พรอมสงมอบ คุณภาพน้ำ

คุณภาพชีวิต

สูสังคมอยางยั่งยืน

รายงานการพัฒนา
อยางยั่งยืน 2563

พรอมสงมอบ

“คุณภาพน้ำ
คุณภาพช�ว�ต”

สูสังคมอยางยั่งยืน

เราดําเนินธุรกิจดวยความทุมเทและเอาใจใส
ตอลูกคาและผู ใชนํ้าประปามากวา 17 ป
มีเปาหมายในการผลิตนํ้าประปาที่มี

คุณภาพ เพียงพอ และตอเนื่อง
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
และผู ใชนํ้าประปาดวยความใสใจในทุกรายละเอียด
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ความยั่งยืนใหเกิดข�้นแกผูมีสวนไดสวนเสีย
และมวลมนุษยชาติใหอยูรวมกันอยางสันติสุข
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พนักงาน คูคา ผูถือหุน ชุมชน
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สารจากกรรมการผู้้จั� ัดการ
ปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา นัับเป็็นปีีที่่�มีีความท้้าทายต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ “ทีีทีีดัับบลิิว”
อัันเป็็นผลพวงมาจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ส่่งผลกระทบต่่อ
เศรษฐกิิจประเทศไทยและเศรษฐกิิจโลกให้้เกิิดความผัันผวนจากสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
ภาคธุุรกิิจต้้องมีีการปรัับตััวและเปลี่่�ยน Mindset ของผู้้�นำำ�องค์์กร เพื่่�อปรัับตััวให้้อยู่่�รอด
ในโลกแห่่งการเปลี่่�ยนแปลง
จากความท้้าทายที่่เ� กิิดขึ้น้� บริิษัทั ฯ ไม่่หยุดนิ่่
ุ ง� ที่่จ� ะพััฒนาองค์์กรเพื่่อ� มุ่่�งสู่่�การ “เป็็นบริิษัทั
ชั้้น� นำำ�ของประเทศในการดำำ�เนิินธุุรกิิจเกี่่ย� วกัับน้ำำ�� พลัังงาน และสิ่่ง� แวดล้้อม” โดยจะเติิบโต
อย่่างมั่่�นคง ต่่อเนื่่�อง และยั่่�งยืืน เพื่่�อบรรลุุซึ่่�งวิิสััยทััศน์์บนพื้้�นฐานของความสมดุุลและ
ผลประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีความ
รัั บ ผิิ ดช อบและคำำ�นึึ งถึึงสิ่่� ง แวดล้้ อ ม สัั ง คม ภายใต้้ หลัั ก บรรษัั ทภิิ บ าล หรืือ ESG
(Environmental, Social and Governance) บริิษัทั ฯ ตอบสนองต่่อเป้้าหมายการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยการส่่งเสริิมให้้มีีน้ำำ��เพื่่�อใช้้
ประโยชน์์และมีีการจััดการน้ำำ��และสุุขาภิิบาลสำำ�หรัับทุุกคน รวมถึึงเป้้าหมายการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืนในด้้านอื่่�นๆ เพื่่�อมุ่่�งสู่่�การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน

บร�ษัทฯ มุงมั่นในการ
ดําเนินธุรกิจนํ้าประปา
ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลควบคู
ไปกับการยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพช�ว�ต
ของคนในสังคม
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติิ
และดูแลสิ่งแวดลอม

วลััยณััฐ ตรีีวิิศวเวทย์์
กรรมการผู้้�จััดการ

จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID -19 บริิษัทั ฯ ได้้รับั ผลกระทบจากสถานการณ์์
ที่่�เกิิดขึ้้�น แต่่การดำำ�เนิินธุุรกิิจยัังสามารถดำำ�เนิินการได้้เป็็นปกติิไม่่ส่่งผลกระทบต่่อผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีีย โดยบริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�มาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของ COVID-19
ภายในองค์์กรอย่่างเข้้มแข็็ง รวมถึึงการสนัับสนุุนงบประมาณ จััดสรรทรััพยากรที่่�จำำ�เป็็น
และอุุปกรณ์์ป้้องกัันการแพร่่ระบาดของ COVID-19 แก่่พนัักงาน ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
รวมถึึงหน่่วยงานภาครััฐและสถานพยาบาลที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์ดัังกล่่าว
เพื่่� อ เป็็ น การป้้ อ งกัั น และควบคุุ ม การแพร่่ ร ะบาดของ COVID-19 ให้้ ไ ด้้ อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพและเป็็นการช่่วยเหลืือแบ่่งปัันแก่่สัังคมในภาวะวิิกฤต
บริิษัทั ฯ ยัังคงมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจน้ำำ��ประปาที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานควบคู่่�ไปกัับ
การยกระดัับและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของคนในสัังคม อนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ และ
ดููแลสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่ง� บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการอนุุรักั ษ์์พลัังงาน ลดปริิมาณการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก อนุุรัักษ์์น้ำำ�� และใช้้ทรััพยากรอย่่างรู้้�คุุณค่่า โดยกำำ�หนดเป้้าหมายลด
การใช้้พลัังงานไฟฟ้้าและลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกต่่อหน่่วยผลิิตภััณฑ์์
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 0.05 ต่่อปีี การนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ในกระบวนการผลิิตใหม่่ การส่่งเสริิม
การนำำ�ตะกอนจากกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปามาพััฒนาเป็็นวััสดุุก่่อสร้้างและนำำ�มาใช้้
ประโยชน์์ในการตกแต่่งอาคารเรีียนแก่่โรงเรีียนวััดราษฎร์์ธรรมาราม จัังหวััดสมุุทรสาคร
และโรงเรีียนวััดสุุขวััฒนาราม จัังหวััดนครปฐม รวมถึึงการนำำ�ตะกอนมาผสมกัับขยะสด
ที่่�เป็็นเศษอาหารเพื่่�อนำำ�มาทำำ�ปุ๋๋�ยหมัักภายในสำำ�นัักงานใหญ่่ของบริิษััทฯ และต่่อยอด
การทำำ�ปุ๋๋�ยหมัักไปยัังโรงเรีียนไทยรััฐวิิทยา 4 จัังหวััดนครปฐม ซึ่่�งเป็็นโรงเรีียนที่่�มีีความ
ขาดแคลนในพื้้�นที่่�บริิการ เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมการใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่าแก่่ชุุมชน
เพื่่�อให้้มีีทรััพยากรไว้้ใช้้ได้้ยาวนานที่่�สุุด ตามหลัักการเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular
Economy)
ในนามของ บริิษัทั ทีีทีีดัับบลิิว จำำ�กัดั (มหาชน) ขอขอบคุุณผู้�มีีส่
้ ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทุุกภาคส่่วน
ที่่มีีส่
� ว่ นร่่วมในการพััฒนาและสนัับสนุุนเส้้นทางการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนของบริิษัทั ฯ ควบคู่่�
ไปกัับการยกระดัับและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของคนในสัังคม อนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ
และดููแลสิ่่�งแวดล้้อม อย่่างยั่่�งยืืนสืืบไป
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เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�
บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 9
เริ่่�มดำำ�เนิินการเมื่่�อปีี 2555 ซึ่่�งได้้แยกเล่่มมาจากรายงานประจำำ�ปีี โดย
อ้้างอิิงตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI-G3)
ปีี 2557 ปรัับปรุุงรายงานตามฉบัับ GRI-G3.1 ปีี 2559 - 2560
ได้้พััฒนาการจััดทำำ�รายงานตามฉบัับ GRI-G4 และปีี 2561 ได้้เริ่่�มจััด
ทำำ�รายงานตามมาตรฐาน GRI Standard ในระดัับตััวชี้้วั� ดหลั
ั กั (Core)
เป็็นปีีแรก สำำ�หรับั ปีี 2563 จััดทำำ�รายงานตามมาตรฐาน GRI-Standard
ในระดัับตััวชี้้�วััดหลััก (Core)

เนื้้�อหาของรายงาน
เนื้้� อ หาในรายงานฉบัั บ นี้้� ค รอบคลุุ ม ประเด็็ น ที่่� สำำ�คัั ญ และประเด็็ น
ด้้านความยั่่�งยืืนอื่่�นๆ รวม 16 ประเด็็นหลััก ซึ่่�งไม่่มีีความแตกต่่างอย่่าง
มีีนัั ย สำำ�คัั ญ 15 ประเด็็ น และมีีความแตกต่่ า งอย่่ า งมีีนัั ย สำำ�คัั ญ
1 ประเด็็นจากภาวะวิิกฤตจากสถานการณ์์ COVID-19 เมื่่อ� เปรีียบเทีียบ
กัับรายงานฉบัับก่่อนหน้้า ดัังนี้้�
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
การบริิหารความเสี่่�ยงและความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
การบริิหารจััดการภาวะวิิกฤตจากสถานการณ์์ COVID-19
การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
ความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้าและบริิการ
นวััตกรรมและเทคโนโลยีี
การดููแลพนัักงาน และพััฒนาบุุคลากร
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
การดููแลสัังคมและชุุมชน
กระบวนการผลิิตสิินค้้าและบริิการที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
การบริิหารจััดการน้ำำ��
การจััดการของเสีียและวััสดุุเหลืือใช้้
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและอนุุรัักษ์์น้ำำ��
ความหลากหลายทางชีีวภาพ
ความร่่วมมืือดููแลสิ่่�งแวดล้้อมระหว่่างองค์์กร
การปฏิิบััติิตามกฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ขอบเขตของรายงาน
ขอบเขตเนื้้�อหาในรายงานฉบัับนี้้�ครอบคลุุมการดำำ�เนิินงาน ตั้้�งแต่่วัันที่่�
1 มกราคม - 31 ธัันวาคม 2563 เพื่่�อรายงานผลการดำำ�เนิินงานของ
องค์์กรครอบคลุุมการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนขององค์์กรทั้้�ง 3 มิิติิ
ได้้แก่่ มิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม และนำำ�ผลการดำำ�เนิินงาน
ดัังกล่่าวมาเชื่่�อมโยงกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) โดยองค์์การสหประชาชาติิ ครอบคลุุม
การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ผลิิ ต และจ่่ า ยน้ำำ��ป ระปาทั้้� ง 5 พื้้� น ที่่� ได้้ แ ก่่ พื้้� น ที่่�
นครปฐม-สมุุทรสาคร ปทุุมธานีี-รัังสิิต นิิคมอุุตสาหกรรมบางปะอิิน
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� จัังหวััดชลบุรีีุ และ
นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� จัังหวััดระยอง

การรัับรองรายงาน
รายงานฉบัับนี้้� ได้้รัับการประเมิินรายงานตามเกณฑ์์ GCI (Guidance
on core indicators) ของ ISAR (International Standards of
Accounting and Reporting) จากสถาบัันไทยพััฒน์์ และได้้รัับ
การรัับรองรายงานโดยคณะกรรมการพััฒนาความยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ
เมื่่�อวัันที่่� 3 มีีนาคม 2564

ช่่องทางการติิดต่่อ
ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ บริิษััท ทีีทีีดัับบลิิว จำำ�กััด (มหาชน)
30/130 หมู่่� 12 ถนนพุุทธมณฑลสาย 5 ตำำ�บลไร่่ขิิง
อำำ�เภอสามพราน จัังหวััดนครปฐม 73210
โทรศััพท์์ 02-019-9490-2
โทรสาร 02-420-6064
จดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ Suparat@ttwplc.com

นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้แสดงความมุ่่�งมั่่�นในการกำำ�หนดเป้้าหมายและ
แสดงผลการดำำ�เนิินงานที่่�สนัับสนุุนเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของ
สหประชาชาติิ (Sustainable Development Goals: SDGs) ในรายงาน
ฉบัับนี้้�ด้้วย
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รู้้�จัักทีีทีีดัับบลิิว
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านสาธารณููปโภคตลอดห่่วงโซ่่ธุุรกิิจ โดยการดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตน้ำำ��ประปา ธุุรกิิจบำำ�รุุงรัักษาระบบผลิิตน้ำำ��ประปา
ธุุรกิิจบำำ�บััดน้ำำ��เสีียและปรัับปรุุงคุุณภาพน้ำำ�� รวมถึึงธุุรกิิจอื่่�นๆ โดยมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ “เป็็นบริิษััทชั้้�นนำำ�ของประเทศในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับน้ำำ�� พลัังงาน และสิ่่�งแวดล้้อม” ตามวิิสััยทััศน์์ขององค์์กร บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารจััดการด้้วยเทคโนโลยีี
การผลิิตที่่�ทัันสมััยได้้มาตรฐานสากล ปลอดภััย มีีคุุณภาพ สามารถตรวจสอบย้้อนกลัับได้้ตลอดห่่วงโซ่่ธุุรกิิจอย่่างเป็็นระบบ ใส่่ใจ
สิ่่�งแวดล้้อม และเป็็นมิิตรกัับชุุมชน รวมทั้้�งร่่วมพััฒนาคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจให้้เติิบโตไปด้้วยกัันอย่่างยั่่�งยืืน

ธุุรกิิจผลิิตน้ำำ��ประปา
ผลิิตและจำำ�หน่า่ ยน้ำำ��ประปา ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดย บริิษัทั ทีีทีีดัับบลิิว จำำ�กัดั
(มหาชน) (TTW) และ บริิษััท ประปาปทุุมธานีี จำำ�กััด (PTW)

TTW

PTW

กำำ�ลัังการผลิิต

กำำ�ลัังการผลิิต

540,000
488,000
(ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน)
(ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

98.00
(ร้้อยละ)

รายได้้

รายได้้

3,887.56
1,969.18
(ล้้านบาท)
(ล้้านบาท)
8
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ธุุรกิิจบำำ�รุุงรัักษา
ระบบผลิิตน้ำำ�� ประปา
บำำ�รุุ ง รัั ก ษาระบบผลิิ ตน้ำำ��ป ระปาให้้ มีี
ประสิิทธิภิ าพและพร้้อมใช้้งาน ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
โดย บริิษัทั ไทยวอเตอร์์ โอเปอเรชั่่น� ส์์ จำำ�กัดั
(TWO)

TWO
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

68.00
(ร้้อยละ)

รายได้้

55.75
(ล้้านบาท)

ธุุรกิิจบำำ�บััดน้ำำ��เสีียและปรัับปรุุง
คุุณภาพน้ำำ��
บำำ�บััดน้ำำ��เสีียและปรัับปรุุงคุุณภาพน้ำำ�� ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดย
▪ บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ�ำกัด (TWO)
ในพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� จัังหวััดชลบุุรีี
และ นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� จัังหวััดระยอง
▪ บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน) (TTW) ในพื้นที่
นิิคมอุุตสาหกรรมบางปะอิิน จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา

ธุุรกิิจอื่่�นๆ
ลงทุุนในธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายพลัังงาน
ไฟฟ้้าจากพลัังงานอื่่�นๆ ใน
บริิษััท ซีีเค พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

TTW

TWO

CKP

ผลิิตน้ำำ��ประปา

ผลิิตน้ำำ��ประปา

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

บำำ�บััดน้ำำ��เสีีย

บำำ�บััดน้ำำ�� เสีีย

TTW ลงทุุนใน CKP

รายได้้

รายได้้

TTW ได้้รัับเงิินปัันผลจาก CKP

48,000
(ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน)
18,000
(ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน)
242.71
(ล้้านบาท)

50,400
(ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน)

24.98
(ร้้อยละ)

4,500
5,218.70
(ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน)
(ล้้านบาท)
89.38
(ล้้านบาท)

60.92
(ล้้านบาท)
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ความเป็็นมา
11 กัันยายน 2543

ปีี 2549

22 พฤษภาคม 2551

14 มีีนาคม 2557

จดทะเบีียนจััดตั้้�ง
ภายใต้้ชื่่�อ
บริิษััท น้ำำ��ประปาไทย จำำ�กััด

จดทะเบีียนแปรสภาพ
เป็็นบริิษััทมหาชน
เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนเป็็น
3,990 ล้้านบาท

ตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทยได้้รัับและ
จััดหุ้้�นสามััญของ TTW
อยู่่�ในกลุ่่�มทรััพยากร
หมวดธุุรกิิจพลัังงาน
และสาธารณููปโภค

เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น
บริิษััท ทีีทีีดัับบลิิว จำำ�กััด
(มหาชน) (TTW)

ปััจจุุบััน TTW
มีีกำำ�ลัังการผลิิตน้ำำ��ประปา
สููงสุุดรวมทุุกพื้�น้ ที่่�ธุุรกิิจ

1,126,400
(ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน)

TTW ประกอบธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่า่ ยน้ำำ��ประปาให้้กับั การประปาส่่วนภููมิิภาค (กปภ.) ในพื้้�นที่่�
นครปฐม-สมุุทรสาคร TTW ได้้รับั สััมปทานประกอบกิิจการประปาจากกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นระยะเวลา 25 ปีี ให้้ใช้้น้ำำ��จากแม่่น้ำำ��ท่่าจีีนในการผลิิตน้ำำ��ประปา โดยมีี
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาตั้้�งอยู่่�ที่่�ตำำ�บลบางระกำำ� อำำ�เภอบางเลน จัังหวััดนครปฐม ทั้้�งนี้้� TTW ได้้ทำำ�
สััญญาซื้้�อขายน้ำำ��ประปากัับ กปภ.เป็็นเวลา 30 ปีี เริ่่�มจ่่ายน้ำำ��ประปาตามสััญญาให้้กัับ กปภ.
ในพื้้�นที่่�อำำ�เภอนครชััยศรีี อำำ�เภอสามพราน อำำ�เภอพุุทธมณฑล จัังหวััดนครปฐม และ อำำ�เภอ
กระทุ่่�มแบน อำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร จัังหวััดสมุุทรสาคร ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 5 มกราคม 2547 ในปีี 2558
TTW ได้้ดำำ�เนิินการก่่อสร้้างโรงผลิิตน้ำำ��ประปาแห่่งที่่� 2 ที่่� ตำำ�บลคลองมะเดื่่อ� อำำ�เภอกระทุ่่�มแบน
จัังหวััดสมุุทรสาคร สำำ�หรัับเป็็นโรงผลิิตน้ำำ��ประปาสำำ�รอง แล้้วเสร็็จในเดืือนมิิถุุนายน 2560
โดยมีีกำำ�ลังั การผลิิตเริ่่ม� ต้้นที่่� 100,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน และสามารถรองรัับการขยายกำำ�ลังั
การผลิิตในอนาคตได้้ถึึง 400,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน ณ ปััจจุุบััน TTW มีีกำำ�ลัังการผลิิต
น้ำำ��ประปาสููงสุุดรวม 2 แห่่ง จำำ�นวน 540,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน
นอกจากการมีีสััญญาผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปาให้้กับั กปภ.ในพื้้�นที่่จั� งั หวััดนครปฐมและสมุุทรสาครแล้้ว
TTW ได้้ปรัับเปลี่่�ยนลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ ด้้วยการลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
รวมถึึงการเข้้าซื้้�อสิิทธิิการบริิหารและจััดการน้ำำ��ประปาและน้ำำ��เสีียในนิิคมอุุตสาหกรรม และ
การลงทุุนในหุ้้�นกัับบริิษััทที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าจากพลัังงานประเภทต่่างๆ
พระนครศรีีอยุุธยา

นครปฐม

นิิคมอุุตสาหกรรมบางปะอิิน
ผลิิตน้ำำ��ประปาและบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน
ผลิิตน้ำำ��ประปา

ปทุุมธานีี

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี
ผลิิตน้ำำ��ประปา

สมุุทรสาคร

โรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน
ผลิิตน้ำำ��ประปา
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ชลบุุรีี, ระยอง

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

รายละเอีียดของการลงทุุน

บริิษััท ประปาปทุุมธานีี จำำ�กััด (PTW)
PTW เป็็นบริิษััทย่่อยของ TTW โดย TTW ถืือหุ้้�นร้้อยละ 98 ของ
ทุุนจดทะเบีียน 1,200 ล้้านบาท (กปภ. ถืือหุ้้�นร้้อยละ 2) PTW ประกอบ
ธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��ประปาให้้กัับ กปภ. ในพื้้�นที่่�ปทุุมธานีี-รัังสิิต
โดยมีีรููปแบบสััญญาเป็็นสััญญาให้้สิิทธิิผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��ประปา
อายุุสััญญา 25 ปีี PTW เริ่่�มดำำ�เนิินกิิจการนัับตั้้�งแต่่ปีี 2541 เป็็นต้้นมา
ปััจจุุบัันมีีกำำ�ลัังการผลิิต จำำ�นวน 488,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน โดยมีี
ปริิมาณรัับซื้้อ� น้ำำ�ป
� ระปาขั้้น� ต่ำำ�� จาก กปภ. จำำ�นวน 358,000 ลููกบาศก์์เมตร
ต่่อวััน

บริิษััท ไทยวอเตอร์์ โอเปอเรชั่่�นส์์ จำำ�กััด (TWO)
TWO เป็็นบริิษััทย่่อยของ TTW มีีผู้้�ถืือหุ้้�น คืือ TTW ถืือหุ้้�นร้้อยละ 68
และ PTW ถืือหุ้้�นร้้อยละ 32 ประกอบธุุรกิิจในการบริิหารและจััดการ
ระบบผลิิตและจ่่ายน้ำำ�ป
� ระปาและระบบบำำ�บัดน้ำ
ั �ำ� เสีีย ให้้กับั TTW และ
PTW นิิคมอุุตสาหกรรมบางปะอิิน จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา นิิคม
อุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� จัังหวััดชลบุุรีี และนิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้�
จัังหวััดระยอง TWO ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานคุุณภาพ ISO 9001
จาก SGS Yearsley ในด้้านการให้้บริิการเดิินระบบบำำ�รุุงรัักษาและ
บริิหารจััดการโครงการผลิิตน้ำำ��ประปาในพื้้�นที่่�ปทุุมธานีี ธรรมศาสตร์์
และรัังสิิต และในปีี 2561 ได้้ขยายการรัับรองมาตรฐานคุุณภาพ
ISO 9001 ไปในพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� จัังหวััดชลบุุรีี และ
นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� จัังหวััดระยอง

นิิคมอุุตสาหกรรมบางปะอิิน
TTW ได้้ซื้้�อสิิทธิิในการผลิิตน้ำำ��ประปาและการบำำ�บััดน้ำำ��เสีียในนิิคม
อุุตสาหกรรมบางปะอิิน (BIE) จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยาจาก บริิษััท
ที่่�ดิินบางปะอิิน จำำ�กััด เป็็นระยะเวลา 30 ปีี นัับตั้้�งแต่่เดืือนสิิงหาคม
2552 โดยมีีกำำ�ลัังการผลิิตน้ำำ��ประปา จำำ�นวน 48,000 ลููกบาศก์์เมตร
ต่่อวััน และสามารถทำำ�การบำำ�บัดน้ำ
ั �ำ� เสีียได้้ จำำ�นวน 18,000 ลููกบาศก์์เมตร
ต่่อวััน ปััจจุุบััน TTW ได้้ทำำ�การย้้ายสถานีีสููบน้ำำ��ดิิบบางปะอิิน จากเดิิม
ที่่ค� ลองวััวมาอยู่่�ริมิ แม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา ตำำ�บลบางกระสั้้�น อำำ�เภอบางปะอิิน
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา ซึ่่�งมีีคุุณภาพน้ำำ��ที่่�ดีีกว่่า ทำำ�ให้้เพิ่่�มความ
เชื่่�อมั่่�นในคุุณภาพและความต่่อเนื่่�องในการผลิิตน้ำำ��ประปา
การดำำ�เนิินงานของโครงการ BIE นั้้�น เป็็นการเพิ่่�มรายได้้ให้้กัับองค์์กร
และยัังเป็็นการเพิ่่�มทัักษะ ความรู้�้ และประสบการณ์์ให้้กับั บุุคลากรของ
TTW ในการที่่�จะเป็็นผู้้�ให้้บริิการโดยตรงกัับลููกค้้า เพื่่�อมุ่่�งสู่่�การบรรลุุ
วิิสััยทััศน์์ที่่�ว่่า “เป็็นบริิษััทชั้้�นนำำ�ของประเทศในการดำำ�เนิินธุุรกิิจน้ำำ��
พลัังงาน และสิ่่�งแวดล้้อม”

บริิษััท ซีีเค พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) (CKP)
CKP เป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย CKP
ประกอบธุุรกิิจหลัักโดยการลงทุุนในบริิษัทอื่
ั น่� (Holding Company) ซึ่ง่�
ประกอบธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายไฟฟ้้า CKP มีีทุุนจดทะเบีียนรวม
จำำ�นวน 9,240 ล้้านบาท เป็็นหุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 9,240 ล้้านหุ้้�น โดยมีี
มููลค่่าหุ้้�นที่่ต� ราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท มีีทุุนชำำ�ระแล้้ว จำำ�นวน 8,129 ล้้านบาท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 TTW มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน CKP ร้้อยละ
24.98 ของทุุนจดทะเบีียน CKP มีีการลงทุุนในบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจ
ผลิิตและจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าในโครงการไฟฟ้้า 3 ประเภท ได้้แก่่ 1) ธุุรกิิจ
โครงการไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�� โดยลงทุุนในบริิษัทั เซาท์์อีีสท์์ เอเชีีย เอนเนอร์์จีี
จำำ�กััด และ บริิษััท ไซยะบุุรีี พาวเวอร์์ จำำ�กััด 2) ธุุรกิิจโครงการไฟฟ้้า
พลัังความร้้อน (ระบบ Cogeneration) โดยลงทุุนในบริิษััท บางปะอิิน
โคเจนเนอเรชั่่�น จำำ�กััด และ 3) ธุุรกิิจโครงการไฟฟ้้าพลัังแสงอาทิิตย์์
โดยลงทุุนในบริิษัทั บางเขนชััย จำำ�กัดั บริิษัทั นครราชสีีมา โซล่่าร์์ จำำ�กัดั
และ บริิษััท เชีียงราย โซล่่าร์์ จำำ�กััด
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โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�ม TTW
แผนภาพแสดงโครงสร้้างการถืือหุ้้�นและสััดส่่วนการถือ
ื หุ้้�นของ TTW
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 (หน่่วย : ร้้อยละ)

ทุุนจดทะเบีียน 3,990 ล้้านบาท
ทุุนชำำ�ระแล้้ว 3,990 ล้้านบาท

*ร้้อยละ 98.0

ร้้อยละ 68.0

ร้้อยละ 24.98

ทุุนจดทะเบีียน 60 ล้้านบาท
ทุุนชำำ�ระแล้้ว 60 ล้้านบาท

ทุุนจดทะเบีียน 9,240	ล้้านบาท
ทุุนชำำ�ระแล้้ว 8,129	ล้้านบาท

ร้้อยละ 32.0
ทุุนจดทะเบีียน 1,200 ล้้านบาท
ทุุนชำำ�ระแล้้ว 1,200 ล้้านบาท

หมายเหตุุ : *การประปาส่่วนภููมิิภาคถืือหุ้้�นใน PTW ร้้อยละ 2

TTW เป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยมีีผู้้�ถืือหุ้้�นหลััก ได้้แก่่ บริิษััท มิิตซุุย วอเตอร์์ โฮลดิ้้�งส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
บริิษัทั ช. การช่่าง จำำ�กัดั (มหาชน) บริิษัทั ทางด่่วนและรถไฟฟ้้ากรุุงเทพ จำำ�กัดั (มหาชน) และนัักลงทุุนทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ โดยมีีสััดส่ว่ น
การถืือหุ้้�น ดัังนี้้�
ลำำ�ดัับ

12

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

1

มิิตซุุย วอเตอร์์ โฮลดิ้้�งส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

2

จำำ�นวนหุ้้�น

หุ้้�น (ร้้อยละ)

1,036,500,000

25.98

ช.การช่่าง จำำ�กััด (มหาชน)

774,077,400

19.40

3

ทางด่่วนและรถไฟฟ้้ากรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)

736,900,000

18.47

4

ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด

234,211,818

5.87

5

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)

139,904,800

3.51
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นโยบายด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

1

2

มุงมั่นพัฒนา
กระบวนการทางธุรกิจ
(Business Process)

4

3
ปลูกฝงและสราง
จ�ตสำนึก

5

สงเสร�ม
การพัฒนาอยางยั่งยืน
ขององคกร

สนับสนุนและ
ผลักดันใหพนักงาน
ทุกระดับและผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกภาคสวน มีสวนรวม
ในกิจกรรมหร�อโครงการ
ดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม (CSR)

สงเสร�ม
การดำเนินงาน
ดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม

6

สงเสร�มใหเกิด
การพัฒนาและสราง
นวัตกรรมทาง
ธุรกิจและสังคม

Download นโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

https://www.ttwplc.com/th/sd/sustainable-management-and-policy/sustainable-development-policy
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กลยุุทธ์์ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ต้้นน้ำำ��

▪ บริหารจัดการน�้ำอย่างครบวงจร

กลางน้ำำ��

▪ พัฒนา 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ปลายน้ำำ��

▪ แก้ไขปัญหาทรัพยากรน�้ำแบบบูรณาการ
▪ สร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สู่่�สัังคมยั่่�งยืืน

คุุณภาพชีีวิิต

คุุณภาพน้ำำ��

บริิษัทั ฯ บริิหารงานภายใต้้หลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน การดููแลพนัักงาน การพััฒนาศัักยภาพพนัักงาน และ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจสอดคล้้องตามเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (UN SDGs) จำำ�นวน 14 ประการ ตามแนวทางข้้อตกลงแห่่งสหประชาชาติิ

14
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โครงสร้้างด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
คณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงและบรรษััทภิิบาล

คณะกรรมการบริิหาร

คณะกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

กรรมการผู้้�จััดการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

สายงานบริิหาร
ฝ่่ายตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการ
พััฒนาความยั่่�งยืืน

หมายเหตุุ

(1)

สายงานพััฒนาธุุรกิิจ

สายงานปฏิิบััติิการ

ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
และธุุรการ

ฝ่่ายลููกค้้าสััมพัันธ์์

ฝ่่ายปฏิิบััติิการ

ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ

ฝ่่ายวิิศวกรรม

คณะกรรมการบริิหาร
ระบบ ISO 9001
และ ISO 14001

คณะกรรมการ
ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
และสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งานของ
สถานประกอบกิิจการ

ฝ่่ายกิิจการองค์์กร(1)

คณะกรรมการ
ควบคุุมการศึึกษาคุุณภาพ
น้ำำ��ดิิบแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยาและท่่าจีีน
เพื่่�อหาชนิิดและอััตราการใช้้
สารเคมีีที่่�เหมาะสม

ส่่วนกฎหมายและกำำ�กัับดููแลกิิจการ สัังกััดฝ่่ายกิิจการองค์์กร

บริิษััทฯ แต่่งตั้้�งคณะกรรมการพััฒนาความยั่่�งยืืน รัับผิิดชอบในการบริิหารจััดการด้้านความยั่่�งยืืนภายในองค์์กร ประกอบด้้วย กรรมการผู้้�จััดการ
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการสายงานบริิหาร ผู้้�ช่่วยกรรรมการผู้้�จััดการสายงานปฏิิบััติิการ และผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย พร้้อมแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานพััฒนา
ความยั่่�งยืืนที่่ม� าจากหลากหลายหน่่วยงาน เพื่่อ� ทำำ�หน้า้ ที่่นำ� ำ�นโยบายและมาตรการด้้านความยั่่�งยืืนที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายไปขยายผลอย่่างเป็็นรููปธรรม
ครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่�ธุุรกิิจของบริิษััทฯ
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดต่่างๆ ภายในองค์์กร เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลและบริิหารการดำำ�เนิินงานแต่่ละด้้านให้้มีี
ประสิิทธิิภาพและบรรลุุผลสำำ�เร็็จตามเป้้าหมายของบริิษััทฯ
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การประเมิินประเด็็นความยั่่�งยืืน
บริิ ษัั ท ฯ ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ ต่่ อ การบริิ ห ารจัั ด การประเด็็ น ความยั่่� ง ยืืน
โดยมีีกระบวนการประเมิินและจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญอ้้างอิิงตามกรอบ
การรายงานความยั่่�งยืืนสากล Global Reporting Initiative (GRI)
ฉบัับ GRI Standard ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้รวบรวมและประเมิินประเด็็น
ความยั่่� ง ยืืนผ่่ า นการวิิ เ คราะห์์ ป ระเด็็ น ความยั่่� ง ยืืน รวมถึึงการนำำ�
แนวทางการดำำ�เนิินงานตามกลยุุทธ์์และปััจจััยความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ
ที่่�อาจจะส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ มาประกอบการ
ประเมิินความสำำ�คััญของประเด็็นความยั่่�งยืืน

ขั้้�นตอนการประเมิินสาระสำำ�คััญ
1 การวิิเคราะห์์ประเด็็น
ทำำ�การวิิเคราะห์์ประเด็็นความยั่่�งยืืนตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าของบริิษััทฯ
ครอบคลุุมการดำำ�เนิินงานตั้้�งแต่่การจััดหาวััตถุดิุ บิ การผลิิต และการส่่งมอบ
การใช้้สิินค้้าและบริิการประกอบการวิิเคราะห์์ประเด็็นความยั่่�งยืืนใน
อุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง

2 การระบุุประเด็็น
กำำ�หนดประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�เป็็นปััจจััยสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิ ษัั ท ฯ และมีีความสำำ�คัั ญ ต่่ อ ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีีย โดยคำำ�นึึ งถึึง
สถานการณ์์ปััจจุุบัันครอบคลุุมประเด็็นใหม่่ที่่�อาจเพิ่่�มขึ้้�นและปรัับลด
ลำำ�ดัับความสำำ�คััญของประเด็็นที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง
3 การประเมิินลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
จััดเรีียงลำำ�ดัับความสำำ�คััญของประเด็็นความสำำ�คััญโดยหน่่วยงาน
ผู้้�รับั ผิิดชอบทำำ�การสำำ�รวจความคาดหวัังจากผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียแต่่ละด้้าน
ครอบคลุุมมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�อาจได้้รัับผลกระทบ
จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
4 การรัับรองผลการประเมิิน
นำำ�ผลการประเมิินลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ของประเด็็นความสำำ�คัญ
ั นำำ�เสนอ
ต่่อคณะผู้้บ� ริิหารของบริิษัทั ฯ เพื่่อ� ให้้การรัับรองผลการประเมิินดัังกล่่าว

สููง

ผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

4 5 2
6 7 4
3 4 5
8 9 10 6
5 7

1 1 2 3
6 11 7
12

8

ต่ำำ��

สููง

ผลกระทบต่่อบริิษััทฯ
ประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญมาก
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1 2 3
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ประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญปานกลาง

ประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญน้้อย

ด้้านเศรษฐกิิจ

ด้้านสัังคม

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

1. ความยั่งยืนของธุรกิจ
2. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
3. การบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่อง
	ทางธุุรกิิจ
4. ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
5. ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
	ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
6. การสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น
7. การบริหารจัดการภาวะวิกฤตจาก
สถานการณ์์ COVID-19
8. ผลกระทบทางอ้อมของการท�ำธุรกิจ
9. การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า
10. การร่วมพัฒนาคู่ค้าสู่ความยั่งยืน
11. การตอบสนองความต้องการและ
ความพึึงพอใจกัับลููกค้้า
12. นวัตกรรมและเทคโนโลยี

1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
เท่่าเทีียมกััน
2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. การให้ความช่วยเหลือและการบริจาค
เพื่่�อสัังคม
4. การดูแลสังคมและชุมชน
5. การประเมินผลกระทบทางด้านสังคม
ของคู่่�ค้้า
6. ความเท่าเทียมกันและการเคารพ
	สิิทธิิมนุุษยชน
7. การดูแลพนักงานและพัฒนาบุคลากร

1. การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
2. กระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่เป็น
	มิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
3. การบริหารจัดการน�้ำ
4. การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้
5. ความร่วมมือดูแลสิ่งแวดล้อม
6. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
อนุุรัักษ์์พลัังงาน
7. การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
ของคู่่�ค้้า
8. ความหลากหลายทางชีวภาพ

การทบทวนและปรัับปรุุงประเด็็นสำำ�คััญของปีี 2563
▪ เพิ่มประเด็น “การบริหารจัดการภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ COVID-19” เป็นประเด็นความยั่งยืน

แนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

ด้้านเศรษฐกิิจ

บรรษัทภิบาล

ดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้บรรลุุวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจบน
พื้้�นฐานของความพึึงพอใจและผลประโยชน์์สููงสุุด
ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

ดานเศรษฐกิจ

ด้้านสัังคม
ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีคุุณธรรม ดููแลรัับผิิดชอบ
ต่่อชุุมชนและสัังคมทั้้�งในพื้้�นที่่�บริิการและนอก
พื้้�นที่่�บริิการ

ดานสังคม

ดานสิ่งแวดลอม

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
มุ่่�งมั่่�นดููแลสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งภายในกระบวนการผลิิต
การใช้้ทรััพยากรอย่่างรู้้�คุุณค่่า และการอนุุรัักษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิ และรัักษาสมดุุลระบบนิิเวศ
อย่่างยั่่�งยืืน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563
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ประเด็็นความยั่่�งยืืนกัับเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs)
การวิิเคราะห์์ประเด็็น
ความยั่่�งยืืน
บริิษัทั ฯ ประเมิินและจััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ของ
ประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียให้้
ความสำำ�คัญ
ั โดยพิิจารณาร่่วมกัับปััจจััยความ
เสี่่�ยงตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน อ้้างอิิงตามกรอบ
การรายงานความยั่่�งยืืนสากล GRI (Global
Reporting Initiative) ฉบัับ GRI Standard
ในปีี 2563 ซึ่่� ง ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีียให้้ ค วาม
สำำ�คัั ญ ต่่ อ ประเด็็ น ความยั่่� ง ยืืน จำำ� นวน 16
ประเด็็น โดยบริิษัทั ฯ ได้้นำำ�ประเด็็นความยั่่�งยืืน
ดัังกล่่าวมาวิิเคราะห์์ความเสี่่ย� งและโอกาสของ
องค์์ ก ร และเชื่่� อ มโยงความสอดคล้้ อ งกัั บ
เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable
Development Goals : SDGs)

เศรษฐกิิจ

มิิติิ ประเด็็นความยั่่�งยืืน
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รายละเอีียด

ความเสี่่�ยง

โอกาส

การกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี

• นโยบาย การด�ำเนินงาน • พัฒนาการก�ำกับดูแล
• การมีหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาล
กิิจการที่่�ดีีของบริิษััท
ความโปร่่งใส การบริิหารจััดการ
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของ จดทะเบีียนใน
ความเสี่่�ยงครอบคลุุมมิิติิเศรษฐกิิจ
คณะกรรมการ
ตลาดหลัักทรััพย์์เพิ่่�มขึ้้�น
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ย่่อมส่่งผล
ความโปร่่งใส การรายงาน
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง หากบริิษัทั ฯ ต่่อความเชื่่�อมั่่�นจากนัักลงทุุนและ
และการต่่อต้้าน
ปรัับตััวช้้า อาจจะ
ส่่งเสริิมการลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืน
การทุุจริิตคอร์์รััปชััน
ส่่งผลกระทบต่่อการลงทุุน
ในอนาคต
ในอนาคต

การบริิหารความเสี่่�ยง
และความต่่อเนื่่�อง
ทางธุุรกิิจ

• บริหารจัดการความเสี่ยง • สถานการณ์ปัจจุบันมี
องค์์กรด้้านเศรษฐกิิจ
ความเสี่่�ยงใหม่่ๆ เกิิดขึ้้�น
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
เสมอ ซึ่่�งเป็็นความเสี่่�ยง
การป้้องกัันการเกิิดเหตุุ
ที่่�คาดเดาได้้ยาก อาจจะ
และการระงัับเมื่่�อเกิิดเหตุุ
ส่่งผลกระทบต่่อการ
ฉุุกเฉิิน เพื่่อ� ให้้ธุรุ กิิจดำำ�เนิิน
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
ไปได้้อย่่างไม่่หยุุดชะงััก
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• การบริหารจัดการความเสี่ยง
ครอบคลุุมมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งความเสี่่ย� ง
ใหม่่ๆ ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น มีีการ
ฝึึกอบรมและซ้้อมแผนฉุุกเฉิิน
อย่่างสม่ำำ��เสมอ ส่่งผลให้้เกิิด
มาตรฐานการปฏิิบััติิงานที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ

SDGs

มิิติิ ประเด็็นความยั่่�งยืืน
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ความเสี่่�ยง

โอกาส

SDGs

การบริิหารจััดการภาวะ • บริหารจัดการภาวะวิกฤต • โรค COVID-19 ยังไม่มี • ความสามารถในการบริหารจัดการ
วิิกฤตจากสถานการณ์์
จากสถานการณ์์
วััคซีีนป้้องกัันและเป็็นโรค การแพร่่ระบาดโรค COVID-19
COVID-19
COVID-19 ที่่�องค์์กร
ที่่แ� พร่่ระบาดได้้ง่่าย หาก
อย่่างมืืออาชีีพ โดยไม่่ส่่งผลกระทบ
ได้้รัับผลกระทบ
มีีพนัักงานติิดเชื้้�อโรคนี้้�
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
อาจจะส่่งผลต่่อความเชื่่�อ
ในสถานการณ์์นี้้� บริิษััทฯ ยัังให้้
มั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ ความช่่วยเหลืืองบประมาณและ
บริิษััทฯ
อุุปกรณ์์ในการป้้องกัันการแพร่่
ระบาดโรค COVID-19 แก่่
สถานพยาบาล หน่่วยงานอื่่�นๆ
รวมถึึงชุุมชนในพื้้�นที่่�บริิการ
• บริหารจัดการ และ
• การด�ำเนินธุรกิจของ
• บริษัทฯ วิเคราะห์ได้ว่าผู้มี
วิิเคราะห์์ความเสี่่�ยง
บริิษััทฯ ย่่อมมีีความ
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียกลุ่่�มใดที่่�มีี
ด้้านกระบวนการจััดซื้้�อ
สััมพัันธ์์กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ น ผลกระทบต่่อธุุรกิิจหรืือได้้รัับ
รวมถึึงการประเมิินคู่่�ค้้า
เสีียตามห่่วงโซ่่คุณค่
ุ า่ ของ
ผลกระทบจากธุุรกิิจในทางตรง
เพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ
ธุุรกิิจ ซึ่่�งบริิษััทฯ
และทางอ้้อม จะส่่งผลให้้เกิิด
สููงสุุด
ต้้องทำำ�การวิิเคราะห์์ความ
การบริิหารจััดการความสััมพัันธ์์กับั
• มีส่วนร่วมกับคู่ค้าเพื่อ
สััมพัันธ์์ระหว่่างธุุรกิิจและ ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียแต่่ละกลุ่่�มได้้
พััฒนาศัักยภาพของคู่่�ค้้า
ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียใน
อย่่างเหมาะสมและสอดคล้้องกัับ
และบริิษััทฯ ควบคู่่�กััน
แต่่ละกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
บริิบทขององค์์กร
รวมถึึงการหาโอกาสใหม่่ๆ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การบริิหาร
• คัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพในการ
ทางธุุรกิิจ
จััดการประเด็็นสำำ�คััญด้้าน ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม
ความยั่่�งยืืนตลอดห่่วงโซ่่
สร้้างความร่่วมมืือในการพััฒนา
คุุณค่่าไม่่ให้้ได้้รัับ
และยกระดัับศัักยภาพของคู่่�ค้้า
ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิิน
ให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนไปด้้วยกััน
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ

ความรัับผิิดชอบต่่อ
สิินค้้าและบริิการ

• ความรับผิดชอบในการ • การพัฒนาเทคโนโลยี
ผลิิตสิินค้้าและบริิการที่่�มีี
ในปััจจุุบััน รวมถึึงการ
คุุณภาพและได้้มาตรฐาน
เปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ที่่�ยอมรัับแก่่ลููกค้้า
ภููมิิอากาศ ส่่งผลให้้เกิิด
การบริิหารจััดการความ
การเปลี่่�ยนแปลง
สััมพัันธ์์กัับลููกค้้า และ
พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค
การประเมิินผลกระทบ
และทำำ�ให้้การดำำ�เนิิน
จากสิินค้้าและบริิการ
ธุุรกิิจใน
ของบริิษััทฯ
รููปแบบเดิิมล้้าสมััย

นวััตกรรมและ
เทคโนโลยีี

• น�ำนวัตกรรมและ
• ความก้าวหน้าทางด้าน • การเป็นผู้น�ำทางด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยีีมาใช้้ใน
นวััตกรรมและเทคโนโลยีี
และเทคโนโลยีีที่่ทั� นั ต่่อสถานการณ์์
กระบวนการทำำ�งาน และ
ส่่งผลให้้สัังคมโลกเกิิดการ ปััจจุุบััน ส่่งผลให้้เกิิดความมั่่�นคง
การส่่งเสริิมนวััตกรรมของ เปลี่่ย� นแปลงทำำ�ให้้การ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและเพิ่่�มโอกาส
องค์์กร
ดำำ�เนิินกิิจกรรมที่่�เคย
ในการขยายธุุรกิิจใหม่่ๆ ในอนาคต
ปฏิิบััติิสืืบทอดกัันมาเกิิด
ความล้้าสมััย มีีการแข่่งขััน
และความไม่่แน่่นอนสููง

เศรษฐกิิจ

การบริิหารจััดการ
ห่่วงโซ่่อุุปทาน

• สินค้าและบริการที่่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลและลููกค้้า
มีีความพึึงพอใจในการใช้้สิินค้้า
และบริิการ จะส่่งผลให้้องค์์กร
เป็็นที่่ย� อมรัับและได้้เปรีียบคู่่�แข่่งขััน
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ความเสี่่�ยง

โอกาส

การดููแลพนัักงาน และ • บริหารจัดการบุคลากร
• การแข่งขันอย่างรุนแรง • การพัฒนาความรแู้ ละทักษะใหม่ๆ
พััฒนาบุุคลากร
แรงงานสััมพัันธ์์
ของธุุรกิิจในปััจจุุบััน
แก่่พนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้
การพััฒนา และเพิ่่�ม
รวมถึึงความต้้องการของ
ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลง จะส่่งผล
ศัักยภาพพนัักงาน
ลููกค้้าที่่�เปลี่่�ยนแปลง
ให้้พนัักงานมีีความรู้้�และทัักษะ
นโยบายและกระบวนการ
ส่่งผลให้้ความรู้้แ� ละทัักษะ
รองรัับการเปลี่่�ยนแปลงได้้อย่่าง
เคารพสิิทธิิมนุุษยชนของ
ของพนัักงานพััฒนาไม่่ทันั
รวดเร็็วทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต
พนัักงาน
ต่่อการเปลี่่ย� นแปลง
• ดูแลสุขภาพที่ดีของ
• แนวโน้มสุขภาพที่ดีของ • การยกระดับมาตรฐานความ
พนัักงาน ความปลอดภััย
พนัักงานที่่�ไม่่อยู่่�ในเกณฑ์์
ปลอดภััย และเครื่่�องมืืออุุปกรณ์์
และสภาพแวดล้้อมที่่�ดีี
ที่่�น่่าพึึงพอใจ รวมถึึง
ที่่�ทัันสมััยในการทำำ�งาน จะส่่งผลให้้
ในการทำำ�งาน
ความปลอดภััยในการ
เกิิดความเชื่่อ� มั่่�นในการปฏิิบััติิงาน
ทำำ�งานของพนัักงานและ
ร่่วมกัันและกลายเป็็นมาตรฐาน
คู่่�ค้้า อาจจะส่่งผลต่่อ
ความปลอดภััยของบริิษััทฯ
ความเชื่่�อมั่่�นในการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ

การดููแลสัังคมและ
ชุุมชน

• มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ • การด�ำเนินธุรกิจของ
• ใช้ความรู้ความสามารถของ
ชุุมชน การช่่วยแก้้ไข
บริิษััทฯ ในพื้้�นที่่�ต่่างๆ
บริิษััทฯ มาพััฒนาชุุมชนให้้เป็็น
ปััญหาสัังคมและพััฒนา
ย่่อมส่่งผลกระทบต่่อชุุมชน
ชุุมชนต้้นแบบที่่�สามารถพึ่่�งพา
คุุณภาพชีีวิิตของชุุมชน
ใกล้้เคีียง รวมถึึงความ
ตนเองได้้และมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
การให้้ความรู้้� การสร้้าง
คาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้
โดยสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของทุุกฝ่่าย
รายได้้ รวมถึึงการอนุุรักั ษ์์
ส่่วนเสีียและสัังคมที่่เ� พิ่่�มขึ้น้�
ทรััพยากรธรรมชาติิและ
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
สิ่่�งแวดล้้อมร่่วมกัับชุุมชน
ของบริิษััทฯ ที่่�แสดงความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม

สิ่่�งแวดล้้อม

สัังคม

อาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััย
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กระบวนการผลิิตสิินค้้า • บริหารจัดการกระบวนการ • ปัญหาโลกร้อนและ
• ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็น
และบริิการที่่�เป็็นมิิตร
ผลิิตสิินค้้าและบริิการ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
มิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม จััดทำำ� Solar
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ของบริิษััทฯ ที่่�ไม่่ส่่งผล
ภููมิิอากาศที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และ
Rooftop ลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า
กระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ความร่่วมมืือในการลด
และพััฒนาของเสีียให้้เป็็น
ทั้้�งภายในและภายนอก
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ผลิิตภััณฑ์์ ส่่งผลให้้ค่่าใช้้จ่่าย
องค์์กร
ตามข้้อตกลงปารีีส เพื่่�อ
ในการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าต่่อหน่่วย
ควบคุุมการเพิ่่�มขึ้้�นของ
ผลิิตภััณฑ์์ลดลง และส่่งเสริิมให้้มีี
อุุณหภููมิิเฉลี่่�ยของโลกให้้
การใช้้ทรััพยากรอย่่างยั่่�งยืืน
ต่ำำ��กว่่า 2 องศาเซลเซีียส
การบริิหารจััดการน้ำำ��

• บริหารจัดการน�้ำเพื่อใช้ใน • การเปลี่ยนแปลงสภาพ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ภููมิิอากาศส่่งผลให้้ฝน
น้ำำ��ประปา บริิหารจััดการ
ไม่่ตกตามฤดููกาล
น้ำำ��ร่่วมกัับชุุมชนและ
ปริิมาณน้ำำ��ในเขื่่�อนและ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อ แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิลดลง
แก้้ปััญหาคุุณภาพน้ำำ��และ หรืือคุุณภาพน้ำำ��ดิิบ
การขาดแคลนน้ำำ��อย่่าง
เสื่่�อมโทรม อาจส่่งผลต่่อ
ยั่่�งยืืน
การผลิิตน้ำำ��ประปา
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• ยกระดับความสามารถในการ
บริิหารจััดการน้ำำ��อย่่างครบวงจร
พััฒนาแหล่่งต้้นน้ำำ�� การรณรงค์์
ส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์น้ำำ�� และการใช้้
น้ำำ��อย่่างรู้้�คุุณค่่า โดยส่่งเสริิม
การทำำ�งานร่่วมกัับองค์์กรอื่่�นๆ
แบบบููรณาการ

SDGs
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การจััดการของเสีียและ • บริหารจัดการของเสีย
วััสดุุเหลืือใช้้
ไม่่ให้้ส่่งผลกระทบต่่อ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจและผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีีย รวมถึึง
การเพิ่่�มมููลค่่าของเสีีย
เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
ทางด้้านธุุรกิิจและสัังคม

ความเสี่่�ยง

โอกาส

SDGs

• การเติบโตของเมืองและ • ท�ำการวิจัยและพัฒนาเพื่อน�ำของ
อุุตสาหกรรมส่่งผลให้้เกิิด
เสีียหรืือวััสดุุเหลืือใช้้กลัับมาใช้้ใหม่่
ของเสีียและวััสดุุเหลืือใช้้ที่่� หรืือการเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับของเสีีย
ทำำ�ให้้เกิิดมลภาวะและ
ร่่วมกัับการบริิหารจััดการของเสีีย
กระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ตามหลัักการ 3Rs และเศรษฐกิิจ
รวมถึึงการใช้้ทรััพยากร
หมุุนเวีียน (Circular Economy)
ธรรมชาติิอย่่างสิ้้�นเปลืือง
ทำำ�ให้้เกิิดภาวะการ
ขาดแคลน

สิ่่�งแวดล้้อม

การเปลี่่�ยนแปลงสภาพ • ก�ำหนดนโยบายและ
• ปัญหาโลกร้อนและ
• ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็น
ภููมิิอากาศและอนุุรัักษ์์
มาตรการในการอนุุรัักษ์์
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
มิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม จััดทำำ� Solar
พลัังงาน
พลัังงาน การจััดทำำ�
ภููมิิอากาศที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และ
Rooftop ลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า
โครงการลดการใช้้พลัังงาน
ความร่่วมมืือในการลด
และพััฒนาของเสีียให้้เป็็น
และการติิดตามผล
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ผลิิตภััณฑ์์
ตามข้้อตกลงปารีีส เพื่่�อ
ควบคุุมการเพิ่่�มขึ้้�นของ
อุุณหภููมิิเฉลี่่�ยของโลกให้้
ต่ำำ��กว่่า 2 องศาเซลเซีียส
ความหลากหลายทาง
ชีีวภาพ

• ดูแลและปกป้องรักษา
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
• การมีระบบป้องกันสัตว์น�้ำที่จะ
แหล่่งทรััพยากรธรรมชาติิ
ความคาดหวัังที่่�สููงขึ้้�นต่่อ
เข้้ามาในขั้้�นตอนการสููบน้ำำ��ดิิบ
และความสมบููรณ์์ของ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ห่่วงใย
และการดููแลปกป้้องรัักษาแหล่่ง
ระบบนิิเวศที่่�อาจได้้รัับ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และ
ต้้นน้ำำ�� กลางน้ำำ�� และปลายน้ำำ��
ผลกระทบจากการดำำ�เนิิน
ความเข้้มงวดของ
และการติิดตามผลการเติิบโตของ
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ
กฎหมายด้้านการอนุุรัักษ์์
ป่่าต้้นน้ำำ��ของบริิษััทฯ จะส่่งผลให้้
ทรััพยากรชีีวภาพ
แหล่่งน้ำำ��ที่่�เป็็นปััจจััยนำำ�เข้้า
กระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปามีี
ความสมบููรณ์์ทางระบบนิิเวศ

ความร่่วมมืือดููแล
สิ่่�งแวดล้้อมระหว่่าง
องค์์กร

• สร้างความตระหนักและ • หากขาดความร่วมมือ
การมีีส่่วนร่่วมในการดููแล
ดููแลสิ่่�งแวดล้้อมระหว่่าง
สิ่่�งแวดล้้อมกัับหน่่วยงาน
องค์์กร อาจส่่งผลต่่อ
ภายนอก
การอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
และการดำำ�เนิินธุุรกิิจใน
ระยะยาว

• สร้างความร่วมมือในการดูแล
ปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อมร่่วมกัับ
หน่่วยงานภาครััฐ เอกชน และ
ชุุมชน สิ่่�งที่่�ได้้รัับจากความร่่วมมืือ
จะเป็็นภาพใหญ่่ที่่�ส่่งผลต่่อ
ความยั่่�งยืืน

การปฏิิบัติั ตา
ิ มกฎหมาย • ก�ำหนดนโยบายและ
• ความเข้มงวดของ
• สร้างความตระหนัก ดูแลระบบ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ดำำ�เนิินงานตามระบบการ
กฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และปฏิิบััติิตามกฎหมายด้้าน
จััดการสิ่่�งแวดล้้อมตาม
เพิ่่�มมากขึ้้�น อาจส่่งผล
สิ่่�งแวดล้้อมจนกลายเป็็นวััฒนธรรม
มาตรฐาน ISO 14001
กระทบต่่อค่่าใช้้จ่า่ ยในการ องค์์กรที่่�ทุุกคนปฏิิบััติิด้้วยสามััญ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
สำำ�นึึก
เพิ่่�มขึ้้�น
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เป้้าหมายและผลการดำำ�เนิินงาน
บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดเป้้าหมาย และวิิธีีการดำำ�เนิินงานใน
แต่่ละประเด็็นความยั่่�งยืืน ทั้้�ง 16 ประเด็็นรวมถึึงผลลััพธ์์
ที่่�ได้้จากการดำำ�เนิินงานในปีี 2563 ดัังนี้้�

เป้้าหมาย

วิิธีีการ

ผลลััพธ์์ที่่�ได้้

1. การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
• สร้างแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้
หลัักธรรมาภิิบาลจนกลายเป็็นวััฒนธรรม
องค์์กร
• จ�ำนวนครั้งในการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
ของบริิษััทฯ เป็็น 0

• ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
• ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
• ถ่ายทอดความรู้ด้านจรรยาบรรณการด�ำเนินธุรกิจ
แก่่พนัักงานทุุกระดัับ
• เผยแพร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณการด�ำเนินธุรกิจ
บนเว็็บไซต์์
• รายงานผลการก�ำกับดูแลกิจการแก่คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยงและบรรษััทภิิบาล

• จ�ำนวนครัง้ ในการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
ของบริิษัทั ฯ เป็็น 0

2. การบริิหารความเสี่่�ยงและความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
• บริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรให้อยู่ใน
• ทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม • จ�ำนวนเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ
เกณฑ์์ที่่�ยอมรัับได้้
และสิ่่�งแวดล้้อม
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ เป็็น 0
• จ�ำนวนเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ • ทบทวนความเสี่ยงใหม่ขององค์กร (Emerging Risk)
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ เป็็น 0
• จัดอบรมหลักสูตรด้านการบริหารความเสี่ยง
• ซ้อมแผนฉุกเฉินตามแผนที่วางไว้
• รายงานผลการบริหารความเสี่ยงแก่คณะเจ้าหน้าที่
บริิหารความเสี่่�ยง และคณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงและบรรษััทภิิบาลตามวงรอบที่่�กำำ�หนด
3. การบริิหารจััดการภาวะวิิกฤตจากสถานการณ์์ COVID-19
• จ�ำนวนพนักงานที่ติดเชื้อไวรัสจาก
• ประกาศใช้แผน BCP เรื่อง “มาตรการป้องกัน
การติิดเชื้้�อไวรััส COVID-19” เพื่่�อนำำ�มาใช้้ในการ
COVID-19 เป็็น 0
• จ�ำนวนครั้งในการหยุดจ่ายน�้ำประปาแก่
ปฏิิบััติงิ าน
ลููกค้้าจากสถานการณ์์ COVID-19 เป็็น 0 • จัดเตรียมสถานที่ กระบวนการผลิต และจัดหา
ทรััพยากรที่่�จำำ�เป็็นแก่่พนัักงานและผู้้�มีี
• จ�ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ
จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ เป็็น 0
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการป้้องกัันการแพร่่ระบาด
จากสถานการณ์์ COVID-19
• ท�ำประกันภัยไวรัสโคโรนาแก่พนักงาน
• สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
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• จ�ำนวนพนักงานที่ติดเชื้อไวรัสจาก
COVID-19 เป็็น 0
• จ�ำนวนครั้งในการหยุดจ่ายน�้ำประปาแก่
ลููกค้้าจากสถานการณ์์ COVID-19 เป็็น 0
• จ�ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ
จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ เป็็น 0

เป้้าหมาย

วิิธีีการ

ผลลััพธ์์ที่่�ได้้

4. การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
• อัตราส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ • จัดซื้อจัดจ้างภายใต้ข้อตกลงอย่างเป็นธรรม
คู่่�ค้้ารายสำำ�คััญ ร้้อยละ 100
• จัดท�ำโครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น
• จ�ำนวนคู่ค้าที่ปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อ
มิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ เป็็น 0
• จัดท�ำแผนส�ำรองและเพิ่มความเข้มงวดในการ
• อัตราส่วนการรับสินค้าได้ทันเวลาตาม
จััดส่่งสิินค้้าและหาช่่องทางการจััดส่่งสิินค้้าที่่�
ที่่�ได้้ตกลงกัับผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย หรืือ ที่่�ระบุุ
ไม่่ส่่งผลกระทบต่่อกระบวนการผลิิต รวมทั้้�ง
ในใบสั่่�งซื้้�อ ร้้อยละ 90
หาแหล่่งสิินค้้าทดแทนใหม่่ หากเกิิดเหตุุการณ์์ที่่�
• จ�ำนวนครั้งของการร้องเรียนจากคู่ค้า
คู่่�ค้้ารายเดิิมไม่่สามารถจััดส่่งสิินค้้าได้้
เป็็น 0

• อัตราส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คู่่�ค้้ารายสำำ�คััญ ร้้อยละ 100
• จ�ำนวนคู่ค้าที่ปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ เป็็น 0
• อัตราส่วนการรับสินค้าได้ทันเวลาตาม
ที่่�ได้้ตกลงกัับผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย หรืือ ที่่�ระบุุ
ในใบสั่่�งซื้้�อ ร้้อยละ 96
• จ�ำนวนครั้งของการร้องเรียนจากคู่ค้า
เป็็น 0

5. ความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้าและบริิการ
• ปริมาณการจ่ายน�้ำประปาให้กับลูกค้า
ไม่่น้้อยกว่่า 318.10 ล้้านลููกบาศก์์เมตร
• อัตราส่วนผลการส�ำรวจความพึงพอใจของ
ลููกค้้าไม่่น้้อยกว่่า ร้้อยละ 90
• จ�ำนวนครั้งของการร้องเรียนจากลูกค้า
เป็็น 0

• ผลิตและจ่ายน�้ำประปาแก่ลูกค้าตามมาตรฐาน
คุุณภาพ มีีความเพีียงพอ และมีีความต่่อเนื่่�อง
• ให้ค�ำปรึกษาและประชุมหารือการท�ำงานร่วมกับ
ลููกค้้าอย่่างสม่ำำ��เสมอ
• จัดหลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะแก่ลูกค้า
• สนับสนุนกิจกรรมสัมพันธ์แก่ลูกค้า

• ปริมาณการจ่ายน�้ำประปาให้กับลูกค้า
จำำ�นวน 318.97 ล้้านลููกบาศก์์เมตร
• อัตราส่วนผลการส�ำรวจความพึงพอใจ
ร้้อยละ 96.50
• จ�ำนวนครั้งของการร้องเรียนจากลูกค้า
เป็็น 0

• จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านไคเซ็น (Kaizen) ทั้ง
ภายในและภายนอกบริิษััทฯ
• ถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge transfer) และ
แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงาน
ผ่่านโครงการไคเซ็็น (Kaizen) หรืือ โครงการ
Exchange Program
• ปรับปรุงกระบวนการผลิตน�้ำประปาแบบไฮบริด
(Hybrid) เกิิดจากการผสมผสานระหว่่างระบบ
การผลิิตน้ำำ��ประปาแบบ Conventional และ
ระบบเมมเบรน
• น�ำเทคโนโลยีเมมเบรนมาใช้ในการผลิตน�้ำประปา
ซึ่่�งเป็็นเทคโนโลยีีขั้้�นสููงที่่�สามารถกรองเชื้้�อโรค
ประเภทไวรััสและแบคทีีเรีีย ซึ่่�งเป็็นที่่�ยอมรัับ
ในระดัับสากล

• จ�ำนวนเรื่องในการปรับปรุงกระบวนการ
ทำำ�งานผ่่านกิิจกรรมไคเซ็็น (Kaizen)
จำำ�นวน 363 เรื่่�อง
• ปริมาณการจ่ายน�้ำประปาให้กับลูกค้า
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 จำำ�นวน
3.97 ล้้านลููกบาศก์์เมตร
• ต้นทุนค่าไฟฟ้า TTW ปี 2563 ลดลงจาก
ปีี 2558 (ก่่อนปรัับปรุุงกระบวนการผลิิต
เป็็น Hyprid) คิิดเป็็นร้้อยละ 24.80

• ทบทวนกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนัักงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ
• จัดท�ำแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
• จัดท�ำแผนการฝึกอบรมแก่พนักงานทุกระดับ
• พิจารณาคัดเลือกบุคลากรภายในก่อนมีการสรรหา
บุุคลากรจากภายนอก
• จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
• ส�ำรวจความพึงพอใจพนักงาน
• มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน

• อัตราส่วนผลการส�ำรวจความพึงพอใจของ
พนัักงาน ร้้อยละ 78
• จ�ำนวนพนักงานลาออกลดลงจากปี 2562
จำำ�นวน 2 คน หรืือร้้อยละ 20
• จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมลดลงจาก
ปีี 2562 จำำ�นวน 1,321 ชั่่ว� โมง หรืือร้้อยละ 29

6. นวััตกรรมและเทคโนโลยีี
• จ�ำนวนเรื่องในการปรับปรุงกระบวนการ
ทำำ�งานผ่่านกิิจกรรมไคเซ็็น (Kaizen)
ไม่่น้้อยกว่่า 356 เรื่่�อง
• ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2562
• ต้นทุนค่าไฟฟ้าลดลงจากปี 2558

7. การดููแลพนัักงาน และพััฒนาบุุคลากร
• อัตราส่วนผลการส�ำรวจความพึงพอใจของ
พนัักงาน ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 80
• จ�ำนวนพนักงานลาออกลดลงจากปี 2562
• จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นจากปี
2562
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8. อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
• อัตราส่วนพนักงานที่ได้รับการตรวจสุขภาพ • จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปีแก่พนักงาน และ • อัตราส่วนพนักงานที่ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจำำ�ปีี ร้้อยละ 100
เพิ่่�มการตรวจสุุขภาพรายการพิิเศษสำำ�หรัับผู้้�ที่่�
ประจำำ�ปีี ร้้อยละ 100
• จ�ำนวนครั้งของการเจ็บป่วยจากการ
ปฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่�ที่่�มีีความเสี่่�ยงและผู้้�มีีอายุุมากกว่่า • จ�ำนวนครั้งของการเจ็บป่วยจากการ
ปฏิิบััติิงาน เป็็น 0
35 ปีี ขึ้้�นไป
ปฏิิบััติงิ าน เป็็น 0
• จ�ำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจากการ
• ประเมินปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ • จ�ำนวนครัง้ ของการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิิบััติิงาน เป็็น 0
สุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงาน อาทิิเช่่น
ปฏิิบััติิงาน เป็็น 0
แสง เสีียง ฝุ่่�นละออง มลพิิษ เป็็นต้้น
• อบรมพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยอย่าง
สม่ำำ��เสมอ
• ท�ำการซักซ้อมตามแผนฉุกเฉิน เพื่อเตรียมการรับมือ
ในสถานการณ์์วิิกฤตอย่่างสม่ำำ��เสมอ
• ทบทวนความเสี่ยงและเหตุการณ์ฉุกเฉินใน
กระบวนการทำำ�งานเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
9. การดููแลสัังคมและชุุมชน
• จ�ำนวนชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากการ
ดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ของบริิษััทฯ ไม่่น้้อยกว่่า 30 ชุุมชน
• จ�ำนวนโครงการหรือกิจกรรมด้านความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมของบริิษััทฯ ไม่่น้้อยกว่่า
10 โครงการ
• จ�ำนวนครั้งของการร้องเรียนจากชุมชน
เป็็น 0

• สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียน
พื้้�นที่่�บริิการที่่�มีีความขาดแคลน
• ปรับปรุงอาคารเรียน ติดตั้งเครื่องกรองน�้ำดื่ม
และปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์ของโรงเรีียนในพื้้�นที่่�บริิการ
• ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์น�้ำแก่โรงเรียน
และชุุมชน
• ผลิตและสนับสนุนน�้ำดื่มบรรจุขวดแก่ผู้มี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียนำำ�ไปใช้้ในกิิจกรรมที่่�มีีประโยชน์์
ต่่อสัังคม
• สนับสนุนงบประมาณแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ใน
กิิจกรรมที่่�มีีประโยชน์์ต่่อสัังคม
• สนับสนุนกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์
ขนบประเพณีีไทยอัันดีีงาม
• ร่วมแก้ไขปัญหาสังคมในยามวิกฤต

• จ�ำนวนชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากการ
ดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ของบริิษััทฯ จำำ�นวน 66 ชุุมชน
• จ�ำนวนโครงการหรือกิจกรรมด้านความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมของบริิษััทฯ
จำำ�นวน 20 โครงการ
• จ�ำนวนครั้งของการร้องเรียนจากชุมชน
เป็็น 0

10. กระบวนการผลิิตสิินค้้าและบริิการที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
• ค่าใช้จ่ายการใช้คลอรีนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ • ผลิตน�้ำประปาแบบไม่สูญเสียน�้ำ แบบ Zero
• ค่าใช้จา่ ยคลอรนี ต่อหน่วยผลิตภัณฑเ์ ทียบกับ
ลดลงจากปีี 2562
Discharge
ปีี 2562 TTW ลดลงร้้อยละ 21.47
• ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย
• จัดท�ำโครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย
ผลิิตภััณฑ์์ลดลงไม่่น้้อยกว่่า ร้้อยละ 0.05
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์เทีียบกัับปีี 2562 TTW เพิ่่�มขึ้้�น
• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย • การน�ำเทคโนโลยีเมมเบรนมาใช้ในกระบวนการผลิต
ร้้อยละ 7.50 และ PTW ลดลงร้้อยละ 4.10
ผลิิตภััณฑ์์ลดลงไม่่น้้อยกว่่า
น้ำำ��ประปา สามารถแยกของแข็็งแขวนลอยหรืือ
ร้้อยละ 0.05
ของแข็็งละลายออกจากของเหลว และสามารถขจััด
สิ่่�งปนเปื้้�อน เชื้้�อโรค ไวรััส และแบคทีีเรีีย
• ด�ำเนินงานและติดตามผลการด�ำเนินงานตามระบบ
มาตรฐานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ได้้รัับการรัับรองจาก
หน่่วยงานภายนอก (ISO 14001)
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11. การบริิหารจััดการน้ำำ��
• อัตราส่วนการน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่
ไม่่น้้อยกว่่า ร้้อยละ 5 ของปริิมาณน้ำำ��
ทั้้�งหมดที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการผลิิต

• น�ำน�้ำเหลือทิ้งจากขั้นตอนการรีดตะกอนกลับมาใช้ • อัตราส่วนการน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ ร้อยละ 2
ในกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาใหม่่
ของปริิมาณน้ำำ��ทั้้�งหมดที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการ
• จัดท�ำโครงการตอบสนองความต้องการใช้น�้ำประปา
ผลิิต
แก่่ประชาชน ร่่วมกัับ กปภ. เพื่่�อสนัับสนุุนการเข้้าถึึง
น้ำำ��ประปาที่่�ได้้มาตรฐานอย่่างทั่่�วถึึง
• รณรงค์ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อดูแลแหล่งน�้ำและ
คุุณภาพน้ำำ��ของแม่่น้ำำ��ท่่าจีีนและคููคลองในพื้้�นที่่�
บริิการ
• ดูแลและเฝ้าระวังแหล่งน�้ำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิเช่่น กรมทรััพยากรน้ำำ��
กรมชลประทาน สำำ�นัักงานสิ่่�งแวดล้้อมภาคที่่� 5
การประปานครหลวง การประปาส่่วนภููมิิภาค
หน่่วยงานเอกชน และชมรมเรารัักแม่่น้ำำ��ท่่าจีีน
จัังหวััดนครปฐม

12. การจััดการของเสีียและวััสดุุเหลืือใช้้
• จ�ำนวนผลิตภัณฑ์จากของเสียใน
กระบวนการผลิิตมาใช้้ประโยชน์์ต่่อสัังคม
อย่่างน้้อย 1 ชนิิด
• จ�ำนวนชุมชนที่ได้รับประโยชน์จาก
ผลิิตภััณฑ์์จากของเสีียอย่่างน้้อย 1 ชุุมชน

• ท�ำการคัดแยกขยะ ออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ขยะทั่วไป • จ�ำนวนผลิตภัณฑ์จากของเสียใน
ขยะ Recycle และขยะเป็็นพิิษ
กระบวนการผลิิตมาใช้้ประโยชน์์ต่่อสัังคม
• จัดท�ำโครงการปุ๋ยหมักจากส่วนผสมของตะกอน
จำำ�นวน 2 ชนิิด
ร่่วมกัับขยะสด อััตราส่่วน 1:2 เพื่่�อนำำ�มาใช้้ดููแลต้้นไม้้ • จ�ำนวนชุมชนที่ได้รับประโยชน์จาก
ภายในโรงเรีียนไทยรััฐวิิทยา 4 จัังหวััดนครปฐม
ผลิิตภััณฑ์์จากของเสีีย จำำ�นวน 3 ชุุมชน
• น�ำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยตะกอนมาใช้เป็น
ส่่วนหนึ่่�งในการยกระดัับความเป็็นอยู่่�ของชุุมชน
โดยการนำำ� “กระเบื้้�องดิินเผา” มาใช้้ในการตกแต่่ง
การปรัับปรุุงอาคารเรีียนของโรงเรีียนวััดสุขุ วััฒนาราม
จัังหวััดนครปฐม และโรงเรีียนวััดราษฎร์์ธรรมาราม
จัังหวััดสมุุทรสาคร

13. การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและอนุุรัักษ์์พลัังงาน
• ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย
• จัดท�ำโครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น • ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย
ผลิิตภััณฑ์์ลดลงไม่่น้้อยกว่่า ร้้อยละ 0.05
มิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ผลิิตภััณฑ์์ของ TTW เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 11.14
• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย • จัดท�ำโครงการ Solar Rooftop บนหลังคาถังน�้ำใส
และ PTW ลดลงร้้อยละ 4.37
ผลิิตภััณฑ์์ลดลงไม่่น้้อยกว่่า ร้้อยละ 0.05
ของบริิษััทฯ
• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย
• เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานของกรมพัฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ของ TTW เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 7.50
พลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน
และ PTW ลดลงร้้อยละ 4.10
กระทรวงพลัังงาน
• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง
• จัดท�ำโครงการ Care the Bear ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์
จากการจััดงานอีีเว้้นท์์ของบริิษััทฯ จำำ�นวน
แห่่งประเทศไทย
จำำ�นวน 1,109.07 กิิโลกรััม
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า (KgCO2e)
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14. ความหลากหลายทางชีีวภาพ
• จ�ำนวนโครงการหรือกิจกรรมในการดูแล
พื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์หรืือทรััพยากรธรรมชาติิ
ไม่่น้้อยกว่่า 1 โครงการ
• จ�ำนวนครั้งของการร้องเรียนจากผู้มี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียเกี่่�ยวกัับผลกระทบจากการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ต่่อพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์
หรืือทรััพยากรธรรมชาติิ เป็็น 0

• จัดท�ำตะแกรงปิดบริเวณด้านหน้าท่อสูบน�้ำดิบ
• จ�ำนวนโครงการหรือกิจกรรมในการดูแล
เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ปลาและสััตว์์น้ำำ��เข้้าสู่่�
พื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์หรืือทรััพยากรธรรมชาติิ
กระบวนการผลิิต
จำำ�นวน 3 โครงการ
• น�ำน�้ำเหลือทิ้งจากขั้นตอนการรีดตะกอนกลับมาใช้ • จ�ำนวนครัง้ ของการร้องเรียนจากผู้มี
ในกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาใหม่่ เพื่่�อป้้องกััน
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียเกี่่�ยวกัับผลกระทบจากการ
การปล่่อยน้ำำ�� เสีียลงสู่่�แม่่น้ำ�ท่
ำ� า่ จีีนและแม่่น้ำ�ำ� เจ้้าพระยา
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ต่่อพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์
• จัดกิจกรรมรณรงค์สง่ เสริมการดูแลอนุรกั ษ์แม่น�้ำท่าจนี
หรืือทรััพยากรธรรมชาติิ จำำ�นวน 0 ครั้้�ง
และคููคลองสาขา
• จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลร่วมกับส�ำนักทรัพยากร
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมจัังหวััดสมุุทรสาคร
ภายใต้้โครงการวิิจััยป่่าชายเลนบางหญ้้าแพรก
จัังหวััดสมุุทรสาคร

15. ความร่่วมมืือดููแลสิ่่�งแวดล้้อมระหว่่างองค์์กร
• จ�ำนวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการดูแล
สิ่่�งแวดล้้อมร่่วมกัับหน่่วยงานภายนอก
ไม่่น้้อยกว่่า 1 โครงการ
• จ�ำนวนหน่วยงานภายนอกที่ท�ำโครงการ
หรืือกิิจกรรมด้้านการดููแลสิ่่�งแวดล้้อม
ร่่วมกัับบริิษััทฯ ไม่่น้้อยกว่่า 2 หน่่วยงาน

• จัดกิจกรรมรณรงค์สง่ เสริมการดูแลอนุรกั ษ์แม่น�้ำท่าจนี • จ�ำนวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการดูแล
และคููคลองสาขา ร่่วมกัับ ชมรมเรารัักแม่่น้ำำ��ท่่าจีีน
สิ่่�งแวดล้้อมร่่วมกัับหน่่วยงานภายนอก
จัังหวััดนครปฐม และสำำ�นัักงานสิ่่�งแวดล้้อม ภาคที่่� 5
จำำ�นวน 6 โครงการ
• จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลร่วมกับส�ำนักทรัพยากร
• จ�ำนวนหน่วยงานภายนอกที่ท�ำโครงการ
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมจัังหวััดสมุุทรสาคร
หรืือกิิจกรรมด้้านการดููแลสิ่่�งแวดล้้อม
ภายใต้้โครงการวิิจััยป่่าชายเลนบางหญ้้าแพรก
ร่่วมกัับบริิษััทฯ จำำ�นวน 4 หน่่วยงาน
จัังหวััดสมุุทรสาคร

16. การปฏิิบััติิตามกฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
• จ�ำนวนครั้งของการตรวจติดตามภายใน
การบริิหารจััดการระบบสิ่่�งแวดล้้อม
ISO 14001 ไม่่น้้อยกว่่า 1 ครั้้�ง
• ได้รับการรับรองระบบสิ่งแวดล้อม
ISO 14001 จากหน่่วยงานภายนอก
• จ�ำนวนครั้งในการละเมิดกฎหมาย
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เป็็น 0
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• ท�ำการคัดแยกขยะ ออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ขยะทั่วไป • จ�ำนวนครั้งของการตรวจติดตามภายในการ
ขยะ Recycle และขยะเป็็นพิิษ
บริิหารจััดการระบบสิ่่�งแวดล้้อม
• จัดท�ำวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
ISO 14001 จำำ�นวน 1 ครั้้�ง เมื่่่�อวัันที่่� 12
และปฏิิบััติิตามตััวชี้้�วััดที่่�กำำ�หนด
ธัันวาคม 2562 ถึึง วัันที่่� 20 มกราคม 2563
• จัดท�ำแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ด�ำเนินการ
• ได้รับการรับรองระบบสิ่งแวดล้อม
และรายงานผลการดำำ�เนิินงานแก่่ผู้้�บริิหาร
ISO 14001 จากหน่่วยงาน SGS ประเทศไทย
อย่่างสม่ำำ��เสมอ
(จำำ�กัดั )
• ท�ำการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
• จ�ำนวนครั้งในการละเมิดกฎหมาย
อย่่างสม่ำำ��เสมอ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เป็็น 0
• ท�ำการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit
ISO 14001) การดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ของบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนด
อย่่างน้้อย 1 ครั้้�งต่่อปีี

การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
จากวิิสััยทััศน์์ของบริิษััทฯ “เป็็นบริิษััทชั้้�นนำำ�ของประเทศในการดำำ�เนิินธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับน้ำำ�� พลัังงาน และสิ่่�งแวดล้้อม” มุ่่�งสู่่�การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตร
กัับสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างครบวงจร การดำำ�เนิินงานกัับผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียถืือเป็็นประเด็็นสำำ�คัญ
ั ที่่บ� ริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินการให้้สอดคล้้องกัับวิิสัยั ทััศน์์มาอย่่าง
ต่่อเนื่่อ� ง โดยการนำำ�ข้อ้ มููลการดำำ�เนิินงานกัับผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียมาใช้้ประกอบการวางแผนเชิิงกลยุุทธ์ข์ องบริิษัทั ฯ นอกเหนืือจากการนำำ�กรอบแนวคิิด
และเครื่่อ� งมืือในการวางแผนกลยุุทธ์อื่์ น่� ๆ เพื่่อ� ตอบสนองความต้้องการและความคาดหวัังของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทุุกภาคส่่วน รวมถึึงการสร้้างสมดุุล
ระหว่่างมููลค่่าและคุุณค่่าจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ตลอดจนสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีและสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในการดำำ�เนิินงาน
ระหว่่างบริิษััทฯ และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

ความสััมพัันธ์์ระหว่่างธุุรกิิจกัับผู้้มีีส่
� ่วนได้้ส่่วนเสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่า
บริิษััทฯ ได้้วิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างธุุรกิิจกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในแต่่ละกิิจกรรมการดำำ�เนิินงาน ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�การวิิเคราะห์์และการบริิหาร
จััดการประเด็็นสำำ�คัญ
ั ด้้านความยั่่ง� ยืืนที่่มีีส่
� ว่ นสำำ�คัญ
ั ในการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กับั สิินค้้าและบริิการและสร้้างความสามารถในการแข่่งขัันแก่่บริิษัทั ฯ
ซึ่่�งประกอบด้้วยกิิจกรรมหลััก 5 กิิจกรรมที่่�มีีความต่่อเนื่่�องและสััมพัันธ์์กัันตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��จนถึึงปลายน้ำำ��ตามห่่วงโซ่่คุุณค่่า (Value Chain) ดัังนี้้�
การจัดหา
วัตถุดิบ

พนักงาน

กระบวนการ
ผลิต

ผูถือหุน/นักลงทุน

การจัดสง
สินคา

ลูกคา

การตลาด
และการขาย

คูคา

ชุมชน/สังคม

การบร�การ

หนวยงาน
สิ่งแวดลอม

กระบวนการดำำ�เนิินงานกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
1.	กำำ�หนดกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
โดยพิิจารณาจาก 3 เกณฑ์์
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
• บริษัทฯ สร้างผลกระทบด้านความยั่งยืนแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่่วนเสีีย
• ผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสียที่มีอทธ
ิ พิ ลส่งผลกระทบด้านความยัง่ ยืนต่อ
บริิษััทฯ
2. การดำำ�เนิินงานกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
• ก�ำหนดส่วนงานผู้รับผิดชอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ก�ำหนดวิธีการส�ำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้มี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
• รวบรวมความต้องการและความคาดหวังของผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย

3. การวิิเคราะห์์และการคััดเลืือกประเด็็นสำำ�คััญ
• พิจารณาความส�ำคัญของประเด็นความต้องการและความ
คาดหวัั ง ของผู้้�มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีียตามบริิ บ ทที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ
ผลกระทบ ความเสี่่ย� ง โอกาส และความสอดคล้้องกัับนโยบาย
และเป้้าหมายขององค์์กรทั้้�งในส่่วนของความสำำ�คััญที่่�มีีต่่อผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีีย และความสำำ�คััญต่่อองค์์กร
4. การนำำ�ผลไปดำำ�เนิินการ
• เสนอผลการวิเคราะห์ตอ่ คณะกรรมการพัฒนาความยัง่ ยนื ของ
บริิษัทั ฯ เพื่่อ� กำำ�หนดทิิศทางการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนและ
จััดทำำ�กลยุุทธ์์ของบริิษััทฯ
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บริิษััทฯ ได้้จำำ�แนกกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียออกเป็็น 6 กลุ่่�ม ได้้แก่่ พนัักงาน ผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า คู่่�ค้้า ชุุมชน และหน่่วยงานสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีรููปแบบ
การดำำ�เนิินงานเพื่่อ� ตอบสนองความต้้องการและความคาดหวัังที่่แ� ตกต่่างกััน

ผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย

พนัักงาน

ผู้้�ถืือหุ้้�น/
นัักลงทุุน

28

ความต้้องการ/
ความคาดหวััง

แนวทางการมีีส่่วนร่่วม

ตััวอย่่างการดำำ�เนิินการ
ในรายงาน

ผลลััพธ์์

• จ่ายค่าตอบแทนและ
สวััสดิิการที่่�เหมาะสม
• ความปลอดภัยในการ
ทำำ�งาน
• พัฒนาความรู้และ
ศัักยภาพของตนเอง
• แสดงความคิดเห็น
และข้้อเสนอแนะได้้
อย่่างอิิสระ
• ความเท่าเทียมและ
ความเป็็นธรรม
• ความมั่นคง และความ
ก้้าวหน้้าในอาชีีพ
• สภาพแวดล้อมที่ดี
ในการทำำ�งาน
• ดูแลและสนับสนุนการ
ป้้องกัันการแพร่่ระบาด
จากสถานการณ์์
COVID-19 อย่่าง
เหมาะสมและมีี
ประสิิทธิิภาพ

• กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน
• กิจกรรมไคเซ็น (Kaizen)
• แลกเปลี่ยนความรแู้ ละประสบการณ์
ในการบริิหารจััดการโรงผลิิต
น้ำำ��ประปา
• อบรมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ในระดัับผู้้�บริิหารและพนัักงาน
• กิจกรรมด้านสุขอนามัยและ
ความปลอดภััย
• สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ
• รับฟังข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็น
พนัักงาน
• มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน
• จัดกิจกรรมวันเกิดพนักงาน
ประจำำ�เดืือน
• จัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้
เหมาะสมและมีีบรรยากาศที่่�ดีี
ในการทำำ�งาน
• บริหารจัดการ จัดสถานที่ท�ำงาน
และอุุปกรณ์์ป้้องกัันการแพร่่ระบาด
จากสถานการณ์์ COVID-19

• อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
• มอบทุนการศึกษาแก่บุตร
พนัักงาน
• ตรวจสุขภาพประจ�ำปี
• อบรมด้านความปลอดภัยและ
ซ้้อมดัับเพลิิง
• เลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
• จัดงานวันเกิดแก่พนักงานเป็น
ประจำำ�ทุุกเดืือน
• จัดกิจกรรมด้านพุทธศาสนาแก่
พนัักงาน
• จัดกิจกรรมสันทนาการแก่
พนัักงาน
• จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์
ในการป้้องกัันการแพร่่ระบาด
จากสถานการณ์์ COVID-19

• สถิติการเกิดอุบัติเหตุถึง
ขั้้�นหยุุดงานเป็็น 0
• จ�ำนวนชั่วโมงการฝึก
อบรมลดลงจากปีี 2562
ร้้อยละ 29.40
• ผลการส�ำรวจความ
พึึงพอใจของพนัักงาน
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562
ร้้อยละ 4
• จ�ำนวนพนักงานติดเชื้อโรค
COVID-19 เป็็น 0

• ผลประกอบการของ
บริิษััทฯ ดีีขึ้้�นอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง
• ความเติบโตทางธุรกิจ
• ผลตอบแทนดีอย่าง
ต่่อเนื่่�อง
• ธุรกิจมีความมั่นคง
• ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่่างเท่่าเทีียมกััน
• ได้รับข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้้วน ทัันต่่อเหตุุการณ์์
• บริหารจัดการความเสี่ยง
อย่่างเหมาะสมและมีี
ประสิิทธิิภาพ
• ดูแลและสนับสนุน
การป้้องกัันการแพร่่
ระบาดจากสถานการณ์์
COVID-19 อย่่าง
เหมาะสม และมีี
ประสิิทธิิภาพ

• การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
• รายงานประจ�ำปี
• การรายงานผลการด�ำเนินงาน
รายไตรมาส
• การจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียน
พบนัักลงทุุน
• การเชิญนักลงทุนเยี่ยมชม
กระบวนการผลิิต
• การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ผ่าน
ช่่องทางการสื่่�อสารขององค์์กร
• ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
• ปฏิบัติต่อนักลงทุนทั้งรายใหญ่
และรายย่่อยอย่่างเท่่าเทีียมกััน
• ก�ำหนดช่วงเวลาในการเปิดเผย
ข้้อมููลหรืือเผยแพร่่ข้้อมููลถููกต้้อง
ตามกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่าง
เท่่าเทีียม
• สื่อสารข้อมูลและจัดประชุมสามัญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์
COVID-19

• ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบ
นัักลงทุุน
• นักลงทุนเยี่ยมชมกระบวนการ
ผลิิตน้ำำ��ประปา
• สื่อสารข้อมูลและจัดประชุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นให้้เหมาะสมกัับ
สถานการณ์์ COVID-19

• ยอดขายสุทธิจากการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563
ร้้อยละ 0.61
• ติดรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน”
ปีี 2563 หรืือ Thailand
Sustainability Investment
2020 ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 5
• ผลการประเมินการก�ำกับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีีใน
“ระดัับดีีเลิิศ”
• รางวัล ESG 100 ปี 2563
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 5
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ผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย

ลููกค้้า

ความต้้องการ/
ความคาดหวััง

แนวทางการมีีส่่วนร่่วม

• น�้ำประปามีคุณภาพตาม
สััญญา มีีปริิมาณ
เพีียงพอ และมีีความ
ต่่อเนื่่�อง
• ได้รับข้อมูลด้านสินค้า
และบริิการอย่่างถููกต้้อง
• ปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ข้้อตกลงอย่่างเป็็นธรรม
• สนับสนุนกิจกรรมของ
ลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง
• ดูแลและสนับสนุนการ
ป้้องกัันการแพร่่ระบาด
จากสถานการณ์์
COVID-19 อย่่าง
เหมาะสมและมีี
ประสิิทธิิภาพ

• จ่ายน�้ำประปาที่มีคุณภาพตาม
สััญญา มีีปริิมาณเพีียงพอ และมีี
ความต่่อเนื่่�อง
• สนับสนุนการวางท่อน�้ำประปาและ
เพิ่่�มแรงดััน
• ประชุมตามวงรอบที่ได้ก�ำหนดไว้
• เข้าพบเพื่อรับฟังปัญหาและรับเรื่อง
ร้้องเรีียน
• จัดเยยี่ มชมกระบวนการผลิตน�้ำประปา
• บริการข้อมูลคุณภาพน�้ำดิบ คุณภาพ
น้ำำ��ประปา และข้้อมููลต่่างๆ ตาม
ช่่องทางที่่�เหมาะสม
• สนับสนุนการอบรมเพิ่มศักยภาพ
การทำำ�งานแก่่ลููกค้้า
• จัดประชุมนอกสถานที่
• ปรับปรุงสถานที่ท�ำงานและพัฒนา
คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีแก่่ลููกค้้า
• สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรลูกค้า
• จัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับบริษัทฯ
• ส�ำรวจความพึงพอใจ และตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้า
• สื่อสารข้อมูล จัดประชุม จัดอุปกรณ์
ป้้องกัันการแพร่่ระบาดจาก
สถานการณ์์ COVID-19

• ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ทางการค้้า
• ปฏิบัติตามข้อตกลง
คู่่�ค้้า/
อย่่างเป็็นธรรม
ผู้้�ส่่งมอบ • มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปััญหาและพััฒนา
ปรัับปรุุงกระบวนการ
ทำำ�งานร่่วมกััน
• ส่งเสริมและสนับสนุน
การจััดกิิจกรรมต่่างๆ
• ดูแลและสนับสนุนการ
ป้้องกัันการแพร่่ระบาด
จากสถานการณ์์
COVID-19 อย่่าง
เหมาะสมและมีี
ประสิิทธิิภาพ

ตััวอย่่างการดำำ�เนิินการ
ในรายงาน

ผลลััพธ์์

• จัดประชุมประจ�ำเดือน
• คะแนนความพึงพอใจของ
• สนับสนุนการวางท่อน�้ำประปา
ลููกค้้า ปีี 2563 ร้้อยละ
แก่่ลููกค้้า
96.50
• ฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้แก่
• ปริมาณการจ่ายน�้ำประปา
ลููกค้้า
เพิ่่�มขึ้้น� จากปีี 2562
• สนับสนุนโครงการยกระดับ
ร้้อยละ 1.25
คุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปา • จ�ำนวนผู้ใช้น�้ำประปา
และชุุมชน
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562
• ปรับปรุงสถานที่ท�ำงานแก่ลูกค้า
ร้้อยละ 3.70
• มอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดา
ของลููกค้้า
• จัดกิจกรรมสันทนาการแก่ลูกค้า
• สื่อสารข้อมูล จัดประชุม
จััดอุุปกรณ์์ป้้องกัันการแพร่่
ระบาดจากสถานการณ์์
COVID-19

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและข้อ • ประเมินผลการด�ำเนินงานของ
ตกลงอย่่างเป็็นธรรม
คู่่�ค้้าหลััก
• การสื่อสารข้อมูลมีความถูกต้อง
• สื่อสารข้อมูล จัดประชุม
ชััดเจน
จััดอุปุ กรณ์์ป้้องกัันการแพร่่
• ประชุมหารือแนวทางการปรับปรุง
ระบาดจากสถานการณ์์
การทำำ�งานอย่่างสม่ำำ��เสมอ
COVID-19
• ร่วมแก้ไขปัญหาของคู่ค้า
• ฝึกอบรมพัฒนากระบวนการ
• สื่อสารข้อมูล จัดประชุม จัดอุปกรณ์ ทำำ�งานร่่วมกัับคู่่�ค้้า
ป้้องกัันการแพร่่ระบาดจาก
สถานการณ์์ COVID-19

• อัตราส่วนการรับสินค้าได้
ทัันเวลาตามที่่�ได้้ตกลงกัับ
ผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขายหรืือที่่�ระบุุ
ในใบสั่่�งซื้้�อ ร้้อยละ 96
• จ�ำนวนครั้งของการ
ร้้องเรีียนจากคู่่�ค้้า เป็็น 0

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563
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ผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย

ชุุมชน/
สัังคม

ความต้้องการ/
ความคาดหวััง

แนวทางการมีีส่่วนร่่วม

ตััวอย่่างการดำำ�เนิินการ
ในรายงาน

ผลลััพธ์์

• สนับสนุนกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์์ต่่อชุุมชน
• ไม่สร้างผลกระทบ
ทางลบสู่่�ชุุมชน
• การมีส่วนร่วมแก้ไข
ปััญหาชุุมชน
• ความโปร่งใสในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
• ดูแลและสนับสนุน
การป้้องกัันการแพร่่
ระบาดจากสถานการณ์์
COVID-19 อย่่าง
เหมาะสมและมีี
ประสิิทธิิภาพ

• ประชุมรับฟังความคิดเห็นชุมชน
• การสนทนา พูดคุย และเยี่ยมเยียน
ชุุมชน
• การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน
ภาครััฐและเอกชนในการดำำ�เนิิน
กิิจกรรมเพื่่�อสัังคม
• การส�ำรวจความคิดเห็นและรับเรื่อง
ร้้องเรีียนต่่างๆ
• จัดท�ำโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
และความเป็็นอยู่่�ของชุุมชน
• สนับสนุนชุมชนป้องกันการแพร่
ระบาดจากสถานการณ์์ COVID-19

• สนับสนุนทุนการศึกษาแก่
นัักเรีียนในโรงเรีียนที่่�มีีความ
ขาดแคลน
• ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
ในพื้้�นที่่�บริิการ
• ติดตั้งระบบกรองน�้ำดื่มแก่
โรงเรีียนที่่มีี� ความขาดแคลนน้ำำ�ดื่
� ม่�
• ปรับปรุงอาคารเรียนแก่โรงเรียน
ที่่�มีีความขาดแคลน
• ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ
ประหยััดน้ำำ��และอนุุรัักษ์์
แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ
แก่่โรงเรีียนและชุุมชน
• ผลิตและสนับสนุนน�้ำดื่มบรรจุ
ขวดแก่่ชุุมชน
• น�ำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการพัฒนา
ของเสีียมาใช้้ประโยชน์์ต่่อชุุมชน
• สนับสนุนกิจกรรมด้าน
พระพุุทธศาสนาแก่่ชุุมชน
• สนับสนุนงบประมาณ น�้ำดื่ม
บรรจุุขวด และจััดอุุปกรณ์์ป้้องกััน
การแพร่่ระบาดจากสถานการณ์์
COVID-19

• จ�ำนวนชุมชนที่ได้รับ
ประโยชน์์ 66 ชุุมชน
• จ�ำนวนโครงการหรือ
กิิจกรรมด้้านความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม
จำำ�นวน 20 โครงการ
• ชุมชนมีรายได้จากการ
รัับจ้้างผลิิตน้ำ�ดื่
ำ� ม่� บรรจุุขวด
จำำ�นวน 148,800 บาท
• ชุมชนมีรายได้จากการ
รัับจ้้างผลิิตกระเบื้้�องดิิน
เผาตกแต่่ง
จำำ�นวน 48,000 บาท
• จ�ำนวนข้อร้องเรียนจาก
ชุุมชนที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิษััทฯ เป็็น 0

• จัดท�ำโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์
พลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อมภายใน
องค์์กรและภายนอกองค์์กร
• เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิิจกรรมอนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม
• ประชุม พูดคุย กับหน่วยงาน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อหาแนวทาง
แก้้ไขปััญหาร่่วมกััน
• สนับสนุนหน่วยงานสิ่งแวดล้อม
ป้้องกัันการแพร่่ระบาดจาก
สถานการณ์์ COVID-19

• น�ำน�้ำเหลือทิ้งจากขั้นตอนการรีด
ตะกอนกลัับมาใช้้ในกระบวนการ
ผลิิตน้ำำ��ประปาใหม่่
• จัดท�ำโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
สิินค้้าและบริิการที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม
• ติดตามและประเมินผลโครงการ
Solar Rooftop บนหลัังคา
ถัังน้ำำ��ใสของบริิษััทฯ
• ท�ำการคัดแยกขยะสดออกจาก
ขยะทั่่�วไป
• ด�ำเนินงานตามมาตรฐานที่ได้รับ
การรัับรองด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ISO 14001
• จัดท�ำโครงการปุ๋ยหมักจากส่วน
ผสมของตะกอนร่่วมกัับโรงเรีียน
ไทยรััฐวิิทยา 4
• น�ำผลงานวิจัยตะกอนประเภท
วััสดุุก่่อสร้้างมาใช้้ในการ
ปรัับปรุุงอาคารเรีียนของโรงเรีียน
วััดสุุขวััฒนาราม จัังหวััดนครปฐม
และโรงเรีียนวััดราษฎร์์ธรรมาราม
จัังหวััดสมุุทรสาคร
• จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
การดููแลอนุุรัักษ์์แม่่น้ำำ��ท่่าจีีน
และคููคลองสาขาร่่วมกัับชมรม
เรารัักแม่่น้ำำ��ท่่าจีีนนครปฐม

• จ�ำนวนโครงการหรือ
กิิจกรรมด้้านการดููแล
สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�นวน
6 โครงการ
• ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ต่่อหน่่วยผลิิตภัณ
ั ฑ์์เพิ่่�มขึ้้น�
จากปีี 2562 ร้้อยละ 7.30
• ปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้้าต่่อหน่่วยผลิิตภััณฑ์์
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562
ร้้อยละ 11.48
• ปริมาณตะกอนน�ำมา
พััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์
และใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์
ต่่อสัังคม จำำ�นวน 10 ตััน
• จ�ำนวนชุมชนที่ได้รับ
ประโยชน์์จากผลิิตภััณฑ์์
ที่่�พััฒนาจากตะกอน
จำำ�นวน 3 ชุุมชน ได้้แก่่
โรงเรีียนวััดสุุขวััฒนาราม
โรงเรีียนไทยรััฐวิิทยา 4
และโรงเรีียนวััดราษฎร์์
ธรรมาราม
• จ�ำนวนข้อร้องเรียน
ประเด็็นสิ่่�งแวดล้้อมจาก
ภายนอก เป็็น 0

• มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปััญหาและอนุุรัักษ์์
พลัังงานและสิ่่�ง
หน่่วยงาน
แวดล้้อม
สิ่่ง� แวดล้้อม • ไม่สร้างผลกระทบเชิงลบ
สู่่�สิ่่�งแวดล้้อม
• สนับสนุนกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์์ต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อม
• ดูแลและสนับสนุนการ
ป้้องกัันการแพร่่ระบาด
จากสถานการณ์์
COVID-19 อย่่าง
เหมาะสมและมีี
ประสิิทธิิภาพ
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ความรู้้�สึึกของผู้้มีีส่
� ่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�มีีต่่อบริิษััทฯ
คุุณสิิรภพ เจริิญยิ่่�ง

กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท พาราไดซ์์เซอร์์วิิส เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด

“ทีีทีีดัับบลิิว มีีแนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นการคััดกรองและตรวจสอบคู่่�ค้้าที่่ถูู� กต้้อง
โปร่่งใสตามหลัักธรรมาภิิบาล ทำำ�ให้้คู่่�ค้้าเกิิดการพััฒนาห่่วงโซ่่อุุปทาน
และยัังช่่วยให้้อุุตสาหกรรมก้้าวไปสู่่�แนวปฏิิบััติิที่�่ยั่่�งยืืนและมีีจริิยธรรม
มากขึ้้�น”

คุุณประเสริิฐ สหััสสพาศน์์

กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท พีีเอสเทรดดิ้้�ง 2016 จำำ�กััด

“ทีีทีีดัับบลิิวมีีการจััดอบรมความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย รวมถึึง
จััดให้้มีีเครื่อ่� งป้้องกัันส่่วนบุุคคลให้้กับั ลููกจ้้างอย่่างเพีียงพอและเหมาะสม
ทำำ�ให้้มีีสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�ปลอดภััยและถููกสุุขลัักษณะ”

เด็็กชาย รััชศัักดิ์์� เหยื่่�อแสวง

นัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6
โรงเรีียนเมืืองเก่่ากำำ�แพงแสน นครปฐม

“ขอขอบคุุณมายััง บริิษััท ทีีทีีดัับบลิิว จำำ�กััด (มหาชน) ที่่�ได้้มอบทุุน
การศึึกษาให้้ผม เพื่่อ� สร้้างอนาคตแห่่งการเรีียนรู้้ใ� ห้้ผม เงิินทุุนจำำ�นวนนี้้�
ช่่วยต่่อลมหายใจด้้านการศึึกษาให้้แก่่เด็็กจากครอบครััวด้้อยโอกาสที่่�
พ่่อแม่่ไม่่สามารถส่่งเสีียให้้ลููกได้้เรีียนต่่อชั้้�นสููงๆ”

คุุณไพฑููรย์์ พงษ์์รอด

ผู้้�จััดการการประปาส่่วนภููมิิภาค
สาขาสมุุทรสาคร

“ผมมั่่�นใจในกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาของ ทีีทีีดัับบลิิว ที่่�สะอาด
ปลอดภััย จากไวรััส COVID-19 เนื่่อ� งจากระบบการกรองที่่ทั� นั สมััย และ
มีีการเติิมคลอรีีนเพื่่�อฆ่่าเชื้้�อโรค แบคทีีเรีีย และไวรััสต่่างๆ”

คุุณกรกช หมอยาดีี

ผู้้�จััดการแผนกจััดหา
บริิษััท ทีีทีีดัับบลิิว จำำ�กััด (มหาชน)

“ทีีทีีดัับบลิิวสร้้างบรรยากาศในการทำำ�งานแบบ TEAMWORK ส่่งเสริิม
ให้้พนัักงานออกกำำ�ลังั กายเพื่่อ� การมีีสุุขภาพที่่ดีี� และมีีสวััสดิิการ “กองทุุน
สำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ” ไว้้ให้้พนัักงาน ได้้มีีโอกาสทั้้�งออมเงิินและลงทุุนไป
ในตััว เพื่่�อให้้เรามีีเงิินไว้้ใช้้ในยามเกษีียณ”

คุุณณััฐวััฒน์์ ชั้้�นอินิ ทร์์งาม

ประธานชมรมเรารัักแม่่น้ำำ��ท่่าจีีนนครปฐม

“ทีีทีีดัับบลิิว ได้้เข้้ามาร่่วมกัับชมรมเรารัักแม่่น้ำำ��ท่่าจีีนนครปฐม จััด
กิิจกรรมให้้ความรู้้�แก่่ชาวบ้้านในจัังหวััดนครปฐมให้้ช่่วยกัันอนุุรัักษ์์
แม่่น้ำ�ท่
ำ� า่ จีีน และปลููกฝัังจิิตสำ�นึึ
ำ กให้้กับั เยาวชนช่่วยกัันดููแลแม่่น้ำ�ท่
ำ� า่ จีีน”

นายแพทย์์พรชััย พงศ์์ประภากร
รองผู้้�อำำ�นวยการ
โรงพยาบาลกระทุ่่�มแบน สมุุทรสาคร

“ขอขอบคุุณบริิษััท ทีีทีีดัับบลิิว จำำ�กััด (มหาชน) ที่่�ได้้มอบอุุปกรณ์์
ทางการแพทย์์ ซึ่่�งถืือเป็็นการสร้้างขวััญกำำ�ลัังใจให้้กัับบุุคลากรและ
เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงานในการดููแลรัักษาและช่่วยเหลืือประชาชนจาก
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19”

คุุณบุุญเลิิศ พัันธุ์์�ข้้าวโพด

ช่่างเทคนิิค
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน
บริิษััท ทีีทีีดัับบลิิว จำำ�กััด (มหาชน)

“ผมได้้ร่่วมงานกัับบริิษััทฯ ตั้้�งแต่่ ปีี 2548 จนถึึงวัันนี้้� เป็็นเวลานานกว่่า
15 ปีี ซึ่่ง� ตลอดระยะเวลาในการทำำ�งาน นัับตั้้�งแต่่วันั แรกที่่เ� ริ่่ม� งานจนถึึง
ปััจจุุบััน ผมรู้้�สึึกมีีความมั่่�นคงในการทำำ�งาน ผมได้้รัับโอกาสในการ
ปฏิิบััติิงานที่่�หลากหลายรููปแบบ นอกจากผมแล้้วบริิษััทฯ ยัังส่่งเสริิม
พนัักงานทุุกคนที่่�มีีความสามารถได้้ก้้าวหน้้าในหน้้าที่่�การงานอีีกด้้วย”
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563
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ผูนำภาคเอกชน
ในการดำเนินธุรกิจน้ำประปา
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
การบริิหารจััดการธุุรกิิจโดยมีีการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีเี ป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ั ที่่�สะท้้อนถึึงการมีีระบบ
บริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เป็็นธรรม โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งจะช่่วยสร้้างความเชื่่�อมั่่�นและความมั่่�นใจต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน ผู้้มี� ีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียและผู้้เ� กี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มีีการควบคุุมดููแลให้้บริิษัทั ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ภายใต้้หลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของตลาดหลัักทรััพย์์แ ห่่งประเทศไทย (ตลท.)
ระเบีี ย บปฏิิ บัั ติิ ข องคณะกรรมการกำำ�กัั บ หลัั ก ทรัั พย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พย์์ (ก.ล.ต.)
คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน และสอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับบริิษััท
จดทะเบีียน ตามหลัักเกณฑ์์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG
Scorecard) เพื่่�อให้้บริิษััทมีีการเติิบโตบรรลุุตามวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน
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นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

คณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบริิษัทต
ั ระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
ที่่� ดีี จึึงได้้ กำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทเป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษร เพื่่�อเป็็นแนวทางให้้คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และ
พนัักงานของบริิษััทยึึดถืือปฏิิบััติิ ในการบริิหารจััดการองค์์กรอย่่าง
เป็็นธรรม โปร่่งใส ตรวจสอบได้้และมีีประสิิทธิภิ าพ ครอบคลุุมเรื่อ่� งที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั
ตามหลัักเกณฑ์์การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� ของตลาดหลัักทรััพย์์ ทั้้�ง 5 หมวด
ได้้แก่่ สิิทธิขิ องผู้้�ถืือหุ้้�น การปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน บทบาท
ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส และความ
รัับผิิดชอบของคณะกรรมการ เพื่่อ� ให้้คณะกรรมการ ผู้้บ� ริิหารและพนัักงาน
ได้้นำำ�ไปเป็็นหลัักการในการปฏิิบััติิงาน ดัังนี้้�

คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการ จำำ�นวน 12 คน เป็็น
กรรมการอิิสระ จำำ�นวน 4 คน ซึ่่�งเป็็นผู้้�หญิิง 2 คน คณะกรรมการ
มีีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยมีีทัักษะสอดคล้้องกัับ
กลยุุทธ์ข์ องบริิษัทั ฯ ตามตารางทัักษะความรู้ข้� องคณะกรรมการ (Board
Skills Matrix) ซึ่่ง� เปิิดเผยไว้้ในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี สิ้้�นสุุด
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 (56-1) หน้้า 59 บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
www.ttwplc.com

1. คณะกรรมการบริิษััทมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มแก่่กิิจการของ
บริิษััทฯ ในระยะยาว โดยจะกำำ�กัับดููแล และดำำ�เนิินงานด้้วยความ
รอบคอบ และระมััดระวััง เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
พร้้อมกัับดููแลมิิให้้เกิิดปััญหาความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ โดย
รัับผิิดชอบต่่อการตััดสิินใจ และการกระทำำ�ในฐานะกรรมการของ
คณะกรรมการบริิษััท
2. คณะกรรมการบริิษัทั จะปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย
อย่่างเท่่าเทีียมกััน ด้้วยความเป็็นธรรมต่่อทุุกฝ่่าย
3. คณะกรรมการบริิษััท จะดำำ�เนิินงานด้้วยความโปร่่งใส และตรวจ
สอบได้้ โดยจะเปิิดเผยข้้อมููลแก่่ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่ายอย่่างถููกต้้อง
ครบถ้้วน และทัันเวลา
4. คณะกรรมการบริิษััท จะดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงความเสี่่�ยง
อยู่่�เสมอ โดยจะดำำ�เนิินการให้้มีีการควบคุุม และบริิหารความเสี่่ย� ง
อย่่างเหมาะสม
5. คณะกรรมการบริิษัทั จััดให้้มีีจรรยาบรรณในการปฏิิบัติั งิ านสำำ�หรับั
กรรมการ ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงาน โดยคณะกรรมการบริิษัทจั
ั กั ต้้อง
เป็็นตััวอย่่างเกี่่ย� วกัับจรรยาบรรณ รวมถึึงปฏิิบัติั ติ นให้้เป็็นแบบอย่่าง
ที่่�ดีีแก่่ผู้้�บริิหาร และพนัักงานตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการของ
บริิษััทฯ
6. คณะกรรมการบริิษัทั ต้้องจััดให้้มีีการประเมิินตนเองทุุกปีีเป็็นประจำำ�
อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ของคณะกรรมการ
		
คณะกรรมการบริิ ษัั ทรัั บ ทราบถึึงการปฏิิ บัั ติิ ต าม CG Code ของ
สำำ�นัักงาน กลต. โดยได้้มีีการนำำ�หลัักการดัังกล่่าวมาปรัับใช้้เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั มีีการทบทวนนโยบายการกำำ�กับั
ดููแลกิิจการเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี และได้้ปรับั ปรุุงหลัักเกณฑ์์ดังั กล่่าวโดยยึึด
ตามหลัั ก เกณฑ์์ ต่่ า งๆ ตามหลัั ก การกำำ�กัั บ ดููแลกิิ จ การที่่� ดีี และให้้
สอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป

การสรรหาคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนจะพิิจารณาจากรายชื่่�อ
ที่่ผู้� �ถืื้ อหุ้้�นเสนอตามที่่บ� ริิษัทั ฯ ให้้สิทธิ
ิ แิ ก่่ผู้�ถืื้ อหุ้้�นในการเสนอชื่่อ� กรรมการ
และจากทำำ�เนีียบกรรมการของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย
(IOD) คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�พิิจารณา
กลั่่�นกรองบุุคคลที่่�จะได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการทุุกราย ไม่่ว่่าจะเป็็น
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�แทนของผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือกรรมการอิิสระ เพื่่�อนำำ�เสนอ
คณะกรรมการบริิษัทพิ
ั จิ ารณา ในกรณีีที่่ตำ� ำ�แหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะ
เหตุุอื่่�น นอกจากการออกจากตำำ�แหน่่งตามวาระและเพื่่�อนำำ�เสนอ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ในกรณีีที่่�กรรมการครบวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง โดย
พิิจารณาปััจจััยต่่างๆ ดัังนี้้�
1. ความหลากหลายทางเพศ อายุุ ความรู้้� ความสามารถ ประสบการณ์์
และความเชี่่� ย วชาญในด้้ า นต่่ า งๆ ที่่� จำำ� เป็็ น โดยใช้้ Director
Qualifications and Skills Matrix ประกอบการพิิจารณาคุุณสมบััติิ
ตามข้้อกำำ�หนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และ
ข้้อบัังคัับบริิษััทฯ ซึ่่�งคุุณสมบััติิของกรรมการจะต้้องสอดคล้้องกัับ
แผนกลยุุทธ์แ์ ละเป็็นไปตามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� เพื่่อ� เป็็น
ประโยชน์์ในการพััฒนาธุุรกิิจของบริิษััทฯ
2. 	ประวััติิการทำำ�งานที่่�โปร่่งใสไม่่ด่่างพร้้อย มีีคุุณธรรม มีีความ
รัับผิิดชอบ มีีวุุฒิิภาวะและความเป็็นมืืออาชีีพ

นโยบายค่่าตอบแทนคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษัทั จะพิิจารณาค่่าตอบแทนของกรรมการบนพื้้�นฐาน
ของความเป็็นธรรมและสมเหตุุสมผล เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับค่่าตอบแทน
กรรมการของบริิษััทที่่�อยู่่�ในอุุตสาหกรรมเดีียวกัันหรืือใกล้้เคีียงกััน
รวมถึึงประสบการณ์์ ภาระหน้้าที่่� ขอบเขตของบทบาทและความรัับผิิดชอบ
ของกรรมการแต่่ละคน ตลอดจนหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
จากการเข้้าเป็็นสมาชิิกของคณะกรรมการชุุดย่่อยด้้วย แล้้วนำำ�เสนอ
ขอรัับการอนุุมัติั ต่ิ อ่ ที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งนี้้� ค่่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริิษััทและผู้้�บริิหารระดัับสููง จะต้้องรายงานไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีและ
งบการเงิินของบริิษััทฯ
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หลัักการพิิจารณาค่่าตอบแทน
คณะกรรมการ

โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

บริิษััทฯ กำำ�หนดองค์์ประกอบค่่าตอบแทนเป็็น 2 ส่่วนมีีหลัักเกณฑ์์
ปฏิิบััติิ ดัังนี้้�

ส่่วนที่่� 1 ค่่าตอบแทนรายปีี (Annual Fee)
ประกอบด้้วย
1.1	ค่่าตอบแทนประจำำ� (Retainer fee)
เป็็ น ค่่ า ตอบแทนที่่� จ่่ า ยให้้ ก รรมการเป็็ น รายเดืือน ไม่่ ว่่ า จะมีี
การประชุุมหรืือไม่่ก็็ตาม โดยพิิจารณาจากผลประกอบการ และ
ความสามารถในการดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมาย
1.2 	ค่่าเบี้้�ยประชุุม (Attendance Fee)
เป็็นค่่าตอบแทนที่่�จ่่ายให้้กรรมการที่่�เข้้าร่่วมประชุุมในแต่่ละครั้้�ง
โดยจ่่ายให้้เฉพาะกรรมการที่่�เข้้าร่่วมประชุุมเท่่านั้้�น

ส่่วนที่่� 2 ค่่าตอบแทนตามผลการดำำ�เนิินงาน
(Incentive Fee / Bonus)
เป็็นค่่าตอบแทนพิิเศษที่่จ่� า่ ยให้้กรรมการปีีละครั้้ง� โดยเชื่่อ� มโยงกัับมููลค่่า
ที่่�สร้้างให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น ผลกำำ�ไรของบริิษััทฯ หรืือเงิินปัันผลที่่�จ่่าย
ให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น

บริิษัทั ฯ กำำ�หนดแนวทางในการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� โดยมีีคณะกรรมการ
บริิษัทกำ
ั �ห
ำ นดบทบาทหน้้าที่่ใ� นการควบคุุม และกำำ�กับั ดููแลการดำำ�เนิินงาน
ของฝ่่ายบริิหารรวมถึึงวางแผนกลยุุทธ์์ นโยบาย และทิิศทางการดำำ�เนิินงาน
ขององค์์กร เพื่่�อให้้การกำำ�กัับดููแลกิิจการมีีประสิิทธิิภาพ สร้้างภาพ
ลัักษณ์์ที่่�ดีีต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย และความเชื่่�อมั่่�นในระบบบริิหารงาน
ที่่โ� ปร่่งใส และเป็็นธรรม ในปีี 2563 ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั
ครั้้�งที่่� 3/2563 เมื่่�อวัันที่่� 30 กรกฎาคม 2563 ได้้พิิจารณาปรัับโครงสร้้าง
คณะกรรมการชุุดย่่อยเพื่่�อให้้เกิิดความกระชัับและคล่่องตััวในการ
บริิหารจััดการ จากเดิิม 5 คณะ เป็็น 4 คณะ ได้้แก่่
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและบรรษััทภิิบาล

พร้้ อ มทั้้� ง กำำ�ห นดโครงสร้้ า งคณะกรรมการชุุ ดย่่ อ ย ประกอบด้้ ว ย
กรรมการผู้้�จััดการ กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร และกรรมการอิิสระ
พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อยอย่่างชััดเจน
และให้้ทุุกคณะรายงานการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตรงต่่อคณะกรรมการบริิษััท
รายละเอีียดของคณะกรรมการชุุ ดย่่ อ ยและบทบาทหน้้ า ที่่� ข อง
แต่่ละคณะ สามารถดููได้้ในรายงานประจำำ�ปีี 2563 หััวข้้อ “โครงสร้้าง
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ”

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและบรรษััทภิิบาล ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 5 ท่่าน ดัังนี้้�
รายชื่่�อ
1.
2.
3.
4.
5.

นายสมนึึก ชััยเดชสุุริิยะ
นายไพรััช เมฆอาภรณ์์
นางพเยาว์์ มริิตตนะพร
นายฮิิเดะโอะ มััตซึึโมโตะ
นางสาววลััยณััฐ ตรีีวิิศวเวทย์์

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และเลขานุุการ

จำำ�นวนครั้้�งการประชุุม
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
คณะกรรมการ
บริิษััทฯ กำำ�หนดไว้้ในนโยบายบรรษััทภิิบาลและหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีของบริิษััทฯ ให้้คณะกรรมการต้้องประเมิินตนเองรายปีี เพื่่�อ
ให้้ ก ารกำำ�กัั บ ดููแลกิิ จ การของบริิ ษัั ท ฯ เป็็ น ไปอย่่ า งมีีประสิิ ทธิิ ภ าพ
คณะกรรมการบริิษััทจึึงกำำ�หนดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้ง� เพื่่อ� นำำ�มาพิิจารณาผลการดำำ�เนิินงานและปรัับปรุุง
แก้้ไขต่่อไป โดยมีีการประเมิินผล 2 รููปแบบ ดัังนี้้�
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ประเมิินรายบุุคคล
คะแนนเฉลี่่�ยร้้อยละ

3.84

ประเมิินทั้้�งคณะ
คะแนนเฉลี่่�ยร้้อยละ

3.84

แนวทางการบริิหารจััดการ
1. การบริิหารองค์์กรโดยยึึดหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่ดีี�
บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง เพื่่�อดำำ�เนิินกิิจการบนแนวทางความยั่่�งยืืน โดยคณะกรรมการ
ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนต่่างยึึดมั่่�นในการปฏิิบััติิตามกฎหมาย
ข้้อบัังคัับและข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจและ
หลัั กเกณฑ์์ ก ารกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสอดคล้้องไปกัับแนวทางของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์

2. การกำำ�หนดนโยบาย จรรยาบรรณและแนวปฏิิบัติั ิ
สำำ�หรัับผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดนโยบายและแนวปฏิิบััติิสำำ�หรัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร
และพนัักงาน ไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อักั ษรในคู่่�มืือการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี�
และจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และกำำ�หนดให้้มีีการทบทวน
ปรัับปรุุงนโยบายและแนวปฏิิบััติิต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีเป้้าหมาย
เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การกำำ�กัั บ ดููแลกิิ จ การที่่� ดีี สอดคล้้ อ งกัั บ กฎหมายและ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจในปััจจุุบััน

3. การควบคุุมกำำ�กัับดููแลกิิจการภายใน
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่อ� ดููแลระบบ
การควบคุุมภายใน จััดให้้มีีส่่วนตรวจสอบภายในซึ่่�งจะทำำ�งานร่่วมกัับ
หน่่วยงานตรวจสอบภายในที่่�มีีความเป็็นอิิสระจากภายนอกในการ
ปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่เ� ป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบในการพััฒนาและสอบทานประสิิทธิภิ าพ
และความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในพร้้อมรายงานไปยััง
คณะกรรมการตรวจสอบและเปิิดเผยรายงานการสอบทานไว้้ในรายงาน
ประจำำ�ปีี

4. การบริิหารความเสี่่�ยงและบรรษััทภิิบาล
คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและ
บรรษััทภิบิ าลเพื่่อ� ดููแลการปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� และ
ระบบบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิสััยทััศน์์ เป้้าหมาย
กลยุุ ทธ์์ ท างธุุ ร กิิ จ การเงิิน การผลิิต และการปฏิิบััติิง านด้้านอื่่�นๆ
พิิ จ ารณาถึึงโอกาสที่่� จ ะเกิิ ด และระดัั บ ความรุุ น แรงของผลกระทบ
กำำ�หนดมาตรการในการป้้องกัันแก้้ไขและผู้้�รัับผิิดชอบที่่�ชััดเจน รวมถึึง
กำำ�หนดมาตรการในการรายงานและการติิดตามประเมิินผล โดยจััดให้้
มีีเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารความเสี่่�ยงในระดัับจััดการมีีหน้้าที่่�นำำ�เสนอแผนงาน
และผลการปฏิิบััติิตามแผนต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและ
บรรษัั ทภิิ บ าลเป็็ น ประจำำ� และให้้รายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท
ทุุกไตรมาส

5. การรัักษาความน่่าเชื่่�อถือ
ื ทางการเงิิน
และการเปิิดเผยข้้อมููล
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ถููกต้้องตามข้้อกำำ�หนด
ของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล นอกจากนี้้� ยัังจััดให้้มีีช่่องทางการเปิิดเผย
ข้้อมููลที่่�หลากหลายเพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วนสามารถ
เข้้าถึึงข้้อมููลได้้โดยง่่าย มีีการให้้ความร่่วมมืือระหว่่างกรรมการ ผู้้บ� ริิหาร
และพนัักงานในการตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการเปิิดเผยข้้อมููลและ
ความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน

6. การประเมิิน ตรวจสอบ และสร้้างความรู้้�
ความเข้้าใจอย่่างต่่อเนื่่�องและสม่ำำ�� เสมอ
คณะกรรมการบริิษััท ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและ
บรรษััทภิิบาลเพื่่�อกำำ�กัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ การสนัับสนุุนและ
สร้้ า งความเข้้ า ใจเกี่่� ย วกัั บ หลัั ก การดัั ง กล่่ า วเพื่่� อ นำำ� ไปสู่่�การปฏิิ บัั ติิ
ที่่�ถููกต้้อง รวมถึึงมีีหน้้าที่่�รัับเรื่่�องร้้องเรีียน และประเมิินการปฏิิบััติิงาน
ตามจรรยาบรรณของผู้้�บริิหารและพนัักงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ

จรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
บริิษัทั ฯ ได้้จัดทำ
ั ำ�คู่่�มืือการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� และจรรยาบรรณในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งในหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
(Good Corporate Governance) เพื่่�อเป็็นแนวปฏิิบััติิในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจตามหลัักธรรมาภิิบาล มีีความโปร่่งใสและเป็็นธรรม ต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รััปชััน ไม่่สร้้างความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ เคารพสิิทธิิ
มนุุษยชนและมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วน
โดยมีีสาระสำำ�คัั ญ เปิิ ด เผยไว้้ บ นเว็็ บ ไซต์์ ข องบริิ ษัั ท ฯ ตามเว็็ บ ลิิ ง ก์์
https://www.ttwplc.com/storage/cg/cg/files/20200513-ttw-cgcode-of-ethics-th.pdf

ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

		
1. 	ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนควรหลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�ที่่�มีีความ
ขััดแย้้งระหว่่างผลประโยชน์์ส่ว่ นตััวของพนัักงานและผลประโยชน์์
ของบริิษััทฯ ในการติิดต่่อกัับคู่่�ค้้าและบุุคคลอื่่�น
2. 	ผู้้บ� ริิหารและพนัักงานจะไม่่นำำ�ข้อ้ มููลที่่เ� ป็็นความลัับของบริิษัทั ฯ ไป
เปิิดเผยต่่อบุุคคลอื่่�นระหว่่างที่่�อยู่่�ในการจ้้างงานของบริิษััทฯ หรืือ
เมื่่�อออกจากการจ้้างงานของบริิษััทฯ แล้้ว โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
ที่่�ถููกต้้องจากบริิษััทฯ
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3. การที่่�ผู้้�บริิหารหรืือพนัักงานทำำ�หน้้าที่่�เป็็นกรรมการหรืือที่่�ปรึึกษา
ในบริิษัทอื่
ั น่� หรืือองค์์กรสมาคมทางธุุรกิิจอื่่น� ไม่่ว่า่ จะกระทำำ�ในนาม
ของบริิษัทั ฯ หรืือไม่่ก็ต็ าม จะต้้องไม่่ขัดั ต่่อประโยชน์์และการประกอบ
หน้้าที่่โ� ดยตรง รวมทั้้�งต้้องได้้รับั การอนุุมัติั จิ ากบริิษัทั ฯ ตามระเบีียบ
ของบริิษััทฯ ก่่อน
4. กรณีีที่่� ผู้้� บ ริิ ห ารหรืือพนัั ก งานและบุุ ค คลในครอบครัั ว เข้้ า ไปมีี
ส่่วนร่่วมหรืือเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นในกิิจการใด ๆ ซึ่่ง� อาจมีีผลประโยชน์์หรืือ
ก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางธุุรกิิจต่่อบริิษัทั ฯ จะต้้องแจ้้งให้้บริิษัทั ฯ
ทราบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
5. กรณีีที่่� เ กิิ ด ความขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์ ขึ้้� น อัั น เนื่่� อ งมาจาก
เหตุุการณ์์ในขณะนั้้�น โดยไม่่ได้้เป็็นความตั้้�งใจของผู้้�บริิหาร หรืือ
พนัักงาน และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง หากบุุคคลดัังกล่่าวทราบว่่าตน
ตกอยู่่�ในสถานการณ์์ดัังกล่่าว ให้้รีีบแจ้้งเหตุุการณ์์ดัังกล่่าวแก่่
ผู้้�บัังคัับบััญชาตามลำำ�ดัับชั้้�นทราบโดยทัันทีี เพื่่�อขอแนวทางแก้้ไข
ต่่อไป

การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
		

บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยการป้้องกัันและต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รััปชัันตามพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วย
การป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2558 ซึ่่ง� ได้้มีีการ
เพิ่่�มเติิมบทบััญญััติมิ าตรา 123/5 กำำ�หนดความรัับผิิดสำ�หรั
ำ บั บุุคคลที่่ใ� ห้้
สิินบนเจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐ บุุคลากรทุุกระดัับของบริิษัทั ฯ และบริิษัทั ในกลุ่่�ม
รวมถึึงลููกจ้้ า ง ตัั ว แทน บริิ ษัั ท ในเครืือหรืือบุุ ค คลใดซึ่่� ง กระทำำ� การ
ในนามของนิิติิบุุคคล ไม่่ว่่าจะมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ในการนั้้�นหรืือไม่่ก็็ตาม
จะต้้องปฏิิบััติิตามแนวทางที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ดัังนี้้�
1.	ปฏิิบััติิตามนโยบายการป้้องกัันและต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
การให้้หรืือรัับสิินบน จรรยาบรรณธุุรกิิจ รวมทั้้�งกฎระเบีียบและ
ข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ โดยต้้องไม่่เข้้าไปเกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริิต
คอร์์รััปชัันในทุุกรููปแบบไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม
2.	ปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่�ของตนด้้วยความโปร่่งใส อัันหมายรวมถึึง
การเตรีียมความพร้้อมรัับการตรวจสอบการปฏิิบััติิหน้้าที่่�จาก
บริิษััทฯ หรืือบริิษััทในกลุ่่�ม หรืือจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องตลอด
เวลา
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3. ไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�เป็็นการแสดงถึึงเจตนาว่่าเป็็นการทุุจริิต
คอร์์รัปชั
ั นั การให้้หรืือรัับสิินบนแก่่ผู้ที่้� มีีส่
่� ว่ นเกี่่ย� วข้้องกัับกลุ่่�มบริิษัทั
ในเรื่่�องที่่�ตนมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบทั้้�งทางตรงหรืือโดยอ้้อม เพื่่�อให้้ได้้
มาซึ่่�งผลประโยชน์์แก่่องค์์กร ตนเอง หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4. ไม่่ละเลยหรืือเพิิกเฉย เมื่่�อพบเห็็นการกระทำำ�ที่่�เข้้าข่่ายการทุุจริิต
คอร์์รััปชัันที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ และบริิษััทในกลุ่่�ม โดยถืือเป็็น
หน้้าที่่�ที่่�ต้้องแจ้้งให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาหรืือบุุคคลที่่�รัับผิิดชอบทราบ
และให้้ความร่่วมมืือในการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงต่่างๆ
5. การจ่่ายเงิินหรืือให้้สิ่่�งของมีีค่่าหรืือบริิการ อาทิิเช่่น ของขวััญ
ความบัันเทิิง การท่่องเที่่�ยวแก่่เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ
ต่่างประเทศ หรืือเจ้้าหน้้าที่่ข� ององค์์การระหว่่างประเทศ ไม่่ว่า่ โดย
ทางตรงหรืือทางอ้้อม เพื่่�อให้้บุุคคลนั้้�นกระทำำ�การ หรืือละเว้้น
กระทำำ�การใดๆ อัันเป็็นการผิิดกฎหมาย เป็็นการกระทำำ�ที่่ไ� ม่่สมควร
ปฏิิบััติิอย่่างยิ่่�ง ทั้้�งนี้้� รวมถึึงต้้องไม่่ส่่งเสริิมหรืือมีีส่่วนร่่วมให้้
บุุคคลอื่่�นมีีการกระทำำ�ดัังกล่่าวด้้วย ในปีี 2563 บริิษััทฯ ไม่่พบ
เหตุุการณ์์ทุุจริิตคอร์์รััปชัันแต่่อย่่างใด
บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�คู่่�มืือหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการและจรรยาบรรณ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อเป็็นแนวปฏิิบััติิที่่�ถููกต้้องแก่่คณะกรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับ และมีีการทบทวนหลัักธรรมาภิิบาล
เพื่่อ� การพััฒนาปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานด้้านธรรมาภิิบาลของบริิษัทั ฯ ให้้
ได้้ตามมาตรฐาน ซึ่่ง� คณะทำำ�งานได้้ทบทวนแล้้วพบว่่า หลัักธรรมาภิิบาล
ที่่�ใช้้อยู่่�ในปััจจุุบัันมีีความเหมาะสมกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน นอกจากนี้้�
ยัังได้้รัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงและบรรษััทภิิบาลเพื่่�อนำำ�มากำำ�หนดการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีีของบริิษััทฯ ในเรื่่�องการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน (Anti-Corruption)
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายของรััฐบาลที่่�ให้้ความสำำ�คััญ และจริิงจััง
กัับการลดปััญหาทุุจริิตคอร์์รััปชัันในประเทศ
บริิษััทฯ มีีการส่่งเสริิมความรู้้�ด้้านการปฏิิบััติิตามหลัักธรรมาภิิบาล
โดยจััดอบรมให้้ความรู้้�ทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร เน้้นการสร้้าง
จิิตสำำ�นึึกแก่่พนัักงานตั้้�งแต่่เริ่่�มเข้้างาน โดยจััดทำำ�เล่่มคู่่�มืือการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการและจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อเป็็นแนวทางการ
ดำำ�เนิินงานด้้านบรรษััทภิิบาลของบริิษััทฯ โดยทำำ�การบรรจุุเนื้้�อหา
ดัังกล่่าวไว้้เป็็นหััวข้้อหนึ่่�งในการปฐมนิิเทศพนัักงานใหม่่ รวมถึึงการปรัับ
เลื่่�อนระดัับของบุุคลากรปััจจุุบััน ตลอดจนมีีการสื่่�อสารผ่่านช่่องทาง
อีีเมล พร้้อมทั้้�งเผยแพร่่ไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ หมวดด้้านการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี

การรัับแจ้้งข้้อมููล ข้้อร้้องเรีียน หรืือเบาะแส

		
บริิษััทฯ จััดให้้มีีช่่องทางการติิดต่่อที่่�ง่่ายและสะดวกสำำ�หรัับพนัักงานหรืือผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทุุกภาคส่่วนสามารถติิดต่่อสื่่�อสารในการแสดงความคิิดเห็็นต่่างๆ รวมถึึงแจ้้งเบาะแสในกรณีีที่่�
พบเห็็นหรืือไม่่ได้้รัับความเป็็นธรรมจากการกระทำำ�ที่่�ไม่่ชอบด้้วยกฎหมายหรืือจรรยาบรรณของ
บริิษััทฯ หรืือร้้องเรีียนในเรื่่�องที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายต่่อบริิษััทฯ โดยสามารถแจ้้งเป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษรส่่งมาที่่�คณะกรรมการตรวจสอบหรืือคณะกรรมการบริิษััทผ่่านช่่องทาง ดัังนี้้�

การสื่่�อสารหลัักการกำำ�กับั
ดููแลกิิจการที่่ดีี�
เพื่่อ� ให้้เกิิดการรัับรู้แ้� ละสร้้างความเข้้าใจในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทภายใต้้หลัักการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี บริิษััทได้้มีีการสื่่�อสารและจััด
ฝึึ ก อบรมให้้ ค วามรู้้� แ ก่่ พ นัั ก งานเกี่่� ย วกัั บ
นโยบายและแนวทางปฏิิบััติิภายใต้้หลัักการ
กำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� และการต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์ รัั ปชัั น อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง โดยการเผยแพร่่
บทความต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ผ่่านระบบการสื่่อ� สาร
ภายในองค์์กร เช่่น อีีเมล บอร์์ดประชาสััมพัันธ์์
และผ่่านกิิจกรรมต่่างๆ นอกจากนี้้� พนัักงาน
ทุุกระดัับจะได้้รับั ฟัังการบรรยายเรื่่อ� งแนวปฏิิบัติั ิ
ในการต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ปชัั น ในการ
ปฐมนิิเทศพนัักงานใหม่่

ส่่งไปรษณีีย์์
ฝ่่ายกิิจการองค์์กร
บริิษััท ทีีทีีดัับบลิิว จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� 30/130 หมู่่� 12
ถนนพุุทธมณฑลสาย 5
ตำำ�บลไร่่ขิิง อำำ�เภอสามพราน
จัังหวััดนครปฐม 73210

ส่่งอีีเมล
cg@ttwplc.com
โทรศััพท์์
(+622) 019-9490-3,
(+622) 019-9484-9
เบอร์์ต่่อภายใน 1103, 1106

ทั้้�งนี้้� ข้้อคำำ�ถาม ข้้อร้้องเรีียน และข้้อเสนอแนะต่่างๆ จะส่่งต่่อให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องดำำ�เนิินการ
เพื่่� อ ให้้ มีี การแก้้ ไ ข ปรัั บ ปรุุ ง และสรุุ ปผล เพื่่� อ รายงานต่่ อ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริิษััทต่่อไป
ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทไม่่ได้้รัับข้้อร้้องเรีียนใดๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการไม่่ปฏิิบััติิตาม
กฎระเบีียบ การฝ่่าฝืืนจรรยาบรรณธุุรกิิจของคณะกรรมการและพนัักงานบริิษัทั ฯ รายละเอีียดของ
รายงานด้้านการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ กำำ�หนดไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี หััวข้้อ “โครงสร้้างการกำำ�กับั ดููแล
กิิจการ”

ผลการดำำ�เนิินงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ปีี 2563
ผลการดำำ�เนิินงาน

รายการ
ยึึดถืือแนวทางปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560 (CG Code)
ยึึดมั่่�นในแนวทางการปฏิิบััติิตามคู่่�มืือการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
ที่่�ได้้จััดทำำ�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร และได้้เผยแพร่่ให้้กรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานยึึดถืือเป็็นแนวปฏิิบััติิ
แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและบรรษััทภิิบาลเพื่่�อพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ ส่่งเสริิม กำำ�กัับดููแล
นโยบาย กลยุุทธ์์ เป้้าหมาย แนวปฏิิบััติิ และแผนงานด้้านบรรษััทภิิบาลและการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยมีี
การนำำ�เสนอแผนงานและการติิดตามต่่อคณะกรรมการบริิษััท

ระดัับดีีเลิิศ

ได้้รัับการจััดอัันดัับ CG Score ประจำำ�ปีี 2563 จากโครงการสำำ�รวจการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียนไทย
(Corporate Governance Report of Thai Listed Company :CGR) โดยการประเมิินของสมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
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การบริิหารความเสี่่�ยงและความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการบริิหารจััดการความเสี่่ย� งทุุกขั้้น� ตอนการ
ดำำ�เนิินงานทั่่�วทั้้�งองค์์กรตั้้�งแต่่การวางกลยุุทธ์์ การปฏิิบััติิงานและ
การลงทุุนใหม่่ๆ รวมถึึงการสร้้างความตระหนัักรู้้�และประสิิทธิิภาพ
ในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มแก่่
องค์์กรและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย โดยทำำ�การประเมิินความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้องค์์กรสามารถปรัับตััวได้้อย่่างรวดเร็็วรองรัับ
การเปลี่่�ยนแปลงและปััจจััยความเสี่่�ยงต่่างๆ ที่่�มีีความซัับซ้้อนและ
รุุนแรง

การบริิหารความเสี่่�ยง
นโยบายการดำำ�เนิินงาน
1. บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้แต่่ละหน่่วยงานดำำ�เนิินการประเมิินความเสี่่�ยง
ของหน่่วยงาน และมีีมาตรการให้้พนัักงานที่่เ� ป็็นเจ้้าของความเสี่่ย� ง
ดัังกล่่าวดำำ�เนิินการลดความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�นให้้ลดลงหรืือหมดไป
ถ้้าไม่่สามารถทำำ�ให้้หมดไปได้้ ก็็อาจจะทำำ�ให้้ความเสี่่�ยงลดลงไป
อยู่่�ในระดัับที่่�บริิษััทฯ ยอมรัับความเสี่่�ยงดัังกล่่าวได้้ โดยมีีตััวชี้้�วััด
กำำ�หนดไว้้ในความเสี่่�ยงต่่างๆ
2. บริิษััทฯ มีีนโยบายที่่�จะให้้พนัักงานทุุกคนในองค์์กรมีีส่่วนร่่วมใน
ความเสี่่�ยงของหน่่วยงานที่่�ตนรัับผิิดชอบ โดยบริิษััทฯ จะมีีการ
อบรมและพััฒนาให้้ความรู้้�แก่่พนัักงานในทุุกระดัับชั้้�น
3. บริิษััทฯ มีีการประเมิินความเสี่่�ยงในระดัับต่่างๆ ทุุกปีี หรืืออาจ
กำำ�หนดเป็็นวาระพิิเศษ เพื่่อ� ให้้การบริิหารความเสี่่ย� งเป็็นเหตุุการณ์์
ปััจจุุบััน ถ้้ามีีปััญหาใดเกิิดขึ้้�นจะได้้สามารถแก้้ไขได้้ทัันท่่วงทีี

การบริิหารความเสี่่�ยง
ตลอดระยะเวลาการดำำ�เนิินธุุรกิิจ บริิษััทฯ ได้้นำำ�กรอบการบริิหารความ
เสี่่�ยงเข้้ามาประยุุกต์์ใช้้ภายในองค์์กร โดยการนำำ�มาตรฐานสากล
COSO ERM 2017 (COSO Enterprise Risk Management) เข้้ามา
ใช้้กำำ�หนดแนวทางในการบริิหารจััดการ โดยมีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่อ� ป้้องกััน
และลดผลกระทบจากความเสี่่�ยงต่่างๆ ที่่�อาจทำำ�ให้้องค์์กรไม่่บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ตามที่่�ตั้้�งเป้้าหมายไว้้ เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียว่่า บริิษััทฯ จะสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้สภาวะ
แวดล้้อมที่่มีี� การเปลี่่ย� นแปลงอย่่างต่่อเนื่่อ� งและรวดเร็็วในปััจจุุบันั โดย
คณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และบริิษััทร่่วมทุุน มีีส่่วนร่่วม
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ในการดำำ�เนิินงานตามระบบการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เป็็นมาตรฐาน
กระบวนการวางแผนยุุทธศาสตร์์องค์์กร ควบคู่่�กัับการดููแลสิ่่�งแวดล้้อม
และรัับผิิดชอบต่่อสัังคม โดยมีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและ
บรรษััทภิิบาลกำำ�กัับดููแลอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้บรรลุุผลตามเป้้าหมาย
ทางธุุรกิิจร่่วมกัันตามโครงสร้้างการบริิหารความเสี่่�ยง

โครงสร้้างการบริิหารความเสี่่�ยง
ฝ่่ายจััดการทำำ�หน้้าที่่�ผลัักดัันแผนการดำำ�เนิินงานต่่างๆ สามารถปฎิิบััติิ
ได้้และเกิิดผลสำำ�เร็็จ โดยแต่่ละฝ่่ายงานจะต้้องเสนอแผนการปฏิิบัติั งิ าน
และรายงานผลในทุุกไตรมาส เพื่่�อรายงานต่่อคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ความเสี่่�ยง (Risk Management Officer : RMO) และสรุุปรายงาน
ประชุุมความเสี่่ย� งในแต่่ละไตรมาส เพื่่อ� นำำ�ไปรายงานต่่อคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่ย� งและบรรษััทภิบิ าล และประธานคณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่� ย งและบรรษัั ทภิิ บ าลจะรายงานผลการดำำ� เนิิ น งานต่่ อ
คณะกรรมการบริิษััททุุกไตรมาส หรืือ กรณีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงใน
ด้้านการเมืือง เศรษฐกิิจ และสัังคม บริิษัทั ฯ จะต้้องมีีการทบทวนตััวเอง
อยู่่�เสมอ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มแก่่บริิษััทฯ และผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วน และรองรัับการเปลี่่ย� นแปลงและปััจจััยความเสี่่ย� ง
ต่่างๆ ที่่�มีีความซัับซ้้อนและรุุนแรงมากขึ้้�น บริิษััทฯได้้มีีการกำำ�หนด
โครงสร้้างการบริิหารความเสี่่�ยงไว้้ตามหน้้า 15 และมีีคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยงและบรรษััทภิิบาล ประกอบด้้วยกรรมการ จำำ�นวน
5 ท่่าน ตามหน้้า 34
บริิษััทฯ มีีคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารความเสี่่�ยงซึ่่�งมีีกรรมการผู้้�จััดการเป็็น
ประธานทำำ�หน้้าที่่�กำำ�หนดโครงสร้้างและผู้้�รัับผิิดชอบ พิิจารณาและ
อนุุมัติั นิ โยบาย กลยุุทธ์์ กรอบการบริิหารความเสี่่ย� ง และแผนการจััดการ
ความเสี่่�ยง รวมทั้้�งทบทวนความเสี่่�ยงและติิดตามความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�ง
องค์์กร บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงไว้้ 5 ขั้้�นตอน
ดัังนี้้�

ระบุ
ความเสี่ยง

ประเมิน
ความเสี่ยง
และโอกาส

สรางความ
ตระหนัก
และสื่อสาร

กำหนด
มาตรการ
จัดการ

รายงานและ
เฝาติดตาม

ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้ทบทวนทะเบีียนความเสี่่�ยงองค์์กรและปรัับปรุุงรายการความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นจากสภาพแวดล้้อมทั้้�งภายในและภายนอกให้้
เป็็นปััจจุุบัันเพราะเหตุุการณ์์ต่่างๆ มีีการเปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลา บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงองค์์กรตามกรอบงานการบริิหาร
ความเสี่่�ยงและกลยุุทธ์์ต่่างๆ ให้้ความเสี่่�ยงในแต่่ละเรื่่�องสามารถลดความเสี่่�ยงจากความเสี่่�ยงสููงมากเป็็นความเสี่่�ยงน้้อย และสามารถดำำ�เนิินการ
ให้้ระดัับความเสี่่�ยงลดลงจนบริิษััทฯ ยอมรัับความเสี่่�ยงต่่างๆ ได้้โดยแบ่่งออกเป็็น 3 ด้้าน ประกอบด้้วย 1) ความเสี่่�ยงด้้านเศรษฐกิิจ 2) ความเสี่่�ยง
ด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และ 3) ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ (Emerging Risk) โดยการจััดทำำ�ทะเบีียนความเสี่่�ยงที่่�ประกอบด้้วยรายการความเสี่่�ยง
และมีีมาตรการควบคุุมความเสี่่�ยง ติิดตามผลการดำำ�เนิินการจััดการความเสี่่�ยงตามแผนงานที่่�ได้้จััดทำำ�ไว้้อย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดการ
บริิหารจััดการความเสี่่�ยงขององค์์กรไว้้ตามตาราง ดัังนี้้�

การบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร
1.	ความเสี่่�ยงด้้านเศรษฐกิิจ
ความเสี่่�ยง

ประเด็็น

มาตรการลดความเสี่่�ยง

1. ความเสี่่�ยง
ด้้านกลยุุทธ์์

ปริิมาณการจ่่ายน้ำำ��ประปาไม่่เป็็นไปตาม
แผนธุุรกิิจของบริิษััทฯ

•สนับสนุนการเพิ่มยอดขายน�้ำประปาของ กปภ. ไปยังพื้นที่ศักยภาพ
หรืือพื้้�นที่่�ขยายเขตบริิการในพื้้�นที่่�ให้้บริิการตามสััญญาฯ
•ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ผลิตน�้ำประปารายอื่นทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่่อ� าจส่่งผลกระทบต่่อปริิมาณการจ่่ายน้ำำ�ป
� ระปาของบริิษัทั ฯ
ทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต
•ติดตามการบริหารจัดการน�้ำสูญเสียในพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ
•ติดตามและวิเคราะห์ความผิดปกติของปริมาณการจ่ายน�้ำประปาของ
บริิษััทฯ
•บริหารการจัดการในการดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์หลกั และระบบไฟฟ้า
พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดแนวทางแก้้ไขและป้้องกััน

2. ความเสี่่�ยง
ด้้านการเงิิน

การเพิ่่�มธุุรกิิจใหม่่ด้้านน้ำำ�� พลัังงาน
และสิ่่�งแวดล้้อม

•การติดตามข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหวในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
บริิษัทั ฯ ทั้้�งภายในประเทศและต่่างประเทศ รวมถึึงกฎหมายของภาครััฐ
ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
•ด�ำเนินการศึกษาและพัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภค
ตามนโยบายและแผนการลงทุุนของภาครััฐ และแสวงหาพัันธมิิตร

2.	ความเสี่่�ยงด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
ความเสี่่�ยง
1. ความเสี่่�ยง
ด้้านบุุคลากร

ประเด็็น

มาตรการลดความเสี่่�ยง

•การบริหารทรัพยากรบุคคลให้รองรับ
•จัดท�ำแผนพัฒนาความรู้ ค่าตอบแทนส�ำหรับพนักงานที่มีศักยภาพสูง
การขยายธุุรกิิจของบริิษััทฯ
(Hign Potential) ให้้มีีความแตกต่่างจากพนัักงานทั่่�วไป
•ความเสี่ยงจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน •ปฏิบตั ติ ามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำำ�งานแก่่พนัักงานและผู้้�รัับเหมา
•ประเมินด้าน ESG กับคู่ค้ารายส�ำคัญ
•มีการสื่อสารไปยังลูกค้าและชุมชนก่อนปิดซ่อมบ�ำรุงและเริ่มกลับมา
ดำำ�เนิินการ
•มีกลไกรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและรับประกันความเสียหายจาก
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
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ความเสี่่�ยง

ประเด็็น

มาตรการลดความเสี่่�ยง

2. ความเสี่่�ยง
ด้้านชุุมชน

•การร้องเรียนจากชุมชนจากผลกระทบที่ •ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน
ได้้รัับจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ •จัดท�ำโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับชุมชน

3. ความเสี่่�ยง
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

•น�้ำดิบในแม่น�้ำท่าจีนและแม่น�้ำเจ้าพระยา
มีีคุุณภาพต่ำำ��และปริิมาณไม่่เพีียงพอ
•คลอรีนรั่วไหลในขั้นตอนการขนส่งหรือ
การจ่่ายคลอรีีน ส่่งผลให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงาน
และชุุมชนใกล้้เคีียงได้้รับั อัันตรายจาก
การสููดดม
•ของเสีย (ตะกอน) จากกระบวนการผลิต
น้ำำ��ประปาส่่งผลกระทบต่่อชุุมชนและ
สิ่่�งแวดล้้อม

•ปกป้องดูแลและเฝ้าระวังแหล่งน�้ำดิบร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
•การน�ำน�้ำเหลือทิ้งเข้าสู่กระบวนการผลิตน�้ำประปาใหม่
•ควบคุมการขนส่งและจ่ายคลอรีนตามมาตรการความปลอดภัยและ
กฎหมายที่่�กำำ�หนด
•ก�ำจัดของเสียตามข้อก�ำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
•น�ำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยของเสีย (ตะกอน) มาใช้ประโยชน์ทาง
ด้้านสัังคม

3.	ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้น� ใหม่่
ความเสี่่�ยง

ประเด็็น

มาตรการลดความเสี่่�ยง

1. ความเสี่ยงจากการ •ปัญหาจากอุทกภัยหรือภัยแล้งในพื้นที่ •ติดตามข่าวสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้
เปลี่่�ยนแปลงสภาพ บริิการ ส่่งผลกระทบต่่อปริิมาณการผลิิต ชิิด อาทิิเช่่น กรมทรััพยากรน้ำำ�� กรมชลประทาน สำำ�นัักงานสิ่่�งแวดล้้อม
ภููมิิอากาศ
และจำำ�หน่่ายน้ำำ��ประปาต่ำำ��กว่่าเป้้าหมาย ภาคที่่� 5 การประปานครหลวง การประปาส่่วนภููมิิภาค และหน่่วยงาน
ที่่�กำำ�หนด
สิ่่�งแวดล้้อมในพื้้�นที่่� เป็็นต้้น
2. ความเสี่ยงจาก
การเปลี่่�ยนแปลง
ข้้อกฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้อง

•พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำที่มีการ
จััดเก็็บค่่าน้ำำ��ดิิบของกรมทรััพยากรน้ำำ��
ส่่งผลให้้ต้้นทุุนในการผลิิตน้ำำ��ประปา
เพิ่่�มสููงขึ้้�น

•ติดตามข้อมูลการจัดเก็บค่าน�้ำดิบจากกรมทรัพยากรน�้ำอย่างใกล้ชิด
•จัดท�ำแผนบริหารจัดการต้นทุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในอนาคต

3. ความเสี่ยงจาก
•เชื้อไวรัสโคโรนาเป็นเชื้อโรคที่เกิดขึ้นใหม่ •ประกาศใช้แผน BCP เรื่อง “มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส
เชื้้อ� โรคที่่เ� กิิดขึ้น้� ใหม่่ ปััจจุุบัันยัังไม่่มีีวััคซีีนป้้องกััน ส่่งผลต่่อ
COVID-19” เพื่่�อนำำ�มาใช้้ในการปฏิิบััติิงาน
พฤติิกรรมของมนุุษย์์และส่่งผลกระทบ •ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
ต่่อปริิมาณการใช้้สิินค้้าและบริิการ
อย่่างเคร่่งครััด
•จัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรที่จ�ำเป็นในการป้องกันการ
แพร่่ระบาดของ COVID-19 แก่่พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
•สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการป้องกันการแพร่ระบาดของ
COVID-19 แก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้องอย่่างต่่อเนื่่�อง
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ความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
บริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ�
ไม่่ให้้ส่่งผลกระทบต่่อองค์์กร และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย บริิษััทฯ จึึงมีี
นโยบายจััดการกัับความเสี่่ย� ง โดยการจััดทำ�ำ แผนความต่่อเนื่่อ� งทางธุุรกิิจ
เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าเมื่่อ� เกิิดเหตุุการณ์์ไม่่คาดคิิด บริิษัทั ฯ จะสามารถฟื้้�นคืืน
ธุุรกิิจได้้อย่่างรวดเร็็ว รวมถึึงลดผลกระทบต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นให้้น้้อยที่่�สุุด

การสื่่�อสารระบบการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยง
บริิษััทฯ มีีการสื่่�อสารความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับระบบการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงแก่่พนัักงานทุุกคนอย่่างสม่ำำ��เสมอ ตั้้�งแต่่การปฐมนิิเทศ
พนัักงานใหม่่ การสื่่�อสารผ่่านทางจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ การประชุุม
พนัักงานและผู้้�บริิหาร ตลอดจนการกำำ�หนดให้้ความเสี่่�ยงเป็็นหนึ่่�งใน
ประเด็็นที่่�ทุุกหน่่วยงานต้้องพิิจารณาระหว่่างการวางแผนงานประจำำ�ปีี
เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าพนัักงานทุุกระดัับได้้รับั ข้้อมููลการบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง
อย่่างทั่่�วถึึง

การอบรมให้้ความรู้้�
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินการจััดอบรมภายในให้้กัับพนัักงานในทุุกระดัับชั้้�น
ตามความเหมาะสมและมีีความสอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน
โดยบริิษัทั ฯ มีีการจััดสรรงบประมาณสำำ�หรับั หลัักสููตรการฝึึกอบรมเรื่อ่� ง
การบริิหารความเสี่่ย� งอยู่่�ในแผนงานประจำำ�ปีี และมีีการส่่งพนัักงานไป
อบรมภายนอกเพื่่�อเป็็นการพััฒนาศัักยภาพพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง

บริิษัทั ฯ ได้้จัดทำ
ั �คู่่�มืื
ำ อการปฏิิบัติั งิ านชื่่อ� “การจััดการเหตุุการณ์์ (Incident
Management Manual)” โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อทำำ�ให้้การปฏิิบััติิงาน
กลัับคืืนสู่่�สภาวะปกติิอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยอยู่่�ภายใต้้การควบคุุม
และความรัั บ ผิิ ดช อบตามโครงสร้้ า งการจัั ด การเหตุุ ก ารณ์์ ด้้ ว ย
กระบวนการที่่�รวดเร็็วเหมาะสมตามสถานการณ์์โดยแบ่่งความรุุนแรง
ออกเป็็น 4 ระดัับ ดัังนี้้�

เหตุการณ
ว�กฤต
เหตุการณ
ฉุกเฉินรุนแรง
เหตุการณ
ผิดปกติเบื้องตน
เหตุการณเพื่อทราบ

การสร้้างวััฒนธรรมองค์์กร
บริิ ษัั ท ฯ ปลููกฝัั ง ให้้ พ นัั ก งานมีีความตระหนัั ก อยู่่�เสมอว่่ า งานที่่�
ตนเองรัับผิิดชอบมีีความเสี่่�ยงอย่่างไรและจะมีีวิิธีีลดความเสี่่�ยงได้้
อย่่างไรบ้้าง โดยการระบุุความเสี่่ย� งเหล่่านั้้�นว่่าเป็็นความเสี่่ย� งระดัับใด
หากความเสี่่�ยงนั้้�นส่่งผลกระทบต่่อองค์์กรจะนำำ�ความเสี่่�ยงนั้้�นเข้้าที่่�
ประชุุมคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อกำำ�หนดเป็็นความเสี่่�ยง
ระดัั บ องค์์ ก รต่่ อ ไป และรายงานการติิ ดต ามผลการดำำ� เนิิ น งานว่่ า
สามารถจััดการความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�นให้้หมดไป หรืือ ลดลงอยู่่�ในระดัับที่่�
บริิษััทฯ ยอมรัับได้้ และจะมีีการนำำ�ผลการดำำ�เนิินงานเหล่่านั้้�นเข้้าสู่่�
การรายงานต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและบรรษััทภิบิ าลและ
คณะกรรมการบริิษััทตามลำำ�ดัับ

คู่่�มืือการปฏิิบัติั งิ านฉบัับนี้้� กล่่าวถึึงรายละเอีียดแนวทางการปฏิิบัติั แิ ละ
การควบคุุมสถานการณ์์สำำ�หรัับเหตุุการณ์์ต่่างๆ โดยจะแสดงลำำ�ดัับ
ขั้้น� ตอนต่่างๆ ที่่พ� นัักงานต้้องปฏิิบัติั เิ มื่่อ� เกิิดเหตุุการณ์์ขึ้น้� ซึ่่ง� คู่่�มืือฉบัับนี้้�
มุ่่�งเน้้นวิิธีีปฏิิบััติิ เพื่่�อไม่่ให้้มีีผู้้�เสีียชีีวิิต ป้้องกัันความเสีียหาย ระงัับและ
ควบคุุมสถานการณ์์โดยรวม ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 มีีเหตุุการณ์์วิิกฤตเกิิดขึ้้�น
จากการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้บริิหารจััดการ
เหตุุการณ์์วิิกฤตดัังกล่่าวได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยสามารถดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจได้้เป็็นปกติิและไม่่ส่่งผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
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บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงจากกิิจกรรมหลัักของกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาที่่�อาจจะส่่งผลกระทบต่่อองค์์กรและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียไว้้
ตามตาราง ดัังนี้้�

ความเสี่่�ยงจากกิิจกรรมหลัักของกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปา
กิิจกรรมหลััก

ประเด็็น

การจััดการ

การสููบน้ำำ��ดิิบ

• ความร้อนจากแสงแดด การพลัดตกน�้ำ และอันตราย • อบรมให้ความรู้และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal
Protective Equipment : PPE)
จากเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
• ตรวจสอบและท�ำการบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive
• เครื่องจักรช�ำรุดเสียหาย และท่อแตก ท่อรั่ว
Maintenance : PM) ตามแผนที่่�กำำ�หนด
• การใช้ไฟฟ้า น�้ำมันหล่อลื่น และเสียงจากเครื่องจักร

การกวนเร็็ว

• สัมผัสสารเคมี ความร้อนจากแสงแดด การพลัดตกน�้ำ • อบรมให้ความรู้และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal
Protective Equipment : PPE)
และบาดเจ็็บจากการขนย้้ายบรรจุุภััณฑ์์
• สารเคมีหกรั่วไหลปนเปื้อนน�้ำ และเครื่องจักรช�ำรุด • ตรวจสอบและท�ำการบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive
Maintenance : PM) ตามแผนที่่�กำำ�หนด
เสีียหาย
• จัดท�ำคู่มือการด�ำเนินการกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
• การใช้พลังงานไฟฟ้าและสารเคมีส่งผลกระทบต่อ
สิ่่�งแวดล้้อม

การตกตะกอน

• ความร้อนจากแสงแดด การพลัดตกน�้ำ และบาดเจ็บ • อบรมให้ความรู้และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal
Protective Equipment : PPE)
จากเชืือก หรืือสลิิง
• ตรวจสอบและท�ำการบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive
• เครื่องจักรช�ำรุดเสียหาย
Maintenance : PM) ตามแผนที่่�กำำ�หนด
• ตะกอนเหลวส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• จัดท�ำคู่มือการด�ำเนินการกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

การกรอง

• ความร้อนจากแสงแดด การพลัดตกน�้ำ และบาดเจ็บ • อบรมให้ความรู้และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal
Protective Equipment : PPE)
จากประตููน้ำำ��หนีีบหรืือกดทัับ
• ตรวจสอบและท�ำการบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive
• เครื่องจักรช�ำรุดเสียหาย และวัสดุกรอง และทราย
Maintenance : PM) ตามแผนที่่�กำำ�หนด
กรองเสีียหาย
• เสียงจากประตูน�้ำเปิด ปิด

การเติิมคลอรีีน

• สัมผัสสารเคมี บาดเจ็บจากเครื่องจักร หรืออุปกรณ์
และบาดเจ็็บจากการขนย้้ายบรรจุุภััณฑ์์
• อุปกรณ์ระบบจ่ายคลอรีนช�ำรุดเสียหาย
• ก๊าซที่เกิดจากคลอรีน

การจััดการของเสีีย

• ตรวจสอบและท�ำการบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive
• การจัดการของเสีย และรถบรรทุกเฉี่ยวชน
Maintenance : PM) ตามแผนที่่�กำำ�หนด
• เครื่องรีดตะกอนช�ำรุด
• การใช้ไฟฟ้า สารเคมีในการก�ำจัดตะกอน และน�้ำมัน • จัดท�ำคู่มือการด�ำเนินการกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
จากรถบรรทุุก

การสููบส่่งและ
การสููบจ่่าย

• ผลกระทบจากเสียงดัง และบาดเจ็บจากเครื่องจักร • อบรมให้ความรู้และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal
Protective Equipment : PPE)
• ปัม๊ สบู ส่ง สบู จ่ายน�้ำช�ำรุดเสยี หาย ท่อแตก และท่อรัว่
• ตรวจสอบและท�ำการบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive
• การใช้ไฟฟ้า และเสียงดังจากเครื่องจักร
Maintenance : PM) ตามแผนที่่�กำำ�หนด

42

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563

• อบรมให้ความรู้และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal
Protective Equipment : PPE)
• ตรวจสอบและท�ำการบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive
Maintenance : PM) ตามแผนที่่�กำำ�หนด
• สวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจ (Self Contained Breathing
Apparatus : SCBA)

การบริิหารจััดการภาวะวิิกฤตจากสถานการณ์์
COVID-19
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการป้้องกัันการแพร่่ระบาดจาก COVID-19 เพื่่�อไม่่ให้้ส่่งผลกระทบต่่อ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดแนวทางในการบริิหารธุุรกิิจในภาวะวิิกฤต
5 แนวทาง ดัังนี้้�

1.
แผนธุรกิจ
เพื่อกลับ
สูภาวะปกติ

ตอบสนองตอเหตุการณ
ที่เกิดข�้นอยางฉับพลัน

5.

แผนบร�หาร
จัดการเมื่อเกิด
ภาวะว�กฤต

2.

4.

3.

แผนบร�หาร
จัดการเมื่อเกิด
ภาวะว�กฤต

แผนกอบกูธุรกิจ
ใหสามารถดำเนิน
ตอไปได

1. การตอบสนองต่่อเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้น� อย่่างฉัับพลััน
• 	ประกาศใช้แผน BCP (Business Continuity Plan)		
เรื่่�อง “มาตรการป้้องกัันการติิดเชื้้�อไวรััส COVID-19”
เพื่่�อนำำ�มาใช้้ในการปฏิิบััติิงาน
• จัดสถานที่ท�ำงานและพนักงานออกเป็น 2 ชุด
• แยกสถานที่ท�ำงานเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
• 	ติดตามสถานการณ์ทางธุรกิจกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด

• 	ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการท�ำงาน
ที่่�บ้้าน (Work From Home) และระบบออนไลน์์
• พ่นฆ่าเชื้อโรคสถานที่ท�ำงาน
• คัดกรองผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่ปฏิบัติงาน
• จัดเตรียมทรัพยากรที่จ�ำเป็นแก่พนักงาน
• ให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จ�ำเป็นแก่ลูกค้า
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2. แผนบริิหารจััดการเมื่่�อเกิิดภาวะวิิกฤต
• จัดท�ำแผนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• เพิม่ อัตราการเติมคลอรีนในน�้ำประปาเพื่อรักษาปริมาณ	
คลอรีีนอิิสระคงเหลืือมากกว่่า 0.8 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร
• 	ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับการฆ่าเชื้อ
โรคในน้ำำ��ประปา			
• เลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากเดือนเมษายน 2563 เป็น
เดืือนกรกฎาคม 2563
• 	ประชุมออนไลน์ เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของ COVID-19

• ส�ำรองสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตน�้ำประปา
เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 20
• ระเบียบการวางบิลและรับเช็คใหม่ เพื่อลดโอกาสในการติดต่อ
สััมผััสกัับคู่่�ค้้า
• 	ท�ำประกันภัย COVID-19 แก่พนักงาน
• จัดเตรียมค่าใช้จ่ายรองรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
COVID-19

3. แผนกอบกู้้�ธุุรกิิจให้้สามารถดำำ�เนิินต่่อไปได้้
• 	ติดตามปริมาณน�้ำประปาที่จ�ำหน่ายแก่ลูกค้า ทั้งภาคครัวเรือน
พาณิิชยกรรม และอุุตสาหกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง
• 	ประเมินความสามารถในการช�ำระหนี้ของลูกค้า
• น�ำประเด็นการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 เข้าสู่
การประชุุมคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารความเสี่่�ยง ครั้้�งที่่� 2/2563

• ให้ลูกค้าช�ำระค่าน�้ำประปาตามปริมาณที่ใช้จริง โดยไม่มีปริมาณ
ขั้้�นต่ำำ��ที่่�ระบุุตามสััญญา (เริ่่�มเดืือนเมษายน ถึึง เดืือนมิิถุุนายน
2563)
• ขยายเวลาการช�ำระค่าน�้ำประปาจากก�ำหนดเดิมที่ระบุในสัญญา
ออกไปเป็็นระยะเวลา 2 เดืือน นัับจากวัันที่่�ระบุุในใบแจ้้งหนี้้�โดย
ไม่่คิิดดอกเบี้้�ย

4. แผนฟื้้�นฟููกระบวนการทางธุุรกิิจ
• 	ทบทวนเป้าหมายและแผนการด�ำเนินงานในระยะสั้น
(ปีี 2563-2564) ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
• 	ติดตามปริมาณน�้ำประปาที่จ�ำหน่ายแก่การประปาส่วนภูมิภาค
(ลููกค้้า) ทั้้�งภาคครััวเรืือน พาณิิชยกรรม และอุุตสาหกรรมอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง				

• จัดท�ำโครงการเพิ่มยอดจ่ายน�้ำประปาร่วมกับลูกค้า ในการเพิ่ม
แรงดัันและขยายเขตการจ่่ายน้ำำ��ประปา
• ให้ความช่วยเหลืองบประมาณ จัดสรรทรัพยากรที่จ�ำเป็นต่อผู้มี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของ
COVID-19

5. แผนธุุรกิิจเพื่่�อกลัับสู่่�ภาวะปกติิ
• ย้ายสถานที่ท�ำงานและพนักงานกลับสู่ที่เดิม
• จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดย
กำำ�หนดมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของ COVID-19
อย่่างเข้้มงวด
• จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เข้าร่วม
ประชุุมแทนการมาประชุุมด้้วยตนเอง
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• จัดให้มีระบบ AGM Private live streaming ให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
รัับชมการถ่่ายทอดสดการประชุุมผ่่านทางออนไลน์์ โดยไม่่ต้้อง
มาประชุุม
• 	ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุงแผนการบริหารความ
เสี่่�ยงของบริิษััทฯ ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน

การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานถืือเป็็นหนึ่่�งในกลยุุทธ์์สำำ�คััญในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนที่่จ� ะช่่วยให้้เกิิดประสิิทธิภิ าพในการจััดหาสิินค้้า
หรืือบริิการที่่�มีีคุุณภาพ ทัันเวลา และคุ้้�มค่่าในเชิิงเศรษฐศาสตร์์ทั้้�ง
งบประมาณและการใช้้ทรัพั ยากรในการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ โดยการ
บริิหารความเสี่่ย� งของคู่่�ค้้าและการจััดซื้้อ� เชิิงกลยุุทธ์แ์ ละการจััดซื้้อ� ที่่เ� ป็็น
มิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (Green Procurement) ภายใต้้หลักั การดำำ�เนิินงาน
ที่่�มีีหลัักธรรมาภิิบาล การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน การดููแลแรงงาน
ความปลอดภััย สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

นโยบายการดำำ�เนิินงาน
1. การจััดซื้้�อจััดจ้้างสิินค้้าและบริิการ ต้้องดำำ�เนิินการด้้วยความ
ซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต เป็็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้้ เพื่่�อให้้การ
บริิหารจััดการด้้านการคััดกรอง และตรวจสอบคู่่�ค้้า มีีความถููกต้้อง
โปร่่งใสตามหลัักบรรษััทภิิบาลและการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดย
มีีการดำำ�เนิินงานที่่ส� อดคล้้องกัับกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องในการคััดกรอง
คู่่�ค้้า เพื่่�อดำำ�เนิินกิิจกรรมกัับองค์์กร

2. การจัั ดซื้้� อ จัั ดจ้้ า งสิิ น ค้้ า และบริิ ก าร ต้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ต ามนโยบาย
คุุณภาพ สิ่่�งแวดล้้อม อาชีีวอนามััย และความปลอดภััยในการ
ทำำ�งานของบริิษััทฯ
3. การจััดซื้้�อจััดจ้้างสิินค้้าและบริิการ มีีหลัักเกณฑ์์และขั้้�นตอน
ที่่�ชััดเจนโดยให้้เป็็นไปตามกฎหมายและกฎระเบีียบของสัังคม
4. การจัั ดซื้้� อ จัั ดห าพัั ส ดุุ ร่่ ว มกัั น กระทำำ� เพื่่� อ ประโยชน์์ สูู งสุุ ด ต่่ อ
กลุ่่�มบริิษััททีีทีีดัับบลิิว
5. 	ร่่วมสนัับสนุุนการจััดซื้้�อจััดจ้้างสิินค้้าและบริิการที่่�เป็็นมิิตรกัับ
สิ่่�งแวดล้้อม (Green Procurement)
6. เสริิมสร้้างและรัักษาความสััมพัันธ์์กัับคู่่�ค้้า ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
เพื่่�อการพััฒนาธุุรกิิจของบริิษััทฯ

เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน ปีี 2563
ควบคุุมปริิมาณการสำำ�รองสารเคมีี (สารส้้มน้ำำ��)

การรัับสิินค้้า
เป้้าหมายการรัับสิินค้้าได้้ทัันเวลาตามที่่�ได้้ตกลงกัับ
ผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย หรืือตามวัันที่่�ระบุุในใบสั่่�งซื้้�อ
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ

90

โรงผลิิตน้ำำ�� ประปาบางเลน
ควบคุุมปริิมาณสููงสุุด (Max)

ควบคุุมปริิมาณต่ำำ��สุุด (Min)

พัันกิิโลกรััม

พัันกิิโลกรััม

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี
ควบคุุมปริิมาณสููงสุุด (Max)

ควบคุุมปริิมาณต่ำำ��สุุด (Min)

พัันกิิโลกรััม

พัันกิิโลกรััม

633.60 506.88

580.80 300.80
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563
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กลยุุทธ์์การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน

1.

2.

3.

4.

การจััดซื้้�อจััดจ้้าง
ร่่วมกัันในกลุ่่�มบริิษััท
ทีีทีีดัับบลิิว

การจััดซื้้�อวััตถุุดิิบ
หลัักจากคู่่�ค้้ามากกว่่า
รายเดีียว

การจััดซื้้�อพััสดุุที่่�
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

การบริิหารความเสี่่�ยง
ในห่่วงโซ่่อุุปทาน

5.

6.

7.

8.

ความร่่วมมืือรณรงค์์
การต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รััปชััน

การฝึึกอบรมเพิ่่�ม
ทัักษะความสามารถ

การประเมิินคู่่�ค้้า
•ด้านสิ่งแวดล้อม
•ด้านสังคม
•ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ
และธรรมาภิิบาล

การคััดเลืือกคู่่�ค้้า
•ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์์
•ความสามารถทางเทคนิค
•ความสามารถทางการเงิน
•ประวัติท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ร้้องเรีียนและการดำำ�เนิินคดีี
•ความมีช่ือเสียงทางธุรกิจ

การบริิหารความเสี่่�ยงคู่่�ค้้า
บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�จรรยาบรรณคู่่�ค้้าเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (Supplier Code of Conduct : SCOC) ที่่�ยึึดหลัักการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม และการกำำ�กัับดููแล (Environmental, Social, and Governance : ESG) ที่่�เผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์ตามเว็็บลิิงก์์ https://www.ttwplc.com/
storage/about/policy/supplier-code-of-conduct.pdf และนโยบายคััดกรองและตรวจสอบคู่่�ค้้าที่่�เผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์ตามเว็็บลิิงก์์ https://
www.ttwplc.com/storage/about/policy/policy-filter.pdf เพื่่�อการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนและกำำ�หนดนโยบายป้้องกัันและต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รััปชััน เพื่่�อการดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกัันอย่่างเป็็นธรรมภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาล โดยจรรยาบรรณคู่่�ค้้าแบ่่งออกเป็็น 5 หมวด ดัังนี้้�

จร�ยธรรม
ทางธุรกิจ

ความปลอดภัย
และอาช�วอนามัย

การปฏิบัติ
ดานแรงงานและ
สิทธ�มนุษยชน
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ความรับผิดชอบ
ตอสังคม

การบร�หาร
จัดการ
สิ่งแวดลอม

กระบวนการวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงของ
ห่่วงโซ่่อุุปทาน
1.	วิิเคราะห์์คู่่�ค้้ารายสำำ�คััญ
บริิษััทฯ กำำ�หนดเกณฑ์์ในการวิิเคราะห์์คู่่�ค้้ารายสำำ�คััญไว้้ 3 ประการ
• เป็นคู่ค้าที่มียอดสัญญาซื้อขายสูง (จ�ำแนกตามกลุ่มคู่ค้า)
• เป็นคคู่ า้ ที่จ�ำหน่ายวัตถุดบิ สินค้าและบริการที่ส�ำคัญกับกระบวนการ
ทางธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ
• เป็นคู่ค้าที่มีน้อยรายในตลาด

2. ประเมิินความเสี่่�ยง
บริิษััทฯ ประเมิินความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนกัับลููกค้้าทุุกราย โดยแยก
เป็็นความเสี่่�ยงระดัับวิิกฤต ระดัับสููง ระดัับปานกลาง และระดัับต่ำำ��

ระบุผลกระทบดานเศรษฐกิจ
ระบุผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ระบุผลกระทบดานสังคม

3. มาตรการลดความเสี่่�ยง
บริิษััทฯ กำำ�หนดมาตรการลดความเสี่่�ยงกัับคู่่�ค้้าไว้้ 3 ด้้าน ดัังนี้้�
ความเสี่่�ยง
1. ด้้านเศรษฐกิิจ
1.1 คู่่�ค้้าเป็็นผู้้�ผลิิตและเป็็น
ตััวแทนรายเดีียวในประเทศ
1.2 การส่่งมอบสิินค้้าไม่่เป็็นไป
ตามที่่�กำำ�หนดไว้้
2. ด้้านสัังคม
2.1 คู่่�ค้้าประกอบกิิจการโดยใช้้
แรงงานเด็็กหรืือแรงงาน
ที่่�ไม่่ถููกต้้องตามกฎหมาย

2.2 ด้้านอาชีีวอนามััยและความ
ปลอดภััยของคู่่�ค้้าต้้องจััดทำำ�
นโยบายด้้านสุุขภาพ
อาชีีวอนามััยและความ
ปลอดภััยต่่อการทำำ�งานและ
ถููกสุุขลัักษณะ
3. ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
การจััดการด้้านการขนส่่งที่่เ� ป็็นพิิษ
และการกำำ�จััดของเสีีย

โอกาส
ที่่�จะเกิิด

ระดัับ

ต่ำำ��

สููง

ต่ำำ��

สููง

ต่ำำ��

มาตรการลดความเสี่่�ยง

ผลการดำำ�เนิินงาน
ปีี 2563

• จัดท�ำสัญญาซื้อขายและรับประกันความล่าช้า

ไม่่มีี

สููง

• ก�ำหนดเกณฑ์เงอี่ นไขการว่าจ้างต้องไม่มกี ารใช้แรงงาน
เด็็กที่่มีี� อายุุต่ำ�ำ� กว่่า 15 ปีี รวมถึึงจะต้้องไม่่จ้า้ งแรงงานที่่�
เกิิดจากการบัังคัับหรืือไม่่เต็็มใจทุุกรููปแบบ
• เงอื่ นไขการท�ำงานของคคู่ า้ ต้องก�ำหนดเวลาและชัว่ โมง
ทำำ�งาน ค่่าตอบแทนและการเลิิกจ้้างที่่ชั� ดั เจน
• คคู่ า้ ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายของท้องถิน่ นัน้ และต้อง
ปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบของบริิษัทั ฯ เพื่่อ� รองรัับเหตุุ
สภาวะฉุุกเฉิิน

ไม่่มีี

ต่ำำ��

สููง

• ก�ำหนดให้คคู่ า้ ต้องจัดให้มกี ารป้องกันด้านสุขภาพ
อาชีีวอนามััย และความปลอดภััย รวมถึึงการมีีเครื่่อ� งป้้องกััน
ส่่วนบุุคคลให้้กับั ลููกจ้้างอย่่างเพีียงพอและเหมาะสม
• ลูกจ้างสามารถน�ำเสนอประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัย
ในการทำำ�งานโดยไม่่ถืือว่่าเป็็นการกระทำำ�ที่่ขั� ดั ต่่อระเบีียบ
วิินัยั

ไม่่มีี

ต่ำำ��

สููง

• ก�ำหนดหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมของผู้รับจ้าง
• ตรวจสอบว่าผู้รับจ้างมีใบอนุญาตหรือไม่
• ทบทวนเงื่อนไขของสัญญาการจ้างว่ามีความรัดกุม
และมีีความปลอดภััยเพีียงพอตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนด

ไม่่มีี
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บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานที่่�ให้้
ความสำำ�คััญกัับการใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ การผลิิตสิินค้้าที่่�
เป็็นมิิตรต่่อสุุขภาพและสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงให้้ความสำำ�คััญในการ
สื่่� อ สารด้้ า นความรัั บ ผิิ ดช อบต่่ อ สัั ง คมอย่่ า งยั่่� ง ยืืนในทุุ ก มิิ ติิ ทั้้� ง ด้้ า น
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม แก่่คู่่�ค้้าในห่่วงโซ่่อุุปทาน พร้้อมส่่ง
เสริิ ม การจัั ดซื้้� อ จัั ดจ้้ า งสีีเขีียวหรืือการจัั ดซื้้� อ จัั ดจ้้ า งที่่� คำำ�นึึ งถึึงด้้ า น
สิ่่�งแวดล้้อม (Green Procurement) นอกเหนืือจากคุุณภาพ ราคา และ
การจััดส่่งตรงตามเวลาตามหลัักเกณฑ์์การจััดซื้้�อจััดจ้้างทั่่�วไป เพื่่�อ
เป็็นการสร้้างคุุณค่า่ ร่่วมแก่่ผู้บ้� ริิโภคและสัังคมในฐานะผู้้�นำำ�ภาคเอกชน
ในการผลิิตน้ำำ��ประปาภายในประเทศ
ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�แผนสำำ�รองและเพิ่่�มความเข้้มงวดในการ
จััดส่่งสิินค้้าก่่อนรัับสิินค้้า และมองหาช่่องทางการจััดส่่งสิินค้้าที่่�ไม่่ส่่ง
ผลกระทบต่่อกระบวนการผลิิต รวมทั้้�งจััดหาแหล่่งสิินค้้าทดแทนใหม่่
หากเกิิ ด ภาวะวิิ ก ฤตส่่ ง ผลให้้ คู่่�ค้้ า รายเดิิ ม ไม่่ ส ามารถจัั ดส่่ ง สิิ น ค้้ า
ดัังกล่่าวได้้
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญในการคััดกรองคู่่�ค้้ารายใหม่่โดยการเน้้นถึึง
คุุ ณ ภาพงานและการส่่ ง มอบสิิ น ค้้ า รวมถึึงการทบทวนมาตรการ
คุุณสมบััติขิ องคู่่�ค้้าในด้้านต่่างๆ อาทิิเช่่น การบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
มาใช้้ในการประเมิินคู่่�ค้้าและทบทวนผลการดำำ�เนิินงานตลอดทั้้�งปีีของ
คู่่�ค้้ารายนั้้�นๆ เพิ่่�มมากขึ้้�น
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บริิษััทฯ จััดหลัักสููตรฝึึกอบรมและทบทวนทัักษะความรู้้�ของเจ้้าหน้้าที่่�
จััดหาวิิศวกรรม เจ้้าหน้้าที่่�คลัังสิินค้้า ร่่วมกัับคู่่�ค้้าในการพััฒนาทัักษะ
ด้้านต่่างๆ เพิ่่�มมากขึ้้�น รวมถึึงการตรวจรัับสิินค้้าและลงบัันทึึกข้้อมููล
ในระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ซึ่่�งเป็็นเครื่่�องมืือที่่�
ช่่วยวางแผนและจััดการฐานข้้อมููลขององค์์กรให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนด
ในปีี 2563 มีีการประชุุมกัับคู่่�ค้้าแบบออนไลน์์และงดกิิจกรรมเยี่่�ยมชม
คู่่�ค้้า เพื่่�อให้้สอดคล้้องตามสถานการณ์์ป้้องกัันการแพร่่ระบาดจาก
COVID-19 แต่่เน้้นให้้คู่่�ค้้าจััดส่่งผู้้�ชำำ�นาญงานมาฝึึกอบรมที่่�บริิษััทฯ
แทน โดยมีีการจััดหลักั สููตรฝึึกอบรมที่่เ� กี่่ย� วข้้อง จำำ�นวน 4 หลัักสููตร ดัังนี้้�
1. การตรวจประเมิินการจััดการพลัังงานภายในองค์์กร
2. การสร้้างจิิตสำำ�นึึกการอนุุรัักษ์์พลัังงานและแนวทาง
การประหยััดพลัังงานภายในอาคารโรงงาน
3. การใช้้งานและบำำ�รุุงรัักษาระบบ PLC (Programmable Logic
Control)
4. การติิดตั้้�งและการตั้้�งค่่าในการเขีียนโปรแกรม SCADA
(Supervisory Control And Data Acquisition)

ผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2563
ผลลััพธ์์ตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน
(ร้้อยละ)

ได้้รัับสิินค้้าทัันตามที่่�ได้้ตกลงกัับผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย หรืือรัับสิินค้้าตามวัันที่่�ระบุุใน
ใบสั่่�งซื้้�อได้้ทัันเวลา

ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 90

96

ควบคุุมปริิมาณการสำำ�รองสารส้้มน้ำำ�� (สารเคมีี) ให้้อยู่่�ใน
ค่่าสููงสุุด (Max) และต่ำำ��สุุด (Min) ตามที่่�กำำ�หนด
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน
•ควบคุมปริมาณสูงสุด (Max)
•ควบคุมปริมาณต�่ำสุด (Min)

633,600 กิิโลกรััม
506,880 กิิโลกรััม

100
100

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี
•ควบคุมปริมาณสูงสุด (Max)
•ควบคุมปริมาณต�่ำสุด (Min)

580,800 กิิโลกรััม
300,800 กิิโลกรััม

100
100

รายการคู่่�ค้้า

ปีี 2562

ปีี 2563

เพิ่่�ม/ลด (ร้้อยละ)

คู่่�ค้้าทั้้�งหมด

1,036 ราย

1,125 ราย

เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 8.59

คู่่�ค้้าทั่่�วไป
คู่่�ค้้ารายสำำ�คััญ

774 ราย
262 ราย

954 ราย
171 ราย

เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 23.25
ลดลง ร้้อยละ 34.73

คู่่�ค้้าภายในประเทศ
คู่่�ค้้าต่่างประเทศ

1,036 ราย
0 ราย

1,125 ราย
0 ราย

เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 8.59
ไม่่มีี

คู่่�ค้้ารายเก่่า
คู่่�ค้้ารายใหม่่

929 ราย
107 ราย

1,036 ราย
89 ราย

เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 11.52
ลดลง ร้้อยละ 16.82

391 ราย
157 ราย

438 ราย
176 ราย

เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 12.02
เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 12.10

488 ราย

511 ราย

เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 4.71

ปีี 2562

ปีี 2563

เพิ่่�ม/ลด (ร้้อยละ)

100,412,916.40 บาท

102,589,855 บาท

เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 2.17

การประเมิินคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญด้้าน ESG

15 ราย

20 ราย

เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 33.33

ข้้อพิิพาทฟ้้องร้้องระหว่่างบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยกัับคู่่�ค้้า
หรืือคู่่�สััญญา

0 ครั้้�ง

0 ครั้้�ง

เท่่าเดิิม ร้้อยละ 100

คู่่�ค้้าภายในประเทศ
•กรุงเทพมหานคร
•พื้นที่ตั้งธุรกิจ (นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี
พระนครศรีีอยุุธยา ระยอง และชลบุุรีี)
•พื้นที่อื่นๆ
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านอื่่�นๆ
ค่่าใช้้จ่่ายในการจััดซื้้�อสารเคมีี
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ความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้าและบริิการ
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการผลิิตสิินค้้าและบริิการให้้ได้้คุุณภาพตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนดก่่อนจะส่่งมอบแก่่ลููกค้้า เพื่่�อตอบสนอง
ความคาดหวัังและสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดแก่่ลููกค้้า บริิษััทฯ มีีการบริิหารจััดการความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าทั้้�งเชิิงรุุกและเชิิงรัับ รวมถึึงการสร้้าง
ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปาในฐานะลููกค้้าของลููกค้้าให้้ได้้รัับความพึึงพอใจสููงสุุดเช่่นเดีียวกััน โดยแบ่่งผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปาออกเป็็น 3 กลุ่่�ม ได้้แก่่
ผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปาภาคอุุตสาหกรรม ผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปาภาคพาณิิชยกรรม และผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปาภาคครััวเรืือน

การประปาสวนภูมิภาค (กปภ./ลูกคา)

ผูใชน้ำประปา

นโยบายการดำำ�เนิินงาน
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้าและบริิการ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าน้ำำ��ประปาที่่�ส่่งมอบแก่่ลููกค้้ามีี “คุุณภาพ
เพีียงพอ และต่่อเนื่่�อง” บริิษััทฯ จึึงมีีความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินงานตามมาตรฐานที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาซื้้�อขายน้ำำ��ประปา โดยกำำ�หนดเป็็นนโยบาย
ด้้านคุุณภาพสิินค้้าและบริิการไว้้ดัังนี้้�

+

+

คุุณภาพ
1. 	ด้้านคุุณภาพและความสะอาด
เป็็นไปตามมาตรฐาน มอก. 257
เล่่ม 1-2521 ร้้อยละ

100

เพีียงพอ

ต่่อเนื่่�อง

2. 	ด้้านความเพีียงพอ โดยการมีี
แรงดัันน้ำำ�� ประปาบริิเวณจุุดซื้้อ� ขาย
ให้้แก่่ลููกค้้า ไม่่น้้อยกว่่า 27 เมตรน้ำำ��
	ร้้อยละ

100

3. 	ด้้านความต่่อเนื่่�องในการจ่่าย
	น้ำำ�� ประปา ร้้อยละ

99.97

เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน ปีี 2563
ความพึึงพอใจของลููกค้้า
ลููกค้้ามีีความพึึงพอใจต่่อการให้้บริิการ
ของบริิษััทฯ ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ

90

50
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ปริิมาณการจ่่ายน้ำำ�� ประปา
บริิษััท ทีีทีีดัับบลิิว จำำ�กััด (มหาชน)
ปริิมาณการจ่่ายน้ำำ��ประปา ไม่่น้้อยกว่่า

168.36
ล้้านลููกบาศก์์เมตร

บริิษััท ประปาปทุุมธานีี จำำ�กััด
ปริิมาณการจ่่ายน้ำำ��ประปา ไม่่น้้อยกว่่า

149.74
ล้้านลููกบาศก์์เมตร

การบริิหารความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า
1. การจััดหลัักสููตรฝึึกอบรมแก่่ลููกค้้า
1.1 อบรมเชิิงปฏิิบััติิการหลัักสููตรการใช้้เครื่่�องวััดและบัันทึึกอััตราการ
ไหลของเหลวในเส้้นท่่อแบบ Portable Ultrasonic Flow Meter
ชนิิด Clamp On และมอบเครื่่�องวััดและบัันทึึกอััตราการไหล
ของเหลวในเส้้นท่่อ
1.2 อบรมเชิิงปฏิิบััติิการหลัักสููตรการใช้้งานฐานข้้อมููลภููมิิสารสนเทศ
(GIS)

2.2 การสื่่�อสารภายนอก
บริิษัทั ฯ ทำำ�การสื่่อ� สารข้้อมููลข่่าวสารด้้านคุุณภาพน้ำำ��ประปาบนเว็็บไซต์์
ของบริิษััทฯ www.ttwplc.com เพื่่�อให้้ลููกค้้าสามารถเข้้าถึึงข้้อมููล
ดัังกล่่าวได้้อย่่างสะดวกและรวดเร็็ว นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังมีีรููปแบบ
การสื่่�อสารภายนอกหลากหลายรููปแบบ อาทิิเช่่น การจััดประชุุมกัับ
ลููกค้้าตามวงรอบที่่�กำำ�หนด การปรึึกษาหารืือทางกลุ่่�มไลน์์ การติิดต่่อ
ทางอีีเมล การประสานงานทางโทรศััพท์์ และการนััดพบปะหารืือแบบ
ไม่่เป็็นทางการ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อตอบสนองความต้้องการและ
สร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดแก่่ลููกค้้า รวมถึึงการบรรลุุเป้้าหมายในการ
ทำำ�งานร่่วมกัันแบบบููรณาการ
3. การสำำ�รวจความพึึงพอใจลููกค้้า
บริิษัทั ฯ ทำำ�การสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าทุุกปีี โดยกำำ�หนดความถี่่�
ในการสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าปีีละ 2 ครั้้ง� ในช่่วงเดืือนมิิถุนุ ายน
และเดืือนธัันวาคมของทุุกปีี โดยนำำ�ผลสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้า
มาวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลและนำำ�เสนอต่่อผู้้บ� ริิหารพิิจารณาการปรัับปรุุงพััฒนา
กระบวนการทำำ�งานเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งานและเพิ่่�มความ
พึึงพอใจแก่่ลููกค้้า

95
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ผลสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้า
พื้้�นที่่�นครปฐม - สมุุทรสาคร ปีี 2561 - 2563
2. การบริิการข่่าวสารข้้อมููล
2.1 การสื่่�อสารภายใน
บริิษััทฯ ทำำ�การสื่่�อสารข้้อมููลความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้าและบริิการ
ภายในด้้ ว ยการจัั ดประชุุม สรุุปผล การดำำ�เนิิน งานตามวงรอบ เพื่่�อ
วิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงานและทบทวนเป้้าหมายที่่ว� างแผนไว้้ อาทิิเช่่น
การประชุุมรายเดืือน Management Committee Meeting (MCM)
การประชุุมรายไตรมาส การประชุุมเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารความเสี่่�ยง และ
การประชุุมคณะกรรมการบริิหาร เพื่่�อติิดตามและรายงานผลการ
ดำำ�เนิินงานแก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้องรัับทราบ
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ผลสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้า
พื้้�นที่่�ปทุุมธานีี - รัังสิิต ปีี 2561 - 2563
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4. การจััดการข้้อร้้องเรีียนของลููกค้้า

6. การบริิหารความเสี่่�ยงจากลููกค้้า

บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการจััดการข้้อร้้องเรีียนของลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ในปีี 2563 ไม่่มีีประเด็็นที่่�ทำำ�ให้้เกิิดข้้อร้้องเรีียนจากลููกค้้าแต่่อย่่างใด
กรณีีที่่� มีีข้้ อ ร้้ อ งเรีียนของลููกค้้ า เกิิ ดขึ้้� น บริิ ษัั ท ฯ มีีกระบวนการรัั บ
ข้้อร้้องเรีียนจากลููกค้้าตามระบบ ISO 9001 โดยดำำ�เนิินการจััดการ
ข้้อร้้องเรีียนตามมาตรการที่่�กำำ�หนดและส่่งหนัังสืือตอบข้้อร้้องเรีียนไป
ยัังลููกค้้า พร้้อมสรุุปข้้อร้้องเรีียนเข้้าสู่่�การประชุุมกัับลููกค้้าต่่อไป

บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการบริิหารความเสี่่�ยงจากลููกค้้าในประเด็็นที่่�ส่่ง
ผลกระทบต่่อปริิมาณการจ่่ายน้ำำ��ประปาไม่่เป็็นไปตามแผนธุุรกิิจของ
บริิษััทฯ ดัังนี้้�

5. การป้้องกัันการแพร่่ระบาดจากสถานการณ์์ COVID-19
แก่่ลููกค้้า
บริิษัทั ฯ ได้้ดำ�ำ เนิินการป้้องกัันการแพร่่ระบาดจากสถานการณ์์ COVID-19
ด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้าและบริิการ ดัังนี้้�
5.1 การปรัั บ แผนและเปลี่่� ย นแปลงรููปแบบการประชุุ ม เป็็ น แบบ
ออนไลน์์ งดการทำำ�กิิจกรรมสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าจนกว่่าสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของ COVID-19 จะดีีขึ้้�น
5.2 มอบอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์แก่่ลููกค้้าและติิดตามสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ในกลุ่่�มของลููกค้้าอย่่างใกล้้ชิิด
5.3	ดููแลรัักษาคุุณภาพน้ำำ��ประปาให้้ได้้ตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนด โดย
การเพิ่่� ม อัั ต ราการเติิ ม คลอรีีนในน้ำำ��ป ระปาเพื่่� อ รัั ก ษาปริิ ม าณ
คลอรีีนอิิสระคงเหลืือมากกว่่า 0.8 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร
5.4	ปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�ขององค์์การอนามััยโลกเกี่่�ยวกัับการฆ่่าเชื้้�อ
โรคในน้ำำ��ประปา ซึ่่�งกำำ�หนดให้้ระบบผลิิตน้ำำ��ประปาเติิมคลอรีีน
ในระดัับความเข้้มข้้นตั้้�งแต่่ 0.5 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตรขึ้้น� ไป และใช้้เวลา
ในการสััมผััสไม่่น้้อยกว่่า 30 นาทีี อย่่างเคร่่งครััด
5.5 การช่่วยเหลืือเยีียวยาแก่่ลููกค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของ COVID-19 โดยการขยายระยะเวลาการชำำ�ระ
หนี้้�แก่่ลููกค้้า

6.1 สนัับสนุุนการเพิ่่�มยอดขายน้ำำ��ประปาของลููกค้้าไปยัังพื้้�นที่่ศั� กั ยภาพ
หรืือพื้้�นที่่�ขยายเขตบริิการในพื้้�นที่่�ให้้บริิการตามสััญญาฯ ในพื้้�นที่่�
นครปฐม - สมุุทรสาคร และพื้้�นที่่�ปทุุมธานีี - รัังสิิต
6.2 	ติิดตามความเคลื่่�อนไหวของผู้้�ผลิิตน้ำำ��ประปารายอื่่�น ทั้้�งภาครััฐ
และภาคเอกชนที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อปริิมาณการจ่่ายน้ำำ��ประปา
ของบริิษััทฯ ทั้้�งในปััจจุุบัันและในอนาคต
6.3	ติิดตามการบริิหารจััดการน้ำำ��สููญเสีียในพื้้�นที่่ใ� ห้้บริิการของบริิษัทั ฯ
6.4	ติิดตามและวิิเคราะห์์ความผิิดปกติิของปริิมาณการจ่่ายน้ำำ��ประปา
ของบริิษััทฯ
7.	กิิจกรรมส่่งเสริิมการใช้้น้ำำ�� ประปา
7.1 โครงการ Drive Thru ให้้กับั การประปาส่่วนภููมิิภาคสาขาสมุุทรสาคร
บริิเวณด้้านหน้้าอาคารสำำ�นัักงาน เพื่่�อเป็็นการตอบรัับนโยบาย
ป้้ อ งกัั น ความเสี่่� ย งจากโรคติิ ด ต่่ อ เชื้้� อ ไวรัั ส COVID-19 โดย
ทำำ�การก่่อสร้้างช่่องทาง Drive Thru สำำ�หรับั การชำำ�ระค่่าน้ำำ��ประปา
เพื่่อ� จััดระเบีียบและลดความแออััดภายในสำำ�นักั งานและหลีีกเลี่่ย� ง
การสััมผััส
7.2 โครงการวางท่่อเสริิมแรงดัันบริิเวณซอยเหลืืองสละถึึงกระทุ่่�มแบน
เฟส 2 บริิษัทั ฯ ได้้ร่ว่ มกัับการประปาส่่วนภููมิิภาคสาขาสมุุทรสาคร
ทำำ�การศึึกษาโครงการรัับโอนผู้้ใ� ช้้น้ำำ��ประปาของเทศบาลเมืืองไร่่ขิงิ
อำำ�เภอสามพราน จัังหวััดนครปฐม พบว่่า ยัังมีีชุุมชนที่่ใ� ช้้น้ำำ��บาดาล
จากเทศบาลเมืืองไร่่ขิิง จำำ�นวน 3,328 ครััวเรืือน ซึ่่�งประสบปััญหา
ด้้ า นคุุ ณ ภาพน้ำำ�� ไม่่ ผ่่ า นเกณฑ์์ ม าตรฐานของกรมอนามัั ย ซึ่่� ง
โครงการดัั ง กล่่ า ว เป็็ น การเพิ่่� ม โอกาสการจ่่ า ยน้ำำ��ป ระปาของ
บริิษััทฯ การสนัับสนุุนนโยบายภาครััฐให้้ประชาชนได้้มีีน้ำำ��อุุปโภค
บริิโภคที่่�สะอาด และส่่งเสริิมด้้านสุุขอนามััยที่่�ดีี ปััจจุุบัันโครงการ
ดัังกล่่าวอยู่่�ระหว่่างการศึึกษาความเป็็นไปได้้ และคาดว่่าจะเริ่่�ม
โครงการได้้ในปีี 2564
		
8. 	กิิจกรรมลููกค้้าสััมพัันธ์์
บริิษััทฯ ได้้จััดกิิจกรรมสััมพัันธ์์แก่่ลููกค้้าเป็็นประจำำ�ทุุกปีีอย่่างต่่อเนื่่�อง
อาทิิ เ ช่่ น มอบทุุ น การศึึกษาแก่่ บุุ ต รธิิ ด าของลููกค้้ า จัั ด งานทำำ�บุุ ญ
สำำ�นัักงานแก่่ลููกค้้าทุุกสาขา จััดประชุุมนอกสถานที่่� และกิิจกรรมอื่่�นๆ
เพื่่อ� เป็็นขวััญกำำ�ลังั ใจและสนัับสนุุนการทำำ�งานแก่่ลููกค้้าให้้มีีประสิิทธิภิ าพ
มากยิ่่�งขึ้้�น
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ผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2563
ผลลััพธ์์ตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน

ร้้อยละ

ลููกค้้ามีีความพึึงพอใจต่่อการให้้บริิการของบริิษััทฯ

ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 90

ร้้อยละ 96

106.67

บริิษััท ทีีทีีดัับบลิิว จำำ�กััด (มหาชน)
ปริิมาณการจ่่ายน้ำำ��ประปา

ไม่่น้้อยกว่่า 168.36
ล้้านลููกบาศก์์เมตร

165.85
ล้้านลููกบาศก์์เมตร

98.40

บริิษััท ประปาปทุุมธานีี จำำ�กััด
ปริิมาณการจ่่ายน้ำำ��ประปา

ไม่่น้้อยกว่่า 149.74
ล้้านลููกบาศก์์เมตร

153.12
ล้้านลููกบาศก์์เมตร

102.28

มีี “ลููกค้้า” มีี “ทีีทีีดัับบลิิว”
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นวััตกรรมและเทคโนโลยีี
ปััจจุุบัันนวััตกรรมมีีความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�งต่่อการพััฒนาและการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันและสร้้างความ
ยั่่� ง ยืืนให้้ กัั บ องค์์ ก ร บริิ ษัั ท ฯ เล็็ ง เห็็ น ความสำำ�คัั ญ ของการพัั ฒ นา
นวััตกรรมทางธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับคุุณค่า่ องค์์กร (Corporate Values)
พร้้อมทั้้�งจััดทำำ�โครงการไคเซ็็น (Kaizen) และปรัับปรุุงสภาพการทำำ�งาน
เพื่่�อส่่งเสริิมบรรยากาศการเรีียนรู้้�และการสร้้างสรรค์์นวััตกรรมทั้้�ง
ในด้้ า นการพัั ฒ นากระบวนการ สนัับสนุุน การวิิจััย และสนัับสนุุน
เทคโนโลยีีและเครื่่�องมืือในการทำำ�งาน

นโยบายการดำำ�เนิินงาน
1. คุุณค่่าองค์์กร (Corporate Values)
ดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้บรรลุุวิสัิ ยั ทััศน์์และพัันธกิิจบนพื้้�นฐานของความพึึงพอใจ
และผลประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ด้้วยการ
• พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
• ท�ำงานเชิงรุกด้วยความคิดริเริม่ (Proactive & Initiative)
• ท�ำงานเป็นทีม (Teamwork)
2.	นโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
การส่่งเสริิมนวััตกรรมของบริิษััทฯ ระบุุไว้้ในนโยบายการพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืน ข้้อ 6 “ส่่งเสริิมให้้เกิิดการพััฒนาและสร้้างนวััตกรรมทางธุุรกิิจ
และสัังคม”

การดำำ�เนิินงานด้้านนวััตกรรม
และเทคโนโลยีี
1. 	ด้้านเทคโนโลยีี
บริิษััทฯ ได้้นำำ�เทคโนโลยีีการผลิิตน้ำำ��ประปาที่่�ทัันสมััยที่่�สุุดและเป็็น
มาตรฐานที่่�ได้้รัับการยอมรัับในระดัับสากล โดยการนำำ�เทคโนโลยีี
“เมมเบรน” มาใช้้ในกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาที่่�โรงผลิิตน้ำำ��ประปา
กระทุ่่�มแบน จัั ง หวััด สมุุทรสาคร ซึ่่� ง ใช้้ ร ะบบการกรองแบบ Ultra
Filtration (UF) และใช้้เทคโนโลยีี “เมมเบรน” (Membrane) ในการ
กรองแยกของแข็็งแขวนลอยหรืือของแข็็งละลายออกจากของเหลว โดย
การสููบอััดน้ำำ��ดิิบผ่่านเยื่่�อเมมเบรนที่่�มีีช่่องเปิิด (Pore Size) ขนาดเล็็ก
มากเพีียง 0.01 ไมครอน ซึ่ง่� สามารถขจััดสิ่่ง� ปนเปื้้�อน เชื้้อ� โรค ไวรััส และ
แบคทีีเรีียได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ส่่งผลให้้ได้้น้ำำ��ประปาที่่�มีีคุุณภาพ
สะอาด และปลอดภััยกว่่าเดิิม รวมทั้้�งยัังสามารถลดการใช้้สารเคมีีใน
กระบวนการผลิิตได้้อีีกด้้วย ซึ่่�งเมมเบรนนัับเป็็นเทคโนโลยีีมาตรฐาน
ระดัับโลกเช่่นเดีียวกัับที่่�ใช้้ในสหรััฐอเมริิกา สิิงคโปร์์ และสหภาพยุุโรป
นัั บ ได้้ ว่่ า โรงผลิิ ตน้ำำ��ป ระปากระทุ่่�มแบนเป็็ น โรงผลิิ ตน้ำำ��ป ระปา
เชิิงพาณิิชย์์ขนาดใหญ่่ที่่�สุุดในประเทศไทยที่่�เลืือกใช้้การกรองแบบ
Ultra Filtration (UF) ซึ่่�งสามารถตอบสนองความต้้องการใช้้น้ำำ��ประปา
ของภาคอุุ ต สาหกรรม พาณิิ ช ยกรรม และครัั ว เรืือนได้้ อ ย่่ า งเต็็ ม
ประสิิทธิิภาพ

2. ด้้านนวััตกรรม
บริิษััทฯ ได้้คิิดค้้นนวััตกรรมโดยออกแบบกระบวนการผลิิตให้้ประกอบด้้วยเทคโนโลยีีแบบ Conventional ร่่วมกัับเทคโนโลยีีเมมเบรนแบบ Ultra
Filltration (UF) จึึงกลายเป็็น “เทคโนโลยีีแบบ Hybrid” ที่่�โรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน ซึ่่�งเป็็นโรงผลิิตน้ำำ��ประปาเชิิงพาณิิชย์์ที่่�มีีขนาดใหญ่่ที่่�สุุด
ในประเทศไทยและเป็็นโรงผลิิตน้ำำ��ประปาเพีียงแห่่งเดีียวที่่�เลืือกใช้้การกรองแบบ Hybrid โดยเลืือกใช้้เทคโนโลยีีแบบ Conventional ร่่วมกัันกัับ
เทคโนโลยีีเมมเบรนแบบ UF บริิษััทฯ ตั้้�งโรงผลิิตน้ำำ��ประปา
ใกล้้กับั พื้้�นที่่บ� ริิการที่่มีีผู้
� ใ�้ ช้้น้ำ�ห
ำ� นาแน่่นในอำำ�เภอกระทุ่่�มแบน
จัังหวััดสมุุทรสาคร ซึ่่ง� สามารถลดค่่าพลัังงานไฟฟ้้าจากการ
ลดระยะทางสููบส่่งน้ำำ�� ประมาณ 40 กิิโลเมตรและลดค่่า
สารเคมีีในกระบวนการผลิิตได้้ด้ว้ ย บริิษัทั ฯ สามารถบริิหาร
จัั ด การกัั บ คุุ ณ ภาพน้ำำ��ดิิ บ ที่่� ผัั น ผวนตามฤดููกาล และ
ตอบสนองความต้้องการใช้้น้ำำ��ประปาที่่�มีีปริิมาณสููงขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยยัังคงควบคุุมค่่าใช้้จ่า่ ยในกระบวนการผลิิต
ให้้อยู่่�ในระดัับต่ำำ�� รวมถึึงรองรัับความต้้องการใช้้น้ำำ��ประปา
ทั้้�งภาคครััวเรืือน ภาคพาณิิชยกรรม และภาคอุุตสาหกรรม
ได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ
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การบริิหารจััดการนวััตกรรม
และเทคโนโลยีี
1.	ส่่งเสริิมการฝึึกอบรมทั้้�งภายในและภายนอกแก่่พนัักงาน เพื่่�อ
พัั ฒ นาองค์์ ค วามรู้้� ข องพนัั ก งาน ตลอดจนการแลกเปลี่่� ย น
ประสบการณ์์ร่ว่ มกัันระหว่่างหน่่วยงานผ่่านโครงการ Kaizen หรืือ
โครงการ Exchange Program ที่่�ให้้พนัักงานระดัับปฏิิบััติิการ
ได้้รับั การอบรมให้้ความรู้้แ� ละเยี่่ย� มชมการทำำ�งานระหว่่างหน่่วยงาน
เพื่่�อพััฒนาทัักษะความรู้้�และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน
2. 	จััดประกวดโครงการ Kaizen โดยการประชาสััมพัันธ์์ให้้พนัักงาน
ทุุกระดัับชั้้�นเข้้าร่่วมกิิจกรรม ซึ่่�งพนัักงานสามารถพััฒนาแนวคิิด
ในการจััดทำำ�นวััตกรรมและนำำ�เสนอผลงานได้้ทั้้ง� แบบคนเดีียวและ
แบบกลุ่่�ม เมื่่�อปีี 2563 มีีผลงาน Kaizen ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการคิิดค้้น
ของพนัักงาน ปีี 2563 จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 363 เรื่่�อง

4. 	จััดตั้้�งชุุด “คณะกรรมการ Kaizen” เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่
พนัักงานในการคิิดค้้นนวััตกรรมต่่างๆ ภายในองค์์กร นอกเหนืือ
จากผู้้�บัังคัับบััญชาที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�ในระดัับเบื้้�องต้้นแก่่พนัักงาน
5. 	มีีการสื่่อ� สารอย่่างเปิิดเผยภายในองค์์กรเกี่่ย� วกัับผลงานที่่พ� นัักงาน
คิิดค้้นขึ้้�นมา เพื่่�อเป็็นการถ่่ายทอดและเผยแพร่่องค์์ความรู้้�แก่่
พนัักงานให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
6. ให้้ความสำำ�คััญในการพััฒนาทัักษะพนัักงาน โดยไม่่ยึึดติิดกัับ
ผลสำำ�เร็็จของนวััตกรรม แม้้ผลงานนั้้�นจะไม่่ได้้รัับรางวััลจากการ
ประกวดทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร
7. 	มีีการจััดเก็็บข้้อมููลของพนัักงานทุุกคนที่่ไ� ด้้นำำ�เสนอเข้้ามาอย่่างเป็็น
ระบบ และนำำ�ผลงานที่่ไ� ด้้มีีการทดลองสรุุปผลแล้้วมาใช้้จริิงในการ
ทำำ�งาน

3. 	จััดให้้มีีการนำำ�เสนอผลงานของตััวเองต่่อพนัักงานและผู้้�บริิหาร
รัับฟััง เมื่่�อมีีผลงานใดที่่�สามารถนำำ�มาใช้้ในการปรัับปรุุงพััฒนา
กระบวนการทำำ�งานได้้จริิงและมีีการทดสอบผลแล้้ว บริิษัทั ฯ จะนำำ�
ผลงานนั้้�นมาใช้้จริิงในการทำำ�งาน

ตััวอย่่างโครงการไคเซ็็น (Kaizen)
1. โครงการ ตะกอนไหลลื่่�น
การเดิินระบบเครื่่�องรีีดตะกอนไม่่สามารถเพิ่่�มปริิมาณ Flow Sludge
Belt Press ได้้ เนื่่�องจากท่่อส่่งลำำ�เลีียงตะกอนจาก Mixing Tank ไป
ยััง Belt Press ไม่่มีีความลาดเอีียดลงสู่่�ผ้้า Belt และมัักมีีตะกอนอุุด
ตัันในเส้้นท่่อ ส่่งผลให้้การระบายตะกอนออกไม่่ทััน และตะกอนล้้น
ออกจาก Mixing Tank
จึึงได้้ทำำ�การปรัับปรุุงโดยการออกแบบรางรัับตะกอนจาก Mixing tank
ให้้มีีความลาดเอีียงและปรัับปรุุงเป็็นรางเปิิดแทนแบบท่่อ ส่่งผลให้้
เพิ่่�มปริิมาณตะกอนที่่�เข้้าสู่่�ระบบ Belt Press
และลดการทำำ�ความสะอาดพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงาน
เนื่่�องจากมีีตะกอนล้้นออกจาก Mixing tank
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ตารางเปรีียบเทีียบผลการดำำ�เนิินงานก่่อน-หลััง
รายการ
ปริิมาณตะกอนที่่�รองรัับได้้
ลดการทำำ�ความสะอาดพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงาน
ลดต้้นทุุนการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า

ก่่อน

หลััง

เพิ่่�มขึ้้�น/ลดลง (ร้้อยละ)

5 ลููกบาศก์์เมตรต่่อชั่่�วโมง

15 ลููกบาศก์์เมตรต่่อชั่่�วโมง

เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 200

3 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์

ไม่่มีี

ลดลง ร้้อยละ 100

70,954 บาทต่่อเดืือน

23,651 บาทต่่อเดืือน

ลดลง ร้้อยละ 66.67

2. โครงการ อุุปกรณ์์ฉีีดตะกอนลอย
โรงผลิิตน้ำำ��ปััจจุุบัันเป็็นโรงผลิิตน้ำำ��ประปาระบบเปิิด ส่่งผลให้้ฝุ่่�นละอองที่่�ปลิิวในอากาศตกสะสม
บริิเวณหน้้าผิิวน้ำำ��ของถัังกรองทราย (Sand Filter Tank) และทำำ�ให้้เกิิดคราบสะสมที่่�ผนัังของ
ถัังกรองทราย การทำำ�ความสะอาดของพนัักงานแต่่ละครั้้�งจะต้้องใช้้สายฉีีดน้ำำ��และก้้มต่ำำ�� ซึ่่�งยาก
ต่่อการทำำ�ความสะอาด ใช้้เวลานาน และอาจก่่อให้้เกิิดอัันตรายระหว่่างการปฏิิบััติิงานได้้ จึึงได้้
ทำำ�การปรัับปรุุงโดยการประดิิษฐ์์อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้สำำ�หรัับการฉีีดตะกอนและคราบสะสมที่่�ผนัังของ
ถัังกรองทราย ส่่งผลให้้ลดจำำ�นวนผู้้�ปฏิิบััติิงานลงได้้ ลดความเสี่่�ยงในการปฏิิบััติิงาน และลด
ระยะเวลาในการปฏิิบััติิงานลงได้้

ตารางเปรีียบเทีียบผลการดำำ�เนิินงานก่่อน-หลััง
รายการ
ระยะเวลาในการทำำ�ความสะอาด
จำำ�นวนผู้้�ปฏิิบััติิงาน
ความเสี่่�ยงในการทำำ�งานจากศรีีษะกระแทก
หรืือตกลงไปในถัังกรองทราย
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ก่่อน

หลััง

เพิ่่�มขึ้้�น/ลดลง (ร้้อยละ)

30 นาทีี

10 นาทีี

ลดลง ร้้อยละ 200

2 คน

1 คน

ลดลง ร้้อยละ 50

ระดัับสููง

ระดัับต่ำำ��

ลดลง ร้้อยละ 70

สงเสร�ม
คุณภาพช�ว�ตที่ดี
การดููแลพนัักงานและพััฒนาบุุคลากร
ความสำำ�คััญของพนัักงาน
บริิษััทฯ ถืือว่่าพนัักงานเป็็นผู้้�ขัับเคลื่่�อนองค์์กรไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ บริิษััทฯ จึึงได้้วางแผนกำำ�ลัังคนให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ทาง
ธุุรกิิจ โดยพััฒนาพนัักงานที่่�มีีความสามารถและมีีศัักยภาพ รวมทั้้�งการสรรหาและคััดเลืือกบุุคลากรจากภายนอกเข้้ามา
ร่่วมงานกัับบริิษััทฯ โดยพิิจารณาจากผู้้�ที่่�เป็็นทั้้�ง “คนดีีและคนเก่่ง” โดยยึึดหลัักจริิยธรรมไม่่มีีการเลืือกปฏิิบััติิทั้้�งในเรื่่�อง
เชื้้�อชาติิ ศาสนา สีีผิวิ เพศ หรืือความบกพร่่องทางด้้านร่่างกาย โดยจะพิิจารณาถึึงความเหมาะสมในด้้านความรู้้� ความสามารถ
และความประพฤติิเป็็นสำำ�คััญ ซึ่่�งการว่่าจ้้างงานดัังกล่่าวจะต้้องเป็็นไปโดยชอบด้้วยกฎหมายและได้้กำำ�หนดเป้้าหมายการดููแล
พนัักงานและพััฒนาบุุคลากรหลัักๆ ไว้้ดัังนี้้�

1

กำำ�ลัังคนที่่�มีศัี กั ยภาพเพีียงพอ
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

2

มีีระบบการว่่าจ้้าง การบริิหาร
ผลการปฏิิบััติิงานและ
ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นธรรม

3

เป็็นองค์์กรชั้้�นนำำ�ที่่�คนรุ่่�นใหม่่
ประสงค์์ร่่วมงานด้้วย
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แนวทางการดำำ�เนิินงาน

1

บริิหารและพััฒนาบุุคลากร
ให้้มีีความรู้้�ความสามารถ
อย่่างทั่่�วถึึงและสม่ำำ��เสมอ

2

ผลตอบแทนและสวััสดิิการ
ที่่�เป็็นธรรมและเทีียบเคีียง
กัับบริิษััทชั้้�นนำำ�ทั่่�วไป

3

ปฏิิบััติิตามกฎหมายและ
ข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับพนัักงานอย่่างเคร่่งครััด

4

สภาพแวดล้้อมสถานที่่�
ทำำ�งานมีีความปลอดภััย
ตามหลัักอาชีีวอนามััย
และเอื้้�อต่่อการทำำ�งาน

5

แต่่งตั้้�งโยกย้้าย ให้้รางวััล
และการลงโทษพนัักงาน
ด้้วยความเสมอภาค สุุจริิตใจ
เที่่�ยงธรรม และตั้้�งอยู่่�บน
พื้้�นฐานของความรู้้�
ความสามารถ และความ
เหมาะสมของพนัักงาน

6

รัับฟัังข้้อคิิดเห็็นและ
ข้้อเสนอแนะ อยู่่�บนพื้้�นฐาน
ความรู้้�ทางวิิชาชีีพของ
พนัักงาน

7

ปฏิิบััติิต่่อพนัักงานด้้วย
ความเคารพต่่อความเป็็น
ปััจเจกบุุคคลและศัักดิ์์�ศรีี
ความเป็็นมนุุษย์์

8

หลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�ที่่�
ไม่่เป็็นธรรมที่่�ส่่งผลกระทบ
ต่่อความมั่่�นคงในหน้้าที่่�
การงานของพนัักงานหรืือ
คุุกคามหรืือสร้้างความ
กดดัันต่่อสภาพจิิตใจของ
พนัักงาน

9

พนัักงานสามารถร้้องเรีียน
ในกรณีีที่่�ไม่่ได้้รัับความ
เป็็นธรรมตามระบบและ
กระบวนการที่่�กำำ�หนด

เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน ปีี 2563
1.	อััตราการจ้้างงานสำำ�เร็็จ
ตามแผนไม่่น้้อยกว่่า
	ร้้อยละ

2.	อััตราการลาออกของ
	พนัักงานไม่่เกิินร้้อยละ

80

4
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3.	ผลการประเมิินผล
ความพึึงพอใจของ
	พนัักงานที่่�มีีต่่อ
การทำำ�งานไม่่น้้อยกว่่า
	ร้้อยละ

80

4. จััดฝึึกอบรมตามแผน
อบรมด้้านความ
ปลอดภััยของบริิษััทฯ
	ร้้อยละ

100

การจ้้างงานและการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อประเด็็นด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�อาจส่่งผลกระทบในการดำำ�เนิินธุุรกิิจตลอดห่่วงโซ่่
คุุณค่่าที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย บริิษััทฯ จึึงได้้กำำ�หนดนโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและ
ด้้านแรงงานตามหลัักการปฏิิบััติิตามข้้อตกลงสหประชาชาติิ (UN Global Compact) ปฏิิญญาสากลว่่าด้้วย
สิิทธิิมนุุษยชน (Universal Declaration of Human Rights : UDHR) หลัักการชี้้�แนะว่่าด้้วยธุุรกิิจและสิิทธิิ
มนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights :
UNGP) มาเป็็นแนวทางและกรอบการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�
เคารพสิิทธิมิ นุุษยชน โดยกำำ�หนดแนวทางปฏิิบัติั ไิ ว้้ให้้กับั คณะกรรมการ ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงานได้้ยึึดถืือปฏิิบัติั ิ
พร้้อมเผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ตามเว็็บลิิงก์์ http://www.ttwplc.com/storage/about/policy/
policy-human.pdf โดยบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดเป้้าหมายการดำำ�เนิินงานการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน ดัังนี้้�

1

องค์์กรต้้นแบบด้้านการเคารพ
สิิทธิิมนุุษยชน โดยการ
สนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้เกิิด
ขึ้้�นในห่่วงโซ่่คุุณค่่าทางธุุรกิิจ

2

ไม่่มีีการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ทั้้�งภายในและภายนอก
บริิษััทฯ

บริิษััทฯ ได้้ขยายความรัับผิิดชอบ
การดำำ�เนิินงานด้้านสิิทธิมิ นุุษยชน
ไปยัังคู่่�ค้้า โดยใช้้เครื่่อ� งมืือประเมิิน
จรรยาบรรณคู่่�ค้้าเพื่่อ� พััฒนาธุุรกิิจ
อย่่างยั่่�งยืืน (Supplier Code of
Conduct : SCOC) ในหมวดการ
ปฏิิ บัั ติิ ด้้ า นแรงงานและสิิ ทธิิ
มนุุ ษ ยชน ความปลอดภัั ย และ
อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม
จากการประเมิินความเสี่่�ยงด้้าน
สิิทธิมิ นุุษยชนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััทฯ พบว่่าไม่่มีีการระบุุ
ความเสี่่� ย งด้้ า นสิิ ทธิิ ม นุุ ษ ยชน
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนด
แนวทางการป้้ อ งกัั น และลด
ผลกระทบจากความเสี่่� ย งด้้ า น
สิิทธิิมนุุษยชน ดัังนี้้�

1.	สิิทธิิมนุุษยชนพนัักงาน
ประเด็็นความเสี่่�ยง
ความปลอดภััย
และอาชีีวอนามััย
ในการทำำ�งาน

ผลกระทบ

แนวทางการป้้องกัันและลดผลกระทบจากความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

• สิทธิในคุณภาพชีวิต
ที่่�ดีี
• สิทธิในการท�ำงาน

ด้้านความปลอดภััย
• จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการท�ำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย การใช้
อุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล และการสร้้างจิิตสำ�นึึ
ำ กด้้านสิ่่�งแวดล้้อม, ผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน
ในที่่�อัับอากาศ, ทบทวนการทำำ�งานเกี่่�ยวกัับปั้้�นจั่่�น เป็็นต้้น
• ฝึกซ้อม ทบทวน และท�ำการปฏิบัติงานกับคลอรีนอย่างปลอดภัยและการใช้
อุุปกรณ์์ระงัับเหตุุคลอรีีนรั่่�วไหล (Emergency Kit-B)
• จัดท�ำแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุคลอรีนรั่วไหลรุนแรง
• จัดหาอุปกรณ์ป้องกันไอระเหยและการรั่วไหลของคลอรีน
ด้้านอาชีีวอนามััย
• จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปีส�ำหรับพนักงานทุกระดับ
• เพิ่มการตรวจสุขภาพรายการพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงและผู้ที่มีอายุ
35 ปีีขึ้้�นไป
• เพิ่มการท�ำประกันภัยหมู่จากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ส�ำหรับพนักงาน
ทุุกระดัับ

ผลกระทบ

แนวทางการป้้องกัันและลดผลกระทบจากความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

2.	สิิทธิิมนุุษยชนลููกค้้า
ประเด็็นความเสี่่�ยง
ความปลอดภััย
และอาชีีวอนามััย
ในการทำำ�งาน

• สิทธิในคุณภาพชีวิต
ที่่�ดีี

ด้้านการสื่่�อสารและความปลอดภััย
• มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน
• มีกระบวนการคัดกรองคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจตามที่กฎหมายก�ำหนด
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ประเด็็นความเสี่่�ยง
การคุ้้�มครองสิิทธิิ
และข้้อมููลส่่วนบุุคคล

ผลกระทบ
• สิทธใิ นความเท่าเทียม
กัันตามกฎหมาย
• สิทธิที่จะได้รับ
การคุ้้�มครองตาม
กฎหมาย
• สิทธิความเป็นส่วนตัว

แนวทางการป้้องกัันและลดผลกระทบจากความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ด้้านการคุ้้�มครองสิิทธิิของลููกค้้า
• มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า
• รับประกันความเสียหายจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า
ตามข้้อตกลงที่่�กำำ�หนด
ด้้านข้้อมููลส่่วนบุุคคล
• มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและไม่เผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม

3.	สิิทธิิมนุุษยชนชุุมชน
ประเด็็นความเสี่่�ยง

ผลกระทบ

สิ่่�งแวดล้้อมและความ
• สิทธิที่จะได้รับ
ปลอดภััยในการดำำ�รงชีีวิิต
การคุ้้�มครองตาม
จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
กฎหมาย
บริิษััทฯ
• เสรีภาพที่แสดงออก
• สิทธิในคุณภาพชีวิต
ที่่�ดีี

แนวทางการป้้องกัันและลดผลกระทบจากความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
• ด�ำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 14001
• ด�ำเนินการก�ำจัดของเสีย (ตะกอน) ตามข้อก�ำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
อย่่างเคร่่งครััด
• ความร่วมมือปกป้องดูแลแหล่งน�้ำธรรมชาติ
ด้้านความปลอดภััย
• สื่อสารล่วงหน้าก่อนซ่อมบ�ำรุงท่อน�้ำประปา
• ส�ำรวจความต้องการและเปิดช่องทางร้องทุกข์
• ก�ำหนดมาตรการเยียวยาหากได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

4.	สิิทธิิมนุุษยชนผู้้รั� ับเหมา
ประเด็็นความเสี่่�ยง
ความปลอดภััย

ผลกระทบ
• สิทธิที่จะได้รับ
การคุ้้�มครองตาม
กฎหมาย
• สิทธิในคุณภาพชีวิต
ที่่�ดีี

แนวทางการป้้องกัันและลดผลกระทบจากความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
• ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำำ�งาน รวมถึึงนโยบายด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยของบริิษััทฯ
• ฝึกอบรมและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�ำงาน
• จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลพื้นฐานและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตาม
ความเสี่่�ยงของงาน

การเจรจาต่่อรอง
บริิษััทฯ เปิิดโอกาสให้้มีีการสื่่�อสารระหว่่างผู้้�บริิหารและพนัักงานในการเจรจาสวััสดิิการและสิิทธิิประโยชน์์ของพนัักงานกัับบริิษััทฯ ผ่่านคณะ
กรรมการสวััสดิิการและฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลและธุุรการ โดยประชุุมหารืือกัับผู้้บ� ริิหารอย่่างสม่ำำ�� เสมอ ซึ่ง่� แสดงถึึงการสนัับสนุุนสิิทธิใิ นการทำำ�งานตาม
ปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิมิ นุุษยชน(UNGP) เพื่่อ� พััฒนาสวััสดิิการและสิิทธิปิ ระโยชน์์ของพนัักงานร่่วมกัับผู้้แ� ทนฝ่่ายบริิหารบริิษัทั ฯ ส่่งผลให้้พนัักงาน
ได้้รัับสวััสดิิการตรงตามความต้้องการและความคาดหวัังอย่่างเหมาะสม
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ จััดให้้มีีช่่องทางการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนในด้้านสิิทธิิมนุุษยชน และประเด็็นที่่�ผิิดข้้อกฎหมาย จรรยาบรรณ ทั้้�งจาก
พนัักงานและผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย และมีีกลไกในการคุ้้�มครองพนัักงานและผู้้แ� จ้้งเบาะแส โดยจััดทำำ�ฐานระบบข้้อมููลความลัับ ซึ่่ง� สามารถเข้้าถึึงข้้อมููล
ได้้เฉพาะผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และมีีการตั้้�งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่่�งเป็็นผู้้�แทนจากส่่วนงานที่่�ไม่่มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในข้้อร้้องเรีียนดัังกล่่าว เพื่่�อพิิจารณา
สอบสวนดำำ�เนิินการตามกฎระเบีียบของบริิษััทฯ และแจ้้งผลกลัับไปยัังผู้้�แจ้้งข้้อมููล โดยมีีช่่องทางการรัับข้้อร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแส ดัังนี้้�
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การส่่งเสริิมความผููกพัันในที่่�ทำำ�งาน
บริิษััทฯ จะประสบความสำำ�เร็็จก้้าวสู่่�การเป็็นองค์์กรระดัับประเทศได้้นั้้�น ส่่วนหนึ่่�งย่่อมมาจากบุุคลากรที่่�มีี
ความผููกพัันทุ่่�มเทกัับการทำำ�งาน โดยผ่่านการดููแลบุุคลากรขององค์์กรตั้้�งแต่่แรกเข้้าจนถึึงวัันเกษีียณอายุุ
การทำำ�งาน บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�นโยบายด้้านสวััสดิิการพนัักงานไปยัังบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม โดยจััดให้้มีี
สวััสดิิการที่่�มากกว่่ากฎหมายกำำ�หนด อาทิิเช่่น การจััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ โดยการจ่่ายเงิินสมทบของ
บริิษัทั ฯ ในอััตราที่่เ� หมาะสมตามอายุุการทำำ�งานระหว่่างร้้อยละ 5 - 10 การดููแลให้้มีีการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
การรัักษาพยาบาลฟรีีตามโครงการประกัันสุุขภาพ การดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน โดยกำำ�หนด
เป็็นนโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยและสุุขอนามััยในที่่�ทำำ�งาน การจััดพาหนะแก่่พนัักงาน
ระหว่่างการปฏิิบััติิงานและจััดรถประจำำ�ตำำ�แหน่่งแก่่ผู้้�บริิหาร วััตถุุประสงค์์เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการ
เดิินทางและความคล่่องตััวในการปฏิิบััติิงานของพนัักงานทุุกระดัับตามความเหมาะสม
ในปีี 2563 เป็็นปีีที่่�มีีการแพร่่ระบาดเชื้้�อไวรััส COVID-19 บริิษััทฯ มีีความห่่วงใยในเรื่่�องสุุขภาพของพนัักงาน
จึึงได้้มีีมาตรการในการดููแลป้้องกััน โดยการสนัับสนุุนให้้มีีการแจกหน้้ากากอนามััย หน้้ากากผ้้า แอลกอฮอล์์
เจล วััดอุุณหภููมิิก่่อนเข้้าสถานที่่�ทำำ�งาน จััดแบ่่งโซนพื้้�นที่่�ทำำ�งาน พ่่นฆ่่าเชื้้�อในสถานที่่�ทำำ�งานทุุกเดืือน และ
แจกอุุปกรณ์์ให้้พนัักงานไว้้ใช้้เมื่่�อต้้องไปปฏิิบััติิงานภายนอกสถานที่่� รวมถึึงแจกกล่่องอาหารให้้กัับพนัักงาน
เพื่่�อนำำ�ไปใช้้บรรจุุอาหาร เพื่่�อสุุขอนามััยที่่�ดีีและเป็็นไปตามมาตรการรััฐบาลในการเว้้นระยะห่่างในสัังคม
(Social Distancing) และการทำำ�ประกัันภััยจาก COVID-19 ให้้กัับพนัักงานทุุกคน
นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังส่่งเสริิมกิิจกรรมที่่เ� ป็็นประโยชน์์แก่่พนัักงานหลากหลาย อาทิิเช่่น การจััดตั้้ง� ชมรมเดิินวิ่่ง� ชมรมแบดมิินตััน และชมรมฟุุตบอล
บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การสำำ�รวจความคิิดเห็็นด้้านความพึึงพอใจในการทำำ�งาน (Employee Satisfaction Survey) การประเมิินระดัับความผููกพัันที่่�มีีต่่อ
องค์์กร (Employee Engagement Survey) รวมถึึงการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานในการบริิหารจััดการดููแลสวััสดิิการ อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
ผ่่านคณะกรรมการความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย ในปีี 2563 ผลการสำำ�รวจความผููกพัันพนัักงานต่่อองค์์กรอยู่่�ที่ร้่� อ้ ยละ 78 จากจำำ�นวนพนัักงาน
ที่่�ตอบแบบสำำ�รวจ จำำ�นวน 305 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 98 ของ
พนัักงานที่่�มีีสิิทธิิกรอกแบบสำำ�รวจฯทั้้�งหมด (พนัักงานที่่�
มีีอายุุงานตั้้�งแต่่ 6 เดืือนเป็็นต้้นไป) โดยผลการสำำ�รวจสููงขึ้้น�
กว่่าปีีที่่�ผ่่านมา อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯจะนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้จาก
ผลสำำ� รวจไปพัั ฒ นาปรัั บ ปรุุ ง แผนการดำำ� เนิิ น งานดููแล
พนัักงานในปีี 2564 ต่่อไป
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การส่่งเสริิมการออมและการลงทุุน
บริิษััทฯ ได้้เข้้าร่่วมโครงการสร้้างดััชนีีความพร้้อมเพื่่�อการเกษีียณ
(Retirement Readiness Index) สำำ�หรับั พนัักงาน ของคณะพาณิิชยศาสตร์์
และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย เพื่่�อให้้พนัักงานได้้ทราบถึึง
ความพร้้อมของตนในการเกษีียณอายุุการทำำ�งาน พร้้อมรัับฟัังความรู้้�
เกี่่�ยวกัับการออมการลงทุุนเพื่่�อเกษีียณอายุุ ซึ่่�งดััชนีีความพร้้อมเพื่่�อ
การเกษีียณเป็็นเครื่่�องมืือและบรรทััดฐานในการวััดความพร้้อมในการ
เข้้ า สู่่�การเกษีียณอายุุ แ ละสร้้า งความตระหนััก ถึึงความสำำ�คััญของ
การออม การวางแผนทางการเงิินให้้กับั พนัักงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
และยัังเป็็นดััชนีีที่่�มุ่่�งเน้้นการประเมิินความพร้้อมในการเกษีียณแบบ
องค์์รวม โดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััยทั้้�งด้้านการเงิินและปััจจััยด้้านสุุขภาพ
พลานามััยและความเป็็นอยู่่�เข้้าไปด้้วย

บริิษััทฯ ส่่งเสริิมและพััฒนาศัักยภาพผู้้�บริิหารและพนัักงานให้้สามารถ
ปฏิิบัติั งิ านอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ โดยสามารถตอบสนองต่่อกลยุุทธ์แ์ ละ
เป้้าหมายของบริิษััทฯ อย่่างมีีประสิิทธิิผลสููงสุุด บริิษััทฯ จึึงได้้มีีการจััด
ทำำ�กรอบการพััฒนาบุุคลากรตามแต่่ละสายงานอย่่างเหมาะสม ซึ่่�งได้้
แสดงข้้อมููลไว้้ตามแผนผัังดัังนี้้�

ระดัับองค์์กร

1. วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture
Program)
2. การบริหารจัดการ (Management
Program)
3. ภาวะผู้น�ำ (Leadership/Supervisor
Program)

ระดัับบุุคคล

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

การพััฒนาบุุคลากร

บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญในการพััฒนาบุุคลากรในแง่่ทัักษะวิิชาชีีพ
โดยมุ่่�งเน้้นและให้้ความสำำ�คััญในการพััฒนาทัักษะความเป็็นมืืออาชีีพ
ในสาขาเฉพาะด้้าน (Functional and Technical Competency) ผ่่าน
ศููนย์์ ก ารเรีียนรู้้� (Learning Center) ในสายงานผลิิ ตน้ำำ��ป ระปา
ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ธุุรกิิจ เพื่่�อรองรัับการพััฒนาทัักษะบุุคลากรเชิิงลึึกใน
ธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ อย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงการพััฒนาความเป็็น
ผู้้�นำำ� ให้้ กัั บ ผู้้� บ ริิ ห ารและพนัั ก งานในแต่่ ล ะพื้้� น ที่่� ธุุ ร กิิ จ ให้้ มีี ความรู้้�
ความสามารถในการบริิหารจััดการในสายงานที่่�รัับผิิดชอบมากยิ่่�งขึ้้�น

ระดัับพื้้�นฐาน

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

ในปีี 2563 จำำ�นวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรม จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 3,177 ชั่่�วโมง
โดยมีีอััตราส่่วนลดลงจากปีี 2562 ร้้อยละ 29.40 เนื่่�องจากในปีี 2563
มีีการแพร่่ระบาดเชื้้�อโรคจากสถานการณ์์ COVID-19 บริิษััทฯ จึึงได้้
จััดให้้มีีการฝึึกอบรมเฉพาะหลัักสููตรที่่�สำำ�คััญและมีีความจำำ�เป็็นต่่อ
การทำำ�งาน โดยทำำ�การฝึึกอบรมในสถานที่่�ปฏิิบััติิงานเป็็นส่่วนใหญ่่

ผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2563
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน

ปีี 2562

ปีี 2563

เพิ่่�ม/ลด (ร้้อยละ)

อััตราการจ้้างงานสำำ�เร็็จตามแผนไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 80

ร้้อยละ 80

ร้้อยละ 92

เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 15

อััตราการลาออกของพนัักงานไม่่เกิินร้้อยละ 4

ร้้อยละ 0.37

ร้้อยละ 0.18

ลดลง ร้้อยละ 45.95

ผลการประเมิินผลความพึึงพอใจของพนัักงานที่่�มีีต่่อ
การทำำ�งานไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 80

ร้้อยละ 75

ร้้อยละ 78

เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 4

จััดฝึึกอบรมตามแผนอบรมด้้านความปลอดภััยของบริิษััทฯ
ร้้อยละ 100

ร้้อยละ 100

ร้้อยละ 100

เท่่าเดิิม ร้้อยละ 100
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พนัักงาน คืือ ทรััพยากรที่่�มีีค่่าขององค์์กร
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อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย ถืือเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�สุุดต่่อการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ประกอบด้้วย พนัักงาน
ผู้้�รัับเหมา ลููกค้้า คู่่�ค้้า และชุุมชน บริิษััทฯ จึึงกำำ�หนดนโยบายคุุณภาพ
สิ่่�งแวดล้้อม อาชีีวอนามััย และความปลอดภััย พร้้อมเผยแพร่่ไว้้บน
เว็็บไซต์์ตามเว็็บลิิงก์์ https://www.ttwplc.com/storage/about/policy/
policy-environment.pdf โดยกำำ�หนดให้้พนัักงานและผู้้เ� กี่่ย� วข้้องมีีหน้้าที่่�
รัับผิิดชอบทั้้�งต่่อตััวเองและผู้้�ร่่วมงานตามกฎหมายและมาตรฐาน
ที่่�กำำ�หนด นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้ปฏิิบััติิงานด้้านความปลอดภััยตาม
มาตฐานสากล ISO 14001

เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน ปีี 2563
1.	จำำ�นวนครั้้�งของการบาดเจ็็บ
และเจ็็บป่่วยจากการ
	ทำำ�งาน (Injury & Illness
Free Operation) เป็็น

2.	ฝึึกซ้้อมทบทวนตาม
แผนฉุุกเฉิินอย่่างน้้อย
ปีีละ (ครั้้�ง)

0

1

กลยุุทธ์์ด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

1

สร้้างมาตรฐาน
ด้้านอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััย
แก่่พนัักงานทุุกระดัับ

2

การดำำ�เนิินงานด้้านอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััย
บริิ ษัั ท ฯ แต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการความปลอดภัั ย อาชีีวอนามัั ย และ
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน เพื่่อ� ทำำ�หน้า้ ที่่พิ� จิ ารณานโยบาย แผนการ
ดำำ�เนิินงาน และแผนการฝึึกอบรมด้้านความปลอดภััยในการทํํางาน
เพื่่�อป้้องกัันและลดการเกิิดอุุบััติิเหตุุการประสบอัันตรายการเจ็็บป่่วย
หรืือการเกิิดเหตุุเดืือดร้้อนรํําคาญอัันเนื่่�องจากการทํํางานหรืือความ
ไม่่ปลอดภััยในการทํํางาน รายงานและเสนอแนะมาตรการหรืือแนวทาง
ปรัับปรุุงแก้้ไขให้้ถููกต้้องตามกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วกัับความปลอดภััยในการ
ทํํางานและมาตรฐานความปลอดภััยในการทํํางานต่่อผู้้�บริิหาร เพื่่�อ
ความปลอดภัั ย ในการทํํางานของพนัั ก งาน ผู้้�รัั บ เหมาและบุุ ค คล
ภายนอกที่่�เข้้ามาปฏิิบััติิงานหรืือเข้้ามาใช้้บริิการในบริิษััทฯ รวมถึึง
การทำำ�หน้้าที่่�สํํารวจการปฏิิบััติิการด้้านความปลอดภััยในการทํํางาน
ตรวจสอบสถิิติกิ ารประสบอัันตราย วางระบบการรายงานสภาพการทํํางาน
ที่่�ไม่่ปลอดภััยให้้เป็็นหน้้าที่่�ของพนัักงานทุุกคนทุุกระดัับต้้องปฏิิบััติิ
บริิ ษัั ท ฯ ใช้้ หลัั ก การด้้ า นความปลอดภัั ย เป็็ น เกณฑ์์ ใ ห้้ ผู้้� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ถืือปฏิิ บัั ติิ อ ย่่ า งเคร่่ ง ครัั ด นอกเหนืือจากการปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎหมาย
ที่่�กำำ�หนด บริิษััทฯ ยัังได้้กำำ�หนดกรอบการดำำ�เนิินงานความปลอดภััย
อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานเป็็นบทบััญญััติิที่่�เป็็น
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เพิ่่�มศัักยภาพและ
ความตระหนัักเรื่่�อง
ความปลอดภััย
ในการทำำ�งาน

3

ปฏิิบััติิตามกฎหมาย
และข้้อบัังคัับต่่างๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพนัักงาน
อย่่างเคร่่งครััด

ลายลัั ก ษณ์์ อัั ก ษร ตลอดจนนำำ� มาตรฐานสากลมาปฏิิ บัั ติิ ใ ช้้ ใ น
ด้้านจรรยาบรรณของบริิษัทั ฯ ซึ่ง่� ได้้กำ�ห
ำ นดเป็็นบรรทััดฐานการดำำ�เนิินงาน
และกำำ�ห นดแนวทางสู่่�ความเป็็ น เลิิ ศ ในการดำำ� เนิิ น งานครอบคลุุ ม
หลัักปฏิิบััติิด้้านความปลอดภััยฯ มีีสาระสำำ�คััญสรุุปไว้้ดัังนี้้�
1. 	ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งาน
1.1	จััดทำำ�ข้อ้ กำำ�หนดและมาตรฐานการทำำ�งานที่่มีี� มาตรการไม่่น้อ้ ยกว่่า
กฎหมายกำำ�หนดและมาตรฐานสากล ซึ่่�งพนัักงานจะต้้องศึึกษา
และปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย นโยบาย ข้้อกำำ�หนด มาตรฐานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
อย่่างเคร่่งครััด
1.2 บริิหารจััดการความปลอดภััยเกี่่ย� วกัับการตรวจสอบกฎหมายใหม่่
และทบทวนสถานะกฎหมายเดิิม เพื่่�อปฏิิบััติิงานให้้สอดคล้้องกัับ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่างๆ ทบทวนมาตรการควบคุุมดููแลงาน
ด้้านความปลอดภััย (ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ คู่่�มืือ) ทบทวนแผนฉุุกเฉิิน
ให้้มีีประสิิทธิิภาพสอดคล้้องกัับการปฏิิบััติิงานจริิง ทบทวนและ
จัั ดทำำ� แผนงานความปลอดภัั ย ประจำำ� ปีี และจัั ดทำำ� รายงาน
ด้้านความปลอดภััยส่่งหน่่วยงานราชการ

2. การขออนุุญาตทำำ�งานที่่�มีีความเสี่่�ยงและการทำำ�งาน
ผู้้�รัับเหมา

1.3	ตรวจสอบด้้านความปลอดภััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
อาทิิเช่่น ตรวจสอบเครื่่�องจัักร เครื่่�องมืือและระบบไฟฟ้้า ตรวจ
รัับรองความปลอดภััยของปั้้�นจั่่�น (ตรวจสอบเครนโดยหน่่วยงาน
ภายนอก) ตรวจสอบสภาพความปลอดภััยของรถยนต์์ เครื่่�องจัักร
ชนิิดเคลื่่�อนที่่� รถยก รถบรรทุุกดิิน ขออนุุญาตทำำ�งานตามลัักษณะ
งานที่่�กำำ�หนดไว้้ การตรวจสอบพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงาน ป้้าย เครื่่�องหมาย
สััญลัักษณ์์ด้้านความปลอดภััยต่่างๆ ตรวจสอบการซ่่อมบำำ�รุุง
ระบบป้้ อ งกัั น การระงัั บ อัั ค คีีภัั ย ตรวจสอบการจัั ด เก็็ บ การรัั บ
วััตถุุไวไฟและสารเคมีี ตรวจวััดสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
ตรวจวััดความเข้้มของแสงสว่่างทั้้�งกลางวัันและกลางคืืน ตรวจวััด
ความดัังของเสีียงและความร้้อนในพื้้�นที่่�ทำำ�งาน ตรวจวััดปริิมาณ
ฝุ่่�นและสารเคมีีในบรรยากาศ
1.4	จััดหาวััสดุุอุปุ กรณ์์ด้า้ นความปลอดภััย เช่่น อุุปกรณ์์เตืือนอัันตราย
ป้้าย เครื่่�องหมาย การทาสีีและสััญลัักษณ์์เตืือนอัันตรายต่่างๆ
การจััดหาอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันอัันตรายส่่วนบุุคคล หมวกเซฟตี้้� รองเท้้า
เซฟตี้้� อุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันอัันตรายส่่วนบุุคคลอื่่น� ๆ ตามลัักษณะงานที่่�
ขออนุุญาตทำำ�งานไว้้ การจััดหาอุุปกรณ์์แจ้้งเหตุุฉุุกเฉิิน อุุปกรณ์์
ระงัับเหตุุฉุุกเฉิิน และการสอบเทีียบอุุปกรณ์์เครื่่�องวััดก๊๊าซต่่างๆ
ในการทำำ�งาน
1.5 ควบคุุ ม และป้้ อ งกัั น ความสููญเสีียในรููปแบบต่่ า งๆ ที่่� เ กิิ ด จาก
อุุบััติิเหตุุ อััคคีีภััย การเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน ทรััพย์์สิินสููญหาย
หรืือเสีียหาย การละเมิิดระบบรัักษาความปลอดภััย การทำำ�งาน
ไม่่ ถูู กวิิ ธีี และความผิิ ด พลาดต่่ า งๆ การจัั ด สภาพแวดล้้ อ ม
การทำำ�งานให้้ปลอดภััย มีีอุุปกรณ์์ความปลอดภััยที่่�เหมาะสมและ
เพีียงพอ รวมถึึงให้้ผู้บ้� ริิหารและพนัักงานมีีหน้้าที่่ร� ายงานอุุบัติั เิ หตุุ
และอุุบััติิการณ์์ต่่างๆ ตามขั้้�นตอนที่่�กำำ�หนดไว้้
1.6	ประชาสััมพัันธ์์และสื่่�อสารสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจและเผยแพร่่
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับนโยบาย กฎระเบีียบ ขั้้�นตอน วิิธีีปฏิิบััติิและข้้อควร
ระวัังด้้านความปลอดภััย แก่่พนัักงาน ผู้้�รัับจ้้าง และผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้อย่่างถููกต้้องไม่่ก่่อให้้เกิิด
อัันตรายต่่อสุุขภาพ ทรััพย์์สิิน และสิ่่�งแวดล้้อม
1.7 การปฏิิบััติิงานใดที่่�ไม่่ปลอดภััยหรืือไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดและ
มาตรฐานความปลอดภััย ให้้หยุุดการปฏิิบััติิงานนั้้�นชั่่�วคราวและ
แจ้้งผู้้ที่� เ่� กี่่ย� วข้้อง ผู้้�บังั คัับบััญชา และหน่่วยงานที่่รั� บั ผิิดชอบทำำ�การ
แก้้ไขต่่อไป

การขออนุุญาตทำำ�งานในเรื่่�องของความปลอดภััยนั้้�นเป็็นเรื่่�องของ
การขออนุุญาตทำำ�งานที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องมีีการตรวจสอบ
ความพร้้ อ มของผู้้�ป ฏิิ บัั ติิ ง าน ความพร้้ อ มของอุุ ป กรณ์์ เครื่่� อ งมืือ
เครื่่�องจัักร รวมถึึงความพร้้อมของสภาพแวดล้้อมต่่างๆ ให้้แน่่ใจว่่า
มีีความพร้้อมและมีีความปลอดภััยเพีียงพอเสีียก่่อน จึึงจะได้้รับั อนุุญาต
ให้้เริ่่�มทำำ�งานนั้้�นๆ ได้้ โดยกำำ�หนดประเภทของใบขออนุุญาต ดัังนี้้�
2.1 ใบขออนุุญาตทำำ�งานทั่่�วไป (General Entry Permit)
สำำ�หรับั การเข้้าปฏิิบัติั งิ านทั่่�วไป เช่่น การทำำ�ความสะอาด การทาสีี และ
หรืืองานอื่่น� ๆ ที่่ไ� ม่่เกี่่ย� วข้้องกัับระบบ หรืือการปิิดระบบทุุกระบบภายใน
ส่่วนโรงผลิิตน้ำำ��ประปา และการทำำ�งานของผู้้�รัับเหมา
2.2 ใบขออนุุญาตทำำ�งานที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดประกายไฟ (Hot Work Permit)
สำำ�หรับั การทำำ�งานที่่ทำ� �ำ ให้้เกิิดประกายไฟ เช่่น งานเชื่่อ� มไฟฟ้้า งานเชื่่อ� มแก๊๊ส
และหรืืองานอื่่น� ๆ ที่่มีีป
� ระกายไฟหรืือเกิิดความร้้อนภายในส่่วนโรงผลิิต
น้ำำ��ประปา
2.3 ใบขออนุุญาตทำำ�งานตััดระบบไฟฟ้้า (Shut Down Electrical
System Permit)
สำำ�หรับั การทำำ�งานที่่ต้� อ้ งตััดระบบไฟฟ้้าทั้้�งที่่เ� ป็็นระบบไฟฟ้้าแรงสููงและ
ระบบไฟฟ้้าแรงต่ำำ��ภายในส่่วนโรงผลิิตน้ำำ��ประปา
2.4 ใบขออนุุญาตทำำ�งานการขุุดเจาะ (Excavation Permit)
สำำ�หรัับการทำำ�งานที่่�ต้้องการขุุดเจาะ โดยใช้้อุุปกรณ์์การขุุดเจาะ เช่่น
จอบ เสีียม และเครื่่�องจัักรหนััก เช่่น รถขุุด หรืือเครื่่�องเจาะภายในส่่วน
โรงผลิิตน้ำำ��ประปา
2.5 ใบขออนุุญาตทำำ�งานตััดแยกระบบ (Mechanical Isolation
Permit)
สำำ�หรัับการทำำ�งานที่่�ต้้องตััดระบบท่่อที่่�มีีแรงดัันรวมถึึงการทดสอบ
การเดิินระบบ และแรงดัันต่่างๆ ภายในส่่วนโรงผลิิตน้ำำ��ประปาทั้้�งที่่เ� ป็็น
ระบบน้ำำ�� ลม และสารเคมีี
2.6 ใบขออนุุญาตเข้้าทำำ�งานในที่่�อัับอากาศ (Confined Space
Entry Permit)
สำำ�หรัับการทำำ�งานที่่�ต้้องเข้้าไปในสถานที่่�อัับอากาศ (ตามกฎกระทรวง
กำำ�หนดมาตรฐานในการบริิหารและการจััดการด้้านความปลอดภััย
อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานในที่่อั� บั อากาศ พ.ศ. 2547)
ภายในส่่วนโรงผลิิตน้ำำ��ประปา
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563

65

3. การประเมิินความเสี่่�ยงและการสืืบสวนเหตุุการณ์์
บริิษัทั ฯ มีีความตระหนัักต่่อความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดจากการปฏิิบัติั งิ านว่่าสามารถเกิิดขึ้น้� ได้้ตลอดเวลา หากไม่่มีีระบบ
บริิหารจััดการและการประเมิินความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ��เสมอ บริิษััทฯ ได้้ประเมิินความเสี่่�ยงด้้านอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััยไว้้ 2 ประเภท ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงจากสารเคมีีรั่่�วไหล ได้้แก่่ คลอรีีน และความเสี่่�ยงจาก
อุุบััติิเหตุุในการทำำ�งาน ซึ่่�งได้้กำำ�หนดแนวทางการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงดัังกล่่าวไว้้ดัังนี้้�

ความเสี่่�ยงด้้านอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััย

วิิธีีการจััดการความเสี่่�ยง

สารเคมีีรั่่�วไหล (คลอรีีน)

ปฏิิบััติิตามคู่่�มืือขั้้�นตอนแผนการปฏิิบััติิงาน และปฏิิบััติิงานตามกฎระเบีียบหรืือข้้อบัังคัับ
ด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยอย่่างเคร่่งครััด ฝึึกอบรมวิิธีีการทำำ�งาน รวมถึึงการฝึึกซ้้อม
ระงัับเหตุุฉุุกเฉิินจากสารเคมีีตามแผนการปฏิิบััติิงาน และประเมิินความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ��เสมอ

อุุบััติิเหตุุในการทำำ�งาน

ปฏิิบััติิตามคู่่�มืือขั้้�นตอนแผนการปฏิิบััติิงาน และปฏิิบััติิงานตามกฎระเบีียบหรืือข้้อบัังคัับ
ด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยอย่่างเคร่่งครััด ฝึึกอบรมวิิธีีการทำำ�งาน รวมถึึงการฝึึกซ้้อมระงัับ
เหตุุฉุุกเฉิินจากอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งานตามแผนการปฏิิบััติิงาน และประเมิินความเสี่่�ยงอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ

4. การบริิการด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของพนัักงานจึึงได้้จััดให้้มีี
การบริิการด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย อาทิิเช่่น การตรวจ
สุุขภาพประจำำ�ปีี การประกัันสุุขภาพ การประกัันชีีวิิต การประกัันภััย
โรค COVID-19 การจััดให้้มีีอุุปกรณ์์ปฐมพยาบาลเบื้้�องต้้น การติิดป้้าย
เตืือนอัั น ตราย รวมถึึงกำำ�ห นดวิิ ธีี การปฏิิ บัั ติิ ง านและกำำ�กัั บ ดููแล
อย่่ า งเคร่่ ง ครัั ด เพื่่� อ ให้้ พ นัั ก งานมีีความปลอดภัั ย ทั้้� ง ด้้ า นชีีวิิ ต และ
ทรัั พ ย์์ สิิ น รวมถึึงการมีีสุุ ข ภาพกายใจที่่� ดีี ในการปฏิิ บัั ติิ ง านอย่่ า งมีี
ความสุุข ส่่งผลให้้พนัักงานมีีขวััญกำำ�ลังั ใจในการปฏิิบัติั งิ านด้้วยความรััก
และความผููกพัันต่่อองค์์กร
5. การมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานด้้านอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััย
การมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานถืือเป็็นยุุทธศาสตร์์สำำ�คััญเพราะเราเชื่่�อ
ว่่าการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานจะสร้้างความมั่่�นใจ ความเชื่่�อถืือต่่อ
องค์์กร ความกระตืือรืือร้้น และความร่่วมมืือ ซึ่่�งจะส่่งผลให้้การทำำ�งาน
บรรลุุวััตถุุประสงค์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ คืือ การบาดเจ็็บและการเจ็็บป่่วยจาก
การทำำ�งาน “เป็็นศููนย์์” (Injury & Illness Free Operation) โดยสร้้าง
ระบบที่่�เอื้้�อต่่อการเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมด้้านความปลอดภััยของ
พนัักงานทุุกคนทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยมีีกิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วมของ
พนัักงานด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยไว้้ดัังนี้้�
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5.1	กิิจกรรมค้้นหาสภาพแวดล้้อม สภาพการณ์์ และพฤติิกรรม
	ที่่�ไม่่ปลอดภััยของพนัักงาน
ตรวจวััดสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานด้้านกายภาพ ได้้แก่่ แสงสว่่าง
ความร้้อน และเสีียง รวมถึึงอัันตรายจากสารเคมีี ได้้แก่่ ไอระเหยของ
สารเคมีีในพื้้�นที่่�ทำำ�งาน และอัันตรายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ได้้แก่่ ไอเสีียจาก
เครื่่�องกำำ�เนิิดไฟฟ้้าและน้ำำ��ทิ้้�งจากห้้องน้ำำ�� เป็็นต้้น ซึ่่�งค่่าที่่�ตรวจวััดได้้
จะต้้องไม่่เกิินมาตรฐานของกระทรวงอุุตสาหกรรม
5.2	กิิจกรรมเจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััย (Safety Man)
โดยมอบหมายให้้ พ นัั ก งานระดัั บ ปฏิิ บัั ติิ ก ารทุุ ก คนทำำ�หน้้ า ที่่� เ ป็็ น
“Safety Man” โดยจะปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นเจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััย 1 คน
ต่่อ 1 สััปดาห์์ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความตระหนัักและ
มีีส่่วนร่่วมในการดููแลด้้านความปลอดภััย โดยการทำำ�หน้้าที่่�ค้้นหาและ
ชี้้� บ่่ ง สภาพการณ์์ แ ละพฤติิ ก รรมการทำำ� งานที่่� ไ ม่่ มีี ความปลอดภัั ย
ประเมิิ น ความเสี่่� ย ง คิิ ดวิิ ธีีป้้ อ งกัั น และควบคุุ ม อัั น ตรายเสนอต่่ อ
คณะกรรมการความปลอดภััยอาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการ
ทำำ�งาน และผู้้บ� ริิหารระดัับสููง เพื่่อ� นำำ�มติิที่ป่� ระชุุมมากำำ�หนดเป็็นแนวทาง
ในการปฏิิบััติิงานด้้านความปลอดภััยต่่อไป กิิจกรรมดัังกล่่าวมุ่่�งเน้้น
ภาวะผู้้�นำำ�ด้้านความปลอดภััยของผู้้�บริิหาร (Safety Role Model) เพื่่�อ
สื่่�อสารนโยบายหรืือกิิจกรรมด้้านความปลอดภััยที่่�สำำ�คััญ การรัับฟััง
ประเด็็นหรืือข้้อเสนอแนะด้้านความปลอดภััยและการมีีส่่วนร่่วมของ
ผู้้�ปฏิิบััติิงานในกิิจกรรมด้้านความปลอดภััย

5.3	กิิจกรรมสัันทนาการ

7. การดููแลพนัักงานด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

ส่่งเสริิมวััฒนธรรมองค์์กร ทััศนคติิ ความเชื่่�อ ค่่านิิยมการทำำ�งานที่่�ถููก
ต้้องชััดเจน ปราศจากความเครีียดจากการทำำ�งาน อาทิิเช่่น การส่่งเสริิม
การออกกำำ�ลังั กาย การจััดตั้้ง� ชมรมกีีฬาเดิินวิ่่ง� แบดมิินตััน ฟุุตบอล และ
ปรัับปรุุงสถานที่่�ทำำ�งานให้้เอื้้�อต่่อการออกกำำ�ลัังกายของพนัักงาน รวม
ถึึงปรัับปรุุงห้้องพัักผ่่อนเพื่่อ� ให้้พนัักงานใช้้ผ่อ่ นคลายระหว่่างการปฏิิบัติั ิ
งาน โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้พนัักงานทุุกคนทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างมีี
ความสุุขและเกิิดความรัักความผููกพัันต่่อองค์์กร

บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความปลอดภััยในการปฏิิบััติิงานและการดููสุุขภาพ
อนามััยของพนัักงานเป็็นอย่่างยิ่่�ง โดยจััดให้้มีีบริิการและดููแลพนัักงาน
ด้้านอาชีีวอามััยและความปลอดภััยเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีีอย่่างต่่อเนื่่อ� ง อาทิิเช่่น
การฝึึกอบรมด้้านความปลอดภััย และการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี เป็็นต้้น

6. การฝึึกอบรมด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
บริิ ษัั ท ฯ ตระหนัั ก ถึึงความสำำ�คัั ญ ของความรู้้� ค วามเข้้ า ใจด้้ า น
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััยของพนัักงานและผู้้�เกี่่�ยวข้้อง จึึงได้้จััด
ให้้ มีี การฝึึ ก อบรมด้้ า นความปลอดภัั ย อย่่ า งสม่ำำ�� เสมอ อาทิิ เ ช่่ น
การปฐมนิิเทศด้้านความปลอดภััยให้้กัับพนัักงานใหม่่หรืือพนัักงาน
ที่่ต้� อ้ งเปลี่่ย� นสถานที่่ทำ� �ำ งานและหน้้าที่่ก� ารทำำ�งานใหม่่ รวมถึึงการฝึึกอบรม
และฝึึกซ้้อมการป้้องกัันและระงัับเหตุุฉุุกเฉิินต่่างๆ
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�แผนการฝึึกอบรมด้้านอาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััยเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี ในปีี 2563 โดยมีีหลัักสููตรการฝึึกอบรม
หลัักๆ ดัังนี้้�
• 	ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
• การอบรมและฝึกซ้อมระงับเหตุคลอรีนรั่วด้วยอุปกรณ์ KIT - B
การบำำ�รุุงรัักษาระบบคลอรีีน และการใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจ SCBA
(Self Contained Breathing Apparatus)
• คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
• ความปลอดภัยในการท�ำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
การใช้้อุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคล และการสร้้างจิิตสำำ�นึึก
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
โดยมีีจำำ�นวนหลัักสููตรฝึึกอบรม จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 11 หลัักสููตร และจำำ�นวน
ชั่่�วโมงการฝึึกอบรมด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย ปีี 2563
จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 1,821.50 ชั่่�วโมง

ผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2563
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน

ปีี 2562

ปีี 2563

เพิ่่�ม/ลด (ร้้อยละ)

จำำ�นวนครั้้�งของการบาดเจ็็บและเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน
(Injury & Illness Free Operation) เป็็น 0

0 ครั้้�ง

0 ครั้้�ง

เท่่าเดิิม ร้้อยละ 100

ฝึึกซ้้อมทบทวนตามแผนฉุุกเฉิินอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง

1 ครั้้�ง

1 ครั้้�ง

เท่่าเดิิม ร้้อยละ 100
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การดููแลสัังคมและชุุมชน
บริิษััทฯ กัับ ชุุมชน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ได้้นำำ�น้ำำ��ดิิบจากแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิมาใช้้ในการผลิิตน้ำำ��ประปา ซึ่่�งน้ำำ��เป็็น
ทรััพยากรธรรมชาติิที่อ่� าจมีีความขาดแคลนในอนาคต และอาจส่่งผลกระทบต่่อการใช้้น้ำำ��ของชุุมชนได้้ บริิษัทั ฯ
มีีความตระหนัักในความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและอนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อมควบคู่่�กัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่ง� ยืืน จึึง
ได้้จัดทำ
ั ำ�โครงการและกิิจกรรมร่่วมกัับชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� สานสััมพัันธ์์ที่ดีีกั
่� บั ชุุมชนรอบข้้างเปรีียบเสมืือน
เพื่่�อนบ้้านที่่�ดีี

เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน ปีี 2563
1.	จำำ�นวนโครงการ
	ด้้านการดููแลสัังคม
และอนุุรัักษ์์ทรััพยากร
ธรรมชาติิและดููแล
	สิ่่�งแวดล้้อมไม่่น้้อยกว่่า

10

2.	จำำ�นวนชุุมชนที่่�ได้้รัับ
ประโยชน์์จากการ
	ดำำ�เนิินงานด้้านการดููแล	
สัังคมและอนุุรัักษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิ
และดููแลสิ่่�งแวดล้้อม
ไม่่น้้อยกว่่า

โครงการ

30

ชุุมชน

3.	จำำ�นวนครั้้�งที่่�ชุุมชน
	ร้้องเรีียนจากผลกระทบ
	ที่่�ได้้รัับจากการดำำ�เนิิน
	ธุุรกิิจของบริิษััทฯ

0

4.	จำำ�นวนรางวััลด้้าน
ความยั่่�งยืืนที่่�ได้้รัับ
	จากหน่่วยงานภายนอก
ไม่่น้้อยกว่่า

1

ครั้้�ง

รางวััล

แนวทางการดำำ�เนิินงาน
บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นในการเป็็นองค์์กรที่่�ขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจและ
โครงสร้้างพื้้�นฐานของประเทศให้้เจริิญก้้าวหน้้าทััดเทีียม
อารยประเทศ ผ่่านการสร้้างระบบสาธารณููปโภคที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานสากลควบคู่่�กัับการรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
ดููแลสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างสมดุุล บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับ
ชุุมชนบริิเวณรอบโรงผลิิตน้ำำ��ประปา โดยสนัับสนุุนและ
พััฒนาโครงการต่่างๆ ครอบคลุุมด้้านการศึึกษา การสร้้าง
อาชีีพ สุุขอนามััยที่่�ดีี ตลอดจนการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของคนในชุุมชน โดยดำำ�เนิินงานด้้าน
สัังคมใน 3 มิิติิ ดัังนี้้�

คุณภาพช�ว�ตที่ดี
ของชุมชน

อนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและ
ดูแลสิ่งแวดลอม

พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
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ลัักษณะการดำำ�เนิินงาน

การพััฒนา
ทรััพยากรมนุุษย์์

• มอบทุนการศึกษาแก่ • มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่บริการครอบคลุมจังหวัด
นครปฐม สมุุทรสาคร และปทุุมธานีี จำำ�นวน 23 โรงเรีียน รวมทั้้�งสิ้้�น
นัักเรีียนในพื้้�นที่่�บริิการ
345 ทุุน ทุุนละ 2,000 บาท แบ่่งเป็็นทุุน “เรีียนดีี” 184 ทุุน
และมหาวิิทยาลััย
และทุุน “เด็็กดีี” 161 ทุุน
• สนับสนุนทุนการศึกษาแก่สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย
มหาวิิทยาลััยมหิิดล
• สนับสนุนการวิจัยทุนวิจัยตะกอนแก่นักศึกษาปริญญาตรี
• สนับสนุนการวิจัย
มหาวิิทยาลััยมหิิดล เรื่่�อง การกำำ�จััดความขุ่่�นในน้ำำ��โดยใช้้โปรตีีน
ตะกอนเพื่่�อพััฒนาเป็็น
สกััดจากเมล็็ดมะรุุมเป็็นสารตกตะกอน
ผลิิตภััณฑ์์
• สนับสนุนตะกอนแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ
สถาบัันเทคโนโลยีีแห่่งเอเชีีย (AIT) เพื่่�อนำำ�ตะกอนไปวิิจััยทดลอง
เพื่่�อเป็็นประโยชน์์ด้้านการศึึกษาของนัักศึึกษาและมหาวิิทยาลััย

• สร้างและปรับปรุง
อาคารสถานที่่�แก่่
โรงเรีียน

การส่่งเสริิม
คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
ของชุุมชน
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• สร้างอาคารเรียนชั้นเดียว 1 หลัง 4 ห้องเรียน พร้อมห้องสุขาแก่
โรงเรีียนวััดราษฎร์์ธรรมาราม จัังหวััดสมุุทรสาคร ปรัับปรุุงอาคาร
เรีียนแก่่โรงเรีียนวััดสุุขวััฒนาราม จัังหวััดนครปฐม และปรัับปรุุง
ห้้องสุุขาแก่่โรงเรีียนวััดบ้้านพร้้าวใน จัังหวััดปทุุมธานีี

• ติดตั้งระบบกรองน�้ำดื่ม • ติดตั้งระบบกรองน�้ำดื่ม RO (Reverse Osmosis) แก่โรงเรียน
วััดราษฎร์์ธรรมาราม จัังหวััดสมุุทรสาคร โรงเรีียนวััดสุุขวััฒนาราม
แก่่โรงเรีียน
จัังหวััดนครปฐม และโรงเรีียนวััดบ้้านพร้้าวใน จัังหวััดปทุุมธานีี
• ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่่งเสริิมความเป็็นอยู่่�
ของโรงเรีียน
• น�้ำดื่มบรรจุขวด
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• ปรับปรุงพื้นที่เกษตรอินทรีย์แก่โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม
จัังหวััดสมุุทรสาคร พร้้อมสนัับสนุุนเครื่่�องเด็็กเล่่น
• ผลิตและแจกจ่ายน�้ำดื่มบรรจุขวด ซึ่งผลิตด้วยระบบ RO
(Reverse Osmosis) ขนาด 350 มิิลลิิลิิตร แก่่กิิจกรรมที่่�เป็็น
สาธารณประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย จำำ�นวน 228,984 ขวด
และสร้้างรายได้้แก่่ชุุมชนที่่�รัับจ้้างผลิิต จำำ�นวน 148,800 บาท

การอนุุรัักษ์์และฟื้้�นฟูู
ทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม

• ปุ๋ยหมักจากตะกอน

• จัดท�ำปุ๋ยหมักจากตะกอนผสมกับขยะสดภายในส�ำนักงานใหญ่
และขยายผลไปยัังโรงเรีียนไทยรััฐวิิทยา 4 จัังหวััดนครปฐม
อััตราส่่วน 1:2 ตามกรรมวิิธีีงานวิิจััยของคณะสิ่่�งแวดล้้อม
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

• กระเบื้องดินเผาจาก
ตะกอน

• ผลิตกระเบื้องดินเผาจากตะกอนผสมกับดินเหนียวเพื่อน�ำไป
ตกแต่่งอาคารเรีียนแก่่โรงเรีียนวััดราษฎร์์ธรรมาราม จัังหวััด
สมุุทรสาคร และโรงเรีียนวััดสุุขวััฒนาราม จัังหวััดนครปฐม
ตามกรรมวิิธีีงานวิิจััยของศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านการจััดการสาร
และของเสีียอัันตราย (ศสอ.) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

• ฝึกอบรม
การอนุุรัักษ์์น้ำำ��
และแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ

• ฝึกอบรมการอนุรักษ์แม่น�้ำท่าจีนแก่ศูนย์เด็กเล็กสัมปทวนที่ตั้งอยู่
ริิมแม่่น้ำำ��ท่่าจีีน จัังหวััดนครปฐม ร่่วมกัับชมรมเรารัักแม่่น้ำำ��ท่่าจีีน
นครปฐม โดยมีีเยาวชนเข้้าร่่วมอบรม 60 คน

• เข้าร่วมโครงการ
Care the Bear

• เข้าร่วมโครงการ Care the Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อลดปริิมาณการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกจากการจััดงานอีีเว้้นท์์ ซึ่่�งสามารถลดปริิมาณ
ก๊๊าซเรืือนกระจกจากการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2563
และงานมอบทุุนการศึึกษาแก่่นัักเรีียนในพื้้�นที่่�บริิการลงได้้
ซึ่่�งสามารถลดปริิมาณคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ จำำ�นวน 1,109.07
kgCO2e เทีียบเท่่าการดููดซัับ CO2/ปีี ของต้้นไม้้ จำำ�นวน 123 ต้้น
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ผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2563
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน

ปีี 2562

ปีี 2563

เพิ่่�ม/ลด (ร้้อยละ)

จำำ�นวนโครงการด้้านการดููแลสัังคมและอนุุรัักษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิและดููแลสิ่่�งแวดล้้อมไม่่น้้อยกว่่า
10 โครงการ

21 โครงการ

20 โครงการ

ลดลง ร้้อยละ 5

จำำ�นวนชุุมชนที่่�ได้้รัับประโยชน์์จากการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการดููแลสัังคมและอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ
และดููแลสิ่่�งแวดล้้อมไม่่น้้อยกว่่า 30 ชุุมชน

60 ชุุมชน

66 ชุุมชน

เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 10

0 ครั้้�ง

0 ครั้้�ง

เท่่าเดิิม ร้้อยละ 100

3 รางวััล

3 รางวััล

เท่่าเดิิม ร้้อยละ 100

จำำ�นวนครั้้�งที่่�ชุุมชนร้้องเรีียนจากผลกระทบที่่�ได้้รัับจาก
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ 0 ครั้้�ง
จำำ�นวนรางวััลด้า้ นความยั่่�งยืืนที่่ไ� ด้้รับั จากหน่่วยงานภายนอก
ไม่่น้้อยกว่่า 1 รางวััล
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“ชุุมชน” คืือ เพื่่�อนบ้้านที่่�ดีีของเรา
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บร�หารจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ไม่่ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อเป็็นการป้้องกััน และควบคุุมผลกระทบ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน บริิษััทฯ จึึงได้้มีีการกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อเป็็นแนวทางให้้บริิษััทในเครืือนำำ�ไป
ปฏิิบััติิได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยวััตถุุประสงค์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมมีีสาระสำำ�คััญกำำ�หนดไว้้ดัังนี้้�

1.

2.

3.

4.

การคััดแยกขยะตรงตาม
ภาชนะที่่�กำำ�หนดไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 98

ไม่่มีีการรั่่�วไหลของ
กากตะกอนออกสู่่�ชุุมชน
ข้้างเคีียง

ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจาก
ชุุมชนภายนอก

ไม่่มีีสารหล่่อลื่่�นหรืือ
สารเคมีีอัันตราย
หกรั่่�วไหล

1 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์

ทุุก 6 เดืือน

1 ครั้้�งต่่อปีี

1 ครั้้�งต่่อเดืือน

5.

6.

7.

ผลการตรวจวััดสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งานหรืือสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นไป
ตามกฎหมาย

มีีข้้อมููลความปลอดภััยของสารเคมีี
SDS (Safety Data Sheet)
ครบทุุกรายการของสารเคมีีที่่� ใช้้

ฝึึกซ้้อมทบทวนตามแผนฉุุกเฉิิน
อย่่างน้้อยปีีละ

1 ครั้้�งต่่อ 6 เดืือน

1 ครั้้�งต่่อ 6 เดืือน

1 ครั้้�งต่่อแผน
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กระบวนการผลิิตสิินค้้าและบริิการ
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
การผลิิตน้ำำ��ประปาแบบไม่่สููญเสีียน้ำำ��
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของคุุณภาพสิินค้้าและบริิการควบคู่่�กัับการคำำ�นึึงถึึงผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััทฯ ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม โดยการบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมด้้วยระบบ ISO 14001 ผนวกกัับการผลิิตน้ำำ��ประปาที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม แบบ Zero Discharge นอกจากนี้้� ได้้นำำ�ตะกอนที่่เ� หลืือจากกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาไปรีีดน้ำำ��ออกและนำำ�น้ำำ��ที่่ไ� ด้้กลัับเข้้าสู่่�กระบวนการ
ผลิิตใหม่่ ซึ่่�งเท่่ากัับว่่าตลอดขั้้�นตอนการผลิิตน้ำำ��ประปาไม่่มีีการปล่่อยน้ำำ��เหลืือทิ้้�งลงสู่่�แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิเลย ส่่งผลให้้มีีการนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้
ในกระบวนการผลิิตใหม่่ในปีี 2563 จำำ�นวน 7,370,081 ลููกบาศก์์เมตร

การบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
นอกเหนืือจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��ประปาให้้กัับการประปาส่่วนภููมิิภาค (กปภ.) ในพื้้�นที่่�บริิการจัังหวััดนครปฐม สมุุทรสาคร และ
ปทุุมธานีี แล้้วนั้้�น บริิษััทฯ ยัังได้้เข้้าไปดำำ�เนิินธุุรกิิจบำำ�บััดน้ำำ��เสีียและปรัับปรุุงคุุณภาพน้ำำ��ในนิิคมอุุตสาหกรรมบางปะอิิน จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� จัังหวััดชลบุุรีี และนิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� จัังหวััดระยอง โดยมีีปริิมาณการปรัับปรุุงคุุณภาพน้ำำ��และผลิิตเป็็น
น้ำำ��ประปา ตั้้�งแต่่ปีี 2559-2563 ดัังนี้้�

ปริิมาณน้ำำ��ประปา
(ลููกบาศก์์เมตร)

ปีี
2559
ปีี
2560
ปีี
2561

การนำำ�เทคโนโลยีีเมมเบรนมาใช้้ใน
กระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปา
บริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการบริิหารจััดการความเสี่่ย� งจากคุุณภาพน้ำำ��ดิบิ ที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ
ลดลงอย่่างต่่อเนื่่�องและอาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ จึึงได้้นำำ�เทคโนโลยีี
เมมเบรนมาใช้้ในกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาที่่โ� รงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน จัังหวััดสมุุทรสาคร
ซึ่่ง� เทคโนโลยีีเมมเบรนมีีคุุณสมบััติใิ นการกรองแยกของแข็็งแขวนลอยสููงกว่่าการกรองทั่่�วไป และ
ยัังสามารถขจััดสิ่่ง� ปนเปื้้�อนที่่เ� ป็็นเชื้้อ� โรค อาทิิเช่่น เชื้้อ� ไวรััสและแบคทีีเรีีย ได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
ส่่งผลให้้คุุณภาพน้ำำ��ประปาที่่�ได้้มีีคุุณภาพที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น รวมถึึงสามารถลดต้้นทุุนการใช้้สารเคมีีใน
กระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาได้้อีีกทางหนึ่่�งด้้วย

ปีี
2562
ปีี
2563

5,058,382
5,322,898
5,227,114
5,424,831
5,091,565
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นอกจากนี้้� เทคโนโลยีีเมมเบรนยัังสามารถตอบสนองความต้้องการใช้้น้ำำ��ประปาของประชาชนในพื้้�นที่่�จัังหวััดสมุุทรสาครที่่�มีีแนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง การนำำ�เทคโนโลยีีเมมเบรนมาใช้้ในการผลิิตน้ำำ��ประปาที่่โ� รงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบนจึึงสามารถตอบโจทย์์ความต้้องการใช้้น้ำำ��ประปา
ของประชาชนและแก้้ไขปััญหาด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมได้้เป็็นอย่่างดีี

การควบคุุมมลพิิษทางอากาศ
แม้้ว่่ากระบวนการทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ ส่่งผลกระทบด้้านมลพิิษทางอากาศค่่อนข้้างน้้อย แต่่บริิษััทฯ ก็็ให้้
ความสำำ�คััญในการควบคุุมการเกิิดมลพิิษทางอากาศไม่่น้้อยกว่่าการดำำ�เนิินงานด้้านอื่่�นๆ เนื่่�องจากปััจจุุบััน
ปััญหาด้้านมลพิิษทางอากาศส่่งผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิิตของคนในชุุมชนและกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมเป็็น
อย่่างมาก ประกอบกัับปััญหาฝุ่่�นละอองขนาด 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่่�ปััจจุุบัันได้้ทวีีความรุุนแรงขึ้้�น
ในประเทศไทย บริิษััทฯ จึึงมีีความตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญในการดููแลและควบคุุมคุุณภาพอากาศที่่�
ปล่่อยสู่่�สิ่่�งแวดล้้อมและมุ่่�งเน้้นระบบบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 โดยจะ
ต้้องไม่่ส่ง่ ผลกระทบต่่อพนัักงาน ผู้้�รับั เหมาที่่ป� ฏิิบัติั งิ านในพื้้�นที่่ข� องบริิษัทั ฯ รวมถึึงชุุมชนและสภาพแวดล้้อม
ที่่�อยู่่�โดยรอบโรงผลิิตน้ำำ��ประปาและพื้้�นที่่�ปฎิิบััติิงานของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้เกิิดการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนและ
สามารถสร้้างสมดุุลด้า้ นเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม บริิษัทั ฯ จึึงได้้กำำ�หนดมาตรการในการควบคุุมมลพิิษ
ทางอากาศไว้้ดัังนี้้�
1. 	กำำ�หนดแผนการตรวจสอบคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น ตรวจฝุ่่�นละอองที่่�ปล่่อยจากปล่่องไอเสีียของ
เครื่่�องกำำ�เนิิดไฟฟ้้าสำำ�รอง
2. 	กำำ�หนดมาตรการและขั้้�นตอนในการตรวจสภาพรถยนต์์จากผู้้�รัับเหมาหรืือบุุคคลภายนอกที่่�จะเข้้าออก
พื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงานของบริิษััทฯ เช่่น ตรวจสอบควัันไอเสีีย และสภาพความพร้้อมใช้้งานต่่างๆ

การบริิหารจััดการน้ำำ��
การนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่
บริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงความเสี่่ย� งด้้านทรััพยากรน้ำำ��เป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าอาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจในอนาคต เนื่่อ� งด้้วยทรััพยากรน้ำำ��เป็็นวััตถุดิุ บิ
หลัักในการผลิิตน้ำำ��ประปา บริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการดููแลอนุุรัักษ์์แหล่่งน้ำำ��และขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานไปสู่่�เป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs) ข้้อที่่� 6 ว่่าด้้วย “การมีีน้ำำ��ใช้้และการบริิหารจััดการน้ำำ��และสุุขาภิิบาลอย่่างยั่่�งยืืนสำำ�หรัับทุุกคน” โดยการส่่งเสริิมและ
สนัับสนุุนการใช้้ทรััพยากรน้ำำ��อย่่างรู้้�คุุณค่่า เพื่่�อลดปััญหาการขาดแคลนน้ำำ��ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต
บริิษััทฯ มีีโรงผลิิตน้ำำ��ประปา จำำ�นวน 3 แห่่ง ได้้แก่่ โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน จัังหวััดนครปฐม โรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน จัังหวััดสมุุทรสาคร
และโรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี จัังหวััดปทุุมธานีี โดยใช้้แหล่่งน้ำำ��ผิิวดิินมาใช้้ในกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปา จำำ�นวน 2 แหล่่ง ได้้แก่่ แม่่น้ำำ��ท่่าจีีน
และแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา
ในปีี 2563 โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลนและโรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบนใช้้น้ำำ��ดิิบจากแม่่น้ำำ��ท่่าจีีน จำำ�นวน 179.75 ล้้านลููกบาศก์์เมตร โรงผลิิต
น้ำำ��ประปาปทุุมธานีีใช้้น้ำำ��ดิิบจากแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา จำำ�นวน 161 ล้้านลููกบาศก์์เมตร ซึ่่�งได้้แสดงปริิมาณการใช้้น้ำำ��จากแหล่่งน้ำำ��ทั้้�ง 2 แหล่่ง ดัังนี้้�
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การใช้้น้ำำ��จากแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ

หน่่วย

2562

2563

เพิ่่�ม/ลด (ร้้อยละ)

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน และโรงผลิิตน้ำำ��ประปา
กระทุ่่�มแบน

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

166.02

179.75

เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 8.27

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

161.48

161.00

ลดลง ร้้อยละ 0.30

327.50

340.75

เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 4.05

รวม

เพื่่�อให้้การใช้้ทรััพยากรน้ำำ��เกิิดความคุ้้�มค่่าอย่่างสููงสุุดและเป็็นไปตาม
เป้้าหมายองค์์กร บริิษัทั ฯ จึึงได้้มีีการออกแบบระบบการผลิิตน้ำำ��ประปา
ให้้มีีการนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ในกระบวนการผลิิตได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
สููงสุุด โดยยึึดหลัักการ Water Discharge Minimization ซึ่่�งจะไม่่ปล่อ่ ย
น้ำำ��ใดๆ ให้้สููญเสีียไม่่ว่า่ จะเป็็นน้ำำ��ที่่แ� ยกออกมาจากระบบกำำ�จัดต
ั ะกอน
หรืือน้ำำ��ที่่�ผ่่านกระบวนการล้้างย้้อนถัังกรองทราย โดยมีีการออกแบบ
ระบบที่่�จะรวบรวมน้ำำ��ตะกอนที่่�เกิิดขึ้้�นจากกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปา
มาทำำ�การแยกน้ำำ��ออกจากตะกอนเพื่่อ� ส่่งกลัับไปยัังระบบผลิิตน้ำำ��ประปา
อีีกครั้้�ง โดยมีีขั้้�นตอนการนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่ ดัังนี้้�
1. 	ถัังควบคุุมสมดุุลตะกอน (Sludge Balancing Tank) ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�
รัับน้ำำ��ตะกอน (Sludge) ที่่�เกิิดจากระบบตกตะกอน (Clarifier)
ตะกอนที่่� ร วบรวมได้้ ภ ายในบ่่ อ จะถููกสููบไปสู่่�ถัั ง เพิ่่� ม ความข้้ น
ตะกอน (Sludge Thickener Tank)

น้ำำ��ประปา เพื่่�อเป็็นการนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่ให้้เกิิดประโยชน์์อย่่าง
สููงสุุด เรีียกว่่า “Recovery Water” ส่่วนตะกอนที่่�ข้้นขึ้้�นจะถููก
สููบผ่่านเครื่่�องสููบตะกอนเข้้าสู่่�ถัังเพิ่่�มความข้้นตะกอน (Sludge
Thickener Tank)
3. ระบบรีีดตะกอน (Sludge Dewatering) เป็็นระบบขั้้�นสุุดท้้าย
ในการรีีดน้ำำ�� ออกจากตะกอน (Sludge) เพื่่� อ ทำำ� ให้้ ต ะกอนมีี
ความแห้้งมากที่่สุ� ดอีี
ุ กทั้้�งเป็็นการนำำ�น้ำำ��ที่่รีีด
� ได้้ (Recovery Water)
กลัับมาผลิิตใหม่่อีีกครั้้�งเช่่นเดีียวกััน

เป้้าหมาย: การนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่
สััดส่่วนของการนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่
ต้้องไม่่น้้อยกว่่า

ร้้อยละ 5

2. 	ถัังปรัับปรุุงน้ำำ��ล้้างย้้อน (Wash Water Tank) ทำำ�หน้้าที่่�รัับน้ำำ��และ
ตะกอนที่่ไ� ด้้จากการล้้างย้้อน (Back Wash) ของระบบกรอง ส่่วนนี้้�
จะมีีน้ำำ��ใสที่่�ถููกแยกออกจากตะกอนจะถููกสููบกลัับเข้้าสู่่�ระบบผลิิต

ของปริิมาณน้ำำ��ทั้้�งหมดที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการผลิิต

ปีี 2563 โรงผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปาบางเลนและโรงผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปากระทุ่่�มแบนมีีการนำำ�น้ำ�ำ� ที่่ผ่� า่ นกระบวนการผลิิตกลัับมาใช้้ใหม่่ จำำ�นวน 3.67 ล้้านลููกบาศก์์เมตร
คิิดเป็็นสััดส่ว่ นร้้อยละ 2.05 เปรีียบเทีียบกัับปริิมาณน้ำำ��ทั้้ง� หมดที่่เ� ข้้าสู่่�กระบวนการผลิิต และโรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีีมีีการนำำ�น้ำำ��ที่่ผ่� า่ นกระบวนการ
ผลิิตกลัับมาใช้้ใหม่่ จำำ�นวน 3.69 ล้้านลููกบาศก์์เมตร คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 2.29 เปรีียบเทีียบปริิมาณน้ำำ��ทั้้�งหมดที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการผลิิต ซึ่่�งได้้
แสดงสััดส่่วนการนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่ของโรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลนและโรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี แสดงดัังนี้้�

สััดส่่วนการนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่

หน่่วย

2562

2563

เพิ่่�ม/ลด (ร้้อยละ)

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน และโรงผลิิตน้ำำ��ประปา
กระทุ่่�มแบน

ร้้อยละ

1.07

2.05

เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 1.43

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี

ร้้อยละ

2.95

2.29

ลดลง ร้้อยละ 0.66
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การจััดการของเสีียและวััสดุุเหลืือใช้้
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการบริิหารจััดการของเสีียจากกระบวนการ
ผลิิตน้ำำ��ประปา โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อบริิหารจััดการของเสีียให้้เกิิด
ประสิิทธิิภาพสููงสุุดและลดค่่าใช้้จ่่ายในการจ้้างหน่่วยงานภายนอกมา
กำำ�จัดั โดยการนำำ�ไปกำำ�จัดด้
ั ว้ ยวิิธีีการที่่เ� หมาะสมหรืือพััฒนาต่่อยอดเป็็น
ผลิิตภััณฑ์์ โดยตะกอน (Sludge) จััดเป็็นของเสีียจากกระบวนการผลิิต
น้ำำ��ประปาประเภทไม่่อัันตราย ซึ่่�งข้้อมููลปริิมาณของเสีียไม่่อัันตราย
ในรายงานนี้้� เ ป็็ น ผลการดำำ� เนิิ น งานจากโรงผลิิ ตน้ำำ��ป ระปาบางเลน
โรงผลิิ ตน้ำำ��ป ระปากระทุ่่�มแบน และโรงผลิิ ตน้ำำ��ป ระปาปทุุ ม ธานีี
ซึ่่�งกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปา ประกอบด้้วย กระบวนการสููบน้ำำ��ดิิบ
กระบวนการเติิมสารเคมีี กระบวนการตกตะกอนกระบวนการกรอง
กระบวนการฆ่่ าเชื้้�อ และกระบวนการสููบส่่ง ซึ่่�งได้้แสดงแผนภาพ
กระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาของบริิษััทฯ ไว้้ดัังนี้้�

อาคารสารเคมี
(Chemical Dosing)

ชองรับน้ำดิบ
(Raw Water Intake)

ถังผสมเร็ว
(Rapid Mixing Tank)

ถังตกตะกอน
(Clarifier Tank)

ตะกอน
(Sludge Cake)

ถังกรองทราย
(Filter)

ระบบกำจัดตะกอน
(Sludge Dewatering)

ระบบสูบจายน้ำประปาสูผู ใชน้ำ
(Water Distribution)

น้ำประปา
(Treated Water)

หากการบริิหารจััดการของเสีียไม่่มีีประสิิทธิิภาพจะส่่งผลให้้ปริิมาณของเสีียเพิ่่�มมากขึ้้�น และอาจส่่งผลให้้เกิิดข้้อร้้องเรีียนจากชุุมชนใกล้้เคีียง
อัันเนื่่�องจากการรั่่�วไหลจากของเสีียนั้้�น บริิษััทฯ ได้้มีีการควบคุุมดููแลและจััดการของเสีียที่่�เกิิดขึ้้�นจากกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาอย่่างเป็็นระบบ
เพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการรั่่�วไหลของตะกอน ดัังแสดงข้้อมููลการบริิหารจััดการของเสีียตามแผนภาพไว้้ดัังนี้้�

ตะกอนจาก
การผลิต
น้ำประปา

กระบวนการ
บำบัดตะกอน

ตะกอน

ผูรับดำเนินการ
ตามทีไ่ ดรบั อนุญาต
รับตะกอนไป
บำบัด

แจงขนสงวัสดุ
ที่ไมอันตราย
(ตะกอน) ออกนอก
บร�เวณโรงงาน

บริิษัทั ฯ ได้้ทำำ�การศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการวิิจัยั ตะกอนเพื่่อ� พััฒนาเป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ โดยมีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่อ� ลดภาระในการกำำ�จัดั ของเสีีย ลดต้้นทุุน
ในกระบวนการผลิิต เพิ่่�มมููลค่่าตะกอน และส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีด้้านการดููแลสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมไว้้ดัังนี้้�
1. บริิษััทฯ ร่่วมกัับศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านการจััดการสารและของเสีียอัันตราย (ศสอ.) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ทำำ�การศึึกษาความเป็็นไปได้้
ในการนำำ�ตะกอนมาพััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์ จากงานวิิจััยนี้้�มีีผลิิตภััณฑ์์ใหม่่เกิิดขึ้้�น 4 ชนิิด ได้้แก่่ 1) สารดููดซัับฟลููออไรด์์ 2) อิิฐบล็็อกประสาน
3) กระเบื้้�องปููพื้้�น และ 4) กระเบื้้�องดิินเผา ปััจจุุบันั ได้้นำ�ผ
ำ ลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่ไ่� ด้้ไปต่่อยอดงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ได้้แก่่ “กระเบื้้�องดิินเผา”
โดยนำำ�ไปใช้้ในการตกแต่่งอาคารเรีียนของโรงเรีียนวััดราษฎร์์ธรรมาราม ตำำ�บลนาโคก อำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร จัังหวััดสมุุทรสาคร และโรงเรีียน
วััดสุขุ วััฒนาราม ตำำ�บลบางระกำำ� อำำ�เภอบางเลน จัังหวััดนครปฐม ภายใต้้โครงการเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิตของนัักเรีียนในโรงเรีียนที่่ด้� อ้ ยโอกาส
ของสำำ�นัักงานพลอากาศเอก ดร. ประจิิน จั่่�นตอง
2. บริิษััทฯ ร่่วมกัับคณะสิ่่�งแวดล้้อม มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ และโครงการศึึกษาวิิจััยและพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมแหลมผัักเบี้้�ยอัันเนื่่�องมาจาก
พระราชดำำ�ริิ ทำำ�การศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการนำำ�ตะกอนมาพััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์ จากงานวิิจััยนี้้�มีีผลิิตภััณฑ์์ใหม่่เกิิดขึ้้�น 3 ชนิิด ได้้แก่่
1) ปุ๋๋�ยหมัักที่่�ใช้้ปลููกกัับข้้าวสุุพรรณบุุรีี 1 และข้้าวโพดฝัักอ่่อน 2) อิิฐมอญ และ 3) เชื้้�อเพลิิงอััดแท่่ง ปััจจุุบัันได้้นำำ�ผลของงานวิิจััย “ปุ๋๋�ยหมััก”
ไปใช้้ประโยชน์์ในกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม โดยจััดทำำ�โครงการปุ๋๋�ยหมัักจากตะกอนผสมกัับขยะสดภายในสำำ�นัักงานใหญ่่ เพื่่�อให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วม
ในการดููแลสิ่่�งแวดล้้อมภายในองค์์กร โดยมีีอััตราส่่วนของตะกอนต่่อขยะสด 1: 2 และนำำ�ไปขยายผลกัับโรงเรีียนในพื้้�นที่่บ� ริิการ ได้้แก่่ โรงเรีียน

78

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563

ไทยรััฐวิิทยา 4 ตำำ�บลบางระกำำ� อำำ�เภอบางเลน จัังหวััดนครปฐม ซึ่ง่� มีีตััวแทนของบริิษัทั ฯ และคณะสิ่่ง� แวดล้้อม
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์เป็็นผู้้�ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ในการจััดทำำ�ปุ๋๋�ยหมัักแก่่โรงเรีียนที่่�ได้้รัับการคััดเลืือก
และทำำ�หน้า้ ที่่เ� ป็็นโรงเรีียนต้้นแบบในการถ่่ายทอดองค์์ความรู้ใ้� นการจััดทำำ�ปุ๋๋ย� หมัักไปยัังโรงเรีียนอื่่น� ๆ ในพื้้�นที่่�
ใกล้้เคีียง
บริิษัทั ฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจไม่่ให้้ส่ง่ ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยการเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชน
และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการดููแลสิ่่�งแวดล้้อม และการเพิ่่�มคุุณค่่าให้้กัับของเสีียจากกระบวนการผลิิต
น้ำำ��ประปา จะเห็็นได้้ว่่าของเสีียที่่�เกิิดจากกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาของบริิษััทฯ จะมีีเพีียงตะกอนที่่�ได้้จาก
กระบวนการตกตะกอนและการล้้างย้้อนถัังกรองทราย ในปีี 2563 โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน และโรงผลิิต
น้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน มีีปริิมาณตะกอนที่่�เกิิดขึ้้�นจากกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปา จำำ�นวน 18,677 ตััน และ
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีีมีีปริิมาณตะกอนที่่�เกิิดขึ้้�นจากกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปา จำำ�นวน 9,909 ตััน
ซึ่่�งได้้แสดงข้้อมููลตามตารางไว้้ดัังนี้้�
ปริิมาณตะกอน

หน่่วย

2562

2563

เพิ่่�ม/ลด (ร้้อยละ)

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน และโรงผลิิตน้ำำ��ประปา
กระทุ่่�มแบน

ตััน

13,683

18,677

เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 36.50

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี

ตััน

11,838

9,909

ลดลง ร้้อยละ 16.30

25,521

28,586

เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 12.01

10

10

รวม
ปริิมาณตะกอนที่่�นำำ�ไปใช้้ในงานวิิจััยเพื่่�อสัังคม

ตััน

เท่่าเดิิม ร้้อยละ 100

การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
และอนุุรัักษ์์พลัังงาน
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ปััญหาเรื่่�องการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศโลกอัันเกิิดจากสภาวะ
เรืือนกระจก ซึ่ง่� ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�รงชีีพของสิ่่�งมีีชีีวิิต ซึ่่ง� เป็็นประเด็็น
ที่่�ทั่่�วโลกให้้ความสนใจ ประเทศไทยได้้เข้้าเป็็นภาคีีกรอบอนุุสััญญา
สหประชาชาติิ ว่่ า ด้้ ว ยการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภููมิิ อ ากาศ (United
Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC)
สมััยที่่� 21 (COP 21) โดยร่่วมกัับนานาประเทศในการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ต่่างๆ เพื่่อ� ให้้สามารถลดระดัับความเข้้มข้้นของปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก
ในชั้้�นบรรยากาศให้้อยู่่�ในระดัับต่ำำ�� (Low Emission) ตลอดจนเพิ่่�ม
ศัักยภาพในการปรัับตััวให้้มีีภููมิิต้้านทานและความสามารถในการ
ฟื้้�นตััวจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Climate-Resilient
Development) ที่่� จ ะทำำ� ให้้ เ กิิ ด การพัั ฒ นาไปสู่่�สัั ง คมเศรษฐกิิ จ
คาร์์บอนต่ำำ�� (Low Carbon Economy) และช่่วยให้้บรรลุุผลสำำ�เร็็จ
ตามเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน (Sustainable Development Goals)

เป้้าหมายบริิษััทฯ:
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
อััตราการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของโรงผลิิต
น้ำำ�ป
� ระปาบางเลน โรงผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปากระทุ่่�มแบน
และโรงผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปาปทุุมธานีี ลดลงไม่่น้้อยกว่่า

ร้้อยละ 0.05

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563
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บริิษััทฯ ใช้้มาตรการในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยคำำ�นึึงถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�อาจส่่ง
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม อาทิิเช่่น ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดจากการใช้้กระแสไฟฟ้้าจากภายนอก
(ทางอ้้อม) ซึ่่�งเป็็นพลัังงานหลัักเพีียงอย่่างเดีียวเพื่่�อนำำ�มาใช้้ผลิิตน้ำำ��ประปาจนถึึงกระบวนการจ่่ายน้ำำ��ประปา
ให้้กัับผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปา โดยมีีขอบเขตครอบคลุุมโรงผลิิตน้ำำ��ประปาทั้้�ง 3 แห่่ง ได้้แก่่ โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน
จัังหวััดนครปฐม โรงผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปากระทุ่่�มแบน จัังหวััดสมุุทรสาคร และโรงผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปาปทุุมธานีี จัังหวััดปทุมุ ธานีี
บริิษััทฯ ได้้นำำ�ปริิมาณพลัังงานไฟฟ้้าที่่�ใช้้ในกระบวนการผลิิตและส่่งจ่่ายน้ำำ��ประปา รวมทั้้�งจำำ�นวนผู้้�ใช้้
น้ำำ��ป ระปาในพื้้� น ที่่� ใ ห้้ บ ริิ ก ารมาประเมิิ น ปริิ ม าณก๊๊ า ซเรืือนกระจกที่่� มีี การปลดปล่่ อ ยออกสู่่�สิ่่� ง แวดล้้ อ ม
ปรากฎว่่าโรงผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปาบางเลนมีีการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในปีี 2563 จำำ�นวน 67,887 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า (tCO2e) โดยมีีอััตราส่่วนเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 ร้้อยละ 7.30 และโรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี
มีีการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในปีี 2563 เท่่ากัับ 44,026 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า (tCO2e) โดยมีี
อััตราส่่วนลดลงจากปีี 2562 ร้้อยละ 1.40 ซึ่่�งได้้แสดงปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกไว้้ตามตารางดัังนี้้�

2562

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ในปีี 2563
(ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า)

111,913

ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

หน่่วย

2563

เพิ่่�ม/ลด (ร้้อยละ)

โรงผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปาบางเลน และโรงผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปา
กระทุ่่�มแบน

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

63,260

67,887

เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 7.30

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

44,663

44,026

ลดลง ร้้อยละ 1.40

รวม

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

107,923

111,913

เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 3.70

โรงผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปาบางเลน และโรงผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปา กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
กระทุ่่�มแบน
/ลููกบาศก์์เมตร

0.381

0.409

เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 7.35

โรงผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปาปทุุมธานีี

กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
/ลููกบาศก์์เมตร

0.300

0.288

ลดลง ร้้อยละ 4.00

รวม

กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
/ลููกบาศก์์เมตร

0.681

0.697

เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 2.35

อััตราการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกต่่อหน่่วย
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์

การอนุุรัักษ์์พลัังงาน
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการใช้้พลัังงานให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด
จึึงมีีมาตรการในการอนุุรัักษ์์พลัังงานตามรายงานการจััดการพลัังงาน
เพื่่� อ ลดปริิ ม าณก๊๊ า ซเรืือนกระจกที่่� ปล่่ อ ยเนื่่� อ งมาจากอัั ต ราการใช้้
พลัังงานไฟฟ้้าซึ่่�งเป็็นพลัังงานหลัักเพีียงชนิิดเดีียวที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ ตลอดจนการเลืือกใช้้เทคโนโลยีีและวััตถุดิุ บิ ที่่เ� ป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งการดำำ�เนิินการดัังกล่่าวจะสอดคล้้องกัับเป้้าหมาย
การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของบริิษััทฯ
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เป้้าหมายบริิษััทฯ:
การใช้้พลัังงานไฟฟ้้า
การใช้้พลัังงานไฟฟ้้าที่่�โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน
โรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน และโรงผลิิต
น้ำำ��ประปาปทุุมธานีี ลดลงไม่่น้้อยกว่่า

ร้้อยละ 0.05

บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดมาตรการในการอนุุรัักษ์์พลัังงานตามรายงานการจััดการพลัังงาน เพื่่�อลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ปล่่อยเนื่่�องมาจากอััตรา
การใช้้พลัังงานไฟฟ้้า โดยมีีข้้อมููลดัังต่่อไปนี้้�
• การบ�ำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
• เปลี่ยนโคมไฟ LED ถังกรองทรายและถังตกตะกอน
• เปลี่ยนโคมไฟ LED ถนนภายในโรงผลิตน�้ำประปาและสถานีจ่ายน�้ำประปา
มาตรการทั้้�งหมดข้้างต้้นได้้มีีการติิดตามผลการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าสามารถควบคุุมอััตราการใช้้พลัังงานและการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกของโรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน โรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน และโรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีีให้้ลดลงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ในปีี 2563 บริิษัทั ฯ มีีปริิมาณการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าในกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาของโรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน และโรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน
จำำ�นวน 112,615,256 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง (kWh) หรืือ 0.679 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อลููกบาศก์์เมตร (kWh/m3) และโรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี จำำ�นวน
70,284,195 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง (kWh) หรืือ 0.459 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อลููกบาศก์์เมตร (kWh/m3) ดัังแสดงข้้อมููลตามตารางไว้้ดัังนี้้�
พลัังงานไฟฟ้้าที่่�ใช้้ในการผลิิต

หน่่วย

โรงผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปาบางเลน และโรงผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปา
กระทุ่่�มแบน

กิิกะวััตต์์ชั่่�วโมง

101.21

112.62

เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 11.27

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี

กิิกะวััตต์์ชั่่�วโมง

71.46

70.28

ลดลง ร้้อยละ 1.65

กิิกะวััตต์์ชั่่�วโมง

172.67

182.90

เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 10.23

โรงผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปาบางเลน และโรงผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปา
กระทุ่่�มแบน

กิิกะวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อลููกบาศก์์เมตร

0.611

0.679

เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 11.13

โรงผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปาปทุุมธานีี

กิิกะวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อลููกบาศก์์เมตร

0.480

0.459

ลดลง ร้้อยละ 4.38

รวม

กิิกะวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อลููกบาศก์์เมตร

1.091

1.138

เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 4.31

รวม

2562

2563

เพิ่่�ม/ลด (ร้้อยละ)

อััตราการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าต่่อหน่่วย
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์

ในปีี 2563 โรงผลิิตน้ำำ��ประป่่าบางเลนได้้จัดทำ
ั ำ�โครงการปรัับปรุุงกระบวนการผลิิตและเครื่อ่� งจัักรเพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิภิ าพการทำำ�งาน ส่่งผลให้้มีีการใช้้
พลัังงานไฟฟ้้าระหว่่างดำำ�เนิินการปรัับปรุุงเพิ่่�มสููงขึ้้�น รวมถึึงปริิมาณการจ่่ายน้ำำ��ประปามีีแนวโน้้มลดลง ส่่งผลให้้อััตราการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าต่่อ
หน่่วยผลิิตภััณฑ์์เพิ่่�มสููงขึ้้�นเช่่นกััน

ระบบ Solar Rooftop
เมื่่�อปีี 2561 บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การศึึกษาความเป็็นไปได้้ของการติิดตั้้�งระบบ Solar Rooftop บนถัังเก็็บน้ำำ��ใสที่่�
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน จัังหวััดนครปฐม โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อลดปริิมาณการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าและ
ลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ซึ่่�งบริิษััทฯ มีีศัักยภาพในด้้านพื้้�นที่่�ที่่�สามารถ
ติิดตั้้ง� ระบบ Solar Rooftop บนถัังน้ำำ��ใส โดยมีีกำำ�ลังั การติิดตั้้ง� รวมทั้้�งหมด 3.471 เมกะวััตต์(์ MWdc) ซึ่ง่� สามารถ
ผลิิตไฟฟ้้าได้้ 4,236,395 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อปีี (kWh/year) คิิดเป็็นจำำ�นวนเงิินประมาณ 17,893,565 บาท
ต่่อปีี และสามารถลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ได้้ 2,398 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า (tCO2e) ต่่อปีี
โดยใช้้เงิินลงทุุนประมาณ 187 ล้้านบาท ซึ่่�งจะใช้้เวลาในการคืืนทุุนประมาณ 10.5 ปีี ในรายงานการศึึกษา
ความเป็็นไปได้้โครงการติิดตั้้�ง Solar Rooftop บนถัังน้ำำ��ใสได้้นำำ�สมมติิฐานการติิดตั้้�ง Solar Rooftop บน
ถัังน้ำำ��ใสของโรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลนเป็็นต้้นแบบ โดยทำำ�การศึึกษาข้้อมููลด้้านการผลิิตไฟฟ้้าจากแสงอาทิิตย์์
เทคโนโลยีี ต้้นทุุน และค่่าใช้้จ่่าย มาประเมิินความเป็็นไปได้้ของโครงการร่่วมกัับการวิิเคราะห์์ทางการเงิิน

ในปีี 2563 ผลิิตกระแสไฟฟ้้า
จากระบบ Solar Rooftop
รวมทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน

4,367,503
กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง (kWh)
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ผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2563 สามารถผลิิตกระแสไฟฟ้้าจากระบบ Solar Rooftop รวมทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 4,367,503 กิิโลวััตต์ชั่่์ ว� โมง (kWh) และสามารถ
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก จำำ�นวน 2,727 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า (tCO2e)
ข้้อมููล Solar Rooftop

หน่่วย

ปริิมาณกระแสไฟฟ้้าจากระบบ Solar Rooftop

กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง (kWh)

ลดการปล่่อยปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า (tCO2e)

2562

2563

เพิ่่�ม/ลด (ร้้อยละ)

5,329,481

4,367,503

ลดลง ร้้อยละ 18.05

3,340

2,727

ลดลง ร้้อยละ 18.35

ความหลากหลายทางชีีวภาพ
กระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปา
ที่่�ผ่่านมา การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ไม่่ได้้ส่่งผลกระทบในเชิิงลบต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�อาศััยอยู่่�ในธรรมชาติิอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ บริิษััทฯ ใช้้น้ำำ��ดิิบจาก
แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิเป็็นวััตถุุดิิบหลัักในการผลิิตน้ำำ��ประปา จำำ�นวน 2 แหล่่งน้ำำ�� ได้้แก่่ แม่่น้ำำ��ท่่าจีีนและแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา ซึ่่�งในแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ
ย่่อมมีีกุ้้�ง หอย ปูู ปลา และสิ่่�งมีีชีีวิิตอื่่�นๆ จึึงเป็็นเรื่่�องหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ว่่า การสููบน้ำำ��ดิิบเข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาจะไม่่ส่่งผลกระทบต่่อ
สิ่่�งมีีชีีวิิตเหล่่านี้้�
บริิษััทฯ ได้้มีีการติิดตั้้�งตะแกรงแบบละเอีียดขนาดความกว้้าง 1 x 1 เซนติิเมตร ในบริิเวณพื้้�นที่่�สููบน้ำำ��ดิิบ เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้สิ่่�งมีีชีีวิิตในแหล่่งน้ำำ��
ถููกปั๊๊�มสููบน้ำำ��ดิบิ สููบเข้้ามาในกระบวนการผลิิต ซึ่่ง� อาจส่่งผลกระทบต่่อห่่วงโซ่่อาหารและระบบนิิเวศในแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิได้้ นอกจากนี้้� กระบวนการ
ผลิิตน้ำำ��ประปาที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม แบบ Zero Discharge โดยการนำำ�ตะกอนที่่�เหลืือจากกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาไปรีีดน้ำำ��ออกและนำำ�
น้ำำ��ที่่�ได้้กลัับเข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตใหม่่ ซึ่่�งเท่่ากัับว่่าตลอดขั้้�นตอนการผลิิตน้ำำ��ประปาไม่่มีีการปล่่อยน้ำำ��เหลืือทิ้้�งลงสู่่�แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิเลย

ดููแลแหล่่งต้้นน้ำำ��
เมื่่�อปีี 2561 บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การส่่งมอบป่่าที่่�ปลููก จำำ�นวน 1,000,000 ต้้น พื้้�นที่่� 5,000 ไร่่ ในพื้้�นที่่�ป่่าเสื่่�อมโทรมของ
อุุทยานแห่่งชาติิทองผาภููมิิ ตำำ�บลปิิล็อ็ ก อำำ�เภอทองผาภููมิิ จัังหวััดกาญจนบุุรีี ให้้กับั กรมอุุทยานแห่่งชาติิสัตว์
ั ป่์ า่ และ
พัันธุ์์�พืืชรัับไปดููแลรัักษาต่่ออีีก 7 ปีีต่่อเนื่่�อง แม้้ว่่าจะมีีการดำำ�เนิินการปลููกป่่าแล้้วเสร็็จและได้้มีีการส่่งมอบแก่่
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องแล้้ว บริิษััทฯ ยัังคงเฝ้้าติิดตามผลการเจริิญเติิบโตของต้้นไม้้ การเฝ้้าระวัังไฟป่่า และลงพื้้�นที่่�
ตรวจวััดความสููงของต้้นไม้้ที่ปลูู
่� กร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่อุ� ทุ ยานแห่่งชาติิทองผาภููมิิและสำำ�นักั บริิหารพื้้�นที่่อ� นุุรักั ษ์์ที่่� 3 อย่่าง
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ต่่อเนื่่�อง โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อการบรรลุุเป้้าหมายโครงการ 1 ล้้านกล้้า สร้้างป่่าต้้นน้ำำ�� นั่่�นคืือ “ปลููกป่่า ต้้องได้้ป่่า” เพื่่�ออนุุรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ของแม่่น้ำำ��
แม่่กลองที่่�ได้้แยกสาขาลำำ�น้ำำ��ออกมาเป็็นแม่่น้ำำ��ท่่าจีีน ซึ่่�งบริิษััทฯ นำำ�น้ำำ��ดิิบมาผลิิตน้ำำ��ประปานั่่�นเอง ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้งดการลงพื้้�นที่่�ตรวจวััด
ความสููงของต้้นไม้้ที่่�ปลููก เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดจาก
สถานการณ์์ COVID-19 แต่่ก็็ได้้มีีการประสานงานกัับ
เจ้้าหน้้าที่่ที่� ดูู่� แลป่่าที่่ปลูู
� กให้้กับั กรมอุุทยานแห่่งชาติิสัตว์
ั ป่์ า่
และพัันธุ์์�พืืชอย่่างสม่ำำ��เสมอ

ความร่่วมมืือดููแลสิ่่�งแวดล้้อมระหว่่างองค์์กร
การมีีส่่วนร่่วมกัับหน่่วยงานภายนอก
บริิษััทฯ ไม่่สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนในอนาคตได้้ หากไม่่ได้้รัับ
ความร่่วมมืือจากชุุมชนและหน่่วยงานในพื้้�นที่่� ที่่ผ่� า่ นมา บริิษัทั ฯ เข้้าไป
มีีส่่วนร่่วมในการวางแผนและจััดทำำ�โครงการอนุุรัักษ์์พลัังงาน อนุุรัักษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิ และดููแลสิ่่�งแวดล้้อมกัับหน่่วยงานภายนอก ดัังนี้้�
1. บริิษััทฯ เข้้าร่่วมโครงการ Care the Bear ของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจก ลดการใช้้ทรััพยากร และลดค่่าใช้้จ่่ายจากการจััดงาน
อีีเว้้นท์์ของบริิษััทจดทะเบีียน ในปีี 2563 ได้้มีีการนำำ� 2 กิิจกรรม
เข้้าร่่วมโครงการฯ ได้้แก่่ การจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี
2563 และงานมอบทุุนการศึึกษาแก่่นักั เรีียนในพื้้�นที่่บ� ริิการ ประจำำ�
ปีี 2563 ซึ่ง่� สามารถลดปริิมาณคาร์์บอนฟุุตพริ้้น� ท์์ จำำ�นวน 1,109.07
กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า (kgCO2e) เทีียบเท่่าการดููด
ซัับคาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2) ของต้้นไม้้ต่่อปีี จำำ�นวน 123 ต้้น

2. บริิษััทฯ ร่่วมกัับชมรมเรารัักแม่่น้ำำ��ท่่าจีีน จัังหวััดนครปฐม โดยการ
เข้้าร่่วมประชุุมประจำำ�เดืือนเพื่่�อรัับทราบปััญหาและร่่วมแก้้ไข
ปััญหาแหล่่งน้ำำ��ท่่าจีีน เข้้าร่่วมกิิจกรรมส่่งเสริิมจิิตสำำ�นึึกด้้านการ
ประหยััดน้ำำ��และการอนุุรัักษ์์แหล่่งน้ำำ��ในชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็น
ระยะเวลากว่่า 10 ปีี ในปีี 2563 บริิษัทั ฯ ให้้การสนัับสนุุนการอบรม
“วิิธีีสอนเยาวชนรัักท่่าจีีนที่่�เป็็นรููปธรรม” แก่่ครููและผู้้�ดููแลเด็็กเล็็ก
ประจำำ�ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กสััมปทวน อำำ�เภอนครชััยศรีี จัังหวััด
นครปฐม เพื่่�อปลููกจิิตสำำ�นึึกด้้านการอนุุรัักษ์์แหล่่งน้ำำ��แก่่ชุุมชน
ในพื้้�นที่่�
3. บริิษัทั ฯ ร่่วมกัับศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านการจััดการสารและของเสีีย
อัันตราย (ศสอ.) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย นำำ�ผลงานวิิจััยตะกอน
ได้้แก่่ “กระเบื้้�องดิินเผา” นำำ�ไปตกแต่่งอาคารเรีียนแก่่โรงเรีียน
วััดราษฎร์์ธรรมาราม จัังหวััดสมุุทรสาคร และโรงเรีียนวััดสุขุ วััฒนาราม
จัังหวััดนครปฐม
4. บริิษัทั ฯ ร่่วมกัับคณะสิ่่�งแวดล้้อม มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ และ
โครงการศึึกษาวิิจััยและพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมแหลมผัักเบี้้�ยอัันเนื่่�อง
มาจากพระราชดำำ�ริิ นำำ�ผลงานวิิจััยตะกอน ได้้แก่่ “ปุ๋๋�ยหมััก” มาจััด
ทำำ�ปุ๋๋ย� หมัักจากตะกอนผสมกัับขยะสดภายในโรงเรีียนไทยรััฐวิิทยา 4
จัังหวััดนครปฐม
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5. บริิษัทั ฯ ประสานงานกัับสำำ�นักั บริิหารพื้้�นที่่อ� นุุรักั ษ์์ที่�่ 3 กรมอุุทยาน
แห่่งชาติิสัตว์
ั ป่์ า่ และพัันธุ์์�พืืช ติิดตามผลการเจริิญเติิบโตของต้้นไม้้
ที่่�ปลููก ภายใต้้โครงการ 1 ล้้านกล้้า สร้้างป่่าต้้นน้ำำ��
6. บริิ ษัั ท ฯ สนัั บ สนุุ น กิิ จ กรรมสมุุ ท รสาครร่่ ว มใจ เก็็ บ ขยะทะเล
ณ ศููนย์์วิิจััยและถ่่ายทอดเทคโนโลยีีทรััพยากรป่่าชายเลนที่่� 2
(สมุุทรสาคร)

การมีีส่่วนร่่วมกัับพนัักงาน
บริิษััทฯ สนัับสนุุนและส่่งเสริิมกิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วมดููแลสิ่่�งแวดล้้อม
ของพนัักงาน โดยมีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่อ� ให้้พนัักงานตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั
ของการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมภายในองค์์กร อาทิิเช่่น การจััดกิิจกรรม Big
Cleaning Day การคััดแยกขยะ และการทำำ�ปุ๋๋ย� หมัักจากตะกอนผสมกัับ
ขยะสดภายในสำำ�นัักงานใหญ่่ โดยได้้รัับความร่่วมมืือจากพนัักงาน
ทุุกระดัับเข้้าร่่วมกิิจกรรมอย่่างสม่ำำ��เสมอ

7. บริิ ษัั ท ฯ สนัั บ สนุุ น ตะกอนจากโรงผลิิ ตน้ำำ��ป ระปาบางเลนแก่่
มหาวิิทยาลััยราชภััฏสวนสุุนัันทา และ สถาบัันเทคโนโลยีีแห่่ง
เอเชีีย (AIT) เพื่่�อประโยชน์์ด้้านการวิิจััยทดลอง
8. บริิษัทั ฯ สนัับสนุุนการวิิจัยั ทุุนวิิจัยั ตะกอนแก่่นักั ศึึกษาปริิญญาตรีี
มหาวิิทยาลััยมหิิดล เรื่่�อง การกำำ�จััดความขุ่่�นในน้ำำ��โดยใช้้โปรตีีน
สกััดจากเมล็็ดมะรุุมเป็็นสารตกตะกอน

การปฏิิบััติิตามกฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
และมีีความมุ่่�งมั่่�นในการปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข และข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ที่่�ได้้
มีีระบุุไว้้ในกฎหมายอย่่างครบถ้้วน

1. เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
บริิษััทฯ มีีความตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ควบคู่่�กัั บ การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ โดยการจัั ดทำำ� ระบบบริิ ห ารจัั ด การด้้ า น
สิ่่�งแวดล้้อม (ISO14001) โดยมีีเป้้าหมายในการตรวจติิดตามภายใน
อย่่างน้้อย ปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อเป็็นการสร้้างความตระหนัักและตรวจสอบ
ระบบบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมแก่่พนัักงาน

2. การดำำ�เนิินงาน
บริิษััทฯ ได้้มีีการตรวจติิดตามภายในระบบ ISO 14001 เมื่่�อวัันที่่� 12
ธัันวาคม 2562 ถึึง 20 มกราคม 2563 โดยพิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�ที่่�มีีความ
รู้้ค� วามสามารถทำำ�หน้า้ ที่่เ� ป็็นผู้้�ตรวจติิดตามภายในจากฝ่่ายบริิหารด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม ในปีี 2563 มีีการตรวจติิดตามภายใน ระบบ ISO14001
จำำ�นวน 1 ครั้้�ง ผลการดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามเป้้าหมาย สามารถป้้องกััน
การไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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3.	ผลการดำำ�เนิินงาน
บริิษััทฯ ได้้รัับการตรวจรัับรองระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมจาก บริิษััท
SGS (ประเทศไทย) จำำ�กััด เมื่่�อวัันที่่� 25 ถึึง วัันที่่� 27 พฤษภาคม 2563
ผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2563 ไม่่พบประเด็็นรุุนแรงหรืือกระบวนการใดๆ
ที่่�ไม่่ได้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อม

สรุปผล
การดำเนินงาน ป 2563
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านเศรษฐกิิจ
ความสำำ�เร็็จทางเศรษฐกิิจ
รายการ

ปีี 2559

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

หน่่วย

ยอดขายสุุทธิิ

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

บาท

EBITDA (กำำ�ไรก่่อนหัักดอกเบี้้�ย
ภาษีี ค่่าเสื่่�อมราคา และอื่่�นๆ)

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

บาท

กำำ�ไรสุุทธิิ

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

บาท

กำำ�ไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น

0.62

0.67

0.71

0.78

0.74

บาท

อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์

9.67

11.52

12.26

13.59

13.01

ร้้อยละ

21.61

22.57

23.14

23.98

21.69

ร้้อยละ

อััตราผลตอบแทนส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

การกระจายมููลค่่าสู่่�ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายการ
เงิินปัันผลแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
(เฉพาะ ปีี 2563 ครึ่่�งปีีแรก)
เงิินปัันผลต่่อหุ้้�น
(เฉพาะ ปีี 2563 ครึ่่�งปีีแรก)

ปีี 2559

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

หน่่วย

2,394,000,000 2,394,000,000 2,394,000,000 2,394,000,000 1,197,000,000
0.60

0.60

0.60

0.60

0.30

บาท
บาท/หุ้้�น

มููลค่่าการลงทุุนของ TTW และบริิษััทย่่อย
รายการ
การลงทุุนด้้านสาธารณููปโภค
และการสนัับสนุุนอื่่�นๆ

ปีี 2559

ปีี 2560

1,652.53

349.53

ปีี 2561
20.89

ปีี 2562
140.07

ปีี 2563
431.49

หน่่วย
ล้้านบาท

มููลค่่าทางเศรษฐกิิจอื่่�นๆ ของ TTW
รายการ

ปีี 2559

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

หน่่วย

ต้้นทุุนทางการเงิิน

433,178,951

407,025,029

371,677,534

304,542,661

274,534,160

บาท

ภาษีีที่่�จ่่ายให้้รััฐบาล

606,667,937

632,221,086

616,091,619

696,977,417

685,387,474

บาท
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การจ่่ายน้ำำ��ประปาของ TTW และบริิษััทย่่อย
รายการ

ปีี 2559

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

หน่่วย

พื้้�นที่่�นครปฐม-สมุุทรสาคร

138.40

145.90

158.30

166.10

165.85

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

พื้้�นที่่�ปทุุมธานีี-รัังสิิต

131.40

135.80

145.90

148.90

153.12

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

รวม

269.80

281.70

304.20

315.00

319.97 ล้้านลููกบาศก์์เมตร

ผู้้�ใช้้น้ำำ�� ประปาของ TTW และบริิษััทย่่อย
รายการ

ปีี 2559

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

หน่่วย

พื้้�นที่่�นครปฐม-สมุุทรสาคร

165,586

174,577

183,853

193,903

203,225

ราย

พื้้�นที่่�ปทุุมธานีี-รัังสิิต

310,917

321,048

335,324

345,683

356,351

ราย

รวม

476,503

495,625

519,177

539,586

559,576

ราย

ผลสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าของ TTW และบริิษััทย่่อย
รายการ

ปีี 2559

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

หน่่วย

พื้้�นที่่�นครปฐม-สมุุทรสาคร

87.00

89.00

95.00

98.00

97.00

ร้้อยละ

พื้้�นที่่�ปทุุมธานีี-รัังสิิต

87.00

89.00

96.00

99.00

96.00

ร้้อยละ

87.00

89.00

95.50

98.50

96.50

ร้้อยละ

เฉลี่่�ย

ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม
มููลค่่าการลงทุุนด้้านบุุคลากรของ TTW และบริิษััทย่่อย
รายการ

ปีี 2559

ผลตอบแทนพนัักงาน (เงิินเดืือน
ค่่าแรง ค่่าพััฒนาพนัักงาน และอื่่�นๆ)
ผลตอบแทนผู้้�บริิหาร

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

146.66

157.13

140.03

149.42

149.94

35,128,821

33,025,591

26,098,201

26,569,376

25,499,030

หน่่วย
ล้้านบาท
บาท

มููลค่่าการลงทุุนด้้านชุุมชนและสัังคมของ TTW และบริิษััทย่่อย
รายการ
การบริิจาค และส่่วนพััฒนาชุุมชน
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ปีี 2560
41,298,352

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

6,468,125.60 15,371,569.54 25,178,964.52

หน่่วย
บาท

การจ้้างงาน
รายการ

ปีี 2559

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

หน่่วย

พนัักงานทั้้�งหมด
ชาย

258

264

267

268

270

คน

หญิิง

55

58

54

56

58

คน

313

322

321

324

328

คน

ชาย

38

30

25

18

9

คน

หญิิง

11

3

4

2

3

คน

49

33

29

20

12

คน

22

13

8

5

5

คน

สมุุทรสาคร

2

15

6

2

1

คน

ปทุุมธานีี

5

-

4

2

1

คน

ชลบุุรีี

12

-

5

4

-

คน

ระยอง

7

2

4

6

4

คน

พระนครศรีีอยุุธยา

1

3

2

1

1

คน

49

33

29

20

12

คน

ชาย

10

26

23

10

5

คน

หญิิง

1

1

7

-

2

คน

11

27

30

10

7

คน

นครปฐม

5

16

16

7

4

คน

สมุุทรสาคร

-

1

-

1

-

คน

ปทุุมธานีี

-

4

3

-

-

คน

ชลบุุรีี

2

2

4

1

1

คน

ระยอง

3

3

5

1

2

คน

พระนครศรีีอยุุธยา

1

1

2

-

-

คน

11

27

30

10

7

คน

นครปฐม

3

4

3

2

2

คน

สมุุทรสาคร

-

-

-

-

1

คน

ปทุุมธานีี

-

-

-

-

1

คน

รวม
พนัักงานใหม่่จำำ�แนกตามเพศ

รวม
พนัักงานใหม่่จำำ�แนกตามพื้้�นที่่�ธุุรกิิจ
นครปฐม

รวม
พนัักงานลาออกจำำ�แนกตามเพศ

รวม
พนัักงานลาออกจำำ�แนกตามพื้้�นที่่�ธุุรกิิจ

รวม
พนัักงานลาคลอดจำำ�แนกตามพื้้�นที่่�ธุุรกิิจ
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รายการ

ปีี 2559

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

หน่่วย

ชลบุุรีี

-

-

-

-

-

คน

ระยอง

-

-

-

-

-

คน

พระนครศรีีอยุุธยา

-

-

-

1

-

คน

3

4

3

3

4

คน

100

100

100

100

100

ร้้อยละ

สมุุทรสาคร

-

-

-

-

100

ร้้อยละ

ปทุุมธานีี

-

-

-

-

100

ร้้อยละ

ชลบุุรีี

-

-

-

-

-

ร้้อยละ

ระยอง

-

-

-

-

-

ร้้อยละ

พระนครศรีีอยุุธยา

-

-

-

100

-

ร้้อยละ

100

100

100

100

100

ร้้อยละ

รวม

การกลัับมาทำำ�งานของพนัักงานลาคลอดจำำ�แนกตามพื้้�นที่่�ธุุรกิิจ
นครปฐม

รวม

การพััฒนาบุุคลากร
รายการ

ปีี 2559

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

หน่่วย

จำำ�นวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรม
จำำ�นวนชั่่�วโมงทั้้�งหมด

8,839

6,973

4,719

4,498

3,177

31

28

19

14

10

ชั่่�วโมง/คน

ผู้้�บริิหาร

2,211

2,516.50

1,357

747

502

ชั่่�วโมง

พนัักงาน

6,628

4,456.50

3,362

3,751

2,675

ชั่่�วโมง

8,839

6,973

4,719

4,498

3,177

ชั่่�วโมง

ชาย

7,099

5,262.50

3,712

3,768

2,636

ชั่่�วโมง

หญิิง

1,740

1,710.50

1,007

730

541

ชั่่�วโมง

8,839

6,973

4,719

4,498

3,177

ชั่่�วโมง

2,186,417

2,319,491

1,092,490

597,563

194,956

บาท

ผู้้�บริิหาร

1,346,289

1,651,055

645,951

348,093

119,996

บาท

พนัักงาน

840,128

668,436

446,539

249,470

74,960

บาท

2,186,417

2,319,491

1,092,490

597,563

194,956

บาท

จำำ�นวนชั่่�วโมงเฉลี่่�ย

ชั่่�วโมง

จำำ�นวนชั่่�วโมงจำำ�แนกตามตำำ�แหน่่ง

รวม
จำำ�นวนชั่่�วโมงจำำ�แนกตามเพศ

รวม
จำำ�นวนค่่าใช้้จ่่ายการฝึึกอบรม
จำำ�นวนค่่าใช้้จ่่ายทั้้�งหมด
จำำ�นวนค่่าใช้้จ่่ายจำำ�แนกตามตำำ�แหน่่ง

รวม
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รายการ

ปีี 2559

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

หน่่วย

จำำ�นวนหลัักสููตรการฝึึกอบรม
หลัักสููตรการฝึึกอบรมภายใน

63

21

22

15

14

หลัักสููตร

หลัักสููตรการฝึึกอบรมภายนอก

95

108

76

76

46

หลัักสููตร

158

129

98

91

60

หลัักสููตร

ผู้้�บริิหาร

49

47

35

24

27

คน

พนัักงาน

240

207

212

239

192

คน

289

254

247

263

219

คน

ชาย

236

198

198

220

174

คน

หญิิง

53

56

49

43

45

คน

รวม

289

254

247

263

219

คน

313

322

321

324

328

คน

รวม
จำำ�นวนผู้้�เข้้าอบรมจำำ�แนกตามตำำ�แหน่่ง

รวม
จำำ�นวนผู้้�เข้้าอบรมจำำ�แนกตามเพศ

รวมพนัักงานทั้้�งหมด

ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
รายการ

ปีี 2559

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

หน่่วย

สถิิติิการเกิิดอุุบััติิเหตุุ

0

1

0

0

0

ครั้้�ง

อััตราความถี่่�ของการเกิิดอุุบััติิเหตุุ

0

1.12

0

0

0

ครั้้�ง/200,000
ชั่่�วโมงต่่อคน

อััตราความรุุนแรงของการเกิิด
อุุบััติิเหตุุ

0

6,747

0

0

0

ราย/200,000
ชั่่�วโมงต่่อคน

การมอบทุุนการศึึกษาพััฒนาเยาวชน
รายการ
ทุุนการศึึกษามอบให้้บุุตรพนัักงาน

ปีี 2559

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

หน่่วย

166

164

185

193

187

ทุุน

0

294

298

293

284

ทุุน

ทุุนการศึึกษามอบให้้นักั เรีียนในชุุมชน

170

170

230

230

345

ทุุน

รวม

336

628

713

716

816

ทุุน

ทุุนการศึึกษามอบให้้บุุตรลููกค้้า

น้ำำ��ดื่่�มบรรจุุขวดแจกจ่่ายกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม
รายการ
ปริิมาณการแจกจ่่ายน้ำำ��ดื่่�มบรรจุุขวด

ปีี 2559
208,952

ปีี 2560
242,928

ปีี 2561
225,648

ปีี 2562
280,761

ปีี 2563

หน่่วย

228,984

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563

ขวด
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ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
มููลค่่าการดููแลด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
รายการ
การดููแลสิ่่�งแวดล้้อม

ปีี 2559
1,733,857.50

ปีี 2560
1,161,395

ปีี 2561

ปีี 2562

1,741,155.00 12,753,618.20

ปีี 2563

หน่่วย

2,203,870.00

บาท

ปีี 2563

หน่่วย

การใช้้ทรััพยากรน้ำำ��
การใช้้น้ำำ�� จากแหล่่งน้ำำ��
ธรรมชาติิ

ปีี 2559

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

แม่่น้ำำ��ท่่าจีีน
(โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน และ
โรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน)

143.20

155.64

165.79

166.02

179.75 ล้้านลููกบาศก์์เมตร

แม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา
(โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี)

141.61

147.96

159.77

161.48

161.00 ล้้านลููกบาศก์์เมตร

284.81

303.6

325.56

327.50

340.75 ล้้านลููกบาศก์์เมตร

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน และ
โรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน

2.38

2.32

1.82

1.78

3.68 ล้้านลููกบาศก์์เมตร

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี

7.68

8.14

3.33

4.76

3.69 ล้้านลููกบาศก์์เมตร

10.06

10.46

5.16

6.54

7.37 ล้้านลููกบาศก์์เมตร

รวม
การนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่

รวม

การใช้้พลัังงานไฟฟ้้า
การใช้้พลัังงานไฟฟ้้า

ปีี 2559

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน และ
โรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

หน่่วย

114.44

97.19

100.39

101.21

112.62

กิิกะวััตต์์ชั่่�วโมง

62.51

66.23

69.61

71.46

70.28

กิิกะวััตต์์ชั่่�วโมง

176.95

163.42

170.00

172.67

182.90

กิิกะวััตต์์ชั่่�วโมง

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน และ
โรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน

0.827

0.666

0.632

0.611

0.679 กิิกะวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อ
ลููกบาศก์์เมตร

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี

0.476

0.488

0.477

0.480

0.459 กิิกะวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อ
ลููกบาศก์์เมตร

1.300

1.150

1.110

1.091

1.138

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี
รวม
อััตราการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าต่่อ
หน่่วยผลิิตภััณฑ์์

รวม
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กิิกะวััตต์์ชั่่�วโมง
ต่่อลููกบาศก์์เมตร

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

ปีี 2559

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

หน่่วย

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน และ
โรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน

73,083

61,837

63,795

63,260

67,887

ตััน
คาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี

61,836

42,112

44,231

44,663

44,026

ตััน
คาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า

134,919

103,949

108,026

107,923

111,913

ตััน
คาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน และ
โรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน

0.528

0.424

0.403

0.381

0.409

กิิโลกรััม
คาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า/
ลููกบาศก์์เมตร

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี

0.302

0.310

0.303

0.300

0.288

กิิโลกรััม
คาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า/
ลููกบาศก์์เมตร

0.830

0.734

0.706

0.681

0.697

กิิโลกรััม
คาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า/
ลููกบาศก์์เมตร

รวม

อััตราการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ต่่อหน่่วยผลิิตภััณฑ์์

รวม

ปริิมาณตะกอน
ปริิมาณตะกอน

ปีี 2559

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

หน่่วย

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน และ
โรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน

11,040

7,627

10,943

13,683

18,677

ตััน

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี

23,492

22,552

21,360

11,838

9,909

ตััน

34,532

30,179

32,303

25,521

28,586

ตััน

0

0

0

10

10

ตััน

รวม
ปริิมาณตะกอนที่่�นำำ�ไปใช้้ในงานวิิจััย

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563
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รางวััลแห่่งความภาคภููมิิใจ
โล่่ “หุ้้�นยั่่�งยืืน” หรืือ Thailand
Sustainability Investment
(THSI) ประจำำ�ปีี 2563
ได้้รัับโล่่ “หุ้้�นยั่่�งยืืน” หรืือ Thailand Sustainability Investment (THSI)
ประจำำ�ปีี 2563 จากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ต่่อเนื่่�องเป็็น
ปีีที่่� 5 สะท้้อนให้้เห็็นถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่ใ� ห้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน

หลัักทรััพย์์ที่่�มีี
ความโดดเด่่นในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
(ESG 100)
ได้้รัับคััดเลืือกเป็็น 1 ใน 100 อัันดัับ หลัักทรััพย์์ที่่�มีีความโดดเด่่นในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน (ESG 100) จากสถาบัันไทยพััฒน์์ ต่่อเนื่่�อง
เป็็นปีีที่่� 5 ในฐานะบริิษััทจดทะเบีียนที่่�มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจควบคู่่�ไปกัับ
ความรัับผิิดชอบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล (Environmental,
Social and Governance: ESG)
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ได้้รัับโล่่เกีียรติิคุุณจาก มููลนิิธิิต่่อต้้านการทุุจริิต (Anti-Corruption
Foundation) ในฐานะบริิษััทฯ ที่่�ให้้การสนัับสนุุนโครงการฝึึกอบรม
พระสงฆ์์ช่่อสะอาด ประจำำ�ปีี 2563 เพื่่�อพััฒนาชุุมชนช่่อสะอาดและ
ปลููกจิิตสำำ�นึึกให้้กัับเยาวชนของชาติิให้้ยึึดมั่่�นในความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
และสร้้างสัังคมให้้โปร่่งใส

ประกาศนีียบััตร “Certificate of
SDG Impact Company”
จากสถาบัันไทยพััฒน์์
ได้้รัับประกาศนีียบััตร “Certificate of SDG Impact Company” และ
ได้้รับั การประเมิินผลกระทบที่่มีี� ต่่อเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน ในระดัับ
GOLD CLASS จากสถาบัันไทยพััฒน์์ ในฐานะบริิษััทฯ ที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ตอบสนองต่่ อ เป้้ า หมายการพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืืน (SDGs) ทั้้� ง ด้้ า น
เศรษฐกิิจ สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และธรรมาภิิบาล

โล่่ประกาศเกีียรติิคุุณจาก
สมเด็็จเจ้้าฟ้้าฯ
กรมพระศรีีสวางควััฒน
วรขััตติิยราชนารีี

ได้้ รัั บ การประเมิิ น การกำำ�กัั บ ดููแลกิิ จ การบริิ ษัั ท จดทะเบีียนไทย
“Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020”
จากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทยในระดัับ “ดีีเลิิศ”

อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือทาง
การเงิินในส่่วนของเครดิิต
องค์์กรและตราสารหนี้้�
ในปีี 2563 ในระดัับ “AA-”
ได้้รับั การจััดอันั ดัับความน่่าเชื่่อ� ถืือทางการเงิินในส่่วนของเครดิิตองค์์กร
และตราสารหนี้้�ในปีี 2563 ในระดัับ “AA-” ด้้วยแนวโน้้มอัันดัับเครดิิต
“Stable” หรืือ “คงที่่�” จากบริิษััท ทริิสเรทติ้้�ง จำำ�กััด
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โล่่เกีียรติิคุุณจาก
มููลนิิธิิต่่อต้้านการทุุจริิต
(Anti-Corruption Foundation)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563

ได้้รับั โล่่ประกาศเกีียรติิคุณ
ุ จาก สมเด็็จเจ้้าฟ้้าฯ กรมพระศรีีสวางควััฒน
วรขััตติิยราชนารีี ในงานประชุุมวิิชาการระดัับนานาชาติิ “Pure and
Applied Chemistry International Conference 2020” (PACCON
2020) ในฐานะหน่่วยงานที่่�มีีส่่วนร่่วมสนัับสนุุนการจััดงานประชุุม

รางวััลเกีียรติิคุุณ
“Sustainability Disclosure
Award” ประจำำ�ปีี 2563
ได้้รับั รางวััลเกีียรติิคุณ
ุ “Sustainability Disclosure Award” ประจำำ�ปีี 2563
จากสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์และ
สถาบัันไทยพััฒน์์ จากการประเมิินข้้อมููลการดำำ�เนิินงานผ่่านรายงาน
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ ที่่�นำำ�เสนอข้้อมููลด้้านความยั่่�งยืืน
ได้้ครบถ้้วนสมบููรณ์์และมีีความน่่าเชื่่อ� ถืือ ตามกรอบการรายงาน Global
Reporting Initiative (GRI)

Global Reporting Initiative
GRI-Standard Content Index
Page
Disclosure

Description

Sustainability
Report

Annual
Report

Detail/
Omission

GRI 101: Foundation 2016
GRI 102: General Disclosures 2016

Organizational Profile
102-1

Name of the organization

102-2

Activities, brands, products, and services

102-3

Location of headquarters

8

52

8,10

28

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
45

102-9

Supply chain

45-49

102-10

Significant changes to the organization and its supply chain

43-44

102-11

Precautionary Principle or approach

102-12

External initiatives

102-13

Membership of associations

43-44,48
7,33,71,83-84
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

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

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

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

102-39

Percentage increase in annual total compensation ratio

34

Governance

16-17

90,104

78-82, 85
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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

102-51

Date of most recent report

7

102-52

Reporting cycle

7

102-53

Contact point for questions regarding the report

7

102-54

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

102-55

GRI content index

93-98

102-56

External assurance

7

7

127
127
127

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

201-4

Financial assistance received from government

40
-

GRI 202: Market Presence 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

57

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

202-1

Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage

-

202-2

Proportion of senior management hired from the local community

-

58-62
62,87-89

GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

18-21

18

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

103-3

Evaluation of the management approach

47,49

204-1

Proportion of spending on local suppliers

49

46

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

94
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205-2

Communication and training about anti-corruption policies and procedures

37

101

205-3

Confirmed incidents of corruption and actions taken

37

103

-

98
98

Detail/
Omission

GRI 206: Anti-competitive Behavior 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

-

103-3

Evaluation of the management approach

-

206-1

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

-

Not a material
topic.

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

301-1

Materials used by weight or volume

301-2

Recycled input materials used

301-3

Reclaimed products and their packaging materials

77-78
77,79,90-91
77,79
71

GRI 302: Energy 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

80

103-3

Evaluation of the management approach

302-1

Energy consumption within the organization

302-2

Energy consumption outside of the organization

302-3

Energy intensity

302-4

Reduction of energy consumption

81

302-5

Reductions in energy requirements of products and services

81

81
81,82
81
81,90

GRI 303: Water and Effluents 2018
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

76-77

76

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

103-2

The management approach and its components

82

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

-

82-83

GRI 305: Emissions 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

79-81

79

103-3

Evaluation of the management approach

80,82

305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

305-2

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

305-3

Other indirect (Scope 3) GHG emissions

305-4

GHG emissions intensity

80
80,82,91
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305-5

Reduction of GHG emissions

305-6

Emissions of ozone-depleting substances (ODS)

80-82
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

103-2

The management approach and its components

57

103-3

Evaluation of the management approach

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

58
62,87-88

87-88

GRI 402: Labor/Management Relations 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

402-1

Minimum notice periods regarding operational changes

57
58
62,88-89
-

GRI 403: Occupational Health and Safety 2018
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

403-1

Occupational health and safety management system

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

96
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403-9

Work-related injuries

67

403-10

Work-related ill health

67

Annual
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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

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

405-1

Diversity of governance bodies and employees

405-2

Ratio of basic salary and remuneration of women to men

57-59

95

58

95

59-60

95

15,33,59,87-88

96-97

-

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

103-2

The management approach and its components

64

86

64-65

86-87

103-3
410-1

Evaluation of the management approach

67

88

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

-

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

-

Not a material
topic.

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

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563

97

Page
Disclosure

Description

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

Sustainability
Report

Annual
Report

Detail/
Omission

59-60

GRI 413: Local Communities 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

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

69

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

414-1

New suppliers that were screened using social criteria

414-2

Negative social impacts in the supply chain and actions taken

47
47,49
47

GRI 415: Public Policy 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

-

103-2

The management approach and its components

-

103-3

Evaluation of the management approach

-

415-1

Political contributions

-

GRI 416: Customer Health and Safety 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

50

103-2

The management approach and its components

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

50

-

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

103-2

The management approach and its components

59-60

59

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

98
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แบบสำำ�รวจความคิิดเห็็นของผู้้�อ่่าน

แบบสำำ�รวจความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับรายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2563
บริิษััท ทีีทีีดัับบลิิว จำำ�กััด (มหาชน)
1.	ท่่านเป็็นผู้้มี� ีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกลุ่่�มใด
พนัักงาน
คู่่�ค้้า
ผู้้�ถืือหุ้้�น

ชุุมชน 		
ผู้้�รัับเหมา 		
นัักลงทุุน 		

ลููกค้้า 		
สถาบัันการเงิิน
องค์์กรอิิสระ

ภาครััฐ
ผู้้�ร่่วมลงทุุน
อื่่�น ๆ (โปรดระบุุ..............)

2.	ท่่านได้้รัับรายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ จากแหล่่งใด

การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น 		
เว็็บไซต์์บริิษััทฯ 		
พนัักงานบริิษััทฯ 		
งานสััมมนา
อื่่น� ๆ (โปรดระบุุ.......................................................................................................................................................)

3.	วััตถุุประสงค์์ในการอ่่านรายงาน

เพื่่�อเป็็นข้้อมููลประกอบการตััดสิินใจลงทุุน
เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจธุุรกิิจของบริิษััทฯ
เพื่่�อการวิิจััยและศึึกษา
อื่่�นๆ (โปรดระบุุ..................................................................................................................................................)

4.	ท่่านสนใจประเด็็นความยั่่�งยืืนของ TTW ประเด็็นใด
เศรษฐกิิจ 						
		
		
		
		
		

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี		
การบริิหารความเสี่่�ยงและความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
การบริิหารจััดการภาวะวิิกฤตจากสถานการณ์์ COVID-19
การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน 					
ความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้าและบริิการ
นวััตกรรมและเทคโนโลยีี 			

สิ่่�งแวดล้้อม
		
		
		
		
		

กระบวนการผลิิตสิินค้้าและบริิการที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
การบริิหารจััดการน้ำำ��
การจััดการของเสีียและวััสดุุเหลืือใช้้
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและอนุุรัักษ์์พลัังงาน
ความหลากหลายทางชีีวภาพ
ความร่่วมมืือดููแลสิ่่�งแวดล้้อมระหว่่างองค์์กร
การปฏิิบััติิตามกฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม 		

พรอมสงมอบ คุณภาพน้ำ

คุณภาพชีวิต

สูสังคมอยางยั่งยืน

รายงานการพัฒนา
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พนัักงานและสัังคม

การดููแลพนัักงานและพััฒนาบุุคลากร
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
การดููแลสัังคมและชุุมชน

5.	ท่่านคิิดว่่าประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�ส่ง่ ผลต่่อการดำำ�เนิินงานของ TTW ได้้รัับการระบุุในรายงานครบถ้้วน
	หรืือไม่่

ครบถ้้วน 		
ไม่่ครบถ้้วน
	หากท่่านคิิดว่่ายัังไม่่ครบถ้้วน กรุุณาระบุุประเด็็นที่่�ท่่านคิิดว่่าควรเพิ่่�มเติิมในรายงาน
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

6. ความพึึงพอใจต่่อรููปแบบรายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปีี 2563
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

ความสมบููรณ์์ของเนื้้�อหา
การกำำ�หนดประเด็็นของรายงาน
เนื้้�อหาน่่าสนใจ
การใช้้ภาษาเข้้าใจง่่าย
การออกแบบรููปเล่่ม
ความพึึงพอใจต่่อรายงานโดยรวม

มาก 	ปานกลาง 	น้้อย
มาก 	ปานกลาง 	น้้อย
มาก 	ปานกลาง 	น้้อย
มาก 	ปานกลาง 	น้้อย
มาก 	ปานกลาง 	น้้อย
มาก 	ปานกลาง 	น้้อย

ไม่่พอใจ
ไม่่พอใจ
ไม่่พอใจ
ไม่่พอใจ
ไม่่พอใจ
ไม่่พอใจ

7.	ข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิมเพื่่�อนำำ�ไปพััฒนารายงานในปีีถััดไป

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

ขอขอบคุุณสำำ�หรัับความร่่วมมืือของท่่าน
ความคิิดเห็็นของท่่านเป็็นประโยชน์์อย่่างยิ่่�งในการพััฒนารายงานให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นต่่อไป

100
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ทุกยางกาวในการดำเนินธุรกิจของ TTW
อยูบนเสนทางของการมีจ�ตสำนึกรวมกัน
พรอมตระหนักถึงความรับผิดชอบครอบคลุม
มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
เพื่อการเติบโตรวมกันอยางยั่งยืน

บร�ษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
30/130 หมูที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไรข�ง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท: +66 2019 9490-2 โทรสาร: +66 2420 6064
TTWPLC.COM

TTWPLC

TTWPLC

TTW PLC CHANNEL

https://www.ttwplc.com/th/download/sd-report

