นอกจากความมุ่่�งมั่่�นในการผลิิตน้ำำ��ประปาที่่�ได้้มาตรฐาน เพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการใช้้น้ำำ��ประปาของประชาชนแล้้ว เรายัังให้้ความสำำ�คััญในการ
ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของชุุมชนและสัังคมในทุุกพื้้�นที่่�
หน่่วยธุุรกิิจผ่่านการดำำ�เนิินโครงการเพื่่�อสัังคมมุ่่�งเน้้นการพััฒนา 5 ด้้าน
ประกอบด้้วย 1) นำำ�ทัักษะความเชี่่ย� วชาญขององค์์กรสร้้างประโยชน์์แก่่สัังคม
2) ส่่งเสริิมด้้านการศึึกษา 3) สร้้างความร่่วมมืือ 4) ดููแลสิ่่�งแวดล้้อมและ
อนุุรัักษ์์พลัังงาน และ 5) สร้้างคุุณค่่าร่่วมระหว่่างองค์์กรและสัังคม
เรายึึดมั่น�่ ในการดำำ�เนิินธุรุ กิิจอย่่างมีีจริิยธรรม โปร่่งใส การบริิหารความเสี่่ย� ง
ความปลอดภััย และการปฏิิบััติิตามระเบีียบข้้อตกลง เพื่่�อเป็็นแนวทางในการ
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นและความไว้้วางใจแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วน เพื่่�อ
ร่่วมกัันสร้้างและส่่งเสริิมสัังคมที่่ดีี� เพื่่�อการอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างมีีความสุุข
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สารจากกรรมการผูจัดการ
บร�ษัทฯ มีเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ผานการสรางความสมดุลทั้ง
3 ดาน ไดแก มิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ภายใต
การบร�หารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อใหการดำเนินงาน
ของบร�ษัทฯบรรลุตามเปาหมาย และกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุด
ตอผูมีสวนไดสวนเสียในทุกภาคสวน

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกท่่าน
นัับเป็็นอีีกหนึ่ง�่ ก้้าวที่่�มั่่น� คงสู่่�ปีีที่่� 16 ของ “ทีีทีดัี บั บลิิว” บนเส้้นทาง
ธุุรกิิจน้ำำ��ประปา สาธารณููปโภคสำำ�คััญขั้้�นพื้้�นฐานที่่�เรามีีความพร้้อม
และมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและความเป็็นอยู่่�ของประชาชน
ให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้น� ในทุุกๆ วััน บริิษัทั ฯ มีีเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ผ่่านการสร้้างความสมดุุลทั้้�ง 3 ด้้าน
ได้้แก่่ มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ภายใต้้การบริิหารงาน
ตามหลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯบรรลุุตาม
เป้้าหมาย และก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียใน
ทุุกภาคส่่วน
ปีี 2562 ที่่ผ่� า่ นมา ประเทศไทยยืืนอยู่่�ท่า่ มกลางความเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�คาดการณ์์ได้้ยากของเศรษฐกิิจไทยและเศรษฐกิิจโลก ทิิศทางของ
เศรษฐกิิจถููกกำำ�หนดโดย 2 ขั้้�วมหาอำำ�นาจของโลกที่่�มาพร้้อมกัับปััญหา
สงครามการค้้าที่่�ยืดื เยื้้อ� มาอย่่างยาวนาน อีีกทั้้ง� ภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิที่่�
เริ่่มปร
� ากฏออกมาให้้เห็็นแล้้วในรููปแบบที่่�รุุนแรงกว่่าปกติิ หรืือที่่�เรีียกว่่า
สภาพอากาศสุุดขั้้�ว (Extreme Weather) เพราะได้้รับั อิิทธิพิ ลจากภาวะ
โลกร้้อน (Global Warming) ซึ่่ง� ตลอดทั้้�งปีี 2562 ทั่่�วโลกได้เ้ ผชิิญกัับภััย
ทางธรรมชาติิอยู่่�หลายต่่อหลายครั้้�ง และจากสถานการณ์์ดัังกล่่าว
ทีีทีดัี บั บลิิวจึึงมุ่่�งเน้้นและให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการใช้้ทรััพยากรอย่่างรู้คุุณค่
�้ า่
และให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการของเสีียจากการผลิิต ด้้วยการนำำ�
วััตถุุดิิบที่่�ผ่่านการผลิิตแล้้วเข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตใหม่่ (Re-material)
หรืือนำำ�มาใช้้ซ้ำำ�� (Reuse) ตามหลัักการเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular
Economy) โดยตะกอน (Sludge) จากกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาได้้
ถููกนำำ�มาวิิจัยั ร่่วมกัับผู้้เ� ชี่่ย� วชาญในการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม และสร้้างคุุณค่่า
ร่่วมกัันระหว่่างองค์์กรและสัังคม (Creating Shared Value: CSV)
ซึ่่ง� เราได้้ทำำ�ให้้เป็็นรููปธรรมแล้้ว เช่่น ตะกอนได้้ถููกนำำ�ไปผลิิตเป็็นกระเบื้้อ� ง
ดิินเผาสำำ�หรับั ใช้้ตกแต่่งอาคารเรีียนให้้แก่่โรงเรีียนวััดราษฎร์์ธรรมาราม
จัังหวััดสมุุทรสาคร อีีกทั้้�งน้ำำ��จากกระบวนการผลิิตในส่่วนที่่�เหลืือ

4

จากการรีี ด ตะกอนจะถููกนำำ � เข้ ้ า สู่่�กระบวนการผลิิ ต อีี ก ครั้้� ง (Zero
Discharge) โดยจะไม่่มีีน้ำำ��ถููกปล่่อยทิ้้�งโดยเปล่่าประโยชน์์ถืือเป็็นอีีก
หนึ่่�งการดำำ�เนิินงานของเราที่่�พยายามเปลี่่�ยนวััฎจัักร (Cycle) ของธุุรกิิจ
ให้้หมุุนเวีียนด้้วยตััวเอง และลดการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิให้้ได้้มาก
ที่่�สุุด นอกจากการขัับเคลื่่�อนความยั่่�งยืืนจากภายในองค์์กรแล้้ว เรายััง
ให้้ความสำำ�คััญอย่่างต่่อเนื่่�องกัับการบริิหารจััดการน้ำำ��อย่่างยั่่�งยืืนตั้้�งแต่่
ต้้นน้ำำ�� กลางน้ำำ�� และปลายน้ำำ�� โดยมีีการตรวจติิดตามผลการปลููกป่่าต้้น
น้ำำ��ภายใต้้โครงการ “1 ล้้านกล้้า สร้้างป่่าต้้นน้ำำ��” ที่่�ดำำ�เนิินการแล้้ว
เสร็็จไปทั้้�งสิ้้�นกว่่า 5,000 ไร่่ หรืือ 1 ล้้านต้้น บนพื้้�นที่่�ของอุุทยานแห่่ง
ชาติิทองผาภููมิิ จัังหวััดกาญจนบุุรีี รวมไปถึึงการรณรงค์์สร้้างจิิตสำำ�นึึก
อนุุรัักษ์น้ำ์ ��ำ แก่่เยาวชน การถ่่ายทอดองค์์ความรู้้ใ� นการทดสอบคุุณภาพน้ำำ��
และการใช้้น้ำำ��อย่่างรู้้�คุุณค่่า อีีกทั้้�งการร่่วมมืือกัับหน่่วยงานสิ่่�งแวดล้้อม
ในพื้้�นที่่� เพื่่�อดููแลแหล่่งน้ำำ��ร่่วมกัันแก้้ปััญหาภััยแล้้ง และปััญหาน้ำำ��เค็็ม
รุุกล้ำำ��แหล่่งน้ำำ��ผิิวดิินให้้ผ่่านพ้้นไปได้้ด้้วยดีี เพราะเรามีีความเชื่่�อมั่่�นว่่า
การสร้้างความสมดุุลทั้้�งทางด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
จะสามารถทำำ�ให้้ธุุรกิิจดำำ�เนิินกิิจการไปได้อ้ ย่่างยั่่ง� ยืืน และมีีส่ว่ นสำำ�คัญ
ั
ในการช่่วยให้้ประเทศไทยบรรลุุสู่่�อีีกขั้้น� ของเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน
ในนามของบริิษััท ทีีทีีดัับบลิิว จำำ�กััด (มหาชน) ขอขอบคุุณ
ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่ายที่่�ร่่วมแรงกายแรงใจสานต่่อพัันธกิิจ และ
ความตั้้�งใจของบริิษัทั ฯ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาสัังคม
ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม ให้้เติิบโตอย่่างมีีคุุณค่่า มั่่�นคง และยั่่�งยืืน

วลััยณััฐ ตรีีวิิศวเวทย์์
วลัยณัฐ ตร�วกรรมการผู้้�จััดการ
�ศวเวทย
กรรมการผูจัดการ

เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�
บริิษัทั ฯ ได้้จััดทำ�ร
ำ ายงานการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนต่่อเนื่่�องเป็็น
ปีีที่่� 8 เริ่่�มดำำ�เนิินการเมื่่�อปีี 2555 ซึ่่�งได้้แยกเล่่มมาจากรายงาน
ประจำำ�ปีี โดยอ้้างอิิงตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting
Initiative (GRI-G3) ปีี 2557 ปรัับปรุุงรายงานตามฉบัับ GRI-G3.1
ปีี 2559 - 2560 ได้้พััฒนาการจััดทำำ�รายงานตามฉบัับ GRI-G4
และปีี 2561 ได้้เริ่่�มจััดทำำ�รายงานตามมาตรฐาน GRI Standard
ในระดัับตััวชี้้�วััดหลััก (Core Option) เป็็นปีีแรก สำำ�หรัับปีี 2562
จััดทำำ�รายงานตามมาตรฐาน GRI Standard ในระดัับตััวชี้้�วััดหลััก
(Core Option)

เนื้้�อหาของรายงาน

เนื้้�อหาในรายงานฉบัับนี้้�ครอบคลุุมประเด็็นที่่�สำำ�คััญและ
ประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนอื่่�นๆ รวม 16 ประเด็็นหลััก ซึ่่�งไม่่มีีความ
แตกต่่างอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับรายงานฉบัับก่่อนหน้้า
ดัังนี้้�
1.	การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
2.	การบริิหารความเสี่่�ยงและความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
3.	การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
4.	ร่่วมพััฒนาคู่่�ค้้าสู่่�ความยั่่�งยืืน
5. ความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้าและบริิการ
6. นวััตกรรมและเทคโนโลยีี
7.	การดููแลพนัักงาน และพััฒนาบุุคลากร
8. อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
9.	การดููแลสัังคมและชุุมชน
10.	กระบวนการผลิิตสิินค้้าและบริิการที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
		สิ่่�งแวดล้้อม
11.	การบริิหารจััดการน้ำำ��
12.	การจััดการของเสีียและวััสดุุเหลืือใช้้
13.	การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
		 และอนุุรัักษ์์พลัังงาน
14. ความหลากหลายทางชีีวภาพ
15. ความร่่วมมืือดููแลสิ่่�งแวดล้้อมระหว่่างองค์์กร
16.	การปฏิิบััติิตามกฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้แสดงความมุ่่�งมั่่�นในการกำำ�หนด
เป้้าหมายและแสดงผลการดำำ�เนิินงานที่่�สนัับสนุุนเป้้าหมายการ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ (Sustainable Development
Goals: SDGs) ในรายงานฉบัับนี้้�ด้้วย

ขอบเขตของรายงาน

ขอบเขตเนื้้�อหาในรายงานฉบัับนี้้�ครอบคลุุมการดำำ�เนิินงาน
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม - 31 ธัันวาคม 2562 เพื่่�อรายงานผลการ
ดำำ�เนิินงานขององค์์กรครอบคลุุมการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน
ขององค์์กรทั้้�ง 3 มิิติิ ได้้แก่่ มิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
และนำำ�ผลการดำำ�เนิินงานดัังกล่่าวมาเชื่่�อมโยงกัับเป้้าหมายการ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของ
องค์์การสหประชาชาติิ ครอบคลุุมการดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่า่ ย
น้ำำ�ปร
� ะปาทั้้ง� 5 พื้้น� ที่่� ได้้แก่่ พื้้น� ที่่น� ครปฐม-สมุุทรสาคร พื้้น� ที่่ปทุุมธ
�
านีีรัังสิิต นิิคมอุุตสาหกรรมบางปะอิิน จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� จัังหวััดชลบุุรีี และนิิคมอุุตสาหกรรม
อมตะซิิตี้้� จัังหวััดระยอง

การรัับรองรายงาน

รายงานฉบัับนี้้�ยัังไม่่ได้้รัับการตรวจรัับรองรายงานจาก
หน่่วยงานภายนอก แต่่ได้้รับั การรัับรองรายงานโดยคณะกรรมการ
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ เมื่่�อวัันที่่� 6 มีีนาคม 2563

ช่่องทางการติิดต่่อ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำ�บลไร่ขิง
อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ 02-019-9490-2
โทรสาร 02-420-6064
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Suparat@ttwplc.com
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รู้้�จััก ทีีทีีดัับบลิิว
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านสาธารณููปโภคตลอดห่่วงโซ่่ธุุรกิิจ โดยการดำำ�เนิินธุุรกิิจบำำ�รุุงรัักษาระบบผลิิตน้ำำ��ประปา ธุุรกิิจผลิิตน้ำำ��ประปา ธุุรกิิจ
บำำ�บัดน้ำ
ั ��ำ เสีียและปรัับปรุุงคุุณภาพน้ำำ�� รวมถึึงธุุรกิิจอื่่น� ๆ โดยมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ “เป็็นบริิษัทชั้้
ั น� นำำ�ของประเทศในการดำำ�เนิินธุุรกิิจเกี่่ย� วกัับน้ำำ�� พลัังงาน
และสิ่่�งแวดล้้อม” ตามวิิสััยทััศน์์ขององค์์กร

ประเภทธุุรกิิจ

บริิษััท

กำำ�ลัังการผลิิต
(ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน)
ผลิิตน้ำำ��ประปา บำำ�บััดน้ำำ��เสีีย

01 ธุุรกิิจบำำ�รุุงรัักษาระบบผลิิต
น้ำำ��ประปา

บจก. ไทยวอเตอร์์ โอเปอเรชั่่�นส์์

02 ธุุรกิิจผลิิตน้ำำ��ประปา
03 ธุุรกิิจบำำ�บััดน้ำำ��เสีียและ
ปรัับปรุุงคุุณภาพน้ำำ��

04 ธุุรกิิจอื่่�นๆ
ธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่าย
พลัังงานไฟฟ้้าจาก
พลัังงานอื่่�นๆ

สััดส่่วน
การถืือหุ้้�น
(ร้้อยละ)

รายได้้
(บาท)

-

-

68.50

64,269,336

บมจ. ทีีทีีดัับบลิิว

540,000

-

-

3,875,867,279

บจก. ประปาปทุุมธานีี

488,000

-

98.00

1,897,436,715

บจก. ไทยวอเตอร์์ โอเปอเรชั่่่��นส์์
นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะ ซิิตี้้�
จัังหวััดชลบุุรีี และนิิคมอุุตสาหกรรม
อมตะซิิตี้้� จัังหวััดระยอง

50,400

4,500

-

75,749,507

บมจ.ทีีทีีดัับบลิิว
นิิคมอุุตสาหกรรมบางปะอิิน
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา

48,000

18,000

-

263,831,607

-

-

24.98

8,376,886,004

บมจ. ซีีเค พาวเวอร์์

บริิษัทั ทีีทีดัี บั บลิิว จำำ�กัดั (มหาชน) (TTW) ประกอบธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่า่ ยน้ำำ�ปร
� ะปาให้้กัับการประปาส่่วนภููมิิภาค (กปภ.) ในพื้้น� ที่่ฝั่่� ง� ตะวัันตก
ของกรุุงเทพมหานคร (West Bangkok) ครอบคลุุมพื้้�นที่่� 2 จัังหวััด คืือ จัังหวััดนครปฐม ใน 3 อำำ�เภอ ได้้แก่่ อำำ�เภอนครชััยศรีี อำำ�เภอสามพราน
และอำำ�เภอพุุทธมณฑล และจัังหวััดสมุุทรสาครใน 2 อำำ�เภอ ได้้แก่่ อำำ�เภอกระทุ่่�มแบน และอำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร เพื่่�อสนองต่่อนโยบายของรััฐบาลที่่�
ต้้องการให้้ประชาชนได้้ใช้้น้ำำ�ปร
� ะปาที่่มี� คุุณ
ี ภาพ เพีียงพอ และต่่อเนื่่อ� ง เพื่่�อทดแทนการใช้้น้ำำ�� บาดาล เป็็นการแก้้ปััญหาการทรุุดตััวของแผ่่นดิินและ
การแทรกซึึมของน้ำำ��เค็็มในชั้้�นน้ำำ��บาดาล โดยมีีสััญญาซื้้�อขายน้ำำ��ประปากัับการประปาส่่วนภููมิิภาค ระยะเวลา 30 ปีี ลัักษณะสััญญาเป็็นแบบ
Build-Own-Operate (BOO) และได้้รับั สััมปทานประกอบกิิจการประปาจากกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อมให้้ใช้้น้ำำ�� จากแม่่น้ำ��ำ ท่่าจีีน
ในการผลิิตน้ำำ��ประปา
นอกจากนี้้� TTW ยัังลงทุุนในบริิษััทย่่อยที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจเกี่่�ยวข้้องกัับการผลิิตน้ำำ��ประปา รวมถึึงการเข้้าซื้้�อสิิทธิิในการบริิหารจััดการระบบผลิิต
น้ำำ�ปร
� ะปาและระบบบำำ�บัดน้ำ
ั ��ำ เสีียในนิิคมอุุตสาหกรรม และมีีบริิษัทร่
ั ว่ มที่่�ลงทุุนในหุ้้น� สามััญในธุุรกิิจ Holding Company ที่่�มุ่่�งเน้้นการลงทุุนในธุุรกิิจ
ผลิิตและจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าจากพลัังงานประเภทต่่างๆ
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พระนครศรีีอยุุธยา
นครปฐม

นิิคมอุุตสาหกรรมบางปะอิิน
ผลิิตน้ำำ��ประปาและบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน
ผลิิตน้ำำ��ประปา

ปทุุมธานีี

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี
ผลิิตน้ำำ��ประปา

สมุุทรสาคร

โรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน
ผลิิตน้ำำ��ประปา

ชลบุุรีี, ระยอง

นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� จัังหวััดชลบุุรีี
ผลิิตน้ำำ��ประปาและบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� จัังหวััดระยอง
ผลิิตน้ำำ��ประปา

รายละเอีียดของบริิษััทที่่�ไปลงทุุน

1. บริิษััท ประปาปทุุมธานีี จำำ�กััด (PTW)

PTW เป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ยของ TTW มีีทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 1,200 ล้้านบาท เป็็นหุ้้น� สามััญจำำ�นวน 12 ล้้านหุ้้น� โดยมีีมููลค่่าหุ้้น� ที่่�ตราไว้้หุ้้น� ละ 100
บาท มีีทุุนชำำ�ระแล้้วจำำ�นวน 1,200 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 TTW มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน PTW ร้้อยละ 98 ของทุุนจดทะเบีียน
(อีีกร้้อยละ 2 ถืือโดยการประปาส่่วนภููมิิภาค) PTW ประกอบธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��ประปาให้้กัับ กปภ. ในพื้้�นที่่�ปทุุมธานีี-รัังสิิต
โดยมีีรููปแบบสััญญาเป็็นแบบ Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) อายุุสััญญา 25 ปีี PTW เริ่่�มดำำ�เนิินกิิจการในปีี 2541 เป็็นต้้นมา
ปััจจุุบัันมีีกำ�ลั
ำ งั การผลิิต จำำ�นวน 488,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน โดยมีีปริมิ าณรัับซื้้อ� น้ำำ�ปร
� ะปาขั้้น� ต่ำำ�� จาก กปภ. จำำ�นวน 358,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน

2. บริิษััท ไทยวอเตอร์์ โอเปอเรชั่่�นส์์ จำำ�กััด (TWO)

TWO เป็็นบริิษััทย่่อยของ TTW มีีทุุนจดทะเบีียน จำำ�นวน 60 ล้้านบาท เป็็นหุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 6 แสนหุ้้�น โดยมีีมููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100
บาท มีีทุุนชำำ�ระแล้้ว จำำ�นวน 60 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 TTW มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน TWO ร้้อยละ 68 ของทุุนจดทะเบีียน (อีีกร้้อยละ
32 ถืือโดย PTW) TWO ประกอบธุุรกิิจให้้บริิการด้้านการบริิหารจััดการและบำำ�รุุงรัักษาระบบผลิิตน้ำำ��ประปา และระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียให้้กัับ TTW
PTW นิิคมอุุตสาหกรรมบางปะอิิน นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้�ชลบุุรีี และนิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้�ระยอง

3. บริิษััท ซีีเค พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) (CKP)

CKP เป็็ น บริิ ษั ั ท จดทะเบีี ย นในตลาดหลัั กทรั ั พย์ ์ ฯ ประกอบธุุรกิิ จ หลัั ก โดยการลงทุุนในบริิ ษั ั ทอื่่ � น (Holding Company)
ซึ่่�งประกอบธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายไฟฟ้้า CKP มีีทุุนจดทะเบีียนรวม จำำ�นวน 9,240 ล้้านบาท เป็็นหุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 9,240 ล้้านหุ้้�น
โดยมีีมููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท มีีทุุนชำำ�ระแล้้ว จำำ�นวน 8,129 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 TTW มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน CKP ร้้อยละ
24.98 ของทุุนจดทะเบีี ย น CKP มีี ก ารลงทุุนในบริิ ษั ั ทที่่ � ปร ะกอบธุุรกิิ จ ผลิิ ต และจำำ �หน่ ่ า ยไฟฟ้้ า ในโครงการไฟฟ้้ า 3 ประเภท ได้ ้ แ ก่่
ธุุรกิิจโครงการไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�� โดยลงทุุนในบริิษัทั เซาท์์อีสท์
ี ์ เอเชีีย เอนเนอร์์จีี จำำ�กัดั และ บริิษัทั ไซยะบุุรีี พาวเวอร์์ จำำ�กัดั ธุุรกิิจโครงการไฟฟ้้าพลัังความร้้อน
(ระบบ Cogeneration) โดยลงทุุนในบริิษัทั บางปะอิิน โคเจนเนอเรชั่่�น จำำ�กัดั และธุุรกิิจโครงการไฟฟ้้าพลัังแสงอาทิิตย์์ โดยลงทุุนในบริิษัทั บางเขนชััย
จำำ�กััด บริิษััท นครราชสีีมา โซล่่าร์์ จำำ�กััด และ บริิษััท เชีียงราย โซล่่าร์์ จำำ�กััด
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4. 	นิิคมอุุตสาหกรรมบางปะอิิน

TTW ได้้ซื้้�อสิิทธิิในการผลิิตน้ำำ��ประปาและบำำ�บััดน้ำำ��เสีียในนิิคมอุุตสาหกรรมบางปะอิิน (BIE) จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา จาก บริิษััท
ที่่�ดิินบางปะอิิน จำำ�กััด เป็็นระยะเวลา 30 ปีี นัับตั้้�งแต่่เดืือนสิิงหาคม 2552 โดยมีีกำำ�ลัังการผลิิตน้ำำ��ประปา จำำ�นวน 48,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน
และสามารถทำำ�การบำำ�บััดน้ำำ��เสีียได้้ จำำ�นวน 18,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน ปััจจุุบััน TTW ได้้ทำำ�การย้้ายสถานีีสููบน้ำำ��ดิิบบางปะอิิน จากเดิิมที่่�
คลองวััวมาอยู่่�ริมิ แม่่น้ำ��ำ เจ้้าพระยา ที่่� ตำำ�บลบางกระสั้้น� อำำ�เภอบางปะอิิน จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา ซึ่่ง� มีีคุุณภาพน้ำำ�ที่่
� ดี� กว่
ี า่ ทำำ�ให้้เพิ่่�มความเชื่่อ� มั่่น� ใน
คุุณภาพและความต่่อเนื่่�องในการผลิิตน้ำำ��ประปา การดำำ�เนิินงานของโครงการ BIE นั้้�น เป็็นการเพิ่่�มรายได้้ให้้กัับองค์์กรและยัังเป็็นการเพิ่่�มทัักษะ
ความรู้้� และประสบการณ์์ให้้กัับบุุคลากรของ TTW ในการที่่�จะเป็็นผู้้�ให้้บริิการโดยตรงกัับลููกค้้า

โครงสร้้างการถือื หุ้้�นของกลุ่่�ม TTW

แผนภาพแสดงโครงสร้้างการถืือหุ้้�นและสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของ TTW ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 (หน่่วย : ร้้อยละ)

บมจ. มิตซุย วอเตอร โฮลดิ้งส (ประเทศไทย)

25.98

บมจ. ช.การชาง

บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ

19.40

18.47

อื่นๆ

36.15

บมจ. ทีทีดับบลิว

32
บมจ. ประปาปทุมธานี

98*

บมจ. ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส

บมจ. ซ�เค พาวเวอร

68

24.98

หมายเหตุุ : *การประปาส่่วนภููมิิภาคถืือหุ้้�นใน บริิษััท ประปาปทุุมธานีี จำำ�กััด ร้้อยละ 2

TTW เป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยมีีผู้้�ถืือหุ้้�นหลัักคืือ บริิษััท มิิตซุุย วอเตอร์์ โฮลดิ้้�งส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
บริิษััท ช. การช่่าง จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััท ทางด่่วนและรถไฟฟ้้ากรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน) และ นัักลงทุุนทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
โดยมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�น ดัังนี้้�
ผู้้�ถืือหุ้�น้ รายใหญ่่

จำำ�นวนหุ้้�น

หุ้้�น (ร้้อยละ)

1,036,500,000

25.98

1

บริิษััท มิิตซุุย วอเตอร์์ โฮลดิ้้�งส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

2

บริิษััท ช.การช่่าง จำำ�กััด (มหาชน)

774,077,400

19.40

3

บริิษััท ทางด่่วนและรถไฟฟ้้ากรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)

736,900,000

18.47

4

บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด

264,485,922

6.63

5

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)

139,904,800

3.51
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นโยบายด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้บรรลุุวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจบนพื้้�นฐานของความพึึงพอใจและประโยชน์์สููงสุุดของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย รวมถึึงการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรเพื่่�อยึึดเป็็นแนวปฎิิบััติิและส่่งเสริิมพฤติิกรรมของบุุคลากรให้้เป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกััน บริิษััทฯ
ตระหนัักและเล็็งเห็็นความสำำ�คัญ
ั ของการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้สอดคล้้องตามเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืนของสหประชาชาติิ (Sustainable Development
Goals) โดยนำำ�มาใช้้เป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินงานขององค์์กรครอบคลุุมทุุกมิิติทั้้ิ ง� ด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อม ภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาลที่่ดี� ี
เพื่่�อเป็็นบริิษัทชั้้
ั น� นำำ�ของประเทศในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้า้ นน้ำำ�� พลัังงาน และสิ่่ง� แวดล้้อม ยึึดมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้ว้ ยความโปร่่งใส มีีมาตรฐานด้้าน
ความปลอดภััยและสุุขอนามััยที่่�ดีี การอยู่่�ร่่วมกัับชุุมชนอย่่างมีีความสุุข รวมถึึงการดููแลและอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม บริิษััทฯ
จึึงได้้กำำ�หนดนโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กร ดัังนี้้�

มุงมั่นพัฒนา
กระบวนการทางธุรกิจ
(Business Process)

ปลูกฝงและสราง
จ�ตสำนึก

สงเสร�มการดำเนินงาน
ดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม

01

02

03

06

05

04

สงเสร�มใหเกิดการ สนับสนุนและผลักดันให สงเสร�มการพัฒนา
พัฒนาและสราง พนักงานทุกระดับและผูมี
อยางยั่งยืนของ
นวัตกรรมทาง สวนไดสวนเสียทุกภาคสวน
องคกร
ธุรกิจและสังคม
มีสวนรวมในกิจกรรม
หร�อโครงการดานความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR)
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กลยุุทธ์์ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้บรรลุุวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจบนพื้้�นฐานของความพึึงพอใจและประโยชน์์สููงสุุดของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย รวมถึึงการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรเพื่่�อยึึดเป็็นแนวปฎิิบััติิและส่่งเสริิมพฤติิกรรมของบุุคลากรให้้เป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกััน บริิษััทฯ
ได้้นำำ�เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มาใช้้เป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินงานขององค์์กรครอบคลุุมมิิติิ
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ภายใต้้การบริิหารงานที่่�มีีหลัักธรรมาภิิบาล รวมถึึงความตระหนัักต่่อความรัับผิิดชอบหลัักในการผลิิตน้ำำ��ประปา
ที่่�มีีคุุณภาพตามมาตรฐานสากลที่่�ได้้รัับการยอมรัับ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการใช้้น้ำำ��ประปาแก่่ลููกค้้าและประชาชนให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
สมดัังปณิิธานของบริิษััทฯ ที่่�กำำ�หนดไว้้ว่่า “คุุณภาพน้ำำ�� เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีกว่่า” โดยมุ่่�งเน้้นการสร้้างความพึึงพอใจและประโยชน์์สููงสุุดแก่่ผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียอย่่างเท่่าเทีียมกััน บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนไว้้ 4 ด้้าน ดัังนี้้�
1

2

3

4

การบริิหารจััดการน้ำำ��
อย่่างครบวงจร

การพััฒนา 3 มิิติิ
ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม

การแก้้ไขปััญหา
ทรััพยากรน้ำำ��แบบบููรณาการ

การสร้้างคุุณค่่า
ร่่วมระหว่่างองค์์กร
และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

ในฐานะผู้้ผลิ
� ติ น้ำำ�ปร
� ะปาภาคเอกชน
รายใหญ่่ที่่สุุดข
� องประเทศไทย บริิษัทั ฯ
ได้้กำำ�หนดความสามารถหลัักของ
องค์์ กร (Core Competency)
ที่่ส� อดคล้้อง กัับแนวทางการพััฒนา
และ วิิ สั ั ย ทัั ศ น์์ ข ององค์์ กร คืื อ
ความเป็็น มืืออาชีีพในการบริิหาร
จััดการน้ำำ��อย่่างครบวงจร ได้้แก่่
การบริิหารจััดการน้ำำ�ดิ
� บิ การผลิิต
น้ำำ��ประปา และการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย

เนื่่อ� งจากน้ำำ�� เป็็นวััตถุุดิิบหลัักในการ
บริิษัทั ฯ มีีเป้้าหมายที่่จ� ะสร้้างความ ผลิิตน้ำำ��ประปา รวมถึึงปััจจุุบัันมีี
ยั่่ง� ยืืนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจครอบคลุุม ปััญหาเรื่่�องคุุณภาพน้ำำ��และการ
3 มิิติิ ได้้แก่่ เศรษฐกิิจ สัังคม และ ขาดแคลนน้ำำ��เพิ่่�มขึ้้�น บริิษััทฯ จึึง
ให้้ความสำำ�คััญในการสร้้างความ
สิ่่�งแวดล้้อม
ร่่วมมืือแก้้ไขปััญหาน้ำำ��ตั้้�งแต่่ต้้น
2.1 ด้้านเศรษฐกิิจ
	กำำ�ลัังการผลิิตน้ำำ��ประปา น้ำำ�� กลางน้ำำ�� และปลายน้ำำ�� เพื่่อ� เป็็น
	การขยายธุุรกิิจน้ำำ��ประปา การแก้้ไขปัั ญ หาทรัั พ ยากรน้ำำ � �
อย่่างยั่่�งยืืน
		 ไปยัังพื้้�นที่่�อื่่�นๆ
2.2 ด้้านสัังคม
	การพััฒนาความรู้้�และ
		ศัักยภาพของพนัักงาน
	ประชาชนสามารถเข้้าถึึง
		การใช้้น้ำำ��ประปาอย่่าง
		ทั่่�วถึึง
	คุุณภาพชีีวิิตของชุุมชน
2.3 ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
	การจััดการของเสีีย
	การใช้้ทรััพยากร

การดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุเป้้าหมายตามกลยุุทธ์์

การดำำ�เนิินงานด้า้ นความรัับผิิดชอบ
ต่่ อ สัั ง คมตามแนวทาง CSV
(Creating Shared Value) เพื่่�อ
สร้้างคุุณค่่าร่่วมระหว่่างบริิษััทฯ
กัับสัังคม เพื่่�อส่่งเสริิมการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจอย่่างยั่่ง� ยืืนตามแนวคิิดที่่ว่� า่
“สัังคมอยู่่�ได้้ องค์์กรอยู่่�รอด”

บริิษัทั ฯ มีีปรัชั ญาการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อการเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยกำำ�หนด นโยบาย แผนกลยุุทธ์์ และแผนการพััฒนาและปรัับปรุุงการบริิหาร
จััดการเพื่่�อมุ่่�งไปสู่่�ความยั่่�งยืืนอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยคำำ�นึึงถึึงหลัักสิิทธิิมนุุษยชน สิิทธิิแรงงาน สิ่่�งแวดล้้อม และการต่่อต้้านการทุุจริิต เพื่่�อให้้
เกิิดผลในทางปฏิิบัติั ิ จึึงได้้นำำ�มาจััดทำ�ำ เป็็นนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีใี ห้้กัับคณะกรรมการบริิษัทั ผู้้บ� ริิหารและพนัักงานทุุกคนและบริิษัทั ในเครืือ
ยึึดเป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อผลัักดัันการเติิบโตของบริิษััทฯ ควบคู่่�กัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งช่่วยให้้เกิิดการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน เนื่่�องจากบริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน จึึงได้้มีีการสร้้างกลไกและหลัักการในการดำำ�เนิินธุุรกิิจผ่่านแผนกลยุุทธ์์
ธุุรกิิจ การจััดการความเสี่่�ยง และการประเมิินประเด็็นความยั่่�งยืืน ตลอดจนการประเมิินความเสี่่�ยงด้้าน ESG (Environmental, Social and
Governance) การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การจััดการคุุณภาพ ความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อม และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงาน การติิดตามตรวจสอบ และการรายงานของบริิษััทฯ สอดคล้้องตามเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs) นอกจากนี้้� บริิษััทฯ
ยัังได้้ริเิ ริ่่มพั
� ฒ
ั นาโครงการเกี่ย�่ วกัับการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนอื่่น� ๆ เพื่่�อสร้้างจิิตสำำ�นึึกและจริิยธรรมการดำำ�เนิินธุุรกิิจขยายไปสู่่�ลููกค้้า คู่่�ค้้า และพัันธมิิตร
ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้กว้้างขวางยิ่่�งขึ้้�น
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โครงสร้้างด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
บริิษัทั ฯ ได้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน ประกอบด้้วย กรรมการผู้้จั� ดก
ั าร และผู้้บ� ริิหารระดัับสููงจากหน่่วยงานต่่างๆ โดยมีีอำ�ำ นาจ
หน้้าที่่�ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน กำำ�หนดนโยบายและทิิศทางการดำำ�เนิินงาน
ให้้คำำ�ปรึึกษาและข้อ้ เสนอแนะที่่เ� ป็็นประโยชน์์แก่่คณะทำำ�งานพััฒนากระบวนการดำำ�เนิินงานด้า้ นความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน
และติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนของบริิษัทั ฯ เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
และสร้้างคุุณค่่าสููงสุุดแก่่ผู้มี�้ ส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทุุกภาคส่่วน โดยจััดประชุุมคณะกรรมการการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน ไตรมาสละ 1 ครั้้ง� ซึ่่ง� จะรายงานผลการ
ดำำ�เนิินงานต่่อคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลทราบปีีละ 2 ครั้้�ง หรืือทุุกครั้้�งที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญ บริิษััทฯ ได้้มีีการสื่่�อสารข้้อมููล
การดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ แก่่พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียได้้รัับทราบ โดยผ่่านช่่องทางการสื่่�อสาร อาทิิเช่่น
การประชุุม กิิจกรรม บอร์์ดประชาสััมพัันธ์์ อีีเมล์์ และเว็็บไซต์์

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

สายงานพัฒนาธุรกิจ

สายงานปฏิบัติการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายวิศวกรรม

สายงานบริหาร

หมายเหตุุ

(1)

ฝ่ายกิจการองค์กร(1)

ส่่วนกฎหมายและกำำ�กัับดููแลกิิจการ สัังกััดฝ่่ายกิิจการองค์์กร
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บริิษััทฯ มีีคณะกรรมการการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนทำำ�หน้้าที่่�กำำ�หนดนโยบายและแนวทางการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนขององค์์กร วััตถุุประสงค์์เพื่่�อแก้้ไขประเด็็นปััญหาด้้านสัังคมอย่่างเป็็นรููปธรรมและยกระดัับคุุณภาพชีีวิติ ของพนัักงานและชุุมชน
รวมถึึงส่่งเสริิมพฤติิกรรมและจริิยธรรมในการปฏิิบััติิงานของบุุคลากรให้้เป็็นทั้้�ง “คนเก่่งและคนดีี” เพื่่�อจะเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการพััฒนาองค์์กร
และพััฒนาประเทศบรรลุุสู่่�เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานพััฒนากระบวนการดำำ�เนิินงานด้้านความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนทำำ�หน้้าที่่�ตอบสนองนโยบายของคณะกรรมการการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนเพื่่�อนำำ�นโยบายลงไปสู่่�
ภาคปฏิิบััติิอย่่างเป็็นรููปธรรม โดยคณะทำำ�งานเหล่่านี้้�จะทำำ�งานร่่วมกัับหน่่วยงานพััฒนาความยั่่�งยืืนที่่�ได้้รัับมอบหมาย ตามโครงสร้้างองค์์กรให้้
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�รัับผิิดชอบงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ซึ่่�งการจััดกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมของบริิษััทจะถููกขัับเคลื่่�อนโดย “พนัักงานจิิตอาสา”
ที่่�มาจากทุุกหน่่วยงาน วััตถุุประสงค์์เพื่่�อปลููกจิิตสำำ�นึึกและสร้้างการมีีส่่วนร่่วมด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมแก่่พนัักงานทุุกคน

กลยุุทธ์์ด้้าน
การพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน

เป้้าหมาย

การดำำ�เนิินงาน

ตััวชี้้�วััด

ผลการดำำ�เนิินงาน

1. การบริิหารจััดการ
น้ำำ��อย่่างครบวงจร

ความเป็็นมืืออาชีีพ
ในการบริิหารจััดการ
น้ำำ��อย่่างครบวงจร

ดำำ�เนิินการผลิิตน้ำำ��ประปา
และบำำ�บััดน้ำำ��เสีียเพื่่�อ
ตอบสนองความต้้องการ
ของลููกค้้าและผู้้�ใช้้
น้ำำ��ประปาที่่�มีีจำำ�นวน
เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
บริิหารจััดการน้ำำ��ดิิบให้้มีี
คุุณภาพและปริิมาณ
เพีียงพอต่่อความต้้องการ
และได้้มาตรฐาน

คุุณภาพน้ำำ��ประปาได้้ตาม
มาตรฐาน
ปริิมาณน้ำำ��ประปาเพีียงพอ
ความต่่อเนื่่�องในการให้้
บริิการน้ำำ��ประปา

กำำ�ลัังการผลิิตน้ำำ��ประปา
จำำ�นวน 1,076,000
ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน
ไม่่มีข้ี อ้ ร้้องเรีียนจากลููกค้้า
หรืือผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปา

2. การพััฒนา 3 มิิติิ
ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ
สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อม

ความยั่่�งยืืนในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม

ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านน้ำำ��ประปา 2.1 ด้้านเศรษฐกิิจ
กำำ�ลังั การผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปา
ควบคู่่�กัับการพััฒนาสัังคม
ธุุรกิิจน้ำำ��ประปาของ
และดููแลสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทฯ ขยายตััวไปยััง
พื้้�นที่่�อื่่�นๆ
2.2 ด้้านสัังคม
ความรู้้ค� วามสามารถ
และศัักยภาพของ
พนัักงาน
การเข้้าถึึงการใช้้
น้ำำ�ปร
� ะปาของประชาชน
คุุณภาพชีีวิติ และความ
เป็็นอยู่่�ของชุุมชน

กำำ�ลัังการผลิิตน้ำำ��ประปา
จำำ�นวน 1,076,000
ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน
จำำ�นวนชั่่�วโมงการอบรม
พนัักงาน จำำ�นวน 4,498
ชั่่�วโมง
อััตราการลาออกของ
พนัักงานลดลงจาก
ปีี 2561 ร้้อยละ 33
ชุุมชนมีีรายได้้จากการ
ผลิิตน้ำำ��ดื่่�มบรรจุุขวด
จำำ�นวน 173,600 บาท
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สอดคล้้อง
ตาม
SDGs

กลยุุทธ์์ด้้าน
การพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน

เป้้าหมาย

การดำำ�เนิินงาน

ตััวชี้้�วััด
2.3 ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
การจััดการของเสีีย
การใช้้ทรััพยากร
การใช้้พลัังงาน

3. การแก้้ไขปััญหา
ทรััพยากรน้ำำ��แบบ
บููรณาการ

ปััญหาคุุณภาพน้ำำ�ดิ
� บิ ความร่่วมมืือลดปััญหา
เสื่่�อมโทรมและการ คุุณภาพน้ำำ�� และการขาดแคลน
ขาดแคลนน้ำำ��ลดลง น้ำำ��กัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อาทิิเช่่น ชมรมเรารัักแม่่น้ำำ��
ท่่าจีีนจัังหวััดนครปฐม
สำำ�นักั งานสิ่่ง� แวดล้้อมภาคที่่� 5
การประปาส่่วนภููมิิภาค
การประปานครหลวง
กรมชลประทาน และชุุมชน
เป็็นต้้น

4. การสร้้างคุุณค่่าร่่วม ธุุรกิิจของบริิษััทฯ มีี
ระหว่่างองค์์กรและ ความยั่่�งยืืน ควบคู่่�กัับ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย คุุณภาพชีีวิิตและ
ความเป็็นอยู่่�ของผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียดีีขึ้้�น

การดำำ�เนิินงานด้้านความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมตาม
แนวทาง CSV เพื่่�อสร้้าง
คุุณค่่าร่่วมกัันระหว่่างบริิษัทั ฯ
กัับสัังคม โดยการนำำ�ตะกอน
พััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อ
ลดภาระในการกำำ�จััด
ของเสีียและสร้้างอาชีีพ
แก่่ชุุมชน

ปริิมาณและคุุณภาพ
น้ำำ��ดิิบ
ปริิมาณและคุุณภาพ
น้ำำ��ประปา
การร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับ
ประเด็็นด้้านคุุณภาพน้ำำ��
และการขาดแคลนน้ำำ��

ปริิมาณตะกอน
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากการ
วิิจััยทดลอง
ชุุมชนที่่�ได้้รัับประโยชน์์

ผลการดำำ�เนิินงาน

สอดคล้้อง
ตาม
SDGs

จำำ�นวนทุุนการศึึกษาแก่่
นัักเรีียนในพื้้�นที่่�บริิการ
จำำ�นวน 230 ทุุน
คิิดเป็็นเงิิน จำำ�นวน
690,000 บาท
จำำ�นวนโรงเรีียนที่่�ได้้รัับ
การสนัับสนุุนด้้านการ
ศึึกษา จำำ�นวน 42 โรงเรีียน
การใช้้พลัังงานไฟฟ้้า
ลดลง 0.06 บาทต่่อ
ลููกบาศ์์กเมตร
การใช้้ประโยชน์์จาก
ตะกอน จำำ�นวน 10 ตััน
ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนจากลููกค้้า
ผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปา และชุุมชน

การใช้้ประโยชน์์จาก
ตะกอน จำำ�นวน 10 ตััน
จำำ�นวนผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้
จากการวิิจััยทดลอง
จำำ�นวน 7 ประเภท ได้้แก่่
1) สารดููดซัับฟลููออไรด์์
2) อิิฐบล็็อกประสาน
3) กระเบื้้�องปููพื้้�น
4) กระเบื้้�องดิินเผา
5) ปุ๋๋�ยหมััก
6) เชื้้�อเพลิิงอััดแท่่ง และ
7) อิิฐมอญ
จำำ�นวนชุุมชนที่่�ได้้รัับ
ประโยชน์์ จำำ�นวน 2 ชุุมชน
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การประเมิินสาระสำำ�คััญ
บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการบริิหารจััดการประเด็็นความยั่่�งยืืน โดยมีีกระบวนการประเมิินและจััดลำ�ดั
ำ บั ความสำำ�คัญ
ั อ้้างอิิงตามกรอบการ
รายงานความยั่่�งยืืนสากล Global Reporting Initiative (GRI) ฉบัับ GRI Standard ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการรวบรวมและประเมิินประเด็็น
ความยั่่�งยืืนผ่่านการวิิเคราะห์์ประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่เ� กี่ย�่ วข้อ้ งตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่า่ ของบริิษัทั ฯ ประเด็็นที่่อ� งค์์กรในอุุตสาหกรรมเดีียวกัันให้้ความสำำ�คัญ
ั
ประเด็็นที่่ผู้� มี�้ ส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทุุกภาคส่่วนให้้ความสำำ�คัญ
ั ประเด็็นที่่ร� ะดัับสากลให้้ความสำำ�คัญ
ั รวมถึึงการนำำ�แนวทางการดำำ�เนิินงานตามกลยุุทธ์์และ
ปััจจััยความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ ที่่�อาจจะส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ มาประกอบการประเมิินความสำำ�คััญของประเด็็นความยั่่�งยืืน

ขั้้�นตอนการประเมิินสาระสำำ�คััญ

1. การวิิเคราะห์์ประเด็็น
	ทำำ�การวิิเคราะห์์ประเด็็นความยั่่�งยืืนตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าของบริิษััทฯ ครอบคลุุมการดำำ�เนิินงานตั้้�งแต่่การจััดหาวััตถุุดิิบ การผลิิต
และการส่่งมอบ การใช้้สิินค้้าและบริิการประกอบการวิิเคราะห์์ประเด็็นความยั่่�งยืืนในอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. การระบุุประเด็็น
	กำำ�หนดประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่มี� สี าระสำำ�คัญ
ั ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ และมีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย โดยคำำ�นึึงถึึงสถานการณ์์
ปััจจุุบัันครอบคลุุมประเด็็นใหม่่ที่่�อาจเพิ่่�มขึ้้�นและปรัับลดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของประเด็็นที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง
3. การประเมิินลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
	จััดเรีียงลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ของประเด็็นความยั่่�งยืืนโดยหน่่วยงานผู้้รั� บั ผิิดชอบทำำ�การสำำ�รวจความคาดหวัังจากผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียแต่่ละด้า้ น
ครอบคลุุมมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�อาจได้้รัับผลกระทบจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
4. การรัับรองผลการประเมิิน
	นำำ�ผลการประเมิินลำำ�ดัับความสำำ�คััญของประเด็็นความยั่่�งยืืนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้การ
รัับรองผลการประเมิินดัังกล่่าว

ผลการประเมิินสาระสำำ�คััญ
สููง
2

4

ผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

5

6

1

5

7

4
1

7
2
8

3

3

5

4

7

9

10

2
6

8
6
8

ต่ำำ��

3

1
สููง

ผลกระทบต่่อบริิษััทฯ
ประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญมาก

ประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญปานกลาง

ประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญน้้อย

หมายเหตุุ: ข้้อมููลข้้างต้้นได้้จากการสำำ�รวจความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย เมื่่�อเดืือนสิิงหาคม-กัันยายน 2562
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ด้้านเศรษฐกิิจ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้าและบริิการ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ความยั่่�งยืืนของธุุรกิิจ
ผลตอบแทนและสิิทธิิประโยชน์์ของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
การตอบสนองความต้้องการและ
ความพึึงพอใจกัับลููกค้้า
ผลกระทบทางอ้้อมของการทำำ�ธุุรกิิจ
การบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กร
การร่่วมพััฒนาคู่่�ค้้า
การสร้้างภาพลัักษณ์แ์ ละความเชื่่อ� มั่่น�
การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่คุุณค่่า

ด้้านสัังคม

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

1 ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย
2 การปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียอย่่าง
เท่่าเทีียมกััน
3 การให้้ความช่่วยเหลืือและการบริิจาค
เพื่่�อสัังคม
4 การประเมิินผลกระทบทางด้้านสัังคม
ของคู่่�ค้้า
5 การมีีส่่วนร่่วมพััฒนาชุุมชน
6 ความเท่่าเทีียมกัันและการเคารพ
สิิทธิิมนุุษยชน
7 การดููแลพนัักงาน
8 อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
ของพนัักงาน

1 กระบวนการผลิิตสิินค้้าและบริิการที่่�
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
2 การบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
3 การบริิหารจััดการน้ำำ��
4 การจััดการของเสีียและวััสดุุเหลืือใช้้
5 การดููแลสิ่่�งแวดล้้อม
6 การประเมิินผลกระทบทางด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมของคู่่�ค้้า
7 การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
และอนุุรัักษ์์พลัังงาน
8 ความหลากหลายทางชีีวภาพ

การทบทวนและปรัับปรุุงประเด็็นความยั่่�งยืืนของปีี 2562

เพิ่่�มประเด็็น “ร่่วมพััฒนาคู่่�ค้้าสู่่�ความยั่่�งยืืน” และ “นวััตกรรมและเทคโนโลยีี” เป็็นประเด็็นสำำ�คััญ
แยกประเด็็น “การบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม” ออกเป็็น 4 ประเด็็น ได้้แก่่ 1) การจััดการของเสีียและวััสดุุเหลืือใช้้ 2) ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ 3) ความร่่วมมืือดููแลสิ่่�งแวดล้้อมระหว่่างองค์์กร และ 4) การปฏิิบััติิตามกฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�นำำ�เสนอในรายงาน
ประเด็็นความยั่่�งยืืน

รายละเอีียด

หััวข้้อที่่�นำำ�เสนอในรายงาน

หน้้า

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

นโยบายการดำำ�เนิินงานภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาล หน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบ การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ของคณะกรรมการบริิษัทั ความโปร่่งใส การรายงาน และการต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น

26

การบริิหารความเสี่่ย� งขององค์์กร

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงองค์์กรด้้านเศรษฐกิิจ สัังคมและ การบริิ ห ารความเสี่่� ย งและความ
สิ่่ง� แวดล้้อม การป้้องกัันการเกิิดเหตุุและการระงัับเมื่่อ� เกิิดเหตุุฉุุกเฉิิน ต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
เพื่่�อให้้ธุุรกิิจดำำ�เนิินไปได้้อย่่างไม่่หยุุดชะงััก

31

การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่คุุณค่่า

การบริิหารจััดการ การวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงด้้านกระบวนการจััดซื้้�อ การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
และการประเมิินคู่่�ค้้า เพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด

36

การร่่วมพััฒนาคู่่�ค้้า

การมีีส่่วนร่่วมกัับคู่่�ค้้าเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพของคู่่�ค้้าและบริิษััทฯ ร่่วมพััฒนาคู่่�ค้้าสู่่�ความยั่่�งยืืน
ควบคู่่�กััน รวมถึึงการหาโอกาสใหม่่ๆ ทางธุุรกิิจ

38

การประเมิินผลกระทบทาง
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของคู่่�ค้้า
การประเมิินผลกระทบทาง
ด้้านสัังคมของคู่่�ค้้า
ความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้า
และบริิการ
การตอบสนองความต้้องการ
และสร้้างความพึึงพอใจกัับ
ลููกค้้า

ความรัับผิิดชอบในการผลิิตสิินค้้าและบริิการที่่�มีีคุุณภาพและได้้ ความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้าและบริิการ 40, 47
มาตรฐานที่่ย� อมรัับแก่่ลููกค้้า การบริิหารจััดการความสััมพันั ธ์์กับั ลููกค้้า นวััตกรรมและเทคโนโลยีี
และการประเมิินผลกระทบจากสิินค้้าและบริิการของบริิษััทฯ

15

ประเด็็นความสำำ�คััญ
การดููแลพนัักงาน
ความเท่่าเทีียมกัันและการเคารพ
สิิทธิิมนุุษยชน

รายละเอีียด

หััวข้้อที่่�นำำ�เสนอในรายงาน

การบริิหารจััดการบุุคลากร แรงงานสััมพัันธ์์ การพััฒนาและเพิ่่�ม การดููแลพนัักงานและพััฒนา
ศัักยภาพพนัักงาน นโยบายและกระบวนการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน บุุคลากร
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การดููแลและปกป้้องรัักษาแหล่่งทรััพยากรธรรมชาติิและความสมบููรณ์์ ความหลากหลายทางชีีวภาพ
ของระบบนิิเวศที่่�อาจได้้รัับผลกระทบจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิษััทฯ

74

การมีีส่่วนร่่วมพััฒนาชุุมชน
การให้้ความช่่วยเหลืือและ
บริิจาคเพื่่�อสัังคม
การปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้มี� ส่ี ว่ นได้ส่้ ว่ นเสีีย
อย่่างเท่่าเทีียมกััน
ผลตอบแทนและสิิทธิปร
ิ ะโยชน์์
ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย
การสร้้างภาพลัักษณ์์และ
ความเชื่่�อมั่่�น

กระบวนการผลิิตสิินค้้าและ
การบริิหารจััดการกระบวนการผลิิตสิินค้้าและบริิการของบริิษััทฯ กระบวนการผลิิตสิินค้้าและบริิการที่่�
บริิการที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�ไม่่ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
การบริิหารจััดการน้ำำ��

การบริิหารจััดการน้ำำ��เพื่่�อใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจน้ำำ��ประปา และการ การบริิหารจััดการน้ำำ��
บริิหารจััดการน้ำำ��ร่่วมกัับชุุมชนและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อแก้้
ปััญหาคุุณภาพน้ำำ��และการขาดแคลนน้ำำ��อย่่างยั่่�งยืืน
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การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ กำำ�หนดนโยบายและมาตรการในการอนุุรัักษ์์พลัังงาน การจััดทำำ� การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
และอนุุรัักษ์์พลัังงาน
โครงการลดการใช้้พลัังงาน และการติิดตามผล
และอนุุรัักษ์์พลัังงาน

71

การบริิหารจััดการด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม สร้้างความตระหนัักและการมีีส่่วนร่่วมในการดููแลสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�ง ความร่่วมมืือดููแลสิ่่�งแวดล้้อม
และการดููแลสิ่่�งแวดล้้อม
ภายในและภายนอกองค์์กร
ระหว่่างองค์์กร

74

กำำ�หนดนโยบายและดำำ�เนิินงานตามระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมตาม การปฏิิ บั ั ติ ิ ต ามกฎหมายด้ ้ า น
มาตรฐาน ISO 14001:2015
สิ่่�งแวดล้้อม
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ประเด็็นความยั่่ง� ยืืนกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่� ง�่ ยืืน (SDGs)
บริิษััทฯ ประเมิินและจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรให้้ความสำำ�คััญ และ
พิิจารณาร่่วมกัับปััจจััยความเสี่่�ยง ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน โดยอ้้างอิิงตามกรอบการรายงานความยั่่�งยืืนสากล Global Reporting Initiative (GRI)
ฉบัับ GRI Standards ในปีี 2562 มีีประเด็็นการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนที่่มี� คี วามสำำ�คัญ
ั จำำ�นวน 16 ประเด็็น บริิษัทั ฯ ได้้นำำ�ประเด็็นความยั่่�งยืืนของบริิษัทั ฯ
ผนวกเข้้ากัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ มีีการเจริิญเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืนและสอดคล้้องตามกรอบการดำำ�เนิินงานของสหประชาชาติิ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

การบริิหารความเสี่่�ยง
และความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการ
ห่่วงโซ่่อุุปทาน

ร่่วมพััฒนาคู่่�ค้้าสู่่�
ความยั่่�งยืืน

SDGs:

SDGs:

SDGs:

SDGs:

เป้้าหมาย
สร้้างวััฒนธรรมการดำำ�เนิินงาน
ภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาลของ
บริิษััทฯ แก่่พนัักงานทุุกระดัับ
ไม่่มีีการฝ่่าผืืนจรรยาบรรณของ
บริิษััทฯ

เป้้าหมาย
บริิหารจััดการความเสี่่�ยงของ
บริิษััทฯ ให้้อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�
ยอมรัับได้้
ไม่่มีีเหตุุการณ์์ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

เป้้าหมาย
ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
คู่่�ค้้ารายสำำ�คััญ ร้้อยละ 100
ไม่่มีีคู่่�ค้้ารายใดที่่�ปฏิิบััติิงาน
ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััทฯ
รัับสิินค้้าได้้ทัันเวลาตามที่่�ได้้
ตกลงกัับผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย หรืือ
ที่่�ระบุุในใบสั่่�งซื้้�อ ร้้อยละ 90
ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนจากคู่่�ค้้ารายใด
เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิษััทฯ

เป้้าหมาย
ประชุุมหารืือและเยี่่�ยมชมกิิจการ
คู่่�ค้้ารายสำำ�คััญอย่่างน้้อย 2 ราย
ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
คู่่�ค้้ารายสำำ�คััญด้้าน ESG
Audit (Environmental,
Social and Governance)

ทบทวนการประเมิินความเสี่่ย� ง
ด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อม
ทบทวนความเสี่่ย� งใหม่่ขององค์์กร
(Emerging Risk)
ประเมิินความเสี่่�ยงในแต่่ละ
ขั้้�นตอนการผลิิตน้ำำ��ประปา
จััดทำ�ำ แผนพััฒนาทัักษะความรู้้�
ด้า้ นการบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง
แก่่พนัักงานทุุกระดัับ
ทำำ�การซัักซ้้อมแผนฉุุกเฉิินเป็็น
ประจำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง
ประชุุมคณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงและเจ้้าหน้้าที่่�
การบริิหารความเสี่่�ยงอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ

ประเมิินผลกระทบในห่่วงโซ่่
อุุปทาน
ทบทวนแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของคู่่�ค้้า (Supplier Code of
Conduct)
ดำำ�เนิินงานด้้านการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
ร่่วมกัับคู่่�ค้้าทุุกรายอย่่างมีี
ความเป็็นธรรมและโปร่่งใส
ภายใต้้ระเบีียบข้้อตกลงร่่วมกััน
ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
คู่่�ค้้ารายใหม่่และรายสำำ�คััญ
อย่่างสม่ำำ��เสมอ
จััดทำำ�โครงการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
สิินค้้าและบริิการที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม

จััดทำำ�มาตรฐานในการประเมิิน
คู่่�ค้้ารายสำำ�คััญตามมาตรฐาน
ESG
เยี่่�ยมชมสถานประกอบการของ
คู่่�ค้้ารายสำำ�คััญ
ประเมิินคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญ 2 ราย
ตามมาตรฐาน ESG

ทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแล
กิิจการเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างเป็็นธรรม
โปร่่งใส และไม่่ส่่งผลกระทบ
เชิิงลบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน
การกำำ�กัับดููแลกิิจการให้้เป็็น
ไปตามนโยบายที่่�กำำ�หนด
ถ่่ายทอดความรู้้�ด้้านการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการและจรรยาบรรณ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจแก่่พนัักงาน
ทุุกระดัับ
ทบทวนคู่่�มืือจรรยาบรรณการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
กำำ�หนดช่่องทางในการรายงาน
การฝ่่าฝืืนจรรยาบรรณการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
เผยแพร่่ข้้อมููลการกำำ�กัับดููแล
กิิจการและจรรยาบรรณการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจบนเวบไซต์์บริิษััทฯ
รายงานผลการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
และการฝ่่าฝืืนจรรยาบรรณการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อคณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล
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การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2562
ผลการประเมิินการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีในระดัับ “ดีีเลิิศ”
ไม่่มีีการฝ่่าผืืนจรรยาบรรณของ
บริิษััทฯ

ความรัับผิิดชอบต่่อ
สิินค้้าและบริิการ

การบริิหารความเสี่่�ยง
และความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการ
ห่่วงโซ่่อุุปทาน

ร่่วมพััฒนาคู่่�ค้้าสู่่�
ความยั่่�งยืืน

ผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2562
ไม่่มีีการหยุุดจ่่ายน้ำำ��ประปา
เกิิน 24 ชั่่�วโมง
ไม่่มีีการร้้องเรีียนจากผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััทฯ

ผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2562
รัับสิินค้้าได้้ทัันเวลาตามที่่�ได้้
ตกลงกัับผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย หรืือ
ที่่�ระบุุในใบสั่่�งซื้้�อ ร้้อยละ 95
ไม่่มีีเหตุุการณ์์ความเสีียหายต่่อ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ จาก
คู่่�ค้้ารายใด
ไม่่มีีการร้้องเรีียนจากคู่่�ค้้ารายใด
เกี่ย�่ วกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิษััทฯ

ผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2562
เยี่่�ยมชมสถานประกอบการของ
คู่่�ค้้ารายสำำ�คััญ ได้้แก่่
1) โรงงานผลิิตสารส้้ม
บริิษััท สหไพศาล อิินดััสทรีี
จำำ�กััด อำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร
จัังหวััดสมุุทรสาคร และ
2) โรงงานผลิิตคลอรีีน
บริิษััท ไทยอาซาฮีีเคมีีภััณฑ์์
จำำ�กััด อำำ�เภอพระประแดง
จัังหวััดสมุุทรปราการ
ผลการประเมิินคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญ
2 ราย ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐาน ESG
ร้้อยละ 100

การดููแลพนัักงาน
และพััฒนาบุุคลากร

อาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััย

นวััตกรรมและเทคโนโลยีี

SDGs:

SDGs:

SDGs:

SDGs:

เป้้าหมาย
ปริิมาณการจ่่ายน้ำำ��ประปา
จำำ�นวน 307 ล้้านลููกบาศก์์เมตร
ผลการสำำ�รวจความพึึงพอใจ
ของลููกค้้าร้้อยละ 90

เป้้าหมาย
มีีการนำำ�นวััตกรรมและเทคโนโลยีี
มาใช้้ในกระบวนการผลิิต
น้ำำ��ประปา
มีีการปรัับปรุุงกระบวนการ
ทำำ�งานผ่่านกิิจกรรมไคเซน
(Kaizen)

เป้้าหมาย
ความพึึงพอใจของพนัักงาน
ร้้อยละ 80
จำำ�นวนพนัักงานลาออกลดลง
จากปีี 2561
จำำ�นวนพนัักงานที่่�ได้้รัับการปรัับ
ตำำ�แหน่่งเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2561

เป้้าหมาย
ไม่่มีีการเจ็็บป่่วยเนื่่�องจากการ
ปฏิิบััติิงาน
ไม่่มีีอุุบััติิเหตุุจากการปฏิิบััติิงาน

ดำำ�เนิินการผลิิตและจ่่ายน้ำำ�ปร
� ะปา
แก่่ กปภ. ตามมาตรฐานคุุณภาพ
เพีียงพอ และต่่อเนื่่�อง
ประชุุมหารืือการทำำ�งานร่่วมกัับ
กปภ. เป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
และวาระอื่่�นๆ
อบรมพััฒนาทัักษะด้า้ นน้ำำ�ปร
� ะปา
แก่่พนัักงานและ กปภ.
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อบรมพััฒนาทัักษะความรู้้�
ด้้านไคเซน (Kaizen) เป็็น
ประจำำ�ทุุกปีี
จััดกิิจกรรมไคเซน (Kaizen)
เพื่่�อคััดเลืือกโครงการที่่�มีี
ความโดดเด่่นภายในบริิษััทฯ
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี

ทบทวนระเบีียบบริิษัทั ฯ สวััสดิกิ าร
และนโยบายการจ้้างงานเป็็น
ประจำำ�ทุุกปีี
ทบทวนกระบวนการประเมิินผล
การปฏิิบัติั งิ านพนัักงานอย่่าง
สม่ำำ�� เสมอ

จััดเครื่่�องออกกำำ�ลัังกายแก่่
พนัักงาน เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพ
ที่่�ดีีแก่่พนัักงาน
จััดชมรมเดิินวิ่่�ง เพื่่�อส่่งเสริิม
สุุขภาพที่่�ดีีแก่่พนัักงาน
จััดให้้มีีเครื่่�องผลิิตน้ำำ��ด่่าง
เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพที่่�ดีีแก่่
พนัักงาน

ความรัับผิิดชอบต่่อ
สิินค้้าและบริิการ

นวััตกรรมและเทคโนโลยีี

การดููแลพนัักงาน
และพััฒนาบุุคลากร

อาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััย

เพิ่่�มช่่องทางในการติิดต่่อสื่่�อสาร
กัับ กปภ.เพื่่�อให้้ทัันต่่อการให้้
บริิการ
ลงพื้้�นที่่�สำำ�รวจผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปา
ร่่วมกัับ กปภ.
จััดทำำ�โครงการตอบสนอง
ความต้้องการใช้้น้ำำ��ประปาของ
ประชาชนและยกระดัับคุุณภาพ
ชีีวิิตของชุุมชน
ปรัับปรุุงสำำ�นัักงานและอาคาร
สถานที่่�ของ กปภ. เพื่่�อสร้้าง
ความประทัับใจแก่่ผู้ใ�้ ช้้น้ำำ�ปร
� ะปา
ที่่�มาใช้้บริิการ
สำำ�รวจความพึึงพอใจของ กปภ.
ปีีละ 2 ครั้้�ง
ทำำ�การวิิเคราะห์์ผลความพึึงพอใจ
ของ กปภ.เพื่่�อนำำ�มาปรัับปรุุง
กระบวนการทำำ�งานให้้ลููกค้้า
มีีความพึึงพอใจเพิ่่�มขึ้้�น
สนัับสนุุนกิิจกรรมต่่างๆ ของ
กปภ. อย่่างสม่ำำ��เสมอ

นำำ�เทคโนโลยีีเมมเบรนมาใช้้
ในการผลิิตน้ำำ��ประปา ซึ่่�งเป็็น
เทคโนโลยีีขั้้�นสููงที่่�สามารถ
กรองเชื้้�อโรคประเภทไวรััสและ
แบคทีีเรีีย และได้้รัับการยอมรัับ
ในระดัับสากล

จััดทำำ�แผนพััฒนาศัักยภาพของ
พนัักงานประจำำ�ปีี
พิิจารณาคััดเลืือกบุุคลากรภายใน
ก่่อนมีีการสรรหาบุุคลากรจาก
ภายนอก
จััดให้้มีีการเลืือกตั้้�งคณะกรรมการ
สวััสดิิการเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
สำำ�รวจความพึึงพอใจพนัักงาน
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี
ทำำ�การวิิเคราะห์์ผลความพึึงพอใจ
ของพนัักงาน เพื่่�อนำำ�มาจััดทำำ�
โครงการหรืือกิิจกรรมแก่่พนักั งาน
ให้้มีีความพึึงพอใจเพิ่่�มขึ้้�น
จััดห้้อง Edutainment เพื่่�อให้้
พนัักงานผ่่อนคลายจากการ
ทำำ�งาน
จััดให้้มีีการผลิิตน้ำำ��ดื่่�มบรรจุุขวด
เพื่่�อสนัับสนุุนพนัักงานใน
โอกาสต่่างๆ
การมอบทุุนการศึึกษาแก่่
บุุตรพนัักงาน
จััดกิิจกรรมสัันทนาการแก่่
พนัักงานเป็็นประจำำ�ทุุกปีี

จััดให้้มีีการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
แก่่พนัักงาน และเพิ่่�มการตรวจ
สุุขภาพรายการพิิเศษสำำ�หรัับ
ผู้้�ที่่�ปฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่�ที่่�มีี
ความเสี่่�ยงและผู้้�มีีอายุุมากกว่่า
35 ปีี ขึ้้�นไป
ทำำ�การประเมิินปััจจััยด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�อาจส่่งผลกระทบ
ต่่อสุุขภาพและความปลอดภััย
ของพนัักงาน อาทิิเช่่น แสง
เสีียง ฝุ่่�นละออง มลพิิษ เป็็นต้้น
อบรมพััฒนาความรู้้�ด้้านความ
ปลอดภััยอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
ทำำ�การซัักซ้้อมตามแผนฉุุกเฉิิน
เพื่่�อเตรีียมการรัับมืือใน
สถานการณ์์วิกิ ฤติิอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
ทบทวนความเสี่่ย� งและเหตุุการณ์์
ฉุุกเฉิินในกระบวนการทำำ�งาน
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี

ผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2562
ปริิมาณการจ่่ายน้ำำ��ประปา
จำำ�นวน 315 ล้้านลููกบาศก์์เมตร
ผลการสำำ�รวจความพึึงพอใจ
ลููกค้้า ร้้อยละ 98.5
ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนด้้านคุุณภาพ
สิินค้้าและบริิการจากลููกค้้า
และผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปา

ผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2562
มีีการนำำ�เทคโนโลยีีขั้้�นสููงมาใช้้
ในกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปา
คืือ เทคโนโลยีีเมมเบรน
คุุณภาพน้ำำ��ประปาได้้ตาม
มาตรฐาน
ผลงานไคเซน (Kaizen) ปีี 2562
ที่่เ� กิิดจากความคิิดริเิ ริ่่มสร้้
� างสรรค์์
ในการปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งาน
ของพนัักงาน จำำ�นวน 357 เรื่่�อง

ผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2562
อััตราการลาออกของพนัักงาน
ลดลงจาก ปีี 2561 ร้้อยละ 33
การปรัับตำำ�แหน่่งของพนัักงาน
จำำ�นวน 7 คน ลดลงจากปีี 2561
ร้้อยละ 56
ผลการสำำ�รวจความพึึงพอใจของ
พนัักงานร้้อยละ 75 ต่ำำ��กว่่า
เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2562
ไม่่มีีอุุบััติิเหตุุจากการปฏิิบััติิงาน
ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนด้้านความ
ปลอดภััยจากพนัักงานและ
ผู้้�รัับเหมา
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การดููแลสัังคมและชุุมชน

กระบวนการผลิิตสิินค้้าและ
บริิการที่่เ� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม

การบริิหารจััดการน้ำำ��

การจััดการของเสีีย
และวััสดุุเหลืือใช้้

SDGs:

SDGs:

SDGs:

SDGs:

เป้้าหมาย
จำำ�นวนชุุมชนที่่�ได้้รัับประโยชน์์
จากการดำำ�เนิินงานด้้านความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมของบริิษััทฯ
อย่่างน้้อย 30 ชุุมชน
ไม่่มีข้ี อ้ ร้้องเรีียนจากชุุมชนที่่�ได้้รับั
ผลกระทบจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััทฯ
จำำ�นวนโครงการหรืือกิิจกรรม
ด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
อย่่างน้้อย 10 โครงการ

เป้้าหมาย
ปริิมาณการใช้้สารเคมีีต่่อหน่่วย
การผลิิตลดลงจากปีี 2561
ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนจากผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียเกี่่�ยวกัับประเด็็น
ผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ

เป้้าหมาย
ส่่งมอบน้ำำ��ประปาที่่�มีีคุุณภาพ
เพีียงพอ และต่่อเนื่่�องแก่่ลููกค้้า
และผู้้�ใช้้น้ำำ��อย่่างทั่่�วถึึง
สััดส่่วนการนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่
ต้้องไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 5 ของ
ปริิมาณน้ำำ��ทั้้�งหมดที่่�เข้้าสู่่�
กระบวนการผลิิต

เป้้าหมาย
นำำ�ของเสีียจากกระบวนการผลิิต
มาพััฒนาให้้เกิิดผลิิตภััณฑ์์
อย่่างน้้อย 1 ชนิิด
นำำ�ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากการนำำ�
ของเสีียมาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์
ต่่อชุุมชนอย่่างน้้อย 1 ชุุมชน
ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนจากผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียเกี่่�ยวกัับผลกระทบจาก
ของเสีียของบริิษััทฯ

พััฒนาทัักษะความรู้้�ด้้านความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและด้้าน
ความยั่่�งยืืนอย่่างสม่ำำ��เสมอ
สนัับสนุุนทุุนการศึึกษาแก่่
นัักเรีียนในโรงเรีียนที่่�มีีความ
ขาดแคลน
ปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์ของโรงเรีียน
ในพื้้�นที่่�บริิการ
ติิดตั้้�งระบบกรองน้ำำ��แก่่โรงเรีียน
ที่่�มีีความขาดแคลนน้ำำ��ดื่่�ม
สร้้างอาคารเรีียนแก่่โรงเรีียน
ที่่�มีีความขาดแคลน
ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ในการ
ประหยััดน้ำำ�� ประหยััดไฟฟ้้า
แก่่โรงเรีียนและชุุมชน
ผลิิตและสนัับสนุุนน้ำำ��ดื่่�มบรรจุุ
ขวดแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียใช้้
ในกิิจกรรมที่่�มีีประโยชน์์ต่่อสัังคม
สนัับสนุุนงบประมาณแก่่ผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียใช้้ในกิิจกรรม
ที่่�มีีประโยชน์์ต่่อสัังคม
ทำำ�การวิิจััยพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
จากของเสีียในกระบวนการผลิิต
นำำ�ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากของเสีีย
มาใช้้ประโยชน์์ต่่อชุุมชน

ผลิิตน้ำำ��ประปาแบบไม่่สููญเสีียน้ำำ��
แบบ Zero Discharge
ดำำ�เนิินธุุรกิิจบำำ�บััดน้ำำ��เสีียใน
นิิคมอุุตสาหกรรมบางปะอิิน
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
จััดทำ�ำ โครงการจััดซื้้อ� จััดจ้้างสิินค้้า
และบริิการที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม
การนำำ�เทคโนโลยีีเมมเบรนมาใช้้
ในกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปา
สามารถแยกของแข็็งแขวนลอย
หรืือของแข็็งละลายออกจาก
ของเหลว และสามารถขจััด
สิ่่�งปนเปื้้�อน เชื้้�อโรค ไวรััส
และแบคทีีเรีีย
ดำำ�เนิินงานและติิดตามผลการ
ดำำ�เนิินงานตามระบบมาตรฐาน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ได้้รัับการ
รัับรองจากหน่่วยงานภายนอก
(ISO 14001:2015)

นำำ�น้ำำ��เหลืือทิ้้�งจากขั้้�นตอน
การรีีดตะกอนกลัับมาใช้้ใน
กระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาใหม่่
จััดทำำ�โครงการตอบสนองความ
ต้้องการใช้้น้ำำ�ปร
� ะปาแก่่ประชาชน
ร่่วมกัับ กปภ. เพื่่�อสนัับสนุุน
การเข้า้ ถึึงน้ำำ�ปร
� ะปาที่่ไ� ด้้มาตรฐาน
อย่่างทั่่�วถึึง
รณรงค์์ส่่งเสริิมการจััดกิิจกรรม
เพื่่�อดููแลแหล่่งน้ำำ��และคุุณภาพ
น้ำำ��ของแม่่น้ำำ��ท่่าจีีนและคููคลอง
ในพื้้�นที่่�บริิการ
ดููแลและเฝ้้าระวัังแหล่่งน้ำำ��
ร่่วมกัับหน่่วยงานภายนอก
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิเช่่น
กรมทรััพยากรน้ำำ�� กรมชลประทาน
สำำ�นัักงานสิ่่�งแวดล้้อมภาคที่่� 5
การประปานครหลวง การประปา
ส่่วนภููมิิภาค หน่่วยงานเอกชน
และชมรมเรารัักแม่่น้ำำ��ท่่าจีีน
จัังหวััดนครปฐม
ติิดตามผลโครงการ 1 ล้้านกล้้า
สร้้างป่่าต้้นน้ำำ�� ในพื้้�นที่่�ป่่า
เสื่่�อมโทรม อุุทยานแห่่งชาติิ
ทองผาภููมิิ จัังหวััดกาญจนบุุรีี

ทำำ�การคััดแยกขยะ ออกเป็็น
3 ชนิิด ได้้แก่่ ขยะทั่่�วไป
ขยะ Recycle และขยะเป็็นพิิษ
จััดทำำ�โครงการปุ๋๋�ยหมัักจาก
ส่่วนผสมของตะกอนผสมกัับ
ขยะสด อััตราส่่วน 1:2 เพื่่�อนำำ�มา
ใช้้ดููแลต้้นไม้้ภายในสำำ�นักั งานใหญ่่
ของบริิษััทฯ
จััดทำำ�โครงการวิิจััยตะกอน
เพื่่�อพััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์
ร่่วมกัับศููนย์์ความเป็็นเลิิศ
ด้้านการจััดการสารและ
ของเสีียอัันตราย (ศสอ.)
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
จััดทำำ�โครงการวิิจััยตะกอน
เพื่่�อพััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์
ร่่วมกัับคณะสิ่่�งแวดล้้อม
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
และโครงการศึึกษาวิิจััยและ
พััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมแหลมผัักเบี้้�ย
อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ

20

การดููแลสัังคมและชุุมชน

กระบวนการผลิิตสิินค้้าและ
บริิการที่่เ� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม

การบริิหารจััดการน้ำำ��

ติิดตามผลโครงการ 1 ล้้านกล้้า
สร้้างป่่าต้้นน้ำำ�� อำำ�เภอทองผาภููมิิ
จัังหวััดกาญจนบุุรีี เพื่่�อสร้้าง
ป่่าชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน
สนัับสนุุนกิิจกรรมด้้าน
พระพุุทธศาสนาและอนุุรัักษ์์
ขนบประเพณีีไทยอัันดีีงาม
สำำ�รวจความคาดหวัังและ
ความต้้องการของชุุมชน
เพื่่�อนำำ�มาจััดทำำ�โครงการหรืือ
กิิจกรรมด้้านความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม
สื่่�อสารผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ของบริิษัทั ฯ แก่่ผู้มี�้ ส่ี ว่ นได้ส่้ ว่ นเสีีย
อย่่างสม่ำำ��เสมอ
ผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2562
จำำ�นวนชุุมชนที่่�ได้้รัับประโยชน์์
จากการดำำ�เนิินงานด้้านความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมของบริิษััทฯ
จำำ�นวน 60 ชุุมชน
จำำ�นวนโครงการหรืือกิิจกรรม
ด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ของบริิษัทั ฯ จำำ�นวน 21 โครงการ
ชุุมชนมีีรายได้้จากการรัับจ้้าง
ผลิิตน้ำำ��ดื่่�มบรรจุุขวด
จำำ�นวน 173,600 บาท
ชุุมชนมีีรายได้้จากการรัับจ้้าง
ผลิิตกระเบื้้�องดิินเผาตกแต่่ง
จำำ�นวน 38,520 บาท
ไม่่มีข้ี อ้ ร้้องเรีียนจากชุุมชนที่่ไ� ด้้รับั
ผลกระทบจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััทฯ

การจััดการของเสีีย
และวััสดุุเหลืือใช้้
นำำ�ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากการวิิจััย
ตะกอนมาใช้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการ
ยกระดัับความเป็็นอยู่่�ของชุุมชน
โดยการนำำ� “กระเบื้้�องดิินเผา”
มาใช้้ในการตกแต่่งการก่่อสร้้าง
อาคารเรีียน โรงเรีียนวััดราษฎร์์
ธรรมาราม ตำำ�บลนาโคก
อำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร
จัังหวััดสมุุทรสาคร

ผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2562
ปริิมาณการใช้้สารเคมีีต่่อ
หน่่วยการผลิิตลดลงจาก
ปีี 2561 ร้้อยละ 29.33
การใช้้พลัังงานไฟฟ้้าต่่อหน่่วย
ผลิิตภััณฑ์์ของโรงผลิิตน้ำำ��ประปา
บางเลนและโรงผลิิตน้ำำ��ประปา
ปทุุมธานีีลดลงร้้อยละ 1.71
ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน
ISO 14001:2015
ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนจากผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียเกี่่�ยวกัับประเด็็น
ผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจาก
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ

ผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2562
จำำ�นวนผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปาเพิ่่�มขึ้้�น
จากปีี 2561 ร้้อยละ 3.9
สััดส่่วนการนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่
ของโรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน
และโรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี
ร้้อยละ 2.01 ของปริิมาณน้ำำ��
ทั้้�งหมดที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการผลิิต

ผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2562
ปริิมาณตะกอนจากกระบวนการ
ผลิิตนำำ�มาพััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์
และใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อสัังคม
จำำ�นวน 10 ตััน และเกิิดผลิติ ภััณฑ์์
ใหม่่ 3 ประเภท ได้้แก่่ 1) ปุ๋๋�ยหมััก
2) เชื้้อ� เพลิิงอััดแท่่ง และ 3) อิิฐมอญ
จำำ�นวนชุุมชนที่่�ได้้รัับประโยชน์์
จากผลิิตภััณฑ์์ที่่�พััฒนาจาก
ตะกอน จำำ�นวน 2 ชุุมชน ได้้แก่่
โรงเรีียนวััดราษฎร์์ธรรมาราม
ตำำ�บลนาโคก
อำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร
จัังหวััดสมุุทรสาคร และโรงงาน
ดาวคู่่�อิิฐอ่่างทอง จัังหวััดอ่่างทอง
ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนจากผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียเกี่่�ยวกัับผลกระทบจาก
ของเสีียของบริิษััทฯ

21

การเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศและอนุุรัักษ์์
พลัังงาน

ความหลากหลายทางชีีวภาพ ความร่่วมมืือดููแลสิ่่�งแวดล้้อม
ระหว่่างองค์์กร

การปฏิิบััติิตามกฎหมาย
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

SDGs:

SDGs:

SDGs:

SDGs:

เป้้าหมาย
อััตราการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ลดลงไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 0.05
การใช้้พลัังงานไฟฟ้้าลดลง
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 0.05

เป้้าหมาย
จััดทำำ�โครงการด้้านการดููแลพื้้�นที่่�
อนุุรัักษ์์หรืือทรััพยากรธรรมชาติิ
อย่่างน้้อย 1 โครงการ
ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนจากผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียเกี่่�ยวกัับผลกระทบจาก
การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�มีีต่่อพื้้�นที่่�
อนุุรัักษ์์หรืือทรััพยากรธรรมชาติิ

เป้้าหมาย
จััดทำำ�โครงการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ร่่วมกัับหน่่วยงานด้า้ นสิ่่ง� แวดล้้อม
ในพื้้�นที่่�อย่่างน้้อย 1 โครงการ
จำำ�นวนหน่่วยงานภายนอกที่่�ทำำ�
โครงการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ร่่วมกัับ
บริิษััทฯ อย่่างน้้อย 2 หน่่วยงาน

เป้้าหมาย
ได้้รับั การรัับรองระบบ ISO 14001
จากหน่่วยงานภายนอกที่่�เกี่ย�่ วข้อ้ ง
ไม่่มีีการละเมิิดกฎหมายด้้านการ
บริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมของ
บริิษััทฯ

ทำำ�การคััดแยกขยะ ออกเป็็น
3 ชนิิด ได้้แก่่ ขยะทั่่�วไป
ขยะ Recycle และขยะเป็็นพิิษ
นำำ�น้ำำ��เหลืือทิ้้�งจากขั้้�นตอนการรีีด
ตะกอนกลัับมาใช้้ในกระบวนการ
ผลิิตน้ำำ��ประปาใหม่่
จััดทำำ�โครงการปุ๋๋�ยหมัักจาก
ส่่วนผสมของตะกอนผสมกัับ
ขยะสด เพื่่�อนำำ�มาใช้้ดููแลต้้นไม้้
ภายในสำำ�นักั งานใหญ่่ของบริิษัทั ฯ
จััดทำำ�โครงการวิิจััยตะกอนเพื่่�อ
พััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์ เพื่่�อนำำ�
ของเสีียมาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์
จััดทำ�ำ โครงการจััดซื้้อ� จััดจ้้างสิินค้้า
และบริิการที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม
รณรงค์์และให้้ความรู้้�ด้้านการ
อนุุรัักษ์์น้ำำ��และอนุุรัักษ์์ไฟฟ้้า
แก่่พนัักงานและชุุมชน
จััดทำำ�โครงการ Solar Rooftop
บนหลัังคาถัังเก็็บน้ำำ�� ใสของบริิษัทั ฯ
เข้้าร่่วมโครงการอนุุรัักษ์์
พลัังงานของกรมพััฒนาพลัังงาน
ทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน
กระทรวงพลัังงาน

จััดทำ�ำ ตะแกรงปิิดบริิเวณด้า้ นหน้้า
ท่่อสููบน้ำำ��ดิิบเข้้า เพื่่�อป้้องกััน
ไม่่ให้้ปลาและสััตว์์น้ำำ��เข้้าสู่่�
กระบวนการผลิิต
นำำ�น้ำำ��เหลืือทิ้้�งจากขั้้�นตอนการรีีด
ตะกอนกลัับมาใช้้ในกระบวนการ
ผลิิตน้ำำ��ประปาใหม่่ เพื่่�อป้้องกััน
การปล่่อยน้ำำ�� เสีียลงสู่่�แม่่น้ำ��ำ ท่่าจีีน
และแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา
ติิดตามผลโครงการ 1 ล้้านกล้้า
สร้้างป่่าต้้นน้ำำ�� ในพื้้�นที่่�ป่่า
เสื่่�อมโทรม อุุทยานแห่่งชาติิ
ทองผาภููมิิ จัังหวััดกาญจนบุุรีี
จััดกิิจกรรมรณรงค์์ส่่งเสริิม
การดููแลอนุุรัักษ์์แม่่น้ำำ��ท่่าจีีน
และคููคลองสาขา

ติิดตามผลโครงการ 1 ล้้านกล้้า
สร้้างป่่าต้้นน้ำำ�� ในพื้้�นที่่�ป่่า
เสื่่�อมโทรม อุุทยานแห่่งชาติิ
ทองผาภููมิิ จัังหวััดกาญจนบุุรีี
ร่่วมกัับ สำำ�นัักบริิหาร
พื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ที่่� 3 กรมอุุทยาน
แห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช
จััดกิิจกรรมรณรงค์์ส่่งเสริิม
การดููแลอนุุรัักษ์์แม่่น้ำำ��ท่่าจีีน
และคููคลองสาขา ร่่วมกัับชมรม
เรารัักแม่่น้ำ��ำ ท่่าจีีน จัังหวััดนครปฐม
และสำำ�นักั งานสิ่่ง� แวดล้้อม ภาคที่่� 5
จััดทำำ�โครงการวิิจััยตะกอน เพื่่�อ
พััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์ ร่่วมกัับ
ศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้า้ นการจััดการ
สารและของเสีียอัันตราย (ศสอ.)
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
จััดทำำ�โครงการวิิจััยตะกอน เพื่่�อ
พััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์ ร่่วมกัับ
คณะสิ่่�งแวดล้้อม มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ และโครงการศึึกษา
วิิจััยและพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อม
แหลมผัักเบี้้�ย อัันเนื่่�องมาจาก
พระราชดำำ�ริิ

ทำำ�การคััดแยกขยะ ออกเป็็น
3 ชนิิด ได้้แก่่ ขยะทั่่�วไป
ขยะ Recycle และขยะเป็็นพิิษ
ทบทวนวััตถุุประสงค์์ด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมของบริิษััทฯ และ
ปฏิิบััติิตามตััวชี้้�วััดที่่�กำำ�หนด
จััดทำำ�แผนงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ดำำ�เนิินการ และรายงานผลการ
ดำำ�เนิินงานแก่่ผู้้�บริิหารอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ
ทำำ�การประเมิินความเสี่่�ยงด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ทำำ�การตรวจติิดตามภายใน
(Internal Audit ISO 14001:2015)
การดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ของบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปตาม
มาตรฐานที่่�กำำ�หนด อย่่างน้้อย
1 ครั้้�งต่่อปีี

ผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2562
อััตราการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ต่่อหน่่วยผลิิตภััณฑ์์ของโรงผลิิต
น้ำำ��ประปาบางเลนและโรงผลิิต
น้ำำ��ประปาปทุุมธานีีลดลง
ร้้อยละ 3.54
การใช้้พลัังงานไฟฟ้้าต่่อหน่่วย
ผลิิตภััณฑ์์ของโรงผลิิตน้ำำ��ประปา
บางเลนและโรงผลิิตน้ำำ��ประปา
ปทุุมธานีีลดลงร้้อยละ 1.71

ผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2562
จััดทำำ�โครงการด้้านการดููแลพื้้�นที่่�
อนุุรัักษ์์หรืือทรััพยากรธรรมชาติิ
จำำ�นวน 3 โครงการ
ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนจากผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียเกี่่�ยวกัับผลกระทบจาก
การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�มีีต่่อพื้้�นที่่�
อนุุรัักษ์์หรืือทรััพยากรธรรมชาติิ

ผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2562
จััดทำำ�โครงการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ร่่วมกัับหน่่วยงานด้า้ นสิ่่ง� แวดล้้อม
ในพื้้�นที่่� จำำ�นวน 6 โครงการ
จำำ�นวนหน่่วยงานภายนอกที่่�ทำำ�
โครงการด้า้ นสิ่่ง� แวดล้้อม ร่่วมกัับ
บริิษััทฯ จำำ�นวน 6 หน่่วยงาน

ผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2562
ผลการตรวจติิดตามภายนอกเป็็น
ไปตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนด
ไม่่มีีการละเมิิดกฎหมายด้้านการ
บริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมของ
บริิษััทฯ
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การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ผลการดำำ�เนิินงานเพื่่�อตอบสนองความต้้องการและความคาดหวัังของผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียในรายงานฉบัับนี้้� เป็็นการดำำ�เนิินงานตลอดปีี 2562
ที่่�บริิษััทฯ จำำ�แนกกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของบริิษััทฯ ออกเป็็น 6 กลุ่่�ม ได้้แก่่ พนัักงาน ผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า คู่่�ค้้า ชุุมชน และหน่่วยงานสิ่่�งแวดล้้อม
ผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย

ความต้้องการ/
ความคาดหวััง

แนวทางการมีีส่่วนร่่วม

ตััวอย่่างการดำำ�เนิินการ
ในรายงาน

ผลลััพธ์์

พนัักงาน

การจ่่ายค่่าตอบแทนและ
สวััสดิิการที่่�เหมาะสม
ความปลอดภััยในการ
ทำำ�งาน
การพััฒนาความรู้้�และ
ศัักยภาพของตนเอง
การแสดงความคิิดเห็็น
และข้้อเสนอแนะ
ความเท่่าเทีียมและ
ความเป็็นธรรม
ความมั่่�นคง และความ
ก้้าวหน้้าในอาชีีพ
สภาพแวดล้้อมที่่�ดีีในการ
ทำำ�งาน

กิิจกรรมผู้้�บริิหารพบพนัักงาน
กิิจกรรมข้้อเสนอแนะ (Kaizen)
การแลกเปลี่่�ยนความรู้้�และ
ประสบการณ์์ในการบริิหาร
จััดการโรงผลิิตน้ำำ��ประปา
การอบรมพััฒนาสมรรถนะของ
บุุคลากรในระดัับผู้้�บริิหารและ
พนัักงาน
กิิจกรรมส่่งเสริิมความปลอดภััย
และสร้้างเสริิมสุุขภาพอนามััยที่่ดี� ี
กิิจกรรมและข่่าวสารด้้านความ
ปลอดภััย
การสื่่�อสารผ่่านช่่องทางต่่างๆ
การรัับฟัังข้้อร้้องเรีียนและ
ข้้อคิิดเห็็นพนัักงาน
การมอบทุุนการศึึกษาแก่่
บุุตรพนัักงาน
จััดวัันเกิิดพนัักงานประจำำ�เดืือน
จััดสถานที่่� พร้้อมเครื่่�อง
ออกกำำ�ลัังกาย
จััดห้้อง Edutainment เพื่่�อการ
พัักผ่่อนหย่่อนใจ

การอบรมให้้ความรู้้�แก่่พนัักงาน
การมอบทุุนการศึึกษาแก่่
บุุตรพนัักงาน
การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
การอบรมด้้านความปลอดภััย
และซ้้อมดัับเพลิิง
การเลืือกตั้้�งคณะกรรมการ
สวััสดิิการ
การจััดงานวัันเกิิดแก่่พนัักงาน
เป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน
การจััดกิิจกรรมด้้านพุุทธศาสนา
แก่่พนัักงาน
การจััดกิิจกรรมสัันทนาการแก่่
พนัักงาน

สถิิติิการเกิิดอุุบััติิเหตุุถึึง
ขั้้�นหยุุดงานเป็็นศููนย์์
จำำ�นวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรม
จำำ�นวน 4,498 ชั่่�วโมง
อััตราพนัักงานลาออก
จาก ปีี 2561 ลดลง
ร้้อยละ 33

ผู้้�ถืือหุ้้�น/
นัักลงทุุน

การมีีผลการดำำ�เนิินงาน
และผลตอบแทนที่่�ดีี
การเติิบโตทางธุุรกิิจ
อย่่างต่่อเนื่่�อง
ธุุรกิิจมีีความมั่่�นคง
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
อย่่างเท่่าเทีียมกััน
การได้้รัับข้้อมููลถููกต้้อง
ครบถ้้วน ทัันต่่อเหตุุการณ์์
มีีระบบการบริิหาร
ความเสี่่�ยง
มีีระบบการตรวจสอบและ
การควบคุุมที่่�ดีี

การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
รายงานประจำำ�ปีี
การรายงานผลการดำำ�เนิินงาน
รายไตรมาส
การจััดกิิจกรรมบริิษััทจดทะเบีียน
พบนัักลงทุุน
การเชิิญนัักลงทุุนเยี่่�ยมชม
กระบวนการผลิิต
การเปิิดเผยข้้อมููลต่่างๆ ผ่่าน
ช่่องทางการสื่่�อสารขององค์์กร
การประชุุมนัักวิิเคราะห์์
หลัักทรััพย์์
ปฏิิบััติิต่่อนัักลงทุุนทั้้�งรายใหญ่่
และรายย่่อยอย่่างเท่่าเทีียมกััน
กำำ�หนดช่่วงเวลาในการเปิิดเผย
ข้้อมููล/เผยแพร่่ข้้อมููลถููกต้้อง
ตามกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อย่่างเท่่าเทีียม

ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
กิิจกรรมบริิษััทจดทะเบีียน
พบนัักลงทุุน
นัักลงทุุนเยี่่�ยมชมกระบวนการ
ผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปาที่่โ� รงผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปา
ปทุุมธานีี
ไม่่พบ/ไม่่รัับนััดนัักลงทุุนหรืือ
นัักวิิเคราะห์์ในช่่วง 14 วััน
ก่่อนที่่�จะมีีการประกาศผลการ
ดำำ�เนิินงาน

ยอดขายสุุทธิิจากการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ
เพิ่่�มขึ้้น� จากปีี 2561
ร้้อยละ 3.65
ติิดรายชื่่�อ “หุ้้�นยั่่�งยืืน”
ปีี 2562 หรืือ Thailand
Sustainability
Investment 2019
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 4
ผลการประเมิินการกำำ�กับั
ดููแลกิิจการที่่�ดีีใน
“ระดัับดีีเลิิศ”
รางวััล ESG 100 ปีี 2562
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 4
รางวััลพระราชทาน
Thailand Corporate
Excellence 2019
สาขาความเป็็นเลิิศในการ
บริิหารจััดการโดยรวม
Tris Rating ลงอัันดัับเครดิิต
องค์์กรและตราสารหนี้้�ของ
บริิษััทฯ ที่่�ระดัับ AAแนวโน้้ม “คงที่่�” (Stable)
ได้้รัับการประเมิินคุุณภาพ
การจััดประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2562
(AGM Checklist) ที่่� 100
คะแนนเต็็ม 6 ปีีต่่อเนื่่�อง
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ผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย

ความต้้องการ/
ความคาดหวััง

แนวทางการมีีส่่วนร่่วม

ตััวอย่่างการดำำ�เนิินการ
ในรายงาน

ผลลััพธ์์

ลููกค้้า

น้ำำ��ประปามีีคุุณภาพตาม
สััญญา มีีปริิมาณพอเพีียง
และมีีความต่่อเนื่่�อง
ได้้รัับข้้อมููลทางเทคนิิค
ของสิินค้้าและบริิการ
อย่่างถููกต้้อง
การปฏิิบััติิตามสััญญา/
ข้้อตกลงอย่่างเป็็นธรรม
สนัับสนุุนกิิจกรรมของ
ลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง

การประชุุมตามวงรอบที่่�ได้้
กำำ�หนดไว้้
การสื่่�อสารผ่่านช่่องทางต่่างๆ
การเข้้าพบเพื่่�อรัับฟัังปััญหาและ
รัับเรื่่�องร้้องเรีียน
การปรัับปรุุงสถานที่่�ทำำ�งานของ
ลููกค้้า
การเชิิญเยี่่ย� มชมกระบวนการผลิิต
การสนัับสนุุนทุุนการศึึกษาแก่่
บุุตรลููกค้้า
ให้้บริิการข้้อมููลคุุณภาพน้ำำ��ดิิบ
คุุณภาพน้ำำ��ประปา และเอกสาร
ต่่างๆ ตามช่่องทางที่่�เหมาะสม
การสนัับสนุุนการวางท่่อ
น้ำำ��ประปาและเพิ่่�มแรงดััน
การเชิิญร่่วมกิิจกรรมกัับบริิษััทฯ
การจััดประชุุมนอกสถานที่่�
การสำำ�รวจความพึึงพอใจ
สนัับสนุุนการอบรมเพิ่่�มศักั ยภาพ
การทำำ�งานแก่่ลููกค้้า

การจััดประชุุมประจำำ�เดืือน
การสนัับสนุุนการวางท่่อ
น้ำำ��ประปาแก่่ กปภ.
การจััดฝึึกอบรมเพิ่่�มทัักษะ
ความรู้้�แก่่ กปภ.
การสนัับสนุุนโครงการยกระดัับ
คุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปา
และชุุมชน
การปรัับปรุุงสถานที่่�ทำำ�งานแก่่
กปภ.
การมอบทุุนการศึึกษาแก่่
บุุตร กปภ.
การจััดกิิจกรรมสัันทนาการแก่่
กปภ.

คะแนนความพึึงพอใจของ
ลููกค้้า ปีี 2562 ร้้อยละ 98.5
ปริิมาณการจ่่ายน้ำำ��ประปา
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2561
ร้้อยละ 3.6
จำำ�นวนผู้้ใ� ช้้น้ำำ�ปร
� ะปาเพิ่่มขึ้้
� น�
จากปีี 2561 ร้้อยละ 3.9
ได้้รัับโล่่ประกาศเกีียรติิคุุณ
จากสถาบัันพััฒนาองค์์กร
ชุุมชน (องค์์กรมหาชน)
กระทรวงการพััฒนาสัังคม
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์

คู่่�ค้้า/
ผู้้�ส่่งมอบ

การปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข
ทางการค้้า
การปฏิิบััติิตามข้้อตกลง
อย่่างเป็็นธรรม
การมีีส่่วนร่่วมในการ
แก้้ไขปััญหาและพััฒนา
ปรัับปรุุงกระบวนการ
ทำำ�งานร่่วมกััน
การส่่งเสริิมและจััด
กิิจกรรมต่่างๆ
ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี

การสื่่�อสารผ่่านช่่องทางต่่างๆ
ข้้อมููลการสื่่�อสารมีีความถููกต้้อง
ชััดเจน
การเยี่่�ยมชมกระบวนการผลิิต
ของคู่่�ค้้า/ผู้้�ส่่งมอบ
การประชุุมหารืือแนวทาง
การปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งาน
การร่่วมแก้้ไขปััญหาของคู่่�ค้้า
การร่่วมกิิจกรรมต่่างๆ

การเยี่่�ยมชมโรงงานผลิิตสารส้้ม
และคลอรีีน
ทำำ�การประเมิิน ESG Audit
คู่่�ค้้ารายสำำ�คััญ
ทบทวนแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของคู่่�ค้้า (Supplier Code of
Conduct)
การประชุุมหารืือเพื่่�อร่่วมแก้้ไข
ปััญหาของคู่่�ค้้า
จััดทำำ�โครงการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
สิินค้้าและบริิการที่่�เป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

ส่่งมอบวััตถุุดิิบให้้ทัันเวลา
ได้้ ร้้อยละ 95
เยี่่�ยมชมคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญ
จำำ�นวน 2 ราย
ทำำ�การประเมิิน ESG Audit
คู่่�ค้้ารายสำำ�คััญ จำำ�นวน
2 ราย
ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนจากคู่่�ค้้า/
ผู้้�ส่่งมอบ

ชุุมชน/
สัังคม

ได้้รัับการสนัับสนุุน
กิิจกรรมที่่�เป็็นประโยชน์์
ต่่อชุุมชน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจโดย
ไม่่สร้้างผลกระทบทางลบ
สู่่�ชุุมชนและสัังคม
ได้้รัับความช่่วยเหลืือและ
มีีส่่วนร่่วมแก้้ปััญหา
ชุุมชนและสัังคม
มีีความโปร่่งใสในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
มีีส่่วนร่่วมในการต่่อต้้าน
การทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�น

การร่่วมประชุุมรัับฟัังความคิิดเห็็น
ชุุมชน
การเชิิญเยี่่ย� มชมกระบวนการผลิิต
การสนทนา พููดคุุย และเยี่่ย� มเยีียน
ชุุมชน
การร่่วมกิิจกรรมกัับหน่่วยงาน
ภาครััฐและเอกชนในการดำำ�เนิิน
กิิจกรรมเพื่่�อสัังคม
การสำำ�รวจความคิิดเห็็นและ
รัับเรื่่�องร้้องเรีียนต่่างๆ
การจััดทำำ�โครงการยกระดัับ
คุุณภาพชีีวิิตและความเป็็นอยู่่�
ของชุุมชน

สนัับสนุุนทุุนการศึึกษาแก่่นักั เรีียน
ในโรงเรีียนที่่�มีีความขาดแคลน
ปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์ของโรงเรีียน
ในพื้้�นที่่�บริิการ
ติิดตั้้�งระบบกรองน้ำำ��แก่่โรงเรีียน
ที่่�มีีความขาดแคลนน้ำำ��ดื่่�ม
สร้้างอาคารเรีียนแก่่โรงเรีียนที่่�มีี
ความขาดแคลน
ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ในการ
ประหยััดน้ำำ�� ประหยััดไฟฟ้้า
แก่่โรงเรีียนและชุุมชน
ผลิิตและสนัับสนุุนน้ำำ��ดื่่�มบรรจุุ
ขวดแก่่ชุุมชน
นำำ�ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากการพััฒนา
ของเสีียมาใช้้ประโยชน์์ต่่อชุุมชน
สนัับสนุุนกิิจกรรมด้้าน
พระพุุทธศาสนาแก่่ชุุมชน
สำำ�รวจความคาดหวัังและ
ความต้้องการของชุุมชน

จำำ�นวนชุุมชนที่่ไ� ด้้รับั ประโยชน์์
จากการดำำ�เนิินงานด้้าน
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ของบริิษััทฯ จำำ�นวน
60 ชุุมชน
จำำ�นวนโครงการหรืือกิิจกรรม
ด้้านความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคมของบริิษััทฯ จำำ�นวน
21 โครงการ
ชุุมชนมีีรายได้จ้ ากการรัับจ้้าง
ผลิิตน้ำำ��ดื่่�มบรรจุุขวด
จำำ�นวน 173,600 บาท
ชุุมชนมีีรายได้้จากการ
รัับจ้้างผลิิตกระเบื้้อ� งดิินเผา
ตกแต่่ง จำำ�นวน 38,520 บาท
ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนจากชุุมชน
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
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ผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย

ความต้้องการ/
ความคาดหวััง

แนวทางการมีีส่่วนร่่วม

ตััวอย่่างการดำำ�เนิินการ
ในรายงาน

ผลลััพธ์์

หน่่วยงาน
สิ่่�งแวดล้้อม

บริิษััทฯ มีีส่่วนร่่วมในการ
อนุุรัักษ์์พลัังงานและ
สิ่่�งแวดล้้อม
การดำำ�เนิินธุุรกิิจโดย
ไม่่สร้้างผลกระทบเชิิง
ลบสู่่�สิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทฯ มีีส่่วนร่่วมในการ
แก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม

จััดทำำ�โครงการ/กิิจกรรมอนุุรัักษ์์
พลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อมภาย
ในองค์์กร
จััดทำำ�โครงการ/กิิจกรรมอนุุรัักษ์์
และแก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม
ภายนอกองค์์กร
เผยแพร่่และประชาสััมพัันธ์์
โครงการ/กิิจกรรมอนุุรัักษ์์
สิ่่�งแวดล้้อม
ประชุุม พููดคุุย กัับหน่่วยงาน
ด้า้ นสิ่่ง� แวดล้้อม เพื่่�อหาแนวทาง
แก้้ไขปััญหาร่่วมกััน
จััดกิิจกรรมร่่วมกัับหน่่วยงาน
ภาครััฐและเอกชนในการดำำ�เนิิน
กิิจกรรมเพื่่�อดููแลสิ่่�งแวดล้้อม

จััดทำ�ำ ตะแกรงปิิดบริิเวณด้า้ นหน้้า
ท่่อสููบน้ำำ��ดิิบเข้้า เพื่่�อป้้องกััน
ไม่่ให้้ปลาและสััตว์์น้ำำ��เข้้าสู่่�
กระบวนการผลิิต
นำำ�น้ำำ��เหลืือทิ้้�งจากขั้้�นตอนการรีีด
ตะกอนกลัับมาใช้้ในกระบวนการ
ผลิิตน้ำำ��ประปาใหม่่
จััดทำ�ำ โครงการจััดซื้้อ� จััดจ้้างสิินค้้า
และบริิการที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม
จััดทำำ�โครงการ Solar Rooftop
บนหลัังคาถัังเก็็บน้ำำ�� ใสของบริิษัทั ฯ
ทำำ�การคััดแยกขยะ
ดำำ�เนิินงานตามมาตรฐานที่่�ได้้รัับ
การรัับรองด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ISO 14001:2015
จััดทำำ�โครงการปุ๋๋�ยหมัักจาก
ส่่วนผสมของตะกอนผสมกัับ
ขยะสด
จััดทำำ�โครงการวิิจััยตะกอนเพื่่�อ
พััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์
รณรงค์์และให้้ความรู้้�ด้้านการ
อนุุรัักษ์์น้ำำ��และอนุุรัักษ์์ไฟฟ้้าแก่่
พนัักงานและชุุมชน
ติิดตามผลโครงการ 1 ล้้านกล้้า
สร้้างป่่าต้้นน้ำำ��
จััดกิจิ กรรมรณรงค์์ส่ง่ เสริิมการดููแล
อนุุรัักษ์์แม่่น้ำำ��ท่่าจีีนและคููคลอง
สาขา

อััตราการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกต่่อหน่่วยผลิิตภััณฑ์์
ของโรงผลิิตน้ำำ��ประปา
บางเลนและโรงผลิิต
น้ำำ��ประปาปทุุมธานีีลดลง
ร้้อยละ 3.54
การใช้้พลัังงานไฟฟ้้าต่่อ
หน่่วยผลิิตภััณฑ์์ของ
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน
และโรงผลิิตน้ำำ��ประปา
ปทุุมธานีีลดลงร้้อยละ 1.71
ปริิมาณตะกอนนำำ�มา
พััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์
และใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์
ต่่อสัังคม จำำ�นวน 10 ตััน
จำำ�นวนชุุมชนที่่�ได้้รัับ
ประโยชน์์จากผลิิตภััณฑ์์
ที่่�พััฒนาจากตะกอน
จำำ�นวน 2 ชุุมชน ได้้แก่่
โรงเรีียนวััดราษฎร์์ธรรมาราม
ตำำ�บลนาโคก
อำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร
จัังหวััดสมุุทรสาคร
และโรงงานดาวคู่่�อิิฐ
อ่่างทอง จัังหวััดอ่่างทอง
ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนจากผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียเกี่่�ยวกัับ
ผลกระทบเชิิงลบด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมของบริิษััทฯ

คุุณบุุญช่่วย ตั้้�งวััฒนศิิริกุิ ุล

คุุณสะอาด จงดีี

“มีีความมั่่�นใจใน บริิษัทั ทีีทีดัี บั บลิิว จำำ�กัดั (มหาชน)
เนื่่�องจากมีีคณะกรรมการบริิษััทที่่�บริิหารงานที่่�ดีี
มีีความโปร่่งใสในการเปิิดเผยข้อ้ มููล ดำำ�เนิินการผลิิต
น้ำำ�ปร
� ะปาที่่มี� คุุณ
ี ภาพ และมีีอัตั ราผลตอบแทนจาก
กำำ�ไรที่่�ดีีอย่่างสม่ำำ��เสมอ นอกจากนี้้�บริิษััทยัังใส่่ใจ
ดููแลสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม อีีกด้้วย”

“ทีีทีดัี บั บลิิว มีีกระบวนการผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปาที่่�ทันั สมััย
จึึงทำำ � ให้้น้ำำ � �ปร ะปาที่่� ไ ด้้สะอาดตามมาตรฐาน
อุุตสาหกรรม ทำำ�ให้้ประชาชนที่่ใ� ช้้น้ำำ�� มีีความพึึงพอใจ
ต่่อคุุณภาพน้ำำ��ประปา”

คุุณปนััดดา ปลั่่�งกลาง

ผู้้�จััดการส่่วนวางแผน
ผู้้�ถืือหุ้้�น
และกลยุุทธ์์
บริิษััท ทีีทีีดัับบลิิว จำำ�กััด (มหาชน)

“…ทำำ�งานที่่�ทีีทีีดัับบลิิวมา 15 ปีี แล้้ว ทีีทีีดัับบลิิว
เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในชีีวิติ ประจำำ�วันั เป็็นเหมืือนครอบครััว
เดีียวกััน ทำำ�งานร่่วมกััน ร่่วมทุุกร่่วมสุุขฝ่่าฟัันอุุปสรรค
ร่่วมกััน พนัักงานและผู้้�บริิหารไม่่ทิ้้�งกััน…”

คุุณปััณวััจน์์ ฉััตรดำำ�รงค์์ศัักดิ์์� คุุณนริิสรา พ่่วงกองนะ

ผู้้�ช่่วยหััวหน้้าแผนกฝ่่ายขาย
ผู้้�อำำ�นวยการ
กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์คลออััลคาไล
โรงเรีียนวััดราษฎร์์ธรรมาราม
ธุุรกิิจเคมีีภััณฑ์์
บริิษััท ไทยอาซาฮีีเคมีีภััณฑ์์ จำำ�กััด

“ในฐานะผู้้ร่� ว่ มธุุรกิิจ เรามีีการจััดประชุุม เป็็นประจำำ�
ทุุกเดืือนเพื่่�อแบ่่งปัันความรู้้�และ เพื่่�อนำำ�มาพััฒนา
กระบวนการผลิิตของเราและจััดให้้มีีการซัักซ้้อม
การจััดการเหตุุการณ์์สารเคมีีรั่่ว� ไหลเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
เพื่่�อให้้เกิิดความปลอดภััยในการทำำ�งาน”

“บริิษัทั ฯ สนัับสนุุนและพััฒนาโครงการพััฒนาชุุมชน
ที่่�หลากหลาย เช่่น โครงการสนัับสนุุนทุุนการศึึกษา
โครงการก่่อสร้้างอาคารเรีียน โครงการสนัับสนุุนน้ำำ�ดื่่
� ม�
บรรจุุขวด และโครงการนำำ�ดิินตะกอนมาใช้้ผลิิต
ปุ๋๋ย� หมััก และอิิฐก่่อสร้้าง เป็็นต้้น โครงการเหล่่านี้้ช่� ว่ ย
พััฒนาเศรษฐกิิจและคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชน และ
เป็็นพื้น�้ ฐานสำำ�คัญ
ั ที่่�จะช่่วยให้้ชุุมชนสามารถเติิบโต
ได้้อย่่างยั่่�งยืืน”

ผู้้�จััดการการประปา
ส่่วนภููมิิภาค สาขาสามพราน

ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์
เด่่นศิิริิ ทองนพคุุณ

เลขาธิิการชมรมเรารัักแม่่น้ำำ�ท่่
� าจีีน
นครปฐม

“หลัังจากที่่�ทำำ�โครงการร่่วมกัับบริิษััททีีทีีดัับบลิิว
ทำำ�ให้้รู้้ว่� า่ บริิษัทั มีีความตั้้�งใจที่่จ� ะอนุุรัักษ์แ์ ละพััฒนา
แม่่น้ำำ��ท่่าจีีนเพื่่�อให้้แม่่น้ำำ��สายนี้้�สวยงามอยู่่�คู่่�กัับ
ชุุมชนจัังหวััดนครปฐมต่่อไป ”
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ผูนำภาคเอกชนในการ
ดำเนินธุรกิจน้ำประปา
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี�
การบริิหารจััดการธุุรกิิจโดยมีีการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีเี ป็็นปััจจััย
สำำ�คััญ ที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงการมีีระบบบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
เป็็นธรรม โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งจะช่่วยสร้้างความเชื่่�อมั่่�นและความมั่่�นใจต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
นัักลงทุุน ผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียและผู้้เ� กี่่ย� วข้้องทุุกฝ่่าย อีีกทั้้ง� การกำำ�กับั ดููแล
กิิจการที่่�ดีี จะนำำ�ไปสู่่�การเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน ทั้้ง� ทางการเงิิน การลงทุุนและ
ความสามารถในการแข่่งขััน
คณะกรรมการบริิษัทั ได้มี้ กี ารควบคุุมดููแลให้้บริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ภายใต้้หลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย (ตลท.) หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััท
จดทะเบีียนปีี 2560 (CG Code) ของคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ระเบีียบปฏิิบััติิคณะกรรมการกำำ�กัับ
ตลาดทุุน และสอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับบริิษััท
จดทะเบีียน ตามหลัักเกณฑ์์ ASEAN Corporate Governance Scorecard
(ASEAN CG Scorecard) โดยมีีคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลให้้การ
กำำ�กัับดููแลกิิจการให้้ทััดเทีียมมาตรฐานสากลอย่่างต่่อเนื่่�อง สร้้างระบบ
การบริิหารงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และการเติิบโตทางธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
อีีกทั้้�งเป็็นการส่่งเสริิมการปฏิิบััติิงานเพื่่�อให้้บรรลุุวิิสััยทััศน์์ของบริิษััทฯ
ที่่� จ ะเป็็ น บริิ ษัั ทชั้้ � น นำำ �ข องประเทศในการดำำ�เนิิน ธุุรกิิจเกี่ ่�ย วกัับน้ำำ��
พลัังงาน และสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทฯ กำำ�หนดเป้้าหมายการดำำ�เนิินงานด้้านการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีอย่่างชััดเจน เพื่่�อให้้เป็็นไปตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิตาม
หลัักบรรษััทภิิบาลที่่�กำำ�หนดไว้้ รวมทั้้�งเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ
ปลููกจิิตสำำ�นึึกแก่่กรรมการ ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับ เพื่่�อส่่งเสริิม
ให้้เกิิดเป็็นวััฒนธรรมองค์์กร

คณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล

ฝ่่ายจััดการ
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1. เพื่่�อส่่งเสริิมให้้การปฏิิบัติั งิ านภายในองค์์กรเป็็นไปด้้วยความ
โปร่่งใส น่่าเชื่่�อถืือ มีีประสิิทธิิภาพ เป็็นไปตามหลัักบรรษััทภิิบาล
2. เพื่่�อส่่งเสริิมให้้บุุคลากรทุุกระดัับภายในองค์์กรมีีความรู้้ค� วาม
เข้้าใจในเรื่่อ� งการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี และมีีส่ว่ นร่่วมในการทำำ�กิจิ กรรม
ร่่วมกััน เพื่่�อปลููกจิิตสำำ�นึึกและสนัับสนุุนให้้เกิิดเป็็นวััฒนธรรมของ
องค์์กร

ลัักษณะการดำำ�เนิินงาน

คณะกรรมการบริิษัทั ได้้จััดทำ�ำ นโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการเป็็น
ลายลัักษณ์อั์ กษร
ั ไว้้เป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินการ บทบาทหน้้าที่่�ให้้แก่่
คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััทฯ รวมถึึงได้้จััดทำำ�คู่่�มืือ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยยึึด
หลัักเกณฑ์์และแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี ของการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีมาตั้้�งแต่่
ปีี 2549 กำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน ปฏิิบััติิตามคู่่�มืือกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และได้้เผยแพร่่ใน
เว็็บไซต์์บริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลจะมีีการทบทวน
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยได้้ให้้ความสำำ�คััญ
ในการบริิหารจััดการต่่างๆ ทั้้ง� ด้้าน การกำำ�หนดนโยบายที่่ใ� ห้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับผู้้มี� ส่ี ว่ นได้ส่้ ว่ นเสีียทุุกภาคส่่วน การรัักษาความเชื่่อ� มั่่น� ของสาธารณชน
การปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยคำำ�นึึงถึึง
การรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม การใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีคุุณภาพ การเสริิมสร้้าง
ขวััญและกำำ�ลัังใจของพนัักงาน รวมทั้้�งความปลอดภััยและสุุขอนามััย
ของพนัักงาน

กำำ�กัับดููแลให้้มีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ให้้คำำ�ปรึึกษาและกลั่่�นกรองเรื่่�องการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทฯ
ก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััท
ให้้ความรู้้�ความเข้้าใจแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในเรื่่�องบรรษััทภิิบาล
จััดให้้มีีกิิจกรรมเพื่่�อการส่่งเสริิมบรรษััทภิิบาล
รายงานการดำำ�เนิินการด้้านบรรษััทภิิบาล เสนอคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล

โครงสร้้างคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล ประกอบด้้วยกรรมการ จำำ�นวน 4 ท่่าน ดัังนี้้�
รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1. นายสมนึึก ชััยเดชสุุริิยะ

ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล

2. นายไพรััช เมฆอาภรณ์์

กรรมการบรรษััทภิิบาล

3. ดร. ภััทรุุตม์์ ทรรทรานนท์์

กรรมการบรรษััทภิิบาล

4. นางสาววลััยณััฐ ตรีีวิิศวเวทย์์

กรรมการบรรษััทภิิบาล และเลขานุุการ

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
บริิษััท

1. เสนอแนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีต่ี อ่ คณะกรรมการ

2.	กำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริิหาร คณะอนุุกรรมการต่่างๆ และฝ่่ายบริิหารเพื่่�อให้้เป็็นไปตาม
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
3.	ทบทวนแนวปฏิิ บั ั ติ ิ ด้ ้ า นการกำำ �กั ั บ ดููแลกิิ จ การที่่� ดี ี โดย
เปรีียบเทีียบกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของมาตรฐานสากลและ
ของตลาดหลัักทรัพย์
ั แ์ ห่่งประเทศไทย และเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั
เพื่่�อพิิจารณาปรัับปรุุงให้้ทัันสมััยอย่่างสม่ำำ��เสมอ
4.	มอบนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีใี ห้้คณะทำำ�งานการกำำ�กับั
ดููแลกิิจการที่่�ดีขี องบริิษัทั ฯ และรายงานผลการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีต่ี อ่
คณะกรรมการบริิษััท
5. มีีอำ�ำ นาจในการเชิิญบุุคคลภายนอกที่่�มีคี วามรู้้ค� วามเชี่่ย� วชาญ
เป็็นที่่�ปรึึกษาและเข้้าร่่วมประชุุมได้้ด้้วยค่่าใช้้จ่่ายของบริิษััทฯ
6.	ปฏิิบัติั หน้้
ิ าที่่อื่่� น� ตามที่่�ได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษัทั

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

1. คณะกรรมการบริิษััทมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มแก่่กิิจการ
ของบริิษััทฯ ในระยะยาว โดยจะกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานด้้วยความ
รอบคอบ และระมััดระวัังตามกำำ�ลัังความสามารถ เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์
สููงสุุดต่่อผู้้ถื� อื หุ้้น� และผู้้มี� ส่ี ว่ นได้ส่้ ว่ นเสีีย พร้้อมกำำ�กับั ดููแลมิิให้้เกิิดปัญ
ั หา
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ โดยรัับผิิดชอบต่่อการตััดสิินใจและ
การกระทำำ�ในฐานะกรรมการของคณะกรรมการบริิษััท
2. คณะกรรมการบริิษัทั จะปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้ถื� อื หุ้้น� และผู้้มี� ส่ี ว่ นได้ส่้ ว่ นเสีีย
อย่่างเท่่าเทีียมกัันด้้วยความเป็็นธรรมต่่อทุุกฝ่่าย
3. คณะกรรมการบริิษััท จะดำำ�เนิินงานด้้วยความโปร่่งใส และ
ตรวจสอบได้้ โดยจะเปิิดเผยข้้อมููลแก่่ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่ายอย่่างถููกต้้อง
ครบถ้้วน และทัันเวลา
4. คณะกรรมการบริิษััท จะดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงความเสี่่�ยง
อยู่่�เสมอ โดยจะดำำ�เนิินการให้้มีีการควบคุุม และบริิหารความเสี่่�ยง
อย่่างเหมาะสม
5. คณะกรรมการบริิษัทั จะจััดให้้มีีจรรยาบรรณในการปฏิิบัติั งิ าน
สำำ�หรัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน โดยคณะกรรมการบริิษััท
จัักต้้องเป็็นตััวอย่่างเกี่่�ยวกัับจรรยาบรรณ รวมถึึงปฏิิบััติิตนให้้เป็็น
แบบอย่่างที่่�ดีีแก่่ผู้้�บริิหาร และพนัักงานตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ของบริิษััทฯ

6. คณะกรรมการบริิษัทั ต้้องจััดให้้มีีการประเมิินผลตนเองรายปีี
เป็็นประจำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ของคณะกรรมการ

การติิดตามการปฏิิบััติิตามนโยบาย
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ตลท.) ได้้จััดให้้มีี “หลัักการ
กำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีสำี �หรั
ำ บั บริิษัทั จดทะเบีียน ปีี 2555” ซึ่่ง� ต่่อมาสำำ�นักั งาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ได้้ออก
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 (CG
Code) มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่เดืือนมีีนาคม 2560 โดยบริิษััทฯ ได้้นำำ�
หลัักปฏิิบััติิ 8 ข้้อมาปรัับเพื่่�อดำำ�เนิินการให้้สอดคล้้องกัับการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี ดัังนี้้�

หลัักปฏิิบััติิ 1		
ตระหนัักถึึงบทบาทและความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการใน
ฐานะผู้้�นำำ�องค์์กรที่่�สร้้างคุุณค่่า ให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน
คณะกรรมการบริิษััท ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากผู้้�ถืือหุ้้�นให้้มีีหน้้าที่่�
รัับผิิดชอบการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ทั้้�งหมดซึ่่�งรวมถึึงการสั่่�งการ
การอนุุมััติิ และติิดตามดููแลให้้มีีการนำำ�กลยุุทธ์์ของบริิษััทฯ ไปปฏิิบััติิ
ตลอดจนการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ความเสี่่�ยง ความมั่่�นคงทางการเงิิน
รวมถึึงโครงสร้้างองค์์กร
หลัักปฏิิบััติิ 2
กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการที่่�เป็็นไปเพื่่�อ
ความยั่่�งยืืน
คณะกรรมการบริิษััท กำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทฯ มีีวััตถุุประสงค์์และ
เป้้าหมายหลัักของกิิจการที่่�เป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืน ซึ่่ง� บริิษัทั ฯ มีีวิสัิ ยั ทััศน์์
ที่่จ� ะเป็็นบริิษัทชั้้
ั น� นำำ�ของประเทศในการดำำ�เนิินธุุรกิิจเกี่่ย� วกัับน้ำำ�� พลัังงาน
และสิ่่�งแวดล้้อม และมีีการขยายการลงทุุนในธุุรกิิจน้ำำ�� ให้้ครบวงจร เพื่่�อ
สร้้างการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อ� งและยั่่ง� ยืืนให้้แก่่องค์์กร พร้้อมทั้้�งรัับผิิดชอบ
ต่่อชุุมชน สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียควบคู่่�ไปพร้้อมกััน
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หลัักปฏิิบััติิ 3
เสริิมสร้้างคณะกรรมการที่่มีี� ประสิิทธิิผล
บริิษัทั ฯ กำำ�หนดโครงสร้้างคณะกรรมการให้้สอดคล้้องกัับกฎหมาย
บริิษััทมหาชน จำำ�กััด และหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััท
จดทะเบีียน ปีี 2560 ของ ก.ล.ต. ทั้้ง� ในเรื่่อ� งขนาดองค์์ประกอบและสััดส่่วน
กรรมการที่่�เป็็นอิิสระ ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วยกรรมการ
ไม่่น้้อยกว่่า 5 คน และไม่่เกิินกว่่า 12 คน และกำำ�หนดสััดส่่วนกรรมการ
อิิสระให้้มีีจำำ�นวน 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งคณะ ในปีี 2562
คณะกรรมการบริิษััทที่่�ประกอบด้้วยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิทั้้�งสิ้้�น 12 คน โดยมีี
กรรมการที่่�เป็็นกรรมการอิิสระจำำ�นวน 4 คน คิิดเป็็น 1 ใน 3 ของจำำ�นวน
กรรมการทั้้�งหมด อนึ่่ง� กรรมการอิิสระไม่่มีส่ี ว่ นร่่วมในการบริิหาร รวมถึึง
ไม่่ได้้เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ และกรรมการอิิสระ 3 จาก 4 คน ยัังดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งเป็็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีีประธานคณะกรรมการ
เป็็นกรรมการอิิสระ
คณะกรรมการบริิษััท มอบหมายให้้คณะกรรมการสรรหาและ
กำำ�หนดค่่าตอบแทน เป็็นผู้้ทำ� �หน้้
ำ าที่่กำ� �ห
ำ นดหลัักเกณฑ์์และวิิธีกี ารสรรหา
บุุคคล เพื่่� อ ดำำ �ร งตำำ � แหน่่ ง คณะกรรมการบริิ ษั ั ท ให้้สอดคล้้องกัั บ
องค์์ประกอบที่่กำ� �ห
ำ นดไว้้ รวมทั้้�งพิิจารณาค่่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อย เพื่่�อนำำ�เสนอยัังคณะกรรมการบริิษััท
พิิจารณาเห็็นชอบในเบื้้อ� งต้้นก่่อนนำำ�เสนอผู้้ถื� อื หุ้้น� อนุุมััติิ โดยมีีหลักั เกณฑ์์
การจ่่ายค่่าตอบแทนโดยคำำ�นึึงถึึงความเหมาะสม เพีียงพอ เป็็นธรรม
สามารถจููงใจ และรัักษากรรมการที่่�มีคุุณ
ี ภาพไว้้ได้้ และต้้องสอดคล้้อง
กัับผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นและต้้องไม่่สููงเกิินไปจนทำำ�ให้้กรรมการ
ขาดความเป็็นอิิสระ
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สรรหาและพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงและการบริิหารบุุคลากร
คณะกรรมการบริิษััท มอบหมายให้้คณะกรรมการสรรหาและ
กำำ�หนดค่่าตอบแทน เป็็นผู้้ทำ� �หน้้
ำ าที่่กำ� �ห
ำ นดหลัักเกณฑ์์ และวิิธีกี ารสรรหา
บุุคคลเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ กรรมการผู้้�จััดการ ผู้้�บริิหารสููงสุุด
บริิษััทในเครืือ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีการสรรหาผู้้�บริิหารระดัับสููงให้้มีีความรู้้�
ทัักษะ ประสบการณ์์ คุุณลัักษณะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการขัับเคลื่่�อนองค์์กรไปสู่่�
เป้้าหมาย
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ส่่งเสริิมนวััตกรรมและการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
คณะกรรมการบริิษััท ให้้ความสำำ�คััญและสนัับสนุุนการสร้้าง
นวััตกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดมููลค่่าแก่่ธุุรกิิจ โดยกำำ�หนดให้้บริิษััทฯ เพิ่่�มขีีด
ความสามารถในการแข่่งขัันด้้วยเทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่�ทัันสมััย
และการใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีคุุณค่่า ตามแผนการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อให้้
ทุุกฝ่่ายในองค์์กรได้้ดำำ�เนิินการสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมาย
และแผนกลยุุทธ์์ของบริิษััทฯ
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ดููแลให้้มีีระบบการบริิหารความเสี่่ย� งและการควบคุุมภายในที่่เ� หมาะสม
บริิษััทฯ มีีหน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยง ภายใต้้การกำำ�กัับดููแล
ของฝ่่ายตรวจสอบภายใน ซึ่่�งจะประสานงานร่่วมกัับฝ่่ายตรวจสอบที่่�มีี
ความเป็็นอิิสระจากภายนอก ในการปฏิิบัติั หน้้
ิ าที่่เ� ป็็นผู้้รั� บั ผิิดชอบในการ
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พััฒนาและสอบทานประสิิทธิภิ าพ ถึึงความเพีียงพอของระบบการบริิหาร
ความเสี่่�ยง และการควบคุุมภายใน พร้้อมทั้้�งรายงานยัังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และเปิิดเผยรายงานการสอบทานไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี
นโยบายด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการบริิษััทจััดให้้บริิษััทฯ มีีระบบบริิหารความเสี่่�ยงที่่�
เกี่่�ยวข้้องทุุกด้้าน ครอบคลุุมปััจจััยความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิสััยทััศน์์
เป้้าหมาย กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ การเงิิน การผลิิต และการปฏิิบัติั กิ ารด้้านอื่่น� ๆ
พิิจารณาถึึงโอกาสที่่�จะเกิิดและระดัับความรุุนแรงของผลกระทบ กำำ�หนด
มาตรการในการป้้องกัันแก้้ไขและผู้้รั� ับผิิดชอบที่่�ชััดเจน รวมทั้้�งกำำ�หนด
มาตรการในการรายงานและการติิดตามประเมิินผล โดยได้้จััดให้้มีี
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารความเสี่่ย� งในระดัับจััดการซึ่่ง� มีีหน้้าที่่�นำ�ำ เสนอแผนงาน
และผลการปฏิิบััติิตามแผนต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงเป็็น
ประจำำ� และให้้รายงานต่่อคณะคณะกรรมการบริิษััททุุกไตรมาส โดยมีี
การทบทวนระบบหรืือประเมิินประสิิทธิิผลของการจััดการความเสี่่�ยง
อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง และในทุุกๆ ระยะเวลาที่่�พบว่่าระดัับความเสี่่�ยงมีี
การเปลี่่�ยนแปลง
นโยบายด้้านการควบคุุมภายใน
คณะกรรมการบริิษััทจััดให้้บริิษััทฯ มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�
ครอบคลุุมทุุกด้้านทั้้ง� ด้้านการเงิิน การปฏิิบัติั งิ าน การดำำ�เนิินการให้้เป็็นไป
ตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ ระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง และจััดให้้มีีกลไกการ
ตรวจสอบและถ่่วงดุุลที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เพีียงพอ ในการปกป้้องรัักษา
และดููแลเงิินลงทุุนของผู้้ถื� อื หุ้้น� และสิินทรััพย์ข์ องบริิษัทั ฯ อยู่่�เสมอ จััดให้้
มีีการกำำ�หนดลำำ�ดับั ชั้้น� ของอำำ�นาจอนุุมััติแิ ละความรัับผิิดชอบของผู้้บ� ริิหาร
และพนัักงานที่่�มีีการตรวจสอบและถ่่วงดุุลในตััว กำำ�หนดระเบีียบการ
ปฏิิบัติั งิ านอย่่างเป็็นลายลัักษณ์อั์ กษร
ั มีีหน่ว่ ยงานตรวจสอบภายในที่่เ� ป็็น
อิิสระ รายงานตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบการ
ปฏิิบัติั งิ านของทุุกหน่่วยงานทั้้�งหน่่วยงานธุุรกิิจและหน่่วยงานสนัับสนุุน
ให้้เป็็นไปตามระเบีียบที่่�วางไว้้
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รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล
บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการเปิิดเผยข้้อมููลที่่ถููกต้้
� องตามกำำ�หนด
ของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี นอกจากนี้้�ยัังสร้้างช่่องทางการ
เปิิดเผยข้้อมููลที่่�หลากหลาย เพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่ายสามารถ
เข้้าถึึงข้้อมููลได้้โดยง่่าย รณรงค์์ให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
ตระหนัั กถึึ งความสำำ �คั ั ญ ของการเปิิ ด เผยข้้ อ มููลและความโปร่่ ง ใส
ในการดำำ�เนิินงานและสร้้างกลไก ในการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนที่่�เหมาะสม
และเป็็นธรรมสำำ�หรัับผู้้�ร้้องเรีียนและผู้้�ถููกร้้องเรีียนไว้้ในจรรยาบรรณ
ทางธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ
บริิษัทั ฯ มอบหมายให้้ฝ่่ายกิิจการองค์์กรและส่่วนนัักลงทุุนสััมพันั ธ์์
ทำำ�หน้้าที่่� เผยแพร่่ข้้อมููลองค์์กร ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลทั่่�วไป
ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ สถาบัันจััดอัันดัับความ
น่่าเชื่่�อถืือในการลงทุุน และหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผ่่านทาง
ช่่องทางต่่างๆ ได้้แก่่ การรายงานต่่อ ตลท. / ก.ล.ต. และเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ
ในหััวข้้อ “นัักลงทุุนสััมพัันธ์์” เพื่่�อให้้ผู้้�สนใจสามารถศึึกษาข้้อมููลได้้โดย
สะดวก

กรณีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีข้้อสงสััยและ
ต้้องการสอบถาม สามารถติิ ดต่ ่ อ มายัั ง ส่่ ว นนัั ก ลงทุุนสัั มพั ั น ธ์์
โทรศััพท์์ 0-2019-9490-3 ต่่อ 1108, 1110 อีีเมล์์: IR@ttwplc.com
หรืือผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษััท www.ttwplc.com
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สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมและการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของผู้้�ถืือหุ้้�น และอำำ�นวย
ความสะดวกในการใช้้สิิทธิขิ องผู้้ถื� อื หุ้้น� โดยตลอด ได้้แก่่ การซื้้�อขายหรืือ
การโอนหุ้้�น การมีีส่่วนแบ่่งในกำำ�ไรของบริิษััทฯ การได้้รัับข้้อมููลข่่าวสาร
อย่่างเพีียงพอผ่่านทางช่่องทางและเวลาที่่�เหมาะสม การเข้้าร่่วมประชุุม
เพื่่�อใช้้สิิทธิิออกเสีียงในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น การเลืือกตั้้�งหรืือถอดถอน
กรรมการ รวมถึึงการได้้รับั ข้้อมููลข่่าวสารเกี่่ย� วกัับการเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ
ของบริิษััทฯ อย่่างเพีียงพอเพื่่�อประกอบการตััดสิินใจ
บริิษัทั ฯ มีีนโยบายส่่งเสริิมให้้ผู้้ถื� อื หุ้้น� ทุุกรายเข้า้ ร่่วมประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น�
เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถใช้้สิิทธิิในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
โดยบริิษัทั ฯ กำำ�หนดให้้มีีการประชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้้น� ปีีละครั้้ง� ภายในเวลา
4 เดืือนนัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดรอบปีีบััญชีีของบริิษััทฯ และในกรณีีที่่�มีีความ
จำำ�เป็็นเร่่งด่่วนต้้องเสนอวาระเป็็นกรณีีพิิเศษ ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�กระทบหรืือ
เกี่่�ยวข้้องกัับผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือเกี่่�ยวข้้องกัับเงื่่�อนไข หรืือ
กฎเกณฑ์์ กฎหมาย ที่่ใ� ช้้บัังคัับที่่ต้้� องได้้รับั การอนุุมััติจิ ากผู้้ถื� อื หุ้้น� บริิษัทั ฯ
จะเชิิญประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นกรณีีไป โดยบริิษััทฯ จะบัันทึึกมติิ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างถููกต้้อง และเผยแพร่่ต่่อสาธารณะผ่่านช่่องทาง
ตลท. และเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ

คู่่�มืือการกำำ�กัับดููแลกิิจการและจรรยาบรรณในการ
ดำำ�เนิินธุรุ กิิจ

บริิษัทั ฯ ทำำ�การปรัับปรุุงคู่่�มือื การกำำ�กับั ดููแลกิิจการและจรรยาบรรณ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อปรัับปรุุงให้้สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการตามหลัักเกณฑ์์ CGR (Corporate Governance Report of Thai
Listed Companies) ที่่มี� คี วามทัันสมััยเป็็นปััจจุุบัันและมีีความเป็็นสากล
ทั้้�งนี้้� คู่่�มืือการกำำ�กัับดููแลกิิจการฯนี้้� บริิษััทฯ จััดพิิมพ์์มาแล้้ว 2 ครั้้�ง
ครั้้�งแรก เมื่่�อวัันที่่� 10 สิิงหาคม 2549 ครั้้�งที่่� 2 เมื่่�อวัันที่่� 30 มิิถุุนายน
2553 โดยมีีประเด็็นสำำ�คััญ ดัังนี้้�
1. ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
1.1 ผู้้บ� ริิหารและพนัักงานทุุกคนควรหลีีกเลี่่ย� งการกระทำำ�ที่่มี� ี
ความขััดแย้้งระหว่่างผลประโยชน์์ส่่วนตััวของพนัักงาน
และผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ ในการติิดต่่อกัับคู่่�ค้้าและ
บุุคคลอื่่�น
1.2 ผู้้บ� ริิหารและพนัักงานจะไม่่นำ�ำ ข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของ
บริิษัทั ฯ ไปเปิิดเผยต่่อบุุคคลอื่่น� ๆ ในระหว่่างที่่�อยู่่�ในการ
จ้้างของบริิษััทฯ หรืือเมื่่�อออกจากการจ้้างของบริิษััทฯ
แล้้ว โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตที่่�ถููกต้้องจากบริิษััทฯ
1.3 	การที่่�ผู้บ�้ ริิหารหรืือพนัักงานไปเป็็นกรรมการหรืือที่่ปรึึกษ
�
า
ในบริิษัทอื่่
ั น� ๆ หรืือองค์์กรสมาคมทางธุุรกิิจอื่่น� ไม่่ว่า่ จะ
กระทำำ�ในนามของบริิษัทั ฯ หรืือไม่่ก็ต็ าม จะต้้องไม่่ขัดต่
ั อ่
ประโยชน์์และการประกอบหน้้าที่่โ� ดยตรง รวมทั้้�งต้้องได้้รับั
การอนุุมััติิจากบริิษััทฯ ตามระเบีียบของบริิษััทฯ ก่่อน

1.4 ในกรณีีที่่�ผู้้�บริิหารหรืือพนัักงานและบุุคคลในครอบครััว
เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมหรืือเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นในกิิจการใด ๆ ซึ่่�งอาจ
มีีผลประโยชน์์หรืือก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางธุุรกิิจต่่อ
บริิษัทั ฯ จะต้้องแจ้้งให้้บริิษัทั ฯ ทราบเป็็นลายลัักษณ์อั์ กษร
ั
1.5 ในกรณีีที่่เ� กิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ขึ้้น� อัันเนื่่�อง
มาจากเหตุุการณ์์ในขณะนั้้�น โดยไม่่ได้้เป็็นความตั้้�งใจ
ของผู้้�บริิหาร หรืือพนัักงาน และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง หาก
บุุคคลดัังกล่่าวทราบว่่าตนตกอยู่่�ในสภาวการณ์์ดังั กล่่าว
ให้้รีีบแจ้้งเหตุุการณ์์ดังั กล่่าวแก่่ผู้บั�้ งั คัับบััญชาตามลำำ�ดับั ชั้้น�
ทราบโดยทัันทีี เพื่่�อขอแนวทางแก้้ไขต่่อไป
2. การสรรหาคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนจะพิิจารณาจาก
รายชื่่�อที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอตามที่่�บริิษััทฯ ให้้สิิทธิิแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในการเสนอชื่่�อ
กรรมการ และจากทำำ�เนีียบกรรมการของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (IOD) คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็น
ผู้้พิ� จิ ารณากลั่่�นกรองบุุคคลที่่�จะได้้รับั แต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการทุุกราย ไม่่ว่า่
จะเป็็นกรรมการที่่�เป็็นผู้้แ� ทนของผู้้ถื� อื หุ้้น� หรืือกรรมการอิิสระ เพื่่อ� นำำ�เสนอ
คณะกรรมการบริิษัทพิ
ั จิ ารณา ในกรณีีที่่ตำ� �ำ แหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะ
เหตุุอื่่�น นอกจากการออกจากตำำ�แหน่่งตามวาระและเพื่่�อนำำ�เสนอที่่�
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ในกรณีีที่่�กรรมการครบวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง โดย
พิิจารณาปััจจััยต่่างๆ ดัังนี้้�
2.1 ความหลากหลายทางเพศ อายุุ ความรู้้� ความสามารถ
ประสบการณ์์ และความเชี่่ย� วชาญในด้้านต่่างๆ ที่่จำ� �ำ เป็็น
โดยใช้้ Director Qualifications and Skills Matrix
ประกอบการพิิจารณาคุุณสมบััติิตามข้้อกำำ�หนดทาง
กฎหมาย ประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และข้้อบัังคัับ
บริิษัทั ฯ ซึ่่ง� คุุณสมบััติขิ องกรรมการจะต้้องสอดคล้้องกัับ
แผนกลยุุทธ์์และเป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี เพื่่�อเป็็นประโยชน์์ในการพััฒนาธุุรกิิจของบริิษััทฯ
2.2	ประวััติิการทำำ�งานที่่�โปร่่งใสไม่่ด่่างพร้้อย มีีคุุณธรรม
มีีความรัับผิิดชอบ มีีวุุฒิิภาวะและความเป็็นมืืออาชีีพ
3. การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
บริิษัทั ฯ กำำ�หนดไว้้ในนโยบายบรรษััทภิบิ าลและหลัักการกำำ�กับั
ดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทฯ ให้้คณะกรรมการต้้องประเมิินตนเองรายปีี
เพื่่� อ ใช้้เป็็ น กรอบในการตรวจสอบการปฏิิ บั ั ติ ิ ง านในหน้้าที่่� ข อง
คณะกรรมการ และร่่วมกัันพิิจารณาผลงานและปััญหาเพื่่�อปรัับปรุุงแก้้ไข
ผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเห็็นชอบ
ให้้แบบประเมิินผลคณะกรรมการ ที่่ผ่� า่ นการสอบทานโดยคณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล
	สำำ�หรับั กระบวนการประเมิินตนเองของคณะกรรมการบริิษัทนั้้
ั น�
จะพิิจารณาแบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุุดย่่อย ก่่อนที่่�จะเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทพิ
ั จิ ารณา
และจะดำำ�เนิินการจััดส่่งแบบประเมิินให้้คณะกรรมการทุุกท่่าน เพื่่�อ
ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานและส่่งกลัับมายัังบริิษััทฯ เพื่่�อวิิเคราะห์์ผล
การประเมิินเสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อรัับทราบและ
หาแนวทางร่่วมกัันในการสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นต่่อไป
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4. นโยบายค่่าตอบแทนคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทจะพิิจารณาค่่าตอบแทนของกรรมการ
บนพื้้�นฐานของความเป็็นธรรมและสมเหตุุสมผล เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ
ค่่าตอบแทนกรรมการของบริิษััทที่่�อยู่่�ในอุุตสาหกรรมเดีียวกัันหรืือ
ใกล้้เคีียงกััน รวมถึึงประสบการณ์์ ภาระหน้้าที่่� ขอบเขตของบทบาท
และความรัับผิิดชอบของกรรมการแต่่ละคน ตลอดจนหน้้าที่่�และความ
รัับผิิดชอบที่่เ� พิ่่มขึ้้
� น� จากการเข้า้ เป็็นสมาชิิกของคณะกรรมการชุุดย่่อยด้้วย
แล้้วนำำ�เสนอขอรัับการอนุุมััติต่ิ อ่ ที่่�ประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� ทั้้�งนี้้� ค่่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริิษัทั และผู้้บ� ริิหารระดัับสููง จะต้้องรายงานไว้้ในรายงาน
ประจำำ�ปีีและงบการเงิินของบริิษััทฯ
5. 	หลัักการพิิจารณาค่่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริิ ษั ั ท ฯ กำำ �ห นดองค์์ ปร ะกอบค่่ า ตอบแทนเป็็ น 2 ส่่ ว น
มีีหลัักเกณฑ์์ปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
	ส่่วนที่่� 1 	ค่่าตอบแทนรายปีี (Annual Fee) ประกอบด้้วย
					 1.1	ค่่าตอบแทนประจำำ� (Retainer fee)
				 เป็็นค่่าตอบแทนที่่จ่� า่ ยให้้กรรมการเป็็นรายเดืือน
ไม่่ ว่ ่ า จะมีี ก ารประชุุมหรืื อ ไม่่ ก็ ็ ต าม โดย
พิิ จ ารณาจากผลประกอบการ และความ
สามารถในการดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมาย
					 1.2	ค่่าเบี้้�ยประชุุม (Attendance Fee)
					 เป็็นค่่าตอบแทนที่่�จ่่ายให้้กรรมการที่่�เข้้าร่่วม
ประชุุมในแต่่ละครั้้ง� โดยจ่่ายให้้เฉพาะกรรมการ
ที่่�เข้้าร่่วมประชุุมเท่่านั้้�น
ส่่วนที่่� 2	ค่่าตอบแทนตามผลการดำำ�เนิินงาน (Incentive Fee
					 / Bonus)
					 เป็็นค่่าตอบแทนพิิเศษที่่�จ่่ายให้้กรรมการปีีละครั้้�ง
โดยเชื่่�อมโยงกัับมููลค่่าที่่�สร้้างให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น
ผลกำำ�ไรของบริิษััทฯ หรืือเงิินปัันผลที่่�จ่่ายให้้กัับ
ผู้้�ถืือหุ้้�น

การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่น�

บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยการป้้องกัันและ
ต่่อต้้านการทุุจริิตตามพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยการ
ป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2558 ซึ่่�งได้้มีี
การเพิ่่�มเติิมบทบััญญััติิมาตรา123/5 กำำ�หนดความรัับผิิดสำำ�หรัับบุุคคล
ที่่�ให้้สิินบนเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ
บุุคลากรทุุกระดัับของบริิษััทฯ และบริิษััทในกลุ่่�ม รวมถึึงลููกจ้้าง
ตััวแทน บริิษััทในเครืือ หรืือบุุคคลใดซึ่่�งกระทำำ�การเพื่่�อหรืือในนามของ
นิิติบุุิ คคล ไม่่ว่า่ จะมีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่ใ� นการนั้้�นหรืือไม่่ก็ต็ าม ต้้องปฏิิบัติั ติ าม
แนวทางที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ดัังนี้้�
1.	ปฏิิบััติิตามนโยบายการป้้องกัันและต่่อต้้านการทุุจริิต การให้้
หรืือรัับสิินบน จรรยาบรรณธุุรกิิจ รวมทั้้�งกฎระเบีียบและข้้อบัังคัับของ
บริิษัทั ฯ โดยต้้องไม่่เข้า้ ไปเกี่่ย� วข้้องกัับการทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น� ในทุุกรููปแบบ
ไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม
2.	ปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่�ของตนด้้วยความโปร่่งใส อัันหมาย
รวมถึึงการเตรีียมความพร้้อมรัับการตรวจสอบการปฏิิบััติิหน้้าที่่�จาก
บริิษััทฯ หรืือบริิษััทในกลุ่่�ม หรืือจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องตลอดเวลา
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3. ไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�เป็็นการแสดงถึึงเจตนาว่่าเป็็นการทุุจริิต
คอร์์รััปชั่่�น การให้้หรืือรัับสิินบนแก่่ผู้้�ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับกลุ่่�มบริิษััทฯ
ในเรื่่อ� งที่่�ตนมีีหน้้าที่่�รับั ผิิดชอบ ทั้้�งทางตรงหรืือทางอ้้อม เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่ง�
ผลประโยชน์์แก่่องค์์กร ตนเอง หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4. ไม่่ละเลยหรืือเพิิกเฉย เมื่่อ� พบเห็็นการกระทำำ�ที่่เ� ข้า้ ข่่ายการทุุจริิต
และคอร์์รััปชั่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ และบริิษััทในกลุ่่�มโดยถืือเป็็น
หน้้าที่่�ที่่�ต้้องแจ้้งให้้ผู้้�บัังคัับบััญชา หรืือบุุคคลที่่�รัับผิิดชอบได้้ทราบ และ
ให้้ความร่่วมมืือในการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงต่่างๆ
5.	การจ่่ายเงิินหรืือให้้สิ่่�งของมีีค่่า หรืือบริิการ เช่่น ของขวััญ
ความบัันเทิิง การท่่องเที่่�ยว ให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ
ต่่างประเทศ หรืือเจ้้าหน้้าที่่ข� ององค์์การระหว่่างประเทศ ไม่่ว่า่ โดยทางตรง
หรืือทางอ้้อม เพื่่�อให้้บุุคคลนั้้�นกระทำำ�การ หรืือละเว้้นกระทำำ�การใดๆ
อัันเป็็นการผิิดกฎหมาย เป็็นการกระทำำ�ที่่ไ� ม่่สมควรปฏิิบัติั อิ ย่่างยิ่่ง� ทั้้�งนี้้�
รวมถึึงต้้องไม่่ส่่งเสริิม หรืือมีีส่่วนร่่วมให้้บุุคคลอื่่�นมีีการกระทำำ�ดัังกล่่าว
ด้้วย ในปีี 2562 บริิษััทฯ ไม่่พบเหตุุการณ์์ทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นแต่่อย่่างใด
บริิษัทั ฯ ได้้จััดทำ�คู่่�มื
ำ อื หลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการและจรรยาบรรณ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อเป็็นแนวปฏิิบััติิที่่�ถููกต้้องแก่่คณะกรรมการ
ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับ และมีีการทบทวนหลัักธรรมาภิิบาลเพื่่�อ
การพัั ฒ นาปรัั บ ปรุุงการดำำ � เนิิ น งานด้้ า นธรรมาภิิ บ าลของบริิ ษั ั ท ฯ
ให้้ได้้ตามมาตรฐาน ซึ่่ง� คณะทำำ�งานได้้ทบทวนแล้้วพบว่่า หลัักธรรมาภิิบาล
ที่่�ใช้้อยู่่�ในปััจจุุบัันมีีความเหมาะสมกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน นอกจากนี้้�
ยัังได้้รับั ฟัังความคิิดเห็็นและข้อ้ เสนอแนะจากคณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล
เพื่่อ� นำำ�มากำำ�หนดการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีขี องบริิษัทั ฯ ในเรื่่อ� งการต่่อต้้าน
ทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น (Anti-Corruption) เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายของ
รััฐบาลที่่ใ� ห้้ความสำำ�คัญ
ั และจริิงจัังกัับการลดปััญหาคอร์์รัปชั่่
ั น� ในประเทศ
บริิษัทั ฯ มีีการส่่งเสริิมความรู้้ด้� า้ นการปฏิิบัติั ติ ามหลัักธรรมาภิิบาล
โดยจััดอบรมให้้ความรู้้�ทั้้�งภายในองค์์กรและภายนอกองค์์กร เน้้นการ
สร้้างจิิตสำำ�นึึกแก่่พนัักงานตั้้�งแต่่เริ่่�มเข้้างาน โดยจััดทำำ�คู่่�มืือการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการและจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อเป็็นแนวทางการ
ดำำ�เนิินงานด้า้ นบรรษััทภิบิ าลของบริิษัทั ฯ โดยทำำ�การบรรจุุเนื้้อ� หาดัังกล่่าว
ไว้้เป็็นหััวข้้อหนึ่่�งในการปฐมนิิเทศพนัักงานใหม่่ รวมถึึงการปรัับเลื่่�อน
ระดัับของบุุคลากรปััจจุุบััน ตลอดจนมีีการสื่่�อสารผ่่านช่่องทางอีีเมล์์
(ผ่่าน “ระบบ Lotus Note”) พร้้อมทั้้�งเผยแพร่่ไว้้ในเวบไซต์์ของบริิษััทฯ
หมวดด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
การประเมิินหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการทีีดีขี องบริิษัทั จดทะเบีียนไทย
ประจำำ�ปีี 2562 (Corporate Governance Reporting of Thai Listed
Companies 2019 : CGR) โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย
(IOD) ภายใต้้การสนัับสนุุนของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
บริิษััทฯ ได้้รัับการประเมิินในระดัับ “ดีีเลิิศ” (Excellent)

การรายงานการฝ่่าฝืืนจรรยาบรรณธุรุ กิิจ

ในปีี 2562 บริิษััทฯ ไม่่พบการฝ่่าฝืืนจรรยาบรรณธุุรกิิจของ
คณะกรรมการและพนัักงานในบริิษััทฯ

การบริิหารความเสี่่�ยงและความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงทุุกขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร ตั้้�งแต่่การวางกลยุุทธ์์ การปฎิิบััติิงาน
และการลงทุุนธุุรกิิจใหม่่ๆ รวมถึึงการเสริิมสร้้างความตระหนัักรู้แ�้ ละประสิิทธิภิ าพในการบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง พร้้อมกัับเสริิมสร้้างความตระหนัักรู้�้
และประสิิทธิภิ าพในการบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่�การสร้้างมููลค่่าเพิ่่ม� แก่่องค์์กรและผู้้มี� ส่ี ว่ นได้ส่้ ว่ นเสีียทุุกภาคส่่วน โดยได้้ประเมิินความเสี่่ย� งที่่�
สำำ�คัญ
ั เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้องค์์กรปรับั ตััวได้้อย่่างรวดเร็็ว รองรัับการเปลี่่�ยนแปลงและปััจจััยความเสี่่ย� งต่่างๆ ที่่�มีคี วามซัับซ้้อนและรุุนแรงมากขึ้้�น

โครงสร้้างและบทบาทหน้้าที่่�ในการบริิหารความเสี่่ย� ง

ฝ่่ายจััดการจะต้้องผลัักดันั แผนการดำำ�เนิินงานต่่างๆ ให้้สามารถปฎิิบัติั ไิ ด้แ้ ละเกิิดผลสำำ�เร็็จ โดยแต่่ละฝ่่ายงานจะต้้องเสนอแผนการปฏิิบัติั งิ าน
และรายงานผลในทุุกไตรมาส เพื่่�อรายงานต่่อคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management Officer : RMO) และสรุุปรายงานการประชุุม
ความเสี่่�ยงในแต่่ละไตรมาส เพื่่�อนำำ�ไปรายงานต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management Committee : RMC) หรืือ กรณีีที่่�มีีการ
เปลี่่�ยนแปลงในด้้านการเมืือง เศรษฐกิิจ และสัังคม บริิษััทฯ จะต้้องมีีการทบทวนตััวเองอยู่่�เสมอ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มแก่่บริิษััทฯ และ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วน และรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงและปััจจััยความเสี่่�ยงต่่างๆ ที่่�มีีความซัับซ้้อนและรุุนแรงมากขึ้้�น บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�
กรอบการดำำ�เนิินงานของการนำำ�การบริิหารความเสี่่�ยงไปปฏิิบััติิในระดัับองค์์กรไว้้ตามแผนภาพด้้านล่่าง

การนำำ�การบริิหารความเสี่่�ยงไปปฏิิบััติิในระดัับองค์์กร
วััตถุุประสงค์์
ระดัับองค์์กร

การปฏิิบััติิตามแผนจััดการความเสี่่�ยง

ผลการ
สััมภาษณ์์ผู้้�บริิหาร

ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
อุุตสาหกรรม/ธุุรกิิจ

ทะเบีียน
ความเสี่่�ยงเดิิม

คััดกรองข้้อมููล
สรุุปและรายงานต่่อ
คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ความเสี่่�ยง

ดำำ�เนิินการประชุุม
เชิิงปฏิิบััติิการ
ความเสี่่�ยงระดัับองค์์กร

บ่่งชี้้� ประเมิิน
และกำำ�หนดแผนจััดการ
ความเสี่่�ยงระดัับองค์์กร

กำำ�หนดรายละเอีียด
ของแผนจััดการ
ความเสี่่�ยงต่่างๆ
และงบประมาณ

รายงานความคืืบหน้้าของ
แผนจััดการความเสี่่�ยง
และข้้อมููลประสิิทธิิผลของ
แผนจััดการความเสี่่�ยง

ปฏิิบััติิตาม
แผนจััดการ
ความเสี่่�ยงต่่างๆ

ปรัับปรุุงทะเบีียนความเสี่่�ยง
ระดัับองค์์กรให้้เป็็นปััจจุุบััน

ปรัับปรุุงแผนจััดการ
ความเสี่่�ยงระดัับองค์์กร
ตามคำำ�แนะนำำ�ของ
คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ความเสี่่�ยง

ไม่่ต้้องการ

คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง
ผลลััพธ์์

การติิดตามแผนจััดการความเสี่่�ยงและการปรัับปรุุงความเสี่่�ยงระดัับองค์์กร
การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพแวดล้้อม

ผู้้�บริิหาร
ระดัับแผนก

กรรมการผู้้�จััดการ / แผนกตรวจสอบ
ภายในและการบริิหาร สิ่่�งที่่�ต้้องจััดเตรีียม
ผู้้�บริิหารระดัับฝ่่าย
ความเสี่่�ยง

การจััดทำำ�ความเสี่่�ยงระดัับองค์์กร

สอบทานร่่างทะเบีียน
ความเสี่่�ยงระตัับองค์์กร

พิิจารณาแผนจััดการ
ความเสี่่�ยง

ต้้องการงบ
ประมาณ

อนุุมััติิ

ต้้องการ

ร่่างทะเบีียนความเสี่่�ยง
ระดัับองค์์กร

ทะเบีียนความเสี่่�ยง
ระดัับองค์์กร

แผนจััดการความเสี่่�ยง
ที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบ

เอกสารประกอบ
การของบประมาณ
เพิ่่�มเติิม

ให้้คำำ�แนะนำำ�ในการจััดการ
ความเสี่่�ยงและหารืือเพื่่�อ
พิิจารณาปรัับปรุุงทะเบีียน
ความเสี่่�ยงระตัับองค์์กร
รายงานการบริิหาร
ความเสี่่�ยงประจำำ�ไตรมาส

ทะเบีียนความเสี่่�ยง
ฉบัับปรัับปรุุง

คณะกรรมการบริิษััท / คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
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บริิษััทฯ มีีคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารความเสี่่�ยงซึ่่�งมีีกรรมการผู้้�จััดการเป็็นประธานทำำ�หน้้าที่่�กำำ�หนดโครงสร้้างและผู้้�รัับผิิดชอบ พิิจารณาและ
อนุุมััติินโยบาย กลยุุทธ์์ กรอบการบริิหารความเสี่่�ยง และแผนการจััดการความเสี่่�ยง รวมทั้้�งทบทวนความเสี่่�ยงและติิดตามความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กร
บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงไว้้ 5 ขั้้�นตอน ดัังนี้้�

1.

3.

ระบุความเสี่ยง
โดยรายงานแกหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน

กำหนดมาตรการ
จัดการและการแกไข
โดยประเมินจากขอเท็จจร�ง
และสภาพแวดลอมของ
ความเสี่ยงนั้นๆ

2.

5.

4.

รายงานและเฝาติดตาม
ผลการบร�หารความเสี่ยง
โดยการประชุมรายไตรมาส
ของคณะผูบร�หารและ
คณะกรรมการบร�หาร
ความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยง
และโอกาส
โดยประเมินจากโอกาส
และผลกระทบที่อาจเกิดข�้น

สรางความตระหนัก
และสื่อสารดานความเสี่ยง
โดยการปฐมนิเทศ และอบรม
แกพนักงานทุกคน
และประชาสัมพันธผาน
ชองทางที่เหมาะสม

ในปีี 2562 บริิษัทั ฯ ได้้ทบทวนทะเบีียนความเสี่่ย� งองค์์กรและปรัับปรุุงรายการความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดขึ้้น� จากสภาพแวดล้้อมทั้้�งภายในและภายนอก
องค์์กร ให้้เป็็นปััจจุุบัันเพราะเหตุุการณ์์ต่่างๆ มีีการเปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลา บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงองค์์กรตามกรอบงาน
การบริิหารความเสี่่�ยงและกลยุุทธ์์ต่่างๆ ให้้ความเสี่่�ยงในแต่่ละเรื่่�องสามารถลดความเสี่่�ยงจากความเสี่่�ยงสููงมากเป็็นความเสี่่�ยงน้้อย และสามารถ
ดำำ�เนิินการให้้ระดัับความเสี่่�ยงลดลงจนบริิษััทฯ ยอมรัับความเสี่่�ยงต่่างๆ ได้้ โดยแบ่่งออกเป็็น 4 ด้้าน ประกอบด้้วย 1) ความเสี่่�ยงด้้านเศรษฐกิิจ
2) ความเสี่่ย� งด้้านสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม 3) ความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดขึ้้น� ใหม่่ (Emerging Risk) และ 4) ความเสี่่ย� งด้้านสิิทธิมนุุษ
ิ ยชน โดยการจััดทำ�ท
ำ ะเบีียน
ความเสี่่�ยงที่่�ประกอบด้้วย รายการความเสี่่�ยง, มาตรการการควบคุุมความเสี่่�ยงการจััดการ และติิดตามผลการดำำ�เนิินการจััดการความเสี่่�ยงตาม
แผนงานที่่�ได้้จััดทำำ�ไว้้อย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงขององค์์กรไว้้ตามตารางด้้านล่่าง ดัังนี้้�
ความเสี่่�ยงด้้านเศรษฐกิิจ
ความเสี่่�ยง

1. ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์

ประเด็็น

การจััดการ

ปริิมาณการจ่่ายน้ำำ��ไม่่เป็็นไปตาม
แผนธุุรกิิจของบริิษััทฯ

สนัับสนุุนการเพิ่่�มยอดขายน้ำำ�ปร
� ะปาของการประปาส่่วนภููมิิภาค
(กปภ.) ไปยัังพื้้�นที่่�ศัักยภาพหรืือพื้้�นที่่�ขยายเขตบริิการในพื้้�นที่่�
ให้้บริิการตามสััญญา
ติิดตามความเคลื่่�อนไหวของผู้้�ผลิิตน้ำำ��ประปารายอื่่�นทั้้�งภาครััฐ
และภาคเอกชนที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อปริิมาณการจ่่าย
น้ำำ��ประปาของบริิษััทฯ ทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต
ติิดตามและวิิเคราะห์์ความผิิดปกติิของปริิมาณการจ่่าย
น้ำำ��ประปาของบริิษััทฯ
บริิหารจััดการดููแลเครื่่�องจัักร อุุปกรณ์์หลััก และระบบไฟฟ้้า
พร้้อมกำำ�หนดแนวทางแก้้ไขและป้้องกััน

2. ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ

คุุณภาพน้ำำ��ประปาไม่่เป็็นไปตาม
สััญญาซื้้�อ-ขายน้ำำ��ประปา

กำำ�หนดแผนงานการเฝ้้าระวััง และตรวจติิดตามอย่่างเหมาะสม
ประสานงาน แลกเปลี่่�ยนข้้อมููลกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

3. ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน

การเพิ่่�มธุุรกิิจใหม่่ด้้านน้ำำ�� พลัังงาน
และสิ่่�งแวดล้้อม

การติิดตามข้้อมููลข่่าวสารและความเคลื่่�อนไหวในธุุรกิิจ
ที่่�เกี่่�ยวกัับบริิษััทฯ ทั้้�งภายในประเทศและต่่างประเทศ
รวมถึึงกฎหมายของภาครััฐที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
ดำำ�เนิินการศึึกษาและพััฒนาโครงการลงทุุนในธุุรกิิจสาธารณููปโภค
ตามนโยบายและแผนการลงทุุนของภาครััฐและแสวงหาพัันธมิิตร
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ความเสี่่�ยงด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
ความเสี่่�ยง

ประเด็็น

การจััดการ

1. ความเสี่่�ยงด้้านบุุคลากร

ความต่่อเนื่่�องในการบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล เพื่่�อสนัับสนุุน
การขยายธุุรกิิจของบริิษััทฯ

จััดทำำ�แผนการพััฒนาความรู้้� ค่่าตอบแทน สำำ�หรัับพนัักงาน
ที่่�มีีศัักยภาพสููง (High Potential) ให้้มีีความแตกต่่างจาก
พนัักงานทั่่�วไป

2. ความเสี่่�ยงด้้านชุุมชน

ชุุมชนร้้องเรีียนประเด็็นผลกระทบ
จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ

ลงพื้้�นที่่�สำำ�รวจความคาดหวัังและความต้้องการของชุุมชน
จััดทำำ�แผนงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของบริิษััทฯ
ร่่วมกัับชุุมชน

3. ความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

น้ำำ��ดิิบในแม่่น้ำำ��ท่่าจีีนและแม่่น้ำำ��เจ้้า
พระยามีีคุุณภาพต่ำำ��และปริิมาณ
ไม่่เพีียงพอ

การผลิิตน้ำำ��ประปาแบบ Zero Discharge
การนำำ�น้ำำ��เหลืือทิ้้�งจากขั้้�นตอนการรีีดตะกอนเข้้าสู่่�กระบวนการ
ผลิิตใหม่่
การใช้้เทคโนโลยีีเมมเบรนมาใช้้ในกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปา
กรณีีที่่�น้ำำ��ดิิบมีีคุุณภาพเสื่่�อมโทรม
การร่่วมมืือปกป้้องดููแล เฝ้้าระวัังแหล่่งน้ำำ��ดิิบจากหน่่วยงาน
ภาครััฐและเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ดำำ�เนิินการกำำ�จััดของเสีีย (ตะกอน) ตามข้้อกำำ�หนดของ
กรมโรงงานอุุตสาหกรรมอย่่างเคร่่งครััด
นำำ�ของเสีีย (ตะกอน) จากกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปามาวิิจััย
พััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์ เพื่่�อนำำ�มาช่่วยเหลืือชุุมชนที่่�ด้้อยโอกาส
อาทิิเช่่น ปุ๋๋�ยหมััก และวััสดุุก่่อสร้้าง เป็็นต้้น

ของเสีีย (ตะกอน) จากกระบวนการ
ผลิิตน้ำำ��ประปาอาจจะส่่งผลกระทบ
ต่่อชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อมในพื้้�นที่่�
ใกล้้เคีียง

ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ (Emerging Risk)
ความเสี่่�ยง

ประเด็็น

การจััดการ

1. ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ

ปััญหาจากอุุทกภััยหรืือภััยแล้้ง
ในพื้้�นที่่�บริิการ ส่่งผลกระทบต่่อ
ปริิมาณการผลิิตและจำำ�หน่่าย
น้ำำ�ปร
� ะปาต่ำำ�กว่
� า่ เป้้าหมายที่่กำ� �ห
ำ นด

ประสานงานกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างใกล้้ชิิด อาทิิเช่่น
กรมทรััพยากรน้ำำ�� กรมชลประทาน สำำ�นัักงานสิ่่�งแวดล้้อม
ภาคที่่� 5 การประปานครหลวง การประปาส่่วนภููมิิภาค และ
หน่่วยงานสิ่่�งแวดล้้อมในพื้้�นที่่� เป็็นต้้น

2. ความเสี่่�ยงจากคลอรีีนรั่่�วไหล

เกิิดจากวััสดุุ อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ใน
กระบวนการจ่่ายคลอรีีนชำำ�รุุด
เสีียหาย หรืือ เกิิดอุุบััติิเหตุุใน
ระหว่่างการขนส่่งคลอรีีนเข้้า
ห้้องเก็็บคลอรีีน หรืือ เกิิดข้้อผิิดพลาด
ระหว่่างพนัักงานปฏิิบััติิงานกัับ
คลอรีีน ส่่งผลให้้พนัักงานได้้รัับ
อัันตรายรุุนแรงจากการสููดดม
ก๊๊าซคลอรีีนและอาจฟุ้้�งกระจาย
รอบๆ บริิเวณโรงผลิิตน้ำำ��ประปา
และพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง

ฝึึกซ้้อม ทบทวน และทำำ�การปฏิิบัติั งิ านกัับคลอรีีนอย่่างปลอดภััย
และการใช้้อุุปกรณ์์ระงัับเหตุุคลอรีีนรั่่�วไหล (Emergency Kit-B)
จััดทำำ�แผนป้้องกัันและระงัับเหตุุฉุุกเฉิิน กรณีีเกิิดเหตุุคลอรีีน
รั่่�วไหลรุุนแรง

3. ความเสี่่�ยงจากข้้อกฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้องมีีการเปลี่่�ยนแปลง
จากเดิิม

พระราชบััญญััติิทรััพยากรน้ำำ��ที่่�มีี
การจััดเก็็บค่่าน้ำำ��ดิิบของ
กรมทรััพยากรน้ำำ�� ส่่งผลให้้ต้้นทุุน
ในการผลิิตน้ำำ��ประปาเพิ่่�มสููงขึ้้�น

ติิดตามข้้อมููลการจััดเก็็บค่่าน้ำำ��ดิิบของกรมทรััพยากรน้ำำ��อย่่าง
ใกล้้ชิิด
จััดทำำ�แผนบริิหารจััดการต้้นทุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
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ความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยงจากการละเมิิด
สิิทธิิมนุุษยชน

ประเด็็น

การจััดการ

การถููกร้้องเรีียนจากผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย กรณีีดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกัับ
คู่่�ค้้าที่่�ไม่่ปฏิิบััติิตามหลััก
สิิทธิิมนุุษยชน อาทิิเช่่น การใช้้
แรงงานเด็็ก หรืือ แรงงานบัังคัับ
เป็็นต้้น

ทบทวนแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของคู่่�ค้้า (Supplier Code of
Conduct)
เยี่่�ยมชมกระบวนการผลิิตหรืือสถานประกอบการของคู่่�ค้้า
รายสำำ�คััญ
ทำำ�การประเมิินด้้าน ESG (Environmental, Social and
Governance) กัับคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญ

การสื่่อ� สารระบบการบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง

บริิษัทั ฯ มีีการสื่่�อสารความเข้า้ ใจเกี่ย�่ วกัับระบบการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงแก่่พนัักงานทุุกคนอย่่างสม่ำำ��เสมอ ตั้้�งแต่่การปฐมนิิเทศ
พนัักงานใหม่่ การสื่่�อสารผ่่านทางจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ การประชุุม
พนัักงานและผู้้�บริิหาร ตลอดจนการกำำ�หนดให้้ความเสี่่�ยงเป็็นหนึ่่�งใน
ประเด็็นที่่�ทุุกหน่่วยงานต้้องพิิจารณาระหว่่างการวางแผนงานประจำำ�ปีี
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินงานของระบบรายงานและควบคุุมความเสี่่ย� ง
จะเป็็นมาตรฐานเดีียวกัันทั้้�งองค์์กร

การเสริิมสร้้างความรู้้�ด้า้ นการบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง

ในปีี 2562 บริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินการเสริิมสร้้างความรู้้ด้� า้ นการบริิหาร
จััดการความเสี่่ย� ง โดยมีีการจััดทำ�คู่่�มื
ำ อื เรื่่อ� ง การบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง
ด้า้ นปฏิิบัติั กิ าร เพื่่�อให้้พนัักงานได้มี้ คี วามรู้้ค� วามเข้า้ ใจปััจจััยความเสี่่ย� ง
ต่่างๆ ที่่อ� าจส่่งผลให้้เกิิดอันั ตรายขึ้้น� ในการปฏิิบัติั งิ าน รวมถึึงพนัักงานได้้
มีีส่ว่ นร่่วมในการประเมิินความเสี่่ย� ง รวมทั้้�งการกำำ�หนดมาตรการ ป้้องกััน
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในงานที่่�รัับผิิดชอบตามลัักษณะอัันตรายที่่�เกิิดขึ้้�น

ความต่่อเนื่่�องการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

บริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
เพื่่�อไม่่ให้้ส่่งผลกระทบต่่อองค์์กรและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย บริิษััทฯ จึึงได้้
มีีการประเมิินความเสี่่�ยงและประเมิินผลกระทบทางธุุรกิิจ การกำำ�หนด
กลยุุทธ์์ความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ และการจััดทำำ�แผนความต่่อเนื่่�องทาง
ธุุรกิิจ
ปััจจุุบัันองค์์กรต่่างๆ มีีความเสี่่�ยงที่่�จะประสบกัับเหตุุการณ์์
ฉุุกเฉิิน ภััยพิิบััติิต่่างๆ เช่่น ไฟไหม้้ แผ่่นดิินไหว ไฟฟ้้าดัับในวงกว้้าง
เป็็นต้้น ส่่งผลให้้เกิิดความสููญเสีีย และผลกระทบต่่างๆ ที่่�เกิิดจาก
การหยุุดชะงัักทางธุุรกิิจ ดัังนั้้�นองค์์กรธุุรกิิจต่่างๆ จึึงมีีความจำำ�เป็็น
ในการเตรีียมพร้้อมรัับมืือกัับความเสี่่�ยงนี้้�โดยจััดทำำ�แผนความต่่อเนื่่�อง
ทางธุุรกิิจ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเมื่่�อเกิิดเหตุุภััยพิิบััติิจะสามารถฟื้้�นคืืนธุุรกิิจ
ได้้อย่่างรวดเร็็ว รวมถึึงลดผลกระทบต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นให้้น้้อยที่่�สุุด
บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานชื่่�อ “การจััดการเหตุุการณ์์
(Incident Management Manual)” โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อทำำ�ให้้การ
ปฏิิบััติิงานกลัับคืืนสู่่�สภาวะปกติิอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยอยู่่�ภายใต้้
การควบคุุมและความรัับผิิดชอบตามโครงสร้้างการจััดการเหตุุการณ์์
ด้้วยกระบวนการที่่�รวดเร็็ว เหมาะสมตามสถานการณ์์ โดยแบ่่งความรุุนแรง
ออกเป็็น 4 ระดัับ ดัังนี้้�
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เหตุการณ
ว�กฤติ
เหตุการณฉุกเฉินรุนแรง
เหตุการณผิดปกติขั้นตน
เหตุการณเพื่อทราบ
คู่่�มืือฉบัับนี้้� กล่่าวถึึงรายละเอีียดแนวทางการปฏิิบััติิและการ
ควบคุุมสถานการณ์์ สำ ำ �หรั ั บ เหตุุการณ์์ เพื่่� อ ทราบ ผิิ ดปกติ ิ ขั้้ � น ต้้น
ฉุุกเฉิินรุุนแรง และเหตุุการณ์์วิิกฤติิ โดยแสดงลำำ�ดัับขั้้�นตอนต่่างๆ ที่่�
พนัักงานต้้องปฏิิบััติิเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ดัังกล่่าว ซึ่่�งคู่่�มืือฉบัับนี้้�มุ่่�งเน้้น
วิิธีีปฏิิบััติิ เพื่่�อไม่่ให้้มีีผู้้�เสีียชีีวิิต ป้้องกัันความเสีียหาย ระงัับและ
ควบคุุมสถานการณ์์ โ ดยรวม เมื่่� อ มีี เ หตุุการณ์์ ต่ ่ า งๆ เกิิ ดขึ้้ � น
โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
1. ครอบคลุุมการจััดจำ�ำ แนกประเภทตามความรุุนแรงของเหตุุการณ์์
2.	วิิธีีการจััดการเหตุุการณ์์
3.	กระบวนการจััดการเหตุุการณ์์และการตอบสนองต่่อสภาวะ
ฉุุกเฉิิน
4.	การสืืบสวนหาสาเหตุุของเหตุุการณ์์ และการรายงาน เหตุุการณ์์
ในปีี 2562 ไม่่มีสถ
ี านการณ์์ผิดปกติ
ิ
ิ ฉุุกเฉิินรุุนแรง และเหตุุการณ์์
วิิกฤติิเกิิดขึ้้น� บริิษัทั ฯ ได้มี้ กี ารบริิหารจััดการความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจไม่่ให้้หยุุดชะงัักและส่่งผลกระทบเชิิงลบต่่อองค์์กรและผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย โดยการจััดฝึึกซ้้อมการจััดการเหตุุฉุุกเฉิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�นและ
ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ตามขั้้�นตอนที่่�ระบุุใน
แผนการป้้องกัันและการระงัับเหตุุฉุุกเฉิิน ซึ่่ง� ประกอบไปด้้วย แผนป้้องกััน
และระงัับเหตุุอััคคีีภััย แผนป้้องกัันและระงัับเหตุุคลอรีีนรั่่�วไหลรุุนแรง
และแผนปฏิิบัติั กิ ารรัับเหตุุกรณีีน้ำ��ำ ท่่วม เป็็นต้้น เพื่่�อให้้เกิิดความเชื่่อ� มั่่�น
และสามารถจััดการเหตุุการณ์์ต่า่ งๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ โดยไม่่ส่ง่ ผล
กระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

บริิษัทั ฯ ได้้ทำำ�การวิิเคราะห์์ความเสี่่ย� งจากแต่่ละกิิจกรรมหลัักของกระบวนการผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปาที่่�อาจจะส่่งผลกระทบต่่อองค์์กรและผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้
ส่่วนเสีียไว้้ตามข้้อมููลด้้านล่่าง ดัังนี้้�
ความเสี่่�ยงจากกิิจกรรมหลัักของกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปา
กิิจกรรมหลััก

ประเด็็น

การจััดการ

การสููบน้ำำ��ดิิบ

ความร้้อนจากแสงแดด การพลััดตกน้ำำ�� และอัันตราย
จากเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
เครื่่�องจัักรชำำ�รุุดเสีียหาย และท่่อแตก ท่่อรั่่�ว
การใช้้ไฟฟ้้า น้ำำ��มัันหล่่อลื่่�น และเสีียงจากเครื่่�องจัักร

อบรมให้้ความรู้้� และสวมใส่่อุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคล
(Personal Protective Equipment : PPE)
ตรวจสอบและทำำ�การบำำ�รุุงรัักษาเชิิงป้้องกััน (Preventive
Maintenance : PM) ตามแผนที่่�กำำ�หนด

การกวนเร็็ว

สััมผัสส
ั ารเคมีี ความร้้อนจากแสงแดด การพลััดตกน้ำำ��
และบาดเจ็็บจากการขนย้้ายบรรจุุภััณฑ์์
สารเคมีีหกรั่่�วไหลปนเปื้้�อนน้ำำ�� และเครื่่�องจัักรชำำ�รุุด
เสีียหาย
การใช้้พลัังงานไฟฟ้้าและสารเคมีีส่่งผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม

อบรมให้้ความรู้้� และสวมใส่่อุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคล
(Personal Protective Equipment : PPE)
ตรวจสอบและทำำ�การบำำ�รุุงรัักษาเชิิงป้้องกััน (Preventive
Maintenance : PM) ตามแผนที่่�กำำ�หนด
จััดทำำ�คู่่�มืือการดำำ�เนิินการกัับสิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้ว

การตกตะกอน

ความร้้อนจากแสงแดด การพลััดตกน้ำำ�� และบาดเจ็็บ
จากเชืือก หรืือสลิิง
เครื่่�องจัักรชำำ�รุุดเสีียหาย
ตะกอนเหลวส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

อบรมให้้ความรู้้� และสวมใส่่อุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคล
(Personal Protective Equipment : PPE)
ตรวจสอบและทำำ�การบำำ�รุุงรัักษาเชิิงป้้องกััน (Preventive
Maintenance : PM) ตามแผนที่่�กำำ�หนด
จััดทำำ�คู่่�มืือการดำำ�เนิินการกัับสิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้ว

การกรอง

ความร้้อนจากแสงแดด การพลััดตกน้ำำ�� และบาดเจ็็บ
จากประตููน้ำำ��หนีีบหรืือกดทัับ
เครื่่�องจัักรชำำ�รุุดเสีียหาย และวััสดุุกรอง และ
ทรายกรองเสีียหาย
เสีียงจากประตููน้ำำ��เปิิด ปิิด

อบรมให้้ความรู้้� และสวมใส่่อุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคล
(Personal Protective Equipment : PPE)
ตรวจสอบและทำำ�การบำำ�รุุงรัักษาเชิิงป้้องกััน (Preventive
Maintenance : PM) ตามแผนที่่�กำำ�หนด

การเติิมคลอรีีน

สััมผััสสารเคมีี บาดเจ็็บจากเครื่่�องจัักร หรืืออุุปกรณ์์
และบาดเจ็็บจากการขนย้้ายบรรจุุภััณฑ์์
อุุปกรณ์์ระบบจ่่ายคลอรีีนชำำ�รุุดเสีียหาย
ก๊๊าซที่่�เกิิดจากคลอรีีน

อบรมให้้ความรู้้� และสวมใส่่อุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคล
(Personal Protective Equipment : PPE)
ตรวจสอบและทำำ�การบำำ�รุุงรัักษาเชิิงป้้องกััน (Preventive
Maintenance : PM) ตามแผนที่่�กำำ�หนด
สวมใส่่อุุปกรณ์์ช่่วยหายใจ (Self Contained Breathing
Apparatus : SCBA)

การจััดการ
ของเสีีย

การจััดการของเสีีย และรถบรรทุุกเฉี่่�ยวชน
เครื่่�องรีีดตะกอนชำำ�รุุด
การใช้้ไฟฟ้้า สารเคมีีในการกำำ�จัดั ตะกอน และน้ำำ�มั
� นั
จากรถบรรทุุก

ตรวจสอบและทำำ�การบำำ�รุุงรัักษาเชิิงป้้องกััน (Preventive
Maintenance : PM) ตามแผนที่่�กำำ�หนด
จััดทำำ�คู่่�มืือการดำำ�เนิินการกัับสิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้ว

การสููบส่่ง
และการสููบจ่่าย

ผลกระทบจากเสีียงดััง และบาดเจ็็บจากเครื่่�องจัักร
ปั๊๊�มสููบส่่ง สููบจ่่ายน้ำำ��ชำำ�รุุดเสีียหายท่่อแตก และ
ท่่อรั่่�ว
การใช้้ไฟฟ้้า และเสีียงดัังจากเครื่่�องจัักร

อบรมให้้ความรู้้� และสวมใส่่อุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคล
(Personal Protective Equipment : PPE)
ตรวจสอบและทำำ�การบำำ�รุุงรัักษาเชิิงป้้องกััน (Preventive
Maintenance : PM) ตามแผนที่่�กำำ�หนด
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การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
บริิษัทั ฯ ตระหนัักและให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างยั่่ง� ยืืน ด้ว้ ยการเน้้นและให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับกลุ่่�มคู่่�ค้้าซึ่่ง� ถืือเป็็นพัันธมิิตร
ทางธุุรกิิจโดยมีีแนวคิิดในการร่่วมสร้้างการเติิบโตไปด้้วยกัันในระยะยาว บริิษััทฯ มีีการพััฒนาปรัับปรุุงกระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้างที่่�สามารถ
ตรวจสอบได้้ โปร่่งใส และเป็็นธรรม นอกจากนี้้�ยัังมีีความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับคู่่�ค้้าที่่�ครอบคลุุมประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
และจริิยธรรมทางธุุรกิิจ เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกัันอย่่างสัันติิสุุขและยั่่�งยืืน

แนวทางการบริิหารจััดการ

ตลอดสายโซ่่อุุปทานตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��จนถึึงปลายน้ำำ��ของบริิษััทฯ ได้้มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวโยงกัับคู่่�ค้้าที่่�มีีความหลากหลายทั้้�งขนาดธุุรกิิจ
ประเภทของกลุ่่�มงาน มููลค่่าการจััดหา และความเสี่่�ยง บริิษััทฯ มีีการบริิหารจััดการสายโซ่่อุุปทานผ่่านแนวทางการปฏิิบััติิอย่่างยั่่�งยืืนของคู่่�ค้้าและ
ใช้้กลไกการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�คำำ�นึึงถึึงการลดผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาลของคู่่�ค้้า (Environmental, Social and
Governance : ESG) ส่่งผลให้้บริิษััทฯ และคู่่�ค้้ามีีความพร้้อมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง และสามารถตอบสนองความต้้องการด้้าน
สาธารณููปโภคของประชาชน ตลอดจนสร้้างโอกาสในการเติิบโตร่่วมกัันอย่่างยั่่ง� ยืืน ในปีี 2562 บริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารปรัับปรุุงคู่่�มืือการทำำ�งานจััดซื้้อ� จััดจ้้าง
ให้้มีีความกระชัับครอบคลุุมประเด็็นสำำ�คััญ รวมถึึงการลดขั้้�นตอนการทำำ�งานที่่�ไม่่จำำ�เป็็น เพื่่�อความรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานของ
ผู้้ปฎิ
� บัิ ติั งิ าน รวมถึึงเน้้นการสร้้างความสััมพันั ธ์์แบบมีีส่ว่ นร่่วมกัับคู่่�ค้้าหลััก เพื่่�อลดความเสี่่ย� งในห่่วงโซ่่อุุปทานและความมีีประสิิทธิภิ าพในการทำำ�งาน
มากยิ่่�งขึ้้�น โดยมีีกระบวนการบริิหารจััดการสายโซ่่อุุปทานของบริิษััทฯ แบ่่งออกเป็็น 6 ขั้้�นตอน ดัังนี้้�
ขั้้�นตอน

รายละเอีียด

1. ระบุุรายละเอีียดในการจััดหา

จััดทำำ�แนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของคู่่�ค้้า (Supplier Code of Conduct) โดยนำำ�ข้้อกำำ�หนด
ด้้านจริิยธรรมทางธุุรกิิจ ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม การจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเข้้าเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของแนวทางปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้า

2. พิิจารณาคััดเลืือกคู่่�ค้้าที่่�มีีศัักยภาพ

พิิจารณาผลการดำำ�เนิินงานของคู่่�ค้้าที่่�ขึ้้น� ทะเบีียนร่่วมงานกัับบริิษัทั ฯ ครอบคลุุมข้้อกำำ�หนด
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล (Environmental, Social and Governance :
ESG)

3. สื่่�อสารข้้อตกลงแก่่คู่่�ค้้าก่่อนร่่วมเสนอราคา
โดยเสมอภาค

จััดประชุุมคู่่�ค้้าและเยี่่�ยมชมกิิจการคู่่�ค้้า เพื่่�อถ่่ายทอดวิิสััยทััศน์์และแนวทางการทำำ�งาน
ของบริิษััทฯ รวมถึึงรัับฟัังข้้อเสนอแนะจากคู่่�ค้้า เพื่่�อนำำ�มาปรัับปรุุงพััฒนากระบวนการ
ทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างบููรณาการ

4. ควบคุุมการดำำ�เนิินงานของคู่่�ค้้า

บริิษัทั ฯ จะทำำ�การติิดตามและควบคุุมการดำำ�เนิินงานของคู่่�ค้้าที่่�มีคี วามสำำ�คัญ
ั หรืือมีีความ
เสี่่�ยงสููง

5. ปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานร่่วมกัับคู่่�ค้้า

นำำ�ประเด็็นที่่�มีคี วามสำำ�คัญ
ั หรืือความเสี่่ย� งสููงของบริิษัทั ฯ และคู่่�ค้้ามาปรัับปรุุงกระบวนการ
ทำำ�งานร่่วมกัันแบบบููรณาการ

6. ประเมิินและทบทวนผลการดำำ�เนิินงานของคู่่�ค้้า หากพบว่่าผลการประเมิินคู่่�ค้้าต่ำำ��กว่่ามาตรฐาน บริิษััทฯ จะแจ้้งให้้คู่่�ค้้าดำำ�เนิินการแก้้ไข
ปััญหา

เป้้าหมายงานจััดซื้้�อจััดจ้้าง

ในปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดเป้้าหมายการทำำ�งานด้้านจััดซื้้�อจััดจ้้างเกี่่�ยวกัับการได้้รัับสิินค้้าทัันเวลาตามที่่�ได้้ตกลงกัับผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขายหรืือ
รัับสิินค้้าตามวัันที่่�ถููกระบุุในใบสั่่�งซื้้�อได้้ทัันเวลามากกว่่าร้้อยละ 90 ของจำำ�นวนใบสั่่�งซื้้�อทั้้�งหมด ผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2562 พบว่่า สามารถ
ดำำ�เนิินงานได้้ตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ ร้้อยละ 95

กลยุุทธ์์งานจััดซื้้�อจััดจ้้าง

1. การจััดซื้้�อจััดจ้้างร่่วมกัันในกลุ่่�มบริิษััททีีทีีดัับบลิิว
บริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินงานด้า้ นจััดซื้้อ� จััดจ้้างร่่วมกัับบริิษัทั ในกลุ่่�มทีีทีดัี บั บลิิวทำำ�สัญ
ั ญากัับคู่่�ค้้าในการจััดซื้้อ� จััดจ้้างพััสดุุ เพื่่�อให้้มีีอำ�ำ นาจในการ
ต่่อรองราคาในการสั่่�งซื้้�อปริิมาณมาก ซึ่่�งเป็็นการสร้้างความสััมพัันธ์์เครืือข่่ายกัับกลุ่่�มบริิษััททีีทีีดัับบลิิวและคู่่�ค้้าด้้วย ส่่งผลให้้ค่่าใช้้จ่่ายในการ
จััดซื้้�อวััตถุุดิิบในการผลิิตน้ำำ��ประปาลดลง ยกตััวอย่่างเช่่น สารเคมีี ลดลงจากปีี 2561 ร้้อยละ 26
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2. การคััดเลืือกคู่่ค้� ้าและการแข่่งขััน
บริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดหลัักการคััดเลืือกคู่่�ค้้าโดยพิิจารณาจากการ
วางกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของผู้้�ให้้บริิการที่่�สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ
ของบริิษััทฯ เช่่น ความสามารถในการแข่่งขััน ความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
การป้้องกัันและดููแลลููกค้้า วิิธีกี ารบริิหารความเสี่่ย� ง โดยกำำ�หนดนโยบาย
และแนวทางปฎิิบัติั เิ กี่ย�่ วกัับคู่่�ค้้าอย่่างเป็็นธรรมภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาล
และกฏระเบีียบของบริิษััทฯ โดยมีีหลัักเกณฑ์์การคััดเลืือกผู้้�ขายสิินค้้า
และผู้้�ให้้บริิการจากภายนอกคลอบคลุุม 7 ด้้าน ดัังนี้้�
2.1 ความเชี่่�ยวชาญและประสบการณ์์
2.2 ความสามารถทางเทคนิิค
2.3 ความสามารถทางการเงิิน
2.4 	ประวััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการร้้องเรีียนและการดำำ�เนิินคดีี
2.5 ความมีีชื่่�อเสีียงทางธุุรกิิจ
2.6 ความเสี่่�ยงจากการให้้บริิการลููกค้้าหลายราย
2.7 นโยบายด้้านการให้้บริิการ
ด้้วยหลัักเกณฑ์์การดำำ�เนิินงานข้้างต้้น ส่่งผลให้้บริิษััทฯ ดำำ�รง
ไว้้ซึ่่ง� ความสามารถในการรัักษาคุุณภาพการผลิิตและการจ่่ายน้ำำ�ปร
� ะปา
อย่่างเป็็นเลิิศและสมกัับความเป็็นผู้้�นำำ�ในการผลิิตน้ำำ��ประปา โดยลด
ความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นกัับลููกค้้า ซึ่่�งในปีี 2562 ไม่่มีีข้้อพิิพาทฟ้้อง
ร้้องระหว่่างบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยกัับคู่่�ค้้าหรืือคู่่�สััญญา
3. การประเมิินคู่่�ค้้า
บริิษัทั ฯ มีีมาตรการในการประเมิินคู่่�ค้้าทั่่�วไปและคู่่�ค้้าหลัักใน
การประเมิินศัักยภาพธุุรกิิจของคู่่�ค้้าและความเสี่่�ยงจากการดำำ�เนิินงาน
ของคู่่�ค้้าอย่่างสม่ำำ�� เสมอ เพื่่�อลดผลกระทบที่่อ� าจส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษัทั ฯ ในปีี 2562 มีีคู่่�ค้้าทั้้ง� หมด จำำ�นวน 1,032 ราย แบ่่งเป็็นคู่่�ค้้าทั่่ว� ไป
จำำ�นวน 970 ราย และ คู่่�ค้้าหลััก จำำ�นวน 62 ราย และบริิษััทฯ ได้้ตรวจ
เยี่่�ยมคู่่�ค้้ารายหลััก จำำ�นวน 2 ราย
บริิษัทั ฯ กำำ�หนดแผนงานให้้สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินงานและ
หาแนวทางแก้้ไขร่่วมกัับคู่่�ค้้า โดยคำำ�นึึงถึึงคุุณภาพและปริิมาณงานด้า้ น
ความปลอดภัั ย ตลอดจนการส่่ ง มอบงาน และไม่่ ส่ ่ ง ผลกระทบต่่ อ
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ด้้านสิิทธิิแรงงาน รวมถึึงข้้อกำำ�หนดตามกฏหมายแรงงาน กฏหมาย
สิ่่ง� แวดล้้อม การต่่อต้้านการให้้สิินบน และคำำ�นึึงถึึงมาตรฐานคุุณภาพที่่�ดีี
เช่่น มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 โดยบริิษััทได้้สื่่�อสารถึึง
นโยบายต่่าง ๆ เพื่่�อเพิ่่�มความเชื่่�อมั่่�นว่่าชื่่�อเสีียงและสำำ�นึึกรัับผิิดชอบ
อัันดีีของกลุ่่�มบริิษััทจะถููกส่่งต่่อไปยััง “คู่่�ค้้า” ทุุกครั้้�งที่่�มีีการจััดหาไม่่ว่่า
จะเป็็นด้้านสิินค้้า บริิการ และด้้านกระบวนการทางธุุรกิิจโดยผ่่าน
มุุมมองทั้้�ง 3 ด้้าน
3.1 ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม ที่่ส� อดคล้้องกัับกฏหมาย ระเบีียบข้อ้ บัังคัับ
ประสิิ ทธิ ิ ภ าพการใช้้พลัั ง งานและการเปลี่่� ย นแปลง
สภาพภููมิิอากาศ การกำำ�จััดของเสีีย ต้้องมีีการบริิการ
จััดการ การรัักษา การปล่่อย หรืือการกำำ�จััดของเสีียที่่�
เกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้องกัับกฏหมาย
กฏระเบีียบที่่�ใช้้บัังคัับ และสารเคมีีและวััตถุุอัันตราย
ด้้วยความปลอดภััยรวมถึึงการกำำ�จััดอย่่างถููกต้้องและ
เป็็นตามกฏหมายโดยไม่่ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และชุุมชน

3.2 ด้้านสัังคม การใช้้แรงงานเด็็ก คู่่�ค้้าต้้องไม่่จ้้างแรงงาน
ที่่อ� ายุุต่ำำ�กว่
� า่ เกณฑ์์ตามระเบีียบของประเทศกำำ�หนดด้า้ น
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััยของคู่่�ค้้าต้้องจััดให้้มีี
นโยบายด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยให้้ถููกสุุขลัักษณะ
รวมทั้้�งมีีการป้้องกััน เตรีียมตััว และตอบสนองต่่อภาวะ
ฉุุกเฉิิน ตลอดจนการวางแผนและมีีระเบีียบวิิธีีปฏิิบััติิ
เพื่่�อช่่วยลดผลกระทบจากสภาวการณ์์ฉุุกเฉิินดัังกล่่าว
และไม่่ส่่งผลกระทบต่่อชุุมชน ซึ่่�งคู่่�ค้้าต้้องมีีการประเมิิน
อย่่างมีีระบบ มีีเอกสารและควบคุุมผลกระทบทางด้้าน
สิ่่ง� แวดล้้อมที่่�อาจจะเกิิดขึ้้น� จากการปฏิิบัติั งิ านต่่อชุุมชน
โดยรอบ
3.3 ด้้านจริิยธรรมทางธุุรกิิจและธรรมาภิิบาล บริิษัทั ฯ ได้้
กำำ�หนดการปฏิิบัติั ติ ามข้้อบัังคัับโดยคู่่�ค้้าต้้องดำำ�เนิินธุุรกิิจ
และปฏิิบััติิตามกฏหมายระดัับชาติิและท้้องถิ่่�นรวมถึึง
กฏระเบีียบที่่�บัังคัับใช้้กัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ซึ่่�งบริิษััทฯ มีี
นโยบายป้้องกัันและต่่อต้้านการทุุจริิต การให้้หรืือรัับสิินบน
หากคู่่�ค้้ารายใดมีีส่ว่ นเกี่่ย� วข้้อง ในการจ่่ายหรืือรัับสิินบน
จะถููกยกเลิิกสััญญา โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ จะไม่่รัับผิิดชอบ
ความเสีียหายต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อคู่่�ค้้าอัันเนื่่�องมาจาก
การยกเลิิกสััญญาดัังกล่่าว และคู่่�ค้้าอาจถููกดำำ�เนิินคดีี
ตามกฏหมาย การรัักษาความลัับทางการค้้า คู่่�ค้้าต้้องมีี
กระบวนการป้้องกัันการรั่่�วไหลของข้อ้ มููลที่่�เป็็นความลัับ
ของกลุ่่�มบริิษััท และการเปิิดเผยข้้อมููล คู่่�ค้้าต้้องมีีการ
เก็็บข้้อมููลอย่่างถููกต้้อง และเปิิดเผยข้้อมููลทั้้�งในด้้าน
ธุุรกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม กิิจกรรมสัังคม โครงสร้้าง รวมถึึง
ผลประกอบการโดยมีีความสอดคล้้องตามกฏหมายและ
ข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4. การจััดซื้้�อวััตถุุดิิบหลัักจากคู่่�ค้้ามากกว่่ารายเดีียว
ในอดีีตบริิษััทฯ เคยจััดซื้้�อวััตถุุดิิบหลัักในการผลิิตน้ำำ��ประปา
จากคู่่�ค้้าเพีียงรายเดีียว เพื่่�อเป็็นการลดความเสี่่�ยงในการพึ่่�งพาคู่่�ค้้า
รายเดีียวและเพิ่่�มอำำ�นาจในการต่่อรองราคา บริิษััทฯ จึึงได้้มีีนโยบาย
ในการจััดซื้้�อวััตถุุดิิบหลัักจากคู่่�ค้้ามากกว่่ารายเดีียว ที่่�ผ่่านมา ในการ
จััดซื้้อ� สารเคมีีแต่่ละชนิิด บริิษัทั ฯ จััดซื้้อ� จากผู้้จั� ดจำ
ั �หน่
ำ า่ ยสารเคมีีหลายราย
โดยได้้พิิจารณาแล้้วว่่าลัักษณะผลิิตภััณฑ์์ของผู้้�จััดจำำ�หน่่ายรายนั้้�น ๆ
เหมาะสมกัับการใช้้งานในกระบวนการผลิิต และผู้้�จััดจำำ�หน่่ายรายนั้้�น
สามารถจััดส่่งวััตถุุดิิบให้้ บริิษััทฯ ได้้เพีียงพอกัับความต้้องการและตรง
ต่่อเวลา
เนื่่�องจากสารส้้มเป็็นสารเคมีีหลัักที่่�ใช้้ในการผลิิตน้ำำ��ประปา
ปริิมาณการจััดซื้้อ� สารส้้มจึึงมีีมููลค่่าสููงที่่�สุุดในจำำ�นวนยอดจััดซื้้อ� สารเคมีี
ทั้้�งหมด และมีีผู้้�จััดจำำ�หน่่ายสารส้้มในประเทศหลายรายด้้วยกััน โดย
สารส้้มเป็็นวััตถุุดิิบที่่�ไม่่มีีลัักษณะเฉพาะเจาะจงมากนััก ด้้วยเหตุุผลนี้้�
หากเกิิดกรณีีที่่�ไม่่สามารถจััดซื้้�อจากผู้้�จััดจำำ�หน่่ายรายใดรายหนึ่่�งได้้
บริิษัทั ฯ สามารถจััดซื้้อ� สารส้้มจากผู้้จั� ดจำ
ั �หน่
ำ า่ ยรายอื่่น� และสามารถนำำ�มา
ใช้้ในกระบวนการผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปาได้้เช่่นกััน ปััจจุุบัันบริิษัทั ผู้้จั� ดจำ
ั �หน่
ำ า่ ย
สารส้้มน้ำำ��ให้้กัับ บริิษััทฯ ได้้แก่่ 1) บริิษััท มหาชััยเคมีี จำำ�กััด 2) บริิษััท
สหไพศาล จำำ�กัดั 3) บริิษัทั พาราไดซ์์ จำำ�กัดั และ 4) บริิษัทั พร้้อมมิิตรเคมีี
จำำ�กััด
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5. การจััดซื้้�อพััสดุุที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (Green Procurement)
บริิษััทฯ เล็็งเห็็นความสำำ�คััญของการจััดซื้้�อพััสดุุที่่�มีีส่่วนช่่วยลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยริิเริ่่�มจากการซื้้�อวััสดุุอุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน
ประหยััดพลังั งานและอนุุรัักษ์สิ่่์ ง� แวดล้้อม อาทิิเช่่น การเปลี่่�ยนหลอดไฟฟ้้าจากหลอดฟลููออเรสเซนต์์เป็็นแบบหลอดไฟแอลอีีดีี กระดาษถ่่ายเอกสาร
และตลัับหมึึกเครื่่อ� งพิิมพ์ที่่์ เ� ป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม ในปีี 2562 บริิษัทั ฯ ได้้สรุุปรายการจััดซื้้อ� พััสดุุที่่เ� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมทั้้�งสิ้้น� จำำ�นวน 374,894.67 บาท
6. การบริิหารความเสี่่ย� งในห่่วงโซ่่อุุปทาน
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาลจากการดำำ�เนิินงานของคู่่�ค้้า บริิษััทฯ ได้้ประกาศนโยบายที่่�ครอบคลุุม
การดำำ�เนิินงานของคู่่�ค้้าตลอดห่่วงโซ่่อุุปทานทั้้�งนโยบายด้้านจริิยธรรมทางธุุรกิิจ ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
และด้้านสิิทธิิมนุุษยชน รวมถึึงการดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้องกัับกฏหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องในการคััดเลืือกคู่่�ค้้าทุุกราย บริิษััทฯ ได้้มีีการกำำ�หนดนโยบาย
การคััดกรองและตรวจสอบคู่่�ค้้า พร้้อมเผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ ตามเว็็บลิิงก์์ https://www.ttwplc.com/storage/about/policy/policy-filter.pdf
7. การฝึึกอบรมพนัักงานจััดซื้้�อจััดหา
บริิษัทั ฯ เล็็งเห็็นความสำำ�คัญ
ั ของการเพิ่่�มขีดี ความสามารถของพนัักงานจััดซื้้อ� จััดหา เพื่่�อให้้มีีทักษ
ั ะความรู้้ต� ามสายงานและมีีการปรัับปรุุง
พััฒนาการทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่�อง ในปีี 2562 ได้้มีีการจััดอบรมทัักษะที่่�เกี่่�ยวข้้อง จำำ�นวน 6 หลัักสููตร อาทิิเช่่น หลัักสููตร Cost & Price Analysis for
Buyer และหลัักสููตร Purchase Startup ฯลฯ เป็็นต้้น และยัังคงมีีการดำำ�เนิินการต่่อเนื่่�องในปีี 2563
นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังได้ส่้ ง่ เสริิมและให้้ความรู้้ด้� า้ นการจััดซื้้อ� จััดหาสิินค้้าและบริิการแก่่พนักั งานจััดซื้้อ� จััดหาอย่่างสม่ำำ�� เสมอ รวมทั้้�งการ
จััดอบรมและจััดประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนความรู้้�และประสบการณ์์ด้้านการจััดซื้้�อจััดจ้้างและเสริิมสร้้าง
การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานให้้มีีประสิิทธิิภาพอย่่างยั่่�งยืืน
8. ความร่่วมมืือรณรงค์์การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น ตลอดจนสนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้บุุคลากรทุุกระดัับมีีจิิตสำำ�นึึกในการต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นทุุกรููปแบบ คณะกรรมการบริิษััทจึึงได้้กำำ�หนดนโยบายการป้้องกัันและต่่อต้้านการทุุจริิต การให้้หรืือรัับสิินบน และแนวทาง
ปฏิิบัติั เิ พื่่�อให้้บุุคลากรทุุกระดัับ รวมถึึงลููกจ้้าง ตััวแทน บริิษัทั ในเครืือ หรืือบุุคคลใดซึ่่ง� กระทำำ�การในนามนิิติบุุิ คคล ไม่่ว่า่ จะมีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�ในการนั้้�น
หรืือไม่่ก็็ตามยึึดถืือเป็็นบรรทััดฐานในการปฏิิบััติิงาน ในปีี 2562 บริิษััทฯ ไม่่ได้้รัับข้้อร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานไม่่โปร่่งใสหรืือการทุุจริิต
คอร์์รััปชั่่�นของบุุคลากรบริิษััทฯ จากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียแต่่อย่่างใด
ในปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้ปรัับปรุุงแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของคู่่�ค้้า (Supplier Code of Conduct) ให้้มีีความครอบคลุุมการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการจััดซื้้�อจััดจ้้าง เพื่่�อลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาลจากการดำำ�เนิินงานของคู่่�ค้้า รวมถึึงเพิ่่�มเติิมเนื้้�อหาด้้านจริิยธรรม
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจเกี่่ย� วกัับการติิดสินิ บนและคอร์์รัปชั่่
ั น� พร้้อมเผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ ตามเว็็บลิิงก์์ https://www.ttwplc.com/storage/
about/policy/supplier-code-of-conduct.pdf

ร่่วมพััฒนาคู่่�ค้้าสู่่�ความยั่่�งยืืน
การบริิหารจััดการคู่่�ค้้าเป็็นประเด็็นหนึ่่ง� ของการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานที่่ผู้� มี�้ ส่ี ว่ นได้ส่้ ว่ นเสีียให้้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� กระบวนการ
จััดซื้้�อจััดจ้้างที่่�โปร่่งใสและตรวจสอบได้้ รวมถึึงการดำำ�เนิินงานของคู่่�ค้้าที่่�มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมและสอดคล้้องกัับนโยบาย
และแนวทางปฏิิบัติั ใิ นการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีขี องบริิษัทั ฯ เนื่่อ� งจากการจััดซื้้อ� สิินค้้าและบริิการจะต้้องคำำ�นึึงถึึงสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล
ซึ่่�งจะสร้้างคุุณค่่าและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ และคู่่�ค้้าให้้เติิบโตร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืน
การบริิหารจััดการกลุ่่�มคู่่�ค้้าที่่�มีีความหลากหลายให้้มีีประสิิทธิิภาพและเป็็นไปอย่่างเหมาะสม บริิษััทฯ แบ่่งการดำำ�เนิินงานปรัับปรุุงกระบวน
การบริิหารจััดการคู่่�ค้้าเป็็นลำำ�ดัับขั้้�น แบ่่งเป็็นคู่่�ค้้าหลัักที่่�ส่่งผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ จากการวิิเคราะห์์พบว่่า กลุ่่�มสิินค้้าและ
บริิการหลัักในธุุรกิิจน้ำำ�ปร
� ะปา ได้แ้ ก่่ สารเคมีี ท่่อประปา อะไหล่่และอุุปกรณ์์สำ�หรั
ำ บั การบำำ�รุุงรัักษาระบบการผลิิตและส่่งมอบน้ำำ�ปร
� ะปาไปยัังลููกค้้า
เป็็นคู่่�ค้้าหลัักที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ในปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้เข้้าเยี่่�ยมชมกิิจการของคู่่�ค้้าหลััก จำำ�นวน 2 ราย ได้้แก่่ บริิษััท
สหไพศาล อิินดััสตรี้้� จำำ�กััด เป็็นผู้้�ผลิิตสารส้้ม และบริิษััท ไทยอาซาฮีีเคมีีภััณฑ์์ จำำ�กััด เป็็นผู้้�ผลิิตคลอรีีน ส่่งให้้กัับบริิษััทฯ ใช้้เป็็นสารเคมีีหลัักใน
กระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปา
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ยอดจััดซื้้�อวััตถุุดิิบหลัักของ TTW (ลบ. หมายถึึง ล้้านบาท)
2557
ลบ. ร้้อยละ

2558
ลบ. ร้้อยละ

2559
ลบ. ร้้อยละ

2560
ลบ. ร้้อยละ

2561
ลบ. ร้้อยละ

2562
ลบ. ร้้อยละ

สารส้้มน้ำำ��

28.60

53.60

25.10

48.55

20.50

44.47

29.90

46.90

36.20

45.90

26.50

48.10

ด่่างทัับทิิม

2.30

4.30

3.20

6.19

3.40

7.38

4.10

6.40

6.70

8.50

5.60

10.10

คลอรีีนเหลว

12.00

22.30

11.50

22.24

10.40

22.56

15.40

24.20

18.20

23.10

11.10

20.20

ปููนขาว

-

-

0.40

0.77

-

-

0.90

1.40

-

-

-

-

โพลิิเมอร์์

8.50

15.80

7.80

15.09

7.50

16.27

9.60

15.10

10.20

12.90

8.90

16.80

-

-

0.30

0.58

0.50

1.09

-

-

-

-

-

-

สารเคมีีหลััก

51.40

95.70

48.30

93.42

42.30

91.76

59.90

94.00

71.30

90.50

52.10

94.50

อุุปกรณ์์อะไหล่่

2.30

4.30

3.40

6.58

3.80

8.24

3.80

6.00

7.50

9.50

3.10

5.50

ยอดรวม

53.70

100.00

51.70

100.00

46.10

100.00

63.70

100.00

78.80

100.00

55.20

100.00

วััตถุุดิิบ

ผงถ่่านกััมมัันต์์

ยอดจััดซื้้�อวััตถุุดิิบหลัักของ PTW (ลบ. หมายถึึง ล้้านบาท)
2557
ลบ. ร้้อยละ

2558
ลบ. ร้้อยละ

2559
ลบ. ร้้อยละ

2560
ลบ. ร้้อยละ

2561
ลบ. ร้้อยละ

2562
ลบ. ร้้อยละ

สารส้้มน้ำำ��

21.05

54.42

25.10

62.21

17.30

49.32

24.10

55.80

17.80

49.40

23.70

58.50

คลอรีีนเหลว

6.88

17.79

0.90

2.23

7.30

20.76

7.90

18.30

7.90

21.90

5.30

13.10

ปููนขาว

-

-

0.05

0.12

-

-

0.10

0.20

-

-

-

-

โพลิิเมอร์์

7.56

19.54

12.40

30.73

6.30

18.80

7.40

17.10

6.30

17.50

7.00

17.20

สารเคมีีหลััก

35.49

91.70

38.45

95.29

31.20

88.89

39.50

91.40

32.00

88.90

36.00

88.80

อุุปกรณ์์อะไหล่่

3.19

8.25

1.90

4.71

3.90

11.11

3.70

8.60

4.00

11.10

4.50

11.20

ยอดรวม

38.68

100.00

40.35

100.00

35.10

100.00

43.20

100.00

36.00

100.00

40.80

100.00

วััตถุุดิิบ
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ความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้าและบริิการ
บริิษััทฯ เป็็นผู้้�ประกอบกิิจการผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��ประปาแก่่การประปาส่่วนภููมิิภาค (กปภ.) เพื่่�อตอบสนองนโยบายรััฐบาลที่่�ต้้องการให้้
ประชาชนใช้้น้ำำ�ปร
� ะปาทดแทนการใช้้น้ำำ�� บาดาล อัันเป็็นการแก้้ปััญหาแผ่่นดิินทรุุดและน้ำำ�� เค็็มแทรกในชั้้น� น้ำำ�� บาดาล และถืือเป็็นผู้้ผลิ
� ติ น้ำำ�ปร
� ะปาเอกชน
รายใหญ่่ที่่�สุุดของประเทศ
บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการผลิิตสิินค้้าให้้ได้้คุุณภาพตามมาตรฐานที่่�กำ�ห
ำ นดและมุ่่�งมั่่�นให้้บริิการลููกค้้า เพื่่�อตอบสนองความคาดหวัังและ
สร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดแก่่ลููกค้้า บริิษััทฯ มีีรายได้้หลัักจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจน้ำำ��ประปา โดยมีีลููกค้้าเพีียงรายเดีียว คืือ กปภ. บริิษััทฯ ตระหนัักถึึง
ความสำำ�คัญ
ั ต่่อความรัับผิิดชอบในการผลิิตสิินค้้าและบริิการให้้ได้ต้ ามคุุณภาพตามเกณฑ์์มาตรฐานที่่�กำ�ห
ำ นดในสััญญาซื้้อ� ขายน้ำำ�ปร
� ะปากัับ กปภ.
และเป็็นไปตามเกณฑ์์มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่่�งกำำ�หนดคุุณภาพน้ำำ��ประปาโดยสำำ�นัักงานมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม
กระทรวงอุุตสาหกรรม ดัังนี้้�

1.	คุุณภาพน้ำำ�� ประปา
หมวดลัักษณะ

คุุณลัักษณะทางกายภาพ

คุุณลัักษณะทางเคมีี
(หน่่วย : มิิลลิิกรััม/ลููกบาศก์์เดซิิเมตร)

สารเป็็นพิิษ
(หน่่วย : มิิลลิิกรััม/ลููกบาศก์์เดซิิเมตร)

คุุณลัักษณะทางจุุลชีีววิิทยา
(โคลีีนีีต่่อลููกบาศก์์เซนติิเมตร)

รายการ
สีี
รส
กลิ่่�น
ความขุ่่�น
ความเป็็นกรด-ด่่าง (pH)
ปริิมาณสารทั้้�งหมด
เหล็็ก
แมงกานีีส
เหล็็ก และแมงกานีีส
ทองแดง
สัังกะสีี
แคลเซีียม
แมกนีีเซีียม
ซััลเฟต
คลอไรด์์
ฟลููออไรด์์
ไนเตรต
อััลคิิลเบนซิินซััลโฟเนต
ฟีีโนลิิกซัับสแตนซ์์
ปรอท
ตะกั่่�ว
อาร์์เซนิิก
ซีีลีีเนีียม
โครเมีียม
ไซยาไนด์์
แคดเมีียม
บาเรีียม
แสตนดาร์์ดเพลตเคานต์์
เอ็็มพีีเอ็็น
อีีโคไล

เกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดสููงสุุด

เกณฑ์์อนุุโลมให้้สููงสุุด

5 แพลทติินััมโคบอลต์์
ไม่่เป็็นที่่�รัังเกีียจ
ไม่่เป็็นที่่�รัังเกีียจ
5 ซิิลิิกา
6.5 ถึึง 8.5
500
0.5
0.3
0.5
1.0
5.0
75
50
200
250
0.7
45
0.5
0.001
0.001
0.05
0.05
0.01
0.05
0.2
0.01
1.0
500
น้้อยกว่่า 2.2
ไม่่มีี

15 แพลทติินััมโคบอลต์์
ไม่่เป็็นที่่�รัังเกีียจ
ไม่่เป็็นที่่�รัังเกีียจ
20 ซิิลิิกา
ไม่่เกิิน 9.2
1,500
1.0
0.5
1.0
1.5
15
200
150
250
600
1.0
45
1.0
0.002
-

หมายเหตุุ: ยกเว้้นเกณฑ์์การอนุุโลมสำำ�หรัับสารเป็็นพิิษและคุุณลัักษณะทางจุุลชีีววิิทยาที่่�จะส่่งผลกระทบต่่อคุุณภาพน้ำำ��ประปา
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เพื่่�อให้้มั่่�นใจในคุุณภาพตามมาตรฐานข้้างต้้น บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การทดสอบเพื่่�อควบคุุมคุุณภาพในทุุกขั้้�นตอนการผลิิตตลอดเวลา ตั้้�งแต่่
การเติิมสารเคมีีจนถึึงการรีีดตะกอน และส่่งจ่่ายน้ำำ�ปร
� ะปาจากโรงผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปา นอกจากนี้้� ยัังได้้ส่ง่ ตััวอย่่างน้ำำ�� ให้้กัับกรมอนามััยกระทรวงสาธารณสุุข
เพื่่�อทำำ�การตรวจสอบอย่่างน้้อยเดืือนละ 1 ครั้้�ง ตั้้�งแต่่เริ่่�มดำำ�เนิินการผลิิตเมื่่�อวัันที่่� 5 มกราคม 2547 จนถึึงปััจจุุบััน เช่่นเดีียวกัับกระบวนการผลิิต
ทุุกขั้้�นตอนของบริิษััทฯ จะถููกควบคุุมด้้วยคอมพิิวเตอร์์เป็็นระบบตรวจสอบและวิิเคราะห์์ข้้อมููลแบบ Realtime เรีียกว่่า SCADA (Supervisory
Control And Data Acquisition) และมีีอาคารสารเคมีี (Chemical Building) ที่่�ใช้้เก็็บสารเคมีีเพื่่�อส่่งไปยัังระบบผสมสารเคมีีโดยอััตโนมััติิ และ
อาคารสารเคมีีดัังกล่่าวตั้้�งอยู่่�แยกต่่างหากจากโรงผลิิตน้ำำ��ประปา

2. 	คุุณภาพการบริิการ

2.1 การประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลข่่าวสาร
		 บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการสื่่�อสารข้้อมููลไปยัังลููกค้้าและผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปา ดัังนี้้�
1)	การประชุุมกัับลููกค้้าโดยตรง คืือ กปภ. แบบมีีวงรอบประจำำ� โดยมีีวััตถุุประสงค์์หลัักในการติิดตามแผนการวางท่่อขยายเขต
การ จ่่ายน้ำำ�ปร
� ะปาของ กปภ.เพื่่�อวางแผนกิิจกรรมการตลาดและให้้การสนัับสนุุนที่่�เหมาะสมและสอดคล้้องกัับกิิจกรรมของ กปภ.
ถึึงลููกค้้ากลุ่่�มเป้้าหมายที่่�จะเป็็นผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปารายใหม่่ในอนาคต เพื่่�อเป็็นการขยายจำำ�นวนผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปารายใหม่่และปริิมาณ
การจ่่ายน้ำำ�ปร
� ะปาในพื้้น� ที่่�เป้้าหมาย อาทิิเช่่น การประชาสััมพันั ธ์์ให้้กัับชุุมชนเพื่่�อเข้้าเป็็นผู้้รั� บั บริิการน้ำำ�ปร
� ะปา และให้้การสนัับสนุุน
กปภ.ด้้านการจััดการเหตุุการณ์์พิิเศษ (Special Events) ในการอำำ�นวยความสะดวกเรื่่�องการจดทะเบีียนเป็็นผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปา
นอกสถานที่่�ให้้กัับผู้้�อยู่่�อาศััยตามชุุมชนต่่างๆ ในพื้้�นที่่�เป้้าหมาย
2)	การเข้้าพบผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปา ซึ่่�งถืือเป็็นลููกค้้าทางอ้้อม รวมถึึงลููกค้้ากลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เป็็นผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปารายใหม่่ที่่�มีีแนวโน้้มการใช้้
น้ำำ��ประปาปริิมาณมากในอนาคตทั้้�งในภาคอุุตสาหกรรมและพาณิิชยกรรม เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจและเน้้นให้้เห็็นถึึงคุุณภาพของ
น้ำำ��ประปาที่่�มีีความสะอาด เพีียงพอ และต่่อเนื่่�อง เพื่่�อรัับทราบปััญหาและอุุปสรรคจากการใช้้น้ำำ��ประปาในการดำำ�เนิินธุุรกิิจทั้้�งใน
ภาคการผลิิตและภาคพาณิิชยกรรม โดยพิิจารณาให้้มีีรายการส่่งเสริิมการขายตามความเหมาะสม เช่่น การสนัับสนุุนเรื่่�องการขอ
ปรัับปรุุงท่่อประปาและมิิเตอร์์กัับผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปา เพื่่�อกระตุ้้�นให้้เกิิดการใช้้น้ำำ��ประปามากขึ้้�นในอนาคต
		 3)	ประชาสััมพันั ธ์์ผ่า่ นช่่องทางการสื่่�อสารที่่�เหมาะสม เช่่น จดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-mail) หรืือข้้อความสั้้�น (SMS) หรืือแอพพลิิเคชั่่น�
ไลน์์ (Line) ให้้กัับ กปภ.หรืือผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปาหรืือผู้้�ประกอบการ เพื่่�อให้้เข้้าถึึงข่่าวสารข้้อมููลที่่�รวดเร็็วในกรณีีที่่�เกิิดการซ่่อมแซมหรืือ
ซ่่อมบำำ�รุุงท่่อประปาที่่ส่� ง่ ผลต่่อการจ่่ายน้ำำ�ปร
� ะปาไปยัังผู้้ใ� ช้้น้ำำ�ปร
� ะปา ตลอดจนสถานการณ์์น้ำ��ำ และคุุณภาพน้ำำ�ดิ
� บิ เพื่่�อลดผลกระทบ
ที่่�จะเกิิดขึ้้�นในกระบวนการผลิิตสิินค้้าและบริิการ
		 4)	การประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลข่่าวสารที่่�มีีความทัันสมััย รวดเร็็ว และเลืือกใช้้เทคโนโลยีีสื่่�อใหม่่ (News Media) ได้้อย่่างเหมาะสม
การประชาสััมพันั ธ์์มีคี วามจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่ง� ที่่จ� ะต้้องรู้เ�้ ทคโนโลยีีของช่่องทางการสื่่�อสาร ดัังนั้้น� การเรีียนรู้แ�้ ละการประยุุกต์์ใช้้เครื่่อ� งมืือ
ในงานประชาสััมพัันธ์์ จึึงเป็็นหััวใจสำำ�คััญในการสื่่�อสาร ส่่งผลให้้การสื่่�อสารมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
		 5)	การสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีกัับสื่่�อมวลชนต่่างๆ อาทิิเช่่น นัักข่่าว และนัักหนัังสืือพิิมพ์์ เป็็นต้้น เพื่่�อเป็็นช่่องทางในการเผยแพร่่
ข่่าวสารและกิิจกรรมของบริิษััทฯ ไปสู่่�ประชาชนในขอบเขตที่่�กว้้างขวางมากยิ่่�งขึ้้�น
2.2 การสร้้างคุุณภาพการให้้บริิการ
		 บริิษัทั ฯ พิิจารณาแล้้วเห็็นว่่า การเป็็นผู้้ปร
� ะกอบกิิจการน้ำำ�ปร
� ะปาที่่�ดีมิี ใิ ช่่เพีียงการผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปาที่่�มีคุุณ
ี ภาพเท่่านั้้�น แต่่จะต้้องให้้ความ
สำำ�คััญต่่อคุุณภาพของการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าและผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปาด้้วยเช่่นกััน หมายถึึง การจััดส่่งน้ำำ��ประปาด้้วยปริิมาณและแรงดัันอย่่างเพีียงพอ
รวมถึึงความต่่อเนื่่อ� งในการให้้บริิการเป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ั ที่่สุุด
� ในการเป็็นผู้้ปร
� ะกอบกิิจการน้ำำ�ปร
� ะปา ดัังนั้้น� บริิษัทั ฯ จึึงสามารถดำำ�เนิินการให้้บริิการในปีี
2562 ได้้ดัังนี้้�
		 1)	การปฏิิบััติิตามมาตรฐานที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาซื้้�อขายน้ำำ��ประปา
			 ด้้านคุุณภาพและความสะอาด เป็็นไปตามมาตรฐาน มอก. 257 เล่่ม 1-2521 ร้้อยละ 100
ด้้านความเพีียงพอ โดยการมีีแรงดัันน้ำำ��ประปาที่่�ปลายท่่อจ่่ายน้ำำ��ประปาแก่่ กปภ. ไม่่น้้อยกว่่า 27 เมตรน้ำำ�� ร้้อยละ 100
		
ด้้านความต่่อเนื่่�องในการจ่่ายน้ำำ��ประปา ร้้อยละ 99.97
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ผลสำำ�รวจความพึึงพอใจของ กปภ. พื้้�นที่่�นครปฐม-สมุุทรสาคร
ปีี 2559-2562
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ผลสำำ�รวจความพึึงพอใจของ กปภ. พื้้�นที่่�ปทุุมธานีี-รัังสิิต
ปีี 2559-2562

2) การควบคุุมและตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ��ประปา
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญต่่อคุุณภาพของน้ำำ��ประปาที่่�ผลิิตและการให้้บริิการแก่่ กปภ. รวมถึึงผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปาเป็็นอย่่างยิ่่�ง         
นอกเหนืือจากการควบคุุมคุุณภาพน้ำำ�� ประปาทุุกขั้้น� ตอนในกระบวนการผลิิตแล้้ว บริิษัทั ฯ ยัังให้้ความร่่วมมืือกัับ กปภ. ในการตรวจ        
ตััวอย่่างน้ำำ�� ประปาที่่สุ่่�� มเก็็บมาจากผู้้ใ� ช้้น้ำ��ำ ประปาในแต่่ละพื้้�นที่โ�่ ดยห้้องปฎิิบัติั กิ ารของบริิษัทั ฯ เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าน้ำำ�� ประปาที่่�จ่่ายไปยััง          
ผู้้ใ� ช้้น้ำ��ำ ประปาที่่ป� ลายทางยัังคงมีีคุุณภาพเช่่นเดีียวกัับน้ำำ�� ประปาที่่บ� ริิษัทั ฯ ผลิิตได้้ และในขณะเดีียวกัันบริิษัทั ฯ ยัังให้้บริิการแก่่ผู้ใ�้ ช้้
น้ำำ��ประปาทั่่�วไป โดยการให้้คำำ�ปรึึกษาหรืือร้้องขอในการตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ��ประปาที่่�ปลายทางผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปา โดยไม่่คิิดมููลค่่า
ด้้วยความเชื่่อ� มั่่�นที่ว่�่ า่ “คุุณภาพน้ำำ�� ประปาที่่ดีี� กว่่า ย่่อมนำำ�มาซึ่่ง� คุุณภาพชีีวิิตที่่ดีีขึ้้
� น� ” โดยแสดงปริิมาณการ จ่่ายน้ำำ�� ประปาแก่่ กปภ.
ในพื้้�นที่่�นครปฐม-สมุุทรสาคร และพื้้�นที่่�ปทุุมธานีี-รัังสิิต ตั้้�งแต่่ ปีี 2550 - 2562 ตามกราฟที่่�แสดงไว้้ด้้านล่่าง   
(ลานลูกบาศกเมตร)
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กราฟแสดงปริิมาณการจ่่ายน้ำำ��ประปาแก่่ กปภ. ในพื้้�นที่่�นครปฐม-สมุุทรสาคร ปีี 2550 - 2562
(ลานลูกบาศกเมตร)
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3. การปรัับปรุุงและพััฒนากระบวนการทำำ�งานของบริิษััทฯ เพื่่�อตอบสนองความพึึงพอใจของลููกค้้าเพิ่่�มขึ้้�น

การประเมิินผลความพึึงพอใจของลููกค้้าสำำ�หรัับการให้้บริิการของบริิษััทฯ ปีี 2562 ในพื้้�นที่่�นครปฐม-สมุุทรสาคร (TTW) และพื้้�นที่่�ปทุุมธานีีรัังสิิต (PTW) ได้้รัับคะแนนมากกว่่าเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดทุุกหััวข้้อการประเมิิน บริิษััทฯ ยัังคงมุ่่�งมั่่�นพััฒนาการให้้บริิการลููกค้้าและผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปา
ในทุุกๆ มิิติิ เพื่่�อเป็็นการรัักษาระดัับความพึึงพอใจของลููกค้้าและตอบสนองความคาดหวัังของลููกค้้าอย่่างไม่่หยุุดนิ่่�ง บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดมาตรการ
ในการปรัับปรุุงแก้้ไขการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
ประเด็็น
1. ด้้านคุุณภาพน้ำำ��ประปา
ความต่่อเนื่่�องในการ
จ่่ายน้ำำ��ประปา

แรงดัันของน้ำำ��ประปา
2. งานด้้านบริิการ
ความครบถ้้วนของเอกสาร
ประกอบการทำำ�งาน
ความรวดเร็็วของข้้อมููล
ความถููกต้้องของข้้อมููล
3. การสนัับสนุุนกิิจกรรมต่่างๆ
ของ กปภ.

วิิธีีการปรัับปรุุง

พื้้�นที่่�

ระยะเวลา

สถานะ

ติิดตามความคืืบหน้้าการเปลี่่�ยนสายไฟใหม่่เป็็น
สายหุ้้�มฉนวนของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค (กฟภ.)
บริิเวณถนนเลีียบคลองเปรมและบริิเวณถนนองค์์การ
บริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านปทุุม จนถึึงหน้้าวััดถั่่�วทอง
จัังหวััดปทุุมธานีี เพื่่�อทำำ�ให้้การจ่่ายไฟฟ้้ามีีความเสถีียร
ช่่วยแก้้ไขปััญหาไฟฟ้้าดัับ ลดผลกระทบและข้้อร้้องเรีียน
จากผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปา
รายงานผลการแก้้ไขแรงดัันน้ำำ��ประปาไหลอ่่อนและความ
ต่่อเนื่่�องในการจ่่ายน้ำำ��ประปาร่่วมกัับกปภ.

PTW

ทุุกไตรมาส

ติิดตามความคืืบหน้้า
กัับ กฟภ.อย่่างต่่อเนื่่�อง

PTW

ทุุกครั้้ง�

แล้้วเสร็็จ

จััดส่่งข้้อมููลทางอีีเมล์์พร้้อมเอกสารประกอบการทำำ�งาน
ให้้ครบถ้้วน พร้้อมส่่งเอกสารต้้นฉบัับทางไปรษณีีย์์
จััดส่่งข้้อมููลด้้านแรงดัันการจ่่ายน้ำำ��ประปาของบริิษััทฯ
ให้้กัับ กปภ.ทางไลน์์ก่่อนเวลา 10.00 น.ของทุุกวััน
ประชุุมหารืือร่่วมกัันระหว่่างบริิษััทฯ กัับ กปภ. เกี่่�ยวกัับ
การจััดทำำ�และตรวจสอบความถููกต้้องของข้้อมููล

TTW

ทุุกครั้้�ง

จััดส่่งครบถ้้วน

TTW

ทุุกวััน

ดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่อ� ง

PTW

ทุุกครั้้�ง

ดำำ�เนิินการตามความ
ต้้องการของลููกค้้า

TTW

ตามที่่�มีีการ
ร้้องขอหรืือตาม
แผนกิิจกรรม
ลููกค้้าสััมพัันธ์์

ดำำ�เนิินการตาม
ผลการพิิจารณา
ของฝ่่ายบริิหาร

ดำำ�เนิินการเข้า้ ร่่วมกิิจกรรมหรืือให้้การสนัับสนุุนงบประมาณ
น้ำำ��ดื่่�มบรรจุุขวด และการสนัับสนุุนด้้านอื่่�นๆ ตามความ
เหมาะสม

บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของลููกค้้าของ กปภ. หรืือผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปา ซึ่่�งเป็็นผู้้�อุุปโภคบริิโภคน้ำำ��ประปาผ่่านการซื้้�อน้ำำ��ประปาจาก กปภ.
ในปััจจุุบัันบริิษััทฯ มีีหน่่วยงานดููแลกลุ่่�มลููกค้้าที่่�ใช้้น้ำำ��ประปารายใหญ่่ วััตถุุประสงค์์เพื่่�อรัับทราบปััญหาและสร้้างความร่่วมมืือในการแก้้ไขปััญหา
ร่่วมกััน รวมถึึงการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีระหว่่างบริิษััทฯ ลููกค้้า (กปภ.) และผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปา เพื่่�อเป็็นการช่่วยแบ่่งเบาภาระการทำำ�งานของ กปภ.
โดยสามารถแบ่่งกลุ่่�มผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปาออกเป็็น 3 กลุ่่�ม ได้้แก่่ 1) ผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปาภาคอุุตสาหกรรม 2) ผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปาภาคพาณิิชยกรรม และ
3) ผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปาภาคครััวเรืือน ซึ่่�งได้้แสดงจำำ�นวนผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปาในพื้้�นที่่�นครปฐม-สมุุทรสาคร และพื้้�นที่่�ปทุุมธานีี-รัังสิิต ตั้้�งแต่่ ปีี 2555 - 2562
ตามกราฟด้้านล่่าง
(ราย)
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(ราย)
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จำำ�นวนผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปาในในพื้้�นที่่�ปทุุมธานีี-รัังสิิต ปีี 2555 - 2562
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335,324

2561

345,683

2562

4. โครงการด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม เพื่่�อ
		 นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้เปิิดบ้้านต้้อนรัับคณะนัักศึึกษาและ
ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของประชาชน
บุุคลากรจากวิิทยาลััยนาฏศิิลป์์ฯ เข้้าเยี่่ย� มชมโรงผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปาบางเลน

ในปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�โครงการด้้านความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคมร่่วมกัับ กปภ. เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตและความเป็็นอยู่่�ของ
ประชาชนในพื้ ้ � น ที่่� บ ริิ ก ารหลากหลายโครงการ ซึ่่ � ง ได้ ้ แ สดงข้ ้ อ มููล
บางโครงการไว้้ตามข้้อมููลด้้านล่่าง ดัังนี้้�
4.1 โครงการบริิหารจััดการน้ำำ�� อย่่างรู้้�คุุณค่่า
		 1) บริิษััทฯ ร่่วมกัับ กปภ. เขต 3 จััดทำำ�โครงการ “บริิหาร
จััดการน้ำำ��อย่่างรู้้�คุุณค่่า” (Demand Side Management : DSM)
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2 เพื่่�อสร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้กัับเยาวชนรุ่่�นใหม่่ รวมถึึง
ประชาชนทั่่�วไปให้้หัันมาปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมในชีีวิิตประจำำ�วััน โดย
การใช้้ทรััพยากรน้ำำ��ที่่�มีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััดให้้เกิิดความคุ้้�มค่่ามากที่่�สุุด เพื่่�อ
ลดปััญหาการขาดแคลนน้ำำ��ในอนาคตได้้อย่่างยั่่�งยืืน โดยยึึดหลัักการ
จััดการทรััพยากรน้ำำ�� 3R คืือ การลดการใช้้ (Reduce) การใช้้ซ้ำำ�� (Reuse)
และการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ (Recycle)
		 ในปีี 2562 ผู้้บ� ริิหารและพนัักงาน บริิษัทั ฯ และ กปภ. เขต 3
ลงพื้้�นที่่�วิิทยาลััยนาฏศิิลป์์ สถาบัันบััญฑิิตพััฒนศิิลป์์ จัังหวััดนครปฐม
โดยทำำ�การเปลี่่�ยนสุุขภััณฑ์ปร
์ ะหยััดน้ำ��ำ ฉลากสีีเขีียว และติิดตั้้ง� มาตรวััด
ปริิมาณน้ำำ�� เพื่่อ� ใช้้วััดปริมิ าณการใช้้น้ำำ�� เปรีียบเทีียบระหว่่างการใช้้สุุขภััณฑ์์
แบบประหยััดน้ำำ��กัับสุุขภััณฑ์์รููปแบบเดิิม จากการส่่งเสริิมให้้มีีการใช้้
อุุปกรณ์์ประหยััดน้ำ��ำ และการใช้้น้ำำ�� ตามหลัักการ 3R พบว่่า อััตราการใช้้
น้ำำ��ก่่อนการเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์ประหยััดน้ำำ��เฉลี่่�ย 19 ลิิตรต่่อครั้้�ง และอััตรา
การใช้้น้ำำ��หลัังการเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์ประหยััดน้ำำ��เฉลี่่�ย 18 ลิิตรต่่อครั้้�ง ซึ่่�ง
หลัังจากเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์ประหยััดน้ำำ��แล้้ว ส่่งผลให้้สามารถประหยััดน้ำำ��
ได้้ร้้อยละ 7.84

จัังหวััดนครปฐม โดยมีีผู้้�บริิหารและพนัักงานของบริิษััทฯ และ กปภ.
เขต 3 ร่่วมกัันถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับที่่�มาและกระบวนการผลิิต
น้ำำ��ประปา พร้้อมทั้้�งจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมการประหยััดน้ำำ��และวิิธีีการ
ประหยััดน้ำ��ำ แบบง่่ายให้้กัับผู้้เ� ยี่่ย� มชมได้้ร่ว่ มสนุุกและสามารถนำำ�ความรู้้�
ที่่�ได้้กลัับไปปฏิิบััติิได้้จริิงในชีีวิิตประจำำ�วััน

		 2) เมื่่�อวัันที่่� 30 สิิงหาคม 2562 บริิษััทฯ และ กปภ. เขต 2
และ กปภ. สาขาคลองหลวง ร่่วมกัันจััดกิจิ กรรมเดิินรณรงค์์ประหยััดน้ำ��ำ
ณ องค์์การพิิพิิธภััณฑ์์วิิทยาศาสตร์์แห่่งชาติิ ตำำ�บลคลองห้้า อำำ�เภอ
คลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี วััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้เกิิดความร่่วมมืือจาก
ทุุกภาคส่่วนในการใช้้น้ำำ�� อย่่างประหยััด และให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด เพื่่�อ
ให้้สามารถมีีทรััพยากรน้ำำ��ใช้้อย่่างยั่่�งยืืนตลอดไป

		พร้้อมทั้้�งจััดทำำ�สื่่�อประชาสััมพัันธ์์ให้้ความรู้้�และรณรงค์์
เรื่่�องการใช้้น้ำำ��อย่่างรู้้�คุุณค่่าให้้กัับนัักศึึกษาและบุุคลากรในวิิทยาลััย
นาฏศิิลป์์ฯ ได้้มีคี วามตระหนัักรู้เ�้ กี่่ย� วกัับการใช้้น้ำำ�� อย่่างรู้คุุณค่
�้ า่ มากยิ่่�งขึ้้น�
อีีกทั้้�งยัังช่่วยเป็็นกระบอกเสีียงเรื่่�องการประหยััดน้ำำ��ได้้อีีกช่่องทางหนึ่่�ง
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4.2 โครงการความร่่วมมืือในการบริิหารจััดการน้ำำ�สูู
� ญเสีีย
		 บริิษัทั ฯ ร่่วมกัับ กปภ. จััดทำ�ำ โครงการ “ความร่่วมมืือในการ
บริิหารจััดการน้ำำ��สููญเสีียของ กปภ.” เป็็นอีีกหนึ่่�งโครงการที่่�บริิษััทฯ
ร่่วมมืือกัับ กปภ. วััตถุุประสงค์์เพื่่�อลดปริิมาณน้ำำ��สููญเสีีย เพิ่่�มปริิมาณ
การจำำ�หน่่ายน้ำำ��ประปา และการควบคุุมอััตราน้ำำ��สููญเสีียได้้อย่่างเป็็น
รููปธรรม รวมทั้้�งเป็็นการสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีในการทำำ�งานร่่วมกัับ
กปภ. ซึ่่�งมีีโครงการย่่อยที่่�เริ่่�มดำำ�เนิินการแล้้ว ดัังนี้้�
1) โครงการความร่่วมมืือตรวจสอบมาตรวััดน้ำ��ำ ประปา
ของผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปารายใหญ่่
			 เมื่่�อวัันที่่� 5 มีีนาคม 2562 บริิษััทฯ และ กปภ. สาขา
อ้้อมน้้อย ลงพื้้น� ที่่�ร่ว่ มกิิจกรรมทดสอบความเที่่�ยงตรงมาตรวััดน้ำ�ปร
�ำ ะปา
ของผู้้�ใช้้น้ำำ��รายใหญ่่ ทั้้�งนี้้� ได้้ทำำ�การตรวจสอบมาตรวััดน้ำำ��ประปา
จำำ�นวนทั้้�งหมด 21 มาตร ตรวจพบมาตรวััดน้ำำ��ประปาที่่�เสื่่�อมสภาพ
จำำ�นวน 10 มาตร และมาตรวััดน้ำำ��ประปาที่่�ชำำ�รุุด จำำ�นวน 1 มาตร ซึ่่�ง
ส่่งผลให้้เกิิดน้ำำ��สููญเสีียในระบบจำำ�หน่่ายของ กปภ. บริิษััทฯ จึึงได้้
ประสานข้้อมููลดัังกล่่าวให้้ กปภ.เพื่่�อดำำ�เนิินการเปลี่่�ยนมาตรวััดน้ำ�ปร
�ำ ะปา
แล้้วเสร็็จ จำำ�นวน 8 มาตร ส่่งผลให้้กัับ กปภ.มีีปริมิ าณจำำ�หน่า่ ยน้ำำ�ปร
� ะปา
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น 4,800 ลููกบาศก์์เมตรต่่อเดืือน และปริิมาณน้ำำ��สููญเสีียของ
กปภ. ลดลง

ด้้านการบริิหารจััดการน้ำำ�สูู
� ญเสีีย วััตถุุประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
ให้้บุุคลากรของ กปภ. มีีทัักษะความรู้้�และความพร้้อมในการลงพื้้�นที่่�
สำำ�รวจท่่อแตกหรืือท่่อรั่่�ว เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการ
น้ำำ��สููญเสีียและให้้บริิการน้ำำ��ประปาแก่่ประชาชนต่่อไป

4.3 โครงการบ้้านมั่่�นคงเมืืองศาลายา
บริิษััทฯ ร่่วมกัับ กปภ.สาขาอ้้อมน้้อย ทำำ�การขยายเขตพื้้�นที่่�วาง
ท่่อน้ำำ�ปร
� ะปาในโครงการบ้้านมั่่น� คงตามนโยบายของรััฐบาลในการแก้้ไข
ปััญหาที่่�อยู่่�อาศััยของผู้้�มีีรายได้้น้้อย เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของ
ชุุมชนให้้ดีีขึ้้�น คืือ การสร้้างบ้้าน สร้้างชุุมชน สร้้างสัังคมไปด้้วยกััน ซึ่่�งมีี
คุุณค่่ามากกว่่าการสร้้างบ้้านทั่่�วไป
เมื่่�อวัันที่่� 9 ตุุลาคม 2562 บริิษััทฯ และ กปภ.สาขาอ้้อมน้้อย
ลงพื้้�นที่่�สำำ�รวจการวางท่่อของโครงการบ้้านมั่่�นคง โดยมีีครััวเรืือนทั้้�งสิ้้�น
จำำ�นวน 60 หลัังคาเรืือน จากการดำำ�เนิินงานส่่งผลให้้เกิิดการพััฒนา
ความมั่่�นคงในชุุมชนฐานรากของตำำ�บลศาลายา จัังหวััดนครปฐม
ส่่งผลให้้มีีปริิมาณการใช้้น้ำำ��ประปาเพิ่่�มขึ้้�น 700 ลููกบาศก์์เมตรต่่อเดืือน

		 2) โครงการสำำ�รวจหาท่่อแตกหรืือท่่อรั่่ว� โดยใช้้เครื่่อ� งมืือ
Acoustic Rod
เมื่่�อวัันที่่� 7 มีีนาคม 2562 บริิษััทฯ และ กปภ.เริ่่�มต้้นโครงการ
สำำ�รวจหาท่่อแตกหรืือท่่อรั่่�ว โดยใช้้เครื่่�องมืือ Acoustic Rod ซึ่่�งเป็็น
เครื่่�องมืือสำำ�หรัับสำำ�รวจหาท่่อแตกหรืือท่่อรั่่�ว ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้มอบให้้กัับ
กปภ. เขต 3 เป็็นจำำ�นวน 100 เครื่่�อง เนื่่�องจากในปััจจุุบััน กปภ.แต่่ละ
สาขามีีหน้้าที่่�ในการบริิหารจััดการน้ำำ��สููญเสีียด้้วยตนเอง จึึงจำำ�เป็็นต้้อง
มีีทักษ
ั ะและอุุปกรณ์์ที่่เ� ป็็นเครื่่อ� งมืือสำำ�คัญ
ั เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการปฏิิบัติั งิ าน

46

นวััตกรรมและเทคโนโลยีี
ความท้้าทายของธุุรกิิจสััมปทานผลิิตน้ำำ��ประปาให้้กัับหน่่วยงานภาครััฐในปััจจุุบัันขึ้้�นอยู่่�กัับหลายปััจจััย อาทิิเช่่น ภาวะภััยแล้้ง
กฎหมายและนโยบายภาครััฐ รวมถึึงทิิศทางและแนวโน้้มความต้้องการใช้้น้ำำ�ปร
� ะปาของประชาชน ส่่งผลให้้บริิษัทั ฯ ต้้องดำำ�เนิินการก่่อสร้้างขยายกำำ�ลังั
การผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปาแห่่งใหม่่ที่่โ� รงผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปากระทุ่่�มแบน จัังหวััดสมุุทรสาคร ปััจจุุบัันดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จ โดยมีีกำ�ลั
ำ งั การผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปาเริ่่�มต้้น
100,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน และสามารถขยายกำำ�ลัังการผลิิตได้้สููงสุุดถึึง 400,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน ซึ่่�งมีีการออกแบบงานโครงสร้้าง
รองรัับการขยายกำำ�ลังั การผลิิตแล้้ว เพื่่�อเป็็นแหล่่งผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปาสำำ�รองของบริิษัทั ฯ และรองรัับความต้้องการใช้้น้ำำ�ปร
� ะปาของประชาชนที่่มี� แี นวโน้้ม
เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
บริิษััทฯ ได้้นำำ�เทคโนโลยีีการผลิิตน้ำำ��ประปาที่่�ทัันสมััยที่่�สุุดและเป็็นมาตรฐานที่่�ได้้รัับการยอมรัับในระดัับสากล โดยการนำำ�เทคโนโลยีี
“เมมเบรน” มาใช้้ในกระบวนการผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปาที่่�โรงผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปากระทุ่่�มแบน จัังหวััดสมุุทรสาคร ซึ่่ง� ใช้้ระบบการกรองแบบ Ultra Filtration (UF)
และใช้้เทคโนโลยีี “เมมเบรน” (Membrane) ในการกรองแยกของแข็็งแขวนลอยหรืือของแข็็งละลายออกจากของเหลว โดยการสููบอััดน้ำำ��ดิิบ
ผ่่านเยื่่�อเมมเบรนที่่�มีีช่่องเปิิด (Pore Size) ขนาดเล็็กมากเพีียง 0.01 ไมครอน ซึ่่�งสามารถขจััดสิ่่�งปนเปื้้�อน เชื้้�อโรค ไวรััส และแบคทีีเรีียได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ ส่่งผลให้้ได้้น้ำำ��ประปาที่่�มีีคุุณภาพ สะอาด และปลอดภััยกว่่าเดิิม รวมทั้้�งยัังสามารถลดการใช้้สารเคมีีในกระบวนการผลิิตได้้อีีกด้้วย
ซึ่่�งเมมเบรนนัับเป็็นเทคโนโลยีีมาตรฐานระดัับโลกเช่่นเดีียวกัับที่่�ใช้้ในสหรััฐอเมริิกา สิิงคโปร์์ และสหภาพยุุโรป นัับได้้ว่่าโรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�ม
แบนเป็็นโรงผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปาเชิิงพาณิิชย์ข์ นาดใหญ่่ที่่สุุด
� ในประเทศไทยที่่เ� ลืือกใช้้การกรองแบบ Ultra Filtration (UF) ซึ่่ง� สามารถตอบสนองความต้้องการ
ใช้้น้ำำ��ประปาของภาคอุุตสาหกรรม พาณิิชยกรรม และครััวเรืือนได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ โดยมีีภาพเทคโนโลยีีการผลิิตน้ำำ��ประปา “เมมเบรน”
ของโรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบนตามภาพด้้านล่่าง

นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังส่่งเสริิมความคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์และการพััฒนานวััตกรรมภายในบริิษััทฯ โดยการจััดกิิจกรรมไคเซน (Kaizen)
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนาปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น สอดคล้้องตามคุุณค่่าองค์์กรที่่�กำำ�หนดไว้้ 3 ด้้าน ดัังนี้้�
1)	พััฒนาและปรัับปรุุงอย่่างต่่อเนื่่�อง (Continuous Improvement)
2)	ทำำ�งานเชิิงรุุกด้้วยความคิิดริิเริ่่�ม (Proactive & Initiative)
3)	ทำำ�งานเป็็นทีีม (Teamwork)
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ในปีี 2562 มีีผลงานไคเซนของพนัักงานที่่�ได้้รัับการพิิจารณาคััดเลืือกให้้มีีความโดดเด่่นด้้านนวััตกรรมในกระบวนการทำำ�งานหลากหลาย
โครงการดัังแสดงตามข้้อมููลด้้านล่่าง

โครงการ “ปลอดภััย หายห่่วง”

การปฏิิบััติิงานตามแผนการบำำ�รุุงรัักษาเกี่่�ยวกัับระบบถัังตกตะกอน (Clarifier Tank) สำำ�หรัับขั้้�นตอนการแขวนผ้้ากรวยต้้องมีีพนัักงานขึ้้�นไป
ปฏิิบัติั งิ านบนที่่สูู� ง ซึ่่ง� มีีความเสี่่ย� งที่่จ� ะเกิิดอันั ตรายในการตกจากที่่�สููง พนัักงานจึึงร่่วมกัันคิิดค้้นนวััตกรรมเพื่่�อลดความเสี่่ย� งในการปฏิิบัติั งิ านดัังกล่่าว
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อลดความเสี่่�ยงการตกจากที่่�สููง ลดขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงาน และลดค่่าใช้้จ่่ายจากการซ่่อมบำำ�รุุง
	การดำำ�เนิินงานหลัังจากประดิิษฐ์์อุุปกรณ์์วาล์์วเปิิดปิิดเพื่่�อระบายน้ำำ��และตะกอนออกจากกรวย ส่่งผลให้้ไม่่จำำ�เป็็นต้้องปฏิิบััติิงานในขั้้�นตอน
การแขวนผ้้ากรวยอีีก และไม่่มีีการปฏิิบััติิงานบนที่่�สููง สามารถลดความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดอัันตรายในการตกจากที่่�สููงลงได้้
ตารางเปรีียบเทีียบผลการดำำ�เนิินงานก่่อน-หลััง
รายการ

ก่่อน

หลััง

เพิ่่�มขึ้้�น/ลดลง (ร้้อยละ)

1. ความเสี่่�ยงตกจากที่่�สููง

สููง

ไม่่มีีความเสี่่�ยง

ลดลง ร้้อยละ 100

2. ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงาน

5 ขั้้�นตอน

4 ขั้้�นตอน

ลดลง ร้้อยละ 20

3. งบประมาณบำำ�รุุงรัักษา

5,000 บาท

500 บาท

ลดลง ร้้อยละ 90

ขั้้�นตอนการแขวนผ้้ากรวย

อุุปกรณ์์วาล์์วเปิิด ปิิดเพื่่�อระบายน้ำำ��และตะกอน

โครงการ “แค่่คลิิกง่่ายๆ คุุณทำำ�ได้้”

บริิษััทฯ มีีการสำำ�รวจพนัักงานเข้้าร่่วมกิิจกรรมและมีีการประชาสััมพัันธ์์เป็็นประจำำ� ซึ่่�ง
ขั้้�นตอนการสำำ�รวจข้้อมููลในอดีีตมีีความล่่าช้้า อาทิิเช่่น ขั้้�นตอนการสำำ�รวจส่่งผลให้้เสีียเวลา
ในการปฏิิบััติิงาน ใช้้เวลาในการสำำ�รวจและรวบรวมข้้อมููลนาน ข้้อมููลสููญหาย ข้้อมููล
ไม่่ครบถ้้วน และสิ้้�นเปลืืองค่่าใช้้จ่่ายในการพิิมพ์์เอกสาร พนัักงานจึึงได้้ร่่วมกัันคิิดค้้นวิิธีีการ
ในการดำำ�เนิินการให้้รวดเร็็วขึ้้�น วััตถุุประสงค์์เพื่่�อลดขั้้�นตอนและเวลาในการทำำ�การสำำ�รวจ
ข้้อมููล ข้้อมููลถููกต้้องครบถ้้วนไม่่สููญหาย และลดค่่าใช้้จ่่ายในการพิิมพ์์เอกสาร
	ดำำ�เนิินงานโดยการใช้้ฟีีเจอร์์ Poll ในไลน์์กลุ่่�ม โดยการสร้้างการโหวตเป็็นแบบสำำ�รวจ ซึ่่ง� ไม่่มีค่ี า่ ใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน และมีีประสิิทธิภิ าพ
ในการสื่่�อสารมากกว่่าเดิิม
ตารางเปรีียบเทีียบผลการดำำ�เนิินงานก่่อน-หลััง
รายการ

1. ขั้้�นตอนในการทำำ�สำำ�รวจ
2. ระยะเวลาการสำำ�รวจ
3. ข้้อมููลครบถ้้วน
4. ค่่าใช้้จ่่ายในการพิิมพ์์
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ก่่อน

หลััง

เพิ่่�มขึ้้�น/ลดลง (ร้้อยละ)

8 ขั้้�นตอน

4 ขั้้�นตอน

ลดลงร้้อยละ 50

12 วััน

5 วััน

ลดลงร้้อยละ 58

ร้้อยละ 60

ร้้อยละ 100

เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 40

11 บาทต่่อครั้้�ง

ไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย

ลดลงร้้อยละ 100

ความสำำ�เร็็จทางเศรษฐกิิจ
รายการ
ยอดขายสุุทธิิ
EBITDA (กำำ�ไรก่่อน
หัักดอกเบี้้�ย ภาษีี
ค่่าเสื่่�อมราคา และอื่่�นๆ)
กำำ�ไรสุุทธิิ
กำำ�ไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น
อััตราผลตอบแทน
จากสิินทรััพย์์
อััตราผลตอบแทน
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

ปีี 2558

ปีี 2559

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

หน่่วย

5,574,486,970
4,514,658,359

5,499,089,046
4,429,425,658

5,747,448,016
4,699,899,949

5,948,536,254
4,910,525,378

6,165,591,032
5,269,752,426

บาท
บาท

2,697,603,524
0.67
10.12

2,492,486,565
0.62
9.67

2,680,751,538
0.67
11.52

2,860,903,791
0.71
12.26

3,147,333,971
0.78
13.59

บาท
บาท
ร้้อยละ

23.60

21.61

22.57

23.14

23.98

ร้้อยละ

เงิินปัันผลแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
2,394,000,000 2,394,000,000
(เฉพาะ ปีี 2562 ครึ่่�งปีีแรก)
เงิินปัันผลต่่อหุ้้�น
0.60
0.60
(เฉพาะ ปีี 2562 ครึ่่�งปีีแรก)
การลงทุุนด้้านบุุคลากรของ TTW และและบริิษััทย่่อย

2,394,000,000

2,394,000,000

1,197,000,000

0.60

0.60

0.30

บาท/หุ้้�น

137.15
146.66
ผลตอบแทนพนัักงาน
(เงิินเดืือน ค่่าแรง ค่่าพััฒนา
พนัักงาน และอื่่�นๆ)
ผลตอบแทนผู้้�บริิหาร
29,327,174
35,128,821
การลงทุุนด้้านชุุมชนและสัังคมของ TTW และและบริิษััทย่่อย

157.13

140.03

149.42

ล้้านบาท

33,025,591

26,098,201

26,569,376

บาท

การบริิจาค และส่่วนพััฒนา
10,972,259 11,340,827.77
41,298,352
ชุุมชน
การดููแลสิ่่�งแวดล้้อม
4,283,354
1,733,857.50
1,161,395
มููลค่่าการลงทุุนด้้านสาธารณููปโภคและสนัับสนุุนอื่่�นๆ ของ TTW และและบริิษััทย่่อย

6,468,125.60

15,371,569.54

บาท

1,741,155.00

12,753,618.20

บาท

การกระจายมููลค่่าสู่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
การกระจายมููลค่าสู่่�ผู้้
่ �ถืือหุ้้�นของ TTW

การลงทุุนด้้านสาธารณููปโภค
810.49
และการสนัับสนุุนอื่่�นๆ
มููลค่่าทางเศรษฐกิิจอื่่�นๆ ของ TTW
ต้้นทุุนทางการเงิิน
ภาษีีที่่�จ่่ายให้้รััฐบาล

549,509,077
378,267,296

1,652.53

349.53

20.89

140.07

433,178,951
606,667,937

407,025,029
632,221,086

371,677,534
616,091,619

304,542,661
696,977,417

บาท

ล้้านบาท

บาท
บาท
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สงเสร�ม
คุณภาพช�ว�ตที่ดี
การดููแลพนัักงานและพััฒนาบุุคลากร
ความสำำ�คััญของพนัักงาน

บริิษัทั ฯ ตระหนัักและให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อพนัักงาน โดยถืือว่่าพนัักงาน
เป็็นทรััพยากรที่่�มีค่ี า่ ขององค์์กรและเป็็นหััวใจสำำ�คัญ
ั ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ให้้ประสบความสำำ�เร็็จตามเป้้าหมายองค์์กร บริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดนโยบาย
ในการพััฒนาพนัักงานให้้เป็็นผู้้�ที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญในการทำำ�งานอย่่าง
มืืออาชีีพ มีีคุุณธรรมและจริิยธรรมในการปฏิิบััติิงานด้้วยความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิต ความรัับผิิดชอบ และมีีจรรยาบรรณในวิิชาชีีพของตนเอง เพื่่�อ
รัักษาประโยชน์์สููงสุุดขององค์์กรรวมถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วน
บริิษััทฯ มุ่่�งหวัังให้้พนัักงานนำำ�ทัักษะความรู้้�ความสามารถมาพััฒนา
ต่่อยอดการผลิิตสิินค้้าและบริิการให้้ได้้ตามมาตรฐานคุุณภาพและ
สอดคล้้องตามความต้้องการของลููกค้้า ควบคู่่�ไปกัับการเติิบโตทาง
เศรษฐกิิจอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กร
โลกธุุรกิิจปััจจุุบัันมีีการแข่่งขัันกัันอย่่างรุุนแรง มีีการเปลี่่�ยนแปลง
อย่่างรวดเร็็วและมีีความไม่่แน่่นอน ส่่งผลให้้พนัักงานต้้องตื่่�นตััวและ
พร้้อมที่่�จะตอบสนองทิิศทางธุุรกิิจที่่�มีกี ารเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�เสมอ บริิษัทั ฯ
จึึงสร้้างความคล่่องตััวในการเรีียนรู้ข�้ องพนัักงานให้้สามารถเรีียนรู้ทั�้ กษ
ั ะ
และความรู้้ใ� หม่่ๆ ได้ต้ ลอดเวลาทุุกสถานการณ์์ โดยการสนัับสนุุนปััจจััย
พื้้�นฐานในการเรีียนรู้้�ให้้รวดเร็็ว มีีประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผลสููงสุุด

เป้้าหมาย

บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดเป้้าหมายการจััดให้้มีีการอบรมตามแผนการ
อบรมประจำำ�ปีี ร้้อยละ 100

กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงาน

บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดให้้ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลและธุุรการร่่วมกัับ
ผู้้�บริิหารแต่่ละสายงานร่่วมกัันพิิจารณาคััดเลืือกหลัักสููตรที่่�มีีความ
เหมาะสมและมีีความจำำ�เป็็นต่่อบุุคลากรแต่่ละสายงาน และดำำ�เนิินการ
จััดทำำ�แผนการอบรมประจำำ�ปีี

การบริิหารจััดการ

1.	จััดทำำ�แผนงานในการดำำ�เนิินงาน โดยการกำำ�หนดหลัักสููตร
ประจำำ�เดืือน
2. 	จััดส่่งพนัักงานที่่�มีคี วามเหมาะสมในแต่่ละหลัักสููตรเข้้าร่่วม
อบรมตามแผนที่่�กำำ�หนดไว้้
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ผลการดำำ�เนิินงาน
87.50

บริิษััทฯ จััดอบรมตามแผนการอบรมประจำำ�ปีี 2562 ได้้ร้้อยละ

การจ้้างงานและการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน

บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการจ้้างงานและปฏิิบััติิต่่อพนัักงาน
อย่่างเสมอภาคและเป็็นธรรมในทุุกกระบวนการดำำ�เนิินงาน อาทิิเช่่น
การสรรหา การจ่่ายค่่าตอบแทน เวลาทำำ�งานและวัันหยุุด การฝึึกอบรม
และการพััฒนาบุุคลากร การวางแผนความก้้าวหน้้าและสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
และการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน เป็็นต้้น โดยยึึดมั่่�นต่่อการมีีคุุณธรรม
และความมีีมนุุษยธรรมในการจ้้างงานและดููแลพนัักงาน ไม่่มีข้ี อ้ ยกเว้้น
ในเรื่่อ� งถิ่่น� กำำ�เนิิด เชื้้อ� ชาติิ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษา หรืือ
ตำำ�แหน่่ง ไม่่สนับั สนุุนการใช้้แรงงานเด็็ก การค้้ามนุุษย์์ และไม่่สนับั สนุุน
แนวทางการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�นทุุกรููปแบบ ด้้วยเล็็งเห็็นคุุณค่่าของ
พนัักงานว่่าจะเป็็นแรงขัับเคลื่่�อนองค์์กรให้้มีีความเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
หากพนัักงานเหล่่านั้้น� ได้้รับั การปฏิิบัติั แิ ละดููแลจากองค์์กรอย่่างเสมอภาค
และเป็็นธรรม รวมถึึงการเคารพในศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์และสิิทธิิ
มนุุษยชน ซึ่่�งเป็็นสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานในการปฏิิบััติ ิต่ ่อพนัักงานอย่่าง
เท่่าเทีียมกััน บริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดเป้้าหมายการดำำ�เนิินงานด้า้ นการเคารพ
สิิทธิิมนุุษยชน ดัังนี้้�
1. องค์์กรต้้นแบบด้้านการเคารพสิิทธิมนุุษ
ิ ยชน โดยการสนัับสนุุน
และส่่งเสริิมให้้เกิิดขึ้้�นในห่่วงโซ่่คุุณค่่าทางธุุรกิิจ
2. ไม่่มีกี ารละเมิิดสิทธิ
ิ มนุุษ
ิ ยชนทั้้�งภายในและภายนอกบริิษัทั ฯ
บริิษััทฯ มีีนโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและด้้านแรงงานที่่�ให้้
ความสำำ�คัญ
ั ต่่อคุุณค่่าและศัักดิ์์ศ� รีีของพนัักงานทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียมกััน
อัันเป็็นคุุณธรรมขั้้�นพื้้น� ฐานของการทำำ�งานและการอยู่่�ร่ว่ มกััน เพื่่�อนำำ�มา
ปฏิิบััติิต่่อพนัักงาน คู่่�ค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วนที่่�ส่่ง
ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ พร้้อมเผยแพร่่ไว้้บนเวบไซต์์
ของบริิษััทฯ ตามเวบลิิงก์์ http://www.ttwplc.com/storage/about/
policy/policy-human.pdf
บริิษััทฯ ถืือว่่าพนัักงานเป็็นผู้้�ขัับเคลื่่�อนองค์์กรไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ
บริิษััทฯ จึึงได้้วางแผนกำำ�ลัังคนให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ
โดยพััฒนาพนัักงานที่่มี� คี วามสามารถและมีีศักั ยภาพ รวมทั้้�งการสรรหา
และคััดเลืือกบุุคลากรจากภายนอกเข้้ามาร่่วมงานกัับบริิษััทฯ โดย

พิิจารณาจากผู้้�ที่่�เป็็นทั้้�ง “คนเก่่งและคนดีี” และยึึดหลัักจริิยธรรมไม่่มีีการเลืือกปฏิิบััติิทั้้�งในเรื่่�อง เชื้้�อชาติิ ศาสนา สีีผิิว เพศ หรืือความบกพร่่อง
ทางด้้านร่่างกาย โดยจะพิิจารณาถึึงความเหมาะสมในด้้านความรู้้� ความสามารถ และความประพฤติิเป็็นสำำ�คััญ ซึ่่�งการว่่าจ้้างงานดัังกล่่าว
จะต้้องเป็็นไปโดยชอบด้้วยกฎหมาย และได้้กำำ�หนดเป้้าหมาย ดัังนี้้�
1. มีีกำำ�ลัังคนที่่�มีีศัักยภาพเพีียงพอต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
2. มีีระบบการว่่าจ้้าง การบริิหารผลการปฏิิบััติิงานและค่่าตอบแทนที่่�เป็็นธรรม
3. เป็็นองค์์กรชั้้�นนำำ�ที่่�คนรุ่่�นใหม่่ประสงค์์ร่่วมงานด้้วย
บริิษััทฯ ได้้รวบรวมข้้อมููลพนัักงานทั้้�งหมด พนัักงานเข้้าใหม่่ และพนัักงานลาออก ตั้้�งแต่่ปีี 2559 - 2562 โดยจำำ�แนกข้้อมููลพนัักงานตามเพศ
และพื้้�นที่่�ธุุรกิิจ ซึ่่�งได้้แสดงข้้อมููลพนัักงานเข้้าใหม่่และพนัักงานลาออกไว้้ตามตารางด้้านล่่าง
ข้้อมููลพนัักงานทั้้�งหมด

หน่่วย

1. จำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมด

คน

2. พนัักงานทั้้�งหมดจำำ�แนกตามเพศ
ชาย
หญิิง

คน

3. พนัักงานทั้้�งหมดจำำ�แนกตามพื้้�นที่่�ธุุรกิิจ
นครปฐม
สมุุทรสาคร
ปทุุมธานีี
ชลบุุรีี
ระยอง
พระนครศรีีอยุุธยา

คน

ข้้อมููลพนัักงานใหม่่

หน่่วย

1. จำำ�นวนพนัักงานใหม่่ทั้้�งหมด

คน

2. พนัักงานใหม่่จำำ�แนกตามเพศ
ชาย
หญิิง

คน

3. พนัักงานใหม่่จำำ�แนกตามพื้้�นที่่�ธุุรกิิจ
นครปฐม
สมุุทรสาคร
ปทุุมธานีี
ชลบุุรีี
ระยอง
พระนครศรีีอยุุธยา

คน

ข้้อมููลพนัักงานลาออก

หน่่วย

1. จำำ�นวนพนัักงานลาออกทั้้�งหมด

คน

2. พนัักงานลาออกจำำ�แนกตามเพศ
ชาย
หญิิง

คน

3. พนัักงานลาออกจำำ�แนกตามพื้้�นที่่�ธุุรกิิจ
นครปฐม
สมุุทรสาคร
ปทุุมธานีี
ชลบุุรีี
ระยอง
พระนครศรีีอยุุธยา

คน

2559

2560

2561

2562

313

322

321

324

258
55

264
58

267
54

268
56

171
61
38
18
25

163
19
60
38
15
27

148
33
59
38
15
28

144
34
60
39
20
27

2559

2560

2561

2562

49

33

29

20

38
11

30
3

25
4

18
2

22
2
5
12
7
1

13
15
2
3

8
6
4
5
4
2

5
2
2
4
6
1

2559

2560

2561

2562

11

27

30

10

10
1

26
1

23
7

10
-

5
2
3
1

16
1
4
2
3
1

16
3
4
5
2

7
1
1
1
-
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ข้อ
้ มููลการลาคลอด

หน่่วย

1. จำำ�นวนพนัักงานลาคลอดทั้้�งหมด

คน

2. จำำ�นวนพนัักงานลาคลอดจำำ�แนกตามพื้้�นที่่�ธุุรกิิจ
นครปฐม
สมุุทรสาคร
ปทุุมธานีี
ชลบุุรีี
ระยอง
พระนครศรีีอยุุธยา

คน

3. การกลัับมาทำำ�งานของพนัักงานที่่�ลาคลอด
จำำ�แนกตามพื้้�นที่่�ธุุรกิิจ
นครปฐม
สมุุทรสาคร
ปทุุมธานีี
ชลบุุรีี
ระยอง
พระนครศรีีอยุุธยา

2559

2560

2561

2562

3

4

3

2

3
-

4
-

3
-

1
1

100
-

100
-

100
-

100
100

ร้้อยละ

บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดระยะเวลาขั้้�นต่ำำ��การบอกกล่่าวพนัักงานล่่วงหน้้าจากการเปลี่่�ยนแปลงการดำำ�เนิินงาน อาทิิเช่่น การปรัับโครงสร้้าง
การจ้้างหน่่วยงานภายนอก (Out Source) การขยายกิิจการ การเปิิดสาขาใหม่่ การรวมกิิจการ และการปิิดหน่่วยธุุรกิิจ ซึ่่�งได้้แสดงระยะเวลา
การแจ้้งพนัักงานล่่วงหน้้าเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ไว้้ตามตารางด้้านล่่าง
การเปลี่่�ยนแปลงการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ

ระยะเวลาการแจ้้งพนัักงานล่่วงหน้้า

การเปลี่่�ยนแปลงตำำ�แหน่่ง

30 วััน

การควบรวมกิิจการ หรืือการขยายสาขา

30 วััน

การปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้างองค์์กร อาทิิเช่่น การปรัับขยาย หรืือลดสายงาน

30 วััน

บริิษััทฯ มีีนโยบายและแนวปฏิิบััติิการจ่่ายค่่าตอบแทนและสวััสดิิการแก่่พนัักงาน โดยจ่่ายค่่าตอบแทนแก่่พนัักงานอย่่างเหมาะสมและ
มีีความเป็็นธรรม และการจ่่ายค่่าตอบแทนพนัักงานอยู่่�ในระดัับที่่ส� ามารถแข่่งขัันกัับอุุตสาหกรรมเดีียวกััน ซึ่่ง� ได้แ้ สดงข้อ้ มููลอััตราค่่าจ้้างของพนัักงาน
ที่่�ปฏิิบััติิงานแต่่ละพื้้�นที่่�ธุุรกิิจไว้้ตามตารางด้้านล่่าง
อััตราค่่าจ้้าง
นครปฐม
สมุุทรสาคร
ปทุุมธานีี
ชลบุุรีี
ระยอง
พระนครศรีีอยุุธยา

การดููแลพนัักงาน

พนัักงานประจำำ�

พนัักงานชั่่�วคราว

ค่่าแรงขั้้�นต่ำำ�� (ตามพื้้�นที่่�ธุุรกิิจ)

อััตราค่่าจ้้างตามวุุฒิิการศึึกษาและ
ตำำ�แหน่่งงาน โดยเริ่่�มต้้นที่่� 10,000
บาท ต่่อเดืือน (ทุุกพื้้�นที่่�)

อััตราค่่าจ้้างตาม
วุุฒิิการศึึกษาและประสบการณ์์

325 บาท/วััน
325 บาท/วััน
325 บาท/วััน
330 บาท/วััน
330 บาท/วััน
320 บาท/วััน

บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�นโยบายด้้านสวััสดิิการพนัักงานไปยัังบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม โดยจััดให้้มีีสวััสดิิการที่่�มากกว่่ากฎหมายกำำ�หนด อาทิิเช่่น
การจััดตั้้ง� กองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ โดยการจ่่ายเงิินสมทบของบริิษัทั ฯ ในอััตราที่่�เหมาะสมตามอายุุการทำำ�งานระหว่่างร้้อยละ 5 -10 การดููแลให้้มีีการ
ตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี ค่่ารัักษาพยาบาล บััตรประกัันสุุขภาพ การดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน โดยบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดเป็็นนโยบายและ
แนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยและสุุขอนามััยในที่่�ทำำ�งาน การจััดพาหนะแก่่พนัักงานระหว่่างการปฏิิบััติิงานและจััดรถประจำำ�ตำำ�แหน่่ง
แก่่ผู้้�บริิหาร วััตถุุประสงค์์เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการเดิินทางและความคล่่องตััวในการปฏิิบััติิงานของพนัักงานทุุกระดัับตามความเหมาะสม
บริิษััทฯ ได้้จััดเตรีียมสวััสดิิการสำำ�หรัับพนัักงานไว้้ดัังนี้้�
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สวััสดิิการเพื่่�อความมั่่�นคงและสุุขภาพของพนัักงาน

สวััสดิิการบริิการ

ประกัันสุุขภาพ
ประกัันอุุบััติิเหตุุ
ประกัันชีีวิิต
ตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
ค่่ารัักษาพยาบาล
ประกัันสัังคม
การประสบอััคคีีภััย อุุทกภััย หรืือวาตภััย
กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
บำำ�เหน็็จ
การแต่่งงาน
การคลอดบุุตร
การเสีียชีีวิิต
กระเช้้าเยี่่�ยมไข้้
ทุุนการศึึกษาบุุตรพนัักงาน
แรงจููงใจอื่่�นๆ

ชุุดยููนิิฟอร์์ม
รถประจำำ�ตำำ�แหน่่ง
หอพััก
ที่่�จอดรถ
ห้้องพยาบาล
ห้้องพัักผ่่อน
ค่่าน้ำำ��มััน
ค่่าพาหนะ
ห้้องอาหาร
ห้้องออกกำำ�ลัังกาย
เครื่่�องออกกำำ�ลัังกาย

สวััสดิิการการหยุุดงาน
วัันหยุุดพัักผ่่อนประจำำ�ปีี
วัันหยุุดตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
วัันลากิิจ
วัันลาคลอดบุุตร
วัันลาเพื่่�อสมรส
วัันลาป่่วย
วัันลาฌาปนกิิจ

บริิษััทฯ ยัังส่่งเสริิมกิิจกรรมที่่�เป็็นประโยชน์์แก่่พนัักงานมากมาย อาทิิเช่่น การจััดตั้้�งชมรมเดิินวิ่่�ง และการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานในการ
บริิหารจััดการดููแลสวััสดิกิ าร อาชีีวอนามััยและความปลอดภััยผ่่านคณะกรรมการความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย การประเมิินระดัับความผููกพััน
ที่่�มีีต่่อองค์์กร (Employee Engagement Survey) โดยบริิษััทฯ ได้้ทำำ�การสำำ�รวจความคิิดเห็็นด้้านความพึึงพอใจในการทำำ�งาน (Employee
Satisfaction Survey) เพื่่�อประเมิินระดัับความผููกพัันที่่�พนัักงานมีีต่่อองค์์กร

บริิษััทฯ จััดให้้มีีกิิจกรรมเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างพนัักงานกัับผู้้�บริิหารผ่่านการจััดกิิจกรรมวัันเกิิดพนัักงาน งานวัันครอบครััว
และวัันเยี่่ย� มเยีียน พนัักงานแต่่ละพื้้�นที่่�ธุุรกิิจที่่�จััดขึ้้�นเป็็นประจำำ�ทุุกปีี รวมถึึงการจััดกิิจกรรม HR Onsite เพื่่�อนำำ�นโยบายหรืือการเปลี่่�ยนแปลง
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับบริิษััทฯ สื่่�อสารให้้กัับพนัักงานรัับทราบพร้้อมรัับฟัังข้้อคิิดเห็็นและข้้อร้้องเรีียนจากพนัักงาน
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การดููแลพนัักงาน

การพััฒนาศัักยภาพของพนัักงานในทุุกตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ไม่่เพีียงสนัับสนุุนการดำำ�เนิินกลยุุทธ์์ขององค์์กรให้้ก้้าวไปสู่่�เป้้าหมายและรองรัับการ
ขยายตััวทางธุุรกิิจ แต่่ยัังช่่วยเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันแก่่องค์์กรทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต บริิษััทฯ จึึงได้้กำำ�หนดให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาและ
พนัักงานทำำ�การติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานร่่วมกัันตามรอบระยะเวลาของการติิดตามผลการปฏิิบัติั งิ านตลอดทั้้�งปีี รวมถึึงทบทวนแผนการ
พััฒนาสายอาชีีพ เพื่่�อเสริิมสร้้างสมรรถนะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการปฏิิบััติิงานผ่่านการวางแผนพััฒนาบุุคลากรรายบุุคคล
บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการพััฒนาบุุคลากรในระยะยาว โดยการสร้้างโอกาสในการเรีียนรู้แ�้ ละพััฒนาศัักยภาพของพนัักงาน วััตถุุประสงค์์
เพื่่�อความก้้าวหน้้าในสายงานและคุุณภาพชีีวิติ ที่่�ดีใี นอนาคต โดยการนำำ�ระบบบริิหารวิิชาชีีพในการบริิหารทรััพยากรบุุคคลมาใช้้ในการดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพและความสามารถของพนัักงานให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด และการส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุกระดัับศึึกษาหาความรู้้�และทัักษะใหม่่ๆ
โดยการสนัับสนุุนพนัักงานให้้เข้้าร่่วมสััมมนากัับสถาบัันชั้้�นนำำ�ต่่างๆ บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�นโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการพััฒนาความรู้้�และ
ศัักยภาพของพนัักงาน รวมถึึงจำำ�นวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรม เพราะเชื่่�อว่่าบุุคลากรคืือทรััพยากรที่่�มีีความสำำ�คััญสููงสุุดในการขัับเคลื่่�อนองค์์กรไปสู่่�
เป้้าหมายร่่วมกััน โดยมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาบุุคลากรให้้มีีความรู้้ค� วามสามารถและคุุณภาพชีีวิติ ที่่�ดีี สำำ�หรับั แนวทางการเรีียนรู้แ�้ ละพััฒนาของพนัักงาน
บริิษััทฯ ได้้จััดโปรแกรมการเรีียนรู้้�อย่่างเหมาะสมตั้้�งแต่่พนัักงานเริ่่�มเข้้ามาทำำ�งานกัับบริิษััทฯ วัันแรกจนถึึงวัันเกษีียณอายุุการทำำ�งาน ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ
ได้้จััดโปรแกรมฝึึกอบรม ตามแผนฝึึกอบรมประจำำ�ปีี 2562 ครบถ้้วนตามแผนฝึึกอบรม ร้้อยละ 100
	การฝึึกอบรมเป็็นภารกิิจสำำ�คััญในการบริิหารจััดการองค์์ความรู้้� การเพิ่่�มพููนทัักษะ ศัักยภาพ และการเตรีียมความพร้้อมให้้กัับบุุคลากร
ในแต่่ละตำำ�แหน่่งอย่่างเหมาะสม โดยการผสมผสานการพััฒนาด้้านทัักษะ ความรู้้� ความสามารถ ตลอดจนการปลููกฝัังวััฒนธรรมและจริิยธรรม
ขององค์์กรควบคู่่�กััน โดยจััดให้้เกิิดการเรีียนรู้ด้�้ ว้ ยเครื่่อ� งมืืออัันหลากหลาย อาทิิเช่่น การเชิิญผู้้เ� ชี่่ย� วชาญจากสถาบัันชั้้น� นำำ�ต่า่ งๆ มาเป็็นวิิทยากรในการ
ฝึึกอบรมภายใน การฝึึกอบรมด้้วยการสอนงานจากหััวหน้้างาน หรืือการจััดส่่งพนัักงานเข้้าร่่วมฝึึกอบรมภายนอก พร้้อมทั้้�งจััดให้้มีีการประเมิินผล
การพััฒนาบุุคลากรอย่่างเป็็นรููปธรรม เพื่่�อพััฒนาบุุคลากรให้้เป็็นทรััพยากรมนุุษย์์ที่่�มีีศัักยภาพและประสิิทธิิภาพ อัันจะส่่งผลสำำ�เร็็จต่่อเป้้าหมาย
ของพนัักงาน หน่่วยงาน และองค์์กร วััตถุุประสงค์์เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการเติิบโตก้้าวหน้้าของพนัักงาน และเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และ
แนวทางในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััททั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต ซึ่่�งได้้แสดงข้้อมููลการฝึึกอบรมของพนัักงานไว้้ตามตารางด้้านล่่าง
จำำ�นวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรม

หน่่วย

2559

2560

2561

2562

จำำ�นวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรมทั้้�งหมด

ชั่่�วโมง

8,839

6,973

4,719

4,498

จำำ�นวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรมเฉลี่่�ย

ชั่่�วโมง

31

28

19

14

แยกตามระดัับตำำ�แหน่่งพนัักงาน
ผู้้�บริิหาร
พนัักงาน และเจ้้าหน้้าที่่�

ชั่่�วโมง

2,211
6,628

2,516.50
4,456.50

1,357
3,362

747
3,751

แยกตามเพศ
ชาย
หญิิง

ชั่่�วโมง

7,099
1,740

5,262.50
1,710.50

3,712
1,007

3,768
730

ค่่าใช้้จ่่ายการฝึึกอบรม

หน่่วย

2559

2560

2561

ค่่าใช้้จ่่ายการฝึึกอบรมทั้้�งหมด

บาท

2,186,417

2,319,491

1,092,490

597,563

ค่่าใช้้จ่่ายการฝึึกอบรมแยกตามระดัับตำำ�แหน่่งพนัักงาน
ผู้้�บริิหาร
พนัักงาน และเจ้้าหน้้าที่่�

บาท

1,346,289
840,128

1,651,055
668,436

645,951
446,539

348,093
249,470

2559

2560

จำำ�นวนหลัักสููตรการฝึึกอบรม

หน่่วย

2562

2561

2562

หลัักสููตรการฝึึกอบรมภายใน

หลัักสููตร

63

21

22

15

หลัักสููตรการฝึึกอบรมภายนอก

หลัักสููตร

95

108

76

76

54

ผู้้�เข้้าฝึึกอบรม

ร้้อยละของพนัักงานทั้้�งหมด
2559

2560

2561

2562

แยกตามระดัับตำำ�แหน่่งพนัักงาน
ผู้้�บริิหาร
พนัักงาน และเจ้้าหน้้าที่่�

49 คน (ร้้อยละ 16)
240 คน (ร้้อยละ 77)

47 คน (ร้้อยละ 15)
207 คน (ร้้อยละ 64)

35 คน (ร้้อยละ 11)
212 คน (ร้้อยละ 66)

24 คน (ร้้อยละ 7)
239 คน (ร้้อยละ 74)

แยกตามเพศ
ชาย
หญิิง

236 คน (ร้้อยละ 75)
53 คน (ร้้อยละ 17)

198 คน (ร้้อยละ 62)
56 คน (ร้้อยละ 17)

198 คน (ร้้อยละ 62)
49 คน (ร้้อยละ 15)

220 คน (ร้้อยละ 68)
43 คน (ร้้อยละ 13)

313 คน

322 คน

321 คน

324 คน

รวมพนัักงานทั้้�งหมด

เพื่่�อส่่งเสริิมและพััฒนาศัักยภาพผู้้�บริิหารและพนัักงานให้้สามารถปฏิิบััติิงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและสามารถตอบสนองต่่อกลยุุทธ์์และ
เป้้าหมายของบริิษััทฯ อย่่างมีีประสิิทธิิผลสููงสุุด บริิษััทฯ จึึงได้้มีีการจััดทำำ�กรอบการพััฒนาบุุคลากรตามแต่่ละสายงานอย่่างเหมาะสม ซึ่่�งได้้แสดง
ข้้อมููลไว้้ตามแผนผัังด้้านล่่าง
ระดัับ
ระดัับองค์์กร

การพััฒนาบุุคลากร
1. วััฒนธรรมองค์์กร (Corporate Culture Program)
2. การบริิหารจััดการ (Management Program)
3. ภาวะผู้้�นำำ� (Leadership/Supervisor Program)

ระดัับบุุคคล

1. การอบรมตามหน้้าที่่�งานรัับผิิดชอบ (Functional Training)
2. การฝึึกอบรมในเรื่่�องที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับหน้้าที่่�งานที่่�รัับผิิดชอบ (Related Training)
3. การฝึึกอบรมที่่�ช่่วยส่่งเสริิมศัักยภาพ (Enable Training)

ระดัับพื้้�นฐาน

1. แนวคิิดเรื่่�องคุุณภาพและมาตรฐาน (Quality Concept and Standard)
2. ความปลอดภััยและสุุขอนามััย (Safety and Health)
3. สิ่่�งแวดล้้อม (Environment)

ในปีี 2562 บริิษัทั ฯ มีีความตระหนัักในเรื่่อ� งความปลอดภััยในการ
ทำำ�งานของพนัักงานเป็็นอย่่างยิ่่ง� เพราะพนัักงานคืือทรััพยากรที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั
การทำำ�งานของพนัักงานจึึงต้้องมีีความถููกต้้อง ปลอดภััย และมีีประสิิทธิภิ าพ
เพื่่�อให้้เกิิดความตระหนัักเรื่่�องความปลอดภััยในการทำำ�งาน และการ
เตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน บริิษััทฯ จึึงให้้ความสำำ�คััญ
ในการจััดอบรมและพััฒนาเกี่ย�่ วกัับการทำำ�งานที่่ถููกต้้
� องและปลอดภััย
ให้้กัับพนัักงานทุุกระดัับ โดยมีีการจััดทำำ�แผนการฝึึกอบรมด้า้ นความ
ปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสิ่่ง� แวดล้้อมในการทำำ�งาน ประจำำ�ปีี 2562
เพื่่�อให้้พนัักงานได้้มีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนการทำำ�งานที่่�ถููกต้้องตาม
วิิธีีการ มากไปกว่่านั้้�นพนัักงานสามารถที่่�จะปฏิิบััติิงานได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพเมื่่�อเกิิดสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน

กราฟแสดงจำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมอบรม
แยกตามประเภทสมรรถนะ ปีี 2562
296

179

40

13

จำนวนผูเขารวมอบรม (คน)

Core Competency
Management Competency

Functional Competency
Safety and Environment

55

แผนการประเมิินผลความพึึงพอใจของพนัักงาน

บริิษััทฯ ดำำ�เนิินการส่่งแบบสํํารวจความพึึงพอใจของพนัักงานที่่�มีีต่่อการทำำ�งานให้้กัับพนัักงานภายในสิ้้�นปีี 2562 โดยกำำ�หนดเป้้าหมาย
ผลสํํารวจความพึึงพอใจ ร้้อยละ 80

ผลการประเมิินผลความพึึงพอใจของพนัักงาน

มีีพนักั งานตอบแบบสอบสํํารวจความพึึงพอใจของพนัักงานที่่�มีต่ี อ่ การทำำ�งาน จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 255 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 78 ของจำำ�นวนพนัักงาน
ทั้้�งหมด โดยหััวข้้อการประเมิินความพึึงพอใจมีีทั้้�งหมด 7 ด้้าน ประกอบด้้วย 1) ด้้านความรัับผิิดชอบ 2) ด้้านการประเมิินผล 3) ด้้านการปฏิิบััติิงาน
4) ด้้านผู้้�บัังคัับบััญชา 5) ด้้านค่่าตอบแทนและสวััสดิิการ 6) ด้้านสภาพแวดล้้อมการทำำ�งาน และ 7) ด้้านการพััฒนาบุุคลากร ทั้้�งนี้้� ผลการประเมิิน
ในภาพรวมส่่วนใหญ่่ของทุุกหััวข้้อมีีความพึึงพอใจมาก และผลการประเมิินผลความพึึงพอใจของพนัักงานที่่�มีีต่่อการทำำ�งาน คิิดเป็็นร้้อยละ 75
ต่ำำ��กว่่าเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด ซึ่่�งผลความพึึงพอใจของพนัักงานที่่�มีีต่่อการทำำ�งาน ปีี 2562 ได้้แสดงดัังกราฟด้้านล่่าง
(คน)
200

100

87

72

50
0

162

148

150

35
0

118125

105

117

74
50

13

18

0 12

ดานความรับผิดชอบ ดานการประเมินผล ดานการปฏิบัติงาน
พึงพอใจนอยที่สุด

พึงพอใจนอย

153

128

38

35
0

ดานผูบังคับบัญชา

83

63

55

48

39
0

ดานคาตอบแทน ดานสภาพแวดลอม
และสวัสดิการ
การทำงาน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด

7
ดานการพัฒนา
บุคลากร

แผนการดำำ�เนิินงานเพื่่�อสนัับสนุุนความพึึงพอใจของพนัักงาน

จากผลสํํารวจความพึึงพอใจของพนัักงานที่่�มีีต่่อการทำำ�งานในปีี 2562 คิิดเป็็นร้้อยละ 75 ต่ำำ��กว่่าเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด บริิษััทฯ ได้้ทบทวน
ประเด็็นที่่ไ� ด้้รับั คะแนนความพึึงพอใจน้้อยที่่สุุดม
� าพิิจารณาปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานให้้มีีประสิิทธิภิ าพมากยิ่่�งขึ้้น� วััตถุุประสงค์์เพื่่�อเพิ่่�มความพึึงพอใจ
ของพนัักงาน อาทิิเช่่น
1) ด้้านค่่าตอบแทนและสวััสดิิการพนัักงาน ในปีี 2563 บริิษััทฯ จะมีีการพิิจารณาทบทวนค่่าตอบแทนและสวััสดิิการพนัักงานตามความ
เหมาะสม
2) ด้้านการพััฒนาบุุคลากร ในปีี 2563 บริิษััทฯ จะจััดทำำ�แผนการฝึึกอบรมตามสมรรถนะของพนัักงาน และเพิ่่�มเติิมหลัักสููตรการอบรมเพื่่�อ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน (Soft Skill) อาทิิเช่่น
การบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management)
การแก้้ไขปััญหาและตััดสิินใจ (Problem Solving & Decision Making)
การคิิดเชิิงออกแบบ (Design Thinking)

อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยที่่ดี� ใี นการทำำ�งาน บริิษัทั ฯ ตระหนัักดีว่ี า่ งานด้า้ นความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
เป็็นเรื่่�องสำำ�คััญของการประกอบกิิจการ ซึ่่�งมีีความสััมพัันธ์์โดยตรงกัับประสิิทธิผิ ลของผลผลิิตทั้้ง� ในเชิิงปริิมาณและคุุณภาพ รวมทั้้�งจะนำำ�ไปสู่่�การ
อยู่่�ร่่วมกัับชุุมชนโดยรอบบริิษััทฯ อย่่างยั่่�งยืืน บริิษััทฯ จึึงมุ่่�งเน้้นบริิหารจััดการความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยในเชิิงป้้องกัันด้้วยเป้้าหมายสููงสุุด
คืือ “อุุบััติเิ หตุุเป็็นศููนย์์” กล่่าวคืือ ทุุกคนปฏิิบัติั งิ านได้้สำำ�เร็็จลุุล่่วงไม่่มีอุุบั
ี ติั เิ หตุุหรืือความสููญเสีียใดๆ ที่่�กระทบต่่อชีีวิติ ทรััพย์สิ์ นิ ของตนเอง ครอบครััว
และองค์์กร บริิษััทฯ จึึงมุ่่�งสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจและความตระหนััก ตลอดจนปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกในเรื่่�องความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยให้้กัับผู้้�ที่่�
เกี่่�ยวข้้องทุุกภาคส่่วนไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููงจนถึึงพนัักงานระดัับปฏิิบััติิการ และผู้้�รัับเหมา

การดำำ�เนิินงานด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

บริิษัทั ฯ กำำ�หนดนโยบายและโครงสร้้างการบริิหารความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานอย่่างชััดเจนสอดคล้้องตาม
มาตรฐานที่่�กํําหนดไว้้ในพระราชบััญญััติิความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทํํางาน พ.ศ. 2545 และกฎหมายความปลอดภััย
ในการทํํางานฉบัับต่่างๆ มาใช้้เป็็นแนวปฏิิบััติิขั้้�นพื้้�นฐาน เพื่่�อช่่วยพััฒนาให้้พนัักงานมีีมาตรฐานความปลอดภััยในการทำำ�งาน
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1. นโยบายคุุณภาพ สิ่่�งแวดล้้อม อาชีีวอนามััยและ 3. กลยุุทธ์์ด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
ความปลอดภััย
	สร้้างมาตรฐานด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยแก่่

บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินงานด้้านระบบคุุณภาพ สิ่่�งแวดล้้อม
อาชีีวอนามััย และความปลอดภััยในการทำำ�งาน โดยเน้้นการมีีส่่วนร่่วม
ของบุุคลากร วััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้เกิิดความปลอดภััยต่่อชีีวิติ และทรััพย์สิ์ นิ
ส่่งผลให้้เกิิดการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน พร้้อมเผยแพร่่ไว้้บนเวบไซต์์ของ
บริิษััทฯ ตามเวบลิิงก์์ http://www.ttwplc.com/storage/about/policy/
policy-environment.pdf สามารถสรุุปได้้ ดัังนี้้�
	ผลิิตน้ำำ��ประปาที่่�มีีคุุณภาพตรงตามความต้้องการของลููกค้้า
	สร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดของลููกค้้าโดยตรงและลููกค้้าโดยอ้้อม
	ปรัับปรุุงและพััฒนาความรู้้�และความสามารถ ทัักษะ และ
ความชำำ�นาญให้้กัับพนัักงานทุุกคนอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้เกิิด
จิิตสำำ�นึึกในด้า้ นคุุณภาพ สิ่่ง� แวดล้้อม อาชีีวอนามััย และความ
ปลอดภััย
	ปฏิิบัติั ติ ามกฏหมายและข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับลัักษณะ
ปััญหาด้า้ นสิ่่ง� แวดล้้อม และความปลอดภััยในการทำำ�งานของ
บริิษััทฯ
	ป้้ อ งกัั น มลพิิ ษที่่ � จ ะกระทบสิ่่� ง แวดล้้อมจากกิิ จ กรรมของ
บริิษััทฯ และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งการใช้้พลัังงานและ
ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่าที่่�สุุด
	ป้้องกัันและลดอุุบััติิเหตุุ อัันตราย และความเจ็็บป่่วยจาก
การปฏิิบััติิงานของพนัักงาน และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องจากการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
เตรีียมความพร้้อมต่่อเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�น และ
ดำำ�เนิินการเพื่่อ� ให้้มั่่�นใจว่่าเหตุุการณ์์เหล่่านั้้น� จะไม่่ส่ง่ ผลกระทบ
ต่่อบุุคคลและทรััพย์์สิินทั้้�งภายในและภายนอกบริิษััทฯ

2. เป้้าหมายด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

พนัักงานทุุกระดัับ โดยมีีผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�นำำ�
เพิ่่�มศัักยภาพและความตระหนัักเรื่่�องความปลอดภััยในการ
ทำำ�งาน
	สร้้างการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจ เพื่่�อปรัับปรุุง
และแก้้ไขการทำำ�งานให้้เกิิดความปลอดภััย

4. คณะกรรมการความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และ
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน

บริิษััทฯได้้จััดให้้มีีการเลืือกตั้้�งและแต่่งตั้้�งคณะกรรมการความ
ปลอดภััยอาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�
พิิจารณานโยบาย แผนการดำำ�เนิินงาน และแผนการฝึึกอบรมด้า้ นความ
ปลอดภััยในการทํํางาน เพื่่�อป้้องกัันและลดการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุการประสบ
อัันตรายการเจ็็บป่่วยหรืือการเกิิดเหตุุเดืือดร้้อนรํําคาญอัันเนื่่�องจากการ
ทํํางานหรืือความไม่่ปลอดภััยในการทํํางาน รายงานและเสนอแนะ
มาตรการหรืือแนวทางปรัับปรุุงแก้้ไขให้้ถููกต้้องตามกฎหมายที่่�เกี่ย�่ วกัับ
ความปลอดภััยในการทํํางานและมาตรฐานความปลอดภััยในการทํํางาน
ต่่อผู้้�บริิหาร เพื่่�อความปลอดภััยในการทํํางานของพนัักงาน ผู้้�รัับเหมา
และบุุคคลภายนอกที่่�เข้้ามาปฏิิบััติิงานหรืือเข้้ามาใช้้บริิการในบริิษััทฯ
รวมทั้้�งการสํํารวจการปฏิิบััติิงานด้้านความปลอดภััยในการทํํางาน
ตรวจสอบสถิิติกิ ารประสบอัันตราย วางระบบการรายงานสภาพการทํํา
งานที่่�ไม่่ปลอดภััยให้้เป็็นหน้้าที่่�ของพนัักงานทุุกคนทุุกระดัับต้้องปฏิิบััติิ
โดยมีีผู้้�แทนของคณะกรรมการความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และ
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน (คปอ.) ประกอบด้้วย ประธาน 1 ท่่าน
รองประธาน 1 ท่่าน กรรมการ 7 ท่่าน เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยเป็็น
กรรมการและเลขานุุการ 1 ท่่าน ซึ่่ง� ได้แ้ สดงข้อ้ มููลไว้้ตามตารางด้า้ นล่่าง

	การเป็็นองค์์กรที่่�ปราศจากการบาดเจ็็บและเจ็็บป่่วยจากการ
ทำำ�งาน (Injury & Illness Free Operation)
ชื่่�อ-สกุุล

1. นางรุ่่�งนภา
2. นายอนุุชิิต
3. นายสุุทนต์์
4. นายนิิพนธ์์
5. นายสืืบศัักดิ์์�
6. นายวีีรชััย
7. นางสาวจิิราพร
8. นางสาวณััฐพร
9. นายทองวุุฒิิ
10. นายนิิพิิจ

มณีีเกษมสุุข
อริิยา
กลิ่่�นรอด
สุุขวิิบููลย์์
ชููชื่่�น
ไกลถิ่่�น
เกิิดศิิริิ
ใจบุุญ
อาจโต
วุุฒิิวงศ์์กาญจน์์

ระดัับ / ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�จััดการส่่วนโรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน
ผู้้�จััดการแผนกบำำ�รุุงรัักษา
หััวหน้้างานผลิิต
หััวหน้้างานผลิิต
วิิศวกร
วิิศวกร
เจ้้าหน้้าที่่�ควบคุุมคุุณภาพ
เจ้้าหน้้าที่่�ธุุรการ
เจ้้าหน้้าที่่�คลัังสิินค้้า
เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััย

ตำำ�แหน่่งใน คปอ.
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุุการ
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การจััดการด้้ า นอาชีี ว อนามััยและความ
ปลอดภััย

บริิษัทั ฯ ได้ใ้ ช้้หลัักการความปลอดภััยเป็็นเกณฑ์์และเงื่่อ� นไขบัังคัับ
ให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องต้้องถืือปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด นอกเหนืือจากการปฏิิบััติิ
ตามกฎหมาย บริิษััทฯ ยัังได้้วางหลัักการและกรอบการดำำ�เนิินงาน
ความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานเป็็น
บทบััญญััติิที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ตลอดจนการนำำ�มาตรฐานสากลมา
ปฏิิบััติิใช้้เป็็นจรรยาบรรณบริิษััทฯ ซึ่่�งได้้กำำ�หนดเป็็นบรรทััดฐานการ
ดำำ�เนิินงานและได้้กำำ�หนดแนวทางสู่่�ความเป็็นเลิิศในการดำำ�เนิินงาน
ครอบคลุุมหลัักปฏิิบััติิด้้านความปลอดภััยฯ มีีสาระสำำ�คััญสรุุปได้้ ดัังนี้้�

1. ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งาน

ส่่งเสริิมความปลอดภััยเป็็นวาระสำำ�คััญ โดยจััดทำำ�ข้้อกำำ�หนด
และมาตรฐานที่่�มีีมาตรการไม่่น้้อยกว่่ากฎหมายกำำ�หนดและ
มาตรฐานสากลซึ่่�งพนัักงานจะต้้องศึึกษาและปฏิิบััติิตาม
กฎหมาย นโยบาย ข้้อกำำ�หนด มาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่าง
เคร่่งครััด
	ดำำ�เนิินการต่่างๆ เพื่่�อควบคุุมและป้้องกัันความสููญเสีียใน
รููปแบบต่่างๆ ที่่�เกิิดจากอุุบััติิเหตุุ อััคคีีภััย การเจ็็บป่่วยจาก
การทำำ�งาน ทรััพย์์สิินสููญหายหรืือเสีียหาย การละเมิิดระบบ
รัักษาความปลอดภััย การทำำ�งานไม่่ถููกวิธีิ ี และความผิิดพลาด
ต่่างๆ รวมทั้้�งจััดสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานให้้ปลอดภััย
มีีอุุปกรณ์์ความปลอดภััยที่่�เหมาะสมและเพีียงพอ รวมทั้้�งให้้
ผู้้บ� ริิหารและพนัักงานมีีหน้้าที่่ร� ายงานอุุบััติเิ หตุุและอุุบััติกิ ารณ์์
ต่่างๆ ตามขั้้�นตอนที่่�กำำ�หนดไว้้
	ประชาสััมพัันธ์์และสื่่�อสารเพื่่�อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจและ
เผยแพร่่ข้อ้ มููลเกี่่ย� วกัับนโยบาย กฎระเบีียบ ขั้้น� ตอน วิิธีปฏิ
ี บัิ ติั ิ
และข้้อควรระวัังด้้านความปลอดภััยฯ แก่่พนัักงาน ผู้้�รัับจ้้าง
และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้อย่่าง
ถููกต้้อง ไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดอันั ตรายต่่อสุุขภาพ ทรััพย์สิ์ นิ และสิ่่ง� แวดล้้อม
	การปฏิิบััติิงานใดที่่�ไม่่ปลอดภััยหรืือไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
และมาตรฐานความปลอดภััยฯ ให้้หยุุดการปฏิิบััติิงานนั้้�น
ชั่่�วคราวและแจ้้งผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผู้้�บัังคัับบััญชา และหน่่วยงาน
ที่่�รัับผิิดชอบทำำ�การแก้้ไขต่่อไป

2. การขออนุุญาตทำำ�งานที่่มีี� ความเสี่่ย� ง
และการทำำ�งานผู้้�รัับเหมา

การขออนุุญาตทำำ�งานในเรื่่�องของความปลอดภััยนั้้�นเป็็นเรื่่�อง
ของการขออนุุญาตทำำ�งานในงานที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องมีีการ
ตรวจสอบความพร้้อมของผู้้ � ปฏิ ิ บั ั ติ ิ ง าน ความพร้้อมของอุุปกรณ์์
เครื่่�องมืือ เครื่่�องจัักร รวมทั้้�งความพร้้อมของสภาพแวดล้้อมต่่างๆ
ให้้แน่่ใจว่่ามีีความพร้้อม มีีความปลอดภััยเพีียงพอเสีียก่่อน จึึงจะได้้รับั
อนุุญาตให้้เริ่่�มทำำ�งานนั้้�นๆ ได้้ โดยกำำ�หนดประเภทของใบขออนุุญาต
ดัังนี้้�
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2.1 ใบขออนุุญาตทำำ�งานทั่่�วไป (General Entry Permit)
		สำำ�หรับั การเข้้าปฏิิบัติั ทั่่ิ ว� ไป เช่่น การทำำ�ความสะอาด การทาสีี
หรืืองานอื่่�นๆ ที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับระบบ หรืือการปิิดระบบทุุกระบบภายใน
ส่่วนโรงผลิิตน้ำำ��ประปา และการทำำ�งานของผู้้�รัับเหมา
2.2 ใบขออนุุญาตทำำ�งานที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดประกายไฟ (Hot Work Permit)
		สำำ�หรับั การทำำ�งานที่่ทำ� �ำ ให้้เกิิดประกายไฟ เช่่น งานเชื่่อ� มไฟฟ้้า
งานเชื่่�อมแก๊๊ส หรืืองานอื่่�นๆ ที่่�มีีประกายไฟหรืือเกิิดความร้้อนภายใน
ส่่วนโรงผลิิตน้ำำ��ประปา
2.3 ใบขออนุุญาตทำำ�งานตััดระบบไฟฟ้้า (Shut Down Electrical
System Permit)
		สำำ�หรับั การทำำ�งานที่่�ต้้องตััดระบบไฟฟ้้า ทั้้�งที่่�เป็็นระบบไฟฟ้้า
แรงสููงและระบบไฟฟ้้าแรงต่ำำ�� ภายในส่่วนโรงผลิิตน้ำำ��ประปา
2.4 ใบขออนุุญาตทำำ�งานการขุุด-เจาะ (Excavation Permit)
		สำำ�หรัับการทำำ�งานที่่�ต้้องการขุุดและเจาะทั้้�งที่่�ใช้้อุุปกรณ์์
การขุุด อาทิิเช่่น จอบ เสีียม และเครื่่อ� งจัักรหนักั อาทิิเช่่น รถขุุด เครื่่อ� งเจาะ
ภายในโรงผลิิตน้ำำ��ประปา
2.5 ใบขออนุุญาตทำำ�งานตััดแยกระบบ (Mechanical Isolation
Permit)
		สำำ�หรัับการทำำ�งานที่่�ต้้องตััดระบบท่่อที่่�มีีแรงดัันรวมทั้้�งการ
ทดสอบการเดิินระบบแรงดัันต่่างๆ ภายในโรงผลิิตน้ำำ��ประปาทั้้�งที่่�เป็็น
ระบบน้ำำ�� ลม และสารเคมีี
2.6 ใบขออนุุญาตเข้้าทำำ�งานในที่่�อัับอากาศ (Confined Space
Entry Permit)
		สำำ�หรับั การทำำ�งานที่่ต้้� องเข้า้ ไปในสถานที่่อั� บั อากาศ (ตามกฎ
กระทรวงกำำ�หนดมาตรฐานในการบริิหารและการจััดการด้้านความ
ปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานในที่่�อัับ
อากาศ พ.ศ. 2547) ภายในโรงผลิิตน้ำำ��ประปา

3. การประเมิินความเสี่่ย� งและการสืืบสวนเหตุุการณ์์

บริิษัทั ฯ ตระหนัักดีว่ี า่ ความเสี่่ย� งจากการทำำ�งานด้้านอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััยสามารถเกิิดขึ้้น� ได้ต้ ลอดเวลา หากไม่่มีรี ะบบบริิหาร
จััดการและประเมิินความเสี่่ย� งอย่่างสม่ำำ�� เสมอ บริิษัทั ฯ ได้้ประเมิินความ
เสี่่�ยงด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยหลัักๆ 2 ประเภท ได้้แก่่
ความเสี่่�ยงจากสารเคมีีรั่่�วไหล อาทิิเช่่น คลอรีีน และความเสี่่�ยงจาก
อุุบััติิเหตุุในการทำำ�งาน ซึ่่�งได้้กำำ�หนดแนวทางการจััดการความเสี่่�ยง
ดัังกล่่าวไว้้ตามตาราง ดัังนี้้�

ความเสี่่�ยงด้้านอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััย

วิิธีีการจััดการความเสี่่�ยง

สารเคมีีรั่่�วไหล

ปฏิิบััติิตามคู่่�มืือขั้้�นตอนแผนการปฏิิบััติิงาน และปฏิิบััติิงานตามกฎระเบีียบหรืือข้้อบัังคัับด้้านอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััยอย่่างเคร่่งครััด ฝึึกอบรมวิิธีีการทำำ�งานรวมถึึงการฝึึกซ้้อมระงัับเหตุุฉุุกเฉิินจากสารเคมีี
ตามแผน และประเมิินความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ��เสมอ

อุุบััติิเหตุุในการทำำ�งาน

ปฏิิบััติิตามคู่่�มืือขั้้�นตอนแผนการปฏิิบััติิงาน และปฏิิบััติิงานตามกฎระเบีียบหรืือข้้อบัังคัับด้้านอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััยอย่่างเคร่่งครััด ฝึึกอบรมวิิธีีการทำำ�งานรวมถึึงการฝึึกซ้้อมระงัับเหตุุฉุุกเฉิินจากอุุบััติิเหตุุ
จากการทำำ�งานตามแผน และประเมิินความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ��เสมอ

4. การบริิการด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อคุุณภาพชีีวิติ ที่่�ดีขี องพนัักงานจึึงได้้จััด
ให้้มีี ก ารบริิ ก ารด้ ้ า นอาชีี ว อนามัั ย และความปลอดภัั ย อาทิิ เ ช่่ น
การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี การประกัันสุุขภาพ การประกัันชีีวิิต การจััด
ให้้มีีอุุปกรณ์ป์ ฐมพยาบาลเบื้้�องต้้น ติิดป้า้ ยเตืือนอัันตราย รวมถึึงกำำ�หนด
วิิธีกี ารปฏิิบัติั งิ านและกำำ�กับั ดููแลอย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความ
ปลอดภััยทั้้�งด้้านชีีวิิตและทรััพย์์สิิน รวมถึึงการมีีสุุขภาพกายใจที่่�ดีี
ในการปฏิิบััติิงานอย่่างมีีความสุุข ส่่งผลให้้พนัักงานมีีขวััญกำำ�ลัังใจ
ในการปฏิิบััติิงานด้้วยความรัักและความผููกพัันต่่อองค์์กร

5. การมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานด้้านอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััย

การมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานถืือเป็็นยุุทธศาสตร์์สำำ�คััญเพราะเรา
เชื่่�อว่่าการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานจะสร้้างความมั่่�นใจ ความเชื่่�อถืือต่่อ
องค์์กร ความกระตืือรืือร้้น และความร่่วมมืือกััน ซึ่่ง� จะส่่งผลให้้การทำำ�งาน
บรรลุุวััตถุุประสงค์์ที่่กำ� �ห
ำ นด เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายการบาดเจ็็บและเจ็็บป่่วย
จากการทำำ�งาน “เป็็นศููนย์์” (Injury & Illness Free Operation) โดยสร้้าง
ระบบที่่�เอื้้�อต่่อการเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมด้้านความปลอดภััยของ
พนัักงานทุุกคนทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีกิจิ กรรมการมีีส่ว่ นร่่วมของ
พนัักงานด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย ดัังนี้้�
5.1	กิิจกรรมค้้นหาสภาพแวดล้้อม สภาพการณ์์ และพฤติิกรรม
ที่่�ไม่่ปลอดภััยของพนัักงาน
		ดำำ�เนิินการตรวจวััดสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานด้า้ นกายภาพ
ได้แ้ ก่่ แสงสว่่าง ความร้้อน และเสีียง รวมถึึงอัันตรายจากสารเคมีี ได้้แก่่
ไอระเหยของสารเคมีีในพื้น�้ ที่่ทำ� �ำ งาน และอัันตรายด้า้ นสิ่่ง� แวดล้้อม ได้้แก่่
ไอเสีียจากเครื่่�องกำำ�เนิิดไฟฟ้้าและน้ำำ��ทิ้้�งจากห้้องน้ำำ�� ซึ่่�งจะต้้องไม่่เกิิน
มาตรฐานของกระทรวงอุุตสาหกรรม

5.2	กิิจกรรมเจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััย (Safety Man)
		 เป็็นกิิจกรรมที่่�มอบหมายให้้พนัักงานระดัับปฏิิบัติั กิ ารทุุกคน
ทำำ�หน้้าที่่�เป็็น “Safety Man” โดยจะปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นเจ้้าหน้้าที่่�ความ
ปลอดภััย 1 คน ต่่อ 1 สััปดาห์์ วััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความ
ตระหนัักและมีีส่่วนร่่วมในการดููแลด้้านความปลอดภััย โดยทำำ�หน้้าที่่�
ค้้นหาและชี้้�บ่่งสภาพการณ์์และพฤติิกรรมการทำำ�งานที่่�ไม่่มีีความ
ปลอดภััย ประเมิินความเสี่่�ยง คิิดค้้นวิิธีีป้้องกัันและควบคุุมอัันตราย
เสนอต่่อคณะกรรมการความปลอดภััยฯ และผู้้บ� ริิหารระดัับสููง เพื่่�อนำำ�มติิ
ที่่ปร
� ะชุุมเป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั งิ านด้้านความปลอดภััยอย่่างเคร่่งครััด
กิิจกรรมดัังกล่่าวมุ่่�งเน้้นภาวะผู้้�นำำ�ด้้านความปลอดภััยของผู้้�บริิหาร
(Safety Role Model) เพื่่�อการสื่่�อสารนโยบายหรืือกิิจกรรมด้้านความ
ปลอดภััยที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั การรัับฟัังประเด็็นหรืือข้้อเสนอแนะด้้านความปลอดภััย
และการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�ปฏิิบััติิงานในกิิจกรรมด้้านความปลอดภััย
5.3	กิิจกรรมสัันทนาการ
		 บริิษัทั ฯ ส่่งเสริิมวัฒ
ั นธรรมองค์์กร ทััศนคติิ ความเชื่่อ� ค่่านิิยม
ระบบการทำำ�งานที่่�ชัดั เจน ปราศจากความเครีียดจากการทำำ�งาน โดยจะ
ส่่งผลให้้พนัักงานทุุกคนทำำ�งานอย่่างมีีความสุุขและเกิิดความรัักความ
ผููกพัันต่่อบริิษััทฯ
		 	การจััดให้้มีีกลุ่่�มไลน์์ของพนัักงานทั้้�งบริิษัทั ฯ เพื่่�อสร้้างการ
มีีปฏิสัิ มพั
ั นั ธ์์ที่่แ� น่่นแฟ้้น การสื่่�อสาร การส่่งข้อ้ มููลข่่าวสาร
และส่่งความห่่วงใยในทุุกเทศกาลอย่่างสม่ำำ��เสมอ
		 	การแข่่งขัันกีีฬาภายในองค์์กร
		 	การจััดตั้้�งชมรมกีีฬาเดิินวิ่่�ง เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพและความ
สามััคคีีแก่่พนักั งานอย่่างสม่ำำ��เสมอ
		 	การสร้้างห้้องทำำ�กิิจกรรมของพนัักงาน (Edutainment
Room) เป็็ น ห้้องเอนกประสงค์์ ที่่ � เ ป็็ น ทั้้� ง ห้้องสมุุด
ห้้องพัักผ่่อน และห้้องออกกำำ�ลัังกาย เพื่่�อให้้พนัักงานใช้้
ผ่่อนคลายระหว่่างการปฏิิบััติิงาน
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6. การฝึึกอบรมด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

บริิษัทั ฯ จััดทำ�ำ แผนการฝึึกอบรมด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยเป็็นประจำำ�ทุุกปีี อาทิิเช่่น หลัักสููตรของเจ้้าหน้้าที่่ค� วามปลอดภััยในการทำำ�
งานระดัับเทคนิิค หลัักสููตรของเจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยในการทำำ�งานระดัับบริิหาร หลัักสููตรของเจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยในการทำำ�งาน
ระดัับหััวหน้้างาน หลัักสููตรการจััดการจราจร และหลัักสููตรกฎระเบีียบการทำำ�งานในช่่วงกลางคืืน หลัักสููตรการดัับเพลิิงขั้้�นสููง รวมถึึงผู้้�ควบคุุม
ผู้้�ช่่วยเหลืือ ผู้้�ปฏิิบััติิ และผู้้�ปฏิิบััติิงานในที่่�อัับอากาศ ความปลอดภััยในการทำำ�งานเกี่่�ยวกัับไฟฟ้้าและการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบอัันตรายจากไฟฟ้้า
โดยมีีจำำ�นวนหลัักสููตรฝึึกอบรม จำำ�นวน 22 หลัักสููตร และจำำ�นวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรมด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย ปีี 2562 จำำ�นวน 488
ชั่่�วโมง ซึ่่�งได้้แสดงจำำ�นวนหลัักสููตรฝึึกอบรม และจำำ�นวนชั่่�วโมงฝึึกอบรมดัังกล่่าวไว้้ ตามกราฟด้้านล่่าง
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7. การดููแลพนัักงานด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

บริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงความรู้้ค� วามเข้า้ ใจด้า้ นความปลอดภััยในการปฏิิบัติั งิ านและการดููแลสุุขภาพอนามััยของพนัักงานเป็็นอย่่างยิ่่ง� โดยจััดให้้
มีีการบริิการและดููแลพนัักงานด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยเป็็นประจำำ�ทุุกปีีอย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิเช่่น การฝึึกอบรมด้้านความปลอดภััย
และการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี ซึ่่�งได้้แสดงข้้อมููลดัังกล่่าวไว้้ตามตารางด้้านล่่าง
การฝึึกอบรมด้้านความปลอดภััย

2560

2561

2562

จำำ�นวนพนัักงานที่่�ได้้รัับการฝึึกอบรมด้้านความปลอดภััยเปรีียบเทีียบกัับพนัักงานทั้้�งหมด

ร้้อยละ 100

ร้้อยละ 100

ร้้อยละ 100

การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี

2560

2561

2562

ร้้อยละ 100

ร้้อยละ 100

ร้้อยละ 100

2560

2561

2562

0 คน

0 คน

0 คน

จำำ�นวนพนัักงานที่่�ได้้รัับการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีีเปรีียบเทีียบกัับพนัักงานทั้้�งหมด
การเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน
จำำ�นวนพนัักงานที่่�เจ็็บป่่วยหรืือมีีปััญหาสุุขภาพจากการทำำ�งาน
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บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีการฝึึกอบรมและสััมมนาด้้านความปลอดภััยและสิ่่่�งแวดล้้อมทั้้�งหลัักสููตรที่่�กฎหมายกำำ�หนด อาทิิเช่่น หลัักสููตรเจ้้าหน้้าที่่�
ความปลอดภััยในการทำำ�งาน (จป.) หลัักสููตรคณะกรรมการความปลอดภััย ฯ หลัักสููตรความปลอดภััยในการทำำ�งานเกี่่�ยวกัับไฟฟ้้า โดยกำำ�หนด
ผู้้�รัับผิิดชอบด้้านพลัังงานสามััญ(โรงงาน) รวมถึึงหลัักสููตรด้้านความปลอดภััยและสิ่่่�งแวดล้้อมในการปฏิิบััติิงาน อาทิิเช่่น หลัักสููตรความปลอดภััย
ในการทำำ�งานซ่่อมบำำ�รุุง หลัักสููตรการระงัับเหตุุคลอรีีนรั่่�วด้้วยอุุปกรณ์์ KIT-B การบำำ�รุุงรัักษาระบบคลอรีีนและใช้้อุุปกรณ์์เครื่่�องช่่วยหายใจ SCBA
และการปฐมพยาบาลและการช่่วยชีีวิิตเบื้้�องต้้น วััตถุุประสงค์์เพื่่�อรณรงค์์ส่่งเสริิมและสร้้างความตระหนัักด้้านความปลอดภััยการทำำ�งานให้้บรรลุุ
เป้้าหมายขององค์์กร ส่่งผลให้้เกิิดเป็็นวััฒนธรรมองค์์กรด้า้ นความปลอดภััยในการปฏิิบัติั งิ านและสร้้างความตระหนัักรู้แ�้ ก่่พนักั งานทุุกคนทุุกระดัับ
ซึ่่�งได้้แสดงข้้อมููลการเกิิดอุุบััติิเหตุุ ตั้้�งแต่่ปีี 2555-2562 ไว้้ตามกราฟด้้านล่่าง
(ครั้งตอ 200,000 ชั่วโมง-คน)

(ครั้ง)
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สถิิติิการเกิิดอุุบััติิเหตุุ ปีี 2555-2562
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อััตราความถี่่�ของการเกิิดอุุบััติิเหตุุ ปีี 2555-2562

(รายตอ 200,000 ชั่วโมง-คน)
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อััตราความรุุนแรงของการเกิิดอุุบััติิเหตุุ ปีี 2555-2562

หลัังจากเกิิดอุุบัติั เิ หตุุฯ เมื่่อ� ปีี 2560 บริิษัทั ฯ ได้้ทำำ�การปรัับปรุุงคู่่�มืือ
การทำำ�งาน และคู่่�มืือจััดการสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน เน้้นการฝึึกอบรมภายใน
หลัักสููตรด้้านความปลอดภััย กำำ�กัับดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิงานตามคู่่�มืือ
การทำำ�งานอย่่างเคร่่งครััด และฝึึกซ้้อมระงัับเหตุุฉุุกเฉิินอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ตามแผนงานที่่�กำำ�หนด
ในปีี 2562 มีีการจััดหาอุุปกรณ์์ตอบสนองเหตุุฉุุกเฉิินเพิ่่�มเติิม
ได้แ้ ก่่ หััวฉีีดน้ำ�ดั
�ำ บั เพลิิงและสายดัับเพลิิงประสิิทธิภิ าพสููง เพื่่�อใช้้ในการ
ระงัับเหตุุได้้รวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น มีีการปรัับปรุุงเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์ความปลอดภััย
ต่่างๆ อาทิิเช่่น ระบบสััญญาณแจ้้งเหตุุฉุุกเฉิิน ไฟส่่องสว่่างฉุุกเฉิินเพื่่�อ
ให้้เกิิดความพร้้อมใช้้งานได้้ตลอดเวลาและมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น

การดููแลสัังคมและชุุมชน
บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินธุุรกิิจ ตามพัันธกิิจที่่�ตั้้�งไว้้ว่่า “เติิบโตอย่่างมั่่�นคง ต่่อเนื่่�อง และยั่่�งยืืน เพื่่�อบรรลุุซึ่่�งวิิสััยทััศน์์บนพื้้�นฐานของความสมดุุล
ระหว่่างลููกค้้า พนัักงาน คู่่�ค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�น ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม” การมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียจึึงเป็็นกระบวนการที่่�บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญ
เป็็นอย่่างยิ่่�ง โดยเฉพาะชุุมชนที่่�อาศััยอยู่่�โดยรอบโรงผลิิตน้ำำ��ประปาและพื้้�นที่่�บริิการ เนื่่�องจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการ
ยอมรัับและได้้รัับการไว้้วางใจจากชุุมชนรอบข้้าง บริิษััทฯ เชื่่�อมั่่�นว่่าการวางรากฐานที่่�เข้้มแข็็งให้้กัับชุุมชนจะเป็็นปััจจััยหลัักที่่�จะช่่วยส่่งเสริิม
ชุุมชนให้้สามารถพึ่่�งพาตนเองได้้และมีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�นควบคู่่�ไปกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ให้้มีีความยั่่�งยืืนตลอดไป

แนวทางการบริิหารจััดการ

ในปีี 2562 บริิษัทั ฯ ยัังคงดำำ�เนิินงานด้า้ นการพััฒนาสัังคมและชุุมชนเหมืือนที่่เ� คยทำำ�มาในอดีีต ซึ่่ง� ยัังคงมุ่่�งเน้้นการสร้้างคุุณค่่าร่่วมระหว่่างองค์์กร
กัับสัังคมตามแนวทาง CSV โดยการสำำ�รวจความต้้องการและความคาดหวัังของชุุมชนโดยรอบพื้้�นที่่�ธุุรกิิจที่่�มีีต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
รวมถึึงการสานความสััมพันั ธ์์กับั ชุุมชน รัับฟัังความคิิดเห็็น และหารืือแนวทางแก้้ไขปััญหาร่่วมกััน เปิิดโอกาสให้้ชุุมชนเข้า้ มามีีส่ว่ นร่่วมในการจััดทำ�ำ
โครงการหรืือกิิจกรรมด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและการดููแลสิ่่�งแวดล้้อมร่่วมกัับบริิษััทฯ
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ผลการดำำ�เนิินงาน

ในปีี 2562 บริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินงานโครงการและกิิจกรรมพััฒนาสัังคมและชุุมชน จำำ�นวน 21 โครงการ มีีผู้บ�้ ริิหาร และพนัักงานจิิดอาสาเข้า้ ร่่วม
ร้้อยละ 27 ของจำำ�นวนพนัักงานทั้้ง� หมด ชุุมชนที่่ไ� ด้้รับั ประโยชน์์ จำำ�นวน 60 ชุุมชน ซึ่่ง� บริิษัทั ฯ ได้้สรุุปฐานข้้อมููลชุุมชนเป้้าหมายไว้้ตามตารางด้้านล่่าง
รายการ

ข้้อมููล

ข้้อมููลพื้้�นฐาน

โรงผลิิตน้ำำ��ประปา
บางเลน

โรงผลิิตน้ำำ��ประปา
ปทุุมธานีี

โรงผลิิตน้ำำ��ประปา
กระทุ่่�มแบน

ตำำ�บลบางระกำำ�
อำำ�เภอบางเลน
จัังหวััดนครปฐม

ตำำ�บลบ้้านปทุุม
อำำ�เภอสามโคก
จัังหวััดปทุุมธานีี

ตำำ�บลคลองมะเดื่่�อ
อำำ�เภอกระทุ่่�มแบน
จัังหวััดสมุุทรสาคร

จำำ�นวนหมู่่�บ้้าน

15 หมู่่�บ้้าน

6 หมู่่�บ้้าน

11 หมู่่�บ้้าน

จำำ�นวนประชากร

4,953 คน

4,802 คน

22,265 คน

อาชีีพ

เกษตรกรรม

เกษตรกรรมและรัับจ้้าง

เกษตรกรรม รัับจ้้าง
และค้้าขาย

ภััยแล้้ง
และท่่อประปาแตกชำำ�รุุด

ภััยแล้้ง
และท่่อประปาแตกชำำ�รุุด

ภััยแล้้ง
และท่่อประปาแตกชำำ�รุุด

8 โครงการ

4 โครงการ

3 โครงการ

ภััยแล้้ง

ภััยแล้้ง

ภััยแล้้ง

ที่่�ตั้้�ง

การประเมิินผลกระทบ

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ด้้านสัังคม
ตััวอย่่างผลกระทบ
ความจำำ�เป็็นในการ
ย้้ายถิ่่�นฐาน

กิิจกรรมสร้้างการมีีส่่วนร่่วม มีีแผนงานร่่วมกัับชุุมชน
หน่่วยงานดููแลชุุมชน
โครงการสร้้างการมีีส่่วนร่่วม
กัับชุุมชน
ตััวอย่่างข้้อกัังวล
ช่่องทางการรัับข้้อร้้องเรีียน

จดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์
โทรศััพท์์

บริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน โดยตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของความสมดุุลทั้้�งมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
โดยนำำ�เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs) มาเป็็นกรอบในการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ในปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การสำำ�รวจ
ความคาดหวัังและความต้้องการของชุุมชนเป้้าหมายในพื้้�นที่่�บริิการ เพื่่�อนำำ�ประเด็็นความคาดหวัังหรืือความต้้องการของชุุมชนมาจััดทำำ�กิิจกรรม
ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่ สัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม ซึ่่ง� สามารถสรุุปประเด็็นดัังกล่่าวที่่�ได้้นำำ�มากำำ�หนดเป็็นกิิจกรรมความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม
ได้้ดัังนี้้�

1.	กิิจกรรมความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

กิิจกรรม/โครงการ

ลัักษณะการดำำ�เนิินงาน

ผลลััพธ์์

น้ำำ��ดื่่�มบรรจุุขวด

บริิษััทฯ ผลิิตและสนัับสนุุนน้ำำ��ดื่่�มบรรจุุขวด ขนาด 350
มิิลลิิลิิตร แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียนำำ�ไปใช้้ในกิิจกรรมสาธารณ
ประโยชน์์ รวมถึึงการส่่งเสริิมสุุขอนามััยที่่�ดีีด้้านการดื่่�ม
น้ำำ��บริิโภคที่่�ได้้มาตรฐาน

สร้้างรายได้้ให้้กัับชาวบ้้านจากการ
รัับจ้้างผลิิต จำำ�นวน 173,600 บาท
บริิษััทฯ ได้้สนัับสนุุนน้ำำ��ดื่่�มบรรจุุ
ขวดแก่่กิิจกรรมทางสัังคม
จำำ�นวน 280,761 ขวด

ส่่งเสริิมกิิจกรรม
ภายนอกแก่่ชุุมชน

บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดงบประมาณประจำำ�ปีี เพื่่�อให้้การสนัับสนุุน บริิษััทฯ ได้้สนัับสนุุนกิิจกรรมทาง
สัังคม จำำ�นวน 15,371,569.54 บาท
กิิจกรรมสาธารณประโยชน์์แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย อาทิิเช่่น
สนัับสนุุนทุุนการศึึกษา การกีีฬาเพื่่�อการกุุศล ช่่วยเหลืือ
ผู้้�ประสบอุุทกภััย และอุุปกรณ์์สำำ�หรัับผู้้�พิิการ เป็็นต้้น
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SDGs

กิิจกรรม/โครงการ

ลัักษณะการดำำ�เนิินงาน
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กิิจกรรมวัันเด็็ก

บริิษััทฯ จััดกิิจกรรมวัันเด็็กแห่่งชาติิทุุกปีีอย่่างต่่อเนื่่�อง
ภายใต้้แนวคิิด “การอนุุรัักษ์์น้ำำ��” ณ โรงผลิิตน้ำำ��ประปา
บางเลน และโรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี

ผู้้�เข้้าร่่วมงานทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน
2,660 คน เป็็นเด็็ก 1,660 คน
และผู้้�ปกครอง 1,000 คน
จากชุุมชน 21 หมู่่�บ้้าน
พนัักงานจิิตอาสาเข้้าร่่วมงาน
จำำ�นวน 88 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 27
ของจำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมด

มอบทุุนการศึึกษาแก่่
นัักเรีียนในพื้้�นที่่�บริิการ

บริิษััทฯ จััดพิิธีีมอบทุุนการศึึกษาแก่่นัักเรีียนที่่�มีีผลการ
เรีียนดีีแต่่มีีความยากจนในพื้้�นที่่�บริิการครอบคลุุม
3 จัังหวััด ได้้แก่่ นครปฐม สมุุทรสาคร และปทุุมธานีี

นัักเรีียนได้้รัับทุุนการศึึกษาทุุนละ
3,000 บาท จำำ�นวน 230 คน จาก
23 โรงเรีียนครอบคลุุม 3 จัังหวััด
ได้้แก่่ นครปฐม สมุุทรสาคร
และปทุุมธานีี
ศููนย์์การศึึกษาพิิเศษประจำำ�จัังหวััด
นครปฐม สมุุทรสาคร และปทุุมธานีี
ได้้รัับทุุนอาหารกลางวััน จำำ�นวน
10,000 บาทต่่อศููนย์์ฯ

สร้้างอาคารเรีียนแก่่
โรงเรีียนที่่�มีีความ
ขาดแคลนในพื้้�นที่่�
บริิการ

บริิษััทฯ ทำำ�การก่่อสร้้างอาคารเรีียนแก่่โรงเรีียน
วััดราษฎร์์ธรรมาราม ตำำ�บลนาโคก อำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร
จัังหวััดสมุุทรสาคร ร่่วมกัับ สำำ�นัักงาน พลอากาศเอก ประจิิน
จั่่�นตอง ภายใต้้โครงการเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิตของนัักเรีียน
ในโรงเรีียนที่่�ด้้อยโอกาส เป็็นปีีที่่� 3

ผู้้�ได้้รัับประโยชน์์จากอาคารเรีียน
หลัังใหม่่ จำำ�นวน 64 คน ได้้แก่่
นัักเรีียน จำำ�นวน 57 คน และครูู
จำำ�นวน 7 คน
ชุุมชนตำำ�บลนาโคกอำำ�เภอเมืือง
สมุุทรสาคร จัังหวััดสมุุทรสาคร
สามารถใช้้ประโยชน์์จาก
อาคารเรีียนหลัังใหม่่จััดกิิจกรรม
ของชุุมชนได้้

สร้้างระบบกรอง
น้ำำ��บาดาลแก่่โรงเรีียน
ที่่�มีีความขาดแคลน

บริิษััทฯ ทำำ�การติิดตั้้�งระบบกรองน้ำำ��บาดาล แก่่โรงเรีียน
วััดราษฎร์์ธรรมาราม ตำำ�บลนาโคก อำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร
จัังหวััดสมุุทรสาคร ร่่วมกัับ สำำ�นัักงาน พลอากาศเอก ประจิิน
จั่่�นตอง ภายใต้้โครงการเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิตของนัักเรีียน
ในโรงเรีียนที่่�ด้้อยโอกาส เป็็นปีีที่่� 3

ครููและนัักเรีียน จำำ�นวน 64 คน
ได้้บริิโภคน้ำำ��ดื่่�มสะอาดตาม
มาตรฐาน
ชุุมชนรัับทราบข้้อมููลการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ ผ่่านการเข้้าร่่วม
โครงการ

ลงพื้้�นที่่�สำำ�รวจความ
คาดหวัังชุุมชนในพื้้�นที่่�
บริิการ

บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การสำำ�รวจความคาดหวัังชุุมชนที่่�ตั้้�งอยู่่�รอบ
โรงผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปาบางเลน สถานีีสููบน้ำำ�� ไร่่ขิงิ 32 จัังหวััดนครปฐม
โรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน จัังหวััดสมุุทรสาคร
และโรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี จัังหวััดปทุุมธานีี

จำำ�นวนชุุมชนที่่�มีีการสำำ�รวจความ
คาดหวััง จำำ�นวน 4 ชุุมชน ได้้แก่่
1) ชุุมชน ตำำ�บลบางระกำำ� 15
หมู่่�บ้้าน 2) ตำำ�บลบ้้านปทุุม 6 หมู่่�บ้้าน
3) ตำำ�บลไร่่ขิิง 15 หมู่่�บ้้าน และ
4) ตำำ�บลคลองมะเดื่่�อ 11 หมู่่�บ้้าน

สนัับสนุุนเครื่่�องเด็็กเล่่น บริิษััทฯ ทำำ�การสนัับสนุุนเครื่่�องเด็็กเล่่น และซ่่อมแซมเครื่่�อง
เด็็กเล่่นที่่�ชำำ�รุุดแก่่โรงเรีียนไทยรััฐวิิทยา 4 ตำำ�บลบางระกำำ�
แก่่โรงเรีียนในพื้้�นที่่�
อำำ�เภอบางเลน จัังหวััดนครปฐม
บริิการ

โรงเรีียนไทยรััฐวิิทยา 4 สามารถนำำ�
เครื่่�องเล่่นเก่่ามาใช้้งานใหม่่ จำำ�นวน
9 ชิ้้�น และเครื่่�องเล่่นใหม่่ จำำ�นวน
5 ชิ้้น� สำำ�หรับั นัักเรีียน จำำ�นวน 133 คน

บริิษััทฯ สนัับสนุุนอาหารหลางวัันแก่่นัักเรีียนของโรงเรีียน
วััดท้้ายเกาะ ตำำ�บลท้้ายเกาะ อำำ�เภอสามโคก จัังหวััดปทุุมธานีี

โรงเรีียนวััดท้้ายเกาะ ได้้รัับการ
สนัับสนุุนทุุนอาหารกลางวััน จำำ�นวน
12,000 บาท สำำ�หรัับนัักเรีียน
จำำ�นวน 127 คน และครูู 16 คน

สนัับสนุุนอาหาร
กลางวัันแก่่โรงเรีียน
ในพื้้�นที่่�บริิการ
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บริิษััทฯ ร่่วมเป็็นเจ้้าภาพงานเทศน์์มหาชาติิเวสสัันดรชาดก
ร่่วมเป็็นเจ้้าภาพงาน
เทศน์์มหาชาติิเวสสัันดร เฉลิิมพระเกีียรติิ “กััณฑ์ท์ ศพร ๑๙ พระคาถา” ณ พุุทธมณฑล
ชาดกเฉลิิมพระเกีียรติิ อำำ�เภอพุุทธมณฑล จัังหวััดนครปฐม

สำำ�นักั งานพระพุุทธศาสนาแห่่งชาติิ
ได้้รัับเงิินบริิจาคจากบริิษััทฯ
จำำ�นวน 30,000 บาท
ผู้้�บริิหาร และพนัักงานเข้้าร่่วม
รัับฟัังเทศน์์มหาชาติิเวสสัันดรชาดก
เฉลิิมพระเกีียรติิ “กััณฑ์์ทศพร ๑๙
พระคาถา” จำำ�นวน 25 คน

จััดงานกฐิินสามััคคีี
แก่่วััดในพื้้�นที่่�บริิการ

บริิษััทฯ ได้้จััดงานกฐิินสามััคคีีแก่่วััดสุุขวััฒนาราม
ตำำ�บลบางระกำำ� อำำ�เภอบางเลน จัังหวััดนครปฐม

วััดสุุขวัฒ
ั นาราม ได้้รับั เงิินสนัับสนุุน
งานกฐิินสามััคคีีจากบริิษััทฯ
จำำ�นวน 1,298,320.07 บาท
ผู้้�บริิหารและพนัักงานเข้้าร่่วม
กิิจกรรม จำำ�นวน 80 คน

สนัับสนุุนกิิจกรรม
ด้้านสัังคมของชมรม
เรารัักแม่่น้ำำ��ท่่าจีีน
จัังหวััดนครปฐม

บริิษััทฯ ร่่วมกัับ ชมรมเรารัักแม่่น้ำำ��ท่่าจีีนจัังหวััดนครปฐม
จััดกิิจกรรมเพื่่�อดููแลชุุมชนในพื้้�นที่่�จัังหวััดนครปฐม อาทิิเช่่น
เข้้าร่่วมประชุุมรัับฟัังปััญหาชุุมชน เยี่่�ยมเยีียนผู้้�ป่่วยติิดเตีียง
และกิิจกรรมช่่วยเหลืือชุุมชนอื่่�นๆ

จััดประชุุม จำำ�นวน 12 ครั้้�ง
มีีประชาชนเข้้าร่่วมครั้้�งละ 30 คน
รวมทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 360 คน

เด็็กหญิิงอรอุุษา เอกปััชชา
นัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษา ปีีที่่� 1
โรงเรีียนไทยรััฐวิิทยา 4

“ขอบคุุณ บริิษััททีีทีีดัับบลิิว ที่่�จััดงานวัันเด็็กให้้กัับพวกหนููทำำ�ให้้หนููมีีโอกาส
ได้้ของเล่่นดีีๆ และได้้กิินอาหารที่่�อร่่อย และบริิษััททีีทีีดัับบลิิวยัังมอบทุุนการ
ศึึกษาแก่่พวกหนููอีีกด้ว้ ย หนููสััญญาว่่าจะเป็็นเด็็กดีแี ละตั้้�งใจเรีียนหนัังสืือค่่ะ”

SDGs

คุุณเอก แซ่่โค้้ว

หััวหน้้างานผลิิต
โครงการบางปะอิิน บริิษััท ทีีทีีดัับบลิิว จำำ�กััด (มหาชน)

“บริิษัทที
ั ทีี ดัี บั บลิิว ได้อ้ บรมให้้ความรู้้พั� ฒ
ั นาการทำำ�งาน มีีการทำำ�งานเป็็นทีีม
และให้้เรีียนรู้สิ่่�้ ง� ใหม่่ๆ ทำำ�ให้้ผมได้มี้ โี อกาสในความก้้าวหน้้าของตำำ�แหน่่งงาน”

2.	กิิจกรรมความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
กิิจกรรม/โครงการ

ลัักษณะการดำำ�เนิินงาน

ถ่่ายทอดความรู้้�
ด้้านการประหยััดน้ำำ��
ประหยััดไฟแก่่พนัักงาน
และชุุมชน

บริิษััทฯ ร่่วมกัับชมรมเรารัักแม่่น้ำำ��ท่่าจีีนจัังหวััดนครปฐมได้้
จััดทำำ�โครงการ“ประหยััดน้ำำ�� ประหยััดไฟ สร้้างนิิสััยพอเพีียง”
เป็็นการจััดอบรมแก่่ผู้้�นำำ�ชุุมชนและผู้้�บริิหารสถานศึึกษาให้้รู้้�
จัักวิิธีีการประหยััดน้ำำ��และไฟฟ้้าที่่�เป็็นรููปธรรมและสามารถ
วััดผลได้้ เพื่่�อนำำ�ไปเผยแพร่่แก่่ประชาชนในพื้้�นที่่�

ผู้้�เข้้าอบรมทั้้�งสิ้้�น 500 คน
ประกอบด้้วย
1) ชาวบ้้าน 390 คน
2) ผู้้�บริิหารโรงเรีียน 100 คน
3) พนัักงานบริิษััท 10 คน

จััดกิิจกรรมวัันอนุุรัักษ์์
แม่่น้ำำ��คููคลองแห่่งชาติิ

บริิษััทฯ ร่่วมกัับชมรมเรารัักแม่่น้ำำ��ท่่าจีีนจัังหวััดนครปฐมจััด
กิิจกรรมวัันอนุุรัักษ์์แม่่น้ำำ��คููคลองแห่่งชาติิ วััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
สร้้างจิิตสำำ�นึึกการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรน้ำำ��แก่่ชุุมชนและเยาวชน
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดนครปฐม

ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน
866 คน ประกอบด้้วย
1) ประชาชน 641 คน
2) นัักเรีียน 225 คน

ติิดตามผลป่่าที่่�ปลููก
ปีี 2554 โครงการ
1 ล้้านกล้้า
สร้้างป่่าต้้นน้ำำ��

บริิษััทฯ ทำำ�การตรวจวััดความสููงของต้้นไม้้ที่่�ปลููกในปีี 2554
ณ อุุทยานแห่่งชาติิทองผาภููมิิ อำำ�เภอทองผาภููมิิ
จัังหวััดกาญจนบุุรีี เพื่่�อเป็็นการติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน
โครงการ 1 ล้้านกล้้า สร้้างป่่าต้้นน้ำำ��

กล้้าไม้้ที่่�ปลููกมีีความสููงเฉลี่่�ย 43.10
เซนติิเมตร และปััจจุุบัันต้้นไม้้ที่่�ปลููก
มีีความสููงเฉลี่่�ย 205.80 เซนติิเมตร
ซึ่่ง� มีีความสููงเพิ่่�มขึ้้น� จากเดิิม 4.8 เท่่า
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สนัับสนุุนงานประชุุม
สิ่่�งแวดล้้อมศึึกษาโลก
ครั้้�งที่่� 10

บริิษััทฯ เข้้าร่่วมประชุุมงานสิ่่�งแวดล้้อมศึึกษาโลกครั้้�งที่่� 10
ของมููลนิิธิิชััยพััฒนา ร่่วมกัับ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
พร้้อมจััดบููธนิิทรรศการสิ่่�งแวดล้้อม โดยนำำ�ผลงานที่่�ได้้จาก
การวิิจััยตะกอนน้ำำ��ประปานำำ�เสนอแก่่ผู้้�มาเยี่่�ยมชม อาทิิเช่่น
อิิฐมอญ เชื้้�อเพลิิงอััดแท่่ง และปุ๋๋�ยหมััก

นัักวิิชาการและนัักศึึกษาทั้้�งใน
ประเทศและต่่างประเทศเข้้าร่่วมงาน
จำำ�นวน 1,852 คน

ศึึกษาวิิจััยตะกอน
เพื่่�อพััฒนาเป็็น
ผลิิตภััณฑ์์

บริิษััทฯ ทำำ�การศึึกษาวิิจััยตะกอน เพื่่�อพััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์
ร่่วมกัับ โครงการศึึกษาวิิจัยั และพััฒนาสิ่่ง� แวดล้้อม
แหลมผัักเบี้้�ยอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ คณะสิ่่�งแวดล้้อม
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ และศููนย์์ความเป็็นเลิิศ
ด้้านการจััดการสารและของเสีียอัันตราย (ศสอ.)
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากงานวิิจััย
จำำ�นวน 7 ประเภท ได้้แก่่
1) สารดููดซัับฟลููออไรด์์
2) อิิฐบล็็อกประสาน
3) กระเบื้้�องปููพื้้�น
4) กระเบื้้�องดิินเผา
5) ปุ๋๋�ยหมััก
6) เชื้้�อเพลิิงอััดแท่่ง
และ 7) อิิฐมอญ

จััดทำำ�ปุ๋๋�ยหมัักจาก
ตะกอนผสมกัับขยะสด

ทำำ�การคััดแยกขยะสดที่่�เป็็นเศษอาหารภายในสำำ�นักั งานใหญ่่
โดยใช้้ถัังแยกขยะรวบรวมเศษอาหารที่่�ได้้มาทำำ�ปุ๋๋�ยหมัักผสม
กัับตะกอน สััดส่่วน 2:1 ตามวิิธีีการทำำ�ปุ๋๋�ยหมัักที่่�ได้้จากงาน
วิิจััยตะกอนของคณะสิ่่�งแวดล้้อม มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
และนำำ�ปุ๋๋�ยหมัักที่่�ได้้มาใช้้ในการบำำ�รุุงรัักษาต้้นไม้้ภายใน
สำำ�นัักงานใหญ่่

SDGs

สามารถลดปริิมาณขยะสดภายใน
สำำ�นัักงานใหญ่่ จำำ�นวน 3 กิิโลกรััม
ต่่อวััน เพื่่�อนำำ�มาผสมกัับตะกอน
ในสััดส่่วน 2:1 และเข้้าสู่่�
กระบวนการหมัักปุ๋๋�ยตามขั้้�นตอน
ของงานวิิจััย
ปุ๋๋�ยหมัักที่่�ได้้นำำ�มาใช้้บำำ�รุุงรัักษา
ต้้นไม้้ภายในสำำ�นัักงานใหญ่่
ลดค่่าใช้้จ่่ายในการสั่่�งซื้้�อดิิน
และปุ๋๋�ย
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บร�หารจัดการ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
วััตถุุประสงค์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ไม่่ส่ง่ ผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม และเพื่่�อเป็็นการป้้องกัันและควบคุุมผลกระทบด้า้ นสิ่่ง� แวดล้้อม
อย่่างยั่่ง� ยืืน บริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ด้า้ นสิ่่ง� แวดล้้อมเพื่่�อเป็็นแนวทางให้้บริิษัทั ในเครืือนำำ�ไปปฏิิบัติั ไิ ด้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ โดยวััตถุุประสงค์์ด้า้ น
สิ่่�งแวดล้้อมมีีสาระสำำ�คััญกำำ�หนดไว้้ดัังตารางด้้านล่่าง
วััตถุุประสงค์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
1. การคััดแยกขยะตรงตามภาชนะที่่�กำำ�หนดไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 98

ความถี่่�ในการสรุุปผล
1 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์

2. ไม่่มีีการรั่่�วไหลของกากตะกอนออกสู่่�ชุุมชนข้้างเคีียง

ทุุก 6 เดืือน

3. ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจากชุุมชนภายนอก

1 ครั้้�งต่่อปีี

4. ไม่่มีีสารหล่่อลื่่�นหรืือสารเคมีีอัันตรายหกรั่่�วไหล

1 ครั้้�งต่่อเดืือน

5. ผลการตรวจวััดสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานหรืือสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นไปตามกฎหมาย

1 ครั้้�งต่่อ 6 เดืือน

6. มีีข้้อมููลความปลอดภััยของสารเคมีี SDS (Safety Data Sheet) ครบทุุกรายการของสารเคมีีที่่�ใช้้

1 ครั้้�งต่่อ 6 เดืือน

7. ฝึึกซ้้อมทบทวนตามแผนฉุุกเฉิินอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�งต่่อแผน

1 ครั้้�งต่่อปีี

กระบวนการผลิิตสิินค้้าและบริิการที่่เ� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
การผลิิตน้ำำ��ประปาแบบไม่่สููญเสีียน้ำำ��

บริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงคุุณภาพสิินค้้าและบริิการในกระบวนการผลิิตควบคู่่�ไปกัับการให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อผลกระทบด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�อาจเกิิดขึ้้น�
จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม เพราะ “น้ำำ�� คืือ ชีีวิติ ” และ “น้ำำ�� ” เป็็นวััตถุุดิิบหลัักที่่นำ� �ม
ำ าใช้้ในกระบวนการผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปา
บริิษัทั ฯ คำำ�นึึงถึึงการบริิหารจััดการด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมด้้วยระบบ ISO 14001 ผนวกกัับกระบวนการผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปาที่่เ� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมแบบ Zero
Discharge โดยนำำ�ตะกอนที่่ไ� ด้้จากการผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปาไปรีีดน้ำ��ำ ออกและนำำ�น้ำ�กลั
�ำ บั เข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตใหม่่ ซึ่่ง� เท่่ากัับว่่าตลอดกระบวนการผลิิตไม่่มีี
การปล่่อยน้ำำ��เสีียลงสู่่�แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ ส่่งผลให้้มีีการนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่ ปีี 2562 จำำ�นวน 1,782,474 ลููกบาศก์์เมตร
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การบำำ�บััดน้ำ�ำ� เสีีย

นอกเหนืือจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่า่ ยน้ำำ�ปร
� ะปาให้้กัับการประปาส่่วนภููมิิภาค (กปภ.) ในพื้น�้ ที่่�บริิการ 3 จัังหวััด ได้แ้ ก่่ สมุุทรสาคร
นครปฐม และปทุุมธานีี บริิษัทั ฯ ยัังได้เ้ ข้า้ ไปดำำ�เนิินธุุรกิิจบำำ�บัดน้ำ
ั ��ำ เสีียและปรัับปรุุงคุุณภาพน้ำำ�� ในนิิคมอุุตสาหกรรมบางปะอิิน จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� จัังหวััดชลบุุรีี และนิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� จัังหวััดระยอง ซึ่่ง� ได้้แสดงข้้อมููลปริิมาณการผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปา ตั้้ง� แต่่ปีี 2559 2562 ตามกราฟด้้านล่่าง
(ลูกบาศกเมตร)
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การนำำ�เทคโนโลยีีเมมเบรนมาใช้้ ในกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปา

บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงของการผลิิตน้ำำ��ประปาจากน้ำำ��ดิิบที่่�อาจจะมีีคุุณภาพเสื่่�อมโทรมลงเรื่่�อยๆ ในอนาคต ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบ
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่ง� ยืืน บริิษัทั ฯ จึึงได้้นำำ�เทคโนโลยีีเมมเบรนมาใช้้ที่่�โรงผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปากระทุ่่�มแบน อำำ�เภอกระทุ่่�มแบน จัังหวััดสมุุทรสาคร ซึ่่ง�
เทคโนโลยีีเมมเบรนมีีคุุณสมบััติิในการกรองแยกของแข็็งแขวนลอยสููงกว่่าการกรองทั่่�วไป รวมถึึงสามารถขจััดสิ่่�งปนเปื้้�อนที่่�เป็็นเชื้้�อโรค อาทิิเช่่น
ไวรััสและแบคทีีเรีียได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ ส่่งผลให้้คุุณภาพน้ำำ�ปร
� ะปาที่่ไ� ด้้มีคุุณ
ี ภาพดีียิ่่ง� ขึ้้น� และยัังสามารถลดต้้นทุุนการใช้้สารเคมีีในกระบวนการผลิิต
น้ำำ��ประปาได้้อีีกทางหนึ่่�งด้้วย
นอกจากนี้้� เทคโนโลยีีเมมเบรนของโรงผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปากระทุ่่�มแบนยัังสามารถตอบสนองความต้้องการใช้้น้ำำ�ปร
� ะปาของประชาชนที่่�มีแี นวโน้้ม
เพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งภาคครััวเรืือน พาณิิชยกรรม และอุุตสาหกรรม เพราะฉะนั้้�นการนำำ�เทคโนโลยีีเมมเบรนมาใช้้ในการผลิิตน้ำำ��ประปาที่่�
โรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบนจึึงสามารถตอบโจทย์์และแก้้ปััญหาทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมได้้เป็็นอย่่างดีี

67

การบริิหารจััดการน้ำำ��
การนำำ�น้ำ�ำ� กลัับมาใช้้ ใหม่่จาก
กระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปา

บริิษััทฯ มีีความตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงด้้านทรััพยากรน้ำำ��เป็็น
อย่่างยิ่่ง� ว่่าอาจจะส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจในอนาคต เนื่่�องด้ว้ ย
ทรััพยากรน้ำำ��เป็็นวััตถุุดิิบหลัักในการนำำ�มาผลิิตน้ำำ��ประปา บริิษััทฯ จึึงมีี
ความมุ่่�งมั่่�นในการเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการดููแลอนุุรัักษ์์แหล่่งน้ำำ��และ
ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการขัับเคลื่่�อนไปสู่่�เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
(SDGs) ข้้อที่่� 6 ว่่าด้้วย “การมีีน้ำำ��ใช้้และการบริิหารจััดการน้ำำ��และ
สุุขาภิิบาลอย่่างยั่่�งยืืนสำำ�หรัับทุุกคน” การรณรงค์์ส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
การใช้้ทรััพยากรน้ำำ�� อย่่างรู้คุุณค่
�้ า่ เพื่่�อลดปััญหาการขาดแคลนน้ำำ�ที่่
� อ� าจ
เกิิดขึ้้�นในอนาคต
บริิษััทฯ มีีโรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน จัังหวััดนครปฐม โรงผลิิต
น้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน จัังหวััดสมุุทรสาคร และโรงผลิิตน้ำำ��ประปา
ปทุุมธานีี จัังหวััดปทุุมธานีี โดยใช้้แหล่่งน้ำำ�ผิ
� วิ ดิินมาใช้้ในกระบวนการผลิิต
น้ำำ��ประปา จำำ�นวน 2 แหล่่ง ได้้แก่่ แม่่น้ำำ��ท่่าจีีน และแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา
โดยข้้อมููลการใช้้น้ำำ�ดิ
� บิ ในรายงานนี้้�เกิิดจากการดำำ�เนิินงานของโรงผลิิต
น้ำำ��ประปาบางเลนและโรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี ยกเว้้นโรงผลิิต
น้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน เนื่่�องจากบริิษััทฯ อยู่่�ระหว่่างพััฒนาระบบเก็็บ
ข้้อมููลเพื่่�อให้้เป็็นไปตามมาตรฐานของบริิษััทฯ และสอดคล้้องกัับ
มาตรฐานสากล
ในปีี 2562 โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลนและโรงผลิิตน้ำำ��ประปา
กระทุ่่�มแบนใช้้น้ำำ�ดิ
� บิ จากแม่่น้ำ��ำ ท่่าจีีน จำำ�นวน 166.02 ล้้านลููกบาศก์์เมตร
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีีใช้้น้ำำ��ดิิบจากแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา จำำ�นวน
161.48 ล้้านลููกบาศก์์เมตร ซึ่่ง� ได้้แสดงปริิมาณการใช้้น้ำำ�� จากแหล่่งน้ำำ�ทั้้
� ง�
2 แหล่่ง ตั้้�งแต่่ปีี 2559-2562 ตามกราฟด้้านล่่าง
(ลานลูกบาศกเมตร)

200
150

143.20

155.64

179.96

165.79 166.02
141.61

159.77 161.48

100
50
0

ระบบกำำ�จััดตะกอนหรืือน้ำำ��ที่่�ผ่่านกระบวนการล้้างย้้อนถัังกรองทราย
โดยมีีการออกแบบระบบที่่�จะรวบรวมน้ำำ��ตะกอนที่่�เกิิดขึ้้�นจากกระบวน
การผลิิตน้ำำ��ประปามาทำำ�การแยกน้ำำ��ออกจากตะกอนเพื่่�อส่่งกลัับไปยััง
ระบบผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปาอีีกครั้้ง� โดยมีีขั้้น� ตอนการนำำ�น้ำ�กลั
�ำ บั มาใช้้ใหม่่ ดัังนี้้�
1. ถัั ง ควบคุุมสมดุุลตะกอน (Sludge Balancing Tank)
ซึ่่ง� ทำำ�หน้้าที่่รั� บั น้ำำ�� ตะกอน (Sludge) ที่่เ� กิิดจากระบบตกตะกอน (Clarifier)
ตะกอนที่่�รวบรวมได้้ภายในบ่่อจะถููกสููบไปสู่่�ถัังเพิ่่�มความข้้นตะกอน
(Sludge Thickener Tank)
2. ถัังปรัับปรุุงน้ำำ��ล้้างย้้อน (Wash Water Tank) ทำำ�หน้้าที่่�รัับน้ำำ��
และตะกอนที่่�ได้้จากการล้้างย้้อน (Back Wash) ของระบบกรอง ส่่วนนี้้�
จะมีีน้ำำ��ใสที่่�ถููกแยกออกจากตะกอนจะถููกสููบกลัับเข้้าสู่่�ระบบผลิิต
น้ำำ�ปร
� ะปา เพื่่�อเป็็นการนำำ�น้ำ�กลั
�ำ บั มาใช้้ใหม่่ให้้เกิิดประโยชน์์อย่่างสููงสุุด
เรีียกว่่า “Recovery Water” ส่่วนตะกอนที่่ข้� น้ ขึ้้น� จะถููกสููบผ่่านเครื่่อ� งสููบ
ตะกอนเข้้าสู่่�ถัังเพิ่่�มความข้้นตะกอน (Sludge Thickener Tank)
3. ระบบรีีดตะกอน (Sludge Dewatering) เป็็นระบบขั้้�นตอน
สุุดท้้ายในการรีีดน้ำำ��ออกจากตะกอน (Sludge) เพื่่�อทำำ�ให้้ตะกอนมีี
ความแห้้งมากที่่�สุุดอีกทั้้
ี ง� เป็็นการนำำ�น้ำ�ที่่
�ำ รี� ดี ได้้ (Recovery Water) กลัับมา
ผลิิตใหม่่อีีกครั้้�งเช่่นเดีียวกััน

เป้้าหมาย: การนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ ใหม่่

สััดส่่วนของการนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่ต้้องไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 5 ของปริิมาณน้ำำ�ทั้้
� ง� หมดที่่�เข้า้ สู่่�กระบวนการผลิิต
ปีี 2562 โรงผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปาบางเลนมีีการนำำ�น้ำ�ที่่
�ำ ผ่� า่ นกระบวนการ
ผลิิตกลัับมาใช้้ใหม่่ จำำ�นวน 1,782,474 ลููกบาศก์์เมตร คิิดเป็็นสััดส่่วน
ร้้อยละ 1.07 เปรีียบเทีียบกัับปริิมาณน้ำำ�ทั้้
� ง� หมดที่่�เข้า้ สู่่�กระบวนการผลิิต
และโรงผลิิตน้ำำ�ปทุุมธ
�
านีีมีกี ารนำำ�น้ำ�ที่่
�ำ ผ่� า่ นกระบวนการผลิิตกลัับมาใช้้ใหม่่
จำำ�นวน 4,760,542 ลููกบาศก์์เมตร คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 2.95 เปรีียบเทีียบ
ปริิมาณน้ำำ��ทั้้�งหมดที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการผลิิต ซึ่่�งได้้แสดงสััดส่่วนการนำำ�
น้ำำ�กลั
� บั มาใช้้ใหม่่ของโรงผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปาบางเลนและโรงผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปา
ปทุุมธานีี ตั้้�งแต่่ปีี 2559-2562 ตามกราฟและตารางด้้านล่่าง
(ลานลูกบาศกเมตร)

10
แมน้ำทาจ�น
2560
2559

แมน้ำเจาพระยา
2561
2562

7.68

8

8.14

6

เพื่่�อให้้การใช้้ทรััพยากรน้ำำ��เกิิดความคุ้้�มค่่าอย่่างสููงสุุดและเป็็น
ไปตามเป้้าหมายองค์์กร บริิษััทฯ จึึงได้้มีีการออกแบบระบบการผลิิต
น้ำำ��ประปาให้้มีีการนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ในกระบวนการผลิิตได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพสููงสุุด โดยยึึดหลัักการ Water Discharge Minimization
ซึ่่�งจะไม่่ปล่่อยน้ำำ��ใดๆ ให้้สููญเสีียไม่่ว่่าจะเป็็นน้ำำ��ที่่�แยกออกมาจาก
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1.82

1.78

โรงผลิตน้ำประปาบางเลน
2559
2560

โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี
2562
2561

ข้้อมููล

หน่่วย

2559

2560

2561

2562

การใช้้น้ำำ��จากแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน (น้ำำ��จากแม่่น้ำำ��ท่่าจีีน)

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

143.20

155.64

165.79

166.02

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี (น้ำำ��จากแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา)

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

141.61

147.96

159.77

161.48

รวม

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

284.81

303.60

325.56

327.50

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

2.38

2.32

1.82

1.78

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

7.68

8.14

3.33

4.76

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

10.06

10.46

5.16

6.54

การนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่

รวม

การจััดการของเสีียและวััสดุุเหลืือใช้้
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญในการบริิหารจััดการของเสีีย
อาคารสารเคมี
(Chemical Dosing)
ไม่่อัันตรายที่่�เกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิินงานในกระบวนการผลิิต
น้ำำ��ประปา ได้้แก่่ ตะกอน วััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้การบริิหารจััดการ
งรับน้ำดิบ
ของเสีียมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุดและลดค่่าใช้้จ่่ายของบริิษััทฯ (RawชอWater
ถังตกตะกอน
ถังกรองทราย
ถังผสมเร็ว
Intake)
(Clarifier Tank)
(Filter)
(Rapid Mixing Tank)
ในการนำำ�ไปกำำ�จััดด้้วยวิิธีีการที่่�เหมาะสมหรืือพััฒนาต่่อยอด
เป็็นผลิิตภััณฑ์์ โดยข้อ้ มููลปริิมาณของเสีียไม่่อันั ตรายในรายงานนี้้�
เป็็นการดำำ�เนิินงานของโรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลนและโรงผลิิต
น้ำำ�ปร
� ะปาปทุุมธานีี ยกเว้้นโรงผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปากระทุ่่�มแบนและการ
ดำำ�เนิินงานภายในสำำ�นักั งาน เนื่่�องจากบริิษัทั ฯ อยู่่�ระหว่่างพััฒนา
ระบบเก็็บข้้อมููลเพื่่�อให้้เป็็นไปตามมาตรฐานของบริิษััทฯ และ
สอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล สำำ�หรัับกระบวนการหลัักในการ
ตะกอน
(Sludge Cake)
ระบบกำจัดตะกอน
ผลิิตน้ำำ��ประปาของบริิษัทั ฯ ประกอบด้้วย กระบวนการสููบน้ำำ��ดิบิ
(Sludge Dewatering)
กระบวนการเติิมสารเคมีี กระบวนการตกตะกอน กระบวนการ
กรอง กระบวนการฆ่่าเชื้้�อ และกระบวนการสููบส่่ง ซึ่่�งได้แ้ สดง
กระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาของบริิษััทฯ ไว้้ตามแผนผัังด้้านล่่าง
ระบบสูบจายน้ำประปาสูผู ใชน้ำ
น้ำประปา
บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการบริิหารจััดการของเสีียที่่เ� กิิดขึ้้น�
(Water Distribution)
(Treated Water)
จากกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปา หากการบริิหารจััดการของเสีีย
ไม่่มีปร
ี ะสิิทธิภิ าพจะส่่งผลให้้ปริิมาณของเสีียเพิ่่�มขึ้้น� และอาจส่่งผลให้้เกิิดข้้อร้้องเรีียนจากชุุมชนใกล้้เคีียงอัันเนื่่�องจากการรั่่�วไหลจากของเสีียนั้้�นๆ
โดยข้้อมููลปริิมาณของเสีียในรายงานฉบัับนี้้�ครอบคลุุมโรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลนและโรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้มีีการควบคุุม
ดููแลและจััดการของเสีียที่่�เกิิดขึ้้�นจากกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาอย่่างเป็็นระบบเพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการรั่่�วไหลของ
ตะกอน ดัังแสดงข้้อมููลการบริิหารจััดการของเสีียตามแผนภาพด้้านล่่าง

ตะกอนจาก
การผลิต
น้ำประปา

กระบวนการ
บำบัดตะกอน
ตะกอน

ผูรับดำเนินการ
ตามที่ไดรับ
อนุญาต
รับตะกอน
ไปบำบัด

แจงขนสงวัสดุ
ที่ไมอันตราย
(ตะกอน)
ออกนอกบร�เวณ
โรงงาน
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บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการวิิจััยตะกอน วััตถุุประสงค์์เพื่่�อลดภาระในการกำำ�จััดของเสีีย ลดต้้นทุุนในกระบวนการผลิิต
เพิ่่�มมููลค่่าตะกอน และส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีด้้านการดููแลสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ดัังนี้้�
1. บริิษััทฯ ร่่วมกัับศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านการจััดการสารและของเสีียอัันตราย (ศสอ.) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ทำำ�การศึึกษาความเป็็นไป
ได้้ในการนำำ�ตะกอนมาพััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์ จากงานวิิจััยนี้้�มีีผลิิตภััณฑ์์ใหม่่เกิิดขึ้้�น 4 ประเภท ได้้แก่่ 1) สารดููดซัับฟลููออไรด์์ 2) อิิฐบล็็อกประสาน
3) กระเบื้้�องปููพื้้�น และ 4) กระเบื้้�องดิินเผา ปััจจุุบัันได้้นำำ�ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้ไปต่่อยอดงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม คืือ กระเบื้้�องดิินเผา โดยนำำ�ไป
เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการตกแต่่งอาคารเรีียนของโรงเรีียนวััดราษฎร์์ธรรมาราม ตำำ�บลนาโคก อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสมุุทรสาคร ภายใต้้โครงการเสริิมสร้้างคุุณภาพ
ชีีวิติ ของนัักเรีียนในโรงเรีียนที่่ด้� อ้ ยโอกาส ของสำำ�นักั งาน พลอากาศเอก ประจิิน จั่่น� ตอง ซึ่่ง� คาดว่่าการก่่อสร้้างอาคารเรีียน จะแล้้วเสร็็จภายในต้้นปีี 2563

2. บริิ ษั ั ท ฯ ทำำ �บั ั น ทึึกข้ ้ อ ตกลงร่่ ว มกัั บ มหาวิิ ท ยาลัั ย เกษตรศาสตร์์ แ ละโครงการศึึกษาวิิ จั ั ย และพัั ฒ นาสิ่่� ง แวดล้้อมแหลมผัั ก เบี้้� ย
อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ ทำำ�การศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการนำำ�ตะกอนมาพััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์ โดยมีีเป้้าหมายจะทดลองวิิจััยเป็็นผลิิตภััณฑ์์
3 ประเภท ได้้แก่่ 1) ปุ๋๋ย� หมััก ที่่ใ� ช้้ปลููกกัับข้้าวสุุพรรณบุุรีี 1 และข้้าวโพดฝัักอ่อ่ น 2) อิิฐมอญ และ 3) เชื้้อ� เพลิิงอััดแท่่ง เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัันระหว่่าง
บริิษััทฯ กัับชุุมชนในพื้้�นที่่�รอบโรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน ปััจจุุบัันได้้นำำ�ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้ไปต่่อยอดงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม คืือ ปุ๋๋�ยหมััก
โดยพนัักงานร่่วมกัันทำำ�ปุ๋๋ย� หมััก ภายในสำำ�นัักงานใหญ่่จากตะกอนผสมกัับขยะสดในอััตราส่่วนตะกอนต่่อขยะสด 1: 2 เพื่่�อนำำ�ไปขยายผลต่่อในการ
จััดทำำ�โครงการ “ตะกอนประปา เพื่่�อเกษตรโรงเรีียน” ปีี 2563 ให้้กัับโรงเรีียนที่่�ตั้้�งอยู่่�รอบโรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน จัังหวััดนครปฐม โดยมีี
ตััวแทนของบริิษััทฯ และมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์เป็็นผู้้�ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ในการจััดทำำ�ปุ๋๋�ยหมัักแก่่โรงเรีียนที่่�ได้้รัับการคััดเลืือกและทำำ�หน้้าที่่�
เป็็นโรงเรีียนต้้นแบบในการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ในการจััดทำำ�ปุ๋๋�ยหมัักไปยัังโรงเรีียนอื่่�นๆ ในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงต่่อไป
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ตลอดระยะเวลาการดำำ�เนิินธุุรกิิจ บริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมน้้อยที่่�สุุด การมีีส่ว่ นร่่วมกัับ
ชุุมชนและหน่่วยงานที่่�เกี่ย�่ วข้อ้ งในการดููแลสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงการเพิ่่�ม
คุุณค่่าของเสีียจากกระบวนการผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปาเพื่่�อสร้้างคุุณค่่าต่่อบริิษัทั ฯ
และ สัังคมให้้อยู่่�ร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืน จะเห็็นได้้ว่่าของเสีียที่่�เกิิดจาก
กระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาของบริิษััทฯ จะมีีเพีียงตะกอน (Sludge)
ที่่�ได้้จากกระบวนการตกตะกอนและการล้้างย้้อนถัังกรองทราย ในปีี
2562 โรงผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปาบางเลนมีีปริมิ าณตะกอนที่่เ� กิิดขึ้้น� จากกระบวนการ
ผลิิตน้ำำ��ประปา จำำ�นวน 13,683 ตััน และ โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีีมีี
ปริิมาณตะกอนที่่เ� กิิดขึ้้น� จากกระบวนการผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปา จำำ�นวน 11,838
ตััน ซึ่่�งได้้แสดงข้้อมููลตามกราฟและตารางด้้านล่่าง
ข้้อมููล

(ตัน)
25,000

23,492

22,552

21,360

20,000
15,000
10,000

13,683
11,040

11,838

10,943
7,627

5,000

หน่่วย

0

โรงผลิตน้ำประปาบางเลน
2559

โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี

2560

2559

2561

2560

2562

2561

2562

ปริิมาณตะกอนที่่�เกิิดขึ้้�น
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน

ตััน

11,040

7,627

10,943

13,683

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี

ตััน

23,492

22,552

21,360

11,838

ตััน

34,532

30,179

32,303

25,521

รวม
ปริิมาณน้ำำ��ปล่่อยออก
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน

ลููกบาศก์์เมตร

-

-

-

-

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี

ลููกบาศก์์เมตร

-

-

-

-

ลููกบาศก์์เมตร

-

-

-

-

รวม

บริิ ษั ั ท ฯ ตระหนัั กถึึ งความเป็็ น อยู่่�และคุุณภาพชีี วิ ิ ต ที่่� ดี ี ข องคนในชุุมชน โดยการพัั ฒ นาต่่ อ ยอดงานวิิ จั ั ย ตะกอนของปีี 2562
เข้้าสู่่�แผนงานโครงการ ปีี 2563 ชื่่อ� ว่่า โครงการ “ตะกอนประปา สร้้างคุุณค่่าสู่่�ชุุมชน” โดยจะทำำ�การสนัับสนุุนวััสดุุก่อ่ สร้้างที่่�ได้จ้ ากการวิิจัยั อาทิิเช่่น
อิิฐมอญ และกระเบื้้�องดิินเผาแก่่ชุุมชนที่่�มีีความขาดแคลนวััสดุุก่่อสร้้างในพื้้�นที่่�บริิการ ได้้แก่่ บ้้าน วััด โรงเรีียน (บวร) ที่่�ได้้รัับการพิิจารณาคััดเลืือก
ตามหลัักเกณฑ์์ของบริิษััทฯ วััตถุุประสงค์์เพื่่�อยกระดัับที่่�อยู่่�อาศััยและคุุณภาพชีีวิิตคนในสัังคมให้้ดีีขึ้้�น ช่่วยลดภาระในการกำำ�จััดตะกอน และการ
มีีส่่วนร่่วมดููแลสิ่่�งแวดล้้อมไม่่ให้้ส่่งผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

การเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศและอนุุรัักษ์์พลัังงาน
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

ปัั ญ หาเรื่่� อ งการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภููมิิ อ ากาศโลกอัั น เกิิ ด จากสภาวะเรืื อ นกระจก ซึ่่ � ง ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ การดำำ �ร งชีี พข องสิ่่� ง มีี ชี ี วิ ิ ต
ซึ่่ง� เป็็นประเด็็นที่่�ทั่่ว� โลกให้้ความสนใจ ประเทศไทยได้้เข้้าเป็็นภาคีีกรอบอนุุสััญญาสหประชาชาติิว่า่ ด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (United
Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) สมััยที่่� 21 (COP 21) โดยร่่วมกัับนานาประเทศในการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่างๆ
เพื่่�อให้้สามารถลดระดัับความเข้้มข้้นของปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกในชั้้�นบรรยากาศให้้อยู่่�ในระดัับต่ำำ�� (Low Emission) ตลอดจนเพิ่่�มศัักยภาพ
ในการปรัับตััวให้้มีีภููมิิต้้านทานและความสามารถในการฟื้้�นตััวจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Climate-Resilient Development) ที่่�จะ
ทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนาไปสู่่�สัังคมเศรษฐกิิจคาร์์บอนต่ำำ�� (Low Carbon Economy) และช่่วยให้้บรรลุุผลสำำ�เร็็จตามเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
(Sustainable Development Goals)

เป้้าหมาย: การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

อััตราการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของโรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน
และโรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี ลดลงไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 0.05
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บริิษััทฯ ใช้้มาตรการในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยคำำ�นึึงถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม อาทิิเช่่น
ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดจากการใช้้กระแสไฟฟ้้าจากภายนอก (ทางอ้้อม) ซึ่่ง� เป็็นพลัังงานหลัักเพีียงอย่่างเดีียวเพื่่�อนำำ�มาใช้้ผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปาจนถึึง
กระบวนการจ่่ายน้ำำ��ประปาให้้กัับผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปา โดยมีีขอบเขตคลอบคลุุมโรงผลิิตน้ำำ��ประปาทั้้�ง 2 แห่่ง ประกอบด้้วย โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน
จัังหวััดนครปฐม และโรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี จัังหวััดปทุุมธานีี
(ตันคารบอนไดออกไซดตอป)
บริิษัทั ฯ ได้้นำำ�ปริมิ าณพลัังงานไฟฟ้้าที่่ใ� ช้้ในกระบวนการผลิิตและ
80,000 73,083
ส่่งจ่่ายน้ำำ�ปร
� ะปา รวมทั้้�งจำำ�นวนผู้้ใ� ช้้น้ำำ�ปร
� ะปาในพื้น�้ ที่่ใ� ห้้บริิการมาประเมิิน
63,795
70,000
63,260 61,836
61,837
ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�มีีการปลดปล่่อยออกสู่่�สิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งมีีการ
60,000
ประเมิินการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากกระบวนการผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปาของ
44,231
50,000
44,663
42,112
บริิษััทฯ พบว่่าโรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลนมีีการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
40,000
ในปีี 2562 เท่่ากัับ 63,260 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า ซึ่่�งลดลง
30,000
ร้้อยละ 0.84 เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับ ปีี 2561 และโรงผลิิตน้ำำ�ปทุุมธ
�
านีี มีีการ
20,000
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในปีี 2562 เท่่ากัับ 44,663 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
10,000
0
เทีียบเท่่า ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.98 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ ปีี 2561 ซึ่่�งได้้
โรงผลิตน้ำประปาบางเลน
โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี
แสดงปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ตั้้ง� แต่่ปีี 2559 - 2562 ตามกราฟ
2559
2560
2561
2562
และตารางด้้านล่่าง
ข้้อมููล

หน่่วย

2559

2560

2561

2562

ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

73,083

61,837

63,795

63,260

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

61,836

42,112

44,231

44,663

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

134,919

103,949

108,026

107,923

รวม
อััตราการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ต่่อหน่่วยผลิิตภััณฑ์์
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน

กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า/ลููกบาศก์์เมตร

0.528

0.424

0.403

0.381

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี

กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า/ลููกบาศก์์เมตร

0.302

0.310

0.303

0.300

กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า/ลููกบาศก์์เมตร

0.830

0.734

0.706

0.681

รวม

การอนุุรัักษ์์พลัังงาน

บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการใช้้พลัังงานให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ
สููงสุุด จึึงมีีมาตรการในการอนุุรัักษ์์พลัังงานตามรายงานการจััดการ
พลัังงานเพื่่�อลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ปล่อ่ ยเนื่่อ� งมาจากอััตราการใช้้
พลัังงานไฟฟ้้าซึ่่ง� เป็็นพลัังงานหลัักเพีียงชนิิดเดีียวที่่ใ� ช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษัทั ฯ ตลอดจนการเลืือกใช้้เทคโนโลยีีและวััตถุุดิิบที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งการดำำ�เนิินงานจะสอดคล้้องกัับเป้้าหมายการลดการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของบริิษััทฯ

เป้้าหมาย: การใช้้พลัังงานไฟฟ้้า

การใช้้พลัังงานไฟฟ้้าที่่�โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน และ
โรงผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปาปทุุมธานีี ลดลงไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 0.05
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บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดมาตรการในการดำำ�เนิินการอนุุรัักษ์์พลัังงาน
ตามรายงานการจััดการพลัังงานเพื่่�อลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�
ปล่่อยเนื่่�องมาจากอััตราการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า โดยมีีข้้อมููลดัังต่่อไปนี้้�
	ปรัับปรุุงเปลี่่�ยนแปลงหลอดฟลููออเรสเซนต์์เป็็นหลอดแอลอีีดีี
	ติิดตั้้�งหลัังคาโปร่่งแสงอาคารเครื่่�องจัักร และอาคารสารเคมีี
	บำำ�รุุงรัักษาเครื่่�องปรัับอากาศแบบแยกส่่วน
อาคารสำำ�นัักงานประหยััดพลัังงานรููปแบบสถาปััตยกรรม
สีีเขีียว (Green Architecture) ของโรงผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปากระทุ่่�มแบน
จัังหวััดสมุุทรสาคร
	การจััดทำ�ำ โครงการ Solar Rooftop บนหลัังคาถัังเก็็บน้ำำ�� ใสของ
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน โรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน
และพุุทธมณฑลสาย 5

มาตรการทั้้�งหมดข้้างต้้นได้้มีกี ารติิดตามผลการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าสามารถควบคุุมอััตราการใช้้พลัังงานและการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกของโรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลนและโรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีีให้้ลดลงได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ในปีี 2562 บริิษัทั ฯ มีีปริมิ าณพลัังงานไฟฟ้้าที่่ใ� ช้้ในกระบวนการผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปาของโรงผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปาบางเลน เท่่ากัับ 101,211,356 กิิโลวััตต์์ชั่่ว� โมง
(kWh) หรืือ 0.611 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อลููกบาศก์์เมตร (kWh /m3) และโรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี เท่่ากัับ 71,457,581 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง (kWh) หรืือ
0.480 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อลููกบาศก์์เมตร (kWh /m3) ดัังแสดงตามกราฟด้้านล่่าง
(กิโลวัตตชั่วโมงตอป)

(กิโลวัตตชั่วโมงตอลูกบาศกเมตร)

120,000,000

1.0

100,000,000

0

โรงผลิตน้ำประปาบางเลน
2559

2560

71,457,581

69,605,723

66,239,925

20,000,000

0.827
0.666 0.632

0.6

62,512,298

101,211,356

100,393,110

40,000,000

97,196,811

60,000,000

114,448,988

80,000,000

0.8

โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี
2561

ข้้อมููล

2562

หน่่วย

0.611
0.476 0.488 0.477 0.480

0.4
0.2
0.0

โรงผลิตน้ำประปาบางเลน
2559

2559

2560

2560

โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี
2561

2561

2562

2562

พลัังงานที่่�ใช้้ในการผลิิต (ไฟฟ้้า)
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน

กิิกะวััตต์์

114.44

97.19

100.39

101.21

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี

กิิกะวััตต์์

62.51

66.23

69.61

71.46

กิิกะวััตต์์

176.95

163.42

170.00

172.67

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน

กิิโลวััตต์์ต่่อลููกบาศก์์เมตร

0.827

0.666

0.632

0.611

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี

กิิโลวััตต์์ต่่อลููกบาศก์์เมตร

0.476

0.488

0.477

0.480

กิิโลวััตต์์ต่่อลููกบาศก์์เมตร

1.30

1.15

1.11

1.091

รวม
อััตราการใช้้พลัังงานต่่อหน่่วยผลิิตภััณฑ์์ (ไฟฟ้้า)

รวม

ระบบ Solar Rooftop

เมื่่�อปีี 2561 บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การศึึกษาความเป็็นไปได้้ของการติิดตั้้�งระบบ Solar Rooftop บนถัังเก็็บน้ำำ��ใสที่่�โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน
จัังหวััดนครปฐม วััตถุุประสงค์์เพื่่�อลดปริิมาณการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าและลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ บริิษััทฯ มีีศัักยภาพ
พื้้�นที่่�ที่่�สามารถติิดตั้้�งระบบ Solar Rooftop บนถัังน้ำำ��ใส โดยมีีกำำ�ลัังการติิดตั้้�งรวมทั้้�งหมด 3.471 เมกกะวััตต์์ (MWdc) ซึ่่�งสามารถผลิิตไฟฟ้้าได้้
4,236,395 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อปีี (kWh/Year) คิิดเป็็นจำำ�นวนเงิินประมาณ 17,893,565 บาทต่่อปีี และสามารถลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ได้้ 2,398 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า (tCo2e) ต่่อปีี โดยใช้้เงิินลงทุุนประมาณ 187 ล้้านบาท ซึ่่�งจะใช้้เวลาในการคืืนทุุนประมาณ 10.5 ปีี
ในรายงานการศึึกษาความเป็็นไปได้้โครงการติิดตั้้�ง Solar Rooftop บนถัังน้ำำ��ใสได้้นำำ�สมมติฐิ านการติิดตั้้ง� Solar Rooftop บนถัังน้ำำ�� ใสของโรงผลิิต
น้ำำ�ปร
� ะปาบางเลนเป็็นต้้นแบบ โดยทำำ�การศึึกษาข้้อมููลด้้านการผลิิตไฟฟ้้าจากแสงอาทิิตย์์ ทั้้�งด้้านเทคโนโลยีี ต้้นทุุน และค่่าใช้้จ่่ายมาประเมิินความ
เป็็นไปได้้ของโครงการร่่วมกัับการวิิเคราะห์์ทางการเงิิน
ผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2562 สามารถผลิิตกระแสไฟฟ้้าจากระบบ Solar Rooftop รวมทั้้�งสิ้้น� จำำ�นวน 5,329,481 กิิโลวััตต์์ชั่่ว� โมง (kWh) และ
สามารถลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ จำำ�นวน 3,340 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า (tCO2e)
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ความหลากหลายทางชีีวภาพ
กระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปา

บริิษััทฯ ผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��ประปาให้้กัับการประปาส่่วนภููมิิภาคในพื้้�นที่่� 3 จัังหวััด ได้้แก่่ นครปฐม สมุุทรสาคร และปทุุมธานีี ที่่�ผ่่านมา
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ ไม่่ได้ส่้ ง่ ผลกระทบในเชิิงลบต่่อสิ่่ง� มีีชีวิี ติ ที่่อ� าศััยอยู่่�ในธรรมชาติิอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ส่่วนประเด็็นที่่บ� ริิษัทั ฯ นำำ�ทรัพั ยากรน้ำำ��
ในแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิมาเป็็นวััตถุุดิิบหลัักในการผลิิตน้ำำ��ประปา โดยใช้้น้ำำ��ดิิบจากแม่่น้ำำ��ท่่าจีีนและแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา จึึงเป็็นเรื่่�องหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ที่่�
จำำ�เป็็นต้้องคำำ�นึึงถึึงผลกระทบที่่�เกิิดกัับสิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�มีีอยู่่�ในแหล่่งน้ำำ��นั้้�นๆ อาทิิเช่่น กุ้้�ง หอย ปูู ปลา หรืือสิ่่�งมีีชีีวิิตอื่่�นๆ โดยข้้อมููลในรายงานฉบัับนี้้�
เป็็นแนวทางการคงไว้้ซึ่่ง� ความสมบููรณ์์ของระบบนิิเวศที่่อ� ยู่่�ในบริิเวณพื้้น� ที่่โ� รงผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปาบางเลน จัังหวััดนครปฐม และโรงผลิิตน้ำำ�ปร
� ะปาปทุุมธานีี
จัังหวััดปทุุมธานีี ทั้้�งนี้้� โรงผลิิตน้ำำ��ประปาทั้้�งสองแห่่งใช้้ระบบ Zero Discharge โดยไม่่มีีการปล่่อยของเสีียใดๆ ออกสู่่�ภายนอก เพื่่�อป้้องกััน
การก่่อให้้เกิิดมลพิิษทางน้ำำ�� ซึ่่ง� อาจส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อระบบนิิเวศในพื้้น� ที่่� อีีกทั้้ง� ยัังมีีการติิดตั้้ง� ตะแกรงละเอีียดขนาดความกว้้าง 1 x 1 เซนติิเมตร
ในบริิเวณพื้น�้ ที่่�การสููบน้ำำ�ดิ
� บิ เพื่่�อลดความเสี่่ย� งที่่�จะมีีสิ่่ง� มีีชีวิี ติ ในแหล่่งน้ำำ�ที่่
� มี� คี วามสำำ�คัญ
ั ต่่อระบบนิิเวศถููกสููบเข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตโดยปั๊๊�มสููบน้ำำ��

การดููแลแหล่่งต้้นน้ำำ��

เมื่่�อปีี 2561 บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การส่่งมอบป่่าที่่�ปลููกให้้กัับกรมอุุทยานแห่่งชาติิสััตว์์ป่่าและพัันธุ์์�พืืชรัับไปดููแลรัักษาต่่ออีีก 7 ปีีต่่อเนื่่�อง ที่่�ผ่่านมา
บริิษััทฯ ยัังเฝ้้าติิดตามผลป่่าที่่�ปลููกทุุกปีี โดยลงพื้้�นที่่�เฝ้้าระวัังไฟป่่าและวััดความสููงของต้้นไม้้ที่่�ปลููก เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าป่่าที่่�ปลููกจะอยู่่�รอดและ
เจริิญเติิบโตได้้ดีี และยัังประสานความร่่วมมืือกัับอุุทยานแห่่งชาติิทองผาภููมิิและสำำ�นัักบริิหารพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ที่่� 3 (บ้้านโป่่ง) วััตถุุประสงค์์เพื่่�อบรรลุุ
เป้้าหมายโครงการ 1 ล้้านกล้้า สร้้างป่่าต้้นน้ำำ�� นั่่�นคืือ “ปลููกป่่า ต้้องได้้ป่่า” เพื่่�อเป็็นแหล่่งต้้นน้ำำ��ของแม่่น้ำำ��แม่่กลองที่่�ได้้แยกสาขาลำำ�น้ำำ��ออกมาเป็็น
แม่่น้ำำ��ท่่าจีีนที่่�บริิษััทฯ นำำ�น้ำำ��ดิิบมาผลิิตน้ำำ��ประปานั่่�นเอง
ในปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้มีีการติิดตามผลต้้นไม้้ที่่�ปลููกภายใต้้โครงการ 1 ล้้านกล้้า สร้้างป่่าต้้นน้ำำ�� โดยการตรวจวััดความเจริิญเติิบโตของต้้นไม้้
ที่่ปลููก
� ในปีี 2554 ณ อุุทยานแห่่งชาติิทองผาภููมิิ อำำ�เภอทองผาภููมิิ จัังหวััดกาญจนบุุรีี โดยทำำ�การสุ่่�มวััดความสููงต้้นไม้้ จำำ�นวน 200 ต้้น เมื่่อ� เปรีียบเทีียบ
ความสููงของต้้นไม้้ที่่�รอดตายในปีี 2562 เทีียบกัับ ความสููงของกล้้าไม้้ที่่�ปลููกในปีี 2554 โดยแยกประเภทตามพัันธุ์์�ไม้้ที่่�ปลููก พบว่่า ความสููง
เฉลี่่�ยของต้้นไม้้ ปีี 2562 (205.80 เซนติิเมตร) เพิ่่�มขึ้้�น 4.8 เท่่า ของความสููงเฉลี่่�ยของกล้้าไม้้ที่่�ปลููก ปีี 2554 (43.10 เซนติิเมตร) โดยมีีการสุ่่�ม
วััดพัันธุ์์�ไม้้ที่่�ปลููก ปีี 2554 อาทิิเช่่น จัันทร์์ทอง หว้้า มะขามป้้อม อบเชย ตะเคีียนทอง และพญาสััตบรรณ เป็็นต้้น

ความร่่วมมืือดููแลสิ่่�งแวดล้้อมระหว่่างองค์์กร
การมีีส่่วนร่่วมของหน่่วยงานภายนอกด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

บริิษััทฯ ไม่่สามารถจะดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนในอนาคต หากไม่่ได้้รัับความร่่วมมืือจากชุุมชนและหน่่วยงานในพื้้�นที่่� ที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ
ได้้เข้้าไปมีีส่ว่ นร่่วมในการวางแผนและจััดทำ�ำ โครงการอนุุรัักษ์พลั
์ งั งานและดููแลสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็นรููปธรรมกัับตลาดหลัักทรัพย์
ั แ์ ห่่งประเทศไทย
ชมรมเรารัักแม่่น้ำำ��ท่่าจีีน จัังหวััดนครปฐม ศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านการจััดการสารและของเสีียอัันตราย (ศสอ.) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
มหาวิิทยาลััยกษตรศาสตร์์ และโครงการศึึกษาวิิจััยและพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมแหลมผัักเบี้้�ยอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ ดัังนี้้�
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1. บริิษััทฯ เข้้าร่่วมโครงการ CARE THE BEAR กัับตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เป็็นการจััดงานอีีเว้้นท์์แบบลดโลกร้้อนสำำ�หรัับงานที่่�
มีีผู้้�เข้้าร่่วมงาน จำำ�นวน 100 คนขึ้้�นไป โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ลดการใช้้ทรััพยากร และลดค่่าใช้้จ่่ายจากการจััดงาน
อีีเว้้นท์์ของบริิษััทจดทะเบีียน โดยมีีแนวทางการจััดงานอีีเว้้นท์์แบบลดโลกร้้อน ดัังนี้้�
	รณรงค์์การเดิินทางด้้วยขนส่่งมวลชน เพื่่�อลดการปล่่อยคาร์์บอนไดออกไซด์์
	รณรงค์์การรัับประทานให้้หมดลดเศษอาหารจากการจััดเลี้้�ยง
	รณรงค์์การใช้้หลอดไฟประหยััดพลัังงานแอลอีีดีี เพื่่�อลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า
	รณรงค์์การใช้้ QR Code แทนการแจกเอกสารผู้้�เข้้าร่่วมงาน
ไม่่ใช้้ไม้้อััด (Plywood) หรืือนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ต่่อ (เพื่่�อลดขยะจากการตกแต่่ง)
ไม่่ใช้้ฟิิวเจอร์์บอร์์ด (PP Board) หรืือนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ต่่อ (เพื่่�อลดขยะจากการตกแต่่ง)
ไม่่ใช้้โฟมแผ่่น (EPS Foam Sheet) หรืือนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ต่่อ (เพื่่�อลดขยะจากการตกแต่่ง)
	การรณรงค์์ไม่่ใช้้ภาชนะ และกล่่องโฟม	
2. บริิษััทฯ ร่่วมกัับชมรมเรารัักแม่่น้ำำ��ท่่าจีีน จัังหวััดนครปฐม โดยการเข้้าร่่วมประชุุมประจำำ�เดืือนเพื่่�อรัับทราบปััญหาแหล่่งน้ำำ��ท่่าจีีน ร่่วม
กิิจกรรมรณรงค์์ส่่งเสริิมจิิตสำำ�นึึกด้้านการประหยััดน้ำำ��และการอนุุรัักษ์์แหล่่งน้ำำ��ในชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นระยะเวลากว่่า 10 ปีี โดยจััดทำำ�
กิิจกรรมร่่วมกัันในปีี 2562 ได้้แก่่ โครงการสื่่�อสารเชิิงสร้้างสรรค์์ “ประหยััดน้ำำ�� ประหยััดไฟ สร้้างนิิสััยพอเพีียง” เป็็นการจััดอบรมผู้้�นำำ�ชุุมชนและ
ผู้้�บริิหารสถานศึึกษาเกี่่�ยวกัับวิิธีีการประหยััดน้ำำ�� ประหยััดไฟฟ้้า อย่่างถููกวิิธีีและรู้้�คุุณค่่า เพื่่�อนำำ�ไปถ่่ายทอดแก่่ชุุมชนและนัักเรีียนในพื้้�นที่่� และ
จััดงานวัันอนุุรัักษ์แ์ ม่่น้ำ�คูู
�ำ คลองแห่่งชาติิที่่วั� ดั บางช้้างเหนืือ อำำ�เภอสามพราน จัังหวััดนครปฐม เพื่่�อปลููกจิิตสำำ�นึึกด้้านการอนุุรัักษ์แ์ หล่่งน้ำำ�� แก่่ชุุมชน
ในพื้้น� ที่่� โดยได้้รับั เกีียรติิจาก คุุณอลงกรณ์์ พลบุุตร ที่่�ปรึึกษารััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ เป็็นประธานเปิิดงาน นายอำำ�เภอสามพราน
ผู้้�บริิหารหน่่วยงานท้้องถิ่่�น ผู้้�นำำ�ชุุมชน และเยาวชนเข้้าร่่วมงานจำำ�นวนมาก
3. บริิษััทฯ ร่่วมกัับศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านการจััดการสารและของเสีียอัันตราย (ศสอ.) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยทำำ�การศึึกษาวิิจััยตะกอน
ที่่�เหลืือทิ้้�งจากกระบวนการผลิิตและพััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์จ์ ากแม่่น้ำ��ำ เจ้้าพระยา ร่่วมกัับ คณะสิ่่ง� แวดล้้อม มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ และโครงการ
ศึึกษาวิิจััยและพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมแหลมผัักเบี้้�ยอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ ทำำ�การศึึกษาวิิจััยตะกอนที่่�เหลืือทิ้้�งจากกระบวนการผลิิตและพััฒนา
เป็็นผลิิตภััณฑ์จ์ ากแม่่น้ำ��ำ ท่่าจีีน จนได้้ตััวอย่่างผลิิตภััณฑ์จ์ ากทั้้�ง 2 งานวิิจัยั จำำ�นวน 7 ประเภท ประกอบด้้วย 1) เม็็ดดููดซับั ฟลููออไรด์์ 2) อิิฐบล็็อคประสาน
3) กระเบื้้�องปููพื้้�น 4) กระเบื้้�องดิินเผา 5) ปุ๋๋�ยหมััก 6) เชื้้�อเพลิิงอััดแท่่ง และ 7) อิิฐมอญ วััตถุุประสงค์์เพื่่�อนำำ�ของเหลืือทิ้้�งจากกระบวนการผลิิตมาใช้้
ให้้เกิิดประโยชน์์ต่อ่ สัังคม โดยนำำ�กระเบื้้�องดิินเผามาใช้้เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการตกแต่่งอาคารเรีียนที่่บ� ริิษัทั ฯ ได้้สร้้างให้้กัับโรงเรีียนวััดราษฎร์์ธรรมาราม
ตำำ�บลนาโคก อำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร จัังหวััดสมุุทรสาคร และจััดทำำ�ปุ๋๋�ยหมัักจากตะกอนผสมกัับขยะสดภายในสำำ�นัักงานใหญ่่

การมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม

บริิษััทฯ ให้้การสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานในการดููแลสิ่่�งแวดล้้อม วััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้พนัักงานตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการ
จััดการสิ่่�งแวดล้้อมภายในบริิษััทฯ อาทิิเช่่น การจััดกิิจกรรม Big Cleaning Day การทำำ�ปุ๋๋�ยหมัักจากตะกอนผสมกัับขยะสดภายในสำำ�นัักงานใหญ่่
และการคััดแยกขยะ โดยได้้รัับความร่่วมมืือจากพนัักงานทุุกระดัับและเข้้าร่่วมกิิจกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง

75

การปฏิิบััติิตามกฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม และมีีความมุ่่�งมั่่�นในการปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข และข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ที่่�ได้้
ระบุุไว้้ในกฏหมายอย่่างครบถ้้วน ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลในรายงานฉบัับนี้้�เป็็นข้้อมููลที่่�แสดงถึึงกระบวนการและแนวทางในการควบคุุมและป้้องกััน การไม่่
ปฏิิบััติิตามกฏหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของโรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน และโรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี
1. เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
บริิษัทั ฯ ได้้จััดทำ�ร
ำ ะบบบริิหารจััดการด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม (ISO 14001:2015) เพื่่�อให้้บริิษัทั ฯ มีีความตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการจััดการ
สิ่่�งแวดล้้อมให้้เกิิดการพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมควบคู่่�กัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยมุ่่�งเน้้นในการป้้องกัันมลพิิษและรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นหลััก โดยบริิษััทฯ
มีีการกำำ�หนดแผนการตรวจติิดตามภายใน (Internal Audit) ระบบ ISO 14001 เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการให้้ความรู้้ด้� า้ นการบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
กัับพนัักงาน โดยมีีเป้้าหมายในการตรวจติิดตามภายในอย่่างน้้อย ปีีละ 1 ครั้้�ง
2. การดำำ�เนิินงาน
บริิษััทฯ ได้้มีีการตรวจติิดตามภายในระบบ ISO 14001 เมื่่�อวัันที่่� 8 - 9 มกราคม 2562 โดยพิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ
ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ตรวจติิดตามภายในจากฝ่่ายบริิหารด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

3. ผลการดำำ�เนิินงาน
ในปีี 2562 มีีการตรวจติิดตามภายใน ระบบ ISO 14001 จำำ�นวน 1 ครั้้�ง โดยมีีการอบรมให้้ความรู้้�ในการตรวจติิดตามภายในแก่่ผู้้�ตรวจ
ติิดตาม รวมถึึงพนัักงานได้้รัับความรู้้�ความเข้้าใจระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมเพิ่่�มขึ้้�น และนำำ�ข้้อเสนอแนะจากผู้้�ตรวจติิดตามไปใช้้ในการปรัับปรุุง
พััฒนากระบวนการทำำ�งานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ระบบ ISO 14001 ให้้มีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มขึ้้�น
บริิษััทฯ นำำ�ระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม (ISO 14001:2015) มาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือเพื่่�อควบคุุมกระบวนการปฏิิบััติิงานรวมทั้้�งการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ ให้้สอดคล้้องกัับกฏหมายสิ่่ง� แวดล้้อม ในปีี 2562 สามารถป้้องกัันการไม่่ปฏิบัิ ติั ติ ามกฏหมายสิ่่ง� แวดล้้อมต่่างๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2562 ไม่่พบประเด็็นรุุนแรงหรืือกระบวนการใดๆ ที่่�มิิได้้ปฏิิบััติิตามกฏหมายสิ่่�งแวดล้้อม
คุุณสุุกััญญา เหล่่าอรรคะ

คุุณพิิษณุุ เทพหนูู

จ่่าเอกไกรสร ศรีีอำำ�ไพ

“ในฐานะผู้้�รัับเหมาที่่�ได้้ทำำ�งานร่่วมกัับทีีทีีดัับบลิิว
มีีความรู้้�สึึกว่่าทำำ�งานร่่วมกัันแล้้วมีีความสุุข อีีกทั้้�ง
ทีี ทีี ดัั บบลิิ วเองยัั ง จัั ด เตรีี ยมอุุปกรณ์์ ป้ ้ อ งกัั นภัั ย
ส่่วนบุุคคลให้้อย่่างเต็็มร้้อย ทำำ�ให้้เรามีีความพร้้อม
สามารถปฏิิ บั ั ติ ิ ง านได้้ ต ามวัั ต ถุุประสงค์์ อ ย่่ า ง
ภาคภููมิิใจ”

“ขอบคุุณ บริิษัทที
ั ทีี ดัี บั บลิิว ที่่ช่� ว่ ยสนัับสนุุนกิิจกรรม
ประเพณีี และวัันสำำ�คััญของชุุมชน ทั้้�งในด้้านการ
บริิจาค เงิินทำำ�บุุญ และน้ำำ��ดื่่�มบรรจุุขวด รวมถึึง
แรงงานพนัักงานจิิตอาสา”

ผู้้�จััดการแผนกบริิหาร
ผู้้�จััดการโครงการ
ทรััพยากรบุุคคล
บริิษััท ธารา เทค เอเชีีย จำำ�กััด
บริิษััท ทีีทีีดัับบลิิว จำำ�กััด (มหาชน) (ธุุรกิิจก่่อสร้้างระบบผลิิตน้ำำ�� )

“ทีีทีีดัับบลิิว ปลููกฝัังให้้พนัักงานทุุกคนทำำ�งานเป็็น
Team Work และสอนให้้พนัั ก งานเรีี ย นรู้้ � กั ั บ
สิ่่�งใหม่่ๆ อยู่่�เสมอ และมีีการปรัับปรุุงกระบวนการ
ทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่�อง”
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ปลััดองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
บางระกำำ� จัังหวััดนครปฐม

สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2562
ยอดขายสุุทธิิ

พลัังงานไฟฟ้้าที่่�ใช้้ ในการผลิิต

(ลานบาท)

8
7
6
5
4
3
2
1
0

(กิกะวัตต)

200

5.57

5.75

5.50

5.95

6.16

163.42

170.00

172.67

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

150
100
50

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

กำำ�ไรสุุทธิิ
2.70

0

ปริิมาณน้ำำ�� ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ ใหม่่

(ลานบาท)

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

176.95

2.50

2.68

2.86

3.15

(ลานลูกบาศกเมตร)

12
10

10.06

10.46

8
6

5.16

6.54

4
2
ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ปริิมาณการจ่่ายน้ำำ��ประปา
271

(คน)

269

282

304

315

ป 2560

ป 2561

ป 2562

287

263

254

247

ป 2560

ป 2561

ป 2562

4,719

4,498

ป 2561

ป 2562

200
150
100
50
ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

0

ป 2559

จำำ�นวนชั่่�วโมงอบรม

(ตัน)

(ชั่วโมง)

12

10

10
8

10,000

8,839

8,000

6,973

6,000

6

4,000

4
0

300
250

ปริิมาณการนำำ�ตะกอนไปใช้้ประโยชน์์

2

ป 2559

จำำ�นวนพนัักงานที่่�เข้้าอบรม

(ลานลูกบาศกเมตร)

350
300
250
200
150
100
50
0

0

0

0

0

0

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

2,000
ป 2562

0

ป 2559

ป 2560
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จำำ�นวนหลัักสููตรฝึึกอบรม

จำำ�นวนทุุนการศึึกษาให้้กัับนัักเรีียนในพื้้�นที่่�บริิการ

(หลักสูตร)

(ทุน)

250

200

158

150

200

129
98

100

91

50
ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ความพึึงพอใจของลููกค้้า
(รอยละ)

87

87

89

ป 2558

ป 2559

ป 2560

95.50

98.50

60
40
20
ป 2561

ป 2562

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิจาคและพััฒนาชุุมชน
41.30

30

0

10.97

11.34

ป 2558

ป 2559

15.37
6.47
ป 2560

ป 2561

ป 2562

ค่่าใช้้จ่่ายในการดููแลสิ่่�งแวดล้้อม
(ลานบาท)

12.75

12

ป 2560

ป 2561

ป 2562

(ทุน)

64

65

ป 2558

ป 2559

73

73

75

ป 2560

ป 2561

ป 2562

400
350
300
250
200
150
100
50
0

292

294

298

293

ป 2560

ป 2561

ป 2562

0
ป 2558

ป 2559

(ขวด)
300,000
250,000

178,384

208,952

280,761

242,928

225,648

ป 2560

ป 2561

150,000

4.28

3
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80
70
60
50
40
30
20
10
0

200,000

9

0

0

จำำ�นวนน้ำำ�ดื่
� ่�มบรรจุุขวดที่่�แจกจ่่ายเพื่่�อสาธารณกุุศล

15

6

ป 2559

100

(ทุน)

40

10

ป 2558

150

จำำ�นวนทุุนการศึึกษาให้้กัับบุุตรลููกค้้า

(ลานบาท)

50

20

170

จำำ�นวนทุุนการศึึกษาให้้กัับบุุตรพนัักงาน

80

0

170

230

50

0

100

160

230

ป 2558

100,000

1.73

1.16

1.74

ป 2559

ป 2560

ป 2561

50,000
ป 2562

0

ป 2558

ป 2559

ป 2562

รางวััลแห่่งความภาคภููมิิใจ ปีี 2562
วัันที่่�

รายละเอีียดรางวััล
และตราสััญลัักษณ์์

รายละเอีียดรางวััล

• รางวััล “Thailand Top Company Awards 2019”
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7
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บริิษัทั ฯ ได้้รับั รางวััล “Thailand Top Company Awards 2019” จััดโดยนิิตยสาร Business+
ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย ต่่อเนื่่อ� งเป็็นปีีที่่� 4 ซึ่่ง� ในปีีนี้้ไ� ด้้รับั รางวััลประเภท “Fast Growing Company Award” ในฐานะบริิษััทที่่�มีีผลการดำำ�เนิินงานเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�ง
ด้้านผลประกอบการ ผลกำำ�ไร อััตราผลตอบแทนต่่อหุ้้�น และถืือได้้ว่่าเป็็นบริิษััทที่่�มีีแนวโน้้ม
ที่่�จะเติิบโตอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน

• โล่่เกีียรติิคุุณ “โครงการเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิตของนัักเรีียนในโรงเรีียน
ที่่�ด้้อยโอกาส” ประจำำ�ปีี 2561

บริิษัทั ฯ ได้้รับั โล่่เกีียรติิคุุณภายใต้้โครงการเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิติ ของนัักเรีียนในโรงเรีียนที่่�
ด้้อยโอกาส ปีี 2561 จาก พลอากาศเอกประจิิน จั่่�นตอง เพื่่�อแสดงความขอบคุุณหน่่วยงาน
และบริิษััทต่่างๆ ที่่�ให้้การสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานสืืบสานแนวทางประชารััฐ

• การประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2562
(AGM Checklist) เต็็ม 100 คะแนน

บริิษััทฯ ได้้รัับการประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2562 (AGM
Checklist) เต็็ม 100 คะแนน จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมผู้้ล� งทุุนไทย (Thai Investors Association)
แสดงให้้เห็็นว่่าการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ คำำ�นึึงถึึงความเท่่าเทีียมกัันของผู้้ถื� อื หุ้้น� การเอาใจใส่่
ต่่อการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และยัังเป็็นการยกระดัับ
ธรรมาภิิบาลให้้กัับตลาดทุุนไทยทััดเทีียมกัับมาตรฐานสากล

• ติิดอัันดัับ ESG 100 ประจำำ�ปีี 2019

บริิษััทฯ ได้้รัับการคััดเลืือกติิดอัันดัับ ESG 100 ประจำำ�ปีี 2019 ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 4 จััดโดย
สถาบัันไทยพััฒน์์ โดยติิด 1 ใน 100 อัันดัับหลัักทรััพย์์ที่่�มีีความโดนเด่่นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อย่่างยั่่ง� ยืืน ในฐานะบริิษัทั จดทะเบีียนที่่�มีคี วามโดดเด่่นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้า้ นสิ่่ง� แวดล้้อม
สัังคม และธรรมาภิิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)

• โล่่เกีียรติิคุุณจากสถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน (องค์์การมหาชน) และ
เครืือข่่ายองค์์กรชุุมชนทั่่ว� ประเทศ ในงานวัันที่่อ� ยู่่อ� าศััยโลก ประจำำ�ปีี 2562

บริิษัทั ฯ ได้้รับั โล่่เกีียรติิคุุณจากสถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน (องค์์การมหาชน) และเครืือข่่าย
องค์์กรชุุมชนทั่่�วประเทศ ในงานวัันที่่�อยู่่�อาศััยโลก ประจำำ�ปีี 2562 ในฐานะหน่่วยงานที่่�ร่่วม
สนัับสนุุนการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตด้้านที่่�อยู่่�อาศััยให้้กัับเครืือข่่ายองค์์กรชุุมชน
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รายละเอีียดรางวััล
และตราสััญลัักษณ์์

รายละเอีียดรางวััล

• การกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียนไทย “Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies 2019” ในระดัับ “ดีีเลิิศ”

บริิษััทฯ ได้้รัับการประเมิินการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียนไทย “Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies 2019” ในระดัับ “ดีีเลิิศ” จััดโดยสมาคม
ส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD) ที่่ปร
� ะเมิินบริิษัทั จดทะเบีียนไทยตามหลัักการกำำ�กับั
ดููแลกิิจการที่่�ดีหรื
ี อื Corporate Governance Reporting of Thai Listed Companies (CGR)
ประจำำ�ปีี 2562

• รางวััล Thailand Sustainability Investment 2019 (THSI) หรืือ หุ้้�นยั่่�งยืืน
26
พฤศจิิกายน
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28
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2
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บริิษััทฯ ได้้รัับรางวััล Thailand Sustainability Investment 2019 (THSI) หรืือ หุ้้�นยั่่�งยืืน
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 4 จััดขึ้้�นโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ติิด 1 ใน 98 บริิษััท
จดทะเบีียนที่่�อยู่่�ในรายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืน ซึ่่�งบริิษััทฯ อยู่่�ในกลุ่่�ม 2 ของบริิษััทจดทะเบีียนในตลาด
หลัักทรัพย์
ั ฯ์ ที่่มี� มููี ลค่่าหลัักทรัพย์
ั ต์ ามราคาตลาด (Market Capitalization) ระหว่่าง 30,000 100,000 ล้้านบาท โดยประเมิินด้้านความยั่่�งยืืนในมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

• รางวััลดีีเลิิศ Thailand Corporate Excellence Awards 2019

บริิษัทั ฯ ได้้รับั รางวััลพระราชทาน “Thailand Corporate Excellence Awards 2019” สาขา
ความเป็็นเลิิศในการบริิหารจััดการโดยรวม (Corporate Management Excellence) จััดโดย
สมาคมการจััดการธุุรกิิจแห่่งประเทศไทย (TMA) ร่่วมกัับสถาบัันบััณฑิติ บริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์
แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

• อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินในส่่วนของเครดิิตองค์์กรและ
ตราสารหนี้้� ระดัับ AA-

บริิษัทั ฯ ได้้รับั การจััดอันั ดัับความน่่าเชื่่อ� ถืือทางการเงิินในส่่วนของเครดิิตองค์์กรและตราสารหนี้้�
ระดัับ AA- จาก บริิษััท ทริิสเรทติ้้�ง จำำ�กััด

• รางวััลเกีียรติิคุุณ “Sustainability Disclosure Award” ประจำำ�ปีี 2562
11
ธัันวาคม
2562
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บริิษัทั ฯ ได้้รับั รางวััลเกีียรติิคุุณ “Sustainability Disclosure Award” ประจำำ�ปีี 2562 จััดโดย
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และสถาบัันไทยพััฒน์์ จาก
การประเมิินข้้อมููลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ผ่่านรายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2561
ที่่�นำำ�เสนอข้้อมููลด้้านความยั่่�งยืืนได้้ครบถ้้วน สมบููรณ์์ และมีีความน่่าเชื่่�อถืือ ตามกรอบ
การรายงาน Global Reporting Initiative (GRI)

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

Description

Sustainability
Report

Annual
Report

6
6-8
5-6
7-8
8
38-46
11
51-56
36-38
38-39
31-35
7-8,23-25
26-30

9
10-15
9
9-15
9,25-26
16
36,44
99-102

102-14
Statement from senior decision-maker
102-15
Key impacts, risks, and opportunities
Ethics and Integrity

4
31-35

3
27

102-16
Values, principles, standards, and norms of behavior
102-17
Mechanisms for advice and concerns about ethics
Governance
102-18
Governance structure
102-19
Delegating authority
102-20
Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics
102-21
Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics
102-22
Composition of the highest governance body and its committees
102-23
Chair of the highest governance body
102-24
Nominating and selecting the highest governance body
102-25
Conflicts of interest
102-26
Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy
102-27
Collective knowledge of highest governance body
102-28
Evaluating the highest governance body’s performance
102-29
Identifying and managing economic, environmental, and social impacts
102-30
Effectiveness of risk management processes
102-31
Review of economic, environmental, and social topics
102-32
Highest governance body’s role in sustainability reporting
102-33
Communicating critical concerns
102-34
Nature and total number of critical concerns
102-35
Remuneration policies
102-36
Process for determining remuneration
102-37
Stakeholders’ involvement in remuneration
102-38
Annual total compensation ratio
102-39
Percentage increase in annual total compensation ratio
Stakeholder Engagement
102-40
List of stakeholder groups
102-41
Collective bargaining agreements
102-42
Identifying and selecting stakeholders

2
26-30

4
62

27
27
10
14-15,23-25
26-27
27
29
29
26-27
27-30
29
10,12-13
31-35
15-16
5,14
28-29
23-25,32-34
30
30
30
49
-

43
88
88

Detail/
Omission

GRI 101: Foundation 2016
GRI 102: General Disclosures 2016
Organizational Profile
102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-9
102-10
102-11
102-12
102-13
Strategy

Name of the organization
Activities, brands, products, and services
Location of headquarters
Location of operations
Ownership and legal form
Markets served
Scale of the organization
Information on employees and other workers
Supply chain
Significant changes to the organization and its supply chain
Precautionary Principle or approach
External initiatives
Membership of associations

66-67,69
62-69
82-83

87,95
95
95-96

23-25
14-15,23-25
23

81

Page
Disclosure

Description

102-43
Approach to stakeholder engagement
102-44
Key topics and concerns raised
Reporting Practice
102-45
Entities included in the consolidated financial statements
102-46
Defining report content and topic Boundaries
102-47
List of material topics
102-48
Restatements of information
102-49
Changes in reporting
102-50
Reporting period
102-51
Date of most recent report
102-52
Reporting cycle
102-53
Contact point for questions regarding the report
102-54
Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
102-55
GRI content index
102-56
External assurance
Economic
GRI 201: Economic Performance 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
201-1
Direct economic value generated and distributed
201-2
Financial implications and other risks and opportunities due to climate change
201-3
Defined benefit plan obligations and other retirement plans
201-4
Financial assistance received from government
GRI 202: Market Presence 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
202-1
Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage
202-2
Proportion of senior management hired from the local community
GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
203-1
Infrastructure investments and services supported
203-2
Significant indirect economic impacts
GRI 204: Procurement Practices 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
204-1
Proportion of spending on local suppliers
GRI 205: Anti-corruption 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
205-1
Operations assessed for risks related to corruption
205-2
Communication and training about anti-corruption policies and procedures
205-3
Confirmed incidents of corruption and actions taken

82

Sustainability
Report

Annual
Report

23-25
23-25
6-8
5,14-15
15-16
5
14-15
5
5
5
5
5
81-86
-

6-8
10
12-13,49
49
32-33
33
40
40-46
42-44,49
52
32
33-35
49
49
49
36
36-39
24,36
38
30
30
30
30
30
30

72
72-74
73
74
73-74
74

Detail/
Omission

Page
Disclosure

Description

GRI 206: Anti-competitive Behavior 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
103-3
206-1
Environment

The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices

GRI 301: Materials 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
301-1
Materials used by weight or volume
301-2
Recycled input materials used
301-3
Reclaimed products and their packaging materials

GRI 302: Energy 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
302-1
Energy consumption within the organization
302-2
Energy consumption outside of the organization
302-3
Energy intensity
302-4
Reduction of energy consumption
302-5
Reductions in energy requirements of products and services
GRI 303: Water and Effluents 2018
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
303-1
Interactions with water as a shared resource
303-2
Management of water discharge-related impacts
303-3
Water withdrawal
303-4
Water discharge
303-5
Water consumption
GRI 304: Biodiversity 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
304-1
Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high
biodiversity value outside protected areas
304-2
Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity
304-3
Habitats protected or restored
304-4
IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by
operations
GRI 305: Emissions 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
305-1
Direct (Scope 1) GHG emissions
305-2
Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

Sustainability
Report
-

Annual
Report

Detail/
Omission

Not a material
topic.

-

66,69
69-71
20-21
21
70
-

Packaging
materials is not
essential for
our product.

72
72-73
73
73
73
72-73
72-73
68
68-69
68-69
68-69
68-69
68-69
68
68-69
74
74
22,74
74
22,74
71
71-72
72
71-72

83

Page
Disclosure

Description

305-3
Other indirect (Scope 3) GHG emissions
305-4
GHG emissions intensity
305-5
Reduction of GHG emissions
305-6
Emissions of ozone-depleting substances (ODS)
305-7
Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (Sox),and other significant air emissions
GRI 306: Effluents and Waste 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
306-1
Water discharge by quality and destination
306-2
Waste by type and disposal method
306-3
Significant spills
306-4
Transport of hazardous waste
306-5
Water bodies affected by water discharges and/or runoff
GRI 307: Environmental Compliance 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
307-1
Non-compliance with environmental laws and regulations
GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
308-1
New suppliers that were screened using environmental criteria
308-2
Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken
Social
GRI 401: Employment 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
401-1
New employee hires and employee turnover
401-2
Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees
401-3
Parental leave
GRI 402: Labor/Management Relations 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
402-1
Minimum notice periods regarding operational changes
GRI 403: Occupational Health and Safety 2018
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
403-1
Occupational health and safety management system
403-2
Hazard identification, risk assessment, and incident investigation
403-3
Occupational health services
403-4
Worker participation, consultation, and communication on
occupational health and safety
403-5
Worker training on occupational health and safety
403-6
Promotion of worker health
403-7
Prevention and mitigation of occupational health and safety
impacts directly linked by business relationships

84

Sustainability
Report

Annual
Report

72
22,72
69
69-71
21,71
20-21,68-69
20-21,69-71
76
56-61,76
18-19,56-61,76
76

70,75
70-71,75
70
-

36
37
17-18
36,38
37

50
50-53
18-19,51-52
51
52-53
52
54
54-56
54-56
52

101
101-102

56
56-61
60-61
57
61
58-61

60
60-61

58-59

61

60
60
58-61

Detail/
Omission

Page
Disclosure

Description

403-7

Prevention and mitigation of occupational health and safety
impacts directly linked by business relationships
403-8
Workers covered by an occupational health and safety management system
403-9
Work-related injuries
403-10
Work-related ill health
GRI 404: Training and Education 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
404-1
Average hours of training per year per employee
404-2
Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs
404-3
Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
405-1
Diversity of governance bodies and employees
405-2
Ratio of basic salary and remuneration of women to men
GRI 406: Non-discrimination 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
406-1
Incidents of discrimination and corrective actions taken
GRI 407: Freedom of Association and Collective Bargaining 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
407-1
Operations and suppliers in which the right to freedom of association and collective bargaining
may be at risk
GRI 408: Child Labor 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
408-1
Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor
GRI 409: Forced or Compulsory Labor 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
409-1
Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or compulsory labor
GRI 410: Security Practices 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
410-1
Security personnel trained in human rights policies or procedures
GRI 411: Rights of Indigenous Peoples 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
103-3
411-1

The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Incidents of violations involving rights of indigenous peoples

Sustainability
Report

Annual
Report

Detail/
Omission

58-61
58-61
60-61
60
54
54-55
54-55
54-55
55-56
19,23
50
50
51-52
11,51
-

99
99-100

38

27,50
27,50
79-80
30
52-53
52-53
56

75

36
38,50
37
17-18,24
34,38
50
36-37,50
24,17-18
34
34,57
34,57-61
18-19,61
-

Not a material
topic.

-
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Page
Disclosure

Description

GRI 412: Human Rights Assessment 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
412-1
Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments
412-2
Employee training on human rights policies or procedures
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
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
413-1
Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs
413-2
Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities
GRI 414: Supplier Social Assessment 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
414-1
New suppliers that were screened using social criteria
414-2
Negative social impacts in the supply chain and actions taken
GRI 415: Public Policy 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
415-1
Political contributions
GRI 416: Customer Health and Safety 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
416-1
Assessment of the health and safety impacts of product and service categories
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
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
417-1
Requirements for product and service information and labeling
417-2
Incidents of non-compliance concerning product and service information and labeling
417-3
Incidents of non-compliance concerning marketing communications
GRI 418: Customer Privacy 2016
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
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
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
419-1
Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area
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Sustainability
Report

Annual
Report

50
50
30,37
17-18,24,33
-

71
71-72
71

Detail/
Omission

61
61-65
20-21,62-65
62-64
62
37
37
17-18
37
34
40
40-44
18-19,42-44
40,42
40
40-41
42-44
40
40-41
41
42
26
26-30
17-18
-

Not a material
topic.

แบบสำำ�รวจความคิิดเห็็นของผู้้�อ่่าน
แบบสำำ�รวจความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับรายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2562 บริิษััท ทีีทีีดัับบลิิว จำำ�กััด (มหาชน)
1.	ท่่านเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกลุ่่�มใด
พนัักงาน
ชุุมชน 		
ลููกค้้า 		
ภาครััฐ
คู่่�ค้้า
ผู้้�รัับเหมา 		
สถาบัันการเงิิน
ผู้้�ร่่วมลงทุุน
ผู้้�ถืือหุ้้�น
นัักลงทุุน 		
องค์์กรอิิสระ
อื่่�น ๆ (โปรดระบุุ..............)
2.	ท่่านได้้รัับรายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ จากแหล่่งใด
การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น 		
		
เว็็บไซต์์บริิษััทฯ 		
พนัักงานบริิษััทฯ 		
งานสััมมนา
	อื่่�นๆ (โปรดระบุุ.....................................................................................................................................................................)
3.	วััตถุุประสงค์์ในการอ่่านรายงาน
เพื่่�อเป็็นข้้อมููลประกอบการตััดสิินใจลงทุุน
เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจธุุรกิิจของบริิษััทฯ
เพื่่�อการวิิจััยและศึึกษา
อื่่�นๆ (โปรดระบุุ................................................................................................................................................................)
4. ท่่านสนใจประเด็็นความยั่่�งยืืนของ TTW ประเด็็นใด
เศรษฐกิิจ 						
	การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี 		
	การบริิหารความเสี่่�ยงและความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
	การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน 					
	ร่่วมพััฒนาคู่่�ค้้าสู่่�ความยั่่�งยืืน
ความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้าและบริิการ
นวััตกรรมและเทคโนโลยีี 		
สิ่่�งแวดล้้อม
	กระบวนการผลิิตสิินค้้าและบริิการที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
	การบริิหารจััดการน้ำำ��
	การจััดการของเสีียและวััสดุุเหลืือใช้้
	การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและอนุุรัักษ์์พลัังงาน
ความหลากหลายทางชีีวภาพ
ความร่่วมมืือดููแลสิ่่�งแวดล้้อมระหว่่างองค์์กร
	การปฏิิบััติิตามกฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
พนัักงานและสัังคม
	การดููแลพนัักงานและพััฒนาบุุคลากร
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
	การดููแลสัังคมและชุุมชน			
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5. ท่่านคิิดว่่าประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อความยั่่�งยืืนของ TTW ได้้รัับการระบุุในรายงานครบถ้้วนหรืือไม่่
ครบถ้้วน 		
ไม่่ครบถ้้วน
หากท่่านคิิดว่่ายัังไม่่ครบถ้้วน กรุุณาระบุุประเด็็นที่่�ท่่านคิิดว่่าควรเพิ่่�มเติิมในรายงาน
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
6. ความพึึงพอใจต่่อรููปแบบรายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2562
ความสมบููรณ์์ของเนื้้�อหา 		
มาก
ปานกลาง
น้้อย 		
ไม่่พอใจ
	การกำำ�หนดประเด็็นของรายงาน
มาก
ปานกลาง
น้้อย 		
ไม่่พอใจ
เนื้้�อหาน่่าสนใจ 		
มาก
ปานกลาง
น้้อย 		
ไม่่พอใจ
	การใช้้ภาษาเข้้าใจง่่าย 		
มาก
ปานกลาง
น้้อย 		
ไม่่พอใจ
	การออกแบบรููปเล่่ม 		
มาก
ปานกลาง
น้้อย
ไม่่พอใจ
ความพึึงพอใจต่่อรายงานโดยรวม	
มาก
ปานกลาง
น้้อย 		
ไม่่พอใจ
7. ข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิมเพื่่�อนำำ�ไปพััฒนารายงานในปีีถััดไป
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุุณสำำ�หรัับความร่่วมมืือของท่่าน
ความคิิดเห็็นของท่่านเป็็นประโยชน์์อย่่างยิ่่�งในการพััฒนารายงานให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นต่่อไป
วิิธีีการส่่งกลัับแบบสำำ�รวจ
1. จดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ส่่งมาที่่� Suparat@ttwplc.com
2. โทรสาร
ส่่งมาที่่� 02-420-6064
3. แอพพลิิเคชั่่�นไลน์์
ไอดีีไลน์์ คืือ chunrodpai
4. ไปรษณีีย์์
ส่่งมาที่่� แผนกพััฒนาความยั่่�งยืืน ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ
บริิษััท ทีีทีีดัับบลิิว จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� 30/130 หมู่่�ที่่� 12 ถนนพุุทธมณฑลสาย 5 ตำำ�บลไร่่ขิิง
	อำำ�เภอสามพราน จัังหวััดนครปฐม 73210
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