท่ะเบียน 
ความีเส่ี�ยงรีะตับองค์กี่รี

รีายงานกี่ารีบรีิหุ้ารี
ความีเส่ี�ยงป็รีะจำาไตรีมีาส่ 

กี่ำาหุ้นด้รีายละเอียด้
ข้องแผู้นจัด้กี่ารี
ความีเส่ี�ยงต่างๆ
และงบป็รีะมีาณู 

ป็ฏิบัติตามี
แผู้นจัด้กี่ารี

ความีเส่ี�ยงต่างๆ

รีายงานความีคืบหุ้น�าข้อง
แผู้นจัด้กี่ารีความีเส่ี�ยง 

และข้�อมี้ลป็รีะส่ิท่ธุิผู้ลข้อง 
แผู้นจัด้กี่ารีความีเส่ี�ยง 

ป็รีับป็รี้งท่ะเบียนความีเส่ี�ยง
รีะด้ับองค์กี่รีใหุ้�เป็็นป็ัจจ้บัน
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ควั�มเสีั�ยงด��นเศรษัฐกิิจ

ควั�มเสีั�ยง ประเด็น กิ�รจัดกิ�ร

1. ความีเส่ี�ยงด้�านกี่ลย้ท่ธุ์  ป็รีิมีาณูกี่ารีจ่ายนำ�าไมี่เป็็นไป็ตามี
   แผู้นธุ้รีกี่ิจข้องบรีิษััท่ฯ

 ส่นับส่น้นกี่ารีเพิื้�มียอด้ข้ายนำ�าป็รีะป็าข้องกี่ารีป็รีะป็าส่่วนภ้มิีภาค 
   (กี่ป็ภ.) ไป็ยังพื้ื�นท่ี�ศักี่ยภาพื้หุ้รีือพื้ื�นท่ี�ข้ยายเข้ตบรีิกี่ารีในพื้ื�นท่ี�
   ใหุ้�บรีิกี่ารีตามีส่ัญญา

 ติด้ตามีความีเคลื�อนไหุ้วข้องผู้้�ผู้ลิตนำ�าป็รีะป็ารีายอื�นท่ั�งภาครีัฐ
   และภาคเอกี่ชีนท่ี�อาจส่่งผู้ลกี่รีะท่บต่อป็รีิมีาณูกี่ารีจ่าย
   นำ�าป็รีะป็าข้องบรีิษััท่ฯ ท่ั�งในป็ัจจ้บันและอนาคต

 ติด้ตามีและวิเครีาะหุ้์ความีผู้ิด้ป็กี่ติข้องป็รีิมีาณูกี่ารีจ่าย
   นำ�าป็รีะป็าข้องบรีิษััท่ฯ 

 บรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีด้้แลเครีื�องจักี่รี อ้ป็กี่รีณู์หุ้ลักี่ และรีะบบไฟฟ้า 
   พื้รี�อมีกี่ำาหุ้นด้แนวท่างแกี่�ไข้และป็้องกี่ัน

2. ความีเส่ี�ยงด้�านป็ฏิบัติกี่ารี  ค้ณูภาพื้นำ�าป็รีะป็าไมี่เป็็นไป็ตามี
   ส่ัญญาซึ่ื�อ-ข้ายนำ�าป็รีะป็า

 กี่ำาหุ้นด้แผู้นงานกี่ารีเฝ่้ารีะวัง และตรีวจติด้ตามีอย่างเหุ้มีาะส่มี

 ป็รีะส่านงาน แลกี่เป็ลี�ยนข้�อมี้ลกี่ับหุ้น่วยงานท่ี�เกี่ี�ยวข้�อง 

3. ความีเส่ี�ยงด้�านกี่ารีเงิน  กี่ารีเพื้ิ�มีธุ้รีกี่ิจใหุ้มี่ด้�านนำ�า พื้ลังงาน 
   และส่ิ�งแวด้ล�อมี 

 กี่ารีติด้ตามีข้�อมี้ลข้่าวส่ารีและความีเคลื�อนไหุ้วในธุ้รีกี่ิจ
   ท่ี�เกี่ี�ยวกี่ับบรีิษััท่ฯ ท่ั�งภายในป็รีะเท่ศและต่างป็รีะเท่ศ 
   รีวมีถื่งกี่ฎหุ้มีายข้องภาครีัฐท่ี�มีีกี่ารีเป็ลี�ยนแป็ลง 

 ด้ำาเนินกี่ารีศ่กี่ษัาและพัื้ฒนาโครีงกี่ารีลงท้่นในธุ้รีกิี่จส่าธุารีณู้ป็โภค
   ตามีนโยบายและแผู้นกี่ารีลงท้่นข้องภาครัีฐและแส่วงหุ้าพัื้นธุมิีตรี 

บรีิษััท่ฯ มีีคณูะเจ�าหุ้น�าท่ี�บรีิหุ้ารีความีเส่ี�ยงซึ่่�งมีีกี่รีรีมีกี่ารีผู้้�จัด้กี่ารีเป็็นป็รีะธุานท่ำาหุ้น�าท่ี�กี่ำาหุ้นด้โครีงส่รี�างและผู้้�รีับผู้ิด้ชีอบ พื้ิจารีณูาและ 

อน้มีัตินโยบาย กี่ลย้ท่ธุ์ กี่รีอบกี่ารีบรีิหุ้ารีความีเส่ี�ยง และแผู้นกี่ารีจัด้กี่ารีความีเส่ี�ยง รีวมีท่ั�งท่บท่วนความีเส่ี�ยงและติด้ตามีความีเส่ี�ยงท่ั�วท่ั�งองค์กี่รี 

บรีิษััท่ฯ ได้�กี่ำาหุ้นด้กี่รีะบวนกี่ารีบรีิหุ้ารีความีเส่ี�ยงไว� 5 ข้ั�นตอน ด้ังนี�

ในปี็ 2562 บริีษััท่ฯ ได้�ท่บท่วนท่ะเบียนความีเสี่�ยงองค์กี่รีและป็รัีบป็ร้ีงรีายกี่ารีความีเสี่�ยงที่�เกิี่ด้ข่้�นจากี่ส่ภาพื้แวด้ล�อมีทั่�งภายในและภายนอกี่ 

องค์กี่รี ใหุ้�เป็็นป็ัจจ้บันเพื้รีาะเหุ้ต้กี่ารีณู์ต่างๆ มีีกี่ารีเป็ลี�ยนแป็ลงตลอด้เวลา บรีิษััท่ฯ ได้�ด้ำาเนินกี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีความีเส่ี�ยงองค์กี่รีตามีกี่รีอบงาน 

กี่ารีบรีิหุ้ารีความีเส่ี�ยงและกี่ลย้ท่ธุ์ต่างๆ ใหุ้�ความีเส่ี�ยงในแต่ละเรีื�องส่ามีารีถืลด้ความีเส่ี�ยงจากี่ความีเส่ี�ยงส่้งมีากี่เป็็นความีเส่ี�ยงน�อย และส่ามีารีถื

ด้ำาเนินกี่ารีใหุ้�รีะด้ับความีเส่ี�ยงลด้ลงจนบรีิษััท่ฯ ยอมีรีับความีเส่ี�ยงต่างๆ ได้� โด้ยแบ่งออกี่เป็็น 4 ด้�าน ป็รีะกี่อบด้�วย 1) ความีเส่ี�ยงด้�านเศรีษัฐกี่ิจ         

2) ความีเสี่�ยงด้�านสั่งคมีและสิ่�งแวด้ล�อมี 3) ความีเสี่�ยงที่�เกิี่ด้ข่้�นใหุ้ม่ี (Emerging Risk) และ 4) ความีเสี่�ยงด้�านสิ่ท่ธิุมีน้ษัยชีน โด้ยกี่ารีจัด้ท่ำาท่ะเบียน 

ความีเส่ี�ยงท่ี�ป็รีะกี่อบด้�วย รีายกี่ารีความีเส่ี�ยง, มีาตรีกี่ารีกี่ารีควบค้มีความีเส่ี�ยงกี่ารีจัด้กี่ารี และติด้ตามีผู้ลกี่ารีด้ำาเนินกี่ารีจัด้กี่ารีความีเส่ี�ยงตามี 

แผู้นงานท่ี�ได้�จัด้ท่ำาไว�อย่างต่อเนื�อง บรีิษััท่ฯ ได้�กี่ำาหุ้นด้กี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีความีเส่ี�ยงข้ององค์กี่รีไว�ตามีตารีางด้�านล่าง ด้ังนี� 

ระบุความเสี่ยง
โดยรายงานแกหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน

ประเมินความเสี่ยง
และโอกาส

โดยประเมินจากโอกาส
และผลกระทบที่อาจเกิดข�้น

กำหนดมาตรการ
จัดการและการแกไข

โดยประเมินจากขอเท็จจร�ง
และสภาพแวดลอมของ

ความเสี่ยงนั้นๆ 

รายงานและเฝาติดตาม
ผลการบร�หารความเสี่ยง
โดยการประชุมรายไตรมาส

ของคณะผูบร�หารและ
คณะกรรมการบร�หาร

ความเสี่ยง  

สรางความตระหนัก
และสื่อสารดานความเสี่ยง
โดยการปฐมนิเทศ และอบรม

แกพนักงานทุกคน 
และประชาสัมพันธผาน
ชองทางที่เหมาะสม  

1.

2.

3.

4.

5.
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ควั�มเสีั�ยงด��นสัังคมแลัะสิั�งแวัดลั�อม

ควั�มเสีั�ยง ประเด็น กิ�รจัดกิ�ร

1.  ความีเส่ี�ยงด้�านบ้คลากี่รี  ความีต่อเนื�องในกี่ารีบรีิหุ้ารี
   ท่รีัพื้ยากี่รีบ้คคล เพื้ื�อส่นับส่น้น
   กี่ารีข้ยายธุ้รีกี่ิจข้องบรีิษััท่ฯ

 จัด้ท่ำาแผู้นกี่ารีพื้ัฒนาความีรี้� ค่าตอบแท่น ส่ำาหุ้รีับพื้นักี่งาน
   ท่ี�มีีศักี่ยภาพื้ส่้ง (High Potential) ใหุ้�มีีความีแตกี่ต่างจากี่
   พื้นักี่งานท่ั�วไป็

2. ความีเส่ี�ยงด้�านชี้มีชีน  ชี้มีชีนรี�องเรีียนป็รีะเด้็นผู้ลกี่รีะท่บ
   จากี่กี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจข้องบรีิษััท่ฯ 

 ลงพื้ื�นท่ี�ส่ำารีวจความีคาด้หุ้วังและความีต�องกี่ารีข้องชี้มีชีน
 จัด้ท่ำาแผู้นงานด้�านความีรีับผู้ิด้ชีอบต่อส่ังคมีข้องบรีิษััท่ฯ 

   รี่วมีกี่ับชี้มีชีน

3. ความีเส่ี�ยงด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมี  นำ�าด้ิบในแมี่นำ�าท่่าจีนและแมี่นำ�าเจ�า
   พื้รีะยามีีค้ณูภาพื้ตำ�าและป็รีิมีาณู
   ไมี่เพื้ียงพื้อ

 ข้องเส่ีย (ตะกี่อน) จากี่กี่รีะบวนกี่ารี
   ผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าอาจจะส่่งผู้ลกี่รีะท่บ
   ต่อชี้มีชีนและส่ิ�งแวด้ล�อมีในพื้ื�นท่ี�
   ใกี่ล�เคียง 

 กี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าแบบ Zero Discharge
 กี่ารีนำานำ�าเหุ้ลือท่ิ�งจากี่ข้ั�นตอนกี่ารีรีีด้ตะกี่อนเข้�าส่้่กี่รีะบวนกี่ารี

   ผู้ลิตใหุ้มี่
 กี่ารีใชี�เท่คโนโลยีเมีมีเบรีนมีาใชี�ในกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า 

   กี่รีณูีท่ี�นำ�าด้ิบมีีค้ณูภาพื้เส่ื�อมีโท่รีมี
 กี่ารีรี่วมีมีือป็กี่ป็้องด้้แล เฝ่้ารีะวังแหุ้ล่งนำ�าด้ิบจากี่หุ้น่วยงาน

   ภาครีัฐและเอกี่ชีนท่ี�เกี่ี�ยวข้�อง 
 ด้ำาเนินกี่ารีกี่ำาจัด้ข้องเส่ีย (ตะกี่อน) ตามีข้�อกี่ำาหุ้นด้ข้อง

   กี่รีมีโรีงงานอ้ตส่าหุ้กี่รีรีมีอย่างเครี่งครีัด้ 
 นำาข้องเส่ีย (ตะกี่อน) จากี่กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็ามีาวิจัย

   พื้ัฒนาเป็็นผู้ลิตภัณูฑ์ เพื้ื�อนำามีาชี่วยเหุ้ลือชี้มีชีนท่ี�ด้�อยโอกี่าส่ 
   อาท่ิเชี่น ป็้�ยหุ้มีักี่ และวัส่ด้้กี่่อส่รี�าง เป็็นต�น

ควั�มเสีั�ยงที�เกิิดข้้�นใหุ้ม่ (Emerging Risk)

ควั�มเสีั�ยง ประเด็น กิ�รจัดกิ�ร

1. ความีเส่ี�ยงจากี่กี่ารีเป็ลี�ยนแป็ลง
    ส่ภาพื้ภ้มีิอากี่าศ 

 ป็ัญหุ้าจากี่อ้ท่กี่ภัยหุ้รีือภัยแล�ง
   ในพื้ื�นท่ี�บรีิกี่ารี ส่่งผู้ลกี่รีะท่บต่อ
   ป็รีิมีาณูกี่ารีผู้ลิตและจำาหุ้น่าย
   นำ�าป็รีะป็าตำ�ากี่ว่าเป้็าหุ้มีายที่�กี่ำาหุ้นด้

 ป็รีะส่านงานกี่ับหุ้น่วยงานท่ี�เกี่ี�ยวข้�องอย่างใกี่ล�ชีิด้ อาท่ิเชี่น 
   กี่รีมีท่รีัพื้ยากี่รีนำ�า กี่รีมีชีลป็รีะท่าน ส่ำานักี่งานส่ิ�งแวด้ล�อมี 
   ภาคท่ี� 5 กี่ารีป็รีะป็านครีหุ้ลวง กี่ารีป็รีะป็าส่่วนภ้มีิภาค และ
   หุ้น่วยงานส่ิ�งแวด้ล�อมีในพื้ื�นท่ี� เป็็นต�น   

2. ความีเส่ี�ยงจากี่คลอรีีนรีั�วไหุ้ล  เกี่ิด้จากี่วัส่ด้้ อ้ป็กี่รีณู์ท่ี�ใชี�ใน
   กี่รีะบวนกี่ารีจ่ายคลอรีีนชีำารี้ด้
   เส่ียหุ้าย หุ้รีือ เกี่ิด้อ้บัติเหุ้ต้ใน
   รีะหุ้ว่างกี่ารีข้นส่่งคลอรีีนเข้�า
   หุ้�องเก็ี่บคลอรีีน หุ้รืีอ เกิี่ด้ข้�อผิู้ด้พื้ลาด้
   รีะหุ้ว่างพื้นักี่งานป็ฏิบัติงานกี่ับ
   คลอรีีน ส่่งผู้ลใหุ้�พื้นักี่งานได้�รีับ
   อันตรีายรี้นแรีงจากี่กี่ารีส่้ด้ด้มี
   กี่๊าซึ่คลอรีีนและอาจฟ้้งกี่รีะจาย
   รีอบๆ บรีิเวณูโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า
   และพื้ื�นท่ี�ใกี่ล�เคียง 

 ฝึ่กี่ซึ่�อมี ท่บท่วน และท่ำากี่ารีป็ฏิบัติงานกัี่บคลอรีีนอย่างป็ลอด้ภัย
   และกี่ารีใชี�อ้ป็กี่รีณู์รีะงับเหุ้ต้คลอรีีนรีั�วไหุ้ล (Emergency Kit-B) 
 จัด้ท่ำาแผู้นป็้องกี่ันและรีะงับเหุ้ต้ฉ้กี่เฉิน กี่รีณูีเกี่ิด้เหุ้ต้คลอรีีน

   รีั�วไหุ้ลรี้นแรีง 

3. ความีเส่ี�ยงจากี่ข้�อกี่ฎหุ้มีายท่ี�
   เกี่ี�ยวข้�องมีีกี่ารีเป็ลี�ยนแป็ลง
   จากี่เด้ิมี 

 พื้รีะรีาชีบัญญัติท่รีัพื้ยากี่รีนำ�าท่ี�มีี
   กี่ารีจัด้เกี่็บค่านำ�าด้ิบข้อง
   กี่รีมีท่รีัพื้ยากี่รีนำ�า ส่่งผู้ลใหุ้�ต�นท่้น
   ในกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าเพื้ิ�มีส่้งข้่�น 

 ติด้ตามีข้�อมี้ลกี่ารีจัด้เกี่็บค่านำ�าด้ิบข้องกี่รีมีท่รีัพื้ยากี่รีนำ�าอย่าง
   ใกี่ล�ชีิด้
 จัด้ท่ำาแผู้นบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีต�นท่้นกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจข้องบรีิษััท่ฯ 
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ควั�มเสีั�ยงด��นสิัทธิุมนุษัยชน

ควั�มเสีั�ยง ประเด็น กิ�รจัดกิ�ร

ความีเส่ี�ยงจากี่กี่ารีละเมีิด้
ส่ิท่ธุิมีน้ษัยชีน

 กี่ารีถื้กี่รี�องเรีียนจากี่ผู้้�มีีส่่วนได้�
   ส่่วนเส่ีย กี่รีณูีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจรี่วมีกี่ับ
   ค้่ค�าท่ี�ไมี่ป็ฏิบัติตามีหุ้ลักี่
   ส่ิท่ธุิมีน้ษัยชีน อาท่ิเชี่น กี่ารีใชี�
   แรีงงานเด้็กี่ หุ้รีือ แรีงงานบังคับ 
   เป็็นต�น  

 ท่บท่วนแนวท่างกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจข้องค้่ค�า (Supplier Code of 
   Conduct) 
 เยี�ยมีชีมีกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตหุ้รีือส่ถืานป็รีะกี่อบกี่ารีข้องค้่ค�า

   รีายส่ำาคัญ
 ท่ำากี่ารีป็รีะเมีินด้�าน ESG (Environmental, Social and 

   Governance) กี่ับค้่ค�ารีายส่ำาคัญ

การส่�อสารระบบการบริห้ารจ่ด้การความเส่�ยัง
บริีษััท่ฯ มีีกี่ารีสื่�อส่ารีความีเข้�าใจเกีี่�ยวกัี่บรีะบบกี่ารีบริีหุ้ารีจัด้กี่ารี   

ความีเส่ี�ยงแกี่่พื้นักี่งานท่้กี่คนอย่างส่มีำ�าเส่มีอ ตั�งแต่กี่ารีป็ฐมีนิเท่ศ 
พื้นักี่งานใหุ้มี่ กี่ารีส่ื�อส่ารีผู้่านท่างจด้หุ้มีายอิเล็กี่ท่รีอนิกี่ส่์ กี่ารีป็รีะชี้มี 
พื้นักี่งานและผู้้�บรีิหุ้ารี ตลอด้จนกี่ารีกี่ำาหุ้นด้ใหุ้�ความีเส่ี�ยงเป็็นหุ้น่�งใน  
ป็รีะเด้็นท่ี�ท่้กี่หุ้น่วยงานต�องพื้ิจารีณูารีะหุ้ว่างกี่ารีวางแผู้นงานป็รีะจำาป็ี 
เพืื้�อใหุ้�มัี�นใจว่ากี่ารีด้ำาเนินงานข้องรีะบบรีายงานและควบค้มีความีเสี่�ยง 
จะเป็็นมีาตรีฐานเด้ียวกี่ันท่ั�งองค์กี่รี 

การเสริมสร้างความร้่ด้้านการบริห้ารจ่ด้การความเส่�ยัง 
ในปี็ 2562 บริีษััท่ฯ ได้�ด้ำาเนินกี่ารีเส่ริีมีส่รี�างความีร้ี�ด้�านกี่ารีบริีหุ้ารี

จัด้กี่ารีความีเสี่�ยง โด้ยมีีกี่ารีจัด้ท่ำาค่้มืีอเรืี�อง กี่ารีบริีหุ้ารีจัด้กี่ารีความีเสี่�ยง 
ด้�านป็ฏิบัติกี่ารี เพืื้�อใหุ้�พื้นักี่งานได้�มีีความีร้ี�ความีเข้�าใจปั็จจัยความีเสี่�ยง 
ต่างๆ ที่�อาจส่่งผู้ลใหุ้�เกิี่ด้อันตรีายข่้�นในกี่ารีป็ฏิบัติงาน รีวมีถ่ืงพื้นักี่งานได้�
มีีส่่วนร่ีวมีในกี่ารีป็รีะเมิีนความีเสี่�ยง รีวมีทั่�งกี่ารีกี่ำาหุ้นด้มีาตรีกี่ารี ป้็องกัี่น
เพื้ื�อลด้ความีเส่ี�ยงในงานท่ี�รีับผู้ิด้ชีอบตามีลักี่ษัณูะอันตรีายท่ี�เกี่ิด้ข้่�น 

ความต�อเน่�องการด้ำาเนินธุ่รกิจ
บริีษััท่ฯ ตรีะหุ้นักี่ถ่ืงความีส่ำาคัญข้องกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกิี่จอย่างต่อเนื�อง 

เพื้ื�อไมี่ใหุ้�ส่่งผู้ลกี่รีะท่บต่อองค์กี่รีและผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเส่ีย บรีิษััท่ฯ จ่งได้�
มีีกี่ารีป็รีะเมีินความีเส่ี�ยงและป็รีะเมีินผู้ลกี่รีะท่บท่างธุ้รีกี่ิจ กี่ารีกี่ำาหุ้นด้
กี่ลย้ท่ธุ์ความีต่อเนื�องท่างธุ้รีกี่ิจ และกี่ารีจัด้ท่ำาแผู้นความีต่อเนื�องท่าง 
ธุ้รีกี่ิจ 

ป็ัจจ้บันองค์กี่รีต่างๆ มีีความีเส่ี�ยงท่ี�จะป็รีะส่บกี่ับเหุ้ต้กี่ารีณู์ 
ฉ้กี่เฉิน ภัยพื้ิบัติต่างๆ เชี่น ไฟไหุ้มี� แผู้่นด้ินไหุ้ว ไฟฟ้าด้ับในวงกี่ว�าง 
เป็็นต�น ส่่งผู้ลใหุ้�เกี่ิด้ความีส่้ญเส่ีย และผู้ลกี่รีะท่บต่างๆ ท่ี�เกี่ิด้จากี่ 
กี่ารีหุ้ย้ด้ชีะงักี่ท่างธุ้รีกี่ิจ ด้ังนั�นองค์กี่รีธุ้รีกี่ิจต่างๆ จ่งมีีความีจำาเป็็น            
ในกี่ารีเตรีียมีพื้รี�อมีรีับมีือกี่ับความีเส่ี�ยงนี�โด้ยจัด้ท่ำาแผู้นความีต่อเนื�อง
ท่างธุ้รีกี่ิจ เพื้ื�อใหุ้�มีั�นใจว่าเมีื�อเกี่ิด้เหุ้ต้ภัยพื้ิบัติจะส่ามีารีถืฟื�นคืนธุ้รีกี่ิจ 
ได้�อย่างรีวด้เรี็ว รีวมีถื่งลด้ผู้ลกี่รีะท่บต่างๆ ท่ี�เกี่ิด้ข้่�นใหุ้�น�อยท่ี�ส่้ด้

บรีิษััท่ฯ ได้�จัด้ท่ำาค้่มีือกี่ารีป็ฏิบัติงานชีื�อ “กี่ารีจัด้กี่ารีเหุ้ต้กี่ารีณู์ 
(Incident Management Manual)”  โด้ยมีีวัตถื้ป็รีะส่งค์เพื้ื�อท่ำาใหุ้�กี่ารี 
ป็ฏิบัติงานกี่ลับคืนส่้่ส่ภาวะป็กี่ติอย่างมีีป็รีะส่ิท่ธุิภาพื้ โด้ยอย้่ภายใต�        
กี่ารีควบค้มีและความีรีับผู้ิด้ชีอบตามีโครีงส่รี�างกี่ารีจัด้กี่ารีเหุ้ต้กี่ารีณู์ 
ด้�วยกี่รีะบวนกี่ารีที่�รีวด้เร็ีว เหุ้มีาะส่มีตามีส่ถืานกี่ารีณ์ู โด้ยแบ่งความีร้ีนแรีง 
ออกี่เป็็น 4 รีะด้ับ ด้ังนี�

เหตุการณเพื่อทราบ

เหตุการณผิดปกติขั้นตน

เหตุการณฉุกเฉินรุนแรง

เหตุการณ
ว�กฤติ

ค้่มีือฉบับนี� กี่ล่าวถื่งรีายละเอียด้แนวท่างกี่ารีป็ฏิบัติและกี่ารี 
ควบค้มีส่ถืานกี่ารีณู์ส่ำาหุ้รีับเหุ้ต้กี่ารีณู์ เพื้ื �อท่รีาบ ผู้ิด้ป็กี่ติข้ั �นต�น 
ฉ้กี่เฉินรี้นแรีง และเหุ้ต้กี่ารีณู์วิกี่ฤติ โด้ยแส่ด้งลำาด้ับข้ั�นตอนต่างๆ ท่ี�        
พื้นักี่งานต�องป็ฏิบัติเมีื�อเกี่ิด้เหุ้ต้กี่ารีณู์ด้ังกี่ล่าว ซึ่่�งค้่มีือฉบับนี�มี้่งเน�น 
วิธุีป็ฏิบัติ เพื้ื�อไมี่ใหุ้�มีีผู้้ �เส่ียชีีวิต ป็้องกี่ันความีเส่ียหุ้าย รีะงับและ 
ควบค้มีส่ถืานกี่ารีณู์โด้ยรีวมี เมี ื �อมี ี เหุ้ต ้กี่ารีณู์ต ่างๆ เกี่ ิด้ข้ ่ �น 
โด้ยมีีรีายละเอียด้ ด้ังนี�

1. ครีอบคล้มีกี่ารีจัด้จำาแนกี่ป็รีะเภท่ตามีความีร้ีนแรีงข้องเหุ้ต้กี่ารีณ์ู
2. วิธุีกี่ารีจัด้กี่ารีเหุ้ต้กี่ารีณู์
3. กี่รีะบวนกี่ารีจัด้กี่ารีเหุ้ต้กี่ารีณู์และกี่ารีตอบส่นองต่อส่ภาวะ 

ฉ้กี่เฉิน
4. กี่ารีสื่บส่วนหุ้าส่าเหุ้ต้ข้องเหุ้ต้กี่ารีณ์ู และกี่ารีรีายงาน เหุ้ต้กี่ารีณ์ู
ในปี็ 2562 ไม่ีมีีส่ถืานกี่ารีณ์ูผิู้ด้ป็กี่ติ ฉ้กี่เฉินร้ีนแรีง และเหุ้ต้กี่ารีณ์ู 

วิกี่ฤติเกิี่ด้ข่้�น บริีษััท่ฯ ได้�มีีกี่ารีบริีหุ้ารีจัด้กี่ารีความีต่อเนื�องในกี่ารีด้ำาเนิน 
ธุ้รีกี่ิจไมี่ใหุ้�หุ้ย้ด้ชีะงักี่และส่่งผู้ลกี่รีะท่บเชีิงลบต่อองค์กี่รีและผู้้�มีีส่่วนได้�
ส่่วนเส่ีย โด้ยกี่ารีจัด้ฝ่ึกี่ซึ่�อมีกี่ารีจัด้กี่ารีเหุ้ต้ฉ้กี่เฉินท่ี�อาจเกี่ิด้ข้่�นและ            
ส่่งผู้ลกี่รีะท่บต่อกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจเป็็นป็รีะจำาท่้กี่ป็ี ตามีข้ั�นตอนท่ี�รีะบ้ใน
แผู้นกี่ารีป้็องกัี่นและกี่ารีรีะงับเหุ้ต้ฉ้กี่เฉิน ซ่ึ่�งป็รีะกี่อบไป็ด้�วย แผู้นป้็องกัี่น 
และรีะงับเหุ้ต้อัคคีภัย แผู้นป็้องกี่ันและรีะงับเหุ้ต้คลอรีีนรีั�วไหุ้ลรี้นแรีง 
และแผู้นป็ฏิบัติกี่ารีรัีบเหุ้ต้กี่รีณีูนำ�าท่่วมี เป็็นต�น เพืื้�อใหุ้�เกิี่ด้ความีเชืี�อมัี�น 
และส่ามีารีถืจัด้กี่ารีเหุ้ต้กี่ารีณ์ูต่างๆ ได้�อย่างมีีป็รีะสิ่ท่ธิุภาพื้ โด้ยไม่ีส่่งผู้ล
กี่รีะท่บต่อกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจ
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ควั�มเสีั�ยงจ�กิกิิจกิรรมหุ้ลัักิข้องกิระบวันกิ�รผลิัตนำ��ประป�

กิิจกิรรมหุ้ลัักิ ประเด็น กิ�รจัดกิ�ร 

กี่ารีส่้บนำ�าด้ิบ  ความีรี�อนจากี่แส่งแด้ด้ กี่ารีพื้ลัด้ตกี่นำ�า และอันตรีาย
   จากี่เครีื�องจักี่รีและอ้ป็กี่รีณู์
 เครีื�องจักี่รีชีำารี้ด้เส่ียหุ้าย และท่่อแตกี่ ท่่อรีั�ว
 กี่ารีใชี�ไฟฟ้า นำ�ามีันหุ้ล่อลื�น และเส่ียงจากี่เครีื�องจักี่รี

 อบรีมีใหุ้�ความีรี้� และส่วมีใส่่อ้ป็กี่รีณู์ป็้องกี่ันส่่วนบ้คคล 
   (Personal Protective Equipment : PPE)
 ตรีวจส่อบและท่ำากี่ารีบำารี้งรีักี่ษัาเชีิงป็้องกี่ัน (Preventive 

   Maintenance : PM) ตามีแผู้นท่ี�กี่ำาหุ้นด้

กี่ารีกี่วนเรี็ว  สั่มีผัู้ส่ส่ารีเคมีี ความีรี�อนจากี่แส่งแด้ด้  กี่ารีพื้ลัด้ตกี่นำ�า 
   และบาด้เจ็บจากี่กี่ารีข้นย�ายบรีรีจ้ภัณูฑ์
 ส่ารีเคมีีหุ้กี่รีั�วไหุ้ลป็นเป็ื�อนนำ�า และเครีื�องจักี่รีชีำารี้ด้

   เส่ียหุ้าย
 กี่ารีใชี�พื้ลังงานไฟฟ้าและส่ารีเคมีีส่่งผู้ลกี่รีะท่บต่อ

   ส่ิ�งแวด้ล�อมี 

 อบรีมีใหุ้�ความีรี้� และส่วมีใส่่อ้ป็กี่รีณู์ป็้องกี่ันส่่วนบ้คคล 
  (Personal Protective Equipment : PPE)
 ตรีวจส่อบและท่ำากี่ารีบำารี้งรีักี่ษัาเชีิงป็้องกี่ัน (Preventive 

   Maintenance : PM) ตามีแผู้นท่ี�กี่ำาหุ้นด้
 จัด้ท่ำาค้่มีือกี่ารีด้ำาเนินกี่ารีกี่ับส่ิ�งป็ฏิกี่้ลหุ้รีือวัส่ด้้ท่ี�ไมี่ใชี�แล�ว

กี่ารีตกี่ตะกี่อน  ความีรี�อนจากี่แส่งแด้ด้ กี่ารีพื้ลัด้ตกี่นำ�า และบาด้เจ็บ
   จากี่เชีือกี่ หุ้รีือส่ลิง
 เครีื�องจักี่รีชีำารี้ด้เส่ียหุ้าย
 ตะกี่อนเหุ้ลวส่่งผู้ลกี่รีะท่บต่อส่ิ�งแวด้ล�อมี

 อบรีมีใหุ้�ความีรี้� และส่วมีใส่่อ้ป็กี่รีณู์ป็้องกี่ันส่่วนบ้คคล 
   (Personal Protective Equipment : PPE)
 ตรีวจส่อบและท่ำากี่ารีบำารี้งรีักี่ษัาเชีิงป็้องกี่ัน (Preventive 

   Maintenance : PM) ตามีแผู้นท่ี�กี่ำาหุ้นด้
 จัด้ท่ำาค้่มีือกี่ารีด้ำาเนินกี่ารีกี่ับส่ิ�งป็ฏิกี่้ลหุ้รีือวัส่ด้้ท่ี�ไมี่ใชี�แล�ว

กี่ารีกี่รีอง  ความีรี�อนจากี่แส่งแด้ด้ กี่ารีพื้ลัด้ตกี่นำ�า และบาด้เจ็บ
   จากี่ป็รีะต้นำ�าหุ้นีบหุ้รีือกี่ด้ท่ับ
 เครีื�องจักี่รีชีำารี้ด้เส่ียหุ้าย และวัส่ด้้กี่รีอง และ

   ท่รีายกี่รีองเส่ียหุ้าย
 เส่ียงจากี่ป็รีะต้นำ�าเป็ิด้ ป็ิด้

 อบรีมีใหุ้�ความีรี้� และส่วมีใส่่อ้ป็กี่รีณู์ป็้องกี่ันส่่วนบ้คคล 
   (Personal Protective Equipment : PPE)
 ตรีวจส่อบและท่ำากี่ารีบำารี้งรีักี่ษัาเชีิงป็้องกี่ัน (Preventive 

   Maintenance : PM) ตามีแผู้นท่ี�กี่ำาหุ้นด้

กี่ารีเติมีคลอรีีน  ส่ัมีผู้ัส่ส่ารีเคมีี บาด้เจ็บจากี่เครีื�องจักี่รี หุ้รีืออ้ป็กี่รีณู์ 
   และบาด้เจ็บจากี่กี่ารีข้นย�ายบรีรีจ้ภัณูฑ์
 อ้ป็กี่รีณู์รีะบบจ่ายคลอรีีนชีำารี้ด้เส่ียหุ้าย
 กี่๊าซึ่ท่ี�เกี่ิด้จากี่คลอรีีน

 อบรีมีใหุ้�ความีรี้� และส่วมีใส่่อ้ป็กี่รีณู์ป็้องกี่ันส่่วนบ้คคล 
   (Personal Protective Equipment : PPE)
 ตรีวจส่อบและท่ำากี่ารีบำารี้งรีักี่ษัาเชีิงป็้องกี่ัน (Preventive 

   Maintenance : PM) ตามีแผู้นท่ี�กี่ำาหุ้นด้
 ส่วมีใส่่อ้ป็กี่รีณู์ชี่วยหุ้ายใจ (Self Contained Breathing 

   Apparatus : SCBA)

กี่ารีจัด้กี่ารี
ข้องเส่ีย

 กี่ารีจัด้กี่ารีข้องเส่ีย และรีถืบรีรีท่้กี่เฉี�ยวชีน
 เครีื�องรีีด้ตะกี่อนชีำารี้ด้
 กี่ารีใชี�ไฟฟ้า ส่ารีเคมีีในกี่ารีกี่ำาจัด้ตะกี่อน และนำ�ามัีน

   จากี่รีถืบรีรีท่้กี่

 ตรีวจส่อบและท่ำากี่ารีบำารี้งรีักี่ษัาเชีิงป็้องกี่ัน (Preventive 
   Maintenance : PM) ตามีแผู้นท่ี�กี่ำาหุ้นด้
 จัด้ท่ำาค้่มีือกี่ารีด้ำาเนินกี่ารีกี่ับส่ิ�งป็ฏิกี่้ลหุ้รีือวัส่ด้้ท่ี�ไมี่ใชี�แล�ว

กี่ารีส่้บส่่ง
และกี่ารีส่้บจ่าย

 ผู้ลกี่รีะท่บจากี่เส่ียงด้ัง และบาด้เจ็บจากี่เครีื�องจักี่รี
 ป็ั�มีส่้บส่่ง ส่้บจ่ายนำ�าชีำารี้ด้เส่ียหุ้ายท่่อแตกี่ และ

   ท่่อรีั�ว
 กี่ารีใชี�ไฟฟ้า และเส่ียงด้ังจากี่เครีื�องจักี่รี

 อบรีมีใหุ้�ความีรี้� และส่วมีใส่่อ้ป็กี่รีณู์ป็้องกี่ันส่่วนบ้คคล 
   (Personal Protective Equipment : PPE)
 ตรีวจส่อบและท่ำากี่ารีบำารี้งรีักี่ษัาเชีิงป็้องกี่ัน (Preventive 

   Maintenance : PM) ตามีแผู้นท่ี�กี่ำาหุ้นด้

บริีษััท่ฯ ได้�ท่ำากี่ารีวิเครีาะห์ุ้ความีเสี่�ยงจากี่แต่ละกิี่จกี่รีรีมีหุ้ลักี่ข้องกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าที่�อาจจะส่่งผู้ลกี่รีะท่บต่อองค์กี่รีและผู้้�มีีส่่วนได้� 
ส่่วนเส่ียไว�ตามีข้�อมี้ลด้�านล่าง ด้ังนี�
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ขั้�นตอน ร�ยลัะเอียด

1. รีะบ้รีายละเอียด้ในกี่ารีจัด้หุ้า จัด้ท่ำาแนวท่างกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจข้องค้่ค�า (Supplier Code of Conduct) โด้ยนำาข้�อกี่ำาหุ้นด้
ด้�านจรีิยธุรีรีมีท่างธุ้รีกี่ิจ ความีรีับผู้ิด้ชีอบต่อส่ังคมี กี่ารีจัด้กี่ารีด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมีเข้�าเป็็น            
ส่่วนหุ้น่�งข้องแนวท่างป็ฏิบัติต่อค้่ค�า 

2. พื้ิจารีณูาคัด้เลือกี่ค้่ค�าท่ี�มีีศักี่ยภาพื้ พิื้จารีณูาผู้ลกี่ารีด้ำาเนินงานข้องค่้ค�าที่�ข่้�นท่ะเบียนร่ีวมีงานกัี่บบริีษััท่ฯ ครีอบคล้มีข้�อกี่ำาหุ้นด้ 
ด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมี ส่ังคมี และธุรีรีมีาภิบาล (Environmental, Social and Governance : 
ESG) 

3. ส่ื�อส่ารีข้�อตกี่ลงแกี่่ค้่ค�ากี่่อนรี่วมีเส่นอรีาคา
    โด้ยเส่มีอภาค

จัด้ป็รีะชี้มีค้่ค�าและเยี�ยมีชีมีกี่ิจกี่ารีค้่ค�า เพื้ื�อถื่ายท่อด้วิส่ัยท่ัศน์และแนวท่างกี่ารีท่ำางาน 
ข้องบรีิษััท่ฯ รีวมีถื่งรีับฟังข้�อเส่นอแนะจากี่ค้่ค�า เพื้ื�อนำามีาป็รีับป็รี้งพื้ัฒนากี่รีะบวนกี่ารี 
ท่ำางานรี่วมีกี่ันอย่างบ้รีณูากี่ารี 

4. ควบค้มีกี่ารีด้ำาเนินงานข้องค้่ค�า บริีษััท่ฯ จะท่ำากี่ารีติด้ตามีและควบค้มีกี่ารีด้ำาเนินงานข้องค่้ค�าที่�มีีความีส่ำาคัญหุ้รืีอมีีความี
เส่ี�ยงส่้ง

5. ป็รีับป็รี้งกี่รีะบวนกี่ารีท่ำางานรี่วมีกี่ับค้่ค�า นำาป็รีะเด็้นที่�มีีความีส่ำาคัญหุ้รืีอความีเสี่�ยงส้่งข้องบริีษััท่ฯ และค่้ค�ามีาป็รัีบป็ร้ีงกี่รีะบวนกี่ารี 
ท่ำางานรี่วมีกี่ันแบบบ้รีณูากี่ารี 

6. ป็รีะเมีินและท่บท่วนผู้ลกี่ารีด้ำาเนินงานข้องค้่ค�า หุ้ากี่พื้บว่าผู้ลกี่ารีป็รีะเมีินค้่ค�าตำ�ากี่ว่ามีาตรีฐาน บรีิษััท่ฯ จะแจ�งใหุ้�ค้่ค�าด้ำาเนินกี่ารีแกี่�ไข้ 
ป็ัญหุ้า

บริีษััท่ฯ ตรีะหุ้นักี่และใหุ้�ความีส่ำาคัญกัี่บกี่ารีจัด้กี่ารีหุ่้วงโซ่ึ่อ้ป็ท่านอย่างยั�งยืน ด้�วยกี่ารีเน�นและใหุ้�ความีส่ำาคัญกัี่บกี่ล่้มีค่้ค�าซ่ึ่�งถืือเป็็นพัื้นธุมิีตรี  
ท่างธุ้รีกี่ิจโด้ยมีีแนวคิด้ในกี่ารีรี่วมีส่รี�างกี่ารีเติบโตไป็ด้�วยกี่ันในรีะยะยาว บรีิษััท่ฯ มีีกี่ารีพื้ัฒนาป็รีับป็รี้งกี่รีะบวนกี่ารีจัด้ซึ่ื�อจัด้จ�างท่ี�ส่ามีารีถื         
ตรีวจส่อบได้� โป็รี่งใส่ และเป็็นธุรีรีมี นอกี่จากี่นี�ยังมีีความีมี้่งมีั�นในกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจกี่ับค้่ค�าท่ี�ครีอบคล้มีป็รีะเด้็นด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมี ส่ังคมี 
และจรีิยธุรีรีมีท่างธุ้รีกี่ิจ เพื้ื�อด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจรี่วมีกี่ันอย่างส่ันติส่้ข้และยั�งยืน  

แนวที่างการบริห้ารจ่ด้การ
ตลอด้ส่ายโซึ่่อ้ป็ท่านตั�งแต่ต�นนำ�าจนถื่งป็ลายนำ�าข้องบรีิษััท่ฯ ได้�มีีกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจท่ี�เกี่ี�ยวโยงกี่ับค้่ค�าท่ี�มีีความีหุ้ลากี่หุ้ลายท่ั�งข้นาด้ธุ้รีกี่ิจ 

ป็รีะเภท่ข้องกี่ล้่มีงาน มี้ลค่ากี่ารีจัด้หุ้า และความีเส่ี�ยง บรีิษััท่ฯ มีีกี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีส่ายโซึ่่อ้ป็ท่านผู้่านแนวท่างกี่ารีป็ฏิบัติอย่างยั�งยืนข้องค้่ค�าและ
ใชี�กี่ลไกี่กี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีความีเส่ี�ยงท่ี�คำาน่งถื่งกี่ารีลด้ผู้ลกี่รีะท่บท่างส่ิ�งแวด้ล�อมี ส่ังคมี และธุรีรีมีาภิบาลข้องค้่ค�า (Environmental, Social and 
Governance : ESG) ส่่งผู้ลใหุ้�บรีิษััท่ฯ และค้่ค�ามีีความีพื้รี�อมีในกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจอย่างต่อเนื�อง และส่ามีารีถืตอบส่นองความีต�องกี่ารีด้�าน   
ส่าธุารีณู้ป็โภคข้องป็รีะชีาชีน ตลอด้จนส่รี�างโอกี่าส่ในกี่ารีเติบโตร่ีวมีกัี่นอย่างยั�งยืน ในปี็ 2562 บริีษััท่ฯ ได้�มีีกี่ารีป็รัีบป็ร้ีงค่้มืีอกี่ารีท่ำางานจัด้ซืึ่�อจัด้จ�าง 
ใหุ้�มีีความีกี่รีะชีับครีอบคล้มีป็รีะเด้็นส่ำาคัญ รีวมีถื่งกี่ารีลด้ข้ั�นตอนกี่ารีท่ำางานท่ี�ไมี่จำาเป็็น เพื้ื�อความีรีวด้เรี็วและมีีป็รีะส่ิท่ธุิภาพื้ในกี่ารีท่ำางานข้อง 
ผู้้�ป็ฎิบัติงาน รีวมีถ่ืงเน�นกี่ารีส่รี�างความีสั่มีพัื้นธ์ุแบบมีีส่่วนร่ีวมีกัี่บค่้ค�าหุ้ลักี่ เพืื้�อลด้ความีเสี่�ยงในหุ่้วงโซ่ึ่อ้ป็ท่านและความีมีีป็รีะสิ่ท่ธิุภาพื้ในกี่ารีท่ำางาน
มีากี่ยิ�งข้่�น โด้ยมีีกี่รีะบวนกี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีส่ายโซึ่่อ้ป็ท่านข้องบรีิษััท่ฯ แบ่งออกี่เป็็น 6 ข้ั�นตอน ด้ังนี�

เป้าห้มายังานจ่ด้ซ่ี�อจ่ด้จ้าง
ในป็ี 2562 บรีิษััท่ฯ ได้�กี่ำาหุ้นด้เป็้าหุ้มีายกี่ารีท่ำางานด้�านจัด้ซึ่ื�อจัด้จ�างเกี่ี�ยวกี่ับกี่ารีได้�รีับส่ินค�าท่ันเวลาตามีท่ี�ได้�ตกี่ลงกี่ับผู้้�ซึ่ื�อและผู้้�ข้ายหุ้รีือ 

รีับส่ินค�าตามีวันท่ี�ถื้กี่รีะบ้ในใบส่ั�งซึ่ื�อได้�ท่ันเวลามีากี่กี่ว่ารี�อยละ 90 ข้องจำานวนใบส่ั�งซึ่ื�อท่ั�งหุ้มีด้ ผู้ลกี่ารีด้ำาเนินงานในป็ี 2562 พื้บว่า ส่ามีารีถื           

ด้ำาเนินงานได้�ตามีเป็้าหุ้มีายท่ี�กี่ำาหุ้นด้ไว� รี�อยละ 95 

กลิย่ัที่ธ์ุงานจ่ด้ซ่ี�อจ่ด้จ้าง
1. การจ่ด้ซ่ี�อจ่ด้จ้างร�วมก่นในกล่ิ�มบริษ่ที่ท่ี่ท่ี่ด่้บบลิิว

 บริีษััท่ฯ ได้�ด้ำาเนินงานด้�านจัด้ซืึ่�อจัด้จ�างร่ีวมีกัี่บบริีษััท่ในกี่ล่้มีที่ที่ดั้บบลิวท่ำาสั่ญญากัี่บค่้ค�าในกี่ารีจัด้ซืึ่�อจัด้จ�างพัื้ส่ด้้ เพืื้�อใหุ้�มีีอำานาจในกี่ารี            

ต่อรีองรีาคาในกี่ารีส่ั�งซึ่ื�อป็รีิมีาณูมีากี่ ซึ่่�งเป็็นกี่ารีส่รี�างความีส่ัมีพื้ันธุ์เครีือข้่ายกี่ับกี่ล้่มีบรีิษััท่ท่ีท่ีด้ับบลิวและค้่ค�าด้�วย ส่่งผู้ลใหุ้�ค่าใชี�จ่ายในกี่ารี                         

จัด้ซึ่ื�อวัตถื้ด้ิบในกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าลด้ลง ยกี่ตัวอย่างเชี่น ส่ารีเคมีี ลด้ลงจากี่ป็ี 2561 รี�อยละ 26 

การบริห้ารจ่ด้การห้�วงโซี�อป่ที่าน
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2. การค่ด้เล่ิอกค่�ค้าแลิะการแข�งข่น 

 บริีษััท่ฯ ได้�กี่ำาหุ้นด้หุ้ลักี่กี่ารีคัด้เลือกี่ค่้ค�าโด้ยพิื้จารีณูาจากี่กี่ารี 
วางกี่ลย้ท่ธุ์ท่างธุ้รีกี่ิจข้องผู้้�ใหุ้�บรีิกี่ารีท่ี�ส่อด้คล�องกี่ับกี่ลย้ท่ธุ์ท่างธุ้รีกี่ิจ 
ข้องบรีิษััท่ฯ เชี่น ความีส่ามีารีถืในกี่ารีแข้่งข้ัน ความีต่อเนื�องท่างธุ้รีกี่ิจ 
กี่ารีป้็องกัี่นและด้้แลล้กี่ค�า วิธีุกี่ารีบริีหุ้ารีความีเสี่�ยง โด้ยกี่ำาหุ้นด้นโยบาย
และแนวท่างป็ฎิบัติเกีี่�ยวกัี่บค่้ค�าอย่างเป็็นธุรีรีมีภายใต�หุ้ลักี่ธุรีรีมีาภิบาล
และกี่ฏรีะเบียบข้องบรีิษััท่ฯ โด้ยมีีหุ้ลักี่เกี่ณูฑ์กี่ารีคัด้เลือกี่ผู้้�ข้ายส่ินค�า 
และผู้้�ใหุ้�บรีิกี่ารีจากี่ภายนอกี่คลอบคล้มี 7 ด้�าน ด้ังนี�

 2.1  ความีเชีี�ยวชีาญและป็รีะส่บกี่ารีณู์
 2.2  ความีส่ามีารีถืท่างเท่คนิค
 2.3  ความีส่ามีารีถืท่างกี่ารีเงิน
 2.4  ป็รีะวัติท่ี�เกี่ี�ยวข้�องกี่ับกี่ารีรี�องเรีียนและกี่ารีด้ำาเนินคด้ี
 2.5  ความีมีีชีื�อเส่ียงท่างธุ้รีกี่ิจ
 2.6  ความีเส่ี�ยงจากี่กี่ารีใหุ้�บรีิกี่ารีล้กี่ค�าหุ้ลายรีาย
 2.7  นโยบายด้�านกี่ารีใหุ้�บรีิกี่ารี
 ด้�วยหุ้ลักี่เกี่ณูฑ์กี่ารีด้ำาเนินงานข้�างต�น ส่่งผู้ลใหุ้�บรีิษััท่ฯ ด้ำารีง

ไว�ซ่ึ่�งความีส่ามีารีถืในกี่ารีรัีกี่ษัาค้ณูภาพื้กี่ารีผู้ลิตและกี่ารีจ่ายนำ�าป็รีะป็า 
อย่างเป็็นเลิศและส่มีกี่ับความีเป็็นผู้้�นำาในกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า โด้ยลด้        
ความีเส่ี�ยงท่ี�อาจจะเกี่ิด้ข้่�นกี่ับล้กี่ค�า ซึ่่�งในป็ี 2562 ไมี่มีีข้�อพื้ิพื้าท่ฟ้อง 
รี�องรีะหุ้ว่างบรีิษััท่ฯ และบรีิษััท่ย่อยกี่ับค้่ค�าหุ้รีือค้่ส่ัญญา

3. การประเมินค่�ค้า

 บริีษััท่ฯ มีีมีาตรีกี่ารีในกี่ารีป็รีะเมิีนค่้ค�าทั่�วไป็และค่้ค�าหุ้ลักี่ใน
กี่ารีป็รีะเมีินศักี่ยภาพื้ธุ้รีกี่ิจข้องค้่ค�าและความีเส่ี�ยงจากี่กี่ารีด้ำาเนินงาน
ข้องค่้ค�าอย่างส่มีำ�าเส่มีอ เพืื้�อลด้ผู้ลกี่รีะท่บที่�อาจส่่งผู้ลต่อกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกิี่จ
ข้องบริีษััท่ฯ ในปี็ 2562 มีีค่้ค�าทั่�งหุ้มีด้ จำานวน 1,032 รีาย แบ่งเป็็นค่้ค�าทั่�วไป็  
จำานวน 970 รีาย และ ค้่ค�าหุ้ลักี่ จำานวน 62 รีาย และบรีิษััท่ฯ ได้�ตรีวจ 
เยี�ยมีค้่ค�ารีายหุ้ลักี่ จำานวน 2 รีาย

 บริีษััท่ฯ กี่ำาหุ้นด้แผู้นงานใหุ้�ส่อด้คล�องกัี่บกี่ารีด้ำาเนินงานและ
หุ้าแนวท่างแกี่�ไข้ร่ีวมีกัี่บค่้ค�า โด้ยคำาน่งถ่ืงค้ณูภาพื้และป็ริีมีาณูงานด้�าน 
ความีป็ลอด้ภัยตลอด้จนกี่ารีส่่งมีอบงาน และไมี่ส่่งผู้ลกี่รีะท่บต่อ 
ส่ิ�งแวด้ล�อมี ส่ังคมี และกี่ารีกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารีท่ี�ด้ี ด้�านส่ิท่ธุิมีน้ษัยชีน 
ด้�านส่ิท่ธุิแรีงงาน รีวมีถื่งข้�อกี่ำาหุ้นด้ตามีกี่ฏหุ้มีายแรีงงาน กี่ฏหุ้มีาย 
สิ่�งแวด้ล�อมี กี่ารีต่อต�านกี่ารีใหุ้�สิ่นบน และคำาน่งถ่ืงมีาตรีฐานค้ณูภาพื้ที่�ดี้ 
เชี่น มีาตรีฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 โด้ยบรีิษััท่ได้�ส่ื�อส่ารีถื่ง 
นโยบายต่าง ๆ เพื้ื�อเพื้ิ�มีความีเชีื�อมีั�นว่าชีื�อเส่ียงและส่ำาน่กี่รีับผู้ิด้ชีอบ         
อันด้ีข้องกี่ล้่มีบรีิษััท่จะถื้กี่ส่่งต่อไป็ยัง “ค้่ค�า” ท่้กี่ครีั�งท่ี�มีีกี่ารีจัด้หุ้าไมี่ว่า
จะเป็็นด้�านส่ินค�า บรีิกี่ารี และด้�านกี่รีะบวนกี่ารีท่างธุ้รีกี่ิจโด้ยผู้่าน 
มี้มีมีองท่ั�ง 3 ด้�าน

 3.1 ด้้�นสิั�งแวด้ล้อม ที่�ส่อด้คล�องกัี่บกี่ฏหุ้มีาย รีะเบียบข้�อบังคับ 
ป็รีะส่ิท่ธุิภาพื้กี่ารีใชี�พื้ลังงานและกี่ารีเป็ลี �ยนแป็ลง 
ส่ภาพื้ภ้มีิอากี่าศ กี่ารีกี่ำาจัด้ข้องเส่ีย ต�องมีีกี่ารีบรีิกี่ารี 
จัด้กี่ารี กี่ารีรีักี่ษัา กี่ารีป็ล่อย หุ้รีือกี่ารีกี่ำาจัด้ข้องเส่ียท่ี�              
เกี่ิด้ข้่�นจากี่กี่ารีด้ำาเนินงานใหุ้�ส่อด้คล�องกี่ับกี่ฏหุ้มีาย 
กี่ฏรีะเบียบท่ี�ใชี�บังคับ และส่ารีเคมีีและวัตถื้อันตรีาย           
ด้�วยความีป็ลอด้ภัยรีวมีถื่งกี่ารีกี่ำาจัด้อย่างถื้กี่ต�องและ       
เป็็นตามีกี่ฏหุ้มีายโด้ยไมี่ส่่งผู้ลกี่รีะท่บต่อส่ิ�งแวด้ล�อมี 
และชี้มีชีน

 3.2  ด้้�นสัังคม กี่ารีใชี�แรีงงานเด้็กี่ ค้่ค�าต�องไมี่จ�างแรีงงาน 
ที่�อาย้ตำ�ากี่ว่าเกี่ณูฑ์ตามีรีะเบียบข้องป็รีะเท่ศกี่ำาหุ้นด้ด้�าน
อาชีีวอนามีัยและความีป็ลอด้ภัยข้องค้่ค�าต�องจัด้ใหุ้�มีี        
นโยบายด้�านส้่ข้ภาพื้และความีป็ลอด้ภัยใหุ้�ถ้ืกี่ส้่ข้ลักี่ษัณูะ 
รีวมีท่ั�งมีีกี่ารีป็้องกี่ัน เตรีียมีตัว และตอบส่นองต่อภาวะ 
ฉ้กี่เฉิน ตลอด้จนกี่ารีวางแผู้นและมีีรีะเบียบวิธุีป็ฏิบัติ        
เพื้ื�อชี่วยลด้ผู้ลกี่รีะท่บจากี่ส่ภาวกี่ารีณู์ฉ้กี่เฉินด้ังกี่ล่าว 
และไมี่ส่่งผู้ลกี่รีะท่บต่อชี้มีชีน ซึ่่�งค้่ค�าต�องมีีกี่ารีป็รีะเมีิน 
อย่างมีีรีะบบ มีีเอกี่ส่ารีและควบค้มีผู้ลกี่รีะท่บท่างด้�าน 
สิ่�งแวด้ล�อมีที่�อาจจะเกิี่ด้ข่้�นจากี่กี่ารีป็ฏิบัติงานต่อช้ีมีชีน
โด้ยรีอบ

 3.3 ด้้�นจริยู่ธ์รรมท�งธุ์รกิจและธ์รรม�ภิบ�ล บริีษััท่ฯ ได้�
กี่ำาหุ้นด้กี่ารีป็ฏิบัติตามีข้�อบังคับโด้ยค่้ค�าต�องด้ำาเนินธุ้รีกิี่จ 
และป็ฏิบัติตามีกี่ฏหุ้มีายรีะด้ับชีาติและท่�องถืิ�นรีวมีถื่ง 
กี่ฏรีะเบียบท่ี�บังคับใชี�กี่ับกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจ  ซึ่่�งบรีิษััท่ฯ มีี
นโยบายป้็องกัี่นและต่อต�านกี่ารีท้่จริีต กี่ารีใหุ้�หุ้รืีอรัีบสิ่นบน 
หุ้ากี่ค่้ค�ารีายใด้มีีส่่วนเกีี่�ยวข้�อง ในกี่ารีจ่ายหุ้รืีอรัีบสิ่นบน
จะถื้กี่ยกี่เลิกี่ส่ัญญา โด้ยกี่ล้่มีบรีิษััท่ฯ จะไมี่รีับผู้ิด้ชีอบ 
ความีเส่ียหุ้ายต่าง ๆ ท่ี�เกี่ิด้ข้่�นต่อค้่ค�าอันเนื�องมีาจากี่ 
กี่ารียกี่เลิกี่ส่ัญญาด้ังกี่ล่าว และค้่ค�าอาจถื้กี่ด้ำาเนินคด้ี 
ตามีกี่ฏหุ้มีาย กี่ารีรีักี่ษัาความีลับท่างกี่ารีค�า ค้่ค�าต�องมีี 
กี่รีะบวนกี่ารีป้็องกัี่นกี่ารีรัี�วไหุ้ลข้องข้�อม้ีลที่�เป็็นความีลับ
ข้องกี่ล้่มีบรีิษััท่ และกี่ารีเป็ิด้เผู้ยข้�อมี้ล ค้่ค�าต�องมีีกี่ารี 
เกี่็บข้�อมี้ลอย่างถื้กี่ต�อง และเป็ิด้เผู้ยข้�อมี้ลท่ั�งในด้�าน 
ธุ้รีกี่ิจ ส่ิ�งแวด้ล�อมี กี่ิจกี่รีรีมีส่ังคมี โครีงส่รี�าง รีวมีถื่ง           
ผู้ลป็รีะกี่อบกี่ารีโด้ยมีีความีส่อด้คล�องตามีกี่ฏหุ้มีายและ 
ข้�อกี่ำาหุ้นด้ท่ี�เกี่ี�ยวข้�อง  

4. การจ่ด้ซ่ี�อว่ตถ่ืดิ้บห้ล่ิกจากค่�ค้ามากกว�ารายัเด่้ยัว

 ในอด้ีตบรีิษััท่ฯ เคยจัด้ซึ่ื�อวัตถื้ด้ิบหุ้ลักี่ในกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า 
จากี่ค้่ค�าเพื้ียงรีายเด้ียว เพื้ื�อเป็็นกี่ารีลด้ความีเส่ี�ยงในกี่ารีพื้่�งพื้าค้่ค�า          
รีายเด้ียวและเพื้ิ�มีอำานาจในกี่ารีต่อรีองรีาคา บรีิษััท่ฯ จ่งได้�มีีนโยบาย  
ในกี่ารีจัด้ซึ่ื�อวัตถื้ด้ิบหุ้ลักี่จากี่ค้่ค�ามีากี่กี่ว่ารีายเด้ียว ท่ี�ผู้่านมีา ในกี่ารี 
จัด้ซืึ่�อส่ารีเคมีีแต่ละชีนิด้ บริีษััท่ฯ จัด้ซืึ่�อจากี่ผู้้�จัด้จำาหุ้น่ายส่ารีเคมีีหุ้ลายรีาย 
โด้ยได้�พื้ิจารีณูาแล�วว่าลักี่ษัณูะผู้ลิตภัณูฑ์ข้องผู้้�จัด้จำาหุ้น่ายรีายนั�น ๆ 
เหุ้มีาะส่มีกี่ับกี่ารีใชี�งานในกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิต และผู้้�จัด้จำาหุ้น่ายรีายนั�น 
ส่ามีารีถืจัด้ส่่งวัตถื้ด้ิบใหุ้� บรีิษััท่ฯ ได้�เพื้ียงพื้อกี่ับความีต�องกี่ารีและตรีง
ต่อเวลา

 เนื�องจากี่ส่ารีส่�มีเป็็นส่ารีเคมีีหุ้ลักี่ท่ี�ใชี�ในกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า 
ป็ริีมีาณูกี่ารีจัด้ซืึ่�อส่ารีส่�มีจ่งมีีม้ีลค่าส้่งที่�ส้่ด้ในจำานวนยอด้จัด้ซืึ่�อส่ารีเคมีี 
ท่ั�งหุ้มีด้ และมีีผู้้�จัด้จำาหุ้น่ายส่ารีส่�มีในป็รีะเท่ศหุ้ลายรีายด้�วยกี่ัน โด้ย   
ส่ารีส่�มีเป็็นวัตถื้ด้ิบท่ี�ไมี่มีีลักี่ษัณูะเฉพื้าะเจาะจงมีากี่นักี่ ด้�วยเหุ้ต้ผู้ลนี� 
หุ้ากี่เกี่ิด้กี่รีณูีท่ี�ไมี่ส่ามีารีถืจัด้ซึ่ื�อจากี่ผู้้�จัด้จำาหุ้น่ายรีายใด้รีายหุ้น่�งได้� 
บริีษััท่ฯ ส่ามีารีถืจัด้ซืึ่�อส่ารีส่�มีจากี่ผู้้�จัด้จำาหุ้น่ายรีายอื�น และส่ามีารีถืนำามีา 
ใชี�ในกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าได้�เช่ีนกัี่น ปั็จจ้บันบริีษััท่ผู้้�จดั้จำาหุ้น่าย 
ส่ารีส่�มีนำ�าใหุ้�กี่ับ บรีิษััท่ฯ ได้�แกี่่ 1) บรีิษััท่ มีหุ้าชีัยเคมีี จำากี่ัด้ 2) บรีิษััท่ 
ส่หุ้ไพื้ศาล จำากัี่ด้ 3) บริีษััท่ พื้ารีาได้ซ์ึ่ จำากัี่ด้ และ 4) บริีษััท่ พื้รี�อมีมิีตรีเคมีี 
จำากี่ัด้
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5. การจ่ด้ซ่ี�อพ่ื่สด่้ท่ี่�เป็นมิตรต�อสิ�งแวด้ล้ิอม (Green Procurement) 

 บรีิษััท่ฯ เล็งเหุ้็นความีส่ำาคัญข้องกี่ารีจัด้ซึ่ื�อพื้ัส่ด้้ท่ี�มีีส่่วนชี่วยลด้ผู้ลกี่รีะท่บต่อส่ิ�งแวด้ล�อมี โด้ยรีิเรีิ�มีจากี่กี่ารีซึ่ื�อวัส่ด้้อ้ป็กี่รีณู์ส่ำานักี่งาน          
ป็รีะหุ้ยัด้พื้ลังงานและอน้รัีกี่ษ์ัสิ่�งแวด้ล�อมี อาทิ่เช่ีน กี่ารีเป็ลี�ยนหุ้ลอด้ไฟฟ้าจากี่หุ้ลอด้ฟล้ออเรีส่เซึ่นต์เป็็นแบบหุ้ลอด้ไฟแอลอีดี้ กี่รีะด้าษัถ่ืายเอกี่ส่ารี 
และตลับหุ้ม่ีกี่เครืี�องพิื้มีพ์ื้ที่�เป็็นมิีตรีกัี่บสิ่�งแวด้ล�อมี ในปี็ 2562 บริีษััท่ฯ ได้�ส่ร้ีป็รีายกี่ารีจัด้ซืึ่�อพัื้ส่ด้้ที่�เป็็นมิีตรีต่อสิ่�งแวด้ล�อมีทั่�งสิ่�น  จำานวน 374,894.67 บาท่   

6. การบริห้ารความเส่�ยังในห้�วงโซี�อ่ปที่าน

 เพื้ื�อลด้ความีเส่ี�ยงด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมี ส่ังคมี และธุรีรีมีาภิบาลจากี่กี่ารีด้ำาเนินงานข้องค้่ค�า บรีิษััท่ฯ ได้�ป็รีะกี่าศนโยบายท่ี�ครีอบคล้มี                  
กี่ารีด้ำาเนินงานข้องค้่ค�าตลอด้หุ้่วงโซึ่่อ้ป็ท่านท่ั�งนโยบายด้�านจรีิยธุรีรีมีท่างธุ้รีกี่ิจ ด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมี ด้�านอาชีีวอนามีัยและความีป็ลอด้ภัย 
และด้�านส่ิท่ธุิมีน้ษัยชีน รีวมีถื่งกี่ารีด้ำาเนินงานใหุ้�ส่อด้คล�องกี่ับกี่ฏหุ้มีายท่ี�เกี่ี�ยวข้�องในกี่ารีคัด้เลือกี่ค้่ค�าท่้กี่รีาย บรีิษััท่ฯ ได้�มีีกี่ารีกี่ำาหุ้นด้นโยบาย 
กี่ารีคัด้กี่รีองและตรีวจส่อบค่้ค�า พื้รี�อมีเผู้ยแพื้ร่ีไว�บนเว็บไซึ่ต์ข้องบริีษััท่ฯ ตามีเว็บลิงก์ี่ https://www.ttwplc.com/storage/about/policy/policy-filter.pdf

7.  การฝึกอบรมพื่น่กงานจ่ด้ซ่ี�อจ่ด้ห้า

 บริีษััท่ฯ เล็งเห็ุ้นความีส่ำาคัญข้องกี่ารีเพิื้�มีขี้ด้ความีส่ามีารีถืข้องพื้นักี่งานจัด้ซืึ่�อจัด้หุ้า เพืื้�อใหุ้�มีีทั่กี่ษัะความีร้ี�ตามีส่ายงานและมีีกี่ารีป็รัีบป็ร้ีง 
พื้ัฒนากี่ารีท่ำางานอย่างต่อเนื�อง ในป็ี 2562 ได้�มีีกี่ารีจัด้อบรีมีท่ักี่ษัะท่ี�เกี่ี�ยวข้�อง จำานวน 6 หุ้ลักี่ส่้ตรี อาท่ิเชี่น หุ้ลักี่ส่้ตรี Cost & Price Analysis for 
Buyer และหุ้ลักี่ส่้ตรี Purchase Startup ฯลฯ เป็็นต�น และยังคงมีีกี่ารีด้ำาเนินกี่ารีต่อเนื�องในป็ี 2563  

 นอกี่จากี่นี� บริีษััท่ฯ ยังได้�ส่่งเส่ริีมีและใหุ้�ความีร้ี�ด้�านกี่ารีจัด้ซืึ่�อจัด้หุ้าสิ่นค�าและบริีกี่ารีแก่ี่พื้นักี่งานจัด้ซืึ่�อจัด้หุ้าอย่างส่มีำ�าเส่มีอ รีวมีทั่�งกี่ารี 
จัด้อบรีมีและจัด้ป็รีะชี้มีเชีิงป็ฏิบัติกี่ารีรี่วมีกี่ับหุ้น่วยงานท่ี�เกี่ี�ยวข้�อง เพื้ื�อแลกี่เป็ลี�ยนความีรี้�และป็รีะส่บกี่ารีณู์ด้�านกี่ารีจัด้ซึ่ื�อจัด้จ�างและเส่รีิมีส่รี�าง
กี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีหุ้่วงโซึ่่อ้ป็ท่านใหุ้�มีีป็รีะส่ิท่ธุิภาพื้อย่างยั�งยืน

8.  ความร�วมม่อรณรงค์การต�อต้านการท่ี่จริตคอร์ร่ปช่้�น 

 บรีิษััท่ฯ ใหุ้�ความีส่ำาคัญในกี่ารีต่อต�านกี่ารีท่้จรีิตคอรี์รีัป็ชีั�น ตลอด้จนส่นับส่น้นและส่่งเส่รีิมีใหุ้�บ้คลากี่รีท่้กี่รีะด้ับมีีจิตส่ำาน่กี่ในกี่ารีต่อต�าน
กี่ารีท่้จรีิตคอรี์รีัป็ชีั�นท่้กี่รี้ป็แบบ คณูะกี่รีรีมีกี่ารีบรีิษััท่จ่งได้�กี่ำาหุ้นด้นโยบายกี่ารีป็้องกี่ันและต่อต�านกี่ารีท่้จรีิต กี่ารีใหุ้�หุ้รีือรีับส่ินบน และแนวท่าง 
ป็ฏิบัติเพืื้�อใหุ้�บ้คลากี่รีท้่กี่รีะดั้บ รีวมีถ่ืงล้กี่จ�าง ตัวแท่น บริีษััท่ในเครืีอ หุ้รืีอบ้คคลใด้ซ่ึ่�งกี่รีะท่ำากี่ารีในนามีนิติบ้คคล ไม่ีว่าจะมีีอำานาจหุ้น�าที่�ในกี่ารีนั�น 
หุ้รีือไมี่กี่็ตามีย่ด้ถืือเป็็นบรีรีท่ัด้ฐานในกี่ารีป็ฏิบัติงาน ในป็ี 2562 บรีิษััท่ฯ ไมี่ได้�รีับข้�อรี�องเรีียนเกี่ี�ยวกี่ับกี่ารีด้ำาเนินงานไมี่โป็รี่งใส่หุ้รีือกี่ารีท่้จรีิต 
คอรี์รีัป็ชีั�นข้องบ้คลากี่รีบรีิษััท่ฯ จากี่ผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเส่ียแต่อย่างใด้ 

 ในป็ี 2562 บรีิษััท่ฯ ได้�ป็รีับป็รี้งแนวท่างกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจข้องค้่ค�า (Supplier Code of Conduct) ใหุ้�มีีความีครีอบคล้มีกี่ารีด้ำาเนินงาน 
ด้�านกี่ารีจัด้ซึ่ื�อจัด้จ�าง เพื้ื�อลด้ผู้ลกี่รีะท่บด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมี ส่ังคมี และธุรีรีมีาภิบาลจากี่กี่ารีด้ำาเนินงานข้องค้่ค�า รีวมีถื่งเพื้ิ�มีเติมีเนื�อหุ้าด้�านจรีิยธุรีรีมี
ในกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกิี่จเกีี่�ยวกัี่บกี่ารีติด้สิ่นบนและคอร์ีรีปั็ชีั�น พื้รี�อมีเผู้ยแพื้ร่ีไว�บนเว็บไซึ่ต์ข้องบริีษัทั่ฯ ตามีเว็บลงิก์ี่ https://www.ttwplc.com/storage/
about/policy/supplier-code-of-conduct.pdf 

กี่ารีบริีหุ้ารีจัด้กี่ารีค่้ค�าเป็็นป็รีะเด็้นหุ้น่�งข้องกี่ารีบริีหุ้ารีจัด้กี่ารีหุ่้วงโซ่ึ่อ้ป็ท่านที่�ผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเสี่ยใหุ้�ความีส่นใจ โด้ยเฉพื้าะอย่างยิ�งกี่รีะบวนกี่ารี 
จัด้ซึ่ื�อจัด้จ�างท่ี�โป็รี่งใส่และตรีวจส่อบได้� รีวมีถื่งกี่ารีด้ำาเนินงานข้องค้่ค�าท่ี�มีีความีรีับผู้ิด้ชีอบต่อส่ังคมีและส่ิ�งแวด้ล�อมีและส่อด้คล�องกี่ับนโยบาย        
และแนวท่างป็ฏิบัติในกี่ารีกี่ำากัี่บด้้แลกิี่จกี่ารีที่�ดี้ข้องบริีษััท่ฯ เนื�องจากี่กี่ารีจัด้ซืึ่�อสิ่นค�าและบริีกี่ารีจะต�องคำาน่งถ่ืงสิ่�งแวด้ล�อมี สั่งคมี และธุรีรีมีาภิบาล 
ซึ่่�งจะส่รี�างค้ณูค่าและส่นับส่น้นกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจข้องบรีิษััท่ฯ และค้่ค�าใหุ้�เติบโตรี่วมีกี่ันอย่างยั�งยืน 

กี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีกี่ล้่มีค้่ค�าท่ี�มีีความีหุ้ลากี่หุ้ลายใหุ้�มีีป็รีะส่ิท่ธุิภาพื้และเป็็นไป็อย่างเหุ้มีาะส่มี บรีิษััท่ฯ แบ่งกี่ารีด้ำาเนินงานป็รีับป็รี้งกี่รีะบวน
กี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีค้่ค�าเป็็นลำาด้ับข้ั�น แบ่งเป็็นค้่ค�าหุ้ลักี่ท่ี�ส่่งผู้ลกี่รีะท่บอย่างมีีนัยส่ำาคัญต่อกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจ จากี่กี่ารีวิเครีาะหุ้์พื้บว่า กี่ล้่มีส่ินค�าและ
บริีกี่ารีหุ้ลักี่ในธุ้รีกิี่จนำ�าป็รีะป็า ได้�แก่ี่ ส่ารีเคมีี ท่่อป็รีะป็า อะไหุ้ล่และอ้ป็กี่รีณ์ูส่ำาหุ้รัีบกี่ารีบำาร้ีงรัีกี่ษัารีะบบกี่ารีผู้ลิตและส่่งมีอบนำ�าป็รีะป็าไป็ยังล้กี่ค�า         
เป็็นค้่ค�าหุ้ลักี่ท่ี�มีีความีส่ำาคัญต่อกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจข้องบรีิษััท่ฯ ในป็ี 2562 บรีิษััท่ฯ ได้�เข้�าเยี�ยมีชีมีกี่ิจกี่ารีข้องค้่ค�าหุ้ลักี่ จำานวน 2 รีาย ได้�แกี่่ บรีิษััท่ 
ส่หุ้ไพื้ศาล อินด้ัส่ตรีี� จำากี่ัด้ เป็็นผู้้�ผู้ลิตส่ารีส่�มี และบรีิษััท่ ไท่ยอาซึ่าฮีเคมีีภัณูฑ์ จำากี่ัด้ เป็็นผู้้�ผู้ลิตคลอรีีน ส่่งใหุ้�กี่ับบรีิษััท่ฯ ใชี�เป็็นส่ารีเคมีีหุ้ลักี่ใน 
กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า   

ร�วมพ่ื่ฒนาค่�ค้าส่�ความย่ั�งย่ัน
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วััตถุืดิบ
2557 2558 2559 2560 2561 2562

ลับ. ร�อยลัะ ลับ. ร�อยลัะ ลับ. ร�อยลัะ ลับ. ร�อยลัะ ลับ. ร�อยลัะ ลับ. ร�อยลัะ 

ส่ารีส่�มีนำ�า  21.05 54.42 25.10 62.21 17.30 49.32 24.10 55.80 17.80 49.40 23.70 58.50

คลอรีีนเหุ้ลว 6.88 17.79 0.90 2.23 7.30 20.76 7.90 18.30 7.90 21.90 5.30 13.10

ป็้นข้าว - - 0.05 0.12 - - 0.10 0.20 - - - -

โพื้ลิเมีอรี์ 7.56 19.54 12.40 30.73 6.30 18.80 7.40 17.10 6.30 17.50 7.00 17.20

ส่ารีเคมีีหุ้ลักี่ 35.49 91.70 38.45 95.29 31.20 88.89 39.50 91.40 32.00 88.90 36.00 88.80

อ้ป็กี่รีณู์อะไหุ้ล่ 3.19 8.25 1.90 4.71 3.90 11.11 3.70 8.60 4.00 11.10 4.50 11.20

ยอดรวัม 38.68 100.00 40.35 100.00 35.10 100.00 43.20 100.00 36.00 100.00 40.80 100.00

วััตถุืดิบ
2557 2558 2559 2560 2561 2562

ลับ. ร�อยลัะ ลับ. ร�อยลัะ ลับ. ร�อยลัะ ลับ. ร�อยลัะ ลับ. ร�อยลัะ ลับ. ร�อยลัะ 

ส่ารีส่�มีนำ�า 28.60 53.60 25.10 48.55 20.50 44.47 29.90 46.90 36.20 45.90 26.50 48.10

ด้่างท่ับท่ิมี 2.30 4.30 3.20 6.19 3.40 7.38 4.10 6.40 6.70 8.50 5.60 10.10

คลอรีีนเหุ้ลว 12.00 22.30 11.50 22.24 10.40 22.56 15.40 24.20 18.20 23.10 11.10 20.20

ป็้นข้าว - - 0.40 0.77 - - 0.90 1.40 - - - -

โพื้ลิเมีอรี์ 8.50 15.80 7.80 15.09 7.50 16.27 9.60 15.10 10.20 12.90 8.90 16.80

ผู้งถื่านกี่ัมีมีันต์ - - 0.30 0.58 0.50 1.09 - - - - - -

ส่ารีเคมีีหุ้ลักี่ 51.40 95.70 48.30 93.42 42.30 91.76 59.90 94.00 71.30 90.50 52.10 94.50

อ้ป็กี่รีณู์อะไหุ้ล่ 2.30 4.30 3.40 6.58 3.80 8.24 3.80 6.00 7.50 9.50 3.10 5.50

ยอดรวัม 53.70 100.00 51.70 100.00 46.10 100.00 63.70 100.00 78.80 100.00 55.20 100.00

ยอด้จัด้ซึ่ื�อวัตถื้ด้ิบหุ้ลักี่ข้อง TTW (ลบ. หุ้มีายถื่ง ล�านบาท่)

ยอด้จัด้ซึ่ื�อวัตถื้ด้ิบหุ้ลักี่ข้อง PTW (ลบ. หุ้มีายถื่ง ล�านบาท่)
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หุ้มีายเหุ้ต้: ยกี่เว�นเกี่ณูฑ์กี่ารีอน้โลมีส่ำาหุ้รีับส่ารีเป็็นพื้ิษัและค้ณูลักี่ษัณูะท่างจ้ลชีีววิท่ยาท่ี�จะส่่งผู้ลกี่รีะท่บต่อค้ณูภาพื้นำ�าป็รีะป็า

บรีิษััท่ฯ เป็็นผู้้�ป็รีะกี่อบกี่ิจกี่ารีผู้ลิตและจำาหุ้น่ายนำ�าป็รีะป็าแกี่่กี่ารีป็รีะป็าส่่วนภ้มีิภาค (กี่ป็ภ.) เพื้ื�อตอบส่นองนโยบายรีัฐบาลท่ี�ต�องกี่ารีใหุ้�  
ป็รีะชีาชีนใชี�นำ�าป็รีะป็าท่ด้แท่นกี่ารีใชี�นำ�าบาด้าล อันเป็็นกี่ารีแกี่�ปั็ญหุ้าแผู่้นดิ้นท่ร้ีด้และนำ�าเค็มีแท่รีกี่ในชัี�นนำ�าบาด้าล และถืือเป็็นผู้้�ผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าเอกี่ชีน 
รีายใหุ้ญ่ท่ี�ส่้ด้ข้องป็รีะเท่ศ 

บริีษััท่ฯ ใหุ้�ความีส่ำาคัญในกี่ารีผู้ลิตสิ่นค�าใหุ้�ได้�ค้ณูภาพื้ตามีมีาตรีฐานที่�กี่ำาหุ้นด้และม่้ีงมัี�นใหุ้�บริีกี่ารีล้กี่ค�า เพืื้�อตอบส่นองความีคาด้หุ้วังและ 
ส่รี�างความีพื้่งพื้อใจส่้งส่้ด้แกี่่ล้กี่ค�า บรีิษััท่ฯ มีีรีายได้�หุ้ลักี่จากี่กี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกิี่จนำ�าป็รีะป็า โด้ยมีีล้กี่ค�าเพื้ียงรีายเด้ียว คือ กี่ป็ภ. บรีิษััท่ฯ ตรีะหุ้นักี่ถื่ง
ความีส่ำาคัญต่อความีรัีบผิู้ด้ชีอบในกี่ารีผู้ลิตสิ่นค�าและบริีกี่ารีใหุ้�ได้�ตามีค้ณูภาพื้ตามีเกี่ณูฑ์มีาตรีฐานที่�กี่ำาหุ้นด้ในสั่ญญาซืึ่�อข้ายนำ�าป็รีะป็ากัี่บ กี่ป็ภ.           
และเป็็นไป็ตามีเกี่ณูฑ์มีาตรีฐานผู้ลิตภัณูฑ์อ้ตส่าหุ้กี่รีรีมี (มีอกี่.) ซึ่่�งกี่ำาหุ้นด้ค้ณูภาพื้นำ�าป็รีะป็าโด้ยส่ำานักี่งานมีาตรีฐานผู้ลิตภัณูฑ์อ้ตส่าหุ้กี่รีรีมี 
กี่รีะท่รีวงอ้ตส่าหุ้กี่รีรีมี ด้ังนี�

1. ค่ณภาพื่นำ�าประปา

ความร่บผิด้ช้อบต�อสินค้าแลิะบริการ 

หุ้มวัดลัักิษัณะ ร�ยกิ�ร เกิณฑ์์ที�กิำ�หุ้นดสูังสุัด เกิณฑ์์อนุโลัมใหุ้�สูังสุัด

คุณลักษัณะท�งก�ยู่ภ�พิ่

ส่ี 5 แพื้ลท่ตินัมีโคบอลต์ 15 แพื้ลท่ตินัมีโคบอลต์

รีส่ ไมี่เป็็นท่ี�รีังเกี่ียจ ไมี่เป็็นท่ี�รีังเกี่ียจ

กี่ลิ�น ไมี่เป็็นท่ี�รีังเกี่ียจ ไมี่เป็็นท่ี�รีังเกี่ียจ

ความีข้้่น 5 ซึ่ิลิกี่า 20 ซึ่ิลิกี่า

ความีเป็็นกี่รีด้-ด้่าง (pH) 6.5 ถื่ง 8.5 ไมี่เกี่ิน 9.2

คุณลักษัณะท�งเคมี
(ห์น�วยู่ : มิลลิกรัม/ล่กบ�ศก์เด้ซิิเมต่ร)

ป็รีิมีาณูส่ารีท่ั�งหุ้มีด้ 500 1,500

เหุ้ล็กี่ 0.5 1.0

แมีงกี่านีส่ 0.3 0.5

เหุ้ล็กี่ และแมีงกี่านีส่ 0.5 1.0

ท่องแด้ง 1.0 1.5

ส่ังกี่ะส่ี 5.0 15

แคลเซึ่ียมี 75 200

แมีกี่นีเซึ่ียมี 50 150

ซึ่ัลเฟต 200 250

คลอไรีด้์ 250 600

ฟล้ออไรีด้์ 0.7 1.0

ไนเตรีต 45 45

อัลคิลเบนซึ่ินซึ่ัลโฟเนต 0.5 1.0

ฟีโนลิกี่ซึ่ับส่แตนซึ่์ 0.001 0.002

สั�รเป็นพิ่ิษั
(ห์น�วยู่ : มิลลิกรัม/ล่กบ�ศก์เด้ซิิเมต่ร)

ป็รีอท่ 0.001 -

ตะกี่ั�ว 0.05 -

อารี์เซึ่นิกี่ 0.05 -

ซึ่ีลีเนียมี 0.01 -

โครีเมีียมี 0.05 -

ไซึ่ยาไนด้์ 0.2 -

แคด้เมีียมี 0.01 -

บาเรีียมี 1.0 -

คุณลักษัณะท�งจุลชุีววิทยู่� 
(โคลีนีต่�อล่กบ�ศก์เซินต่ิเมต่ร)

แส่ตนด้ารี์ด้เพื้ลตเคานต์ 500 -

เอ็มีพื้ีเอ็น น�อยกี่ว่า 2.2 -

อีโคไล ไมี่มีี -
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เพื้ื�อใหุ้�มีั�นใจในค้ณูภาพื้ตามีมีาตรีฐานข้�างต�น บรีิษััท่ฯ ได้�ท่ำากี่ารีท่ด้ส่อบเพื้ื�อควบค้มีค้ณูภาพื้ในท่้กี่ข้ั�นตอนกี่ารีผู้ลิตตลอด้เวลา ตั�งแต่ 
กี่ารีเติมีส่ารีเคมีีจนถ่ืงกี่ารีรีีด้ตะกี่อน และส่่งจ่ายนำ�าป็รีะป็าจากี่โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า นอกี่จากี่นี� ยังได้�ส่่งตัวอย่างนำ�าใหุ้�กัี่บกี่รีมีอนามัียกี่รีะท่รีวงส่าธุารีณูส้่ข้          
เพื้ื�อท่ำากี่ารีตรีวจส่อบอย่างน�อยเด้ือนละ 1 ครีั�ง ตั�งแต่เรีิ�มีด้ำาเนินกี่ารีผู้ลิตเมีื�อวันท่ี�  5 มีกี่รีาคมี 2547 จนถื่งป็ัจจ้บัน เชี่นเด้ียวกี่ับกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิต     
ท่้กี่ข้ั�นตอนข้องบรีิษััท่ฯ จะถื้กี่ควบค้มีด้�วยคอมีพิื้วเตอรี์เป็็นรีะบบตรีวจส่อบและวิเครีาะหุ้์ข้�อมี้ลแบบ Realtime เรีียกี่ว่า SCADA (Supervisory 
Control And Data Acquisition) และมีีอาคารีส่ารีเคมีี (Chemical Building) ท่ี�ใชี�เกี่็บส่ารีเคมีีเพื้ื�อส่่งไป็ยังรีะบบผู้ส่มีส่ารีเคมีีโด้ยอัตโนมีัติ และ 
อาคารีส่ารีเคมีีด้ังกี่ล่าวตั�งอย้่แยกี่ต่างหุ้ากี่จากี่โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า

2.  ค่ณภาพื่การบริการ
 2.1 การประช้าส่มพ่ื่นธ์ุข้อม่ลิข�าวสาร 

  บรีิษััท่ฯ ตรีะหุ้นักี่ถื่งความีส่ำาคัญข้องกี่ารีส่ื�อส่ารีข้�อมี้ลไป็ยังล้กี่ค�าและผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็า ด้ังนี�
   1) กี่ารีป็รีะชี้มีกี่ับล้กี่ค�าโด้ยตรีง คือ กี่ป็ภ. แบบมีีวงรีอบป็รีะจำา โด้ยมีีวัตถื้ป็รีะส่งค์หุ้ลักี่ในกี่ารีติด้ตามีแผู้นกี่ารีวางท่่อข้ยายเข้ต                

กี่ารี จ่ายนำ�าป็รีะป็าข้อง กี่ป็ภ.เพืื้�อวางแผู้นกิี่จกี่รีรีมีกี่ารีตลาด้และใหุ้�กี่ารีส่นับส่น้นที่�เหุ้มีาะส่มีและส่อด้คล�องกัี่บกิี่จกี่รีรีมีข้อง กี่ป็ภ. 
ถื่งล้กี่ค�ากี่ล้่มีเป็้าหุ้มีายท่ี�จะเป็็นผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็ารีายใหุ้มี่ในอนาคต เพื้ื�อเป็็นกี่ารีข้ยายจำานวนผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็ารีายใหุ้มี่และป็รีิมีาณู         
กี่ารีจ่ายนำ�าป็รีะป็าในพืื้�นที่�เป้็าหุ้มีาย อาทิ่เช่ีน กี่ารีป็รีะชีาสั่มีพัื้นธ์ุใหุ้�กัี่บช้ีมีชีนเพืื้�อเข้�าเป็็นผู้้�รัีบบริีกี่ารีนำ�าป็รีะป็า และใหุ้�กี่ารีส่นับส่น้น          
กี่ป็ภ.ด้�านกี่ารีจัด้กี่ารีเหุ้ต้กี่ารีณู์พื้ิเศษั (Special Events) ในกี่ารีอำานวยความีส่ะด้วกี่เรีื�องกี่ารีจด้ท่ะเบียนเป็็นผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็า                 
นอกี่ส่ถืานท่ี�ใหุ้�กี่ับผู้้�อย้่อาศัยตามีชี้มีชีนต่างๆ ในพื้ื�นท่ี�เป็้าหุ้มีาย 

       2) กี่ารีเข้�าพื้บผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็า ซึ่่�งถืือเป็็นล้กี่ค�าท่างอ�อมี รีวมีถื่งล้กี่ค�ากี่ล้่มีเป็้าหุ้มีายท่ี�เป็็นผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็ารีายใหุ้มี่ท่ี�มีีแนวโน�มีกี่ารีใชี�        
นำ�าป็รีะป็าป็รีิมีาณูมีากี่ในอนาคตท่ั�งในภาคอ้ตส่าหุ้กี่รีรีมีและพื้าณูิชียกี่รีรีมี เพื้ื�อส่รี�างความีมีั�นใจและเน�นใหุ้�เหุ้็นถื่งค้ณูภาพื้ข้อง 
นำ�าป็รีะป็าท่ี�มีีความีส่ะอาด้ เพื้ียงพื้อ และต่อเนื�อง เพื้ื�อรีับท่รีาบป็ัญหุ้าและอ้ป็ส่รีรีคจากี่กี่ารีใชี�นำ�าป็รีะป็าในกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจท่ั�งใน
ภาคกี่ารีผู้ลิตและภาคพื้าณูิชียกี่รีรีมี โด้ยพิื้จารีณูาใหุ้�มีีรีายกี่ารีส่ง่เส่รีิมีกี่ารีข้ายตามีความีเหุ้มีาะส่มี เชี่น กี่ารีส่นับส่น้นเรีื�องกี่ารีข้อ
ป็รีับป็รี้งท่่อป็รีะป็าและมีิเตอรี์กี่ับผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็า เพื้ื�อกี่รีะต้�นใหุ้�เกี่ิด้กี่ารีใชี�นำ�าป็รีะป็ามีากี่ข้่�นในอนาคต

  3) ป็รีะชีาสั่มีพัื้นธ์ุผู่้านช่ีองท่างกี่ารีสื่�อส่ารีที่�เหุ้มีาะส่มี เช่ีน จด้หุ้มีายอิเล็กี่ท่รีอนิกี่ส์่ (E-mail) หุ้รืีอข้�อความีสั่�น (SMS) หุ้รืีอแอพื้พื้ลิเคชัี�น 
ไลน์ (Line) ใหุ้�กี่ับ กี่ป็ภ.หุ้รีือผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็าหุ้รีือผู้้�ป็รีะกี่อบกี่ารี เพื้ื�อใหุ้�เข้�าถื่งข้่าวส่ารีข้�อมี้ลท่ี�รีวด้เรี็วในกี่รีณูีท่ี�เกี่ิด้กี่ารีซึ่่อมีแซึ่มีหุ้รีือ
ซึ่่อมีบำาร้ีงท่่อป็รีะป็าที่�ส่่งผู้ลต่อกี่ารีจ่ายนำ�าป็รีะป็าไป็ยังผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็า ตลอด้จนส่ถืานกี่ารีณ์ูนำ�าและค้ณูภาพื้นำ�าดิ้บ เพืื้�อลด้ผู้ลกี่รีะท่บ            
ท่ี�จะเกี่ิด้ข้่�นในกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตส่ินค�าและบรีิกี่ารี

  4) กี่ารีป็รีะชีาส่ัมีพื้ันธุ์ข้�อมี้ลข้่าวส่ารีท่ี�มีีความีท่ันส่มีัย รีวด้เรี็ว และเลือกี่ใชี�เท่คโนโลยีส่ื�อใหุ้มี่ (News Media) ได้�อย่างเหุ้มีาะส่มี              
กี่ารีป็รีะชีาสั่มีพัื้นธ์ุมีีความีจำาเป็็นอย่างยิ�งที่�จะต�องร้ี�เท่คโนโลยีข้องช่ีองท่างกี่ารีสื่�อส่ารี ดั้งนั�นกี่ารีเรีียนร้ี�และกี่ารีป็รีะย้กี่ต์ใชี�เครืี�องมืีอ 
ในงานป็รีะชีาส่ัมีพื้ันธุ์ จ่งเป็็นหุ้ัวใจส่ำาคัญในกี่ารีส่ื�อส่ารี ส่่งผู้ลใหุ้�กี่ารีส่ื�อส่ารีมีีป็รีะส่ิท่ธุิภาพื้มีากี่ยิ�งข้่�น

  5) กี่ารีส่รี�างความีส่ัมีพื้ันธุ์อันด้ีกี่ับส่ื�อมีวลชีนต่างๆ อาท่ิเชี่น นักี่ข้่าว และนักี่หุ้นังส่ือพื้ิมีพื้์ เป็็นต�น เพื้ื�อเป็็นชี่องท่างในกี่ารีเผู้ยแพื้รี่ 
ข้่าวส่ารีและกี่ิจกี่รีรีมีข้องบรีิษััท่ฯ ไป็ส่้่ป็รีะชีาชีนในข้อบเข้ตท่ี�กี่ว�างข้วางมีากี่ยิ�งข้่�น 

 2.2 การสร้างค่ณภาพื่การให้้บริการ

  บริีษััท่ฯ พิื้จารีณูาแล�วเห็ุ้นว่า กี่ารีเป็็นผู้้�ป็รีะกี่อบกิี่จกี่ารีนำ�าป็รีะป็าที่�ดี้มิีใช่ีเพีื้ยงกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าที่�มีีค้ณูภาพื้เท่่านั�น แต่จะต�องใหุ้�ความี 
ส่ำาคัญต่อค้ณูภาพื้ข้องกี่ารีใหุ้�บรีิกี่ารีแกี่่ล้กี่ค�าและผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็าด้�วยเชี่นกี่ัน หุ้มีายถื่ง กี่ารีจัด้ส่่งนำ�าป็รีะป็าด้�วยป็รีิมีาณูและแรีงด้ันอย่างเพื้ียงพื้อ 
รีวมีถ่ืงความีต่อเนื�องในกี่ารีใหุ้�บริีกี่ารีเป็็นปั็จจัยส่ำาคัญที่�ส้่ด้ในกี่ารีเป็็นผู้้�ป็รีะกี่อบกิี่จกี่ารีนำ�าป็รีะป็า ดั้งนั�น บริีษััท่ฯ จ่งส่ามีารีถืด้ำาเนินกี่ารีใหุ้�บริีกี่ารีในปี็ 
2562 ได้�ด้ังนี�   

  1) กี่ารีป็ฏิบัติตามีมีาตรีฐานท่ี�รีะบ้ไว�ในส่ัญญาซึ่ื�อข้ายนำ�าป็รีะป็า
    ด้�านค้ณูภาพื้และความีส่ะอาด้ เป็็นไป็ตามีมีาตรีฐาน มีอกี่. 257 เล่มี 1-2521 รี�อยละ 100
      ด้�านความีเพื้ียงพื้อ โด้ยกี่ารีมีีแรีงด้ันนำ�าป็รีะป็าท่ี�ป็ลายท่่อจ่ายนำ�าป็รีะป็าแกี่่ กี่ป็ภ. ไมี่น�อยกี่ว่า 27 เมีตรีนำ�า รี�อยละ 100   
         ด้�านความีต่อเนื�องในกี่ารีจ่ายนำ�าป็รีะป็า รี�อยละ 99.97  
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		 2)	 การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำำ�าประปา
		 	 บริษััทฯ	ตระหน้ำักถึึงความสำาคัญต่อคุณภาพของน้ำำ�าประปาท่�ผลิตและการให้บริการแก่	 กปภ.	 รวมถึึงผ้้ใช้้น้ำำ�าประปาเป็น้ำอย่่างย่ิ�ง									

น้ำอกเหนื้ำอจากการควบคุมคุณภาพน้ำำ�าประปาทุกขั�น้ำตอน้ำใน้ำกระบวน้ำการผลิตแล้ว	บริษััทฯ	 ยั่งให้ความร่วมมือกับ	กปภ.	 ใน้ำการตรวจ								
ตัวอย่่างน้ำำ�าประปาท่�สุ่มเก็บมาจากผ้้ใช้้น้ำำ�าประปาใน้ำแต่ละพื�น้ำท่�โดย่ห้องปฎิิบัติการของบริษััทฯ	 เพื�อให้มั�น้ำใจว่าน้ำำ�าประปาท่�จ่าย่ไปย่ัง										
ผ้้ใช้้น้ำำ�าประปาท่�ปลาย่ทางยั่งคงม่คุณภาพเช่้น้ำเด่ย่วกับน้ำำ�าประปาท่�บริษััทฯ	ผลิตได้	และใน้ำขณะเด่ย่วกัน้ำบริษััทฯ	ยั่งให้บริการแก่ผ้้ใช้้	
น้ำำ�าประปาทั�วไป	 โดย่การให้คำาปรึกษัาหรือร้องขอใน้ำการตรวจสอบคุณภาพน้ำำ�าประปาท่�ปลาย่ทางผ้้ใช้้น้ำำ�าประปา	 โดย่ไม่คิดม้ลค่า	
ด้วย่ความเชื้�อมั�น้ำท่�ว่า	“คุณภาพน้ำำ�าประปาท่�ด่กว่า	ย่่อมน้ำำามาซึึ่�งคุณภาพช่้วิตท่�ด่ขึ�น้ำ”	โดย่แสดงปริมาณการ	จ่าย่น้ำำ�าประปาแก่	กปภ.
ใน้ำพื�น้ำท่�น้ำครปฐม-สมุทรสาคร	และพื�น้ำท่�ปทุมธาน้ำ่-รังสิต	ตั�งแต่	ปี	2550	-	2562	ตามกราฟท่�แสดงไว้ด้าน้ำล่าง			

ผลสำำ�รวจคว�มพึึงพึอใจของ กปภ. พ้ึ�นท่ี่�ปทุี่มธ�น่-รังสิำต

ปี 2559-2562 

กร�ฟแสำดงปริม�ณก�รจ่�ยนำ��ประป�แก่ กปภ. ในพ้ึ�นท่ี่�นครปฐม-สำมุที่รสำ�คร ปี 2550 - 2562

กร�ฟแสำดงปริม�ณก�รจ่�ยนำ��ประป�แก่ กปภ.ในพ้ึ�นท่ี่�ปทุี่มธ�น่-รังสิำต ปี 2550 - 2562 

ผลสำำ�รวจคว�มพึึงพึอใจของ กปภ. พ้ึ�นท่ี่�นครปฐม-สำมุที่รสำ�คร

ปี 2559-2562  
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3.  การปร่บปร่งแลิะพ่ื่ฒนากระบวนการที่ำางานของบริษ่ที่ฯ เพ่ื่�อตอบสนองความพึื่งพื่อใจของล่ิกค้าเพิื่�มข้�น
กี่ารีป็รีะเมีินผู้ลความีพื้่งพื้อใจข้องล้กี่ค�าส่ำาหุ้รีับกี่ารีใหุ้�บรีิกี่ารีข้องบรีิษััท่ฯ ป็ี 2562 ในพื้ื�นท่ี�นครีป็ฐมี-ส่มี้ท่รีส่าครี (TTW) และพื้ื�นท่ี�ป็ท่้มีธุานี-

รีังส่ิต (PTW) ได้�รีับคะแนนมีากี่กี่ว่าเป็้าหุ้มีายท่ี�กี่ำาหุ้นด้ท่้กี่หุ้ัวข้�อกี่ารีป็รีะเมีิน บรีิษััท่ฯ ยังคงมี้่งมีั�นพื้ัฒนากี่ารีใหุ้�บรีิกี่ารีล้กี่ค�าและผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็า   
ในท่้กี่ๆ มีิติ เพื้ื�อเป็็นกี่ารีรีักี่ษัารีะด้ับความีพื้่งพื้อใจข้องล้กี่ค�าและตอบส่นองความีคาด้หุ้วังข้องล้กี่ค�าอย่างไมี่หุ้ย้ด้นิ�ง บรีิษััท่ฯ ได้�กี่ำาหุ้นด้มีาตรีกี่ารี
ในกี่ารีป็รีับป็รี้งแกี่�ไข้กี่ารีด้ำาเนินงาน ด้ังนี�

ประเด็น วิัธีุกิ�รปรับปรุง พืั�นที�  ระยะเวัลั� สัถื�นะ

1. ด้้�นคุณภ�พิ่นำ��ประป�
     ความีต่อเนื�องในกี่ารี
       จ่ายนำ�าป็รีะป็า

     แรีงด้ันข้องนำ�าป็รีะป็า

 ติด้ตามีความีคืบหุ้น�ากี่ารีเป็ลี�ยนส่ายไฟใหุ้มี่เป็็น
   ส่ายหุ้้�มีฉนวนข้องกี่ารีไฟฟ้าส่่วนภ้มีิภาค (กี่ฟภ.) 
   บรีิเวณูถืนนเลียบคลองเป็รีมีและบรีิเวณูถืนนองค์กี่ารี
   บรีิหุ้ารีส่่วนตำาบลบ�านป็ท่้มี จนถื่งหุ้น�าวัด้ถืั�วท่อง 
   จังหุ้วัด้ป็ท่้มีธุานี เพื้ื�อท่ำาใหุ้�กี่ารีจ่ายไฟฟ้ามีีความีเส่ถืียรี
   ชี่วยแกี่�ไข้ป็ัญหุ้าไฟฟ้าด้ับ ลด้ผู้ลกี่รีะท่บและข้�อรี�องเรีียน
   จากี่ผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็า
 รีายงานผู้ลกี่ารีแกี่�ไข้แรีงด้ันนำ�าป็รีะป็าไหุ้ลอ่อนและความี

   ต่อเนื�องในกี่ารีจ่ายนำ�าป็รีะป็ารี่วมีกี่ับกี่ป็ภ.

PTW

PTW

ท้่กี่ไตรีมีาส่ 

ท้่กี่ครัี�ง

ติด้ตามีความีคืบหุ้น�า
กี่ับ กี่ฟภ.อย่างต่อเนื�อง

แล�วเส่รี็จ

2. ง�นด้้�นบริก�ร
     ความีครีบถื�วนข้องเอกี่ส่ารี
       ป็รีะกี่อบกี่ารีท่ำางาน
      ความีรีวด้เรี็วข้องข้�อมี้ล

     ความีถื้กี่ต�องข้องข้�อมี้ล

 จัด้ส่่งข้�อมี้ลท่างอีเมีล์พื้รี�อมีเอกี่ส่ารีป็รีะกี่อบกี่ารีท่ำางาน
   ใหุ้�ครีบถื�วน พื้รี�อมีส่่งเอกี่ส่ารีต�นฉบับท่างไป็รีษัณูีย์
 จัด้ส่่งข้�อมี้ลด้�านแรีงด้ันกี่ารีจ่ายนำ�าป็รีะป็าข้องบรีิษััท่ฯ 

   ใหุ้�กี่ับ กี่ป็ภ.ท่างไลน์กี่่อนเวลา 10.00 น.ข้องท่้กี่วัน 
 ป็รีะชี้มีหุ้ารีือรี่วมีกี่ันรีะหุ้ว่างบรีิษััท่ฯ กี่ับ  กี่ป็ภ. เกี่ี�ยวกี่ับ

   กี่ารีจัด้ท่ำาและตรีวจส่อบความีถื้กี่ต�องข้องข้�อมี้ล

TTW 

TTW

PTW

ท่้กี่ครีั�ง

ท่้กี่วัน

ท่้กี่ครีั�ง

จัด้ส่่งครีบถื�วน

ด้ำาเนินกี่ารีอย่างต่อเนื�อง

ด้ำาเนินกี่ารีตามีความี
ต�องกี่ารีข้องล้กี่ค�า

3. ก�รสันับสันุนกิจกรรมต่��งๆ 
   ขัอง กปภ.

 ด้ำาเนินกี่ารีเข้�าร่ีวมีกิี่จกี่รีรีมีหุ้รืีอใหุ้�กี่ารีส่นับส่น้นงบป็รีะมีาณู 
   นำ�าด้ื�มีบรีรีจ้ข้วด้ และกี่ารีส่นับส่น้นด้�านอื�นๆ ตามีความี
   เหุ้มีาะส่มี 

TTW ตามีท่ี�มีีกี่ารี
รี�องข้อหุ้รืีอตามี
แผู้นกี่ิจกี่รีรีมี
ล้กี่ค�าส่ัมีพื้ันธุ์

ด้ำาเนินกี่ารีตามี 
ผู้ลกี่ารีพื้ิจารีณูา
ข้องฝ่่ายบรีิหุ้ารี

บรีิษััท่ฯ ตรีะหุ้นักี่ถื่งความีส่ำาคัญข้องล้กี่ค�าข้อง กี่ป็ภ. หุ้รีือผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็า ซึ่่�งเป็็นผู้้�อ้ป็โภคบรีิโภคนำ�าป็รีะป็าผู้่านกี่ารีซึ่ื�อนำ�าป็รีะป็าจากี่ กี่ป็ภ. 
ในป็ัจจ้บันบรีิษััท่ฯ มีีหุ้น่วยงานด้้แลกี่ล้่มีล้กี่ค�าท่ี�ใชี�นำ�าป็รีะป็ารีายใหุ้ญ่ วัตถื้ป็รีะส่งค์เพื้ื�อรีับท่รีาบป็ัญหุ้าและส่รี�างความีรี่วมีมีือในกี่ารีแกี่�ไข้ป็ัญหุ้า
รี่วมีกี่ัน รีวมีถื่งกี่ารีส่รี�างความีส่ัมีพื้ันธุ์ท่ี�ด้ีรีะหุ้ว่างบรีิษััท่ฯ ล้กี่ค�า (กี่ป็ภ.) และผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็า เพื้ื�อเป็็นกี่ารีชี่วยแบ่งเบาภารีะกี่ารีท่ำางานข้อง กี่ป็ภ.   
โด้ยส่ามีารีถืแบ่งกี่ล้่มีผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็าออกี่เป็็น 3 กี่ล้่มี ได้�แกี่่ 1) ผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็าภาคอ้ตส่าหุ้กี่รีรีมี 2) ผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็าภาคพื้าณูิชียกี่รีรีมี และ                                
3) ผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็าภาคครีัวเรีือน ซึ่่�งได้�แส่ด้งจำานวนผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็าในพื้ื�นท่ี�นครีป็ฐมี-ส่มี้ท่รีส่าครี และพื้ื�นท่ี�ป็ท่้มีธุานี-รีังส่ิต ตั�งแต่ ป็ี 2555 - 2562 
ตามีกี่รีาฟด้�านล่าง   

จำานวนผ้่ใช้้นำ�าประปาในพ่ื่�นท่ี่�นครปฐม-สม่ที่รสาคร ปี 2555 - 2562
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จำานวนผ้่ใช้้นำ�าประปาในในพ่ื่�นท่ี่�ปท่ี่มธุาน่-ร่งสิต ปี 2555 - 2562
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4.  โครงการด้้านความร่บผิด้ช้อบต�อส่งคม เพื่่�อ  
ยักระด่้บค่ณภาพื่ชี้วิตของประช้าช้น 

ในป็ี 2562 บรีิษััท่ฯ ได้�จัด้ท่ำาโครีงกี่ารีด้�านความีรีับผู้ิด้ชีอบต่อ 
ส่ังคมีรี่วมีกี่ับ กี่ป็ภ. เพื้ื�อยกี่รีะด้ับค้ณูภาพื้ชีีวิตและความีเป็็นอย้่ข้อง         
ป็รีะชีาชีนในพื้ื �นท่ี �บรีิกี่ารีหุ้ลากี่หุ้ลายโครีงกี่ารี ซึ่่ �งได้�แส่ด้งข้�อมี้ล 
บางโครีงกี่ารีไว�ตามีข้�อมี้ลด้�านล่าง ด้ังนี�
 4.1 โครงการบริห้ารจ่ด้การนำ�าอยั�างร้่ค่ณค�า

  1) บรีิษััท่ฯ รี่วมีกี่ับ กี่ป็ภ. เข้ต 3 จัด้ท่ำาโครีงกี่ารี “บรีิหุ้ารี 
จัด้กี่ารีนำ�าอย่างรี้�ค้ณูค่า” (Demand Side Management : DSM) 
ต่อเนื�องเป็็นป็ีท่ี� 2 เพื้ื�อส่รี�างจิตส่ำาน่กี่ใหุ้�กี่ับเยาวชีนรี้่นใหุ้มี่ รีวมีถื่ง              
ป็รีะชีาชีนท่ั�วไป็ใหุ้�หุ้ันมีาป็รีับเป็ลี�ยนพื้ฤติกี่รีรีมีในชีีวิตป็รีะจำาวัน โด้ย       
กี่ารีใชี�ท่รีัพื้ยากี่รีนำ�าท่ี�มีีอย้่อย่างจำากี่ัด้ใหุ้�เกี่ิด้ความีค้�มีค่ามีากี่ท่ี�ส่้ด้ เพื้ื�อ
ลด้ป็ัญหุ้ากี่ารีข้าด้แคลนนำ�าในอนาคตได้�อย่างยั�งยืน โด้ยย่ด้หุ้ลักี่กี่ารี 
จัด้กี่ารีท่รัีพื้ยากี่รีนำ�า 3R คือ กี่ารีลด้กี่ารีใชี� (Reduce) กี่ารีใชี�ซึ่ำ�า (Reuse) 
และกี่ารีนำากี่ลับมีาใชี�ใหุ้มี่ (Recycle)

  ในปี็ 2562 ผู้้�บริีหุ้ารีและพื้นักี่งาน บริีษััท่ฯ และ กี่ป็ภ. เข้ต 3 
ลงพื้ื�นท่ี�วิท่ยาลัยนาฏศิลป็์ ส่ถืาบันบัญฑิตพื้ัฒนศิลป็์ จังหุ้วัด้นครีป็ฐมี 
โด้ยท่ำากี่ารีเป็ลี�ยนส้่ข้ภัณูฑ์ป็รีะหุ้ยัด้นำ�าฉลากี่สี่เขี้ยว และติด้ตั�งมีาตรีวัด้ 
ป็ริีมีาณูนำ�า เพืื้�อใชี�วัด้ป็ริีมีาณูกี่ารีใชี�นำ�าเป็รีียบเที่ยบรีะหุ้ว่างกี่ารีใชี�ส้่ข้ภัณูฑ์ 
แบบป็รีะหุ้ยัด้นำ�ากี่ับส่้ข้ภัณูฑ์รี้ป็แบบเด้ิมี จากี่กี่ารีส่่งเส่รีิมีใหุ้�มีีกี่ารีใชี� 
อ้ป็กี่รีณ์ูป็รีะหุ้ยัด้นำ�า และกี่ารีใชี�นำ�าตามีหุ้ลักี่กี่ารี 3R พื้บว่า อัตรีากี่ารีใชี�       
นำ�ากี่่อนกี่ารีเป็ลี�ยนอ้ป็กี่รีณู์ป็รีะหุ้ยัด้นำ�าเฉลี�ย 19 ลิตรีต่อครีั�ง และอัตรีา
กี่ารีใชี�นำ�าหุ้ลังกี่ารีเป็ลี�ยนอ้ป็กี่รีณู์ป็รีะหุ้ยัด้นำ�าเฉลี�ย 18 ลิตรีต่อครีั�ง ซึ่่�ง 
หุ้ลังจากี่เป็ลี�ยนอ้ป็กี่รีณู์ป็รีะหุ้ยัด้นำ�าแล�ว ส่่งผู้ลใหุ้�ส่ามีารีถืป็รีะหุ้ยัด้นำ�า 
ได้�รี�อยละ 7.84  

  นอกี่จากี่นี� บรีิษััท่ฯ ได้�เป็ิด้บ�านต�อนรีับคณูะนักี่ศ่กี่ษัาและ
บ้คลากี่รีจากี่วิท่ยาลัยนาฏศิลป์็ฯ เข้�าเยี�ยมีชีมีโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลน 
จังหุ้วัด้นครีป็ฐมี โด้ยมีีผู้้�บรีิหุ้ารีและพื้นักี่งานข้องบรีิษััท่ฯ และ กี่ป็ภ.  
เข้ต 3 รี่วมีกี่ันถื่ายท่อด้องค์ความีรี้�เกี่ี�ยวกี่ับท่ี�มีาและกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิต 
นำ�าป็รีะป็า พื้รี�อมีท่ั�งจัด้กี่ิจกี่รีรีมีส่่งเส่รีิมีกี่ารีป็รีะหุ้ยัด้นำ�าและวิธุีกี่ารี           
ป็รีะหุ้ยัด้นำ�าแบบง่ายใหุ้�กัี่บผู้้�เยี�ยมีชีมีได้�ร่ีวมีส่น้กี่และส่ามีารีถืนำาความีร้ี�      
ท่ี�ได้�กี่ลับไป็ป็ฏิบัติได้�จรีิงในชีีวิตป็รีะจำาวัน

  2) เมีื�อวันท่ี� 30 ส่ิงหุ้าคมี 2562 บรีิษััท่ฯ และ กี่ป็ภ. เข้ต 2 
และ กี่ป็ภ. ส่าข้าคลองหุ้ลวง ร่ีวมีกัี่นจัด้กิี่จกี่รีรีมีเดิ้นรีณูรีงค์ป็รีะหุ้ยัด้นำ�า 
ณู องค์กี่ารีพื้ิพื้ิธุภัณูฑ์วิท่ยาศาส่ตรี์แหุ้่งชีาติ ตำาบลคลองหุ้�า อำาเภอ 
คลองหุ้ลวง จังหุ้วัด้ป็ท่้มีธุานี วัตถื้ป็รีะส่งค์เพื้ื�อใหุ้�เกี่ิด้ความีรี่วมีมีือจากี่
ท้่กี่ภาคส่่วนในกี่ารีใชี�นำ�าอย่างป็รีะหุ้ยัด้ และใหุ้�เกิี่ด้ป็รีะโยชีน์ส้่งส้่ด้ เพืื้�อ
ใหุ้�ส่ามีารีถืมีีท่รีัพื้ยากี่รีนำ�าใชี�อย่างยั�งยืนตลอด้ไป็

  พื้รี�อมีท่ั�งจัด้ท่ำาส่ื�อป็รีะชีาส่ัมีพื้ันธุ์ใหุ้�ความีรี้�และรีณูรีงค์             
เรีื�องกี่ารีใชี�นำ�าอย่างรี้�ค้ณูค่าใหุ้�กี่ับนักี่ศ่กี่ษัาและบ้คลากี่รีในวิท่ยาลัย 
นาฏศิลป์็ฯ ได้�มีีความีตรีะหุ้นักี่ร้ี�เกีี่�ยวกัี่บกี่ารีใชี�นำ�าอย่างร้ี�ค้ณูค่ามีากี่ยิ�งข่้�น 
อีกี่ท่ั�งยังชี่วยเป็็นกี่รีะบอกี่เส่ียงเรีื�องกี่ารีป็รีะหุ้ยัด้นำ�าได้�อีกี่ชี่องท่างหุ้น่�ง
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 4.2 โครงการความร�วมม่อในการบริห้ารจ่ด้การนำ�าส่ญเส่ยั

  บรีษิัทั่ฯ ร่ีวมีกัี่บ กี่ป็ภ. จดั้ท่ำาโครีงกี่ารี “ความีร่ีวมีมืีอในกี่ารี 
บรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีนำ�าส่้ญเส่ียข้อง กี่ป็ภ.” เป็็นอีกี่หุ้น่�งโครีงกี่ารีท่ี�บรีิษััท่ฯ 
รี่วมีมีือกัี่บ กี่ป็ภ. วัตถื้ป็รีะส่งค์เพื้ื�อลด้ป็รีิมีาณูนำ�าส่้ญเส่ีย เพื้ิ�มีป็รีิมีาณู 
กี่ารีจำาหุ้น่ายนำ�าป็รีะป็า และกี่ารีควบค้มีอัตรีานำ�าส่้ญเส่ียได้�อย่างเป็็น 
รี้ป็ธุรีรีมี รีวมีท่ั�งเป็็นกี่ารีส่รี�างความีส่ัมีพื้ันธุ์อันด้ีในกี่ารีท่ำางานรี่วมีกี่ับ 
กี่ป็ภ. ซึ่่�งมีีโครีงกี่ารีย่อยท่ี�เรีิ�มีด้ำาเนินกี่ารีแล�ว ด้ังนี�

  1) โครงก�รคว�มร�วมมือต่รวจสัอบม�ต่รวัด้นำ��ประป� 
ขัองผ่้ใชุ้นำ��ประป�ร�ยู่ให์ญ�

   เมีื�อวันท่ี� 5 มีีนาคมี 2562 บรีิษััท่ฯ และ กี่ป็ภ. ส่าข้า 
อ�อมีน�อย ลงพืื้�นที่�ร่ีวมีกิี่จกี่รีรีมีท่ด้ส่อบความีเที่�ยงตรีงมีาตรีวัด้นำ�าป็รีะป็า 
ข้องผู้้�ใชี�นำ �ารีายใหุ้ญ่ ท่ั�งนี� ได้�ท่ำากี่ารีตรีวจส่อบมีาตรีวัด้นำ�าป็รีะป็า 
จำานวนท่ั�งหุ้มีด้ 21 มีาตรี ตรีวจพื้บมีาตรีวัด้นำ�าป็รีะป็าท่ี�เส่ื�อมีส่ภาพื้ 
จำานวน 10 มีาตรี และมีาตรีวัด้นำ�าป็รีะป็าท่ี�ชีำารี้ด้ จำานวน 1 มีาตรี ซึ่่�ง         
ส่่งผู้ลใหุ้�เกี่ิด้นำ�าส่้ญเส่ียในรีะบบจำาหุ้น่ายข้อง กี่ป็ภ. บรีิษััท่ฯ จ่งได้� 
ป็รีะส่านข้�อม้ีลดั้งกี่ล่าวใหุ้� กี่ป็ภ.เพืื้�อด้ำาเนินกี่ารีเป็ลี�ยนมีาตรีวัด้นำ�าป็รีะป็า
แล�วเส่ร็ีจ จำานวน 8 มีาตรี ส่่งผู้ลใหุ้�กัี่บ กี่ป็ภ.มีีป็ริีมีาณูจำาหุ้น่ายนำ�าป็รีะป็า
ท่ี�เพื้ิ�มีข้่�น 4,800 ล้กี่บาศกี่์เมีตรีต่อเด้ือน และป็รีิมีาณูนำ�าส่้ญเส่ียข้อง 
กี่ป็ภ. ลด้ลง

 4.3 โครงการบ้านม่�นคงเม่องศึาลิายัา

บรีิษััท่ฯ รี่วมีกี่ับ กี่ป็ภ.ส่าข้าอ�อมีน�อย ท่ำากี่ารีข้ยายเข้ตพื้ื�นท่ี�วาง 
ท่่อนำ�าป็รีะป็าในโครีงกี่ารีบ�านมัี�นคงตามีนโยบายข้องรัีฐบาลในกี่ารีแกี่�ไข้ 
ป็ัญหุ้าท่ี�อย้่อาศัยข้องผู้้�มีีรีายได้�น�อย เพื้ื�อยกี่รีะด้ับค้ณูภาพื้ชีีวิตข้อง 
ชี้มีชีนใหุ้�ด้ีข้่�น คือ กี่ารีส่รี�างบ�าน ส่รี�างชี้มีชีน ส่รี�างส่ังคมีไป็ด้�วยกี่ัน ซึ่่�งมีี
ค้ณูค่ามีากี่กี่ว่ากี่ารีส่รี�างบ�านท่ั�วไป็

 เมีื�อวันท่ี� 9 ต้ลาคมี 2562 บรีิษััท่ฯ และ กี่ป็ภ.ส่าข้าอ�อมีน�อย            
ลงพื้ื�นท่ี�ส่ำารีวจกี่ารีวางท่่อข้องโครีงกี่ารีบ�านมีั�นคง โด้ยมีีครีัวเรีือนท่ั�งส่ิ�น 
จำานวน 60 หุ้ลังคาเรีือน จากี่กี่ารีด้ำาเนินงานส่่งผู้ลใหุ้�เกี่ิด้กี่ารีพื้ัฒนา          
ความีมีั�นคงในชี้มีชีนฐานรีากี่ข้องตำาบลศาลายา จังหุ้วัด้นครีป็ฐมี                 
ส่่งผู้ลใหุ้�มีีป็รีิมีาณูกี่ารีใชี�นำ�าป็รีะป็าเพื้ิ�มีข้่�น 700 ล้กี่บาศกี่์เมีตรีต่อเด้ือน

  2) โครงก�รสัำ�รวจห์�ท�อแต่กห์รือท�อรั�ว โด้ยู่ใชุ้เครื�องมือ 
Acoustic Rod

เมีื�อวันท่ี� 7 มีีนาคมี 2562 บรีิษััท่ฯ และ กี่ป็ภ.เรีิ�มีต�นโครีงกี่ารี 
ส่ำารีวจหุ้าท่่อแตกี่หุ้รีือท่่อรีั�ว โด้ยใชี�เครีื�องมีือ Acoustic Rod ซึ่่�งเป็็น           
เครีื�องมีือส่ำาหุ้รีับส่ำารีวจหุ้าท่่อแตกี่หุ้รีือท่่อรีั�ว ซึ่่�งบรีิษััท่ฯ ได้�มีอบใหุ้�กี่ับ 
กี่ป็ภ. เข้ต 3 เป็็นจำานวน 100 เครีื�อง เนื�องจากี่ในป็ัจจ้บัน กี่ป็ภ.แต่ละ 
ส่าข้ามีีหุ้น�าท่ี�ในกี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีนำ�าส่้ญเส่ียด้�วยตนเอง จ่งจำาเป็็นต�อง
มีีทั่กี่ษัะและอ้ป็กี่รีณ์ูที่�เป็็นเครืี�องมืีอส่ำาคัญ เพืื้�อนำาไป็ใชี�ในกี่ารีป็ฏิบัติงาน

ด้�านกี่ารีบริีหุ้ารีจัด้กี่ารีนำ�าส้่ญเสี่ย วัตถ้ืป็รีะส่งค์เพืื้�อส่่งเส่ริีมีและส่นับส่น้น
ใหุ้�บ้คลากี่รีข้อง กี่ป็ภ. มีีท่ักี่ษัะความีรี้�และความีพื้รี�อมีในกี่ารีลงพื้ื�นท่ี� 
ส่ำารีวจท่่อแตกี่หุ้รีือท่่อรีั�ว เพื้ื�อเพื้ิ�มีป็รีะส่ิท่ธุิภาพื้ในกี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารี           
นำ�าส่้ญเส่ียและใหุ้�บรีิกี่ารีนำ�าป็รีะป็าแกี่่ป็รีะชีาชีนต่อไป็
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ความีท่�าท่ายข้องธุ้รีกี่ิจส่ัมีป็ท่านผู้ลิตนำ �าป็รีะป็าใหุ้�กี่ับหุ้น่วยงานภาครีัฐในป็ัจจ้บันข้่ �นอย้ ่กี่ับหุ้ลายป็ัจจัย อาท่ิเชี่น ภาวะภัยแล�ง 
กี่ฎหุ้มีายและนโยบายภาครัีฐ รีวมีถ่ืงทิ่ศท่างและแนวโน�มีความีต�องกี่ารีใชี�นำ�าป็รีะป็าข้องป็รีะชีาชีน ส่่งผู้ลใหุ้�บริีษััท่ฯ ต�องด้ำาเนินกี่ารีก่ี่อส่รี�างข้ยายกี่ำาลัง 
กี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าแหุ่้งใหุ้ม่ีที่�โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็ากี่รีะท่้่มีแบน จังหุ้วัด้ส่ม้ีท่รีส่าครี ปั็จจ้บันด้ำาเนินกี่ารีแล�วเส่ร็ีจ โด้ยมีีกี่ำาลังกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าเรีิ�มีต�น 
100,000 ล้กี่บาศกี่์เมีตรีต่อวัน และส่ามีารีถืข้ยายกี่ำาลังกี่ารีผู้ลิตได้�ส่้งส่้ด้ถื่ง 400,000 ล้กี่บาศกี่์เมีตรีต่อวัน ซึ่่�งมีีกี่ารีออกี่แบบงานโครีงส่รี�าง 
รีองรัีบกี่ารีข้ยายกี่ำาลังกี่ารีผู้ลิตแล�ว เพืื้�อเป็็นแหุ้ล่งผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าส่ำารีองข้องบริีษััท่ฯ และรีองรัีบความีต�องกี่ารีใชี�นำ�าป็รีะป็าข้องป็รีะชีาชีนที่�มีีแนวโน�มี  
เพื้ิ�มีข้่�นอย่างต่อเนื�อง 

บรีิษััท่ฯ ได้�นำาเท่คโนโลยีกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าท่ี�ท่ันส่มีัยท่ี�ส่้ด้และเป็็นมีาตรีฐานท่ี�ได้�รีับกี่ารียอมีรีับในรีะด้ับส่ากี่ล โด้ยกี่ารีนำาเท่คโนโลยี 
“เมีมีเบรีน” มีาใชี�ในกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าที่�โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็ากี่รีะท่้่มีแบน จังหุ้วัด้ส่ม้ีท่รีส่าครี ซ่ึ่�งใชี�รีะบบกี่ารีกี่รีองแบบ Ultra Filtration (UF) 
และใชี�เท่คโนโลยี “เมีมีเบรีน” (Membrane) ในกี่ารีกี่รีองแยกี่ข้องแข้็งแข้วนลอยหุ้รีือข้องแข้็งละลายออกี่จากี่ข้องเหุ้ลว โด้ยกี่ารีส่้บอัด้นำ�าด้ิบ  
ผู้่านเยื�อเมีมีเบรีนท่ี�มีีชี่องเป็ิด้ (Pore Size) ข้นาด้เล็กี่มีากี่เพื้ียง 0.01 ไมีครีอน ซึ่่�งส่ามีารีถืข้จัด้ส่ิ�งป็นเป็ื�อน เชีื�อโรีค ไวรีัส่ และแบคท่ีเรีียได้�อย่างมีี 
ป็รีะส่ิท่ธุิภาพื้ ส่่งผู้ลใหุ้�ได้�นำ�าป็รีะป็าท่ี�มีีค้ณูภาพื้ ส่ะอาด้ และป็ลอด้ภัยกี่ว่าเด้ิมี รีวมีท่ั�งยังส่ามีารีถืลด้กี่ารีใชี�ส่ารีเคมีีในกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตได้�อีกี่ด้�วย 
ซึ่่�งเมีมีเบรีนนับเป็็นเท่คโนโลยีมีาตรีฐานรีะด้ับโลกี่เชี่นเด้ียวกี่ับท่ี�ใชี�ในส่หุ้รีัฐอเมีรีิกี่า ส่ิงคโป็รี์ และส่หุ้ภาพื้ย้โรีป็ นับได้�ว่าโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็ากี่รีะท่้่มี
แบนเป็็นโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าเชิีงพื้าณิูชีย์ข้นาด้ใหุ้ญ่ที่�ส้่ด้ในป็รีะเท่ศไท่ยที่�เลือกี่ใชี�กี่ารีกี่รีองแบบ  Ultra Filtration (UF) ซ่ึ่�งส่ามีารีถืตอบส่นองความีต�องกี่ารี 
ใชี�นำ�าป็รีะป็าข้องภาคอ้ตส่าหุ้กี่รีรีมี พื้าณูิชียกี่รีรีมี และครีัวเรีือนได้�อย่างเต็มีป็รีะส่ิท่ธุิภาพื้ โด้ยมีีภาพื้เท่คโนโลยีกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า “เมีมีเบรีน”         
ข้องโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็ากี่รีะท่้่มีแบนตามีภาพื้ด้�านล่าง

นอกี่จากี่นี� บรีิษััท่ฯ ยังส่่งเส่รีิมีความีคิด้รีิเรีิ�มีส่รี�างส่รีรีค์และกี่ารีพื้ัฒนานวัตกี่รีรีมีภายในบรีิษััท่ฯ โด้ยกี่ารีจัด้กี่ิจกี่รีรีมีไคเซึ่น (Kaizen)                      
วัตถื้ป็รีะส่งค์เพื้ื�อพื้ัฒนาป็รีับป็รี้งกี่รีะบวนกี่ารีท่ำางานใหุ้�มีีป็รีะส่ิท่ธุิภาพื้มีากี่ยิ�งข้่�น ส่อด้คล�องตามีค้ณูค่าองค์กี่รีท่ี�กี่ำาหุ้นด้ไว� 3 ด้�าน ด้ังนี� 

1) พื้ัฒนาและป็รีับป็รี้งอย่างต่อเนื�อง (Continuous Improvement)
2) ท่ำางานเชีิงรี้กี่ด้�วยความีคิด้รีิเรีิ�มี (Proactive & Initiative)
3) ท่ำางานเป็็นท่ีมี (Teamwork) 

นว่ตกรรมแลิะเที่คโนโลิย่ั 
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ร�ยกิ�ร ก่ิอน หุ้ลััง เพิั�มข้้�น/ลัดลัง (ร�อยลัะ)

1. ความีเส่ี�ยงตกี่จากี่ท่ี�ส่้ง ส่้ง ไมี่มีีความีเส่ี�ยง ลด้ลง รี�อยละ 100

2. ข้ั�นตอนกี่ารีป็ฏิบัติงาน 5 ข้ั�นตอน 4 ข้ั�นตอน ลด้ลง รี�อยละ 20

3. งบป็รีะมีาณูบำารี้งรีักี่ษัา 5,000 บาท่ 500 บาท่ ลด้ลง รี�อยละ 90

ร�ยกิ�ร ก่ิอน หุ้ลััง เพิั�มข้้�น/ลัดลัง (ร�อยลัะ)

1. ข้ั�นตอนในกี่ารีท่ำาส่ำารีวจ 8 ข้ั�นตอน 4 ข้ั�นตอน ลด้ลงรี�อยละ 50

2. รีะยะเวลากี่ารีส่ำารีวจ 12 วัน 5 วัน ลด้ลงรี�อยละ 58

3. ข้�อมี้ลครีบถื�วน รี�อยละ 60 รี�อยละ 100 เพื้ิ�มีข้่�นรี�อยละ 40

4. ค่าใชี�จ่ายในกี่ารีพื้ิมีพื้์ 11 บาท่ต่อครีั�ง ไมี่มีีค่าใชี�จ่าย ลด้ลงรี�อยละ 100

ขั้้�นตอนการแขั้วนผ้้ากรวย อุปกรณ์์วาล์์วเปิด ปิดเพื่่�อระบายนำ�าแล์ะตะกอน

ในป็ี 2562 มีีผู้ลงานไคเซึ่นข้องพื้นักี่งานท่ี�ได้�รีับกี่ารีพื้ิจารีณูาคัด้เลือกี่ใหุ้�มีีความีโด้ด้เด้่นด้�านนวัตกี่รีรีมีในกี่รีะบวนกี่ารีท่ำางานหุ้ลากี่หุ้ลาย 
โครีงกี่ารีด้ังแส่ด้งตามีข้�อมี้ลด้�านล่าง

โครงการ “ปลิอด้ภ่ยั ห้ายัห้�วง”
กี่ารีป็ฏิบัติงานตามีแผู้นกี่ารีบำารี้งรีักี่ษัาเกี่ี�ยวกี่ับรีะบบถืังตกี่ตะกี่อน (Clarifier Tank) ส่ำาหุ้รีับข้ั�นตอนกี่ารีแข้วนผู้�ากี่รีวยต�องมีีพื้นักี่งานข้่�นไป็

ป็ฏิบัติงานบนที่�ส้่ง ซ่ึ่�งมีีความีเสี่�ยงที่�จะเกิี่ด้อันตรีายในกี่ารีตกี่จากี่ที่�ส้่ง พื้นักี่งานจ่งร่ีวมีกัี่นคิด้ค�นนวัตกี่รีรีมีเพืื้�อลด้ความีเสี่�ยงในกี่ารีป็ฏิบัติงานดั้งกี่ล่าว  
วัตถื้ป็รีะส่งค์เพื้ื�อลด้ความีเส่ี�ยงกี่ารีตกี่จากี่ท่ี�ส่้ง ลด้ข้ั�นตอนกี่ารีป็ฏิบัติงาน และลด้ค่าใชี�จ่ายจากี่กี่ารีซึ่่อมีบำารี้ง

 กี่ารีด้ำาเนินงานหุ้ลังจากี่ป็รีะด้ิษัฐ์อ้ป็กี่รีณู์วาล์วเป็ิด้ป็ิด้เพื้ื�อรีะบายนำ�าและตะกี่อนออกี่จากี่กี่รีวย ส่่งผู้ลใหุ้�ไมี่จำาเป็็นต�องป็ฏิบัติงานในข้ั�นตอน
กี่ารีแข้วนผู้�ากี่รีวยอีกี่ และไมี่มีีกี่ารีป็ฏิบัติงานบนท่ี�ส่้ง ส่ามีารีถืลด้ความีเส่ี�ยงท่ี�จะเกี่ิด้อันตรีายในกี่ารีตกี่จากี่ท่ี�ส่้งลงได้� 

ตารางเปรียับเท่ี่ยับผลิการด้ำาเนินงานก�อน-ห้ล่ิง

โครงการ “แค�คลิิกง�ายัๆ ค่ณที่ำาได้้”
บรีิษััท่ฯ มีีกี่ารีส่ำารีวจพื้นักี่งานเข้�ารี่วมีกี่ิจกี่รีรีมีและมีีกี่ารีป็รีะชีาส่ัมีพื้ันธุ์เป็็นป็รีะจำา ซึ่่�ง

ข้ั�นตอนกี่ารีส่ำารีวจข้�อมี้ลในอดี้ตมีีความีล่าชี�า อาท่ิเชี่น ข้ั�นตอนกี่ารีส่ำารีวจส่่งผู้ลใหุ้�เส่ียเวลา 
ในกี่ารีป็ฏิบัติงาน ใชี�เวลาในกี่ารีส่ำารีวจและรีวบรีวมีข้�อมี้ลนาน ข้�อมี้ลส่้ญหุ้าย ข้�อมี้ล 
ไมี่ครีบถื�วน และส่ิ�นเป็ลืองค่าใชี�จ่ายในกี่ารีพื้ิมีพื้์เอกี่ส่ารี พื้นักี่งานจ่งได้�รี่วมีกี่ันคิด้ค�นวิธุีกี่ารี
ในกี่ารีด้ำาเนินกี่ารีใหุ้�รีวด้เรี็วข้่�น วัตถื้ป็รีะส่งค์เพื้ื�อลด้ข้ั�นตอนและเวลาในกี่ารีท่ำากี่ารีส่ำารีวจ 
ข้�อมี้ล ข้�อมี้ลถื้กี่ต�องครีบถื�วนไมี่ส่้ญหุ้าย และลด้ค่าใชี�จ่ายในกี่ารีพื้ิมีพื้์เอกี่ส่ารี

 ด้ำาเนินงานโด้ยกี่ารีใชี�ฟีเจอร์ี Poll ในไลน์กี่ล่้มี โด้ยกี่ารีส่รี�างกี่ารีโหุ้วตเป็็นแบบส่ำารีวจ ซ่ึ่�งไม่ีมีีค่าใชี�จ่ายในกี่ารีด้ำาเนินงาน และมีีป็รีะสิ่ท่ธิุภาพื้ 
ในกี่ารีส่ื�อส่ารีมีากี่กี่ว่าเด้ิมี 

ตารางเปรียับเท่ี่ยับผลิการด้ำาเนินงานก�อน-ห้ล่ิง
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ความสำาเร็จที่างเศึรษฐกิจ

ร�ยกิ�ร ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560    ปี 2561 ปี 2562  หุ้น่วัย

ยอด้ข้ายส่้ท่ธุิ 5,574,486,970 5,499,089,046 5,747,448,016 5,948,536,254 6,165,591,032 บาท่

EBITDA  (กี่ำาไรีกี่่อน
หุ้ักี่ด้อกี่เบี�ย ภาษัี 
ค่าเส่ื�อมีรีาคา และอื�นๆ)

4,514,658,359 4,429,425,658 4,699,899,949 4,910,525,378 5,269,752,426 บาท่

กี่ำาไรีส่้ท่ธุิ 2,697,603,524 2,492,486,565 2,680,751,538 2,860,903,791 3,147,333,971 บาท่

กี่ำาไรีส่้ท่ธุิต่อหุ้้�น 0.67 0.62 0.67 0.71  0.78 บาท่

อัตรีาผู้ลตอบแท่น
จากี่ส่ินท่รีัพื้ย์

10.12 9.67 11.52 12.26  13.59 รี�อยละ

อัตรีาผู้ลตอบแท่น
ส่่วนข้องผู้้�ถืือหุ้้�น

23.60 21.61 22.57 23.14 23.98 รี�อยละ

การกระจายัม่ลิค�าส่�ผ้่ม่ส�วนได้้ส�วนเส่ยั

กิ�รกิระจ�ยมูลัค่�สู่ัผู�ถืือหุุ้�นข้อง TTW

เงินป็ันผู้ลแกี่่ผู้้�ถืือหุ้้�น 
(เฉพื้าะ ป็ี 2562 ครี่�งป็ีแรีกี่)

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

เงินป็ันผู้ลต่อหุ้้�น 
(เฉพื้าะ ป็ี 2562 ครี่�งป็ีแรีกี่)

0.60 0.60 0.60 0.60 0.30 บาท่/หุ้้�น

กิ�รลังทุนด��นบุคลั�กิรข้อง TTW แลัะแลัะบริษััทย่อย

ผู้ลตอบแท่นพื้นักี่งาน 
(เงินเด้ือน ค่าแรีง ค่าพื้ัฒนา
พื้นักี่งาน และอื�นๆ)

137.15 146.66 157.13 140.03 149.42 ล�านบาท่

ผู้ลตอบแท่นผู้้�บรีิหุ้ารี 29,327,174 35,128,821 33,025,591 26,098,201 26,569,376 บาท่

กิ�รลังทุนด��นชุมชนแลัะสัังคมข้อง TTW แลัะแลัะบริษััทย่อย

กี่ารีบรีิจาค และส่่วนพื้ัฒนา
ชี้มีชีน

10,972,259 11,340,827.77 41,298,352 6,468,125.60 15,371,569.54 บาท่

กี่ารีด้้แลส่ิ�งแวด้ล�อมี 4,283,354 1,733,857.50 1,161,395 1,741,155.00 12,753,618.20 บาท่

มูลัค่�กิ�รลังทุนด��นสั�ธุ�รณูปโภคแลัะสันับสันุนอื�นๆ ข้อง TTW แลัะแลัะบริษััทย่อย

กี่ารีลงท่้นด้�านส่าธุารีณู้ป็โภค
และกี่ารีส่นับส่น้นอื�นๆ 

810.49 1,652.53 349.53 20.89 140.07 ล�านบาท่

มูลัค่�ท�งเศรษัฐกิิจอื�นๆ ข้อง TTW

ต�นท่้นท่างกี่ารีเงิน 549,509,077 433,178,951 407,025,029 371,677,534 304,542,661 บาท่

ภาษัีท่ี�จ่ายใหุ้�รีัฐบาล 378,267,296 606,667,937 632,221,086 616,091,619  696,977,417 บาท่
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การด่้แลิพื่น่กงานแลิะพ่ื่ฒนาบ่คลิากร

ความสำาค่ญของพื่น่กงาน
บริีษััท่ฯ ตรีะหุ้นักี่และใหุ้�ความีส่ำาคัญต่อพื้นักี่งาน โด้ยถืือว่าพื้นักี่งาน 

เป็็นท่รัีพื้ยากี่รีที่�มีีค่าข้ององค์กี่รีและเป็็นหัุ้วใจส่ำาคัญในกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกิี่จ 
ใหุ้�ป็รีะส่บความีส่ำาเร็ีจตามีเป้็าหุ้มีายองค์กี่รี บริีษััท่ฯ ได้�กี่ำาหุ้นด้นโยบาย 
ในกี่ารีพื้ัฒนาพื้นักี่งานใหุ้�เป็็นผู้้�ท่ี�มีีความีเชีี�ยวชีาญในกี่ารีท่ำางานอย่าง
มีืออาชีีพื้ มีีค้ณูธุรีรีมีและจรีิยธุรีรีมีในกี่ารีป็ฏิบัติงานด้�วยความีซึ่ื�อส่ัตย์
ส่้จรีิต ความีรีับผู้ิด้ชีอบ และมีีจรีรียาบรีรีณูในวิชีาชีีพื้ข้องตนเอง เพื้ื�อ          
รีักี่ษัาป็รีะโยชีน์ส่้งส่้ด้ข้ององค์กี่รีรีวมีถื่งผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเส่ียท่้กี่ภาคส่่วน 
บรีิษััท่ฯ มี้่งหุ้วังใหุ้�พื้นักี่งานนำาท่ักี่ษัะความีรี้�ความีส่ามีารีถืมีาพื้ัฒนา          
ต่อยอด้กี่ารีผู้ลิตส่ินค�าและบรีิกี่ารีใหุ้�ได้�ตามีมีาตรีฐานค้ณูภาพื้และ  
ส่อด้คล�องตามีความีต�องกี่ารีข้องล้กี่ค�า ควบค้่ไป็กี่ับกี่ารีเติบโตท่าง 
เศรีษัฐกี่ิจอย่างยั�งยืนข้ององค์กี่รี

โลกี่ธุ้รีกิี่จปั็จจ้บันมีีกี่ารีแข่้งขั้นกัี่นอย่างร้ีนแรีง มีีกี่ารีเป็ลี�ยนแป็ลง 
อย่างรีวด้เรี็วและมีีความีไมี่แน่นอน ส่่งผู้ลใหุ้�พื้นักี่งานต�องตื�นตัวและ  
พื้รี�อมีที่�จะตอบส่นองทิ่ศท่างธุ้รีกิี่จที่�มีีกี่ารีเป็ลี�ยนแป็ลงอย่้เส่มีอ บริีษััท่ฯ 
จ่งส่รี�างความีคล่องตัวในกี่ารีเรีียนร้ี�ข้องพื้นักี่งานใหุ้�ส่ามีารีถืเรีียนร้ี�ทั่กี่ษัะ 
และความีร้ี�ใหุ้ม่ีๆ ได้�ตลอด้เวลาท้่กี่ส่ถืานกี่ารีณ์ู โด้ยกี่ารีส่นับส่น้นปั็จจัย 
พื้ื�นฐานในกี่ารีเรีียนรี้�ใหุ้�รีวด้เรี็ว มีีป็รีะส่ิท่ธุิภาพื้ และป็รีะส่ิท่ธุิผู้ลส่้งส่้ด้  

เป้าห้มายั
บรีิษััท่ฯ ได้�กี่ำาหุ้นด้เป็้าหุ้มีายกี่ารีจัด้ใหุ้�มีีกี่ารีอบรีมีตามีแผู้นกี่ารี

อบรีมีป็รีะจำาป็ี รี�อยละ 100 

กลิย่ัที่ธ์ุการด้ำาเนินงาน 
บรีิษััท่ฯ ได้�กี่ำาหุ้นด้ใหุ้�ฝ่่ายท่รีัพื้ยากี่รีบ้คคลและธุ้รีกี่ารีรี่วมีกี่ับ             

ผู้้�บรีิหุ้ารีแต่ละส่ายงานรี่วมีกี่ันพื้ิจารีณูาคัด้เลือกี่หุ้ลักี่ส่้ตรีท่ี�มีีความี             
เหุ้มีาะส่มีและมีีความีจำาเป็็นต่อบ้คลากี่รีแต่ละส่ายงาน และด้ำาเนินกี่ารี 
จัด้ท่ำาแผู้นกี่ารีอบรีมีป็รีะจำาป็ี  

การบริห้ารจ่ด้การ 
1. จัด้ท่ำาแผู้นงานในกี่ารีด้ำาเนินงาน โด้ยกี่ารีกี่ำาหุ้นด้หุ้ลักี่ส่้ตรี 

ป็รีะจำาเด้ือน
2.  จัด้ส่่งพื้นักี่งานที่�มีีความีเหุ้มีาะส่มีในแต่ละหุ้ลักี่ส้่ตรีเข้�าร่ีวมี

อบรีมีตามีแผู้นท่ี�กี่ำาหุ้นด้ไว�

ผลิการด้ำาเนินงาน  
บรีิษััท่ฯ จัด้อบรีมีตามีแผู้นกี่ารีอบรีมีป็รีะจำาป็ี 2562 ได้�รี�อยละ 

87.50

การจ้างงานแลิะการเคารพื่สิที่ธิุมน่ษยัช้น 
บรีิษััท่ฯ ใหุ้�ความีส่ำาคัญต่อกี่ารีจ�างงานและป็ฏิบัติต่อพื้นักี่งาน 

อย่างเส่มีอภาคและเป็็นธุรีรีมีในท่้กี่กี่รีะบวนกี่ารีด้ำาเนินงาน อาท่ิเชี่น 
กี่ารีส่รีรีหุ้า กี่ารีจ่ายค่าตอบแท่น เวลาท่ำางานและวันหุ้ย้ด้ กี่ารีฝ่ึกี่อบรีมี 
และกี่ารีพัื้ฒนาบ้คลากี่รี กี่ารีวางแผู้นความีกี่�าวหุ้น�าและสื่บท่อด้ตำาแหุ้น่ง 
และกี่ารีป็รีะเมิีนผู้ลกี่ารีป็ฏิบัติงาน เป็็นต�น โด้ยย่ด้มัี�นต่อกี่ารีมีีค้ณูธุรีรีมี 
และความีมีีมีน้ษัยธุรีรีมีในกี่ารีจ�างงานและด้้แลพื้นักี่งาน ไม่ีมีีข้�อยกี่เว�น 
ในเรืี�องถิื�นกี่ำาเนิด้ เชืี�อชีาติ ศาส่นา เพื้ศ ส่ถืานภาพื้กี่ารีส่มีรีส่ ภาษัา หุ้รืีอ 
ตำาแหุ้น่ง ไม่ีส่นับส่น้นกี่ารีใชี�แรีงงานเด็้กี่ กี่ารีค�ามีน้ษัย์ และไม่ีส่นับส่น้น 
แนวท่างกี่ารีท่้จรีิตและคอรี์รีัป็ชีั�นท่้กี่รี้ป็แบบ ด้�วยเล็งเหุ้็นค้ณูค่าข้อง        
พื้นักี่งานว่าจะเป็็นแรีงข้ับเคลื�อนองค์กี่รีใหุ้�มีีความีเติบโตอย่างยั�งยืน        
หุ้ากี่พื้นักี่งานเหุ้ล่านั�นได้�รัีบกี่ารีป็ฏิบัติและด้้แลจากี่องค์กี่รีอย่างเส่มีอภาค 
และเป็็นธุรีรีมี รีวมีถื่งกี่ารีเคารีพื้ในศักี่ด้ิ�ศรีีความีเป็็นมีน้ษัย์และส่ิท่ธุิ 
มีน้ษัยชีน ซึ่่ �งเป็็นส่ิท่ธุิข้ั �นพื้ื �นฐานในกี่ารีป็ฏิบัติต่อพื้นักี่งานอย่าง 
เท่่าเที่ยมีกัี่น บริีษััท่ฯ ได้�กี่ำาหุ้นด้เป้็าหุ้มีายกี่ารีด้ำาเนินงานด้�านกี่ารีเคารีพื้  
ส่ิท่ธุิมีน้ษัยชีน ด้ังนี�

1.  องค์กี่รีต�นแบบด้�านกี่ารีเคารีพื้สิ่ท่ธิุมีน้ษัยชีน โด้ยกี่ารีส่นับส่น้น 
และส่่งเส่รีิมีใหุ้�เกี่ิด้ข้่�นในหุ้่วงโซึ่่ค้ณูค่าท่างธุ้รีกี่ิจ

2. ไม่ีมีีกี่ารีละเมิีด้สิ่ท่ธิุมีน้ษัยชีนทั่�งภายในและภายนอกี่บริีษััท่ฯ 
บรีิษััท่ฯ มีีนโยบายด้�านส่ิท่ธุิมีน้ษัยชีนและด้�านแรีงงานท่ี�ใหุ้�            

ความีส่ำาคัญต่อค้ณูค่าและศักี่ดิ้�ศรีีข้องพื้นักี่งานท้่กี่คนอย่างเท่่าเที่ยมีกัี่น 
อันเป็็นค้ณูธุรีรีมีขั้�นพืื้�นฐานข้องกี่ารีท่ำางานและกี่ารีอย่้ร่ีวมีกัี่น เพื้ื�อนำามีา 
ป็ฏิบัติต่อพื้นักี่งาน ค้่ค�า และผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเส่ียท่้กี่ภาคส่่วนท่ี�ส่่ง            
ผู้ลกี่รีะท่บต่อกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจข้องบรีิษััท่ฯ พื้รี�อมีเผู้ยแพื้รี่ไว�บนเวบไซึ่ต์
ข้องบรีิษััท่ฯ ตามีเวบลิงกี่์ http://www.ttwplc.com/storage/about/
policy/policy-human.pdf

บรีิษััท่ฯ ถืือว่าพื้นักี่งานเป็็นผู้้�ข้ับเคลื�อนองค์กี่รีไป็ส่้่ความีส่ำาเรี็จ 
บรีิษััท่ฯ จ่งได้�วางแผู้นกี่ำาลังคนใหุ้�ส่อด้คล�องกี่ับกี่ลย้ท่ธุ์ท่างธุ้รีกี่ิจ                
โด้ยพัื้ฒนาพื้นักี่งานที่�มีีความีส่ามีารีถืและมีีศักี่ยภาพื้ รีวมีทั่�งกี่ารีส่รีรีหุ้า  
และคัด้เลือกี่บ้คลากี่รีจากี่ภายนอกี่เข้�ามีารี่วมีงานกี่ับบรีิษััท่ฯ โด้ย 

สงเสร�ม
คุณภาพช�ว�ตที่ดี



ข้�อมูลัพันักิง�นทั�งหุ้มด หุ้น่วัย 2559 2560 2561 2562

1. จำานวนพื้นักี่งานท่ั�งหุ้มีด้ คน 313 322 321 324

2. พื้นักี่งานท่ั�งหุ้มีด้จำาแนกี่ตามีเพื้ศ
     ชีาย
     หุ้ญิง

คน
258

55 
264

58
267

54
268

56

3. พื้นักี่งานท่ั�งหุ้มีด้จำาแนกี่ตามีพื้ื�นท่ี�ธุ้รีกี่ิจ
     นครีป็ฐมี
     ส่มี้ท่รีส่าครี
     ป็ท่้มีธุานี
     ชีลบ้รีี
     รีะยอง
     พื้รีะนครีศรีีอย้ธุยา

คน
171

-
61
38
18
25 

163
19
60
38
15
27  

148
33
59
38
15
28 

144
34
60
39
20
27 

ข้�อมูลัพันักิง�นใหุ้ม่ หุ้น่วัย 2559 2560 2561 2562

1. จำานวนพื้นักี่งานใหุ้มี่ท่ั�งหุ้มีด้ คน 49 33 29 20 

2. พื้นักี่งานใหุ้มี่จำาแนกี่ตามีเพื้ศ
     ชีาย
     หุ้ญิง

คน
38
11 

30
3

25
4

18
2 

3. พื้นักี่งานใหุ้มี่จำาแนกี่ตามีพื้ื�นท่ี�ธุ้รีกี่ิจ
     นครีป็ฐมี
     ส่มี้ท่รีส่าครี
     ป็ท่้มีธุานี
     ชีลบ้รีี
     รีะยอง
     พื้รีะนครีศรีีอย้ธุยา

คน
22

2
5

12
7
1 

13
15

-
-
2
3  

8
6
4
5
4
2 

5
2
2
4
6
1 

ข้�อมูลัพันักิง�นลั�ออกิ หุ้น่วัย 2559 2560 2561 2562

1. จำานวนพื้นักี่งานลาออกี่ท่ั�งหุ้มีด้ คน 11 27 30 10

2. พื้นักี่งานลาออกี่จำาแนกี่ตามีเพื้ศ
     ชีาย
     หุ้ญิง

คน
10

1 
26

1
23

7
10

-

3. พื้นักี่งานลาออกี่จำาแนกี่ตามีพื้ื�นท่ี�ธุ้รีกี่ิจ
     นครีป็ฐมี
     ส่มี้ท่รีส่าครี
     ป็ท่้มีธุานี
     ชีลบ้รีี
     รีะยอง
     พื้รีะนครีศรีีอย้ธุยา

คน
5
-
-
2
3
1 

16
1
4
2
3
1  

16
-
3
4
5
2 

 7
1  
- 
1

 1
-
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พื้ิจารีณูาจากี่ผู้้�ท่ี�เป็็นท่ั�ง “คนเกี่่งและคนด้ี” และย่ด้หุ้ลักี่จรีิยธุรีรีมีไมี่มีีกี่ารีเลือกี่ป็ฏิบัติท่ั�งในเรีื�อง เชีื�อชีาติ ศาส่นา ส่ีผู้ิว เพื้ศ หุ้รีือความีบกี่พื้รี่อง 
ท่างด้�านรี่างกี่าย โด้ยจะพื้ิจารีณูาถื่งความีเหุ้มีาะส่มีในด้�านความีรี้� ความีส่ามีารีถื และความีป็รีะพื้ฤติเป็็นส่ำาคัญ ซึ่่�งกี่ารีว่าจ�างงานด้ังกี่ล่าว 
จะต�องเป็็นไป็โด้ยชีอบด้�วยกี่ฎหุ้มีาย และได้�กี่ำาหุ้นด้เป็้าหุ้มีาย ด้ังนี�

1. มีีกี่ำาลังคนท่ี�มีีศักี่ยภาพื้เพื้ียงพื้อต่อกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจ
2.  มีีรีะบบกี่ารีว่าจ�าง กี่ารีบรีิหุ้ารีผู้ลกี่ารีป็ฏิบัติงานและค่าตอบแท่นท่ี�เป็็นธุรีรีมี
3.  เป็็นองค์กี่รีชีั�นนำาท่ี�คนรี้่นใหุ้มี่ป็รีะส่งค์รี่วมีงานด้�วย
บรีิษััท่ฯ ได้�รีวบรีวมีข้�อมี้ลพื้นักี่งานท่ั�งหุ้มีด้ พื้นักี่งานเข้�าใหุ้มี่ และพื้นักี่งานลาออกี่ ตั�งแต่ป็ี 2559 - 2562 โด้ยจำาแนกี่ข้�อมี้ลพื้นักี่งานตามีเพื้ศ 

และพื้ื�นท่ี�ธุ้รีกี่ิจ ซึ่่�งได้�แส่ด้งข้�อมี้ลพื้นักี่งานเข้�าใหุ้มี่และพื้นักี่งานลาออกี่ไว�ตามีตารีางด้�านล่าง   



อัตร�ค่�จ��ง พันักิง�นประจำ� พันักิง�นชั�วัคร�วั ค่�แรงขั้�นตำ�� (ต�มพืั�นที�ธุุรกิิจ)

นครีป็ฐมี
ส่มี้ท่รีส่าครี
ป็ท่้มีธุานี
ชีลบ้รีี
รีะยอง
พื้รีะนครีศรีีอย้ธุยา

อัตรีาค่าจ�างตามีว้ฒิกี่ารีศ่กี่ษัาและ
ตำาแหุ้น่งงาน โด้ยเรีิ�มีต�นท่ี� 10,000 

บาท่ ต่อเด้ือน (ท่้กี่พื้ื�นท่ี�)

อัตรีาค่าจ�างตามี         
ว้ฒิกี่ารีศ่กี่ษัาและป็รีะส่บกี่ารีณู์

325 บาท่/วัน
325 บาท่/วัน
325 บาท่/วัน
330 บาท่/วัน
330 บาท่/วัน
320 บาท่/วัน

ข้�อมูลักิ�รลั�คลัอด หุ้น่วัย 2559 2560 2561 2562

1. จำานวนพื้นักี่งานลาคลอด้ท่ั�งหุ้มีด้ คน 3 4 3 2

2. จำานวนพื้นักี่งานลาคลอด้จำาแนกี่ตามีพื้ื�นท่ี�ธุ้รีกี่ิจ
     นครีป็ฐมี
     ส่มี้ท่รีส่าครี
     ป็ท่้มีธุานี
     ชีลบ้รีี
     รีะยอง
     พื้รีะนครีศรีีอย้ธุยา

คน
3
-
-
-
-
-

4
-
-
-
-
-

3
-
-
-
-
-

1
-
-
-
-
1

3. กี่ารีกี่ลับมีาท่ำางานข้องพื้นักี่งานท่ี�ลาคลอด้
    จำาแนกี่ตามีพื้ื�นท่ี�ธุ้รีกี่ิจ
     นครีป็ฐมี
     ส่มี้ท่รีส่าครี
     ป็ท่้มีธุานี
     ชีลบ้รีี
     รีะยอง
     พื้รีะนครีศรีีอย้ธุยา

รี�อยละ

100
-
-
-
-
-

100
-
-
-
-
-

100
-
-
-
-
-

100
-
-
-
-

100

กิ�รเปลีั�ยนแปลังกิ�รดำ�เนินง�นข้องบริษััทฯ ระยะเวัลั�กิ�รแจ�งพันักิง�นล่ัวังหุ้น��

กี่ารีเป็ลี�ยนแป็ลงตำาแหุ้น่ง 30 วัน

กี่ารีควบรีวมีกี่ิจกี่ารี หุ้รีือกี่ารีข้ยายส่าข้า 30 วัน

กี่ารีป็รีับเป็ลี�ยนโครีงส่รี�างองค์กี่รี อาท่ิเชี่น กี่ารีป็รีับข้ยาย หุ้รีือลด้ส่ายงาน 30 วัน
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บรีิษััท่ฯ ได้�กี่ำาหุ้นด้รีะยะเวลาข้ั�นตำ�ากี่ารีบอกี่กี่ล่าวพื้นักี่งานล่วงหุ้น�าจากี่กี่ารีเป็ลี�ยนแป็ลงกี่ารีด้ำาเนินงาน อาท่ิเชี่น กี่ารีป็รีับโครีงส่รี�าง 
กี่ารีจ�างหุ้น่วยงานภายนอกี่ (Out Source) กี่ารีข้ยายกี่ิจกี่ารี กี่ารีเป็ิด้ส่าข้าใหุ้มี่ กี่ารีรีวมีกี่ิจกี่ารี และกี่ารีป็ิด้หุ้น่วยธุ้รีกี่ิจ ซึ่่�งได้�แส่ด้งรีะยะเวลา              
กี่ารีแจ�งพื้นักี่งานล่วงหุ้น�าเมีื�อมีีกี่ารีเป็ลี�ยนแป็ลงกี่ารีด้ำาเนินงานข้องบรีิษััท่ฯ ไว�ตามีตารีางด้�านล่าง      

บรีิษััท่ฯ มีีนโยบายและแนวป็ฏิบัติกี่ารีจ่ายค่าตอบแท่นและส่วัส่ด้ิกี่ารีแกี่่พื้นักี่งาน โด้ยจ่ายค่าตอบแท่นแกี่่พื้นักี่งานอย่างเหุ้มีาะส่มีและ 
มีีความีเป็็นธุรีรีมี และกี่ารีจ่ายค่าตอบแท่นพื้นักี่งานอย่้ในรีะดั้บที่�ส่ามีารีถืแข่้งขั้นกัี่บอ้ตส่าหุ้กี่รีรีมีเดี้ยวกัี่น ซ่ึ่�งได้�แส่ด้งข้�อม้ีลอัตรีาค่าจ�างข้องพื้นักี่งาน 
ท่ี�ป็ฏิบัติงานแต่ละพื้ื�นท่ี�ธุ้รีกี่ิจไว�ตามีตารีางด้�านล่าง   

การด่้แลิพื่น่กงาน
บรีิษััท่ฯ ได้�จัด้ท่ำานโยบายด้�านส่วัส่ด้ิกี่ารีพื้นักี่งานไป็ยังบรีิษััท่ย่อยและบรีิษััท่รี่วมี โด้ยจัด้ใหุ้�มีีส่วัส่ด้ิกี่ารีท่ี�มีากี่กี่ว่ากี่ฎหุ้มีายกี่ำาหุ้นด้ อาท่ิเชี่น 

กี่ารีจัด้ตั�งกี่องท้่นส่ำารีองเลี�ยงชีีพื้ โด้ยกี่ารีจ่ายเงินส่มีท่บข้องบริีษััท่ฯ ในอัตรีาที่�เหุ้มีาะส่มีตามีอาย้กี่ารีท่ำางานรีะหุ้ว่างรี�อยละ 5 -10 กี่ารีด้้แลใหุ้�มีีกี่ารี 
ตรีวจส่้ข้ภาพื้ป็รีะจำาป็ี ค่ารีักี่ษัาพื้ยาบาล บัตรีป็รีะกี่ันส่้ข้ภาพื้ กี่ารีด้้แลรีักี่ษัาส่ภาพื้แวด้ล�อมีในกี่ารีท่ำางาน โด้ยบรีิษััท่ฯ ได้�กี่ำาหุ้นด้เป็็นนโยบายและ
แนวป็ฏิบัติเกี่ี�ยวกี่ับความีป็ลอด้ภัยและส่้ข้อนามีัยในท่ี�ท่ำางาน กี่ารีจัด้พื้าหุ้นะแกี่่พื้นักี่งานรีะหุ้ว่างกี่ารีป็ฏิบัติงานและจัด้รีถืป็รีะจำาตำาแหุ้น่ง 
แกี่่ผู้้�บรีิหุ้ารี วัตถื้ป็รีะส่งค์เพื้ื�ออำานวยความีส่ะด้วกี่ในกี่ารีเด้ินท่างและความีคล่องตัวในกี่ารีป็ฏิบัติงานข้องพื้นักี่งานท่้กี่รีะด้ับตามีความีเหุ้มีาะส่มี 
บรีิษััท่ฯ ได้�จัด้เตรีียมีส่วัส่ด้ิกี่ารีส่ำาหุ้รีับพื้นักี่งานไว�ด้ังนี� 



สัวััสัดิกิ�รเพืั�อควั�มมั�นคงแลัะสุัข้ภ�พัข้องพันักิง�น สัวััสัดิกิ�รบริกิ�ร สัวััสัดิกิ�รกิ�รหุ้ยุดง�น

 ป็รีะกี่ันส่้ข้ภาพื้
 ป็รีะกี่ันอ้บัติเหุ้ต้
 ป็รีะกี่ันชีีวิต
 ตรีวจส่้ข้ภาพื้ป็รีะจำาป็ี
 ค่ารีักี่ษัาพื้ยาบาล
 ป็รีะกี่ันส่ังคมี
 กี่ารีป็รีะส่บอัคคีภัย อ้ท่กี่ภัย หุ้รีือวาตภัย
 กี่องท่้นส่ำารีองเลี�ยงชีีพื้
 บำาเหุ้น็จ
 กี่ารีแต่งงาน
 กี่ารีคลอด้บ้ตรี
 กี่ารีเส่ียชีีวิต
 กี่รีะเชี�าเยี�ยมีไข้� 
 ท่้นกี่ารีศ่กี่ษัาบ้ตรีพื้นักี่งาน
 แรีงจ้งใจอื�นๆ

 ชี้ด้ย้นิฟอรี์มี
 รีถืป็รีะจำาตำาแหุ้น่ง
 หุ้อพื้ักี่
 ท่ี�จอด้รีถื
 หุ้�องพื้ยาบาล
 หุ้�องพื้ักี่ผู้่อน
 ค่านำ�ามีัน
 ค่าพื้าหุ้นะ
 หุ้�องอาหุ้ารี
 หุ้�องออกี่กี่ำาลังกี่าย 
 เครีื�องออกี่กี่ำาลังกี่าย

 วันหุ้ย้ด้พื้ักี่ผู้่อนป็รีะจำาป็ี 
 วันหุ้ย้ด้ตามีท่ี�กี่ฎหุ้มีายกี่ำาหุ้นด้
 วันลากี่ิจ
 วันลาคลอด้บ้ตรี
 วันลาเพื้ื�อส่มีรีส่
 วันลาป็่วย
 วันลาฌาป็นกี่ิจ

53

บรีิษััท่ฯ ยังส่่งเส่รีิมีกี่ิจกี่รีรีมีท่ี�เป็็นป็รีะโยชีน์แกี่่พื้นักี่งานมีากี่มีาย อาท่ิเชี่น กี่ารีจัด้ตั�งชีมีรีมีเด้ินวิ�ง และกี่ารีมีีส่่วนรี่วมีข้องพื้นักี่งานในกี่ารี     
บริีหุ้ารีจัด้กี่ารีด้้แลส่วัส่ดิ้กี่ารี อาชีีวอนามัียและความีป็ลอด้ภัยผู่้านคณูะกี่รีรีมีกี่ารีความีป็ลอด้ภัยและอาชีีวอนามัีย กี่ารีป็รีะเมิีนรีะดั้บความีผู้้กี่พัื้น
ท่ี�มีีต่อองค์กี่รี (Employee Engagement Survey) โด้ยบรีิษััท่ฯ ได้�ท่ำากี่ารีส่ำารีวจความีคิด้เหุ้็นด้�านความีพื้่งพื้อใจในกี่ารีท่ำางาน (Employee                
Satisfaction Survey) เพื้ื�อป็รีะเมีินรีะด้ับความีผู้้กี่พื้ันท่ี�พื้นักี่งานมีีต่อองค์กี่รี

บรีิษััท่ฯ จัด้ใหุ้�มีีกี่ิจกี่รีรีมีเส่รีิมีส่รี�างความีส่ัมีพื้ันธุ์อันด้ีรีะหุ้ว่างพื้นักี่งานกี่ับผู้้�บรีิหุ้ารีผู้่านกี่ารีจัด้กี่ิจกี่รีรีมีวันเกี่ิด้พื้นักี่งาน งานวันครีอบครีัว 
และวันเยี�ยมีเยียน พื้นักี่งานแต่ละพื้ื�นท่ี�ธุ้รีกี่ิจท่ี�จัด้ข้่�นเป็็นป็รีะจำาท่้กี่ป็ี รีวมีถื่งกี่ารีจัด้กี่ิจกี่รีรีมี HR Onsite เพื้ื�อนำานโยบายหุ้รีือกี่ารีเป็ลี�ยนแป็ลง 
ข้�อมี้ลเกี่ี�ยวกี่ับบรีิษััท่ฯ ส่ื�อส่ารีใหุ้�กี่ับพื้นักี่งานรีับท่รีาบพื้รี�อมีรีับฟังข้�อคิด้เหุ้็นและข้�อรี�องเรีียนจากี่พื้นักี่งาน 



จำ�นวันชั�วัโมงกิ�รฝึ่กิอบรม หุ้น่วัย 2559 2560 2561 2562

จำานวนชีั�วโมีงกี่ารีฝ่ึกี่อบรีมีท่ั�งหุ้มีด้ ชีั�วโมีง 8,839 6,973 4,719 4,498

จำานวนชีั�วโมีงกี่ารีฝ่ึกี่อบรีมีเฉลี�ย ชีั�วโมีง 31 28 19 14

แยกี่ตามีรีะด้ับตำาแหุ้น่งพื้นักี่งาน 
 ผู้้�บรีิหุ้ารี
 พื้นักี่งาน และเจ�าหุ้น�าท่ี�

ชีั�วโมีง
2,211
6,628

2,516.50
4,456.50

1,357
3,362

747
3,751

แยกี่ตามีเพื้ศ
 ชีาย
 หุ้ญิง

ชีั�วโมีง
7,099
1,740

5,262.50
1,710.50

3,712
1,007

3,768
730

ค่�ใช�จ่�ยกิ�รฝึ่กิอบรม หุ้น่วัย 2559 2560 2561 2562

ค่าใชี�จ่ายกี่ารีฝ่ึกี่อบรีมีท่ั�งหุ้มีด้ บาท่ 2,186,417 2,319,491 1,092,490 597,563

ค่าใชี�จ่ายกี่ารีฝ่ึกี่อบรีมีแยกี่ตามีรีะด้ับตำาแหุ้น่งพื้นักี่งาน
 ผู้้�บรีิหุ้ารี
 พื้นักี่งาน และเจ�าหุ้น�าท่ี�

บาท่
1,346,289

840,128
1,651,055

668,436
645,951
446,539

348,093
249,470

จำ�นวันหุ้ลัักิสูัตรกิ�รฝึ่กิอบรม หุ้น่วัย 2559 2560 2561 2562

หุ้ลักี่ส่้ตรีกี่ารีฝ่ึกี่อบรีมีภายใน หุ้ลักี่ส่้ตรี 63 21 22 15

หุ้ลักี่ส่้ตรีกี่ารีฝ่ึกี่อบรีมีภายนอกี่ หุ้ลักี่ส่้ตรี 95 108 76 76
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การด่้แลิพื่น่กงาน
กี่ารีพื้ัฒนาศักี่ยภาพื้ข้องพื้นักี่งานในท่้กี่ตำาแหุ้น่งหุ้น�าท่ี�ไมี่เพื้ียงส่นับส่น้นกี่ารีด้ำาเนินกี่ลย้ท่ธุ์ข้ององค์กี่รีใหุ้�กี่�าวไป็ส่้่เป็้าหุ้มีายและรีองรีับกี่ารี

ข้ยายตัวท่างธุ้รีกี่ิจ แต่ยังชี่วยเพื้ิ�มีข้ีด้ความีส่ามีารีถืในกี่ารีแข้่งข้ันแกี่่องค์กี่รีท่ั�งในป็ัจจ้บันและอนาคต บรีิษััท่ฯ จ่งได้�กี่ำาหุ้นด้ใหุ้�ผู้้�บังคับบัญชีาและ 
พื้นักี่งานท่ำากี่ารีติด้ตามีและป็รีะเมิีนผู้ลกี่ารีด้ำาเนินงานร่ีวมีกัี่นตามีรีอบรีะยะเวลาข้องกี่ารีติด้ตามีผู้ลกี่ารีป็ฏิบัติงานตลอด้ทั่�งปี็ รีวมีถ่ืงท่บท่วนแผู้นกี่ารี 
พื้ัฒนาส่ายอาชีีพื้ เพื้ื�อเส่รีิมีส่รี�างส่มีรีรีถืนะท่ี�จำาเป็็นต่อกี่ารีป็ฏิบัติงานผู้่านกี่ารีวางแผู้นพื้ัฒนาบ้คลากี่รีรีายบ้คคล 

บริีษััท่ฯ ใหุ้�ความีส่ำาคัญต่อกี่ารีพัื้ฒนาบ้คลากี่รีในรีะยะยาว โด้ยกี่ารีส่รี�างโอกี่าส่ในกี่ารีเรีียนร้ี�และพัื้ฒนาศักี่ยภาพื้ข้องพื้นักี่งาน วัตถ้ืป็รีะส่งค์ 
เพืื้�อความีกี่�าวหุ้น�าในส่ายงานและค้ณูภาพื้ชีีวิตที่�ดี้ในอนาคต โด้ยกี่ารีนำารีะบบบริีหุ้ารีวิชีาชีีพื้ในกี่ารีบริีหุ้ารีท่รัีพื้ยากี่รีบ้คคลมีาใชี�ในกี่ารีด้ำาเนินงาน 
เพื้ื�อเพื้ิ�มีศักี่ยภาพื้และความีส่ามีารีถืข้องพื้นักี่งานใหุ้�เกี่ิด้ป็รีะโยชีน์ส่้งส่้ด้ และกี่ารีส่่งเส่รีิมีใหุ้�พื้นักี่งานท่้กี่รีะด้ับศ่กี่ษัาหุ้าความีรี้�และท่ักี่ษัะใหุ้มี่ๆ       
โด้ยกี่ารีส่นับส่น้นพื้นักี่งานใหุ้�เข้�ารี่วมีส่ัมีมีนากี่ับส่ถืาบันชีั�นนำาต่างๆ บรีิษััท่ฯ ได้�จัด้ท่ำานโยบายและแนวป็ฏิบัติเกี่ี�ยวกี่ับกี่ารีพื้ัฒนาความีรี้�และ 
ศักี่ยภาพื้ข้องพื้นักี่งาน รีวมีถื่งจำานวนชีั�วโมีงกี่ารีฝ่ึกี่อบรีมี เพื้รีาะเชีื�อว่าบ้คลากี่รีคือท่รีัพื้ยากี่รีท่ี�มีีความีส่ำาคัญส่้งส่้ด้ในกี่ารีข้ับเคลื�อนองค์กี่รีไป็ส่้ ่
เป้็าหุ้มีายร่ีวมีกัี่น โด้ยม่้ีงมัี�นที่�จะพัื้ฒนาบ้คลากี่รีใหุ้�มีีความีร้ี�ความีส่ามีารีถืและค้ณูภาพื้ชีีวิตที่�ดี้ ส่ำาหุ้รัีบแนวท่างกี่ารีเรีียนร้ี�และพัื้ฒนาข้องพื้นักี่งาน 
บรีิษััท่ฯ ได้�จัด้โป็รีแกี่รีมีกี่ารีเรีียนรี้�อย่างเหุ้มีาะส่มีตั�งแต่พื้นักี่งานเรีิ�มีเข้�ามีาท่ำางานกี่ับบรีิษััท่ฯ วันแรีกี่จนถื่งวันเกี่ษัียณูอาย้กี่ารีท่ำางาน ท่ั�งนี� บรีิษััท่ฯ 
ได้�จัด้โป็รีแกี่รีมีฝ่ึกี่อบรีมี ตามีแผู้นฝ่ึกี่อบรีมีป็รีะจำาป็ี 2562 ครีบถื�วนตามีแผู้นฝ่ึกี่อบรีมี รี�อยละ 100

 กี่ารีฝ่ึกี่อบรีมีเป็็นภารีกี่ิจส่ำาคัญในกี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีองค์ความีรี้� กี่ารีเพื้ิ�มีพื้้นท่ักี่ษัะ ศักี่ยภาพื้ และกี่ารีเตรีียมีความีพื้รี�อมีใหุ้�กี่ับบ้คลากี่รี 
ในแต่ละตำาแหุ้น่งอย่างเหุ้มีาะส่มี โด้ยกี่ารีผู้ส่มีผู้ส่านกี่ารีพื้ัฒนาด้�านท่ักี่ษัะ ความีรี้� ความีส่ามีารีถื ตลอด้จนกี่ารีป็ล้กี่ฝ่ังวัฒนธุรีรีมีและจรีิยธุรีรีมี 
ข้ององค์กี่รีควบค่้กัี่น โด้ยจัด้ใหุ้�เกิี่ด้กี่ารีเรีียนร้ี�ด้�วยเครืี�องมืีออันหุ้ลากี่หุ้ลาย อาทิ่เช่ีน กี่ารีเชิีญผู้้�เชีี�ยวชีาญจากี่ส่ถืาบันชัี�นนำาต่างๆ มีาเป็็นวิท่ยากี่รีในกี่ารี 
ฝ่ึกี่อบรีมีภายใน กี่ารีฝ่ึกี่อบรีมีด้�วยกี่ารีส่อนงานจากี่หุ้ัวหุ้น�างาน หุ้รีือกี่ารีจัด้ส่่งพื้นักี่งานเข้�ารี่วมีฝ่ึกี่อบรีมีภายนอกี่ พื้รี�อมีท่ั�งจัด้ใหุ้�มีีกี่ารีป็รีะเมีินผู้ล
กี่ารีพื้ัฒนาบ้คลากี่รีอย่างเป็็นรี้ป็ธุรีรีมี เพื้ื�อพื้ัฒนาบ้คลากี่รีใหุ้�เป็็นท่รีัพื้ยากี่รีมีน้ษัย์ท่ี�มีีศักี่ยภาพื้และป็รีะส่ิท่ธุิภาพื้ อันจะส่่งผู้ลส่ำาเรี็จต่อเป็้าหุ้มีาย 
ข้องพื้นักี่งาน หุ้น่วยงาน และองค์กี่รี วัตถื้ป็รีะส่งค์เพื้ื�อเตรีียมีความีพื้รี�อมีในกี่ารีเติบโตกี่�าวหุ้น�าข้องพื้นักี่งาน และเพื้ื�อใหุ้�ส่อด้คล�องกี่ับกี่ลย้ท่ธุ์และ
แนวท่างในกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจข้องบรีิษััท่ท่ั�งในป็ัจจ้บันและอนาคต ซึ่่�งได้�แส่ด้งข้�อมี้ลกี่ารีฝ่ึกี่อบรีมีข้องพื้นักี่งานไว�ตามีตารีางด้�านล่าง              



ผู�เข้��ฝึ่กิอบรม ร�อยลัะข้องพันักิง�นทั�งหุ้มด

2559 2560 2561 2562

แยกี่ตามีรีะด้ับตำาแหุ้น่งพื้นักี่งาน
 ผู้้�บรีิหุ้ารี
 พื้นักี่งาน และเจ�าหุ้น�าท่ี�

49 คน (รี�อยละ 16)
240 คน (รี�อยละ 77)

47 คน (รี�อยละ 15)
207 คน (รี�อยละ 64)

35 คน (รี�อยละ 11)
212 คน (รี�อยละ 66)

24 คน (รี�อยละ 7)
239 คน (รี�อยละ 74)

แยกี่ตามีเพื้ศ
 ชีาย
 หุ้ญิง

236 คน (รี�อยละ 75)
53 คน (รี�อยละ 17)

198 คน (รี�อยละ 62)
56 คน (รี�อยละ 17)

198 คน (รี�อยละ 62)
49 คน (รี�อยละ 15)

220 คน (รี�อยละ 68)
43 คน (รี�อยละ 13)

รวัมพันักิง�นทั�งหุ้มด    313 คน 322 คน  321 คน  324 คน

ระดับ กิ�รพััฒน�บุคลั�กิร

ระด้ับองค์กร 1. วัฒนธุรีรีมีองค์กี่รี (Corporate Culture Program)

2. กี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารี (Management Program)

3. ภาวะผู้้�นำา (Leadership/Supervisor Program)

ระด้ับบุคคล 1. กี่ารีอบรีมีตามีหุ้น�าท่ี�งานรีับผู้ิด้ชีอบ (Functional Training)

2. กี่ารีฝ่ึกี่อบรีมีในเรีื�องท่ี�มีีความีส่ัมีพื้ันธุ์กี่ับหุ้น�าท่ี�งานท่ี�รีับผู้ิด้ชีอบ (Related Training) 

3. กี่ารีฝ่ึกี่อบรีมีท่ี�ชี่วยส่่งเส่รีิมีศักี่ยภาพื้ (Enable Training)

ระด้ับพิ่ื�นฐ�น 1. แนวคิด้เรีื�องค้ณูภาพื้และมีาตรีฐาน (Quality Concept and Standard)

2. ความีป็ลอด้ภัยและส่้ข้อนามีัย (Safety  and Health)

3. ส่ิ�งแวด้ล�อมี (Environment)

55

เพื้ื�อส่่งเส่รีิมีและพื้ัฒนาศักี่ยภาพื้ผู้้�บรีิหุ้ารีและพื้นักี่งานใหุ้�ส่ามีารีถืป็ฏิบัติงานอย่างมีีป็รีะส่ิท่ธุิภาพื้และส่ามีารีถืตอบส่นองต่อกี่ลย้ท่ธุ์และ  
เป็้าหุ้มีายข้องบรีิษััท่ฯ อย่างมีีป็รีะส่ิท่ธุิผู้ลส่้งส่้ด้ บรีิษััท่ฯ จ่งได้�มีีกี่ารีจัด้ท่ำากี่รีอบกี่ารีพื้ัฒนาบ้คลากี่รีตามีแต่ละส่ายงานอย่างเหุ้มีาะส่มี ซึ่่�งได้�แส่ด้ง 
ข้�อมี้ลไว�ตามีแผู้นผู้ังด้�านล่าง              

ในปี็ 2562 บริีษััท่ฯ มีีความีตรีะหุ้นักี่ในเรืี�องความีป็ลอด้ภัยในกี่ารี 
ท่ำางานข้องพื้นักี่งานเป็็นอย่างยิ�ง เพื้รีาะพื้นักี่งานคือท่รัีพื้ยากี่รีที่�ส่ำาคัญ 
กี่ารีท่ำางานข้องพื้นักี่งานจ่งต�องมีีความีถ้ืกี่ต�อง ป็ลอด้ภัย และมีีป็รีะสิ่ท่ธิุภาพื้    
เพื้ื�อใหุ้�เกี่ิด้ความีตรีะหุ้นักี่เรีื�องความีป็ลอด้ภัยในกี่ารีท่ำางาน และกี่ารี 
เตรีียมีพื้รี�อมีส่ำาหุ้รีับส่ถืานกี่ารีณู์ฉ้กี่เฉิน บรีิษััท่ฯ จ่งใหุ้�ความีส่ำาคัญ        
ในกี่ารีจัด้อบรีมีและพัื้ฒนาเกีี่�ยวกัี่บกี่ารีท่ำางานที่�ถ้ืกี่ต�องและป็ลอด้ภัย   
ใหุ้�กี่ับพื้นักี่งานท่้กี่รีะด้ับ โด้ยมีีกี่ารีจัด้ท่ำาแผู้นกี่ารีฝึ่กี่อบรีมีด้�านความี 
ป็ลอด้ภัย อาชีีวอนามัีย และสิ่�งแวด้ล�อมีในกี่ารีท่ำางาน ป็รีะจำาปี็ 2562 
เพื้ื�อใหุ้�พื้นักี่งานได้�มีีความีรี้�เกี่ี�ยวกี่ับข้ั�นตอนกี่ารีท่ำางานท่ี�ถื้กี่ต�องตามี 
วิธุีกี่ารี มีากี่ไป็กี่ว่านั�นพื้นักี่งานส่ามีารีถืท่ี�จะป็ฏิบัติงานได้�อย่างมีี           
ป็รีะส่ิท่ธุิภาพื้เมีื�อเกี่ิด้ส่ถืานกี่ารีณู์ฉ้กี่เฉิน 

179

296

13
40

จำนวนผูเขารวมอบรม (คน)

Core Competency Functional Competency

Management Competency Safety and Environment 

กราฟแสด้งจำานวนผ้่เข้าร�วมอบรม

แยักตามประเภที่สมรรถืนะ ปี 2562



56

ดานความรับผิดชอบ

พึงพอใจนอยที่สุด

ดานการประเมินผล ดานการปฏิบัติงาน ดานผูบังคับบัญชา ดานคาตอบแทน
และสวัสดิการ

ดานสภาพแวดลอม
การทำงาน

ดานการพัฒนา
บุคลากร

0

50

100

150

200

13

87
105

50

0
12

118125

18

74

128

35

0

38

162

55

0

63

153

39

7

83

117

48

148

(คน)

72

35

0

พึงพอใจนอย พึงพอใจมาก พึงพอใจมากที่สุด

แผนการประเมินผลิความพึื่งพื่อใจของพื่น่กงาน
บรีิษััท่ฯ ด้ำาเนินกี่ารีส่่งแบบส่ำารีวจความีพื้่งพื้อใจข้องพื้นักี่งานท่ี�มีีต่อกี่ารีท่ำางานใหุ้�กี่ับพื้นักี่งานภายในส่ิ�นป็ี 2562  โด้ยกี่ำาหุ้นด้เป็้าหุ้มีาย   

ผู้ลส่ำารีวจความีพื้่งพื้อใจ รี�อยละ 80 

ผลิการประเมินผลิความพึื่งพื่อใจของพื่น่กงาน 
มีพีื้นักี่งานตอบแบบส่อบส่ำารีวจความีพ่ื้งพื้อใจข้องพื้นักี่งานที่�มีต่ีอกี่ารีท่ำางาน จำานวนทั่�งสิ่�น 255 คน คิด้เป็น็รี�อยละ 78 ข้องจำานวนพื้นักี่งาน 

ท่ั�งหุ้มีด้ โด้ยหุ้ัวข้�อกี่ารีป็รีะเมีินความีพื้่งพื้อใจมีีท่ั�งหุ้มีด้ 7 ด้�าน ป็รีะกี่อบด้�วย 1) ด้�านความีรีับผู้ิด้ชีอบ 2) ด้�านกี่ารีป็รีะเมีินผู้ล 3) ด้�านกี่ารีป็ฏิบัติงาน 
4) ด้�านผู้้�บังคับบัญชีา 5) ด้�านค่าตอบแท่นและส่วัส่ด้ิกี่ารี 6) ด้�านส่ภาพื้แวด้ล�อมีกี่ารีท่ำางาน และ 7) ด้�านกี่ารีพื้ัฒนาบ้คลากี่รี  ท่ั�งนี� ผู้ลกี่ารีป็รีะเมีิน 
ในภาพื้รีวมีส่่วนใหุ้ญ่ข้องท่้กี่หุ้ัวข้�อมีีความีพื้่งพื้อใจมีากี่ และผู้ลกี่ารีป็รีะเมีินผู้ลความีพื้่งพื้อใจข้องพื้นักี่งานท่ี�มีีต่อกี่ารีท่ำางาน คิด้เป็็นรี�อยละ 75 
ตำ�ากี่ว่าเป็้าหุ้มีายท่ี�กี่ำาหุ้นด้ ซึ่่�งผู้ลความีพื้่งพื้อใจข้องพื้นักี่งานท่ี�มีีต่อกี่ารีท่ำางาน ป็ี 2562 ได้�แส่ด้งด้ังกี่รีาฟด้�านล่าง

แผนการด้ำาเนินงานเพ่ื่�อสน่บสน่นความพึื่งพื่อใจของพื่น่กงาน
จากี่ผู้ลส่ำารีวจความีพื้่งพื้อใจข้องพื้นักี่งานท่ี�มีีต่อกี่ารีท่ำางานในป็ี 2562 คิด้เป็็นรี�อยละ 75 ตำ�ากี่ว่าเป็้าหุ้มีายท่ี�กี่ำาหุ้นด้ บรีิษััท่ฯ ได้�ท่บท่วน         

ป็รีะเด็้นที่�ได้�รัีบคะแนนความีพ่ื้งพื้อใจน�อยที่�ส้่ด้มีาพิื้จารีณูาป็รัีบป็ร้ีงกี่ารีด้ำาเนินงานใหุ้�มีีป็รีะสิ่ท่ธิุภาพื้มีากี่ยิ�งข่้�น วัตถ้ืป็รีะส่งค์เพืื้�อเพิื้�มีความีพ่ื้งพื้อใจ 
ข้องพื้นักี่งาน อาท่ิเชี่น 

1) ด้�านค่าตอบแท่นและส่วัส่ด้ิกี่ารีพื้นักี่งาน ในป็ี 2563 บรีิษััท่ฯ จะมีีกี่ารีพื้ิจารีณูาท่บท่วนค่าตอบแท่นและส่วัส่ด้ิกี่ารีพื้นักี่งานตามีความี 
เหุ้มีาะส่มี

2)  ด้�านกี่ารีพื้ัฒนาบ้คลากี่รี ในป็ี 2563 บรีิษััท่ฯ จะจัด้ท่ำาแผู้นกี่ารีฝ่ึกี่อบรีมีตามีส่มีรีรีถืนะข้องพื้นักี่งาน และเพื้ิ�มีเติมีหุ้ลักี่ส่้ตรีกี่ารีอบรีมีเพื้ื�อ
เพื้ิ�มีป็รีะส่ิท่ธุิภาพื้กี่ารีท่ำางาน (Soft Skill) อาท่ิเชี่น 

  กี่ารีบรีิหุ้ารีความีเส่ี�ยง (Risk Management) 
  กี่ารีแกี่�ไข้ป็ัญหุ้าและตัด้ส่ินใจ (Problem Solving & Decision Making)
  กี่ารีคิด้เชีิงออกี่แบบ (Design Thinking)

อาชี้วอนาม่ยัแลิะความปลิอด้ภ่ยั
บริีษััท่ฯ ใหุ้�ความีส่ำาคัญต่อความีป็ลอด้ภัยและอาชีีวอนามัียที่�ดี้ในกี่ารีท่ำางาน บริีษััท่ฯ ตรีะหุ้นักี่ดี้ว่างานด้�านความีป็ลอด้ภัยและอาชีีวอนามัีย          

เป็็นเรีื�องส่ำาคัญข้องกี่ารีป็รีะกี่อบกี่ิจกี่ารี ซึ่่�งมีีความีส่ัมีพัื้นธุ์โด้ยตรีงกัี่บป็รีะสิ่ท่ธิุผู้ลข้องผู้ลผู้ลิตทั่�งในเชิีงป็ริีมีาณูและค้ณูภาพื้ รีวมีทั่�งจะนำาไป็ส่้่กี่ารี 
อย้่รี่วมีกี่ับชี้มีชีนโด้ยรีอบบรีิษััท่ฯ อย่างยั�งยืน บรีิษััท่ฯ จ่งมี้่งเน�นบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีความีป็ลอด้ภัยและอาชีีวอนามีัยในเชีิงป็้องกี่ันด้�วยเป็้าหุ้มีายส่้งส่้ด้ 
คือ “อ้บัติเหุ้ต้เป็็นศ้นย์” กี่ล่าวคือ ท้่กี่คนป็ฏิบัติงานได้�ส่ำาเร็ีจล้ล่วงไม่ีมีีอ้บัติเหุ้ต้หุ้รืีอความีส้่ญเสี่ยใด้ๆ ที่�กี่รีะท่บต่อชีีวิต ท่รัีพื้ย์สิ่นข้องตนเอง ครีอบครัีว 
และองค์กี่รี บรีิษััท่ฯ จ่งมี้่งส่รี�างความีรี้�ความีเข้�าใจและความีตรีะหุ้นักี่ ตลอด้จนป็ล้กี่ฝ่ังจิตส่ำาน่กี่ในเรีื�องความีป็ลอด้ภัยและอาชีีวอนามีัยใหุ้�กี่ับผู้้�ท่ี�
เกี่ี�ยวข้�องท่้กี่ภาคส่่วนไมี่ว่าจะเป็็นผู้้�บรีิหุ้ารีรีะด้ับส่้งจนถื่งพื้นักี่งานรีะด้ับป็ฏิบัติกี่ารี และผู้้�รีับเหุ้มีา

การด้ำาเนินงานด้้านอาชี้วอนาม่ยัแลิะความปลิอด้ภ่ยั 
บริีษััท่ฯ กี่ำาหุ้นด้นโยบายและโครีงส่รี�างกี่ารีบริีหุ้ารีความีป็ลอด้ภัย อาชีีวอนามัีย และส่ภาพื้แวด้ล�อมีในกี่ารีท่ำางานอย่างชัีด้เจนส่อด้คล�องตามี

มีาตรีฐานท่ี�กี่ำาหุ้นด้ไว�ในพื้รีะรีาชีบัญญัติความีป็ลอด้ภัย อาชีีวอนามัีย และส่ภาพื้แวด้ล�อมีในกี่ารีท่ำางาน พื้.ศ. 2545 และกี่ฎหุ้มีายความีป็ลอด้ภัย 
ในกี่ารีท่ำางานฉบับต่างๆ มีาใชี�เป็็นแนวป็ฏิบัติข้ั�นพื้ื�นฐาน เพื้ื�อชี่วยพื้ัฒนาใหุ้�พื้นักี่งานมีีมีาตรีฐานความีป็ลอด้ภัยในกี่ารีท่ำางาน 



ช่�อ-สักุิลั ระดับ / ตำ�แหุ้น่ง ตำ�แหุ้น่งใน คปอ.

1.   นางรี้่งนภา มีณูีเกี่ษัมีส่้ข้  ผู้้�จัด้กี่ารีส่่วนโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลน ป็รีะธุาน

2.   นายอน้ชีิต อรีิยา ผู้้�จัด้กี่ารีแผู้นกี่บำารี้งรีักี่ษัา รีองป็รีะธุาน

3.   นายส่้ท่นต์   กี่ลิ�นรีอด้       หุ้ัวหุ้น�างานผู้ลิต กี่รีรีมีกี่ารี

4.   นายนิพื้นธุ์ ส่้ข้วิบ้ลย์ หุ้ัวหุ้น�างานผู้ลิต กี่รีรีมีกี่ารี

5.   นายส่ืบศักี่ด้ิ�     ชี้ชีื�น วิศวกี่รี กี่รีรีมีกี่ารี

6.   นายวีรีชีัย ไกี่ลถืิ�น วิศวกี่รี กี่รีรีมีกี่ารี

7.   นางส่าวจิรีาพื้รี เกี่ิด้ศิรีิ เจ�าหุ้น�าท่ี�ควบค้มีค้ณูภาพื้ กี่รีรีมีกี่ารี

8.   นางส่าวณูัฐพื้รี ใจบ้ญ เจ�าหุ้น�าท่ี�ธุ้รีกี่ารี กี่รีรีมีกี่ารี

9.   นายท่องว้ฒิ อาจโต เจ�าหุ้น�าท่ี�คลังส่ินค�า กี่รีรีมีกี่ารี

10. นายนิพื้ิจ ว้ฒิวงศ์กี่าญจน์ เจ�าหุ้น�าท่ี�ความีป็ลอด้ภัย กี่รีรีมีกี่ารีและเลข้าน้กี่ารี
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1.  นโยับายัค่ณภาพื่ สิ�งแวด้ล้ิอม อาชี้วอนาม่ยัแลิะ 
ความปลิอด้ภ่ยั

บรีิษััท่ฯ มี้่งมีั�นท่ี�จะด้ำาเนินงานด้�านรีะบบค้ณูภาพื้ ส่ิ�งแวด้ล�อมี 
อาชีีวอนามีัย และความีป็ลอด้ภัยในกี่ารีท่ำางาน โด้ยเน�นกี่ารีมีีส่่วนรี่วมี 
ข้องบ้คลากี่รี วัตถ้ืป็รีะส่งค์เพืื้�อใหุ้�เกิี่ด้ความีป็ลอด้ภัยต่อชีีวิตและท่รัีพื้ย์สิ่น
ส่่งผู้ลใหุ้�เกี่ิด้กี่ารีพื้ัฒนาอย่างยั�งยืน พื้รี�อมีเผู้ยแพื้รี่ไว�บนเวบไซึ่ต์ข้อง 
บรีิษััท่ฯ ตามีเวบลิงกี่์ http://www.ttwplc.com/storage/about/policy/
policy-environment.pdf ส่ามีารีถืส่รี้ป็ได้� ด้ังนี�

  ผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าท่ี�มีีค้ณูภาพื้ตรีงตามีความีต�องกี่ารีข้องล้กี่ค�า
 ส่รี�างความีพ่ื้งพื้อใจส้่งส้่ด้ข้องล้กี่ค�าโด้ยตรีงและล้กี่ค�าโด้ยอ�อมี
 ป็รีับป็รี้งและพื้ัฒนาความีรี้�และความีส่ามีารีถื ท่ักี่ษัะ และ     

ความีชีำานาญใหุ้�กี่ับพื้นักี่งานท่้กี่คนอย่างต่อเนื�อง เพื้ื�อใหุ้�เกี่ิด้
จิตส่ำาน่กี่ในด้�านค้ณูภาพื้ สิ่�งแวด้ล�อมี อาชีีวอนามัีย และความี 
ป็ลอด้ภัย

 ป็ฏิบัติตามีกี่ฏหุ้มีายและข้�อกี่ำาหุ้นด้ต่างๆ ที่�เกีี่�ยวข้�องกัี่บลักี่ษัณูะ
ปั็ญหุ้าด้�านสิ่�งแวด้ล�อมี และความีป็ลอด้ภัยในกี่ารีท่ำางานข้อง 
บรีิษััท่ฯ

 ป็้องกี่ันมีลพื้ิษัท่ี �จะกี่รีะท่บส่ิ �งแวด้ล�อมีจากี่กี่ิจกี่รีรีมีข้อง 
บรีิษััท่ฯ และผู้้�มีีส่่วนเกี่ี�ยวข้�อง รีวมีท่ั�งกี่ารีใชี�พื้ลังงานและ   
ท่รีัพื้ยากี่รีอย่างค้�มีค่าท่ี�ส่้ด้

 ป็้องกี่ันและลด้อ้บัติเหุ้ต้ อันตรีาย และความีเจ็บป็่วยจากี่ 
กี่ารีป็ฏิบัติงานข้องพื้นักี่งาน และผู้้�มีีส่่วนเกี่ี�ยวข้�องจากี่กี่ารี 
ด้ำาเนินงานข้องบรีิษััท่ฯ

 เตรีียมีความีพื้รี�อมีต่อเหุ้ต้กี่ารีณู์ฉ้กี่เฉินท่ี�อาจเกี่ิด้ข้่�น และ         
ด้ำาเนินกี่ารีเพืื้�อใหุ้�มัี�นใจว่าเหุ้ต้กี่ารีณ์ูเหุ้ล่านั�นจะไม่ีส่่งผู้ลกี่รีะท่บ 
ต่อบ้คคลและท่รีัพื้ย์ส่ินท่ั�งภายในและภายนอกี่บรีิษััท่ฯ

2.  เป้าห้มายัด้้านอาชี้วอนาม่ยัแลิะความปลิอด้ภ่ยั
 กี่ารีเป็็นองค์กี่รีท่ี�ป็รีาศจากี่กี่ารีบาด้เจ็บและเจ็บป็่วยจากี่กี่ารี

ท่ำางาน (Injury & Illness Free Operation)

3.  กลิย่ัที่ธ์ุด้้านอาชี้วอนาม่ยัแลิะความปลิอด้ภ่ยั
 ส่รี�างมีาตรีฐานด้�านอาชีีวอนามีัยและความีป็ลอด้ภัยแกี่่ 

พื้นักี่งานท่้กี่รีะด้ับ โด้ยมีีผู้้�บรีิหุ้ารีเป็็นผู้้�นำา
 เพื้ิ�มีศักี่ยภาพื้และความีตรีะหุ้นักี่เรีื�องความีป็ลอด้ภัยในกี่ารี 

ท่ำางาน
 ส่รี�างกี่ารีมีีส่่วนรี่วมีข้องพื้นักี่งานและค้่ธุ้รีกี่ิจ เพื้ื�อป็รีับป็รี้ง        

และแกี่�ไข้กี่ารีท่ำางานใหุ้�เกี่ิด้ความีป็ลอด้ภัย

4.  คณะกรรมการความปลิอด้ภ่ยั อาชี้วอนาม่ยั แลิะ 
สภาพื่แวด้ล้ิอมในการที่ำางาน

บรีิษััท่ฯได้�จัด้ใหุ้�มีีกี่ารีเลือกี่ตั�งและแต่งตั�งคณูะกี่รีรีมีกี่ารีความี 
ป็ลอด้ภัยอาชีีวอนามีัยและส่ภาพื้แวด้ล�อมีในกี่ารีท่ำางาน เพื้ื�อท่ำาหุ้น�าท่ี� 
พิื้จารีณูานโยบาย แผู้นกี่ารีด้ำาเนินงาน และแผู้นกี่ารีฝึ่กี่อบรีมีด้�านความี 
ป็ลอด้ภัยในกี่ารีท่ำางาน เพืื้�อป้็องกัี่นและลด้กี่ารีเกิี่ด้อ้บัติเหุ้ต้กี่ารีป็รีะส่บ
อันตรีายกี่ารีเจ็บป่็วยหุ้รืีอกี่ารีเกิี่ด้เหุ้ต้เดื้อด้รี�อนรีำาคาญอันเนื�องจากี่กี่ารี 
ท่ำางานหุ้รีือความีไมี่ป็ลอด้ภัยในกี่ารีท่ำางาน รีายงานและเส่นอแนะ           
มีาตรีกี่ารีหุ้รืีอแนวท่างป็รัีบป็ร้ีงแกี่�ไข้ใหุ้�ถ้ืกี่ต�องตามีกี่ฎหุ้มีายที่�เกีี่�ยวกัี่บ
ความีป็ลอด้ภัยในกี่ารีท่ำางานและมีาตรีฐานความีป็ลอด้ภัยในกี่ารีท่ำางาน
ต่อผู้้�บรีิหุ้ารี เพื้ื�อความีป็ลอด้ภัยในกี่ารีท่ำางานข้องพื้นักี่งาน ผู้้�รีับเหุ้มีา 
และบ้คคลภายนอกี่ท่ี�เข้�ามีาป็ฏิบัติงานหุ้รีือเข้�ามีาใชี�บรีิกี่ารีในบรีิษััท่ฯ 
รีวมีท่ั�งกี่ารีส่ำารีวจกี่ารีป็ฏิบัติงานด้�านความีป็ลอด้ภัยในกี่ารีท่ำางาน 
ตรีวจส่อบส่ถิืติกี่ารีป็รีะส่บอันตรีาย วางรีะบบกี่ารีรีายงานส่ภาพื้กี่ารีท่ำา
งานท่ี�ไมี่ป็ลอด้ภัยใหุ้�เป็็นหุ้น�าท่ี�ข้องพื้นักี่งานท่้กี่คนท่้กี่รีะด้ับต�องป็ฏิบัติ 
โด้ยมีีผู้้ �แท่นข้องคณูะกี่รีรีมีกี่ารีความีป็ลอด้ภัย อาชีีวอนามีัย และ 
ส่ภาพื้แวด้ล�อมีในกี่ารีท่ำางาน (คป็อ.) ป็รีะกี่อบด้�วย ป็รีะธุาน 1 ท่่าน  
รีองป็รีะธุาน 1 ท่่าน กี่รีรีมีกี่ารี 7 ท่่าน เจ�าหุ้น�าท่ี�ความีป็ลอด้ภัยเป็็น 
กี่รีรีมีกี่ารีและเลข้าน้กี่ารี 1 ท่่าน ซ่ึ่�งได้�แส่ด้งข้�อม้ีลไว�ตามีตารีางด้�านล่าง 
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การจ่ด้การด้้านอาช้ีวอนาม่ยัแลิะความ 
ปลิอด้ภ่ยั

บริีษััท่ฯ ได้�ใชี�หุ้ลักี่กี่ารีความีป็ลอด้ภัยเป็็นเกี่ณูฑ์และเงื�อนไข้บังคับ
ใหุ้�ผู้้�เกี่ี�ยวข้�องต�องถืือป็ฏิบัติอย่างเครี่งครีัด้ นอกี่เหุ้นือจากี่กี่ารีป็ฏิบัติ 
ตามีกี่ฎหุ้มีาย บรีิษััท่ฯ ยังได้�วางหุ้ลักี่กี่ารีและกี่รีอบกี่ารีด้ำาเนินงาน   
ความีป็ลอด้ภัย อาชีีวอนามีัยและส่ภาพื้แวด้ล�อมีในกี่ารีท่ำางานเป็็น 
บท่บัญญัติท่ี�เป็็นลายลักี่ษัณู์อักี่ษัรี ตลอด้จนกี่ารีนำามีาตรีฐานส่ากี่ลมีา
ป็ฏิบัติใชี�เป็็นจรีรียาบรีรีณูบรีิษััท่ฯ ซึ่่�งได้�กี่ำาหุ้นด้เป็็นบรีรีท่ัด้ฐานกี่ารี            
ด้ำาเนินงานและได้�กี่ำาหุ้นด้แนวท่างส่้่ความีเป็็นเลิศในกี่ารีด้ำาเนินงาน       
ครีอบคล้มีหุ้ลักี่ป็ฏิบัติด้�านความีป็ลอด้ภัยฯ มีีส่ารีะส่ำาคัญส่รี้ป็ได้� ด้ังนี�

1. ความปลิอด้ภ่ยั อาชี้วอนาม่ยั แลิะสภาพื่แวด้ล้ิอม 

   ในการที่ำางาน
  ส่่งเส่รีิมีความีป็ลอด้ภัยเป็็นวารีะส่ำาคัญ โด้ยจัด้ท่ำาข้�อกี่ำาหุ้นด้

และมีาตรีฐานท่ี�มีีมีาตรีกี่ารีไมี่น�อยกี่ว่ากี่ฎหุ้มีายกี่ำาหุ้นด้และ
มีาตรีฐานส่ากี่ลซึ่่�งพื้นักี่งานจะต�องศ่กี่ษัาและป็ฏิบัติตามี        
กี่ฎหุ้มีาย นโยบาย ข้�อกี่ำาหุ้นด้ มีาตรีฐานท่ี�เกี่ี�ยวข้�องอย่าง  
เครี่งครีัด้

  ด้ำาเนินกี่ารีต่างๆ เพื้ื�อควบค้มีและป็้องกี่ันความีส่้ญเส่ียใน   
รี้ป็แบบต่างๆ ท่ี�เกี่ิด้จากี่อ้บัติเหุ้ต้ อัคคีภัย กี่ารีเจ็บป็่วยจากี่ 
กี่ารีท่ำางาน ท่รีัพื้ย์ส่ินส่้ญหุ้ายหุ้รีือเส่ียหุ้าย กี่ารีละเมีิด้รีะบบ 
รัีกี่ษัาความีป็ลอด้ภัย กี่ารีท่ำางานไม่ีถ้ืกี่วิธีุ และความีผิู้ด้พื้ลาด้ 
ต่างๆ รีวมีท่ั�งจัด้ส่ภาพื้แวด้ล�อมีในกี่ารีท่ำางานใหุ้�ป็ลอด้ภัย           
มีีอ้ป็กี่รีณู์ความีป็ลอด้ภัยท่ี�เหุ้มีาะส่มีและเพื้ียงพื้อ รีวมีท่ั�งใหุ้�
ผู้้�บริีหุ้ารีและพื้นักี่งานมีีหุ้น�าที่�รีายงานอ้บัติเหุ้ต้และอ้บัติกี่ารีณ์ู
ต่างๆ ตามีข้ั�นตอนท่ี�กี่ำาหุ้นด้ไว�

  ป็รีะชีาส่ัมีพื้ันธุ์และส่ื�อส่ารีเพื้ื�อส่รี�างความีรี้�ความีเข้�าใจและ   
เผู้ยแพื้ร่ีข้�อม้ีลเกีี่�ยวกัี่บนโยบาย กี่ฎรีะเบียบ ขั้�นตอน วิธีุป็ฏิบัติ
และข้�อควรีรีะวังด้�านความีป็ลอด้ภัยฯ แกี่่พื้นักี่งาน ผู้้�รีับจ�าง 
และผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเส่ียท่ี�เกี่ี�ยวข้�อง เพื้ื�อนำาไป็ป็ฏิบัติได้�อย่าง 
ถ้ืกี่ต�อง ไม่ีก่ี่อใหุ้�เกิี่ด้อันตรีายต่อส้่ข้ภาพื้ ท่รัีพื้ย์สิ่น และสิ่�งแวด้ล�อมี

  กี่ารีป็ฏิบัติงานใด้ท่ี�ไมี่ป็ลอด้ภัยหุ้รีือไมี่ป็ฏิบัติตามีข้�อกี่ำาหุ้นด้
และมีาตรีฐานความีป็ลอด้ภัยฯ ใหุ้�หุ้ย้ด้กี่ารีป็ฏิบัติงานนั�น 
ชีั�วครีาวและแจ�งผู้้�ท่ี�เกี่ี�ยวข้�อง ผู้้�บังคับบัญชีา และหุ้น่วยงาน
ท่ี�รีับผู้ิด้ชีอบท่ำากี่ารีแกี่�ไข้ต่อไป็

2. การขออน่ญาตที่ำางานท่ี่�ม่ความเส่�ยัง

   แลิะการที่ำางานผ้่ร่บเห้มา
กี่ารีข้ออน้ญาตท่ำางานในเรีื�องข้องความีป็ลอด้ภัยนั�นเป็็นเรีื�อง        

ข้องกี่ารีข้ออน้ญาตท่ำางานในงานท่ี�มีีความีเส่ี�ยงส่้ง ซึ่่�งจำาเป็็นต�องมีีกี่ารี 
ตรีวจส่อบความีพื้รี�อมีข้องผู้้ �ป็ฏิบัติงาน ความีพื้รี�อมีข้องอ้ป็กี่รีณู์ 
เครีื�องมีือ เครีื�องจักี่รี รีวมีท่ั�งความีพื้รี�อมีข้องส่ภาพื้แวด้ล�อมีต่างๆ 
ใหุ้�แน่ใจว่ามีีความีพื้รี�อมี มีีความีป็ลอด้ภัยเพีื้ยงพื้อเสี่ยก่ี่อน จ่งจะได้�รัีบ
อน้ญาตใหุ้�เรีิ�มีท่ำางานนั�นๆ ได้� โด้ยกี่ำาหุ้นด้ป็รีะเภท่ข้องใบข้ออน้ญาต 
ด้ังนี� 

2.1 ใบข้ออน้ญาตท่ำางานท่ั�วไป็ (General Entry Permit)
  ส่ำาหุ้รัีบกี่ารีเข้�าป็ฏิบัติทั่�วไป็ เช่ีน กี่ารีท่ำาความีส่ะอาด้ กี่ารีท่าสี่ 

หุ้รีืองานอื�นๆ ท่ี�ไมี่เกี่ี�ยวข้�องกี่ับรีะบบ หุ้รีือกี่ารีป็ิด้รีะบบท่้กี่รีะบบภายใน
ส่่วนโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า และกี่ารีท่ำางานข้องผู้้�รีับเหุ้มีา

2.2  ใบข้ออน้ญาตท่ำางานที่�ก่ี่อใหุ้�เกิี่ด้ป็รีะกี่ายไฟ (Hot Work Permit)
  ส่ำาหุ้รัีบกี่ารีท่ำางานที่�ท่ำาใหุ้�เกิี่ด้ป็รีะกี่ายไฟ เช่ีน งานเชืี�อมีไฟฟ้า 

งานเชีื�อมีแกี่๊ส่ หุ้รีืองานอื�นๆ ท่ี�มีีป็รีะกี่ายไฟหุ้รีือเกี่ิด้ความีรี�อนภายใน 
ส่่วนโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า

2.3  ใบข้ออน้ญาตท่ำางานตัด้รีะบบไฟฟ้า (Shut Down Electrical 
System Permit)

  ส่ำาหุ้รัีบกี่ารีท่ำางานที่�ต�องตัด้รีะบบไฟฟ้า ทั่�งที่�เป็็นรีะบบไฟฟ้า 
แรีงส่้งและรีะบบไฟฟ้าแรีงตำ�า ภายในส่่วนโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า

2.4  ใบข้ออน้ญาตท่ำางานกี่ารีข้้ด้-เจาะ (Excavation Permit)
  ส่ำาหุ้รีับกี่ารีท่ำางานท่ี�ต�องกี่ารีข้้ด้และเจาะท่ั�งท่ี�ใชี�อ้ป็กี่รีณู์  

กี่ารีข้้ด้ อาทิ่เช่ีน จอบ เสี่ยมี และเครืี�องจักี่รีหุ้นักี่ อาทิ่เช่ีน รีถืข้้ด้ เครืี�องเจาะ 
ภายในโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า

2.5 ใบข้ออน้ญาตท่ำางานตัด้แยกี่รีะบบ (Mechanical Isolation 
Permit)

  ส่ำาหุ้รีับกี่ารีท่ำางานท่ี�ต�องตัด้รีะบบท่่อท่ี�มีีแรีงด้ันรีวมีท่ั�งกี่ารี 
ท่ด้ส่อบกี่ารีเด้ินรีะบบแรีงด้ันต่างๆ ภายในโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าท่ั�งท่ี�เป็็น 
รีะบบนำ�า ลมี และส่ารีเคมีี

2.6 ใบข้ออน้ญาตเข้�าท่ำางานในท่ี�อับอากี่าศ (Confined Space 
Entry Permit)

  ส่ำาหุ้รัีบกี่ารีท่ำางานที่�ต�องเข้�าไป็ในส่ถืานที่�อับอากี่าศ (ตามีกี่ฎ          
กี่รีะท่รีวงกี่ำาหุ้นด้มีาตรีฐานในกี่ารีบรีิหุ้ารีและกี่ารีจัด้กี่ารีด้�านความี 
ป็ลอด้ภัย อาชีีวอนามีัย และส่ภาพื้แวด้ล�อมีในกี่ารีท่ำางานในท่ี�อับ 
อากี่าศ พื้.ศ. 2547) ภายในโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า

3. การประเมินความเส่�ยังแลิะการส่บสวนเห้ต่การณ์
บริีษััท่ฯ ตรีะหุ้นักี่ดี้ว่า ความีเสี่�ยงจากี่กี่ารีท่ำางานด้�านอาชีีวอนามัีย 

และความีป็ลอด้ภัยส่ามีารีถืเกิี่ด้ข่้�นได้�ตลอด้เวลา หุ้ากี่ไม่ีมีีรีะบบบริีหุ้ารี 
จัด้กี่ารีและป็รีะเมิีนความีเสี่�ยงอย่างส่มีำ�าเส่มีอ บริีษััท่ฯ ได้�ป็รีะเมิีนความี 
เส่ี�ยงด้�านอาชีีวอนามีัยและความีป็ลอด้ภัยหุ้ลักี่ๆ 2 ป็รีะเภท่ ได้�แกี่่ 
ความีเส่ี�ยงจากี่ส่ารีเคมีีรีั�วไหุ้ล อาท่ิเชี่น คลอรีีน และความีเส่ี�ยงจากี่ 
อ้บัติเหุ้ต้ในกี่ารีท่ำางาน ซึ่่�งได้�กี่ำาหุ้นด้แนวท่างกี่ารีจัด้กี่ารีความีเส่ี�ยง 
ด้ังกี่ล่าวไว�ตามีตารีาง ด้ังนี�



ควั�มเสีั�ยงด��นอ�ชีวัอน�มัย

แลัะควั�มปลัอดภัย

วิัธีุกิ�รจัดกิ�รควั�มเสีั�ยง

สั�รเคมีรั�วไห์ล ป็ฏิบัติตามีค้่มีือข้ั�นตอนแผู้นกี่ารีป็ฏิบัติงาน และป็ฏิบัติงานตามีกี่ฎรีะเบียบหุ้รีือข้�อบังคับด้�านอาชีีวอนามีัย 
และความีป็ลอด้ภัยอย่างเครี่งครีัด้ ฝ่ึกี่อบรีมีวิธุีกี่ารีท่ำางานรีวมีถื่งกี่ารีฝ่ึกี่ซึ่�อมีรีะงับเหุ้ต้ฉ้กี่เฉินจากี่ส่ารีเคมีี 
ตามีแผู้น และป็รีะเมีินความีเส่ี�ยงอย่างส่มีำ�าเส่มีอ  

อุบัต่ิเห์ตุ่ในก�รทำ�ง�น ป็ฏิบัติตามีค้่มีือข้ั�นตอนแผู้นกี่ารีป็ฏิบัติงาน และป็ฏิบัติงานตามีกี่ฎรีะเบียบหุ้รีือข้�อบังคับด้�านอาชีีวอนามีัย
และความีป็ลอด้ภัยอย่างเครี่งครีัด้ ฝ่ึกี่อบรีมีวิธุีกี่ารีท่ำางานรีวมีถื่งกี่ารีฝ่ึกี่ซึ่�อมีรีะงับเหุ้ต้ฉ้กี่เฉินจากี่อ้บัติเหุ้ต้
จากี่กี่ารีท่ำางานตามีแผู้น และป็รีะเมีินความีเส่ี�ยงอย่างส่มีำ�าเส่มีอ

59

4. การบริการด้้านอาชี้วอนาม่ยัแลิะความปลิอด้ภ่ยั
บริีษััท่ฯ ใหุ้�ความีส่ำาคัญต่อค้ณูภาพื้ชีีวิตที่�ดี้ข้องพื้นักี่งานจ่งได้�จัด้

ใหุ้�มีีกี่ารีบรีิกี่ารีด้�านอาชีีวอนามีัยและความีป็ลอด้ภัย อาท่ิเชี่น 
กี่ารีตรีวจส่้ข้ภาพื้ป็รีะจำาป็ี กี่ารีป็รีะกี่ันส่้ข้ภาพื้ กี่ารีป็รีะกี่ันชีีวิต กี่ารีจัด้ 
ใหุ้�มีีอ้ป็กี่รีณ์ูป็ฐมีพื้ยาบาลเบื�องต�น ติด้ป้็ายเตือนอันตรีาย รีวมีถ่ืงกี่ำาหุ้นด้ 
วิธีุกี่ารีป็ฏิบัติงานและกี่ำากัี่บด้้แลอย่างเคร่ีงครัีด้ เพืื้�อใหุ้�พื้นักี่งานมีีความี
ป็ลอด้ภัยท่ั�งด้�านชีีวิตและท่รีัพื้ย์ส่ิน รีวมีถื่งกี่ารีมีีส่้ข้ภาพื้กี่ายใจท่ี�ด้ี 
ในกี่ารีป็ฏิบัติงานอย่างมีีความีส่้ข้ ส่่งผู้ลใหุ้�พื้นักี่งานมีีข้วัญกี่ำาลังใจ          
ในกี่ารีป็ฏิบัติงานด้�วยความีรีักี่และความีผู้้กี่พื้ันต่อองค์กี่รี 

5. การม่ส�วนร�วมของพื่น่กงานด้้านอาชี้วอนาม่ยั 
   แลิะความปลิอด้ภ่ยั 

กี่ารีมีีส่่วนรี่วมีข้องพื้นักี่งานถืือเป็็นย้ท่ธุศาส่ตรี์ส่ำาคัญเพื้รีาะเรีา 
เชีื�อว่ากี่ารีมีีส่่วนรี่วมีข้องพื้นักี่งานจะส่รี�างความีมีั�นใจ ความีเชีื�อถืือต่อ 
องค์กี่รี ความีกี่รีะตือรืีอรี�น และความีร่ีวมีมืีอกัี่น ซ่ึ่�งจะส่่งผู้ลใหุ้�กี่ารีท่ำางาน 
บรีรีล้วัตถ้ืป็รีะส่งค์ที่�กี่ำาหุ้นด้ เพืื้�อบรีรีล้เป้็าหุ้มีายกี่ารีบาด้เจ็บและเจ็บป่็วย
จากี่กี่ารีท่ำางาน “เป็็นศ้นย์” (Injury & Illness Free Operation) โด้ยส่รี�าง
รีะบบท่ี�เอื�อต่อกี่ารีเข้�ามีามีีส่่วนรี่วมีในกี่ิจกี่รีรีมีด้�านความีป็ลอด้ภัยข้อง
พื้นักี่งานท้่กี่คนท้่กี่รีะดั้บอย่างต่อเนื�อง โด้ยมีีกิี่จกี่รีรีมีกี่ารีมีีส่่วนร่ีวมีข้อง 
พื้นักี่งานด้�านอาชีีวอนามีัยและความีป็ลอด้ภัย ด้ังนี� 

5.1 กี่ิจกี่รีรีมีค�นหุ้าส่ภาพื้แวด้ล�อมี ส่ภาพื้กี่ารีณู์ และพื้ฤติกี่รีรีมี
ท่ี�ไมี่ป็ลอด้ภัยข้องพื้นักี่งาน 

  ด้ำาเนินกี่ารีตรีวจวัด้ส่ภาพื้แวด้ล�อมีในกี่ารีท่ำางานด้�านกี่ายภาพื้ 
ได้�แก่ี่ แส่งส่ว่าง ความีรี�อน และเสี่ยง รีวมีถ่ืงอันตรีายจากี่ส่ารีเคมีี ได้�แก่ี่ 
ไอรีะเหุ้ยข้องส่ารีเคมีีในพืื้�นที่�ท่ำางาน และอันตรีายด้�านสิ่�งแวด้ล�อมี ได้�แก่ี่ 
ไอเส่ียจากี่เครีื�องกี่ำาเนิด้ไฟฟ้าและนำ�าท่ิ�งจากี่หุ้�องนำ�า ซึ่่�งจะต�องไมี่เกี่ิน 
มีาตรีฐานข้องกี่รีะท่รีวงอ้ตส่าหุ้กี่รีรีมี

5.2 กี่ิจกี่รีรีมีเจ�าหุ้น�าท่ี�ความีป็ลอด้ภัย (Safety Man) 
  เป็็นกิี่จกี่รีรีมีที่�มีอบหุ้มีายใหุ้�พื้นักี่งานรีะดั้บป็ฏิบัติกี่ารีท้่กี่คน

ท่ำาหุ้น�าท่ี�เป็็น “Safety Man” โด้ยจะป็ฏิบัติหุ้น�าท่ี�เป็็นเจ�าหุ้น�าท่ี�ความี 
ป็ลอด้ภัย 1 คน ต่อ 1 ส่ัป็ด้าหุ้์ วัตถื้ป็รีะส่งค์เพื้ื�อใหุ้�พื้นักี่งานมีีความี           
ตรีะหุ้นักี่และมีีส่่วนรี่วมีในกี่ารีด้้แลด้�านความีป็ลอด้ภัย โด้ยท่ำาหุ้น�าท่ี�        
ค�นหุ้าและชีี�บ่งส่ภาพื้กี่ารีณู์และพื้ฤติกี่รีรีมีกี่ารีท่ำางานท่ี�ไมี่มีีความี    
ป็ลอด้ภัย ป็รีะเมีินความีเส่ี�ยง คิด้ค�นวิธุีป็้องกี่ันและควบค้มีอันตรีาย  
เส่นอต่อคณูะกี่รีรีมีกี่ารีความีป็ลอด้ภัยฯ และผู้้�บริีหุ้ารีรีะดั้บส้่ง เพืื้�อนำามีติ
ที่�ป็รีะช้ีมีเป็็นแนวท่างในกี่ารีป็ฏิบัติงานด้�านความีป็ลอด้ภัยอย่างเคร่ีงครัีด้ 
กี่ิจกี่รีรีมีด้ังกี่ล่าวมี้่งเน�นภาวะผู้้�นำาด้�านความีป็ลอด้ภัยข้องผู้้�บรีิหุ้ารี 
(Safety Role Model) เพื้ื�อกี่ารีส่ื�อส่ารีนโยบายหุ้รีือกี่ิจกี่รีรีมีด้�านความี 
ป็ลอด้ภัยที่�ส่ำาคัญ กี่ารีรัีบฟังป็รีะเด็้นหุ้รืีอข้�อเส่นอแนะด้�านความีป็ลอด้ภัย 
และกี่ารีมีีส่่วนรี่วมีข้องผู้้�ป็ฏิบัติงานในกี่ิจกี่รีรีมีด้�านความีป็ลอด้ภัย  

5.3 กี่ิจกี่รีรีมีส่ันท่นากี่ารี
  บริีษััท่ฯ ส่่งเส่ริีมีวัฒนธุรีรีมีองค์กี่รี ทั่ศนคติ ความีเชืี�อ ค่านิยมี 

รีะบบกี่ารีท่ำางานที่�ชัีด้เจน ป็รีาศจากี่ความีเครีียด้จากี่กี่ารีท่ำางาน โด้ยจะ 
ส่่งผู้ลใหุ้�พื้นักี่งานท่้กี่คนท่ำางานอย่างมีีความีส่้ข้และเกี่ิด้ความีรีักี่ความี
ผู้้กี่พื้ันต่อบรีิษััท่ฯ 

   กี่ารีจัด้ใหุ้�มีีกี่ล่้มีไลน์ข้องพื้นักี่งานทั่�งบริีษััท่ฯ เพืื้�อส่รี�างกี่ารี 
มีีป็ฏิสั่มีพัื้นธ์ุที่�แน่นแฟ้น กี่ารีสื่�อส่ารี กี่ารีส่่งข้�อม้ีลข่้าวส่ารี 
และส่่งความีหุ้่วงใยในท่้กี่เท่ศกี่าลอย่างส่มีำ�าเส่มีอ

   กี่ารีแข้่งข้ันกี่ีฬาภายในองค์กี่รี
   กี่ารีจัด้ตั�งชีมีรีมีกี่ีฬาเด้ินวิ�ง เพืื้�อส่่งเส่ริีมีส้่ข้ภาพื้และความี

ส่ามัีคคีแก่ี่พื้นักี่งานอย่างส่มีำ�าเส่มีอ
   กี่ารีส่รี�างหุ้�องท่ำากี่ิจกี่รีรีมีข้องพื้นักี่งาน (Edutainment 

Room) เป็็นหุ้�องเอนกี่ป็รีะส่งค์ท่ ี � เป็ ็นท่ั �งหุ้ �องส่มี้ด้ 
หุ้�องพื้ักี่ผู้่อน และหุ้�องออกี่กี่ำาลังกี่าย เพื้ื�อใหุ้�พื้นักี่งานใชี� 
ผู้่อนคลายรีะหุ้ว่างกี่ารีป็ฏิบัติงาน 



กิ�รฝึ่กิอบรมด��นควั�มปลัอดภัย 2560 2561 2562

จำานวนพื้นักี่งานท่ี�ได้�รีับกี่ารีฝ่ึกี่อบรีมีด้�านความีป็ลอด้ภัยเป็รีียบเท่ียบกี่ับพื้นักี่งานท่ั�งหุ้มีด้ รี�อยละ 100 รี�อยละ 100 รี�อยละ 100

กิ�รตรวัจสุัข้ภ�พัประจำ�ปี 2560 2561 2562

จำานวนพื้นักี่งานท่ี�ได้�รีับกี่ารีตรีวจส่้ข้ภาพื้ป็รีะจำาป็ีเป็รีียบเท่ียบกี่ับพื้นักี่งานท่ั�งหุ้มีด้ รี�อยละ 100 รี�อยละ 100 รี�อยละ 100

กิ�รเจ็บป่วัยจ�กิกิ�รทำ�ง�น 2560 2561 2562

จำานวนพื้นักี่งานท่ี�เจ็บป็่วยหุ้รีือมีีป็ัญหุ้าส่้ข้ภาพื้จากี่กี่ารีท่ำางาน 0 คน 0 คน 0 คน
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6. การฝึกอบรมด้้านอาชี้วอนาม่ยัแลิะความปลิอด้ภ่ยั
บริีษััท่ฯ จัด้ท่ำาแผู้นกี่ารีฝึ่กี่อบรีมีด้�านอาชีีวอนามัียและความีป็ลอด้ภัยเป็็นป็รีะจำาท้่กี่ปี็ อาทิ่เช่ีน หุ้ลักี่ส้่ตรีข้องเจ�าหุ้น�าที่�ความีป็ลอด้ภัยในกี่ารีท่ำา

งานรีะด้ับเท่คนิค หุ้ลักี่ส่้ตรีข้องเจ�าหุ้น�าท่ี�ความีป็ลอด้ภัยในกี่ารีท่ำางานรีะด้ับบรีิหุ้ารี หุ้ลักี่ส่้ตรีข้องเจ�าหุ้น�าท่ี�ความีป็ลอด้ภัยในกี่ารีท่ำางาน 
รีะด้ับหุ้ัวหุ้น�างาน หุ้ลักี่ส่้ตรีกี่ารีจัด้กี่ารีจรีาจรี และหุ้ลักี่ส่้ตรีกี่ฎรีะเบียบกี่ารีท่ำางานในชี่วงกี่ลางคืน หุ้ลักี่ส่้ตรีกี่ารีด้ับเพื้ลิงข้ั�นส่้ง รีวมีถื่งผู้้�ควบค้มี 
ผู้้�ชี่วยเหุ้ลือ ผู้้�ป็ฏิบัติ และผู้้�ป็ฏิบัติงานในท่ี�อับอากี่าศ ความีป็ลอด้ภัยในกี่ารีท่ำางานเกี่ี�ยวกี่ับไฟฟ้าและกี่ารีชี่วยเหุ้ลือผู้้�ป็รีะส่บอันตรีายจากี่ไฟฟ้า 
โด้ยมีีจำานวนหุ้ลักี่ส่้ตรีฝ่ึกี่อบรีมี จำานวน 22 หุ้ลักี่ส่้ตรี และจำานวนชีั�วโมีงกี่ารีฝ่ึกี่อบรีมีด้�านอาชีีวอนามีัยและความีป็ลอด้ภัย ป็ี 2562 จำานวน 488 
ชีั�วโมีง ซึ่่�งได้�แส่ด้งจำานวนหุ้ลักี่ส่้ตรีฝ่ึกี่อบรีมี และจำานวนชีั�วโมีงฝ่ึกี่อบรีมีด้ังกี่ล่าวไว� ตามีกี่รีาฟด้�านล่าง

7.  การด่้แลิพื่น่กงานด้้านอาชี้วอนาม่ยัแลิะความปลิอด้ภ่ยั
บริีษััท่ฯ ตรีะหุ้นักี่ถ่ืงความีร้ี�ความีเข้�าใจด้�านความีป็ลอด้ภัยในกี่ารีป็ฏิบัติงานและกี่ารีด้้แลส้่ข้ภาพื้อนามัียข้องพื้นักี่งานเป็็นอย่างยิ�ง โด้ยจัด้ใหุ้�        

มีีกี่ารีบรีิกี่ารีและด้้แลพื้นักี่งานด้�านอาชีีวอนามีัยและความีป็ลอด้ภัยเป็็นป็รีะจำาท่้กี่ป็ีอย่างต่อเนื�อง อาท่ิเชี่น กี่ารีฝ่ึกี่อบรีมีด้�านความีป็ลอด้ภัย 
และกี่ารีตรีวจส่้ข้ภาพื้ป็รีะจำาป็ี ซึ่่�งได้�แส่ด้งข้�อมี้ลด้ังกี่ล่าวไว�ตามีตารีางด้�านล่าง 
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บรีิษััท่ฯ ได้�จัด้ใหุ้�มีีกี่ารีฝ่ึกี่อบรีมีและส่ัมีมีนาด้�านความีป็ลอด้ภัยและส่ิ�่งแวด้ล�อมีท่ั�งหุ้ลักี่ส่้ตรีท่ี�กี่ฎหุ้มีายกี่ำาหุ้นด้ อาท่ิเชี่น หุ้ลักี่ส่้ตรีเจ�าหุ้น�าท่ี�
ความีป็ลอด้ภัยในกี่ารีท่ำางาน (จป็.) หุ้ลักี่ส่้ตรีคณูะกี่รีรีมีกี่ารีความีป็ลอด้ภัย ฯ หุ้ลักี่ส่้ตรีความีป็ลอด้ภัยในกี่ารีท่ำางานเกี่ี�ยวกี่ับไฟฟ้า โด้ยกี่ำาหุ้นด้          
ผู้้�รีับผู้ิด้ชีอบด้�านพื้ลังงานส่ามีัญ(โรีงงาน) รีวมีถื่งหุ้ลักี่ส่้ตรีด้�านความีป็ลอด้ภัยและส่ิ�่งแวด้ล�อมีในกี่ารีป็ฏิบัติงาน อาท่ิเชี่น หุ้ลักี่ส่้ตรีความีป็ลอด้ภัย
ในกี่ารีท่ำางานซึ่่อมีบำารี้ง หุ้ลักี่ส่้ตรีกี่ารีรีะงับเหุ้ต้คลอรีีนรีั�วด้�วยอ้ป็กี่รีณู์ KIT-B กี่ารีบำารี้งรีักี่ษัารีะบบคลอรีีนและใชี�อ้ป็กี่รีณู์เครีื�องชี่วยหุ้ายใจ SCBA 
และกี่ารีป็ฐมีพื้ยาบาลและกี่ารีชี่วยชีีวิตเบื�องต�น วัตถื้ป็รีะส่งค์เพื้ื�อรีณูรีงค์ส่่งเส่รีิมีและส่รี�างความีตรีะหุ้นักี่ด้�านความีป็ลอด้ภัยกี่ารีท่ำางานใหุ้�บรีรีล ้
เป้็าหุ้มีายข้ององค์กี่รี ส่่งผู้ลใหุ้�เกิี่ด้เป็็นวัฒนธุรีรีมีองค์กี่รีด้�านความีป็ลอด้ภัยในกี่ารีป็ฏิบัติงานและส่รี�างความีตรีะหุ้นักี่ร้ี�แก่ี่พื้นักี่งานท้่กี่คนท้่กี่รีะดั้บ 
ซึ่่�งได้�แส่ด้งข้�อมี้ลกี่ารีเกี่ิด้อ้บัติเหุ้ต้ ตั�งแต่ป็ี 2555-2562 ไว�ตามีกี่รีาฟด้�านล่าง

สถิืติการเกิด้อ่บ่ติเห้ต่ ปี 2555-2562 อ่ตราความถ่ื�ของการเกิด้อ่บ่ติเห้ต่ ปี 2555-2562
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อ่ตราความร่นแรงของการเกิด้อ่บ่ติเห้ต่ ปี 2555-2562

หุ้ลังจากี่เกิี่ด้อ้บัติเหุ้ต้ฯ เมืี�อปี็ 2560 บริีษััท่ฯ ได้�ท่ำากี่ารีป็รัีบป็ร้ีงค่้มืีอ 
กี่ารีท่ำางาน และค่้มืีอจัด้กี่ารีส่ถืานกี่ารีณ์ูฉ้กี่เฉิน เน�นกี่ารีฝึ่กี่อบรีมีภายใน 
หุ้ลักี่ส่้ตรีด้�านความีป็ลอด้ภัย กี่ำากี่ับด้้แลใหุ้�มีีกี่ารีป็ฏิบัติงานตามีค้่มีือ 
กี่ารีท่ำางานอย่างเครี่งครีัด้ และฝ่ึกี่ซึ่�อมีรีะงับเหุ้ต้ฉ้กี่เฉินอย่างส่มีำ�าเส่มีอ
ตามีแผู้นงานท่ี�กี่ำาหุ้นด้ 

ในป็ี 2562 มีีกี่ารีจัด้หุ้าอ้ป็กี่รีณู์ตอบส่นองเหุ้ต้ฉ้กี่เฉินเพื้ิ�มีเติมี 
ได้�แก่ี่ หัุ้วฉีด้นำ�าดั้บเพื้ลิงและส่ายดั้บเพื้ลิงป็รีะสิ่ท่ธิุภาพื้ส้่ง เพืื้�อใชี�ในกี่ารี 
รีะงับเหุ้ต้ได้�รีวด้เรี็วยิ�งข้่�น มีีกี่ารีป็รีับป็รี้งเป็ลี�ยนอ้ป็กี่รีณู์ความีป็ลอด้ภัย
ต่างๆ อาท่ิเชี่น รีะบบส่ัญญาณูแจ�งเหุ้ต้ฉ้กี่เฉิน ไฟส่่องส่ว่างฉ้กี่เฉินเพื้ื�อ
ใหุ้�เกี่ิด้ความีพื้รี�อมีใชี�งานได้�ตลอด้เวลาและมีีป็รีะส่ิท่ธุิภาพื้มีากี่ข้่�น
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การด่้แลิส่งคมแลิะช่้มช้น
บรีิษััท่ฯ มี้่งมีั�นด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจ ตามีพื้ันธุกี่ิจท่ี�ตั�งไว�ว่า “เติบโตอย่างมีั�นคง ต่อเนื�อง และยั�งยืน เพื้ื�อบรีรีล้ซึ่่�งวิส่ัยท่ัศน์บนพื้ื�นฐานข้องความีส่มีด้้ล

รีะหุ้ว่างล้กี่ค�า พื้นักี่งาน ค้่ค�า ผู้้�ถืือหุ้้�น ชี้มีชีน และส่ิ�งแวด้ล�อมี” กี่ารีมีีส่่วนรี่วมีกี่ับผู้้�มีีส่่วนได้�เส่ียจ่งเป็็นกี่รีะบวนกี่ารีท่ี�บรีิษััท่ฯ ใหุ้�ความีส่ำาคัญ 
เป็็นอย่างยิ�ง โด้ยเฉพื้าะชี้มีชีนท่ี�อาศัยอย้่โด้ยรีอบโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าและพื้ื�นท่ี�บรีิกี่ารี เนื�องจากี่กี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจข้องบรีิษััท่ฯ จำาเป็็นต�องได้�รีับกี่ารี  
ยอมีรีับและได้�รีับกี่ารีไว�วางใจจากี่ชี้มีชีนรีอบข้�าง บรีิษััท่ฯ เชีื�อมีั�นว่ากี่ารีวางรีากี่ฐานท่ี�เข้�มีแข้็งใหุ้�กี่ับชี้มีชีนจะเป็็นป็ัจจัยหุ้ลักี่ท่ี�จะชี่วยส่่งเส่รีิมี                 
ชี้มีชีนใหุ้�ส่ามีารีถืพื้่�งพื้าตนเองได้�และมีีความีเป็็นอย้่ท่ี�ด้ีข้่�นควบค้่ไป็กี่ับกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจข้องบรีิษััท่ฯ ใหุ้�มีีความียั�งยืนตลอด้ไป็  

แนวที่างการบริห้ารจ่ด้การ
ในปี็ 2562 บริีษััท่ฯ ยังคงด้ำาเนินงานด้�านกี่ารีพัื้ฒนาสั่งคมีและช้ีมีชีนเหุ้มืีอนที่�เคยท่ำามีาในอดี้ต ซ่ึ่�งยังคงม่้ีงเน�นกี่ารีส่รี�างค้ณูค่าร่ีวมีรีะหุ้ว่างองค์กี่รี 

กี่ับส่ังคมีตามีแนวท่าง CSV โด้ยกี่ารีส่ำารีวจความีต�องกี่ารีและความีคาด้หุ้วังข้องชี้มีชีนโด้ยรีอบพื้ื�นท่ี�ธุ้รีกี่ิจท่ี�มีีต่อกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจข้องบรีิษััท่ฯ               
รีวมีถ่ืงกี่ารีส่านความีสั่มีพัื้นธ์ุกัี่บช้ีมีชีน รัีบฟังความีคิด้เห็ุ้น และหุ้ารืีอแนวท่างแกี่�ไข้ปั็ญหุ้าร่ีวมีกัี่น เปิ็ด้โอกี่าส่ใหุ้�ช้ีมีชีนเข้�ามีามีีส่่วนร่ีวมีในกี่ารีจัด้ท่ำา         
โครีงกี่ารีหุ้รีือกี่ิจกี่รีรีมีด้�านความีรีับผู้ิด้ชีอบต่อส่ังคมีและกี่ารีด้้แลส่ิ�งแวด้ล�อมีรี่วมีกี่ับบรีิษััท่ฯ



ร�ยกิ�ร ข้�อมูลั โรงผลิัตนำ��ประป�
บ�งเลัน

โรงผลิัตนำ��ประป�
ปทุมธุ�นี

โรงผลิัตนำ��ประป�
กิระทุ่มแบน

ข้�อมี้ลพื้ื�นฐาน ท่ี�ตั�ง ตำาบลบางรีะกี่ำา 
อำาเภอบางเลน 

จังหุ้วัด้นครีป็ฐมี

ตำาบลบ�านป็ท่้มี 
อำาเภอส่ามีโคกี่ 
จังหุ้วัด้ป็ท่้มีธุานี

ตำาบลคลองมีะเด้ื�อ 
อำาเภอกี่รีะท่้่มีแบน 
จังหุ้วัด้ส่มี้ท่รีส่าครี

จำานวนหุ้มี้่บ�าน 15 หุ้มี้่บ�าน 6 หุ้มี้่บ�าน 11 หุ้มี้่บ�าน

จำานวนป็รีะชีากี่รี 4,953 คน 4,802 คน 22,265 คน

อาชีีพื้ เกี่ษัตรีกี่รีรีมี เกี่ษัตรีกี่รีรีมีและรีับจ�าง เกี่ษัตรีกี่รีรีมี รีับจ�าง 
และค�าข้าย

กี่ารีป็รีะเมีินผู้ลกี่รีะท่บ ด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมี

ด้�านส่ังคมี

ตัวอย่างผู้ลกี่รีะท่บ ภัยแล�ง 
และท่่อป็รีะป็าแตกี่ชีำารี้ด้

ภัยแล�ง 
และท่่อป็รีะป็าแตกี่ชีำารี้ด้

ภัยแล�ง 
และท่่อป็รีะป็าแตกี่ชีำารี้ด้

ความีจำาเป็็นในกี่ารี
ย�ายถืิ�นฐาน

กี่ิจกี่รีรีมีส่รี�างกี่ารีมีีส่่วนรี่วมี มีีแผู้นงานรี่วมีกี่ับชี้มีชีน

หุ้น่วยงานด้้แลชี้มีชีน

โครีงกี่ารีส่รี�างกี่ารีมีีส่่วนรี่วมี
กี่ับชี้มีชีน

8 โครีงกี่ารี 4 โครีงกี่ารี 3 โครีงกี่ารี

ตัวอย่างข้�อกี่ังวล ภัยแล�ง ภัยแล�ง ภัยแล�ง

ชี่องท่างกี่ารีรีับข้�อรี�องเรีียน จด้หุ้มีายอิเล็กี่ท่รีอนิกี่ส่์
โท่รีศัพื้ท่์

กิิจกิรรม/โครงกิ�ร ลัักิษัณะกิ�รดำ�เนินง�น ผลัลััพัธ์ุ SDGs

นำ�าด้ื�มีบรีรีจ้ข้วด้ บรีิษััท่ฯ ผู้ลิตและส่นับส่น้นนำ�าด้ื�มีบรีรีจ้ข้วด้ ข้นาด้ 350 
มีิลลิลิตรี แกี่่ผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเส่ียนำาไป็ใชี�ในกี่ิจกี่รีรีมีส่าธุารีณู
ป็รีะโยชีน์ รีวมีถื่งกี่ารีส่่งเส่รีิมีส่้ข้อนามีัยท่ี�ด้ีด้�านกี่ารีด้ื�มี
นำ�าบรีิโภคท่ี�ได้�มีาตรีฐาน  

 ส่รี�างรีายได้�ใหุ้�กี่ับชีาวบ�านจากี่กี่ารี
   รีับจ�างผู้ลิต จำานวน 173,600 บาท่
 บรีิษััท่ฯ ได้�ส่นับส่น้นนำ�าด้ื�มีบรีรีจ้

   ข้วด้แกี่่กี่ิจกี่รีรีมีท่างส่ังคมี 
   จำานวน 280,761 ข้วด้ 

ส่่งเส่รีิมีกี่ิจกี่รีรีมี
ภายนอกี่แกี่่ชี้มีชีน

บรีิษััท่ฯ ได้�กี่ำาหุ้นด้งบป็รีะมีาณูป็รีะจำาป็ี เพื้ื�อใหุ้�กี่ารีส่นับส่น้น
กี่ิจกี่รีรีมีส่าธุารีณูป็รีะโยชีน์แกี่่ผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเส่ีย อาท่ิเชี่น 
ส่นับส่น้นท่้นกี่ารีศ่กี่ษัา กี่ารีกี่ีฬาเพื้ื�อกี่ารีกี่้ศล ชี่วยเหุ้ลือ
ผู้้�ป็รีะส่บอ้ท่กี่ภัย และอ้ป็กี่รีณู์ส่ำาหุ้รีับผู้้�พื้ิกี่ารี เป็็นต�น

บรีิษััท่ฯ ได้�ส่นับส่น้นกี่ิจกี่รีรีมีท่าง
ส่ังคมี จำานวน 15,371,569.54 บาท่
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บรีิษััท่ฯ มีีความีมี้่งมีั�นในกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจอย่างยั�งยืน  โด้ยตั�งอย้่บนพื้ื�นฐานข้องความีส่มีด้้ลท่ั�งมีิติเศรีษัฐกี่ิจ ส่ังคมี และส่ิ�งแวด้ล�อมี 
โด้ยนำาเป็้าหุ้มีายกี่ารีพื้ัฒนาท่ี�ยั�งยืน (SDGs) มีาเป็็นกี่รีอบในกี่ารีด้ำาเนินงานด้�านความีรีับผู้ิด้ชีอบต่อส่ังคมี ในป็ี 2562 บรีิษััท่ฯ ได้�ท่ำากี่ารีส่ำารีวจ        
ความีคาด้หุ้วังและความีต�องกี่ารีข้องชี้มีชีนเป็้าหุ้มีายในพื้ื�นท่ี�บรีิกี่ารี เพื้ื�อนำาป็รีะเด้็นความีคาด้หุ้วังหุ้รีือความีต�องกี่ารีข้องชี้มีชีนมีาจัด้ท่ำากี่ิจกี่รีรีมี
ที่�เป็็นป็รีะโยชีน์ต่อสั่งคมีและสิ่�งแวด้ล�อมี ซ่ึ่�งส่ามีารีถืส่ร้ีป็ป็รีะเด็้นดั้งกี่ล่าวที่�ได้�นำามีากี่ำาหุ้นด้เป็็นกิี่จกี่รีรีมีความีรัีบผิู้ด้ชีอบต่อสั่งคมีและสิ่�งแวด้ล�อมี 
ได้�ด้ังนี� 

1. กิจกรรมความร่บผิด้ช้อบต�อส่งคม 

ผลิการด้ำาเนินงาน
ในปี็ 2562 บริีษััท่ฯ ได้�ด้ำาเนินงานโครีงกี่ารีและกิี่จกี่รีรีมีพัื้ฒนาสั่งคมีและช้ีมีชีน จำานวน 21 โครีงกี่ารี  มีีผู้้�บริีหุ้ารี และพื้นักี่งานจิด้อาส่าเข้�าร่ีวมี 

รี�อยละ 27 ข้องจำานวนพื้นักี่งานทั่�งหุ้มีด้ ช้ีมีชีนที่�ได้�รัีบป็รีะโยชีน์ จำานวน 60 ช้ีมีชีน ซ่ึ่�งบริีษััท่ฯ ได้�ส่ร้ีป็ฐานข้�อม้ีลช้ีมีชีนเป้็าหุ้มีายไว�ตามีตารีางด้�านล่าง  
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กี่ิจกี่รีรีมีวันเด้็กี่ บรีิษััท่ฯ จัด้กี่ิจกี่รีรีมีวันเด้็กี่แหุ้่งชีาติท่้กี่ป็ีอย่างต่อเนื�อง 
ภายใต�แนวคิด้ “กี่ารีอน้รีักี่ษั์นำ�า” ณู โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า
บางเลน และโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าป็ท่้มีธุานี 

 ผู้้�เข้�ารี่วมีงานท่ั�งส่ิ�น จำานวน 
   2,660 คน  เป็็นเด้็กี่ 1,660 คน 
   และผู้้�ป็กี่ครีอง 1,000 คน 
   จากี่ชี้มีชีน 21 หุ้มี้่บ�าน
 พื้นักี่งานจิตอาส่าเข้�ารี่วมีงาน 

   จำานวน 88 คน คิด้เป็็นรี�อยละ 27
   ข้องจำานวนพื้นักี่งานท่ั�งหุ้มีด้ 

มีอบท่้นกี่ารีศ่กี่ษัาแกี่่
นักี่เรีียนในพื้ื�นท่ี�บรีิกี่ารี

บรีิษััท่ฯ จัด้พื้ิธุีมีอบท่้นกี่ารีศ่กี่ษัาแกี่่นักี่เรีียนท่ี�มีีผู้ลกี่ารี
เรีียนด้ีแต่มีีความียากี่จนในพื้ื�นท่ี�บรีิกี่ารีครีอบคล้มี 
3 จังหุ้วัด้ ได้�แกี่่ นครีป็ฐมี ส่มี้ท่รีส่าครี และป็ท่้มีธุานี

 นักี่เรีียนได้�รีับท่้นกี่ารีศ่กี่ษัาท่้นละ
   3,000 บาท่ จำานวน 230 คน จากี่ 
   23 โรีงเรีียนครีอบคล้มี 3 จังหุ้วัด้ 
   ได้�แกี่่ นครีป็ฐมี ส่มี้ท่รีส่าครี 
   และป็ท่้มีธุานี
 ศ้นย์กี่ารีศ่กี่ษัาพื้ิเศษัป็รีะจำาจังหุ้วัด้

   นครีป็ฐมี ส่ม้ีท่รีส่าครี และป็ท้่มีธุานี
   ได้�รีับท่้นอาหุ้ารีกี่ลางวัน จำานวน 
   10,000 บาท่ต่อศ้นย์ฯ 

ส่รี�างอาคารีเรีียนแกี่่
โรีงเรีียนท่ี�มีีความี
ข้าด้แคลนในพื้ื�นท่ี�
บรีิกี่ารี

บรีิษััท่ฯ ท่ำากี่ารีกี่่อส่รี�างอาคารีเรีียนแกี่่โรีงเรีียน
วัด้รีาษัฎรี์ธุรีรีมีารีามี ตำาบลนาโคกี่ อำาเภอเมีืองส่มี้ท่รีส่าครี 
จังหุ้วัด้ส่มี้ท่รีส่าครี รี่วมีกี่ับ ส่ำานักี่งาน พื้ลอากี่าศเอกี่ ป็รีะจิน 
จั�นตอง ภายใต�โครีงกี่ารีเส่รีิมีส่รี�างค้ณูภาพื้ชีีวิตข้องนักี่เรีียน
ในโรีงเรีียนท่ี�ด้�อยโอกี่าส่ เป็็นป็ีท่ี� 3 

 ผู้้�ได้�รีับป็รีะโยชีน์จากี่อาคารีเรีียน
   หุ้ลังใหุ้มี่ จำานวน 64 คน ได้�แกี่่ 
   นักี่เรีียน จำานวน 57 คน และครี้ 
   จำานวน 7 คน  
 ชี้มีชีนตำาบลนาโคกี่อำาเภอเมีือง

   ส่มี้ท่รีส่าครี จังหุ้วัด้ส่มี้ท่รีส่าครี 
   ส่ามีารีถืใชี�ป็รีะโยชีน์จากี่
   อาคารีเรีียนหุ้ลังใหุ้มี่จัด้กี่ิจกี่รีรีมี
   ข้องชี้มีชีนได้� 

ส่รี�างรีะบบกี่รีอง
นำ�าบาด้าลแกี่่โรีงเรีียน
ท่ี�มีีความีข้าด้แคลน

บรีิษััท่ฯ ท่ำากี่ารีติด้ตั�งรีะบบกี่รีองนำ�าบาด้าล แกี่่โรีงเรีียน
วัด้รีาษัฎรี์ธุรีรีมีารีามี ตำาบลนาโคกี่ อำาเภอเมีืองส่มี้ท่รีส่าครี 
จังหุ้วัด้ส่มี้ท่รีส่าครี รี่วมีกี่ับ ส่ำานักี่งาน พื้ลอากี่าศเอกี่ ป็รีะจิน 
จั�นตอง ภายใต�โครีงกี่ารีเส่รีิมีส่รี�างค้ณูภาพื้ชีีวิตข้องนักี่เรีียน
ในโรีงเรีียนท่ี�ด้�อยโอกี่าส่ เป็็นป็ีท่ี� 3

 ครี้และนักี่เรีียน จำานวน 64 คน 
   ได้�บรีิโภคนำ�าด้ื�มีส่ะอาด้ตามี
   มีาตรีฐาน
 ชี้มีชีนรีับท่รีาบข้�อมี้ลกี่ารีด้ำาเนิน

   ธุ้รีกี่ิจข้องบรีิษััท่ฯ ผู้่านกี่ารีเข้�ารี่วมี
   โครีงกี่ารี 

ลงพื้ื�นท่ี�ส่ำารีวจความี
คาด้หุ้วังชี้มีชีนในพื้ื�นท่ี�
บรีิกี่ารี

บรีิษััท่ฯ ได้�ท่ำากี่ารีส่ำารีวจความีคาด้หุ้วังชี้มีชีนท่ี�ตั�งอย้่รีอบ
โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลน ส่ถืานีส้่บนำ�าไร่ีขิ้ง 32 จังหุ้วัด้นครีป็ฐมี
โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็ากี่รีะท่้่มีแบน จังหุ้วัด้ส่มี้ท่รีส่าครี 
และโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าป็ท่้มีธุานี จังหุ้วัด้ป็ท่้มีธุานี

จำานวนชี้มีชีนท่ี�มีีกี่ารีส่ำารีวจความี
คาด้หุ้วัง จำานวน 4 ชี้มีชีน ได้�แกี่่ 
1) ชี้มีชีน ตำาบลบางรีะกี่ำา 15  
หุ้ม่้ีบ�าน 2) ตำาบลบ�านป็ท้่มี 6 หุ้ม่้ีบ�าน 
3) ตำาบลไรี่ข้ิง 15 หุ้มี้่บ�าน และ 
4) ตำาบลคลองมีะเด้ื�อ 11 หุ้มี้่บ�าน

ส่นับส่น้นเครีื�องเด้็กี่เล่น
แกี่่โรีงเรีียนในพื้ื�นท่ี�
บรีิกี่ารี 

บรีิษััท่ฯ ท่ำากี่ารีส่นับส่น้นเครีื�องเด้็กี่เล่น และซึ่่อมีแซึ่มีเครีื�อง
เด้็กี่เล่นท่ี�ชีำารี้ด้แกี่่โรีงเรีียนไท่ยรีัฐวิท่ยา 4 ตำาบลบางรีะกี่ำา 
อำาเภอบางเลน จังหุ้วัด้นครีป็ฐมี 

โรีงเรีียนไท่ยรีัฐวิท่ยา 4  ส่ามีารีถืนำา
เครีื�องเล่นเกี่่ามีาใชี�งานใหุ้มี่ จำานวน 
9 ชีิ�น และเครีื�องเล่นใหุ้มี่ จำานวน 
5 ชิี�น ส่ำาหุ้รัีบนักี่เรีียน จำานวน 133 คน

ส่นับส่น้นอาหุ้ารี
กี่ลางวันแกี่่โรีงเรีียน
ในพื้ื�นท่ี�บรีิกี่ารี 

บรีิษััท่ฯ ส่นับส่น้นอาหุ้ารีหุ้ลางวันแกี่่นักี่เรีียนข้องโรีงเรีียน
วัด้ท่�ายเกี่าะ ตำาบลท่�ายเกี่าะ อำาเภอส่ามีโคกี่ จังหุ้วัด้ป็ท้่มีธุานี 

โรีงเรีียนวัด้ท่�ายเกี่าะ ได้�รีับกี่ารี
ส่นับส่น้นท่้นอาหุ้ารีกี่ลางวัน จำานวน 
12,000 บาท่ ส่ำาหุ้รีับนักี่เรีียน 
จำานวน 127 คน และครี้ 16 คน
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ถื่ายท่อด้ความีรี้�
ด้�านกี่ารีป็รีะหุ้ยัด้นำ�า
ป็รีะหุ้ยัด้ไฟแกี่่พื้นักี่งาน
และชี้มีชีน

บรีิษััท่ฯ รี่วมีกี่ับชีมีรีมีเรีารีักี่แมี่นำ�าท่่าจีนจังหุ้วัด้นครีป็ฐมีได้�
จัด้ท่ำาโครีงกี่ารี“ป็รีะหุ้ยัด้นำ�า ป็รีะหุ้ยัด้ไฟ ส่รี�างนิส่ัยพื้อเพื้ียง” 
เป็็นกี่ารีจัด้อบรีมีแกี่่ผู้้�นำาชี้มีชีนและผู้้�บรีิหุ้ารีส่ถืานศ่กี่ษัาใหุ้�รี้�
จักี่วิธุีกี่ารีป็รีะหุ้ยัด้นำ�าและไฟฟ้าท่ี�เป็็นรี้ป็ธุรีรีมีและส่ามีารีถื
วัด้ผู้ลได้� เพื้ื�อนำาไป็เผู้ยแพื้รี่แกี่่ป็รีะชีาชีนในพื้ื�นท่ี�

ผู้้�เข้�าอบรีมีท่ั�งส่ิ�น 500 คน 
ป็รีะกี่อบด้�วย 
1) ชีาวบ�าน 390 คน 
2) ผู้้�บรีิหุ้ารีโรีงเรีียน 100 คน 
3) พื้นักี่งานบรีิษััท่ 10 คน

จัด้กี่ิจกี่รีรีมีวันอน้รีักี่ษั์
แมี่นำ�าค้คลองแหุ้่งชีาติ 

บรีิษััท่ฯ รี่วมีกี่ับชีมีรีมีเรีารีักี่แมี่นำ�าท่่าจีนจังหุ้วัด้นครีป็ฐมีจัด้
กี่ิจกี่รีรีมีวันอน้รีักี่ษั์แมี่นำ�าค้คลองแหุ้่งชีาติ วัตถื้ป็รีะส่งค์เพื้ื�อ
ส่รี�างจิตส่ำาน่กี่กี่ารีอน้รีักี่ษั์ท่รีัพื้ยากี่รีนำ�าแกี่่ชี้มีชีนและเยาวชีน
ในพื้ื�นท่ี�จังหุ้วัด้นครีป็ฐมี

ผู้้�เข้�ารี่วมีกี่ิจกี่รีรีมีท่ั�งส่ิ�น จำานวน  
866 คน ป็รีะกี่อบด้�วย 
1) ป็รีะชีาชีน 641 คน
2) นักี่เรีียน 225 คน

ติด้ตามีผู้ลป็่าท่ี�ป็ล้กี่
ป็ี 2554 โครีงกี่ารี  
1 ล�านกี่ล�า 
ส่รี�างป็่าต�นนำ�า 

บรีิษััท่ฯ ท่ำากี่ารีตรีวจวัด้ความีส่้งข้องต�นไมี�ท่ี�ป็ล้กี่ในป็ี 2554 
ณู อ้ท่ยานแหุ้่งชีาติท่องผู้าภ้มีิ อำาเภอท่องผู้าภ้มีิ 
จังหุ้วัด้กี่าญจนบ้รีี เพื้ื�อเป็็นกี่ารีติด้ตามีผู้ลกี่ารีด้ำาเนินงาน 
โครีงกี่ารี 1 ล�านกี่ล�า ส่รี�างป็่าต�นนำ�า 

กี่ล�าไมี�ท่ี�ป็ล้กี่มีีความีส่้งเฉลี�ย 43.10 
เซึ่นติเมีตรี และป็ัจจ้บันต�นไมี�ท่ี�ป็ล้กี่
มีีความีส่้งเฉลี�ย 205.80 เซึ่นติเมีตรี 
ซ่ึ่�งมีีความีส้่งเพิื้�มีข่้�นจากี่เดิ้มี 4.8 เท่่า          

2. กิจกรรมความร่บผิด้ช้อบต�อสิ�งแวด้ล้ิอม 
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รี่วมีเป็็นเจ�าภาพื้งาน
เท่ศน์มีหุ้าชีาติเวส่ส่ันด้รี
ชีาด้กี่เฉลิมีพื้รีะเกี่ียรีติ 

บรีิษััท่ฯ รี่วมีเป็็นเจ�าภาพื้งานเท่ศน์มีหุ้าชีาติเวส่ส่ันด้รีชีาด้กี่
เฉลิมีพื้รีะเกีี่ยรีติ “กัี่ณูฑ์ท่ศพื้รี ๑๙ พื้รีะคาถืา” ณู พ้ื้ท่ธุมีณูฑล 
อำาเภอพื้้ท่ธุมีณูฑล จังหุ้วัด้นครีป็ฐมี 

 ส่ำานักี่งานพื้รีะพ้ื้ท่ธุศาส่นาแหุ่้งชีาติ
   ได้�รีับเงินบรีิจาคจากี่บรีิษััท่ฯ 
   จำานวน  30,000 บาท่ 
 ผู้้�บรีิหุ้ารี และพื้นักี่งานเข้�ารี่วมี

   รัีบฟังเท่ศน์มีหุ้าชีาติเวส่สั่นด้รีชีาด้กี่
   เฉลิมีพื้รีะเกี่ียรีติ “กี่ัณูฑ์ท่ศพื้รี ๑๙ 
   พื้รีะคาถืา” จำานวน 25 คน

จัด้งานกี่ฐินส่ามีัคคี
แกี่่วัด้ในพื้ื�นท่ี�บรีิกี่ารี 

บรีิษััท่ฯ ได้�จัด้งานกี่ฐินส่ามีัคคีแกี่่วัด้ส่้ข้วัฒนารีามี 
ตำาบลบางรีะกี่ำา อำาเภอบางเลน จังหุ้วัด้นครีป็ฐมี 

 วัด้ส้่ข้วัฒนารีามี ได้�รัีบเงินส่นับส่น้น
   งานกี่ฐินส่ามีัคคีจากี่บรีิษััท่ฯ 
   จำานวน 1,298,320.07 บาท่ 
 ผู้้�บรีิหุ้ารีและพื้นักี่งานเข้�ารี่วมี

   กี่ิจกี่รีรีมี จำานวน 80 คน 

ส่นับส่น้นกี่ิจกี่รีรีมี
ด้�านส่ังคมีข้องชีมีรีมี
เรีารีักี่แมี่นำ�าท่่าจีน
จังหุ้วัด้นครีป็ฐมี  

บรีิษััท่ฯ รี่วมีกี่ับ ชีมีรีมีเรีารีักี่แมี่นำ�าท่่าจีนจังหุ้วัด้นครีป็ฐมี 
จัด้กี่ิจกี่รีรีมีเพื้ื�อด้้แลชี้มีชีนในพื้ื�นท่ี�จังหุ้วัด้นครีป็ฐมี อาท่ิเชี่น 
เข้�ารี่วมีป็รีะชี้มีรีับฟังป็ัญหุ้าชี้มีชีน เยี�ยมีเยียนผู้้�ป็่วยติด้เตียง 
และกี่ิจกี่รีรีมีชี่วยเหุ้ลือชี้มีชีนอื�นๆ    

 จัด้ป็รีะชี้มี จำานวน  12 ครีั�ง 
   มีีป็รีะชีาชีนเข้�ารี่วมีครีั�งละ 30 คน 
   รีวมีท่ั�งส่ิ�น จำานวน  360 คน

“ข้อบค้ณู บรีิษััท่ท่ีท่ีด้ับบลิว ท่ี�จัด้งานวันเด้็กี่ใหุ้�กี่ับพื้วกี่หุ้น้ท่ำาใหุ้�หุ้น้มีีโอกี่าส่ 
ได้�ข้องเล่นด้ีๆ และได้�กี่ินอาหุ้ารีท่ี�อรี่อย และบรีิษััท่ท่ีท่ีด้ับบลิวยังมีอบท่้นกี่ารี
ศ่กี่ษัาแก่ี่พื้วกี่หุ้น้อีกี่ด้�วย หุ้น้สั่ญญาว่าจะเป็็นเด็้กี่ดี้และตั�งใจเรีียนหุ้นังสื่อค่ะ”  

“บริีษััท่ที่ที่ดั้บบลิว ได้�อบรีมีใหุ้�ความีร้ี�พัื้ฒนากี่ารีท่ำางาน  มีีกี่ารีท่ำางานเป็็นที่มี 
และใหุ้�เรีียนร้ี�สิ่�งใหุ้ม่ีๆ ท่ำาใหุ้�ผู้มีได้�มีีโอกี่าส่ในความีกี่�าวหุ้น�าข้องตำาแหุ้น่งงาน”

เด็กิหุ้ญิ่งอรอุษั� เอกิปัชช�
น่กเรียันช่้�นประถืมศึึกษา ปีท่ี่� 1 

โรงเรียันไที่ยัร่ฐวิที่ยัา 4  

คุณเอกิ แซ่่โค�วั
ห่้วห้น้างานผลิิต

โครงการบางปะอิน บริษ่ที่ ท่ี่ท่ี่ด่้บบลิิว จำาก่ด้ (มห้าช้น)
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ส่นับส่น้นงานป็รีะชี้มี
ส่ิ�งแวด้ล�อมีศ่กี่ษัาโลกี่
ครีั�งท่ี� 10 

บรีิษััท่ฯ เข้�ารี่วมีป็รีะชี้มีงานส่ิ�งแวด้ล�อมีศ่กี่ษัาโลกี่ครีั�งท่ี� 10 
ข้องมี้ลนิธุิชีัยพื้ัฒนา รี่วมีกี่ับ มีหุ้าวิท่ยาลัยเกี่ษัตรีศาส่ตรี์ 
พื้รี�อมีจัด้บ้ธุนิท่รีรีศกี่ารีส่ิ�งแวด้ล�อมี โด้ยนำาผู้ลงานท่ี�ได้�จากี่
กี่ารีวิจัยตะกี่อนนำ�าป็รีะป็านำาเส่นอแกี่่ผู้้�มีาเยี�ยมีชีมี อาท่ิเชี่น 
อิฐมีอญ เชีื�อเพื้ลิงอัด้แท่่ง และป็้�ยหุ้มีักี่ 

นักี่วิชีากี่ารีและนักี่ศ่กี่ษัาท่ั�งใน
ป็รีะเท่ศและต่างป็รีะเท่ศเข้�ารี่วมีงาน 
จำานวน 1,852 คน

ศ่กี่ษัาวิจัยตะกี่อน
เพื้ื�อพื้ัฒนาเป็็น
ผู้ลิตภัณูฑ์

บรีิษััท่ฯ ท่ำากี่ารีศ่กี่ษัาวิจัยตะกี่อน เพื้ื�อพื้ัฒนาเป็็นผู้ลิตภัณูฑ์ 
ร่ีวมีกัี่บ โครีงกี่ารีศ่กี่ษัาวิจัยและพัื้ฒนาสิ่�งแวด้ล�อมี
แหุ้ลมีผู้ักี่เบี�ยอันเนื�องมีาจากี่พื้รีะรีาชีด้ำารีิ คณูะส่ิ�งแวด้ล�อมี
มีหุ้าวิท่ยาลัยเกี่ษัตรีศาส่ตรี์ และศ้นย์ความีเป็็นเลิศ
ด้�านกี่ารีจัด้กี่ารีส่ารีและข้องเส่ียอันตรีาย (ศส่อ.) 
จ้ฬาลงกี่รีณู์มีหุ้าวิท่ยาลัย

ผู้ลิตภัณูฑ์ท่ี�ได้�จากี่งานวิจัย 
จำานวน 7 ป็รีะเภท่ ได้�แกี่่ 
1) ส่ารีด้้ด้ซึ่ับฟล้ออไรีด้์ 
2) อิฐบล็อกี่ป็รีะส่าน 
3) กี่รีะเบื�องป็้พื้ื�น 
4) กี่รีะเบื�องด้ินเผู้า 
5) ป็้�ยหุ้มีักี่ 
6) เชีื�อเพื้ลิงอัด้แท่่ง 
และ 7) อิฐมีอญ

จัด้ท่ำาป็้�ยหุ้มีักี่จากี่
ตะกี่อนผู้ส่มีกี่ับข้ยะส่ด้

ท่ำากี่ารีคัด้แยกี่ข้ยะส่ด้ที่�เป็็นเศษัอาหุ้ารีภายในส่ำานักี่งานใหุ้ญ่ 
โด้ยใชี�ถืังแยกี่ข้ยะรีวบรีวมีเศษัอาหุ้ารีท่ี�ได้�มีาท่ำาป็้�ยหุ้มีักี่ผู้ส่มี
กี่ับตะกี่อน ส่ัด้ส่่วน 2:1 ตามีวิธุีกี่ารีท่ำาป็้�ยหุ้มีักี่ท่ี�ได้�จากี่งาน
วิจัยตะกี่อนข้องคณูะส่ิ�งแวด้ล�อมี มีหุ้าวิท่ยาลัยเกี่ษัตรีศาส่ตรี์  
และนำาป็้�ยหุ้มีักี่ท่ี�ได้�มีาใชี�ในกี่ารีบำารี้งรีักี่ษัาต�นไมี�ภายใน
ส่ำานักี่งานใหุ้ญ่ 

 ส่ามีารีถืลด้ป็รีิมีาณูข้ยะส่ด้ภายใน
   ส่ำานักี่งานใหุ้ญ่ จำานวน 3 กี่ิโลกี่รีัมี
   ต่อวัน เพื้ื�อนำามีาผู้ส่มีกี่ับตะกี่อน
   ในส่ัด้ส่่วน 2:1 และเข้�าส่้่
   กี่รีะบวนกี่ารีหุ้มีักี่ป็้�ยตามีข้ั�นตอน
   ข้องงานวิจัย
 ป็้�ยหุ้มีักี่ท่ี�ได้�นำามีาใชี�บำารี้งรีักี่ษัา

   ต�นไมี�ภายในส่ำานักี่งานใหุ้ญ่
   ลด้ค่าใชี�จ่ายในกี่ารีส่ั�งซึ่ื�อด้ิน
   และป็้�ย
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ว่ตถ่ืประสงค์ด้้านสิ�งแวด้ล้ิอม

กระบวนการผลิิตสินค้าแลิะบริการท่ี่�เป็นมิตรต�อสิ�งแวด้ล้ิอม 

บริีษััท่ฯ ใหุ้�ความีส่ำาคัญต่อกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกิี่จที่�ไม่ีส่่งผู้ลกี่รีะท่บต่อสิ่�งแวด้ล�อมี และเพืื้�อเป็็นกี่ารีป้็องกัี่นและควบค้มีผู้ลกี่รีะท่บด้�านสิ่�งแวด้ล�อมี 
อย่างยั�งยืน บริีษััท่ฯ ได้�กี่ำาหุ้นด้วัตถ้ืป็รีะส่งค์ด้�านสิ่�งแวด้ล�อมีเพืื้�อเป็็นแนวท่างใหุ้�บริีษััท่ในเครืีอนำาไป็ป็ฏิบัติได้�อย่างมีีป็รีะสิ่ท่ธิุภาพื้ โด้ยวัตถ้ืป็รีะส่งค์ด้�าน 
ส่ิ�งแวด้ล�อมีมีีส่ารีะส่ำาคัญกี่ำาหุ้นด้ไว�ด้ังตารีางด้�านล่าง

การผลิิตนำ�าประปาแบบไม�ส่ญเส่ยันำ�า
บริีษััท่ฯ ตรีะหุ้นักี่ถ่ืงค้ณูภาพื้สิ่นค�าและบริีกี่ารีในกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตควบค่้ไป็กัี่บกี่ารีใหุ้�ความีส่ำาคัญต่อผู้ลกี่รีะท่บด้�านสิ่�งแวด้ล�อมีที่�อาจเกิี่ด้ข่้�น 

จากี่กี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจข้องบรีิษัทั่ฯ ทั่�งท่างตรีงและท่างอ�อมี เพื้รีาะ “นำ�า คือ ชีีวิต” และ “นำ�า” เป็็นวัตถ้ืดิ้บหุ้ลักี่ที่�นำามีาใชี�ในกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า 
บริีษััท่ฯ คำาน่งถ่ืงกี่ารีบริีหุ้ารีจัด้กี่ารีด้�านสิ่�งแวด้ล�อมีด้�วยรีะบบ ISO 14001 ผู้นวกี่กัี่บกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าที่�เป็็นมิีตรีต่อสิ่�งแวด้ล�อมีแบบ Zero 
Discharge โด้ยนำาตะกี่อนที่�ได้�จากี่กี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าไป็รีีด้นำ�าออกี่และนำานำ�ากี่ลับเข้�าส่้่กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตใหุ้ม่ี ซ่ึ่�งเท่่ากัี่บว่าตลอด้กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตไมี่มีี 
กี่ารีป็ล่อยนำ�าเส่ียลงส่้่แหุ้ล่งนำ�าธุรีรีมีชีาติ ส่่งผู้ลใหุ้�มีีกี่ารีนำานำ�ากี่ลับมีาใชี�ใหุ้มี่ ป็ี 2562 จำานวน 1,782,474 ล้กี่บาศกี่์เมีตรี 

บร�หารจัดการ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

วััตถุืประสังค์ด��นสิั�งแวัดลั�อม ควั�มถีื�ในกิ�รสัรุปผลั

1. กี่ารีคัด้แยกี่ข้ยะตรีงตามีภาชีนะท่ี�กี่ำาหุ้นด้ไมี่น�อยกี่ว่ารี�อยละ 98 1 ครีั�งต่อส่ัป็ด้าหุ้์

2. ไมี่มีีกี่ารีรีั�วไหุ้ลข้องกี่ากี่ตะกี่อนออกี่ส่้่ชี้มีชีนข้�างเคียง ท่้กี่ 6 เด้ือน

3. ไมี่มีีข้�อรี�องเรีียนด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมีจากี่ชี้มีชีนภายนอกี่ 1 ครีั�งต่อป็ี

4. ไมี่มีีส่ารีหุ้ล่อลื�นหุ้รีือส่ารีเคมีีอันตรีายหุ้กี่รีั�วไหุ้ล 1 ครีั�งต่อเด้ือน

5. ผู้ลกี่ารีตรีวจวัด้ส่ภาพื้แวด้ล�อมีในกี่ารีท่ำางานหุ้รีือส่ิ�งแวด้ล�อมีเป็็นไป็ตามีกี่ฎหุ้มีาย 1 ครีั�งต่อ 6 เด้ือน

6. มีีข้�อมี้ลความีป็ลอด้ภัยข้องส่ารีเคมีี SDS (Safety Data Sheet) ครีบท่้กี่รีายกี่ารีข้องส่ารีเคมีีท่ี�ใชี� 1 ครีั�งต่อ 6 เด้ือน

7. ฝ่ึกี่ซึ่�อมีท่บท่วนตามีแผู้นฉ้กี่เฉินอย่างน�อยป็ีละ 1 ครีั�งต่อแผู้น 1 ครีั�งต่อป็ี
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การบำาบ่ด้นำ�าเส่ยั
นอกี่เหุ้นือจากี่กี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกิี่จผู้ลิตและจำาหุ้น่ายนำ�าป็รีะป็าใหุ้�กัี่บกี่ารีป็รีะป็าส่่วนภ้มิีภาค (กี่ป็ภ.) ในพืื้�นที่�บริีกี่ารี 3 จังหุ้วัด้ ได้�แก่ี่ ส่ม้ีท่รีส่าครี 

นครีป็ฐมี และป็ท้่มีธุานี บริีษััท่ฯ ยังได้�เข้�าไป็ด้ำาเนินธุ้รีกิี่จบำาบัด้นำ�าเสี่ยและป็รัีบป็ร้ีงค้ณูภาพื้นำ�าในนิคมีอ้ตส่าหุ้กี่รีรีมีบางป็ะอิน จังหุ้วัด้พื้รีะนครีศรีีอย้ธุยา 
นิคมีอ้ตส่าหุ้กี่รีรีมีอมีตะซิึ่ตี� จังหุ้วัด้ชีลบ้รีี และนิคมีอ้ตส่าหุ้กี่รีรีมีอมีตะซิึ่ตี� จังหุ้วัด้รีะยอง ซ่ึ่�งได้�แส่ด้งข้�อม้ีลป็ริีมีาณูกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า ตั�งแต่ปี็ 2559 - 
2562 ตามีกี่รีาฟด้�านล่าง  

การนำาเที่คโนโลิย่ัเมมเบรนมาใช้้ในกระบวนการผลิิตนำ�าประปา
บรีิษััท่ฯ ตรีะหุ้นักี่ถื่งความีเส่ี�ยงข้องกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าจากี่นำ�าด้ิบท่ี�อาจจะมีีค้ณูภาพื้เส่ื�อมีโท่รีมีลงเรีื�อยๆ ในอนาคต ซึ่่�งอาจส่่งผู้ลกี่รีะท่บ 

ต่อกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกิี่จอย่างยั�งยืน บริีษััท่ฯ จ่งได้�นำาเท่คโนโลยีเมีมีเบรีนมีาใชี�ที่�โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็ากี่รีะท่้่มีแบน อำาเภอกี่รีะท่้่มีแบน จังหุ้วัด้ส่ม้ีท่รีส่าครี ซ่ึ่�ง          
เท่คโนโลยีเมีมีเบรีนมีีค้ณูส่มีบัติในกี่ารีกี่รีองแยกี่ข้องแข้็งแข้วนลอยส่้งกี่ว่ากี่ารีกี่รีองท่ั�วไป็ รีวมีถื่งส่ามีารีถืข้จัด้ส่ิ�งป็นเป็ื�อนท่ี�เป็็นเชีื�อโรีค อาท่ิเชี่น    
ไวรัีส่และแบคที่เรีียได้�อย่างมีีป็รีะสิ่ท่ธิุภาพื้ ส่่งผู้ลใหุ้�ค้ณูภาพื้นำ�าป็รีะป็าที่�ได้�มีีค้ณูภาพื้ดี้ยิ�งข่้�นและยังส่ามีารีถืลด้ต�นท้่นกี่ารีใชี�ส่ารีเคมีีในกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิต 
นำ�าป็รีะป็าได้�อีกี่ท่างหุ้น่�งด้�วย 

นอกี่จากี่นี� เท่คโนโลยีเมีมีเบรีนข้องโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็ากี่รีะท่้่มีแบนยังส่ามีารีถืตอบส่นองความีต�องกี่ารีใชี�นำ�าป็รีะป็าข้องป็รีะชีาชีนที่�มีีแนวโน�มี         
เพื้ิ�มีส่้งข้่�นอย่างต่อเนื�องท่ั�งภาคครีัวเรีือน พื้าณูิชียกี่รีรีมี และอ้ตส่าหุ้กี่รีรีมี เพื้รีาะฉะนั�นกี่ารีนำาเท่คโนโลยีเมีมีเบรีนมีาใชี�ในกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าท่ี�          
โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็ากี่รีะท่้่มีแบนจ่งส่ามีารีถืตอบโจท่ย์และแกี่�ป็ัญหุ้าท่ั�งด้�านเศรีษัฐกี่ิจ ส่ังคมี และส่ิ�งแวด้ล�อมีได้�เป็็นอย่างด้ี

บร�หารจัดการ
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การบริห้ารจ่ด้การนำ�า 

การนำานำ�ากล่ิบมาใช้้ให้ม�จาก
กระบวนการผลิิตนำ�าประปา

บรีิษััท่ฯ มีีความีตรีะหุ้นักี่ถื่งความีเส่ี�ยงด้�านท่รีัพื้ยากี่รีนำ�าเป็็น         
อย่างยิ�งว่าอาจจะส่่งผู้ลกี่รีะท่บต่อกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกิี่จในอนาคต เนื�องด้�วย
ท่รีัพื้ยากี่รีนำ�าเป็็นวัตถื้ด้ิบหุ้ลักี่ในกี่ารีนำามีาผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า บรีิษััท่ฯ จ่งมีี
ความีมี้่งมีั�นในกี่ารีเข้�ามีามีีส่่วนรี่วมีในกี่ารีด้้แลอน้รีักี่ษั์แหุ้ล่งนำ�าและ        
รี่วมีเป็็นส่่วนหุ้น่�งในกี่ารีข้ับเคลื�อนไป็ส่้่เป็้าหุ้มีายกี่ารีพื้ัฒนาท่ี�ยั�งยืน 
(SDGs) ข้�อท่ี� 6 ว่าด้�วย “กี่ารีมีีนำ�าใชี�และกี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีนำ�าและ               
ส่้ข้าภิบาลอย่างยั�งยืนส่ำาหุ้รีับท่้กี่คน” กี่ารีรีณูรีงค์ส่่งเส่รีิมีและส่นับส่น้น
กี่ารีใชี�ท่รัีพื้ยากี่รีนำ�าอย่างร้ี�ค้ณูค่า เพืื้�อลด้ปั็ญหุ้ากี่ารีข้าด้แคลนนำ�าที่�อาจ 
เกี่ิด้ข้่�นในอนาคต 

บรีิษััท่ฯ มีีโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลน จังหุ้วัด้นครีป็ฐมี โรีงผู้ลิต 
นำ�าป็รีะป็ากี่รีะท่้่มีแบน จังหุ้วัด้ส่มี้ท่รีส่าครี และโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า 
ป็ท้่มีธุานี จังหุ้วัด้ป็ท้่มีธุานี โด้ยใชี�แหุ้ล่งนำ�าผิู้วดิ้นมีาใชี�ในกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิต 
นำ�าป็รีะป็า จำานวน 2 แหุ้ล่ง ได้�แกี่่ แมี่นำ�าท่่าจีน และแมี่นำ�าเจ�าพื้รีะยา        
โด้ยข้�อม้ีลกี่ารีใชี�นำ�าดิ้บในรีายงานนี�เกิี่ด้จากี่กี่ารีด้ำาเนินงานข้องโรีงผู้ลิต
นำ�าป็รีะป็าบางเลนและโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าป็ท่้มีธุานี ยกี่เว�นโรีงผู้ลิต 
นำ�าป็รีะป็ากี่รีะท่้่มีแบน เนื�องจากี่บรีิษััท่ฯ อย้่รีะหุ้ว่างพื้ัฒนารีะบบเกี่็บ        
ข้�อมี้ลเพื้ื�อใหุ้�เป็็นไป็ตามีมีาตรีฐานข้องบรีิษััท่ฯ และส่อด้คล�องกี่ับ 
มีาตรีฐานส่ากี่ล 

ในป็ี 2562 โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลนและโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า           
กี่รีะท่้่มีแบนใชี�นำ�าดิ้บจากี่แม่ีนำ�าท่่าจีน จำานวน 166.02 ล�านล้กี่บาศก์ี่เมีตรี 
โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าป็ท่้มีธุานีใชี�นำ�าด้ิบจากี่แมี่นำ�าเจ�าพื้รีะยา จำานวน 
161.48 ล�านล้กี่บาศก์ี่เมีตรี  ซ่ึ่�งได้�แส่ด้งป็ริีมีาณูกี่ารีใชี�นำ�าจากี่แหุ้ล่งนำ�าทั่�ง 
2 แหุ้ล่ง ตั�งแต่ป็ี 2559-2562 ตามีกี่รีาฟด้�านล่าง

เพื้ื�อใหุ้�กี่ารีใชี�ท่รีัพื้ยากี่รีนำ�าเกี่ิด้ความีค้�มีค่าอย่างส่้งส่้ด้และเป็็น   
ไป็ตามีเป็้าหุ้มีายองค์กี่รี บรีิษััท่ฯ จ่งได้�มีีกี่ารีออกี่แบบรีะบบกี่ารีผู้ลิต         
นำ �าป็รีะป็าใหุ้�มีีกี่ารีนำานำ �ากี่ลับมีาใชี�ในกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตได้�อย่างมีี       
ป็รีะส่ิท่ธุิภาพื้ส่้งส่้ด้ โด้ยย่ด้หุ้ลักี่กี่ารี Water Discharge Minimization 
ซึ่่�งจะไมี่ป็ล่อยนำ�าใด้ๆ ใหุ้�ส่้ญเส่ียไมี่ว่าจะเป็็นนำ�าท่ี�แยกี่ออกี่มีาจากี่             

รีะบบกี่ำาจัด้ตะกี่อนหุ้รีือนำ�าท่ี�ผู้่านกี่รีะบวนกี่ารีล�างย�อนถืังกี่รีองท่รีาย         
โด้ยมีีกี่ารีออกี่แบบรีะบบท่ี�จะรีวบรีวมีนำ�าตะกี่อนท่ี�เกี่ิด้ข้่�นจากี่กี่รีะบวน
กี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็ามีาท่ำากี่ารีแยกี่นำ�าออกี่จากี่ตะกี่อนเพื้ื�อส่่งกี่ลับไป็ยัง 
รีะบบผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าอีกี่ครัี�ง โด้ยมีีขั้�นตอนกี่ารีนำานำ�ากี่ลับมีาใชี�ใหุ้ม่ี ดั้งนี�

1. ถืังควบค้มีส่มีด้้ลตะกี่อน (Sludge Balancing Tank) 
ซ่ึ่�งท่ำาหุ้น�าที่�รัีบนำ�าตะกี่อน (Sludge) ที่�เกิี่ด้จากี่รีะบบตกี่ตะกี่อน (Clarifier) 
ตะกี่อนท่ี�รีวบรีวมีได้�ภายในบ่อจะถื้กี่ส่้บไป็ส่้่ถืังเพื้ิ�มีความีข้�นตะกี่อน 
(Sludge Thickener Tank) 

2. ถืังป็รีับป็รี้งนำ�าล�างย�อน (Wash Water Tank) ท่ำาหุ้น�าท่ี�รีับนำ�า
และตะกี่อนท่ี�ได้�จากี่กี่ารีล�างย�อน (Back Wash) ข้องรีะบบกี่รีอง ส่่วนนี�
จะมีีนำ �าใส่ท่ี�ถื้กี่แยกี่ออกี่จากี่ตะกี่อนจะถื้กี่ส่้บกี่ลับเข้�าส่้ ่รีะบบผู้ลิต    
นำ�าป็รีะป็า เพืื้�อเป็็นกี่ารีนำานำ�ากี่ลับมีาใชี�ใหุ้ม่ีใหุ้�เกิี่ด้ป็รีะโยชีน์อย่างส้่งส้่ด้ 
เรีียกี่ว่า “Recovery Water” ส่่วนตะกี่อนที่�ข้�นข่้�นจะถ้ืกี่ส้่บผู่้านเครืี�องส้่บ 
ตะกี่อนเข้�าส่้่ถืังเพื้ิ�มีความีข้�นตะกี่อน (Sludge Thickener Tank) 

3. รีะบบรีีด้ตะกี่อน (Sludge Dewatering) เป็็นรีะบบข้ั�นตอน 
ส่้ด้ท่�ายในกี่ารีรีีด้นำ�าออกี่จากี่ตะกี่อน (Sludge) เพื้ื�อท่ำาใหุ้�ตะกี่อนมี ี           
ความีแหุ้�งมีากี่ที่�ส้่ด้อีกี่ทั่�งเป็็นกี่ารีนำานำ�าที่�รีีด้ได้� (Recovery Water) กี่ลับมีา 
ผู้ลิตใหุ้ม่ีอีกี่ครีั�งเชี่นเด้ียวกี่ัน 

ปี็ 2562 โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลนมีีกี่ารีนำานำ�าที่�ผู่้านกี่รีะบวนกี่ารี 
ผู้ลิตกี่ลับมีาใชี�ใหุ้มี่ จำานวน 1,782,474 ล้กี่บาศกี่์เมีตรี คิด้เป็็นส่ัด้ส่่วน 
รี�อยละ 1.07 เป็รีียบเที่ยบกัี่บป็ริีมีาณูนำ�าทั่�งหุ้มีด้ที่�เข้�าส่้่กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิต 
และโรีงผู้ลิตนำ�าป็ท้่มีธุานีมีีกี่ารีนำานำ�าที่�ผู่้านกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตกี่ลับมีาใชี�ใหุ้ม่ี 
จำานวน 4,760,542 ล้กี่บาศก์ี่เมีตรี คิด้เป็็นสั่ด้ส่่วนรี�อยละ 2.95 เป็รีียบเที่ยบ 
ป็รีิมีาณูนำ�าท่ั�งหุ้มีด้ท่ี�เข้�าส่้่กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิต ซึ่่�งได้�แส่ด้งส่ัด้ส่่วนกี่ารีนำา   
นำ�ากี่ลับมีาใชี�ใหุ้ม่ีข้องโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลนและโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า
ป็ท่้มีธุานี ตั�งแต่ป็ี 2559-2562 ตามีกี่รีาฟและตารีางด้�านล่าง

เป้าห้มายั: การนำานำ�ากล่ิบมาใช้้ให้ม�

ส่ัด้ส่่วนข้องกี่ารีนำานำ�ากี่ลับมีาใชี�ใหุ้มี่ต�องไมี่น�อยกี่ว่า
ร�อยลัะ 5 ข้องป็ริีมีาณูนำ�าทั่�งหุ้มีด้ที่�เข้�าส่้่กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิต
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ข้อม่ลิ ห้น�วยั 2559 2560 2561 2562

ก�รใชุ้นำ��จ�กแห์ล�งนำ��ธ์รรมชุ�ต่ิ

โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลน (นำ�าจากี่แมี่นำ�าท่่าจีน) ล�านล้กี่บาศกี่์เมีตรี 143.20 155.64 165.79 166.02

โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าป็ท่้มีธุานี (นำ�าจากี่แมี่นำ�าเจ�าพื้รีะยา) ล�านล้กี่บาศกี่์เมีตรี 141.61 147.96 159.77 161.48

รวม ล�านล้กี่บาศกี่์เมีตรี 284.81 303.60 325.56 327.50

ก�รนำ�นำ��กลับม�ใชุ้ให์ม�

โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลน ล�านล้กี่บาศกี่์เมีตรี 2.38 2.32 1.82 1.78

โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าป็ท่้มีธุานี ล�านล้กี่บาศกี่์เมีตรี 7.68 8.14 3.33 4.76

รวม ล�านล้กี่บาศกี่์เมีตรี 10.06 10.46 5.16 6.54

การจ่ด้การของเส่ยัแลิะว่สด่้เห้ล่ิอใช้้

บรีิษััท่ฯ ใหุ้�ความีส่ำาคัญในกี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีข้องเส่ีย             
ไมี่อันตรีายท่ี�เกี่ิด้ข้่�นจากี่กี่ารีด้ำาเนินงานในกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิต  
นำ�าป็รีะป็า ได้�แกี่่ ตะกี่อน วัตถื้ป็รีะส่งค์เพื้ื�อใหุ้�กี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารี
ข้องเส่ียมีีป็รีะส่ิท่ธุิภาพื้ส่้งส่้ด้และลด้ค่าใชี�จ่ายข้องบรีิษััท่ฯ         
ในกี่ารีนำาไป็กี่ำาจัด้ด้�วยวิธุีกี่ารีท่ี�เหุ้มีาะส่มีหุ้รีือพื้ัฒนาต่อยอด้ 
เป็็นผู้ลิตภัณูฑ์ โด้ยข้�อม้ีลป็ริีมีาณูข้องเสี่ยไม่ีอันตรีายในรีายงานนี�
เป็็นกี่ารีด้ำาเนินงานข้องโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลนและโรีงผู้ลิต  
นำ�าป็รีะป็าป็ท้่มีธุานี ยกี่เว�นโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็ากี่รีะท่้่มีแบนและกี่ารี
ด้ำาเนินงานภายในส่ำานักี่งาน เนื�องจากี่บริีษััท่ฯ อย่้รีะหุ้ว่างพัื้ฒนา 
รีะบบเกี่็บข้�อมี้ลเพื้ื�อใหุ้�เป็็นไป็ตามีมีาตรีฐานข้องบรีิษััท่ฯ และ 
ส่อด้คล�องกี่ับมีาตรีฐานส่ากี่ล ส่ำาหุ้รีับกี่รีะบวนกี่ารีหุ้ลักี่ในกี่ารี 
ผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าข้องบรีษิัทั่ฯ ป็รีะกี่อบด้�วย กี่รีะบวนกี่ารีส่บ้นำ�าดิ้บ 
กี่รีะบวนกี่ารีเติมีส่ารีเคมีี กี่รีะบวนกี่ารีตกี่ตะกี่อน กี่รีะบวนกี่ารี 
กี่รีอง กี่รีะบวนกี่ารีฆ่าเชีื�อ และกี่รีะบวนกี่ารีส่้บส่่ง ซึ่่�งได้�แส่ด้ง 
กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าข้องบรีิษััท่ฯ ไว�ตามีแผู้นผู้ังด้�านล่าง 

บริีษััท่ฯ ใหุ้�ความีส่ำาคัญในกี่ารีบริีหุ้ารีจัด้กี่ารีข้องเสี่ยที่�เกิี่ด้ข่้�น
จากี่กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า หุ้ากี่กี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีข้องเส่ีย
ไม่ีมีีป็รีะสิ่ท่ธิุภาพื้จะส่่งผู้ลใหุ้�ป็ริีมีาณูข้องเสี่ยเพิื้�มีข่้�น และอาจส่่งผู้ลใหุ้�เกิี่ด้ข้�อรี�องเรีียนจากี่ช้ีมีชีนใกี่ล�เคียงอันเนื�องจากี่กี่ารีรัี�วไหุ้ลจากี่ข้องเสี่ยนั�นๆ 
โด้ยข้�อมี้ลป็รีิมีาณูข้องเส่ียในรีายงานฉบับนี�ครีอบคล้มีโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลนและโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าป็ท่้มีธุานี ท่ั�งนี� บรีิษััท่ฯ ได้�มีีกี่ารีควบค้มี         
ด้้แลและจัด้กี่ารีข้องเส่ียท่ี�เกี่ิด้ข้่�นจากี่กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าอย่างเป็็นรีะบบเพื้ื�อลด้ผู้ลกี่รีะท่บต่อส่ิ�งแวด้ล�อมีท่ี�อาจเกี่ิด้ข้่�นจากี่กี่ารีรีั�วไหุ้ลข้อง
ตะกี่อน ด้ังแส่ด้งข้�อมี้ลกี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีข้องเส่ียตามีแผู้นภาพื้ด้�านล่าง

ถังผสมเร็ว
(Rapid Mixing Tank)

ถังตกตะกอน
(Clarifier Tank)

อาคารสารเคมี
(Chemical Dosing)

ถังกรองทราย
(Filter)

ชองรับน้ำดิบ
(Raw Water Intake)

ตะกอน 
(Sludge Cake) ระบบกำจัดตะกอน

(Sludge Dewatering)

ระบบสูบจายน้ำประปาสูผู ใชน้ำ
(Water Distribution) 

น้ำประปา
(Treated Water)

ตะกอนจาก
การผลิต
น้ำประปา

กระบวนการ
บำบัดตะกอน

ตะกอน

ผูรับดำเนินการ
ตามที่ไดรับ
อนุญาต
รับตะกอน
ไปบำบัด

แจงขนสงวัสดุ
ที่ไมอันตราย 

(ตะกอน)
ออกนอกบร�เวณ

โรงงาน
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บรีิษััท่ฯ ได้�ท่ำากี่ารีศ่กี่ษัาความีเป็็นไป็ได้�ในกี่ารีวิจัยตะกี่อน วัตถื้ป็รีะส่งค์เพื้ื�อลด้ภารีะในกี่ารีกี่ำาจัด้ข้องเส่ีย ลด้ต�นท่้นในกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิต 
เพื้ิ�มีมี้ลค่าตะกี่อน และส่่งเส่รีิมีภาพื้ลักี่ษัณู์ท่ี�ด้ีด้�านกี่ารีด้้แลส่ังคมีและส่ิ�งแวด้ล�อมี ด้ังนี�

1. บรีิษััท่ฯ รี่วมีกี่ับศ้นย์ความีเป็็นเลิศด้�านกี่ารีจัด้กี่ารีส่ารีและข้องเส่ียอันตรีาย (ศส่อ.) จ้ฬาลงกี่รีณู์มีหุ้าวิท่ยาลัย ท่ำากี่ารีศ่กี่ษัาความีเป็็นไป็
ได้�ในกี่ารีนำาตะกี่อนมีาพื้ัฒนาเป็็นผู้ลิตภัณูฑ์ จากี่งานวิจัยนี�มีีผู้ลิตภัณูฑ์ใหุ้มี่เกี่ิด้ข้่�น 4 ป็รีะเภท่ ได้�แกี่่ 1) ส่ารีด้้ด้ซึ่ับฟล้ออไรีด้์ 2) อิฐบล็อกี่ป็รีะส่าน        
3) กี่รีะเบื�องป็้พื้ื�น และ 4) กี่รีะเบื�องด้ินเผู้า ป็ัจจ้บันได้�นำาผู้ลิตภัณูฑ์ท่ี�ได้�ไป็ต่อยอด้งานด้�านความีรีับผู้ิด้ชีอบต่อส่ังคมี คือ กี่รีะเบื�องด้ินเผู้า โด้ยนำาไป็ 
เป็็นส่่วนหุ้น่�งในกี่ารีตกี่แต่งอาคารีเรีียนข้องโรีงเรีียนวัด้รีาษัฎร์ีธุรีรีมีารีามี ตำาบลนาโคกี่ อำาเภอเมืีอง จังหุ้วัด้ส่ม้ีท่รีส่าครี ภายใต�โครีงกี่ารีเส่ริีมีส่รี�างค้ณูภาพื้ 
ชีีวิตข้องนักี่เรีียนในโรีงเรีียนที่�ด้�อยโอกี่าส่ ข้องส่ำานักี่งาน พื้ลอากี่าศเอกี่ ป็รีะจิน จั�นตอง ซ่ึ่�งคาด้ว่ากี่ารีก่ี่อส่รี�างอาคารีเรีียน จะแล�วเส่ร็ีจภายในต�นปี็ 2563  

2. บรีิษััท่ฯ ท่ำาบันท่่กี่ข้�อตกี่ลงรี่วมีกี่ับมีหุ้าวิท่ยาลัยเกี่ษัตรีศาส่ตรี์และโครีงกี่ารีศ่กี่ษัาวิจัยและพื้ัฒนาส่ิ �งแวด้ล�อมีแหุ้ลมีผู้ักี่เบี �ย 
อันเนื�องมีาจากี่พื้รีะรีาชีด้ำารีิ ท่ำากี่ารีศ่กี่ษัาความีเป็็นไป็ได้�ในกี่ารีนำาตะกี่อนมีาพื้ัฒนาเป็็นผู้ลิตภัณูฑ์ โด้ยมีีเป็้าหุ้มีายจะท่ด้ลองวิจัยเป็็นผู้ลิตภัณูฑ์ 
3 ป็รีะเภท่ ได้�แก่ี่ 1) ป้็�ยหุ้มัีกี่ ที่�ใชี�ป็ล้กี่กัี่บข้�าวส้่พื้รีรีณูบ้รีี 1 และข้�าวโพื้ด้ฝั่กี่อ่อน 2) อิฐมีอญ และ 3) เชืี�อเพื้ลิงอัด้แท่่ง เพืื้�อส่รี�างค้ณูค่าร่ีวมีกัี่นรีะหุ้ว่าง  
บรีิษััท่ฯ กี่ับชี้มีชีนในพื้ื�นท่ี�รีอบโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลน ป็ัจจ้บันได้�นำาผู้ลิตภัณูฑ์ท่ี�ได้�ไป็ต่อยอด้งานด้�านความีรีับผู้ิด้ชีอบต่อส่ังคมี คือ ป็้�ยหุ้มีักี่ 
โด้ยพื้นักี่งานร่ีวมีกัี่นท่ำาป้็�ยหุ้มัีกี่ ภายในส่ำานักี่งานใหุ้ญ่จากี่ตะกี่อนผู้ส่มีกี่ับข้ยะส่ด้ในอัตรีาส่่วนตะกี่อนต่อข้ยะส่ด้ 1: 2 เพื้ื�อนำาไป็ข้ยายผู้ลต่อในกี่ารี
จัด้ท่ำาโครีงกี่ารี “ตะกี่อนป็รีะป็า เพื้ื�อเกี่ษัตรีโรีงเรีียน” ป็ี 2563 ใหุ้�กี่ับโรีงเรีียนท่ี�ตั�งอย้่รีอบโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลน จังหุ้วัด้นครีป็ฐมี โด้ยมีี 
ตัวแท่นข้องบรีิษััท่ฯ และมีหุ้าวิท่ยาลัยเกี่ษัตรีศาส่ตรี์เป็็นผู้้�ถื่ายท่อด้องค์ความีรี้�ในกี่ารีจัด้ท่ำาป็้�ยหุ้มีักี่แกี่่โรีงเรีียนท่ี�ได้�รีับกี่ารีคัด้เลือกี่และท่ำาหุ้น�าท่ี� 
เป็็นโรีงเรีียนต�นแบบในกี่ารีถื่ายท่อด้องค์ความีรี้�ในกี่ารีจัด้ท่ำาป็้�ยหุ้มีักี่ไป็ยังโรีงเรีียนอื�นๆ ในพื้ื�นท่ี�ใกี่ล�เคียงต่อไป็       
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ตลอด้รีะยะเวลากี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจ บรีิษััท่ฯ มีีความีมี้่งมีั�นในกี่ารี  
ด้ำาเนินธุ้รีกิี่จใหุ้�ส่่งผู้ลกี่รีะท่บต่อสิ่�งแวด้ล�อมีน�อยที่�ส้่ด้ กี่ารีมีีส่่วนร่ีวมีกัี่บ 
ช้ีมีชีนและหุ้น่วยงานที่�เกีี่�ยวข้�องในกี่ารีด้้แลสิ่�งแวด้ล�อมี รีวมีถ่ืงกี่ารีเพิื้�มี
ค้ณูค่าข้องเสี่ยจากี่กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าเพืื้�อส่รี�างค้ณูค่าต่อบริีษััท่ฯ 
และ ส่ังคมีใหุ้�อย้่รี่วมีกี่ันอย่างยั�งยืน จะเหุ้็นได้�ว่าข้องเส่ียท่ี�เกี่ิด้จากี่ 
กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าข้องบรีิษััท่ฯ จะมีีเพื้ียงตะกี่อน (Sludge)           
ท่ี�ได้�จากี่กี่รีะบวนกี่ารีตกี่ตะกี่อนและกี่ารีล�างย�อนถืังกี่รีองท่รีาย ในป็ี 
2562 โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลนมีีป็ริีมีาณูตะกี่อนที่�เกิี่ด้ข่้�นจากี่กี่รีะบวนกี่ารี
ผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า จำานวน 13,683 ตัน และ โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าป็ท่้มีธุานีมีี
ป็ริีมีาณูตะกี่อนที่�เกิี่ด้ข่้�นจากี่กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า จำานวน 11,838 
ตัน ซึ่่�งได้�แส่ด้งข้�อมี้ลตามีกี่รีาฟและตารีางด้�านล่าง

บรีิษััท่ฯ ตรีะหุ้นักี่ถื่งความีเป็็นอย้ ่และค้ณูภาพื้ชีีว ิตท่ี �ด้ ีข้องคนในชี้มีชีน โด้ยกี่ารีพื้ัฒนาต่อยอด้งานวิจัยตะกี่อนข้องป็ี 2562 
เข้�าส่้่แผู้นงานโครีงกี่ารี ปี็ 2563 ชืี�อว่า โครีงกี่ารี “ตะกี่อนป็รีะป็า ส่รี�างค้ณูค่าส่้่ช้ีมีชีน” โด้ยจะท่ำากี่ารีส่นับส่น้นวัส่ด้้ก่ี่อส่รี�างที่�ได้�จากี่กี่ารีวิจัย อาทิ่เช่ีน 
อิฐมีอญ และกี่รีะเบื�องด้ินเผู้าแกี่่ชี้มีชีนท่ี�มีีความีข้าด้แคลนวัส่ด้้ก่ี่อส่รี�างในพื้ื�นท่ี�บรีิกี่ารี ได้�แกี่่ บ�าน วัด้ โรีงเรีียน (บวรี) ท่ี�ได้�รีับกี่ารีพื้ิจารีณูาคัด้เลือกี่ 
ตามีหุ้ลักี่เกี่ณูฑ์ข้องบรีิษััท่ฯ วัตถื้ป็รีะส่งค์เพื้ื�อยกี่รีะด้ับท่ี�อย้่อาศัยและค้ณูภาพื้ชีีวิตคนในส่ังคมีใหุ้�ด้ีข้่�น ชี่วยลด้ภารีะในกี่ารีกี่ำาจัด้ตะกี่อน และกี่ารี
มีีส่่วนรี่วมีด้้แลส่ิ�งแวด้ล�อมีไมี่ใหุ้�ส่่งผู้ลกี่รีะท่บต่อผู้้�มีีส่่วนได้�ส่่วนเส่ีย 

การเปล่ิ�ยันแปลิงสภาพื่ภ่มิอากาศึแลิะอน่ร่กษ์พื่ล่ิงงาน 
การปลิ�อยัก๊าซีเร่อนกระจก

ป็ัญหุ้าเรีื �องกี่ารีเป็ลี �ยนแป็ลงส่ภาพื้ภ้มีิอากี่าศโลกี่อันเกี่ิด้จากี่ส่ภาวะเรีือนกี่รีะจกี่ ซึ่่ �งส่่งผู้ลกี่รีะท่บต่อกี่ารีด้ำารีงชีีพื้ข้องส่ิ �งมีีชีีวิต 
ซ่ึ่�งเป็็นป็รีะเด็้นที่�ทั่�วโลกี่ใหุ้�ความีส่นใจ ป็รีะเท่ศไท่ยได้�เข้�าเป็็นภาคีกี่รีอบอน้สั่ญญาส่หุ้ป็รีะชีาชีาติว่าด้�วยกี่ารีเป็ลี�ยนแป็ลงส่ภาพื้ภ้มิีอากี่าศ (United 
Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) ส่มีัยท่ี� 21 (COP 21) โด้ยรี่วมีกี่ับนานาป็รีะเท่ศในกี่ารีด้ำาเนินกี่ิจกี่รีรีมีต่างๆ 
เพื้ื�อใหุ้�ส่ามีารีถืลด้รีะด้ับความีเข้�มีข้�นข้องป็รีิมีาณูกี่๊าซึ่เรีือนกี่รีะจกี่ในชีั�นบรีรียากี่าศใหุ้�อย้่ในรีะด้ับตำ�า (Low Emission) ตลอด้จนเพื้ิ�มีศักี่ยภาพื้             
ในกี่ารีป็รีับตัวใหุ้�มีีภ้มีิต�านท่านและความีส่ามีารีถืในกี่ารีฟื�นตัวจากี่กี่ารีเป็ลี�ยนแป็ลงส่ภาพื้ภ้มีิอากี่าศ (Climate-Resilient Development) ท่ี�จะ        
ท่ำาใหุ้�เกี่ิด้กี่ารีพื้ัฒนาไป็ส่้่ส่ังคมีเศรีษัฐกี่ิจคารี์บอนตำ�า (Low Carbon Economy) และชี่วยใหุ้�บรีรีล้ผู้ลส่ำาเรี็จตามีเป็้าหุ้มีายกี่ารีพื้ัฒนาท่ี�ยั�งยืน         
(Sustainable Development Goals) 

ข้อม่ลิ ห้น�วยั 2559 2560 2561 2562

ปริม�ณต่ะกอนที�เกิด้ขั้�น

โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลน ตัน 11,040 7,627 10,943 13,683

โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าป็ท่้มีธุานี ตัน 23,492 22,552 21,360 11,838

รวม ตัน 34,532 30,179 32,303 25,521

ปริม�ณนำ��ปล�อยู่ออก

โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลน ล้กี่บาศกี่์เมีตรี - - - -

โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าป็ท่้มีธุานี ล้กี่บาศกี่์เมีตรี - - - -

รวม ล้กี่บาศกี่์เมีตรี - - - - 

เป้าห้มายั: การปลิ�อยัก๊าซีเร่อนกระจก

อัตรีากี่ารีป็ล่อยกี่๊าซึ่เรีือนกี่รีะจกี่ข้องโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลน 
และโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าป็ท่้มีธุานี ลด้ลงไมี่น�อยกี่ว่าร�อยลัะ 0.05

โรงผลิตน้ำประปาบางเลน โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี
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บรีิษััท่ฯ ใชี�มีาตรีกี่ารีในกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจท่ี�เป็็นมีิตรีต่อส่ิ�งแวด้ล�อมี โด้ยคำาน่งถื่งกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจท่ี�อาจส่่งผู้ลกี่รีะท่บต่อส่ิ�งแวด้ล�อมี อาท่ิเชี่น 
ป็ริีมีาณูก๊ี่าซึ่เรืีอนกี่รีะจกี่ที่�เกิี่ด้จากี่กี่ารีใชี�กี่รีะแส่ไฟฟ้าจากี่ภายนอกี่ (ท่างอ�อมี) ซ่ึ่�งเป็็นพื้ลังงานหุ้ลักี่เพีื้ยงอย่างเดี้ยวเพืื้�อนำามีาใชี�ผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าจนถ่ืง 
กี่รีะบวนกี่ารีจ่ายนำ�าป็รีะป็าใหุ้�กี่ับผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็า โด้ยมีีข้อบเข้ตคลอบคล้มีโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าท่ั�ง 2 แหุ้่ง ป็รีะกี่อบด้�วย โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลน 
จังหุ้วัด้นครีป็ฐมี และโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าป็ท่้มีธุานี จังหุ้วัด้ป็ท่้มีธุานี 

บรีิษััท่ฯ ได้�กี่ำาหุ้นด้มีาตรีกี่ารีในกี่ารีด้ำาเนินกี่ารีอน้รีักี่ษั์พื้ลังงาน 
ตามีรีายงานกี่ารีจัด้กี่ารีพื้ลังงานเพื้ื�อลด้ป็รีิมีาณูกี่๊าซึ่เรีือนกี่รีะจกี่ท่ี�             
ป็ล่อยเนื�องมีาจากี่อัตรีากี่ารีใชี�พื้ลังงานไฟฟ้า โด้ยมีีข้�อมี้ลด้ังต่อไป็นี�

 ป็รัีบป็ร้ีงเป็ลี�ยนแป็ลงหุ้ลอด้ฟล้ออเรีส่เซึ่นต์เป็็นหุ้ลอด้แอลอีดี้
 ติด้ตั�งหุ้ลังคาโป็รี่งแส่งอาคารีเครีื�องจักี่รี และอาคารีส่ารีเคมีี
 บำารี้งรีักี่ษัาเครีื�องป็รีับอากี่าศแบบแยกี่ส่่วน
 อาคารีส่ำานักี่งานป็รีะหุ้ยัด้พื้ลังงานรี้ป็แบบส่ถืาป็ัตยกี่รีรีมี 

สี่เขี้ยว (Green Architecture) ข้องโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็ากี่รีะท่้่มีแบน 
จังหุ้วัด้ส่มี้ท่รีส่าครี

 กี่ารีจัด้ท่ำาโครีงกี่ารี Solar Rooftop บนหุ้ลังคาถัืงเก็ี่บนำ�าใส่ข้อง 
โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลน โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็ากี่รีะท่้่มีแบน 
และพ้ื้ท่ธุมีณูฑลส่าย 5 

การอน่ร่กษ์พื่ล่ิงงาน
บรีิษััท่ฯ ใหุ้�ความีส่ำาคัญต่อกี่ารีใชี�พื้ลังงานใหุ้�เกี่ิด้ป็รีะส่ิท่ธุิภาพื้ 

ส่้งส่้ด้ จ่งมีีมีาตรีกี่ารีในกี่ารีอน้รีักี่ษั์พื้ลังงานตามีรีายงานกี่ารีจัด้กี่ารี           
พื้ลังงานเพืื้�อลด้ป็ริีมีาณูก๊ี่าซึ่เรืีอนกี่รีะจกี่ที่�ป็ล่อยเนื�องมีาจากี่อัตรีากี่ารีใชี�
พื้ลังงานไฟฟ้าซ่ึ่�งเป็็นพื้ลังงานหุ้ลักี่เพีื้ยงชีนิด้เดี้ยวที่�ใชี�ในกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกิี่จ
ข้องบริีษััท่ฯ ตลอด้จนกี่ารีเลือกี่ใชี�เท่คโนโลยีและวัตถื้ด้ิบท่ี�เป็็นมีิตรีต่อ  
ส่ิ�งแวด้ล�อมี ซึ่่�งกี่ารีด้ำาเนินงานจะส่อด้คล�องกี่ับเป็้าหุ้มีายกี่ารีลด้กี่ารี 
ป็ล่อยกี่๊าซึ่เรีือนกี่รีะจกี่ข้องบรีิษััท่ฯ

ข้อม่ลิ ห้น�วยั 2559 2560 2561 2562

ปริม�ณก�รปล�อยู่ก๊�ซิเรือนกระจก

โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลน ตันคารี์บอนได้ออกี่ไซึ่ด้์เท่ียบเท่่า 73,083 61,837 63,795 63,260 

โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าป็ท่้มีธุานี ตันคารี์บอนได้ออกี่ไซึ่ด้์เท่ียบเท่่า 61,836 42,112 44,231 44,663

รวม ตันคารี์บอนได้ออกี่ไซึ่ด้์เท่ียบเท่่า 134,919 103,949 108,026 107,923

อัต่ร�ก�รปล�อยู่ก๊�ซิเรือนกระจก
ต่�อห์น�วยู่ผลิต่ภัณฑ์์

โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลน กี่ิโลกี่รีัมีคารี์บอนได้ออกี่ไซึ่ด้์
เท่ียบเท่่า/ล้กี่บาศกี่์เมีตรี

0.528 0.424 0.403 0.381

โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าป็ท่้มีธุานี กี่ิโลกี่รีัมีคารี์บอนได้ออกี่ไซึ่ด้์
เท่ียบเท่่า/ล้กี่บาศกี่์เมีตรี

0.302 0.310 0.303 0.300

รวม กี่ิโลกี่รีัมีคารี์บอนได้ออกี่ไซึ่ด้์
เท่ียบเท่่า/ล้กี่บาศกี่์เมีตรี

0.830 0.734 0.706 0.681

บริีษััท่ฯ ได้�นำาป็ริีมีาณูพื้ลังงานไฟฟ้าที่�ใชี�ในกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตและ 
ส่่งจ่ายนำ�าป็รีะป็า รีวมีทั่�งจำานวนผู้้�ใชี�นำ�าป็รีะป็าในพืื้�นที่�ใหุ้�บริีกี่ารีมีาป็รีะเมิีน        
ป็รีิมีาณูกี่๊าซึ่เรีือนกี่รีะจกี่ท่ี�มีีกี่ารีป็ลด้ป็ล่อยออกี่ส่้่ส่ิ�งแวด้ล�อมี ซึ่่�งมีีกี่ารี
ป็รีะเมิีนกี่ารีป็ล่อยก๊ี่าซึ่เรืีอนกี่รีะจกี่จากี่กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าข้อง
บรีิษััท่ฯ พื้บว่าโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลนมีีกี่ารีป็ล่อยกี่๊าซึ่เรีือนกี่รีะจกี่ 
ในป็ี 2562 เท่่ากี่ับ 63,260 ตันคารี์บอนได้ออกี่ไซึ่ด้์เท่ียบเท่่า ซึ่่�งลด้ลง 
รี�อยละ 0.84 เมืี�อเป็รีียบเที่ยบกัี่บ ปี็ 2561 และโรีงผู้ลิตนำ�าป็ท้่มีธุานี มีีกี่ารี 
ป็ล่อยก๊ี่าซึ่เรืีอนกี่รีะจกี่ในปี็ 2562 เท่่ากัี่บ 44,663 ตันคาร์ีบอนได้ออกี่ไซึ่ด์้ 
เท่ียบเท่่า ซึ่่�งเพื้ิ�มีข้่�นรี�อยละ 0.98 เมีื�อเป็รีียบเท่ียบกี่ับ ป็ี 2561 ซึ่่�งได้�         
แส่ด้งป็ริีมีาณูกี่ารีป็ล่อยก๊ี่าซึ่เรืีอนกี่รีะจกี่ ตั�งแต่ปี็ 2559 - 2562 ตามีกี่รีาฟ 
และตารีางด้�านล่าง 

เป้าห้มายั:  การใช้้พื่ล่ิงงานไฟฟ้า
กี่ารีใชี�พื้ลังงานไฟฟ้าท่ี�โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลน และ 
โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าป็ท้่มีธุานี ลด้ลงไม่ีน�อยกี่ว่าร�อยลัะ 0.05

โรงผลิตน้ำประปาบางเลน โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี

2559 2560 2561 2562

(ตันคารบอนไดออกไซดตอป)
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ข้อม่ลิ ห้น�วยั 2559 2560 2561 2562

พิ่ลังง�นที�ใชุ้ในก�รผลิต่ (ไฟฟ้�)

โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลน กี่ิกี่ะวัตต์ 114.44 97.19 100.39 101.21

โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าป็ท่้มีธุานี กี่ิกี่ะวัตต์ 62.51 66.23 69.61 71.46

รวม กี่ิกี่ะวัตต์ 176.95 163.42 170.00 172.67

อัต่ร�ก�รใชุ้พิ่ลังง�นต่�อห์น�วยู่ผลิต่ภัณฑ์์ (ไฟฟ้�)

โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลน กี่ิโลวัตต์ต่อล้กี่บาศกี่์เมีตรี 0.827 0.666 0.632  0.611

โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าป็ท่้มีธุานี กี่ิโลวัตต์ต่อล้กี่บาศกี่์เมีตรี 0.476 0.488 0.477 0.480

รวม กี่ิโลวัตต์ต่อล้กี่บาศกี่์เมีตรี 1.30 1.15 1.11 1.091

มีาตรีกี่ารีทั่�งหุ้มีด้ข้�างต�นได้�มีีกี่ารีติด้ตามีผู้ลกี่ารีด้ำาเนินงานอย่างต่อเนื�อง เพืื้�อใหุ้�มัี�นใจว่าส่ามีารีถืควบค้มีอัตรีากี่ารีใชี�พื้ลังงานและกี่ารีป็ล่อย            
กี่๊าซึ่เรีือนกี่รีะจกี่ข้องโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลนและโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าป็ท่้มีธุานีใหุ้�ลด้ลงได้�อย่างมีีนัยส่ำาคัญ

ในปี็ 2562 บริีษััท่ฯ มีีป็ริีมีาณูพื้ลังงานไฟฟ้าที่�ใชี�ในกี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าข้องโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลน เท่่ากัี่บ 101,211,356 กิี่โลวัตต์ชัี�วโมีง 
(kWh) หุ้รีือ 0.611 กี่ิโลวัตต์ชีั�วโมีงต่อล้กี่บาศกี่์เมีตรี (kWh /m3)  และโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าป็ท่้มีธุานี เท่่ากี่ับ 71,457,581 กี่ิโลวัตต์ชีั�วโมีง (kWh) หุ้รีือ 
0.480 กี่ิโลวัตต์ชีั�วโมีงต่อล้กี่บาศกี่์เมีตรี (kWh /m3) ด้ังแส่ด้งตามีกี่รีาฟด้�านล่าง

ระบบ Solar Rooftop
เมีื�อป็ี 2561 บรีิษััท่ฯ ได้�ท่ำากี่ารีศ่กี่ษัาความีเป็็นไป็ได้�ข้องกี่ารีติด้ตั�งรีะบบ Solar Rooftop บนถืังเกี่็บนำ�าใส่ท่ี�โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลน 

จังหุ้วัด้นครีป็ฐมี วัตถื้ป็รีะส่งค์เพื้ื�อลด้ป็รีิมีาณูกี่ารีใชี�พื้ลังงานไฟฟ้าและลด้ป็รีิมีาณูกี่๊าซึ่เรีือนกี่รีะจกี่จากี่กี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจ บรีิษััท่ฯ มีีศักี่ยภาพื้ 
พื้ื�นท่ี�ท่ี�ส่ามีารีถืติด้ตั�งรีะบบ Solar Rooftop บนถืังนำ�าใส่ โด้ยมีีกี่ำาลังกี่ารีติด้ตั�งรีวมีท่ั�งหุ้มีด้ 3.471 เมีกี่กี่ะวัตต์ (MWdc) ซึ่่�งส่ามีารีถืผู้ลิตไฟฟ้าได้� 
4,236,395 กี่ิโลวัตต์ชีั�วโมีงต่อป็ี (kWh/Year) คิด้เป็็นจำานวนเงินป็รีะมีาณู 17,893,565 บาท่ต่อป็ี และส่ามีารีถืลด้กี่ารีป็ล่อยกี่๊าซึ่เรีือนกี่รีะจกี่                 
ได้� 2,398 ตันคารี์บอนได้ออกี่ไซึ่ด้์เท่ียบเท่่า (tCo2e) ต่อป็ี โด้ยใชี�เงินลงท่้นป็รีะมีาณู 187 ล�านบาท่ ซึ่่�งจะใชี�เวลาในกี่ารีคืนท่้นป็รีะมีาณู 10.5 ป็ี         
ในรีายงานกี่ารีศ่กี่ษัาความีเป็็นไป็ได้�โครีงกี่ารีติด้ตั�ง Solar Rooftop บนถืังนำ�าใส่ได้�นำาส่มีมีตฐิานกี่ารีติด้ตั�ง Solar Rooftop บนถัืงนำ�าใส่ข้องโรีงผู้ลิต 
นำ�าป็รีะป็าบางเลนเป็็นต�นแบบ โด้ยท่ำากี่ารีศ่กี่ษัาข้�อม้ีลด้�านกี่ารีผู้ลิตไฟฟ้าจากี่แส่งอาทิ่ตย์ ท่ั�งด้�านเท่คโนโลยี ต�นท่้น และค่าใชี�จ่ายมีาป็รีะเมีินความี  
เป็็นไป็ได้�ข้องโครีงกี่ารีรี่วมีกี่ับกี่ารีวิเครีาะหุ้์ท่างกี่ารีเงิน

ผู้ลกี่ารีด้ำาเนินงาน ปี็ 2562 ส่ามีารีถืผู้ลิตกี่รีะแส่ไฟฟ้าจากี่รีะบบ Solar Rooftop รีวมีทั่�งสิ่�น จำานวน 5,329,481 กิี่โลวัตต์ชัี�วโมีง (kWh) และ              
ส่ามีารีถืลด้กี่ารีป็ล่อยก๊ี่าซึ่เรืีอนกี่รีะจกี่ได้� จำานวน 3,340 ตันคาร์ีบอนได้ออกี่ไซึ่ด์้เที่ยบเท่่า (tCO2e)  

โรงผลิตน้ำประปาบางเลน โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี

2559 2560 2561 2562
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ความห้ลิากห้ลิายัที่างชี้วภาพื่  

ความร�วมม่อด่้แลิสิ�งแวด้ล้ิอมระห้ว�างองค์กร 

กระบวนการผลิิตนำ�าประปา
บรีิษััท่ฯ ผู้ลิตและจำาหุ้น่ายนำ�าป็รีะป็าใหุ้�กี่ับกี่ารีป็รีะป็าส่่วนภ้มีิภาคในพื้ื�นท่ี� 3 จังหุ้วัด้ ได้�แกี่่ นครีป็ฐมี ส่มี้ท่รีส่าครี และป็ท่้มีธุานี ท่ี�ผู้่านมีา 

กี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกิี่จข้องบริีษััท่ฯ ไม่ีได้�ส่่งผู้ลกี่รีะท่บในเชิีงลบต่อสิ่�งมีีชีีวิตที่�อาศัยอย่้ในธุรีรีมีชีาติอย่างมีีนัยส่ำาคัญ ส่่วนป็รีะเด็้นที่�บริีษััท่ฯ นำาท่รัีพื้ยากี่รีนำ�า                
ในแหุ้ล่งนำ�าธุรีรีมีชีาติมีาเป็็นวัตถื้ด้ิบหุ้ลักี่ในกี่ารีผู้ลิตนำ�าป็รีะป็า โด้ยใชี�นำ�าด้ิบจากี่แมี่นำ�าท่่าจีนและแมี่นำ�าเจ�าพื้รีะยา จ่งเป็็นเรีื�องหุ้ลีกี่เลี�ยงไมี่ได้�ท่ี�     
จำาเป็็นต�องคำาน่งถื่งผู้ลกี่รีะท่บท่ี�เกี่ิด้กี่ับส่ิ�งมีีชีีวิตท่ี�มีีอย้่ในแหุ้ล่งนำ�านั�นๆ อาท่ิเชี่น กี่้�ง หุ้อย ป็้ ป็ลา หุ้รีือส่ิ�งมีีชีีวิตอื�นๆ โด้ยข้�อมี้ลในรีายงานฉบับนี�          
เป็็นแนวท่างกี่ารีคงไว�ซ่ึ่�งความีส่มีบ้รีณ์ูข้องรีะบบนิเวศที่�อย่้ในบริีเวณูพืื้�นที่�โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลน จังหุ้วัด้นครีป็ฐมี และโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าป็ท้่มีธุานี 
จังหุ้วัด้ป็ท่้มีธุานี ท่ั�งนี� โรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าท่ั�งส่องแหุ้่งใชี�รีะบบ Zero Discharge โด้ยไมี่มีีกี่ารีป็ล่อยข้องเส่ียใด้ๆ ออกี่ส่้่ภายนอกี่ เพื้ื�อป็้องกี่ัน 
กี่ารีก่ี่อใหุ้�เกิี่ด้มีลพิื้ษัท่างนำ�า ซ่ึ่�งอาจส่่งผู้ลกี่รีะท่บโด้ยตรีงต่อรีะบบนิเวศในพืื้�นที่� อีกี่ทั่�งยังมีีกี่ารีติด้ตั�งตะแกี่รีงละเอียด้ข้นาด้ความีกี่ว�าง 1 x 1 เซึ่นติเมีตรี 
ในบริีเวณูพืื้�นที่�กี่ารีส้่บนำ�าดิ้บ เพืื้�อลด้ความีเสี่�ยงที่�จะมีีสิ่�งมีีชีีวิตในแหุ้ล่งนำ�าที่�มีีความีส่ำาคัญต่อรีะบบนิเวศถ้ืกี่ส้่บเข้�าส่้่กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตโด้ยปั็�มีส้่บนำ�า  

การด่้แลิแห้ลิ�งต้นนำ�า
เมีื�อป็ี 2561 บรีิษััท่ฯ ได้�ท่ำากี่ารีส่่งมีอบป็่าท่ี�ป็ล้กี่ใหุ้�กี่ับกี่รีมีอ้ท่ยานแหุ้่งชีาติส่ัตว์ป็่าและพื้ันธุ้์พื้ืชีรีับไป็ด้้แลรีักี่ษัาต่ออีกี่ 7 ป็ีต่อเนื�อง ท่ี�ผู้่านมีา 

บรีิษััท่ฯ ยังเฝ่้าติด้ตามีผู้ลป็่าท่ี�ป็ล้กี่ท่้กี่ป็ี โด้ยลงพื้ื�นท่ี�เฝ่้ารีะวังไฟป็่าและวัด้ความีส่้งข้องต�นไมี�ท่ี�ป็ล้กี่ เพื้ื�อใหุ้�มีั�นใจได้�ว่าป็่าท่ี�ป็ล้กี่จะอย้่รีอด้และ 
เจรีิญเติบโตได้�ด้ี และยังป็รีะส่านความีรี่วมีมีือกี่ับอ้ท่ยานแหุ้่งชีาติท่องผู้าภ้มีิและส่ำานักี่บรีิหุ้ารีพื้ื�นท่ี�อน้รีักี่ษั์ท่ี� 3 (บ�านโป็่ง) วัตถื้ป็รีะส่งค์เพื้ื�อบรีรีล้ 
เป็้าหุ้มีายโครีงกี่ารี 1 ล�านกี่ล�า ส่รี�างป็่าต�นนำ�า นั�นคือ “ป็ล้กี่ป็่า ต�องได้�ป็่า” เพื้ื�อเป็็นแหุ้ล่งต�นนำ�าข้องแมี่นำ�าแมี่กี่ลองท่ี�ได้�แยกี่ส่าข้าลำานำ�าออกี่มีาเป็็น
แมี่นำ�าท่่าจีนท่ี�บรีิษััท่ฯ นำานำ�าด้ิบมีาผู้ลิตนำ�าป็รีะป็านั�นเอง

ในป็ี 2562 บรีิษััท่ฯ ได้�มีีกี่ารีติด้ตามีผู้ลต�นไมี�ท่ี�ป็ล้กี่ภายใต�โครีงกี่ารี 1 ล�านกี่ล�า ส่รี�างป็่าต�นนำ�า โด้ยกี่ารีตรีวจวัด้ความีเจรีิญเติบโตข้องต�นไมี�
ที่�ป็ล้กี่ในปี็ 2554 ณู อ้ท่ยานแหุ่้งชีาติท่องผู้าภ้มิี อำาเภอท่องผู้าภ้มิี จังหุ้วัด้กี่าญจนบ้รีี โด้ยท่ำากี่ารีส่้่มีวัด้ความีส้่งต�นไมี� จำานวน 200 ต�น เมืี�อเป็รีียบเที่ยบ
ความีส่้งข้องต�นไมี�ท่ี�รีอด้ตายในป็ี 2562 เท่ียบกี่ับ ความีส่้งข้องกี่ล�าไมี�ท่ี�ป็ล้กี่ในป็ี 2554 โด้ยแยกี่ป็รีะเภท่ตามีพื้ันธุ้์ไมี�ท่ี�ป็ล้กี่ พื้บว่า ความีส่้ง 
เฉลี�ยข้องต�นไมี� ป็ี 2562 (205.80 เซึ่นติเมีตรี) เพื้ิ�มีข้่�น 4.8 เท่่า ข้องความีส่้งเฉลี�ยข้องกี่ล�าไมี�ท่ี�ป็ล้กี่ ป็ี 2554 (43.10 เซึ่นติเมีตรี) โด้ยมีีกี่ารีส่้่มี 
วัด้พื้ันธุ้์ไมี�ท่ี�ป็ล้กี่ ป็ี 2554 อาท่ิเชี่น จันท่รี์ท่อง หุ้ว�า มีะข้ามีป็้อมี อบเชีย ตะเคียนท่อง และพื้ญาส่ัตบรีรีณู เป็็นต�น   

การม่ส�วนร�วมของห้น�วยังานภายันอกด้้านสิ�งแวด้ล้ิอม
บรีิษััท่ฯ ไมี่ส่ามีารีถืจะด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจอย่างยั�งยืนในอนาคต หุ้ากี่ไมี่ได้�รีับความีรี่วมีมีือจากี่ชี้มีชีนและหุ้น่วยงานในพื้ื�นท่ี� ท่ี�ผู้่านมีา บรีิษััท่ฯ             

ได้�เข้�าไป็มีีส่่วนร่ีวมีในกี่ารีวางแผู้นและจัด้ท่ำาโครีงกี่ารีอน้รัีกี่ษ์ัพื้ลังงานและด้้แลสิ่�งแวด้ล�อมีอย่างเป็็นร้ีป็ธุรีรีมีกัี่บตลาด้หุ้ลักี่ท่รัีพื้ย์แหุ่้งป็รีะเท่ศไท่ย
ชีมีรีมีเรีารีักี่แมี่นำ�าท่่าจีน จังหุ้วัด้นครีป็ฐมี ศ้นย์ความีเป็็นเลิศด้�านกี่ารีจัด้กี่ารีส่ารีและข้องเส่ียอันตรีาย (ศส่อ.) จ้ฬาลงกี่รีณู์มีหุ้าวิท่ยาลัย 
มีหุ้าวิท่ยาลัยกี่ษัตรีศาส่ตรี์ และโครีงกี่ารีศ่กี่ษัาวิจัยและพื้ัฒนาส่ิ�งแวด้ล�อมีแหุ้ลมีผู้ักี่เบี�ยอันเนื�องมีาจากี่พื้รีะรีาชีด้ำารีิ ด้ังนี� 
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1.  บรีิษััท่ฯ เข้�ารี่วมีโครีงกี่ารี CARE THE BEAR กี่ับตลาด้หุ้ลักี่ท่รีัพื้ย์แหุ้่งป็รีะเท่ศไท่ย เป็็นกี่ารีจัด้งานอีเว�นท่์แบบลด้โลกี่รี�อนส่ำาหุ้รีับงานท่ี�
มีีผู้้�เข้�ารี่วมีงาน จำานวน 100 คนข้่�นไป็ โด้ยมีีวัตถื้ป็รีะส่งค์เพื้ื�อลด้กี่ารีป็ล่อยกี่๊าซึ่เรีือนกี่รีะจกี่ ลด้กี่ารีใชี�ท่รีัพื้ยากี่รี และลด้ค่าใชี�จ่ายจากี่กี่ารีจัด้งาน 
อีเว�นท่์ข้องบรีิษััท่จด้ท่ะเบียน  โด้ยมีีแนวท่างกี่ารีจัด้งานอีเว�นท่์แบบลด้โลกี่รี�อน ด้ังนี�

  รีณูรีงค์กี่ารีเด้ินท่างด้�วยข้นส่่งมีวลชีน เพื้ื�อลด้กี่ารีป็ล่อยคารี์บอนได้ออกี่ไซึ่ด้์
   รีณูรีงค์กี่ารีรีับป็รีะท่านใหุ้�หุ้มีด้ลด้เศษัอาหุ้ารีจากี่กี่ารีจัด้เลี�ยง
  รีณูรีงค์กี่ารีใชี�หุ้ลอด้ไฟป็รีะหุ้ยัด้พื้ลังงานแอลอีด้ี เพื้ื�อลด้กี่ารีใชี�พื้ลังงานไฟฟ้า
  รีณูรีงค์กี่ารีใชี� QR Code แท่นกี่ารีแจกี่เอกี่ส่ารีผู้้�เข้�ารี่วมีงาน 
  ไมี่ใชี�ไมี�อัด้ (Plywood) หุ้รีือนำาไป็ใชี�ป็รีะโยชีน์ต่อ (เพื้ื�อลด้ข้ยะจากี่กี่ารีตกี่แต่ง)
  ไมี่ใชี�ฟิวเจอรี์บอรี์ด้ (PP Board) หุ้รีือนำาไป็ใชี�ป็รีะโยชีน์ต่อ (เพื้ื�อลด้ข้ยะจากี่กี่ารีตกี่แต่ง) 
  ไมี่ใชี�โฟมีแผู้่น (EPS Foam Sheet) หุ้รีือนำาไป็ใชี�ป็รีะโยชีน์ต่อ (เพื้ื�อลด้ข้ยะจากี่กี่ารีตกี่แต่ง)
  กี่ารีรีณูรีงค์ไมี่ใชี�ภาชีนะ และกี่ล่องโฟมี  
2.  บรีิษััท่ฯ รี่วมีกี่ับชีมีรีมีเรีารีักี่แมี่นำ�าท่่าจีน จังหุ้วัด้นครีป็ฐมี โด้ยกี่ารีเข้�ารี่วมีป็รีะชี้มีป็รีะจำาเด้ือนเพื้ื�อรีับท่รีาบป็ัญหุ้าแหุ้ล่งนำ�าท่่าจีน รี่วมี         

กี่ิจกี่รีรีมีรีณูรีงค์ส่่งเส่รีิมีจิตส่ำาน่กี่ด้�านกี่ารีป็รีะหุ้ยัด้นำ�าและกี่ารีอน้รีักี่ษั์แหุ้ล่งนำ�าในชี้มีชีนอย่างต่อเนื�องเป็็นรีะยะเวลากี่ว่า 10 ป็ี  โด้ยจัด้ท่ำา 
กี่ิจกี่รีรีมีร่ีวมีกี่ันในป็ี 2562 ได้�แกี่่ โครีงกี่ารีส่ื�อส่ารีเชีิงส่รี�างส่รีรีค์ “ป็รีะหุ้ยัด้นำ�า ป็รีะหุ้ยัด้ไฟ ส่รี�างนิส่ัยพื้อเพื้ียง” เป็็นกี่ารีจัด้อบรีมีผู้้�นำาชี้มีชีนและ          
ผู้้�บรีิหุ้ารีส่ถืานศ่กี่ษัาเกี่ี�ยวกี่ับวิธุีกี่ารีป็รีะหุ้ยัด้นำ�า ป็รีะหุ้ยัด้ไฟฟ้า อย่างถื้กี่วิธุีและรี้�ค้ณูค่า เพื้ื�อนำาไป็ถื่ายท่อด้แกี่่ชี้มีชีนและนักี่เรีียนในพื้ื�นท่ี� และ           
จัด้งานวันอน้รัีกี่ษ์ัแม่ีนำ�าค้คลองแหุ่้งชีาติที่�วัด้บางชี�างเหุ้นือ อำาเภอส่ามีพื้รีาน จังหุ้วัด้นครีป็ฐมี เพืื้�อป็ล้กี่จิตส่ำาน่กี่ด้�านกี่ารีอน้รัีกี่ษ์ัแหุ้ล่งนำ�าแก่ี่ช้ีมีชีน 
ในพืื้�นที่� โด้ยได้�รัีบเกีี่ยรีติจากี่ ค้ณูอลงกี่รีณ์ู พื้ลบ้ตรี ที่�ป็ร่ีกี่ษัารัีฐมีนตรีีว่ากี่ารีกี่รีะท่รีวงเกี่ษัตรีและส่หุ้กี่รีณ์ู เป็็นป็รีะธุานเปิ็ด้งาน นายอำาเภอส่ามีพื้รีาน 
ผู้้�บรีิหุ้ารีหุ้น่วยงานท่�องถืิ�น ผู้้�นำาชี้มีชีน และเยาวชีนเข้�ารี่วมีงานจำานวนมีากี่

3. บรีิษััท่ฯ รี่วมีกี่ับศ้นย์ความีเป็็นเลิศด้�านกี่ารีจัด้กี่ารีส่ารีและข้องเส่ียอันตรีาย (ศส่อ.) จ้ฬาลงกี่รีณู์มีหุ้าวิท่ยาลัยท่ำากี่ารีศ่กี่ษัาวิจัยตะกี่อน       
ที่�เหุ้ลือทิ่�งจากี่กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตและพัื้ฒนาเป็็นผู้ลิตภัณูฑ์จากี่แม่ีนำ�าเจ�าพื้รีะยา ร่ีวมีกัี่บ คณูะสิ่�งแวด้ล�อมี มีหุ้าวิท่ยาลัยเกี่ษัตรีศาส่ตร์ี และโครีงกี่ารี 
ศ่กี่ษัาวิจัยและพื้ัฒนาส่ิ�งแวด้ล�อมีแหุ้ลมีผู้ักี่เบี�ยอันเนื�องมีาจากี่พื้รีะรีาชีด้ำารีิ ท่ำากี่ารีศ่กี่ษัาวิจัยตะกี่อนท่ี�เหุ้ลือท่ิ�งจากี่กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตและพื้ัฒนา 
เป็็นผู้ลิตภัณูฑ์จากี่แม่ีนำ�าท่่าจีน จนได้�ตัวอย่างผู้ลิตภัณูฑ์จากี่ทั่�ง 2 งานวิจัย จำานวน 7 ป็รีะเภท่ ป็รีะกี่อบด้�วย 1) เม็ีด้ด้้ด้ซัึ่บฟล้ออไรีด์้ 2) อิฐบล็อคป็รีะส่าน 
3) กี่รีะเบื�องป็้พื้ื�น 4) กี่รีะเบื�องด้ินเผู้า 5) ป็้�ยหุ้มีักี่ 6) เชีื�อเพื้ลิงอัด้แท่่ง และ 7) อิฐมีอญ วัตถื้ป็รีะส่งค์เพื้ื�อนำาข้องเหุ้ลือท่ิ�งจากี่กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตมีาใชี�
ใหุ้�เกิี่ด้ป็รีะโยชีน์ต่อสั่งคมี  โด้ยนำากี่รีะเบื�องดิ้นเผู้ามีาใชี�เป็็นส่่วนหุ้น่�งในกี่ารีตกี่แต่งอาคารีเรีียนที่�บริีษััท่ฯ ได้�ส่รี�างใหุ้�กัี่บโรีงเรีียนวัด้รีาษัฎร์ีธุรีรีมีารีามี 
ตำาบลนาโคกี่ อำาเภอเมีืองส่มี้ท่รีส่าครี จังหุ้วัด้ส่มี้ท่รีส่าครี และจัด้ท่ำาป็้�ยหุ้มีักี่จากี่ตะกี่อนผู้ส่มีกี่ับข้ยะส่ด้ภายในส่ำานักี่งานใหุ้ญ่

การม่ส�วนร�วมของพื่น่กงานด้้านสิ�งแวด้ล้ิอม
บรีิษััท่ฯ ใหุ้�กี่ารีส่นับส่น้นกี่ารีมีีส่่วนรี่วมีข้องพื้นักี่งานในกี่ารีด้้แลส่ิ�งแวด้ล�อมี วัตถื้ป็รีะส่งค์เพื้ื�อใหุ้�พื้นักี่งานตรีะหุ้นักี่ถื่งความีส่ำาคัญข้องกี่ารี  

จัด้กี่ารีส่ิ�งแวด้ล�อมีภายในบรีิษััท่ฯ อาท่ิเชี่น กี่ารีจัด้กี่ิจกี่รีรีมี Big Cleaning Day กี่ารีท่ำาป็้�ยหุ้มีักี่จากี่ตะกี่อนผู้ส่มีกี่ับข้ยะส่ด้ภายในส่ำานักี่งานใหุ้ญ่ 
และกี่ารีคัด้แยกี่ข้ยะ โด้ยได้�รีับความีรี่วมีมีือจากี่พื้นักี่งานท่้กี่รีะด้ับและเข้�ารี่วมีกี่ิจกี่รีรีมีอย่างต่อเนื�อง  



“ท่ีท่ีด้ับบลิว ป็ล้กี่ฝ่ังใหุ้�พื้นักี่งานท่้กี่คนท่ำางานเป็็น 
Team Work และส่อนใหุ้�พื้นักี่งานเรี ียนรี้ �กี่ ับ 
ส่ิ�งใหุ้มี่ๆ อย้่เส่มีอ และมีีกี่ารีป็รีับป็รี้งกี่รีะบวนกี่ารี 
ท่ำางานอย่างต่อเนื�อง”  

“ในฐานะผู้้�รีับเหุ้มีาท่ี�ได้�ท่ำางานรี่วมีกี่ับท่ีท่ีด้ับบลิว          
มีีความีรี้�ส่่กี่ว่าท่ำางานรี่วมีกี่ันแล�วมีีความีส่้ข้ อีกี่ท่ั�ง
ท่ีท่ีด้ับบลิวเองยังจัด้เตรีียมีอ้ป็กี่รีณู์ป็้องกี่ันภัย 
ส่่วนบ้คคลใหุ้�อย่างเต็มีรี�อย ท่ำาใหุ้�เรีามีีความีพื้รี�อมี 
ส่ามีารีถืป็ฏิบัติงานได้�ตามีวัตถื้ป็รีะส่งค์อย่าง 
ภาคภ้มีิใจ”

“ข้อบค้ณู บริีษััท่ที่ที่ดั้บบลิว ที่�ช่ีวยส่นับส่น้นกิี่จกี่รีรีมี 
ป็รีะเพื้ณูี และวันส่ำาคัญข้องชี้มีชีน ท่ั�งในด้�านกี่ารี 
บรีิจาค เงินท่ำาบ้ญ และนำ�าด้ื�มีบรีรีจ้ข้วด้ รีวมีถื่ง 
แรีงงานพื้นักี่งานจิตอาส่า”

คุณสุักัิญ่ญ่� เหุ้ล่ั�อรรคะ
ผ้่จ่ด้การแผนกบริห้าร

ที่ร่พื่ยัากรบ่คคลิ

บริษ่ที่ ท่ี่ท่ี่ด่้บบลิิว จำาก่ด้ (มห้าช้น) 

จ่�เอกิไกิรสัร ศรีอำ�ไพั
ปล่ิด้องค์การบริห้ารส�วนตำาบลิ

บางระกำา จ่งห้ว่ด้นครปฐม

คุณพิัษัณุ เทพัหุ้นู
ผ้่จ่ด้การโครงการ

บริษ่ที่ ธุารา เที่ค เอเชี้ยั จำาก่ด้

(ธุ่รกิจก�อสร้างระบบผลิิตนำ�า)
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การปฏิิบ่ติตามกฎห้มายัด้้านสิ�งแวด้ล้ิอม 

บรีิษััท่ฯ ใหุ้�ความีส่ำาคัญในกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจท่ี�เป็็นมีิตรีกี่ับส่ิ�งแวด้ล�อมี และมีีความีมี้่งมีั�นในกี่ารีป็ฏิบัติตามีเงื�อนไข้ และข้�อกี่ำาหุ้นด้ต่างๆ ท่ี�ได้�
รีะบ้ไว�ในกี่ฏหุ้มีายอย่างครีบถื�วน ท่ั�งนี� ข้�อมี้ลในรีายงานฉบับนี�เป็็นข้�อมี้ลท่ี�แส่ด้งถื่งกี่รีะบวนกี่ารีและแนวท่างในกี่ารีควบค้มีและป็้องกี่ัน กี่ารีไมี่      
ป็ฏิบัติตามีกี่ฏหุ้มีายด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมีข้องโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าบางเลน และโรีงผู้ลิตนำ�าป็รีะป็าป็ท่้มีธุานี

1.  เป้�ห์ม�ยู่ก�รด้ำ�เนินง�น
 บริีษััท่ฯ ได้�จัด้ท่ำารีะบบบริีหุ้ารีจัด้กี่ารีด้�านสิ่�งแวด้ล�อมี (ISO 14001:2015)  เพืื้�อใหุ้�บริีษััท่ฯ มีีความีตรีะหุ้นักี่ถ่ืงความีส่ำาคัญข้องกี่ารีจัด้กี่ารี         

ส่ิ�งแวด้ล�อมีใหุ้�เกี่ิด้กี่ารีพื้ัฒนาส่ิ�งแวด้ล�อมีควบค้่กี่ับกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจ โด้ยมี้่งเน�นในกี่ารีป็้องกี่ันมีลพื้ิษัและรีักี่ษัาส่ิ�งแวด้ล�อมีเป็็นหุ้ลักี่ โด้ยบรีิษััท่ฯ 
มีีกี่ารีกี่ำาหุ้นด้แผู้นกี่ารีตรีวจติด้ตามีภายใน (Internal Audit) รีะบบ ISO 14001 เพืื้�อใชี�เป็็นแนวท่างในกี่ารีใหุ้�ความีร้ี�ด้�านกี่ารีบริีหุ้ารีจัด้กี่ารีสิ่�งแวด้ล�อมี
กี่ับพื้นักี่งาน โด้ยมีีเป็้าหุ้มีายในกี่ารีตรีวจติด้ตามีภายในอย่างน�อย ป็ีละ 1 ครีั�ง

2.  ก�รด้ำ�เนินง�น
 บรีิษััท่ฯ ได้�มีีกี่ารีตรีวจติด้ตามีภายในรีะบบ ISO 14001 เมีื�อวันท่ี� 8 - 9 มีกี่รีาคมี 2562 โด้ยพื้ิจารีณูาแต่งตั�งผู้้�ท่ี�มีีความีรี้�ความีส่ามีารีถื 

ท่ำาหุ้น�าท่ี�เป็็นผู้้�ตรีวจติด้ตามีภายในจากี่ฝ่่ายบรีิหุ้ารีด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมี 

3.  ผลก�รด้ำ�เนินง�น
 ในป็ี 2562 มีีกี่ารีตรีวจติด้ตามีภายใน รีะบบ ISO 14001 จำานวน 1 ครีั�ง โด้ยมีีกี่ารีอบรีมีใหุ้�ความีรี้�ในกี่ารีตรีวจติด้ตามีภายในแกี่่ผู้้�ตรีวจ

ติด้ตามี รีวมีถื่งพื้นักี่งานได้�รีับความีรี้�ความีเข้�าใจรีะบบกี่ารีจัด้กี่ารีส่ิ�งแวด้ล�อมีเพื้ิ�มีข้่�น และนำาข้�อเส่นอแนะจากี่ผู้้�ตรีวจติด้ตามีไป็ใชี�ในกี่ารีป็รีับป็รี้ง
พื้ัฒนากี่รีะบวนกี่ารีท่ำางานด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมี รีะบบ ISO 14001 ใหุ้�มีีป็รีะส่ิท่ธุิภาพื้เพื้ิ�มีข้่�น

 บรีิษััท่ฯ นำารีะบบกี่ารีจัด้กี่ารีส่ิ�งแวด้ล�อมี (ISO 14001:2015) มีาใชี�เป็็นเครีื�องมีือเพื้ื�อควบค้มีกี่รีะบวนกี่ารีป็ฏิบัติงานรีวมีท่ั�งกี่ารีด้ำาเนิน 
ธุ้รีกิี่จข้องบริีษััท่ฯ ใหุ้�ส่อด้คล�องกัี่บกี่ฏหุ้มีายสิ่�งแวด้ล�อมี ในปี็ 2562 ส่ามีารีถืป้็องกัี่นกี่ารีไม่ีป็ฏิบัติตามีกี่ฏหุ้มีายสิ่�งแวด้ล�อมีต่างๆ ได้�อย่างมีีป็รีะสิ่ท่ธิุภาพื้ 
ผู้ลกี่ารีด้ำาเนินงานป็ี 2562 ไมี่พื้บป็รีะเด้็นรี้นแรีงหุ้รีือกี่รีะบวนกี่ารีใด้ๆ ท่ี�มีิได้�ป็ฏิบัติตามีกี่ฏหุ้มีายส่ิ�งแวด้ล�อมี
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สร่ปผลิการด้ำาเนินงาน ปี 2562 
ยัอด้ขายัส่ที่ธิุ  พื่ล่ิงงานไฟฟ้าท่ี่�ใช้้ในการผลิิต 

กำาไรส่ที่ธิุ ปริมาณนำ�าท่ี่�นำากล่ิบมาใช้้ให้ม� 

ปริมาณการจ�ายันำ�าประปา จำานวนพื่น่กงานท่ี่�เข้าอบรม 

ปริมาณการนำาตะกอนไปใช้้ประโยัช้น์ จำานวนช่้�วโมงอบรม 
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จำานวนห้ล่ิกส่ตรฝึกอบรม จำานวนท่ี่นการศึึกษาให้้ก่บน่กเรียันในพ่ื่�นท่ี่�บริการ 

ความพึื่งพื่อใจของล่ิกค้า จำานวนท่ี่นการศึึกษาให้้ก่บบ่ตรพื่น่กงาน

ค�าใช้้จ�ายัในการบริจาคแลิะพ่ื่ฒนาช่้มช้น จำานวนท่ี่นการศึึกษาให้้ก่บบ่ตรล่ิกค้า

ค�าใช้้จ�ายัในการด่้แลิสิ�งแวด้ล้ิอม จำานวนนำ�าด่้�มบรรจุขวด้ท่ี่�แจกจ�ายัเพ่ื่�อสาธุารณก่ศึลิ 

(หลักสูตร)
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ร�ยลัะเอียดร�งวััลั

19

มีีนาคมี

2562

• ร�งวัล “Thailand Top Company Awards 2019” 
บริีษััท่ฯ ได้�รัีบรีางวัล “Thailand Top Company Awards 2019” จัด้โด้ยนิตยส่ารี Business+ 

ร่ีวมีกัี่บมีหุ้าวิท่ยาลัยหุ้อกี่ารีค�าไท่ย ต่อเนื�องเป็็นปี็ที่� 4 ซ่ึ่�งในปี็นี�ได้�รัีบรีางวัลป็รีะเภท่ “Fast - 

Growing Company Award” ในฐานะบรีิษััท่ท่ี�มีีผู้ลกี่ารีด้ำาเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื�องท่ั�ง

ด้�านผู้ลป็รีะกี่อบกี่ารี ผู้ลกี่ำาไรี อัตรีาผู้ลตอบแท่นต่อหุ้้�น และถืือได้�ว่าเป็็นบรีิษััท่ท่ี�มีีแนวโน�มี

ท่ี�จะเติบโตอย่างมีั�นคงและยั�งยืน

7

พื้ฤษัภาคมี 

2562

• โล�เกียู่รต่ิคุณ “โครงก�รเสัริมสัร้�งคุณภ�พิ่ชุีวิต่ขัองนักเรียู่นในโรงเรียู่น
  ที�ด้้อยู่โอก�สั” ประจำ�ปี 2561
บริีษััท่ฯ ได้�รัีบโล่เกีี่ยรีติค้ณูภายใต�โครีงกี่ารีเส่ริีมีส่รี�างค้ณูภาพื้ชีีวิตข้องนักี่เรีียนในโรีงเรีียนที่�

ด้�อยโอกี่าส่ ป็ี 2561 จากี่ พื้ลอากี่าศเอกี่ป็รีะจิน จั�นตอง เพื้ื�อแส่ด้งความีข้อบค้ณูหุ้น่วยงาน

และบรีิษััท่ต่างๆ ท่ี�ใหุ้�กี่ารีส่นับส่น้นกี่ารีด้ำาเนินงานส่ืบส่านแนวท่างป็รีะชีารีัฐ

15

พื้ฤษัภาคมี 

2562

• ก�รประเมินคุณภ�พิ่ก�รจัด้ประชุุมสั�มัญผ่้ถืือห์ุ้นประจำ�ปี 2562 
  (AGM Checklist) เต่็ม 100 คะแนน 
บรีิษััท่ฯ ได้�รีับกี่ารีป็รีะเมีินค้ณูภาพื้กี่ารีจัด้ป็รีะชี้มีส่ามีัญผู้้�ถืือหุ้้�นป็รีะจำาป็ี 2562 (AGM 

Checklist) เต็มี 100 คะแนน จัด้โด้ยส่มีาคมีส่่งเส่ริีมีผู้้�ลงท้่นไท่ย (Thai Investors Association) 

แส่ด้งใหุ้�เห็ุ้นว่ากี่ารีด้ำาเนินงานข้องบริีษััท่ฯ คำาน่งถ่ืงความีเท่่าเที่ยมีกัี่นข้องผู้้�ถืือหุ้้�น กี่ารีเอาใจใส่่         

ต่อกี่ารีเป็ิด้เผู้ยข้�อมี้ลท่ี�เป็็นไป็ตามีหุ้ลักี่กี่ารีกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารีท่ี�ด้ี และยังเป็็นกี่ารียกี่รีะด้ับ  

ธุรีรีมีาภิบาลใหุ้�กี่ับตลาด้ท่้นไท่ยท่ัด้เท่ียมีกี่ับมีาตรีฐานส่ากี่ล

12

มีิถื้นายน  

2562

• ต่ิด้อันด้ับ ESG 100 ประจำ�ปี 2019  
บรีิษััท่ฯ ได้�รีับกี่ารีคัด้เลือกี่ติด้อันด้ับ ESG 100 ป็รีะจำาป็ี 2019 ต่อเนื�องเป็็นป็ีท่ี� 4 จัด้โด้ย 

ส่ถืาบันไท่ยพื้ัฒน์ โด้ยติด้ 1 ใน 100 อันด้ับหุ้ลักี่ท่รีัพื้ย์ท่ี�มีีความีโด้นเด้่นในกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกี่ิจ

อย่างยั�งยืน ในฐานะบริีษััท่จด้ท่ะเบียนที่�มีีความีโด้ด้เด่้นในกี่ารีด้ำาเนินธุ้รีกิี่จด้�านสิ่�งแวด้ล�อมี 

ส่ังคมี และธุรีรีมีาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) 

1

พื้ฤศจิกี่ายน 

2562

• โล�เกียู่รต่ิคุณจ�กสัถื�บันพิ่ัฒน�องค์กรชุุมชุน (องค์ก�รมห์�ชุน) และ
  เครือขั��ยู่องค์กรชุุมชุนทั�วประเทศ ในง�นวันที�อยู่่�อ�ศัยู่โลก ประจำ�ปี 2562
บริีษััท่ฯ ได้�รัีบโล่เกีี่ยรีติค้ณูจากี่ส่ถืาบันพัื้ฒนาองค์กี่รีช้ีมีชีน (องค์กี่ารีมีหุ้าชีน) และเครืีอข่้าย 

องค์กี่รีชี้มีชีนท่ั�วป็รีะเท่ศ ในงานวันท่ี�อย้่อาศัยโลกี่ ป็รีะจำาป็ี 2562 ในฐานะหุ้น่วยงานท่ี�รี่วมี

ส่นับส่น้นกี่ารีพื้ัฒนาค้ณูภาพื้ชีีวิตด้�านท่ี�อย้่อาศัยใหุ้�กี่ับเครีือข้่ายองค์กี่รีชี้มีชีน 

รางว่ลิแห้�งความภาคภ่มิใจ ปี 2562
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11 

พื้ฤศจิกี่ายน 

2562

• ก�รกำ�กับด้่แลกิจก�รบริษััทจด้ทะเบียู่นไทยู่ “Corporate Governance 
  Report of Thai Listed Companies 2019” ในระด้ับ “ด้ีเลิศ” 
บรีิษััท่ฯ ได้�รีับกี่ารีป็รีะเมีินกี่ารีกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารีบรีิษััท่จด้ท่ะเบียนไท่ย “Corporate                

Governance Report of Thai Listed Companies 2019” ในรีะด้ับ “ด้ีเลิศ” จัด้โด้ยส่มีาคมี 

ส่่งเส่ริีมีส่ถืาบันกี่รีรีมีกี่ารีบริีษััท่ไท่ย (IOD) ที่�ป็รีะเมิีนบริีษััท่จด้ท่ะเบียนไท่ยตามีหุ้ลักี่กี่ารีกี่ำากัี่บ 

ด้้แลกิี่จกี่ารีที่�ดี้หุ้รืีอ Corporate Governance Reporting of Thai Listed Companies (CGR) 

ป็รีะจำาป็ี 2562 

26 

พื้ฤศจิกี่ายน 

2562

• ร�งวัล Thailand Sustainability Investment 2019 (THSI) ห์รือ ห์ุ้นยู่ั�งยู่ืน  
บรีิษััท่ฯ ได้�รีับรีางวัล Thailand Sustainability Investment 2019 (THSI) หุ้รีือ หุ้้�นยั�งยืน 

ต่อเนื�องเป็็นป็ีท่ี� 4 จัด้ข้่�นโด้ยตลาด้หุ้ลักี่ท่รีัพื้ย์แหุ้่งป็รีะเท่ศไท่ย ติด้ 1 ใน 98 บรีิษััท่                      

จด้ท่ะเบียนท่ี�อย้่ในรีายชีื�อหุ้้�นยั�งยืน ซึ่่�งบรีิษััท่ฯ อย้่ในกี่ล้่มี 2 ข้องบรีิษััท่จด้ท่ะเบียนในตลาด้

หุ้ลักี่ท่รัีพื้ย์ฯ ที่�มีีม้ีลค่าหุ้ลักี่ท่รัีพื้ย์ตามีรีาคาตลาด้ (Market Capitalization) รีะหุ้ว่าง 30,000 - 

100,000 ล�านบาท่ โด้ยป็รีะเมีินด้�านความียั�งยืนในมีิติเศรีษัฐกี่ิจ ส่ังคมี และส่ิ�งแวด้ล�อมี 

28 

พื้ฤศจิกี่ายน 

2562

• ร�งวัลด้ีเลิศ Thailand Corporate Excellence Awards 2019
บริีษััท่ฯ ได้�รัีบรีางวัลพื้รีะรีาชีท่าน “Thailand Corporate Excellence Awards 2019” ส่าข้า 

ความีเป็็นเลิศในกี่ารีบริีหุ้ารีจัด้กี่ารีโด้ยรีวมี (Corporate Management Excellence) จัด้โด้ย 

ส่มีาคมีกี่ารีจัด้กี่ารีธุ้รีกิี่จแหุ่้งป็รีะเท่ศไท่ย (TMA) ร่ีวมีกัี่บส่ถืาบันบัณูฑิตบริีหุ้ารีธุ้รีกิี่จศศินท่ร์ี 

แหุ้่งจ้ฬาลงกี่รีณู์มีหุ้าวิท่ยาลัย

2

ธุันวาคมี 

2562

• อันด้ับคว�มน��เชุื�อถืือท�งก�รเงินในสั�วนขัองเครด้ิต่องค์กรและ
  ต่ร�สั�รห์นี� ระด้ับ AA-  
บริีษััท่ฯ ได้�รัีบกี่ารีจัด้อันดั้บความีน่าเชืี�อถืือท่างกี่ารีเงินในส่่วนข้องเครีดิ้ตองค์กี่รีและตรีาส่ารีหุ้นี� 

รีะด้ับ AA-  จากี่ บรีิษััท่ ท่รีิส่เรีท่ติ�ง จำากี่ัด้

11

ธุันวาคมี 

2562

• ร�งวัลเกียู่รต่ิคุณ “Sustainability Disclosure Award” ประจำ�ปี 2562
บริีษััท่ฯ ได้�รัีบรีางวัลเกีี่ยรีติค้ณู “Sustainability Disclosure Award” ป็รีะจำาปี็ 2562 จัด้โด้ย 

ส่ำานักี่งานคณูะกี่รีรีมีกี่ารีกี่ำากี่ับหุ้ลักี่ท่รีัพื้ย์และตลาด้หุ้ลักี่ท่รีัพื้ย์ และส่ถืาบันไท่ยพื้ัฒน์ จากี่

กี่ารีป็รีะเมีินข้�อมี้ลกี่ารีด้ำาเนินงานข้องบรีิษััท่ฯ ผู้่านรีายงานกี่ารีพื้ัฒนาอย่างยั�งยืน ป็ี 2561 

ท่ี�นำาเส่นอข้�อมี้ลด้�านความียั�งยืนได้�ครีบถื�วน ส่มีบ้รีณู์ และมีีความีน่าเชีื�อถืือ ตามีกี่รีอบ 

กี่ารีรีายงาน Global Reporting Initiative (GRI) 
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Global Reporting Initiative (GRI-Standard) Content Index 

Disclosure Description

Page
Detail/

OmissionSustainability
Report

Annual
Report

GRI 101: Foundation 2016
GRI 102: General Disclosures 2016

Organizational Profile

102-1 Name of the organization 6 9

102-2 Activities, brands, products, and services 6-8 10-15

102-3 Location of headquarters 5-6 9

102-4 Location of operations 7-8 9-15

102-5 Ownership and legal form 8 9,25-26

102-6 Markets served 38-46 16

102-7 Scale of the organization 11 36,44

102-8 Information on employees and other workers 51-56 99-102

102-9 Supply chain 36-38

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 38-39

102-11 Precautionary Principle or approach 31-35

102-12 External initiatives 7-8,23-25

102-13 Membership of associations 26-30

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker 4 3

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 31-35 27

Ethics and Integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 2 4

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 26-30 62

Governance  

102-18 Governance structure 27 43

102-19 Delegating authority 27 88

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics 10 88

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental,  and social topics 14-15,23-25

102-22 Composition of the highest governance body and its committees 26-27

102-23 Chair of the highest governance body 27

102-24 Nominating and selecting the highest governance body 29

102-25 Conflicts of interest 29 66-67,69

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy 26-27

102-27 Collective knowledge of highest governance body 27-30 62-69

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 29 82-83

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts 10,12-13

102-30 Effectiveness of risk management processes 31-35

102-31 Review of economic, environmental, and social topics 15-16

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 5,14

102-33 Communicating critical concerns 28-29

102-34 Nature and total number of critical concerns 23-25,32-34

102-35 Remuneration policies 30 87,95

102-36 Process for determining remuneration 30 95

102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration 30

102-38 Annual total compensation ratio 49 95-96

102-39 Percentage increase in annual total compensation ratio -

Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups 23-25

102-41 Collective bargaining agreements 14-15,23-25

102-42 Identifying and selecting stakeholders 23
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Disclosure Description

Page
Detail/

OmissionSustainability
Report

Annual
Report

102-43 Approach to stakeholder engagement 23-25

102-44 Key topics and concerns raised 23-25

Reporting Practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 6-8

102-46 Defining report content and topic Boundaries 5,14-15

102-47 List of material topics 15-16

102-48 Restatements of information 5

102-49 Changes in reporting 14-15

102-50 Reporting period 5

102-51 Date of most recent report 5

102-52 Reporting cycle 5

102-53 Contact point for questions regarding the report 5

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 5

102-55 GRI content index 81-86

102-56 External assurance -

Economic

GRI 201: Economic Performance 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 6-8

103-2 The management approach and its components 10

103-3 Evaluation of the management approach 12-13,49

201-1 Direct economic value generated and distributed 49

201-2 Financial implications and other risks and opportunities  due to climate change 32-33

201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans 33

201-4 Financial assistance received from government -

GRI 202: Market Presence 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 40

103-2 The management approach and its components 40-46

103-3 Evaluation of the management approach 42-44,49

202-1 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage 52

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 32

103-2 The management approach and its components 33-35

103-3 Evaluation of the management approach 49

203-1 Infrastructure investments and services supported 49

203-2 Significant indirect economic impacts 49

GRI 204: Procurement Practices 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 36

103-2 The management approach and its components 36-39

103-3 Evaluation of the management approach 24,36

204-1 Proportion of spending on local suppliers 38

GRI 205: Anti-corruption 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 30 72

103-2 The management approach and its components 30 72-74

103-3 Evaluation of the management approach 30 73

205-1 Operations assessed for risks related to corruption 30 74

205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures 30 73-74

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 30 74
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Disclosure Description

Page
Detail/

OmissionSustainability
Report

Annual
Report

GRI 206: Anti-competitive Behavior 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - Not a material 
topic.

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 66,69

103-2 The management approach and its components 69-71

103-3 Evaluation of the management approach 20-21

301-1 Materials used by weight or volume 21

301-2 Recycled input materials used 70

301-3 Reclaimed products and their packaging materials - Packaging 
materials is not 
essential for 
our product.

GRI 302: Energy 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 72

103-2 The management approach and its components 72-73

103-3 Evaluation of the management approach 73

302-1 Energy consumption within the organization 73

302-2 Energy consumption outside of the organization -

302-3 Energy intensity 73

302-4 Reduction of energy consumption 72-73

302-5 Reductions in energy requirements of products and services 72-73

GRI 303: Water and Effluents 2018

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 68

103-2 The management approach and its components 68-69

103-3 Evaluation of the management approach 68-69

303-1  Interactions with water as a shared resource 68-69

303-2 Management of water discharge-related impacts 68-69

303-3 Water withdrawal 68-69

303-4 Water discharge 68

303-5 Water consumption 68-69

GRI 304: Biodiversity 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 74

103-2 The management approach and its components 74

103-3 Evaluation of the management approach 22,74

304-1 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high 
biodiversity value outside protected areas

74

304-2 Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity 22,74

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 71

103-2 The management approach and its components 71-72

103-3 Evaluation of the management approach 72

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions -

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 71-72
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Disclosure Description

Page
Detail/

OmissionSustainability
Report

Annual
Report

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions -

305-4 GHG emissions intensity 72

305-5 Reduction of GHG emissions 22,72

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 69

103-2 The management approach and its components 69-71

103-3 Evaluation of the management approach 21,71

306-1 Water discharge by quality and destination 20-21,68-69

306-2 Waste by type and disposal method 20-21,69-71

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 76 70,75

103-2 The management approach and its components 56-61,76 70-71,75

103-3 Evaluation of the management approach 18-19,56-61,76 70

307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations 76 -

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 36

103-2 The management approach and its components 37

103-3 Evaluation of the management approach 17-18

308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria 36,38

308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken 37

Social

GRI 401: Employment 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 50

103-2 The management approach and its components 50-53

103-3 Evaluation of the management approach 18-19,51-52

401-1 New employee hires and employee turnover 51

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees 52-53

401-3 Parental leave 52

GRI 402: Labor/Management Relations 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 54 101

103-2 The management approach and its components 54-56 101-102

103-3 Evaluation of the management approach 54-56

402-1 Minimum notice periods regarding operational changes 52

GRI 403: Occupational Health and Safety 2018

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 56 60

103-2 The management approach and its components 56-61 60-61

103-3 Evaluation of the management approach 60-61

403-1 Occupational health and safety management system 57

403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident investigation 61

403-3 Occupational health services 58-61

403-4 Worker participation, consultation, and communication on 
occupational health and safety

58-59 61

403-5 Worker training on occupational health and safety 60

403-6 Promotion of worker health 60

403-7 Prevention and mitigation of occupational health and safety 
impacts directly linked by business relationships

58-61
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Disclosure Description

Page
Detail/

OmissionSustainability
Report

Annual
Report

403-7 Prevention and mitigation of occupational health and safety 
impacts directly linked by business relationships

58-61

403-8 Workers covered by an occupational health and safety management system 58-61

403-9 Work-related injuries 60-61

403-10 Work-related ill health 60

GRI 404: Training and Education 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 54 99

103-2 The management approach and its components 54-55 99-100

103-3 Evaluation of the management approach 54-55

404-1 Average hours of training per year per employee 54-55

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs 55-56

404-3 Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews 19,23

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 50

103-2 The management approach and its components 50

103-3 Evaluation of the management approach 51-52

405-1 Diversity of governance bodies and employees 11,51 38

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to men -

GRI 406: Non-discrimination 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 27,50

103-2 The management approach and its components 27,50

103-3 Evaluation of the management approach 79-80

406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken 30

GRI 407: Freedom of Association and Collective Bargaining 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 52-53

103-2 The management approach and its components 52-53 75

103-3 Evaluation of the management approach 56

407-1 Operations and suppliers in which the right to freedom of association and collective bargaining 
may be at risk

36

GRI 408: Child Labor 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 38,50

103-2 The management approach and its components 37

103-3 Evaluation of the management approach 17-18,24

408-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor 34,38

GRI 409: Forced or Compulsory Labor 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 50

103-2 The management approach and its components 36-37,50

103-3 Evaluation of the management approach 24,17-18

409-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or compulsory labor 34

GRI 410: Security Practices 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 34,57

103-2 The management approach and its components 34,57-61

103-3 Evaluation of the management approach 18-19,61

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 - Not a material 
topic.

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 -
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Disclosure Description

Page
Detail/

OmissionSustainability
Report

Annual
Report

GRI 412: Human Rights Assessment 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 50 71

103-2 The management approach and its components 50 71-72

103-3 Evaluation of the management approach 30,37 71

412-1 Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments 17-18,24,33

412-2 Employee training on human rights policies or procedures -

412-3 Significant investment agreements and contracts that include human rights clauses or that 
underwent human rights screening

-

GRI 413: Local Communities 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 61

103-2 The management approach and its components 61-65

103-3 Evaluation of the management approach 20-21,62-65

413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs 62-64

413-2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities 62

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 37

103-2 The management approach and its components 37

103-3 Evaluation of the management approach 17-18

414-1 New suppliers that were screened using social criteria 37

414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken 34

GRI 415: Public Policy 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - Not a material 
topic.

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 40

103-2 The management approach and its components 40-44

103-3 Evaluation of the management approach 18-19,42-44

416-1 Assessment of the health and safety impacts of product and service categories 40,42

416-2 Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products and services -

GRI 417: Marketing and Labeling 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 40

103-2 The management approach and its components 40-41

103-3 Evaluation of the management approach 42-44

417-1 Requirements for product and service information and labeling 40

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 40-41

103-2 The management approach and its components 41

103-3 Evaluation of the management approach 42

418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data -

GRI 419: Socioeconomic Compliance 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 26

103-2 The management approach and its components 26-30

103-3 Evaluation of the management approach 17-18

419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area -
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แบบสัำ�รวจคว�มคิด้เห์็นเกี�ยู่วกับร�ยู่ง�นก�รพิ่ัฒน�อยู่��งยู่ั�งยู่ืน ปี 2562 บริษััท ทีทีด้ับบลิว จำ�กัด้ (มห์�ชุน)

1. ที่�านเป็นผ้่ม่ส�วนได้้ส�วนเส่ยักล่ิ�มใด้

      พื้นักี่งาน       ชี้มีชีน        ล้กี่ค�า        ภาครีัฐ

       ค้่ค�า      ผู้้�รีับเหุ้มีา        ส่ถืาบันกี่ารีเงิน           ผู้้�รี่วมีลงท่้น

      ผู้้�ถืือหุ้้�น       นักี่ลงท่้น        องค์กี่รีอิส่รีะ           อื�น ๆ (โป็รีด้รีะบ้..............)

2. ที่�านได้้ร่บรายังานการพ่ื่ฒนาอยั�างย่ั�งย่ันของบริษ่ที่ฯ จากแห้ลิ�งใด้

      กี่ารีป็รีะชี้มีส่ามีัญผู้้�ถืือหุ้้�น            เว็บไซึ่ต์บรีิษััท่ฯ   

         พื้นักี่งานบรีิษััท่ฯ              งานส่ัมีมีนา

 อื�นๆ (โป็รีด้รีะบ้.....................................................................................................................................................................)

3. ว่ตถ่ืประสงค์ในการอ�านรายังาน

      เพื้ื�อเป็็นข้�อมี้ลป็รีะกี่อบกี่ารีตัด้ส่ินใจลงท่้น        เพื้ื�อท่ำาความีเข้�าใจธุ้รีกี่ิจข้องบรีิษััท่ฯ       

      เพื้ื�อกี่ารีวิจัยและศ่กี่ษัา

      อื�นๆ (โป็รีด้รีะบ้................................................................................................................................................................)

4. ท่่านส่นใจป็รีะเด้็นความียั�งยืนข้อง TTW ป็รีะเด้็นใด้

      เศรีษัฐกี่ิจ       

       กี่ารีกี่ำากี่ับด้้แลกี่ิจกี่ารีท่ี�ด้ี   

       กี่ารีบรีิหุ้ารีความีเส่ี�ยงและความีต่อเนื�องท่างธุ้รีกี่ิจ 

       กี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีหุ้่วงโซึ่่อ้ป็ท่าน         

       รี่วมีพื้ัฒนาค้่ค�าส่้่ความียั�งยืน 

       ความีรีับผู้ิด้ชีอบต่อส่ินค�าและบรีิกี่ารี

       นวัตกี่รีรีมีและเท่คโนโลยี   

      ส่ิ�งแวด้ล�อมี

       กี่รีะบวนกี่ารีผู้ลิตส่ินค�าและบรีิกี่ารีท่ี�เป็็นมีิตรีต่อส่ิ�งแวด้ล�อมี

       กี่ารีบรีิหุ้ารีจัด้กี่ารีนำ�า

       กี่ารีจัด้กี่ารีข้องเส่ียและวัส่ด้้เหุ้ลือใชี�

       กี่ารีเป็ลี�ยนแป็ลงส่ภาพื้ภ้มีิอากี่าศและอน้รีักี่ษั์พื้ลังงาน

       ความีหุ้ลากี่หุ้ลายท่างชีีวภาพื้

       ความีรี่วมีมีือด้้แลส่ิ�งแวด้ล�อมีรีะหุ้ว่างองค์กี่รี

       กี่ารีป็ฏิบัติตามีกี่ฎหุ้มีายด้�านส่ิ�งแวด้ล�อมี   

      พื้นักี่งานและส่ังคมี

       กี่ารีด้้แลพื้นักี่งานและพื้ัฒนาบ้คลากี่รี

            อาชีีวอนามีัยและความีป็ลอด้ภัย

       กี่ารีด้้แลส่ังคมีและชี้มีชีน   

แบบสำารวจความคิด้เห็้นของผ้่อ�าน
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5. ท่่านคิด้ว่าป็รีะเด้็นท่ี�มีีความีส่ำาคัญต่อความียั�งยืนข้อง TTW ได้�รีับกี่ารีรีะบ้ในรีายงานครีบถื�วนหุ้รีือไมี่

      ครีบถื�วน        ไมี่ครีบถื�วน

หุ้ากี่ท่่านคิด้ว่ายังไมี่ครีบถื�วน กี่รี้ณูารีะบ้ป็รีะเด้็นท่ี�ท่่านคิด้ว่าควรีเพื้ิ�มีเติมีในรีายงาน

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

6. ความีพื้่งพื้อใจต่อรี้ป็แบบรีายงานกี่ารีพื้ัฒนาอย่างยั�งยืน ป็ี 2562

 ความีส่มีบ้รีณู์ข้องเนื�อหุ้า        มีากี่        ป็านกี่ลาง       น�อย        ไมี่พื้อใจ

 กี่ารีกี่ำาหุ้นด้ป็รีะเด้็นข้องรีายงาน       มีากี่       ป็านกี่ลาง       น�อย        ไมี่พื้อใจ

 เนื�อหุ้าน่าส่นใจ        มีากี่       ป็านกี่ลาง       น�อย        ไมี่พื้อใจ

 กี่ารีใชี�ภาษัาเข้�าใจง่าย        มีากี่       ป็านกี่ลาง       น�อย        ไมี่พื้อใจ

 กี่ารีออกี่แบบรี้ป็เล่มี        มีากี่       ป็านกี่ลาง       น�อย             ไมี่พื้อใจ

 ความีพื้่งพื้อใจต่อรีายงานโด้ยรีวมี      มีากี่       ป็านกี่ลาง       น�อย        ไมี่พื้อใจ

7. ข้�อเส่นอแนะเพื้ิ�มีเติมีเพื้ื�อนำาไป็พื้ัฒนารีายงานในป็ีถืัด้ไป็

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

ขอขอบค่ณสำาห้ร่บความร�วมม่อของที่�าน 

ความคิด้เห็้นของที่�านเป็นประโยัช้น์อยั�างยิั�งในการพ่ื่ฒนารายังานให้้ด่้ยิั�งข้�นต�อไป

วิธีุการส�งกล่ิบแบบสำารวจ

1. จด้ห์ม�ยู่อิเล็กทรอนิกสั์ 

      ส่่งมีาท่ี� Suparat@ttwplc.com

2.  โทรสั�ร

     ส่่งมีาท่ี� 02-420-6064

3.  แอพิ่พิ่ลิเคชุั�นไลน์

    ไอด้ีไลน์ คือ chunrodpai

4.  ไปรษัณียู่์

    ส่่งมีาท่ี� แผู้นกี่พื้ัฒนาความียั�งยืน ฝ่่ายพื้ัฒนาธุ้รีกี่ิจ 
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 เลข้ท่ี� 30/130 หุ้มี้่ท่ี� 12 ถืนนพื้้ท่ธุมีณูฑลส่าย 5 ตำาบลไรี่ข้ิง 

 อำาเภอส่ามีพื้รีาน จังหุ้วัด้นครีป็ฐมี 73210 








