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พรอมสงมอบ 

“คุณภาพน้ำ 
คุณภาพช�ว�ต”

สูสังคมอยางยั่งยืน

เราดําเนินธุรกิจดวยความทุมเทและเอาใจใส

ตอลูกคาและผู ใชน้ําประปามากวา 17 ป 

มีเปาหมายในการผลิตน้ําประปาท่ีมี

คุณภาพ เพียงพอ และตอเนื่อง
เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา

และผู ใชน้ําประปาดวยความใสใจในทุกรายละเอียด

และทุกข้ันตอนการผลิต ต้ังแตตนทางไปจนถึง

ผูบร�โภค นอกจากน้ี ยังใหความสําคัญตอการสราง

ความย่ังยืนใหเกิดข�้นแกผูมีสวนไดสวนเสีย 

และมวลมนุษยชาติใหอยูรวมกันอยางสันติสุข
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สารบัญ

บร�หารจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 กระบวนการผลิตสินคาและบร�การที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

 การบร�หารจัดการน้ำ

 การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอนุรักษพลังงาน

 ความหลากหลายทางช�วภาพ

 ความรวมมือดูแลสิ่งแวดลอมระหวางองคกร

 การปฏิบัติตามกฎหมายดานสิ่งแวดลอม

 

ผูนำภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจน้ำประปา

 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 การบร�หารความเสี่ยงและความตอเนื่องทางธุรกิจ

 การบร�หารจัดการภาวะว�กฤตจากสถานการณ COVID-19

 การบร�หารจัดการหวงโซอุปทาน

 ความรับผิดชอบตอสินคาและบร�การ

 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

32

57

74

สงเสร�มคุณภาพช�ว�ตที่ดี

 การดูแลพนักงานและพัฒนาบุคลากร

 อาช�วอนามัยและความปลอดภัย

 การดูแลสังคมและชุมชน
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ว�สัยทัศน (Vision)

เปนบริษัทชั้นนําของประเทศ
ในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับนํ้า

พลังงาน และสิ่งแวดลอม

พันธกิจ (Mission) 

เติบโตอยางมั่นคง ตอเนื่อง และยั่งยืน 
เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศนบนพื้นฐานของ

ความสมดุลระหวางลูกคา
พนักงาน คูคา ผูถือหุน ชุมชน

และสิ่งแวดลอม

คุณคาองคกร 
(Corporate Values) 
ดําเนินธุรกิจใหบรรลุวิสัยทัศน
และพันธกิจบนพื้นฐานของ
ความพึงพอใจและผลประโยชนสูงสุด
ของผูมีสวนไดสวนเสียดวยการ  

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

ว�สัยทัศน พันธกิจ 
คุณคาองคกรสูความยั่งยืน 

สารจากกรรมการผูจัดการ

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

รูจักทีทีดับบลิว

นโยบายดานการพัฒนาอยางยั่งยืน

กลยุทธดานการพัฒนาอยางยั่งยืน

โครงสรางดานการพัฒนาอยางยั่งยืน

การประเมินประเด็นความยั่งยืน

ประเด็นความยั่งยืนกับเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

สรุปผลการดำเนินงาน ป 2563

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ

Global Reporting Initiative
(GRI-Standard) Content Index

แบบสำรวจความคิดเห็นของผูอาน
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บร�ษัทฯ มุงม่่ันในการ

ดําเนินธุรกิจน้ําประปา

ท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลควบคู

ไปกับการยกระดับ

และพัฒนาคุณภาพช�ว�ต

ของคนในสังคม 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติิ 

และดูแลส่ิงแวดลอม
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ปีี 2563 ท่ี่�ผ่่านมา นับเป็ีนปีีท่ี่�ม่ความท้ี่าที่ายต่่อการดำำาเนินธุุรกิจของ “ที่่ที่่ดัำบบลิิว”              
อันเปี็นผ่ลิพวงมาจากสถานการณ์์การแพร่ระบาดำของ COVID-19 ส่งผ่ลิกระที่บต่่อ
เศรษฐกิจปีระเที่ศไที่ยแลิะเศรษฐกิจโลิกให้้เกิดำความผ่ันผ่วนจากสถานการณ์์ที่่�เกิดำข้�น 
ภาคธุุรกิจต่้องม่การปีรับต่ัวแลิะเปีลิ่�ยน Mindset ของผ่้้นำาองค์กร เพ่�อปีรับต่ัวให้้อย้่รอดำ
ในโลิกแห้่งการเปีลิ่�ยนแปีลิง 

จากความท้ี่าที่ายท่ี่�เกิดำข้�น บริษทัี่ฯ ไม่ห้ยุดำนิ�งที่่�จะพัฒนาองค์กรเพ่�อมุง่ส้ก่าร “เป็ีนบริษทัี่
ชั้ั�นนำาของปีระเที่ศในการดำำาเนินธุุรกิจเก่�ยวกับนำ�า พลัิงงาน แลิะสิ�งแวดำล้ิอม” โดำยจะเติ่บโต่
อย่างมั�นคง ต่่อเน่�อง แลิะยั�งย่น เพ่�อบรรลิุซึ่้�งวิสัยที่ัศน์บนพ่�นฐานของความสมดำุลิแลิะ 
ผ่ลิปีระโยชั้น์ส้งสุดำของผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ย ท่ี่�ผ่่านมา บริษัที่ฯ ดำำาเนินธุุรกิจอย่างม่ความ 
รับผ่ิดำชั้อบแลิะคำาน้งถ้งสิ�งแวดำลิ้อม สังคม ภายใต่้ห้ลิักบรรษัที่ภิบาลิ ห้ร่อ ESG                
(Environmental, Social and Governance) บริษทัี่ฯ ต่อบสนองต่อ่เป้ีาห้มายการพัฒนา
ที่่�ยั�งย่น (Sustainable Development Goals : SDGs) โดำยการส่งเสริมให้้ม่นำ�าเพ่�อใชั้้
ปีระโยชั้น์แลิะม่การจัดำการนำ�าแลิะสุขาภิบาลิสำาห้รับทีุ่กคน รวมถ้งเปี้าห้มายการพัฒนา
ที่่�ยั�งย่นในดำ้านอ่�นๆ เพ่�อมุ่งส้่การดำำาเนินธุุรกิจอย่างยั�งย่น     

จากสถานการณ์์การแพรร่ะบาดำของ COVID -19 บริษทัี่ฯ ได้ำรบัผ่ลิกระที่บจากสถานการณ์์
ที่่�เกิดำข้�น แต่่การดำำาเนินธุุรกิจยังสามารถดำำาเนินการได้ำเปี็นปีกต่ิไม่ส่งผ่ลิกระที่บต่่อผ่้้ม่    
ส่วนไดำ้ส่วนเส่ย โดำยบริษัที่ฯ ไดำ้จัดำที่ำามาต่รการป้ีองกันการแพร่ระบาดำของ COVID-19 
ภายในองค์กรอย่างเข้มแข็ง รวมถ้งการสนับสนุนงบปีระมาณ์ จัดำสรรที่รัพยากรที่่�จำาเปี็น
แลิะอุปีกรณ์์ป้ีองกันการแพร่ระบาดำของ COVID-19 แก่พนักงาน ผ่้้ม่ส่วนได้ำส่วนเส่ย     
รวมถ้งห้น่วยงานภาครัฐแลิะสถานพยาบาลิที่่�ไดำ้รับผ่ลิกระที่บจากสถานการณ์์ดำังกลิ่าว 
เพ่�อเป็ีนการป้ีองกันแลิะควบคุมการแพร่ระบาดำของ COVID-19 ให้้ได้ำอย่างม่
ปีระสิที่ธุิภาพแลิะเปี็นการชั้่วยเห้ลิ่อแบ่งปีันแก่สังคมในภาวะวิกฤต่

บรษิทัี่ฯ ยงัคงมุง่มั�นในการดำำาเนนิธุุรกจินำ�าปีระปีาท่ี่�มค่ณุ์ภาพต่ามมาต่รฐานควบค้ไ่ปีกบั
การยกระดำับแลิะพัฒนาคุณ์ภาพชั้่วิต่ของคนในสังคม อนุรักษ์ที่รัพยากรธุรรมชั้าต่ิ แลิะ
ดำแ้ลิสิ�งแวดำลิอ้ม ซึ่้�งบรษิทัี่ฯ ให้ค้วามสำาคญัต่อ่การอนรุกัษพ์ลัิงงาน ลิดำปีรมิาณ์การปีลิอ่ย
ก๊าซึ่เร่อนกระจก อนุรักษ์นำ�า แลิะใชั้้ที่รัพยากรอย่างร้้คุณ์ค่า โดำยกำาห้นดำเปี้าห้มายลิดำ     
การใช้ั้พลัิงงานไฟฟ้าแลิะลิดำปีริมาณ์การปีล่ิอยก๊าซึ่เร่อนกระจกต่่อห้น่วยผ่ลิิต่ภัณ์ฑ์์         
ไม่น้อยกว่าร้อยลิะ 0.05 ต่่อปีี การนำานำ�ากลิับมาใชั้้ในกระบวนการผ่ลิิต่ให้ม่ การส่งเสริม
การนำาต่ะกอนจากกระบวนการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีามาพัฒนาเป็ีนวัสดำุก่อสร้างแลิะนำามาใช้ั้
ปีระโยชั้น์ในการต่กแต่่งอาคารเร่ยนแก่โรงเร่ยนวัดำราษฎร์ธุรรมาราม จังห้วัดำสมุที่รสาคร
แลิะโรงเร่ยนวัดำสุขวัฒนาราม จังห้วัดำนครปีฐม รวมถ้งการนำาต่ะกอนมาผ่สมกับขยะสดำ
ที่่�เปี็นเศษอาห้ารเพ่�อนำามาที่ำาปีุ�ยห้มักภายในสำานักงานให้ญ่ของบริษัที่ฯ แลิะต่่อยอดำ    
การที่ำาปีุ�ยห้มักไปียังโรงเร่ยนไที่ยรัฐวิที่ยา 4 จังห้วัดำนครปีฐม ซ้ึ่�งเปี็นโรงเร่ยนท่ี่�ม่ความ
ขาดำแคลินในพ่�นท่ี่�บริการ เพ่�อเปี็นการส่งเสริมการใช้ั้ที่รัพยากรอย่างคุ้มค่าแก่ชัุ้มชั้น        
เพ่�อให้้ม่ที่รัพยากรไว้ใชั้้ไดำ้ยาวนานที่่�สุดำ ต่ามห้ลิักการเศรษฐกิจห้มุนเว่ยน (Circular 
Economy) 

ในนามของ บรษิทัี่ ท่ี่ที่ด่ำบับลิวิ จำากัดำ (มห้าชั้น) ขอขอบคณุ์ผ่้ม้ส่่วนได้ำส่วนเสย่ทุี่กภาคส่วน
ที่่�มส่ว่นรว่มในการพฒันาแลิะสนบัสนนุเสน้ที่างการเต่บิโต่อยา่งยั�งย่นของบรษิทัี่ฯ ควบค่้
ไปีกับการยกระดำับแลิะพัฒนาคุณ์ภาพชั้่วิต่ของคนในสังคม อนุรักษ์ที่รัพยากรธุรรมชั้าต่ิ
 แลิะดำ้แลิสิ�งแวดำลิ้อม อย่างยั�งย่นส่บไปี 

วลััยณััฐ ตรีีวิศวเวทย์

กรีรีมการีผู้้�จััดการี

สารจากกรรมการผู้้�จัดการ
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บริษัที่ฯ ไดำ้จัดำที่ำารายงานการพัฒนาอย่างยั�งย่นต่่อเน่�องเปี็นปีีท่ี่� 9          

เริ�มดำำาเนินการเม่�อปีี 2555 ซึ่้�งไดำ้แยกเลิ่มมาจากรายงานปีระจำาปีี โดำย

อา้งอิงต่ามมาต่รฐานสากลิของ Global Reporting Initiative (GRI-G3)  

ปีี 2557 ปีรับปีรุงรายงานต่ามฉบับ GRI-G3.1 ปีี 2559 - 2560                 

ไดำ้พัฒนาการจัดำที่ำารายงานต่ามฉบับ GRI-G4 แลิะปีี 2561 ไดำ้เริ�มจัดำ

ที่ำารายงานต่ามมาต่รฐาน GRI Standard  ในระดำบัต่วัชั้่�วดัำห้ลิกั (Core) 

เปีน็ปีแีรก  สำาห้รบัปี ี2563  จดัำที่ำารายงานต่ามมาต่รฐาน GRI-Standard 

ในระดำับต่ัวชั้่�วัดำห้ลิัก (Core)      

          เน้ื้�อหาของรายงานื้

เน่�อห้าในรายงานฉบับน่�ครอบคลิุมปีระเดำ็นท่ี่�สำาคัญแลิะปีระเดำ็น        

ดำ้านความยั�งย่นอ่�นๆ รวม 16 ปีระเดำ็นห้ลิัก ซึ่้�งไม่ม่ความแต่กต่่างอย่าง

ม่นัยสำาคัญ 15 ปีระเด็ำน แลิะม่ความแต่กต่่างอย่างม่นัยสำาคัญ                  

1 ปีระเด็ำนจากภาวะวิกฤต่จากสถานการณ์์ COVID-19  เม่�อเปีรย่บเที่ย่บ

กับรายงานฉบับก่อนห้น้า ดำังน่�

1. การกำากับดำ้แลิกิจการที่่�ดำ่

2. การบริห้ารความเส่�ยงแลิะความต่่อเน่�องที่างธุุรกิจ

3. การบริห้ารจัดำการภาวะวิกฤต่จากสถานการณ์์ COVID-19

4. การบริห้ารจัดำการห้่วงโซึ่่อุปีที่าน

5. ความรับผ่ิดำชั้อบต่่อสินค้าแลิะบริการ

6. นวัต่กรรมแลิะเที่คโนโลิย่

7. การดำ้แลิพนักงาน แลิะพัฒนาบุคลิากร

8. อาชั้่วอนามัยแลิะความปีลิอดำภัย

9. การดำ้แลิสังคมแลิะชัุ้มชั้น

10. กระบวนการผ่ลิิต่สินค้าแลิะบริการที่่�เปี็นมิต่รต่่อสิ�งแวดำลิ้อม

11. การบริห้ารจัดำการนำ�า 

12. การจัดำการของเส่ยแลิะวัสดำุเห้ลิ่อใชั้้

13. การเปีลิ่�ยนแปีลิงสภาพภ้มิอากาศแลิะอนุรักษ์นำ�า

14. ความห้ลิากห้ลิายที่างชั้่วภาพ

15. ความร่วมม่อดำ้แลิสิ�งแวดำลิ้อมระห้ว่างองค์กร

16. การปีฏิิบัต่ิต่ามกฎห้มายดำ้านสิ�งแวดำลิ้อม

นอกจากน่� บริษัที่ฯ ได้ำแสดำงความมุ่งมั�นในการกำาห้นดำเปี้าห้มายแลิะ

แสดำงผ่ลิการดำำาเนินงานที่่�สนับสนุนเป้ีาห้มายการพัฒนาท่ี่�ยั�งย่นของ

สห้ปีระชั้าชั้าติ่ (Sustainable Development Goals: SDGs) ในรายงาน

ฉบับน่�ดำ้วย  

 

เก่�ยวกับรายงานื้ฉบับน่ื้�

        ขอบเขตของรายงานื้

ขอบเขต่เน่�อห้าในรายงานฉบับน่�ครอบคลิุมการดำำาเนินงาน ต่ั�งแต่่วันที่่� 

1 มกราคม - 31 ธุันวาคม 2563 เพ่�อรายงานผ่ลิการดำำาเนินงานของ

องค์กรครอบคลุิมการดำำาเนินงานด้ำานความยั�งย่นขององค์กรทัี่�ง 3 มิต่ิ 

ไดำ้แก่ มิต่ิเศรษฐกิจ สังคม แลิะสิ�งแวดำลิ้อม แลิะนำาผ่ลิการดำำาเนินงาน

ดำังกล่ิาวมาเช่ั้�อมโยงกับเป้ีาห้มายการพัฒนาที่่�ยั�งย่น (Sustainable 

Development Goals: SDGs) โดำยองค์การสห้ปีระชั้าชั้าต่ิ ครอบคลิุม

การดำำาเนินธุุรกิจผ่ลิิต่แลิะจ่ายนำ�าปีระปีาทัี่�ง 5 พ่�นท่ี่� ไดำ้แก่ พ่�นท่ี่�   

นครปีฐม-สมุที่รสาคร ปีทีุ่มธุาน่-รังสิต่ นิคมอุต่สาห้กรรมบางปีะอิน 

จงัห้วัดำพระนครศรอ่ยุธุยา นคิมอุต่สาห้กรรมอมต่ะซึ่ติ่่� จงัห้วัดำชั้ลิบุร ่แลิะ

นิคมอุต่สาห้กรรมอมต่ะซึ่ิต่่� จังห้วัดำระยอง  

        การรับรองรายงานื้

รายงานฉบับน่� ไดำ้รับการปีระเมินรายงานต่ามเกณ์ฑ์์ GCI (Guidance 

on core indicators) ของ ISAR (International Standards of                 

Accounting and Reporting) จากสถาบันไที่ยพัฒน์ แลิะไดำ้รับ            

การรับรองรายงานโดำยคณ์ะกรรมการพัฒนาความยั�งย่นของบริษัที่ฯ 

เม่�อวันที่่� 3 ม่นาคม 2564 

  ช่่องทางการติดต่อ

ฝ่่ายพัฒนาธุุรกิจ บริษัที่ ที่่ที่่ดำับบลิิว จำากัดำ (มห้าชั้น) 

30/130 ห้ม้่ 12 ถนนพุที่ธุมณ์ฑ์ลิสาย 5 ต่ำาบลิไร่ขิง 

อำาเภอสามพราน จังห้วัดำนครปีฐม 73210 

      โที่รศัพที่์ 02-019-9490-2 

      โที่รสาร 02-420-6064  

      จดำห้มายอิเลิ็กที่รอนิกส์ Suparat@ttwplc.com
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บริษัที่ฯ ดำำาเนินธุุรกิจดำ้านสาธุารณ้์ปีโภคต่ลิอดำห่้วงโซ่ึ่ธุุรกิจ โดำยการดำำาเนินธุุรกิจผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา ธุุรกิจบำารุงรักษาระบบผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา 

ธุุรกิจบำาบัดำนำ�าเส่ยแลิะปีรับปีรุงคุณ์ภาพนำ�า รวมถ้งธุุรกิจอ่�นๆ โดำยม่ความมุ่งมั�นท่ี่�จะ “เป็็นบริิษััทชั้ั�นนำ�ของป็ริะเทศในก�ริดำำ�เนิน

ธุุริกิจเก่�ยวกับนำ�� พลัังง�น แลัะสิ่ิ�งแวดำลั้อม” ต่ามวิสัยที่ัศน์ขององค์กร บริษัที่ฯ ให้้ความสำาคัญกับการบริห้ารจัดำการดำ้วยเที่คโนโลิย่

การผ่ลิิต่ที่่�ที่ันสมัยไดำ้มาต่รฐานสากลิ ปีลิอดำภัย ม่คุณ์ภาพ สามารถต่รวจสอบย้อนกลิับไดำ้ต่ลิอดำห้่วงโซึ่่ธุุรกิจอย่างเปี็นระบบ ใส่ใจ                 

สิ�งแวดำลิ้อม แลิะเปี็นมิต่รกับชัุ้มชั้น รวมที่ั�งร่วมพัฒนาค้่ค้าที่างธุุรกิจให้้เต่ิบโต่ไปีดำ้วยกันอย่างยั�งย่น 

ร้�จักท่ท่ดับบลิิว

ธุุรกิจผู้ลิิตนื้ำ�าประปา

ผ่ลิติ่แลิะจำาห้นา่ยนำ�าปีระปีา ดำำาเนนิธุุรกจิโดำย บรษิทัี่ ที่ท่่ี่ดำบับลิวิ จำากดัำ

(มห้าชั้น) (TTW) แลิะ บริษัที่ ปีระปีาปีทีุ่มธุาน่ จำากัดำ (PTW) 

ธุุรกิจบำารุงรักษา

ระบบผู้ลิิตนื้ำ�าประปา

บำารุ ง รักษาระบบผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาให้้ม่

ปีระสทิี่ธิุภาพแลิะพรอ้มใช้ั้งาน ดำำาเนนิธุุรกจิ

โดำย บริษทัี่ ไที่ยวอเต่อร์ โอเปีอเรชั้ั�นส์ จำากัดำ

(TWO) 

กำาลัังการีผู้ลิัต 

540,000
(ล้ักบาศก์เมตรีต่อวัน)

สััดส่ัวนการีถืือหุ้้�น

68.00 
(รี�อยลัะ)

รีายได�

55.75 
(ลั�านบาท)

รีายได�

3,887.56
(ลั�านบาท)

กำาลัังการีผู้ลิัต 

488,000
(ล้ักบาศก์เมตรีต่อวัน)

สััดส่ัวนการีถืือหุ้้�น 

98.00 
(รี�อยลัะ)

รีายได�

1,969.18 
(ลั�านบาท)

TTW PTW

TWO
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ธุุรกิจบำาบัดนื้ำ�าเส่ยแลิะปรับปรุง 

คุุณภาพนื้ำ�า

บำาบัดำนำ�าเส่ยแลิะปีรับปีรุงคุณ์ภาพนำ�า ดำำาเนินธุุรกิจโดำย 

 ▪ บริษัที่ ไที่ยวอเต่อร์ โอเปีอเรชั้ั�นส์ จำากัดำ (TWO)  

ในพ่�นที่่�นิคมอุต่สาห้กรรมอมต่ะซึ่ิต่่� จังห้วัดำชั้ลิบุร่  

แลิะ นิคมอุต่สาห้กรรมอมต่ะซึ่ิต่่� จังห้วัดำระยอง

 ▪ บริษัที่ ที่่ที่่ดำับบลิิว จำากัดำ (มห้าชั้น) (TTW) ในพ่�นที่่� 

นิคมอุต่สาห้กรรมบางปีะอิน จังห้วัดำพระนครศร่อยุธุยา  

ธุุรกิจอ้�นื้ๆ 

ลิงทีุ่นในธุุรกิจผ่ลิิต่แลิะจำาห้น่ายพลิังงาน

ไฟฟ้าจากพลิังงานอ่�นๆ ใน  

บริษัที่ ซึ่่เค พาวเวอร์ จำากัดำ (มห้าชั้น) 

ผู้ลิัตนำ�าปรีะปา 

48,000
(ล้ักบาศก์เมตรีต่อวัน)

สััดส่ัวนการีถืือหุ้้�น

24.98
(รี�อยลัะ)

TTW ลังท้นใน CKP

5,218.70
(ลั�านบาท)

TTW ได�รัีบเงินปันผู้ลัจัาก CKP

60.92
(ลั�านบาท)

บำาบัดนำ�าเสีัย

18,000 
(ล้ักบาศก์เมตรีต่อวัน)

รีายได� 

242.71 
(ลั�านบาท)

ผู้ลิัตนำ�าปรีะปา 

50,400
(ล้ักบาศก์เมตรีต่อวัน)

บำาบัดนำ�าเสีัย

4,500
(ล้ักบาศก์เมตรีต่อวัน)

รีายได� 

 89.38 
(ลั�านบาท)

TTW TWO CKP
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TTW ปีระกอบธุุรกจิผ่ลิติ่แลิะจำาห้นา่ยนำ�าปีระปีาให้้กบัการปีระปีาสว่นภม้ภิาค (กปีภ.) ในพ่�นที่่�

นครปีฐม-สมุที่รสาคร TTW ได้ำรบัสมัปีที่านปีระกอบกจิการปีระปีาจากกระที่รวงที่รัพยากรธุรรมชั้าติ่

แลิะสิ�งแวดำลิ้อม เปี็นระยะเวลิา 25 ปีี ให้้ใชั้้นำ�าจากแม่นำ�าที่่าจ่นในการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา โดำยม่     

โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาต่ั�งอย่้ที่่�ต่ำาบลิบางระกำา อำาเภอบางเลิน จังห้วัดำนครปีฐม ที่ั�งน่� TTW ได้ำที่ำา

สัญญาซึ่่�อขายนำ�าปีระปีากับ กปีภ.เปี็นเวลิา 30 ปีี เริ�มจ่ายนำ�าปีระปีาต่ามสัญญาให้้กับ กปีภ. 

ในพ่�นที่่�อำาเภอนครชั้ัยศร่ อำาเภอสามพราน อำาเภอพุที่ธุมณ์ฑ์ลิ จังห้วัดำนครปีฐม แลิะ อำาเภอ

กระทีุ่ม่แบน อำาเภอเมอ่งสมทุี่รสาคร จงัห้วดัำสมทุี่รสาคร ต่ั�งแต่ว่นัท่ี่� 5 มกราคม 2547 ในปี ี2558 

TTW ได้ำดำำาเนินการก่อสร้างโรงผ่ลิติ่นำ�าปีระปีาแห่้งที่่� 2 ที่่� ต่ำาบลิคลิองมะเด่ำ�อ อำาเภอกระทุ่ี่มแบน

จังห้วัดำสมุที่รสาคร สำาห้รับเป็ีนโรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาสำารอง แลิ้วเสร็จในเดำ่อนมิถุนายน 2560       

โดำยมก่ำาลิงัการผ่ลิติ่เริ�มต่น้ท่ี่� 100,000 ลิก้บาศก์เมต่รต่อ่วนั แลิะสามารถรองรบัการขยายกำาลิงั

การผ่ลิิต่ในอนาคต่ไดำ้ถ้ง 400,000 ล้ิกบาศก์เมต่รต่่อวัน ณ์ ปีัจจุบัน TTW ม่กำาลิังการผ่ลิิต่          

นำ�าปีระปีาส้งสุดำรวม 2 แห้่ง จำานวน 540,000 ลิ้กบาศก์เมต่รต่่อวัน

นอกจากการมส่ญัญาผ่ลิติ่นำ�าปีระปีาให้้กบั กปีภ.ในพ่�นที่่�จงัห้วดัำนครปีฐมแลิะสมุที่รสาครแล้ิว 

TTW ไดำ้ปีรับเปีล่ิ�ยนลิักษณ์ะการปีระกอบธุุรกิจ ดำ้วยการลิงทีุ่นในบริษัที่ย่อยแลิะบริษัที่ร่วม     

รวมถ้งการเข้าซึ่่�อสิที่ธุิการบริห้ารแลิะจัดำการนำ�าปีระปีาแลิะนำ�าเส่ยในนิคมอุต่สาห้กรรม แลิะ

การลิงทีุ่นในหุ้้นกับบริษัที่ที่่�ดำำาเนินธุุรกิจผ่ลิิต่แลิะจำาห้น่ายไฟฟ้าจากพลิังงานปีระเภที่ต่่างๆ 

นื้คุรปฐม
โรีงผู้ลิัตนำ�าปรีะปาบางเลัน 

ผู้ลิัตนำ�าปรีะปา

พระนื้คุรศรีอยุธุยา 
นิคมอ้ตสัาหุ้กรีรีมบางปะอิน

ผู้ลิัตนำ�าปรีะปาแลัะบำาบัดนำ�าเสีัย

ปทุมธุาน่ื้
โรีงผู้ลิัตนำ�าปรีะปาปท้มธานี

ผู้ลิัตนำ�าปรีะปา

สมุทรสาคุร
โรีงผู้ลิัตนำ�าปรีะปากรีะท่้มแบน 

ผู้ลิัตนำ�าปรีะปา

ช่ลิบุรี, ระยอง
นิคมอ้ตสัาหุ้กรีรีมอมตะซิิตี� จัังหุ้วัดชลับ้รีี 

ผู้ลิัตนำ�าปรีะปาแลัะบำาบัดนำ�าเสีัย

นิคมอ้ตสัาหุ้กรีรีมอมตะซิิตี� จัังหุ้วัดรีะยอง

ผู้ลิัตนำ�าปรีะปา

1,126,400 
(ล้ักบาศก์เมตรีต่อวัน)

ปัจัจุับัน TTW 
มีกำาลัังการีผู้ลิัตนำ�าปรีะปา
ส้ังส้ัดรีวมท้กพืื้�นที�ธ้รีกิจั  

คุวามเป็นื้มา

11 กันื้ยายนื้ 2543 

จัดทะเบียนจััดตั�ง

ภายใต�ช่�อ 

บรีิษััท นำ�าปรีะปาไทย จัำากัด

ปี 2549 

จัดทะเบียนแปรีสัภาพื้

เป็นบรีิษััทมหุ้าชน 

เพื้ิ�มท้นจัดทะเบียนเป็น 

3,990 ลั�านบาท

22 พฤษภาคุม 2551

ตลัาดหุ้ลัักทรีัพื้ย์

แหุ้่งปรีะเทศไทยได�รีับแลัะ

จััดหุ้้�นสัามัญของ TTW 

อย้่ในกลั้่มทรีัพื้ยากรี 

หุ้มวดธ้รีกิจัพื้ลัังงาน

แลัะสัาธารีณั้ปโภค 

14 ม่นื้าคุม 2557

เปลัี�ยนช่�อเป็น 

บรีิษััท ทีทีดับบลัิว จัำากัด

(มหุ้าชน) (TTW) 
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รายลิะเอ่ยดของการลิงทุนื้

บริษัท ประปาปทุมธุาน่ื้ จำากัด (PTW) 

PTW เปี็นบริษัที่ย่อยของ TTW โดำย TTW ถ่อหุ้้นร้อยลิะ 98 ของ               

ที่นุจดำที่ะเบย่น 1,200 ลิา้นบาที่ (กปีภ. ถ่อหุ้น้รอ้ยลิะ 2) PTW ปีระกอบ

ธุุรกิจผ่ลิิต่แลิะจำาห้น่ายนำ�าปีระปีาให้้กับ กปีภ. ในพ่�นที่่�ปีทีุ่มธุาน่-รังสิต่

โดำยม่ร้ปีแบบสัญญาเปี็นสัญญาให้้สิที่ธุิผ่ลิิต่แลิะจำาห้น่ายนำ�าปีระปีา

อายุสัญญา 25 ปีี PTW เริ�มดำำาเนินกิจการนับต่ั�งแต่่ปีี 2541 เปี็นต่้นมา

ปีัจจุบันม่กำาลิังการผ่ลิิต่ จำานวน 488,000 ลิ้กบาศก์เมต่รต่่อวัน โดำยม่

ปีรมิาณ์รับซึ่่�อนำ�าปีระปีาขั�นต่ำ�าจาก กปีภ. จำานวน 358,000 ล้ิกบาศก์เมต่ร

ต่่อวัน

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่�นื้ส์ จำากัด (TWO)

TWO เปี็นบริษัที่ย่อยของ TTW ม่ผ่้้ถ่อหุ้้น ค่อ TTW ถ่อหุ้้นร้อยลิะ 68 

แลิะ PTW ถ่อหุ้้นร้อยลิะ 32 ปีระกอบธุุรกิจในการบริห้ารแลิะจัดำการ

ระบบผ่ลิติ่แลิะจ่ายนำ�าปีระปีาแลิะระบบบำาบดัำนำ�าเสย่ ให้้กบั TTW แลิะ 

PTW นิคมอุต่สาห้กรรมบางปีะอิน จังห้วัดำพระนครศร่อยุธุยา นิคม

อุต่สาห้กรรมอมต่ะซิึ่ต่่� จังห้วัดำชั้ลิบุร่ แลิะนิคมอุต่สาห้กรรมอมต่ะซิึ่ต่่� 

จังห้วัดำระยอง TWO ได้ำรับการรับรองมาต่รฐานคุณ์ภาพ ISO 9001           

จาก SGS Yearsley ในดำ้านการให้้บริการเดำินระบบบำารุงรักษาแลิะ

บริห้ารจัดำการโครงการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาในพ่�นที่่�ปีทีุ่มธุาน่ ธุรรมศาสต่ร์ 

แลิะรังสิต่ แลิะในปีี 2561 ไดำ้ขยายการรับรองมาต่รฐานคุณ์ภาพ         

ISO 9001 ไปีในพ่�นที่่�นิคมอุต่สาห้กรรมอมต่ะซึ่ิต่่� จังห้วัดำชั้ลิบุร่ แลิะ

นิคมอุต่สาห้กรรมอมต่ะซึ่ิต่่� จังห้วัดำระยอง 

นิื้คุมอุตสาหกรรมบางปะอินื้  

TTW ไดำ้ซึ่่�อสิที่ธิุในการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาแลิะการบำาบัดำนำ�าเส่ยในนิคม

อุต่สาห้กรรมบางปีะอิน (BIE) จังห้วัดำพระนครศร่อยุธุยาจาก บริษัที่ 

ที่่�ดำินบางปีะอิน จำากัดำ เปี็นระยะเวลิา 30 ปีี นับต่ั�งแต่่เดำ่อนสิงห้าคม 

2552 โดำยม่กำาลิังการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา จำานวน 48,000 ลิ้กบาศก์เมต่ร   

ต่่อวนั แลิะสามารถที่ำาการบำาบดัำนำ�าเสย่ได้ำ จำานวน 18,000 ล้ิกบาศก์เมต่ร

ต่่อวัน ปีัจจุบัน TTW ไดำ้ที่ำาการย้ายสถาน่ส้บนำ�าดำิบบางปีะอิน จากเดำิม

ที่่�คลิองววัมาอย่้รมิแมน่ำ�าเจา้พระยา ต่ำาบลิบางกระสั�น อำาเภอบางปีะอนิ

จังห้วัดำพระนครศร่อยุธุยา ซึ่้�งม่คุณ์ภาพนำ�าท่ี่�ดำ่กว่า ที่ำาให้้เพิ�มความ       

เชั้่�อมั�นในคุณ์ภาพแลิะความต่่อเน่�องในการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา

การดำำาเนินงานของโครงการ BIE นั�น เปี็นการเพิ�มรายไดำ้ให้้กับองค์กร

แลิะยงัเป็ีนการเพิ�มที่กัษะ ความร้้ แลิะปีระสบการณ์์ให้้กับบุคลิากรของ 

TTW ในการท่ี่�จะเปี็นผ่้้ให้้บริการโดำยต่รงกับลิ้กค้า เพ่�อมุ่งส้่การบรรลิุ

วิสัยที่ัศน์ท่ี่�ว่า “เปี็นบริษัที่ชั้ั�นนำาของปีระเที่ศในการดำำาเนินธุุรกิจนำ�า 

พลิังงาน แลิะสิ�งแวดำลิ้อม”  

บริษัท ซีีเคุ พาวเวอร์ จำากัด (มหาช่นื้) (CKP)

CKP เปี็นบริษัที่จดำที่ะเบ่ยนในต่ลิาดำห้ลิักที่รัพย์แห้่งปีระเที่ศไที่ย CKP 

ปีระกอบธุุรกิจห้ลิกัโดำยการลิงทุี่นในบริษทัี่อ่�น (Holding Company) ซ้ึ่�ง

ปีระกอบธุุรกิจผ่ลิิต่แลิะจำาห้น่ายไฟฟ้า CKP ม่ทุี่นจดำที่ะเบ่ยนรวม 

จำานวน 9,240 ลิ้านบาที่ เปี็นหุ้้นสามัญ จำานวน 9,240 ลิ้านหุ้้น โดำยม่

มล้ิค่าหุ้น้ที่่�ต่ราไว้หุ้น้ลิะ 1 บาที่ มทุ่ี่นชั้ำาระแล้ิว จำานวน 8,129 ลิา้นบาที่

 

ณ์ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563 TTW ม่สัดำส่วนการถ่อหุ้้นใน CKP ร้อยลิะ 

24.98 ของทีุ่นจดำที่ะเบ่ยน CKP ม่การลิงทีุ่นในบริษัที่ที่่�ปีระกอบธุุรกิจ

ผ่ลิิต่แลิะจำาห้น่ายไฟฟ้าในโครงการไฟฟ้า 3 ปีระเภที่ ไดำ้แก่ 1) ธุุรกิจ

โครงการไฟฟ้าพลัิงนำ�า โดำยลิงทุี่นในบรษิทัี่ เซึ่าท์ี่อส่ท์ี่ เอเชั้ย่ เอนเนอร์จ ่

จำากัดำ แลิะ บริษัที่ ไซึ่ยะบุร่ พาวเวอร์ จำากัดำ 2) ธุุรกิจโครงการไฟฟ้า  

พลิังความร้อน (ระบบ Cogeneration) โดำยลิงทีุ่นในบริษัที่ บางปีะอิน 

โคเจนเนอเรชั้ั�น จำากัดำ แลิะ 3) ธุุรกิจโครงการไฟฟ้าพลัิงแสงอาทิี่ต่ย์  

โดำยลิงที่นุในบรษิทัี่ บางเขนชั้ยั จำากัดำ บรษิทัี่ นครราชั้สม่า โซึ่ลิา่ร ์จำากดัำ

แลิะ บริษัที่ เชั้่ยงราย โซึ่ลิ่าร์ จำากัดำ 
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โคุรงสร�างการถ้ือหุ�นื้ของกลุ่ิม TTW

แผู้นื้ภาพแสดงโคุรงสร�างการถ้ือหุ�นื้แลิะสัดส่วนื้การถ้ือหุ�นื้ของ TTW

ณ วันื้ท่� 31 ธัุนื้วาคุม 2563 (หน่ื้วย : ร�อยลิะ)

TTW เปี็นบริษัที่จดำที่ะเบ่ยนในต่ลิาดำห้ลิักที่รัพย์แห้่งปีระเที่ศไที่ย โดำยม่ผ่้้ถ่อหุ้้นห้ลิัก ไดำ้แก่ บริษัที่ มิต่ซึุ่ย วอเต่อร์ โฮลิดำิ�งส์ (ปีระเที่ศไที่ย) จำากัดำ 

บรษิทัี่ ชั้. การชั้า่ง จำากดัำ (มห้าชั้น) บรษิทัี่ ที่างดำว่นแลิะรถไฟฟา้กรงุเที่พ จำากดัำ (มห้าชั้น) แลิะนกัลิงทุี่นที่ั�งในปีระเที่ศแลิะต่า่งปีระเที่ศ โดำยมส่ดัำส่วน

การถ่อหุ้้น ดำังน่� 

ห้มายเห้ตุ่ : *การปีระปีาส่วนภ้มิภาคถ่อหุ้้นใน PTW ร้อยลิะ 2 

ลิำาดับ ผู้้�ถ้ือหุ�นื้รายใหญ่่ จำานื้วนื้หุ�นื้ หุ�นื้ (ร�อยลิะ)

1 มิตซ้ิย วอเตอร์ี โฮลัดิ�งส์ั (ปรีะเทศไทย) จัำากัด 1,036,500,000 25.98

2 ช.การีช่าง จัำากัด (มหุ้าชน) 774,077,400 19.40

3 ทางด่วนแลัะรีถืไฟฟ้ากร้ีงเทพื้ จัำากัด (มหุ้าชน) 736,900,000 18.47

4 ไทยเอ็นวีดีอาร์ี จัำากัด 234,211,818 5.87

5 บริีษััท กร้ีงเทพื้ปรีะกันชีวิต จัำากัด (มหุ้าชน) 139,904,800 3.51

ท้นจัดทะเบียน  3,990  ลั�านบาท

ท้นชำารีะแลั�ว  3,990  ลั�านบาท

ท้นจัดทะเบียน  1,200  ลั�านบาท

ท้นชำารีะแลั�ว  1,200  ลั�านบาท

ท้นจัดทะเบียน  60  ลั�านบาท

ท้นชำารีะแลั�ว  60  ลั�านบาท

ท้นจัดทะเบียน  9,240 ลั�านบาท

ท้นชำารีะแลั�ว  8,129 ลั�านบาท

ริ้อยลัะ 68.0 ริ้อยลัะ 24.98 *ริ้อยลัะ 98.0

ริ้อยลัะ 32.0



1 2 3

4 5 6

มุงมั่นพัฒนา
กระบวนการทางธุรกิจ 
(Business Process)

สงเสร�ม
การพัฒนาอยางยั่งยืน

ขององคกร

สงเสร�มใหเกิด
การพัฒนาและสราง

นวัตกรรมทาง
ธุรกิจและสังคม

สนับสนุนและ

ผลักดันใหพนักงาน

ทุกระดับและผูมีสวนไดสวนเสีย

ทุกภาคสวน มีสวนรวม

ในกิจกรรมหร�อโครงการ

ดานความรับผิดชอบ

ตอสังคม (CSR)

ปลูกฝงและสราง
จ�ตสำนึก

สงเสร�ม
การดำเนินงาน

ดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม
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https://www.ttwplc.com/th/sd/sustainable-management-and-policy/sustainable-development-policy

นื้โยบายด�านื้การพัฒนื้าอย่างยั�งย้นื้

Download นโยบายการีพัื้ฒนาอย่างยั�งยืน



14 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563

กลิยุทธ์ุด�านื้การพัฒนื้าอย่างยั�งย้นื้

คุุณภาพชี่วิต

คุุณภาพนื้ำ�า

ส่้สังคุมยั�งย้นื้

ต�นื้นื้ำ�า

กลิางนื้ำ�า

ปลิายนื้ำ�า

 ▪ บรีิหุ้ารีจััดการีนำ�าอย่างครีบวงจัรี

 ▪ พื้ัฒนา 3 มิติ ทั�งด�านเศรีษัฐกิจั สัังคม แลัะสัิ�งแวดลั�อม

 ▪ แก�ไขปัญหุ้าทรีัพื้ยากรีนำ�าแบบบ้รีณัาการี

 ▪ สัรี�างค้ณัค่ารี่วมรีะหุ้ว่างองค์กรีแลัะผู้้�มีสั่วนได�สั่วนเสัีย

บริีษััทฯ บริีหุ้ารีงานภายใต�หุ้ลัักการีกำากับด้แลักิจัการีที�ดี การีเคารีพื้สิัทธิมน้ษัยชน การีด้แลัพื้นักงาน การีพัื้ฒนาศักยภาพื้พื้นักงาน แลัะ

การีดำาเนินธ้รีกิจัสัอดคลั�องตามเป้าหุ้มายการีพัื้ฒนาที�ยั�งยืน (UN SDGs) จัำานวน 14 ปรีะการี ตามแนวทางข�อตกลังแหุ่้งสัหุ้ปรีะชาชาติ



15รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563

บริษัที่ฯ แต่่งต่ั�งคณ์ะกรรมการพัฒนาความยั�งย่น รับผ่ิดำชั้อบในการบริห้ารจัดำการดำ้านความยั�งย่นภายในองค์กร ปีระกอบดำ้วย กรรมการผ่้้จัดำการ    

ผ่้้ชั้่วยกรรมการผ้้่จัดำการสายงานบริห้าร ผ่้้ช่ั้วยกรรรมการผ้้่จัดำการสายงานปีฏิิบัต่ิการ แลิะผ้้่อำานวยการฝ่่าย พร้อมแต่่งต่ั�งคณ์ะที่ำางานพัฒนา         

ความยั�งยน่ที่่�มาจากห้ลิากห้ลิายห้นว่ยงาน เพ่�อที่ำาห้นา้ท่ี่�นำานโยบายแลิะมาต่รการดำา้นความยั�งยน่ที่่�ไดำร้บัมอบห้มายไปีขยายผ่ลิอยา่งเปีน็รป้ีธุรรม

ครอบคลิุมทีุ่กพ่�นที่่�ธุุรกิจของบริษัที่ฯ 

นอกจากน่� บริษัที่ฯ ยังไดำ้แต่่งต่ั�งคณ์ะกรรมการชุั้ดำต่่างๆ  ภายในองค์กร เพ่�อที่ำาห้น้าท่ี่�กำากับดำ้แลิแลิะบริห้ารการดำำาเนินงานแต่่ลิะด้ำานให้้ม่

ปีระสิที่ธุิภาพแลิะบรรลิุผ่ลิสำาเร็จต่ามเปี้าห้มายของบริษัที่ฯ  

โคุรงสร�างด�านื้การพัฒนื้าอย่างยั�งย้นื้

คณัะกรีรีมการีบริีษััท

คณัะกรีรีมการีบริีหุ้ารี

กรีรีมการีผู้้�จััดการี

คณัะกรีรีมการีบริีหุ้ารี
ความเสีั�ยงแลัะบรีรีษััทภิบาลั

คณัะกรีรีมการีสัรีรีหุ้า
แลัะกำาหุ้นดค่าตอบแทน

คณัะกรีรีมการีตรีวจัสัอบ

ฝ่่ายทรัีพื้ยากรีบ้คคลั
แลัะธ้รีการี

ฝ่่ายตรีวจัสัอบ
ภายใน

คณัะกรีรีมการี
พัื้ฒนาความยั�งยืน

คณัะกรีรีมการีบริีหุ้ารี
รีะบบ ISO 9001 
แลัะ ISO 14001

คณัะกรีรีมการี
ความปลัอดภัย อาชีวอนามัย 

แลัะสัภาพื้แวดลั�อม
ในการีทำางานของ

สัถืานปรีะกอบกิจัการี

คณัะกรีรีมการี
ควบค้มการีศึกษัาค้ณัภาพื้

นำ�าดิบแม่นำ�าเจั�าพื้รีะยาแลัะท่าจีัน
เพืื้�อหุ้าชนิดแลัะอัตรีาการีใช�

สัารีเคมีที�เหุ้มาะสัม

ฝ่่ายปฏิิบัติการี ฝ่่ายกิจัการีองค์กรี(1)

ฝ่่ายบัญชีแลัะการีเงิน ฝ่่ายวิศวกรีรีม

สัายงานปฏิิบัติการี

ห้มายเห้ตุ่  (1) ส่วนกฎห้มายแลิะกำากับดำ้แลิกิจการ สังกัดำฝ่่ายกิจการองค์กร

สัายงานพัื้ฒนาธ้รีกิจั 

ฝ่่ายล้ักค�าสััมพัื้นธ์

ฝ่่ายพัื้ฒนาธ้รีกิจั

สัายงานบริีหุ้ารี
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การประเมินื้ประเด็นื้คุวามยั�งย้นื้

บริษัที่ฯ ให้้ความสำาคัญต่่อการบริห้ารจัดำการปีระเด็ำนความยั�งย่น          
โดำยม่กระบวนการปีระเมินแลิะจัดำลิำาดำับความสำาคัญอ้างอิงต่ามกรอบ
การรายงานความยั�งย่นสากลิ Global Reporting Initiative (GRI)      
ฉบับ GRI Standard ทัี่�งน่� บริษัที่ฯ ได้ำรวบรวมแลิะปีระเมินปีระเด็ำน  
ความยั�งย่นผ่่านการวิเคราะห์้ปีระเด็ำนความยั�งย่น รวมถ้งการนำา
แนวที่างการดำำาเนินงานต่ามกลิยุที่ธุ์แลิะปีัจจัยความเส่�ยงของบริษัที่ฯ 
ที่่�อาจจะส่งผ่ลิกระที่บต่่อการดำำาเนินธุุรกิจของบริษัที่ฯ มาปีระกอบการ
ปีระเมินความสำาคัญของปีระเดำ็นความยั�งย่น 

ขั�นื้ตอนื้การประเมินื้สาระสำาคัุญ่

1  การวิเคุราะห์ประเด็นื้

ที่ำาการวิเคราะห้์ปีระเดำ็นความยั�งย่นต่ลิอดำห้่วงโซึ่่คุณ์ค่าของบริษัที่ฯ 
ครอบคลุิมการดำำาเนนิงานต่ั�งแต่่การจัดำห้าวตั่ถุดำบิ การผ่ลิติ่ แลิะการส่งมอบ
การใชั้้สินค้าแลิะบริการปีระกอบการวิเคราะห์้ปีระเด็ำนความยั�งย่นใน
อุต่สาห้กรรมที่่�เก่�ยวข้อง  

2  การระบุประเด็นื้

กำาห้นดำปีระเดำ็นความยั�งย่นที่่�เปี็นปีัจจัยสำาคัญต่่อการดำำาเนินธุุรกิจของ 
บริษัที่ฯ แลิะม่ความสำาคัญต่่อผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ย โดำยคำาน้งถ้ง
สถานการณ์์ปีัจจุบันครอบคลิุมปีระเดำ็นให้ม่ท่ี่�อาจเพิ�มข้�นแลิะปีรับลิดำ
ลิำาดำับความสำาคัญของปีระเดำ็นที่่�ไม่เก่�ยวข้อง 

3  การประเมินื้ลิำาดับคุวามสำาคัุญ่

จัดำเร่ยงลิำาดำับความสำาคัญของปีระเดำ็นความสำาคัญโดำยห้น่วยงาน       
ผ้้่รบัผ่ดิำชั้อบที่ำาการสำารวจความคาดำห้วงัจากผ้้่มส่่วนได้ำส่วนเสย่แต่่ลิะด้ำาน
ครอบคลุิมมิต่ิเศรษฐกิจ สังคม แลิะสิ�งแวดำล้ิอมที่่�อาจได้ำรับผ่ลิกระที่บ
จากการดำำาเนินธุุรกิจของบริษัที่ฯ 
  
4  การรับรองผู้ลิการประเมินื้

นำาผ่ลิการปีระเมนิลิำาดำบัความสำาคญัของปีระเดำน็ความสำาคญันำาเสนอ
ต่่อคณ์ะผ้้่บรหิ้ารของบรษิทัี่ฯ เพ่�อให้้การรบัรองผ่ลิการปีระเมนิดำงักล่ิาว  

ปีระเดำ็นที่่�ม่ความสำาคัญปีานกลิาง ปีระเดำ็นที่่�ม่ความสำาคัญน้อยปีระเดำ็นที่่�ม่ความสำาคัญมาก

ผลักริะทบต่่อบริิษััทฯต่ำ�� สิู่ง

สิู่ง

ผลั
กริ

ะท
บ

ต่่อ
ผู้ม

่สิ่่ว
น
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้สิ่่ว
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เสิ่

่ย

1

11
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25
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ด�านื้เศรษฐกิจ 

1. ความยั�งย่นของธุุรกิจ 
2. การกำากับดำ้แลิกิจการที่่�ดำ่
3. การบริห้ารความเส่�ยงแลิะความต่่อเน่�อง 
 ที่างธุุรกิจ
4. ความรับผ่ิดำชั้อบต่่อสินค้าแลิะบริการ
5. ผ่ลิต่อบแที่นแลิะสิที่ธุิปีระโยชั้น์ของ 
 ผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ย  
6. การสร้างภาพลิักษณ์์แลิะความเชั้่�อมั�น 
7. การบริห้ารจัดำการภาวะวิกฤต่จาก 
 สถานการณ์์ COVID-19
8. ผ่ลิกระที่บที่างอ้อมของการที่ำาธุุรกิจ 
9. การบริห้ารจัดำการห้่วงโซึ่่คุณ์ค่า
10. การร่วมพัฒนาค้่ค้าส้่ความยั�งย่น 
11. การต่อบสนองความต่้องการแลิะ 
 ความพ้งพอใจกับลิ้กค้า 
12. นวัต่กรรมแลิะเที่คโนโลิย่

ด�านื้สิ�งแวดลิ�อม

1. การปีฏิิบัต่ิต่ามกฎห้มายดำ้านสิ�งแวดำลิ้อม

2. กระบวนการผ่ลิิต่สินค้าแลิะบริการที่่�เปี็น 

 มิต่รต่่อสิ�งแวดำลิ้อม

3. การบริห้ารจัดำการนำ�า

4. การจัดำการของเส่ยแลิะวัสดำุเห้ลิ่อใชั้้ 

5. ความร่วมม่อดำ้แลิสิ�งแวดำลิ้อม

6. การเปีลิ่�ยนแปีลิงสภาพภ้มิอากาศแลิะ 

 อนุรักษ์พลิังงาน

7. การปีระเมินผ่ลิกระที่บที่างดำ้านสิ�งแวดำลิ้อม 

 ของค้่ค้า

8. ความห้ลิากห้ลิายที่างชั้่วภาพ

ด�านื้สังคุม

1. การปีฏิิบัต่ิต่่อผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ยอย่าง 

 เที่่าเที่่ยมกัน 

2. อาชั้่วอนามัยแลิะความปีลิอดำภัย

3. การให้้ความชั้่วยเห้ลิ่อแลิะการบริจาค  

 เพ่�อสังคม 

4. การดำ้แลิสังคมแลิะชัุ้มชั้น 

5. การปีระเมินผ่ลิกระที่บที่างดำ้านสังคม  

 ของค้่ค้า

6. ความเที่่าเที่่ยมกันแลิะการเคารพ 

 สิที่ธุิมนุษยชั้น 

7. การดำ้แลิพนักงานแลิะพัฒนาบุคลิากร

การทบทวนื้แลิะปรับปรุงประเด็นื้สำาคัุญ่ของปี 2563

 ▪ เพิ�มปีระเดำ็น “การบริห้ารจัดำการภาวะวิกฤต่จากสถานการณ์์ COVID-19” เปี็นปีระเดำ็นความยั�งย่น

แนื้วทางการพัฒนื้าอย่างยั�งย้นื้

ด�านื้เศรษฐกิจ

ดำาเนินธ้รีกิจัใหุ้�บรีรีล้ัวิสััยทัศน์แลัะพัื้นธกิจับน

พืื้�นฐานของความพึื้งพื้อใจัแลัะผู้ลัปรีะโยชน์ส้ังส้ัด

ของผู้้�มีส่ัวนได�ส่ัวนเสีัย

ด�านื้สังคุม

ดำาเนินธ้รีกิจัอย่างมีค้ณัธรีรีม ด้แลัรัีบผิู้ดชอบ

ต่อช้มชนแลัะสัังคมทั�งในพืื้�นที�บริีการีแลัะนอก

พืื้�นที�บริีการี

ด�านื้สิ�งแวดลิ�อม

ม่้งมั�นด้แลัสิั�งแวดลั�อมทั�งภายในกรีะบวนการีผู้ลิัต 

การีใช�ทรัีพื้ยากรีอย่างร้ี�ค้ณัค่า แลัะการีอน้รัีกษ์ั

ทรัีพื้ยากรีธรีรีมชาติ แลัะรัีกษัาสัมด้ลัรีะบบนิเวศ

อย่างยั�งยืน

ดานเศรษฐกิจ

บรรษัทภิบาล

ดานสิ่งแวดลอมดานสังคม
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ประเด็นื้คุวามยั�งย้นื้กับเป้าหมาย

การพัฒนื้าท่�ยั�งย้นื้ (SDGs)

การวิเคุราะห์ประเด็นื้
คุวามยั�งย้นื้

บรษิทัี่ฯ ปีระเมนิแลิะจดัำลิำาดัำบความสำาคญัของ

ปีระเดำ็นความยั�งย่นท่ี่�ผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ยให้้

ความสำาคญั โดำยพิจารณ์าร่วมกบัปีจัจยัความ

เส่�ยงต่ลิอดำห่้วงโซ่ึ่อุปีที่าน อ้างอิงต่ามกรอบ

การรายงานความยั�งย่นสากลิ GRI (Global 

Reporting Initiative) ฉบับ GRI Standard 

ในปีี 2563 ซึ่้�งผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ยให้้ความ

สำาคัญต่่อปีระเด็ำนความยั�งย่น จำานวน 16 

ปีระเดำน็ โดำยบรษิทัี่ฯ ไดำน้ำาปีระเด็ำนความยั�งย่น

ดำงักล่ิาวมาวิเคราะห์้ความเส่�ยงแลิะโอกาสของ

องค์กร แลิะเชั้่�อมโยงความสอดำคลิ้องกับ         

เป้ีาห้มายการพัฒนาที่่�ยั�งย่น (Sustainable 

Development Goals : SDGs)      

มิติ ประเด็นื้คุวามยั�งย้นื้ รายลิะเอ่ยด คุวามเส่�ยง โอกาส SDGs

ก�ริกำ�กับดำูแลั
กิจก�ริท่�ดำ่

 •นโยบาย การดำำาเนินงาน
ภายใต่้ห้ลิักธุรรมาภิบาลิ 
ห้น้าที่่�ความรับผ่ิดำชั้อบของ
คณ์ะกรรมการ  
ความโปีร่งใส การรายงาน 
แลิะการต่่อต่้าน 
การทีุ่จริต่คอร์รัปีชั้ัน

 •พัฒนาการกำากับดำ้แลิ
กิจการที่่�ดำ่ของบริษัที่ 
จดำที่ะเบ่ยนใน
ต่ลิาดำห้ลิักที่รัพย์เพิ�มข้�น
อย่างต่่อเน่�อง ห้ากบรษัิที่ฯ 
ปีรับต่ัวชั้้า อาจจะ 
ส่งผ่ลิกระที่บต่่อการลิงที่นุ
ในอนาคต่

 •การมห่้ลิกัการกำากับดำแ้ลิกิจการท่ี่�ดำ่ 
ความโปีร่งใส การบริห้ารจัดำการ
ความเส่�ยงครอบคลิุมมิต่ิเศรษฐกิจ 
สังคม แลิะสิ�งแวดำลิ้อม ย่อมส่งผ่ลิ
ต่่อความเชั้่�อมั�นจากนักลิงทีุ่นแลิะ
ส่งเสริมการลิงทีุ่นอย่างยั�งย่น 
ในอนาคต่

ก�ริบริิห�ริคว�มเสิ่่�ยง
แลัะคว�มต่่อเน่�อง
ท�งธุุริกิจ

 •บริห้ารจัดำการความเส่�ยง
องค์กรดำ้านเศรษฐกิจ 
สังคม แลิะสิ�งแวดำลิ้อม 
การปี้องกันการเกิดำเห้ตุ่
แลิะการระงับเม่�อเกิดำเห้ตุ่
ฉกุเฉนิ เพ่�อให้้ธุุรกจิดำำาเนนิ
ไปีไดำ้อย่างไม่ห้ยุดำชั้ะงัก

 •สถานการณ์์ปีัจจุบันม่
ความเส่�ยงให้ม่ๆ เกิดำข้�น
เสมอ ซึ่้�งเปี็นความเส่�ยง 
ที่่�คาดำเดำาไดำ้ยาก อาจจะ
ส่งผ่ลิกระที่บต่่อการ
ดำำาเนินธุุรกิจของบริษัที่ฯ

 •การบริห้ารจัดำการความเส่�ยง
ครอบคลิุมมิต่ิเศรษฐกิจ สังคม  
แลิะสิ�งแวดำล้ิอม รวมทัี่�งความเส่�ยง
ให้ม่ๆ ที่่�อาจจะเกิดำข้�น ม่การ 
ฝ่ึกอบรมแลิะซึ่้อมแผ่นฉุกเฉิน 
อย่างสมำ�าเสมอ ส่งผ่ลิให้้เกิดำ
มาต่รฐานการปีฏิิบัต่ิงานที่่�ม่
ปีระสิที่ธุิภาพ

เศ
ร
ษ
ฐ
กิ
จ
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มิติ ประเด็นื้คุวามยั�งย้นื้ รายลิะเอ่ยด คุวามเส่�ยง โอกาส SDGs

ก�ริบริิห�ริจัดำก�ริภ�วะ
วิกฤต่จ�กสิ่ถ�นก�ริณ์์ 
COVID-19

 •บริห้ารจัดำการภาวะวิกฤต่
จากสถานการณ์์ 
COVID-19 ที่่�องค์กร 
ไดำ้รับผ่ลิกระที่บ

 • โรค COVID-19 ยังไม่ม่
วัคซึ่่นปี้องกันแลิะเปี็นโรค
ที่่�แพร่ระบาดำไดำ้ง่าย ห้าก
ม่พนักงานต่ิดำเชั้่�อโรคน่� 
อาจจะส่งผ่ลิต่่อความเชั้่�อ
มั�นในการดำำาเนินธุุรกจิของ 
บริษัที่ฯ  

 •ความสามารถในการบริห้ารจัดำการ
การแพร่ระบาดำโรค COVID-19 
อย่างม่ออาชั้่พ โดำยไม่ส่งผ่ลิกระที่บ
ต่่อผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ย  
ในสถานการณ์์น่� บริษัที่ฯ ยังให้้
ความชั้่วยเห้ลิ่องบปีระมาณ์แลิะ
อุปีกรณ์์ในการปี้องกันการแพร่
ระบาดำโรค COVID-19 แก่  
สถานพยาบาลิ ห้น่วยงานอ่�นๆ  
รวมถ้งชัุ้มชั้นในพ่�นที่่�บริการ 

ก�ริบริิห�ริจัดำก�ริ
ห่วงโซ่่อุป็ท�น

 •บริห้ารจัดำการ แลิะ
วิเคราะห้์ความเส่�ยง 
ดำ้านกระบวนการจัดำซึ่่�อ 
รวมถ้งการปีระเมินค้่ค้า 
เพ่�อให้้เกิดำปีระสิที่ธุิภาพ
ส้งสุดำ
 •ม่ส่วนร่วมกับค้่ค้าเพ่�อ
พัฒนาศักยภาพของค้่ค้า
แลิะบริษัที่ฯ ควบค้่กัน 
รวมถ้งการห้าโอกาสให้ม่ๆ 
ที่างธุุรกิจ

 •การดำำาเนินธุุรกิจของ 
บริษัที่ฯ ย่อมม่ความ
สัมพันธุ์กับผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วน
เสย่ต่ามห่้วงโซ่ึ่คณุ์ค่าของ
ธุุรกิจ ซึ่้�งบริษัที่ฯ  
ต้่องที่ำาการวเิคราะห์้ความ
สัมพันธุ์ระห้ว่างธุุรกิจแลิะ
ผ่้ม้ส่่วนได้ำส่วนเสย่ใน
แต่่ลิะกิจกรรมดำำาเนินงาน 
เพ่�อนำาไปีส้่การบริห้าร
จัดำการปีระเดำ็นสำาคัญดำ้าน
ความยั�งย่นต่ลิอดำห้่วงโซึ่่
คุณ์ค่าไม่ให้้ไดำ้รับ 
ผ่ลิกระที่บต่่อการดำำาเนิน
ธุุรกิจของบริษัที่ฯ 

 •บริษัที่ฯ วิเคราะห้์ไดำ้ว่าผ่้้ม ่
ส่วนไดำ้ส่วนเส่ยกลิุ่มใดำที่่�ม่ 
ผ่ลิกระที่บต่่อธุุรกิจห้ร่อไดำ้รับ 
ผ่ลิกระที่บจากธุุรกิจในที่างต่รง 
แลิะที่างอ้อม จะส่งผ่ลิให้้เกิดำ 
การบริห้ารจัดำการความสมัพนัธ์ุกบั
ผ่้ม้ส่่วนได้ำส่วนเสย่แต่ล่ิะกลิุ่มไดำ้
อย่างเห้มาะสมแลิะสอดำคลิ้องกับ
บริบที่ขององค์กร

 •คัดำเลิ่อกค้่ค้าที่่�ม่ศักยภาพในการ
ดำำาเนินธุุรกิจอย่างม่จริยธุรรม  
สร้างความร่วมม่อในการพัฒนา
แลิะยกระดำับศักยภาพของค้่ค้า 
ให้้เต่ิบโต่อย่างยั�งย่นไปีดำ้วยกัน

คว�มริับผิดำชั้อบต่่อ
สิ่ินค้�แลัะบริิก�ริ

 •ความรับผ่ิดำชั้อบในการ
ผ่ลิิต่สินค้าแลิะบริการที่่�ม่
คณุ์ภาพแลิะได้ำมาต่รฐาน
ที่่�ยอมรับแก่ลิ้กค้า  
การบริห้ารจัดำการความ
สัมพันธุ์กับลิ้กค้า แลิะ 
การปีระเมินผ่ลิกระที่บ
จากสินค้าแลิะบริการ 
ของบริษัที่ฯ

 •การพัฒนาเที่คโนโลิย ่
ในปีัจจุบัน รวมถ้งการ
เปีลิ่�ยนแปีลิงสภาพ 
ภ้มิอากาศ ส่งผ่ลิให้้เกิดำ
การเปีลิ่�ยนแปีลิง
พฤต่ิกรรมของผ่้้บริโภค 
แลิะที่ำาให้้การดำำาเนิน
ธุุรกิจใน 
ร้ปีแบบเดำิมลิ้าสมัย 

 •สินค้าแลิะบริการที่่��ม่คุณ์ภาพ 
ต่ามมาต่รฐานสากลิแลิะลิ้กค้า 
ม่ความพ้งพอใจในการใชั้้สินค้า
แลิะบริการ จะส่งผ่ลิให้้องค์กร 
เป็ีนท่ี่�ยอมรบัแลิะได้ำเปีรย่บค้แ่ข่งขนั  

นวัต่กริริมแลัะ
เทคโนโลัย่

 •นำานวัต่กรรมแลิะ
เที่คโนโลิย่มาใชั้้ใน
กระบวนการที่ำางาน แลิะ
การส่งเสริมนวัต่กรรมของ
องค์กร

 •ความก้าวห้น้าที่างดำ้าน
นวัต่กรรมแลิะเที่คโนโลิย่ 
ส่งผ่ลิให้้สังคมโลิกเกิดำการ
เปีลิ่�ยนแปีลิงที่ำาให้้การ
ดำำาเนินกิจกรรมที่่�เคย
ปีฏิิบัต่ิส่บที่อดำกันมาเกิดำ
ความล้ิาสมัย มก่ารแข่งขัน
แลิะความไม่แน่นอนส้ง

 •การเปี็นผ่้้นำาที่างดำ้านนวัต่กรรม
แลิะเที่คโนโลิย่ที่่�ที่นัต่่อสถานการณ์์
ปีัจจุบัน ส่งผ่ลิให้้เกิดำความมั�นคง
ในการดำำาเนินธุุรกิจแลิะเพิ�มโอกาส
ในการขยายธุุรกิจให้ม่ๆ ในอนาคต่
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ก�ริดำูแลัพนักง�น แลัะ
พัฒน�บุคลั�กริ

 •บริห้ารจัดำการบุคลิากร 
แรงงานสัมพันธุ์  
การพัฒนา แลิะเพิ�ม
ศักยภาพพนักงาน 
นโยบายแลิะกระบวนการ
เคารพสิที่ธุิมนุษยชั้นของ
พนักงาน

 •การแข่งขันอย่างรุนแรง
ของธุุรกิจในปีัจจุบัน  
รวมถ้งความต่้องการของ
ลิ้กค้าที่่�เปีลิ่�ยนแปีลิง  
ส่งผ่ลิให้้ความร้แ้ลิะที่กัษะ
ของพนักงานพัฒนาไม่ที่นั
ต่่อการเปีลิ่�ยนแปีลิง

 •การพัฒนาความร้แ้ลิะที่กัษะให้ม่ๆ 
แก่พนักงานอย่างต่่อเน่�อง เพ่�อให้้
ที่ันต่่อการเปีลิ่�ยนแปีลิง จะส่งผ่ลิ
ให้้พนักงานม่ความร้้แลิะที่ักษะ
รองรับการเปีลิ่�ยนแปีลิงไดำ้อย่าง
รวดำเร็วที่ั�งในปีัจจุบันแลิะอนาคต่

อ�ชั้่วอน�มัยแลัะ
คว�มป็ลัอดำภัย

 •ดำ้แลิสุขภาพที่่�ดำ่ของ
พนักงาน ความปีลิอดำภัย 
แลิะสภาพแวดำลิ้อมที่่�ดำ่ 
ในการที่ำางาน

 •แนวโน้มสุขภาพที่่�ดำ่ของ
พนักงานที่่�ไม่อย้่ในเกณ์ฑ์์
ที่่�น่าพ้งพอใจ รวมถ้ง
ความปีลิอดำภัยในการ
ที่ำางานของพนักงานแลิะ 
ค้่ค้า อาจจะส่งผ่ลิต่่อ
ความเชั้่�อมั�นในการ 
ดำำาเนินงานของบริษัที่ฯ 

 •การยกระดำับมาต่รฐานความ
ปีลิอดำภัย แลิะเคร่�องม่ออุปีกรณ์์ 
ที่่�ที่ันสมัยในการที่ำางาน จะส่งผ่ลิให้้
เกิดำความเชั้่�อมั�นในการปีฏิิบัต่ิงาน
ร่วมกนัแลิะกลิายเป็ีนมาต่รฐาน
ความปีลิอดำภัยของบริษัที่ฯ 

ก�ริดำูแลัสิ่ังคมแลัะ
ชัุ้มชั้น

 •ม่ส่วนร่วมกับกิจกรรมของ
ชัุ้มชั้น การชั้่วยแก้ไข
ปีัญห้าสังคมแลิะพัฒนา
คุณ์ภาพชั้่วิต่ของชัุ้มชั้น 
การให้้ความร้้ การสร้าง
รายได้ำ รวมถ้งการอนุรกัษ์
ที่รัพยากรธุรรมชั้าต่ิแลิะ
สิ�งแวดำล้ิอมร่วมกับชั้มุชั้น

 •การดำำาเนินธุุรกิจของ 
บริษัที่ฯ ในพ่�นที่่�ต่่างๆ 
ย่อมส่งผ่ลิกระที่บต่่อชั้มุชั้น
ใกลิ้เค่ยง รวมถ้งความ
คาดำห้วังของผ่้้ม่ส่วนไดำ้
ส่วนเสย่แลิะสงัคมท่ี่�เพิ�มข้�น 
ต่่อการดำำาเนินธุุรกิจ 
ของบริษัที่ฯ ที่่�แสดำงความ
รับผ่ิดำชั้อบต่่อสังคมแลิะ
สิ�งแวดำลิ้อม 

 • ใชั้้ความร้้ความสามารถของ 
บริษัที่ฯ มาพัฒนาชัุ้มชั้นให้้เปี็น
ชัุ้มชั้นต่้นแบบที่่�สามารถพ้�งพา
ต่นเองไดำ้แลิะม่คุณ์ภาพชั้่วิต่ที่่�ดำ่ข้�น 
โดำยสร้างการม่ส่วนร่วมของทีุ่กฝ่่าย  

กริะบวนก�ริผลัิต่สิ่ินค้�
แลัะบริิก�ริท่�เป็็นมิต่ริ
ต่่อสิ่ิ�งแวดำลั้อม

 •บรหิ้ารจดัำการกระบวนการ
ผ่ลิิต่สินค้าแลิะบริการ 
ของบริษัที่ฯ ที่่�ไม่ส่งผ่ลิ 
กระที่บต่่อสิ�งแวดำลิ้อม 
ที่ั�งภายในแลิะภายนอก
องค์กร

 •ปีัญห้าโลิกร้อนแลิะ 
การเปีลิ่�ยนแปีลิงสภาพ
ภ้มิอากาศที่่�เพิ�มข้�น แลิะ
ความร่วมม่อในการลิดำ
การปีล่ิอยก๊าซึ่เรอ่นกระจก
ต่ามข้อต่กลิงปีาร่ส เพ่�อ
ควบคุมการเพิ�มข้�นของ
อุณ์ห้ภ้มิเฉลิ่�ยของโลิกให้้
ต่ำ�ากว่า 2 องศาเซึ่ลิเซึ่่ยส 

 •ปีรับปีรุงกระบวนการผ่ลิิต่ให้้เปี็น
มิต่รต่่อสิ�งแวดำลิ้อม จัดำที่ำา Solar 
Rooftop ลิดำการใชั้้พลิังงานไฟฟ้า 
แลิะพัฒนาของเส่ยให้้เปี็น
ผ่ลิิต่ภัณ์ฑ์์ ส่งผ่ลิให้้ค่าใชั้้จ่าย 
ในการใชั้้พลิังงานไฟฟ้าต่่อห้น่วย
ผ่ลิิต่ภัณ์ฑ์์ลิดำลิง แลิะส่งเสริมให้้ม่
การใชั้้ที่รัพยากรอย่างยั�งย่น

ก�ริบริิห�ริจัดำก�รินำ��  •บริห้ารจัดำการนำ�าเพ่�อใชั้้ใน
การดำำาเนินธุุรกิจ 
นำ�าปีระปีา บริห้ารจัดำการ
นำ�าร่วมกับชัุ้มชั้นแลิะ
ห้น่วยงานที่่�เก่�ยวข้อง เพ่�อ
แก้ปีัญห้าคุณ์ภาพนำ�าแลิะ
การขาดำแคลินนำ�าอย่าง
ยั�งย่น

 •การเปีลิ่�ยนแปีลิงสภาพ
ภ้มิอากาศส่งผ่ลิให้้ฝ่น 
ไม่ต่กต่ามฤดำ้กาลิ 
ปีริมาณ์นำ�าในเข่�อนแลิะ
แห้ลิ่งนำ�าธุรรมชั้าต่ิลิดำลิง 
ห้ร่อคุณ์ภาพนำ�าดำิบ
เส่�อมโที่รม อาจส่งผ่ลิต่่อ
การผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา

 •ยกระดำับความสามารถในการ
บริห้ารจัดำการนำ�าอย่างครบวงจร 
พัฒนาแห้ลิ่งต่้นนำ�า การรณ์รงค ์
ส่งเสริมการอนุรักษ์นำ�า แลิะการใชั้้
นำ�าอย่างร้้คุณ์ค่า โดำยส่งเสริม 
การที่ำางานร่วมกับองค์กรอ่�นๆ 
แบบบ้รณ์าการ 
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ก�ริจัดำก�ริของเสิ่่ยแลัะ
วัสิ่ดำุเหลั่อใชั้้

 •บริห้ารจัดำการของเส่ย 
ไม่ให้้ส่งผ่ลิกระที่บต่่อ 
การดำำาเนินธุุรกิจแลิะผ่้้ม่
ส่วนไดำ้ส่วนเส่ย รวมถ้ง
การเพิ�มม้ลิค่าของเส่ย 
เพ่�อนำาไปีใชั้้ปีระโยชั้น์ 
ที่างดำ้านธุุรกิจแลิะสังคม

 •การเต่ิบโต่ของเม่องแลิะ
อุต่สาห้กรรมส่งผ่ลิให้้เกิดำ
ของเส่ยแลิะวัสดำุเห้ลิ่อใชั้้ที่่�
ที่ำาให้้เกิดำมลิภาวะแลิะ
กระที่บต่่อสิ�งแวดำลิ้อม 
รวมถ้งการใชั้้ที่รัพยากร 
ธุรรมชั้าต่ิอย่างสิ�นเปีลิ่อง
ที่ำาให้้เกิดำภาวะการ
ขาดำแคลิน

 •ที่ำาการวิจัยแลิะพัฒนาเพ่�อนำาของ
เส่ยห้ร่อวัสดำุเห้ลิ่อใชั้้กลิับมาใชั้้ให้ม่ 
ห้ร่อการเพิ�มม้ลิค่าให้้กับของเส่ย 
ร่วมกับการบริห้ารจัดำการของเส่ย
ต่ามห้ลิักการ 3Rs แลิะเศรษฐกิจ
ห้มุนเว่ยน (Circular Economy) 

ก�ริเป็ลั่�ยนแป็ลังสิ่ภ�พ
ภูมิอ�ก�ศแลัะอนุริักษั์
พลัังง�น 

 •กำาห้นดำนโยบายแลิะ
มาต่รการในการอนุรักษ์
พลิังงาน การจัดำที่ำา
โครงการลิดำการใช้ั้พลิงังาน 
แลิะการต่ิดำต่ามผ่ลิ

 •ปีัญห้าโลิกร้อนแลิะ 
การเปีลิ่�ยนแปีลิงสภาพ
ภ้มิอากาศที่่�เพิ�มข้�น แลิะ
ความร่วมม่อในการลิดำ
การปีล่ิอยก๊าซึ่เรอ่นกระจก
ต่ามข้อต่กลิงปีาร่ส เพ่�อ
ควบคุมการเพิ�มข้�นของ
อุณ์ห้ภ้มิเฉลิ่�ยของโลิกให้้
ต่ำ�ากว่า 2 องศาเซึ่ลิเซึ่่ยส 

 •ปีรับปีรุงกระบวนการผ่ลิิต่ให้้เปี็น
มิต่รต่่อสิ�งแวดำลิ้อม จัดำที่ำา Solar 
Rooftop ลิดำการใชั้้พลิังงานไฟฟ้า 
แลิะพัฒนาของเส่ยให้้เปี็น
ผ่ลิิต่ภัณ์ฑ์์  

คว�มหลั�กหลั�ยท�ง
ชั้่วภ�พ

 •ดำ้แลิแลิะปีกปี้องรักษา
แห้ล่ิงที่รัพยากรธุรรมชั้าติ่ 
แลิะความสมบ้รณ์์ของ
ระบบนิเวศที่่�อาจไดำ้รับ
ผ่ลิกระที่บจากการดำำาเนิน
ธุุรกิจของบริษัที่ฯ

 •ผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ยม่ 
ความคาดำห้วังที่่�ส้งข้�นต่่อ
การดำำาเนินธุุรกิจที่่�ห้่วงใย
ต่่อสิ�งแวดำลิ้อม แลิะ 
ความเข้มงวดำของ
กฎห้มายดำ้านการอนุรักษ์
ที่รัพยากรชั้่วภาพ

 •การม่ระบบปี้องกันสัต่ว์นำ�าที่่�จะ 
เข้ามาในขั�นต่อนการส้บนำ�าดำิบ 
แลิะการดำ้แลิปีกปี้องรักษาแห้ลิ่ง
ต่้นนำ�า กลิางนำ�า แลิะปีลิายนำ�า  
แลิะการต่ิดำต่ามผ่ลิการเต่ิบโต่ของ
ปี่าต่้นนำ�าของบริษัที่ฯ จะส่งผ่ลิให้้
แห้ลิ่งนำ�าที่่�เปี็นปีัจจัยนำาเข้า
กระบวนการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาม่ 
ความสมบ้รณ์์ที่างระบบนิเวศ

คว�มริ่วมม่อดำูแลั 
สิ่ิ�งแวดำลั้อมริะหว่�ง
องค์กริ

 •สร้างความต่ระห้นักแลิะ
การม่ส่วนร่วมในการดำ้แลิ
สิ�งแวดำลิ้อมกับห้น่วยงาน
ภายนอก

 •ห้ากขาดำความร่วมม่อ
ดำ้แลิสิ�งแวดำลิ้อมระห้ว่าง
องค์กร อาจส่งผ่ลิต่่อ 
การอนุรักษ์สิ�งแวดำลิ้อม
แลิะการดำำาเนินธุุรกิจใน 
ระยะยาว 

 •สร้างความร่วมม่อในการดำ้แลิ
ปีกปี้องสิ�งแวดำลิ้อมร่วมกับ 
ห้น่วยงานภาครัฐ เอกชั้น แลิะ
ชัุ้มชั้น สิ�งที่่�ไดำ้รับจากความร่วมม่อ
จะเปี็นภาพให้ญ่ที่่�ส่งผ่ลิต่่อ 
ความยั�งย่น

ก�ริป็ฏิิบัติ่ต่�มกฎหม�ย
ดำ้�นสิ่ิ�งแวดำลั้อม

 •กำาห้นดำนโยบายแลิะ
ดำำาเนินงานต่ามระบบการ
จัดำการสิ�งแวดำลิ้อมต่าม
มาต่รฐาน ISO 14001

 •ความเข้มงวดำของ
กฎห้มายดำ้านสิ�งแวดำลิ้อม
เพิ�มมากข้�น อาจส่งผ่ลิ 
กระที่บต่่อค่าใช้ั้จ่ายในการ
ดำำาเนินงานของบริษัที่ฯ 
เพิ�มข้�น  

 •สร้างความต่ระห้นัก ดำ้แลิระบบ 
แลิะปีฏิิบัต่ิต่ามกฎห้มายดำ้าน 
สิ�งแวดำลิอ้มจนกลิายเป็ีนวฒันธุรรม
องค์กรที่่�ทีุ่กคนปีฏิิบัต่ิดำ้วยสามัญ 
สำาน้ก  
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เป้าหมายแลิะผู้ลิการดำาเนิื้นื้งานื้ 

บริษัที่ฯ ได้ำกำาห้นดำเป้ีาห้มาย แลิะวิธุ่การดำำาเนินงานใน

แต่่ลิะปีระเดำ็นความยั�งย่น ที่ั�ง 16 ปีระเดำ็นรวมถ้งผ่ลิลิัพธุ์

ที่่�ไดำ้จากการดำำาเนินงานในปีี 2563 ดำังน่�

เป้าหมาย วิธีุการ ผู้ลิลัิพธ์ุท่�ได�

1. การกำากับด้แลิกิจการท่�ด่

 •สร้างแนวที่างการปีฏิิบัต่ิงานภายใต่ ้

ห้ลิักธุรรมาภิบาลิจนกลิายเปี็นวัฒนธุรรม

องค์กร

 •จำานวนครั�งในการฝ่่าฝ่ืนจรรยาบรรณ์ 

ของบริษัที่ฯ เปี็น 0  

 •ที่บที่วนนโยบายการกำากับดำ้แลิกิจการ

 •ดำำาเนินธุุรกิจอย่างม่จริยธุรรม

 •ถ่ายที่อดำความร้้ดำ้านจรรยาบรรณ์การดำำาเนินธุุรกิจ 

แก่พนักงานทีุ่กระดำับ

 • เผ่ยแพร่ความร้้ดำ้านจรรยาบรรณ์การดำำาเนินธุุรกิจ 

บนเว็บไซึ่ต่์

 • รายงานผ่ลิการกำากับดำ้แลิกิจการแก่คณ์ะกรรมการ

บริห้ารความเส่�ยงแลิะบรรษัที่ภิบาลิ

 • จำานวนครั�งในการฝ่่าฝื่นจรรยาบรรณ์ 

ของบรษัิที่ฯ เป็ีน 0  

2. การบริหารคุวามเส่�ยงแลิะคุวามต่อเนื้้�องทางธุุรกิจ

 •บริห้ารจัดำการความเส่�ยงองค์กรให้้อย้่ใน

เกณ์ฑ์์ที่่�ยอมรับไดำ้ 

 •จำานวนเห้ตุ่การณ์์ความเส่�ยงที่่�ส่งผ่ลิกระที่บ

ต่่อการดำำาเนินธุุรกิจของบริษัที่ฯ เปี็น 0 

 •ที่บที่วนการปีระเมินความเส่�ยงดำ้านเศรษฐกิจ สังคม 

แลิะสิ�งแวดำลิ้อม

 •ที่บที่วนความเส่�ยงให้ม่ขององค์กร (Emerging Risk) 

 •จัดำอบรมห้ลิักส้ต่รดำ้านการบริห้ารความเส่�ยง

 •ซึ่้อมแผ่นฉุกเฉินต่ามแผ่นที่่�วางไว้

 • รายงานผ่ลิการบริห้ารความเส่�ยงแก่คณ์ะเจ้าห้น้าที่่�

บริห้ารความเส่�ยง แลิะคณ์ะกรรมการบริห้าร 

ความเส่�ยงแลิะบรรษัที่ภิบาลิต่ามวงรอบที่่�กำาห้นดำ

 •จำานวนเห้ตุ่การณ์์ความเส่�ยงที่่�ส่งผ่ลิกระที่บ

ต่่อการดำำาเนินธุุรกิจของบริษัที่ฯ เปี็น 0

3. การบริหารจัดการภาวะวิกฤตจากสถืานื้การณ์ COVID-19

 •จำานวนพนักงานที่่�ต่ิดำเชั้่�อไวรัสจาก 

COVID-19 เปี็น 0 

 •จำานวนครั�งในการห้ยุดำจ่ายนำ�าปีระปีาแก่

ลิ้กค้าจากสถานการณ์์ COVID-19 เปี็น 0 

 •จำานวนผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ยที่่�ไดำ้รับผ่ลิกระที่บ

จากการดำำาเนินธุุรกิจของบริษัที่ฯ เปี็น 0 

 •ปีระกาศใชั้้แผ่น BCP เร่�อง “มาต่รการปี้องกัน 

การต่ิดำเชั้่�อไวรัส COVID-19”  เพ่�อนำามาใชั้้ในการ 

ปีฏิิบัต่ิงาน 

 •จัดำเต่ร่ยมสถานที่่� กระบวนการผ่ลิิต่ แลิะจัดำห้า

ที่รัพยากรที่่�จำาเปี็นแก่พนักงานแลิะผ่้้ม ่

ส่วนไดำ้ส่วนเส่ยในการปี้องกันการแพร่ระบาดำ 

จากสถานการณ์์ COVID-19

 •ที่ำาปีระกันภัยไวรัสโคโรนาแก่พนักงาน

 •ส่�อสารแลิะปีระชั้าสัมพันธุ์เพ่�อสร้างความเชั้่�อมั�น 

ในการดำำาเนินธุุรกิจ 

 •จำานวนพนักงานที่่�ต่ิดำเชั้่�อไวรัสจาก 

COVID-19 เปี็น 0 

 •จำานวนครั�งในการห้ยุดำจ่ายนำ�าปีระปีาแก่

ลิ้กค้าจากสถานการณ์์ COVID-19 เปี็น 0

 •จำานวนผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ยที่่�ไดำ้รับผ่ลิกระที่บ

จากการดำำาเนินธุุรกิจของบริษัที่ฯ เปี็น 0
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เป้าหมาย วิธุีการ ผู้ลิลิัพธุ์ท่�ได�

4. การบริหารจัดการห่วงโซี่อุปทานื้

 •อัต่ราส่วนการปีระเมินผ่ลิการปีฏิิบัต่ิงานของ
ค้่ค้ารายสำาคัญ ร้อยลิะ 100 
 •จำานวนค้่ค้าที่่�ปีฏิิบัต่ิงานส่งผ่ลิกระที่บต่่อ
การดำำาเนินธุุรกิจ เปี็น 0 
 •อัต่ราส่วนการรับสินค้าไดำ้ที่ันเวลิาต่าม 
ที่่�ไดำ้ต่กลิงกับผ่้้ซึ่่�อแลิะผ่้้ขาย ห้ร่อ ที่่�ระบุ 
ในใบสั�งซึ่่�อ ร้อยลิะ 90 
 •จำานวนครั�งของการร้องเร่ยนจากค้่ค้า  
เปี็น 0 

 •จัดำซึ่่�อจัดำจ้างภายใต่้ข้อต่กลิงอย่างเปี็นธุรรม
 •จัดำที่ำาโครงการจัดำซึ่่�อจัดำจ้างสินค้าแลิะบริการที่่�เปี็น
มิต่รต่่อสิ�งแวดำลิ้อม 
 •จัดำที่ำาแผ่นสำารองแลิะเพิ�มความเข้มงวดำในการ 
จัดำส่งสินค้าแลิะห้าชั้่องที่างการจัดำส่งสินค้าที่่� 
ไม่ส่งผ่ลิกระที่บต่่อกระบวนการผ่ลิิต่ รวมที่ั�ง 
ห้าแห้ลิ่งสินค้าที่ดำแที่นให้ม่ ห้ากเกิดำเห้ตุ่การณ์์ที่่� 
ค้่ค้ารายเดำิมไม่สามารถจัดำส่งสินค้าไดำ้

 •อัต่ราส่วนการปีระเมินผ่ลิการปีฏิิบัต่ิงานของ
ค้่ค้ารายสำาคัญ ร้อยลิะ 100 
 •จำานวนค้่ค้าที่่�ปีฏิิบัต่ิงานส่งผ่ลิกระที่บต่่อ
การดำำาเนินธุุรกิจ เปี็น 0 
 •อัต่ราส่วนการรับสินค้าไดำ้ที่ันเวลิาต่าม 
ที่่�ไดำ้ต่กลิงกับผ่้้ซึ่่�อแลิะผ่้้ขาย ห้ร่อ ที่่�ระบุ 
ในใบสั�งซึ่่�อ ร้อยลิะ 96
 •จำานวนครั�งของการร้องเร่ยนจากค้่ค้า  
เปี็น 0

5. คุวามรับผู้ิดช่อบต่อสินื้คุ�าแลิะบริการ

 •ปีริมาณ์การจ่ายนำ�าปีระปีาให้้กับลิ้กค้า 
ไม่น้อยกว่า 318.10 ลิ้านลิ้กบาศก์เมต่ร 
 •อัต่ราส่วนผ่ลิการสำารวจความพ้งพอใจของ
ลิ้กค้าไม่น้อยกว่า ร้อยลิะ 90
 •จำานวนครั�งของการร้องเร่ยนจากลิ้กค้า  
เปี็น 0 

 •ผ่ลิิต่แลิะจ่ายนำ�าปีระปีาแก่ลิ้กค้าต่ามมาต่รฐาน
คุณ์ภาพ ม่ความเพ่ยงพอ แลิะม่ความต่่อเน่�อง 
 • ให้้คำาปีร้กษาแลิะปีระชัุ้มห้าร่อการที่ำางานร่วมกับ
ลิ้กค้าอย่างสมำ�าเสมอ 
 •จัดำห้ลิักส้ต่รอบรมพัฒนาที่ักษะแก่ลิ้กค้า
 •สนับสนุนกิจกรรมสัมพันธุ์แก่ลิ้กค้า 

 •ปีริมาณ์การจ่ายนำ�าปีระปีาให้้กับลิ้กค้า 
จำานวน 318.97 ลิ้านลิ้กบาศก์เมต่ร
 •อัต่ราส่วนผ่ลิการสำารวจความพ้งพอใจ  
ร้อยลิะ 96.50
 •จำานวนครั�งของการร้องเร่ยนจากลิ้กค้า  
เปี็น 0 

6. นื้วัตกรรมแลิะเทคุโนื้โลิย่

 •จำานวนเร่�องในการปีรับปีรุงกระบวนการ
ที่ำางานผ่่านกิจกรรมไคเซึ่็น (Kaizen)  
ไม่น้อยกว่า 356 เร่�อง
 •ปีระสิที่ธุิภาพการผ่ลิิต่เพิ�มข้�นจากปีี 2562 
 •ต่้นทีุ่นค่าไฟฟ้าลิดำลิงจากปีี 2558 

 •จัดำอบรมพัฒนาที่ักษะดำ้านไคเซึ่็น (Kaizen) ที่ั�ง
ภายในแลิะภายนอกบริษัที่ฯ 
 •ถ่ายที่อดำองค์ความร้้ (Knowledge transfer) แลิะ
แลิกเปีลิ่�ยนปีระสบการณ์์ร่วมกันระห้ว่างห้น่วยงาน 
ผ่่านโครงการไคเซึ่็น (Kaizen) ห้ร่อ โครงการ 
Exchange Program 
 •ปีรับปีรุงกระบวนการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาแบบไฮบริดำ 
(Hybrid) เกิดำจากการผ่สมผ่สานระห้ว่างระบบ 
การผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาแบบ Conventional แลิะ  
ระบบเมมเบรน
 •นำาเที่คโนโลิย่เมมเบรนมาใชั้้ในการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา  
ซึ่้�งเปี็นเที่คโนโลิย่ขั�นส้งที่่�สามารถกรองเชั้่�อโรค
ปีระเภที่ไวรัสแลิะแบคที่่เร่ย ซึ่้�งเปี็นที่่�ยอมรับ 
ในระดำับสากลิ 

 •จำานวนเร่�องในการปีรับปีรุงกระบวนการ
ที่ำางานผ่่านกิจกรรมไคเซึ่็น (Kaizen)  
จำานวน 363 เร่�อง
 •ปีริมาณ์การจ่ายนำ�าปีระปีาให้้กับลิ้กค้า 
เพิ�มข้�นจากปีี 2562 จำานวน   
3.97 ลิ้านลิ้กบาศก์เมต่ร
 •ต่้นทีุ่นค่าไฟฟ้า TTW ปีี 2563 ลิดำลิงจาก 
ปีี 2558 (ก่อนปีรับปีรุงกระบวนการผ่ลิิต่ 
เปี็น Hyprid)  คิดำเปี็นร้อยลิะ 24.80

7. การด้แลิพนื้ักงานื้ แลิะพัฒนื้าบุคุลิากร

 •อัต่ราส่วนผ่ลิการสำารวจความพ้งพอใจของ
พนักงาน ไม่น้อยกว่าร้อยลิะ 80
 •จำานวนพนักงานลิาออกลิดำลิงจากปีี 2562 
 •จำานวนชั้ั�วโมงการฝ่ึกอบรมเพิ�มข้�นจากปีี 
2562

 •ที่บที่วนกระบวนการปีระเมินผ่ลิการปีฏิิบัต่ิงาน
พนักงานอย่างสมำ�าเสมอ
 •จัดำที่ำาแผ่นพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
 •จัดำที่ำาแผ่นการฝ่ึกอบรมแก่พนักงานทีุ่กระดำับ
 •พิจารณ์าคัดำเลิ่อกบุคลิากรภายในก่อนม่การสรรห้า
บุคลิากรจากภายนอก
 •จัดำให้้ม่การเลิ่อกต่ั�งคณ์ะกรรมการสวัสดำิการ
 •สำารวจความพ้งพอใจพนักงาน
 •มอบทีุ่นการศ้กษาแก่บุต่รพนักงาน

 •อัต่ราส่วนผ่ลิการสำารวจความพ้งพอใจของ
พนักงาน ร้อยลิะ 78
 •จำานวนพนักงานลิาออกลิดำลิงจากปีี 2562  
จำานวน 2 คน ห้ร่อร้อยลิะ 20   
 •จำานวนชั้ั�วโมงการฝ่ึกอบรมลิดำลิงจาก 
ปีี 2562 จำานวน 1,321 ชั้ั�วโมง ห้รอ่ร้อยลิะ 29 
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8. อาช่ีวอนื้ามัยแลิะคุวามปลิอดภัย

 •อัต่ราส่วนพนักงานที่่�ไดำ้รับการต่รวจสุขภาพ
ปีระจำาปีี ร้อยลิะ 100 
 •จำานวนครั�งของการเจ็บปี่วยจากการ 
ปีฏิิบัต่ิงาน เปี็น 0 
 •จำานวนครั�งของการเกิดำอุบัต่ิเห้ตุ่จากการ
ปีฏิิบัต่ิงาน เปี็น 0 

 •จัดำให้้ม่การต่รวจสุขภาพปีระจำาปีีแก่พนักงาน แลิะ
เพิ�มการต่รวจสุขภาพรายการพิเศษสำาห้รับผ่้้ที่่� 
ปีฏิิบัต่ิงานในพ่�นที่่�ที่่�ม่ความเส่�ยงแลิะผ่้้ม่อายุมากกว่า 
35 ปีี ข้�นไปี
 •ปีระเมินปีัจจัยดำ้านสิ�งแวดำลิ้อมที่่�อาจส่งผ่ลิกระที่บต่่อ
สุขภาพแลิะความปีลิอดำภัยของพนักงาน อาที่ิเชั้่น 
แสง เส่ยง ฝุ่่นลิะออง มลิพิษ เปี็นต่้น
 •อบรมพัฒนาความร้้ดำ้านความปีลิอดำภัยอย่าง
สมำ�าเสมอ
 •ที่ำาการซึ่ักซึ่้อมต่ามแผ่นฉุกเฉิน เพ่�อเต่ร่ยมการรับม่อ
ในสถานการณ์์วิกฤต่อย่างสมำ�าเสมอ
 •ที่บที่วนความเส่�ยงแลิะเห้ตุ่การณ์์ฉุกเฉินใน
กระบวนการที่ำางานเปี็นปีระจำาทีุ่กปีี

 •อัต่ราส่วนพนักงานที่่�ไดำ้รับการต่รวจสุขภาพ
ปีระจำาปีี ร้อยลิะ 100 
 •จำานวนครั�งของการเจ็บปี่วยจากการ 
ปีฏิิบัต่ิงาน เปี็น 0 
 •จำานวนครั�งของการเกิดำอุบัต่ิเห้ตุ่จากการ
ปีฏิิบัต่ิงาน เปี็น 0

9. การด้แลิสังคุมแลิะชุ่มช่นื้

 •จำานวนชัุ้มชั้นที่่�ไดำ้รับปีระโยชั้น์จากการ

ดำำาเนินงานดำ้านความรับผ่ิดำชั้อบต่่อสังคม 

ของบริษัที่ฯ ไม่น้อยกว่า 30 ชัุ้มชั้น 

 •จำานวนโครงการห้ร่อกิจกรรมดำ้านความ 

รับผ่ิดำชั้อบต่่อสังคมของบริษัที่ฯ ไม่น้อยกว่า 

10 โครงการ 

 •จำานวนครั�งของการร้องเร่ยนจากชัุ้มชั้น  

เปี็น 0

 •สนับสนุนทีุ่นการศ้กษาแก่นักเร่ยนในโรงเร่ยน 
พ่�นที่่�บริการที่่�ม่ความขาดำแคลิน
 •ปีรับปีรุงอาคารเร่ยน ต่ิดำต่ั�งเคร่�องกรองนำ�าดำ่�ม  
แลิะปีรับปีรุงภ้มิที่ัศน์ของโรงเร่ยนในพ่�นที่่�บริการ 
 •ถ่ายที่อดำองค์ความร้้ในการอนุรักษ์นำ�าแก่โรงเร่ยน
แลิะชัุ้มชั้น
 •ผ่ลิิต่แลิะสนับสนุนนำ�าดำ่�มบรรจุขวดำแก่ผ่้้ม่ 
ส่วนไดำ้ส่วนเส่ยนำาไปีใชั้้ในกิจกรรมที่่�ม่ปีระโยชั้น์ 
ต่่อสังคม
 •สนับสนุนงบปีระมาณ์แก่ผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ยใชั้้ใน
กิจกรรมที่่�ม่ปีระโยชั้น์ต่่อสังคม
 •สนับสนุนกิจกรรมดำ้านพระพุที่ธุศาสนาแลิะอนุรักษ์
ขนบปีระเพณ์่ไที่ยอันดำ่งาม 
 • ร่วมแก้ไขปีัญห้าสังคมในยามวิกฤต่

 •จำานวนชัุ้มชั้นที่่�ไดำ้รับปีระโยชั้น์จากการ
ดำำาเนินงานดำ้านความรับผ่ิดำชั้อบต่่อสังคม 
ของบริษัที่ฯ จำานวน 66 ชัุ้มชั้น 
 •จำานวนโครงการห้ร่อกิจกรรมดำ้านความ 
รับผ่ิดำชั้อบต่่อสังคมของบริษัที่ฯ  
จำานวน 20 โครงการ
 •จำานวนครั�งของการร้องเร่ยนจากชัุ้มชั้น  
เปี็น 0

10. กระบวนื้การผู้ลิิตสินื้คุ�าแลิะบริการท่�เป็นื้มิตรต่อสิ�งแวดลิ�อม

 •ค่าใชั้้จ่ายการใชั้้คลิอร่นต่่อห้น่วยผ่ลิิต่ภัณ์ฑ์์
ลิดำลิงจากปีี 2562
 •ปีริมาณ์การใชั้้พลิังงานไฟฟ้าต่่อห้น่วย
ผ่ลิิต่ภัณ์ฑ์์ลิดำลิงไม่น้อยกว่า ร้อยลิะ 0.05 
 •ปีริมาณ์การปีลิ่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกต่่อห้น่วย
ผ่ลิิต่ภัณ์ฑ์์ลิดำลิงไม่น้อยกว่า 
ร้อยลิะ 0.05 

 •ผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาแบบไม่ส้ญเส่ยนำ�า แบบ Zero 
Discharge 
 •จัดำที่ำาโครงการจัดำซึ่่�อจัดำจ้างสินค้าแลิะบริการ 
ที่่�เปี็นมิต่รต่่อสิ�งแวดำลิ้อม
 •การนำาเที่คโนโลิย่เมมเบรนมาใชั้้ในกระบวนการผ่ลิิต่
นำ�าปีระปีา สามารถแยกของแข็งแขวนลิอยห้ร่อ
ของแข็งลิะลิายออกจากของเห้ลิว แลิะสามารถขจัดำ
สิ�งปีนเปีื�อน เชั้่�อโรค ไวรัส แลิะแบคที่่เร่ย
 •ดำำาเนินงานแลิะต่ิดำต่ามผ่ลิการดำำาเนินงานต่ามระบบ
มาต่รฐานดำ้านสิ�งแวดำลิ้อมที่่�ไดำ้รับการรับรองจาก
ห้น่วยงานภายนอก (ISO 14001)

 • ค่าใช้ั้จ่ายคลิอรน่ต่่อห้น่วยผ่ลิติ่ภัณ์ฑ์์เที่ย่บกับ 
ปีี 2562 TTW ลิดำลิงร้อยลิะ 21.47
 •ปีริมาณ์การปีลิ่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกต่่อห้น่วย
ผ่ลิิต่ภัณ์ฑ์์เที่่ยบกับปีี 2562 TTW เพิ�มข้�น
ร้อยลิะ 7.50 แลิะ PTW ลิดำลิงร้อยลิะ 4.10
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11. การบริหารจัดการนื้ำ�า

 •อัต่ราส่วนการนำานำ�ากลิับมาใชั้้ให้ม่ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยลิะ 5 ของปีริมาณ์นำ�า
ที่ั�งห้มดำที่่�เข้าส้่กระบวนการผ่ลิิต่ 

 •นำานำ�าเห้ลิ่อที่ิ�งจากขั�นต่อนการร่ดำต่ะกอนกลิับมาใชั้้
ในกระบวนการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาให้ม่
 •จัดำที่ำาโครงการต่อบสนองความต่้องการใชั้้นำ�าปีระปีา
แก่ปีระชั้าชั้น ร่วมกับ กปีภ. เพ่�อสนับสนุนการเข้าถ้ง
นำ�าปีระปีาที่่�ไดำ้มาต่รฐานอย่างที่ั�วถ้ง 
 • รณ์รงค์ส่งเสริมการจัดำกิจกรรมเพ่�อดำ้แลิแห้ลิ่งนำ�าแลิะ
คุณ์ภาพนำ�าของแม่นำ�าที่่าจ่นแลิะค้คลิองในพ่�นที่่�
บริการ 
 •ดำ้แลิแลิะเฝ่้าระวังแห้ลิ่งนำ�าร่วมกับห้น่วยงานภายนอก
ที่่�เก่�ยวข้อง อาที่ิเชั้่น กรมที่รัพยากรนำ�า 
กรมชั้ลิปีระที่าน สำานักงานสิ�งแวดำลิ้อมภาคที่่� 5  
การปีระปีานครห้ลิวง การปีระปีาส่วนภ้มิภาค  
ห้น่วยงานเอกชั้น แลิะชั้มรมเรารักแม่นำ�าที่่าจ่น 
จังห้วัดำนครปีฐม

 •อัต่ราส่วนการนำานำ�ากลิับมาใชั้้ให้ม่ ร้อยลิะ 2 
ของปีริมาณ์นำ�าที่ั�งห้มดำที่่�เข้าส้่กระบวนการ
ผ่ลิิต่

12. การจัดการของเส่ยแลิะวัสดุเหลิ้อใช่�

 •จำานวนผ่ลิิต่ภัณ์ฑ์์จากของเส่ยใน
กระบวนการผ่ลิิต่มาใชั้้ปีระโยชั้น์ต่่อสังคม
อย่างน้อย 1 ชั้นิดำ 
 •จำานวนชัุ้มชั้นที่่�ไดำ้รับปีระโยชั้น์จาก
ผ่ลิิต่ภัณ์ฑ์์จากของเส่ยอย่างน้อย 1 ชัุ้มชั้น 

 •ที่ำาการคัดำแยกขยะ ออกเปี็น 3 ชั้นิดำ ไดำ้แก่ ขยะที่ั�วไปี 
ขยะ Recycle แลิะขยะเปี็นพิษ
 •จัดำที่ำาโครงการปีุ�ยห้มักจากส่วนผ่สมของต่ะกอน 
ร่วมกับขยะสดำ อัต่ราส่วน 1:2 เพ่�อนำามาใชั้้ดำ้แลิต่้นไม้
ภายในโรงเร่ยนไที่ยรัฐวิที่ยา 4 จังห้วัดำนครปีฐม 
 •นำาผ่ลิิต่ภัณ์ฑ์์ที่่�ไดำ้จากการวิจัยต่ะกอนมาใชั้้เปี็น 
ส่วนห้น้�งในการยกระดำับความเปี็นอย้่ของชัุ้มชั้น  
โดำยการนำา “กระเบ่�องดำินเผ่า” มาใชั้้ในการต่กแต่่ง
การปีรับปีรงุอาคารเรย่นของโรงเรย่นวัดำสขุวฒันาราม 
จังห้วัดำนครปีฐม แลิะโรงเร่ยนวัดำราษฎร์ธุรรมาราม 
จังห้วัดำสมุที่รสาคร

 •จำานวนผ่ลิิต่ภัณ์ฑ์์จากของเส่ยใน
กระบวนการผ่ลิิต่มาใชั้้ปีระโยชั้น์ต่่อสังคม 
จำานวน 2 ชั้นิดำ 
 •จำานวนชัุ้มชั้นที่่�ไดำ้รับปีระโยชั้น์จาก
ผ่ลิิต่ภัณ์ฑ์์จากของเส่ย จำานวน 3 ชัุ้มชั้น

13. การเปลิ่�ยนื้แปลิงสภาพภ้มิอากาศแลิะอนืุ้รักษ์พลิังงานื้

 •ปีริมาณ์การใชั้้พลิังงานไฟฟ้าต่่อห้น่วย
ผ่ลิิต่ภัณ์ฑ์์ลิดำลิงไม่น้อยกว่า ร้อยลิะ 0.05 
 •ปีริมาณ์การปีลิ่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกต่่อห้น่วย
ผ่ลิิต่ภัณ์ฑ์์ลิดำลิงไม่น้อยกว่า ร้อยลิะ 0.05

 •จัดำที่ำาโครงการจัดำซึ่่�อจัดำจ้างสินค้าแลิะบริการที่่�เปี็น
มิต่รต่่อสิ�งแวดำลิ้อม
 •จัดำที่ำาโครงการ Solar Rooftop บนห้ลิังคาถังนำ�าใส 
ของบริษัที่ฯ
 • เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลิังงานของกรมพัฒนา
พลิังงานที่ดำแที่นแลิะอนุรักษ์พลิังงาน  
กระที่รวงพลิังงาน
 • จดัำที่ำาโครงการ Care the Bear ร่วมกับต่ลิาดำห้ลัิกที่รพัย์
แห้่งปีระเที่ศไที่ย 

 •ปีริมาณ์การใชั้้พลิังงานไฟฟ้าต่่อห้น่วย
ผ่ลิิต่ภัณ์ฑ์์ของ TTW เพิ�มข้�นร้อยลิะ 11.14 
แลิะ PTW ลิดำลิงร้อยลิะ 4.37
 •ปีริมาณ์การปีลิ่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกต่่อห้น่วย
ผ่ลิิต่ภัณ์ฑ์์ของ TTW เพิ�มข้�นร้อยลิะ 7.50 
แลิะ PTW ลิดำลิงร้อยลิะ 4.10 
 •ปีริมาณ์การปีลิ่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกลิดำลิง
จากการจัดำงานอ่เว้นที่์ของบริษัที่ฯ จำานวน 
จำานวน 1,109.07 กิโลิกรัม
คาร์บอนไดำออกไซึ่ดำ์เที่่ยบเที่่า (KgCO

2
e) 
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14. คุวามหลิากหลิายทางช่ีวภาพ

 •จำานวนโครงการห้ร่อกิจกรรมในการดำ้แลิ
พ่�นที่่�อนุรักษ์ห้ร่อที่รัพยากรธุรรมชั้าต่ ิ
ไม่น้อยกว่า  1 โครงการ 
 •จำานวนครั�งของการร้องเร่ยนจากผ่้้ม่ 
ส่วนไดำ้ส่วนเส่ยเก่�ยวกับผ่ลิกระที่บจากการ
ดำำาเนินธุุรกิจของบริษัที่ฯ ต่่อพ่�นที่่�อนุรักษ์
ห้ร่อที่รัพยากรธุรรมชั้าต่ิ เปี็น 0 

 •จัดำที่ำาต่ะแกรงปีิดำบริเวณ์ดำ้านห้น้าที่่อส้บนำ�าดำิบ 
เพ่�อปี้องกันไม่ให้้ปีลิาแลิะสัต่ว์นำ�าเข้าส้่ 
กระบวนการผ่ลิิต่ 
 •นำานำ�าเห้ลิ่อที่ิ�งจากขั�นต่อนการร่ดำต่ะกอนกลิับมาใชั้้
ในกระบวนการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาให้ม่ เพ่�อปี้องกัน 
การปีล่ิอยนำ�าเสย่ลิงส้แ่ม่นำ�าท่ี่าจน่แลิะแม่นำ�าเจ้าพระยา
 • จดัำกิจกรรมรณ์รงค์ส่งเสรมิการด้ำแลิอนุรกัษ์แม่นำ�าท่ี่าจ่น
แลิะค้คลิองสาขา
 •จัดำกิจกรรมเก็บขยะที่ะเลิร่วมกับสำานักที่รัพยากร 
ธุรรมชั้าต่ิแลิะสิ�งแวดำลิ้อมจังห้วัดำสมุที่รสาคร  
ภายใต่้โครงการวิจัยปี่าชั้ายเลินบางห้ญ้าแพรก 
จังห้วัดำสมุที่รสาคร  

 •จำานวนโครงการห้ร่อกิจกรรมในการดำ้แลิ
พ่�นที่่�อนุรักษ์ห้ร่อที่รัพยากรธุรรมชั้าต่ิ 
จำานวน 3 โครงการ
 •จำานวนครั�งของการร้องเร่ยนจากผ่้้ม่ 
ส่วนไดำ้ส่วนเส่ยเก่�ยวกับผ่ลิกระที่บจากการ
ดำำาเนินธุุรกิจของบริษัที่ฯ ต่่อพ่�นที่่�อนุรักษ์
ห้ร่อที่รัพยากรธุรรมชั้าต่ิ จำานวน 0 ครั�ง 

15. คุวามร่วมม้อด้แลิสิ�งแวดลิ�อมระหว่างองคุ์กร

 •จำานวนโครงการห้ร่อกิจกรรมดำ้านการดำ้แลิ
สิ�งแวดำลิ้อมร่วมกับห้น่วยงานภายนอก 
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ
 •จำานวนห้น่วยงานภายนอกที่่�ที่ำาโครงการ 
ห้ร่อกิจกรรมดำ้านการดำ้แลิสิ�งแวดำลิ้อม 
ร่วมกับบริษัที่ฯ ไม่น้อยกว่า 2 ห้น่วยงาน 

 • จดัำกิจกรรมรณ์รงค์ส่งเสรมิการด้ำแลิอนุรกัษ์แม่นำ�าท่ี่าจ่น
แลิะค้คลิองสาขา ร่วมกับ ชั้มรมเรารักแม่นำ�าที่่าจ่น 
จังห้วัดำนครปีฐม แลิะสำานักงานสิ�งแวดำลิ้อม ภาคที่่� 5 
 •จัดำกิจกรรมเก็บขยะที่ะเลิร่วมกับสำานักที่รัพยากร 
ธุรรมชั้าต่ิแลิะสิ�งแวดำลิ้อมจังห้วัดำสมุที่รสาคร  
ภายใต่้โครงการวิจัยปี่าชั้ายเลินบางห้ญ้าแพรก 
จังห้วัดำสมุที่รสาคร  

 •จำานวนโครงการห้ร่อกิจกรรมดำ้านการดำ้แลิ
สิ�งแวดำลิ้อมร่วมกับห้น่วยงานภายนอก 
จำานวน 6 โครงการ
 •จำานวนห้น่วยงานภายนอกที่่�ที่ำาโครงการ 
ห้ร่อกิจกรรมดำ้านการดำ้แลิสิ�งแวดำลิ้อม 
ร่วมกับบริษัที่ฯ จำานวน 4 ห้น่วยงาน

16. การปฏิิบัติตามกฎหมายด�านื้สิ�งแวดลิ�อม

 •จำานวนครั�งของการต่รวจต่ิดำต่ามภายใน 
การบริห้ารจัดำการระบบสิ�งแวดำลิ้อม  
ISO 14001 ไม่น้อยกว่า 1 ครั�ง   
 • ไดำ้รับการรับรองระบบสิ�งแวดำลิ้อม  
ISO 14001 จากห้น่วยงานภายนอก
 •จำานวนครั�งในการลิะเมิดำกฎห้มาย 
ดำ้านสิ�งแวดำลิ้อม เปี็น 0 

 •ที่ำาการคัดำแยกขยะ ออกเปี็น 3 ชั้นิดำ ไดำ้แก่ ขยะที่ั�วไปี 
ขยะ Recycle แลิะขยะเปี็นพิษ
 •จัดำที่ำาวัต่ถุปีระสงค์ดำ้านสิ�งแวดำลิ้อมของบริษัที่ฯ  
แลิะปีฏิิบัต่ิต่ามต่ัวชั้่�วัดำที่่�กำาห้นดำ
 •จัดำที่ำาแผ่นงานดำ้านสิ�งแวดำลิ้อม ดำำาเนินการ  
แลิะรายงานผ่ลิการดำำาเนินงานแก่ผ่้้บริห้าร 
อย่างสมำ�าเสมอ 
 •ที่ำาการปีระเมินความเส่�ยงดำ้านสิ�งแวดำลิ้อม 
อย่างสมำ�าเสมอ
 •ที่ำาการต่รวจต่ิดำต่ามภายใน (Internal Audit  
ISO 14001) การดำำาเนินงานดำ้านสิ�งแวดำลิ้อม 
ของบริษัที่ฯ ให้้เปี็นไปีต่ามมาต่รฐานที่่�กำาห้นดำ  
อย่างน้อย 1 ครั�งต่่อปีี

 •จำานวนครั�งของการต่รวจต่ิดำต่ามภายในการ
บริห้ารจัดำการระบบสิ�งแวดำลิ้อม  
ISO 14001 จำานวน 1 ครั�ง เม่�่อวันที่่� 12 
ธุันวาคม 2562 ถ้ง วันที่่� 20 มกราคม 2563 
 • ไดำ้รับการรับรองระบบสิ�งแวดำลิ้อม  
ISO 14001 จากห้น่วยงาน SGS ปีระเที่ศไที่ย
(จำากดัำ)
 •จำานวนครั�งในการลิะเมิดำกฎห้มาย 
ดำ้านสิ�งแวดำลิ้อม เปี็น 0
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การม่ส่วนื้ร่วมของผู้้�ม่ส่วนื้ได�ส่วนื้เส่ย

จากวิสัยที่ัศน์ของบริษัที่ฯ “เปี็นบริษัที่ชั้ั�นนำาของปีระเที่ศในการดำำาเนินธุุรกิจเก่�ยวกับนำ�า พลิังงาน แลิะสิ�งแวดำลิ้อม” มุ่งส้่การดำำาเนินธุุรกิจที่่�เปี็นมิต่ร

กบัสิ�งแวดำลิอ้มอย่างครบวงจร การดำำาเนนิงานกบัผ้้่มส่่วนได้ำสว่นเสย่ถ่อเปีน็ปีระเดำน็สำาคัญที่่�บริษทัี่ฯ ได้ำดำำาเนนิการให้ส้อดำคลิอ้งกบัวิสยัที่ศันม์าอย่าง

ต่อ่เน่�อง โดำยการนำาข้อมล้ิการดำำาเนนิงานกับผ้้่มส่่วนได้ำสว่นเสย่มาใช้ั้ปีระกอบการวางแผ่นเชั้งิกลิยุที่ธ์ุของบริษทัี่ฯ นอกเห้นอ่จากการนำากรอบแนวคดิำ

แลิะเคร่�องมอ่ในการวางแผ่นกลิยทุี่ธุอ์่�นๆ เพ่�อต่อบสนองความต่อ้งการแลิะความคาดำห้วงัของผ่้ม้ส่่วนไดำส้ว่นเสย่ที่กุภาคสว่น รวมถ้งการสรา้งสมดำลุิ

ระห้ว่างม้ลิค่าแลิะคุณ์ค่าจากการดำำาเนินธุุรกิจให้้กับผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ย ต่ลิอดำจนสร้างความสัมพันธุ์ที่่�ดำ่แลิะสร้างความเชั้่�อมั�นในการดำำาเนินงาน   

ระห้ว่างบริษัที่ฯ แลิะผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ย  

คุวามสัมพันื้ธ์ุระหว่างธุุรกิจกับผู้้�ม่ส่วนื้ได�ส่วนื้เส่ยในื้ห่วงโซ่ีคุุณคุ่า

บริษัที่ฯ ได้ำวิเคราะห้์ความสัมพันธุ์ระห้ว่างธุุรกิจกับผ่้้ม่ส่วนได้ำส่วนเส่ยในแต่่ลิะกิจกรรมการดำำาเนินงาน ซึ่้�งจะนำาไปีส่้การวิเคราะห้์แลิะการบริห้าร

จดัำการปีระเด็ำนสำาคญัด้ำานความยั�งย่นที่่�มส่่วนสำาคญัในการสร้างมล้ิค่าเพิ�มให้้กับสนิค้าแลิะบริการแลิะสร้างความสามารถในการแข่งขันแก่บรษิทัี่ฯ

 ซึ่้�งปีระกอบดำ้วยกิจกรรมห้ลิัก 5 กิจกรรมที่่�ม่ความต่่อเน่�องแลิะสัมพันธุ์กันต่ั�งแต่่ต่้นนำ�าจนถ้งปีลิายนำ�าต่ามห้่วงโซึ่่คุณ์ค่า (Value Chain) ดำังน่� 

การจัดหา

วัตถุดิบ

พนักงาน ลูกคา คูคา ชุมชน/สังคม หนวยงาน

สิ่งแวดลอม

ผูถือหุน/นักลงทุน

กระบวนการ

ผลิต

การจัดสง

สินคา

การตลาด

และการขาย
การบร�การ

1. กำาห้นดำกลิุ่มผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ยแลิะจัดำลิำาดำับความสำาคัญ 

 โดำยพิจารณ์าจาก 3 เกณ์ฑ์์

 • ผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ยที่่�เก่�ยวข้องกับการดำำาเนินธุุรกิจของบริษัที่ฯ

 • บริษัที่ฯ สร้างผ่ลิกระที่บดำ้านความยั�งย่นแก่กลิุ่มผ้่้ม่ส่วนไดำ้    

ส่วนเส่ย

 • ผ่้ม้ส่่วนได้ำส่วนเสย่ที่่�มอ่ทิี่ธุพิลิส่งผ่ลิกระที่บด้ำานความยั�งยน่ต่่อ

บริษัที่ฯ 

2. การดำำาเนินงานกับผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ย

 • กำาห้นดำส่วนงานผ่้้รับผ่ิดำชั้อบผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ย

 • กำาห้นดำวิธุ่การสำารวจความต่้องการแลิะความคาดำห้วังของผ่้้ม่

ส่วนไดำ้ส่วนเส่ย

 • รวบรวมความต้่องการแลิะความคาดำห้วังของผ่้ม่้ส่วนได้ำส่วนเส่ย

กระบวนื้การดำาเนิื้นื้งานื้กับผู้้�ม่ส่วนื้ได�ส่วนื้เส่ย

3. การวิเคราะห้์แลิะการคัดำเลิ่อกปีระเดำ็นสำาคัญ

 • พิจารณ์าความสำาคัญของปีระเด็ำนความต่้องการแลิะความ     

คาดำห้วังของผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ยต่ามบริบที่ท่ี่�เก่�ยวข้องกับ         

ผ่ลิกระที่บ ความเส่�ยง โอกาส แลิะความสอดำคลิอ้งกับนโยบาย

แลิะเปี้าห้มายขององค์กรทัี่�งในส่วนของความสำาคัญที่่�ม่ต่่อผ้้่ม่

ส่วนไดำ้ส่วนเส่ย แลิะความสำาคัญต่่อองค์กร 

4.  การนำาผ่ลิไปีดำำาเนินการ 

 • เสนอผ่ลิการวิเคราะห์้ต่่อคณ์ะกรรมการพัฒนาความยั�งย่นของ

 บรษิทัี่ฯ เพ่�อกำาห้นดำที่ศิที่างการดำำาเนนิงานดำา้นความยั�งย่นแลิะ

จัดำที่ำากลิยุที่ธุ์ของบริษัที่ฯ 
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ผู้้�ม่ส่วนื้ได� 

ส่วนื้เส่ย

คุวามต�องการ/ 

คุวามคุาดหวัง

แนื้วทางการม่ส่วนื้ร่วม ตัวอย่างการดำาเนื้ินื้การ

ในื้รายงานื้

ผู้ลิลิัพธุ์

พนักง�น

 •จ่ายค่าต่อบแที่นแลิะ
สวัสดำิการที่่�เห้มาะสม
 •ความปีลิอดำภัยในการ
ที่ำางาน
 •พัฒนาความร้้แลิะ
ศักยภาพของต่นเอง
 •แสดำงความคิดำเห้็น 
แลิะข้อเสนอแนะไดำ้
อย่างอิสระ
 •ความเที่่าเที่่ยมแลิะ
ความเปี็นธุรรม
 •ความมั�นคง แลิะความ
ก้าวห้น้าในอาชั้่พ
 •สภาพแวดำลิ้อมที่่�ดำ่ 
ในการที่ำางาน
 •ดำ้แลิแลิะสนับสนุนการ
ปี้องกันการแพร่ระบาดำ
จากสถานการณ์์ 
COVID-19 อย่าง 
เห้มาะสมแลิะม่
ปีระสิที่ธุิภาพ  

 •กิจกรรมผ่้้บริห้ารพบพนักงาน
 •กิจกรรมไคเซึ่็น (Kaizen) 
 •แลิกเปีลิ่�ยนความร้แ้ลิะปีระสบการณ์์ 
ในการบริห้ารจัดำการโรงผ่ลิิต่ 
นำ�าปีระปีา
 •อบรมพัฒนาสมรรถนะของบุคลิากร
ในระดำับผ่้้บริห้ารแลิะพนักงาน 
 •กิจกรรมดำ้านสุขอนามัยแลิะ 
ความปีลิอดำภัย
 •ส่�อสารผ่่านชั้่องที่างต่่างๆ
 • รับฟังข้อร้องเร่ยนแลิะข้อคิดำเห้็น
พนักงาน
 •มอบทีุ่นการศ้กษาแก่บุต่รพนักงาน 
 •จัดำกิจกรรมวันเกิดำพนักงาน 
ปีระจำาเดำ่อน
 •จัดำสถานที่่�แลิะสิ�งแวดำลิ้อมให้้ 
เห้มาะสมแลิะม่บรรยากาศที่่�ดำ่ 
ในการที่ำางาน 
 •บริห้ารจัดำการ จัดำสถานที่่�ที่ำางาน 
แลิะอุปีกรณ์์ปี้องกันการแพร่ระบาดำ
จากสถานการณ์์ COVID-19 

 •อบรมให้้ความร้้แก่พนักงาน
 •มอบทีุ่นการศ้กษาแก่บุต่ร
พนักงาน
 •ต่รวจสุขภาพปีระจำาปีี
 •อบรมดำ้านความปีลิอดำภัยแลิะ
ซึ่้อมดำับเพลิิง
 • เลิ่อกต่ั�งคณ์ะกรรมการสวัสดำิการ 
 •จัดำงานวันเกิดำแก่พนักงานเปี็น
ปีระจำาทีุ่กเดำ่อน
 •จัดำกิจกรรมดำ้านพุที่ธุศาสนาแก่
พนักงาน 
 •จัดำกิจกรรมสันที่นาการแก่
พนักงาน
 •จัดำเต่ร่ยมสถานที่่�แลิะอุปีกรณ์์ 
ในการปี้องกันการแพร่ระบาดำ
จากสถานการณ์์ COVID-19 

 •สถิต่ิการเกิดำอุบัต่ิเห้ตุ่ถ้ง
ขั�นห้ยุดำงานเปี็น 0
 •จำานวนชั้ั�วโมงการฝ่ึก
อบรมลิดำลิงจากปีี 2562 
ร้อยลิะ 29.40 
 •ผ่ลิการสำารวจความ 
พ้งพอใจของพนักงาน 
เพิ�มข้�นจากปีี 2562  
ร้อยลิะ 4
 • จำานวนพนักงานติ่ดำเชั้่�อโรค 
COVID-19 เปี็น 0 

ผู้ถ่อหุ้น/
นักลังทุน

 •ผ่ลิปีระกอบการของ 
บริษัที่ฯ ดำ่ข้�นอย่าง 
ต่่อเน่�อง
 •ความเต่ิบโต่ที่างธุุรกิจ
 •ผ่ลิต่อบแที่นดำ่อย่าง 
ต่่อเน่�อง 
 • ธุุรกิจม่ความมั�นคง
 •กำากับดำ้แลิกิจการที่่�ดำ่
 •ปีฏิิบัต่ิต่่อผ่้้ถ่อหุ้้น 
อย่างเที่่าเที่่ยมกัน
 • ไดำ้รับข้อม้ลิถ้กต่้อง  
ครบถ้วน ที่นัต่่อเห้ต่กุารณ์์
 •บริห้ารจัดำการความเส่�ยง
อย่างเห้มาะสมแลิะม่
ปีระสิที่ธุิภาพ
 •ดำ้แลิแลิะสนับสนุน 
การปี้องกันการแพร่
ระบาดำจากสถานการณ์์ 
COVID-19 อย่าง 
เห้มาะสม แลิะม่ 
ปีระสิที่ธุิภาพ  

 •การปีระชัุ้มผ่้้ถ่อหุ้้นปีระจำาปีี
 • รายงานปีระจำาปีี 
 •การรายงานผ่ลิการดำำาเนินงาน 
รายไต่รมาส
 •การจัดำกิจกรรมบริษัที่จดำที่ะเบ่ยน 
พบนักลิงทีุ่น
 •การเชั้ิญนักลิงทีุ่นเย่�ยมชั้ม
กระบวนการผ่ลิิต่
 •การเปีิดำเผ่ยข้อม้ลิต่่างๆ ผ่่าน 
ชั้่องที่างการส่�อสารขององค์กร
 •ปีระชัุ้มนักวิเคราะห้์ห้ลิักที่รัพย์
 •ปีฏิิบัต่ิต่่อนักลิงทีุ่นที่ั�งรายให้ญ ่
แลิะรายย่อยอย่างเที่่าเที่่ยมกัน 
 •กำาห้นดำชั้่วงเวลิาในการเปีิดำเผ่ย 
ข้อม้ลิห้ร่อเผ่ยแพร่ข้อม้ลิถ้กต่้อง 
ต่ามกฎระเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้องอย่าง 
เที่่าเที่่ยม
 •ส่�อสารข้อม้ลิแลิะจัดำปีระชัุ้มสามัญ 
ผ่้้ถ่อหุ้้นให้้เห้มาะสมกับสถานการณ์์ 
COVID-19

 •ปีระชัุ้มผ่้้ถ่อหุ้้นปีระจำาปีี 
 •กิจกรรมบริษัที่จดำที่ะเบ่ยนพบ 
นักลิงทีุ่น  
 •นักลิงทีุ่นเย่�ยมชั้มกระบวนการ
ผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา
 •ส่�อสารข้อม้ลิแลิะจัดำปีระชัุ้ม
สามัญผ่้้ถ่อหุ้้นให้้เห้มาะสมกับ
สถานการณ์์ COVID-19

 •ยอดำขายสุที่ธุิจากการ
ดำำาเนินธุุรกิจของบริษัที่ฯ 
เพิ�มข้�นจากปีี 2563  
ร้อยลิะ 0.61
 •ต่ิดำรายชั้่�อ “หุ้้นยั�งย่น”  
ปีี 2563 ห้ร่อ Thailand 
Sustainability Investment 
2020 ต่่อเน่�องเปี็นปีีที่่� 5 
 •ผ่ลิการปีระเมินการกำากับ
ดำ้แลิกิจการที่่�ดำ่ใน  
“ระดำับดำ่เลิิศ”
 • รางวัลิ ESG 100 ปีี 2563 
ต่่อเน่�องเปี็นปีีที่่� 5

บริษัที่ฯ ไดำ้จำาแนกกลิุ่มผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ยออกเปี็น 6 กลิุ่ม ไดำ้แก่ พนักงาน ผ่้้ถ่อหุ้้น ลิ้กค้า ค้่ค้า ชัุ้มชั้น แลิะห้น่วยงานสิ�งแวดำล้ิอม โดำยมร่ป้ีแบบ         

การดำำาเนนิงานเพ่�อต่อบสนองความต้่องการแลิะความคาดำห้วงัที่่�แต่กต่่างกัน
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ลัูกค้�

 •นำ�าปีระปีาม่คุณ์ภาพต่าม
สัญญา ม่ปีริมาณ์ 
เพ่ยงพอ แลิะม่ความ 
ต่่อเน่�อง
 • ไดำ้รับข้อม้ลิดำ้านสินค้า
แลิะบรกิารอย่างถ้กต้่อง
 •ปีฏิิบัต่ิต่ามสัญญาห้ร่อ
ข้อต่กลิงอย่างเปี็นธุรรม
 •สนับสนุนกิจกรรมของ
ลิ้กค้าอย่างต่่อเน่�อง 
 •ดำ้แลิแลิะสนับสนุนการ
ปี้องกันการแพร่ระบาดำ
จากสถานการณ์์ 
COVID-19 อย่าง 
เห้มาะสมแลิะม่
ปีระสิที่ธุิภาพ  

 •จ่ายนำ�าปีระปีาที่่�ม่คุณ์ภาพต่าม
สัญญา ม่ปีริมาณ์เพ่ยงพอ แลิะม่
ความต่่อเน่�อง
 •สนับสนุนการวางที่่อนำ�าปีระปีาแลิะ
เพิ�มแรงดำัน
 •ปีระชัุ้มต่ามวงรอบที่่�ไดำ้กำาห้นดำไว้ 
 • เข้าพบเพ่�อรับฟังปีัญห้าแลิะรับเร่�อง
ร้องเร่ยน
 • จดัำเย่�ยมชั้มกระบวนการผ่ลิติ่นำ�าปีระปีา 
 •บริการข้อม้ลิคุณ์ภาพนำ�าดำิบ คุณ์ภาพ
นำ�าปีระปีา แลิะข้อม้ลิต่่างๆ ต่าม 
ชั้่องที่างที่่�เห้มาะสม
 •สนับสนุนการอบรมเพิ�มศักยภาพ 
การที่ำางานแก่ลิ้กค้า
 •จัดำปีระชัุ้มนอกสถานที่่� 
 •ปีรับปีรุงสถานที่่�ที่ำางานแลิะพัฒนา
คุณ์ภาพชั้่วิต่ที่่�ดำ่แก่ลิ้กค้า 
 •สนับสนุนทีุ่นการศ้กษาแก่บุต่รลิ้กค้า
 •จัดำกิจกรรมเพ่�อสังคมร่วมกับบริษัที่ฯ 
 •สำารวจความพ้งพอใจ แลิะต่อบสนอง
ความต่้องการของลิ้กค้า
 •ส่�อสารข้อม้ลิ จัดำปีระชัุ้ม จัดำอุปีกรณ์์
ปี้องกันการแพร่ระบาดำจาก
สถานการณ์์ COVID-19 

 •จัดำปีระชัุ้มปีระจำาเดำ่อน
 •สนับสนุนการวางที่่อนำ�าปีระปีา
แก่ลิ้กค้า
 •ฝ่ึกอบรมเพิ�มที่ักษะความร้้แก่ 
ลิ้กค้า 
 •สนับสนุนโครงการยกระดำับ
คุณ์ภาพชั้่วิต่ของผ่้้ใชั้้นำ�าปีระปีา
แลิะชัุ้มชั้น
 •ปีรับปีรุงสถานที่่�ที่ำางานแก่ลิ้กค้า 
 •มอบทีุ่นการศ้กษาแก่บุต่รธุิดำา 
ของลิ้กค้า
 •จัดำกิจกรรมสันที่นาการแก่ลิ้กค้า 
 •ส่�อสารข้อม้ลิ จัดำปีระชัุ้ม  
จัดำอุปีกรณ์์ปี้องกันการแพร่
ระบาดำจากสถานการณ์์ 
COVID-19 

 •คะแนนความพ้งพอใจของ
ลิ้กค้า ปีี 2563 ร้อยลิะ 
96.50 
 •ปีริมาณ์การจ่ายนำ�าปีระปีา
เพิ�มข้�นจากปีี 2562  
ร้อยลิะ 1.25  
 •จำานวนผ่้้ใชั้้นำ�าปีระปีา 
เพิ�มข้�นจากปีี 2562  
ร้อยลิะ 3.70  

คู่ค้�/
ผู้สิ่่งมอบ

 •ปีฏิิบัต่ิต่ามเง่�อนไข
ที่างการค้า
 •ปีฏิิบัต่ิต่ามข้อต่กลิง
อย่างเปี็นธุรรม
 •ม่ส่วนร่วมในการแก้ไข
ปีัญห้าแลิะพัฒนา
ปีรับปีรุงกระบวนการ
ที่ำางานร่วมกัน 
 •ส่งเสริมแลิะสนับสนุน
การจัดำกิจกรรมต่่างๆ
 •ดำ้แลิแลิะสนับสนุนการ
ปี้องกันการแพร่ระบาดำ
จากสถานการณ์ ์
COVID-19 อย่าง 
เห้มาะสมแลิะม่
ปีระสิที่ธุิภาพ  

 •ปีฏิิบัต่ิต่ามเง่�อนไขที่างการค้าแลิะข้อ
ต่กลิงอย่างเปี็นธุรรม  
 •การส่�อสารข้อม้ลิม่ความถ้กต่้อง
ชั้ัดำเจน  
 •ปีระชัุ้มห้าร่อแนวที่างการปีรับปีรุง
การที่ำางานอย่างสมำ�าเสมอ 
 • ร่วมแก้ไขปีัญห้าของค้่ค้า 
 •ส่�อสารข้อม้ลิ จัดำปีระชัุ้ม จัดำอุปีกรณ์์
ปี้องกันการแพร่ระบาดำจาก
สถานการณ์์ COVID-19

 •ปีระเมินผ่ลิการดำำาเนินงานของ 
ค้่ค้าห้ลิัก
 •ส่�อสารข้อม้ลิ จัดำปีระชัุ้ม  
จัดำอุปีกรณ์์ปี้องกันการแพร่
ระบาดำจากสถานการณ์์ 
COVID-19
 •ฝ่ึกอบรมพัฒนากระบวนการ
ที่ำางานร่วมกับค้่ค้า

 •อัต่ราส่วนการรับสินค้าไดำ้
ที่ันเวลิาต่ามที่่�ไดำ้ต่กลิงกับ
ผ่้้ซึ่่�อแลิะผ่้้ขายห้ร่อที่่�ระบุ
ในใบสั�งซึ่่�อ ร้อยลิะ 96
 •จำานวนครั�งของการ 
ร้องเร่ยนจากค้่ค้า เปี็น 0  
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ผู้ลิลิัพธุ์

ชัุ้มชั้น/
สิ่ังคม

 •สนับสนุนกิจกรรมที่่�เปี็น
ปีระโยชั้น์ต่่อชัุ้มชั้น
 • ไม่สร้างผ่ลิกระที่บ 
ที่างลิบส้่ชัุ้มชั้น
 •การม่ส่วนร่วมแก้ไข
ปีัญห้าชัุ้มชั้น
 •ความโปีร่งใสในการ
ดำำาเนินธุุรกิจ
 •ดำ้แลิแลิะสนับสนุน 
การปี้องกันการแพร่
ระบาดำจากสถานการณ์์ 
COVID-19 อย่าง 
เห้มาะสมแลิะม่
ปีระสิที่ธุิภาพ  

 •ปีระชัุ้มรับฟังความคิดำเห้็นชัุ้มชั้น
 •การสนที่นา พ้ดำคุย แลิะเย่�ยมเย่ยน
ชัุ้มชั้น
 •การร่วมกิจกรรมกับห้น่วยงาน 
ภาครัฐแลิะเอกชั้นในการดำำาเนิน
กิจกรรมเพ่�อสังคม
 •การสำารวจความคิดำเห้็นแลิะรับเร่�อง
ร้องเร่ยนต่่างๆ
 •จัดำที่ำาโครงการยกระดำับคุณ์ภาพชั้่วิต่
แลิะความเปี็นอย้่ของชัุ้มชั้น
 •สนับสนุนชัุ้มชั้นปี้องกันการแพร่
ระบาดำจากสถานการณ์์ COVID-19 

 •สนับสนุนทีุ่นการศ้กษาแก่
นักเร่ยนในโรงเร่ยนที่่�ม่ความ
ขาดำแคลิน
 •ปีรับปีรุงภ้มิที่ัศน์ของโรงเร่ยน 
ในพ่�นที่่�บริการ 
 •ต่ิดำต่ั�งระบบกรองนำ�าดำ่�มแก่
โรงเรย่นท่ี่�ม่ความขาดำแคลินนำ�าด่ำ�ม
 •ปีรับปีรุงอาคารเร่ยนแก่โรงเร่ยน 
ที่่�ม่ความขาดำแคลิน
 •ถ่ายที่อดำองค์ความร้้ในการ
ปีระห้ยัดำนำ�าแลิะอนุรักษ์ 
แห้ลิ่งนำ�าธุรรมชั้าต่ิ 
แก่โรงเร่ยนแลิะชัุ้มชั้น
 •ผ่ลิิต่แลิะสนับสนุนนำ�าดำ่�มบรรจุ
ขวดำแก่ชัุ้มชั้น
 •นำาผ่ลิิต่ภัณ์ฑ์์ที่่�ไดำ้จากการพัฒนา
ของเส่ยมาใชั้้ปีระโยชั้น์ต่่อชัุ้มชั้น 
 •สนับสนุนกิจกรรมดำ้าน 
พระพุที่ธุศาสนาแก่ชัุ้มชั้น 
 •สนับสนุนงบปีระมาณ์ นำ�าดำ่�ม
บรรจุขวดำ แลิะจัดำอุปีกรณ์์ปี้องกัน
การแพร่ระบาดำจากสถานการณ์์ 
COVID-19

 •จำานวนชัุ้มชั้นที่่�ไดำ้รับ
ปีระโยชั้น์ 66 ชัุ้มชั้น
 •จำานวนโครงการห้ร่อ
กิจกรรมดำ้านความ 
รับผ่ิดำชั้อบต่่อสังคม 
จำานวน 20 โครงการ
 •ชัุ้มชั้นม่รายไดำ้จากการ
รบัจ้างผ่ลิติ่นำ�าดำ่�มบรรจขุวดำ 
จำานวน 148,800 บาที่
 •ชัุ้มชั้นม่รายไดำ้จากการ
รับจ้างผ่ลิิต่กระเบ่�องดำิน
เผ่าต่กแต่่ง  
จำานวน 48,000 บาที่
 •จำานวนข้อร้องเร่ยนจาก
ชัุ้มชั้นที่่�ไดำ้รับผ่ลิกระที่บ
จากการดำำาเนินธุุรกิจของ 
บริษัที่ฯ เปี็น 0 

หน่วยง�น
สิิ่�งแวดำล้ัอม

 •ม่ส่วนร่วมในการแก้ไข
ปีัญห้าแลิะอนุรักษ์
พลิังงานแลิะสิ�ง
แวดำลิ้อม
 • ไม่สร้างผ่ลิกระที่บเชั้ิงลิบ
ส้่สิ�งแวดำลิ้อม
 •สนับสนุนกิจกรรมที่่�เปี็น
ปีระโยชั้น์ต่่อสิ�ง
แวดำลิ้อม
 •ดำ้แลิแลิะสนับสนุนการ
ปี้องกันการแพร่ระบาดำ
จากสถานการณ์ ์
COVID-19 อย่าง 
เห้มาะสมแลิะม่
ปีระสิที่ธุิภาพ  

 •จัดำที่ำาโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์
พลิังงานแลิะสิ�งแวดำลิ้อมภายใน
องค์กรแลิะภายนอกองค์กร
 • เผ่ยแพร่แลิะปีระชั้าสัมพันธุ์ 
โครงการ/กิจกรรมอนรุกัษ์สิ�งแวดำล้ิอม
 •ปีระชัุ้ม พ้ดำคุย กับห้น่วยงาน 
ดำ้านสิ�งแวดำลิ้อม เพ่�อห้าแนวที่าง
แก้ไขปีัญห้าร่วมกัน
 •สนับสนุนห้น่วยงานสิ�งแวดำลิ้อม
ปี้องกันการแพร่ระบาดำจาก
สถานการณ์์ COVID-19

 •นำานำ�าเห้ลิ่อที่ิ�งจากขั�นต่อนการร่ดำ
ต่ะกอนกลิับมาใชั้้ในกระบวนการ
ผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาให้ม่
 •จัดำที่ำาโครงการจัดำซึ่่�อจัดำจ้าง
สินค้าแลิะบริการที่่�เปี็นมิต่รต่่อ 
สิ�งแวดำลิ้อม
 •ต่ิดำต่ามแลิะปีระเมินผ่ลิโครงการ 
Solar Rooftop บนห้ลิังคา 
ถังนำ�าใสของบริษัที่ฯ
 •ที่ำาการคัดำแยกขยะสดำออกจาก
ขยะที่ั�วไปี 
 •ดำำาเนินงานต่ามมาต่รฐานที่่�ไดำ้รับ
การรับรองดำ้านสิ�งแวดำลิ้อม  
ISO 14001
 •จัดำที่ำาโครงการปีุ�ยห้มักจากส่วน
ผ่สมของต่ะกอนร่วมกับโรงเร่ยน
ไที่ยรัฐวิที่ยา 4 
 •นำาผ่ลิงานวิจัยต่ะกอนปีระเภที่
วัสดำุก่อสร้างมาใชั้้ในการ 
ปีรับปีรุงอาคารเร่ยนของโรงเร่ยน
วัดำสุขวัฒนาราม จังห้วัดำนครปีฐม  
แลิะโรงเร่ยนวัดำราษฎร์ธุรรมาราม 
จังห้วัดำสมุที่รสาคร 
 •จัดำกิจกรรมรณ์รงค์ส่งเสริม 
การดำ้แลิอนุรักษ์แม่นำ�าที่่าจ่น 
แลิะค้คลิองสาขาร่วมกับชั้มรม
เรารักแม่นำ�าที่่าจ่นนครปีฐม

 •จำานวนโครงการห้ร่อ
กิจกรรมดำ้านการดำ้แลิ 
สิ�งแวดำลิ้อม จำานวน  
6 โครงการ
 •ปีริมาณ์ก๊าซึ่เร่อนกระจก
ต่่อห้น่วยผ่ลิติ่ภัณ์ฑ์์เพิ�มข้�น
จากปีี 2562 ร้อยลิะ 7.30  
 •ปีริมาณ์การใชั้้พลิังงาน
ไฟฟ้าต่่อห้น่วยผ่ลิิต่ภัณ์ฑ์์ 
เพิ�มข้�นจากปีี 2562  
ร้อยลิะ 11.48 
 •ปีริมาณ์ต่ะกอนนำามา
พัฒนาเปี็นผ่ลิิต่ภัณ์ฑ์ ์
แลิะใชั้้ให้้เกิดำปีระโยชั้น์ 
ต่่อสังคม จำานวน 10 ต่ัน  
 •จำานวนชัุ้มชั้นที่่�ไดำ้รับ
ปีระโยชั้น์จากผ่ลิิต่ภัณ์ฑ์์ 
ที่่�พัฒนาจากต่ะกอน 
จำานวน 3 ชัุ้มชั้น ไดำ้แก่ 
โรงเร่ยนวัดำสุขวัฒนาราม 
โรงเร่ยนไที่ยรัฐวิที่ยา 4 
แลิะโรงเร่ยนวัดำราษฎร์ 
ธุรรมาราม
 •จำานวนข้อร้องเร่ยน
ปีระเดำ็นสิ�งแวดำลิ้อมจาก
ภายนอก เปี็น 0
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“ท่ี่ที่ดั่ำบบลิวิ มแ่นวปีฏิิบัต่ดิำา้นการคัดำกรองแลิะต่รวจสอบค้ค้่าที่่�ถ้กต้่อง

โปีร่งใสต่ามห้ลิักธุรรมาภิบาลิ ที่ำาให้้ค้่ค้าเกิดำการพัฒนาห้่วงโซึ่่อุปีที่าน

แลิะยังช่ั้วยให้้อุต่สาห้กรรมก้าวไปีส้่แนวปีฏิิบัต่ิที่่�ยั�งย่นแลิะม่จริยธุรรม

มากข้�น”

“ที่่ที่่ดำับบลิิวม่การจัดำอบรมความปีลิอดำภัยแลิะอาชั้่วอนามัย รวมถ้ง     

จดัำให้้มเ่คร่�องป้ีองกันส่วนบคุคลิให้้กับลิก้จ้างอย่างเพ่ยงพอแลิะเห้มาะสม 

ที่ำาให้้ม่สภาพแวดำลิ้อมการที่ำางานที่่�ปีลิอดำภัยแลิะถ้กสุขลิักษณ์ะ”

“ขอขอบคุณ์มายัง บริษัที่ ที่่ท่ี่ดำับบลิิว จำากัดำ (มห้าชั้น) ท่ี่�ได้ำมอบทีุ่น         

การศก้ษาให้้ผ่ม เพ่�อสรา้งอนาคต่แห้ง่การเรย่นร้ใ้ห้ผ้่ม เงนิที่นุจำานวนน่�

ชั้่วยต่่อลิมห้ายใจด้ำานการศ้กษาให้้แก่เดำ็กจากครอบครัวด้ำอยโอกาสท่ี่�

พ่อแม่ไม่สามารถส่งเส่ยให้้ลิ้กไดำ้เร่ยนต่่อชั้ั�นส้งๆ”  

“ผ่มไดำ้ร่วมงานกับบริษัที่ฯ ต่ั�งแต่่ ปีี 2548 จนถ้งวันน่� เปี็นเวลิานานกว่า

 15 ปี ีซึ่้�งต่ลิอดำระยะเวลิาในการที่ำางาน นบัต่ั�งแต่ว่นัแรกที่่�เริ�มงานจนถ้ง

ปีัจจุบัน ผ่มร้้ส้กม่ความมั�นคงในการที่ำางาน ผ่มไดำ้รับโอกาสในการ

ปีฏิิบัต่ิงานที่่�ห้ลิากห้ลิายร้ปีแบบ นอกจากผ่มแล้ิวบริษัที่ฯ ยังส่งเสริม

พนักงานทีุ่กคนที่่�ม่ความสามารถไดำ้ก้าวห้น้าในห้น้าที่่�การงานอ่กดำ้วย” 

“ที่ท่ี่ดั่ำบบลิวิสร้างบรรยากาศในการที่ำางานแบบ TEAMWORK สง่เสริม

ให้้พนักงานออกกำาลัิงกายเพ่�อการมสุ่ขภาพท่ี่�ดำ ่แลิะมส่วัสดำกิาร “กองทุี่น

สำารองเล่ิ�ยงชั้่พ” ไว้ให้้พนักงาน ไดำ้ม่โอกาสที่ั�งออมเงินแลิะลิงทีุ่นไปี        

ในต่ัว เพ่�อให้้เราม่เงินไว้ใชั้้ในยามเกษ่ยณ์”

“ท่ี่ที่่ดำับบลิิว ไดำ้เข้ามาร่วมกับชั้มรมเรารักแม่นำ�าที่่าจ่นนครปีฐม จัดำ

กิจกรรมให้้ความร้้แก่ชั้าวบ้านในจังห้วัดำนครปีฐมให้้ช่ั้วยกันอนุรักษ์

แม่นำ�าท่ี่าจน่ แลิะปีลิก้ฝั่งจิต่สำานก้ให้้กบัเยาวชั้นช่ั้วยกันด้ำแลิแม่นำ�าท่ี่าจน่”

“ขอขอบคุณ์บริษัที่ ที่่ท่ี่ดำับบลิิว จำากัดำ (มห้าชั้น) ที่่�ไดำ้มอบอุปีกรณ์์

ที่างการแพที่ย์ ซึ่้�งถ่อเป็ีนการสร้างขวัญกำาลิังใจให้้กับบุคลิากรแลิะ       

เจ้าห้น้าท่ี่�ผ้้่ปีฏิิบัต่ิงานในการดำ้แลิรักษาแลิะชั้่วยเห้ล่ิอปีระชั้าชั้นจาก

สถานการณ์์การแพร่ระบาดำของ COVID-19”

คุุณกรกช่ หมอยาด่

ผู้้�จััดการแผู้นกจััดหา

บริษััท ทีทีดับบลิิว จัำากัด (มหาชน)

คุุณณัฐวัฒน์ื้ ชั่�นื้อินื้ทร์งาม

ประธานชมรมเรารักแม่นำ�าท่าจีันนครปฐม

นื้ายแพทย์พรชั่ย พงศ์ประภากร

รองผู้้�อำานวยการ

โรงพยาบาลิกระท่่มแบน สม่ทรสาคร

คุวามร้�สึกของผู้้�ม่ส่วนื้ได�ส่วนื้เส่ยท่�ม่ต่อบริษัทฯ 

“ผ่มมั�นใจในกระบวนการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาของ ท่ี่ท่ี่ดัำบบลิิว ที่่�สะอาดำ

ปีลิอดำภยั จากไวรสั COVID-19 เน่�องจากระบบการกรองท่ี่�ที่นัสมยั แลิะ

ม่การเต่ิมคลิอร่นเพ่�อฆ่่าเชั้่�อโรค แบคที่่เร่ย แลิะไวรัสต่่างๆ”

คุุณสิรภพ เจริญ่ยิ�ง

กรรมการผู้้�จััดการ

บริษััท พาราไดซ์์เซ์อร์วิส เซ็์นเตอร์ จัำากัด

คุุณประเสริฐ สหัสสพาศน์ื้

กรรมการผู้้�จััดการ

บริษััท พีเอสเทรดดิ�ง 2016 จัำากัด

เด็กช่าย รัช่ศักดิ� เหย้�อแสวง

นักเรียนชั�นประถมศึึกษัาปีที� 6

โรงเรียนเมืองเก่ากำาแพงแสน นครปฐม

คุุณบุญ่เลิิศ พันื้ธ์ุุข�าวโพด

ช่างเทคนิค

โรงผู้ลิิตนำ�าประปาบางเลิน

บริษััท ทีทีดับบลิิว จัำากัด (มหาชน) 

คุุณไพฑู้รย์ พงษ์รอด

ผู้้�จััดการการประปาส่วนภู้มิภูาค

สาขาสม่ทรสาคร



ผูนำภาคเอกชน
ในการดำเนินธุรกิจน้ำประปา
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     การกำากับด้แลิกิจการท่�ด่

การกำากับด้แลิกิจการ
 
การีบริีหุ้ารีจััดการีธ้รีกิจัโดยมีการีกำากับด้แลักิจัการีที�ดีเป็นปัจัจััยสัำาคัญที�สัะท�อนถึืงการีมีรีะบบ

บริีหุ้ารีจััดการีที�มีปรีะสิัทธิภาพื้ เป็นธรีรีม โปร่ีงใสั ตรีวจัสัอบได� มีความรัีบผิู้ดชอบต่อสัังคม

แลัะสิั�งแวดลั�อม ซ่ิ�งจัะช่วยสัรี�างความเช่�อมั�นแลัะความมั�นใจัต่อผู้้�ถืือหุ้้�น นักลังท้น ผู้้�มีส่ัวนได�

ส่ัวนเสีัยแลัะผู้้�เกี�ยวข�องท้กฝ่่าย คณัะกรีรีมการีบริีษััทได�มีการีควบค้มด้แลัใหุ้�บริีษััทดำาเนินธ้รีกิจั

ภายใต�หุ้ลัักเกณัฑ์์การีกำากับด้แลักิจัการีที�ดีของตลัาดหุ้ลัักทรัีพื้ย์แหุ่้งปรีะเทศไทย (ตลัท.) 

รีะเบียบปฏิิบัติของคณัะกรีรีมการีกำากับหุ้ลัักทรัีพื้ย์แลัะตลัาดหุ้ลัักทรีัพื้ย์ (ก.ลั.ต.)                    

คณัะกรีรีมการีกำากับตลัาดท้น แลัะสัอดคลั�องกับหุ้ลัักการีกำากับด้แลักิจัการีสัำาหุ้รัีบบริีษััท      

จัดทะเบียน ตามหุ้ลัักเกณัฑ์์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG 

Scorecard) เพืื้�อใหุ้�บริีษััทมีการีเติบโตบรีรีล้ัตามวิสััยทัศน์แลัะพัื้นธกิจัอย่างมั�นคงแลัะยั�งยืน
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นื้โยบายการกำากับด้แลิกิจการ

คณ์ะกรรมการบรษิทัี่ต่ระห้นกัถ้งความสำาคญัของการกำากบัดำแ้ลิกจิการ
ที่่�ด่ำ จ้งได้ำกำาห้นดำนโยบายการกำากับดำ้แลิกิจการท่ี่�ดำ่ของบริษัที่เป็ีน        
ลิายลัิกษณ์์อักษร เพ่�อเป็ีนแนวที่างให้้คณ์ะกรรมการ ผ่้้บริห้าร แลิะ
พนักงานของบริษัที่ย้ดำถ่อปีฏิิบัต่ิ ในการบริห้ารจัดำการองค์กรอย่าง      
เป็ีนธุรรม โปีร่งใส ต่รวจสอบได้ำแลิะมป่ีระสิที่ธิุภาพ ครอบคลุิมเร่�องที่่�สำาคญั
ต่ามห้ลิกัเกณ์ฑ์์การกำากบัด้ำแลิกจิการที่่�ด่ำของต่ลิาดำห้ลัิกที่รพัย์ ที่ั�ง 5 ห้มวดำ
ได้ำแก่ สทิี่ธุขิองผ้้่ถ่อหุ้น้ การปีฏิบัิต่ต่ิ่อผ่้ถ่้อหุ้น้อย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัน บที่บาที่
ของผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ย การเปีิดำเผ่ยข้อม้ลิแลิะความโปีร่งใส แลิะความ
รบัผ่ดิำชั้อบของคณ์ะกรรมการ เพ่�อให้้คณ์ะกรรมการ ผ่้บ้รหิ้ารแลิะพนกังาน
ไดำ้นำาไปีเปี็นห้ลิักการในการปีฏิิบัต่ิงาน ดำังน่�

1. คณ์ะกรรมการบริษัที่มุ่งมั�นที่่�จะสร้างม้ลิค่าเพิ�มแก่กิจการของ   
บริษัที่ฯ ในระยะยาว โดำยจะกำากับดำ้แลิ แลิะดำำาเนินงานดำ้วยความ
รอบคอบ แลิะระมัดำระวัง เพ่�อให้้เกิดำปีระโยชั้น์ส้งสุดำต่่อผ้้่ถ่อหุ้้น 
พร้อมกับดำ้แลิมิให้้เกิดำปัีญห้าความขัดำแย้งที่างผ่ลิปีระโยชั้น์ โดำย
รับผ่ิดำชั้อบต่่อการต่ัดำสินใจ แลิะการกระที่ำาในฐานะกรรมการของ
คณ์ะกรรมการบริษัที่

2. คณ์ะกรรมการบรษิทัี่ จะปีฏิิบตั่ติ่อ่ผ่้ถ่้อหุ้้น แลิะผ่้ม้ส่ว่นไดำส้ว่นเสย่
อย่างเที่่าเที่่ยมกัน ดำ้วยความเปี็นธุรรมต่่อทีุ่กฝ่่าย

3. คณ์ะกรรมการบริษัที่ จะดำำาเนินงานดำ้วยความโปีร่งใส แลิะต่รวจ
สอบไดำ้ โดำยจะเปีิดำเผ่ยข้อม้ลิแก่ผ่้้ที่่�เก่�ยวข้องทีุ่กฝ่่ายอย่างถ้กต่้อง 
ครบถ้วน แลิะที่ันเวลิา

4. คณ์ะกรรมการบริษัที่ จะดำำาเนินธุุรกิจโดำยคำาน้งถ้งความเส่�ยง         
อย่้เสมอ โดำยจะดำำาเนินการให้้มก่ารควบคุม แลิะบริห้ารความเส่�ยง
อย่างเห้มาะสม

5. คณ์ะกรรมการบริษทัี่ จดัำให้ม้จ่รรยาบรรณ์ในการปีฏิบัิต่งิานสำาห้รับ
กรรมการ ผ่้บ้ริห้าร แลิะพนักงาน โดำยคณ์ะกรรมการบริษทัี่จกัต่อ้ง
เป็ีนต่วัอย่างเก่�ยวกบัจรรยาบรรณ์ รวมถ้งปีฏิิบติั่ต่นให้้เป็ีนแบบอย่าง
ที่่�ดำ่แก่ผ่้้บริห้าร แลิะพนักงานต่ามห้ลิักการกำากับดำ้แลิกิจการของ  
บริษัที่ฯ

6. คณ์ะกรรมการบรษัิที่ ต้่องจดัำให้้มก่ารปีระเมนิต่นเองที่กุปีีเป็ีนปีระจำา
อย่างต่่อเน่�อง เพ่�อใชั้้เปี็นกรอบในการต่รวจสอบการปีฏิิบัต่ิห้น้าที่่�
ของคณ์ะกรรมการ
  

คณ์ะกรรมการบริษัที่รับที่ราบถ้งการปีฏิิบัต่ิต่าม CG Code ของ
สำานักงาน กลิต่. โดำยได้ำม่การนำาห้ลิักการดัำงกลิ่าวมาปีรับใช้ั้เพ่�อให้้
สอดำคลิอ้งกบัการดำำาเนนิงานของบรษิทัี่ มก่ารที่บที่วนนโยบายการกำากับ
ดำแ้ลิกิจการเป็ีนปีระจำาที่กุปี ีแลิะได้ำปีรบัปีรงุห้ลัิกเกณ์ฑ์์ดัำงกล่ิาวโดำยย้ดำ
ต่ามห้ลิักเกณ์ฑ์์ต่่างๆ ต่ามห้ลิักการกำากับดำ้แลิกิจการที่่�ดำ่ แลิะให้้
สอดำคลิ้องกับสภาพแวดำลิ้อมที่่�เปีลิ่�ยนแปีลิงไปี 

คุณะกรรมการบริษัท

คณ์ะกรรมการบริษัที่ปีระกอบดำ้วยกรรมการ จำานวน 12 คน เปี็น
กรรมการอิสระ จำานวน 4 คน ซ้ึ่�งเปี็นผ้้่ห้ญิง 2 คน คณ์ะกรรมการ               
ม่ความห้ลิากห้ลิาย (Board Diversity) โดำยม่ที่ักษะสอดำคลิ้องกับ
กลิยุที่ธ์ุของบริษทัี่ฯ ต่ามต่ารางทัี่กษะความร้้ของคณ์ะกรรมการ (Board 
Skills Matrix) ซ้ึ่�งเปิีดำเผ่ยไว้ในแบบแสดำงรายการข้อมล้ิปีระจำาปีี สิ�นสดุำ 
ณ์ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563 (56-1) ห้น้า 59 บนเว็บไซึ่ต์่ของบริษัที่ฯ   
www.ttwplc.com 

การสรรหาคุณะกรรมการ

คณ์ะกรรมการสรรห้าแลิะกำาห้นดำค่าต่อบแที่นจะพิจารณ์าจากรายชั้่�อ
ที่่�ผ่้ถ่้อหุ้น้เสนอต่ามท่ี่�บรษิทัี่ฯ ให้้สทิี่ธุแิก่ผ้้่ถ่อหุ้น้ในการเสนอชั้่�อกรรมการ 
แลิะจากที่ำาเนย่บกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัี่ไที่ย
(IOD) คณ์ะกรรมการสรรห้าแลิะกำาห้นดำค่าต่อบแที่นเปี็นผ่้้พิจารณ์า
กลัิ�นกรองบุคคลิท่ี่�จะไดำ้รับแต่่งต่ั�งเปี็นกรรมการทีุ่กราย ไม่ว่าจะเปี็น
กรรมการที่่�เปี็นผ้้่แที่นของผ่้้ถ่อหุ้้น ห้ร่อกรรมการอิสระ เพ่�อนำาเสนอ    
คณ์ะกรรมการบรษิทัี่พจิารณ์า ในกรณ์ท่่ี่�ต่ำาแห้นง่กรรมการวา่งลิงเพราะ
เห้ตุ่อ่�น นอกจากการออกจากต่ำาแห้น่งต่ามวาระแลิะเพ่�อนำาเสนอ              
ที่่�ปีระชุั้มผ้้่ถ่อหุ้้น ในกรณ์่ที่่�กรรมการครบวาระการดำำารงต่ำาแห้น่ง โดำย
พิจารณ์าปีัจจัยต่่างๆ ดำังน่�

1.  ความห้ลิากห้ลิายที่างเพศ อายุ ความร้้ ความสามารถ ปีระสบการณ์์ 
แลิะความเชั้่�ยวชั้าญในดำ้านต่่างๆ ท่ี่�จำาเปี็นโดำยใชั้้ Director        
Qualifications and Skills Matrix ปีระกอบการพิจารณ์าคุณ์สมบัต่ิ
ต่ามข้อกำาห้นดำที่างกฎห้มาย ปีระกาศของ ต่ลิที่. แลิะ ก.ลิ.ต่. แลิะ
ข้อบังคับบริษัที่ฯ ซึ่้�งคุณ์สมบัต่ิของกรรมการจะต่้องสอดำคลิ้องกับ
แผ่นกลิยุที่ธ์ุแลิะเป็ีนไปีต่ามห้ลัิกการกำากับดำแ้ลิกิจการท่ี่�ด่ำ เพ่�อเป็ีน
ปีระโยชั้น์ในการพัฒนาธุุรกิจของบริษัที่ฯ

2.  ปีระวัต่ิการที่ำางานท่ี่�โปีร่งใสไม่ดำ่างพร้อย ม่คุณ์ธุรรม ม่ความ            
รับผ่ิดำชั้อบ ม่วุฒิภาวะแลิะความเปี็นม่ออาชั้่พ

นื้โยบายคุ่าตอบแทนื้คุณะกรรมการ

คณ์ะกรรมการบริษทัี่จะพจิารณ์าคา่ต่อบแที่นของกรรมการบนพ่�นฐาน
ของความเปี็นธุรรมแลิะสมเห้ตุ่สมผ่ลิ เม่�อเปีร่ยบเที่่ยบกับค่าต่อบแที่น
กรรมการของบริษัที่ท่ี่�อย่้ในอุต่สาห้กรรมเดำ่ยวกันห้ร่อใกล้ิเค่ยงกัน       
รวมถ้งปีระสบการณ์์ ภาระห้น้าที่่� ขอบเขต่ของบที่บาที่แลิะความรบัผ่ดิำชั้อบ
ของกรรมการแต่่ลิะคน ต่ลิอดำจนห้น้าท่ี่�แลิะความรับผิ่ดำชั้อบท่ี่�เพิ�มข้�น
จากการเข้าเปี็นสมาชั้ิกของคณ์ะกรรมการชัุ้ดำย่อยดำ้วย แลิ้วนำาเสนอ
ขอรบัการอนมุตั่ต่ิ่อท่ี่�ปีระชั้มุผ่้ถ่้อหุ้้น ที่ั�งน่� ค่าต่อบแที่นของคณ์ะกรรมการ
บริษัที่แลิะผ่้้บริห้ารระดำับส้ง จะต่้องรายงานไว้ในรายงานปีระจำาปีีแลิะ
งบการเงินของบริษัที่ฯ 
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หลัิกการพิจารณาคุ่าตอบแทนื้
คุณะกรรมการ

บริษัที่ฯ กำาห้นดำองค์ปีระกอบค่าต่อบแที่นเป็ีน 2 ส่วนม่ห้ลัิกเกณ์ฑ์์ 
ปีฏิิบัต่ิ ดำังน่�
 
ส่วนื้ท่� 1 คุ่าตอบแทนื้รายปี (Annual Fee)  
ประกอบด�วย

1.1 ค่าต่อบแที่นปีระจำา (Retainer fee)
เปี็นค่าต่อบแที่นท่ี่�จ่ายให้้กรรมการเปี็นรายเด่ำอน ไม่ว่าจะม่          
การปีระชัุ้มห้ร่อไม่ก็ต่าม โดำยพิจารณ์าจากผ่ลิปีระกอบการ แลิะ
ความสามารถในการดำำาเนินงานต่ามเปี้าห้มาย

1.2  ค่าเบ่�ยปีระชัุ้ม (Attendance Fee)
เปี็นค่าต่อบแที่นท่ี่�จ่ายให้้กรรมการที่่�เข้าร่วมปีระชัุ้มในแต่่ลิะครั�ง 
โดำยจ่ายให้้เฉพาะกรรมการที่่�เข้าร่วมปีระชัุ้มเที่่านั�น

ส่วนื้ท่� 2 คุ่าตอบแทนื้ตามผู้ลิการดำาเนิื้นื้งานื้ 
(Incentive Fee / Bonus)

เปีน็คา่ต่อบแที่นพเิศษท่ี่�จ่ายให้้กรรมการปีลีิะครั�ง โดำยเชั้่�อมโยงกับมล้ิค่า
ท่ี่�สร้างให้้กับผ่้้ถ่อหุ้้น เช่ั้น ผ่ลิกำาไรของบริษัที่ฯ ห้ร่อเงินปัีนผ่ลิท่ี่�จ่าย          
ให้้กับผ่้้ถ่อหุ้้น

รายช่่�อ ตำาแหนื้่ง จำานื้วนื้คุรั�งการประชุ่ม

1.  นายสมน้ก  ชั้ัยเดำชั้สุริยะ

2.  นายไพรัชั้  เมฆ่อาภรณ์์

3.  นางพเยาว์  มริต่ต่นะพร

4.  นายฮิเดำะโอะ  มัต่ซึ่้โมโต่ะ

5.  นางสาววลิัยณ์ัฐ  ต่ร่วิศวเวที่ย์

ปีระธุานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ แลิะเลิขานุการ

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

โคุรงสร�างการกำากับด้แลิกิจการ

บรษิทัี่ฯ กำาห้นดำแนวที่างในการกำากับด้ำแลิกจิการท่ี่�ดำโ่ดำยมค่ณ์ะกรรมการ
บรษิทัี่กำาห้นดำบที่บาที่ห้น้าท่ี่�ในการควบคมุ แลิะกำากับดำแ้ลิการดำำาเนินงาน
ของฝ่่ายบรหิ้ารรวมถ้งวางแผ่นกลิยทุี่ธ์ุ นโยบาย แลิะที่ศิที่างการดำำาเนนิงาน
ขององค์กร เพ่�อให้้การกำากับดำ้แลิกิจการม่ปีระสิที่ธิุภาพ สร้างภาพ
ลิักษณ์์ที่่�ดำ่ต่่อผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ย แลิะความเชั้่�อมั�นในระบบบริห้ารงาน
ที่่�โปีรง่ใส แลิะเปีน็ธุรรม ในปี ี2563 ในการปีระชั้มุคณ์ะกรรมการบรษิทัี่
ครั�งที่่� 3/2563 เม่�อวันที่่� 30 กรกฎาคม 2563 ไดำ้พิจารณ์าปีรับโครงสร้าง
คณ์ะกรรมการชัุ้ดำย่อยเพ่�อให้้เกิดำความกระชั้ับแลิะคลิ่องต่ัวในการ
บริห้ารจัดำการ จากเดำิม 5 คณ์ะ เปี็น 4 คณ์ะ ไดำ้แก่ 

1. คณ์ะกรรมการบริห้าร 
2. คณ์ะกรรมการต่รวจสอบ 
3. คณ์ะกรรมการสรรห้าแลิะกำาห้นดำค่าต่อบแที่น 
4. คณ์ะกรรมการบริห้ารความเส่�ยงแลิะบรรษัที่ภิบาลิ 

พร้อมที่ั�งกำาห้นดำโครงสร้างคณ์ะกรรมการชัุ้ดำย่อย ปีระกอบดำ้วย 
กรรมการผ่้้จัดำการ กรรมการท่ี่�ไม่เปี็นผ้้่บริห้าร แลิะกรรมการอิสระ      
พร้อมที่ั�งกำาห้นดำบที่บาที่ห้น้าท่ี่�ของคณ์ะกรรมการชุั้ดำย่อยอย่างชั้ัดำเจน
แลิะให้้ทุี่กคณ์ะรายงานการปีฏิิบัต่ิห้น้าท่ี่�ต่รงต่่อคณ์ะกรรมการบริษัที่ 
รายลิะเอ่ยดำของคณ์ะกรรมการชัุ้ดำย่อยแลิะบที่บาที่ห้น้าท่ี่�ของ            
แต่่ลิะคณ์ะ สามารถดำ้ไดำ้ในรายงานปีระจำาปีี 2563 ห้ัวข้อ “โครงสร้าง
การกำากับดำ้แลิกิจการ”

คณ์ะกรรมการบริห้ารความเส่�ยงแลิะบรรษัที่ภิบาลิ ปีระกอบดำ้วยกรรมการจำานวน 5 ที่่าน ดำังน่�

การประเมินื้ผู้ลิการปฏิิบัติงานื้ของ
คุณะกรรมการ

บริษัที่ฯ กำาห้นดำไว้ในนโยบายบรรษัที่ภิบาลิแลิะห้ลิักการกำากับดำ้แลิ
กิจการที่่�ดำ่ของบริษัที่ฯ ให้้คณ์ะกรรมการต่้องปีระเมินต่นเองรายปีี เพ่�อ
ให้้การกำากับดำ้แลิกิจการของบริษัที่ฯ เปี็นไปีอย่างม่ปีระสิที่ธุิภาพ       
คณ์ะกรรมการบริษัที่จ้งกำาห้นดำให้้ม่การปีระเมินผ่ลิการปีฏิิบัต่ิงาน    
อย่างนอ้ยปีลีิะ 1 ครั�ง เพ่�อนำามาพจิารณ์าผ่ลิการดำำาเนนิงานแลิะปีรบัปีรุง
แก้ไขต่่อไปี โดำยม่การปีระเมินผ่ลิ 2 ร้ปีแบบ ดำังน่�

ประเมินื้รายบุคุคุลิ

คุะแนื้นื้เฉล่ิ�ยร�อยลิะ

3.84
ประเมินื้ทั�งคุณะ

คุะแนื้นื้เฉล่ิ�ยร�อยลิะ

3.84
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แนื้วทางการบริหารจัดการ

1.  การบริหารองค์ุกรโดยยึดหลัิกการกำากับด้แลิ 
กิจการท่�ด่ 

บริษัที่ฯ มุ่งมั�นดำำาเนินธุุรกิจภายใต้่ห้ลิักการกำากับดำ้แลิกิจการที่่�ดำ่อย่าง
ต่่อเน่�อง เพ่�อดำำาเนินกิจการบนแนวที่างความยั�งย่น โดำยคณ์ะกรรมการ 
ผ่้้บริห้ารแลิะพนักงานทีุ่กคนต่่างย้ดำมั�นในการปีฏิิบัต่ิต่ามกฎห้มาย         
ข้อบังคับแลิะข้อกำาห้นดำต่่างๆ ที่่�เก่�ยวข้องกับการดำำาเนินธุุรกิจแลิะ       
ห้ลิักเกณ์ฑ์์การกำากับดำ้แลิกิจการที่่�ดำ่สอดำคล้ิองไปีกับแนวที่างของ
ต่ลิาดำห้ลิักที่รัพย์แห้่งปีระเที่ศไที่ยแลิะสำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับ
ห้ลิักที่รัพย์แลิะต่ลิาดำห้ลิักที่รัพย์ 

2.  การกำาหนื้ดนื้โยบาย จรรยาบรรณแลิะแนื้วปฏิิบัติ
สำาหรับผู้้�บริหาร แลิะพนัื้กงานื้

บริษัที่ฯ ได้ำกำาห้นดำนโยบายแลิะแนวปีฏิิบัต่ิสำาห้รับกรรมการ ผ่้้บริห้าร
แลิะพนักงาน ไว้เปีน็ลิายลัิกษณ์์อักษรในค้ม่อ่การกำากบัดำแ้ลิกิจการที่่�ดำ่
แลิะจรรยาบรรณ์ในการดำำาเนินธุุรกิจ แลิะกำาห้นดำให้้ม่การที่บที่วน 
ปีรับปีรุงนโยบายแลิะแนวปีฏิิบัต่ิต่่างๆ อย่างต่่อเน่�อง โดำยม่เปี้าห้มาย
เพ่�อให้้เกิดำการกำากับด้ำแลิกิจการท่ี่�ด่ำ สอดำคล้ิองกับกฎห้มายแลิะ             
การดำำาเนินธุุรกิจในปีัจจุบัน

3.  การคุวบคุุมกำากับด้แลิกิจการภายในื้ 

คณ์ะกรรมการบรษิทัี่ไดำแ้ต่ง่ต่ั�งคณ์ะกรรมการต่รวจสอบเพ่�อดำแ้ลิระบบ
การควบคุมภายใน จัดำให้้ม่ส่วนต่รวจสอบภายในซ้ึ่�งจะที่ำางานร่วมกับ
ห้น่วยงานต่รวจสอบภายในท่ี่�ม่ความเป็ีนอิสระจากภายนอกในการ
ปีฏิบิตั่หิ้นา้ที่่�เปีน็ผ่้ร้บัผ่ดิำชั้อบในการพฒันาแลิะสอบที่านปีระสทิี่ธุภิาพ
แลิะความเพ่ยงพอของระบบการควบคุมภายในพร้อมรายงานไปียัง
คณ์ะกรรมการต่รวจสอบแลิะเปิีดำเผ่ยรายงานการสอบที่านไว้ในรายงาน
ปีระจำาปีี

4. การบริหารคุวามเส่�ยงแลิะบรรษัทภิบาลิ

คณ์ะกรรมการบริษัที่ได้ำแต่่งตั่�งคณ์ะกรรมการบริห้ารความเส่�ยงแลิะ
บรรษทัี่ภบิาลิเพ่�อดำแ้ลิการปีฏิิบตั่ติ่ามห้ลิกัการกำากบัดำแ้ลิกจิการที่่�ด่ำ แลิะ
ระบบบริห้ารความเส่�ยงของบริษัที่ฯ ที่่�เก่�ยวข้องกับวิสัยที่ัศน์ เปี้าห้มาย
กลิยุที่ธุ์ที่างธุุรกิจ การเงิน การผ่ลิิต่ แลิะการปีฏิิบัต่ิงานดำ้านอ่�นๆ 
พิจารณ์าถ้งโอกาสท่ี่�จะเกิดำแลิะระดัำบความรุนแรงของผ่ลิกระที่บ 
กำาห้นดำมาต่รการในการปี้องกันแก้ไขแลิะผ่้้รับผ่ิดำชั้อบที่่�ชั้ัดำเจน รวมถ้ง
กำาห้นดำมาต่รการในการรายงานแลิะการต่ิดำต่ามปีระเมินผ่ลิ โดำยจัดำให้้
ม่เจ้าห้น้าที่่�บริห้ารความเส่�ยงในระดัำบจัดำการม่ห้น้าที่่�นำาเสนอแผ่นงาน
แลิะผ่ลิการปีฏิิบัต่ิต่ามแผ่นต่่อคณ์ะกรรมการบริห้ารความเส่�ยงแลิะ
บรรษัที่ภิบาลิเป็ีนปีระจำา แลิะให้้รายงานต่่อคณ์ะกรรมการบริษัที่          
ทีุ่กไต่รมาส 

5.  การรักษาคุวามน่ื้าเช่่�อถ้ือทางการเงินื้  
แลิะการเปิดเผู้ยข�อม้ลิ

บริษัที่ฯ ให้้ความสำาคัญกับการเปีิดำเผ่ยข้อม้ลิที่่�ถ้กต่้องต่ามข้อกำาห้นดำ
ของห้น่วยงานกำากับดำ้แลิ นอกจากน่� ยังจัดำให้้ม่ชั้่องที่างการเปีิดำเผ่ย
ข้อม้ลิที่่�ห้ลิากห้ลิายเพ่�อให้้ผ้้่ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ยทุี่กภาคส่วนสามารถ       
เขา้ถ้งข้อมล้ิได้ำโดำยง่าย มก่ารให้้ความร่วมมอ่ระห้ว่างกรรมการ ผ่้บ้รหิ้าร
แลิะพนกังานในการต่ระห้นกัถ้งความสำาคญัของการเปีดิำเผ่ยขอ้มล้ิแลิะ
ความโปีร่งใสในการดำำาเนินงาน 

6.  การประเมินื้ ตรวจสอบ แลิะสร�างคุวามร้� 
คุวามเข�าใจอย่างต่อเน้ื้�องแลิะสมำ�าเสมอ

คณ์ะกรรมการบริษัที่ ไดำ้แต่่งต่ั�งคณ์ะกรรมการบริห้ารความเส่�ยงแลิะ
บรรษัที่ภิบาลิเพ่�อกำากับการดำำาเนินธุุรกิจให้้เปี็นไปีต่ามห้ลิักการกำากับ
ดำ้แลิกิจการที่่�ดำ่แลิะจรรยาบรรณ์ในการดำำาเนินธุุรกิจ การสนับสนุนแลิะ
สร้างความเข้าใจเก่�ยวกับห้ลิักการดำังกลิ่าวเพ่�อนำาไปีส่้การปีฏิิบัติ่             
ที่่�ถ้กต้่อง รวมถ้งม่ห้น้าท่ี่�รับเร่�องร้องเร่ยน แลิะปีระเมินการปีฏิิบัต่ิงาน
ต่ามจรรยาบรรณ์ของผ่้้บริห้ารแลิะพนักงานอย่างสมำ�าเสมอ 

จรรยาบรรณในื้การดำาเนิื้นื้ธุุรกิจ

บรษิทัี่ฯ ไดำจ้ดัำที่ำาค้ม่อ่การกำากบัดำแ้ลิกจิการที่่�ด่ำแลิะจรรยาบรรณ์ในการ
ดำำาเนินธุุรกิจ โดำยถ่อเปี็นส่วนห้น้�งในห้ลิักการกำากับดำ้แลิกิจการท่ี่�ด่ำ 
(Good Corporate Governance) เพ่�อเปี็นแนวปีฏิิบัต่ิในการดำำาเนิน
ธุุรกิจต่ามห้ลัิกธุรรมาภิบาลิ ม่ความโปีร่งใสแลิะเปี็นธุรรม ต่่อต้่าน        
การที่จุริต่คอร์รัปีชั้ัน ไมส่รา้งความขดัำแยง้ที่างผ่ลิปีระโยชั้น ์เคารพสิที่ธุิ
มนุษยชั้นแลิะม่ความรับผ่ิดำชั้อบต่่อผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ยทีุ่กภาคส่วน      
โดำยม่สาระสำาคัญเปีิดำเผ่ยไว้บนเว็บไซึ่ต่์ของบริษัที่ฯ ต่ามเว็บลิิงก์ 
https://www.ttwplc.com/storage/cg/cg/files/20200513-ttw-cg- 
code-of-ethics-th.pdf

คุวามขัดแย�งทางผู้ลิประโยช่น์ื้
  
1.  ผ่้้บริห้ารแลิะพนักงานทีุ่กคนควรห้ล่ิกเลิ่�ยงการกระที่ำาท่ี่�ม่ความ     

ขดัำแย้งระห้ว่างผ่ลิปีระโยชั้น์สว่นตั่วของพนักงานแลิะผ่ลิปีระโยชั้น์
ของบริษัที่ฯ ในการต่ิดำต่่อกับค้่ค้าแลิะบุคคลิอ่�น

2.  ผ่้บ้ริห้ารแลิะพนักงานจะไม่นำาขอ้มล้ิที่่�เป็ีนความลัิบของบริษทัี่ฯ ไปี
เปีิดำเผ่ยต่่อบุคคลิอ่�นระห้ว่างที่่�อย้่ในการจ้างงานของบริษัที่ฯ ห้ร่อ
เม่�อออกจากการจ้างงานของบริษัที่ฯ แลิ้ว โดำยไม่ไดำ้รับอนุญาต่      
ที่่�ถ้กต่้องจากบริษัที่ฯ  
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3.  ไม่กระที่ำาการใดำๆ ที่่�เปี็นการแสดำงถ้งเจต่นาว่าเปี็นการทีุ่จริต่
คอรร์ปัีชั้นั การให้้ห้รอ่รับสนิบนแก่ผ่้ท้ี่่�มส่่วนเก่�ยวข้องกับกลิุม่บริษทัี่
ในเร่�องท่ี่�ต่นม่ห้น้าท่ี่�รับผิ่ดำชั้อบที่ั�งที่างต่รงห้ร่อโดำยอ้อม เพ่�อให้้ได้ำ
มาซึ่้�งผ่ลิปีระโยชั้น์แก่องค์กร ต่นเอง ห้ร่อผ่้้ที่่�เก่�ยวข้อง

4.  ไม่ลิะเลิยห้ร่อเพิกเฉย เม่�อพบเห็้นการกระที่ำาที่่�เข้าข่ายการทุี่จริต่
คอร์รัปีชัั้นท่ี่�เก่�ยวข้องกับบริษัที่ฯ แลิะบริษัที่ในกลุ่ิม โดำยถ่อเป็ีน
ห้น้าท่ี่�ท่ี่�ต่้องแจ้งให้้ผ่้้บังคับบัญชั้าห้ร่อบุคคลิที่่�รับผ่ิดำชั้อบที่ราบ 
แลิะให้้ความร่วมม่อในการต่รวจสอบข้อเที่็จจริงต่่างๆ 

5.  การจ่ายเงินห้ร่อให้้สิ�งของม่ค่าห้ร่อบริการ อาที่ิเชั้่น ของขวัญ     
ความบันเทิี่ง การท่ี่องเท่ี่�ยวแก่เจ้าห้น้าที่่�ของรัฐ เจ้าห้น้าที่่�ของรัฐ
ต่า่งปีระเที่ศ ห้รอ่เจา้ห้นา้ที่่�ขององค์การระห้ว่างปีระเที่ศ ไม่วา่โดำย
ที่างต่รงห้ร่อที่างอ้อม เพ่�อให้้บุคคลินั�นกระที่ำาการ ห้ร่อลิะเว้น
กระที่ำาการใดำๆ อนัเปีน็การผ่ดิำกฎห้มาย เปีน็การกระที่ำาท่ี่�ไมส่มควร
ปีฏิิบัต่ิอย่างยิ�ง ที่ั�งน่� รวมถ้งต้่องไม่ส่งเสริมห้ร่อม่ส่วนร่วมให้้     
บุคคลิอ่�นม่การกระที่ำาดำังกล่ิาวดำ้วย ในปีี 2563 บริษัที่ฯ ไม่พบ
เห้ตุ่การณ์์ทีุ่จริต่คอร์รัปีชั้ันแต่่อย่างใดำ

บริษัที่ฯ ได้ำจัดำที่ำาค้่ม่อห้ลัิกการกำากับดำ้แลิกิจการแลิะจรรยาบรรณ์           
ในการดำำาเนินธุุรกิจ เพ่�อเปี็นแนวปีฏิิบัต่ิที่่�ถ้กต้่องแก่คณ์ะกรรมการ            
ผ่้้บริห้าร แลิะพนักงานทีุ่กระดำับ แลิะม่การที่บที่วนห้ลิักธุรรมาภิบาลิ  
เพ่�อการพฒันาปีรบัปีรงุการดำำาเนนิงานดำา้นธุรรมาภบิาลิของบรษิทัี่ฯ ให้้
ไดำต้่ามมาต่รฐาน ซ้ึ่�งคณ์ะที่ำางานได้ำที่บที่วนแล้ิวพบว่า ห้ลิกัธุรรมาภิบาลิ
ที่่�ใชั้้อย้่ในปีัจจุบันม่ความเห้มาะสมกับสถานการณ์์ปีัจจุบัน นอกจากน่�
ยังไดำ้รับฟังความคิดำเห้็นแลิะข้อเสนอแนะจากคณ์ะกรรมการบริห้าร
ความเส่�ยงแลิะบรรษัที่ภิบาลิเพ่�อนำามากำาห้นดำการกำากับดำ้แลิกิจการ     
ที่่�ดำ่ของบริษัที่ฯ ในเร่�องการต่่อต่้านทีุ่จริต่คอร์รัปีชั้ัน (Anti-Corruption) 
เพ่�อให้้สอดำคลิ้องกับนโยบายของรัฐบาลิท่ี่�ให้้ความสำาคัญ แลิะจริงจัง
กับการลิดำปีัญห้าทีุ่จริต่คอร์รัปีชั้ันในปีระเที่ศ 

บริษัที่ฯ ม่การส่งเสริมความร้้ดำ้านการปีฏิิบัต่ิต่ามห้ลิักธุรรมาภิบาลิ       
โดำยจัดำอบรมให้้ความร้้ทัี่�งภายในแลิะภายนอกองค์กร เน้นการสร้าง
จิต่สำาน้กแก่พนักงานต่ั�งแต่่เริ�มเข้างาน โดำยจัดำที่ำาเล่ิมค้่ม่อการกำากับ
ดำ้แลิกิจการแลิะจรรยาบรรณ์ในการดำำาเนินธุุรกิจ เพ่�อเปี็นแนวที่างการ
ดำำาเนินงานด้ำานบรรษัที่ภิบาลิของบริษัที่ฯ โดำยที่ำาการบรรจุเน่�อห้า          
ดำงักลิา่วไวเ้ปีน็ห้วัขอ้ห้น้�งในการปีฐมนเิที่ศพนกังานให้ม ่รวมถ้งการปีรบั
เลิ่�อนระดำับของบุคลิากรปัีจจุบัน ต่ลิอดำจนม่การส่�อสารผ่่านชั้่องที่าง
อ่เมลิ พร้อมที่ั�งเผ่ยแพร่ไว้ในเว็บไซึ่ต่์ของบริษัที่ฯ ห้มวดำดำ้านการกำากับ
ดำ้แลิกิจการที่่�ดำ่ 

3.  การท่ี่�ผ้้่บริห้ารห้ร่อพนักงานที่ำาห้น้าท่ี่�เป็ีนกรรมการห้ร่อที่่�ปีร้กษา 
ในบริษทัี่อ่�นห้รอ่องคก์รสมาคมที่างธุุรกิจอ่�นไม่ว่าจะกระที่ำาในนาม
ของบรษิทัี่ฯ ห้รอ่ไม่กต็่าม จะต้่องไม่ขดัำต่่อปีระโยชั้น์แลิะการปีระกอบ
ห้นา้ท่ี่�โดำยต่รง รวมทัี่�งต้่องได้ำรบัการอนุมตั่จิากบริษทัี่ฯ ต่ามระเบย่บ
ของบริษัที่ฯ ก่อน

4.  กรณ่์ท่ี่�ผ้้่บริห้ารห้ร่อพนักงานแลิะบุคคลิในครอบครัวเข้าไปีม ่       
สว่นร่วมห้รอ่เป็ีนผ่้ถ่้อหุ้น้ในกิจการใดำ ๆ   ซ้ึ่�งอาจมผ่่ลิปีระโยชั้น์ห้รอ่
กอ่ให้เ้กดิำความขดัำแยง้ที่างธุุรกจิต่อ่บรษิทัี่ฯ จะต่อ้งแจง้ให้้บรษิทัี่ฯ
ที่ราบเปี็นลิายลิักษณ์์อักษร

5.  กรณ่์ที่่�เกิดำความขัดำแย้งที่างผ่ลิปีระโยชั้น์ข้�น อันเน่�องมาจาก
เห้ตุ่การณ์์ในขณ์ะนั�น โดำยไม่ไดำ้เปี็นความต่ั�งใจของผ่้้บริห้าร ห้ร่อ
พนักงาน แลิะบุคคลิท่ี่�เก่�ยวข้อง ห้ากบุคคลิดำังกลิ่าวที่ราบว่าต่น 
ต่กอย่้ในสถานการณ์์ดำังกลิ่าว ให้้ร่บแจ้งเห้ตุ่การณ์์ดำังกลิ่าวแก่        
ผ่้้บังคับบัญชั้าต่ามลิำาดำับชั้ั�นที่ราบโดำยที่ันที่่ เพ่�อขอแนวที่างแก้ไข
ต่่อไปี

การต่อต�านื้การทุจริตคุอร์รัปชั่นื้
  

บริษัที่ฯ มุ่งมั�นที่่�จะปีฏิิบัต่ิต่ามกฎห้มายว่าดำ้วยการปี้องกันแลิะต่่อต่้าน
การทุี่จริต่คอร์รัปีชัั้นต่ามพระราชั้บัญญัติ่ปีระกอบรัฐธุรรมน้ญว่าดำ้วย
การปีอ้งกนัแลิะปีราบปีรามการทุี่จรติ่ (ฉบับท่ี่� 3) พ.ศ. 2558 ซ้ึ่�งไดำม้ก่าร
เพิ�มเต่มิบที่บญัญัต่มิาต่รา 123/5 กำาห้นดำความรบัผ่ดิำสำาห้รบับคุคลิท่ี่�ให้้
สนิบนเจ้าห้นา้ท่ี่�ของรฐั บคุลิากรที่กุระดัำบของบรษิทัี่ฯ แลิะบรษิทัี่ในกลิุม่
รวมถ้งลิ้กจ้าง ต่ัวแที่น บริษัที่ในเคร่อห้ร่อบุคคลิใดำซึ่้�งกระที่ำาการ             
ในนามของนิต่ิบุคคลิ ไม่ว่าจะม่อำานาจห้น้าที่่�ในการนั�นห้ร่อไม่ก็ต่าม  
จะต่้องปีฏิิบัต่ิต่ามแนวที่างที่่�ไดำ้กำาห้นดำไว้ดำังน่�

1. ปีฏิิบัต่ิต่ามนโยบายการป้ีองกันแลิะต่่อต้่านการทีุ่จริต่คอร์รัปีชั้ัน 
การให้้ห้ร่อรับสินบน จรรยาบรรณ์ธุุรกิจ รวมที่ั�งกฎระเบ่ยบแลิะ     
ข้อบังคับของบริษัที่ฯ โดำยต่้องไม่เข้าไปีเก่�ยวข้องกับการทีุ่จริต่
คอร์รัปีชั้ันในทีุ่กร้ปีแบบไม่ว่าโดำยที่างต่รงห้ร่อที่างอ้อม

2. ปีฏิิบัต่ิงานต่ามห้น้าที่่�ของต่นดำ้วยความโปีร่งใส อันห้มายรวมถ้ง
การเต่ร่ยมความพร้อมรับการต่รวจสอบการปีฏิิบัต่ิห้น้าที่่�จาก     
บริษัที่ฯ ห้ร่อบริษัที่ในกลิุ่ม ห้ร่อจากห้น่วยงานที่่�เก่�ยวข้องต่ลิอดำ
เวลิา
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การรับแจ�งข�อม้ลิ ข�อร�องเรียนื้ หร่อเบาะแส
  
บริษัที่ฯ จัดำให้้ม่ช่ั้องที่างการต่ิดำต่่อท่ี่�ง่ายแลิะสะดำวกสำาห้รับพนักงานห้ร่อผ้้่ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ย         
ทีุ่กภาคส่วนสามารถติ่ดำต่่อส่�อสารในการแสดำงความคิดำเห็้นต่่างๆ รวมถ้งแจ้งเบาะแสในกรณ่์ที่่�
พบเห้็นห้ร่อไม่ได้ำรับความเปี็นธุรรมจากการกระที่ำาที่่�ไม่ชั้อบด้ำวยกฎห้มายห้ร่อจรรยาบรรณ์ของ    
บริษัที่ฯ ห้ร่อร้องเร่ยนในเร่�องที่่�อาจที่ำาให้้เกิดำความเส่ยห้ายต่่อบริษัที่ฯ โดำยสามารถแจ้งเปี็น           
ลิายลิักษณ์์อักษรส่งมาที่่�คณ์ะกรรมการต่รวจสอบห้ร่อคณ์ะกรรมการบริษัที่ผ่่านชั้่องที่าง ดำังน่�

ที่ั�งน่� ข้อคำาถาม ข้อร้องเร่ยน แลิะข้อเสนอแนะต่่างๆ จะส่งต่่อให้้ห้น่วยงานที่่�เก่�ยวข้องดำำาเนินการ
เพ่�อให้้ม่การแก้ไข ปีรับปีรุง แลิะสรุปีผ่ลิ เพ่�อรายงานต่่อคณ์ะกรรมการต่รวจสอบแลิะ                   
คณ์ะกรรมการบริษัที่ต่่อไปี

ในปีี 2563 คณ์ะกรรมการบริษัที่ไม่ไดำ้รับข้อร้องเร่ยนใดำๆ ที่่�เก่�ยวข้องกับการไม่ปีฏิิบัต่ิต่าม               
กฎระเบย่บ การฝ่า่ฝื่นจรรยาบรรณ์ธุุรกิจของคณ์ะกรรมการแลิะพนกังานบรษิทัี่ฯ รายลิะเอย่ดำของ
รายงานด้ำานการกำากับดำแ้ลิกิจการ กำาห้นดำไว้ในรายงานปีระจำาปีี ห้วัข้อ “โครงสร้างการกำากบัดำแ้ลิ
กจิการ”

ส่งไปรษณ่ย์ 

ฝ่่�ยกิจก�ริองค์กริ
บริิษััท ท่ท่ดำับบลัิว จำ�กัดำ (มห�ชั้น) 
เลิขที่่� 30/130 ห้ม้่ 12 
ถนนพุที่ธุมณ์ฑ์ลิสาย 5 
ต่ำาบลิไร่ขิง อำาเภอสามพราน 
จังห้วัดำนครปีฐม 73210

ส่งอ่เมลิ 

cg@ttwplc.com 

โทรศัพท์

(+622) 019-9490-3, 
(+622) 019-9484-9
เบอริ์ต่่อภ�ยใน 1103, 1106

ผู้ลิการดำาเนื้ินื้งานื้ รายการ

ย้ดำถ่อแนวที่างปีฏิิบัต่ิต่ามห้ลิักการกำากับดำ้แลิกิจการที่่�ดำ่สำาห้รับบริษัที่จดำที่ะเบ่ยน ปีี 2560 (CG Code) 

ย้ดำมั�นในแนวที่างการปีฏิิบัต่ิต่ามค้่ม่อการกำากับดำ้แลิกิจการที่่�ดำ่แลิะจรรยาบรรณ์ในการดำำาเนินธุุรกิจของบริษัที่ฯ  
ที่่�ไดำ้จัดำที่ำาเปี็นลิายลิักษณ์์อักษร แลิะไดำ้เผ่ยแพร่ให้้กรรมการ ผ่้้บริห้ารแลิะพนักงานย้ดำถ่อเปี็นแนวปีฏิิบัต่ิ

แต่่งต่ั�งคณ์ะกรรมการบริห้ารความเส่�ยงแลิะบรรษัที่ภิบาลิเพ่�อพิจารณ์าให้้ความเห้็นชั้อบ ส่งเสริม กำากับดำ้แลิ
นโยบาย กลิยุที่ธุ์ เปี้าห้มาย แนวปีฏิิบัต่ิ แลิะแผ่นงานดำ้านบรรษัที่ภิบาลิแลิะการกำากับดำ้แลิกิจการที่่�ดำ่ โดำยม ่
การนำาเสนอแผ่นงานแลิะการต่ิดำต่ามต่่อคณ์ะกรรมการบริษัที่

ระดำับดำ่เลิิศ ไดำ้รับการจัดำอันดำับ CG Score ปีระจำาปีี 2563 จากโครงการสำารวจการกำากับดำ้แลิกิจการบริษัที่จดำที่ะเบ่ยนไที่ย 
(Corporate Governance Report of Thai Listed Company :CGR) โดำยการปีระเมินของสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัที่ไที่ย

    ผู้ลิการดำาเนิื้นื้งานื้ด�านื้การกำากับด้แลิกิจการท่�ด่ ปี 2563

การส้�อสารหลัิกการกำากับ

ด้แลิกิจการท่�ด่

เพ่�อให้้เกิดำการรับร้้แลิะสร้างความเขา้ใจในการ
ดำำาเนินธุุรกิจของบริษัที่ภายใต้่ห้ลิักการกำากับ
ดำ้แลิกิจการที่่�ดำ่ บริษัที่ได้ำม่การส่�อสารแลิะจัดำ       
ฝ่ึกอบรมให้้ความร้้แก่พนักงานเก่�ยวกับ
นโยบายแลิะแนวที่างปีฏิิบัติ่ภายใต้่ห้ลัิกการ
กำากบัดำแ้ลิกจิการท่ี่�ดำแ่ลิะการต่อ่ต่า้นการที่จุรติ่
คอร์รัปีชัั้นอย่างต่่อเน่�อง โดำยการเผ่ยแพร่
บที่ความต่่างๆ ที่่�เก่�ยวข้อง ผ่่านระบบการส่�อสาร
ภายในองค์กร เชั้น่ อเ่มลิ บอร์ดำปีระชั้าสัมพันธ์ุ
แลิะผ่่านกิจกรรมต่่างๆ นอกจากน่� พนักงาน  
ที่กุระดำบัจะได้ำรบัฟังการบรรยายเร่�องแนวปีฏิิบติั่
ในการต่่อต้่านการทีุ่จริต่คอร์รัปีชั้ันในการ
ปีฐมนเิที่ศพนักงานให้ม่
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บรษิทัี่ฯ ให้้ความสำาคญัต่อ่การบรหิ้ารจดัำการความเส่�ยงที่กุขั�นต่อนการ

ดำำาเนินงานที่ั�วที่ั�งองค์กรต่ั�งแต่่การวางกลิยุที่ธ์ุ การปีฏิิบัต่ิงานแลิะ         

การลิงทีุ่นให้ม่ๆ รวมถ้งการสร้างความต่ระห้นักร้้แลิะปีระสิที่ธุิภาพ         

ในการบริห้ารจัดำการความเส่�ยง เพ่�อนำาไปีส้่การสร้างม้ลิค่าเพิ�มแก่

องค์กรแลิะผ่้้ม่ส่วนได้ำส่วนเส่ย โดำยที่ำาการปีระเมินความเส่�ยงที่่�สำาคัญ

เปี็นปีระจำาทีุ่กปีี เพ่�อให้้องค์กรสามารถปีรับต่ัวไดำ้อย่างรวดำเร็วรองรับ

การเปีลิ่�ยนแปีลิงแลิะปีัจจัยความเส่�ยงต่่างๆ ที่่�ม่ความซึ่ับซึ่้อนแลิะ

รุนแรง      

การบริหารคุวามเส่�ยง

    นื้โยบายการดำาเนิื้นื้งานื้

1.  บริษัที่ฯ กำาห้นดำให้้แต่่ลิะห้น่วยงานดำำาเนินการปีระเมินความเส่�ยง

ของห้น่วยงาน แลิะมม่าต่รการให้พ้นักงานที่่�เป็ีนเจ้าของความเส่�ยง

ดำังกล่ิาวดำำาเนินการลิดำความเส่�ยงเห้ล่ิานั�นให้้ลิดำลิงห้ร่อห้มดำไปี      

ถ้าไม่สามารถที่ำาให้้ห้มดำไปีได้ำ ก็อาจจะที่ำาให้้ความเส่�ยงลิดำลิงไปี

อย้่ในระดำับที่่�บริษัที่ฯ ยอมรับความเส่�ยงดำังกลิ่าวไดำ้ โดำยม่ต่ัวชั้่�วัดำ

กำาห้นดำไว้ในความเส่�ยงต่่างๆ

2.  บริษัที่ฯ ม่นโยบายท่ี่�จะให้้พนักงานทีุ่กคนในองค์กรม่ส่วนร่วมใน

ความเส่�ยงของห้น่วยงานที่่�ต่นรับผ่ิดำชั้อบ โดำยบริษัที่ฯ จะม่การ

อบรมแลิะพัฒนาให้้ความร้้แก่พนักงานในทีุ่กระดำับชั้ั�น

3.  บริษัที่ฯ ม่การปีระเมินความเส่�ยงในระดำับต่่างๆ ทีุ่กปีี ห้ร่ออาจ

กำาห้นดำเป็ีนวาระพิเศษ เพ่�อให้ก้ารบรหิ้ารความเส่�ยงเปีน็เห้ต่กุารณ์์

ปีัจจุบัน ถ้าม่ปีัญห้าใดำเกิดำข้�นจะไดำ้สามารถแก้ไขไดำ้ที่ันที่่วงที่่

การบริหารคุวามเส่�ยง 

ต่ลิอดำระยะเวลิาการดำำาเนินธุุรกิจ บริษัที่ฯ ไดำ้นำากรอบการบริห้ารความ

เส่�ยงเข้ามาปีระยุกต่์ใช้ั้ภายในองค์กร โดำยการนำามาต่รฐานสากลิ 

COSO ERM 2017 (COSO Enterprise Risk Management) เข้ามา

ใชั้ก้ำาห้นดำแนวที่างในการบริห้ารจัดำการ โดำยมวั่ต่ถุปีระสงค์เพ่�อป้ีองกัน

แลิะลิดำผ่ลิกระที่บจากความเส่�ยงต่่างๆ ที่่�อาจที่ำาให้้องค์กรไม่บรรลุิ

วัต่ถุปีระสงค์ต่ามที่่�ต่ั�งเปี้าห้มายไว้ เพ่�อสร้างความเชั้่�อมั�นให้้กับผ้้่ม ่     

ส่วนไดำ้ส่วนเส่ยว่า บริษัที่ฯ จะสามารถดำำาเนินธุุรกิจภายใต่้สภาวะ

แวดำล้ิอมที่่�มก่ารเปีล่ิ�ยนแปีลิงอย่างต่อ่เน่�องแลิะรวดำเร็วในปัีจจบุนั โดำย

คณ์ะกรรมการบริษัที่ ผ่้้บริห้าร พนักงาน แลิะบริษัที่ร่วมทีุ่น ม่ส่วนร่วม

การบริหารคุวามเส่�ยงแลิะคุวามต่อเน้ื้�องทางธุุรกิจ

ในการดำำาเนินงานต่ามระบบการบริห้ารความเส่�ยงท่ี่�เปี็นมาต่รฐาน 

กระบวนการวางแผ่นยทุี่ธุศาสต่รอ์งคก์ร ควบค้ก่บัการดำแ้ลิสิ�งแวดำลิอ้ม

แลิะรับผ่ิดำชั้อบต่่อสังคม โดำยม่คณ์ะกรรมการบริห้ารความเส่�ยงแลิะ

บรรษัที่ภิบาลิกำากับดำ้แลิอย่างต่่อเน่�อง เพ่�อให้้บรรลิุผ่ลิต่ามเปี้าห้มาย

ที่างธุุรกิจร่วมกันต่ามโครงสร้างการบริห้ารความเส่�ยง  

โคุรงสร�างการบริหารคุวามเส่�ยง  

ฝ่่ายจัดำการที่ำาห้น้าที่่�ผ่ลิักดำันแผ่นการดำำาเนินงานต่่างๆ สามารถปีฎิบัต่ิ

ไดำแ้ลิะเกดิำผ่ลิสำาเรจ็ โดำยแต่ล่ิะฝ่า่ยงานจะต่อ้งเสนอแผ่นการปีฏิิบตั่งิาน

แลิะรายงานผ่ลิในทีุ่กไต่รมาส เพ่�อรายงานต่่อคณ์ะเจ้าห้น้าท่ี่�บริห้าร

ความเส่�ยง (Risk Management Officer : RMO) แลิะสรุปีรายงาน

ปีระชั้มุความเส่�ยงในแต่ล่ิะไต่รมาส เพ่�อนำาไปีรายงานต่อ่คณ์ะกรรมการ

บรหิ้ารความเส่�ยงแลิะบรรษทัี่ภบิาลิ แลิะปีระธุานคณ์ะกรรมการบรหิ้าร

ความเส่�ยงแลิะบรรษัที่ภิบาลิจะรายงานผ่ลิการดำำาเนินงานต่่อ                

คณ์ะกรรมการบริษัที่ทีุ่กไต่รมาส ห้ร่อ กรณ่์ที่่�ม่การเปีลิ่�ยนแปีลิงใน       

ดำา้นการเมอ่ง เศรษฐกิจ แลิะสงัคม บริษทัี่ฯ จะต่อ้งมก่ารที่บที่วนตั่วเอง

อย่้เสมอ เพ่�อนำาไปีส้่การสร้างม้ลิค่าเพิ�มแก่บริษัที่ฯ แลิะผ้้่ม่ส่วนไดำ้        

สว่นเสย่ทุี่กภาคส่วน แลิะรองรับการเปีล่ิ�ยนแปีลิงแลิะปัีจจยัความเส่�ยง

ต่่างๆ ท่ี่�ม่ความซึ่ับซึ่้อนแลิะรุนแรงมากข้�น บริษัที่ฯไดำ้ม่การกำาห้นดำ

โครงสร้างการบริห้ารความเส่�ยงไว้ต่ามห้น้า 15 แลิะม่คณ์ะกรรมการ

บริห้ารความเส่�ยงแลิะบรรษัที่ภิบาลิ ปีระกอบด้ำวยกรรมการ จำานวน            

5 ที่่าน ต่ามห้น้า 34 

บริษัที่ฯ ม่คณ์ะเจ้าห้น้าท่ี่�บริห้ารความเส่�ยงซ้ึ่�งม่กรรมการผ้้่จัดำการเปี็น

ปีระธุานที่ำาห้น้าท่ี่�กำาห้นดำโครงสร้างแลิะผ่้้รับผ่ิดำชั้อบ พิจารณ์าแลิะ

อนมุตั่นิโยบาย กลิยุที่ธุ ์กรอบการบริห้ารความเส่�ยง แลิะแผ่นการจัดำการ

ความเส่�ยง รวมทัี่�งที่บที่วนความเส่�ยงแลิะต่ิดำต่ามความเส่�ยงทัี่�วทัี่�ง

องค์กร บริษัที่ฯ ไดำ้กำาห้นดำกระบวนการบริห้ารความเส่�ยงไว้ 5 ขั�นต่อน 

ดำังน่�

ระบุ
ความเสี่ยง

ประเมิน
ความเสี่ยง
และโอกาส

กำหนด
มาตรการ
จัดการ 

รายงานและ
เฝาติดตาม 

สรางความ
ตระหนัก

และสื่อสาร 
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ในปีี 2563 บริษัที่ฯ ได้ำที่บที่วนที่ะเบ่ยนความเส่�ยงองค์กรแลิะปีรับปีรุงรายการความเส่�ยงที่่�เกิดำข้�นจากสภาพแวดำล้ิอมที่ั�งภายในแลิะภายนอกให้้
เปี็นปีัจจุบันเพราะเห้ตุ่การณ์์ต่่างๆ ม่การเปีลิ่�ยนแปีลิงต่ลิอดำเวลิา บริษัที่ฯ ไดำ้ดำำาเนินการบริห้ารจัดำการความเส่�ยงองค์กรต่ามกรอบงานการบริห้าร
ความเส่�ยงแลิะกลิยุที่ธุ์ต่่างๆ ให้้ความเส่�ยงในแต่่ลิะเร่�องสามารถลิดำความเส่�ยงจากความเส่�ยงส้งมากเปี็นความเส่�ยงน้อย แลิะสามารถดำำาเนินการ
ให้้ระดำับความเส่�ยงลิดำลิงจนบริษัที่ฯ ยอมรับความเส่�ยงต่่างๆ ไดำ้โดำยแบ่งออกเปี็น 3 ดำ้าน ปีระกอบดำ้วย 1) ความเส่�ยงดำ้านเศรษฐกิจ 2) ความเส่�ยง
ดำ้านสังคมแลิะสิ�งแวดำลิ้อม แลิะ 3) ความเส่�ยงที่่�เกิดำข้�นให้ม่ (Emerging Risk) โดำยการจัดำที่ำาที่ะเบ่ยนความเส่�ยงที่่�ปีระกอบดำ้วยรายการความเส่�ยง
แลิะม่มาต่รการควบคุมความเส่�ยง ต่ิดำต่ามผ่ลิการดำำาเนินการจัดำการความเส่�ยงต่ามแผ่นงานที่่�ได้ำจัดำที่ำาไว้อย่างต่่อเน่�อง บริษัที่ฯ ได้ำกำาห้นดำการ
บริห้ารจัดำการความเส่�ยงขององค์กรไว้ต่ามต่าราง ดำังน่� 

การบริหารคุวามเส่�ยงองค์ุกร

1. คุวามเส่�ยงด�านื้เศรษฐกิจ

คุวามเส่�ยง ประเด็นื้ มาตรการลิดคุวามเส่�ยง

1. ความเส่�ยง
    ดำ้านกลิยุที่ธุ์ 

ปีริมาณ์การจ่ายนำ�าปีระปีาไม่เปี็นไปีต่าม
แผ่นธุุรกิจของบริษัที่ฯ 

 •สนับสนุนการเพิ�มยอดำขายนำ�าปีระปีาของ กปีภ. ไปียังพ่�นที่่�ศักยภาพ
ห้ร่อพ่�นที่่�ขยายเขต่บริการในพ่�นที่่�ให้้บริการต่ามสัญญาฯ
 •ต่ิดำต่ามความเคลิ่�อนไห้วของผ่้้ผ่ลิิต่นำ�าปีระปีารายอ่�นที่ั�งภาครัฐ แลิะ 
ภาคเอกชั้นที่่�อาจส่งผ่ลิกระที่บต่่อปีรมิาณ์การจ่ายนำ�าปีระปีาของบริษทัี่ฯ  
ที่ั�งในปีัจจุบันแลิะอนาคต่
 •ต่ิดำต่ามการบริห้ารจัดำการนำ�าส้ญเส่ยในพ่�นที่่�ให้้บริการของบริษัที่ฯ
 •ต่ดิำต่ามแลิะวิเคราะห์้ความผ่ดิำปีกต่ขิองปีรมิาณ์การจ่ายนำ�าปีระปีาของ 
บริษัที่ฯ
 •บรหิ้ารการจดัำการในการดำแ้ลิเคร่�องจกัร อปุีกรณ์์ห้ลัิก แลิะระบบไฟฟ้า 
พร้อมที่ั�งกำาห้นดำแนวที่างแก้ไขแลิะปี้องกัน

2. ความเส่�ยง
    ดำ้านการเงิน

การเพิ�มธุุรกิจให้ม่ดำ้านนำ�า พลิังงาน  
แลิะสิ�งแวดำลิ้อม

 •การต่ดิำต่ามข้อมล้ิข่าวสาร แลิะความเคลิ่�อนไห้วในธุุรกิจท่ี่�เก่�ยวเน่�องกับ
บรษิทัี่ฯ ที่ั�งภายในปีระเที่ศแลิะต่่างปีระเที่ศ รวมถ้งกฎห้มายของภาครัฐ 
ที่่�ม่การเปีลิ่�ยนแปีลิง
 •ดำำาเนินการศ้กษาแลิะพัฒนาโครงการลิงทีุ่นในธุุรกิจสาธุารณ์้ปีโภค  
ต่ามนโยบายแลิะแผ่นการลิงทีุ่นของภาครัฐ แลิะแสวงห้าพันธุมิต่ร

คุวามเส่�ยง ประเด็นื้ มาตรการลิดคุวามเส่�ยง

1. ความเส่�ยง 
    ดำ้านบุคลิากร

 •การบริห้ารที่รัพยากรบุคคลิให้้รองรับ 
การขยายธุุรกิจของบริษัที่ฯ 
 •ความเส่�ยงจากการลิะเมิดำสิที่ธุิมนุษยชั้น 

 •จัดำที่ำาแผ่นพัฒนาความร้้ ค่าต่อบแที่นสำาห้รับพนักงานที่่�ม่ศักยภาพส้ง 
(Hign Potential) ให้้ม่ความแต่กต่่างจากพนักงานที่ั�วไปี
 •ปีฏิบิตั่ติ่ามกฎห้มายความปีลิอดำภยั อาชั้ว่อนามยั แลิะสภาพแวดำล้ิอม 
ในการที่ำางานแก่พนักงานแลิะผ่้้รับเห้มา
 •ปีระเมินดำ้าน ESG กับค้่ค้ารายสำาคัญ
 •ม่การส่�อสารไปียังลิ้กค้าแลิะชัุ้มชั้นก่อนปีิดำซึ่่อมบำารุงแลิะเริ�มกลิับมา 
ดำำาเนินการ 
 •ม่กลิไกรับเร่�องร้องเร่ยนจากลิ้กค้าแลิะรับปีระกันความเส่ยห้ายจาก
การดำำาเนินงานของบริษัที่ฯ 

2. คุวามเส่�ยงด�านื้สังคุมแลิะสิ�งแวดลิ�อม
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คุวามเส่�ยง ประเด็นื้ มาตรการลิดคุวามเส่�ยง

1. ความเส่�ยงจากการ

เปีลิ่�ยนแปีลิงสภาพ

ภ้มิอากาศ

 •ปีัญห้าจากอุที่กภัยห้ร่อภัยแลิ้งในพ่�นที่่�

บริการ ส่งผ่ลิกระที่บต่่อปีริมาณ์การผ่ลิิต่

แลิะจำาห้น่ายนำ�าปีระปีาต่ำ�ากว่าเปี้าห้มาย

ที่่�กำาห้นดำ 

 •ต่ิดำต่ามข่าวสารแลิะปีระสานงานกับห้น่วยงานที่่�เก่�ยวข้องอย่างใกลิ้

ชั้ิดำ อาที่ิเชั้่น กรมที่รัพยากรนำ�า กรมชั้ลิปีระที่าน สำานักงานสิ�งแวดำลิ้อม

ภาคที่่� 5 การปีระปีานครห้ลิวง การปีระปีาส่วนภ้มิภาค แลิะห้น่วยงาน 

สิ�งแวดำลิ้อมในพ่�นที่่� เปี็นต่้น 

2. ความเส่�ยงจาก 

การเปีลิ่�ยนแปีลิง 

ข้อกฎห้มายที่่� 

เก่�ยวข้อง

 •พระราชั้บัญญัต่ิที่รัพยากรนำ�าที่่�ม่การ 

จัดำเก็บค่านำ�าดำิบของกรมที่รัพยากรนำ�า  

ส่งผ่ลิให้้ต่้นทีุ่นในการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา 

เพิ�มส้งข้�น 

 •ต่ิดำต่ามข้อม้ลิการจัดำเก็บค่านำ�าดำิบจากกรมที่รัพยากรนำ�าอย่างใกลิ้ชั้ิดำ

 •จดัำที่ำาแผ่นบรหิ้ารจดัำการต้่นที่นุการดำำาเนินธุุรกิจของบรษิทัี่ฯ ในอนาคต่

3. ความเส่�ยงจาก 

เชั้่�อโรคที่่�เกดิำข้�นให้ม่

 

 •เชั้่�อไวรัสโคโรนาเปี็นเชั้่�อโรคที่่�เกิดำข้�นให้ม่ 

ปีัจจุบันยังไม่ม่วัคซึ่่นปี้องกัน ส่งผ่ลิต่่อ

พฤต่ิกรรมของมนุษย์แลิะส่งผ่ลิกระที่บ

ต่่อปีริมาณ์การใชั้้สินค้าแลิะบริการ  

 •ปีระกาศใชั้้แผ่น BCP เร่�อง “มาต่รการปี้องกันการต่ิดำเชั้่�อไวรัส 

COVID-19”  เพ่�อนำามาใชั้้ในการปีฏิิบัต่ิงาน

 •ปีฏิิบัต่ิต่ามมาต่รการปี้องกันการแพร่ระบาดำของ COVID-19  

อย่างเคร่งครัดำ 

 •จัดำสรรงบปีระมาณ์ แลิะที่รัพยากรที่่�จำาเปี็นในการปี้องกันการ 

แพร่ระบาดำของ COVID-19 แก่พนักงานแลิะผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ย 

 •ส่�อสารแลิะปีระชั้าสัมพันธุ์ข้อม้ลิการปี้องกันการแพร่ระบาดำของ 

COVID-19 แก่ผ่้้เก่�ยวข้องอย่างต่่อเน่�อง

3. คุวามเส่�ยงท่�เกิดข้�นื้ใหม่ 

คุวามเส่�ยง ประเด็นื้ มาตรการลิดคุวามเส่�ยง

2. ความเส่�ยง 

    ดำ้านชัุ้มชั้น

 •การร้องเร่ยนจากชัุ้มชั้นจากผ่ลิกระที่บที่่� 

ไดำ้รับจากการดำำาเนินธุุรกิจของบริษัที่ฯ 

 •ลิงพ่�นที่่�รับฟังปีัญห้าแลิะความต่้องการของชัุ้มชั้น 

 •จัดำที่ำาโครงการดำ้านความรับผ่ิดำชั้อบต่่อสังคมร่วมกับชัุ้มชั้น

3. ความเส่�ยง 

    ดำ้านสิ�งแวดำลิ้อม

 •นำ�าดิำบในแม่นำ�าท่ี่าจ่นแลิะแม่นำ�าเจ้าพระยา 

ม่คุณ์ภาพต่ำ�าแลิะปีริมาณ์ไม่เพ่ยงพอ

 •คลิอร่นรั�วไห้ลิในขั�นต่อนการขนส่งห้ร่อ 

การจ่ายคลิอร่น ส่งผ่ลิให้้ผ่้้ปีฏิิบัต่ิงาน

แลิะชั้มุชั้นใกล้ิเคย่งได้ำรบัอนัต่รายจาก

การสด้ำดำม

 •ของเส่ย (ต่ะกอน) จากกระบวนการผ่ลิิต่ 

นำ�าปีระปีาส่งผ่ลิกระที่บต่่อชัุ้มชั้นแลิะ 

สิ�งแวดำลิ้อม

 •ปีกปี้องดำ้แลิแลิะเฝ่้าระวังแห้ลิ่งนำ�าดำิบร่วมกับห้น่วยงานภาครัฐแลิะ

เอกชั้นที่่�เก่�ยวข้อง

 •การนำานำ�าเห้ลิ่อที่ิ�งเข้าส้่กระบวนการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาให้ม่

 •ควบคมุการขนส่งแลิะจ่ายคลิอรน่ต่ามมาต่รการความปีลิอดำภัยแลิะ

กฎห้มายที่่�กำาห้นดำ

 •กำาจัดำของเส่ยต่ามข้อกำาห้นดำของกรมโรงงานอุต่สาห้กรรม

 •นำาผ่ลิิต่ภัณ์ฑ์์ที่่�ไดำ้จากการวิจัยของเส่ย (ต่ะกอน) มาใชั้้ปีระโยชั้น์ที่าง 

ดำ้านสังคม 
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การส้�อสารระบบการบริหารจัดการ
คุวามเส่�ยง

บริษัที่ฯ ม่การส่�อสารความเข้าใจเก่�ยวกับระบบการบริห้ารจัดำการ     

ความเส่�ยงแก่พนักงานทีุ่กคนอย่างสมำ�าเสมอ ต่ั�งแต่่การปีฐมนิเที่ศ

พนักงานให้ม่ การส่�อสารผ่่านที่างจดำห้มายอิเลิ็กที่รอนิกส์ การปีระชุั้ม

พนักงานแลิะผ่้้บริห้าร ต่ลิอดำจนการกำาห้นดำให้้ความเส่�ยงเปี็นห้น้�งใน

ปีระเดำ็นท่ี่�ทุี่กห้น่วยงานต้่องพิจารณ์าระห้ว่างการวางแผ่นงานปีระจำาปีี 

เพ่�อให้้มั�นใจว่าพนกังานที่กุระดำบัได้ำรบัข้อมล้ิการบรหิ้ารจดัำการความเส่�ยง

อย่างที่ั�วถ้ง

การอบรมให�คุวามร้�

บริษัที่ฯ ดำำาเนินการจัดำอบรมภายในให้้กับพนักงานในทีุ่กระดำับชั้ั�น      

ต่ามความเห้มาะสมแลิะม่ความสอดำคลิ้องกับสถานการณ์์ปีัจจุบัน     

โดำยบริษทัี่ฯ มก่ารจัดำสรรงบปีระมาณ์สำาห้รับห้ลัิกสต้่รการฝึ่กอบรมเร่�อง

การบริห้ารความเส่�ยงอย่้ในแผ่นงานปีระจำาปี ีแลิะมก่ารส่งพนกังานไปี

อบรมภายนอกเพ่�อเปี็นการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่่อเน่�อง 

การสร�างวัฒนื้ธุรรมองค์ุกร
 

บริษัที่ฯ ปีลิ้กฝ่ังให้้พนักงานม่ความต่ระห้นักอย่้เสมอว่า งานที่่�             

ต่นเองรับผ่ิดำชั้อบม่ความเส่�ยงอย่างไรแลิะจะม่วิธุ่ลิดำความเส่�ยงไดำ้

อย่างไรบ้าง โดำยการระบคุวามเส่�ยงเห้ล่ิานั�นว่าเป็ีนความเส่�ยงระดำบัใดำ 

ห้ากความเส่�ยงนั�นส่งผ่ลิกระที่บต่่อองค์กรจะนำาความเส่�ยงนั�นเข้าที่่�

ปีระชัุ้มคณ์ะเจ้าห้น้าท่ี่�บริห้ารความเส่�ยง เพ่�อกำาห้นดำเปี็นความเส่�ยง

ระดำับองค์กรต่่อไปี แลิะรายงานการต่ิดำต่ามผ่ลิการดำำาเนินงานว่า

สามารถจัดำการความเส่�ยงเห้ลิ่านั�นให้้ห้มดำไปี ห้ร่อ ลิดำลิงอย้่ในระดำับที่่�

บริษัที่ฯ ยอมรับไดำ้ แลิะจะม่การนำาผ่ลิการดำำาเนินงานเห้ลิ่านั�นเข้าส่้     

การรายงานต่อ่คณ์ะกรรมการบรหิ้ารความเส่�ยงแลิะบรรษทัี่ภบิาลิแลิะ

คณ์ะกรรมการบริษัที่ต่ามลิำาดำับ

ค้ม่อ่การปีฏิบัิต่งิานฉบับน่� กลิา่วถ้งรายลิะเอย่ดำแนวที่างการปีฏิบัิต่แิลิะ

การควบคุมสถานการณ์์สำาห้รับเห้ตุ่การณ์์ต่่างๆ โดำยจะแสดำงลิำาดัำบ      

ขั�นต่อนต่่างๆ ที่่�พนักงานต้่องปีฏิิบตั่เิม่�อเกดิำเห้ต่กุารณ์์ข้�น ซึ่้�งค้ม่อ่ฉบับน่�

มุง่เน้นวิธุ่ปีฏิิบัต่ิ เพ่�อไม่ให้้ม่ผ่้้เส่ยชั้่วิต่ ปี้องกันความเส่ยห้าย ระงับแลิะ

ควบคุมสถานการณ์์โดำยรวม ที่ั�งน่� ในปีี 2563 ม่เห้ตุ่การณ์์วิกฤต่เกิดำข้�น

จากการแพร่ระบาดำของ COVID-19 ซ้ึ่�งบริษัที่ฯ ไดำ้บริห้ารจัดำการ

เห้ตุ่การณ์์วิกฤต่ดัำงกล่ิาวได้ำอย่างม่ปีระสิที่ธิุภาพ โดำยสามารถดำำาเนิน

ธุุรกิจไดำ้เปี็นปีกต่ิแลิะไม่ส่งผ่ลิกระที่บต่่อผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ย 

คุวามต่อเน้ื้�องทางธุุรกิจ 
 

บรษิทัี่ฯ ต่ระห้นกัถ้งความสำาคญัของการดำำาเนนิธุุรกจิอย่างต่อ่เน่�อง เพ่�อ

ไม่ให้้ส่งผ่ลิกระที่บต่่อองค์กร แลิะผ่้้ม่ส่วนได้ำส่วนเส่ย บริษัที่ฯ จ้งม ่ 

นโยบายจดัำการกบัความเส่�ยง โดำยการจดัำที่ำาแผ่นความต่่อเน่�องที่างธุุรกจิ

เพ่�อให้ม้ั�นใจว่าเม่�อเกิดำเห้ตุ่การณ์์ไม่คาดำคิดำ บริษทัี่ฯ จะสามารถฟื�นคน่

ธุุรกิจไดำ้อย่างรวดำเร็ว รวมถ้งลิดำผ่ลิกระที่บต่่างๆ ที่่�เกิดำข้�นให้้น้อยที่่�สุดำ

บรษิทัี่ฯ ได้ำจดัำที่ำาค้ม่อ่การปีฏิิบตั่งิานชั้่�อ “การจัดำการเห้ต่กุารณ์์ (Incident 

Management Manual)” โดำยม่วัต่ถุปีระสงค์เพ่�อที่ำาให้้การปีฏิิบัต่ิงาน

กลัิบค่นส่้สภาวะปีกต่ิอย่างม่ปีระสิที่ธุิภาพ โดำยอย่้ภายใต่้การควบคุม

แลิะความรับผ่ิดำชั้อบต่ามโครงสร้างการจัดำการเห้ตุ่การณ์์ด้ำวย

กระบวนการท่ี่�รวดำเร็วเห้มาะสมต่ามสถานการณ์์โดำยแบ่งความรุนแรง

ออกเปี็น 4 ระดำับ ดำังน่� 

เหตุการณเพื่อทราบ

เหตุการณ
ผิดปกติเบื้องตน

เหตุการณ
ฉุกเฉินรุนแรง

เหตุการณ
ว�กฤต
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คุวามเส่�ยงจากกิจกรรมหลิักของกระบวนื้การผู้ลิิตนื้ำ�าประปา

กิจกรรมหลิัก ประเด็นื้ การจัดการ 

การส้บนำ�าดำิบ  •ความร้อนจากแสงแดำดำ การพลิัดำต่กนำ�า แลิะอันต่ราย
จากเคร่�องจักรแลิะอุปีกรณ์์
 • เคร่�องจักรชั้ำารุดำเส่ยห้าย แลิะที่่อแต่ก ที่่อรั�ว
 •การใชั้้ไฟฟ้า นำ�ามันห้ลิ่อลิ่�น แลิะเส่ยงจากเคร่�องจักร

 •อบรมให้้ความร้้แลิะสวมใส่อุปีกรณ์์ปี้องกันส่วนบุคคลิ (Personal 
Protective Equipment : PPE) 
 •ต่รวจสอบแลิะที่ำาการบำารุงรักษาเชั้ิงปี้องกัน (Preventive 
Maintenance : PM) ต่ามแผ่นที่่�กำาห้นดำ

การกวนเร็ว  •สมัผ่สัสารเคม่ ความร้อนจากแสงแดำดำ การพลัิดำต่กนำ�า 
แลิะบาดำเจ็บจากการขนย้ายบรรจุภัณ์ฑ์์
 •สารเคม่ห้กรั�วไห้ลิปีนเปีื�อนนำ�า แลิะเคร่�องจักรชั้ำารุดำ
เส่ยห้าย
 •การใชั้้พลิังงานไฟฟ้าแลิะสารเคม่ส่งผ่ลิกระที่บต่่อ 
สิ�งแวดำลิ้อม 

 •อบรมให้้ความร้้แลิะสวมใส่อุปีกรณ์์ปี้องกันส่วนบุคคลิ (Personal 
Protective Equipment : PPE) 
 •ต่รวจสอบแลิะที่ำาการบำารุงรักษาเชั้ิงปี้องกัน (Preventive 
Maintenance : PM) ต่ามแผ่นที่่�กำาห้นดำ
 •จัดำที่ำาค้่ม่อการดำำาเนินการกับสิ�งปีฏิิก้ลิห้ร่อวัสดำุที่่�ไม่ใชั้้แลิ้ว

การต่กต่ะกอน  •ความร้อนจากแสงแดำดำ การพลิัดำต่กนำ�า แลิะบาดำเจ็บ
จากเชั้่อก ห้ร่อสลิิง
 • เคร่�องจักรชั้ำารุดำเส่ยห้าย
 •ต่ะกอนเห้ลิวส่งผ่ลิกระที่บต่่อสิ�งแวดำลิ้อม

 •อบรมให้้ความร้้แลิะสวมใส่อุปีกรณ์์ปี้องกันส่วนบุคคลิ (Personal 
Protective Equipment : PPE) 
 •ต่รวจสอบแลิะที่ำาการบำารุงรักษาเชั้ิงปี้องกัน (Preventive 
Maintenance : PM) ต่ามแผ่นที่่�กำาห้นดำ
 •จัดำที่ำาค้่ม่อการดำำาเนินการกับสิ�งปีฏิิก้ลิห้ร่อวัสดำุที่่�ไม่ใชั้้แลิ้ว

การกรอง  •ความร้อนจากแสงแดำดำ การพลิัดำต่กนำ�า แลิะบาดำเจ็บ
จากปีระต่้นำ�าห้น่บห้ร่อกดำที่ับ
 • เคร่�องจักรชั้ำารุดำเส่ยห้าย แลิะวัสดำุกรอง แลิะที่ราย
กรองเส่ยห้าย
 • เส่ยงจากปีระต่้นำ�าเปีิดำ ปีิดำ

 •อบรมให้้ความร้้แลิะสวมใส่อุปีกรณ์์ปี้องกันส่วนบุคคลิ (Personal 
Protective Equipment : PPE) 
 •ต่รวจสอบแลิะที่ำาการบำารุงรักษาเชั้ิงปี้องกัน (Preventive 
Maintenance : PM) ต่ามแผ่นที่่�กำาห้นดำ

การเต่ิมคลิอร่น  •สัมผ่ัสสารเคม่ บาดำเจ็บจากเคร่�องจักร ห้ร่ออุปีกรณ์์ 
แลิะบาดำเจ็บจากการขนย้ายบรรจุภัณ์ฑ์์
 •อุปีกรณ์์ระบบจ่ายคลิอร่นชั้ำารุดำเส่ยห้าย
 •ก๊าซึ่ที่่�เกิดำจากคลิอร่น

 •อบรมให้้ความร้้แลิะสวมใส่อุปีกรณ์์ปี้องกันส่วนบุคคลิ (Personal 
Protective Equipment : PPE) 
 •ต่รวจสอบแลิะที่ำาการบำารุงรักษาเชั้ิงปี้องกัน (Preventive 
Maintenance : PM) ต่ามแผ่นที่่�กำาห้นดำ
 •สวมใส่อุปีกรณ์์ชั้่วยห้ายใจ (Self Contained Breathing 
Apparatus : SCBA)

การจัดำการของเส่ย  •การจัดำการของเส่ย แลิะรถบรรทีุ่กเฉ่�ยวชั้น
 • เคร่�องร่ดำต่ะกอนชั้ำารุดำ
 •การใชั้้ไฟฟ้า สารเคม่ในการกำาจัดำต่ะกอน แลิะนำ�ามัน
จากรถบรรทีุ่ก

 •ต่รวจสอบแลิะที่ำาการบำารุงรักษาเชั้ิงปี้องกัน (Preventive 
Maintenance : PM) ต่ามแผ่นที่่�กำาห้นดำ
 •จัดำที่ำาค้่ม่อการดำำาเนินการกับสิ�งปีฏิิก้ลิห้ร่อวัสดำุที่่�ไม่ใชั้้แลิ้ว

การส้บส่งแลิะ 
การส้บจ่าย

 •ผ่ลิกระที่บจากเส่ยงดำัง แลิะบาดำเจ็บจากเคร่�องจักร
 • ป๊ัีมสบ้ส่ง ส้บจ่ายนำ�าชั้ำารดุำเส่ยห้าย ท่ี่อแต่ก แลิะท่ี่อรั�ว
 •การใชั้้ไฟฟ้า แลิะเส่ยงดำังจากเคร่�องจักร

 •อบรมให้้ความร้้แลิะสวมใส่อุปีกรณ์์ปี้องกันส่วนบุคคลิ (Personal 
Protective Equipment : PPE) 
 •ต่รวจสอบแลิะที่ำาการบำารุงรักษาเชั้ิงปี้องกัน (Preventive 
Maintenance : PM) ต่ามแผ่นที่่�กำาห้นดำ

บริษัที่ฯ ไดำ้ที่ำาการวิเคราะห้์ความเส่�ยงจากกิจกรรมห้ลิักของกระบวนการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาท่ี่�อาจจะส่งผ่ลิกระที่บต่่อองค์กรแลิะผ้้่ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ยไว้

ต่ามต่าราง ดำังน่�
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บริษัที่ฯ ต่ระห้นักถ้งความสำาคัญของการป้ีองกันการแพร่ระบาดำจาก COVID-19 เพ่�อไม่ให้้ส่งผ่ลิกระที่บต่่อ

การดำำาเนินธุุรกิจแลิะผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ย บริษัที่ฯ ไดำ้กำาห้นดำแนวที่างในการบริห้ารธุุรกิจในภาวะวิกฤต่                   

5 แนวที่าง ดำังน่� 

การบริหารจัดการภาวะวิกฤตจากสถืานื้การณ์ 

COVID-19

 •  ปีระกาศใชั้้แผ่น BCP (Business Continuity Plan)  
เร่�อง “มาต่รการปี้องกันการต่ิดำเชั้่�อไวรัส COVID-19”  
เพ่�อนำามาใชั้้ในการปีฏิิบัต่ิงาน 

 •  จัดำสถานที่่�ที่ำางานแลิะพนักงานออกเป็ีน 2 ชัุ้ดำ  
 •  แยกสถานที่่�ที่ำางานเพ่�อลิดำความเส่�ยงในการต่ิดำเชั้่�อ
 •  ต่ิดำต่ามสถานการณ์์ที่างธุุรกิจกับลิ้กค้าอย่างใกลิ้ชั้ิดำ

1. การตอบสนื้องต่อเหตุการณ์ท่�เกิดข้�นื้อย่างฉับพลัินื้

 •  ปีรับปีรุงโปีรแกรมคอมพิวเต่อร์ เพ่�อรองรับการที่ำางาน  
ที่่�บ้าน (Work From Home) แลิะระบบออนไลิน์

 •  พ่นฆ่่าเชั้่�อโรคสถานที่่�ที่ำางาน
 •  คัดำกรองผ่้้ผ่่านเข้าออกพ่�นที่่�ปีฏิิบัต่ิงาน
 •  จัดำเต่ร่ยมที่รัพยากรที่่�จำาเปี็นแก่พนักงาน
 •  ให้้การสนับสนุนที่รัพยากรที่่�จำาเปี็นแก่ลิ้กค้า

ตอบสนองตอเหตุการณ

    ที่เกิดข�้นอยางฉับพลัน

แผนบร�หาร

จัดการเมื่อเกิด

ภาวะว�กฤต

แผนธุรกิจ

เพื่อกลับ

สูภาวะปกติ

แผนกอบกูธุรกิจ

ใหสามารถดำเนิน

ตอไปได

แผนบร�หาร

จัดการเมื่อเกิด

ภาวะว�กฤต

1.

2.5.

3.4.
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 •  จัดำที่ำาแผ่นการส่�อสารที่ั�งภายในแลิะภายนอกองค์กร 
 •  เพิ�มอัต่ราการเต่ิมคลิอร่นในนำ�าปีระปีาเพ่�อรักษาปีริมาณ์    

คลิอร่นอิสระคงเห้ลิ่อมากกว่า 0.8 มิลิลิิกรัมต่่อลิิต่ร 
 •  ปีฏิิบัต่ิต่ามคำาแนะนำาขององค์การอนามัยโลิกเก่�ยวกับการฆ่่าเชั้่�อ

โรคในนำ�าปีระปีา   
 •  เลิ่�อนปีระชัุ้มสามัญผ่้้ถ่อหุ้้นจากเดำ่อนเมษายน 2563 เปี็น  

เดำ่อนกรกฎาคม 2563     
 •  ปีระชัุ้มออนไลิน์ เพ่�อลิดำโอกาสการแพร่ระบาดำของ COVID-19  

 •  ย้ายสถานที่่�ที่ำางานแลิะพนักงานกลิับส้่ที่่�เดำิม  
 •  จัดำปีระชัุ้มสามัญผ่้้ถ่อหุ้้นในวันที่่� 30 กรกฎาคม 2563 โดำย

กำาห้นดำมาต่รการปี้องกันการแพร่ระบาดำของ COVID-19  
อย่างเข้มงวดำ

 •  จัดำให้้ผ่้้ถ่อหุ้้นสามารถมอบฉันที่ะให้้กรรมการอิสระ เข้าร่วม
ปีระชัุ้มแที่นการมาปีระชัุ้มดำ้วยต่นเอง 

 •  ที่บที่วนเปี้าห้มายแลิะแผ่นการดำำาเนินงานในระยะสั�น  
(ปีี 2563-2564) ให้้สอดำคลิ้องกับสถานการณ์์ 

 •  ต่ิดำต่ามปีริมาณ์นำ�าปีระปีาที่่�จำาห้น่ายแก่การปีระปีาส่วนภ้มิภาค  
(ลิ้กค้า) ที่ั�งภาคครัวเร่อน พาณ์ิชั้ยกรรม แลิะอุต่สาห้กรรมอย่าง
ต่่อเน่�อง       

 •  ต่ิดำต่ามปีริมาณ์นำ�าปีระปีาที่่�จำาห้น่ายแก่ลิ้กค้า ที่ั�งภาคครัวเร่อน 
พาณ์ิชั้ยกรรม แลิะอุต่สาห้กรรมอย่างต่่อเน่�อง  

 •  ปีระเมินความสามารถในการชั้ำาระห้น่�ของลิ้กค้า 
 •  นำาปีระเดำ็นการควบคุมการแพร่ระบาดำของ COVID-19 เข้าส้ ่

การปีระชัุ้มคณ์ะเจ้าห้น้าที่่�บริห้ารความเส่�ยง ครั�งที่่� 2/2563   

2. แผู้นื้บริหารจัดการเม้�อเกิดภาวะวิกฤต

5. แผู้นื้ธุุรกิจเพ้�อกลัิบส่้ภาวะปกติ

4. แผู้นื้ฟ้ื้�นื้ฟ้ื้กระบวนื้การทางธุุรกิจ

3. แผู้นื้กอบก้�ธุุรกิจให�สามารถืดำาเนิื้นื้ต่อไปได�

 •  สำารองสารเคม่ที่่�ใชั้้ในกระบวนการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา  
เพิ�มข้�น ร้อยลิะ 20

 •  ระเบ่ยบการวางบิลิแลิะรับเชั้็คให้ม่ เพ่�อลิดำโอกาสในการต่ิดำต่่อ
สัมผ่ัสกับค้่ค้า 

 •  ที่ำาปีระกันภัย COVID-19 แก่พนักงาน   
 •  จัดำเต่ร่ยมค่าใชั้้จ่ายรองรับผ่ลิกระที่บจากการแพร่ระบาดำของ 

COVID-19   

 •  จัดำให้้ม่ระบบ AGM Private live streaming ให้้ผ่้้ถ่อหุ้้นสามารถ
รับชั้มการถ่ายที่อดำสดำการปีระชัุ้มผ่่านที่างออนไลิน์ โดำยไม่ต่้อง
มาปีระชัุ้ม               

 •  ปีระเมินผ่ลิกระที่บที่่�เกิดำข้�น เพ่�อปีรับปีรุงแผ่นการบริห้ารความ
เส่�ยงของบริษัที่ฯ ให้้สอดำคลิ้องกับสถานการณ์์ปีัจจุบัน     

 •  จัดำที่ำาโครงการเพิ�มยอดำจ่ายนำ�าปีระปีาร่วมกับลิ้กค้า ในการเพิ�ม
แรงดำันแลิะขยายเขต่การจ่ายนำ�าปีระปีา

 •  ให้้ความชั้่วยเห้ลิ่องบปีระมาณ์ จัดำสรรที่รัพยากรที่่�จำาเปี็นต่่อผ่้้ม่
ส่วนไดำ้ส่วนเส่ยที่่�ไดำ้รับผ่ลิกระที่บจากการแพร่ระบาดำของ 
COVID-19

 •  ให้้ลิ้กค้าชั้ำาระค่านำ�าปีระปีาต่ามปีริมาณ์ที่่�ใชั้้จริง โดำยไม่ม่ปีริมาณ์
ขั�นต่ำ�าที่่�ระบุต่ามสัญญา (เริ�มเดำ่อนเมษายน ถ้ง เดำ่อนมิถุนายน 
2563)

 •  ขยายเวลิาการชั้ำาระค่านำ�าปีระปีาจากกำาห้นดำเดำิมที่่�ระบุในสัญญา
ออกไปีเปี็นระยะเวลิา 2 เดำ่อน นับจากวันที่่�ระบุในใบแจ้งห้น่�โดำย
ไม่คิดำดำอกเบ่�ย
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การบริห้ารจัดำการห้่วงโซึ่่อุปีที่านถ่อเปี็นห้น้�งในกลิยุที่ธุ์สำาคัญในการ

ดำำาเนนิธุุรกจิอย่างยั�งย่นที่่�จะชั้ว่ยให้เ้กดิำปีระสทิี่ธิุภาพในการจัดำห้าสนิคา้

ห้ร่อบริการท่ี่�ม่คุณ์ภาพ ที่ันเวลิา แลิะคุ้มค่าในเชั้ิงเศรษฐศาสต่ร์ที่ั�ง         

งบปีระมาณ์แลิะการใชั้ท้ี่รพัยากรในการดำำาเนนิงานของบรษิทัี่ฯ โดำยการ

บรหิ้ารความเส่�ยงของค้ค้่าแลิะการจดัำซึ่่�อเชั้งิกลิยุที่ธ์ุแลิะการจดัำซึ่่�อที่่�เปีน็

มติ่รต่่อสิ�งแวดำลิอ้ม (Green Procurement)  ภายใต้่ห้ลิกัการดำำาเนนิงาน

ท่ี่�ม่ห้ลิักธุรรมาภิบาลิ การต่่อต่้านทีุ่จริต่คอร์รัปีชั้ัน การดำ้แลิแรงงาน 

ความปีลิอดำภัย สังคม แลิะสิ�งแวดำลิ้อม      

    นื้โยบายการดำาเนิื้นื้งานื้

1.  การจัดำซึ่่�อจัดำจ้างสินค้าแลิะบริการ ต่้องดำำาเนินการด้ำวยความ

ซึ่่�อสัต่ย์ สุจริต่ เปี็นธุรรม แลิะสามารถต่รวจสอบไดำ้ เพ่�อให้้การ

บรหิ้ารจดัำการดำา้นการคดัำกรอง แลิะต่รวจสอบค้ค่า้ มค่วามถก้ต่อ้ง

โปีร่งใสต่ามห้ลัิกบรรษัที่ภิบาลิแลิะการกำากับดำ้แลิกิจการที่่�ดำ่ โดำย

มก่ารดำำาเนินงานที่่�สอดำคล้ิองกบักฎห้มายที่่�เก่�ยวข้องในการคดัำกรอง

ค้่ค้า เพ่�อดำำาเนินกิจกรรมกับองค์กร

    เป้าหมายการดำาเนิื้นื้งานื้ ปี 2563

การรับสินื้คุ�า

เป้าหุ้มายการีรัีบสิันค�าได�ทันเวลัาตามที�ได�ตกลังกับ

ผู้้�ซ่ิ�อแลัะผู้้�ขาย หุ้ร่ีอตามวันที�รีะบ้ในใบสัั�งซ่ิ�อ

ไม่น�อยกว่ารี�อยลัะ

คุวบคุุมปริมาณการสำารองสารเคุม่ (สารส�มนื้ำ�า)

การบริหารจัดการห่วงโซ่ีอุปทานื้

90
633.60

580.80

506.88

300.80

2.  การจัดำซึ่่�อจัดำจ้างสินค้าแลิะบริการ ต่้องปีฏิิบัต่ิต่ามนโยบาย 

คุณ์ภาพ สิ�งแวดำลิ้อม อาชั้่วอนามัย แลิะความปีลิอดำภัยในการ

ที่ำางานของบริษัที่ฯ 

3.  การจัดำซึ่่�อจัดำจ้างสินค้าแลิะบริการ ม่ห้ลัิกเกณ์ฑ์์แลิะขั�นต่อน            

ที่่�ชั้ัดำเจนโดำยให้้เปี็นไปีต่ามกฎห้มายแลิะกฎระเบ่ยบของสังคม

4.  การจัดำซึ่่�อจัดำห้าพัสดำุร่วมกัน กระที่ำาเพ่�อปีระโยชั้น์ส้งสุดำต่่อ          

กลิุ่มบริษัที่ที่่ที่่ดำับบลิิว

5.  ร่วมสนับสนุนการจัดำซึ่่�อจัดำจ้างสินค้าแลิะบริการท่ี่�เปี็นมิต่รกับ        

สิ�งแวดำลิ้อม (Green Procurement)

6.  เสริมสร้างแลิะรักษาความสัมพันธ์ุกับค้่ค้า ผ่้้ม่ส่วนได้ำส่วนเส่ย     

เพ่�อการพัฒนาธุุรกิจของบริษัที่ฯ

โรงผู้ลิิตนื้ำ�าประปาบางเลินื้ 

ควบค้มปริีมาณัส้ังส้ัด (Max)

โรงผู้ลิิตนื้ำ�าประปาปทุมธุาน่ื้  

ควบค้มปริีมาณัส้ังส้ัด (Max)

 

ควบค้มปริีมาณัตำ�าส้ัด (Min) 

 

ควบค้มปริีมาณัตำ�าส้ัด (Min) 

พัื้นกิโลักรัีม 

พัื้นกิโลักรัีม 

พัื้นกิโลักรัีม 

พัื้นกิโลักรัีม 
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การบริหารคุวามเส่�ยงคุ่้คุ�า

บริษัที่ฯ ไดำ้จัดำที่ำาจรรยาบรรณ์ค้่ค้าเพ่�อการพัฒนาอย่างยั�งย่น (Supplier Code of Conduct : SCOC) ที่่�ย้ดำห้ลิักการดำำาเนินงานดำ้านสิ�งแวดำลิ้อม 
สังคม แลิะการกำากับดำ้แลิ (Environmental, Social, and Governance : ESG) ที่่�เผ่ยแพร่ไว้บนเว็บไซึ่ต่์ต่ามเว็บลิิงก์ https://www.ttwplc.com/
storage/about/policy/supplier-code-of-conduct.pdf แลิะนโยบายคัดำกรองแลิะต่รวจสอบค้่ค้าท่ี่�เผ่ยแพร่ไว้บนเว็บไซึ่ต์่ต่ามเว็บลิิงก์ https://
www.ttwplc.com/storage/about/policy/policy-filter.pdf เพ่�อการดำำาเนินธุุรกิจอย่างยั�งย่นแลิะกำาห้นดำนโยบายปี้องกันแลิะต่่อต่้านการทีุ่จริต่
คอร์รัปีชั้ัน เพ่�อการดำำาเนินธุุรกิจร่วมกันอย่างเปี็นธุรรมภายใต่้ห้ลิักธุรรมาภิบาลิ โดำยจรรยาบรรณ์ค้่ค้าแบ่งออกเปี็น 5 ห้มวดำ ดำังน่� 

คุวามร่วมม้อรณรงคุ์

การต่อต�านื้การทุจริต

คุอร์รัปช่ันื้

การฝึึกอบรมเพิ�ม

ทักษะคุวามสามารถื

การประเมินื้คุ้่คุ�า

 •ด�านสัิ�งแวดลั�อม

 •ด�านสัังคม

 •ด�านจัรีิยธรีรีมทางธ้รีกิจั 

แลัะธรีรีมาภิบาลั

การคุัดเลิ้อกคุ้่คุ�า

 •ความเชี�ยวชาญแลัะ

ปรีะสับการีณั์

 •ความสัามารีถืทางเทคนิค

 •ความสัามารีถืทางการีเงิน

 •ปรีะวัติที�เกี�ยวข�องกับการี 

รี�องเรีียนแลัะการีดำาเนินคดี

 •ความมีชื�อเสัียงทางธ้รีกิจั

5. 6. 7. 8.

กลิยุทธุ์การบริหารจัดการห่วงโซี่อุปทานื้

การจัดซี่�อจัดจ�าง

ร่วมกันื้ในื้กลิุ่มบริษัท

ท่ท่ดับบลิิว

การจัดซี่�อวัตถืุดิบ

หลิักจากคุ้่คุ�ามากกว่า

รายเด่ยว

การจัดซี่�อพัสดุท่�

เป็นื้มิตรต่อสิ�งแวดลิ�อม

การบริหารคุวามเส่�ยง

ในื้ห่วงโซี่อุปทานื้

1. 2. 3. 4.

จร�ยธรรม

ทางธุรกิจ

การปฏิบัติ

ดานแรงงานและ

สิทธ�มนุษยชน

การบร�หาร

จัดการ

สิ่งแวดลอม

ความปลอดภัย

และอาช�วอนามัย

ความรับผิดชอบ

ตอสังคม
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ระบุผลกระทบดานเศรษฐกิจ

ระบุผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

ระบุผลกระทบดานสังคม

กระบวนื้การวิเคุราะห์คุวามเส่�ยงของ 
ห่วงโซ่ีอุปทานื้

1. วิเคุราะห์คุ่้คุ�ารายสำาคัุญ่

บริษัที่ฯ กำาห้นดำเกณ์ฑ์์ในการวิเคราะห้์ค้่ค้ารายสำาคัญไว้ 3 ปีระการ 
 • เปี็นค้่ค้าที่่�ม่ยอดำสัญญาซึ่่�อขายส้ง (จำาแนกต่ามกลิุ่มค้่ค้า) 
 • เป็ีนค่้ค้าท่ี่�จำาห้น่ายวัต่ถดิุำบ สนิค้าแลิะบรกิารที่่�สำาคัญกับกระบวนการ

ที่างธุุรกจิของบรษิทัี่ฯ
 • เปี็นค้่ค้าที่่�ม่น้อยรายในต่ลิาดำ 

3. มาตรการลิดคุวามเส่�ยง

บริษัที่ฯ กำาห้นดำมาต่รการลิดำความเส่�ยงกับค้่ค้าไว้ 3 ดำ้าน ดำังน่�

2. ประเมินื้คุวามเส่�ยง

บริษัที่ฯ ปีระเมินความเส่�ยงดำ้านความยั�งย่นกับลิ้กค้าทีุ่กราย โดำยแยก
เปี็นความเส่�ยงระดำับวิกฤต่ ระดำับส้ง ระดำับปีานกลิาง แลิะระดำับต่ำ�า

คุวามเส่�ยง โอกาส

ท่�จะเกิด

ระดับ มาตรการลิดคุวามเส่�ยง ผู้ลิการดำาเนื้ินื้งานื้

ปี 2563

1. ดำ้านเศรษฐกิจ
    1.1  ค้่ค้าเปี็นผ่้้ผ่ลิิต่แลิะเปี็น
           ต่ัวแที่นรายเดำ่ยวในปีระเที่ศ

    1.2  การส่งมอบสินค้าไม่เปี็นไปี 
           ต่ามที่่�กำาห้นดำไว้

ต่ำ�า

ต่ำ�า

ส้ง

ส้ง

 •จัดำที่ำาสัญญาซึ่่�อขายแลิะรับปีระกันความลิ่าชั้้า ไม่ม่

2. ดำ้านสังคม
    2.1  ค้ค้่าปีระกอบกจิการโดำยใช้ั้
            แรงงานเดำ็กห้ร่อแรงงาน
           ที่่�ไม่ถ้กต่้องต่ามกฎห้มาย 

    2.2  ดำ้านอาชั้่วอนามัยแลิะความ
           ปีลิอดำภัยของค้่ค้าต่้องจัดำที่ำา
           นโยบายดำ้านสุขภาพ 
            อาชั้่วอนามัยแลิะความ
            ปีลิอดำภัยต่่อการที่ำางานแลิะ
            ถ้กสุขลิักษณ์ะ

ต่ำ�า

ต่ำ�า

ส้ง

ส้ง

 •กำาห้นดำเกณ์ฑ์์เง่�อนไขการว่าจ้างต้่องไม่ม่การใช้ั้แรงงาน
เดำก็ท่ี่�มอ่ายตุ่ำ�ากว่า 15 ปีี รวมถ้งจะต้่องไม่จ้างแรงงานที่่� 
เกดิำจากการบงัคบัห้รอ่ไม่เต็่มใจที่กุรป้ีแบบ
 • เง่�อนไขการที่ำางานของค้ค้่าต้่องกำาห้นดำเวลิาแลิะชัั้�วโมง
ที่ำางาน ค่าต่อบแที่นแลิะการเลิกิจ้างท่ี่�ชัั้ดำเจน
 •ค้ค้่าต้่องปีฏิบิตั่ติ่ามกฎห้มายของท้ี่องถิ�นนั�นแลิะต้่อง
ปีฏิบิตั่ติ่ามกฎระเบย่บของบรษัิที่ฯ เพ่�อรองรบัเห้ตุ่ 
สภาวะฉกุเฉนิ

 •กำาห้นดำให้้ค่้ค้าต้่องจดัำให้้ม่การป้ีองกันด้ำานสขุภาพ  
อาช่ั้วอนามัย แลิะความปีลิอดำภยั รวมถ้งการมเ่คร่�องป้ีองกนั
ส่วนบคุคลิให้้กบัลิก้จ้างอย่างเพ่ยงพอแลิะเห้มาะสม
 •ลิก้จ้างสามารถนำาเสนอปีระเดำน็ปัีญห้าด้ำานความปีลิอดำภัย
ในการที่ำางานโดำยไม่ถ่อว่าเป็ีนการกระที่ำาที่่�ขัดำต่่อระเบย่บ
วนิยั

ไม่ม่

ไม่ม่

3. ดำ้านสิ�งแวดำลิ้อม
    การจัดำการด้ำานการขนส่งที่่�เป็ีนพิษ
    แลิะการกำาจัดำของเส่ย

ต่ำ�า ส้ง  •กำาห้นดำห้ลิักเกณ์ฑ์์ดำ้านสิ�งแวดำลิ้อมของผ่้้รับจ้าง
 •ต่รวจสอบว่าผ่้้รับจ้างม่ใบอนุญาต่ห้ร่อไม่ 
 •ที่บที่วนเง่�อนไขของสัญญาการจ้างว่าม่ความรัดำกุม  
แลิะม่ความปีลิอดำภัยเพ่ยงพอต่ามมาต่รฐานที่่�กำาห้นดำ

ไม่ม่
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บริษัที่ฯ ไดำ้กำาห้นดำยุที่ธุศาสต่ร์การบริห้ารจัดำการห้่วงโซึ่่อุปีที่านท่ี่�ให้้

ความสำาคัญกับการใชั้้ที่รัพยากรอย่างม่ปีระสิที่ธุิภาพ การผ่ลิิต่สินค้าที่่�

เปี็นมิต่รต่่อสุขภาพแลิะสิ�งแวดำลิ้อม รวมถ้งให้้ความสำาคัญในการ  

ส่�อสารดำ้านความรับผ่ิดำชั้อบต่่อสังคมอย่างยั�งย่นในทีุ่กมิต่ิที่ั�งดำ้าน

เศรษฐกิจ สังคม แลิะสิ�งแวดำลิ้อม แก่ค้่ค้าในห้่วงโซึ่่อุปีที่าน พร้อมส่ง

เสริมการจัดำซ่ึ่�อจัดำจ้างส่เข่ยวห้ร่อการจัดำซึ่่�อจัดำจ้างท่ี่�คำาน้งถ้งดำ้าน           

สิ�งแวดำลิอ้ม (Green Procurement) นอกเห้นอ่จากคณุ์ภาพ ราคา แลิะ

การจัดำส่งต่รงต่ามเวลิาต่ามห้ลิักเกณ์ฑ์์การจัดำซึ่่�อจัดำจ้างที่ั�วไปี เพ่�อ

เปีน็การสรา้งคณุ์คา่รว่มแกผ่่้บ้รโิภคแลิะสงัคมในฐานะผ่้น้ำาภาคเอกชั้น

ในการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาภายในปีระเที่ศ    

ในปีี 2563 บริษัที่ฯ ไดำ้จัดำที่ำาแผ่นสำารองแลิะเพิ�มความเข้มงวดำในการ

จัดำส่งสินค้าก่อนรับสินค้า แลิะมองห้าช่ั้องที่างการจัดำส่งสินค้าที่่�ไม่ส่ง

ผ่ลิกระที่บต่่อกระบวนการผ่ลิิต่ รวมที่ั�งจัดำห้าแห้ลิ่งสินค้าที่ดำแที่นให้ม่ 

ห้ากเกิดำภาวะวิกฤต่ส่งผ่ลิให้้ค้่ค้ารายเดำิมไม่สามารถจัดำส่งสินค้า            

ดำังกลิ่าวไดำ้     

บริษัที่ฯ ให้้ความสำาคัญในการคัดำกรองค้่ค้ารายให้ม่โดำยการเน้นถ้ง

คุณ์ภาพงานแลิะการส่งมอบสินค้า รวมถ้งการที่บที่วนมาต่รการ

คณุ์สมบัต่ขิองค้ค้่าในดำา้นต่า่งๆ  อาที่เิชั้น่ การบริห้ารจัดำการสิ�งแวดำลิอ้ม

มาใชั้ใ้นการปีระเมนิค้ค่า้แลิะที่บที่วนผ่ลิการดำำาเนนิงานต่ลิอดำทัี่�งปีขีอง

ค้่ค้ารายนั�นๆ เพิ�มมากข้�น

บริษัที่ฯ จัดำห้ลิักส้ต่รฝ่ึกอบรมแลิะที่บที่วนที่ักษะความร้้ของเจ้าห้น้าที่่�

จัดำห้าวิศวกรรม เจ้าห้น้าท่ี่�คลิังสินค้า ร่วมกับค้่ค้าในการพัฒนาที่ักษะ

ดำ้านต่่างๆ เพิ�มมากข้�น รวมถ้งการต่รวจรับสินค้าแลิะลิงบันที่้กข้อม้ลิ    

ในระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ซึ่้�งเปี็นเคร่�องม่อที่่�  

ชั้ว่ยวางแผ่นแลิะจดัำการฐานขอ้มล้ิขององคก์รให้้เปีน็ไปีต่ามขอ้กำาห้นดำ

ในปีี 2563 ม่การปีระชัุ้มกับค้่ค้าแบบออนไลิน์แลิะงดำกิจกรรมเย่�ยมชั้ม

ค้่ค้า เพ่�อให้้สอดำคล้ิองต่ามสถานการณ์์ป้ีองกันการแพร่ระบาดำจาก 

COVID-19 แต่่เน้นให้้ค้่ค้าจัดำส่งผ้้่ชั้ำานาญงานมาฝึ่กอบรมท่ี่�บริษัที่ฯ 

แที่น โดำยมก่ารจดัำห้ลิกัสต้่รฝ่กึอบรมที่่�เก่�ยวขอ้ง จำานวน 4 ห้ลิกัสต้่ร ดำงัน่�

1. การต่รวจปีระเมินการจัดำการพลิังงานภายในองค์กร 

2.  การสร้างจิต่สำาน้กการอนุรักษ์พลิังงานแลิะแนวที่าง 

 การปีระห้ยัดำพลิังงานภายในอาคารโรงงาน

3.  การใชั้้งานแลิะบำารุงรักษาระบบ PLC (Programmable Logic 

 Control) 

4.  การต่ิดำต่ั�งแลิะการต่ั�งค่าในการเข่ยนโปีรแกรม SCADA 

 (Supervisory Control And Data Acquisition) 
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    ผู้ลิการดำาเนิื้นื้งานื้ ปี 2563

ผู้ลิลิัพธุ์ตามเป้าหมายท่�กำาหนื้ด เป้าหมาย ผู้ลิการดำาเนื้ินื้งานื้

(ร�อยลิะ) 

ไดำ้รับสินค้าที่ันต่ามที่่�ไดำ้ต่กลิงกับผ่้้ซึ่่�อแลิะผ่้้ขาย ห้ร่อรับสินค้าต่ามวันที่่�ระบุใน

ใบสั�งซึ่่�อไดำ้ที่ันเวลิา

ไม่น้อยกว่าร้อยลิะ 90 96

ควบคุมปีริมาณ์การสำารองสารส้มนำ�า (สารเคม่) ให้้อย้่ใน 

ค่าส้งสุดำ (Max) แลิะต่ำ�าสุดำ (Min) ต่ามที่่�กำาห้นดำ

โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาบางเลิน

 •ควบคุมปีริมาณ์ส้งสุดำ (Max)       

 •ควบคุมปีริมาณ์ต่ำ�าสุดำ  (Min) 

633,600 กิโลิกรัม 

506,880  กิโลิกรัม

100

100

โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาปีทีุ่มธุาน่

 •ควบคุมปีริมาณ์ส้งสุดำ (Max)       

 •ควบคุมปีริมาณ์ต่ำ�าสุดำ  (Min) 

580,800 กิโลิกรัม 

300,800 กิโลิกรัม

100

100

รายการคุ้่คุ�า ปี 2562 ปี 2563 เพิ�ม/ลิด (ร�อยลิะ) 

ค้่ค้าที่ั�งห้มดำ 1,036 ราย 1,125 ราย เพิ�มข้�น ร้อยลิะ 8.59

ค้่ค้าที่ั�วไปี

ค้่ค้ารายสำาคัญ

774 ราย

262 ราย

954 ราย

171 ราย

เพิ�มข้�น ร้อยลิะ 23.25

ลิดำลิง ร้อยลิะ 34.73

ค้่ค้าภายในปีระเที่ศ 

ค้่ค้าต่่างปีระเที่ศ

1,036 ราย

0 ราย

1,125 ราย

0 ราย

เพิ�มข้�น ร้อยลิะ 8.59

ไม่ม่

ค้่ค้ารายเก่า 

ค้่ค้ารายให้ม่ 

929 ราย

107 ราย

1,036 ราย

89 ราย

เพิ�มข้�น ร้อยลิะ 11.52

ลิดำลิง ร้อยลิะ 16.82

ค้่ค้าภายในปีระเที่ศ

 •กรุงเที่พมห้านคร

 •พ่�นที่่�ต่ั�งธุุรกิจ (นครปีฐม สมุที่รสาคร ปีทีุ่มธุาน่
พระนครศร่อยุธุยา ระยอง แลิะชั้ลิบุร่)

 •พ่�นที่่�อ่�นๆ 

391 ราย

157 ราย

488 ราย

438 ราย

176 ราย

511 ราย

เพิ�มข้�น ร้อยลิะ 12.02

เพิ�มข้�น ร้อยลิะ 12.10

เพิ�มข้�น ร้อยลิะ 4.71 

ผู้ลิการดำาเนื้ินื้งานื้ด�านื้อ้�นื้ๆ ปี 2562 ปี 2563 เพิ�ม/ลิด (ร�อยลิะ) 

ค่าใชั้้จ่ายในการจัดำซึ่่�อสารเคม่  100,412,916.40 บาที่ 102,589,855 บาที่ เพิ�มข้�น ร้อยลิะ 2.17

การปีระเมินค้่ค้ารายสำาคัญดำ้าน ESG 15 ราย 20 ราย เพิ�มข้�น ร้อยลิะ 33.33

ข้อพิพาที่ฟ้องร้องระห้ว่างบริษัที่ฯ แลิะบริษัที่ย่อยกับค้่ค้า

ห้ร่อค้่สัญญา

0 ครั�ง 0 ครั�ง เที่่าเดำิม ร้อยลิะ 100
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คุวามรับผิู้ดช่อบต่อสินื้คุ�าแลิะบริการ

บริษัที่ฯ ต่ระห้นักถ้งความสำาคัญในการผ่ลิิต่สินค้าแลิะบริการให้้ไดำ้คุณ์ภาพต่ามมาต่รฐานท่ี่�กำาห้นดำก่อนจะส่งมอบแก่ลิ้กค้า เพ่�อต่อบสนอง            
ความคาดำห้วังแลิะสร้างความพ้งพอใจส้งสุดำแก่ลิ้กค้า บริษัที่ฯ ม่การบริห้ารจัดำการความสัมพันธุ์กับล้ิกค้าที่ั�งเชั้ิงรุกแลิะเชั้ิงรับ รวมถ้งการสร้าง    
ความสัมพันธุ์กับผ้้่ใชั้้นำ�าปีระปีาในฐานะลิ้กค้าของลิ้กค้าให้้ได้ำรับความพ้งพอใจส้งสุดำเชั้่นเดำ่ยวกัน โดำยแบ่งผ้้่ใชั้้นำ�าปีระปีาออกเปี็น 3 กลุ่ิม ได้ำแก่       
ผ่้้ใชั้้นำ�าปีระปีาภาคอุต่สาห้กรรม ผ่้้ใชั้้นำ�าปีระปีาภาคพาณ์ิชั้ยกรรม แลิะผ่้้ใชั้้นำ�าปีระปีาภาคครัวเร่อน  

    นื้โยบายการดำาเนิื้นื้งานื้

บริษัที่ฯ ให้้ความสำาคัญต่่อการดำำาเนินงานดำ้านความรับผ่ิดำชั้อบต่่อสินค้าแลิะบริการ เพ่�อให้้มั�นใจว่านำ�าปีระปีาท่ี่�ส่งมอบแก่ล้ิกค้าม่ “คุณ์ภ�พ      
เพ่ยงพอ แลัะต่่อเน่�อง” บริษัที่ฯ จ้งม่ความมุ่งมั�นในการดำำาเนินงานต่ามมาต่รฐานที่่�ระบุไว้ในสัญญาซึ่่�อขายนำ�าปีระปีา โดำยกำาห้นดำเปี็นนโยบาย    
ดำ้านคุณ์ภาพสินค้าแลิะบริการไว้ดำังน่�

    เป้าหมายการดำาเนิื้นื้งานื้ ปี 2563

1.  ด�านค้ณัภาพื้แลัะความสัะอาด 

 เป็นไปตามมาตรีฐาน มอก. 257 

 เล่ัม 1-2521 รี�อยลัะ 

ล้ักค�ามีความพึื้งพื้อใจัต่อการีใหุ้�บริีการี

ของบริีษััทฯ ไม่น�อยกว่ารี�อยลัะ

คุวามพึงพอใจของล้ิกคุ�า ปริมาณการจ่ายนื้ำ�าประปา

2.  ด�านความเพีื้ยงพื้อ โดยการีมี

 แรีงดันนำ�าปรีะปาบริีเวณัจุัดซ่ิ�อขาย

 ใหุ้�แก่ล้ักค�า ไม่น�อยกว่า 27 เมตรีนำ�า 

 รี�อยลัะ 

บริษัท ท่ท่ดับบลิิว จำากัด (มหาช่นื้) 

ปริีมาณัการีจ่ัายนำ�าปรีะปา ไม่น�อยกว่า 

3.  ด�านความต่อเนื�องในการีจ่ัาย

 นำ�าปรีะปา รี�อยลัะ 

บริษัท ประปาปทุมธุาน่ื้ จำากัด 

ปริีมาณัการีจ่ัายนำ�าปรีะปา ไม่น�อยกว่า 

การประปาสวนภูมิภาค (กปภ./ลูกคา) ผูใชน้ำประปา

100

90 168.36     
ลั�านล้ักบาศก์เมตรี

149.74 
ลั�านล้ักบาศก์เมตรี

100 99.97

คุุณภาพ เพ่ยงพอ ต่อเนื้้�อง

+ +
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การบริหารคุวามสัมพันื้ธ์ุกับล้ิกคุ�า

1. การจัดหลัิกส้ตรฝึึกอบรมแก่ล้ิกคุ�า  

1.1 อบรมเชั้ิงปีฏิิบัต่ิการห้ลิักส้ต่รการใชั้้เคร่�องวัดำแลิะบันที่้กอัต่ราการ
ไห้ลิของเห้ลิวในเส้นที่่อแบบ Portable Ultrasonic Flow Meter 
ชั้นิดำ Clamp On แลิะมอบเคร่�องวัดำแลิะบันท้ี่กอัต่ราการไห้ลิ
ของเห้ลิวในเส้นที่่อ 

1.2 อบรมเชั้ิงปีฏิิบัต่ิการห้ลิักส้ต่รการใชั้้งานฐานข้อม้ลิภ้มิสารสนเที่ศ 
(GIS) 

2.  การบริการข่าวสารข�อม้ลิ

2.1 ก�ริสิ่่�อสิ่�ริภ�ยใน

บริษัที่ฯ ที่ำาการส่�อสารข้อม้ลิความรับผ่ิดำชั้อบต่่อสินค้าแลิะบริการ
ภายในด้ำวยการจัดำปีระชุั้มสรุปีผ่ลิการดำำาเนินงานต่ามวงรอบ เพ่�อ
วเิคราะห์้ผ่ลิการดำำาเนินงานแลิะที่บที่วนเป้ีาห้มายที่่�วางแผ่นไว้ อาทิี่เชั้น่
การปีระชัุ้มรายเดำ่อน Management Committee Meeting (MCM)    
การปีระชัุ้มรายไต่รมาส การปีระชัุ้มเจ้าห้น้าที่่�บริห้ารความเส่�ยง แลิะ
การปีระชุั้มคณ์ะกรรมการบริห้าร เพ่�อติ่ดำต่ามแลิะรายงานผ่ลิการ  
ดำำาเนินงานแก่ผ่้้เก่�ยวข้องรับที่ราบ 

ผู้ลัสัำารีวจัความพื้ึงพื้อใจัของล้ักค�า

พืื้�นที�นครีปฐม - สัม้ทรีสัาครี ปี 2561 - 2563

ผู้ลัสัำารีวจัความพื้ึงพื้อใจัของล้ักค�า

พืื้�นที�ปท้มธานี - รัีงสิัต ปี 2561 - 2563

2.2 ก�ริสิ่่�อสิ่�ริภ�ยนอก

บรษิทัี่ฯ ที่ำาการส่�อสารข้อมล้ิข่าวสารด้ำานคณุ์ภาพนำ�าปีระปีาบนเวบ็ไซึ่ต่์
ของบริษัที่ฯ www.ttwplc.com เพ่�อให้้ล้ิกค้าสามารถเข้าถ้งข้อม้ลิ            
ดำังกลิ่าวไดำ้อย่างสะดำวกแลิะรวดำเร็ว นอกจากน่� บริษัที่ฯ ยังม่ร้ปีแบบ 
การส่�อสารภายนอกห้ลิากห้ลิายร้ปีแบบ อาทิี่เช่ั้น การจัดำปีระชัุ้มกับ
ล้ิกค้าต่ามวงรอบที่่�กำาห้นดำ การปีร้กษาห้าร่อที่างกลุ่ิมไลิน์ การต่ิดำต่่อ
ที่างอ่เมลิ การปีระสานงานที่างโที่รศัพที่์ แลิะการนัดำพบปีะห้าร่อแบบ
ไม่เป็ีนที่างการ โดำยม่วัต่ถุปีระสงค์เพ่�อต่อบสนองความต้่องการแลิะ
สร้างความพ้งพอใจส้งสุดำแก่ล้ิกค้า รวมถ้งการบรรลิุเป้ีาห้มายในการ
ที่ำางานร่วมกันแบบบ้รณ์าการ  

3.  การสำารวจคุวามพึงพอใจล้ิกคุ�า

 บรษิทัี่ฯ ที่ำาการสำารวจความพ้งพอใจของลิก้คา้ที่กุปี ีโดำยกำาห้นดำความถ่�
ในการสำารวจความพ้งพอใจของลิก้คา้ปีลีิะ 2 ครั�ง ในชั้ว่งเดำอ่นมถินุายน
แลิะเดำ่อนธุันวาคมของทีุ่กปีี โดำยนำาผ่ลิสำารวจความพ้งพอใจของลิ้กค้า
มาวเิคราะห้ข์อ้มล้ิแลิะนำาเสนอต่อ่ผ่้บ้รหิ้ารพจิารณ์าการปีรบัปีรงุพฒันา
กระบวนการที่ำางานเพ่�อเพิ�มปีระสิที่ธิุภาพการที่ำางานแลิะเพิ�มความ       
พ้งพอใจแก่ลิ้กค้า  
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4. การจัดการข�อร�องเรียนื้ของล้ิกคุ�า 

บรษิทัี่ฯ ให้้ความสำาคญัในการจัดำการข้อร้องเรย่นของลิก้ค้าอย่างต่่อเน่�อง
ในปีี 2563 ไม่ม่ปีระเดำ็นท่ี่�ที่ำาให้้เกิดำข้อร้องเร่ยนจากลิ้กค้าแต่่อย่างใดำ 
กรณ่์ที่่�ม่ข้อร้องเร่ยนของลิ้กค้าเกิดำข้�น บริษัที่ฯ ม่กระบวนการรับ               
ข้อร้องเร่ยนจากลิ้กค้าต่ามระบบ ISO 9001 โดำยดำำาเนินการจัดำการ        
ข้อร้องเร่ยนต่ามมาต่รการที่่�กำาห้นดำแลิะส่งห้นังส่อต่อบข้อร้องเร่ยนไปี
ยังลิ้กค้า พร้อมสรุปีข้อร้องเร่ยนเข้าส้่การปีระชัุ้มกับลิ้กค้าต่่อไปี  

5. การป้องกันื้การแพร่ระบาดจากสถืานื้การณ์ COVID-19  

 แก่ล้ิกคุ�า

บรษิทัี่ฯ ได้ำดำำาเนนิการป้ีองกนัการแพร่ระบาดำจากสถานการณ์์ COVID-19 
ดำ้านความรับผ่ิดำชั้อบต่่อสินค้าแลิะบริการ ดำังน่�

5.1 การปีรับแผ่นแลิะเปีลิ่�ยนแปีลิงร้ปีแบบการปีระชัุ้มเปี็นแบบ
ออนไลิน์ งดำการที่ำากิจกรรมสัมพันธุ์กับลิ้กค้าจนกว่าสถานการณ์์
การแพร่ระบาดำของ COVID-19 จะดำ่ข้�น 

5.2 มอบอุปีกรณ์์ที่างการแพที่ย์แก่ลิ้กค้าแลิะต่ิดำต่ามสถานการณ์์     
การแพร่ระบาดำของ COVID-19 ในกลิุ่มของลิ้กค้าอย่างใกลิ้ชั้ิดำ 

5.3 ดำ้แลิรักษาคุณ์ภาพนำ�าปีระปีาให้้ได้ำต่ามมาต่รฐานท่ี่�กำาห้นดำ โดำย
การเพิ�มอัต่ราการเติ่มคลิอร่นในนำ�าปีระปีาเพ่�อรักษาปีริมาณ์
คลิอร่นอิสระคงเห้ลิ่อมากกว่า 0.8 มิลิลิิกรัมต่่อลิิต่ร 

5.4 ปีฏิิบัต่ิต่ามคำาแนะนำาขององค์การอนามัยโลิกเก่�ยวกับการฆ่่าเชั้่�อ
โรคในนำ�าปีระปีา ซ้ึ่�งกำาห้นดำให้้ระบบผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาเติ่มคลิอร่น      
ในระดำบัความเขม้ขน้ต่ั�งแต่่ 0.5 มลิิลิกิรมัต่อ่ลิติ่รข้�นไปี แลิะใชั้เ้วลิา
ในการสัมผ่ัสไม่น้อยกว่า 30 นาที่่ อย่างเคร่งครัดำ

5.5 การช่ั้วยเห้ลิ่อเย่ยวยาแก่ลิ้กค้าท่ี่�ไดำ้รับผ่ลิกระที่บจากสถานการณ์์
การแพรร่ะบาดำของ COVID-19 โดำยการขยายระยะเวลิาการชั้ำาระ
ห้น่�แก่ลิ้กค้า

6. การบริหารคุวามเส่�ยงจากล้ิกคุ�า

บริษัที่ฯ ไดำ้ดำำาเนินการบริห้ารความเส่�ยงจากล้ิกค้าในปีระเดำ็นท่ี่�ส่ง       
ผ่ลิกระที่บต่่อปีริมาณ์การจ่ายนำ�าปีระปีาไม่เป็ีนไปีต่ามแผ่นธุุรกิจของ 
บริษัที่ฯ ดำังน่�

6.1  สนบัสนนุการเพิ�มยอดำขายนำ�าปีระปีาของลิก้คา้ไปียงัพ่�นท่ี่�ศกัยภาพ
ห้ร่อพ่�นที่่�ขยายเขต่บริการในพ่�นที่่�ให้้บริการต่ามสัญญาฯ ในพ่�นที่่�
นครปีฐม - สมุที่รสาคร แลิะพ่�นที่่�ปีทีุ่มธุาน่ - รังสิต่

6.2  ต่ิดำต่ามความเคลิ่�อนไห้วของผ่้้ผ่ลิิต่นำ�าปีระปีารายอ่�น ทัี่�งภาครัฐ
แลิะภาคเอกชั้นที่่�อาจส่งผ่ลิกระที่บต่่อปีริมาณ์การจ่ายนำ�าปีระปีา
ของบริษัที่ฯ ที่ั�งในปีัจจุบันแลิะในอนาคต่

6.3 ติ่ดำต่ามการบรหิ้ารจดัำการนำ�าสญ้เสย่ในพ่�นที่่�ให้้บรกิารของบรษิทัี่ฯ

6.4 ติ่ดำต่ามแลิะวเิคราะห้ค์วามผ่ดิำปีกต่ขิองปีรมิาณ์การจา่ยนำ�าปีระปีา
ของบริษัที่ฯ

7. กิจกรรมส่งเสริมการใช่�นื้ำ�าประปา

7.1 โครงการ Drive Thru ให้้กบัการปีระปีาส่วนภมิ้ภาคสาขาสมุที่รสาคร
บริเวณ์ด้ำานห้น้าอาคารสำานักงาน เพ่�อเปี็นการต่อบรับนโยบาย
ปี้องกันความเส่�ยงจากโรคติ่ดำต่่อเชั้่�อไวรัส COVID-19 โดำย        
ที่ำาการก่อสร้างช่ั้องที่าง Drive Thru สำาห้รับการชั้ำาระค่านำ�าปีระปีา
เพ่�อจัดำระเบย่บแลิะลิดำความแออัดำภายในสำานักงานแลิะห้ลิก่เลิ่�ยง
การสัมผ่ัส

7.2 โครงการวางที่อ่เสรมิแรงดำนับรเิวณ์ซึ่อยเห้ลิอ่งสลิะถ้งกระทุ่ี่มแบน
เฟส 2 บรษิทัี่ฯ ไดำร้ว่มกบัการปีระปีาสว่นภ้มภิาคสาขาสมทุี่รสาคร
ที่ำาการศก้ษาโครงการรับโอนผ่้ใ้ชั้น้ำ�าปีระปีาของเที่ศบาลิเมอ่งไร่ขงิ
อำาเภอสามพราน จงัห้วดัำนครปีฐม พบว่า ยงัมชุ่ั้มชั้นที่่�ใชั้น้ำ�าบาดำาลิ
จากเที่ศบาลิเม่องไร่ขิง จำานวน 3,328 ครัวเร่อน ซึ่้�งปีระสบปีัญห้า
ดำ้านคุณ์ภาพนำ�าไม่ผ่่านเกณ์ฑ์์มาต่รฐานของกรมอนามัย ซึ่้�ง
โครงการดัำงกล่ิาว เป็ีนการเพิ�มโอกาสการจ่ายนำ�าปีระปีาของ 
บริษัที่ฯ การสนับสนุนนโยบายภาครัฐให้้ปีระชั้าชั้นไดำ้ม่นำ�าอุปีโภค
บริโภคที่่�สะอาดำ แลิะส่งเสริมดำ้านสุขอนามัยที่่�ดำ่ ปีัจจุบันโครงการ
ดำังกล่ิาวอย่้ระห้ว่างการศ้กษาความเป็ีนไปีไดำ้ แลิะคาดำว่าจะเริ�ม
โครงการไดำ้ในปีี 2564
  

8.  กิจกรรมล้ิกคุ�าสัมพันื้ธ์ุ 

บริษัที่ฯ ได้ำจัดำกิจกรรมสัมพันธ์ุแก่ลิ้กค้าเปี็นปีระจำาทีุ่กปีีอย่างต่่อเน่�อง 
อาที่ิเชั้่น มอบทีุ่นการศ้กษาแก่บุต่รธุิดำาของลิ้กค้า จัดำงานที่ำาบุญ
สำานักงานแก่ลิ้กค้าทีุ่กสาขา จัดำปีระชัุ้มนอกสถานที่่� แลิะกิจกรรมอ่�นๆ  
เพ่�อเป็ีนขวญักำาลัิงใจแลิะสนบัสนนุการที่ำางานแก่ลิก้ค้าให้้มป่ีระสทิี่ธุภิาพ
มากยิ�งข้�น 
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    ผู้ลิการดำาเนิื้นื้งานื้ ปี 2563 

ม่ “ล้ิกคุ�า” ม่ “ท่ท่ดับบลิิว”

ผู้ลิลิัพธุ์ตามเป้าหมายท่�กำาหนื้ด เป้าหมาย ผู้ลิการดำาเนื้ินื้งานื้ ร�อยลิะ 

ลิ้กค้าม่ความพ้งพอใจต่่อการให้้บริการของบริษัที่ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยลิะ 90 ร้อยลิะ 96 106.67

บริษัที่ ที่่ที่่ดำับบลิิว จำากัดำ (มห้าชั้น) 
ปีริมาณ์การจ่ายนำ�าปีระปีา

ไม่น้อยกว่า 168.36
ลิ้านลิ้กบาศก์เมต่ร

165.85 
ลิ้านลิ้กบาศก์เมต่ร

98.40 

บริษัที่ ปีระปีาปีทีุ่มธุาน่ จำากัดำ
ปีริมาณ์การจ่ายนำ�าปีระปีา 

ไม่น้อยกว่า 149.74 
ลิ้านลิ้กบาศก์เมต่ร

153.12
ลิ้านลิ้กบาศก์เมต่ร

102.28 
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นื้วัตกรรมแลิะเทคุโนื้โลิย่

ปีัจจุบันนวัต่กรรมม่ความสำาคัญเปี็นอย่างยิ�งต่่อการพัฒนาแลิะการ
ดำำาเนินธุุรกิจ เพ่�อเพิ�มข่ดำความสามารถในการแข่งขันแลิะสร้างความ
ยั�งย่นให้้กับองค์กร บริษัที่ฯ เลิ็งเห้็นความสำาคัญของการพัฒนา
นวตั่กรรมที่างธุุรกจิให้ส้อดำคลิอ้งกบัคณุ์ค่าองคก์ร (Corporate Values) 
พรอ้มทัี่�งจดัำที่ำาโครงการไคเซึ่น็ (Kaizen) แลิะปีรบัปีรงุสภาพการที่ำางาน
เพ่�อส่งเสริมบรรยากาศการเร่ยนร้้แลิะการสร้างสรรค์นวัต่กรรมทัี่�ง             
ในดำ้านการพัฒนากระบวนการ สนับสนุนการวิจัย แลิะสนับสนุน
เที่คโนโลิย่แลิะเคร่�องม่อในการที่ำางาน  

    นื้โยบายการดำาเนิื้นื้งานื้

1. คุุณคุ่าองค์ุกร (Corporate Values) 

ดำำาเนินธุุรกจิให้้บรรลิวิุสยัที่ศันแ์ลิะพนัธุกจิบนพ่�นฐานของความพ้งพอใจ
แลิะผ่ลิปีระโยชั้น์ส้งสุดำของผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ย ดำ้วยการ

 • พัฒนาแลิะปีรบัปีรุงอย่างต่่อเน่�อง (Continuous Improvement) 
 • ที่ำางานเชั้งิรุกด้ำวยความคดิำรเิริ�ม (Proactive & Initiative) 
 • ที่ำางานเป็ีนท่ี่ม (Teamwork)  

2. นื้โยบายการพัฒนื้าอย่างยั�งย้นื้ 

การส่งเสริมนวัต่กรรมของบริษัที่ฯ ระบุไว้ในนโยบายการพัฒนาอย่าง
ยั�งย่น ข้อ 6 “ส่งเสริมให้้เกิดำการพัฒนาแลิะสร้างนวัต่กรรมที่างธุุรกิจ
แลิะสังคม” 

การดำาเนิื้นื้งานื้ด�านื้นื้วัตกรรม 
แลิะเทคุโนื้โลิย่

1.  ด�านื้เทคุโนื้โลิย่

บริษัที่ฯ ไดำ้นำาเที่คโนโลิย่การผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาที่่�ที่ันสมัยท่ี่�สุดำแลิะเปี็น
มาต่รฐานที่่�ไดำ้รับการยอมรับในระดำับสากลิ โดำยการนำาเที่คโนโลิย่              
“เมมเบรน” มาใชั้้ในกระบวนการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาท่ี่�โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา
กระทุ่ี่มแบน จังห้วัดำสมุที่รสาคร ซึ่้�งใชั้้ระบบการกรองแบบ Ultra             
Filtration (UF) แลิะใชั้้เที่คโนโลิย่ “เมมเบรน” (Membrane) ในการ   
กรองแยกของแข็งแขวนลิอยห้รอ่ของแข็งลิะลิายออกจากของเห้ลิว โดำย
การส้บอัดำนำ�าดำิบผ่่านเย่�อเมมเบรนที่่�ม่ชั้่องเปีิดำ (Pore Size) ขนาดำเลิ็ก
มากเพ่ยง 0.01 ไมครอน ซึ่้�งสามารถขจดัำสิ�งปีนเปีื�อน เชั้่�อโรค ไวรสั แลิะ
แบคที่่เร่ยได้ำอย่างม่ปีระสิที่ธุิภาพ ส่งผ่ลิให้้ไดำ้นำ�าปีระปีาที่่�ม่คุณ์ภาพ 
สะอาดำ แลิะปีลิอดำภัยกว่าเดำิม รวมที่ั�งยังสามารถลิดำการใชั้้สารเคม่ใน
กระบวนการผ่ลิิต่ได้ำอ่กดำ้วย ซ้ึ่�งเมมเบรนนับเป็ีนเที่คโนโลิย่มาต่รฐาน
ระดำับโลิกเชั้่นเดำ่ยวกับที่่�ใชั้้ในสห้รัฐอเมริกา สิงคโปีร์ แลิะสห้ภาพยุโรปี 
นับได้ำว่าโรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีากระทุ่ี่มแบนเปี็นโรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา                 
เชั้ิงพาณิ์ชั้ย์ขนาดำให้ญ่ที่่�สุดำในปีระเที่ศไที่ยที่่�เลิ่อกใช้ั้การกรองแบบ  
Ultra Filtration (UF) ซึ่้�งสามารถต่อบสนองความต่้องการใชั้้นำ�าปีระปีา
ของภาคอุต่สาห้กรรม พาณิ์ชั้ยกรรม แลิะครัวเร่อนได้ำอย่างเต่็ม
ปีระสิที่ธุิภาพ  

2. ด�านื้นื้วัตกรรม 

บริษัที่ฯ ไดำ้คิดำค้นนวัต่กรรมโดำยออกแบบกระบวนการผ่ลิิต่ให้้ปีระกอบดำ้วยเที่คโนโลิย่แบบ Conventional ร่วมกับเที่คโนโลิย่เมมเบรนแบบ Ultra 
Filltration (UF) จ้งกลิายเปี็น “เที่คโนโลิย่แบบ Hybrid”  ที่่�โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีากระทีุ่่มแบน ซึ่้�งเปี็นโรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาเชั้ิงพาณ์ิชั้ย์ที่่�ม่ขนาดำให้ญ่ที่่�สุดำ
ในปีระเที่ศไที่ยแลิะเปี็นโรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาเพ่ยงแห้่งเดำ่ยวท่ี่�เลิ่อกใชั้้การกรองแบบ Hybrid โดำยเลิ่อกใชั้้เที่คโนโลิย่แบบ Conventional ร่วมกันกับ
เที่คโนโลิย่เมมเบรนแบบ UF บริษัที่ฯ ต่ั�งโรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา
ใกล้ิกบัพ่�นท่ี่�บริการที่่�มผ่่้ใ้ช้ั้นำ�าห้นาแน่นในอำาเภอกระทีุ่ม่แบน
จงัห้วัดำสมทุี่รสาคร ซ้ึ่�งสามารถลิดำค่าพลิงังานไฟฟ้าจากการ
ลิดำระยะที่างส้บส่งนำ�า ปีระมาณ์ 40 กิโลิเมต่รแลิะลิดำค่า       
สารเคมใ่นกระบวนการผ่ลิติ่ได้ำดำว้ย บริษทัี่ฯ สามารถบริห้าร
จัดำการกับคุณ์ภาพนำ�าดำิบท่ี่�ผ่ันผ่วนต่ามฤดำ้กาลิ แลิะ            
ต่อบสนองความต้่องการใช้ั้นำ�าปีระปีาท่ี่�ม่ปีริมาณ์ส้งข้�น
อย่างต่่อเน่�อง โดำยยงัคงควบคมุค่าใช้ั้จ่ายในกระบวนการผ่ลิติ่
ให้้อย้่ในระดำับต่ำ�า รวมถ้งรองรับความต่้องการใชั้้นำ�าปีระปีา
ทัี่�งภาคครวัเร่อน ภาคพาณ์ชิั้ยกรรม แลิะภาคอุต่สาห้กรรม
ไดำ้อย่างเต่็มปีระสิที่ธุิภาพ
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การบริหารจัดการนื้วัตกรรม 
แลิะเทคุโนื้โลิย่

1. ส่งเสริมการฝึ่กอบรมที่ั�งภายในแลิะภายนอกแก่พนักงาน เพ่�อ
พัฒนาองค์ความร้้ของพนักงาน ต่ลิอดำจนการแลิกเปีลิ่�ยน
ปีระสบการณ์ร่์วมกันระห้ว่างห้น่วยงานผ่า่นโครงการ Kaizen ห้รอ่

 โครงการ Exchange Program ท่ี่�ให้้พนักงานระดัำบปีฏิิบัต่ิการ        
ได้ำรบัการอบรมให้้ความร้แ้ลิะเย่�ยมชั้มการที่ำางานระห้ว่างห้น่วยงาน

  เพ่�อพัฒนาที่ักษะความร้้แลิะเพิ�มปีระสิที่ธุิภาพในการที่ำางาน 

2.  จัดำปีระกวดำโครงการ Kaizen โดำยการปีระชั้าสัมพันธุ์ให้้พนักงาน           
ทีุ่กระดำับชั้ั�นเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่้�งพนักงานสามารถพัฒนาแนวคิดำ 
ในการจัดำที่ำานวัต่กรรมแลิะนำาเสนอผ่ลิงานได้ำทัี่�งแบบคนเดำย่วแลิะ
แบบกลิุ่ม เม่�อปีี 2563 ม่ผ่ลิงาน Kaizen ที่่�เกิดำข้�นจากการคิดำค้น
ของพนักงาน ปีี 2563 จำานวนที่ั�งสิ�น 363 เร่�อง

3.  จัดำให้้ม่การนำาเสนอผ่ลิงานของตั่วเองต่่อพนักงานแลิะผ้้่บริห้าร      
รับฟัง เม่�อม่ผ่ลิงานใดำท่ี่�สามารถนำามาใช้ั้ในการปีรับปีรุงพัฒนา
กระบวนการที่ำางานไดำจ้รงิแลิะมก่ารที่ดำสอบผ่ลิแลิว้ บรษิทัี่ฯ จะนำา
ผ่ลิงานนั�นมาใชั้้จริงในการที่ำางาน

4.  จัดำต่ั�งชัุ้ดำ “คณ์ะกรรมการ Kaizen” เพ่�อที่ำาห้น้าที่่�ให้้คำาแนะนำาแก่
พนักงานในการคิดำค้นนวัต่กรรมต่่างๆ ภายในองค์กร นอกเห้น่อ
จากผ่้้บังคับบัญชั้าที่่�ให้้คำาแนะนำาในระดำับเบ่�องต่้นแก่พนักงาน 

5.  มก่ารส่�อสารอย่างเปิีดำเผ่ยภายในองค์กรเก่�ยวกับผ่ลิงานที่่�พนักงาน
คิดำค้นข้�นมา เพ่�อเปี็นการถ่ายที่อดำแลิะเผ่ยแพร่องค์ความร้้แก่
พนักงานให้้เกิดำปีระโยชั้น์ส้งสุดำ

6.  ให้้ความสำาคัญในการพัฒนาที่ักษะพนักงาน โดำยไม่ย้ดำต่ิดำกับ        
ผ่ลิสำาเร็จของนวัต่กรรม แม้ผ่ลิงานนั�นจะไม่ได้ำรับรางวัลิจากการ
ปีระกวดำที่ั�งภายในแลิะภายนอกองค์กร 

7.  มก่ารจดัำเกบ็ขอ้มล้ิของพนกังานที่กุคนท่ี่�ไดำน้ำาเสนอเขา้มาอยา่งเปีน็
ระบบ แลิะนำาผ่ลิงานท่ี่�ได้ำมก่ารที่ดำลิองสรุปีผ่ลิแล้ิวมาใช้ั้จริงในการ
ที่ำางาน

ตัวอย่างโคุรงการไคุเซ็ีนื้ (Kaizen) 

1. โคุรงการ ตะกอนื้ไหลิล้ิ�นื้

การเดำินระบบเคร่�องร่ดำต่ะกอนไม่สามารถเพิ�มปีริมาณ์ Flow Sludge 
Belt Press ไดำ้ เน่�องจากที่่อส่งลิำาเลิ่ยงต่ะกอนจาก Mixing Tank ไปี
ยัง Belt Press ไม่ม่ความลิาดำเอ่ยดำลิงส้่ผ่้า Belt แลิะมักม่ต่ะกอนอุดำ
ต่ันในเส้นที่่อ ส่งผ่ลิให้้การระบายต่ะกอนออกไม่ที่ัน แลิะต่ะกอนลิ้น
ออกจาก Mixing Tank 

จ้งไดำ้ที่ำาการปีรับปีรุงโดำยการออกแบบรางรับต่ะกอนจาก Mixing tank 
ให้้ม่ความลิาดำเอ่ยงแลิะปีรับปีรุงเปี็นรางเปีิดำแที่นแบบที่่อ ส่งผ่ลิให้้
เพิ�มปีริมาณ์ต่ะกอนท่ี่�เข้าส้่ระบบ Belt Press 
แลิะลิดำการที่ำาความสะอาดำพ่�นท่ี่�ปีฏิิบัต่ิงาน
เน่�องจากม่ต่ะกอนลิ้นออกจาก Mixing tank
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ตารางเปรียบเท่ยบผู้ลิการดำาเนื้ินื้งานื้ก่อนื้-หลิัง

รายการ ก่อนื้ หลิัง เพิ�มข้�นื้/ลิดลิง (ร�อยลิะ)

ปีริมาณ์ต่ะกอนที่่�รองรับไดำ้ 5 ลิ้กบาศก์เมต่รต่่อชั้ั�วโมง 15 ลิ้กบาศก์เมต่รต่่อชั้ั�วโมง เพิ�มข้�น ร้อยลิะ 200

ลิดำการที่ำาความสะอาดำพ่�นที่่�ปีฏิิบัต่ิงาน 3 ครั�งต่่อสัปีดำาห้์ ไม่ม่ ลิดำลิง ร้อยลิะ 100

ลิดำต่้นทีุ่นการใชั้้พลิังงานไฟฟ้า 70,954 บาที่ต่่อเดำ่อน 23,651 บาที่ต่่อเดำ่อน ลิดำลิง ร้อยลิะ 66.67

ตารางเปรียบเท่ยบผู้ลิการดำาเนื้ินื้งานื้ก่อนื้-หลิัง

รายการ ก่อนื้ หลิัง เพิ�มข้�นื้/ลิดลิง (ร�อยลิะ)

ระยะเวลิาในการที่ำาความสะอาดำ 30 นาที่่ 10 นาที่่ ลิดำลิง ร้อยลิะ 200

จำานวนผ่้้ปีฏิิบัต่ิงาน 2 คน 1 คน ลิดำลิง ร้อยลิะ 50

ความเส่�ยงในการที่ำางานจากศร่ษะกระแที่ก
ห้ร่อต่กลิงไปีในถังกรองที่ราย

ระดำับส้ง ระดำับต่ำ�า ลิดำลิง ร้อยลิะ 70

2. โคุรงการ อุปกรณ์ฉ่ดตะกอนื้ลิอย 

โรงผ่ลิิต่นำ�าปีัจจุบันเปี็นโรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาระบบเปีิดำ ส่งผ่ลิให้้ฝุ่่นลิะอองที่่�ปีลิิวในอากาศต่กสะสม
บริเวณ์ห้น้าผ่ิวนำ�าของถังกรองที่ราย (Sand Filter Tank) แลิะที่ำาให้้เกิดำคราบสะสมท่ี่�ผ่นังของ         
ถังกรองที่ราย การที่ำาความสะอาดำของพนักงานแต่่ลิะครั�งจะต่้องใชั้้สายฉ่ดำนำ�าแลิะก้มต่ำ�า ซึ่้�งยาก
ต่่อการที่ำาความสะอาดำ ใชั้้เวลิานาน แลิะอาจก่อให้้เกิดำอันต่รายระห้ว่างการปีฏิิบัต่ิงานไดำ้ จ้งไดำ้
ที่ำาการปีรับปีรุงโดำยการปีระดำิษฐ์อุปีกรณ์์ที่่�ใชั้้สำาห้รับการฉ่ดำต่ะกอนแลิะคราบสะสมที่่�ผ่นังของ       
ถังกรองที่ราย ส่งผ่ลิให้้ลิดำจำานวนผ่้้ปีฏิิบัติ่งานลิงได้ำ ลิดำความเส่�ยงในการปีฏิิบัต่ิงาน แลิะลิดำ        
ระยะเวลิาในการปีฏิิบัต่ิงานลิงไดำ้



สงเสร�ม
คุณภาพช�ว�ตที่ดี
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     การด้แลิพนัื้กงานื้แลิะพัฒนื้าบุคุลิากร

คุวามสำาคัุญ่ของพนัื้กงานื้
 
บริีษััทฯ ถืือว่าพื้นักงานเป็นผู้้�ขับเคลืั�อนองค์กรีไปส่้ัความสัำาเร็ีจั บริีษััทฯ จ่ังได�วางแผู้นกำาลัังคนใหุ้�สัอดคลั�องกับกลัย้ทธ์ทาง

ธ้รีกิจั โดยพัื้ฒนาพื้นักงานที�มีความสัามารีถืแลัะมีศักยภาพื้ รีวมทั�งการีสัรีรีหุ้าแลัะคัดเลืัอกบ้คลัากรีจัากภายนอกเข�ามา        

ร่ีวมงานกับบริีษััทฯ โดยพิื้จัารีณัาจัากผู้้�ที�เป็นทั�ง “คุนื้ด่แลิะคุนื้เก่ง” โดยยึดหุ้ลัักจัริียธรีรีมไม่มีการีเลืัอกปฏิิบัติทั�งในเร่ี�อง       

เช่�อชาติ ศาสันา สีัผิู้ว เพื้ศ หุ้ร่ีอความบกพื้ร่ีองทางด�านร่ีางกาย โดยจัะพิื้จัารีณัาถึืงความเหุ้มาะสัมในด�านความร้ี� ความสัามารีถื

แลัะความปรีะพื้ฤติเป็นสัำาคัญ ซ่ิ�งการีว่าจั�างงานดังกล่ัาวจัะต�องเป็นไปโดยชอบด�วยกฎหุ้มายแลัะได�กำาหุ้นดเป้าหุ้มายการีด้แลั

พื้นักงานแลัะพัื้ฒนาบ้คลัากรีหุ้ลัักๆ ไว�ดังนี�

1 2 3กำาลัังคนที�มีศักยภาพื้เพีื้ยงพื้อ

ต่อการีดำาเนินธ้รีกิจั

มีรีะบบการีว่าจั�าง การีบริีหุ้ารี

ผู้ลัการีปฏิิบัติงานแลัะ

ค่าตอบแทนที�เป็นธรีรีม

เป็นองค์กรีชั�นนำาที�คนร่้ีนใหุ้ม่

ปรีะสังค์ร่ีวมงานด�วย
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แนื้วทางการดำาเนิื้นื้งานื้

บริห้ารแลิะพัฒนาบุคลิากร
ให้้ม่ความร้้ความสามารถ
อย่างที่ั�วถ้งแลิะสมำ�าเสมอ

1

สภาพแวดำลิ้อมสถานที่่�
ที่ำางานม่ความปีลิอดำภัย
ต่ามห้ลิักอาชั้่วอนามัย
แลิะเอ่�อต่่อการที่ำางาน

4

ปีฏิิบัต่ิต่่อพนักงานดำ้วย
ความเคารพต่่อความเปี็น
ปีัจเจกบุคคลิแลิะศักดำิ�ศร่
ความเปี็นมนุษย์

7

ผ่ลิต่อบแที่นแลิะสวัสดำิการ
ที่่�เปี็นธุรรมแลิะเที่่ยบเค่ยง
กับบริษัที่ชั้ั�นนำาที่ั�วไปี

2

แต่่งต่ั�งโยกย้าย ให้้รางวัลิ
แลิะการลิงโที่ษพนักงาน
ด้ำวยความเสมอภาค สุจรติ่ใจ 
เที่่�ยงธุรรม แลิะต่ั�งอย้่บน
พ่�นฐานของความร้้ 
ความสามารถ แลิะความ
เห้มาะสมของพนักงาน

5

ห้ลิ่กเลิ่�ยงการกระที่ำาที่่�
ไม่เปี็นธุรรมที่่�ส่งผ่ลิกระที่บ
ต่่อความมั�นคงในห้น้าที่่�
การงานของพนักงานห้ร่อ
คุกคามห้ร่อสร้างความ
กดำดำันต่่อสภาพจิต่ใจของ
พนักงาน

8

ปีฏิิบัต่ิต่ามกฎห้มายแลิะ
ข้อบังคับต่่างๆ ที่่�เก่�ยวข้อง
กับพนักงานอย่างเคร่งครัดำ

3

รับฟังข้อคิดำเห้็นแลิะ
ข้อเสนอแนะ อย้่บนพ่�นฐาน
ความร้้ที่างวิชั้าชั้่พของ
พนักงาน

6

พนักงานสามารถร้องเร่ยน
ในกรณ์่ที่่�ไม่ไดำ้รับความ
เปี็นธุรรมต่ามระบบแลิะ
กระบวนการที่่�กำาห้นดำ

9

    เป้าหมายการดำาเนิื้นื้งานื้ ปี 2563

80 4 80 100

1. อัตรีาการีจั�างงานสัำาเรี็จั

 ตามแผู้นไม่น�อยกว่า

 รี�อยลัะ

2. อัตรีาการีลัาออกของ

 พื้นักงานไม่เกินรี�อยลัะ

3. ผู้ลัการีปรีะเมินผู้ลั

 ความพื้ึงพื้อใจัของ

 พื้นักงานที�มีต่อ

 การีทำางานไม่น�อยกว่า

 รี�อยลัะ 

4. จััดฝ่ึกอบรีมตามแผู้น

 อบรีมด�านความ

 ปลัอดภัยของบรีิษััทฯ 

 รี�อยลัะ 
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องค์กรต่้นแบบดำ้านการเคารพ
สิที่ธุิมนุษยชั้น โดำยการ
สนับสนุนแลิะส่งเสริมให้้เกิดำ
ข้�นในห้่วงโซึ่่คุณ์ค่าที่างธุุรกิจ 

ไม่ม่การลิะเมิดำสิที่ธุิมนุษยชั้น
ที่ั�งภายในแลิะภายนอก
บริษัที่ฯ

1 2

การจ�างงานื้แลิะการเคุารพสิทธิุมนุื้ษยช่นื้

บริษัที่ฯ ให้้ความสำาคัญต่่อปีระเดำ็นดำ้านสิที่ธิุมนุษยชั้นที่่�อาจส่งผ่ลิกระที่บในการดำำาเนินธุุรกิจต่ลิอดำห่้วงโซึ่่
คุณ์ค่าที่่�ม่ความเก่�ยวข้องกับผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ย บริษัที่ฯ จ้งไดำ้กำาห้นดำนโยบายดำ้านสิที่ธุิมนุษยชั้นแลิะ             
ดำ้านแรงงานต่ามห้ลิักการปีฏิิบัต่ิต่ามข้อต่กลิงสห้ปีระชั้าชั้าต่ิ (UN Global Compact) ปีฏิิญญาสากลิว่าดำ้วย
สิที่ธุิมนุษยชั้น (Universal Declaration of Human Rights : UDHR) ห้ลิักการชั้่�แนะว่าดำ้วยธุุรกิจแลิะสิที่ธุิ
มนุษยชั้นแห้่งสห้ปีระชั้าชั้าต่ิ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights : 
UNGP) มาเปี็นแนวที่างแลิะกรอบการดำำาเนินงานของบริษัที่ฯ เพ่�อสร้างความเชั้่�อมั�นในการดำำาเนินธุุรกิจท่ี่�
เคารพสทิี่ธิุมนุษยชั้น โดำยกำาห้นดำแนวที่างปีฏิบิตั่ไิว้ให้กั้บคณ์ะกรรมการ ผ่้บ้ริห้าร แลิะพนกังานได้ำย้ดำถ่อปีฏิิบัต่ิ
พร้อมเผ่ยแพร่ไว้บนเว็บไซึ่ต่์ของบริษัที่ฯ ต่ามเว็บลิิงก์  http://www.ttwplc.com/storage/about/policy/  
policy-human.pdf  โดำยบริษัที่ฯ ไดำ้กำาห้นดำเปี้าห้มายการดำำาเนินงานการเคารพสิที่ธุิมนุษยชั้น ดำังน่�

บริษัที่ฯ ไดำ้ขยายความรับผ่ิดำชั้อบ
การดำำาเนินงานด้ำานสิที่ธิุมนุษยชั้น
ไปียงัค้ค้่า โดำยใช้ั้เคร่�องมอ่ปีระเมนิ
จรรยาบรรณ์ค้ค้่าเพ่�อพฒันาธุุรกิจ
อย่างยั�งย่น (Supplier Code of 
Conduct : SCOC) ในห้มวดำการ
ปีฏิิ บัต่ิดำ้านแรงงานแลิะสิที่ธิุ
มนุษยชั้น ความปีลิอดำภัยแลิะ
อาชั้่วอนามัย แลิะสิ�งแวดำลิ้อม 

จากการปีระเมินความเส่�ยงดำ้าน
สทิี่ธิุมนุษยชั้นในการดำำาเนนิธุุรกจิ
ของบริษัที่ฯ พบว่าไม่ม่การระบุ
ความเส่�ยงด้ำานสิที่ธิุมนุษยชั้น 
อย่างไรก็ต่าม บริษัที่ฯ ไดำ้กำาห้นดำ
แนวที่างการปี้องกันแลิะลิดำ     
ผ่ลิกระที่บจากความเส่�ยงดำ้าน
สิที่ธุิมนุษยชั้น ดำังน่� 

ประเด็นื้คุวามเส่�ยง ผู้ลิกระทบ แนื้วทางการป้องกันื้แลิะลิดผู้ลิกระทบจากคุวามเส่�ยงด�านื้สิทธุิมนืุ้ษยช่นื้

ความปีลิอดำภัย 
แลิะอาชั้่วอนามัย
ในการที่ำางาน 

 •  สิที่ธุิในคุณ์ภาพชั้่วิต่ 
ที่่�ดำ่

 •  สิที่ธุิในการที่ำางาน

 ดำ้�นคว�มป็ลัอดำภัย 
 •  จัดำอบรมห้ลิักส้ต่รความปีลิอดำภัยในการที่ำางานเก่�ยวกับสารเคม่อันต่ราย การใชั้้

อปุีกรณ์์ป้ีองกนัส่วนบคุคลิ แลิะการสร้างจติ่สำานก้ด้ำานสิ�งแวดำล้ิอม, ผ่้ป้ีฏิบิตั่งิาน
ในที่่�อับอากาศ, ที่บที่วนการที่ำางานเก่�ยวกับปีั�นจั�น เปี็นต่้น

 •  ฝ่ึกซึ่้อม ที่บที่วน แลิะที่ำาการปีฏิิบัต่ิงานกับคลิอร่นอย่างปีลิอดำภัยแลิะการใชั้้
อุปีกรณ์์ระงับเห้ตุ่คลิอร่นรั�วไห้ลิ (Emergency Kit-B)

 •  จัดำที่ำาแผ่นปี้องกันแลิะระงับเห้ตุ่ฉุกเฉิน กรณ์่เกิดำเห้ตุ่คลิอร่นรั�วไห้ลิรุนแรง 
 •  จัดำห้าอุปีกรณ์์ปี้องกันไอระเห้ยแลิะการรั�วไห้ลิของคลิอร่น 

 ดำ้�นอ�ชั้่วอน�มัย 
 •  จัดำให้้ม่การต่รวจสุขภาพปีระจำาปีีสำาห้รับพนักงานทีุ่กระดำับ
 •  เพิ�มการต่รวจสุขภาพรายการพิเศษแก่ผ่้้ปีฏิิบัต่ิงานในพ่�นที่่�เส่�ยงแลิะผ่้้ที่่�ม่อายุ 

35 ปีีข้�นไปี 
 •  เพิ�มการที่ำาปีระกันภัยห้ม้่จากการต่ิดำเชั้่�อไวรัส COVID-19 สำาห้รับพนักงาน 

ทีุ่กระดำับ 

1. สิทธิุมนุื้ษยช่นื้พนัื้กงานื้

2. สิทธิุมนุื้ษยช่นื้ล้ิกคุ�า

ประเด็นื้คุวามเส่�ยง ผู้ลิกระทบ แนื้วทางการป้องกันื้แลิะลิดผู้ลิกระทบจากคุวามเส่�ยงด�านื้สิทธุิมนืุ้ษยช่นื้

ความปีลิอดำภัย  
แลิะอาชั้่วอนามัย 
ในการที่ำางาน 

 •  สิที่ธุิในคุณ์ภาพชั้่วิต่ 
ที่่�ดำ่

ดำ้�นก�ริสิ่่�อสิ่�ริแลัะคว�มป็ลัอดำภัย
 •  ม่การส่�อสารแลิะปีระชั้าสัมพันธุ์ดำ้านความปีลิอดำภัยในสถานที่่�ที่ำางาน
 •  ม่กระบวนการคัดำกรองค้่ค้าแลิะพันธุมิต่รที่างธุุรกิจต่ามที่่�กฎห้มายกำาห้นดำ 
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3. สิทธิุมนุื้ษยช่นื้ชุ่มช่นื้

4. สิทธิุมนุื้ษยช่นื้ผู้้�รับเหมา

ประเด็นื้คุวามเส่�ยง ผู้ลิกระทบ แนื้วทางการป้องกันื้แลิะลิดผู้ลิกระทบจากคุวามเส่�ยงด�านื้สิทธุิมนืุ้ษยช่นื้

การคุม้ครองสทิี่ธุิ 
แลิะข้อมล้ิส่วนบุคคลิ 

 •  สทิี่ธุใินความเท่ี่าเที่ย่ม
กันต่ามกฎห้มาย

 •  สิที่ธุิที่่�จะไดำ้รับ 
การคุ้มครองต่าม
กฎห้มาย

 •  สิที่ธุิความเปี็นส่วนต่ัว 

ด้ำ�นก�ริคุ้มคริองสิิ่ทธิุของลูักค้�
 •  ม่กระบวนการรับข้อร้องเร่ยนจากลิ้กค้า
 •  รับปีระกันความเส่ยห้ายจากการดำำาเนินงานของบริษัที่ฯ ให้้กับลิ้กค้า  

ต่ามข้อต่กลิงที่่�กำาห้นดำ
ดำ้�นข้อมูลัสิ่่วนบุคคลั

 •  ม่การคุ้มครองข้อม้ลิส่วนบุคคลิของลิ้กค้าแลิะไม่เผ่ยแพร่ต่่อบุคคลิที่่�สาม 

ประเด็นื้คุวามเส่�ยง ผู้ลิกระทบ แนื้วทางการป้องกันื้แลิะลิดผู้ลิกระทบจากคุวามเส่�ยงด�านื้สิทธุิมนืุ้ษยช่นื้

สิ�งแวดำลิ้อมแลิะความ
ปีลิอดำภัยในการดำำารงชั้่วิต่
จากการดำำาเนินธุุรกิจของ
บริษัที่ฯ 

 •  สิที่ธุิที่่�จะไดำ้รับ 
การคุ้มครองต่าม
กฎห้มาย

 •  เสร่ภาพที่่�แสดำงออก
 •  สิที่ธุิในคุณ์ภาพชั้่วิต่ 

ที่่�ดำ่ 

ดำ้�นสิ่ิ�งแวดำลั้อม 
 •  ดำำาเนินงานต่ามมาต่รฐาน ISO 14001
 •  ดำำาเนินการกำาจัดำของเส่ย (ต่ะกอน) ต่ามข้อกำาห้นดำของกรมโรงงานอุต่สาห้กรรม

อย่างเคร่งครัดำ  
 •  ความร่วมม่อปีกปี้องดำ้แลิแห้ลิ่งนำ�าธุรรมชั้าต่ิ

ดำ้�นคว�มป็ลัอดำภัย 
 •  ส่�อสารลิ่วงห้น้าก่อนซึ่่อมบำารุงที่่อนำ�าปีระปีา
 •  สำารวจความต่้องการแลิะเปีิดำชั้่องที่างร้องทีุ่กข์
 •  กำาห้นดำมาต่รการเย่ยวยาห้ากไดำ้รับผ่ลิกระที่บจากการปีฏิิบัต่ิงานของบริษัที่ฯ 

ประเด็นื้คุวามเส่�ยง ผู้ลิกระทบ แนื้วทางการป้องกันื้แลิะลิดผู้ลิกระทบจากคุวามเส่�ยงด�านื้สิทธุิมนืุ้ษยช่นื้

ความปีลิอดำภัย  •  สิที่ธุิที่่�จะไดำ้รับ 
การคุ้มครองต่าม
กฎห้มาย

 •  สิที่ธุิในคุณ์ภาพชั้่วิต่ 
ที่่�ดำ่

 •  ปีฏิิบัต่ิต่ามกฎห้มายความปีลิอดำภัย อาชั้่วอนามัย แลิะสภาพแวดำลิ้อมในการ
ที่ำางาน รวมถ้งนโยบายดำ้านอาชั้่วอนามัยแลิะความปีลิอดำภัยของบริษัที่ฯ 

 •  ฝ่ึกอบรมแลิะปีฏิิบัต่ิต่ามระเบ่ยบปีฏิิบัต่ิเก่�ยวกับความปีลิอดำภัยในการที่ำางาน 
 •  จัดำห้าอุปีกรณ์์ปี้องกันส่วนบุคคลิพ่�นฐานแลิะอุปีกรณ์์ปี้องกันส่วนบุคคลิต่าม

ความเส่�ยงของงาน 

การเจรจาต่อรอง

บริษัที่ฯ เปิีดำโอกาสให้้ม่การส่�อสารระห้ว่างผ้้่บริห้ารแลิะพนักงานในการเจรจาสวัสดำิการแลิะสิที่ธุิปีระโยชั้น์ของพนักงานกับบริษัที่ฯ  ผ่่านคณ์ะ
กรรมการสวสัดำกิารแลิะฝ่า่ยที่รพัยากรบคุคลิแลิะธุุรการ โดำยปีระชั้มุห้ารอ่กับผ่้บ้รหิ้ารอย่างสมำ�าเสมอ ซึ่้�งแสดำงถ้งการสนบัสนนุสทิี่ธุใินการที่ำางานต่าม
ปีฏิิญญาสากลิว่าด้ำวยสทิี่ธุมินษุยชั้น(UNGP) เพ่�อพฒันาสวัสดำกิารแลิะสิที่ธุปิีระโยชั้น์ของพนักงานร่วมกับผ่้แ้ที่นฝ่า่ยบริห้ารบริษทัี่ฯ สง่ผ่ลิให้พ้นักงาน
ไดำ้รับสวัสดำิการต่รงต่ามความต่้องการแลิะความคาดำห้วังอย่างเห้มาะสม  

นอกจากน่� บริษัที่ฯ จัดำให้้ม่ชั้่องที่างการแจ้งเบาะแสห้ร่อข้อร้องเร่ยนในดำ้านสิที่ธุิมนุษยชั้น แลิะปีระเดำ็นที่่�ผิ่ดำข้อกฎห้มาย จรรยาบรรณ์ ที่ั�งจาก
พนักงานแลิะผ้้่มส่่วนได้ำสว่นเสย่ แลิะมก่ลิไกในการคุม้ครองพนักงานแลิะผ้้่แจง้เบาะแส โดำยจัดำที่ำาฐานระบบข้อมล้ิความลัิบ ซ้ึ่�งสามารถเข้าถ้งข้อมล้ิ
ไดำ้เฉพาะผ่้้ที่่�เก่�ยวข้อง แลิะม่การต่ั�งคณ์ะกรรมการสอบสวน ซึ่้�งเปี็นผ่้้แที่นจากส่วนงานที่่�ไม่ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ยในข้อร้องเร่ยนดำังกลิ่าว เพ่�อพิจารณ์า
สอบสวนดำำาเนินการต่ามกฎระเบ่ยบของบริษัที่ฯ แลิะแจ้งผ่ลิกลิับไปียังผ่้้แจ้งข้อม้ลิ โดำยม่ชั้่องที่างการรับข้อร้องเร่ยนแลิะแจ้งเบาะแส ดำังน่�  
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การส่งเสริมคุวามผู้้กพันื้ในื้ท่�ทำางานื้

บริษัที่ฯ จะปีระสบความสำาเร็จก้าวส้่การเป็ีนองค์กรระดัำบปีระเที่ศได้ำนั�น ส่วนห้น้�งย่อมมาจากบุคลิากรที่่�ม่
ความผ่้กพันทุ่ี่มเที่กับการที่ำางาน โดำยผ่่านการด้ำแลิบุคลิากรขององค์กรต่ั�งแต่่แรกเข้าจนถ้งวันเกษ่ยณ์อายุ    
การที่ำางาน บริษัที่ฯ ไดำ้จัดำที่ำานโยบายดำ้านสวัสดำิการพนักงานไปียังบริษัที่ย่อยแลิะบริษัที่ร่วม โดำยจัดำให้้ม่
สวัสดำิการท่ี่�มากกว่ากฎห้มายกำาห้นดำ อาที่ิเชั้่น การจัดำต่ั�งกองทีุ่นสำารองเลิ่�ยงชั้่พ โดำยการจ่ายเงินสมที่บของ  
บรษัิที่ฯ ในอัต่ราที่่�เห้มาะสมต่ามอายกุารที่ำางานระห้ว่างร้อยลิะ 5 - 10 การดำแ้ลิให้้มก่ารต่รวจสุขภาพปีระจำาปีี 
การรักษาพยาบาลิฟร่ต่ามโครงการปีระกันสุขภาพ การดำ้แลิรักษาสภาพแวดำลิ้อมในการที่ำางาน โดำยกำาห้นดำ
เปี็นนโยบายแลิะแนวปีฏิิบัต่ิเก่�ยวกับความปีลิอดำภัยแลิะสุขอนามัยในที่่�ที่ำางาน การจัดำพาห้นะแก่พนักงาน
ระห้ว่างการปีฏิิบัต่ิงานแลิะจัดำรถปีระจำาต่ำาแห้น่งแก่ผ่้้บริห้าร วัต่ถุปีระสงค์เพ่�ออำานวยความสะดำวกในการ    
เดำินที่างแลิะความคลิ่องต่ัวในการปีฏิิบัต่ิงานของพนักงานทีุ่กระดำับต่ามความเห้มาะสม 

ในปีี 2563 เปี็นปีีที่่�ม่การแพร่ระบาดำเชั้่�อไวรัส COVID-19 บริษัที่ฯ ม่ความห้่วงใยในเร่�องสุขภาพของพนักงาน
 จง้ได้ำมม่าต่รการในการดำแ้ลิป้ีองกัน โดำยการสนับสนุนให้ม้ก่ารแจกห้นา้กากอนามัย ห้นา้กากผ่า้ แอลิกอฮอล์ิ
เจลิ วัดำอุณ์ห้ภ้มิก่อนเข้าสถานที่่�ที่ำางาน จัดำแบ่งโซึ่นพ่�นท่ี่�ที่ำางาน พ่นฆ่่าเชั้่�อในสถานที่่�ที่ำางานทีุ่กเดำ่อน แลิะ
แจกอุปีกรณ์์ให้้พนักงานไว้ใชั้้เม่�อต่้องไปีปีฏิิบัต่ิงานภายนอกสถานที่่� รวมถ้งแจกกลิ่องอาห้ารให้้กับพนักงาน
เพ่�อนำาไปีใชั้้บรรจุอาห้าร เพ่�อสุขอนามัยที่่�ด่ำแลิะเปี็นไปีต่ามมาต่รการรัฐบาลิในการเว้นระยะห้่างในสังคม 
(Social Distancing) แลิะการที่ำาปีระกันภัยจาก COVID-19 ให้้กับพนักงานทีุ่กคน    

นอกจากน่� บรษัิที่ฯ ยงัส่งเสรมิกจิกรรมท่ี่�เป็ีนปีระโยชั้น์แก่พนกังานห้ลิากห้ลิาย อาทิี่เช่ั้น การจัดำต่ั�งชั้มรมเดำนิวิ�ง ชั้มรมแบดำมนิต่นั แลิะชั้มรมฟตุ่บอลิ 
บริษัที่ฯ ไดำ้ที่ำาการสำารวจความคิดำเห้็นดำ้านความพ้งพอใจในการที่ำางาน (Employee Satisfaction Survey) การปีระเมินระดำับความผ่้กพันที่่�ม่ต่่อ
องค์กร (Employee Engagement Survey) รวมถ้งการมส่่วนร่วมของพนักงานในการบริห้ารจัดำการดำแ้ลิสวัสดิำการ อาชั้ว่อนามัยแลิะความปีลิอดำภัย
ผ่า่นคณ์ะกรรมการความปีลิอดำภยัแลิะอาชั้่วอนามัย ในปี ี2563 ผ่ลิการสำารวจความผ่ก้พนัพนกังานต่อ่องคก์รอย้ท่ี่่�รอ้ยลิะ 78 จากจำานวนพนกังาน
ที่่�ต่อบแบบสำารวจ จำานวน 305 คน คิดำเปี็นร้อยลิะ 98 ของ
พนักงานท่ี่�ม่สิที่ธุิกรอกแบบสำารวจฯที่ั�งห้มดำ (พนักงานท่ี่�
มอ่ายุงานต่ั�งแต่ ่6 เดำอ่นเป็ีนต่น้ไปี) โดำยผ่ลิการสำารวจสง้ข้�น
กว่าปีีที่่�ผ่่านมา อย่างไรก็ต่าม บริษัที่ฯจะนำาข้อม้ลิที่่�ไดำ้จาก
ผ่ลิสำารวจไปีพัฒนาปีรับปีรุงแผ่นการดำำาเนินงานด้ำแลิ
พนักงานในปีี 2564 ต่่อไปี
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การส่งเสริมการออมแลิะการลิงทุนื้

บริษัที่ฯ ได้ำเข้าร่วมโครงการสร้างดำัชั้น่ความพร้อมเพ่�อการเกษ่ยณ์    
(Retirement Readiness Index) สำาห้รับพนกังาน ของคณ์ะพาณิ์ชั้ยศาสต่ร์
แลิะการบัญชั้่ จุฬาลิงกรณ์์มห้าวิที่ยาลัิย เพ่�อให้้พนักงานได้ำที่ราบถ้ง
ความพร้อมของต่นในการเกษ่ยณ์อายุการที่ำางาน พร้อมรับฟังความร้้
เก่�ยวกับการออมการลิงทีุ่นเพ่�อเกษ่ยณ์อายุ ซึ่้�งดำัชั้น่ความพร้อมเพ่�อ    
การเกษ่ยณ์เป็ีนเคร่�องม่อแลิะบรรทัี่ดำฐานในการวัดำความพร้อมในการ
เข้าส้่การเกษ่ยณ์อายุแลิะสร้างความต่ระห้นักถ้งความสำาคัญของ      
การออม การวางแผ่นที่างการเงนิให้ก้บัพนกังานไดำอ้ยา่งมป่ีระสทิี่ธุภิาพ
แลิะยังเปี็นดำัชั้น่ที่่�มุ่งเน้นการปีระเมินความพร้อมในการเกษ่ยณ์แบบ
องค์รวม โดำยคำาน้งถ้งปีัจจัยที่ั�งดำ้านการเงินแลิะปีัจจัยดำ้านสุขภาพ
พลิานามัยแลิะความเปี็นอย้่เข้าไปีดำ้วย

การพัฒนื้าบุคุลิากร

บริษัที่ฯ ให้้ความสำาคัญในการพัฒนาบุคลิากรในแง่ที่ักษะวิชั้าชั้่พ       
โดำยมุ่งเน้นแลิะให้้ความสำาคัญในการพัฒนาที่ักษะความเปี็นม่ออาชั้่พ
ในสาขาเฉพาะดำ้าน (Functional and Technical Competency) ผ่่าน
ศ้นย์การเร่ยนร้้ (Learning Center) ในสายงานผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา
ครอบคลิุมพ่�นที่่�ธุุรกิจ เพ่�อรองรับการพัฒนาที่ักษะบุคลิากรเชั้ิงลิ้กใน
ธุุรกิจท่ี่�สำาคัญของบริษัที่ฯ อย่างต่่อเน่�อง รวมถ้งการพัฒนาความเป็ีน
ผ่้้นำาให้้กับผ่้้บริห้ารแลิะพนักงานในแต่่ลิะพ่�นที่่� ธุุรกิจให้้ม่ความร้้        
ความสามารถในการบริห้ารจัดำการในสายงานที่่�รับผ่ิดำชั้อบมากยิ�งข้�น 

บริษัที่ฯ ส่งเสรมิแลิะพฒันาศกัยภาพผ่้้บริห้ารแลิะพนกังานให้ส้ามารถ
ปีฏิิบัต่งิานอย่างมป่ีระสทิี่ธิุภาพ โดำยสามารถต่อบสนองต่อ่กลิยทุี่ธ์ุแลิะ
เปี้าห้มายของบริษัที่ฯ อย่างม่ปีระสิที่ธุิผ่ลิส้งสุดำ บริษัที่ฯ จ้งไดำ้ม่การจัดำ
ที่ำากรอบการพัฒนาบุคลิากรต่ามแต่่ลิะสายงานอย่างเห้มาะสม ซ้ึ่�งไดำ้
แสดำงข้อม้ลิไว้ต่ามแผ่นผ่ังดำังน่�        

รีะดับองค์กรี

1.  วัฒนธุรรมองค์กร (Corporate Culture 
Program)

2.  การบริห้ารจัดำการ (Management 
Program)

3.  ภาวะผ่้้นำา (Leadership/Supervisor 
Program)

รีะดับบ้คคลั

 1.   การอบรมต่ามห้น้าที่่�งานรับผ่ิดำชั้อบ 
(Functional Training)

 2.   การฝ่ึกอบรมในเร่�องที่่�ม่ความสัมพันธุ์กับ
ห้น้าที่่�งานที่่�รับผ่ิดำชั้อบ (Related 
Training) 

 3.   การฝ่ึกอบรมที่่�ชั้่วยส่งเสริมศักยภาพ 
(Enable Training)

รีะดับพืื้�นฐาน

1.    แนวคิดำเร่�องคุณ์ภาพแลิะมาต่รฐาน 
(Quality Concept and Standard)

2.    ความปีลิอดำภัยแลิะสุขอนามัย (safety 
and Health)

3.    สิ�งแวดำลิ้อม (Environment)

    ผู้ลิการดำาเนิื้นื้งานื้ ปี 2563 

เป้าหมายการดำาเนื้ินื้งานื้ ปี 2562 ปี 2563 เพิ�ม/ลิด (ร�อยลิะ) 

อัต่ราการจ้างงานสำาเร็จต่ามแผ่นไม่น้อยกว่าร้อยลิะ 80 ร้อยลิะ 80 ร้อยลิะ 92 เพิ�มข้�น ร้อยลิะ 15

อัต่ราการลิาออกของพนักงานไม่เกินร้อยลิะ 4 ร้อยลิะ 0.37 ร้อยลิะ 0.18  ลิดำลิง ร้อยลิะ 45.95

ผ่ลิการปีระเมินผ่ลิความพ้งพอใจของพนักงานที่่�ม่ต่่อ 
การที่ำางานไม่น้อยกว่าร้อยลิะ 80

ร้อยลิะ 75 ร้อยลิะ 78 เพิ�มข้�น ร้อยลิะ 4

จัดำฝ่ึกอบรมต่ามแผ่นอบรมดำ้านความปีลิอดำภัยของบริษัที่ฯ 
ร้อยลิะ 100

ร้อยลิะ 100 ร้อยลิะ 100 เที่่าเดำิม ร้อยลิะ 100

ในปีี 2563 จำานวนชั้ั�วโมงการฝ่ึกอบรม จำานวนทัี่�งสิ�น 3,177 ชั้ั�วโมง        
โดำยม่อัต่ราส่วนลิดำลิงจากปีี 2562 ร้อยลิะ 29.40 เน่�องจากในปีี 2563 
ม่การแพร่ระบาดำเชั้่�อโรคจากสถานการณ์์ COVID-19 บริษัที่ฯ จ้งได้ำ            
จัดำให้้ม่การฝ่ึกอบรมเฉพาะห้ลิักส้ต่รที่่�สำาคัญแลิะม่ความจำาเปี็นต่่อ       
การที่ำางาน โดำยที่ำาการฝ่ึกอบรมในสถานที่่�ปีฏิิบัต่ิงานเปี็นส่วนให้ญ่   
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พนัื้กงานื้ คุ้อ ทรัพยากรท่�ม่คุ่าขององค์ุกร
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อาชี่วอนื้ามัยแลิะคุวามปลิอดภัย

อาชั้่วอนามัยแลิะความปีลิอดำภัย ถ่อเปี็นสิ�งสำาคัญท่ี่�สุดำต่่อการดำำาเนิน
ธุุรกิจของบริษัที่ฯ แลิะผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ย ปีระกอบดำ้วย พนักงาน        
ผ่้้รับเห้มา ลิ้กค้า ค้่ค้า แลิะชัุ้มชั้น บริษัที่ฯ จ้งกำาห้นดำนโยบายคุณ์ภาพ 
สิ�งแวดำล้ิอม อาชั้่วอนามัย แลิะความปีลิอดำภัย พร้อมเผ่ยแพร่ไว้บน
เว็บไซึ่ต่ต์่ามเวบ็ลิงิก ์https://www.ttwplc.com/storage/about/policy/
policy-environment.pdf โดำยกำาห้นดำให้้พนกังานแลิะผ่้เ้ก่�ยวข้องมห่้น้าท่ี่�
รับผิ่ดำชั้อบที่ั�งต่่อตั่วเองแลิะผ่้้ร่วมงานต่ามกฎห้มายแลิะมาต่รฐาน           
ที่่�กำาห้นดำ นอกจากน่� บริษัที่ฯ ยังไดำ้ปีฏิิบัต่ิงานดำ้านความปีลิอดำภัยต่าม
มาต่ฐานสากลิ ISO 14001 

    เป้าหมายการดำาเนิื้นื้งานื้ ปี 2563

0 1

1. จำานวนครั�งของการบาดำเจ็บ
 แลิะเจ็บปี่วยจากการ
 ที่ำางาน (Injury & Illness 
 Free Operation) เปี็น 

2. ฝ่ึกซึ่้อมที่บที่วนต่าม
 แผ่นฉุกเฉินอย่างน้อย
 ปีีลิะ (ครั�ง)

กลิยุทธ์ุด�านื้อาชี่วอนื้ามัยแลิะคุวามปลิอดภัย

สร้างมาต่รฐาน
ดำ้านอาชั้่วอนามัย
แลิะความปีลิอดำภัย
แก่พนักงานทีุ่กระดำับ

เพิ�มศักยภาพแลิะ
ความต่ระห้นักเร่�อง
ความปีลิอดำภัย
ในการที่ำางาน   

ปีฏิิบัต่ิต่ามกฎห้มาย
แลิะข้อบังคับต่่างๆ 
ที่่�เก่�ยวข้องกับพนักงาน
อย่างเคร่งครัดำ

1 2 3

การดำาเนิื้นื้งานื้ด�านื้อาชี่วอนื้ามัย
แลิะคุวามปลิอดภัย

บริษัที่ฯ แต่่งต่ั�งคณ์ะกรรมการความปีลิอดำภัยอาชั้่วอนามัยแลิะ       
สภาพแวดำลิอ้มในการที่ำางาน เพ่�อที่ำาห้นา้ท่ี่�พจิารณ์านโยบาย แผ่นการ
ดำำาเนินงาน แลิะแผ่นการฝ่ึกอบรมดำ้านความปีลิอดำภัยในการที่ำางาน 
เพ่�อป้ีองกันแลิะลิดำการเกิดำอุบัต่ิเห้ตุ่การปีระสบอันต่รายการเจ็บป่ีวย
ห้ร่อการเกิดำเห้ตุ่เด่ำอดำร้อนรำาคาญอันเน่�องจากการที่ำางานห้ร่อความ          
ไมป่ีลิอดำภัยในการที่ำางาน รายงานแลิะเสนอแนะมาต่รการห้รอ่แนวที่าง
ปีรบัปีรงุแกไ้ขให้ถ้ก้ต่อ้งต่ามกฎห้มายที่่�เก่�ยวกบัความปีลิอดำภยัในการ
ที่ำางานแลิะมาต่รฐานความปีลิอดำภัยในการที่ำางานต่่อผ้้่บริห้าร เพ่�อ
ความปีลิอดำภัยในการที่ำางานของพนักงาน ผ่้้รับเห้มาแลิะบุคคลิ
ภายนอกท่ี่�เข้ามาปีฏิิบัต่ิงานห้ร่อเข้ามาใช้ั้บริการในบริษัที่ฯ รวมถ้ง      
การที่ำาห้น้าที่่�สำารวจการปีฏิิบัติ่การดำ้านความปีลิอดำภัยในการที่ำางาน 
ต่รวจสอบสถติ่กิารปีระสบอนัต่ราย วางระบบการรายงานสภาพการที่ำางาน
ที่่�ไม่ปีลิอดำภัยให้้เปี็นห้น้าที่่�ของพนักงานทีุ่กคนทีุ่กระดำับต่้องปีฏิิบัต่ิ 

บริษัที่ฯ ใชั้้ห้ลิักการดำ้านความปีลิอดำภัยเปี็นเกณ์ฑ์์ให้้ผ่้้เก่�ยวข้อง             
ถ่อปีฏิิบัต่ิอย่างเคร่งครัดำ นอกเห้น่อจากการปีฏิิบัติ่ต่ามกฎห้มาย               
ที่่�กำาห้นดำ บริษัที่ฯ ยังไดำ้กำาห้นดำกรอบการดำำาเนินงานความปีลิอดำภัย 
อาชั้่วอนามัย แลิะสภาพแวดำลิ้อมในการที่ำางานเป็ีนบที่บัญญัต่ิที่่�เปี็น

ลิายลิักษณ์์อักษร ต่ลิอดำจนนำามาต่รฐานสากลิมาปีฏิิบัต่ิใช้ั้ใน              
ด้ำานจรรยาบรรณ์ของบริษทัี่ฯ ซ้ึ่�งได้ำกำาห้นดำเป็ีนบรรที่ดัำฐานการดำำาเนินงาน
แลิะกำาห้นดำแนวที่างส้่ความเปี็นเลิิศในการดำำาเนินงานครอบคลิุม         
ห้ลิักปีฏิิบัต่ิดำ้านความปีลิอดำภัยฯ ม่สาระสำาคัญสรุปีไว้ดำังน่�

1.   คุวามปลิอดภัย อาชี่วอนื้ามัย แลิะสภาพแวดลิ�อม

 ในื้การทำางานื้

1.1 จดัำที่ำาข้อกำาห้นดำแลิะมาต่รฐานการที่ำางานที่่�มม่าต่รการไม่นอ้ยกวา่
กฎห้มายกำาห้นดำแลิะมาต่รฐานสากลิ ซ้ึ่�งพนักงานจะต้่องศ้กษา
แลิะปีฏิิบตั่ติ่ามกฎห้มาย นโยบาย ขอ้กำาห้นดำ มาต่รฐานท่ี่�เก่�ยวขอ้ง
อย่างเคร่งครัดำ

1.2 บรหิ้ารจัดำการความปีลิอดำภัยเก่�ยวกับการต่รวจสอบกฎห้มายให้ม่
แลิะที่บที่วนสถานะกฎห้มายเดำิม เพ่�อปีฏิิบัต่ิงานให้้สอดำคลิ้องกับ
กฎห้มายท่ี่�เก่�ยวข้องต่่างๆ ที่บที่วนมาต่รการควบคุมดำ้แลิงาน     
ดำา้นความปีลิอดำภัย (ระเบย่บ ขอ้บังคับ ค้ม่อ่) ที่บที่วนแผ่นฉกุเฉนิ
ให้้ม่ปีระสิที่ธิุภาพสอดำคล้ิองกับการปีฏิิบัต่ิงานจริง ที่บที่วนแลิะ   
จัดำที่ำาแผ่นงานความปีลิอดำภัยปีระจำาปีี แลิะจัดำที่ำารายงาน          
ดำ้านความปีลิอดำภัยส่งห้น่วยงานราชั้การ  
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1.3 ต่รวจสอบด้ำานความปีลิอดำภัยแลิะสภาพแวดำลิ้อมในการที่ำางาน  
อาทิี่เชั้่น ต่รวจสอบเคร่�องจักร เคร่�องม่อแลิะระบบไฟฟ้า ต่รวจ
รับรองความปีลิอดำภัยของปีั�นจั�น (ต่รวจสอบเครนโดำยห้น่วยงาน
ภายนอก) ต่รวจสอบสภาพความปีลิอดำภัยของรถยนต่์ เคร่�องจักร
ชั้นิดำเคลิ่�อนที่่� รถยก รถบรรทีุ่กดำิน ขออนุญาต่ที่ำางานต่ามลิักษณ์ะ
งานที่่�กำาห้นดำไว้ การต่รวจสอบพ่�นที่่�ปีฏิิบัต่ิงาน ปี้าย เคร่�องห้มาย
สัญลัิกษณ์์ดำ้านความปีลิอดำภัยต่่างๆ ต่รวจสอบการซ่ึ่อมบำารุง
ระบบปี้องกันการระงับอัคค่ภัย ต่รวจสอบการจัดำเก็บการรับ        
วัต่ถุไวไฟแลิะสารเคม่ ต่รวจวัดำสภาพแวดำลิ้อมในการที่ำางาน       
ต่รวจวัดำความเข้มของแสงสว่างทัี่�งกลิางวันแลิะกลิางคน่ ต่รวจวัดำ
ความดัำงของเส่ยงแลิะความร้อนในพ่�นท่ี่�ที่ำางาน ต่รวจวัดำปีริมาณ์
ฝุ่่นแลิะสารเคม่ในบรรยากาศ 

1.4 จดัำห้าวัสดำอุปุีกรณ์์ด้ำานความปีลิอดำภัย เช่ั้น อปุีกรณ์์เต่อ่นอันต่ราย
ปี้าย เคร่�องห้มาย การที่าส่แลิะสัญลิักษณ์์เต่่อนอันต่รายต่่างๆ     
การจดัำห้าอปุีกรณ์์ปีอ้งกนัอนัต่รายสว่นบคุคลิ ห้มวกเซึ่ฟต่่� รองเที่า้
เซึ่ฟต่่� อปุีกรณ์์ปีอ้งกนัอนัต่รายสว่นบคุคลิอ่�นๆ ต่ามลิกัษณ์ะงานที่่�
ขออนุญาต่ที่ำางานไว้  การจัดำห้าอุปีกรณ์์แจ้งเห้ตุ่ฉุกเฉิน อุปีกรณ์์
ระงับเห้ตุ่ฉุกเฉิน แลิะการสอบเท่ี่ยบอุปีกรณ์์เคร่�องวัดำก๊าซึ่ต่่างๆ    
ในการที่ำางาน

1.5 ควบคุมแลิะปี้องกันความส้ญเส่ยในร้ปีแบบต่่างๆ ท่ี่�เกิดำจาก
อุบัต่ิเห้ตุ่ อัคค่ภัย การเจ็บปี่วยจากการที่ำางาน ที่รัพย์สินส้ญห้าย
ห้ร่อเส่ยห้าย การลิะเมิดำระบบรักษาความปีลิอดำภัย การที่ำางาน    
ไม่ถ้กวิธุ่ แลิะความผ่ิดำพลิาดำต่่างๆ การจัดำสภาพแวดำลิ้อม             
การที่ำางานให้้ปีลิอดำภัย ม่อุปีกรณ์์ความปีลิอดำภัยที่่�เห้มาะสมแลิะ
เพ่ยงพอ รวมถ้งให้ผ้่้บ้รหิ้ารแลิะพนกังานมห่้น้าที่่�รายงานอบุตั่เิห้ตุ่
แลิะอุบัต่ิการณ์์ต่่างๆ ต่ามขั�นต่อนที่่�กำาห้นดำไว้

1.6 ปีระชั้าสัมพันธุ์แลิะส่�อสารสร้างความร้้ความเข้าใจแลิะเผ่ยแพร่
ข้อม้ลิเก่�ยวกับนโยบาย กฎระเบ่ยบ ขั�นต่อน วิธุ่ปีฏิิบัต่ิแลิะข้อควร
ระวังด้ำานความปีลิอดำภัย แก่พนักงาน ผ่้้รับจ้าง แลิะผ่้้ม่ส่วนได้ำ   
ส่วนเส่ยท่ี่�เก่�ยวข้อง เพ่�อนำาไปีปีฏิิบัต่ิได้ำอย่างถ้กต้่องไม่ก่อให้้เกิดำ
อันต่รายต่่อสุขภาพ ที่รัพย์สิน แลิะสิ�งแวดำลิ้อม

1.7 การปีฏิิบัต่ิงานใดำท่ี่�ไม่ปีลิอดำภัยห้ร่อไม่ปีฏิิบัต่ิต่ามข้อกำาห้นดำแลิะ
มาต่รฐานความปีลิอดำภัย ให้้ห้ยุดำการปีฏิิบัต่ิงานนั�นชั้ั�วคราวแลิะ
แจ้งผ่้ท้ี่่�เก่�ยวขอ้ง ผ่้บ้งัคบับญัชั้า แลิะห้นว่ยงานท่ี่�รบัผ่ดิำชั้อบที่ำาการ
แก้ไขต่่อไปี

2. การขออนุื้ญ่าตทำางานื้ท่�ม่คุวามเส่�ยงแลิะการทำางานื้

 ผู้้�รับเหมา

การขออนุญาต่ที่ำางานในเร่�องของความปีลิอดำภัยนั�นเปี็นเร่�องของ       
การขออนุญาต่ที่ำางานท่ี่�ม่ความเส่�ยงส้ง ซ้ึ่�งจำาเปี็นต้่องม่การต่รวจสอบ
ความพร้อมของผ่้้ปีฏิิบัต่ิงาน ความพร้อมของอุปีกรณ์์ เคร่�องม่อ 
เคร่�องจักร รวมถ้งความพร้อมของสภาพแวดำลิ้อมต่่างๆ ให้้แน่ใจว่า         
มค่วามพร้อมแลิะมค่วามปีลิอดำภยัเพ่ยงพอเสย่ก่อน จง้จะไดำร้บัอนุญาต่
ให้้เริ�มที่ำางานนั�นๆ ไดำ้ โดำยกำาห้นดำปีระเภที่ของใบขออนุญาต่ ดำังน่� 

2.1 ใบขออนุญ�ต่ทำ�ง�นทั�วไป็ (General Entry Permit)

สำาห้รบัการเขา้ปีฏิบิตั่งิานทัี่�วไปี เชั้น่ การที่ำาความสะอาดำ การที่าส ่แลิะ
ห้รอ่งานอ่�นๆ ท่ี่�ไม่เก่�ยวข้องกับระบบ ห้รอ่การปิีดำระบบทุี่กระบบภายใน
ส่วนโรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา แลิะการที่ำางานของผ่้้รับเห้มา

2.2 ใบขออนุญ�ต่ทำ�ง�นท่�ก่อให้เกิดำป็ริะก�ยไฟ (Hot Work Permit)

สำาห้รบัการที่ำางานท่ี่�ที่ำาให้้เกดิำปีระกายไฟ เช่ั้น งานเช่ั้�อมไฟฟ้า งานเชั้่�อมแก๊ส 
แลิะห้รอ่งานอ่�นๆ ที่่�มป่ีระกายไฟห้รอ่เกิดำความรอ้นภายในสว่นโรงผ่ลิติ่
นำ�าปีระปีา

2.3 ใบขออนุญ�ต่ทำ�ง�นต่ัดำริะบบไฟฟ้� (Shut Down Electrical 
 System Permit)

สำาห้รบัการที่ำางานท่ี่�ต่อ้งต่ดัำระบบไฟฟา้ที่ั�งท่ี่�เปีน็ระบบไฟฟา้แรงสง้แลิะ
ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ�าภายในส่วนโรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา

2.4 ใบขออนุญ�ต่ทำ�ง�นก�ริขุดำเจ�ะ (Excavation Permit)

สำาห้รับการที่ำางานที่่�ต้่องการขุดำเจาะ โดำยใช้ั้อุปีกรณ์์การขุดำเจาะ เช่ั้น 
จอบ เส่ยม แลิะเคร่�องจักรห้นัก เชั้่น รถขุดำ ห้ร่อเคร่�องเจาะภายในส่วน
โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา

2.5  ใบขออนุญ�ต่ทำ�ง�นต่ัดำแยกริะบบ (Mechanical Isolation 
 Permit)

สำาห้รับการที่ำางานที่่�ต่้องต่ัดำระบบที่่อท่ี่�ม่แรงดำันรวมถ้งการที่ดำสอบ        
การเดำนิระบบ แลิะแรงดัำนต่า่งๆ ภายในส่วนโรงผ่ลิติ่นำ�าปีระปีาที่ั�งท่ี่�เปีน็
ระบบนำ�า ลิม แลิะสารเคม่

2.6 ใบขออนุญ�ต่เข้�ทำ�ง�นในท่�อับอ�ก�ศ (Confined Space 
 Entry Permit)

สำาห้รับการที่ำางานที่่�ต่้องเข้าไปีในสถานที่่�อับอากาศ (ต่ามกฎกระที่รวง
กำาห้นดำมาต่รฐานในการบริห้ารแลิะการจัดำการดำ้านความปีลิอดำภัย 
อาชั้ว่อนามัย แลิะสภาพแวดำล้ิอมในการที่ำางานในที่่�อับอากาศ พ.ศ. 2547) 
ภายในส่วนโรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา
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3. การประเมินื้คุวามเส่�ยงแลิะการส้บสวนื้เหตุการณ์

บรษิทัี่ฯ มค่วามต่ระห้นกัต่อ่ความเส่�ยงที่่�เกิดำจากการปีฏิบัิต่งิานว่าสามารถเกิดำข้�นได้ำต่ลิอดำเวลิา ห้ากไม่มร่ะบบ
บริห้ารจัดำการแลิะการปีระเมินความเส่�ยงอย่างสมำ�าเสมอ บริษัที่ฯ ไดำ้ปีระเมินความเส่�ยงดำ้านอาชั้่วอนามัย
แลิะความปีลิอดำภัยไว้ 2 ปีระเภที่ ได้ำแก่ ความเส่�ยงจากสารเคม่รั�วไห้ลิ ได้ำแก่ คลิอร่น แลิะความเส่�ยงจาก
อุบัต่ิเห้ตุ่ในการที่ำางาน ซึ่้�งไดำ้กำาห้นดำแนวที่างการบริห้ารจัดำการความเส่�ยงดำังกลิ่าวไว้ดำังน่�  

4.  การบริการด�านื้อาชี่วอนื้ามัยแลิะคุวามปลิอดภัย

บริษัที่ฯ ให้้ความสำาคัญต่่อคุณ์ภาพชั้่วิต่ท่ี่�ด่ำของพนักงานจ้งไดำ้จัดำให้้ม่
การบริการดำ้านอาชั้่วอนามัยแลิะความปีลิอดำภัย อาที่ิเชั้่น การต่รวจ
สุขภาพปีระจำาปีี การปีระกันสุขภาพ การปีระกันชั้่วิต่ การปีระกันภัย     
โรค COVID-19 การจัดำให้้ม่อุปีกรณ์์ปีฐมพยาบาลิเบ่�องต่้น การต่ิดำปี้าย
เต่่อนอันต่ราย รวมถ้งกำาห้นดำวิธุ่การปีฏิิบัต่ิงานแลิะกำากับดำ้แลิ             
อย่างเคร่งครัดำ เพ่�อให้้พนักงานม่ความปีลิอดำภัยที่ั�งด้ำานชั้่วิต่แลิะ
ที่รัพย์สิน รวมถ้งการม่สุขภาพกายใจท่ี่�ดำ่ในการปีฏิิบัต่ิงานอย่างม่     
ความสขุ ส่งผ่ลิให้้พนักงานมข่วัญกำาลิงัใจในการปีฏิบิตั่งิานด้ำวยความรกั
แลิะความผ่้กพันต่่อองค์กร

5. การม่ส่วนื้ร่วมของพนัื้กงานื้ด�านื้อาชี่วอนื้ามัย

 แลิะคุวามปลิอดภัย

การม่ส่วนร่วมของพนักงานถ่อเปี็นยุที่ธุศาสต่ร์สำาคัญเพราะเราเชั้่�อ
ว่าการม่ส่วนร่วมของพนักงานจะสร้างความมั�นใจ ความเช่ั้�อถ่อต่่อ
องค์กร ความกระต่่อร่อร้น แลิะความร่วมม่อ ซึ่้�งจะส่งผ่ลิให้้การที่ำางาน
บรรลิุวัต่ถุปีระสงค์ที่่�กำาห้นดำไว้ ค่อ การบาดำเจ็บแลิะการเจ็บปี่วยจาก 
การที่ำางาน “เปี็นศ้นย์” (Injury & Illness Free Operation) โดำยสร้าง
ระบบท่ี่�เอ่�อต่่อการเข้ามาม่ส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำานความปีลิอดำภัยของ
พนกังานทุี่กคนทุี่กระดัำบอย่างต่อ่เน่�อง โดำยมกิ่จกรรมการมส่่วนร่วมของ
พนักงานดำ้านอาชั้่วอนามัยแลิะความปีลิอดำภัยไว้ดำังน่� 

คุวามเส่�ยงด�านื้อาช่ีวอนื้ามัย

แลิะคุวามปลิอดภัย

วิธุีการจัดการคุวามเส่�ยง

สารเคม่รั�วไห้ลิ (คลิอร่น) ปีฏิิบัต่ิต่ามค้่ม่อขั�นต่อนแผ่นการปีฏิิบัต่ิงาน แลิะปีฏิิบัต่ิงานต่ามกฎระเบ่ยบห้ร่อข้อบังคับ
ดำ้านอาชั้่วอนามัยแลิะความปีลิอดำภัยอย่างเคร่งครัดำ ฝ่ึกอบรมวิธุ่การที่ำางาน รวมถ้งการฝ่ึกซึ่้อม
ระงับเห้ตุ่ฉุกเฉินจากสารเคม่ต่ามแผ่นการปีฏิิบัต่ิงาน แลิะปีระเมินความเส่�ยงอย่างสมำ�าเสมอ  

อุบัต่ิเห้ตุ่ในการที่ำางาน ปีฏิิบัต่ิต่ามค้่ม่อขั�นต่อนแผ่นการปีฏิิบัต่ิงาน แลิะปีฏิิบัต่ิงานต่ามกฎระเบ่ยบห้ร่อข้อบังคับ
ดำ้านอาชั้่วอนามัยแลิะความปีลิอดำภัยอย่างเคร่งครัดำ ฝ่ึกอบรมวิธุ่การที่ำางาน รวมถ้งการฝ่ึกซึ่้อมระงับ
เห้ตุ่ฉุกเฉินจากอุบัต่ิเห้ตุ่จากการที่ำางานต่ามแผ่นการปีฏิิบัต่ิงาน แลิะปีระเมินความเส่�ยงอย่าง
สมำ�าเสมอ

5.1 กิจกริริมค้นห�สิ่ภ�พแวดำลั้อม สิ่ภ�พก�ริณ์์ แลัะพฤต่ิกริริม
 ท่�ไม่ป็ลัอดำภัยของพนักง�น 

ต่รวจวัดำสภาพแวดำล้ิอมในการที่ำางานดำ้านกายภาพ ไดำ้แก่ แสงสว่าง 
ความร้อน แลิะเส่ยง รวมถ้งอันต่รายจากสารเคม่ ไดำ้แก่ ไอระเห้ยของ
สารเคม่ในพ่�นที่่�ที่ำางาน แลิะอันต่รายดำ้านสิ�งแวดำลิ้อม ไดำ้แก่ ไอเส่ยจาก
เคร่�องกำาเนิดำไฟฟ้าแลิะนำ�าที่ิ�งจากห้้องนำ�า เปี็นต่้น ซ้ึ่�งค่าท่ี่�ต่รวจวัดำได้ำ      
จะต่้องไม่เกินมาต่รฐานของกระที่รวงอุต่สาห้กรรม

5.2 กิจกริริมเจ้�หน้�ท่�คว�มป็ลัอดำภัย (Safety Man) 

โดำยมอบห้มายให้้พนักงานระดำับปีฏิิบัต่ิการทีุ่กคนที่ำาห้น้าท่ี่� เปี็น       
“Safety Man” โดำยจะปีฏิิบัต่ิห้น้าที่่�เปี็นเจ้าห้น้าที่่�ความปีลิอดำภัย 1 คน 
ต่่อ 1 สัปีดำาห้์ โดำยม่วัต่ถุปีระสงค์เพ่�อให้้พนักงานม่ความต่ระห้นักแลิะ
ม่ส่วนร่วมในการดำ้แลิดำ้านความปีลิอดำภัย โดำยการที่ำาห้น้าที่่�ค้นห้าแลิะ
ชั้่�บ่งสภาพการณ์์แลิะพฤต่ิกรรมการที่ำางานที่่�ไม่ม่ความปีลิอดำภัย 
ปีระเมินความเส่�ยง คิดำวิธุ่ปี้องกันแลิะควบคุมอันต่รายเสนอต่่อ           
คณ์ะกรรมการความปีลิอดำภัยอาชั้่วอนามัยแลิะสภาพแวดำล้ิอมในการ
ที่ำางาน แลิะผ่้บ้รหิ้ารระดำบัสง้ เพ่�อนำามต่ทิี่่�ปีระชั้มุมากำาห้นดำเปีน็แนวที่าง
ในการปีฏิิบัต่ิงานด้ำานความปีลิอดำภัยต่่อไปี กิจกรรมดัำงกลิ่าวมุ่งเน้น
ภาวะผ่้้นำาดำ้านความปีลิอดำภัยของผ่้้บริห้าร (Safety Role Model) เพ่�อ
ส่�อสารนโยบายห้ร่อกิจกรรมด้ำานความปีลิอดำภัยท่ี่�สำาคัญ การรับฟัง
ปีระเดำ็นห้ร่อข้อเสนอแนะดำ้านความปีลิอดำภัยแลิะการม่ส่วนร่วมของ      
ผ่้้ปีฏิิบัต่ิงานในกิจกรรมดำ้านความปีลิอดำภัย
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5.3 กิจกริริมสิ่ันทน�ก�ริ

ส่งเสริมวัฒนธุรรมองค์กร ที่ัศนคต่ิ ความเชั้่�อ ค่านิยมการที่ำางานท่ี่�ถ้ก
ต่อ้งชัั้ดำเจน ปีราศจากความเครย่ดำจากการที่ำางาน อาทิี่เช่ั้น การส่งเสริม
การออกกำาลิงักาย การจัดำต่ั�งชั้มรมก่ฬาเดำนิวิ�ง แบดำมนิต่นั ฟตุ่บอลิ แลิะ
ปีรับปีรุงสถานที่่�ที่ำางานให้้เอ่�อต่่อการออกกำาลิังกายของพนักงาน รวม
ถ้งปีรบัปีรงุห้อ้งพกัผ่อ่นเพ่�อให้พ้นกังานใชั้ผ้่อ่นคลิายระห้วา่งการปีฏิบิตั่ิ
งาน โดำยม่วัต่ถุปีระสงค์เพ่�อให้้พนักงานทีุ่กคนที่ำางานร่วมกันอย่างม่
ความสุขแลิะเกิดำความรักความผ่้กพันต่่อองค์กร

6. การฝึึกอบรมด�านื้อาชี่วอนื้ามัยแลิะคุวามปลิอดภัย

บริษัที่ฯ ต่ระห้นักถ้งความสำาคัญของความร้้ความเข้าใจด้ำาน                     
อาชั้่วอนามัยแลิะความปีลิอดำภัยของพนักงานแลิะผ่้้เก่�ยวข้อง จ้งไดำ้จัดำ
ให้้ม่การฝึ่กอบรมด้ำานความปีลิอดำภัยอย่างสมำ�าเสมอ อาทิี่เชั้่น                
การปีฐมนิเที่ศดำ้านความปีลิอดำภัยให้้กับพนักงานให้ม่ห้ร่อพนักงาน         
ที่่�ต้่องเปีลิ่�ยนสถานท่ี่�ที่ำางานแลิะห้น้าท่ี่�การที่ำางานให้ม่ รวมถ้งการฝึ่กอบรม
แลิะฝ่ึกซึ่้อมการปี้องกันแลิะระงับเห้ตุ่ฉุกเฉินต่่างๆ

นอกจากน่� บริษัที่ฯ ไดำ้จัดำที่ำาแผ่นการฝึ่กอบรมดำ้านอาชั้่วอนามัยแลิะ
ความปีลิอดำภัยเป็ีนปีระจำาที่กุปี ีในปี ี2563  โดำยมห่้ลัิกสต้่รการฝึ่กอบรม
ห้ลิักๆ ดำังน่� 

 •  ผ่้้ปีฏิิบัต่ิงานในที่่�อับอากาศ
 •  การอบรมแลิะฝ่ึกซึ่้อมระงับเห้ตุ่คลิอร่นรั�วดำ้วยอุปีกรณ์์ KIT - B  

การบำารุงรักษาระบบคลิอร่น แลิะการใชั้้เคร่�องชั้่วยห้ายใจ SCBA 
(Self Contained Breathing Apparatus) 

 •  คณ์ะกรรมการความปีลิอดำภัยแลิะอาชั้่วอนามัย 
แลิะสภาพแวดำลิ้อมในการที่ำางาน

 •  ความปีลิอดำภัยในการที่ำางานเก่�ยวกับสารเคม่อันต่ราย  
การใชั้้อุปีกรณ์์ปี้องกันส่วนบุคคลิ แลิะการสร้างจิต่สำาน้ก 
ดำ้านสิ�งแวดำลิ้อม

โดำยมจ่ำานวนห้ลัิกสต้่รฝึ่กอบรม จำานวนทัี่�งสิ�น  11  ห้ลิกัสต้่ร  แลิะจำานวน
ชั้ั�วโมงการฝ่ึกอบรมดำ้านอาชั้่วอนามัยแลิะความปีลิอดำภัย ปีี 2563 
จำานวนที่ั�งสิ�น 1,821.50 ชั้ั�วโมง 

7. การด้แลิพนัื้กงานื้ด�านื้อาชี่วอนื้ามัยแลิะคุวามปลิอดภัย

บริษัที่ฯ ต่ระห้นักถ้งความปีลิอดำภัยในการปีฏิิบัต่ิงานแลิะการดำ้สุขภาพ
อนามัยของพนักงานเปี็นอย่างยิ�ง โดำยจัดำให้้ม่บริการแลิะดำ้แลิพนักงาน
ด้ำานอาชั้ว่อามยัแลิะความปีลิอดำภัยเป็ีนปีระจำาที่กุปีีอย่างต่่อเน่�อง อาทิี่เช่ั้น 
การฝ่กึอบรมดำา้นความปีลิอดำภยั แลิะการต่รวจสขุภาพปีระจำาปี ีเปีน็ต่น้
 

    ผู้ลิการดำาเนิื้นื้งานื้ ปี 2563  

เป้าหมายการดำาเนื้ินื้งานื้ ปี 2562 ปี 2563 เพิ�ม/ลิด (ร�อยลิะ) 

จำานวนครั�งของการบาดำเจ็บแลิะเจ็บปี่วยจากการที่ำางาน 
(Injury & Illness Free Operation) เปี็น 0

 0 ครั�ง 0 ครั�ง เที่่าเดำิม ร้อยลิะ 100

ฝ่ึกซึ่้อมที่บที่วนต่ามแผ่นฉุกเฉินอย่างน้อยปีีลิะ 1 ครั�ง 1 ครั�ง 1 ครั�ง เที่่าเดำิม ร้อยลิะ 100
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Safety First
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การด้แลิสังคุมแลิะชุ่มช่นื้

บริษัทฯ กับ ชุ่มช่นื้

การดำำาเนินธุุรกิจของบริษัที่ฯ ได้ำนำานำ�าดำิบจากแห้ล่ิงนำ�าธุรรมชั้าติ่มาใช้ั้ในการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา ซ้ึ่�งนำ�าเป็ีน
ที่รพัยากรธุรรมชั้าต่ท่ิี่�อาจมค่วามขาดำแคลินในอนาคต่ แลิะอาจสง่ผ่ลิกระที่บต่อ่การใชั้น้ำ�าของชั้มุชั้นไดำ ้บรษิทัี่ฯ
มค่วามต่ระห้นักในความรับผิ่ดำชั้อบต่อ่สังคมแลิะอนุรกัษส์ิ�งแวดำลิอ้มควบค้กั่บการดำำาเนนิธุุรกิจอย่างยั�งย่น จง้
ไดำจ้ดัำที่ำาโครงการแลิะกจิกรรมรว่มกบัชั้มุชั้นอยา่งต่อ่เน่�อง เพ่�อสานสมัพนัธุท์ี่่�ดำก่บัชั้มุชั้นรอบขา้งเปีรย่บเสมอ่น
เพ่�อนบ้านที่่�ดำ่

    เป้าหมายการดำาเนิื้นื้งานื้ ปี 2563

แนื้วทางการดำาเนิื้นื้งานื้

บริษัที่ฯ มุ่งมั�นในการเปี็นองค์กรที่่�ขับเคลิ่�อนเศรษฐกิจแลิะ
โครงสร้างพ่�นฐานของปีระเที่ศให้้เจริญก้าวห้น้าทัี่ดำเที่่ยม
อารยปีระเที่ศ ผ่า่นการสรา้งระบบสาธุารณ้์ปีโภคที่่�มค่ณุ์ภาพ
ต่ามมาต่รฐานสากลิควบค้่กับการรับผ่ิดำชั้อบต่่อสังคมแลิะ
ดำ้แลิสิ�งแวดำล้ิอมอย่างสมดำุลิ บริษัที่ฯ ให้้ความสำาคัญกับ
ชัุ้มชั้นบริเวณ์รอบโรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา โดำยสนับสนุนแลิะ
พัฒนาโครงการต่่างๆ ครอบคลุิมด้ำานการศ้กษา การสร้าง
อาชั้่พ สุขอนามัยที่่�ด่ำ ต่ลิอดำจนการด้ำแลิรักษาสิ�งแวดำล้ิอม
เพ่�อคุณ์ภาพชั้่วิต่ท่ี่�ดำ่ของคนในชุั้มชั้น โดำยดำำาเนินงานด้ำาน
สังคมใน 3 มิต่ิ ดำังน่�

10 โครีงการี 30 ช้มชน 0 ครัี�ง 1 รีางวัลั

1. จัำานวนโครีงการี

 ด�านการีด้แลัสัังคม

 แลัะอน้รัีกษั์ทรัีพื้ยากรี

 ธรีรีมชาติแลัะด้แลั

 สิั�งแวดลั�อมไม่น�อยกว่า 

2. จัำานวนช้มชนที�ได�รัีบ

 ปรีะโยชน์จัากการี

 ดำาเนินงานด�านการีด้แลั 

 สัังคมแลัะอน้รัีกษั์

 ทรัีพื้ยากรีธรีรีมชาติ

 แลัะด้แลัสิั�งแวดลั�อม

 ไม่น�อยกว่า

3. จัำานวนครัี�งที�ช้มชน

 รี�องเรีียนจัากผู้ลักรีะทบ

 ที�ได�รัีบจัากการีดำาเนิน

 ธ้รีกิจัของบริีษััทฯ

4. จัำานวนรีางวัลัด�าน

 ความยั�งยืนที�ได�รัีบ

 จัากหุ้น่วยงานภายนอก

 ไม่น�อยกว่า

คุณภาพช�ว�ตที่ดี

ของชุมชน

พัฒนา

ทรัพยากรมนุษย

อนุรักษทรัพยากร

ธรรมชาติและ

ดูแลสิ่งแวดลอม
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ลัิกษณะการดำาเนิื้นื้งานื้

 •  มอบท้นการีศึกษัาแก่

นักเรีียนในพืื้�นที�บริีการี 

แลัะมหุ้าวิทยาลััย

 •  มอบทีุ่นการศ้กษาแก่นักเร่ยนในพ่�นที่่�บริการครอบคลิุมจังห้วัดำ
นครปีฐม สมุที่รสาคร แลิะปีทีุ่มธุาน่ จำานวน 23 โรงเร่ยน รวมที่ั�งสิ�น 
345 ทีุ่น ทีุ่นลิะ 2,000 บาที่ แบ่งเปี็นทีุ่น “เร่ยนดำ่” 184 ทีุ่น  
แลิะทีุ่น “เดำ็กดำ่” 161 ทีุ่น  

 •  สนับสนุนทีุ่นการศ้กษาแก่สมาคมอุปีกรณ์์การแพที่ย์ไที่ย 
มห้าวิที่ยาลิัยมห้ิดำลิ

 •  สันับสัน้นการีวิจััย

ตะกอนเพืื้�อพัื้ฒนาเป็น

ผู้ลิัตภัณัฑ์์

 •  สนับสนุนการวิจัยทีุ่นวิจัยต่ะกอนแก่นักศ้กษาปีริญญาต่ร่ 
มห้าวิที่ยาลิัยมห้ิดำลิ เร่�อง การกำาจัดำความขุ่นในนำ�าโดำยใชั้้โปีรต่่น
สกัดำจากเมลิ็ดำมะรุมเปี็นสารต่กต่ะกอน

 •  สนับสนุนต่ะกอนแก่มห้าวิที่ยาลิัยราชั้ภัฏิสวนสุนันที่า แลิะ 
สถาบันเที่คโนโลิย่แห้่งเอเชั้่ย (AIT) เพ่�อนำาต่ะกอนไปีวิจัยที่ดำลิอง 
เพ่�อเปี็นปีระโยชั้น์ดำ้านการศ้กษาของนักศ้กษาแลิะมห้าวิที่ยาลิัย

 •  สัรี�างแลัะปรีับปรี้ง

อาคารีสัถืานที�แก่ 

โรีงเรีียน

 •  สร้างอาคารเร่ยนชั้ั�นเดำ่ยว 1 ห้ลิัง 4 ห้้องเร่ยน พร้อมห้้องสุขาแก่
โรงเร่ยนวัดำราษฎร์ธุรรมาราม จังห้วัดำสมุที่รสาคร ปีรับปีรุงอาคาร
เร่ยนแก่โรงเร่ยนวัดำสุขวัฒนาราม จังห้วัดำนครปีฐม แลิะปีรับปีรุง
ห้้องสุขาแก่โรงเร่ยนวัดำบ้านพร้าวใน จังห้วัดำปีทีุ่มธุาน่  

 •  ติดตั�งรีะบบกรีองนำ�าดื�ม

แก่โรีงเรีียน

 •  ต่ิดำต่ั�งระบบกรองนำ�าดำ่�ม RO (Reverse Osmosis) แก่โรงเร่ยน 
วัดำราษฎร์ธุรรมาราม จังห้วัดำสมุที่รสาคร โรงเร่ยนวัดำสุขวัฒนาราม 
จังห้วัดำนครปีฐม แลิะโรงเร่ยนวัดำบ้านพร้าวใน จังห้วัดำปีทีุ่มธุาน่  

 •  ปรีับปรี้งภ้มิทัศน์แลัะ 

ส่ังเสัริีมความเป็นอย่้ 

ของโรีงเรีียน

 •  นำ�าดื�มบรีรีจั้ขวด

 •  ปีรับปีรุงพ่�นที่่�เกษต่รอินที่ร่ย์แก่โรงเร่ยนวัดำราษฎร์ธุรรมาราม 
จังห้วัดำสมุที่รสาคร พร้อมสนับสนุนเคร่�องเดำ็กเลิ่น

 •  ผ่ลิิต่แลิะแจกจ่ายนำ�าดำ่�มบรรจุขวดำ ซึ่้�งผ่ลิิต่ดำ้วยระบบ RO  
(Reverse Osmosis) ขนาดำ 350 มิลิลิิลิิต่ร แก่กิจกรรมที่่�เปี็น
สาธุารณ์ปีระโยชั้น์ของผ่้้ม่ส่วนไดำ้ส่วนเส่ย จำานวน 228,984 ขวดำ 
แลิะสร้างรายไดำ้แก่ชัุ้มชั้นที่่�รับจ้างผ่ลิิต่ จำานวน 148,800 บาที่ 

การีพัื้ฒนา

ทรัีพื้ยากรีมน้ษัย์              

การีส่ังเสัริีม

ค้ณัภาพื้ชีวิตที�ดี

ของช้มชน             
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 • ป้๋ยหุ้มักจัากตะกอน  •  จัดำที่ำาปีุ�ยห้มักจากต่ะกอนผ่สมกับขยะสดำภายในสำานักงานให้ญ่ 
แลิะขยายผ่ลิไปียังโรงเร่ยนไที่ยรัฐวิที่ยา 4 จังห้วัดำนครปีฐม 
อัต่ราส่วน 1:2 ต่ามกรรมวิธุ่งานวิจัยของคณ์ะสิ�งแวดำลิ้อม 
มห้าวิที่ยาลิัยเกษต่รศาสต่ร์ 

 •  กรีะเบื�องดินเผู้าจัาก

ตะกอน

 •  ผ่ลิิต่กระเบ่�องดำินเผ่าจากต่ะกอนผ่สมกับดำินเห้น่ยวเพ่�อนำาไปี
ต่กแต่่งอาคารเร่ยนแก่โรงเร่ยนวัดำราษฎร์ธุรรมาราม จังห้วัดำ
สมุที่รสาคร แลิะโรงเร่ยนวัดำสุขวัฒนาราม จังห้วัดำนครปีฐม  
ต่ามกรรมวิธุ่งานวิจัยของศ้นย์ความเปี็นเลิิศดำ้านการจัดำการสาร 
แลิะของเส่ยอันต่ราย (ศสอ.) จุฬาลิงกรณ์์มห้าวิที่ยาลิัย 

 •  ฝ่ึกอบรีม 

การีอน้รัีกษ์ันำ�า 

แลัะแหุ้ล่ังนำ�าธรีรีมชาติ

 •  ฝ่ึกอบรมการอนุรักษ์แม่นำ�าที่่าจ่นแก่ศ้นย์เดำ็กเลิ็กสัมปีที่วนที่่�ต่ั�งอย้่
ริมแม่นำ�าที่่าจ่น จังห้วัดำนครปีฐม ร่วมกับชั้มรมเรารักแม่นำ�าที่่าจ่น
นครปีฐม โดำยม่เยาวชั้นเข้าร่วมอบรม 60 คน

 •  เข�ารี่วมโครีงการี  

Care the Bear 

 •  เข้าร่วมโครงการ Care the Bear ของต่ลิาดำห้ลิักที่รัพย์แห้่ง
ปีระเที่ศไที่ย (ต่ลิที่.)  โดำยม่วัต่ถุปีระสงค์เพ่�อลิดำปีริมาณ์การปีลิ่อย
ก๊าซึ่เร่อนกระจกจากการจัดำงานอ่เว้นที่์ ซึ่้�งสามารถลิดำปีริมาณ์ 
ก๊าซึ่เร่อนกระจกจากการจัดำปีระชัุ้มสามัญผ่้้ถ่อหุ้้น ปีระจำาปีี 2563 
แลิะงานมอบทีุ่นการศ้กษาแก่นักเร่ยนในพ่�นที่่�บริการลิงไดำ้  
ซึ่้�งสามารถลิดำปีริมาณ์คาร์บอนฟุต่พริ�นที่์ จำานวน 1,109.07 
kgCO

2
e เที่่ยบเที่่าการดำ้ดำซึ่ับ CO

2
/ปีี ของต่้นไม้ จำานวน 123 ต่้น 

การีอน้รัีกษ์ัแลัะฟ้�นฟ้

ทรัีพื้ยากรีธรีรีมชาติ

แลัะสิั�งแวดลั�อม
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    ผู้ลิการดำาเนิื้นื้งานื้ ปี 2563  

เป้าหมายการดำาเนื้ินื้งานื้ ปี 2562 ปี 2563 เพิ�ม/ลิด (ร�อยลิะ) 

จำานวนโครงการดำ้านการดำ้แลิสังคมแลิะอนุรักษ์
ที่รัพยากรธุรรมชั้าต่ิแลิะดำ้แลิสิ�งแวดำลิ้อมไม่น้อยกว่า 
10 โครงการ

 21 โครงการ 20 โครงการ ลิดำลิง ร้อยลิะ 5

จำานวนชัุ้มชั้นที่่�ไดำ้รับปีระโยชั้น์จากการดำำาเนินงาน 
ดำ้านการดำ้แลิสังคมแลิะอนุรักษ์ที่รัพยากรธุรรมชั้าต่ ิ
แลิะดำ้แลิสิ�งแวดำลิ้อมไม่น้อยกว่า 30 ชัุ้มชั้น

60 ชัุ้มชั้น 66 ชัุ้มชั้น เพิ�มข้�น ร้อยลิะ 10

จำานวนครั�งที่่�ชัุ้มชั้นร้องเร่ยนจากผ่ลิกระที่บที่่�ไดำ้รับจาก 
การดำำาเนินธุุรกิจของบริษัที่ฯ 0 ครั�ง

0 ครั�ง 0 ครั�ง เที่่าเดำิม ร้อยลิะ 100

จำานวนรางวลัิด้ำานความยั�งย่นที่่�ได้ำรบัจากห้น่วยงานภายนอก
ไม่น้อยกว่า 1 รางวัลิ  

3 รางวัลิ 3 รางวัลิ เที่่าเดำิม ร้อยลิะ 100
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“ชุ่มช่นื้” คุ้อ เพ้�อนื้บ�านื้ท่�ด่ของเรา



บร�หารจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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บริีษััทฯ ใหุ้�ความสัำาคัญต่อการีดำาเนินธ้รีกิจัที�ไม่สั่งผู้ลักรีะทบต่อสิั�งแวดลั�อม เพืื้�อเป็นการีป้องกันแลัะควบค้มผู้ลักรีะทบ          

ด�านสิั�งแวดลั�อมอย่างยั�งยืน บริีษััทฯ จ่ังได�มีการีกำาหุ้นดวัตถ้ืปรีะสังค์ด�านสิั�งแวดลั�อมเพืื้�อเป็นแนวทางใหุ้�บริีษััทในเคร่ีอนำาไป

ปฏิิบัติได�อย่างมีปรีะสิัทธิภาพื้ โดยวัตถ้ืปรีะสังค์ด�านสิั�งแวดลั�อมมีสัารีะสัำาคัญกำาหุ้นดไว�ดังนี� 

ผู้ลิการตรวจวัดสภาพแวดลิ�อม

ในื้การทำางานื้หร่อสิ�งแวดลิ�อมเป็นื้ไป

ตามกฎหมาย

1 ครัี�งต่อ 6 เดือน

ม่ข�อม้ลิคุวามปลิอดภัยของสารเคุม่

SDS (Safety Data Sheet)

คุรบทุกรายการของสารเคุม่ท่�ใช่�

1 ครัี�งต่อ 6 เดือน

ฝึึกซี�อมทบทวนื้ตามแผู้นื้ฉุกเฉินื้

อย่างนื้�อยปีลิะ

1 ครัี�งต่อแผู้น

5. 6. 7.

การคุัดแยกขยะตรงตาม

ภาช่นื้ะท่�กำาหนื้ดไม่นื้�อยกว่า

ร�อยลิะ 98

1 ครัี�งต่อสััปดาหุ้์

ไม่ม่การรั�วไหลิของ

กากตะกอนื้ออกส้่ชุ่มช่นื้

ข�างเคุ่ยง

ท้ก 6 เดือน

ไม่ม่ข�อร�องเรียนื้

ด�านื้สิ�งแวดลิ�อมจาก

ชุ่มช่นื้ภายนื้อก

1 ครัี�งต่อปี

ไม่ม่สารหลิ่อลิ้�นื้หร่อ

สารเคุม่อันื้ตราย

หกรั�วไหลิ

1 ครัี�งต่อเดือน

1. 2. 3. 4.
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กระบวนื้การผู้ลิิตสินื้คุ�าแลิะบริการ
ท่�เป็นื้มิตรต่อสิ�งแวดลิ�อม

การผู้ลิิตนื้ำ�าประปาแบบไม่ส้ญ่เส่ยนื้ำ�า

บริษัที่ฯ ต่ระห้นักถ้งความสำาคัญของคุณ์ภาพสินค้าแลิะบริการควบค้่กับการคำาน้งถ้งผ่ลิกระที่บดำ้านสิ�งแวดำลิ้อมที่่�อาจเกิดำข้�นจากการดำำาเนินธุุรกิจ
ของบริษัที่ฯ ที่ั�งที่างต่รงแลิะที่างอ้อม โดำยการบริห้ารจัดำการด้ำานสิ�งแวดำล้ิอมดำ้วยระบบ ISO 14001 ผ่นวกกับการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาที่่�เป็ีนมิต่รต่่อ           
สิ�งแวดำล้ิอม แบบ Zero Discharge นอกจากน่� ไดำน้ำาต่ะกอนท่ี่�เห้ลิอ่จากกระบวนการผ่ลิติ่นำ�าปีระปีาไปีรด่ำนำ�าออกแลิะนำานำ�าที่่�ได้ำกลิบัเขา้ส้ก่ระบวนการ
ผ่ลิิต่ให้ม่ ซ้ึ่�งเท่ี่ากับว่าต่ลิอดำขั�นต่อนการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาไม่ม่การปีล่ิอยนำ�าเห้ล่ิอทิี่�งลิงส้่แห้ล่ิงนำ�าธุรรมชั้าติ่เลิย ส่งผ่ลิให้้ม่การนำานำ�ากลัิบมาใช้ั้                 
ในกระบวนการผ่ลิิต่ให้ม่ในปีี 2563 จำานวน 7,370,081 ลิ้กบาศก์เมต่ร
 

การบำาบัดนื้ำ�าเส่ย

นอกเห้น่อจากการดำำาเนินธุุรกิจผ่ลิิต่แลิะจำาห้น่ายนำ�าปีระปีาให้้กับการปีระปีาส่วนภ้มิภาค (กปีภ.) ในพ่�นที่่�บริการจังห้วัดำนครปีฐม สมุที่รสาคร แลิะ
ปีที่มุธุาน ่แลิ้วนั�น บรษิัที่ฯ ยงัไดำ้เขา้ไปีดำำาเนนิธุรุกจิบำาบัดำนำ�าเส่ยแลิะปีรบัปีรงุคุณ์ภาพนำ�าในนคิมอุต่สาห้กรรมบางปีะอิน จังห้วดัำพระนครศรอ่ยธุุยา
นิคมอุต่สาห้กรรมอมต่ะซิึ่ต่่� จังห้วัดำชั้ลิบุร่ แลิะนิคมอุต่สาห้กรรมอมต่ะซิึ่ต่่� จังห้วัดำระยอง  โดำยม่ปีริมาณ์การปีรับปีรุงคุณ์ภาพนำ�าแลิะผ่ลิิต่เป็ีน           

นำ�าปีระปีา ต่ั�งแต่่ปีี 2559-2563 ดำังน่� 

การนื้ำาเทคุโนื้โลิย่เมมเบรนื้มาใช่�ในื้
กระบวนื้การผู้ลิิตนื้ำ�าประปา

บริษทัี่ฯ ต่ระห้นกัถ้งความสำาคญัของการบรหิ้ารจดัำการความเส่�ยงจากคณุ์ภาพนำ�าดำบิที่่�มค่ณุ์ภาพ
ลิดำลิงอย่างต่่อเน่�องแลิะอาจส่งผ่ลิกระที่บต่่อการดำำาเนินธุุรกิจของบริษัที่ฯ จ้งได้ำนำาเที่คโนโลิย่       
เมมเบรนมาใชั้ใ้นกระบวนการผ่ลิติ่นำ�าปีระปีาที่่�โรงผ่ลิติ่นำ�าปีระปีากระทีุ่ม่แบน จงัห้วดัำสมทุี่รสาคร
 ซ้ึ่�งเที่คโนโลิย่เมมเบรนมคุ่ณ์สมบัต่ใินการกรองแยกของแข็งแขวนลิอยสง้กว่าการกรองทัี่�วไปี แลิะ
ยงัสามารถขจดัำสิ�งปีนเปีื�อนท่ี่�เปีน็เชั้่�อโรค อาที่เิชั้น่ เชั้่�อไวรสัแลิะแบคท่ี่เรย่ ได้ำอยา่งมป่ีระสทิี่ธิุภาพ
ส่งผ่ลิให้้คุณ์ภาพนำ�าปีระปีาที่่�ได้ำม่คุณ์ภาพท่ี่�ด่ำยิ�งข้�น รวมถ้งสามารถลิดำต่้นทีุ่นการใชั้้สารเคม่ใน
กระบวนการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาไดำ้อ่กที่างห้น้�งดำ้วย 

ปี
2559

ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปริีมาณันำ�าปรีะปา

 (ล้ักบาศก์เมตรี)

5,058,382

5,322,898

5,227,114

5,424,831

5,091,565
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นอกจากน่� เที่คโนโลิย่เมมเบรนยังสามารถต่อบสนองความต้่องการใช้ั้นำ�าปีระปีาของปีระชั้าชั้นในพ่�นท่ี่�จังห้วัดำสมุที่รสาครท่ี่�ม่แนวโน้มเพิ�มส้งข้�น
อยา่งต่่อเน่�อง การนำาเที่คโนโลิยเ่มมเบรนมาใชั้ใ้นการผ่ลิติ่นำ�าปีระปีาที่่�โรงผ่ลิติ่นำ�าปีระปีากระทุ่ี่มแบนจง้สามารถต่อบโจที่ยค์วามต่อ้งการใชั้น้ำ�าปีระปีา
ของปีระชั้าชั้นแลิะแก้ไขปีัญห้าดำ้านเศรษฐกิจ สังคม แลิะสิ�งแวดำลิ้อมไดำ้เปี็นอย่างดำ่    

การคุวบคุุมมลิพิษทางอากาศ

แม้ว่ากระบวนการที่างธุุรกิจของบริษัที่ฯ ส่งผ่ลิกระที่บดำ้านมลิพิษที่างอากาศค่อนข้างน้อย แต่่บริษัที่ฯ ก็ให้้
ความสำาคัญในการควบคุมการเกิดำมลิพิษที่างอากาศไม่น้อยกว่าการดำำาเนินงานดำ้านอ่�นๆ เน่�องจากปีัจจุบัน
ปีัญห้าดำ้านมลิพิษที่างอากาศส่งผ่ลิกระที่บต่่อคุณ์ภาพชั้่วิต่ของคนในชัุ้มชั้นแลิะกระที่บต่่อสิ�งแวดำลิ้อมเปี็น
อย่างมาก ปีระกอบกับปีัญห้าฝุ่่นลิะอองขนาดำ 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ท่ี่�ปีัจจุบันไดำ้ที่ว่ความรุนแรงข้�น                 
ในปีระเที่ศไที่ย บริษัที่ฯ จ้งม่ความต่ระห้นักแลิะให้้ความสำาคัญในการดำ้แลิแลิะควบคุมคุณ์ภาพอากาศท่ี่�  
ปีลิ่อยส้่สิ�งแวดำลิ้อมแลิะมุ่งเน้นระบบบริห้ารจัดำการดำ้านสิ�งแวดำลิ้อมต่ามมาต่รฐานสากลิ ISO 14001 โดำยจะ
ต่อ้งไมส่ง่ผ่ลิกระที่บต่อ่พนกังาน ผ่้ร้บัเห้มาที่่�ปีฏิบิตั่งิานในพ่�นที่่�ของบรษิทัี่ฯ รวมถ้งชั้มุชั้นแลิะสภาพแวดำลิอ้ม
ที่่�อย่้โดำยรอบโรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาแลิะพ่�นที่่�ปีฎิบัต่ิงานของบริษัที่ฯ เพ่�อให้้เกิดำการดำำาเนินธุุรกิจอย่างยั�งย่นแลิะ
สามารถสรา้งสมดำลุิดำา้นเศรษฐกจิ สงัคม แลิะสิ�งแวดำลิอ้ม บรษิทัี่ฯ จง้ไดำก้ำาห้นดำมาต่รการในการควบคมุมลิพษิ
ที่างอากาศไว้ดำังน่� 

1.  กำาห้นดำแผ่นการต่รวจสอบคุณ์ภาพสิ�งแวดำล้ิอม เชั้่น ต่รวจฝุ่่นลิะอองท่ี่�ปีลิ่อยจากปีลิ่องไอเส่ยของ        
เคร่�องกำาเนิดำไฟฟ้าสำารอง 

2.  กำาห้นดำมาต่รการแลิะขั�นต่อนในการต่รวจสภาพรถยนต่์จากผ่้้รับเห้มาห้ร่อบุคคลิภายนอกที่่�จะเข้าออก
พ่�นที่่�ปีฏิิบัต่ิงานของบริษัที่ฯ  เชั้่น ต่รวจสอบควันไอเส่ย แลิะสภาพความพร้อมใชั้้งานต่่างๆ

การบริหารจัดการนื้ำ�า

การนื้ำานื้ำ�ากลัิบมาใช่�ใหม่

บรษิทัี่ฯ ต่ระห้นกัถ้งความเส่�ยงดำา้นที่รพัยากรนำ�าเป็ีนอยา่งยิ�งวา่อาจสง่ผ่ลิกระที่บต่อ่การดำำาเนนิธุุรกจิในอนาคต่  เน่�องดำว้ยที่รพัยากรนำ�าเปีน็วตั่ถดุำบิ

ห้ลัิกในการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา บริษัที่ฯ ม่ความมุ่งมั�นท่ี่�จะเข้าไปีม่ส่วนร่วมในการดำ้แลิอนุรักษ์แห้ล่ิงนำ�าแลิะขับเคลิ่�อนการดำำาเนินงานไปีส่้เปี้าห้มาย        

การพัฒนาที่่�ยั�งย่น (SDGs) ข้อที่่� 6 ว่าด้ำวย “การม่นำ�าใช้ั้แลิะการบริห้ารจัดำการนำ�าแลิะสุขาภิบาลิอย่างยั�งย่นสำาห้รับทุี่กคน” โดำยการส่งเสริมแลิะ

สนับสนุนการใชั้้ที่รัพยากรนำ�าอย่างร้้คุณ์ค่า เพ่�อลิดำปีัญห้าการขาดำแคลินนำ�าที่่�อาจเกิดำข้�นในอนาคต่ 

บริษัที่ฯ ม่โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา จำานวน 3 แห้่ง ไดำ้แก่ โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาบางเลิน จังห้วัดำนครปีฐม โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีากระทีุ่่มแบน จังห้วัดำสมุที่รสาคร 

แลิะโรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาปีทีุ่มธุาน่ จังห้วัดำปีทีุ่มธุาน่ โดำยใชั้้แห้ลิ่งนำ�าผ่ิวดำินมาใชั้้ในกระบวนการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา จำานวน 2 แห้ลิ่ง ไดำ้แก่ แม่นำ�าที่่าจ่น 

แลิะแม่นำ�าเจ้าพระยา 

ในปีี 2563 โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาบางเลินแลิะโรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีากระทุ่ี่มแบนใชั้้นำ�าดำิบจากแม่นำ�าที่่าจ่น จำานวน 179.75 ลิ้านล้ิกบาศก์เมต่ร โรงผ่ลิิต่       

นำ�าปีระปีาปีทีุ่มธุาน่ใชั้้นำ�าดำิบจากแม่นำ�าเจ้าพระยา จำานวน 161 ลิ้านลิ้กบาศก์เมต่ร ซึ่้�งไดำ้แสดำงปีริมาณ์การใชั้้นำ�าจากแห้ลิ่งนำ�าที่ั�ง 2 แห้ลิ่ง ดำังน่�
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เพ่�อให้้การใช้ั้ที่รัพยากรนำ�าเกิดำความคุ้มค่าอย่างส้งสุดำแลิะเป็ีนไปีต่าม
เปีา้ห้มายองคก์ร บริษทัี่ฯ จง้ได้ำมก่ารออกแบบระบบการผ่ลิติ่นำ�าปีระปีา
ให้้ม่การนำานำ�ากลิับมาใชั้้ในกระบวนการผ่ลิิต่ไดำ้อย่างม่ปีระสิที่ธุิภาพ
ส้งสุดำ โดำยยด้ำห้ลิักการ Water Discharge Minimization ซึ่้�งจะไม่ปีลิอ่ย
นำ�าใดำๆ ให้้สญ้เสย่ไมว่า่จะเปีน็นำ�าท่ี่�แยกออกมาจากระบบกำาจดัำต่ะกอน
ห้ร่อนำ�าท่ี่�ผ่่านกระบวนการล้ิางย้อนถังกรองที่ราย โดำยม่การออกแบบ
ระบบที่่�จะรวบรวมนำ�าต่ะกอนท่ี่�เกิดำข้�นจากกระบวนการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา
มาที่ำาการแยกนำ�าออกจากต่ะกอนเพ่�อสง่กลิบัไปียงัระบบผ่ลิติ่นำ�าปีระปีา
อ่กครั�ง โดำยม่ขั�นต่อนการนำานำ�ากลิับมาใชั้้ให้ม่ ดำังน่�

1.  ถังควบคุมสมดำุลิต่ะกอน (Sludge Balancing Tank) ซึ่้�งที่ำาห้น้าที่่�
รับนำ�าต่ะกอน (Sludge) ที่่�เกิดำจากระบบต่กต่ะกอน (Clarifier) 
ต่ะกอนท่ี่�รวบรวมได้ำภายในบ่อจะถ้กส้บไปีส้่ถังเพิ�มความข้น
ต่ะกอน (Sludge Thickener Tank) 

2.  ถังปีรับปีรุงนำ�าลิ้างย้อน (Wash Water Tank) ที่ำาห้น้าที่่�รับนำ�าแลิะ
ต่ะกอนท่ี่�ได้ำจากการล้ิางย้อน (Back Wash) ของระบบกรอง ส่วนน่�
จะม่นำ�าใสที่่�ถ้กแยกออกจากต่ะกอนจะถ้กส้บกลิับเข้าส้่ระบบผ่ลิิต่

การใช่�นื้ำ�าจากแหลิ่งนื้ำ�าธุรรมช่าติ หนื้่วย 2562 2563 เพิ�ม/ลิด (ร�อยลิะ)

โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาบางเลิน แลิะโรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา
กระทีุ่่มแบน

ลิ้านลิ้กบาศก์เมต่ร 166.02 179.75 เพิ�มข้�น ร้อยลิะ 8.27

โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาปีทีุ่มธุาน่ ลิ้านลิ้กบาศก์เมต่ร 161.48 161.00 ลิดำลิง ร้อยลิะ 0.30

ริวม 327.50 340.75 เพิ�มข้�น ริ้อยลัะ 4.05

นำ�าปีระปีา เพ่�อเปี็นการนำานำ�ากลิับมาใชั้้ให้ม่ให้้เกิดำปีระโยชั้น์อย่าง
ส้งสุดำ เร่ยกว่า “Recovery Water” ส่วนต่ะกอนที่่�ข้นข้�นจะถ้ก         
ส้บผ่่านเคร่�องส้บต่ะกอนเข้าส่้ถังเพิ�มความข้นต่ะกอน (Sludge 
Thickener Tank) 

3.  ระบบร่ดำต่ะกอน (Sludge Dewatering) เป็ีนระบบขั�นสุดำท้ี่าย          
ในการร่ดำนำ�าออกจากต่ะกอน (Sludge) เพ่�อที่ำาให้้ต่ะกอนม ่        
ความแห้้งมากท่ี่�สดุำอก่ทัี่�งเปีน็การนำานำ�าท่ี่�รด่ำไดำ ้(Recovery Water) 
กลิับมาผ่ลิิต่ให้ม่อ่กครั�งเชั้่นเดำ่ยวกัน 

    เป้าหมาย: การนื้ำานื้ำ�ากลัิบมาใช่�ใหม่

สัดำส่วนของการนำานำ�ากลิับมาใชั้้ให้ม่
ต่้องไม่น้อยกว่า

รี�อยลัะ 5
ของปีริมาณ์นำ�าที่ั�งห้มดำที่่�เข้าส้่กระบวนการผ่ลิิต่

ปีี 2563 โรงผ่ลิติ่นำ�าปีระปีาบางเลินแลิะโรงผ่ลิติ่นำ�าปีระปีากระทีุ่ม่แบนมก่ารนำานำ�าที่่�ผ่่านกระบวนการผ่ลิติ่กลัิบมาใช้ั้ให้ม่ จำานวน 3.67 ล้ิานลิก้บาศก์เมต่ร 
คดิำเปีน็สดัำสว่นรอ้ยลิะ 2.05 เปีรย่บเที่ย่บกับปีรมิาณ์นำ�าทัี่�งห้มดำที่่�เขา้ส้ก่ระบวนการผ่ลิติ่ แลิะโรงผ่ลิติ่นำ�าปีระปีาปีที่มุธุานม่ก่ารนำานำ�าท่ี่�ผ่า่นกระบวนการ
ผ่ลิิต่กลิับมาใชั้้ให้ม่ จำานวน 3.69 ลิ้านลิ้กบาศก์เมต่ร คิดำเปี็นสัดำส่วนร้อยลิะ 2.29 เปีร่ยบเที่่ยบปีริมาณ์นำ�าที่ั�งห้มดำที่่�เข้าส้่กระบวนการผ่ลิิต่ ซึ่้�งไดำ้
แสดำงสัดำส่วนการนำานำ�ากลิับมาใชั้้ให้ม่ของโรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาบางเลินแลิะโรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาปีทีุ่มธุาน่ แสดำงดำังน่�

สัดส่วนื้การนื้ำานื้ำ�ากลิับมาใช่�ใหม่ หนื้่วย 2562 2563 เพิ�ม/ลิด (ร�อยลิะ)

โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาบางเลิน แลิะโรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา
กระทีุ่่มแบน

ร้อยลิะ 1.07 2.05 เพิ�มข้�น ร้อยลิะ 1.43

โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาปีทีุ่มธุาน่ ร้อยลิะ 2.95 2.29 ลิดำลิง ร้อยลิะ 0.66
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การจัดการของเส่ยแลิะวัสดุเหล้ิอใช่�

บริษัที่ฯ ให้้ความสำาคัญต่่อการบริห้ารจัดำการของเส่ยจากกระบวนการ

ผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา โดำยม่วัต่ถุปีระสงค์เพ่�อบริห้ารจัดำการของเส่ยให้้เกิดำ

ปีระสิที่ธุิภาพส้งสุดำแลิะลิดำค่าใช้ั้จ่ายในการจ้างห้น่วยงานภายนอกมา

กำาจัดำ โดำยการนำาไปีกำาจดัำด้ำวยวิธุ่การที่่�เห้มาะสมห้รอ่พัฒนาต่อ่ยอดำเป็ีน

ผ่ลิิต่ภัณ์ฑ์์ โดำยต่ะกอน (Sludge) จัดำเปี็นของเส่ยจากกระบวนการผ่ลิิต่

นำ�าปีระปีาปีระเภที่ไม่อันต่ราย ซ้ึ่�งข้อม้ลิปีริมาณ์ของเส่ยไม่อันต่ราย        

ในรายงานน่�เปี็นผ่ลิการดำำาเนินงานจากโรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาบางเลิน         

โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีากระทุ่ี่มแบน แลิะโรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาปีทีุ่มธุาน่                 

ซึ่้�งกระบวนการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา ปีระกอบด้ำวย กระบวนการส้บนำ�าดำิบ 

กระบวนการเติ่มสารเคม่ กระบวนการต่กต่ะกอนกระบวนการกรอง 

กระบวนการฆ่่าเชั้่�อ แลิะกระบวนการส้บส่ง ซึ่้�งได้ำแสดำงแผ่นภาพ

กระบวนการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาของบริษัที่ฯ ไว้ดำังน่�

บรษิทัี่ฯ ไดำท้ี่ำาการศก้ษาความเปีน็ไปีไดำใ้นการวจิยัต่ะกอนเพ่�อพัฒนาเปีน็ผ่ลิติ่ภณั์ฑ์ ์โดำยมว่ตั่ถปุีระสงคเ์พ่�อลิดำภาระในการกำาจัดำของเสย่ ลิดำต่น้ทุี่น
ในกระบวนการผ่ลิิต่ เพิ�มม้ลิค่าต่ะกอน แลิะส่งเสริมภาพลิักษณ์์ที่่�ดำ่ดำ้านการดำ้แลิสังคมแลิะสิ�งแวดำลิ้อมไว้ดำังน่�

1.  บริษัที่ฯ ร่วมกับศ้นย์ความเปี็นเลิิศดำ้านการจัดำการสารแลิะของเส่ยอันต่ราย (ศสอ.) จุฬาลิงกรณ์์มห้าวิที่ยาลิัย ที่ำาการศ้กษาความเปี็นไปีไดำ้    
ในการนำาต่ะกอนมาพัฒนาเปี็นผ่ลิิต่ภัณ์ฑ์์ จากงานวิจัยน่�ม่ผ่ลิิต่ภัณ์ฑ์์ให้ม่เกิดำข้�น 4 ชั้นิดำ ไดำ้แก่ 1) สารดำ้ดำซึ่ับฟลิ้ออไรดำ์ 2) อิฐบลิ็อกปีระสาน           
3) กระเบ่�องปีพ่้�น แลิะ 4) กระเบ่�องดำนิเผ่า ปัีจจบุนัได้ำนำาผ่ลิติ่ภณั์ฑ์์ท่ี่�ได้ำไปีต่่อยอดำงานด้ำานความรับผ่ดิำชั้อบต่่อสงัคม ได้ำแก่ “กระเบ่�องดิำนเผ่า”       
โดำยนำาไปีใช้ั้ในการต่กแต่ง่อาคารเรย่นของโรงเรย่นวัดำราษฎร์ธุรรมาราม ต่ำาบลินาโคก อำาเภอเมอ่งสมุที่รสาคร จงัห้วัดำสมุที่รสาคร แลิะโรงเรย่น
วดัำสุขวฒันาราม ต่ำาบลิบางระกำา อำาเภอบางเลิน จงัห้วัดำนครปีฐม ภายใต้่โครงการเสริมสร้างคุณ์ภาพชั้ว่ติ่ของนักเรย่นในโรงเรย่นที่่�ดำอ้ยโอกาส
ของสำานักงานพลิอากาศเอก ดำร. ปีระจิน จั�นต่อง 

2.  บริษัที่ฯ ร่วมกับคณ์ะสิ�งแวดำลิ้อม มห้าวิที่ยาลิัยเกษต่รศาสต่ร์ แลิะโครงการศ้กษาวิจัยแลิะพัฒนาสิ�งแวดำลิ้อมแห้ลิมผ่ักเบ่�ยอันเน่�องมาจาก 
พระราชั้ดำำาริ ที่ำาการศ้กษาความเปี็นไปีไดำ้ในการนำาต่ะกอนมาพัฒนาเปี็นผ่ลิิต่ภัณ์ฑ์์ จากงานวิจัยน่�ม่ผ่ลิิต่ภัณ์ฑ์์ให้ม่เกิดำข้�น 3 ชั้นิดำ ไดำ้แก่            
1) ปีุ�ยห้มักที่่�ใชั้้ปีลิ้กกับข้าวสุพรรณ์บุร่ 1 แลิะข้าวโพดำฝ่ักอ่อน 2) อิฐมอญ แลิะ 3) เชั้่�อเพลิิงอัดำแที่่ง ปีัจจุบันไดำ้นำาผ่ลิของงานวิจัย “ปีุ�ยห้มัก” 
ไปีใชั้้ปีระโยชั้น์ในกิจกรรมเพ่�อสังคม โดำยจัดำที่ำาโครงการปีุ�ยห้มักจากต่ะกอนผ่สมกับขยะสดำภายในสำานักงานให้ญ่ เพ่�อให้้พนักงานม่ส่วนร่วม
ในการดำแ้ลิสิ�งแวดำล้ิอมภายในองค์กร โดำยมอั่ต่ราส่วนของต่ะกอนต่อ่ขยะสดำ 1: 2 แลิะนำาไปีขยายผ่ลิกับโรงเรย่นในพ่�นที่่�บริการ ได้ำแก ่โรงเรย่น

ห้ากการบริห้ารจัดำการของเส่ยไม่ม่ปีระสิที่ธิุภาพจะส่งผ่ลิให้้ปีริมาณ์ของเส่ยเพิ�มมากข้�น แลิะอาจส่งผ่ลิให้้เกิดำข้อร้องเร่ยนจากชัุ้มชั้นใกลิ้เค่ยง         
อันเน่�องจากการรั�วไห้ลิจากของเส่ยนั�น บริษัที่ฯ ไดำ้ม่การควบคุมดำ้แลิแลิะจัดำการของเส่ยที่่�เกิดำข้�นจากกระบวนการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาอย่างเปี็นระบบ
เพ่�อลิดำผ่ลิกระที่บต่่อสิ�งแวดำลิ้อมที่่�อาจเกิดำข้�นจากการรั�วไห้ลิของต่ะกอน ดำังแสดำงข้อม้ลิการบริห้ารจัดำการของเส่ยต่ามแผ่นภาพไว้ดำังน่� 

ถังผสมเร็ว
(Rapid Mixing Tank)

ถังตกตะกอน
(Clarifier Tank)

อาคารสารเคมี
(Chemical Dosing)

ถังกรองทราย
(Filter)

ชองรับน้ำดิบ
(Raw Water Intake)

ตะกอน 
(Sludge Cake) ระบบกำจัดตะกอน

(Sludge Dewatering)

ระบบสูบจายน้ำประปาสูผู ใชน้ำ
(Water Distribution) 

น้ำประปา
(Treated Water)

ตะกอนจาก
การผลิต
น้ำประปา

กระบวนการ
บำบัดตะกอน

ตะกอน

ผูรับดำเนินการ
ตามท่ีไดรับอนุญาต

รับตะกอนไป
บำบัด

แจงขนสงวัสดุ
ที่ไมอันตราย

(ตะกอน) ออกนอก
บร�เวณโรงงาน
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ไที่ยรัฐวิที่ยา 4  ต่ำาบลิบางระกำา อำาเภอบางเลิน จงัห้วัดำนครปีฐม  ซ้ึ่�งมตั่่วแที่นของบริษทัี่ฯ แลิะคณ์ะสิ�งแวดำล้ิอม
มห้าวิที่ยาลิัยเกษต่รศาสต่ร์เปี็นผ่้้ถ่ายที่อดำองค์ความร้้ในการจัดำที่ำาปีุ�ยห้มักแก่โรงเร่ยนที่่�ไดำ้รับการคัดำเล่ิอก   
แลิะที่ำาห้น้าท่ี่�เป็ีนโรงเรย่นต้่นแบบในการถ่ายที่อดำองค์ความร้้ในการจัดำที่ำาปีุ�ยห้มักไปียังโรงเรย่นอ่�นๆ ในพ่�นที่่�
ใกลิ้เค่ยง   

บรษิทัี่ฯ มค่วามมุง่มั�นในการดำำาเนินธุุรกิจไม่ให้้ส่งผ่ลิกระที่บต่อ่สิ�งแวดำล้ิอม โดำยการเขา้ไปีมส่่วนร่วมกับชุั้มชั้น
แลิะห้น่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้องในการด้ำแลิสิ�งแวดำลิ้อม แลิะการเพิ�มคุณ์ค่าให้้กับของเส่ยจากกระบวนการผ่ลิิต่       
นำ�าปีระปีา จะเห็้นไดำ้ว่าของเส่ยที่่�เกิดำจากกระบวนการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาของบริษัที่ฯ จะม่เพ่ยงต่ะกอนท่ี่�ได้ำจาก
กระบวนการต่กต่ะกอนแลิะการล้ิางย้อนถังกรองที่ราย ในปีี 2563 โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาบางเลิน แลิะโรงผ่ลิิต่   
นำ�าปีระปีากระทีุ่่มแบน ม่ปีริมาณ์ต่ะกอนที่่�เกิดำข้�นจากกระบวนการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา จำานวน 18,677 ต่ัน แลิะ 
โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาปีทีุ่มธุาน่ม่ปีริมาณ์ต่ะกอนที่่�เกิดำข้�นจากกระบวนการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา จำานวน 9,909 ต่ัน         
ซึ่้�งไดำ้แสดำงข้อม้ลิต่ามต่ารางไว้ดำังน่� 

ปริมาณตะกอนื้ หนื้่วย 2562 2563 เพิ�ม/ลิด (ร�อยลิะ)

โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาบางเลิน แลิะโรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา
กระทีุ่่มแบน

ต่ัน 13,683 18,677 เพิ�มข้�น ร้อยลิะ 36.50 

โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาปีทีุ่มธุาน่ ต่ัน 11,838 9,909 ลิดำลิง ร้อยลิะ 16.30 

ริวม 25,521 28,586 เพิ�มข้�น ริ้อยลัะ 12.01 

ปีริมาณ์ต่ะกอนที่่�นำาไปีใชั้้ในงานวิจัยเพ่�อสังคม ต่ัน 10 10 เที่่าเดำิม ร้อยลิะ 100

การเปล่ิ�ยนื้แปลิงสภาพภ้มิอากาศ
แลิะอนุื้รักษ์พลัิงงานื้

การปล่ิอยก๊าซีเร่อนื้กระจก

ปีัญห้าเร่�องการเปีล่ิ�ยนแปีลิงสภาพภ้มิอากาศโลิกอันเกิดำจากสภาวะ
เรอ่นกระจก ซึ่้�งส่งผ่ลิกระที่บต่อ่การดำำารงชั้พ่ของสิ�งมช่ั้ว่ติ่ ซึ่้�งเปีน็ปีระเดำน็
ท่ี่�ทัี่�วโลิกให้้ความสนใจ ปีระเที่ศไที่ยไดำ้เข้าเปี็นภาค่กรอบอนุสัญญา
สห้ปีระชั้าชั้าต่ิว่าดำ้วยการเปีลิ่�ยนแปีลิงสภาพภ้มิอากาศ (United          
Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) 
สมัยที่่� 21 (COP 21) โดำยร่วมกับนานาปีระเที่ศในการดำำาเนินกิจกรรม
ต่่างๆ เพ่�อให้ส้ามารถลิดำระดำบัความเขม้ขน้ของปีรมิาณ์กา๊ซึ่เรอ่นกระจก
ในชั้ั�นบรรยากาศให้้อย่้ในระดำับต่ำ�า (Low Emission) ต่ลิอดำจนเพิ�ม
ศักยภาพในการปีรับต่ัวให้้ม่ภ้มิต่้านที่านแลิะความสามารถในการ        
ฟื�นต่ัวจากการเปีล่ิ�ยนแปีลิงสภาพภ้มิอากาศ (Climate-Resilient         
Development) ที่่�จะที่ำาให้้เกิดำการพัฒนาไปีส้่สังคมเศรษฐกิจ        
คาร์บอนต่ำ�า (Low Carbon Economy) แลิะช่ั้วยให้้บรรลุิผ่ลิสำาเร็จ       
ต่ามเปี้าห้มายการพฒันาที่่�ยั�งยน่ (Sustainable Development Goals) 

    เป้าหมายบริษัทฯ: 
    การปล่ิอยก๊าซีเร่อนื้กระจก

อัต่ราการปีลิ่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกของโรงผ่ลิิต่
นำ�าปีระปีาบางเลิน โรงผ่ลิติ่นำ�าปีระปีากระทุ่ี่มแบน 
แลิะโรงผ่ลิติ่นำ�าปีระปีาปีที่มุธุาน่ ลิดำลิงไม่น้อยกว่า 

รี�อยลัะ 0.05
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การอนุื้รักษ์พลัิงงานื้

บริษัที่ฯ ให้้ความสำาคัญต่่อการใช้ั้พลิังงานให้้เกิดำปีระสิที่ธิุภาพส้งสุดำ    
จ้งม่มาต่รการในการอนุรักษ์พลิังงานต่ามรายงานการจัดำการพลิังงาน
เพ่�อลิดำปีริมาณ์ก๊าซึ่เร่อนกระจกที่่�ปีล่ิอยเน่�องมาจากอัต่ราการใช้ั้
พลิังงานไฟฟ้าซึ่้�งเปี็นพลิังงานห้ลัิกเพ่ยงชั้นิดำเด่ำยวท่ี่�ใชั้้ในการดำำาเนิน
ธุุรกจิของบรษัิที่ฯ ต่ลิอดำจนการเลิอ่กใช้ั้เที่คโนโลิย่แลิะวัต่ถดุำบิที่่�เปีน็มติ่ร
ต่่อสิ�งแวดำลิ้อม ซึ่้�งการดำำาเนินการดำังกลิ่าวจะสอดำคลิ้องกับเปี้าห้มาย
การลิดำการปีลิ่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกของบริษัที่ฯ

บริษัที่ฯ ใชั้้มาต่รการในการดำำาเนินธุุรกิจที่่�เปี็นมิต่รต่่อสิ�งแวดำลิ้อม โดำยคำาน้งถ้งการดำำาเนินธุุรกิจที่่�อาจส่ง         
ผ่ลิกระที่บต่่อสิ�งแวดำลิ้อม อาที่ิเชั้่น ปีริมาณ์ก๊าซึ่เร่อนกระจกที่่�เกิดำจากการใชั้้กระแสไฟฟ้าจากภายนอก                
(ที่างอ้อม) ซึ่้�งเปี็นพลิังงานห้ลิักเพ่ยงอย่างเดำ่ยวเพ่�อนำามาใชั้้ผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาจนถ้งกระบวนการจ่ายนำ�าปีระปีา
ให้้กับผ่้้ใชั้้นำ�าปีระปีา โดำยม่ขอบเขต่ครอบคลิุมโรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาที่ั�ง 3 แห้่ง ไดำ้แก่ โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาบางเลิน 
จงัห้วัดำนครปีฐม โรงผ่ลิติ่นำ�าปีระปีากระทุ่ี่มแบน จงัห้วัดำสมทุี่รสาคร  แลิะโรงผ่ลิติ่นำ�าปีระปีาปีที่มุธุาน่ จงัห้วัดำปีทุี่มธุาน่

บริษัที่ฯ ได้ำนำาปีริมาณ์พลิังงานไฟฟ้าที่่�ใช้ั้ในกระบวนการผ่ลิิต่แลิะส่งจ่ายนำ�าปีระปีา รวมที่ั�งจำานวนผ้้่ใช้ั้               
นำ�าปีระปีาในพ่�นท่ี่�ให้้บริการมาปีระเมินปีริมาณ์ก๊าซึ่เร่อนกระจกท่ี่�ม่การปีลิดำปีลิ่อยออกส้่สิ�งแวดำลิ้อม              
ปีรากฎว่าโรงผ่ลิติ่นำ�าปีระปีาบางเลินมก่ารปีล่ิอยก๊าซึ่เรอ่นกระจกในปีี 2563 จำานวน  67,887 ต่นัคาร์บอนไดำออกไซึ่ด์ำ
เที่่ยบเท่ี่า (tCO

2
e) โดำยม่อัต่ราส่วนเพิ�มข้�นจากปีี 2562 ร้อยลิะ 7.30 แลิะโรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาปีทุี่มธุาน่                           

ม่การปีล่ิอยก๊าซึ่เร่อนกระจกในปีี 2563 เท่ี่ากับ 44,026 ต่ันคาร์บอนไดำออกไซึ่ด์ำเท่ี่ยบเท่ี่า (tCO
2
e) โดำยม ่    

อัต่ราส่วนลิดำลิงจากปีี 2562 ร้อยลิะ 1.40 ซึ่้�งไดำ้แสดำงปีริมาณ์การปีลิ่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกไว้ต่ามต่ารางดำังน่� 

    เป้าหมายบริษัทฯ: 
    การใช่�พลัิงงานื้ไฟื้ฟ้ื้า

การใชั้้พลิังงานไฟฟ้าที่่�โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาบางเลิน 
โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีากระทีุ่่มแบน แลิะโรงผ่ลิิต่
นำ�าปีระปีาปีทีุ่มธุาน่ ลิดำลิงไม่น้อยกว่า 

รี�อยลัะ 0.05

111,913

ปริมาณการปล่ิอยก๊าซีเร่อนื้กระจก หน่ื้วย 2562 2563 เพิ�ม/ลิด (ร�อยลิะ)

โรงผ่ลิติ่นำ�าปีระปีาบางเลิน แลิะโรงผ่ลิติ่นำ�าปีระปีา
กระทีุ่่มแบน

ต่ันคาร์บอนไดำออกไซึ่ดำ์เที่่ยบเที่่า 63,260 67,887 เพิ�มข้�น ร้อยลิะ 7.30

โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาปีทีุ่มธุาน่ ต่ันคาร์บอนไดำออกไซึ่ดำ์เที่่ยบเที่่า 44,663 44,026 ลิดำลิง ร้อยลิะ 1.40

ริวม ต่ันคาร์บอนไดำออกไซึ่ดำ์เที่่ยบเที่่า 107,923 111,913 เพิ�มข้�น ริ้อยลัะ 3.70

อัต่ริ�ก�ริป็ล่ัอยก๊�ซ่เร่ิอนกริะจกต่่อหน่วย
ผลิัต่ภัณ์ฑ์์ 

โรงผ่ลิติ่นำ�าปีระปีาบางเลิน แลิะโรงผ่ลิติ่นำ�าปีระปีา
กระทีุ่่มแบน

กิโลิกรัมคาร์บอนไดำออกไซึ่ดำ์เที่่ยบเที่่า
/ลิ้กบาศก์เมต่ร

0.381 0.409 เพิ�มข้�น ร้อยลิะ 7.35 

โรงผ่ลิติ่นำ�าปีระปีาปีทุี่มธุาน่ กิโลิกรัมคาร์บอนไดำออกไซึ่ดำ์เที่่ยบเที่่า
/ลิ้กบาศก์เมต่ร

0.300 0.288 ลิดำลิง ร้อยลิะ 4.00

ริวม กิโลิกรัมคาร์บอนไดำออกไซึ่ดำ์เที่่ยบเที่่า
/ลิ้กบาศก์เมต่ร

0.681 0.697 เพิ�มข้�น ริ้อยลัะ 2.35

การีปล่ัอยก๊าซิเร่ีอนกรีะจัก

ในปี 2563 

(ตันคาร์ีบอนไดออกไซิด์

เทียบเท่า)
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บริษัที่ฯ ไดำ้กำาห้นดำมาต่รการในการอนุรักษ์พลิังงานต่ามรายงานการจัดำการพลิังงาน เพ่�อลิดำปีริมาณ์ก๊าซึ่เร่อนกระจกที่่�ปีลิ่อยเน่�องมาจากอัต่รา       
การใชั้้พลิังงานไฟฟ้า โดำยม่ข้อม้ลิดำังต่่อไปีน่�

 • การบำารุงรักษาเคร่�องปีรับอากาศแบบแยกส่วน
 • เปีลิ่�ยนโคมไฟ LED ถังกรองที่รายแลิะถังต่กต่ะกอน
 • เปีลิ่�ยนโคมไฟ LED ถนนภายในโรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาแลิะสถาน่จ่ายนำ�าปีระปีา

มาต่รการทัี่�งห้มดำข้างต้่นได้ำม่การติ่ดำต่ามผ่ลิการดำำาเนินงานอย่างต่่อเน่�อง เพ่�อให้้มั�นใจว่าสามารถควบคุมอัต่ราการใช้ั้พลัิงงานแลิะการปีล่ิอย            
ก๊าซึ่เร่อนกระจกของโรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาบางเลิน โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีากระทีุ่่มแบน แลิะโรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาปีทีุ่มธุาน่ให้้ลิดำลิงไดำ้อย่างม่ปีระสิที่ธุิภาพ

ในปี ี2563 บริษทัี่ฯ มป่ีริมาณ์การใช้ั้พลัิงงานไฟฟ้าในกระบวนการผ่ลิติ่นำ�าปีระปีาของโรงผ่ลิติ่นำ�าปีระปีาบางเลิน แลิะโรงผ่ลิติ่นำ�าปีระปีากระทุ่ี่มแบน
จำานวน 112,615,256 กิโลิวัต่ต่์ชั้ั�วโมง (kWh) ห้ร่อ 0.679 กิโลิวัต่ต่์ชั้ั�วโมงต่่อลิ้กบาศก์เมต่ร (kWh/m3) แลิะโรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาปีทีุ่มธุาน่ จำานวน 
70,284,195 กิโลิวัต่ต่์ชั้ั�วโมง (kWh) ห้ร่อ 0.459 กิโลิวัต่ต่์ชั้ั�วโมงต่่อลิ้กบาศก์เมต่ร (kWh/m3) ดำังแสดำงข้อม้ลิต่ามต่ารางไว้ดำังน่� 

พลัิงงานื้ไฟื้ฟ้ื้าท่�ใช่�ในื้การผู้ลิิต หน่ื้วย 2562 2563 เพิ�ม/ลิด (ร�อยลิะ)

โรงผ่ลิติ่นำ�าปีระปีาบางเลิน แลิะโรงผ่ลิติ่นำ�าปีระปีา
กระทีุ่่มแบน

กิกะวัต่ต่์ชั้ั�วโมง 101.21 112.62 เพิ�มข้�น ร้อยลิะ 11.27

 โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาปีทีุ่มธุาน่ กิกะวัต่ต่์ชั้ั�วโมง 71.46 70.28 ลิดำลิง ร้อยลิะ 1.65

ริวม กิกะวัต่ต่์ชั้ั�วโมง 172.67 182.90 เพิ�มข้�น ริ้อยลัะ 10.23

อัต่ริ�ก�ริใช้ั้พลัังง�นไฟฟ้�ต่่อหน่วย
ผลิัต่ภัณ์ฑ์์ 

โรงผ่ลิติ่นำ�าปีระปีาบางเลิน แลิะโรงผ่ลิติ่นำ�าปีระปีา
กระทีุ่่มแบน

กิกะวัต่ต่์ชั้ั�วโมงต่่อลิ้กบาศก์เมต่ร 0.611 0.679 เพิ�มข้�น ร้อยลิะ 11.13

โรงผ่ลิติ่นำ�าปีระปีาปีทุี่มธุาน่ กิกะวัต่ต่์ชั้ั�วโมงต่่อลิ้กบาศก์เมต่ร 0.480 0.459 ลิดำลิง ร้อยลิะ 4.38

ริวม กิกะวัต่ต่์ชั้ั�วโมงต่่อลิ้กบาศก์เมต่ร 1.091 1.138 เพิ�มข้�น ร้อยลิะ 4.31

ระบบ Solar Rooftop

เม่�อปีี 2561 บริษัที่ฯ ไดำ้ที่ำาการศ้กษาความเปี็นไปีไดำ้ของการต่ิดำต่ั�งระบบ Solar Rooftop บนถังเก็บนำ�าใสที่่�    
โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาบางเลิน จังห้วัดำนครปีฐม โดำยม่วัต่ถุปีระสงค์เพ่�อลิดำปีริมาณ์การใชั้้พลิังงานไฟฟ้าแลิะ           
ลิดำปีริมาณ์การปีลิ่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกจากการดำำาเนินธุุรกิจ ซึ่้�งบริษัที่ฯ ม่ศักยภาพในดำ้านพ่�นที่่�ท่ี่�สามารถ          
ต่ดิำต่ั�งระบบ Solar Rooftop บนถังนำ�าใส โดำยมก่ำาลิงัการต่ดิำต่ั�งรวมที่ั�งห้มดำ 3.471 เมกะวัต่ต่(์MWdc) ซ้ึ่�งสามารถ
ผ่ลิิต่ไฟฟ้าไดำ้ 4,236,395   กิโลิวัต่ต่์ชั้ั�วโมงต่่อปีี (kWh/year) คิดำเปี็นจำานวนเงินปีระมาณ์  17,893,565 บาที่
ต่่อปีี แลิะสามารถลิดำการปีลิ่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก ไดำ้  2,398 ต่ันคาร์บอนไดำออกไซึ่ดำ์เที่่ยบเที่่า (tCO

2
e) ต่่อปีี  

โดำยใชั้้เงินลิงทีุ่นปีระมาณ์  187 ลิ้านบาที่ ซึ่้�งจะใชั้้เวลิาในการค่นทีุ่นปีระมาณ์  10.5 ปีี ในรายงานการศ้กษา
ความเปี็นไปีไดำ้โครงการต่ิดำต่ั�ง Solar Rooftop บนถังนำ�าใสไดำ้นำาสมมต่ิฐานการต่ิดำต่ั�ง Solar Rooftop บน        
ถงันำ�าใสของโรงผ่ลิติ่นำ�าปีระปีาบางเลินเป็ีนต้่นแบบ โดำยที่ำาการศ้กษาข้อมล้ิด้ำานการผ่ลิติ่ไฟฟ้าจากแสงอาทิี่ต่ย์
 เที่คโนโลิย่ ต่้นทีุ่น แลิะค่าใชั้้จ่าย มาปีระเมินความเปี็นไปีไดำ้ของโครงการร่วมกับการวิเคราะห้์ที่างการเงิน

ในปี 2563 ผู้ลิัตกรีะแสัไฟฟ้า

จัากรีะบบ Solar Rooftop 

รีวมทั�งสิั�น จัำานวน

4,367,503
กิโลัวัตต์ชั�วโมง (kWh) 

ในปี ี2563 โรงผ่ลิติ่นำ�าปีระป่ีาบางเลินได้ำจดัำที่ำาโครงการปีรับปีรงุกระบวนการผ่ลิติ่แลิะเคร่�องจกัรเพ่�อเพิ�มปีระสิที่ธุภิาพการที่ำางาน สง่ผ่ลิให้ม้ก่ารใช้ั้
พลิังงานไฟฟ้าระห้ว่างดำำาเนินการปีรับปีรุงเพิ�มส้งข้�น รวมถ้งปีริมาณ์การจ่ายนำ�าปีระปีาม่แนวโน้มลิดำลิง ส่งผ่ลิให้้อัต่ราการใชั้้พลิังงานไฟฟ้าต่่อ         
ห้น่วยผ่ลิิต่ภัณ์ฑ์์เพิ�มส้งข้�นเชั้่นกัน
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ข�อม้ลิ  Solar Rooftop หน่ื้วย 2562 2563 เพิ�ม/ลิด (ร�อยลิะ)

ปีริมาณ์กระแสไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop กิโลิวัต่ต่์ชั้ั�วโมง (kWh) 5,329,481 4,367,503 ลิดำลิง ร้อยลิะ 18.05

ลิดำการปีล่ิอยปีรมิาณ์ก๊าซึ่เรอ่นกระจก ต่ันคาร์บอนไดำออกไซึ่ดำ์เที่่ยบเที่่า (tCO
2
e) 3,340 2,727 ลิดำลิง ร้อยลิะ 18.35

คุวามหลิากหลิายทางชี่วภาพ

กระบวนื้การผู้ลิิตนื้ำ�าประปา

ที่่�ผ่่านมา การดำำาเนินธุุรกิจของบริษัที่ฯ ไม่ได้ำส่งผ่ลิกระที่บในเชั้ิงลิบต่่อสิ�งม่ชั้่วิต่ท่ี่�อาศัยอย่้ในธุรรมชั้าติ่อย่างม่นัยสำาคัญ บริษัที่ฯ ใชั้้นำ�าดำิบจาก       
แห้ลิ่งนำ�าธุรรมชั้าติ่เปี็นวัต่ถุดำิบห้ลิักในการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีา จำานวน 2 แห้ล่ิงนำ�า ได้ำแก่ แม่นำ�าที่่าจ่นแลิะแม่นำ�าเจ้าพระยา ซ้ึ่�งในแห้ล่ิงนำ�าธุรรมชั้าติ่      
ย่อมม่กุ้ง ห้อย ปี้ ปีลิา แลิะสิ�งม่ชั้่วิต่อ่�นๆ จ้งเปี็นเร่�องห้ลิ่กเลิ่�ยงไม่ได้ำว่า การส้บนำ�าดิำบเข้าส่้กระบวนการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาจะไม่ส่งผ่ลิกระที่บต่่อ                 
สิ�งม่ชั้่วิต่เห้ลิ่าน่� 

บริษัที่ฯ ได้ำม่การติ่ดำต่ั�งต่ะแกรงแบบลิะเอ่ยดำขนาดำความกว้าง 1 x 1 เซึ่นติ่เมต่ร ในบริเวณ์พ่�นท่ี่�ส้บนำ�าดำิบ เพ่�อป้ีองกันไม่ให้้สิ�งม่ชั้่วิต่ในแห้ล่ิงนำ�า       
ถ้กปีัม๊สบ้นำ�าดำบิสบ้เข้ามาในกระบวนการผ่ลิติ่ ซ้ึ่�งอาจส่งผ่ลิกระที่บต่อ่ห่้วงโซ่ึ่อาห้ารแลิะระบบนิเวศในแห้ล่ิงนำ�าธุรรมชั้าติ่ไดำ ้นอกจากน่� กระบวนการ
ผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาท่ี่�เปี็นมิต่รต่่อสิ�งแวดำลิ้อม แบบ Zero Discharge โดำยการนำาต่ะกอนที่่�เห้ล่ิอจากกระบวนการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาไปีร่ดำนำ�าออกแลิะนำา      
นำ�าที่่�ไดำ้กลิับเข้าส้่กระบวนการผ่ลิิต่ให้ม่ ซึ่้�งเที่่ากับว่าต่ลิอดำขั�นต่อนการผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาไม่ม่การปีลิ่อยนำ�าเห้ลิ่อที่ิ�งลิงส้่แห้ลิ่งนำ�าธุรรมชั้าต่ิเลิย 

ด้แลิแหล่ิงต�นื้นื้ำ�า

เม่�อปีี 2561 บริษัที่ฯ ไดำ้ที่ำาการส่งมอบปี่าที่่�ปีลิ้ก จำานวน 1,000,000 ต่้น พ่�นที่่� 5,000 ไร่ ในพ่�นที่่�ปี่าเส่�อมโที่รมของ
อทุี่ยานแห่้งชั้าติ่ที่องผ่าภมิ้ ต่ำาบลิปิีลิอ็ก อำาเภอที่องผ่าภ้มิ จงัห้วัดำกาญจนบุร ่ให้้กับกรมอุที่ยานแห่้งชั้าติ่สตั่ว์ปีา่แลิะ
พันธ์ุุพ่ชั้รับไปีดำ้แลิรักษาต่่ออ่ก 7 ปีีต่่อเน่�อง แม้ว่าจะม่การดำำาเนินการปีล้ิกปี่าแลิ้วเสร็จแลิะได้ำม่การส่งมอบแก่        
ห้น่วยงานที่่�เก่�ยวข้องแลิ้ว  บริษัที่ฯ ยังคงเฝ่้าต่ิดำต่ามผ่ลิการเจริญเต่ิบโต่ของต่้นไม้ การเฝ่้าระวังไฟปี่า แลิะลิงพ่�นที่่�
ต่รวจวดัำความสง้ของต่น้ไมท้ี่่�ปีลิก้รว่มกบัเจา้ห้นา้ที่่�อทุี่ยานแห้ง่ชั้าต่ทิี่องผ่าภ้มแิลิะสำานกับรหิ้ารพ่�นที่่�อนรุกัษท์ี่่� 3 อยา่ง

ผ่ลิการดำำาเนนิงานในปี ี2563 สามารถผ่ลิติ่กระแสไฟฟา้จากระบบ Solar Rooftop รวมทัี่�งสิ�น จำานวน 4,367,503 กโิลิวตั่ต่ช์ั้ั�วโมง (kWh) แลิะสามารถ
ลิดำการปีลิ่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก จำานวน 2,727 ต่ันคาร์บอนไดำออกไซึ่ดำ์เที่่ยบเที่่า (tCO

2
e)
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ต่่อเน่�อง โดำยม่วัต่ถุปีระสงค์เพ่�อการบรรลิุเปี้าห้มายโครงการ 1 ลิ้านกลิ้า สร้างปี่าต่้นนำ�า นั�นค่อ “ปีลิ้กปี่า ต่้องไดำ้ปี่า” เพ่�ออนุรักษ์ปี่าต่้นนำ�าของแม่นำ�า
แม่กลิองที่่�ไดำ้แยกสาขาลิำานำ�าออกมาเปี็นแม่นำ�าที่่าจ่น ซึ่้�งบริษัที่ฯ นำานำ�าดำิบมาผ่ลิิต่นำ�าปีระปีานั�นเอง ในปีี 2563 บริษัที่ฯ ไดำ้งดำการลิงพ่�นที่่�ต่รวจวัดำ

ความส้งของต่้นไม้ท่ี่�ปีลิ้ก เน่�องจากการแพร่ระบาดำจาก
สถานการณ์์ COVID-19 แต่่ก็ไดำ้ม่การปีระสานงานกับ        
เจา้ห้นา้ที่่�ที่่�ดำแ้ลิปีา่ที่่�ปีลิก้ให้ก้บักรมอทุี่ยานแห้ง่ชั้าต่สิตั่วป์ีา่
แลิะพันธุุ์พ่ชั้อย่างสมำ�าเสมอ

คุวามร่วมม้อด้แลิสิ�งแวดลิ�อมระหว่างองค์ุกร

การม่ส่วนื้ร่วมกับหน่ื้วยงานื้ภายนื้อก

บริษัที่ฯ ไม่สามารถดำำาเนินธุุรกิจอย่างยั�งย่นในอนาคต่ไดำ้ ห้ากไม่ไดำ้รับ
ความร่วมมอ่จากชุั้มชั้นแลิะห้น่วยงานในพ่�นที่่� ที่่�ผ่า่นมา บริษทัี่ฯ เข้าไปี
ม่ส่วนร่วมในการวางแผ่นแลิะจัดำที่ำาโครงการอนุรักษ์พลิังงาน อนุรักษ์
ที่รัพยากรธุรรมชั้าต่ิ แลิะดำ้แลิสิ�งแวดำลิ้อมกับห้น่วยงานภายนอก ดำังน่� 

1.  บริษัที่ฯ เข้าร่วมโครงการ Care the Bear ของต่ลิาดำห้ลิักที่รัพย์  
แห่้งปีระเที่ศไที่ย โดำยม่วัต่ถุปีระสงค์เพ่�อลิดำการปีลิ่อยก๊าซึ่เร่อน
กระจก ลิดำการใชั้้ที่รัพยากร แลิะลิดำค่าใชั้้จ่ายจากการจัดำงาน           
อ่เว้นที่์ของบริษัที่จดำที่ะเบ่ยน ในปีี 2563 ไดำ้ม่การนำา 2 กิจกรรม
เข้าร่วมโครงการฯ ไดำ้แก่ การจัดำปีระชัุ้มสามัญผ่้้ถ่อหุ้้น ปีระจำาปีี 
2563 แลิะงานมอบที่นุการศก้ษาแกน่กัเร่ยนในพ่�นที่่�บรกิาร ปีระจำา
ปีี 2563 ซ้ึ่�งสามารถลิดำปีรมิาณ์คาร์บอนฟตุ่พริ�นท์ี่ จำานวน 1,109.07 
กโิลิกรมัคาร์บอนไดำออกไซึ่ด์ำเที่ย่บเท่ี่า (kgCO

2
e) เที่ย่บเท่ี่าการดำด้ำ

ซึ่ับคาร์บอนไดำออกไซึ่ดำ์ (CO
2
) ของต่้นไม้ต่่อปีี จำานวน 123 ต่้น 

  

2.  บริษัที่ฯ ร่วมกับชั้มรมเรารักแม่นำ�าที่่าจ่น จังห้วัดำนครปีฐม โดำยการ
เข้าร่วมปีระชัุ้มปีระจำาเดำ่อนเพ่�อรับที่ราบปัีญห้าแลิะร่วมแก้ไข
ปีัญห้าแห้ลิ่งนำ�าที่่าจ่น เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมจิต่สำาน้กดำ้านการ
ปีระห้ยัดำนำ�าแลิะการอนุรักษ์แห้ลิ่งนำ�าในชัุ้มชั้นอย่างต่่อเน่�องเปี็น
ระยะเวลิากว่า 10 ปีี  ในปีี 2563 บริษทัี่ฯ ให้้การสนบัสนนุการอบรม       
“วิธุ่สอนเยาวชั้นรักที่่าจ่นท่ี่�เป็ีนร้ปีธุรรม” แก่คร้แลิะผ้้่ดำ้แลิเด็ำกเลิ็ก
ปีระจำาศ้นย์พัฒนาเดำ็กเลิ็กสัมปีที่วน อำาเภอนครชั้ัยศร่ จังห้วัดำ
นครปีฐม เพ่�อปีล้ิกจิต่สำาน้กดำ้านการอนุรักษ์แห้ลิ่งนำ�าแก่ชัุ้มชั้น       
ในพ่�นที่่� 

3.  บรษิทัี่ฯ รว่มกับศน้ย์ความเป็ีนเลิศิด้ำานการจัดำการสารแลิะของเสย่
อันต่ราย (ศสอ.) จุฬาลิงกรณ์์มห้าวิที่ยาลิัย นำาผ่ลิงานวิจัยต่ะกอน
ไดำ้แก่ “กระเบ่�องดิำนเผ่า” นำาไปีต่กแต่่งอาคารเร่ยนแก่โรงเร่ยน         
วดัำราษฎร์ธุรรมาราม จงัห้วดัำสมทุี่รสาคร แลิะโรงเรย่นวดัำสขุวฒันาราม
จังห้วัดำนครปีฐม 

4.  บรษิทัี่ฯ รว่มกบัคณ์ะสิ�งแวดำลิอ้ม มห้าวทิี่ยาลิยัเกษต่รศาสต่ร ์แลิะ
โครงการศ้กษาวิจัยแลิะพัฒนาสิ�งแวดำลิ้อมแห้ลิมผ่ักเบ่�ยอันเน่�อง
มาจากพระราชั้ดำำาริ นำาผ่ลิงานวิจัยต่ะกอน ไดำ้แก่ “ปีุ�ยห้มัก” มาจัดำ
ที่ำาปีุ�ยห้มกัจากต่ะกอนผ่สมกับขยะสดำภายในโรงเรย่นไที่ยรัฐวิที่ยา 4 
จังห้วัดำนครปีฐม 
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การม่ส่วนื้ร่วมกับพนัื้กงานื้

บริษัที่ฯ สนับสนุนแลิะส่งเสริมกิจกรรมการม่ส่วนร่วมดำ้แลิสิ�งแวดำลิ้อม
ของพนักงาน โดำยมวั่ต่ถุปีระสงค์เพ่�อให้พ้นักงานต่ระห้นักถ้งความสำาคญั
ของการจัดำการสิ�งแวดำลิ้อมภายในองค์กร อาที่ิเชั้่น การจัดำกิจกรรม Big 
Cleaning Day การคดัำแยกขยะ แลิะการที่ำาปีุ�ยห้มกัจากต่ะกอนผ่สมกบั
ขยะสดำภายในสำานักงานให้ญ่ โดำยไดำ้รับความร่วมม่อจากพนักงาน        
ทีุ่กระดำับเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสมำ�าเสมอ  

การปฏิิบัติตามกฎหมายด�านื้สิ�งแวดลิ�อม

บริษัที่ฯ ให้้ความสำาคัญในการดำำาเนินธุุรกิจที่่�เปี็นมิต่รกับสิ�งแวดำลิ้อม 
แลิะม่ความมุ่งมั�นในการปีฏิิบัต่ิต่ามเง่�อนไข แลิะข้อกำาห้นดำต่่างๆ ที่่�ไดำ้
ม่ระบุไว้ในกฎห้มายอย่างครบถ้วน 

1. เป้าหมายการดำาเนิื้นื้งานื้

บริษัที่ฯ ม่ความต่ระห้นักถ้งความสำาคัญของการจัดำการสิ�งแวดำลิ้อม
ควบค่้กับการดำำาเนินธุุรกิจ โดำยการจัดำที่ำาระบบบริห้ารจัดำการด้ำาน            
สิ�งแวดำลิ้อม (ISO14001) โดำยม่เปี้าห้มายในการต่รวจต่ิดำต่ามภายใน
อย่างน้อย ปีีลิะ 1 ครั�ง เพ่�อเปี็นการสร้างความต่ระห้นักแลิะต่รวจสอบ
ระบบบริห้ารจัดำการดำ้านสิ�งแวดำลิ้อมแก่พนักงาน 

2. การดำาเนิื้นื้งานื้

บริษัที่ฯ ไดำ้ม่การต่รวจต่ิดำต่ามภายในระบบ ISO 14001 เม่�อวันท่ี่� 12 
ธุันวาคม 2562 ถ้ง 20  มกราคม 2563 โดำยพิจารณ์าแต่่งต่ั�งผ่้้ที่่�ม่ความ
ร้ค้วามสามารถที่ำาห้นา้ที่่�เปีน็ผ่้ต้่รวจต่ดิำต่ามภายในจากฝ่า่ยบรหิ้ารดำา้น
สิ�งแวดำลิ้อม  ในปีี 2563 ม่การต่รวจต่ิดำต่ามภายใน ระบบ ISO14001 
จำานวน 1 ครั�ง ผ่ลิการดำำาเนินงานเปี็นไปีต่ามเปี้าห้มาย สามารถป้ีองกนั
การไม่ปีฏิิบัต่ิต่ามกฎห้มายสิ�งแวดำลิ้อมไดำ้อย่างม่ปีระสิที่ธุิภาพ 

5.  บริษทัี่ฯ ปีระสานงานกบัสำานกับรหิ้ารพ่�นที่่�อนรุกัษท์ี่่� 3 กรมอทุี่ยาน
แห้ง่ชั้าต่สิตั่วป์ีา่แลิะพนัธุุพ่์ชั้ ต่ดิำต่ามผ่ลิการเจรญิเติ่บโต่ของต่น้ไม้
ที่่�ปีลิ้ก ภายใต่้โครงการ 1 ลิ้านกลิ้า สร้างปี่าต่้นนำ�า 

6.  บริษัที่ฯ สนับสนุนกิจกรรมสมุที่รสาครร่วมใจ เก็บขยะที่ะเลิ               
ณ์ ศ้นย์วิจัยแลิะถ่ายที่อดำเที่คโนโลิย่ที่รัพยากรปี่าชั้ายเลินที่่� 2             
(สมุที่รสาคร)

7.  บริษัที่ฯ สนับสนุนต่ะกอนจากโรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาบางเลินแก่
มห้าวิที่ยาลิัยราชั้ภัฏิสวนสุนันที่า แลิะ สถาบันเที่คโนโลิย่แห้่ง
เอเชั้่ย (AIT) เพ่�อปีระโยชั้น์ดำ้านการวิจัยที่ดำลิอง 

8.  บริษทัี่ฯ สนับสนนุการวิจยัที่นุวจิยัต่ะกอนแก่นกัศก้ษาปีริญญาต่ร่
มห้าวิที่ยาลัิยมหิ้ดำลิ เร่�อง การกำาจัดำความขุ่นในนำ�าโดำยใช้ั้โปีรต่่น
สกัดำจากเมลิ็ดำมะรุมเปี็นสารต่กต่ะกอน

3. ผู้ลิการดำาเนิื้นื้งานื้

บริษัที่ฯ ไดำ้รับการต่รวจรับรองระบบการจัดำการสิ�งแวดำลิ้อมจาก บริษัที่ 
SGS (ปีระเที่ศไที่ย) จำากัดำ เม่�อวันที่่� 25 ถ้ง วันที่่� 27 พฤษภาคม 2563 
ผ่ลิการดำำาเนินงานในปี ี2563 ไม่พบปีระเด็ำนรนุแรงห้รอ่กระบวนการใดำๆ
ที่่�ไม่ไดำ้ปีฏิิบัต่ิต่ามกฎห้มายสิ�งแวดำลิ้อม 
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ผู้ลิการดำาเนิื้นื้งานื้ด�านื้เศรษฐกิจ

รายการ ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หนื้่วย

ยอดำขายสุที่ธุิ 5,499,089,046 5,747,448,016 5,948,536,254 6,165,591,032 6,203,116,678 บาที่

EBITDA (กำาไรก่อนห้ักดำอกเบ่�ย 
ภาษ่ ค่าเส่�อมราคา แลิะอ่�นๆ)

4,429,425,658 4,699,899,949 4,910,525,378 5,269,752,426 4,997,134,101 บาที่

กำาไรสุที่ธุิ 2,492,486,565 2,680,751,538 2,860,903,791 3,147,333,971 2,971,811,031 บาที่

กำาไรสุที่ธุิต่่อหุ้้น 0.62 0.67 0.71 0.78 0.74 บาที่

อัต่ราผ่ลิต่อบแที่นจากสินที่รัพย์ 9.67 11.52 12.26 13.59 13.01 ร้อยลิะ

อัต่ราผ่ลิต่อบแที่นส่วนของผ่้้ถ่อหุ้้น 21.61 22.57 23.14 23.98 21.69 ร้อยลิะ

รายการ ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หนื้่วย

เงินปีันผ่ลิแก่ผ่้้ถ่อหุ้้น 
(เฉพาะ ปีี 2563 คร้�งปีีแรก)

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

เงินปีันผ่ลิต่่อหุ้้น 
(เฉพาะ ปีี 2563 คร้�งปีีแรก)

0.60 0.60 0.60 0.60 0.30 บาที่/หุ้้น

รายการ ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หนื้่วย

การลิงทีุ่นดำ้านสาธุารณ์้ปีโภค
แลิะการสนับสนุนอ่�นๆ 

1,652.53 349.53 20.89 140.07 431.49 ลิ้านบาที่

คุวามสำาเร็จทางเศรษฐกิจ

ม้ลิคุ่าทางเศรษฐกิจอ้�นื้ๆ ของ TTW

การกระจายม้ลิคุ่าส่้ผู้้�ถ้ือหุ�นื้

ม้ลิคุ่าการลิงทุนื้ของ TTW แลิะบริษัทย่อย

รายการ ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หนื้่วย

ต่้นทีุ่นที่างการเงิน 433,178,951 407,025,029 371,677,534 304,542,661 274,534,160 บาที่

ภาษ่ที่่�จ่ายให้้รัฐบาลิ 606,667,937 632,221,086 616,091,619 696,977,417 685,387,474 บาที่
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การจ่ายนื้ำ�าประปาของ TTW แลิะบริษัทย่อย

ผู้ลิสำารวจคุวามพึงพอใจของล้ิกคุ�าของ TTW แลิะบริษัทย่อย

ม้ลิคุ่าการลิงทุนื้ด�านื้บุคุลิากรของ TTW แลิะบริษัทย่อย

ผู้้�ใช่�นื้ำ�าประปาของ TTW แลิะบริษัทย่อย

รายการ ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หนื้่วย

พ่�นที่่�นครปีฐม-สมุที่รสาคร 138.40 145.90 158.30 166.10 165.85 ลิ้านลิ้กบาศก์เมต่ร

พ่�นที่่�ปีทีุ่มธุาน่-รังสิต่ 131.40 135.80 145.90 148.90 153.12 ลิ้านลิ้กบาศก์เมต่ร

ริวม 269.80 281.70 304.20 315.00 319.97 ล้ั�นลูักบ�ศก์เมต่ริ

รายการ ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หนื้่วย

พ่�นที่่�นครปีฐม-สมุที่รสาคร 165,586 174,577 183,853 193,903 203,225 ราย

พ่�นที่่�ปีทีุ่มธุาน่-รังสิต่ 310,917 321,048 335,324 345,683 356,351 ราย

ริวม 476,503 495,625 519,177 539,586 559,576 ริ�ย

รายการ ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หนื้่วย

พ่�นที่่�นครปีฐม-สมุที่รสาคร 87.00 89.00 95.00 98.00 97.00 ร้อยลิะ

พ่�นที่่�ปีทีุ่มธุาน่-รังสิต่ 87.00 89.00 96.00 99.00 96.00 ร้อยลิะ

เฉลั่�ย 87.00 89.00 95.50 98.50 96.50 ร้ิอยลัะ

รายการ ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หนื้่วย

ผ่ลิต่อบแที่นพนักงาน (เงินเดำ่อน 
ค่าแรง ค่าพัฒนาพนักงาน แลิะอ่�นๆ)

146.66 157.13 140.03 149.42 149.94 ลิ้านบาที่

ผ่ลิต่อบแที่นผ่้้บริห้าร 35,128,821 33,025,591 26,098,201 26,569,376 25,499,030 บาที่

ผู้ลิการดำาเนิื้นื้งานื้ด�านื้สังคุม

รายการ ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หนื้่วย

การบริจาค แลิะส่วนพัฒนาชัุ้มชั้น 11,340,827.77 41,298,352 6,468,125.60 15,371,569.54 25,178,964.52 บาที่

ม้ลิคุ่าการลิงทุนื้ด�านื้ชุ่มช่นื้แลิะสังคุมของ TTW แลิะบริษัทย่อย
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รายการ ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หนื้่วย

พนักง�นทั�งหมดำ

ชั้าย 258 264 267 268 270 คน

ห้ญิง 55 58 54 56 58 คน

ริวม 313 322 321 324 328 คน

พนักง�นใหม่จำ�แนกต่�มเพศ

ชั้าย 38 30 25 18 9 คน

ห้ญิง 11 3 4 2 3 คน

ริวม 49 33 29 20 12 คน

พนักง�นใหม่จำ�แนกต่�มพ่�นท่�ธุุริกิจ

นครปีฐม 22 13 8 5 5 คน

สมุที่รสาคร 2 15 6 2 1 คน

ปีทีุ่มธุาน่ 5 - 4 2 1 คน

ชั้ลิบุร่ 12 - 5 4 - คน

ระยอง 7 2 4 6 4 คน

พระนครศร่อยุธุยา 1 3 2 1 1 คน

ริวม 49 33 29 20 12 คน

พนักง�นลั�ออกจำ�แนกต่�มเพศ

ชั้าย 10 26 23 10 5 คน

ห้ญิง 1 1 7 - 2 คน

ริวม 11 27 30 10 7 คน

พนักง�นลั�ออกจำ�แนกต่�มพ่�นท่�ธุุริกิจ

นครปีฐม 5 16 16 7 4 คน

สมุที่รสาคร - 1 - 1 - คน

ปีทีุ่มธุาน่ - 4 3 - - คน

ชั้ลิบุร่ 2 2 4 1 1 คน

ระยอง 3 3 5 1 2 คน

พระนครศร่อยุธุยา 1 1 2 - - คน

ริวม 11 27 30 10 7 คน

พนักง�นลั�คลัอดำจำ�แนกต่�มพ่�นท่�ธุุริกิจ

นครปีฐม 3 4 3 2 2 คน

สมุที่รสาคร - - - - 1 คน

ปีทีุ่มธุาน่ - - - - 1 คน

การจ�างงานื้
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รายการ ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หนื้่วย

ชั้ลิบุร่ - - - - - คน

ระยอง - - - - - คน

พระนครศร่อยุธุยา - - - 1 - คน

ริวม 3 4 3 3 4 คน

ก�ริกลัับม�ทำ�ง�นของพนักง�นลั�คลัอดำจำ�แนกต่�มพ่�นท่�ธุุริกิจ

นครปีฐม 100 100 100 100 100 ร้อยลิะ

สมุที่รสาคร - - - - 100 ร้อยลิะ

ปีทีุ่มธุาน่ - - - - 100 ร้อยลิะ

ชั้ลิบุร่ - - - - - ร้อยลิะ

ระยอง - - - - - ร้อยลิะ

พระนครศร่อยุธุยา - - - 100 - ร้อยลิะ

ริวม 100 100 100 100 100 ริ้อยลัะ

รายการ ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หนื้่วย

จำ�นวนชั้ั�วโมงก�ริฝ่ึกอบริม

จำานวนชั้ั�วโมงที่ั�งห้มดำ 8,839 6,973 4,719 4,498 3,177 ชั้ั�วโมง

จำานวนชั้ั�วโมงเฉลิ่�ย 31 28 19 14 10 ชั้ั�วโมง/คน

จำ�นวนชั้ั�วโมงจำ�แนกต่�มต่ำ�แหน่ง 

ผ่้้บริห้าร 2,211 2,516.50 1,357 747 502 ชั้ั�วโมง

พนักงาน 6,628 4,456.50 3,362 3,751 2,675 ชั้ั�วโมง

ริวม 8,839 6,973 4,719 4,498 3,177 ชั้ั�วโมง

จำ�นวนชั้ั�วโมงจำ�แนกต่�มเพศ

ชั้าย 7,099 5,262.50 3,712 3,768 2,636 ชั้ั�วโมง

ห้ญิง 1,740 1,710.50 1,007 730 541 ชั้ั�วโมง

ริวม 8,839 6,973 4,719 4,498 3,177 ชั้ั�วโมง

จำ�นวนค่�ใชั้้จ่�ยก�ริฝ่ึกอบริม

จำานวนค่าใชั้้จ่ายที่ั�งห้มดำ 2,186,417 2,319,491 1,092,490 597,563 194,956 บาที่

จำ�นวนค่�ใชั้้จ่�ยจำ�แนกต่�มต่ำ�แหน่ง

ผ่้้บริห้าร 1,346,289 1,651,055 645,951 348,093 119,996 บาที่

พนักงาน 840,128 668,436 446,539 249,470 74,960 บาที่

ริวม 2,186,417 2,319,491 1,092,490 597,563 194,956 บ�ท

การพัฒนื้าบุคุลิากร
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รายการ ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หนื้่วย

จำ�นวนหลัักสิู่ต่ริก�ริฝ่ึกอบริม

ห้ลิักส้ต่รการฝ่ึกอบรมภายใน 63 21 22 15 14 ห้ลิักส้ต่ร

ห้ลิักส้ต่รการฝ่ึกอบรมภายนอก 95 108 76 76 46 ห้ลิักส้ต่ร

ริวม 158 129 98 91 60 หลัักสิู่ต่ริ

จำ�นวนผู้เข้�อบริมจำ�แนกต่�มต่ำ�แหน่ง

ผ่้้บริห้าร 49 47 35 24 27 คน

พนักงาน 240 207 212 239 192 คน

ริวม 289 254 247 263 219 คน

จำ�นวนผู้เข้�อบริมจำ�แนกต่�มเพศ

ชั้าย 236 198 198 220 174 คน

ห้ญิง 53 56 49 43 45 คน

รวม 289 254 247 263 219 คน

ริวมพนักง�นทั�งหมดำ 313 322 321 324 328 คน

คุวามปลิอดภัยแลิะอาชี่วอนื้ามัย

การมอบทุนื้การศึกษาพัฒนื้าเยาวช่นื้

รายการ ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หนื้่วย

สถิต่ิการเกิดำอุบัต่ิเห้ตุ่ 0 1 0 0 0 ครั�ง

อัต่ราความถ่�ของการเกิดำอุบัต่ิเห้ตุ่ 0 1.12 0 0 0 ครั�ง/200,000 
ชั้ั�วโมงต่่อคน

อัต่ราความรุนแรงของการเกิดำ
อุบัต่ิเห้ตุ่

0 6,747 0 0 0 ราย/200,000 
ชั้ั�วโมงต่่อคน

รายการ ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หนื้่วย

ทีุ่นการศ้กษามอบให้้บุต่รพนักงาน 166 164 185 193 187 ทีุ่น

ทีุ่นการศ้กษามอบให้้บุต่รลิ้กค้า 0 294 298 293 284 ทีุ่น

ที่นุการศก้ษามอบให้้นกัเรย่นในชุั้มชั้น 170 170 230 230 345 ทีุ่น

ริวม 336 628 713 716 816 ทุน

นื้ำ�าด้�มบรรจุขวดแจกจ่ายกิจกรรมเพ้�อสังคุม

รายการ ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หนื้่วย

ปีริมาณ์การแจกจ่ายนำ�าดำ่�มบรรจุขวดำ 208,952 242,928 225,648 280,761 228,984 ขวดำ
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ม้ลิคุ่าการด้แลิด�านื้สิ�งแวดลิ�อม

การใช่�ทรัพยากรนื้ำ�า

รายการ ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หนื้่วย

การดำ้แลิสิ�งแวดำลิ้อม 1,733,857.50 1,161,395 1,741,155.00 12,753,618.20 2,203,870.00 บาที่

การใช่�นื้ำ�าจากแหล่ิงนื้ำ�า

ธุรรมช่าติ

ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หน่ื้วย

แม่นำ�าที่่าจ่น 
(โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาบางเลิน แลิะ 
โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีากระทีุ่่มแบน)

143.20 155.64 165.79 166.02 179.75 ลิ้านลิ้กบาศก์เมต่ร

แม่นำ�าเจ้าพระยา 
(โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาปีทีุ่มธุาน่)

141.61 147.96 159.77 161.48 161.00 ลิ้านลิ้กบาศก์เมต่ร

ริวม 284.81 303.6 325.56 327.50 340.75 ลั้�นลัูกบ�ศก์เมต่ริ

ก�รินำ�นำ��กลัับม�ใชั้้ใหม่ 

โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาบางเลิน แลิะ 
โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีากระทีุ่่มแบน

2.38 2.32 1.82 1.78 3.68 ลิ้านลิ้กบาศก์เมต่ร

โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาปีทีุ่มธุาน่ 7.68 8.14 3.33 4.76 3.69 ลิ้านลิ้กบาศก์เมต่ร

ริวม 10.06 10.46 5.16 6.54 7.37 ลั้�นลัูกบ�ศก์เมต่ริ

ผู้ลิการดำาเนิื้นื้งานื้ด�านื้สิ�งแวดลิ�อม

การใช่�พลัิงงานื้ไฟื้ฟ้ื้า

การใช่�พลิังงานื้ไฟื้ฟื้้า ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หนื้่วย

โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาบางเลิน แลิะ 
โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีากระทีุ่่มแบน

114.44 97.19 100.39 101.21 112.62 กิกะวัต่ต่์ชั้ั�วโมง

โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาปีทีุ่มธุาน่ 62.51 66.23 69.61 71.46 70.28 กิกะวัต่ต่์ชั้ั�วโมง

ริวม 176.95 163.42 170.00 172.67 182.90 กิกะวัต่ต่์ชั้ั�วโมง

อัต่ริ�ก�ริใชั้้พลัังง�นไฟฟ้�ต่่อ
หน่วยผลัิต่ภัณ์ฑ์์ 

โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาบางเลิน แลิะ 
โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีากระทีุ่่มแบน

0.827 0.666 0.632 0.611 0.679 กิกะวัต่ต่์ชั้ั�วโมงต่่อ
ลิ้กบาศก์เมต่ร

โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาปีทีุ่มธุาน่ 0.476 0.488 0.477 0.480 0.459 กิกะวัต่ต่์ชั้ั�วโมงต่่อ
ลิ้กบาศก์เมต่ร

ริวม 1.300 1.150 1.110 1.091 1.138 กิกะวัต่ต่์ชั้ั�วโมง
ต่่อลัูกบ�ศก์เมต่ริ
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การปล่ิอยก๊าซีเร่อนื้กระจก

ปริมาณตะกอนื้

การปลิ่อยก๊าซีเร่อนื้กระจก ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หนื้่วย

โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาบางเลิน แลิะ 
โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีากระทีุ่่มแบน

73,083 61,837 63,795 63,260 67,887 ต่ัน
คาร์บอนไดำออกไซึ่ดำ์

เที่่ยบเที่่า

โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาปีทีุ่มธุาน่ 61,836 42,112 44,231 44,663 44,026 ต่ัน
คาร์บอนไดำออกไซึ่ดำ์

เที่่ยบเที่่า

ริวม 134,919 103,949 108,026 107,923 111,913 ต่ัน
ค�ริ์บอนไดำออกไซ่ดำ์

เท่ยบเท่�

อัต่ริ�ก�ริป็ลั่อยก๊�ซ่เริ่อนกริะจก
ต่่อหน่วยผลัิต่ภัณ์ฑ์์

โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาบางเลิน แลิะ 
โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีากระทีุ่่มแบน

0.528 0.424 0.403 0.381 0.409 กิโลิกรัม
คาร์บอนไดำออกไซึ่ดำ์

เที่่ยบเที่่า/
ลิ้กบาศก์เมต่ร

โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาปีทีุ่มธุาน่ 0.302 0.310 0.303 0.300 0.288 กิโลิกรัม
คาร์บอนไดำออกไซึ่ดำ์

เที่่ยบเที่่า/
ลิ้กบาศก์เมต่ร

ริวม 0.830 0.734 0.706 0.681 0.697 กิโลักริัม
ค�ริ์บอนไดำออกไซ่ดำ์

เท่ยบเท่�/
ลัูกบ�ศก์เมต่ริ

ปริมาณตะกอนื้ ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หนื้่วย

โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาบางเลิน แลิะ 
โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีากระทีุ่่มแบน

11,040 7,627 10,943 13,683 18,677 ต่ัน

โรงผ่ลิิต่นำ�าปีระปีาปีทีุ่มธุาน่ 23,492 22,552 21,360 11,838 9,909 ต่ัน

ริวม 34,532 30,179 32,303 25,521 28,586 ต่ัน

ปีริมาณ์ต่ะกอนที่่�นำาไปีใชั้้ในงานวิจัย 0 0 0 10 10 ต่ัน
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โล่ัเกียรีติค้ณัจัาก 

ม้ลันิธิต่อต�านการีท้จัริีต 

(Anti-Corruption Foundation)

โล่ัปรีะกาศเกียรีติค้ณัจัาก 

สัมเด็จัเจั�าฟ้าฯ 

กรีมพื้รีะศรีีสัวางควัฒน 

วรีขัตติยรีาชนารีี 

รางวัลิแห่งคุวามภาคุภ้มิใจ

ไดำ้รับโลิ่ “หุ้้นยั�งย่น” ห้ร่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) 
ปีระจำาปีี 2563 จากต่ลิาดำห้ลัิกที่รัพย์แห้่งปีระเที่ศไที่ย ต่่อเน่�องเป็ีน           
ปีท่ีี่� 5 สะที่อ้นให้้เห้น็ถ้งการดำำาเนนิธุุรกจิท่ี่�ให้ค้วามสำาคญัต่อ่การพฒันา
อย่างยั�งย่น 

ไดำร้บัการจดัำอนัดำบัความนา่เชั้่�อถ่อที่างการเงนิในสว่นของเครดำติ่องคก์ร
แลิะต่ราสารห้น่�ในปีี 2563 ในระดำับ “AA-” ดำ้วยแนวโน้มอันดำับเครดำิต่ 
“Stable” ห้ร่อ “คงที่่�” จากบริษัที่ ที่ริสเรที่ต่ิ�ง จำากัดำ 

ไดำ้รับปีระกาศน่ยบัต่ร “Certificate of SDG Impact Company” แลิะ
ไดำร้บัการปีระเมินผ่ลิกระที่บท่ี่�มต่่อ่เป้ีาห้มายการพัฒนาท่ี่�ยั�งย่น ในระดัำบ
 GOLD CLASS จากสถาบันไที่ยพัฒน์ ในฐานะบริษัที่ฯ ที่่�ดำำาเนินธุุรกิจ
ต่อบสนองต่่อเปี้าห้มายการพัฒนาอย่างยั�งย่น (SDGs) ทัี่�งดำ้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ�งแวดำลิ้อม แลิะธุรรมาภิบาลิ

ไดำร้บัโล่ิปีระกาศเก่ยรติ่คณุ์จาก สมเด็ำจเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรส่วางควัฒน
วรขัต่ต่ิยราชั้นาร่ ในงานปีระชัุ้มวิชั้าการระดำับนานาชั้าต่ิ “Pure and 
Applied Chemistry International Conference 2020” (PACCON 
2020) ในฐานะห้น่วยงานที่่�ม่ส่วนร่วมสนับสนุนการจัดำงานปีระชัุ้ม

ได้ำรบัรางวลัิเก่ยรต่คิณุ์ “Sustainability Disclosure Award” ปีระจำาปีี 2563 
จากสำานกังานคณ์ะกรรมการกำากับห้ลิกัที่รัพย์แลิะต่ลิาดำห้ลัิกที่รัพย์แลิะ
สถาบันไที่ยพัฒน์ จากการปีระเมินข้อม้ลิการดำำาเนินงานผ่่านรายงาน
การพัฒนาอย่างยั�งย่นของบริษัที่ฯ ท่ี่�นำาเสนอข้อม้ลิด้ำานความยั�งย่น      
ได้ำครบถ้วนสมบร้ณ์์แลิะมค่วามน่าเชั้่�อถ่อ ต่ามกรอบการรายงาน Global 
Reporting Initiative (GRI)

ไดำ้รับคัดำเลิ่อกเปี็น 1 ใน 100 อันดำับ ห้ลิักที่รัพย์ที่่�ม่ความโดำดำเดำ่นในการ
ดำำาเนินธุุรกิจอย่างยั�งย่น (ESG 100) จากสถาบันไที่ยพัฒน์ ต่่อเน่�อง    
เป็ีนปีีที่่� 5 ในฐานะบริษัที่จดำที่ะเบ่ยนท่ี่�ม่การดำำาเนินธุุรกิจควบค้่ไปีกับ
ความรับผิ่ดำชั้อบด้ำานสิ�งแวดำล้ิอม สงัคม แลิะธุรรมาภิบาลิ (Environmental, 
Social and Governance: ESG) 

ไดำ้รับการปีระเมินการกำากับดำ้แลิกิจการบริษัที่จดำที่ะเบ่ยนไที่ย            
“Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020” 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัที่ไที่ยในระดำับ “ดำ่เลิิศ” 

ไดำ้รับโลิ่เก่ยรต่ิคุณ์จาก ม้ลินิธุิต่่อต่้านการทีุ่จริต่ (Anti-Corruption 
Foundation) ในฐานะบริษัที่ฯ ที่่�ให้้การสนับสนุนโครงการฝ่ึกอบรม     
พระสงฆ่์ชั้่อสะอาดำ ปีระจำาปีี 2563 เพ่�อพัฒนาชัุ้มชั้นชั้่อสะอาดำแลิะ
ปีล้ิกจิต่สำาน้กให้้กับเยาวชั้นของชั้าต่ิให้้ย้ดำมั�นในความซ่ึ่�อสัต่ย์สุจริต่ 
แลิะสร้างสังคมให้้โปีร่งใส

โล่ั “หุ้้�นยั�งยืน” หุ้ร่ีอ Thailand 

Sustainability Investment 

(THSI) ปรีะจัำาปี 2563

หุ้ลัักทรัีพื้ย์ที�มี

ความโดดเด่นในการี

ดำาเนินธ้รีกิจัอย่างยั�งยืน 

(ESG 100)

Corporate 
Governance 
Report of 
Thai Listed 
Companies 2020

อันดับความน่าเช่�อถืือทาง

การีเงินในส่ัวนของเครีดิต

องค์กรีแลัะตรีาสัารีหุ้นี�

ในปี 2563 ในรีะดับ “AA-”

ปรีะกาศนียบัตรี “Certificate of 

SDG Impact Company” 

จัากสัถืาบันไทยพัื้ฒน์ 

รีางวัลัเกียรีติค้ณั 

“Sustainability Disclosure 

Award” ปรีะจัำาปี 2563
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Global Reporting Initiative 
GRI-Standard Content Index

Disclosure Description
Page

Detail/
OmissionSustainability

Report
Annual
Report

GRI 101: Foundation 2016
GRI 102: General Disclosures 2016

Organizational Profile
102-1 Name of the organization 8 52

102-2 Activities, brands, products, and services 8,10 28

102-3 Location of headquarters 7 52

102-4 Location of operations 10-11 52-54

102-5 Ownership and legal form 10-12 31-39

102-6 Markets served 10 40-43

102-7 Scale of the organization 15 62

102-8 Information on employees and other workers 57-63,87-89 81-82,96-97

102-9 Supply chain 45-49 45

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 43-44

102-11 Precautionary Principle or approach 43-44,48

102-12 External initiatives 7,33,71,83-84

102-13 Membership of associations 7,33

Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker 6 8-9

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 18-21,39-40 49

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

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 32-37 91-94

Governance  
102-18 Governance structure 15,34 70

102-19 Delegating authority 35 118-119

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics 15

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental,  and social topics 16-17

102-22 Composition of the highest governance body and its committees 15 110

102-23 Chair of the highest governance body 34 66,77

102-24 Nominating and selecting the highest governance body 33 121-122

102-25 Conflicts of interest 35 95,99

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy 33 66-67

102-27 Collective knowledge of highest governance body 35 89

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 34 112-114

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts 22-26 45-46

102-30 Effectiveness of risk management processes 39-40,22 49

102-31 Review of economic, environmental, and social topics 16-17 103-104,
127-130

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 34,38

102-33 Communicating critical concerns 37 90,104

102-34 Nature and total number of critical concerns 37

102-35 Remuneration policies 33 75,84

102-36 Process for determining remuneration 34 84

102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration 33

102-38 Annual total compensation ratio 34 78-82, 85

102-39 Percentage increase in annual total compensation ratio 34
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Disclosure Description
Page

Detail/
OmissionSustainability

Report
Annual
Report

Stakeholder Engagement
102-40 List of stakeholder groups 27-30 96-99

102-41 Collective bargaining agreements 28-30 96-99

102-42 Identifying and selecting stakeholders 27 96-99

102-43 Approach to stakeholder engagement 28-30 96-99

102-44 Key topics and concerns raised 28-30 96-99

Reporting Practice
102-45 Entities included in the consolidated financial statements 7 150

102-46 Defining report content and topic Boundaries 7 127

102-47 List of material topics 7

102-48 Restatements of information 7

102-49 Changes in reporting 7

102-50 Reporting period 7 127

102-51 Date of most recent report 7

102-52 Reporting cycle 7 127

102-53 Contact point for questions regarding the report 7

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 7 127

102-55 GRI content index 93-98

102-56 External assurance 7

Economic

GRI 201: Economic Performance 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 13-14 144

103-2 The management approach and its components 32-35 144

103-3 Evaluation of the management approach 85-86 141-142

201-1 Direct economic value generated and distributed 85 141-142

201-2 Financial implications and other risks and opportunities  due to climate change 39-40 49

201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans 40

201-4 Financial assistance received from government -

GRI 202: Market Presence 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 57

103-2 The management approach and its components 58-62

103-3 Evaluation of the management approach 62,87-89

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 18

103-2 The management approach and its components 18-21

103-3 Evaluation of the management approach 22-26

203-1 Infrastructure investments and services supported 22-26

203-2 Significant indirect economic impacts 39-40

GRI 204: Procurement Practices 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 45

103-2 The management approach and its components 46

103-3 Evaluation of the management approach 47,49

204-1 Proportion of spending on local suppliers 49

GRI 205: Anti-corruption 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 36 101

103-2 The management approach and its components 36 101-102

103-3 Evaluation of the management approach 36 203

205-1 Operations assessed for risks related to corruption 36-37 101
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Disclosure Description
Page

Detail/
OmissionSustainability

Report
Annual
Report

205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures 37 101

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 37 103

GRI 206: Anti-competitive Behavior 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - 98 Not a material 

topic.

103-2 The management approach and its components - 98

103-3 Evaluation of the management approach -

206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices -

Environment  

GRI 301: Materials 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 76,78

103-2 The management approach and its components 77-78

103-3 Evaluation of the management approach 77-78

301-1 Materials used by weight or volume 77,79,90-91

301-2 Recycled input materials used 77,79

301-3 Reclaimed products and their packaging materials 71

GRI 302: Energy 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 80

103-2 The management approach and its components 81

103-3 Evaluation of the management approach 81,82

302-1 Energy consumption within the organization 81

302-2 Energy consumption outside of the organization -

302-3 Energy intensity 81,90

302-4 Reduction of energy consumption 81

302-5 Reductions in energy requirements of products and services 81

GRI 303: Water and Effluents 2018
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 76

103-2 The management approach and its components 76-77

103-3 Evaluation of the management approach 77,90

303-1  Interactions with water as a shared resource 77

303-2 Management of water discharge-related impacts 77

303-3 Water withdrawal 77

303-4 Water discharge 77

303-5 Water consumption 77

GRI 304: Biodiversity 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 82

103-2 The management approach and its components 82-83

103-3 Evaluation of the management approach 26

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

82

304-2 Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity 82

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 79

103-2 The management approach and its components 79-81

103-3 Evaluation of the management approach 80,82

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions -

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 80

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

305-4 GHG emissions intensity 80,82,91
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Disclosure Description
Page

Detail/
OmissionSustainability

Report
Annual
Report

305-5 Reduction of GHG emissions 80-82

305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) 76

305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (Sox),and other significant air emissions 76

GRI 306: Effluents and Waste 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 78

103-2 The management approach and its components 78

103-3 Evaluation of the management approach 79,91

306-1 Water discharge by quality and destination 76-77

306-2 Waste by type and disposal method 78-79

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 84

103-2 The management approach and its components 84

103-3 Evaluation of the management approach 84

307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations 84

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 45

103-2 The management approach and its components 46

103-3 Evaluation of the management approach 47

308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria 49

308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken 47

Social

GRI 401: Employment 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 57

103-2 The management approach and its components 58

103-3 Evaluation of the management approach 62,87-88

401-1 New employee hires and employee turnover 87

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time 
employees

61

401-3 Parental leave 87-88

GRI 402: Labor/Management Relations 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 57

103-2 The management approach and its components 58

103-3 Evaluation of the management approach 62,88-89

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 64

103-2 The management approach and its components 64-65

103-3 Evaluation of the management approach 67

403-1 Occupational health and safety management system 64-65

403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident investigation 67,89

403-3 Occupational health services 67

403-4 Worker participation, consultation, and communication on 
occupational health and safety

66

403-5 Worker training on occupational health and safety 67

403-6 Promotion of worker health 61,67

403-7 Prevention and mitigation of occupational health and safety 
impacts directly linked by business relationships

64-65

403-8 Workers covered by an occupational health and safety 
management system

67
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Disclosure Description
Page

Detail/
OmissionSustainability

Report
Annual
Report

403-9 Work-related injuries 67

403-10 Work-related ill health 67

GRI 404: Training and Education 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 62 82

103-2 The management approach and its components 62 82

103-3 Evaluation of the management approach 62 83

404-1 Average hours of training per year per employee 88 83

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs 62

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 57-59 95

103-2 The management approach and its components 58 95

103-3 Evaluation of the management approach 59-60 95

405-1 Diversity of governance bodies and employees 15,33,59,87-88 96-97

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 33,57-58 95,96

103-2 The management approach and its components 33,57-58 95,96

103-3 Evaluation of the management approach 37,62,92 95,96

406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken 36

GRI 407: Freedom of Association and Collective Bargaining 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 46,60

103-2 The management approach and its components 47,60

103-3 Evaluation of the management approach 47

407-1 Operations and suppliers in which the right to freedom of association and collective bargaining 
may be at risk

47

GRI 408: Child Labor 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 46

103-2 The management approach and its components 47

103-3 Evaluation of the management approach 47

408-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor 47

GRI 409: Forced or Compulsory Labor 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 46

103-2 The management approach and its components 47

103-3 Evaluation of the management approach 47

409-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or compulsory labor 47

GRI 410: Security Practices 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 64 86

103-2 The management approach and its components 64-65 86-87

103-3 Evaluation of the management approach 67 88

410-1 Security personnel trained in human rights policies or procedures 67

GRI 411: Rights of Indigenous Peoples 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - Not a material 

topic.

103-2 The management approach and its components -

103-3 Evaluation of the management approach -

411-1 Incidents of violations involving rights of indigenous peoples -

GRI 412: Human Rights Assessment 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 59 100

103-2 The management approach and its components 59 100

103-3 Evaluation of the management approach 59-60 100

412-1 Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments 59-60
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Disclosure Description
Page

Detail/
OmissionSustainability

Report
Annual
Report

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

59-60

GRI 413: Local Communities 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 69

103-2 The management approach and its components 69

103-3 Evaluation of the management approach 24,72

413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs 69-73

413-2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities 40

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 45

103-2 The management approach and its components 46

103-3 Evaluation of the management approach 47

414-1 New suppliers that were screened using social criteria 47,49

414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken 47

GRI 415: Public Policy 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary - Not a material 

topic.

103-2 The management approach and its components -

103-3 Evaluation of the management approach -

415-1 Political contributions -

GRI 416: Customer Health and Safety 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 50

103-2 The management approach and its components 50

103-3 Evaluation of the management approach 23,29,53

416-1 Assessment of the health and safety impacts of product and service categories 23,29,53

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 50

103-2 The management approach and its components 50

103-3 Evaluation of the management approach 53

417-1 Requirements for product and service information and labeling 50

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 59

103-2 The management approach and its components 59-60

103-3 Evaluation of the management approach 23,52

418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer 
data

23,52

GRI 419: Socioeconomic Compliance 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 32

103-2 The management approach and its components 33

103-3 Evaluation of the management approach 37

419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area 37
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1. ท่านเป็นผู้้�มีส่ัวนได�ส่ัวนเสีัยกล่้ัมใด

       พนักงาน        ชัุ้มชั้น         ลิ้กค้า         ภาครัฐ

        ค้่ค้า       ผ่้้รับเห้มา         สถาบันการเงิน       ผ่้้ร่วมลิงทีุ่น

       ผ่้้ถ่อหุ้้น        นักลิงทีุ่น         องค์กรอิสระ            อ่�น ๆ (โปีรดำระบุ..............)

2. ท่านได�รัีบรีายงานการีพัื้ฒนาอย่างยั�งยืนของบริีษััทฯ จัากแหุ้ล่ังใด

       การปีระชัุ้มสามัญผ่้้ถ่อหุ้้น            เว็บไซึ่ต่์บริษัที่ฯ   

          พนักงานบริษัที่ฯ               งานสัมมนา

         อ่�นๆ (โปีรดำระบ.ุ......................................................................................................................................................)

3. วัตถ้ืปรีะสังค์ในการีอ่านรีายงาน

       เพ่�อเปี็นข้อม้ลิปีระกอบการต่ัดำสินใจลิงทีุ่น         เพ่�อที่ำาความเข้าใจธุุรกิจของบริษัที่ฯ       

       เพ่�อการวิจัยแลิะศ้กษา

       อ่�นๆ (โปีรดำระบุ..................................................................................................................................................)

4. ท่านสันใจัปรีะเด็นความยั�งยืนของ TTW ปรีะเด็นใด

       เศรีษัฐกิจั       

         การกำากับดำ้แลิกิจการที่่�ดำ่  

       การบริห้ารความเส่�ยงแลิะความต่่อเน่�องที่างธุุรกิจ 

    การบริห้ารจัดำการภาวะวิกฤต่จากสถานการณ์์ COVID-19

        การบริห้ารจัดำการห้่วงโซึ่่อุปีที่าน          

        ความรับผ่ิดำชั้อบต่่อสินค้าแลิะบริการ

        นวัต่กรรมแลิะเที่คโนโลิย่    

     สิั�งแวดลั�อม

      กระบวนการผ่ลิิต่สินค้าแลิะบริการที่่�เปี็นมิต่รต่่อสิ�งแวดำลิ้อม

       การบริห้ารจัดำการนำ�า

      การจัดำการของเส่ยแลิะวัสดำุเห้ลิ่อใชั้้

        การเปีลิ่�ยนแปีลิงสภาพภ้มิอากาศแลิะอนุรักษ์พลิังงาน

        ความห้ลิากห้ลิายที่างชั้่วภาพ

          ความร่วมม่อดำ้แลิสิ�งแวดำลิ้อมระห้ว่างองค์กร

       การปีฏิิบัต่ิต่ามกฎห้มายดำ้านสิ�งแวดำลิ้อม     

แบบสำารวจคุวามคิุดเห็นื้ของผู้้�อ่านื้
แบบสัำารีวจัความคิดเห็ุ้นเกี�ยวกับรีายงานการีพัื้ฒนาอย่างยั�งยืน ปี 2563 

บริีษััท ทีทีดับบลิัว จัำากัด (มหุ้าชน)

พรอมสงมอบ คุณภาพน้ำ
คุณภาพชีวิต สูสังคมอยางยั่งยืน

รายงานการพัฒนา
อยางยั่งยืน 2563
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     พื้นักงานแลัะสัังคม

      การดำ้แลิพนักงานแลิะพัฒนาบุคลิากร

      อาชั้่วอนามัยแลิะความปีลิอดำภัย

      การดำ้แลิสังคมแลิะชัุ้มชั้น

 

5. ท่านคิดว่าปรีะเด็นความยั�งยืนที�ส่ังผู้ลัต่อการีดำาเนินงานของ TTW ได�รัีบการีรีะบ้ในรีายงานครีบถื�วน

 หุ้ร่ีอไม่ 

       ครบถ้วน          ไม่ครบถ้วน

 ห้ากที่่านคิดำว่ายังไม่ครบถ้วน กรุณ์าระบุปีระเดำ็นที่่�ที่่านคิดำว่าควรเพิ�มเต่ิมในรายงาน

 ................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

6. ความพึื้งพื้อใจัต่อร้ีปแบบรีายงานการีพัื้ฒนาอย่างยั�งยืน ปี 2563

 6.1  ความสมบ้รณ์์ของเน่�อห้า  มาก  ปีานกลิาง  น้อย  ไม่พอใจ

 6.2  การกำาห้นดำปีระเดำ็นของรายงาน     มาก  ปีานกลิาง  น้อย  ไม่พอใจ

 6.3  เน่�อห้าน่าสนใจ  มาก  ปีานกลิาง  น้อย  ไม่พอใจ

 6.4  การใชั้้ภาษาเข้าใจง่าย  มาก  ปีานกลิาง  น้อย  ไม่พอใจ

 6.5  การออกแบบร้ปีเลิ่ม   มาก  ปีานกลิาง  น้อย  ไม่พอใจ

 6.6  ความพ้งพอใจต่่อรายงานโดำยรวม มาก  ปีานกลิาง  น้อย  ไม่พอใจ

       

7. ข�อเสันอแนะเพิื้�มเติมเพืื้�อนำาไปพัื้ฒนารีายงานในปีถัืดไป

 ................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

ขอขอบค้ณัสัำาหุ้รัีบความร่ีวมมือของท่าน 

ความคิดเห็ุ้นของท่านเป็นปรีะโยชน์อย่างยิ�งในการีพัื้ฒนารีายงานใหุ้�ดียิ�งข่�นต่อไป





ทุกยางกาวในการดำเนินธุรกิจของ TTW

อยูบนเสนทางของการมีจ�ตสำนึกรวมกัน

พรอมตระหนักถึงความรับผิดชอบครอบคลุม

มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

เพื่อการเติบโตรวมกันอยางยั่งยืน

30/130 หมูที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไรข�ง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

โทรศัพท: +66 2019 9490-2 โทรสาร: +66 2420 6064

บร�ษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

TTWPLC.COM TTWPLC TTWPLC TTW  PLC  CHANNEL https://www.ttwplc.com/th/download/sd-report




