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สูสังคมอยางยั่งยืน

เราดำเนินธุรกิจดวยความทุมเทและเอาใจใสตอลูกคา
และผู ใชน้ำประปามาอยางยาวนาน โดยมีเปาหมายในการผลิต
น้ำประปาที่มีคุณภาพ เพียงพอ และตอเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาและผู ใชน้ำประปาดวยความใสใจ
ในทุกรายละเอียดและทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแตตนทาง
ไปจนถึงผูบร�โกค นอกจากนี้ ยังใหความสำคัญตอการสราง
ความยั่งยืนใหเกิดข�้นแกผูมีสวนไดสวนเสียและมวลมนุษยชาติ
ใหอยูรวมกันอยางสันติสุข

ว�สัยทัศน พันธกิจ
และคุณคาองคกรสูความยั่งยืน
ว�สัยทัศน (Vision)

เปนบริษัทชั้นนำของประเทศ
ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ
พลังงาน และสิ�งแวดลอม

พันธกิจ (Mission)

เติบโตอยางมั�นคง ตอเน��อง และยั�งยืน
เพื่อบรรลุซึ�งวิสัยทัศนบนพื้นฐานของ
ความสมดุลระหวางลูกคา พนักงาน
คูคา ผูถือหุน ชุมชน และสิ�งแวดลอม

คุณคาองคกร (Corporate Values)

ดำเนินธุรกิจใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจบนพื้นฐาน
ของความพึงพอใจและผลประโยชนสูงสุด
ของผูมีสวนไดสวนเสียดวยการ
พัฒนาและปรับปรุงอยางตอเน��อง (Continuous Improvement)
ทำงานเชิงรุกดวยความคิดริเริ�ม (Proactive & Initiative)
ทำงานเปนทีม (Teamwork)
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ผูนําภาคเอกชน
ในการดําเนินธุรกิจน้ำประปา
• การกํากับดูแลกิจการที่ดี
• การบร�หารความเสี่ยง
และความตอเนื่องทางธุรกิจ
• การบร�หารจัดการภาวะว�กฤต
จากสถานการณ COVID-19
• การบร�หารจัดการหวงโซอุปทาน
• ความรับผิดชอบตอสินคา
และบร�การ
• นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สรุปผลการดําเนินงาน ป 2564

GRI Standard Content Index

สงเสร�มคุณภาพช�ว�ตที่ดี
• การดูแลพนักงานและพัฒนา
บุคลากร
• อาช�วอนามัยและความปลอดภัย
• การดูแลสังคมและชุมชน

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ

แบบสํารวจความคิดเห็นของผูอาน

รูจักทีทีดับบลิว

การประเมินประเด็นความยั่งยืน

97

บร�หารจัดการสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
• กระบวนการผลิตสินคาและบร�การ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
• การบร�หารจัดการน้ำ
• การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช
• การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและอนุรักษพลังงาน
• ความหลากหลายทางช�วภาพ
• ความรวมมือดูแลสิ่งแวดลอม
ระหวางองคกร
• การปฏิบัติตามกฎหมาย
ดานสิ่งแวดลอม

สารจากกรรมการผู้้�จััดการ

บร�ษัทฯ มีเจตนารมณที่จะมุงมั่น
ในการยกระดับการดำเนินธุรกิจ
ที่มีความรับผิดชอบทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ควบคูไปกับการดำเนินงานดวย
หลักธรรมาภิบาล เพื่อสงมอบ
“คุณภาพน้ำ คุณภาพช�ว�ต”
สูสังคมอยางยั่งยืนตอไป
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ปีี 2564 นัับเป็็นอีีกหนึ่่ง� ปีีที่ส่� ถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ�
ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึึงการแพร่่ระบาดของ COVID-19
กลายพัันธุ์์�ต่่างๆ ยัังส่่งผลกระทบต่่อประชาชน เศรษฐกิิจ และสัังคม
ทั่่�วโลกอย่่างกว้้างขวาง อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ ยัังคงมุ่่�งมั่่�นในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจและขัับเคลื่่�อนองค์์กรสู่่�ความยั่่�งยืืนและพััฒนาองค์์กร
ให้้มีคี วามพร้้อมรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงที่เ่� กิิดขึ้้น� เพื่่�อบรรลุุวิิสัยั ทััศน์์
ขององค์์กร “เป็็นบริิษัทชั้้
ั นนำ
� �ำ ของประเทศในการดำำ�เนิินธุุรกิิจเกี่่ย� วกัับ
น้ำำ�� พลัังงาน และสิ่่�งแวดล้้อม” ด้้วยยึึดถืือปณิิธาน “พร้้อมส่่งมอบ
คุุณภาพน้ำำ�� คุุณภาพชีีวิิต สู่่�สัังคมอย่่างยั่่�งยืืน” เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าทาง
เศรษฐกิิจและสัังคมที่่�ยั่่�งยืืน พร้้อมเติิบโตเคีียงคู่่�ไปกัับเศรษฐกิิจของ
ประเทศ
บริิษัทั ฯ ได้้กำ�ำ หนดทิิศทางและกรอบแนวคิิดด้้านการพััฒนาความยั่่ง� ยืืน
ขององค์์กรให้้สอดคล้้องตามบริิบทและเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) ตามหลัักสากลองค์์การ
สหประชาชาติิ (UN) โดยตระหนัักและยึึดมั่่�นในการดููแลรัักษา
สิ่่�งแวดล้้อม ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และการบริิหารงานตาม
หลัั ก ธรรมาภิิ บ าลตามกรอบการดำำ� เนิิ น งานด้้ า นความยั่่� ง ยืืน
(Environmental, Social, and Governance : ESG) โดยคำำ�นึึงถึึง
ประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร
อย่่างเท่่าเทีียม
ถึึงแม้้สถานการณ์์ โรคระบาด COVID-19 จะเป็็นความท้้าทาย
อัันยิ่่�งใหญ่่ แต่่การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ (Climate
Change) นัับวัันยิ่่�งทวีีความรุุนแรงเพิ่่�มขึ้้�นตลอดปีี 2564 บริิษััทฯ
ได้้ มีี ก ารตั้้� ง เป้้ า หมายลดการใช้้ พ ลัั ง งานไฟฟ้้ า และการปล่่ อ ย
ก๊๊าซเรืือนกระจกต่่อหน่่วยผลิิตภััณฑ์์ (Scope 2) ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ
0.05 ต่่อปีี เพื่่�อสนัับสนุุนการควบคุุมอุุณหภููมิิเฉลี่่�ยของโลกไม่่ให้้
สููงเกิิน 1.5 องศาเซลเซีียสตามข้้อตกลงปารีีส (Paris Agreement)

โดยอยู่่�ระหว่่างการจััดทำำ�แผนงานลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทาง
ตรงจากกระบวนการผลิิต (Scope 1) นอกจากนี้้� ภาวะโลกร้้อนยััง
ก่่อให้้เกิิดการสููญเสีียความหลากหลายทางชีีวภาพ ส่่งผลต่่อน้ำำ��เค็็ม
รุุกล้ำำ��น้ำำ��จืืดมีีช่ว่ งระยะเวลาที่่ย� าวนานกว่่าเดิิม ปััญหาการขาดแคลน
น้ำำ��ดิิบเชื่่�อมโยงการจััดสรรทรััพยากรน้ำำ��ระหว่่างพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��ต่่างๆ
อุุบััติิการณ์์ต่่างๆ ผลัักดัันให้้บริิษััทฯ ต้้องทบทวนนโยบายและปรัับ
กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงาน รวมถึึงการประสานงานอย่่างบููรณาการจาก
หลายภาคส่่วนที่เ่� กี่่ย� วข้้อง เพื่่�อแก้้ไขปััญหาที่ต้่� นท
้ าง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง�
หน่่วยงานภาครััฐ หน่่วยงานที่่มี� หี น้้าที่่รั� บั ผิิดชอบในการผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปา
และภาคประชาชนที่่�เป็็นผู้้�ใช้้น้ำำ�� ซึ่่�งจะต้้องอาศััยความเข้้าใจและ
ความร่่วมมืือของหลายภาคส่่วนในการจััดการปััญหาอย่่างเป็็นระบบ
และสอดประสานกััน เพื่่�อให้้แนวทางที่่�เลืือกใช้้มุ่่�งไปสู่่�การแก้้ไข
ปััญหาได้้อย่่างแท้้จริิง และสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง
(Business Continuity Management)
ในนามของ บริิษััท ทีีทีีดัับบลิิว จำำ�กััด (มหาชน) ขอขอบคุุณผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วนที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นและมีีส่่วนร่่วมในการ
พััฒนาและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน บริิษัทั ฯ มีีเจตนารมณ์์ที่จ่� ะมุ่่�งมั่่น�
ในการยกระดัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่มี� คี วามรัับผิิดชอบทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ
สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อม ควบคู่่ไ� ปกัับการดำำ�เนิินงานด้้วยหลัักธรรมาภิิบาล
เพื่่�อส่่งมอบ “คุุณภาพน้ำำ�� คุุณภาพชีีวิิต” สู่่�สัังคมอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป

วลััยณััฐ ตรีีวิิศวเวทย์์
กรรมการผู้้�จััดการ
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เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�
บริิษัทั ฯ ได้้จัดั ทํํารายงานการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนต่่อเนื่่อ� งเป็็นปีีที่่� 10 เริ่่ม� ดํําเนิินการเมื่่อ� ปีี 2555 ซึ่่ง� ได้้แยกเล่่มมาจากรายงานประจํําปีี โดยอ้้างอิิง
ตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI-G3) ปีี 2557 ปรัับปรุุงรายงานตามฉบัับ GRI-G3.1 ปีี 2559 - 2560 ได้้พััฒนา
การจััดทํํารายงานตามฉบัับ GRI-G4 และปีี 2561 ได้้เริ่่�มจััด ทํํารายงานตามมาตรฐาน GRI Standard ในระดัับตััวชี้้�วััดหลััก (Core Option)
เป็็นปีีแรก สํําหรัับปีี 2564 จััดทํํารายงานตามมาตรฐาน GRI Standard ในระดัับตััวชี้้�วััดหลััก (Core Option) เช่่นเดีียวกัับปีีที่่�ผ่่านมา

เนื้้�อหาของรายงาน
เนื้้อ� หาในรายงานฉบัับนี้้ค� รอบคลุุมประเด็็นด้า้ นความยั่่ง� ยืืน จำำ�นวน 16 ประเด็็นหลััก ซึ่่ง� ไม่่มีคี วามแตกต่่างอย่่างมีีนัยั สํําคััญ เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับ
รายงานฉบัับก่่อนหน้้า ดัังนี้้�
1. การกํํากัับดููแลกิิจการที่ดี่� ี
2. การบริิหารความเสี่่ย� งและความต่่อเนื่่อ� งทางธุุรกิิจ
3. การบริิหารจััดการภาวะวิิกฤตจากสถานการณ์์ COVID-19
4. การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
5. ความรัับผิิดชอบต่่อสินค้
ิ า้ และบริิการ
6. 	นวััตกรรมและเทคโนโลยีี
7. การดููแลพนัักงาน และพััฒนาบุุคลากร
8. 	อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

การดููแลสัังคมและชุุมชน
กระบวนการผลิิตสินค้
ิ า้ และบริิการที่่เ� ป็็นมิติ รต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม
การบริิหารจััดการน้ำำ��
การจััดการของเสีียและวััสดุุเหลืือใช้้
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและอนุุรัักษ์์พลัังงาน
ความหลากหลายทางชีีวภาพ
ความร่่วมมืือดููแลสิ่่ง� แวดล้้อมระหว่่างองค์์กร
การปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้แสดงความมุ่่�งมั่่น� ในการกํําหนดเป้้าหมายและ
แสดงผลการดํําเนิินงานที่ส่� นัับสนุุนเป้้าหมายการพััฒนาที่ยั่่่� ง� ยืืนของ
องค์์การสหประชาชาติิ (Sustainable Development Goals : SDGs)
ในรายงานฉบัับนี้้�ด้้วย

การรัับรองรายงาน

ขอบเขตของรายงาน

ช่่องทางการติิดต่่อ

ขอบเขตเนื้้อ� หาในรายงานฉบัับนี้้ค� รอบคลุุมการดํําเนิินงานตั้้�งแต่่วันั ที่่�
1 มกราคม - 31 ธัันวาคม 2564 เพื่่�อรายงานผลการดํําเนิินงานของ
องค์์กรครอบคลุุมการดํําเนิินงานด้้านความยั่่ง� ยืืนขององค์์กรทั้้�ง 3 มิิติิ
ได้้แก่่ มิิติเิ ศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อม และนํําผลการดํําเนิินงาน
ดัังกล่่าวมาเชื่่�อมโยงกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) โดยองค์์การสหประชาชาติิ ครอบคลุุม
การดํําเนิินธุุรกิิจผลิิตและจ่่ายน้ำำ��ประปาทั้้�ง 5 พื้้�นที่่� ได้้แก่่ พื้้�นที่่�
นครปฐม-สมุุทรสาคร ปทุุมธานีี-รัังสิิต นิิคมอุุตสาหกรรมบางปะอิิน
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� จัังหวััดชลบุุรีี
และนิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� จัังหวััดระยอง
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รายงานฉบัับนี้้� ได้้รัับการรัับรองรายงานโดยคณะกรรมการพััฒนา
ความยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ

ฝ่่ายลููกค้้าสััมพัันธ์์ บริิษััท ทีีทีีดัับบลิิว จํํากััด (มหาชน)
30/130 หมู่่� 12 ถนนพุุทธมณฑลสาย 5 ตํําบลไร่่ขิิง
อํําเภอสามพราน จัังหวััดนครปฐม 73210
โทรศััพท์์ 02-019-9490-3
โทรสาร 02-420-6064
อีีเมล SD@ttwplc.com

รู้้�จัักทีีทีีดัับบลิิว
TTW ดํําเนิินธุุรกิิจด้้านสาธารณููปโภคตลอดห่่วงโซ่่ธุุรกิิจ โดยการดํําเนิินธุุรกิิจผลิิตน้ำำ��ประปา ธุุรกิิจบํํารุุงรัักษาระบบผลิิตน้ำำ��ประปา ธุุรกิิจบํํา
บััดน้ำำ��เสีียและปรัับปรุุงคุุณภาพน้ำำ�� รวมถึึงธุุรกิิจอื่่�นๆ โดยมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ “เป็็นบริิษััทชั้้�นนํําของประเทศในการดํําเนิินธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับน้ำำ��
พลัังงาน และสิ่่�งแวดล้้อม” ตามวิิสััยทััศน์์ขององค์์กร TTW ให้้ความสํําคััญกัับการบริิหารจััดการด้้วยเทคโนโลยีีการผลิิตที่่�ทัันสมััยได้้
มาตรฐานสากล ปลอดภััย มีีคุุณภาพ สามารถตรวจสอบย้้อนกลัับได้้ตลอดห่่วงโซ่่ธุุรกิิจอย่่างเป็็นระบบ ใส่่ใจสิ่่�งแวดล้้อม และเป็็นมิิตรกัับ
ชุุมชน รวมทั้้�งร่่วมพััฒนาคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจให้้เติิบโตไปด้้วยกัันอย่่างยั่่�งยืืน

ธุุรกิิจผลิิตน้ำำ��ประปา
ผลิิตและจํําหน่่ายน้ำำ�ป
� ระปา ดํําเนิินธุุรกิิจโดย บริิษัทั ทีีทีดัี บั บลิิว จํํากััด
(มหาชน) (TTW) และ บริิษััท ประปาปทุุมธานีี จํํากััด (PTW)

TTW

PTW

540,000

กําลังการผลิตนํ้าประปา

(ลูกบาศกเมตรตอวัน)

488,000

รายได

สััดสวนการถือหุน

รายได

(ลานบาท)

(รอยละ)

(ลานบาท)

กําลังการผลิตนํ้าประปา

(ลูกบาศกเมตรตอวัน)

98.00 1,757

3,723
ธุุรกิิจบํํารุุงรัักษาระบบผลิิตน้ำำ��ประปา
บํํารุุงรัักษาระบบผลิิตน้ำำ��ประปาให้้มีีประสิิทธิิภาพและพร้้อมใช้้งาน
ดํําเนิินธุุรกิิจ โดย บริิษััท ไทยวอเตอร์์ โอเปอเรชั่่�นส์์ จํํากััด (TWO)

TWO

สััดสวนการถือหุน

รายได

(รอยละ)

(ลานบาท)

68.00

57
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ธุุรกิิจบริิหารและจััดการน้ำำ�� ประปาและน้ำำ�� เสีีย
ในนิิคมอุุตสาหกรรม
ดํําเนิินธุุรกิิจโดย
บริิษััท ทีีทีีดัับบลิิว จํํากััด (มหาชน) (TTW) ในพื้้�นที่่�นิิคม
อุุตสาหกรรมบางปะอิิน จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา

บริิษััท ไทยวอเตอร์์ โอเปอเรชั่่�นส์์ จํํากััด (TWO) ในพื้้�นที่่�นิิคม
อุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� จัังหวััดชลบุุรีี และ นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะ
ซิิตี้้� จัังหวััดระยอง

TTW

TWO

48,000

50,400 4,500

กําลังการผลิตนํ้าประปา
(ลูกบาศกเมตรตอวัน)
บําบัดนํ้าเสีย

18,000
(ลูกบาศกเมตรตอวัน)

รายได

243
(ลานบาท)

กําลังการผลิตนํ้าประปา

บําบัดนํ้าเสีย

(ลูกบาศกเมตรตอวัน)

(ลูกบาศกเมตรตอวัน)

รายได

92

(ลานบาท)

ธุุรกิิจอื่่น� ๆ
ลงทุุนในธุุรกิิจผลิิตและจํําหน่่ายพลัังงานไฟฟ้้าจากพลัังงานอื่่�นๆ
ใน บริิษััท ซีีเค พาวเวอร์์ จํํากััด (มหาชน) (CKP)

TTW ลงทุนใน CKP

5,219
(ลานบาท)

TTW ไดรับเง�นปนผลจาก CKP

71

(ลานบาท)
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CKP

สััดสวนการถือหุน

24.98
(รอยละ)

ความเป็็นมา
11 กัันยายน 2543

จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทฯ ภายใต้้ชื่่�อ
บริิษััท น้ำำ��ประปาไทย จํํากััด

ปีี 2549

จดทะเบีียนแปรสภาพ เป็็นบริิษััทมหาชน
เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนเป็็น 3,990 ล้้านบาท

22 พฤษภาคม 2551

ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยได้้จััดหุ้้�นสามััญของ TTW
อยู่่�ในกลุ่่�มทรััพยากร หมวดธุุรกิิจพลัังงานและสาธารณููปโภค

14 มีีนาคม 2557

เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น บริิษััท ทีีทีีดัับบลิิว จํํากััด (มหาชน) (TTW)

TTW ประกอบธุุรกิิจผลิิตและจํําหน่่ายน้ำำ��ประปาให้้กัับการประปา
ส่่วนภููมิิภาค (กปภ.) ในพื้้�นที่่�นครปฐม-สมุุทรสาคร TTW ได้้รัับ
สััมปทานประกอบกิิจการประปาจากกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่ง� แวดล้้อม เป็็นระยะเวลา 25 ปีี ให้้ใช้้น้ำำ��จากแม่่น้ำำ��ท่า่ จีีนในการ
ผลิิตน้ำำ��ประปา โดยมีีโรงผลิิตน้ำำ��ประปาตั้้�งอยู่่�ที่่�ตํําบลบางระกํํา
อํําเภอบางเลน จัังหวััดนครปฐม ทั้้�งนี้้� TTW ได้้ทํําสััญญาซื้้�อขาย
น้ำำ�ป
� ระปากัับ กปภ.เป็็นเวลา 30 ปีี เริ่่ม� จ่่ายน้ำำ�ป
� ระปาตามสััญญาให้้กับั
กปภ. ในพื้้น� ที่อํํ่� าเภอนครชััยศรีี อํําเภอสามพราน อํําเภอพุุทธมณฑล
จัังหวััดนครปฐม และ อํําเภอกระทุ่่�มแบน อํําเภอเมืืองสมุุทรสาคร
จัังหวััดสมุุทรสาคร ตั้้�งแต่่วัันที่่� 5 มกราคม 2547 ซึ่่�งเป็็นการจ่่าย
น้ำำ�ป
� ระปาก่่อนวันั เริ่่ม� ประกอบการตามสััญญา และวัันที่่� 21 กรกฎาคม
2547 เป็็นการดำำ�เนิินการจ่่ายน้ำำ��ประปาตามสััญญา และในปีี 2553
มีีการขยายกำำ�ลังั การผลิิตเป็็น 440,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวันั ในปีี 2558
TTW ได้้ดํําเนิินการก่่อสร้้างโรงผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปาแห่่งที่่� 2 ที่่� ตํําบล
คลองมะเดื่่�ออํําเภอกระทุ่่�มแบน จัังหวััดสมุุทรสาคร สํําหรัับเป็็น
โรงผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปาสํํารอง แล้้วเสร็็จในเดืือนมิิถุุนายน 2560 โดยมีีกํําลััง
การผลิิตเริ่่ม� ต้้นที่่� 100,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน และสามารถรองรัับ
การขยายกํําลัังการผลิิตในอนาคตได้้ถึึง 400,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวันั
ณ ปััจจุุบััน TTW มีีกํําลัังการผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปาสููงสุุดรวม 2 แห่่ง จํํานวน
540,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน

ปััจจุุบััน TTW มีีกํําลัังการผลิิตน้ำำ��ประปาสููงสุุด
รวมทุุกพื้้�นที่่�ธุุรกิิจ 1,126,400 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน
นอกจากการมีีสัญญ
ั าผลิิตน้ำำ��ประปาให้้กับั กปภ.ในพื้้น� ที่่จั� งั หวััดนครปฐมและสมุุทรสาครแล้้ว TTW ได้้ปรับั เปลี่่�ยนลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
ด้้วยการลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม รวมถึึงการเข้้าซื้้�อสิิทธิิการบริิหารและจััดการน้ำำ��ประปาและน้ำำ��เสีียในนิิคมอุุตสาหกรรม และ
การลงทุุนในหุ้้�นกัับบริิษััทที่่�ดํําเนิินธุุรกิิจผลิิตและจํําหน่่ายไฟฟ้้าจากพลัังงานประเภทต่่างๆ
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
จัังหวััดนครปฐม

นิิคมอุุตสาหกรรมบางปะอิิน
ผลิิตน้ำำ��ประปาและบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน
ผลิิตน้ำำ��ประปา

จัังหวััดปทุุมธานีี

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี
ผลิิตน้ำำ��ประปา

จัังหวััดสมุุทรสาคร

โรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน
ผลิิตน้ำำ��ประปา

จัังหวััดชลบุุรีี, ระยอง

นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� จัังหวััดชลบุุรีี
ผลิิตน้ำำ��ประปาและบํําบััดน้ำำ��เสีีย
นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� จัังหวััดระยอง
ผลิิตน้ำำ��ประปา
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รายละเอีียดของการลงทุุน

บริิษััท ประปาปทุุมธานีี จำำ�กััด (PTW)

PTW เป็็นบริิษััทย่่อยของ TTW มีีทุุนจดทะเบีียน จำำ�นวน
1,200 ล้้านบาท เป็็นหุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 12 ล้้านหุ้้�น โดยมีี
มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท มีีทุุนชำำ�ระแล้้ว จำำ�นวน
1,200 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 TTW มีีสััดส่่วน
การถืือหุ้้�นใน PTW ร้้อยละ 98 ของทุุนจดทะเบีียน (อีีกร้้อยละ 2
ถืือโดย กปภ.) PTW ประกอบธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ�ป
� ระปา
ให้้กัับ กปภ. ในพื้้�นที่่�ปทุุมธานีี-รัังสิิต โดยมีีรููปแบบสััญญา
เป็็นแบบ Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) อายุุ
สััญญา 25 ปีี PTW เริ่่�มดำำ�เนิินกิิจการในปีี 2541 เป็็นต้้นมา
ปััจจุุบัันมีกำี �ลั
ำ งั การผลิิต จำำ�นวน 488,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวันั
โดยมีีปริิมาณรัับซื้้�อน้ำำ��ประปาขั้้�นต่ำำ��จาก กปภ. จำำ�นวน
358,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน

บริิษัทั ไทยวอเตอร์์ โอเปอเรชั่่�นส์์ จํํากััด (TWO)

TWO เป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ยของ TTW มีีทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 60
ล้้านบาท เป็็นหุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 6 แสนหุ้้�น โดยมีีมููลค่่าหุ้้�น
ที่ต่� ราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท มีีทุุนชำ�ำ ระแล้้ว จำำ�นวน 60 ล้้านบาท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 TTW มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน
TWO ร้้อยละ 68.5 ของทุุนจดทะเบีียน (อีีกร้้อยละ 31.5
ถืือโดย PTW) TWO ประกอบธุุรกิิจให้้บริิการด้้านการบริิหาร
จััดการและบำำ�รุุงรัักษาระบบผลิิตน้ำำ��ประปา และระบบบำำ�บััด
น้ำำ��เสีียให้้กัับ TTW, PTW, นิิคมอุุตสาหกรรมบางปะอิิน
นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้�ชลบุุรีี และนิิคมอุุตสาหกรรม
อมตะซิิตี้้�ระยอง

บริิษััท ซีีเค พาวเวอร์์ จํํากััด (มหาชน) (CKP)
นิิคมอุุตสาหกรรมบางปะอิิน (BIE)

TTW ได้้ซื้้�อสิิทธิิในการผลิิตน้ำำ��ประปาและบำำ�บััดน้ำำ��เสีียใน
นิิคมอุุตสาหกรรมบางปะอิิน (BIE) จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
จาก บริิษััท ที่่�ดิินบางปะอิิน จำำ�กััด เป็็นระยะเวลา 30 ปีี
นัับตั้้ง� แต่่เดืือนสิิงหาคม 2552 โดยมีีกำ�ลั
ำ งั การผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปา
48,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน และสามารถทำำ�การบำำ�บััด
น้ำำ��เสีียได้้ 18,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน ปััจจุุบััน TTW ได้้
ทำำ�การย้้ายสถานีีสููบน้ำำ�ดิ
� บิ บางปะอิิน จากเดิิมที่่ค� ลองวััวมาอยู่่�
ริิมแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา ที่่� ตำำ�บลบางกระสั้้�น อำำ�เภอบางปะอิิน
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา ซึ่่ง� มีีคุุณภาพน้ำำ��ที่่ดี� กี ว่่า ทำำ�ให้้เพิ่่�ม
ความเชื่่อมั่่
� น� ในคุุณภาพและความต่่อเนื่่อ� งในการผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปา
การดำำ�เนิินงานของโครงการ BIE นั้้�น เป็็นการเพิ่่�มรายได้้
ให้้กับั องค์์กรและยัังเป็็นการเพิ่่ม� ทัักษะ ความรู้้� และประสบการณ์์
ให้้กับั บุุคลากรของ TTW ในการที่่จ� ะเป็็นผู้้�ให้้บริิการโดยตรง
กัับลููกค้้า
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CKP เป็็นบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ประกอบธุุรกิิจหลัักโดยการลงทุุนในบริิษััทอื่่�น (Holding
Company) ซึ่่�งประกอบธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายไฟฟ้้า CKP
มีีทุุนจดทะเบีียน จำำ�นวน 9,240 ล้้านบาท เป็็นหุ้้�นสามััญ
จำำ�นวน 9,240 ล้้านหุ้้�น โดยมีีมููลค่่าหุ้้�นที่่ต� ราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท
มีีทุุนชำ�ำ ระแล้้วจำำ�นวน 8,129 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564 TTW มีีสัดั ส่่วนการถืือหุ้้�นใน CKP ร้้อยละ 24.98 ของ
ทุุนจดทะเบีียน CKP มีีการลงทุุนในบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจ
ผลิิตและจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าในโรงไฟฟ้้า 3 ประเภท ได้้แก่่ โรง
ไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�� โรงไฟฟ้้าระบบโคเจนเนอเรชั่่�น และโรงไฟฟ้้า
พลัังงานแสงอาทิิตย์์ โดยแบ่่งเป็็นการลงทุุนในบริิษัทย่
ั อ่ ยและ
บริิษัทร่
ั ว่ ม จำำ�นวน 7 บริิษัทั ดัังนี้้�
การลงทุุนในโรงไฟฟ้้าที่เ่� ป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ย 3 บริิษัทั ประกอบด้้วย
• บริษัท ไฟฟ้าน้ำ�งึม 2 จำ�กัด ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทแกน
ของ TTW โดยเป็นการลงทุนผ่านบริษัท เซาท์อีสท์
เอเซีย เอนเนอจี จำ�กัด
• บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำ�กัด
• บริษัท บางเขนชัย จำ�กัด
การลงทุนในโรงไฟฟ้าทีเ่ ป็นบริษทั ร่วม 4 บริษทั ประกอบด้วย
• บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำ�กัด
• บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำ�กัด
• บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำ�กัด
• บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำ�กัด

โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�ม TTW
แผนภาพแสดงโครงสร้้างการถืือหุ้้�นและสััดส่่วนการถือื หุ้้�นของ TTW
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 (หน่่วย : ร้้อยละ)

ทุนจดทะเบียน 3,990 ลานบาท
ทุนชำระแลว 3,990 ลานบาท
*รอยละ 98.0

รอยละ 68.0

รอยละ 24.98

ทุนจดทะเบียน 60 ลานบาท
ทุนชำระแลว 60 ลานบาท

ทุนจดทะเบียน 9,240 ลานบาท
ทุนชำระแลว 8,129 ลานบาท

รอยละ 32.0

ทุนจดทะเบียน 1,200 ลานบาท
ทุนชำระแลว 1,200 ลานบาท

หมายเหตุุ : *การประปาส่่วนภููมิิภาคถืือหุ้้�นใน PTW ร้้อยละ 2

TTW เป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยมีีผู้้�ถืือหุ้้�นหลััก ได้้แก่่ บริิษััท มิิตซุุย วอเตอร์์ โฮลดิ้้�งส์์ (ประเทศไทย)
จำำ�กัดั บริิษัทั ช. การช่่าง จำำ�กัดั (มหาชน) บริิษัทั ทางด่่วนและรถไฟฟ้้ากรุุงเทพ จำำ�กัดั (มหาชน) และนัักลงทุุนทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
โดยมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ดัังนี้้�
ลำำ�ดัับ

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

1

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

2

จำำ�นวนหุ้้�น

หุ้้�น (ร้้อยละ)

1,036,500,000

25.98

บริิษััท ช.การช่่าง จำำ�กััด (มหาชน)

774,077,400

19.40

3

บริิษััท ทางด่่วนและรถไฟฟ้้ากรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)

736,900,000

18.47

4

บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด

143,974,317

3.61

5

บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)

122,174,200

3.06
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นโยบายและกลยุุทธ์์ด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืน
บริิษัทั ฯ ตระหนัักและให้้ความสำำ�คัญต่
ั อ่ การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่ง� ยืืนตามวิิสัยั ทััศน์์ขององค์์กร
“เป็็นบริิษััทชั้้�นนำำ�ของประเทศในการดำำ�เนิินธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับ น้ำำ�� พลัังงาน และสิ่่�งแวดล้้อม”
โดยการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีหลัักธรรมาภิิบาลควบคู่่�กับั ความรัับผิิดชอบต่่อสังั คม การอนุุรัักษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิและดููแลสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียผ่่าน
กระบวนการดำำ�เนิินงานที่่�โปร่่งใสและตรวจสอบได้้ บริิษัทั ฯ จึึงได้้จัดั ทำำ�นโยบายด้้านการพััฒนา
ความยั่่�งยืืนเพื่่�อเป็็นกรอบการบริิหารจััดการด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืนขององค์์กร
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�กลยุุทธ์์ด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืน โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อใช้้
กำำ�หนดมาตรการดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืนของ กลุ่่�มบริิษััททีีทีีดัับบลิิว เพื่่�อเป็็น
แนวปฏิิบััติิในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งมีีความสอดคล้้องกัับนโยบายด้้านการพััฒนา
ความยั่่� ง ยืืนขององค์์ กร และเป้้ า หมายการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืืนขององค์์ การสหประชาชาติิ
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีีการรายงานผลการดำำ�เนิินงานด้้านการ
พััฒนาความยั่่�งยืืนตามกรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiative : GRI)

นโยบาย
ด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืน

กลยุุทธ์์
ด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืน

1. การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

1. ด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีหลักธรรมาภิบาล
2. มุ่งมั่นจะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการของบริษัทฯ โดยก่อให้เกิดคุณค่าร่วมและอยู่บน
พื้้�นฐานของความสมดุุลระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
3. มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและน�ำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด
4. ตระหนักและให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วน
ตััวของผู้้�เกี่่�ยวข้้อง โดยจััดให้้มีีนโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลและนำำ�มาปฏิิบััติิใช้้
ในการดำำ�เนิินงานกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
5. บริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร
6. ปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมและมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

2. การพััฒนากระบวนการทางธุุรกิิจ
อย่่างต่่อเนื่่�อง

1. มงุ่ มั่นในการด�ำเนินธุรกิจน�้ำอย่างครบวงจรทัง้ ด้านการจัดการน�้ำดิบ การผลิตน�้ำประปา
และการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
2. มุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากธุรกิจน�้ำ
3. สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการในระยะยาว โดยค�ำนึงถึงความพึงพอใจของ
ลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
4. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านธุรกิจควบคู่กับนวัตกรรมด้านสังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม
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นโยบาย
ด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืน

กลยุุทธ์์
ด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืน

3. การสร้้างคุุณค่่าร่่วมทางสัังคม

1. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม สอดคล้องกับ
มาตรฐานแนวปฏิิบััติิที่่�เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมายและกฎบััตรสากลที่่�
เกี่่�ยวข้้องด้้านแรงงาน
2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นตามแผนการพัฒนา
ศัักยภาพพนัักงาน และส่่งเสริิมความคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ในการทำำ�งานผ่่านกิิจกรรม
ไคเซ็็น (Kaizen)
3. สนับสนุนระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี โดยก�ำหนดให้มีคู่มือการ
ปฏิิบััติิงานและมาตรฐานที่่�ปลอดภััยสอดคล้้องตามลัักษณะความเสี่่�ยงในการทำำ�งาน
และสร้้างให้้เกิิดวััฒนธรรมการทำำ�งานที่่�ปลอดภััยทั่่�วทั้้�งองค์์กร
4. มีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและด้านแรงงาน และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน
เคารพและปฏิิบััติิตามหลัักสิิทธิิมนุุษยชนสากล โดยยึึดหลัักความเท่่าเทีียมและไม่่
เลืือกปฏิิบััติิ
5. สร้างความพึงพอใจแก่พนักงานและชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ธุรกิจของบริษัทฯ
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ กับ ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
เพื่่�อสานความสััมพัันธ์์ สร้้างความเข้้าใจ และความร่่วมมืืออย่่างเข้้มแข็็ง เพื่่�อลด
ความขััดแย้้งที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในอนาคต

4. การบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างยั่่�งยืืน

1. ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. อนุรักษ์พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยด�ำเนินมาตรการลดการ
ใช้้พลัังงานไฟฟ้้าและลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากกระบวนการทางธุุรกิิจตาม
เป้้าหมายที่่�กำำ�หนด
3. บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ โดยการสร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักในการใช้น�้ำ
อย่่างรู้้�คุุณค่่า โดยดำำ�เนิินมาตรการและกำำ�หนดเป้้าหมายในการนำำ�น้ำำ��ทิ้้�งจาก
กระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาให้้สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ในการผลิิตน้ำำ��ประปาได้้อีีกครั้้�ง
4. จัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ โดยการน�ำตะกอนมาวิจัยเป็นผลิตภัณฑ์และน�ำไปใช้
ประโยชน์์ทางด้้านสัังคม รวมถึึงการส่่งเสริิมให้้มีีการใช้้วััสดุุเหลืือใช้้กลัับมาใช้้ใหม่่
เพื่่�อส่่งเสริิมการใช้้ทรััพยากรอย่่างรู้้�คุุณค่่า
5. บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าแก่
องค์์กรและระบบนิิเวศต่่างๆ โดยกำำ�หนดมาตรการป้้องกัันของระบบการผลิิตน้ำำ��
ประปาและระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียไม่่ให้้ส่่งผลกระทบทางลบแก่่สิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�อาศััยอยู่่�ใน
ระบบนิิเวศต่่างๆ
6. ส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแล
สิ่่�งแวดล้้อมระหว่่างองค์์กรกัับหน่่วยงานภายนอก
7. ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่่งครััด โดยจััดทำำ�ระบบบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (ISO 14001 : 2015) และ
มีีการตรวจติิดตามภายในและการตรวจรัับรองจากหน่่วยงานภายนอกตามแผนที่่�
กำำ�หนด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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โครงสร้้างด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืน
โครงสร้้างคณะกรรมการบริิษััทเป็็นแบบชั้้�นเดีียว (One tier system) ประกอบด้้วย คณะกรรมการชุุดย่่อย 4 ชุุด ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ รวมถึึงมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นภายใต้้แนวปฏิิบััติิคณะกรรมการที่่�มีี
การปรัับปรุุงอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับสภาพธุุรกิิจและหลัักบรรษััทภิิบาล โดยมีีคณะกรรมการบริิษััท จำำ�นวน 12 คน

หญิง 2 คน
(รอยละ 16.67)

แบงตามเพศ

ชาย 10 คน
(รอยละ 83.33)

ไมเปนกรรมการอิสระ
8 คน
(รอยละ 66.67)

คณะกรรมการชุุดย่่อย

เปนผูบร�หาร
1 คน
(รอยละ 8.33)

แบงตาม
คุณสมบัติ

แบ่่งตามคุุณลัักษณะ

แบงตามหนาที่
ความรับผิดชอบ

ไมเปนผูบร�หาร
11 คน
(รอยละ 91.67)

เปนกรรมการอิสระ
4 คน
(รอยละ 33.33)

หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ

คณะกรรมการบริิหาร
(รวม 5 คน)

•
•
•
•

คณะกรรมการตรวจสอบ
(รวม 3 คน)

• กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร 3 คน • สอบทานรายงานการเงินของบริษัทฯ และความเพียงพอ
• กรรมการอิสระ 3 คน
ของการควบคุม การตรวจสอบภายใน
• เพศชาย 3 คน
• พิจารณารายการที่มีความเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการสรรหาและ
กำำ�หนดค่่าตอบแทน
(รวม 4 คน)

• กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร 4 คน • สรรหาบุคคลเข้าดำ�รงตำ�แหน่งคณะกรรมการบริษัทและ
• กรรมการอิสระ 2 คน
กรรมการผู้จัดการ
• เพศชาย 4 คน
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กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร 4 คน • กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการให้เป็นไป
กรรมการทีเ่ ป็นผบู้ ริหาร 1 คน
ตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำ�หนดโดยคณะกรรมการบริษัท
เพศชาย 4 คน
ตลอดจนให้คำ�แนะนำ�และคำ�ปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการ
เพศหญิง 1 คน
• กำ�กับดูแลการศึกษาความเป็นไปได้สำ�หรับโครงการใหม่
รวมทั้งพิจารณาอนุมัติดำ�เนินโครงการต่างๆ
• มีอ�น
ำ าจอนุมัตกิ ารทำ�นติ กิ รรมใดๆ ซงึ่ มีผลผูกพันตอ่ บริษทั ฯ
นโยบายการบริหารงานและการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
• ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

คณะกรรมการชุุดย่่อย

แบ่่งตามคุุณลัักษณะ

หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ

• เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นๆ สำ�หรับคณะกรรมการบริษัท กรรมการ
ชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
และบรรษััทภิิบาล
4 คน
(รวม 5 คน)
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน
• กรรมการอิสระ 2 คน
• เพศชาย 3 คน
• เพศหญิง 2 คน

•
•
•
•

พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ และแผนบริหารความเสี่ยง
ตรวจติดตามและควบคุมผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ทบทวนนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายผ่านช่องทางการรับ
ข้อร้องเรียน
• กำ�กับดูแลงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร

หมายเหตุุ: สามารถศึึกษาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการชุุดย่่อยจากรายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One report)
คณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง
และบรรษััทภิิบาล

คณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการ
สรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน

กรรมการผู้้�จััดการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
สายงานปฏิิบััติิการ

สายงานบริิหาร

สายงานการเงิิน

ฝ่่ายปฏิิบััติิการ

ฝ่่ายลููกค้้าสััมพัันธ์์

ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

ฝ่่ายวิิศวกรรม

ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
และธุุรการ

ฝ่่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
พััฒนาความยั่่�งยืืน

คณะทำำ�งาน
พััฒนาความยั่่�งยืืน

สายงาน
สำำ�นัักกรรมการ
ผู้้�จััดการ
สำำ�นัักกรรมการ
ผู้้�จััดการ

ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ

บริิษััทฯ แต่่งตั้้�ง คณะกรรมการพััฒนาความยั่่�งยืืน โดยมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบบริิหารจััดการการพััฒนาความยั่่�งยืืนภายในองค์์กร ประกอบด้้วย
กรรมการผู้้�จัดั การ รองกรรมการผู้้�จัดั การ ผู้้�ช่ว่ ยกรรรมการผู้้�จัดั การ และผู้้�อํํานวยการฝ่่าย โดยการทำำ�หน้้าที่่ข� องคณะกรรมการพััฒนาความยั่่ง� ยืืน
อยู่่ภ� ายใต้้การกำำ�กับั ดููแลของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและบรรษััทภิบิ าล รวมถึึงการแต่่งตั้้ง� คณะทํํางานพััฒนาความยั่่ง� ยืืน ประกอบด้้วย
ผู้้�จััดการส่่วนและผู้้�จััดการแผนกจากหลากหลายหน่่วยงาน เพื่่�อทํําหน้้าที่่�ตอบสนองต่่อนโยบายและมาตรการด้้านความยั่่�งยืืนที่่�ได้้รัับ
มอบหมายจากคณะกรรมการพััฒนาความยั่่�งยืืนไปขยายผลและปฏิิบััติิอย่่างเป็็นรููปธรรมครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่�ธุุรกิิจของบริิษััทฯ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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การประเมิินประเด็็นความยั่่�งยืืน
3. การประเมิินลํําดัับความสํําคััญ

บริิษััทฯ ให้้ความสํําคััญต่่อการบริิหารจััดการประเด็็นความยั่่�งยืืน
โดยมีีกระบวนการประเมิินและจััดลํําดัับความสํําคััญอ้า้ งอิิงตามกรอบ
การรายงานความยั่่�งยืืนสากล Global Reporting Initiative (GRI)
ฉบัับ GRI Standard บริิษััทฯ ได้้รวบรวมและประเมิินประเด็็นความ
ยั่่�งยืืนผ่่านการวิิเคราะห์์ประเด็็นความยั่่�งยืืน รวมถึึงการนํําแนวทาง
การดํําเนิินงานตามกลยุุทธ์์และปััจจััยความเสี่่ย� งของบริิษัทั ฯที่่อ� าจจะ
ส่่งผลกระทบต่่อการดํําเนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ มาประกอบการประ
เมิินความสํําคััญของประเด็็นความยั่่�งยืืน

จัั ด เรีี ย งลํําดัั บ ความสํําคัั ญ ของประเด็็ น ความยั่่� ง ยืืนจากผล
การสํํารวจความคาดหวัังจากผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียผนวกกัับความ
คาดหวัังของบริิษััทฯ ครอบคลุุมมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อม ที่่�อาจได้้รัับผลกระทบจากการดํําเนิินธุุรกิิจของ
บริิษััทฯ

4. การรัับรองผลการประเมิิน

4.1 บริิษัทั ฯ ทบทวนประเด็็นความยั่่ง� ยืืน จำำ�นวน 27 ประเด็็น
โดยคััดเลืือกประเด็็นที่่ผู้้�มี
� ส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียและบริิษัทั ฯ ให้้
ความสำำ�คัญั มากที่่สุุ� ดและรองลงมาตามลำำ�ดับั จำำ�นวน 16
ประเด็็น โดยตััดบางประเด็็นที่่มี� คี วามสำำ�คัญน้
ั อ้ ยที่่สุุ� ดหรืือ
ประเด็็นที่่�ใกล้้เคีียงกััน

ขั้้�นตอนการประเมิินประเด็็นความยั่่�งยืืน
1. การวิิเคราะห์์ประเด็็น

ทํําการวิิเคราะห์์ประเด็็นความยั่่ง� ยืืนตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่า่ ของบริิษัทั ฯ
ครอบคลุุมการดํําเนิินงานตั้้�งแต่่การจััดหาวััตถุุดิบิ การผลิิตและ
การส่่งมอบ การใช้้สินค้
ิ า้ และบริิการประกอบการวิิเคราะห์์ประเด็็น
ความยั่่�งยืืนในอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง

4.2	นํําผลการคััดเลืือกประเด็็นความยั่่ง� ยืืน (ข้้อ 4.1) จำำ�นวน
16 ประเด็็น นํําเสนอต่่อคณะกรรมการพััฒนาความยั่่ง� ยืืน
ให้้การรัับรองผลการประเมิินดัังกล่่าว เพื่่�อนำำ�มากำำ�หนด
เป็็นประเด็็นความยั่่ง� ยืืนขององค์์กรในรายงานการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564

2. การระบุุประเด็็น

กํําหนดประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�เป็็นปััจจััยสํําคััญต่่อการดํําเนิิน
ธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ และมีีความสํําคััญต่อผู้้�มี
่ ส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย โดย
คํํานึึงถึึงสถานการณ์์ปัจั จุุบัันครอบคลุุมประเด็็นใหม่่ที่อ่� าจเพิ่่ม� ขึ้้น�
และปรัับลดลํําดัับความสํําคััญของประเด็็นที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง
สูง
3

4

2
4

ผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสีย

3
11

7

6

1

5

10

6

6
4

2
1
5

7

3

2

5
7
8

8

9

12

ตํ่า
ผลกระทบตอบริษัทฯ
ประเด็นที่มีความสําคัญมาก
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ประเด็นที่มีความสําคัญปานกลาง

สูง
ประเด็นที่มีความสําคัญนอย

ด้้านเศรษฐกิิจ

ด้้านสัังคม

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

1 ความยั่่�งยืืนของธุุรกิิจ
2 การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี
3 การบริิหารความเสี่่�ยง
และความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
ิ า้ และบริิการ
4 ความรัับผิิดชอบต่่อสินค้
5 ผลตอบแทนและสิิทธิิประโยชน์์
ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
� น�
6 การสร้้างภาพลัักษณ์์และความเชื่่อมั่่
7 การบริิหารจััดการภาวะวิิกฤตจาก
สถานการณ์์ COVID-19
8 ผลกระทบทางอ้้อมของการทำำ�ธุุรกิิจ
9 การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่คุุณค่่า
10 การร่่วมพััฒนาคู่่�ค้้าสู่่�ความยั่่�งยืืน
11 การตอบสนองความต้้องการ
และสร้้างความพึึงพอใจกัับลููกค้้า
	นวัั
12 ตกรรมและเทคโนโลยีี

1 การปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
	อย่่างเท่่าเทีียมกััน
	อาชีี
วอนามััยและความปลอดภััย
2
3 การให้้ความช่่วยเหลืือและการบริิจาค
เพื่่�อสัังคม
4 การดููแลสัังคมและชุุมชน
5 การประเมิินผลกระทบทางด้้านสัังคม
ของคู่่�ค้้า
6 ความเท่่าเทีียมกัันและการเคารพ
	สิิทธิิมนุุษยชน
7 การดููแลพนัักงานและพััฒนา
	บุุคลากร

1 การปฏิิบััติิตามกฎหมาย
	ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
2 กระบวนการผลิิตสิินค้้าและบริิการ
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
3 การบริิหารจััดการน้ำำ��
4 การจััดการของเสีียและวััสดุุเหลืือใช้้
5 ความร่่วมมืือดููแลสิ่่�งแวดล้้อม
ระหว่่างองค์์กร
6 การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
และอนุุรัักษ์์พลัังงาน
7 การประเมิินผลกระทบทาง
	ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของคู่่�ค้้า
8 ความหลากหลายทางชีีวภาพ

การทบทวนและปรัับปรุุงประเด็็นความยั่่�งยืืนของปีี 2564
บริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารทบทวนประเด็็นความยั่่ง� ยืืนของปีี 2564 จำำ�นวน 27 ประเด็็น โดยคััดเลืือกประเด็็นความยั่่ง� ยืืนที่่ผู้้�มี
� ส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียและบริิษัทั ฯ
ให้้ความสำำ�คััญร่่วมกััน จำำ�นวน 16 ประเด็็น เพื่่่��อนำำ�มาปรัับปรุุงพััฒนากระบวนการดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุเป้้าหมายตามที่่�กำำ�หนด ซึ่่�งมีีความ
สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs) ขององค์์การสหประชาชาติิ จำำ�นวน 14 เป้้าหมาย
บรรษัทภิบาล

ดานเศรษฐกิจ

ด้้านเศรษฐกิิจ

ดํําเนิินธุุรกิิจให้้บรรลุุวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจบนพื้้�นฐานของ
ความพึึงพอใจและผลประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย
(คััดเลืือก จำำ�นวน 6 ประเด็็น)

ด้้านสัังคม
ดานสังคม

ดานสิ่งแวดลอม

ดํําเนิินธุุรกิิจอย่่างมีีคุุณธรรม ดููแลรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและ
สัังคมทั้้�งในพื้้�นที่่�บริิการและนอกพื้้�นที่่�บริิการ
(คััดเลืือก จำำ�นวน 3 ประเด็็น)

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

มุ่่�งมั่่�นดููแลสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งภายในกระบวนการผลิิต การใช้้
ทรััพยากรอย่่างรู้้�คุุณค่่า และการอนุุรัักษ์์ทรัพั ยากรธรรมชาติิ
และรัักษาสมดุุลระบบนิิเวศอย่่างยั่่�งยืืน
(คััดเลืือก จำำ�นวน 7 ประเด็็น)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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ประเด็็นความยั่่�งยืืนกัับเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs)
การวิิเคราะห์์ประเด็็นความยั่่�งยืืน
บริิษัทั ฯ ประเมิินและจััดลํําดัับความสํําคััญของประเด็็น
ความยั่่�งยืืนที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและบริิษััทฯ ให้้ความ
สํําคััญร่่วมกััน โดยพิิจารณาร่่วมกัับปััจจััยความเสี่่�ยง
ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน อ้้างอิิงตามกรอบการรายงาน
ความยั่่�งยืืนสากล GRI (Global Reporting Initiative)
ฉบัับ GRI Standard ในปีี 2564 ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
และบริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญร่่วมกัันต่่อประเด็็นความ
ยั่่�งยืืน จำำ�นวน 16 ประเด็็น โดยบริิษััทฯ ได้้นํําประเด็็น
ความยั่่ง� ยืืนดัังกล่่าวมาวิิเคราะห์์ความเสี่่ย� งและโอกาส
ขององค์์กร และเชื่่อ� มโยงความสอดคล้้องกัับเป้้าหมาย
การพััฒนาที่ยั่่่� ง� ยืืน (Sustainable Development Goals
: SDGs) ซึ่่ง� มีีความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ (UN) จำำ�นวน 14
เป้้าหมาย จากทั้้ง� หมด 17 เป้้าหมาย โดยมีีเป้้าหมายที่่� 6
เป็็นพัันธกิิจหลัักของบริิษััทฯ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายว่่าด้้วย การจััดการน้ำำ��และสุุขาภิิบาล (Clean Water and Sanitation)
ส่่วนเป้้าหมายที่่�เหลืือเป็็นพัันธกิิจรองที่่�ช่่วยสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ให้้บรรลุุเป้้าหมายขององค์์กร
รายละเอีียด

การกํํากัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี

• นโยบายการดําเนินงาน
ภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาล
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ความโปร่่งใส การรายงาน
และการต่่อต้า้ นการทุุจริิต
คอร์์รััปชััน

การบริิหารความ
เสี่่�ยงและความต่่อ
เนื่่�องทางธุุรกิิจ

• บริหารจัดการความเสีย่ ง • สถานการณ์ปัจจุบันมี
องค์์กรด้้านเศรษฐกิิจ
ความเสี่่ย� งใหม่่ๆ เกิิดขึ้้น�
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม เสมอ ซึ่่ง� เป็็นความเสี่่ย� ง
การป้้องกัันการเกิิดเหตุุ ที่่ค� าดเดาได้้ยาก อาจจะ
และการระงัับเมื่่�อเกิิด
ส่่งผลกระทบต่่อการ
เหตุุฉุุกเฉิิน เพื่่�อให้้
ดํําเนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ
ธุุรกิิจดํําเนิินไปได้้
อย่่างไม่่หยุุดชะงััก

เศรษฐกิิจ

มิิติิ ประเด็็นความยั่่�งยืืน
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ความเสี่่�ยง

โอกาส

• พัฒนาการกํากับดูแล • การมีหลักการกํากับดูแลกิจการ
กิิจการที่่�ดีีของบริิษััท
ที่่�ดีี ความโปร่่งใส การบริิหาร
จดทะเบีียนใน
จััดการ ความเสี่่�ยงครอบคลุุม
ตลาดหลัักทรััพย์์
มิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม และ
เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
สิ่่�งแวดล้้อม ย่่อมส่่งผลต่่อ
หากบริิษััทฯ ปรัับตััวช้้า ความเชื่่�อมั่่น� จากนัักลงทุุนและ
อาจจะส่่งผลกระทบต่่อ ส่่งเสริิมการลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืน
การลงทุุนในอนาคต
ในอนาคต
• การบริหารจัดการความเสี่ยง
ครอบคลุุมมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งความ
เสี่่�ยงใหม่่ๆ ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
มีีการฝึึกอบรมและซ้้อมแผน
ฉุุกเฉิินอย่่างสม่ำำ��เสมอ ส่่งผล
ให้้เกิิดมาตรฐานการปฏิิบััติิงาน
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ

SDGs

เศรษฐกิิจ

มิิติิ ประเด็็นความยั่่�งยืืน
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ความเสี่่�ยง

โอกาส

การบริิหารจััดการ
ภาวะวิิกฤตจาก
สถานการณ์์
COVID-19

• บริหารจัดการภาวะ • แม้ปัจจุบันโรคติดเชื้อ
วิิกฤตจากสถานการณ์์ ไวรััสโคโรนา 2019
COVID-19 ที่่�องค์์กร
(COVID-19) จะมีีวัคั ซีีน
ได้้รัับผลกระทบ
ป้้องกััน แต่่มีีการกลาย
พัันธุ์์�และแพร่่ระบาดได้้
ง่่าย หากไม่่สามารถ
ป้้องกัันการแพร่่ระบาด
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
อาจจะส่่งผลกระทบต่่อ
การเติิบโตด้้านเศรษฐกิิจ
ของประเทศ

บริิหารจััดการ
ห่่วงโซ่่อุุปทาน

• บริหารจัดการ และ
วิิเคราะห์์ความเสี่่�ยง
ด้้านกระบวนการจััดซื้้�อ
รวมถึึงการประเมิินคู่่�ค้้า
เพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิภิ าพ
สููงสุุด
• มีส่วนร่วมกับคู่ค้าเพื่อ
พััฒนาศัักยภาพของคู่่�ค้า้
และบริิษััทฯ ควบคู่่�กััน
รวมถึึงการหาโอกาส
ใหม่่ๆ ทางธุุรกิิจ

• บริษัทฯ ย่อมมีความ • บริษัทฯ วิเคราะห์ได้ว่าผู้มีส่วน
สััมพัันธ์์กัับผู้้�มีีส่่วนได้้
ได้้ส่่วนเสีียกลุ่่�มใดที่่�มีีผลกระทบ
ส่่วนเสีียตามห่่วงโซ่่
ต่่อธุุรกิิจหรืือได้้รับั ผลกระทบจาก
คุุณค่่าของธุุรกิิจ ซึ่่�ง
ธุุรกิิจในทางตรงและทางอ้้อม
บริิษััทฯ ต้้องทำำ�การ
จะส่่งผลให้้เกิิดการบริิหารจััดการ
วิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ ความสััมพัันธ์กั์ ับผู้้�มีีส่่วนได้้
ระหว่่างธุุรกิิจและผู้้�มีี
ส่่วนเสีียแต่่ละกลุ่่�มได้้อย่่าง
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียในแต่่ละ เหมาะสมและสอดคล้้องกัับ
กิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
บริิบทขององค์์กร
เพื่่�อนํําไปสู่่�การบริิหาร • คัดเลือกคูค่ า้ ทีม่ ศี กั ยภาพในการ
จััดการประเด็็นด้้าน
ดํําเนิินธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม
ความยั่่�งยืืนตลอด
สร้้างความร่่วมมืือในการพััฒนา
ห่่วงโซ่่คุุณค่่าไม่่ให้้
และยกระดัับศัักยภาพของคู่่�ค้า้
ได้้รัับผลกระทบต่่อ
ให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนไปด้้วยกััน
การดํําเนิินธุุรกิิจของ
บริิษััทฯ

ความรัับผิิดชอบต่่อ • ความรับผิดชอบในการ
สิินค้้าและบริิการ
ผลิิตสิินค้้าและบริิการ
ที่่�มีีคุุณภาพและได้้
มาตรฐานเป็็นที่่�ยอมรัับ
แก่่ลููกค้้า การบริิหาร
จััดการความสััมพัันธ์์กัับ
ลููกค้้า และการประเมิิน
ผลกระทบจากสิินค้้า
และบริิการของบริิษััทฯ

• การพัฒนาเทคโนโลยี • สินค้าและบริการทีม่ คี ุณภาพ
ในปััจจุุบััน รวมถึึงการ ตามมาตรฐานสากลและลููกค้้า
เปลี่่�ยนแปลงสภาพ
มีีความพึึงพอใจในการใช้้สินค้
ิ า้
ภููมิิอากาศ ส่่งผลให้้เกิิด และบริิการ ส่่งผลให้้องค์์กรเป็็น
การเปลี่่�ยนแปลง
ที่่ย� อมรัับและได้้เปรีียบคู่่แ� ข่่งขััน
พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค
และทํําให้้การดํําเนิิน
ธุุรกิิจในรููปแบบเดิิม
ล้้าสมััย

SDGs

• ความสามารถในการบริหาร
จััดการการแพร่่ระบาดของ
COVID-19 อย่่างมืืออาชีีพ
รวมถึึงความช่่วยเหลืืองบประมาณ
และอุุปกรณ์์ในการป้้องกัันการ
แพร่่ระบาดของ COVID-19
แก่่สถานพยาบาล และผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ส่่งผลต่่อความ
เชื่่�อมั่่�นที่่�มีีต่่อบริิษััทฯ
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โอกาส

• น�ำนวัตกรรมและ
• ความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีีมาใช้้ใน
นวััตกรรมและเทคโนโลยีี
กระบวนการทํํางาน
ส่่งผลให้้สัังคมโลกเกิิด
และส่่งเสริิมนวััตกรรม การเปลี่่�ยนแปลง ทํําให้้
ขององค์์กร
การดำำ�เนิินกิิจกรรมที่่�
เคยปฏิิบััติิสืืบทอดกััน
มาเกิิดความล้้าสมััย
มีีการแข่่งขัันและความ
ไม่่แน่่นอนสููง

• การเป็นผูนํ้ าทางด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีีที่ทั่� นต่
ั อ่ เหตุุการณ์์
ปััจจุุบััน ส่่งผลให้้เกิิดความมั่่น� คง
ในการดํําเนิินธุุรกิิจและเพิ่่ม�
โอกาสในการขยายธุุรกิิจใหม่่ๆ
ในอนาคต

การดููแลพนัักงาน • บริหารจัดการบุคลากร • การแข่งขันอย่างรุนแรง
และพััฒนาบุุคลากร
แรงงานสััมพัันธ์์
ของธุุรกิิจในปััจจุุบััน
การพััฒนา และเพิ่่�ม
รวมถึึงความต้้องการ
ศัักยภาพพนัักงาน
ของลููกค้้าที่่เ� ปลี่่�ยนแปลง
นโยบายและกระบวนการ ส่่งผลให้้ความรู้้�และ
เคารพสิิทธิิมนุุษยชน
ทัักษะของพนัักงาน
ของพนัักงาน
พััฒนาไม่่ทัันต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลง

• การพัฒนาความรแู้ ละทักษะใหม่ๆ
แก่่พนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อให้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
จะส่่งผลให้้พนัักงานมีีความรู้้�
และทัักษะรองรัับการเปลี่่�ยนแปลง
ได้้อย่่างรวดเร็็วทั้้�งในปััจจุุบััน
และอนาคต

เศรษฐกิิจ

นวััตกรรมและ
เทคโนโลยีี

อาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััย

• ดูแลสุขภาพที่ดีของ
พนัักงาน ความปลอดภััย
และสภาพแวดล้้อมที่่�ดีี
ในการทํํางาน

• แนวโน้มสุขภาพที่ดี • การยกระดับมาตรฐานความ
ของพนัักงานที่่�ไม่่อยู่่�
ปลอดภััยและเครื่่อ� งมืืออุุปกรณ์์
ในเกณฑ์์ที่่�น่่าพึึงพอใจ ที่่ทั� นั สมััยในการทํํางาน จะส่่งผล
รวมถึึงความปลอดภััย ให้้เกิิดความเชื่่อมั่่
� น� ในการ
ในการทํํางานของ
ปฏิิบัติั งิ านร่่วมกัันและกลายเป็็น
พนัักงานและคู่่�ค้้า
มาตรฐานความปลอดภััยของ
อาจจะส่่งผลต่่อ
บริิษัทั ฯ
ความเชื่่�อมั่่�นในการ
ดํําเนิินงานของบริิษัทั ฯ

การดููแลสัังคมและ
ชุุมชน

• มีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ของชุุมชน การช่่วย
แก้้ไข ปััญหาสัังคมและ
พััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
ของชุุมชน การให้้
ความรู้้� การสร้้างรายได้้
รวมถึึงการอนุุรัักษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อมร่่วมกัับ
ชุุมชน

• การดําเนินธุรกิจของ • ใช้ความรูค้ วามสามารถของ
บริิษััทฯ ในพื้้�นที่่�ต่่างๆ บริิษัทั ฯ มาพััฒนาชุุมชนให้้เป็็น
ย่่อมส่่งผลกระทบต่่อ
ชุุมชนต้้นแบบที่่ส� ามารถพึ่่ง� พา
ชุุมชนใกล้้เคีียง รวมถึึง ตนเองได้้และมีีคุุณภาพชีีวิติ
ความคาดหวัังของผู้้�มีี ที่่ดี� ขึ้้ี น� โดยสร้้างการมีีส่ว่ นร่่วม
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียและ
ของทุุกฝ่่าย
สัังคมที่่�เพิ่่�มขึ้้�นต่่อ
การดํําเนิินธุุรกิิจของ
บริิษััทฯ ที่่�แสดงความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม

สัังคม
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สิ่่�งแวดล้้อม

กระบวนการผลิิต
สิินค้้าและบริิการที่่�
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อม

รายละเอีียด

ความเสี่่�ยง

โอกาส

SDGs

• บริหารจัดการกระบวนการ • ปัญหาโลกร้อนและ
• ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็น
ผลิิตสิินค้้าและบริิการ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพ มิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม จััดทํํา Solar
ของบริิษััทฯ ที่่�ไม่่ส่่ง
ภููมิิอากาศที่่เ� พิ่่�มขึ้้�น
Rooftop ลดการใช้้พลัังงาน
ผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม และการลดการปล่่อย
ไฟฟ้้า และพััฒนาของเสีียให้้เป็็น
ทั้้�งภายในและภายนอก ก๊๊าซเรืือนกระจกตาม
ผลิิตภัณั ฑ์์ ส่่งผลให้้ค่า่ ใช้้จ่า่ ย
องค์์กร
ข้้อตกลงปารีีส เพื่่�อ
ในการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าต่่อหน่่วย
ควบคุุมอุุณหภููมิิเฉลี่่�ย ผลิิตภัณั ฑ์์ลดลง และส่่งเสริิม
ของโลกไม่่ให้้สููงเกิิน
ให้้มีกี ารใช้้ทรัพั ยากรอย่่าง
1.5 องศาเซลเซีียส
ยั่่ง� ยืืน

การบริิหารจััดการน้ำำ�� • บริหารจัดการน�้ำเพื่อใช้ • การเปลี่ยนแปลงสภาพ • ยกระดับความสามารถในการ
ในการดํําเนิินธุุรกิิจ
ภููมิิอากาศส่่งผลให้้ฝน บริิหารจััดการน้ำำ��อย่่างครบวงจร
น้ำำ��ประปา รวมถึึง
ไม่่ตกตามฤดููกาล
พััฒนาแหล่่งต้้นน้ำำ�� การรณรงค์์
การบริิหารจััดการน้ำำ��
ปริิมาณน้ำำ��ในเขื่่�อนและ ส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์น้ำ�ำ� และการใช้้
ร่่วมกัับชุุมชนและ
แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ
น้ำำ��อย่่างรู้้�คุุณค่่า โดยส่่งเสริิม
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ลดลง หรืือคุุณภาพ
การทํํางานร่่วมกัับองค์์กรอื่่�นๆ
เพื่่�อแก้้ปััญหาคุุณภาพ น้ำำ��ดิิบเสื่่�อมโทรม
แบบบููรณาการ
น้ำำ��และการขาดแคลน
อาจส่่งผลต่่อการผลิิต • ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงาน
น้ำำ��อย่่างยั่่�งยืืน
น้ำำ��ประปา
ของรััฐจััดทำำ�โครงการฟื้้�นฟูู
คุุณภาพน้ำำ��คลองบางซื่่�อและ
คลองสาขา เพื่่�ออนุุรัักษ์์แม่่น้ำำ��
ท่่าจีีน
การจััดการของเสีีย
และวััสดุุเหลืือใช้้

• บริหารจัดการของเสีย
ไม่่ให้้ส่่งผลกระทบต่่อ
การดํําเนิินธุุรกิิจและผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีีย รวมถึึง
การเพิ่่�มมููลค่่าของเสีีย
เพื่่�อนํําไปใช้้ประโยชน์์
ทางด้้านธุุรกิิจและสัังคม

• การเติบโตของเมือง
และอุุตสาหกรรม ส่่งผล
ให้้เกิิดของเสีียและวััสดุุ
เหลืือใช้้ที่่�ทํําให้้เกิิด
มลภาวะและกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึง
การใช้้ทรัพั ยากรธรรมชาติิ
อย่่างสิ้้�นเปลืือง ทํําให้้
เกิิดภาวะการขาดแคลน

• ทําการวิจัยและพัฒนาเพื่อน�ำ
ของเสีียหรืือวััสดุุเหลืือใช้้กลัับ
มาใช้้ใหม่่ หรืือการเพิ่่�มมููลค่่า
ให้้กับั ของเสีียร่่วมกัับการบริิหาร
จััดการของเสีียตามหลัักการ
3Rs และเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
(Circular Economy)

การเปลี่่�ยนแปลง
• ก�ำหนดนโยบายและ • ปัญหาโลกร้อนและ
• ปรับปรุงกระบวนการผลิต
สภาพภููมิิอากาศ
มาตรการในการ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพ ให้้เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และอนุุรัักษ์์พลัังงาน อนุุรัักษ์์พลัังงาน
ภููมิิอากาศที่่เ� พิ่่�มขึ้้�น
จััดทํํา Solar Rooftop ลดการ
จััดทํําโครงการลดการ และความร่่วมมืือในการ ใช้้พลัังงานไฟฟ้้าและพััฒนา
ใช้้พลัังงานไฟฟ้้าและ
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือน ของเสีียให้้เป็็นผลิิตภััณฑ์์
การติิดตามผล
กระจกตามข้้อตกลง • ประเมินการปล่อยก๊าซเรือน
ปารีีส เพื่่�อควบคุุม
กระจกจากกระบวนการทาง
อุุณหภููมิิเฉลี่่�ยของโลก ธุุรกิิจ เพื่่�อขอรัับรองมาตรฐาน
ไม่่ให้้สููงเกิิน 1.5 องศา คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์องค์์กร และ
เซลเซีียส
กำำ�หนดมาตรการลดปริิมาณ
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจาก
กระบวนการทางธุุรกิิจ
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สิ่่�งแวดล้้อม

ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ

รายละเอีียด

• ดูแลและปกป้องรักษา • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
แหล่่งทรััพยากรธรรมชาติิ ความคาดหวัังสููงขึ้้�น
และความสมบููรณ์์ของ ต่่อการดํําเนิินธุุรกิิจ
ระบบนิิเวศที่่�อาจได้้รัับ ที่่�ห่่วงใยต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ผลกระทบจากการ
และความเข้้มงวดของ
ดํําเนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ กฎหมายด้้านการอนุุรัักษ์์
ทรััพยากรชีีวภาพ

ความร่่วมมืือดููแล • สร้างความตระหนักและ
สิ่่�งแวดล้้อมระหว่่าง
การมีีส่่วนร่่วมในการ
องค์์กร
ดููแลสิ่่ง� แวดล้้อมร่่วมกัับ
หน่่วยงานภายนอก

การปฏิิบััติิตาม
กฎหมาย
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ความเสี่่�ยง

โอกาส

SDGs

• การมีระบบป้องกันสัตว์น�้ำที่จะ
เข้้ามาในขั้้�นตอนการสููบน้ำำ��ดิิบ
การดููแลปกป้้องรัักษาแหล่่งต้้นน้ำ�ำ�
กลางน้ำำ�� และปลายน้ำำ�� โดยมีี
การติิดตามผลการเติิบโตของ
ป่่าต้้นน้ำำ��ของบริิษััทฯ จะส่่งผล
ให้้แหล่่งน้ำำ��ที่่�เป็็นปััจจััยนํําเข้้า
กระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปามีี
ความสมบููรณ์์ทางระบบนิิเวศ

• หากขาดความร่วมมือ • สร้างความร่วมมือในการดูแล
ดููแลสิ่่ง� แวดล้้อมระหว่่าง ปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อมร่่วมกัับ
องค์์กร อาจส่่งผลต่่อ
หน่่วยงานภาครััฐ เอกชน
การอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม และชุุมชน สิ่่�งที่่�ได้้รัับจากความ
และการดํําเนิินธุุรกิิจ
ร่่วมมืือจะเป็็นภาพใหญ่่ที่่�ส่่งผล
ในระยะยาว
ต่่อความยั่่�งยืืน

• กําหนดนโยบายและ • ความเข้มงวดของ
ดํําเนิินงานตามระบบ
กฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม เพิ่่�มมากขึ้้น� อาจส่่ง
ตามมาตรฐาน
ผลกระทบต่่อค่่าใช้้จ่่าย
ISO 14001 : 2015
ในการดํําเนิินงานของ
บริิษััทฯ เพิ่่�มขึ้้�น

• สร้างความตระหนัก ดูแลระบบ
และปฏิิบััติิตามกฎหมาย
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจนกลายเป็็น
วััฒนธรรมองค์์กรที่่�ทุุกคน
ปฏิิบััติิด้้วยสามััญสํํานึึก

เป้้าหมายและผลการดํําเนิินงาน
บริิษััทฯ ได้้กํําหนดเป้้าหมายและวิิธีีการดํําเนิินงานในแต่่ละประเด็็นความยั่่�งยืืนทั้้�ง 16 ประเด็็น รวมถึึงผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากการดํําเนิินงานในปีี
2564 ดัังนี้้�
เป้้าหมาย

วิิธีีการ

ผลลััพธ์์ที่่�ได้้

1. การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

• สร้างแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้
หลัักธรรมาภิิบาลจนกลายเป็็น
วััฒนธรรมองค์์กร
• จํานวนครั้งในการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
ของบริิษััทฯ เป็็น 0
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• ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
• ดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
• ถ่ายทอดความรู้ด้านจรรยาบรรณการดําเนิน
ธุุรกิิจแก่่พนัักงานทุุกระดัับ
• เผยแพร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณการดําเนิน
ธุุรกิิจบนเว็็บไซต์์
• รายงานผลการกํากับดูแลกิจการแก่คณะ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและบรรษััทภิิบาล
• จัดท�ำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

• จํานวนครั้งในการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
ของบริิษััทฯ เป็็น 0
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วิิธีีการ

ผลลััพธ์์ที่่�ได้้

2. การบริิหารความเสี่่�ยงและความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ

• บริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรให้อยู่
ในเกณฑ์์ที่่�ยอมรัับได้้

• ทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ • สามารถบริหารจัดการตามมาตรการ
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
การจััดการความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในเกณฑ์์
• ทบทวนความเสี่ยงใหม่ขององค์กร (Emerging ที่่�ยอมรัับได้้และไม่่ส่่งผลกระทบต่่อ
Risk)
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
• จัดอบรมหลักสูตรด้านการบริหารความเสี่ยง
• ซ้อมแผนฉุกเฉินตามแผนที่วางไว้
• รายงานผลการบริหารความเสีย่ งแก่คณะเจ้าหน้าที่
บริิหารความเสี่่�ยง และคณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงและบรรษััทภิิบาลตามวงรอบที่่�
กํําหนด

3. การบริิหารจััดการภาวะวิิกฤตจากสถานการณ์์ COVID-19

• จํานวนครั้งในการหยุดจ่ายน�้ำประปา • ประกาศใช้แผนการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง • จํานวนครั้งในการหยุดจ่ายน�้ำประปา
แก่่ลููกค้้าจากสถานการณ์์ COVID-19
(Business Continuity Plan : BCP) เรื่่�อง
แก่่ลููกค้้าจากสถานการณ์์ COVID-19
เป็็น 0
“มาตรการป้้องกัันการติิดเชื้้�อไวรััส COVID-19” เป็็น 0
• จํานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับ
เพื่่�อนํํามาใช้้ในการปฏิิบััติิงาน
• จํานวนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับ
ผลกระทบจากการดํําเนิินธุุรกิิจของ
• จัดเตรียมสถานที่ กระบวนการผลิต และจัดหา ผลกระทบจากการดํําเนิินธุุรกิิจของ
บริิษััทฯ เป็็น 0
ทรััพยากรที่่�จํําเป็็นแก่่พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้
บริิษััทฯ เป็็น 0
ส่่วนเสีียในการป้้องกัันการแพร่่ระบาดจาก
COVID-19 ทํําประกัันภััยไวรััสโคโรนาแก่่
พนัักงาน
• สื่อสารและประชาสัมพันธเ์ พื่อสร้างความเชื่อมั่น
ในการดํําเนิินธุุรกิิจ
• ตรวจหาเชื้อ COVID-19 วันแรกของสัปดาห์
ก่่อนเข้้างาน
• ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐท�ำการฉีด
วััคซีีนป้้องกััน COVID-19 แก่่พนัักงานทุุกคน
อย่่างทั่่ว� ถึึงและทัันต่อ่ สถานการณ์์ที่เ่� ปลี่่�ยนแปลง
• จัดท�ำโรงพยาบาลสนามในสถานประกอบการ
(Factory Accommodation Isolation)
4. การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน

• อัตราส่วนการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของคู่่�ค้้ารายสํําคััญ ร้้อยละ 100
• จํานวนคู่ค้าที่ปฏิบัติงานส่งผลกระทบ
ต่่อการดํําเนิินธุุรกิิจ เป็็น 0
• อัตราส่วนการรับสินค้าได้ทันเวลาตาม
ที่่�ได้้ตกลงกัับผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย หรืือที่่�ระบุุ
ในใบสั่่�งซื้้�อ ร้้อยละ 90
• จํานวนครั้งของการร้องเรียนจากคู่ค้า
เป็็น 0

• จัดซื้อจัดจ้างภายใต้ข้อตกลงอย่างเป็นธรรม
• จัดทําโครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
• จัดทําแผนสํารองและเพิ่มความเข้มงวดใน
การจััดส่่งสิินค้้าและหาช่่องทางการจััดส่่งสิินค้้า
ที่่�ไม่่ส่่งผลกระทบต่่อกระบวนการผลิิต รวมทั้้�ง
หาแหล่่งสิินค้้าทดแทนใหม่่ หากเกิิดเหตุุการณ์์
ที่่�คู่่�ค้้ารายเดิิมไม่่สามารถจััดส่่งสิินค้้าได้้
• เยี่ยมชมสถานประกอบการของคู่ค้ารายส�ำคัญ
หรืือคู่่�ค้้าที่่�มีีความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืน

• อัตราส่วนการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคู่่�ค้้ารายสํําคััญ ร้้อยละ 100
• จํานวนคู่ค้าที่ปฏิบัติงานส่งผลกระทบ
ต่่อการดํําเนิินธุุรกิิจ เป็็น 0
• อัตราส่วนการรับสินค้าได้ทันเวลาตาม
ที่่�ได้้ตกลงกัับผู้้�ซื้อ้� และผู้้�ขาย หรืือที่่ร� ะบุุ
ในใบสั่่�งซื้้�อ ร้้อยละ 94
• จํานวนครั้งของการร้องเรียนจากคู่ค้า
เป็็น 0

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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เป้้าหมาย

วิิธีีการ

ผลลััพธ์์ที่่�ได้้

5. ความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้าและบริิการ

• ปริมาณการจ่ายน�้ำประปาให้กับลูกค้า
ไม่่น้้อยกว่่า 316.57 ล้้านลููกบาศก์์เมตร
• อัตราส่วนผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของลููกค้้าไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 90
• จํานวนครั้งของการร้องเรียนจากลูกค้า
เป็็น 0

• ผลิตและจ่ายน�้ำประปาแก่ลูกค้าตามมาตรฐาน • ปริมาณการจ่ายน�้ำประปาให้กับลูกค้า
คุุณภาพ มีีความเพีียงพอ และมีีความต่่อเนื่่�อง จำำ�นวน 291.30 ล้้านลููกบาศก์์เมตร
• ให้คาํ ปรกึ ษาและประชุมหารือการทํางานร่วมกับ • อัตราส่วนผลการสํารวจความพึงพอใจ
ลููกค้้าอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ร้้อยละ 94.50
• จัดหลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะแก่ลูกค้า
• จํานวนครั้งของการร้องเรียนจากลูกค้า
• สนับสนุนกิจกรรมสัมพันธ์แก่ลูกค้า
จำำ�นวน 1 ครั้้ง� (PTW เรื่่อ� งความสะอาด)

6. นวััตกรรมและเทคโนโลยีี

• จาํ นวนเรื่องในการปรับปรงุ กระบวนการ • จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านไคเซ็น (Kaizen) • จํานวนเรื่องในการปรับปรุงกระบวน
ทํํางานผ่่านกิิจกรรมไคเซ็็น (Kaizen)
ทั้้�งภายในและภายนอกบริิษััทฯ
การทํํางานผ่่านกิิจกรรมไคเซ็็น
ไม่่น้้อยกว่่า 363 เรื่่�อง
• ถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge transfer)
(Kaizen) จํํานวน 368 เรื่่�อง
• ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นจาก
และแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ร่่วมกัันระหว่่าง • ปริมาณการจ่ายน�้ำประปาให้กับลูกค้า
ปีี 2563
หน่่วยงาน ผ่่านโครงการไคเซ็็น (Kaizen หรืือ ลดลงจากปีี 2563 จำำ�นวน 27.67
• ต้นทุนค่าไฟฟ้าลดลงจากปี 2558
โครงการ Exchange Program)
ล้้านลููกบาศก์์เมตร
• ปรับปรุงกระบวนการผลิตน�้ำประปาแบบไฮบริด • ต้นทุนค่าไฟฟ้า TTW ปี 2564 ลดลง
(Hybrid) เกิิดจากการผสมผสานระหว่่างระบบ จากปีี 2558 (ก่่อนปรัับปรุุง
การผลิิตน้ำำ��ประปาแบบ Conventional และ
กระบวนการผลิิต เป็็น Hybrid)
ระบบเมมเบรน
คิิดเป็็นร้้อยละ 17.32 หรืือ 2.54 บาท
• นําเทคโนโลยีเมมเบรนมาใช้ในการผลิตน�้ำประปา ต่่อลููกบาศก์์เมตร
ซึ่่�งเป็็นเทคโนโลยีีขั้้�นสููงที่่�สามารถกรองเชื้้�อโรค
ประเภทไวรััสและแบคทีีเรีีย ซึ่่�งเป็็นที่่�ยอมรัับ
ในระดัับสากล
7. การดููแลพนัักงานและพััฒนาบุุคลากร

• อัตราส่วนผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของพนัักงาน ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 80
• จ�ำนวนพนักงานลาออกลดลงจากปี
2563
• จํานวนชั่วโมงการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นจาก
ปีี 2563

• ทบทวนกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน • อัตราส่วนผลการสํารวจความพึงพอใจ
พนัักงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ของพนัักงาน ร้้อยละ 72.00
• จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
• จํานวนพนักงานลาออกลดลงจาก
• จัดทําแผนการฝึกอบรมแก่พนักงานทุกระดับ
ปีี 2563 จํํานวน 4 คน หรืือ ร้้อยละ
• พิจารณาคัดเลือกบุคลากรภายในก่อนมีการ
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สรรหาบุุคลากรจากภายนอก
• จํานวนชั่วโมงการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
• จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
จากปีี 2563 จำำ�นวน 96 ชั่่�วโมง หรืือ
• สํารวจความพึงพอใจพนักงาน
ร้้อยละ 3.02

8. อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

• อัตราส่วนพนักงานที่ได้รับการตรวจสุข • จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปีแก่พนักงาน • อัตราส่วนพนักงานที่ได้รับการตรวจ
ภาพประจํําปีี ร้้อยละ 100
และเพิ่่�มการตรวจสุุขภาพรายการพิิเศษสํําหรัับ สุุขภาพประจํําปีี ร้้อยละ 100
• จํานวนครั้งของการเจ็บป่วยจากการ
ผู้้�ที่่�ปฏิิบัติั ิงานในพื้้�นที่่�ที่่�มีีความเสี่่�ยงและผู้้�มีีอายุุ • จํานวนครั้งของการเจ็บป่วยจากการ
ปฏิิบััติิงาน เป็็น 0
มากกว่่า 35 ปีี ขึ้้�นไป
ปฏิิบััติิงาน เป็็น 0
• จํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจาก • ประเมินปจั จัยด้านสิง่ แวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบ • จํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจาก
การปฏิิบััติิงาน เป็็น 0
ต่่อสุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงาน
การปฏิิบััติิงาน จำำ�นวน 1 ครั้้�ง
อาทิิเช่่น แสง เสีียง ฝุ่่�นละออง มลพิิษ เป็็นต้้น
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• อบรมพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยอย่าง
สม่ำำ��เสมอ
• ทําการซักซ้อมตามแผนฉุกเฉิน เพื่อเตรียม
การรัับมืือในสถานการณ์์วิิกฤตอย่่างสม่ำำ��เสมอ
• ทบทวนความเสี่ยงและเหตุการณ์ฉุกเฉินใน
กระบวนการทํํางานเป็็นประจํําทุุกปีี
9. การดููแลสัังคมและชุุมชน

• จํานวนชุมชนที่ได้รับประโยชน์จาก
การดํําเนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมของบริิษััทฯ ไม่่น้้อยกว่่า
30 ชุุมชน
• จ�ำนวนโครงการหรือกิจกรรมด้าน
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของบริิษััทฯ
ไม่่น้้อยกว่่า 10 โครงการ
• จํานวนครั้งของการร้องเรียนจากชุมชน
เป็็น 0

• สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียน • จํานวนชุมชนที่ได้รับประโยชน์จาก
พื้้�นที่่�บริิการที่่�มีีความขาดแคลน
การดํําเนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบ
• ปรับปรุงอาคารเรียน ติดตั้งเครื่องกรองน�้ำดื่ม
ต่่อสัังคมของบริิษััทฯ จำำ�นวน 113
และปรัับปรุุงภููมิิทัศั น์์ของโรงเรีียนในพื้้น� ที่่บ� ริิการ ชุุมชน
• ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์น�้ำแก่
• จ�ำนวนโครงการหรือกิจกรรมด้าน
โรงเรีียนและชุุมชน
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของบริิษััทฯ
• ผลิตและสนับสนุนน�้ำดื่มบรรจุขวดแก่ผู้มี
จํํานวน 7 โครงการ
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียนำำ�ไปใช้้ในกิิจกรรมที่่�มีีประโยชน์์ • จํานวนครั้งของการร้องเรียนจาก
ต่่อสัังคม
ชุุมชน เป็็น 0
• สนับสนุนงบประมาณแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ใช้้ในกิิจกรรมที่่�มีีประโยชน์์ต่่อสัังคม
• สนับสนุนกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาและ
อนุุรัักษ์์ขนบประเพณีีไทยอัันดีีงาม
• ร่วมแก้ไขปัญหาสังคมในยามวิกฤตและภัยพิบตั ิ
จากธรรมชาติิ

10. กระบวนการผลิิตสิินค้้าและบริิการที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

• ค่าใช้จา่ ยการใช้คลอรีนตอ่ หน่วยผลิตภัณฑ์ • ผลิตน�้ำประปาแบบไม่สูญเสียน�้ำ แบบ Zero • ค่าใช้จ่ายคลอรีนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ลดลงจากปีี 2563
Discharge
เทีียบกัับ ปีี 2563 TTW เพิ่่�มขึ้้�น
• อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย • จัดทําโครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
ร้้อยละ 29 และ PTW ไม่่เปลี่่�ยนแปลง
ผลิิตภัณั ฑ์์ลดลงไม่่น้อ้ ยกว่่าร้้อยละ 0.05 ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
(เนื่่่��องจากการใช้้คลอรีีนมีีปััจจััยเรื่่�อง
• อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
• การนําเทคโนโลยีเมมเบรนมาใช้ในกระบวนการ คุุณภาพน้ำำ�� เข้้ามาเกี่่�ยวข้้องด้้วย)
หน่่วยผลิิตภััณฑ์์ลดลงไม่่น้้อยกว่่า
ผลิิตน้ำำ��ประปา ซึ่่�งสามารถแยกของแข็็ง
• อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
ร้้อยละ 0.05
แขวนลอยหรืือของแข็็งละลายออกจาก
หน่่วยผลิิตภััณฑ์์เทีียบกัับปีี 2563
ของเหลว และสามารถขจััดสิ่่�งปนเปื้้�อน
TTW ลดลงร้้อยละ 6.36 และ PTW
เชื้้�อโรค เช่่น ไวรััส และแบคทีีเรีีย
ลดลงร้้อยละ 7.64
• ดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินงานตาม
ระบบมาตรฐานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่ไ่� ด้้รับั การรัับรอง
จาก หน่่วยงานภายนอก (ISO 14001 : 2015)
11. การบริิหารจััดการน้ำำ��

• อัตราส่วนการนําน�้ำกลับมาใช้ใหม่
• นําน�้ำเหลือทิ้งจากขั้นตอนการรีดตะกอนกลับ
ไม่่น้้อยกว่่า ร้้อยละ 2 ของปริิมาณน้ำำ�� มาใช้้ในกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาใหม่่
ทั้้�งหมดที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการผลิิต
• จัดทําโครงการตอบสนองความต้องการใช้น�้ำ
ประปาแก่่ประชาชน ร่่วมกัับ กปภ. เพื่่�อ
สนัับสนุุนการเข้้าถึึงน้ำำ��ประปาที่่�ได้้มาตรฐาน
อย่่างทั่่�วถึึง

• อัตราส่วนการน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่
TTW ร้้อยละ 2.30 และ PTW ร้้อยละ
3.06 ของปริิมาณน้ำำ��ทั้้�งหมดที่่�เข้้าสู่่�
กระบวนการผลิิต
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• รณรงค์ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อดูแลแหล่ง
น้ำำ��และคุุณภาพน้ำำ��ของแม่่น้ำำ��ท่่าจีีนและคููคลอง
ในพื้้�นที่่�บริิการ
• ดูแลและเฝ้าระวังแหล่งน�้ำร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิเช่่น กรมทรััพยากร
น้ำำ�� กรมชลประทาน สํํานัักงานสิ่่�งแวดล้้อมภาค
ที่่� 5 การประปานครหลวง การประปาส่่วน
ภููมิิภาค หน่่วยงานเอกชน และชมรมเรารััก
แม่่น้ำำ��ท่่าจีีนจัังหวััดนครปฐม
• จัดท�ำโครงการฟื้นฟูคุณภาพน�้ำคลองบางซื่อ
และคลองสาขา เพื่่�ออนุุรัักษ์์แม่่น้ำำ��ท่่าจีีน
ร่่วมกัับ หน่่วยงานภาครััฐ และชุุมชน
12. การจััดการของเสีียและวััสดุุเหลืือใช้้

• จํานวนผลิตภัณฑ์จากของเสียใน
• ทําการคัดแยกขยะออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ขยะ • จํานวนผลิตภัณฑ์จากของเสียใน
กระบวนการผลิิตนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ต่่อ ทั่่�วไป ขยะ Recycle และขยะเป็็นพิิษ
กระบวนการผลิิตนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ต่่อ
สัังคม อย่่างน้้อย 1 ชนิิด
• จัดทําโครงการปุ๋ยหมักจากส่วนผสมของ
สัังคม จํํานวน 2 ชนิิด
• จํานวนชุมชนที่ได้รับประโยชน์จาก
ตะกอนร่่วมกัับขยะสด อััตราส่่วน 1:2 เพื่่�อนํํา • จํานวนชุมชนที่ได้รับประโยชน์จาก
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ทำำ�มาจากของเสีีย อย่่าง
มาใช้้ดููแลต้้นไม้้ภายในโรงเรีียนไทยรััฐวิิทยา 4 ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ทำำ�มาจากของเสีีย จํํานวน
น้้อย 1 ชุุมชน
และโรงเรีียนวััดสุุขวััฒนาราม จัังหวััดนครปฐม 2 ชุุมชน
• น�ำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยตะกอนมาใช้เป็น
ส่่วนหนึ่่�งในการยกระดัับความเป็็นอยู่่�ของ
ชุุมชน โดยการนํํา “กระเบื้้�องดิินเผา” มาใช้้ใน
การตกแต่่งการปรัับปรุุงอาคารเรีียนของ
โรงเรีียนวััดสุุขวััฒนาราม จัังหวััดนครปฐม
• จัดท�ำโครงการปุ๋ยหมักจากเคร่ื่องก�ำจัด
เศษอาหารอััั�ตโนมััติิภายในสำำ�นัักงานใหญ่่
13. การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและอนุุรัักษ์์พลัังงาน

13.1 เป้้าหมาย ปีี 2564
• อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย
ผลิิตภััณฑ์์ลดลงไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 0.05
• อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่่อหน่่วยผลิิตภััณฑ์์ลดลง
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 0.05
13.2 เป้้าหมาย ปีี 2565-2568
• อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย
ผลิิตภััณฑ์์ลดลงไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 1
• อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่่อหน่่วยผลิิตภััณฑ์์ลดลง
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 0.03
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• จัดทําโครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ • อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ผลิิตภััณฑ์์ของ TTW ลดลงร้้อยละ
• จัดทําโครงการ Solar Rooftop บนหลังคาถัง
1.77 และ PTW ลดลงร้้อยละ 3.05
น้ำำ��ใสของบริิษััทฯ
• อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
• เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานของกรม
หน่่วยผลิิตภััณฑ์์ของ TTW ลดลง
พััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน
ร้้อยละ 6.36 และ PTW ลดลงร้้อยละ
กระทรวงพลัังงาน
7.64
• จัดทําโครงการ Care the Bear ร่วมกับ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
• จัดท�ำโครงการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากกระบวนการทางธุุรกิิจ โดยการจ้้างที่่ปรึึ
� กษา
และการทวนสอบจากหน่่วยงานภายนอก
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14. ความหลากหลายทางชีีวภาพ

• จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการ • จัดทําตะแกรงปิดบริเวณด้านหน้าท่อสูบน�้ำดิบ • จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการ
ดููแลพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์หรืือ
เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ปลาและสััตว์์น้ำำ��เข้้าสู่่�
ดููแลพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์หรืือ
ทรััพยากรธรรมชาติิ ไม่่น้้อยกว่่า
กระบวนการผลิิต
ทรััพยากรธรรมชาติิ จํํานวน 2 โครงการ
1 โครงการ
• นําน�้ำเหลือทิ้งจากขั้นตอนการรีดตะกอน
• จํานวนครัง้ ของการร้องเรียนจากผู้มี
• จํานวนครั้งของการร้องเรียนจากผู้มี
กลัับมาใช้้ในกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาใหม่่
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียเกี่่�ยวกัับผลกระทบจาก
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียเกี่่�ยวกัับผลกระทบจาก เพื่่�อป้อ้ งกัันการปล่่อยน้ำำ��เสีียลงสู่่�แม่่น้ำำ��ท่่าจีีน
การดํําเนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ต่่อพื้้�นที่่�
การดํําเนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ต่่อพื้้�นที่่� และแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา
อนุุรัักษ์์หรืือทรััพยากรธรรมชาติิ
อนุุรัักษ์์หรืือทรััพยากรธรรมชาติิ เป็็น 0 • จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดูแลอนุรักษ์
จํํานวน 0 ครั้้�ง
แม่่น้ำำ��ท่่าจีีนและคููคลองสาขา
• ติดตามผลโครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�้ำ
โดยการสนัับสนุุนเงิินบริิจาคเข้้ากองทุุน
ช่่วยเหลืือพนัักงาน เจ้้าหน้้าที่่� และผู้้�พิิทัักษ์์ป่่า
ให้้กับั สำำ�นัักบริิหารพื้้น� ที่่อนุุรั
� กั ษ์์ที่่� 3 กรมอุุทยาน
แห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช
15. ความร่่วมมืือดููแลสิ่่�งแวดล้้อมระหว่่างองค์์กร

• จํานวนโครงการหรือกิจกรรมด้าน
• จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดูแลอนุรักษ์
• จํานวนโครงการหรือกิจกรรมด้าน
การดููแลสิ่่�งแวดล้้อมร่่วมกัับหน่่วยงาน แม่่น้ำำ��ท่่าจีีน และคููคลองสาขา ร่่วมกัับ
การดููแล สิ่่ง� แวดล้้อมร่่วมกัับหน่่วยงาน
ภายนอก ไม่่น้้อยกว่่า 1 โครงการ
ชมรมเรารัักแม่่น้ำำ��ท่่าจีีนจัังหวััดนครปฐม
ภายนอก จํํานวน 4 โครงการ
• จาํ นวนหน่วยงานภายนอกที่ทําโครงการ และสํํานัักงานสิ่่�งแวดล้้อม ภาคที่่� 5
• จํานวนหน่วยงานภายนอกที่ทํา
หรืือกิิจกรรมด้้านการดููแลสิ่่�งแวดล้้อม • จัดท�ำโครงการฟื้นฟูคุณภาพน�้ำคลองบางซื่อ
โครงการหรืือกิิจกรรมด้้านการดููแล
ร่่วมกัับบริิษัทั ฯ ไม่่น้อ้ ยกว่่า 2 หน่่วยงาน และคลองสาขา เพื่่�ออนุุรักั ษ์์แม่่น้ำ�ท่
ำ� า่ จีีน ร่่วมกัับ สิ่่�งแวดล้้อมร่่วมกัับบริิษััทฯ จํํานวน
หน่่วยงานภาครััฐ และชุุมชน
7 หน่่วยงาน
• ติดตามผลโครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�้ำ
โดยการสนัับสนุุนเงิินบริิจาคเข้้ากองทุุนช่่วย
เหลืือพนัักงาน เจ้้าหน้้าที่่� และผู้้�พิิทัักษ์์ป่่าให้้
กัับสำำ�นัักบริิหารพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ที่่� 3 กรมอุุทยาน
แห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช
16. การปฏิิบััติิตามกฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

• จํานวนครั้งของการตรวจติดตามภายใน
การบริิหารจััดการระบบสิ่่�งแวดล้้อม
ISO 14001 : 2015 ไม่่น้้อยกว่่า 1 ครั้้�ง
• ได้รับการรับรองระบบสิ่งแวดล้อม
ISO 14001 : 2015 จากหน่่วยงาน
ภายนอก
• จ�ำนวนครั้งในการละเมิดกฎหมาย
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เป็็น 0

• ทําการคัดแยกขยะ ออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่
• จํานวนครัง้ ของการตรวจติดตามภายใน
ขยะทั่่�วไปขยะ Recycle และขยะเป็็นพิิษ
การบริิหารจััดการระบบสิ่่�งแวดล้้อม
• จัดทําวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ISO 14001 : 2015 จํํานวน 1 ครั้้�ง
และปฏิิบััติิตามตััวชี้้�วััดที่่�กํําหนด
เมื่่อวั
� นั ที่่� 29 ถึึงวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564
• จัดทําแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ดําเนินการ
• ได้รับการรับรองระบบสิ่งแวดล้อม
และรายงานผลการดํําเนิินงานแก่่ผู้้�บริิหาร
ISO 14001 : 2015 จากหน่่วยงาน
อย่่างสม่ำำ��เสมอ
SGS ประเทศไทย (จํํากััด)
• ทําการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
• จํานวนครั้งในการละเมิดกฎหมาย
อย่่างสม่ำำ��เสมอ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เป็็น 0
• ทําการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit
ISO 14001 : 2015) การดํําเนิินงานด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมของบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามมาตร
ฐานที่่�กํําหนด อย่่างน้้อย 1 ครั้้�งต่่อปีี
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การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย โดยเชื่่�อมั่่�นว่่าความสััมพัันธ์์อัันดีีบนพื้้�นฐานของความไว้้วางใจ
ตลอดจนความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียที่่มี� ต่ี ออ
่ งค์์กรเป็็นทรัพั ย์์สินอั
ิ นมี
ั ค่ี า่ ที่่จ� ะส่่งผลต่่อการบรรลุุเป้้าหมายในการเป็็น
องค์์กรที่พั่� ฒ
ั นาและเติิบโตได้้อย่า่ งยั่่ง� ยืืน ซึ่่ง� การบริิหารจััดการผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียจะช่่วยให้้องค์์กรสามารถตอบสนองต่่อความต้้องการของผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงลดความเสี่่�ยงอัันจะก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อภาพลัักษณ์์และโอกาสในการหยุุดชะงัักทางธุุรกิิจ
พร้้อมทั้้�งสามารถสร้้างคุุณประโยชน์์สููงสุุดแก่่ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทุุกภาคส่่วน บริิษัทั ฯ มีีการสื่่อ� สารกัับผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียเป็็นประจำำ�อย่า่ งต่่อเนื่่อ� ง
เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจถึึงประเด็็นต่า่ งๆ ที่่อยู่
� �ใ่ นความสนใจและรัับฟัังข้้อคิดิ เห็็นของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียมาบููรณาการเข้้ากัับกระบวนการตััดสิินใจ
และวางแผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ

ความสััมพัันธ์์ระหว่่างธุุรกิิจกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่า
บริิษััทฯ ได้้วิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างธุุรกิิจกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในแต่่ละกิิจกรรมการดํําเนิินงาน ซึ่่�งจะนํําไปสู่่�การวิิเคราะห์์และ
การบริิหารจััดการประเด็็นสํําคััญด้้านความยั่่�งยืืนที่่�มีีส่่วนสํําคััญในการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับสิินค้้าและบริิการ รวมถึึงการสร้้างความสามารถ
ในการแข่่งขัันของบริิษััทฯ โดยมีีกิิจกรรมหลััก 5 กิิจกรรมที่่�มีีความต่่อเนื่่�องและสััมพัันธ์์กัันตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��จนถึึงปลายน้ำำ��ตามห่่วงโซ่่คุุณค่่า
(Value Chain) ดัังนี้้�

การจัดหา
วัตถุดิบ

การจัดสง
สินคา

การบร�การ

กระบวนการ
ผลิต

พนักงาน
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ผูถือหุน/นักลงทุน

การตลาด
และการขาย

ลูกคา
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คูคา

ชุมชน/สังคม

หนวยงาน
สิ่งแวดลอม

กระบวนการดํําเนิินงานกัับผู้้มีีส่
� ่วนได้้ส่่วนเสีีย
1.	กํําหนดกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและจััดลํําดัับความสํําคััญ โดย
	พิิจารณาจาก 3 เกณฑ์์
• ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาํ เนินธุรกิจของบริษทั ฯ
• บริษัทฯ สร้างผลกระทบด้านความยั่งยืนแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่่วนเสีีย
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอิทธิพลส่งผลกระทบด้านความยั่งยืน
ต่่อบริิษััทฯ
2. การดํําเนิินงานกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
• กําหนดส่วนงานผู้รับผิดชอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• กําหนดวิธีการสํารวจความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
• รวบรวมความต้องการและความคาดหวังของผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
3. การวิิเคราะห์์และการคััดเลืือกประเด็็นสํําคััญ
• พิจารณาความสําคัญของประเด็นความต้องการและความ
คาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียตามบริิบทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ผลกระทบ ความเสี่่�ยง โอกาส และความสอดคล้้องกัับ
นโยบายและเป้้าหมายขององค์์กรทั้้�งในส่่วนของความสํําคััญ
ที่่�มีีต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและความสํําคััญต่่อองค์์กร
4. การนํําผลไปดํําเนิินการ
• เสนอผลการวิเคราะห์ต่อคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน
ของบริิษัทั ฯ เพื่่�อกํําหนดทิิศทางการดํําเนิินงานด้้านความยั่่ง� ยืืน
และจััดทํํากลยุุทธ์์ด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ
5. การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของบริิษััทฯ
(ตามลำำ�ดัับ)
5.1	พนัักงาน
พนัั ก งานถืือเป็็ นปัั จ จัั ย สำำ�คัั ญสู่่� ค วามสำำ� เร็็ จ ขององค์์ กร
บริิษัทั ฯ จึึงมุ่่�งมั่่น� สร้้างระบบการบริิหารทรััพยากรบุุคคลและ
การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านที่่เ� ป็็นธรรม เสริิมสร้้างโอกาส
และความก้้ า วหน้้ า ทางอาชีี พ พัั ฒ นาองค์์ ค วามรู้้� แ ละ
ศัักยภาพของพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อม
การทำำ�งานให้้มีีความปลอดภััยตามมาตรฐานสากลขั้้�นสููง
รวมทั้้�งเสริิมสร้้างวััฒนธรรมและบรรยากาศการทำำ�งานที่่�ดีี

บริิษััทฯ ยัังขยายผลความ “ห่่วงใย” ไปสู่่�พนัักงานและ
ครอบครััวของพนัักงานอย่่างสม่ำำ�� เสมอด้้วยกิิจกรรมหลากหลาย
รููปแบบที่่�บริิษััทฯ จััดให้้แก่่พนัักงาน อาทิิเช่่น กิิจกรรม
“กรรมการผู้้�จัดั การพบพนัักงาน” เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้พนัักงาน
ได้้รัับฟััง ซัักถามและแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นอย่่างใกล้้ชิิด
กัับกรรมการผู้้�จััดการ การส่่งเสริิมและพััฒนาให้้พนัักงานมีี
ความคิิดริิเริ่่ม� สร้้างสรรค์์เพื่่�อพัฒ
ั นาปรัับปรุุงงาน ด้้วยโครงการ
ไคเซ็็น (Kaizen) การมอบทุุนการศึึกษาบุุตรพนัักงานและ
การสำำ�รวจความพึึงพอใจในการทำำ�งาน ซึ่่ง� จััดให้้มีขึ้้ี น� เป็็น
ประจำำ�ทุุกปีี นอกจากนี้้� ยัังมีีการจััดกิิจกรรมวัันเกิิดให้้กัับ
พนัักงานเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของ COVID-19 บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีการฉีีดวััคซีีน
ป้้องกัันจากหน่่วยงานภาครััฐ การตรวจหาเชื้้อทุุ
� ก 1 สััปดาห์์
ก่่อนเข้้างาน การทำำ�ประกัันภัยั หมู่่� การจััดเตรีียมวััสดุุอุุปกรณ์์
ในการป้้องกััน การพ่่นฆ่่าเชื้้อ� สถานที่่ทำ� ำ�งานอย่่างสม่ำำ��เสมอ
และการจัั ด ทำำ� โรงพยาบาลสนามในสถานประกอบการ
(Factory Acommodation Isolation) รวมถึึงความใส่่ใจ
ไปยัังครอบครััวของพนัักงานให้้ได้้รัับการฉีีดวััคซีีนจาก
หน่่วยงานภาครััฐด้้วยเช่่นกััน
5.2 	ผู้้�ถืือหุ้้�น/นัักลงทุุน
บริิษัทั ฯ มุ่่�งมั่่น� ที่่จ� ะรัับผิิดชอบและสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุด
ให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น โดยคำำ�นึึงถึึงการเติิบโตด้้านเศรษฐกิิจอย่่าง
ยั่่ง� ยืืนขององค์์กร และให้้ผลตอบแทนที่เ่� หมาะสมอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
โดยการดำำ�เนิินงานอย่่างโปร่่งใสด้้วยระบบบััญชีี ระบบ
การควบคุุม และตรวจสอบภายในที่่�เชื่่�อถืือได้้ บริิษััทฯ มีี
การเปิิดเผยข้้อมููลแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุน ทั้้�งนัักลงทุุน
รายย่่อยและนัักลงทุุนสถาบัันอย่า่ งต่่อเนื่่อ� งผ่่านหลายช่่องทาง
เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้อย่่าง
สะดวกรวดเร็็ว อาทิิเช่่น การจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น (AGM)
โครงการผู้้�ถืือหุ้้�นเยี่่ย� มชมกิิจการ (Plant Visit) การจััดประชุุม
นัักวิิเคราะห์์ (Analyst Meeting) และการจััดอัันดัับความ
น่่าเชื่่อถืือท
� างการเงิิน (Credit Rating) เป็็นต้น้
บริิษััทฯ คำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น และส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
ใช้้สิิทธิิที่่�พึึงได้้ตามกฎหมายได้้อย่่างเต็็มที่่� อาทิิเช่่น สิิทธิิ
ในการเข้้าร่่วมประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น สิิทธิใิ นการแสดงความ
คิิดเห็็น สิิทธิิในการลงคะแนนเสีียง นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้ให้้
สิิทธิแิ ก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นส่ว่ นน้้อยในการเสนอระเบีียบวาระการประชุุม
ล่่วงหน้้า และสิิทธิิในการเสนอชื่่�อบุุคคลเข้้ารัับคััดเลืือก
ในการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ
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5.3 	ลููกค้้า
บริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นในการสร้้างความพึึงพอใจและความ
มั่่� น ใจกัั บ ลููกค้้ า เพื่่� อ ให้้ ไ ด้้ รัั บ ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ แ ละบริิ ก ารที่่� ดีี
ปลอดภััย มีีคุุณภาพและเป็็นธรรม โดยยกระดัับมาตรฐาน
การผลิิตสิินค้้าและบริิการให้้สููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึง
รัักษาสััมพัันธภาพที่่�ดีีและยั่่�งยืืน ด้้วยเหตุุนี้้� บริิษััทฯ จึึงได้้
จััดกิิจกรรมต่่างๆขึ้้�นเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เช่่น การประชุุมสรุุป
ผลการดำำ�เนิินงานตามวงรอบ การจััดหลัักสููตรฝึึกอบรม
การบริิการข่่าวสารข้้อมููล การพััฒนาด้้านเทคนิิค การส่่งเสริิม
การใช้้น้ำำ��ประปา การบริิหารจััดการข้้อร้อ้ งเรีียน การสำำ�รวจ
ความพึึงพอใจ และกิิจกรรมลููกค้้าสััมพัันธ์์ อาทิิเช่่น การจััด
ประชุุมนอกสถานที่่� การสนัับสนุุนงานบุุญงานกฐิิน การมอบ
ทุุนการศึึกษาแก่่บุุตรของลููกค้้า (กปภ.) เพื่่�อเสริิมสร้้างความ
พึึงพอใจและสััมพัันธภาพที่่�แข็็งแกร่่งต่่อลููกค้้า
5.4	คู่่�ค้้า
บริิษััทฯ ยึึดถืือความเสมอภาคและความซื่่�อสััตย์์ ในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจและผลประโยชน์์ร่่วมกัันบนหลัักจรรยาบรรณ
ทางธุุรกิิจ ปฏิิบััติิตามกฎหมาย กติิกาและเงื่่�อนไขที่่�มีีต่่อ
คู่่�สััญญาอย่่างเคร่่งครััด สร้้างพัันธมิิตรทางการค้้า รัักษา
สััมพัันธภาพที่่�ดีีกัับทุุกฝ่่าย รวมถึึงการจััดประชุุมแก้้ไข
ปัั ญ หาร่่ ว มกัั น การจัั ด หลัั ก สููตรฝึึ ก อบรม และการจัั ด
กิิจกรรมเยี่่ย� มชมสถานที่่ผ� ลิิตสินค้
ิ า้ และบริิการของคู่่�ค้า้ เพื่่�อ
ให้้เกิิดการพััฒนาธุุรกิิจและอุุตสาหกรรมร่่วมกัันอย่า่ งยั่่ง� ยืืน
เป็็นคุุณประโยชน์์แก่่สัังคมและประเทศชาติิโดยรวม
5.5 	ชุุมชน/สัังคม
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการดููแลเอาใจใส่่ชุุมชนทั้้�งใน
พื้้น� ที่บ่� ริิการและนอกพื้้น� ที่่บ� ริิการมาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ด้้วยความ
ตระหนััก ห่่วงใย และใส่่ใจถึึงความปลอดภััยของชุุมชน
รวมถึึงคุุณภาพชีีวิติ ของประชาชนและสัังคมอยู่่เ� สมอ บริิษัทั ฯ
ได้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจควบคู่่�กับั การป้้องกัันและลดผลกระทบที่่อ� าจ
เกิิดขึ้้�นกัับชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งมีีการตอบแทน
สิ่่�งดีีๆ กลัับคืืนสู่่�ชุุมชนและสัังคมโดยรวม เพื่่�อให้้บริิษััทฯ
และสัังคมเติิบโตคู่่�กัันอย่่างยั่่�งยืืน ทั้้�งนี้้� โครงการด้้านสัังคม
ส่่วนใหญ่่เน้้นการส่่งเสริิมและพััฒนาด้้านการศึึกษา การสร้้าง
อาชีีพ และการมีีส่่วนร่่วมแก้้ไขปััญหาชุุมชน เนื่่�องจากเรา
ตระหนัักดีีว่่า การศึึกษาและคุุณภาพชีีวิิตของคนในสัังคม
เป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญั ในการพััฒนาประเทศ ซึ่่ง� จะส่่งผลต่่อการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ ในระยะยาว บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�โครงการ
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ที่่�ให้้ประโยชน์์ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ไป
พร้้อมๆ กััน ยกตััวอย่่างเช่่น “โครงการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
จากตะกอน” โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อนำำ�ของเสีียมาพััฒนา
เป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ โดยการจ้้างชุุมชนผลิิตกระเบื้้อ� งดิินเผา และ
นำำ�ไปเป็็นส่ว่ นหนึ่่ง� ของการตกแต่่งอาคารเรีียนให้้กับั โรงเรีียน
ในจัังหวััดสมุุทรสาครและจัังหวััดนครปฐม
5.6 หน่่วยงานสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อความรัับผิิดชอบในกระบวนการ
ผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อไม่่ให้้ส่่งผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมภายนอก อาทิิเช่่น การนำำ�น้ำำ��ที่่�เหลืือทิ้้�งจาก
กระบวนการผลิิตกลัับมาผลิิตน้ำำ��ประปาใหม่่ การจััดทำำ�
โครงการ Solar Rooftop บนหลัังคาถัังน้ำำ��ใสของบริิษััทฯ
เพื่่�อเป็็นการประหยััดพลัังงาน หรืือ การนำำ�ตะกอนมาพััฒนา
เป็็นวัสั ดุุก่่อสร้้างเพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ต่อสั
่ งั คม นอกจากนี้้�
เรายัังได้้เข้้าไปมีีบทบาทในการหารืือเกี่่�ยวกัับการแก้้ไข
ปััญหาทรััพยากรน้ำำ��กัับอนุุคณะกรรมการลุ่่�มน้ำำ�� เพื่่�อดููแล
รัักษาแหล่่งน้ำำ�� การปลููกป่่าต้้นน้ำ�ำ� การอบรมให้้ความรู้้�ในการ
อนุุรัักษ์์น้ำำ��แก่่พนัักงานและชุุมชน รวมถึึงการมีีส่ว่ นร่่วมกัับ
ชุุมชนในการแก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่�อง เรา
ตระหนัักดีีว่า่ “น้ำำ�� ” สำำ�คัญต่
ั อ่ การดำำ�รงชีีวิติ และการประกอบ
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ เราจึึงส่่งเสริิมให้้มีีการแก้้ไขปััญหาน้ำำ��
แบบบููรณาการ โดยสร้้างการมีีส่่วนร่่วมระหว่่างบริิษััทฯ
ชุุมชน และหน่่วยงานภาครััฐ
บริิษัทั ฯ ร่่วมกัับ ศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านการจััดการสารและ
ของเสีียอัันตราย (ศสอ.) ได้้จััดทำำ� “โครงการปุ๋๋�ยหมัักจาก
ขยะสดผสมกัับตะกอน” โดยปุ๋๋�ยหมัักที่่�ได้้จะมีีธาตุุอาหาร
ในดิินเหมาะสมต่่อการปลููกไม้้ผลและไม้้ดอก ปััจจุุบััน
บริิษัทั ฯ ได้้จัดั ทำำ�โครงการปุ๋๋�ยหมัักที่สำ่� ำ�นัักงานใหญ่่แล้้ว และ
อยู่่ร� ะหว่่างดำำ�เนิินโครงการกัับโรงเรีียนในพื้้น� ที่่ร� อบโรงผลิิต
น้ำำ��ประปาบางเลน จัังหวััดนครปฐม ซึ่่ง� เป็็นการสร้้างคุุณค่่า
ร่่วมกัันระหว่่างภาคธุุรกิิจและสัังคมไปพร้้อมๆ กััน รวมถึึง
การส่่งเสริิมการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิและพลัังงานอย่่าง
คุ้้�มค่่าและมีีประสิิทธิภิ าพควบคู่่ไ� ปกัับการอนุุรัักษ์์ทรัพั ยากร
ธรรมชาติิและพลัังงานอย่่างยั่่�งยืืน รวมถึึงการมีีส่่วนร่่วม
ในการลดภาวะโลกร้้อนจากการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจาก
กระบวนการทางธุุรกิิจอีีกด้้วย

ความรู้้�สึึกของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�มีีต่่อบริิษััทฯ

คุุณเกรีียงไกร ประทุุมสิินธุ์์�
พนัักงานผลิิต

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

ผมเริ่่ม� ทำำ�งานที่่� บริิษัทที
ั ทีี ดัี บั บลิิว เมื่่�อปีี 2548 ได้้เห็็นความเปลี่่�ยนแปลงและการพััฒนาอย่่าง
ต่่อเนื่่อ� งของบริิษัทั ฯ ในทางที่่ดี� ขึ้้ี น� มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การพััฒนาระบบการทำำ�งาน
และพััฒนาบุุคลากรในองค์์กรให้้มีปี ระสิิทธิภิ าพ มีีความเก่่ง ความชำำ�นาญในงานที่ทำ่� �อยู่
ำ �่ ส่่งผลให้้
เกิิดความมั่่น� คงในอาชีีพการทำำ�งาน ผมรู้้�สึึกยิินดีเี ป็็นอย่า่ งยิ่่ง� ที่่�ได้้ร่ว่ มงานกัับ บริิษัทที
ั ทีี ดัี บั บลิิว
“เราจะก้้าวเดิินไปด้้วยกััน” ครัับ

คุุณศัันสนีย์ี ์ โตนดแก้้ว
เจ้้าหน้้าที่่�การเงิิน

ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
บริิษััท ทีีทีีดัับบลิิว จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััททีีทีีดัับบลิิว ใส่่ใจดููแลพนัักงานในด้้านสุุขภาพและอนามััย เรามีีห้้องออกกำำ�ลัังกายและ
ส่่งเสริิมการออกกำำ�ลังั กาย เพื่่�อส่ง่ เสริิมให้้พนัักงานมีีสุุขภาพร่่างกายที่แ่� ข็็งแรง และยัังมีีการตรวจ
สุุขภาพให้้กับั พนัักงานประจำำ�ทุุกปีี โดยจััดรููปแบบการตรวจสุุขภาพที่แ่� ตกต่่างกัันตามเพศ อายุุ
และความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรค นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้ทำำ�บััตรประกัันสุุขภาพแก่่พนัักงาน
นอกเหนืือจากเงิินช่่วยเหลืือประกัันสัังคม และค่่ารัักษาพยาบาลเพิ่่�มเติิมอื่่�นๆ อีีกด้้วยค่่ะ

คุุณภููทอง ดวงเลิิศ
ผู้้�จััดการการประปาส่่วนภููมิิภาค

การประปาส่่วนภููมิิภาค
สาขาสมุุทรสาคร

ระบบผลิิตน้ำำ��ประปาของ ทีีทีดัี บั บลิิว สะอาด ปลอดภััย ได้้มาตรฐานองค์์การอนามััยโลก (WHO)
มีีกระบวนการตกตะกอน การกรอง และการเติิมคลอรีีนเพื่่�อฆ่่าเชื้้อ� โรคแบคทีีเรีียและไวรััสต่่างๆ
รวมถึึง ทีีทีดัี บั บลิิว ยัังมีีมาตรการทำำ�งานที่่ป้� อ้ งกัันเชื้้อ� ไวรััส COVID-19 อย่่างเข้้มงวด จึึงทำำ�ให้้
มั่่�นใจได้้ว่่าน้ำำ��ประปาของ ทีีทีีดัับบลิิว ปลอดภััยจากเชื้้�อไวรััส COVID-19

คุุณดนััย ลุุลิิตานนท์์
รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

บริิษััท สยามเฆมีี จำำ�กััด (มหาชน)

ทีีทีดัี บั บลิิว และ คู่่�ค้า้ มีีการแลกเปลี่่�ยนความรู้้�และนำำ�ไปสู่่ก� ารปรัับปรุุงการทำำ�งานอยู่่เ� สมอ จาก
วิิกฤตโรคติิดเชื้้อ� COVID-19 ทำำ�ให้้รู้้�ว่า่ ห่่วงโซ่่อุุปทานของเรามีีความสำำ�คัญั และมีีความต่่อเนื่่อ� งกััน
เราได้้นำำ�คำำ�แนะนำำ�ของ ทีีทีดัี บั บลิิว มาใช้้เป็็นแนวทางในการลดความเสี่่ย� งในกระบวนการผลิิต
ของเรา ส่่งผลให้้การผลิิตมีีความต่่อเนื่่�องและสามารถจััดส่่งสิินค้้าได้้ตามกำำ�หนดครัับ
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คุุณพีีรพล หิิรัญ
ั ยะศาสตร์์
กรรมการผู้้จั� ัดการ

บริิษััท พีี เจ็็ดสิิบเอ็็ด จำำ�กััด

การประเมิินผู้้�ค้า้ ด้้าน ESG ของทีีทีดัี บั บลิิว ทำำ�ให้้เรารู้้�ว่า่ ในปััจจุุบัันมีกี ารให้้ความสำำ�คัญั ในด้้าน
ESG เป็็นอย่่างมาก เราได้้รัับคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับการปรัับปรุุงงานด้้าน ESG จากทีีทีีดัับบลิิว
ซึ่่�งเราได้้นำำ�มาปรัับปรุุงพััฒนาการดำำ�เนิินงานของเรา เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมการดำำ�เนิินกิิจการ
อย่่างยั่่�งยืืนต่่อไปครัับ

คุุณสาลิินีี วงศ์์ทอง
ผู้้�ปกครอง

สถานสงเคราะห์์เยาวชนมููลนิิธิิมหาราช
ปทุุมธานีี

สถานสงเคราะห์์เยาวชนมููลนิิธิิมหาราชขอเป็็นตััวแทนสถานสงเคราะห์์ที่่�ได้้รัับการบริิจาคจาก
บริิ ษัั ททีี ทีี ดัั บ บลิิ ว เราขอขอบคุุณบริิ ษัั ททีี ทีี ดัั บ บลิิ ว ที่่� ม อบสิ่่� ง ของเครื่่� อ งใช้้ จำำ� เป็็ น แก่่
สถานสงเคราะห์์ เนื่่�องจากปััจจุุบัันค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินการของสถานสงเคราะห์์ค่่อนข้้างสููง
เพราะต้้องดููแลคนจำำ�นวนมากทำำ�ให้้ของใช้้จำำ�เป็็นบางอย่่างขาดแคลนค่่ะ

เด็็กหญิิงชุุติิกาญจน์์ สิิงห์์ โตแก้้ว
นัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4

โรงเรีียนวััดสุุขวััฒนาราม
นครปฐม

ดิิฉันชื่่
ั อ� เด็็กหญิิงชุุติกิ าญจน์์ สิิงห์์โตแก้้ว เป็็นนัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4 โรงเรีียนวััดสุุขวััฒนาราม
รู้้�สึึกดีีใจกัับทุุนการศึึกษาที่่�ได้้รัับจาก บริิษััททีีทีีดัับบลิิว เป็็นอย่่างมาก โดยจะนำำ�ทุุนการศึึกษา
ส่่วนหนึ่่�งไปใช้้ซื้้�อสิ่่�งของจำำ�เป็็นในช่่วงการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ซึ่่�งครอบครััวของดิิฉััน
ลำำ�บาก พ่่อต้อ้ งทำำ�งานคนเดีียว ได้้ค่า่ จ้้างวัันละ 300 บาท ดิิฉันั ขอขอบคุุณบริิษัทที
ั ทีี ดัี บั บลิิวที่่�
นำำ�ทุุนการศึึกษามามอบให้้กัับดิิฉััน ซึ่่�งสามารถนำำ�มาช่่วยแบ่่งเบาภาระของครอบครััวดิิฉัันได้้
เป็็นอย่่างดีีค่่ะ

นายแพทย์์ธรรมวิิทย์์ เกื้้�อกููลเกีียรติิ
ผู้้�อำำ�นวยการ

โรงพยาบาลกระทุ่่�มแบน

สมุุทรสาคร

โรงพยาบาลกระทุ่่�มแบนรู้้�สึึกซาบซึ้้�งกัับความมีีน้ำำ��ใจของบริิษัทที
ั ทีี ดัี บั บลิิวที่่ทำ� ำ�ให้้เห็็นว่า่ องค์์กร
ภาคเอกชนขนาดใหญ่่อย่า่ ง บริิษัทที
ั ทีี ดัี บั บลิิว ได้้ส่ง่ กำำ�ลังั ใจมาให้้กับั โรงพยาบาลอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ผ่่านการสนัับสนุุน “อุุปกรณ์์การแพทย์์และสิ่่�งของจำำ�เป็็น” ที่่�ผ่่านมา ต้้องยอมรัับว่่าเจ้้าหน้้าที่่�
มีีความเหน็็ดเหนื่่อ� ยจากภาระหน้้าที่่�ในการดููแลผู้้�ป่่วย การสนัับสนุุนจากบริิษัทที
ั ทีี ดัี บั บลิิว ทำำ�ให้้
พวกเรามีีกำำ�ลัังใจในการทำำ�งานมากยิ่่�งขึ้้�น และสามารถดููแลประชาชนได้้ทั่่�วถึึงกว่่าเดิิมครัับ
หมายเหตุุ: ข้้อมููลแสดงความรู้้�สึึกที่่�มีีต่่อบริิษััทฯ ผ่่านการได้้รัับอนุุญาตจากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียให้้นำำ�มาเผยแพร่่ในรายงานฉบัับนี้้�แล้้ว
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ผู้้�นํําภาคเอกชน
ในการดํําเนิินธุุรกิิจ
น้ำำ��ประปา
การกํํากัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
การกํํากัับดููแลกิิจการ

นโยบายการกํํากัับดููแลกิิจการ

การบริิหารจััดการธุุรกิิจโดยมีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีเป็็นปััจจััย
สำำ�คััญที่่�สะท้้อนให้้เห็็นถึึงการมีีระบบบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
เป็็นธรรม โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่ง� แวดล้้อม ซึ่่ง� จะช่่วยสร้้างความเชื่่อมั่่
� น� และความมั่่น� ใจต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
นัักลงทุุน ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย และผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกภาคส่่วน

คณะกรรมการบริิษััทตระหนัักถึึงความสํําคััญของการกํํากัับดููแล
กิิจการที่่ดี� ี จึึงได้้กํําหนดนโยบายการกํํากัับดููแลกิิจการที่่ดี� ขี องบริิษัทั ฯ
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร เพื่่�อเป็็นแนวทางให้้คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร
และพนัักงานของบริิษััทฯ ยึึดถืือปฏิิบััติิในการบริิหารจััดการองค์์กร
อย่่างเป็็นธรรม โปร่่งใส ตรวจสอบได้้และมีีประสิิทธิภิ าพ ครอบคลุุม
เรื่่�องที่่�สํําคััญตามหลัักเกณฑ์์การกํํากัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของ ตลท.
ทั้้�ง 5 หมวด ได้้แก่่ สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่า่ งเท่่า
เทีียมกััน บทบาทของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย การเปิิดเผยข้้อมููลและความ
โปร่่งใส และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อให้้
คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานได้้นํําไปเป็็นหลัักการในการ
ปฏิิบััติิงาน ดัังนี้้�

คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง
และบรรษััทภิิบาลทำำ�หน้้าที่่�ในการพิิจารณา ทบทวน ส่่งเสริิมกำำ�กัับ
ดููแล และติิดตามการดำำ�เนิินงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการของ
บริิษัทั ฯ โดยมีีการทบทวนและปรัับปรุุงนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
ให้้มีคี วามทัันสมััยและเป็็นปัจั จุุบััน สอดคล้้องกัับแนวทางปฏิิบัติั ติ าม
มาตรฐานสากล กฎหมาย หลัักเกณฑ์์ระเบีียบ ข้้อบัังคัับต่่างๆ และ
ข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560 (CG Code
2017) ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(ก.ล.ต.) หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีตามเกณฑ์์โครงการสำำ�รวจ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทจดทะเบีียน (CGR) ของสมาคม
ส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) และหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีตามเกณฑ์์ ASEAN CG Scorecard และแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ตลท.) เป็็นต้้น
เพื่่�อให้้บริิษัทั ฯ มีีการเติิบโตบรรลุุตามวิิสัยั ทััศน์์และพัันธกิจิ อย่่างมั่่น� คง
และยั่่�งยืืน

1. คณะกรรมการบริิษััท มุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มแก่่กิิจการของ
บริิษัทั ฯ ในระยะยาว โดยจะกํํากัับดููแลและดํําเนิินงานด้้วยความ
รอบคอบและระมััดระวััง เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
พร้้อมกำำ�กัับดููแลมิิให้้เกิิดปััญหาความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
โดยรัับผิิดชอบต่่อการตััดสิินใจ และการกระทํําในฐานะกรรมการ
ของคณะกรรมการบริิษััท
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2. คณะกรรมการบริิษัทั จะปฏิิบัติั ต่ิ อผู้้�ถืือหุ้้�น
่
และผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย
อย่่างเท่่าเทีียมกััน ด้้วยความเป็็นธรรมต่่อทุุกฝ่่าย

ตามวาระ เพื่่� อนํํ าเสนอที่่� ป ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในกรณีีที่่� กรรมการ
ครบวาระการดํํารงตํําแหน่่ง โดยพิิจารณาปััจจััยต่่างๆ ดัังนี้้�

3. คณะกรรมการบริิ ษัั ท จะดํําเนิิ น งานด้้ ว ยความโปร่่ ง ใสและ
ตรวจสอบได้้ โดยจะเปิิดเผยข้้อมููลแก่่ผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้องทุุกฝ่่ายอย่่าง
ถููกต้้อง ครบถ้้วน และทัันเวลา

1. ความหลากหลายทางเพศ อายุุ ความรู้้� ความสามารถ ประสบการณ์์
และความเชี่่�ยวชาญในด้้านต่่างๆ ที่่�จํําเป็็นโดยใช้้ Director
Qualifications and Skills Matrix ประกอบการพิิจารณาคุุณสมบััติิ
ตามข้้อกํําหนดทางกฎหมายประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และ
ข้้อบังั คัับบริิษัทั ฯ ซึ่่ง� คุุณสมบััติขิ องกรรมการจะต้้องสอดคล้้องกัับ
แผนกลยุุทธ์์และเป็็นไปตามหลัักการกํํากัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อ
เป็็นประโยชน์์ในการพััฒนาธุุรกิิจของบริิษััทฯ

4. คณะกรรมการบริิษัทั จะดํําเนิินธุุรกิิจโดยคํํานึึงถึึงความเสี่่ย� งอยู่่เ� สมอ
โดยจะดํําเนิินการให้้มีีการควบคุุมและบริิหารความเสี่่�ยงอย่่าง
เหมาะสม
5. คณะกรรมการบริิษัทั จััดให้้มีจี รรยาบรรณในการปฏิิบัติั งิ านสํําหรัับ
กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน โดยคณะกรรมการบริิษัทจั
ั กั ต้้อง
เป็็นตััวอย่่างเกี่่�ยวกัับจรรยาบรรณ รวมถึึงปฏิิบััติิตนให้้เป็็นแบบ
อย่่างที่ดี่� แี ก่่ผู้้�บริิหาร และพนัักงานตามหลัักการกํํากัับดููแลกิิจการ
ของบริิษััทฯ
6. คณะกรรมการบริิษััท ต้้องจััดให้้มีีการประเมิินตนเองทุุกปีีเป็็น
ประจํําอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบถึึงการปฏิิบััติิตาม CG Code ของ
สํํานัักงาน กลต. โดยได้้มีีการนํําหลัักการดัังกล่่าวมาปรัับใช้้เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับการดํําเนิินงานของบริิษััทฯ มีีการทบทวนนโยบาย
การกํํากัับดููแลกิิจการเป็็นประจํําทุุกปีี และได้้ปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์
ดัังกล่่าวโดยยึึดตามหลัักเกณฑ์์ต่า่ งๆ ตามหลัักการกํํากัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี และให้้สอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป

2.	ประวััติิการทํํางานที่่�โปร่่งใสไม่่ด่่างพร้้อย มีีคุุณธรรม มีีความ
รัับผิิดชอบ มีีวุุฒิิภาวะและความเป็็นมืืออาชีีพ

ทัักษะคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีีความหลากหลายทางเพศ วิิชาชีีพและประสบการณ์์
ที่่�เชี่่�ยวชาญซึ่่�งจำำ�เป็็นและเป็็นประโยชน์์ ในการประกอบธุุรกิิจของ
บริิษััทฯ และมีีการถ่่วงดุุลของกรรมการที่่�เหมาะสม ดัังนี้้�
• ความหลากหลายทางเพศ

หญิง 2 คน
(รอยละ 16.66)

คณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วยกรรมการ จํํานวน 12 คน เป็็น
กรรมการอิิสระ จํํานวน 4 คน ซึ่่ง� เป็็นผู้้�หญิิง จำำ�นวน 2 คน คณะกรรมการ
มีีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยมีีทัักษะสอดคล้้องกัับ
กลยุุทธ์์ของบริิษััทฯ

ความหลากหลาย
ทางเพศ
รวม 12 คน

การสรรหาคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกํําหนดค่่ า ตอบแทนเป็็ นผู้้�พิิ จ ารณา
กลั่่น� กรองบุุคคลที่จ่� ะแต่่งตั้้ง� เป็็นกรรมการ ไม่่ว่า่ จะเป็็นกรรมการที่่เ� ป็็น
ผู้้�แทนของผู้้�ถืือหุ้้�น กรรมการอิิสระ หรืือพิิจารณาจากรายชื่่อ� ที่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
�
เสนอตามที่บ่� ริิษัทั ฯ ให้้สิทธิ
ิ แิ ก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในการเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเป็็น
กรรมการในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น และจากทํําเนีียบกรรมการ
(Director Pool) ของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
(IOD) เพื่่�อนํําเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา ในกรณีีที่่�
ตํําแหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นนอกจากการออกจากตํําแหน่่ง
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ชาย 10 คน
(รอยละ 83.33)

• ความหลากหลายทางวุฒิการศึกษาและความเชี่ยวชาญ
กรรมการ

ธุุรกิิจ
บััญชีี/
กฎหมาย/
น้ำำ��ประปา/
การเงิิน/
รััฐศาสตร์์
พลัังงาน/ เศรษฐศาสตร์์/
วิิศวกรรม บริิหารธุุรกิิจ

1. ดร.ทนง พิทยะ

-

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์

-

3. นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล

-

4. นายไพรัช เมฆอาภรณ์

-

5. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

กลยุุทธ์์และ
แผนธุุรกิิจ

การกำำ�กัับดููแล การพััฒนา
กิิจการ/
บุุคลากร
การควบคุุมภายใน
/การบริิหาร
ความเสี่่�ยง

-

6. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์

-

7. นายสุวิช พึ่งเจริญ

-

8. นางพเยาว์ มริตตนะพร

-

9. นายยุทธนา หยิมการุณ

-

10. นายคาโอรุ อุเมฮาร่า

-

11. นายฮิเดะโอะ มัทซึโมโตะ

-

12. นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์
รวม

12

8

5

12

12

12

นโยบายค่่าตอบแทนคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััท จะพิิจารณาค่่าตอบแทนของกรรมการบนพื้้�นฐานของความเป็็นธรรมและ
สมเหตุุสมผล เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับค่่าตอบแทนกรรมการของบริิษัทั ฯ ที่อยู่
่� ่�ในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน
หรืือใกล้้เคีียงกััน รวมถึึงประสบการณ์์ภาระหน้้าที่่�ขอบเขตของบทบาทและความรัับผิิดชอบของ
กรรมการแต่่ละคน ตลอดจนหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการเข้้าเป็็นสมาชิิกของ
คณะกรรมการชุุดย่่อยด้้วย แล้้วนํําเสนอขอรัับการอนุุมััติิต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งนี้้� ค่่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริิษัทั และผู้้�บริิหารระดัับสููง จะต้้องรายงานไว้้ในรายงานประจํําปีีและงบการเงิิน
ของบริิษััทฯ
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หลัักการพิิจารณาค่่าตอบแทน
คณะกรรมการ

โครงสร้้างการกํํากัับดููแลกิิจการ

บริิษััทฯ กํําหนดองค์์ประกอบค่่าตอบแทนเป็็น 2 ส่่วนมีีหลัักเกณฑ์์
ปฏิิบััติิ ดัังนี้้�

				ค่่
าตอบแทนรายปีี (Annual Fee)
ส่่วนที่่� 1
				ประกอบด้้วย
1.1	ค่่าตอบแทนประจํํา (Retainer fee)
เป็็นค่่าตอบแทนที่่�จ่่ายให้้กรรมการเป็็นรายเดืือนไม่่ว่่าจะมีี
การประชุุมหรืือไม่่ก็็ตาม โดยพิิจารณาจากผลประกอบการและ
ความสามารถในการดํําเนิินงานตามเป้้าหมาย
1.2 	ค่่าเบี้้�ยประชุุม (Attendance Fee)
เป็็นค่า่ ตอบแทนที่่จ่� า่ ยให้้กรรมการที่่เ� ข้้าร่่วมประชุุมในแต่่ละครั้้ง�
โดยจ่่ายให้้เฉพาะกรรมการที่่�เข้้าร่่วมประชุุมเท่่านั้้�น

			
าตอบแทนตามผลการดํําเนิินงาน
ส่่วนที่่� 	ค่่
2
				
(Incentive Fee / Bonus)
เป็็นค่่าตอบแทนพิิเศษที่่�จ่่ายให้้กรรมการปีีละครั้้�ง โดยเชื่่�อมโยงกัับ
มููลค่่าที่ส่� ร้้างให้้กับั ผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น ผลกํําไรของบริิษัทั ฯ หรืือเงิินปันั ผล
ที่่�จ่่ายให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น

บริิษัทั ฯ กํําหนดแนวทางในการกํํากัับดููแลกิิจการที่่ดี� ี โดยมีีคณะกรรมการ
บริิษัทกํํ
ั าหนดบทบาทหน้้าที่่ใ� นการควบคุุมและกํํากัับดููแลการดํําเนิินงาน
ของฝ่่ายบริิหาร รวมถึึงวางแผนกลยุุทธ์์นโยบายและทิิศทางการ
ดํําเนิินงานขององค์์กร เพื่่�อให้้การกํํากัับดููแลกิิจการมีีประสิิทธิิภาพ
สร้้างภาพลัักษณ์์ที่ดี่� ต่ี อผู้้�มี
่ ส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย และความเชื่่อมั่่
� น� ในระบบ
บริิหารงานที่่โ� ปร่่งใสและเป็็นธรรม โดยคณะกรรมการบริิษัทั ได้้พิจิ ารณา
อนุุมััติิให้้มีคี ณะกรรมการชุุดย่่อย จำำ�นวน 4 คณะ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่ศึึ่� กษา
กลั่่�นกรองงานและแบ่่งเบาภาระหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท
ดัังนี้้�
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกํําหนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและบรรษััทภิิบาล

พร้้อมทั้้�งกํําหนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อย
อย่่ า งชัั ด เจน และให้้ ทุุ กคณะรายงานการปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� ต รงต่่ อ
คณะกรรมการบริิษััท รายละเอีียดของคณะกรรมการชุุดย่่อยและ
บทบาทหน้้าที่่ข� องแต่่ละคณะ สามารถดููได้้จากรายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One report) หััวข้้อ 7.3 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
ชุุดย่่อย

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและบรรษััทภิิบาล ประกอบด้้วยกรรมการ จำำ�นวน 5 คน ดัังนี้้�
รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

จำำ�นวนครั้้�งการประชุุม

1. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

ประธานกรรมการ

4/4

2. นายไพรัช เมฆอาภรณ์

กรรมการ

4/4

3. นางพเยาว์ มริตตนะพร

กรรมการ

4/4

4. นายฮิเดะโอะ มัตซึโมโตะ

กรรมการ

4/4

5. นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์

กรรมการ และเลขานุการ

4/4
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การประเมิินผลการปฏิิบัติั ิงานของ
คณะกรรมการ
บริิษััทฯ กํําหนดไว้้ในนโยบายบรรษััทภิิบาลและหลัักการกํํากัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีของบริิษััทฯ ให้้คณะกรรมการต้้องประเมิินตนเองรายปีี
เพื่่�อให้้การกํํากัับดููแลกิิจการของบริิษัทั ฯ เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
คณะกรรมการบริิษััทจึึงกํําหนดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อนํํามาพิิจารณาผลการดํําเนิินงานและ
ปรัับปรุุงแก้้ไขต่่อไป โดยมีีการประเมิินผล 2 รููปแบบ ดัังนี้้�

3. การควบคุุมกํํากัับดููแลกิิจการภายใน
คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อดููแล
ระบบการควบคุุมภายใน โดยจััดให้้มีีส่่วนตรวจสอบภายใน ซึ่่�งจะ
ทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีที่่�มีีความเป็็นอิิสระจากภายนอกในการ
ปฏิิบัติั หิ น้้าที่เ่� ป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบในการพััฒนาและสอบทานประสิิทธิภิ าพ
และความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในพร้้อมรายงานไปยััง
คณะกรรมการตรวจสอบและเปิิดเผยรายงานการสอบทานไว้้ ใน
รายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One report)

4. การบริิหารความเสี่่�ยงและบรรษััทภิิบาล

แนวทางการบริิหารจััดการ

คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและ
บรรษััทภิบิ าล เพื่่�อดููแลการปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกํํากัับดููแลกิิจการที่่ดี� ี
และระบบบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิสััยทััศน์์
เป้้าหมาย กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ การเงิิน การผลิิต และการปฏิิบััติิงาน
ด้้านอื่่�นๆ โดยพิิจารณาถึึงโอกาสที่่�จะเกิิดและระดัับความรุุนแรงของ
ผลกระทบ กํําหนดมาตรการในการป้้องกัันแก้้ไขและผู้้�รัับผิิดชอบ
ที่่�ชััดเจน รวมถึึงกํําหนดมาตรการในการรายงานและการติิดตาม
ประเมิินผล โดยจััดให้้มีเี จ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารความเสี่่ย� งในระดัับจััดการมีี
หน้้าที่่นํํ� าเสนอแผนงานและผลการปฏิิบัติั ติ ามแผนต่่อคณะเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารความเสี่่ย� ง โดยส่่วนตรวจสอบภายในมีีหน้้าที่่นำ� ำ�เสนอผลการ
ปฏิิบัติั งิ านต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและบรรษััทภิบิ าลเพื่่�อ
รายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััททุุกไตรมาส

1. การบริิหารองค์์กรโดยยึึดหลัักการกํํากัับดููแล
	กิิจการที่่�ดีี

5. การรัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิิน
และการเปิิดเผยข้้อมููล

บริิษัทั ฯ มุ่่�งมั่่นดํํ
� าเนิินธุุรกิิจภายใต้้หลัักการกํํากัับดููแลกิิจการที่ดี่� อย่
ี า่ ง
ต่่อเนื่่อ� ง เพื่่�อดํําเนิินกิจิ การบนแนวทางความยั่่ง� ยืืน โดยคณะกรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนต่่างยึึดมั่่�นในการปฏิิบััติิตามกฎหมาย
ข้้อบัังคัับและข้้อกํําหนดต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดํําเนิินธุุรกิิจและ
หลัักเกณฑ์์การกํํากัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสอดคล้้องไปกัับแนวทางของ
ตลท. และ สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.

บริิษัทั ฯ ให้้ความสํําคััญกับั การเปิิดเผยข้้อมููลที่่ถูู� กต้้องตามข้้อกํําหนด
ของหน่่วยงานกํํากัับดููแล นอกจากนี้้� ยัังจััดให้้มีช่ี อ่ งทางการเปิิดเผย
ข้้อมููลที่่�หลากหลาย เพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วนสามารถ
เข้้าถึึงข้้อมููลได้้โดยง่่าย การให้้ความร่่วมมืือระหว่่างกรรมการ ผู้้�บริิหาร
และพนัักงานในการตระหนัักถึึงความสํําคััญของการเปิิดเผยข้้อมููล
และความโปร่่งใสในการดํําเนิินงาน

2. การกํําหนดนโยบาย จรรยาบรรณ และแนวปฏิิบัติั ิ
	สํําหรัับผู้้�บริิหาร และพนัักงาน

6. การประเมิิน ตรวจสอบ และสร้้างความรู้้�
ความเข้้าใจอย่่างต่่อเนื่่�องและสม่ำำ��เสมอ

คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำ�ำ หนดจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิษััทฯ และจริิยธรรมของกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคน
ของบริิษัทั ฯ เพื่่�อให้้ผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้องได้้ยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั งิ าน
ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตและเป็็นธรรมทั้้�งการปฏิิบััติิต่่อบริิษััทฯ ผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน สัังคม ชุุมชน ตลอดจน
ภาครััฐและประชาชน เพื่่�อให้้เกิิดความชััดเจน และสะดวกแก่่กรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษัทั ฯ ที่่จ� ะได้้รับั ทราบถึึงแนวทางปฏิิบัติั ิ
ที่่�บริิษััทฯ คาดหวัังในจริิยธรรมทางธุุรกิิจ

คณะกรรมการบริิษัทั ได้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและ
บรรษััทภิบิ าล เพื่่�อกํํากัับการดํําเนิินธุุรกิิจให้้เป็็นไปตามหลัักการกํํากัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณในการดํําเนิินธุุรกิิจ การสนัับสนุุน
และสร้้างความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับหลัักการดัังกล่่าวเพื่่�อนํําไปสู่่ก� ารปฏิิบัติั ิ
ที่่ถูู� กต้้อง รวมถึึงมีีหน้้าที่่รั� บั เรื่่อ� งร้้องเรีียน และประเมิินการปฏิิบัติั งิ าน
ตามจรรยาบรรณของผู้้�บริิหารและพนัักงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ

ประเมิินรายบุุคคล
คะแนนเฉลี่่�ยร้้อยละ

100

ประเมิินทั้้�งคณะ
คะแนนเฉลี่่�ยร้้อยละ

97.5
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ข้้อกำำ�หนดการเป็็นเจ้้าของกิิจการ
(การถืือหุ้้�น) ของผู้้�บริิหารระดัับสููง
การซื้้อ� ขายหรืือเปลี่่ย� นแปลงการถือื ครองหลัักทรััพย์์
ของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงมีีหน้้าที่่�รายงาน
การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ เพื่่�อป้้องกัันการซื้้�อหรืือขาย
หลัักทรััพย์์ โดยใช้้ข้้อมููลภายใน เพื่่�อเลี่่�ยงข้้อครหาเกี่่�ยวกัับความ
เหมาะสมของการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบุุคคลภายใน โดยกำำ�หนด
ให้้กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงห้้ามซื้้�อขายหรืือเปลี่่�ยนแปลง
การถืือครองหลัักทรััพย์์ของ บริิษััทฯ ในช่่วงเวลา 1 เดืือนก่่อนที่่�จะ
เผยแพร่่งบการเงิินหรืือฐานะการเงิินและสถานะของบริิษัทั ฯ รวมถึึง
ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�นๆ ต่่อผู้้�ลงทุุน นอกจากนี้้� กำำ�หนดให้้กรรมการและ
ผู้้�บริิหารระดัับสููงต้้องรายงานการเปลี่่�ยนแปลงการมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ของตนเองต่่อบริิษััทฯ และจะมีีการปรัับปรุุงข้้อมููลทุุกปีี โดยข้้อมููล
ดัังกล่่าวจะเก็็บไว้้ ใช้้ภายในบริิษััทฯ เท่่านั้้�น เพื่่�อให้้เป็็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนที่่� ทจ.2/2552 เรื่่�องการ
รายงานการมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของกรรมการผู้้�บริิหารระดัับสููงและ
บุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง

แนวทางการปฏิิบััติิ
1. บริิษััทฯ จะมีีหนัังสืือแจ้้งไปยัังกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
รวมถึึงคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ขอความร่่วมมืือ
งดเว้้นการซื้้�อขายหรืือเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์
ของบริิษัทั ฯโดยรายงานต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและ
บรรษััทภิิบาลและคณะกรรมการบริิษััทในแต่่ละไตรมาส
2.	กำำ�หนดให้้พนัักงานที่่�สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลสำำ�คััญของบริิษััทฯ
ที่่�อาจมีีผลต่่อความเคลื่่�อนไหวของราคาหลัักทรััพย์์ควรละเว้้น
การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ หรืือรอจนกระทั่่�งประชาชน
ได้้รัับข้้อมููลและมีีเวลาประเมิินข้้อมููลนั้้�นตามสมควรแล้้ว เพื่่�อ
เป็็นการปฏิิบััติิตามนโยบายการป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน
ของบริิษััทฯ
3.	กำำ�หนดให้้กรรมการหรืือผู้้�บริิหารระดัับสููงรายงานมายัังส่่วน
เลขานุุการบริิษัทั ฯ เมื่่อมี
� กี ารซื้้อ� ขายหรืือเปลี่่�ยนแปลงการถืือครอง
หลัักทรััพย์์เพื่่�อดำ�ำ เนิินการจััดทำำ�รายงานต่่อหน่่วยงานกำำ�กับั ดููแล
อย่่างครบถ้้วนและภายในกำำ�หนดเวลาตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
ประกอบด้้วย รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ฯ (แบบ 59-1) และ
รายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ฯ (แบบ 59-2)
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4. 	กำำ�หนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงต้้องแจ้้งรายงานการ
เปลี่่�ยนแปลงการมีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียของตนเองต่่อบริิษัทั ฯ ทุุกครั้้ง� ที่่มี� ี
การเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููล และจะต้้องทำำ�การปรัับปรุุงข้้อมููลเป็็น
ประจำำ�ทุุกปีี

ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
1.	ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนควรหลีีกเลี่่�ยงการกระทํําที่่�มีีความ
ขััดแย้้งระหว่่างผลประโยชน์์ส่ว่ นตััวของพนัักงานและผลประโยชน์์
ของบริิษััทฯ ในการติิดต่่อกัับคู่่�ค้้าและบุุคคลอื่่�น
2.	ผู้้�บริิหารและพนัักงานจะไม่่นํําข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของบริิษััทฯ
ไปเปิิดเผยต่่อบุุคคลอื่่�นระหว่่างที่่�อยู่่�ในการจ้้างงานของบริิษััทฯ
หรืือเมื่่�อออกจากการจ้้างงานของบริิษััทฯ แล้้ว โดยไม่่ได้้รัับ
อนุุญาตที่่�ถููกต้้องจากบริิษััทฯ
3. การที่่ผู้้�� บริิหารหรืือพนัักงานทํําหน้้าที่่เ� ป็็นกรรมการหรืือที่ปรึึ
่� กษา
ในบริิษััทอื่่�นหรืือองค์์กรสมาคมทางธุุรกิิจอื่่�นไม่่ว่่าจะกระทํําใน
นามของบริิษััทฯ หรืือไม่่ก็็ตาม จะต้้องไม่่ขััดต่่อประโยชน์์และ
การประกอบหน้้าที่่�โดยตรง รวมทั้้�งต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจาก
บริิษััทฯ ตามระเบีียบของบริิษััทฯ ก่่อน
4. กรณีีที่่�ผู้้�บริิหารหรืือพนัักงานและบุุคคลในครอบครััวเข้้าไปมีี
ส่่วนร่่วมหรืือเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นในกิิจการใดๆ ซึ่่�งอาจมีีผลประโยชน์์
หรืือก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางธุุรกิิจต่่อบริิษััทฯ จะต้้องแจ้้งให้้
บริิษััทฯ ทราบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
5. กรณีีที่่�เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ขึ้้�นอัันเนื่่�องมาจาก
เหตุุการณ์์ในขณะนั้้น� โดยไม่่ได้้เป็็นความตั้้ง� ใจของผู้้�บริิหาร หรืือ
พนัักงาน และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง หากบุุคคลดัังกล่่าวทราบว่่าตน
ตกอยู่่�ในสถานการณ์์ดัังกล่่าว ให้้รีีบแจ้้งเหตุุการณ์์ดัังกล่่าวแก่่
ผู้้�บัังคัับบััญชาตามลํําดัับชั้้นท
� ราบโดยทัันทีี เพื่่�อขอแนวทางแก้้ไข
ต่่อไป

การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
บริิษัทั ฯ มุ่่�งมั่่น� ที่จ่� ะปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายว่่าด้้วยการป้้องกัันและต่่อต้า้ น
การทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นต
ั ามพระราชบััญญัติั ปิ ระกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วย
การป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2558 ซึ่่�งได้้
มีีการเพิ่่�มเติิมบทบััญญััติิมาตรา 123/5 กํําหนดความรัับผิิดสํําหรัับ
บุุคคลที่่�ให้้สินิ บนเจ้้าหน้้าที่ข่� องรััฐบุุคลากรทุุกระดัับของบริิษัทั ฯ และ
บริิษััทในกลุ่่�ม รวมถึึงลููกจ้้าง ตััวแทน บริิษััทในเครืือหรืือบุุคคลใด
ซึ่่ง� กระทํําการในนามของนิิติบุุิ คคล ไม่่ว่า่ จะมีีอํํานาจหน้้าที่่�ในการนั้้น�
หรืือไม่่ก็็ตาม จะต้้องปฏิิบััติิตามแนวทางที่่�ได้้กํําหนดไว้้ดัังนี้้�

1.	ปฏิิบััติิตามนโยบายการป้้องกัันและต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
การให้้หรืือรัับสิินบน จรรยาบรรณธุุรกิิจ รวมทั้้�งกฎระเบีียบและ
ข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ โดยต้้องไม่่เข้้าไปเกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริิต
คอร์์รััปชัันในทุุกรููปแบบไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม
2. 	ปฏิิบัติั งิ านตามหน้้าที่ข่� องตนด้้วยความโปร่่งใส อัันหมายรวมถึึง
การเตรีียมความพร้้อมรัับการตรวจสอบการปฏิิบััติิหน้้าที่่�จาก
บริิษัทั ฯ หรืือบริิษัทั ในกลุ่่�ม หรืือจากหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องตลอด
เวลา
3. ไม่่กระทํําการใดๆ ที่่�เป็็นการแสดงถึึงเจตนาว่่าเป็็นการทุุจริิต
คอร์์ รัั ปชัั น การให้้ ห รืือรัั บ สิิ น บนแก่่ ผู้้� ที่่� มีี ส่่ ว นเกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ
บริิษััทในกลุ่่�ม ในเรื่่�องที่่�ตนมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบทั้้�งทางตรงหรืือ
โดยอ้้อม เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งผลประโยชน์์แก่่องค์์กร ตนเอง หรืือ
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4. ไม่่ละเลยหรืือเพิิกเฉย เมื่่อ� พบเห็็นการกระทํําที่เ่� ข้้าข่่ายการทุุจริิต
คอร์์รััปชัันที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ และบริิษััทในกลุ่่�ม โดยถืือเป็็น
หน้้าที่่�ที่่�ต้้องแจ้้งให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาหรืือบุุคคลที่่�รัับผิิดชอบทราบ
และให้้ความร่่วมมืือในการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงต่่างๆ
5. การจ่่ายเงิินหรืือให้้สิ่่�งของมีีค่่าหรืือบริิการ อาทิิเช่่น ของขวััญ
ความบัันเทิิง การท่่องเที่่�ยวแก่่เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ เจ้้าหน้้าที่่�ของ
รััฐต่่างประเทศหรืือเจ้้าหน้้าที่ข่� ององค์์การระหว่่างประเทศ ไม่่ว่า่
โดยทางตรงหรืือทางอ้้อม เพื่่�อให้้บุุคคลนั้้น� กระทํําการหรืือละเว้้น
กระทํําการใดๆ อัันเป็็นการผิิดกฎหมายเป็็นการกระทํําที่่ไ� ม่่สมควร
ปฏิิบััติิอย่่างยิ่่�ง ทั้้�งนี้้� รวมถึึงต้้องไม่่ส่่งเสริิมหรืือมีีส่่วนร่่วมให้้
บุุคคลอื่่�นมีีการกระทํําดัังกล่่าวด้้วย ในปีี 2564 บริิษััทฯ ไม่่พบ
เหตุุการณ์์ทุุจริิตคอร์์รััปชัันแต่่อย่่างใด

การคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญและหน้้าที่่�ภายใต้้พระราชบััญญััติิ
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 โดยให้้ความสำำ�คััญในการ
เคารพสิิทธิิความเป็็นส่่วนตััวและมุ่่�งมั่่�นเป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของพนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียให้้มีีความ
ปลอดภััย
1. 	จััดอบรมให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลแก่่
พนัักงาน
2. สร้้างความตระหนัักและทำำ�การสื่่�อสารไปยัังพนัักงาน
3.	ออกคำำ�สั่่�ง นโยบาย และระเบีียบปฏิิบััติิการคุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลของพนัักงาน พร้้อมเผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ
ตามเว็็บลิิงก์์ https://www.ttwplc.com/storage/about/policy/
ttw-pdpa-policy.pdf

จรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
บริิษััทฯ ได้้จััดทํําคู่่�มืือหลัักการกํํากัับดููแลกิิจการและจรรยาบรรณ
ในการดํําเนิินธุุรกิิจ เพื่่�อเป็็นแนวปฏิิบััติิที่่�ถููกต้้องแก่่คณะกรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับ และมีีการทบทวนหลัักธรรมาภิิบาล
เพื่่�อการพััฒนาปรัับปรุุงการดํําเนิินงานด้้านธรรมาภิิบาลของบริิษัทั ฯ
ให้้ได้้ตามมาตรฐานซึ่่ง� คณะทํํางานได้้ทบทวนแล้้วพบว่่าหลัักธรรมาภิิบาล
ที่่�ใช้้อยู่�ใ่ นปััจจุุบัันมีคี วามเหมาะสมกัับสถานการณ์์ปัจั จุุบััน นอกจากนี้้�
ยัังได้้รัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่ย� งและบรรษััทภิบิ าล เพื่่�อนํํามากํําหนดการกํํากัับดููแลกิิจการ
ที่่ดี� ขี องบริิษัทั ฯ ในเรื่่อ� งการต่่อต้า้ นทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั (Anti-Corruption)
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายของรััฐบาลที่่�ให้้ความสํําคััญและจริิงจััง
กัับการลดปััญหาทุุจริิตคอร์์รััปชัันในประเทศ
บริิษััทฯ มีีการส่่งเสริิมความรู้้�ด้้านการปฏิิบััติิตามหลัักธรรมาภิิบาล
โดยจััดอบรมให้้ความรู้้�ทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร เน้้นการสร้้าง
จิิตสํํานึึกแก่่พนัักงานตั้้�งแต่่เริ่่ม� เข้้างาน โดยจััดทํําเล่่มคู่่�มืือการกํํากัับ
ดููแลกิิจการและจรรยาบรรณในการดํําเนิินธุุรกิิจ เพื่่�อเป็็นแนวทาง
การดํําเนิินงานด้้านบรรษััทภิบิ าลของบริิษัทั ฯ โดยทํําการบรรจุุเนื้้�อหา
ดัังกล่่าวไว้้เป็็นหััวข้้อหนึ่่�งในการปฐมนิิเทศพนัักงานใหม่่ รวมถึึง
การปรัับเลื่่�อนระดัับของบุุคลากรปััจจุุบััน ตลอดจนมีีการสื่่�อสารผ่่าน
ช่่องทางอีีเมล พร้้อมทั้้�งเผยแพร่่ไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ หมวด
ด้้านการกํํากัับดููแลกิิจการที่่ดี� ี ตามเว็็บลิิงก์์ https://www.ttwplc.com/
storage/cg/cg/files/20210817-ttw-cg-code-of-ethics-th.pdf

การสื่่�อสารหลัักการกํํากัับดููแลกิิจการที่่ดีี�
เพื่่�อให้้เกิิดการรัับรู้้�และสร้้างความเข้้าใจในการดํําเนิินธุุรกิิจของ
บริิษัทั ฯ ภายใต้้หลัักการกํํากัับดููแลกิิจการที่่ดี� ี บริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารสื่่อ� สาร
และจััดฝึึกอบรมให้้ความรู้้�แก่่พนัักงานเกี่่ย� วกัับนโยบายและแนวทาง
ปฏิิบััติิภายใต้้หลัักการกํํากัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รัปชั
ั นอย่
ั า่ งต่่อเนื่่อ� ง โดยการเผยแพร่่บทความต่่างๆ ที่เ่� กี่่ย� วข้้อง
ผ่่านระบบการสื่่อ� สารภายในองค์์กร เช่่น อีีเมล บอร์์ดประชาสััมพัันธ์์
และผ่่านกิิจกรรมต่่างๆ นอกจากนี้้� พนัักงานทุุกระดัับจะได้้รัับฟััง
การบรรยายเรื่่อ� งแนวปฏิิบัติั ิในการต่่อต้า้ นการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั ในการ
ปฐมนิิเทศพนัักงานใหม่่

การจััดการข้้อมููลและระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
(IT Security)
นโยบายการรัักษาความปลอดภััยของการจััดการ
ข้้อมููลและระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT Security Policy)
1. คณะกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารระดัับสููง ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
ให้้มีีการกำำ�หนดนโยบายการรัักษาความปลอดภััยของระบบ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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เทคโนโลยีีสารสนเทศโดยได้้มอบหมายหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องจััดทำำ�คู่่�มืือปฎิิบััติิงานความปลอดภััยระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ และทำำ�การ
ลงนามอนุุมััติิประกาศใช้้ระหว่่างหน่่วยงานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและหน่่วยงานธุุรกิิจภายในบริิษััทฯ เพื่่�อให้้มีีการประสานงานและ
สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้ตามเป้้าหมายที่ตั้้่� ง� ไว้้ นโยบายการรัักษาความปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT Security Policy) ครอบคลุุม
ในเรื่่อ� งดัังต่่อไปนี้้�

01
การรักษา
ความถูกตองปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

05
การรักษา
ความปลอดภัย
ของขอมูล

การบร�หารจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมีความพรอมในการ
รองรับการดําเนินธุรกิจ
อยางตอเนื่อง

03

02

การควบคุมการเขาถึง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และขอมูล

2. บริิษัทั ฯ มีีการประเมิินประสิิทธิภิ าพของนโยบายการรัักษาความ
ปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้ง�
ในระบบการตรวจสอบของ ISO 9001 : 2015 จากหน่่วยงาน
ตรวจสอบภายในและผู้้�ตรวจสอบภายนอก เพื่่�อปรับั ปรุุงแก้้ไขข้้อ
บกพร่่องของการรัักษาความปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศของบริิษััทฯ
3. บริิษัทั ฯ มีีการใช้้บริิการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศจากผู้้�ให้้บริิการ
จากภายนอก (Outsource) และมีีนโยบายรองรัับการใช้้บริิการ
โดยมีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการคััดเลืือกและพิิจารณาคุุณสมบััติิ
ของผู้้�ให้้บริิการ ซึ่่ง� มีีข้อกำ
้ ำ�หนดเกี่่ย� วกัับการใช้้บริิการด้้วยการทำำ�
ข้้อตกลงร่่วมกัันในการทำำ�งานเพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการเข้้าถึึง
ทรััพย์์สินิ สารสนเทศอย่่างไม่่เหมาะสม รวมถึึงข้้อกำ�ำ หนดเกี่่ย� วกัับ
การรัักษาความลัับของข้้อมููลและไม่่เปิิดเผยข้้อมููลที่มี่� คี วามสำำ�คัญั

การติดตามตรวจสอบ
ความผิดปกติ
และชองโหวของ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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2. 	บำำ�รุุงรัักษาเชิิงป้้องกััน
(Preventive Maintenance : PM)
2.1 การเข้้าไป PM ให้้กัับนิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้�ชลบุุรีี
		 และระยอง 2 เดืือนต่่อครั้้�ง
2.2 การเข้้าไป PM ให้้กัับพื้้�นที่่�ธุุรกิิจอื่่�นๆ เดืือนละ 1 ครั้้�ง

3.	ลดจำำ�นวนครั้้�งการล่่มของระบบเครืือข่่าย
(Down Time)

เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน ปีี 2564

	จำำ�นวนครั้้ง� ของการล่่มของระบบเครืือข่่ายและระยะเวลาการกู้้�คืืน
โดยกำำ�หนดดััชนีีชี้้�วััดไว้้ดัังนี้้�
• จ�ำนวนครั้งของการล่มของระบบเครือข่ายน้อยกว่าหรือ
เท่่ากัับ 1 ครั้้�งต่่อเดืือน
• ระยะเวลาการกู้คืนระบบเครือข่ายภายใน 48 ชั่วโมง

1.	ประสิิทธิิภาพในการให้้บริิการ

การพััฒนากระบวนการทำำ�งาน

	จำำ�นวนครั้้�งที่่�สามารถซ่่อมได้้ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 90 ของใบแจ้้ง
ซ่่อมแต่่ละเดืือน

1. 	ปรัับปรุุงเครื่่�องแม่่ข่่ายคอมพิิวเตอร์์ (Server) และระบบจััดเก็็บ
ข้้อมููล (Storage) ซึ่่�งสามารถลดระยะเวลาในการสำำ�รองข้้อมููล
และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานทั้้�งในส่่วนของความเร็็วและ
พื้้�นที่่�ในการจััดเก็็บข้้อมููล
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2. 	ปรัับปรุุงเรื่่อ� งระบบเครืือข่่าย (Network) ทั้้�งภายในและภายนอก
ของโรงผลิิตน้ำำ��ประปาให้้มีีความเร็็วขึ้้�นและครอบคลุุมพื้้�นที่่�
มากขึ้้น� รวมถึึงการหาแนวทางในการลดค่่าใช้้จ่า่ ยรายเดืือนด้้วย
การเลืือกระบบอิินเทอร์์เน็็ตที่่�เหมาะสมกัับการใช้้งานทั้้�งในด้้าน
ราคาและประสิิทธิภิ าพ

หลัักสููตรการฝึึกอบรม
1. หลัั ก สููตรฝึึ ก อบรมแก่่ ผู้้� ดูู แลรัั บ ผิิ ด ชอบระบบ
เทคโนโลยีีและสารสนเทศ
1.1 หลัักสููตร Adaptive Network-base Infrastructure Attacking
1.2 หลัักสููตร On The Job Training ระบบ HCI Sangfor
1.3 หลัักสููตร การอบรมการจััดการ Database SQL

2. หลัักสููตรฝึึกอบรมแก่่ผู้้�บริิหารและพนัักงาน
2.1 หลัักสููตรเกี่่ย� วกัับระบบคอมพิิวเตอร์์ภายในบริิษัทั ฯ ทั้้�งใน
		ส่่วนของการใช้้งานเบื้้อ� งต้้น ระบบอีีเมล และโปรแกรมทาง
		ด้้านจััดซื้้อ� และบััญชีี เพื่่�อฝึกึ อบรมให้้กับั พนัักงานเข้้าใหม่่

มาตรการป้้องกัันการหยุุดชะงัักของ
ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและความมั่่�นคง
ปลอดภััยทางไซเบอร์์ (Cyber Security)
1.	ปรัับปรุุงช่่องโหว่่ (Vulnerability) ของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ของโปรแกรมด้้านความปลอดภััยเป็็นประจำำ�อย่่างสม่ำำ��เสมอ
2. ติิตตามข่่าวสารและแนวทางการป้้องกััน เพื่่�อให้้ทันต่
ั อ่ สถานการณ์์

การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการจััดการข้้อมููล
และระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
การจััดการบริิหารความเสี่่ย� งด้้านการจััดการข้้อมููลและระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศของบริิษััทฯ มีีทั้้�งในส่่วนของการบำำ�รุุงรัักษาเชิิงป้้องกััน
(Preventive Maintenance : PM) อาทิิเช่่น การมีีระบบป้้องกัันการ
บุุกรุุกทางคอมพิิวเตอร์์ (Fire Wall) และโปรแกรมการป้้องกัันไวรััส
(Antivirus) รวมทั้้�งการกำำ�หนดนโยบาย (Policy) ในการเข้้าถึึงข้้อมููล
ที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ ในส่่วนของการบำำ�รุุงรัักษาเชิิงแก้้ไขปรัับปรุุง
(Corrective Maintenance) มีีการสำำ�รองข้้อมููล (Backup Solution)
ในการกู้้�คืืนข้้อมููลรวมทั้้�งการทำำ�ประกัันตััวชุุดอุุปกรณ์์ที่่�สำำ�คััญที่่�
สามารถเปลี่่�ยนตััวใหม่่หรืือทดแทนตััวที่่�ชำำ�รุุดภายใน 24 ชม

2.2 หลัักสููตรเกี่่ย� วกัับข้้อมููลความปลอดภััยส่่วนบุุคคล (Personal
		 Data Protection Act : PDPA) เพื่่�อฝึกึ อบรมให้้กับั ผู้้�บริิหาร
		 และพนัักงาน

ผลการดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมาย ปีี 2564
ด้้านการจััดการข้้อมููลและระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT Security)
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน

ประสิทธิภาพในการให้บริการ

ดััชนีีชี้้�วััด

ปีี 2564

ผลลััพธ์์

จำ�นวนครั้งที่สามารถซ่อมได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของใบแจ้งซ่อมแต่ละเดือน

ร้อยละ 100

สำ�เร็จตามเป้าหมาย

1 ครั้งต่อ 2 เดือน

สำ�เร็จตามเป้าหมาย

1 ครั้งต่อเดือน

สำ�เร็จตามเป้าหมาย

บำ�รุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive • การเข้าไป PM ให้กบั นิคมอุตสาหกรรม
Maintenance : PM)
อมตะซิิตี้้�ชลบุุรีีและระยอง 1 ครั้้�งต่่อ
2 เดืือน
• การเข้าไป PM ให้กับพื้นที่ธุรกิจอื่นๆ
1 ครั้้�งต่่อเดืือน
ลดจำ�นวนครั้งการล่มของระบบ
เครือข่าย (Down Time)

จำ�นวนครัง้ ของการล่มของระบบเครือข่าย
และระยะเวลาการกู้คืน
• จ�ำนวนครัง้ ของการล่มของระบบเครือข่าย น้อยกว่าหรือเท่ากับ
น้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 1 ครั้้�งต่่อเดืือน
1 ครั้งต่อเดือน
• ระยะเวลาการกู้คืนระบบเครือข่าย
ภายใน 12 ชั่วโมง
ภายใน 48 ชั่่�วโมง
ต่อครั้ง

สำ�เร็จตามเป้าหมาย
สำ�เร็จตามเป้าหมาย
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การรัับแจ้้งข้้อมููล ข้้อร้้องเรีียน หรืือเบาะแส

การรายงานผลการปฏิิบัติั ติ ามจรรยาบรรณ
ธุุรกิิจต่่อคณะกรรมการบริิษััทหรืือ
บริิษัทั ฯ จััดให้้มีช่ี อ่ งทางการติิดต่่อที่่ง่� า่ ยและสะดวกสํําหรัับพนัักงาน คณะอนุุกรรมการ
หรืือผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทุุกภาคส่่วนสามารถติิดต่่อสื่่อ� สารในการแสดง
ความคิิดเห็็นต่า่ งๆ รวมถึึงแจ้้งเบาะแสในกรณีีที่่พ� บเห็็นหรืือไม่่ได้้รับั
ความเป็็นธรรมจากการกระทํําที่่ไ� ม่่ชอบด้้วยกฎหมายหรืือจรรยาบรรณ
ของบริิษััทฯ หรืือร้้องเรีียนในเรื่่�องที่่�อาจทํําให้้เกิิดความเสีียหายต่่อ
บริิษัทั ฯ โดยสามารถแจ้้งเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษรส่่งมาที่่ค� ณะกรรมการ
ตรวจสอบหรืือคณะกรรมการบริิษััทผ่่านช่่องทาง ดัังนี้้�
ส่่งไปรษณีีย์์มายััง
เลขานุุการบริิษััท บริิษััท ทีีทีีดัับบลิิว จํํากััด (มหาชน)
เลขที่่� 30/130 หมู่่� 12 ถนนพุุทธมณฑลสาย 5
ตํําบลไร่่ขิิง อํําเภอสามพราน จัังหวััดนครปฐม 73210
ส่่งอีีเมล
cg@ttwplc.com
โทรศััพท์์ (+66) 2 019 9490-3 , (+66) 2 019 9484-9
เบอร์์ต่่อภายใน 1103, 1106
ทั้้�งนี้้� ข้้อคํําถาม ข้้อร้้องเรีียน และข้้อเสนอแนะต่่างๆ จะส่่งต่่อให้้
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องดํําเนิินการ เพื่่�อให้้มีีการแก้้ไข ปรัับปรุุง และ
สรุุปผล เพื่่�อรายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริิษััทต่่อไป

การรายงานการไม่่ปฏิิบัติั ิตามจรรยาบรรณ
กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน มีีหน้้าที่่�ต้้องรายงานการปฏิิบััติิ
ที่่�อาจขััดต่่อจรรยาบรรณ ในกรณีีที่่�พบเห็็นหรืือถููกกดดััน/บัังคัับ
ให้้กระทำำ�ใดๆ ที่่�เป็็นการขััดต่่อจรรยาบรรณให้้รายงานต่่อผู้้�บัังคัับ
บััญชาหรืือผู้้�บริิหารระดัับสููงหรืือหน่่วยงานตรวจสอบภายในหรืือ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้้วแต่่กรณีี นอกจากนี้้� ยัังสามารถรายงาน
ผ่่านช่่องทางการร้้องเรีียนบนเว็็บไซต์์ของบริิษััทได้้ที่่� https://www.
ttwplc.com/th/cg/whistle-blowing ซึ่่�งข้้อมููลจะถููกส่่งผ่่านโดยตรง
ไปยัังเลขานุุการบริิษััท และ คณะกรรมการตรวจสอบ หรืือสามารถ
ส่่งอีีเมลมาที่่� cg@ttwplc.com
บริิษัทั ฯ มีีนโยบายที่จ่� ะให้้ความคุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเรื่่อ� งร้้องเรีียนหรืือผู้้�แจ้้ง
เบาะแสและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยจะได้้รัับการคุ้้�มครองที่่�เหมาะสม
เป็็ นธ รรมจากบริิ ษัั ท ฯ โดยจะเก็็ บ รัั ก ษาข้้ อมูู ลเกี่่� ย วกัั บ เรื่่� อ งที่่�
ร้้องเรีียนเป็็นความลัับ ไม่่เปิิดเผยต่่อผู้้�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง เว้้นแต่่ที่่�จำำ�เป็็น
ต้้องเปิิดเผยตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย

ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษัทั ไม่่ได้้รับั ข้้อร้อ้ งเรีียนใดๆ ที่เ่� กี่่ย� วข้้อง
กัับการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบการฝ่่าฝืืนจรรยาบรรณธุุรกิิจของ
คณะกรรมการและพนัักงานบริิษััทฯ รายละเอีียดของรายงานด้้าน
การกํํากัับดููแลกิิจการ กํําหนดไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1
One report) หััวข้้อ “โครงสร้้างการกํํากัับดููแลกิิจการ”

ผลการดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมาย ปีี 2564 ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ผลลััพธ์์

เป้้าหมาย

ยึดถือแนวทางปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)
ยึึดมั่่�นในแนวทางการปฏิิบััติิตามคู่่�มืือการกํํากัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณในการดํําเนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
ที่่�ได้้จััดทํําเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร และได้้เผยแพร่่ให้้กรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานยึึดถืือเป็็นแนวปฏิิบััติิ
ระดับดีเลิศ

ได้้รัับการจััดอัันดัับ CG Score ประจํําปีี 2564 จากโครงการสํํารวจการกํํากัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียนไทย
(Corporate Governance Report of Thai Listed Company : CGR) โดยการประเมิินของสมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

100 คะแนนเต็ม

ได้้รัับผลการประเมิิน 100 คะแนนเต็็ม จากการประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2564
โดยสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย
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การบริิหารความเสี่่ย� งและความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
บริิษัทั ฯ ตระหนัักและให้้ความสํําคััญต่อ่ การบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง
ขององค์์กร ซึ่่�งได้้ดำำ�เนิินการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยถืือว่่ า การบริิ ห ารความเสี่่� ย งเป็็ นอ งค์์ ป ระกอบที่่� สำำ�คัั ญ ของ
ทุุกกระบวนการในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ด้้วยสภาวการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลง
และมีีความไม่่แน่่นอนจากหลายปััจจััยทั้้�งปััจจััยภายในและปััจจััย
ภายนอกที่่ส่� ง่ ผลกระทบต่่อองค์์กรจึึงเป็็นสิ่่ง� ที่่ท้� า้ ทายสำำ�หรัับการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจให้้บรรลุุเป้้าหมาย ที่ผ่่� า่ นมาเกิิดวิิกฤตการณ์์ที่่�ไม่่คาดคิิด รวมถึึง
ภััยธรรมชาติิส่่งผลกระทบต่่อความสามารถในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และ
อาจก่่อให้้เกิิดการหยุุดชะงัักของกระบวนการผลิิตที่สำ่� ำ�คัญั ได้้ บริิษัทั ฯ
มีีการบริิหารความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อให้้ความเสี่่�ยงระดัับ
องค์์ กรในทุุกความเสี่่� ย งและในทุุกระดัั บ สามารถบริิ ห ารจัั ด การ
ความเสี่่ย� งให้้ลดลง เพื่่�อให้้ความเสี่่ย� งดัังกล่่าวอยู่่�ในระดัับที่ย่� อมรัับได้้
ตลอดจนผลัักดัันการดำำ�เนิินงานต่่างๆ ให้้สามารถบรรลุุผลสำำ�เร็็จและ
วััดผลได้้ตามที่่�กำำ�หนดไว้้

การบริิหารความเสี่่�ยง

แนวทางการดํําเนิินงาน
1. คณะเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารความเสี่่ย� งมาจากทุุกหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
ของบริิษัทั ฯ ให้้ดำำ�เนิินกิจิ กรรมการควบคุุมและจำำ�กัดั ความเสี่่ย� ง
ในความรัับผิิดชอบให้้อยู่่�ในเกณฑ์์ที่ย่� อมรัับได้้อย่า่ งเป็็นระบบและ
เป็็นไปตามนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง โดยครอบคลุุมความ
เสี่่�ยงทั้้�งหมดที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการบรรลุุวััตถุุประสงค์์ของ
บริิษััทฯ ซึ่่�งจะต้้องได้้รัับการบ่่งชี้้�และประเมิินระดัับความเสี่่ย� งทั้้�ง
ด้้านโอกาสและผลกระทบอย่่างทัันเหตุุการณ์์รวมถึึงการติิดตาม
การบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างต่่อเนื่่�อง
2. ให้้ข้้อเสนอแนะต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและบรรษััท
ภิิบาลเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมและความเพีียงพอของระบบการ
จััดการบริิหารความเสี่่ย� งของบริิษัทั ฯ ตลอดจนการพััฒนาระบบ
การบริิหารความเสี่่�ยงให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น

นโยบายการดํําเนิินงาน

3. รณรงค์์อย่่างต่่อเนื่่�องให้้พนัักงานทุุกคนของบริิษััทฯ เข้้าใจและ
ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการบริิหารความเสี่่�ยง

1. เพื่่�อให้้มั่่น� ใจถึึงการบรรลุุวััตถุุประสงค์์เชิิงธุุรกิิจและความคาดหวััง
ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย บริิษััทฯ จะรัักษาสมดุุลระหว่่างระดัับ
ความเสี่่�ยงและผลตอบแทนจากโอกาสในการดํําเนิินธุุรกิิจ โดย
ให้้มีีความเสี่่�ยงอยู่่�ในระดัับที่่�บริิษััทฯ ยอมรัับได้้

4. รายงานผลการปฏิิบััติิตามนโยบายบริิหารความเสี่่�ยงกิิจการ
การควบคุุม รวมถึึงข้้ อ เสนอแนะต่่ อ คณะกรรมการบริิ ห าร
ความเสี่่�ยงและบรรษััทภิิบาลทุุกรอบ 3 เดืือน และรายงานต่่อ
คณะกรรมการบริิษััท

2. 	ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนจะต้้องมีีความตระหนััก และให้้ความ
สํําคััญกัับความเสี่่�ยงต่่างๆ ของบริิษััทฯ โดยเฉพาะความเสี่่�ยงที่่�
อยู่่�ภายในหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของตนเอง

การบริิหารความเสี่่�ยง

3. 	ผู้้�บริิ ห ารและพนัั ก งานจะส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ กิิ ด วัั ฒ นธรรมบริิ ห าร
ความเสี่่ย� งในบริิษัทั ฯ เพื่่�อให้้การบริิหารความเสี่่ย� งมีีความยั่่ง� ยืืน
และเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการปฏิิบััติิงานประจํําวััน
4. เหตุุการณ์์ทั้้�งหมดที่่�อาจส่่งผลกระทบในเชิิงลบต่่อการบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ของบริิษััทฯ จะต้้องได้้รัับการปฏิิบััติิดัังนี้้�
4.1	บ่่งชี้้แ� ละประเมิินระดัับความเสี่่ย� งทั้้�งทางด้้านโอกาสที่จ่� ะเกิิด
และผลกระทบอย่่างทัันเหตุุการณ์์
4.2 บริิหารจััดการความเสี่่ย� งให้้อยู่�ใ่ นระดัับที่บ่� ริิษัทั ฯ ยอมรัับได้้
โดยอาศััยกิิจกรรมการควบคุุมต่่างๆ เพื่่�อป้อ้ งกัันความสููญเสีีย
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นโดยพิิจารณาถึึงต้้นทุุนและผลประโยชน์์ของ
การจััดทํําการควบคุุมนั้้�น
4.3 ติิดตามการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ อย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าความเสี่่�ยงของบริิษััทฯได้้รัับการจััดการ
อย่่างเหมาะสม

ตลอดระยะเวลาการดํําเนิินธุุรกิิจ บริิษััทฯ ได้้นํํากรอบการบริิหาร
ความเสี่่�ยงเข้้ามาประยุุกต์์ ใช้้ภายในองค์์กร โดยการนํํามาตรฐาน
สากล COSO ERM 2017 (COSO Enterprise Risk Management)
เข้้ามาใช้้กํําหนดแนวทางในการบริิหารจััดการ โดยมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อป้อ้ งกัันและลดผลกระทบจากความเสี่่ย� งต่่างๆ ที่อ่� าจทํําให้้องค์์กร
ไม่่บรรลุุวััตถุุประสงค์์ตามที่่�ตั้้�งเป้้าหมายไว้้ เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
ให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียว่่า บริิษััทฯ จะสามารถดํําเนิินธุุรกิิจภายใต้้
สภาวะแวดล้้อมที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างต่่อเนื่่�องและรวดเร็็วใน
ปััจจุุบััน โดยคณะกรรมการบริิษัทั ผู้้�บริิหาร พนัักงาน บริิษัทย่
ั อ่ ยและ
บริิษัทร่
ั ว่ มทุุนมีีส่ว่ นร่่วมในการดํําเนิินงานตามระบบการบริิหารความ
เสี่่�ยงที่่�เป็็นมาตรฐาน กระบวนการวางแผนยุุทธศาสตร์์องค์์กรควบคู่่�
กัับการดููแลสิ่่ง� แวดล้้อมและรัับผิิดชอบต่่อสังั คม โดยมีีคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่ย� งและบรรษััทภิบิ าลกํํากัับดููแลอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่�อให้้
บรรลุุผลตามเป้้าหมายทางธุุรกิิจร่่วมกัันตามโครงสร้้างการบริิหาร
ความเสี่่ย� ง
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โครงสร้้างการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััทฯ มีีการแต่่งตั้้�งคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารความเสี่่�ยงซึ่่�งมาจากทุุกฝ่่ายงาน โดยแต่่ละฝ่่ายงานจะต้้องเสนอมาตรการในการลดความเสี่่�ยง
ต่่างๆ ที่มี่� ผี ลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงาน โดยกำำ�หนดแผนงานและรายงานผลการดำำ�เนิินงานการจััดการความเสี่่ย� งทุุกไตรมาสต่่อคณะเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management Officer : RMO) และสรุุปผลการจััดการความเสี่่�ยงต่่อที่่�ประชุุมคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารความเสี่่�ยง
ทุุกไตรมาส เพื่่�อนำำ�ผลการจััดการความเสี่่�ยงดัังกล่่าวรายงานต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและบรรษััทภิิบาล (Risk Management and
Corporate Governance Committee : RM&CGC) โดยคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและบรรษััทภิิบาลจะนำำ�ผลการจััดการความเสี่่�ยง
เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเป็็นรายไตรมาส และ/หรืือ กรณีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงในด้้านการเมืือง เศรษฐกิิจ สัังคมและสภาพแวดล้้อมที่่�
เกี่่�ยวกัับภััยธรรมชาติิมีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว
บริิษััทฯ จะต้้องมีีการทบทวนความเสี่่�ยงของตนเองอยู่่�เสมอ เพื่่�อให้้ทัันต่่อเหตุุการณ์์และเป็็นปััจจุุบััน หากบริิษััทฯ มีีการเตรีียมตััวอยู่่�เสมอ
จะสามารถปรัับกลยุุทธ์์หรืือแผนดำำ�เนิินการในเรื่่�องต่่างๆ ได้้ทัันท่่วงทีี หากบริิษััทฯ มีีการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ดีีและทัันต่่อเหตุุการณ์์ต่่างๆ
การเกิิดเหตุุการณ์์ใดๆ ที่่�มีีผลกระทบต่่อองค์์กรก็็จะสามารถแก้้ไขหรืือลดความรุุนแรงของผลกระทบในด้้านต่่างๆ รวมถึึงการปรัับวิิกฤตให้้
เป็็นโอกาสของบริิษััทฯ ได้้ด้้วย
บริิษััทฯ ได้้มีีการกํําหนดโครงสร้้างการบริิหารความเสี่่�ยงไว้้ตามรายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้้า 110 โดยมีี
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและบรรษััทภิิบาล ประกอบด้้วยกรรมการ จํํานวน 5 คน คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารความเสี่่�ยง มีีกรรมการ
ผู้้�จััดการเป็็นประธาน ทํําหน้้าที่่�กํําหนดโครงสร้้างและผู้้�รัับผิิดชอบพิิจารณาและอนุุมััติินโยบาย กลยุุทธ์์ กรอบการบริิหารความเสี่่�ยงและ
แผนการจััดการความเสี่่ย� ง รวมถึึงการทบทวนความเสี่่ย� งและติิดตามความเสี่่ย� งทั่่ว� ทั้้�งองค์์กร บริิษัทั ฯ ได้้กํําหนดกระบวนการบริิหารความเสี่่ย� ง
ไว้้ 5 ขั้้�นตอน ดัังนี้้�

1

3

5

ระบุความเสี่ยง

กําหนดมาตรการ
จัดการ

สรางความตระหนัก
และการสื่อสาร

2

4

ประเมินความเสี่ยง
และโอกาส

รายงาน
และเฝาติดตาม

ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้ทบทวนทะเบีียนความเสี่่�ยงองค์์กรและปรัับปรุุงรายการความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นจากสภาพแวดล้้อมทั้้�งภายในและภายนอก
องค์์กรให้้เป็็นปััจจุุบัันเนื่่�องจากเหตุุการณ์์ต่่างๆ มีีการเปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลา ในปีี 2564 ประเทศไทยและทั่่�วโลกได้้รัับผลกระทบจากการ
แพร่่ระบาดจากโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19) บริิษัทั ฯ มีีมาตรการเกี่่ย� วกัับการป้้องกัันโรคระบาด COVID-19 และดำำ�เนิินตาม
มาตรการเป็็นไปตามที่ก่� ฎหมายกำำ�หนด เพื่่�อลดผลกระทบต่่อกระบวนการผลิิตโดยมีีมาตรการที่่เ� กี่่ย� วกัับบุุคลากรที่่ป� ฏิิบัติั งิ าน การสนัับสนุุนงาน
ในด้้านต่่างๆ โดยเพิ่่�มมาตรการป้้องกัันเรื่่�องดัังกล่่าวเพื่่�อให้้บริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้ตามเป้้าหมายที่่กำ� ำ�หนดไว้้ ซึ่่ง� พนัักงานจะต้้องปฏิิบััติิตาม
มาตรการป้้องกัันที่บ่� ริิษัทั ฯ กำำ�หนดไว้้อย่า่ งเคร่่งครััด เพื่่�อลดความเสี่่ย� งที่่อ� าจส่่งผลกระทบต่่อกระบวนการผลิิตและกระบวนการจ่่ายน้ำำ�ป
� ระปา
บริิษัทั ฯ มีีนโยบายดำำ�เนิินการผลิิตตามคำำ�แนะนำำ�ขององค์์การอนามััยโลก (WHO) เกี่่�ยวกัับการฆ่่าเชื้้�อโรคในน้ำำ��ประปา โดยได้้ดำำ�เนิินการ
บริิหารจััดการความเสี่่ย� งองค์์กรตามกรอบงานการบริิหารความเสี่่ย� งและกลยุุทธ์์ต่า่ งๆ เพื่่�อให้้ความเสี่่ย� งแต่่ละประเด็็นสามารถลดระดัับความเสี่่ย� ง
จากความเสี่่�ยงสููงมากลงเป็็นความเสี่่�ยงต่ำำ�� เพื่่�อดำำ�เนิินการให้้ระดัับความเสี่่�ยงลดลง อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�บริิษััทฯ ยอมรัับได้้ ซึ่่�งแบ่่งความเสี่่�ยง
ด้้านเศรษฐกิิจออกเป็็น 3 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านกลยุุทธ์์ ด้้านปฏิิบััติิการ และด้้านการเงิิน โดยการจััดทำำ�ทะเบีียนความเสี่่�ยงที่่�ประกอบด้้วยรายการ
ความเสี่่�ยงและมีีมาตรการควบคุุมความเสี่่�ยงด้้านการจััดการและและติิดตามผลการดำำ�เนิินการจััดการความเสี่่�ยงตามแผนงานที่่�ได้้จััดทำำ�ไว้้
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
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ความเสี่่่�ยงด้้านเศรษฐกิิจ
ประเด็็นความเสี่่�ยง

มาตรการลดความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์

• ปริมาณการจ่ายน�้ำประปาไม่เป็นไปตาม
แผนธุุรกิิจของบริิษััทฯ

• ให้การสนับสนุนโครงการวางท่อเสริมแรงดัน และ/หรือ ขยายเขต เพื่อเพิ่มยอดจ่าย
น้ำำ��ประปาของ กปภ. ในพื้้�นที่่�ให้้บริิการตามสััญญาฯ
• ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ผลิตน�้ำประปารายอื่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่อาจ
ส่่งผลกระทบต่่อปริิมาณการจ่่ายน้ำำ��ประปาของบริิษััทฯ ในปััจจุุบัันและในอนาคต
• ติดตามการบริหารจัดการน�้ำสูญเสียในพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ
• ติดตามและวิเคราะห์ความผิดปกติของปริมาณการจ่ายน�้ำประปาของบริษัทฯ
• บริหารจัดการในการดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์หลัก และระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งก�ำหนด
แนวทางแก้้ไขและป้้องกััน

ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ

• การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน�้ำดิบ

• ก�ำหนดแผนงานการเฝ้าระวังและตรวจติดตามอย่างเหมาะสม ทั้งการสุ่มเก็บตัวอย่าง
น้ำำ�� เพื่่�อนำำ�มาวิิเคราะห์์และประสานงานแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ได้้แก่่ การประปานครหลวง สำำ�นัักงานสิ่่�งแวดล้้อมภาคที่่� 5 และกรมชลประทาน
เป็็นต้้น

ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน

• การเพิ่มธุรกิจใหม่ด้านน�้ำ พลังงาน
และสิ่่�งแวดล้้อม

• การติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ ทั้ง
ภายในประเทศและต่่างประเทศ รวมถึึงกฎหมายของภาครััฐที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
• ดําเนินการศึกษาและพัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภค ตามนโยบาย
และแผนการลงทุุนของภาครััฐและแสวงหาพัันธมิิตร

นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ มีีการควบคุุมและติิดตามสถานการณ์์ความเสี่่ย� งด้้านสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมในระดัับฝ่่ายงาน รวมถึึงความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดขึ้้น� ใหม่่
(Emerging Risk) โดยกำำ�หนดมาตรการลดความเสี่่�ยงไว้้ดัังนี้้�

ความเสี่่�ยงด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
ประเด็็นความเสี่่�ยง

มาตรการลดความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยงด้้านบุุคลากร

• การบริหารทรัพยากรบุคคลให้รองรับ
การขยายธุุรกิิจของบริิษััทฯ
• ความเสี่ยงจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

• จัดทําแผนพัฒนาความรู้และค่าตอบแทนสําหรับพนักงานที่มีศักยภาพสูง
(Hign Potential) ให้้มีีความแตกต่่างจากพนัักงานทั่่�วไป
• ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
แก่่พนัักงานและผู้้�รัับเหมา
• จัดท�ำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และน�ำมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ
พนัักงานภายในองค์์กรและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
• ประเมินด้าน ESG กับคู่ค้ารายสําคัญ
• มีการสื่อสารไปยังลูกค้าและชุมชนก่อนปิดซ่อมบํารุงและเริ่มกลับมาดําเนินการ
• มีกลไกรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและรับประกันความเสียหายจากการดําเนินงาน
ของบริิษััทฯ

ความเสี่่�ยงด้้านชุุมชน

• การร้องเรียนจากชุมชนจากผลกระทบที่
ได้้รัับจากการดํําเนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ

• ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน
• จัดทําโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับชุมชน
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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ประเด็็นความเสี่่�ยง

มาตรการลดความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

• น�้ำดิบในแม่น�้ำท่าจีนและแม่น�้ำเจ้าพระยามี
คุุณภาพต่ำำ��และปริิมาณไม่่เพีียงพอ
• คลอรีนรั่วไหลในขั้นตอนการขนส่งหรือ
การจ่่ายคลอรีีน ส่่งผลให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานและ
ชุุมชนใกล้้เคีียงได้้รับั อัันตรายจากการสููดดม
• ของเสีย (ตะกอน) จากกระบวนการผลิต
น้ำำ��ประปาส่่งผลกระทบต่่อชุุมชนและ
สิ่่�งแวดล้้อม

•
•
•
•

ปกป้องดูแลและเฝ้าระวังแหล่งน�้ำดิบร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
การนําน�้ำเหลือทิ้งเข้าสู่กระบวนการผลิตน�้ำประปาใหม่
จัดท�ำโครงการฟื้นฟูคุณภาพน�้ำคลองบางซื่อและคลองสาขา เพื่ออนุรักษ์แม่น�้ำท่าจีน
ควบคุมการขนส่งและจ่ายคลอรีนตามมาตรการความปลอดภัยและกฎหมายที่
กํําหนด
• กําจัดของเสียตามข้อกําหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
• นําผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยของเสีย (ตะกอน) มาใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม

ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่
ประเด็็นความเสี่่�ยง

มาตรการลดความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

• ปัญหาจากการเกิดอุทกภัยหรือภัยแล้งใน
พื้้�นที่่�ให้้บริิการ ส่่งผลกระทบต่่อปริิมาณ
การผลิิตและจํําหน่่ายน้ำำ��ประปาต่ำำ��กว่่า
เป้้าหมายที่่�กํําหนด
• ปัญหาน�้ำเค็มรุกล�้ำน�้ำจืดมีช่วงระยะเวลา
ที่่�ยาวนานขึ้้�น

• ติดตามข่าวสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด อาทิเช่น
กรมทรััพยากรน้ำำ�� กรมชลประทาน สํํานัักงานสิ่่�งแวดล้้อม ภาคที่่� 5 การประปานครหลวง
การประปาส่่วนภููมิิภาค และหน่่วยงานสิ่่�งแวดล้้อมในพื้้�นที่่� เป็็นต้้น
• เฝ้าระวังระดับน�้ำในแม่น�้ำทา่ จีน และแม่น�้ำเจ้าพระยา
• ตามแผนปฏิบัติการรับเหตุกรณีน�้ำท่วม/ภัยแล้ง

ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงข้้อกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

• พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำที่มีการจัดเก็บ • ติดตามการออกกฎหมายรอง ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำ (พ.ร.บ.) ในประเด็นที่
ค่่าน้ำำ��ดิิบของกรมทรััพยากรน้ำำ�� ส่่งผลให้้
มีีความเกี่่�ยวข้้อง หรืือส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
ต้้นทุุนในการผลิิตน้ำำ��ประปาเพิ่่�มสููงขึ้้�น
• จัดทําแผนบริหารจัดการต้นทุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
ความเสี่่�ยงจากเชื้้�อโรคที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่

• สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็็นเชื้้�อโรค
ที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ และมีีการกลายพัันธุ์์�อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งส่่งผลต่่อพฤติิกรรมในดำำ�เนิิน
ชีีวิิตของมนุุษย์์ รวมถึึงส่่งผลกระทบต่่อ
ปริิมาณการใช้้สิินค้้าและบริิการ
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• ประกาศใช้แผนการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) เรื่อง “มาตรการป้องกันการติด
เชื้้�อไวรััส COVID-19” เพื่่�อนํํามาใช้้ในการปฏิิบััติิงาน
• ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด
• จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่จําเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
COVID-19 แก่่พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
• ด�ำเนินการจัดหาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้กับพนักงาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ลดการแพร่่ระบาด และลดความรุุนแรงของอาการ
• ด�ำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ในเบื้องต้นให้กับพนักงาน โดยใช้
ชุุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่่อนเข้้าปฏิิบััติิงานทุุกสััปดาห์์
• สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 แก่
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องอย่่างต่่อเนื่่�อง
• ปฏิบัติตามค�ำสั่งหรือค�ำแนะน�ำของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด
• ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับการฆ่าเชื้อโรคในน�้ำประปา
• จัดตั้งโรงพยาบาลสนามส�ำหรับแยกกักตัวผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในสถานประกอบการ
(Factory Accommodation Isolation) ตามคำำ�สั่่ง� ของผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดสมุุทรสาคร
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การสื่่อ� สารระบบการบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง
บริิษััทฯ มีีการสื่่�อสารความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับระบบการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงแก่่พนัักงานทุุกคนอย่่างสม่ำำ��เสมอ ตั้้�งแต่่การปฐมนิิเทศ
พนัักงานใหม่่ การสื่่�อสารผ่่านทางอีีเมล การประชุุมพนัักงานและ
ผู้้�บริิหาร ตลอดจนการกํําหนดให้้ความเสี่่ย� งเป็็นหนึ่่ง� ในประเด็็นที่ทุุ่� ก
หน่่วยงานต้้องพิิจารณาระหว่่างการวางแผนงานประจํําปีี เพื่่�อให้้
มั่่�นใจว่่าพนัักงานทุุกระดัับได้้รัับข้้อมููลการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
อย่่างทั่่�วถึึง

การอบรมให้้ความรู้้�
บริิษััทฯ ดํําเนิินการจััดอบรมภายในให้้กัับพนัักงานในทุุกระดัับชั้้�น
ตามความเหมาะสมและมีีความสอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน
โดยบริิษััทฯ มีีการจััดสรรงบประมาณสํําหรัับหลัักสููตรการฝึึกอบรม
เรื่่�องการบริิหารความเสี่่�ยงอยู่่� ในแผนงานประจํําปีี และมีีการส่่ง
พนัักงานไปอบรมภายนอกเพื่่�อเป็็นการพััฒนาศัักยภาพพนัักงาน
อย่่างต่่อเนื่่�อง
สำำ�หรัับ ปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้มีีการอบรมทางด้้านความเสี่่�ยงให้้กัับ
ผู้้�บริิหารและพนัักงาน เพื่่�อเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในการ
บริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กร โดยมีีหลัักสููตรอบรมดัังนี้้�
1. หลัักสููตร ความรู้้�เบื้้�องต้้นนโยบายบริิหารความเสี่่�ยงสำำ�หรัับ
พนัักงานใหม่่
2. หลัักสููตร การบริิหารความเสี่่ย� งจากการแพร่่ระบาดของ COVID-19

การสร้้างวััฒนธรรมองค์์กร
บริิษััทฯ ปลููกฝัังให้้พนัักงานคำำ�นึึงถึึงความเสี่่�ยงในทุุกๆ กิิจกรรมที่่�
ดำำ�เนิินการ โดยให้้มีคี วามตระหนัักอยู่่เ� สมอว่่างานที่่ตน
� เองรัับผิิดชอบ
มีีความเสี่่�ยงอย่่างไร และมีีวิิธีีการลดความเสี่่�ยงได้้อย่่างไรบ้้าง เพื่่�อ
สร้้างความมั่่น� ใจว่่าการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ มีีการเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน
บนพื้้�นฐานของการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
บริิษัทั ฯ จึึงมุ่่�งส่่งเสริิมวััฒนธรรมองค์์กรด้้านการจััดการความเสี่่ย� งโดยมีี
แนวทางเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยง โครงสร้้างการบริิหาร
ความเสี่่�ยง การสื่่�อสารด้้านความเสี่่�ยง และการเผยแพร่่ความรู้้�ด้้าน
การบริิหารความเสี่่ย� งแก่่พนัักงานทุุกระดัับอย่่างเหมาะสมและต่่อเนื่่อ� ง

การรายงานข้้อมููลความเสี่่�ยงต่่อ
คณะกรรมการบริิษััท

ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทมี
ั กี ารรายงานการประเมิินผลและ
การติิดตามกระบวนการบริิหารความเสี่่ย� ง โดยคณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงและบรรษััทภิิบาลซึ่่�งจััดให้้มีีการประชุุมทุุกไตรมาสก่่อน
การประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และนำำ�เสนอรายงานการบริิหาร
ความเสี่่�ยงต่่อคณะกรรมการบริิษััท
ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้จััดประชุุมคณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารความเสี่่�ยง
จำำ�นวน 4 ครั้้�ง เพื่่�อรายงานผลการดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารความ
เสี่่�ยงต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและบรรษััทภิิบาล เพื่่�อ
นำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทรัับทราบต่่อไป

ความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสํําคััญของการดํําเนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อไม่่ให้้ส่่งผลกระทบต่่อองค์์กรและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย บริิษััทฯ จึึง
มีีนโยบายจััดการกัับความเสี่่�ยง โดยการจััดทํําแผนความต่่อเนื่่�อง
ทางธุุรกิิจ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ ไม่่คาดคิิด บริิษััทฯ จะ
สามารถฟื้้นคืืนธุุ
� รกิิจได้้อย่า่ งรวดเร็็ว รวมถึึงลดผลกระทบต่่างๆ ที่เ่� กิิดขึ้้น�
ให้้น้้อยที่่�สุุด
บริิษััทฯ ได้้จััดทํําคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานชื่่�อ “การจััดการเหตุุการณ์์
(Incident Management Manual)” โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้การ
ปฏิิบััติิงานกลัับคืืนสู่่�สภาวะปกติิอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยอยู่่�ภายใต้้
การควบคุุมและความรัับผิิดชอบตามโครงสร้้างการจััดการเหตุุการณ์์
ด้้วยกระบวนการที่่ร� วดเร็็วเหมาะสมตามสถานการณ์์โดยแบ่่งความรุุนแรง
ออกเป็็น 4 ระดัับ ดัังนี้้�

4

เหตุการณว�กฤต

เหตุการณฉุกเฉินรุนแรง

2

3

เหตุการณผิดปกติเบื้องตน

เหตุการณเพื่อทราบ

1

คณะกรรมการบริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีนี โยบายการบริิหารความเสี่่ย� ง (Risk
Management Policy) โดยการพััฒนาและทบทวนระบบการบริิหาร
ความเสี่่ย� งของบริิษัทั ฯ ให้้มีปี ระสิิทธิภิ าพอย่่างต่่อเนื่่อ� ง รวมถึึงกำำ�กับั
ดููแลให้้ เ กิิ ด ความร่่ ว มมืือในการบริิ ห ารความเสี่่� ย งแก่่ พ นัั ก งาน
ทุุกระดัับของบริิษััทฯ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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คู่่�มืือการปฏิิบัติั งิ านฉบัับนี้้ก� ล่่าวถึึงรายละเอีียดเกี่่ย� วกัับแนวทางการปฏิิบัติั ิ และการควบคุุมสถานการณ์์สํําหรัับเหตุุการณ์์ต่า่ งๆ โดยจะแสดงลํําดัับ
ขั้้�นตอนต่่างๆ ที่่�พนัักงานต้้องปฏิิบััติิเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ขึ้้�น ซึ่่�งคู่่�มืือฉบัับนี้้�มุ่่�งเน้้นวิิธีีปฏิิบััติิเพื่่�อไม่่ให้้มีีผู้้�เสีียชีีวิิต ป้้องกัันความเสีียหายระงัับ
และควบคุุมสถานการณ์์โดยรวม ในปีี 2564 การแพร่่ระบาดจากเชื้้�อ COVID-19 ยัังมีีความรุุนแรงและกลายพัันธุ์์�อย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษััทฯ
ได้้รัับผลกระทบจากเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น แต่่การดำำ�เนิินธุุรกิิจยัังสามารถดำำ�เนิินการได้้เป็็นปกติิไม่่ส่่งผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
บริิษัทั ฯ ได้้ทำำ�การวิิเคราะห์์ความเสี่่ย� งจากกิิจกรรมหลัักของกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาที่อ่� าจจะส่่งผลกระทบต่่อองค์์กรและผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย
ตามตารางดัังนี้้�

ความเสี่่�ยงจากกิิจกรรมหลัักของกระบวนการผลิิตน้ำำ�� ประปา
กิิจกรรมหลััก
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ประเด็็นความเสี่่�ยง

มาตรการลดความเสี่่�ยง

การสูบน้ำ�ดิบ

• ความร้อนจากแสงแดด การพลัด • อบรมให้ความรูแ้ ละสวมใส่อุปกรณ์
ตกน้ำำ�� และอัันตรายจากเครื่่อ� งจัักร ป้้องกัันส่่วนบุุคคล (Personal
และอุุปกรณ์์
Protective Equipment : PPE)
• เครื่องจักรชํารุดเสียหาย
• ตรวจสอบและทําการบํารุงรักษา
และท่่อแตก ท่่อรั่่�ว
เชิิงป้้องกััน (Preventive
• การใช้ไฟฟ้า น�้ำมันหล่อลื่น
Maintenance : PM) ตามแผนที่่�
และเสีียงจากเครื่่�องจัักร
กํําหนด
• ติดตั้งการ์ดป้องกันเสียง

การกวนเร็ว

• สัมผัสสารเคมี ความร้อนจาก
• อบรมให้ความรูแ้ ละสวมใส่อุปกรณ์
แสงแดด การพลััดตกน้ำำ��และบาด ป้้องกัันส่่วนบุุคคล (Personal
เจ็็บจากการขนย้้ายบรรจุุภััณฑ์์
Protective Equipment : PPE)
• สารเคมีหกรั่วไหลปนเปื้อนน�้ำ
• ตรวจสอบและทําการบํารุงรักษา
และเครื่่�องจัักรชํํารุุดเสีียหาย
เชิิงป้้องกััน (Preventive
• การใช้ไฟฟ้าและสารเคมีส่งผล
Maintenance : PM) ตามแผนที่่�
กระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
กํําหนด

การตกตะกอน

• ความร้อนจากแสงแดด การพลัด • อบรมให้ความรูแ้ ละสวมใส่อุปกรณ์
ตกน้ำำ�� และบาดเจ็็บจากเชืือกหรืือ ป้้องกัันส่่วนบุุคคล (Personal
สลิิง
Protective Equipment : PPE)
• เครื่องจักรชํารุดเสียหาย
• ตรวจสอบและทําการบํารุงรักษา
• ตะกอนเหลวส่งผลกระทบต่อ
เชิิงป้้องกััน (Preventive
สิ่่�งแวดล้้อม
Maintenance : PM) ตามแผนที่่�
กํําหนด
• จัดทําคู่มือการดําเนินการกับ
สิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้ว

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

กิิจกรรมหลััก

ประเด็็นความเสี่่�ยง

มาตรการลดความเสี่่�ยง

การกรอง

• ความร้อนจากแสงแดด การพลัด • อบรมให้ความรูแ้ ละสวมใส่อุปกรณ์
ตกน้ำำ�� และบาดเจ็็บจากประตููน้ำำ�� ป้้องกัันส่่วนบุุคคล (Personal
หนีีบหรืือกดทัับ
Protective Equipment : PPE)
• เครื่องจักรชํารุดเสียหาย และวัสดุ • ตรวจสอบและทําการบํารุงรักษา
กรอง และทรายกรองเสีียหาย
เชิิงป้้องกััน (Preventive
• เสียงจากประตูน�้ำเปิด ปิด
Maintenance : PM) ตามแผนที่่�
กํําหนด

การเติมคลอรีน

• สัมผัสสารเคมี บาดเจ็บจาก
• อบรมให้ความรูแ้ ละสวมใส่อุปกรณ์
เครื่่�องจัักร หรืืออุุปกรณ์์และ
ป้้องกัันส่่วนบุุคคล (Personal
บาดเจ็็บจากการขนย้้ายบรรจุุภััณฑ์์ Protective Equipment : PPE)
• อุปกรณ์ระบบจ่ายคลอรีนชํารุด • ตรวจสอบและทําการบํารุงรักษา
เสีียหาย
เชิิงป้้องกััน (Preventive
• ก๊าซที่เกิดจากคลอรีน
Maintenance : PM) ตามแผนที่่�
กํําหนด
• สวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจ (Self
Contained Breathing Apparatus
: SCBA)
• ติดตั้ง Chlorine Scrubber

การจัดการของเสีย

• การจัดการของเสีย และรถบรรทุก • ตรวจสอบและทําการบํารุงรักษา
เฉี่่�ยวชน
เชิิงป้้องกััน (Preventive
• เครื่องรีดตะกอนชํารุด
Maintenance : PM) ตามแผนที่่�
• การใช้ไฟฟ้า สารเคมีในการกําจัด กํําหนด
ตะกอน และน้ำำ�มั
� นั จากรถบรรทุุก • จัดทําคู่มือการดําเนินการกับ
สิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้ว

การสูบส่งและ
การสูบจ่าย

• ผลกระทบจากเสียงดัง และ
• อบรมให้ความรูแ้ ละสวมใส่อุปกรณ์
บาดเจ็็บจากเครื่่�องจัักร
ป้้องกัันส่่วนบุุคคล (Personal
• ปัม้ สูบส่ง สูบจ่ายน�้ำชํารุดเสียหาย Protective Equipment : PPE)
ท่่อแตก และท่่อรั่่�ว
• ตรวจสอบและทําการบํารุงรักษา
• การใช้ไฟฟ้าจากเครื่องจักร
เชิิงป้้องกััน (Preventive
Maintenance : PM) ตามแผนที่่�
กํําหนด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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การบริิหารจััดการภาวะวิิกฤตจาก
สถานการณ์์ COVID-19
บริิษััทฯ ได้้พิิจารณาให้้ “การบริิหารจััดการภาวะวิิกฤตจากสถานการณ์์ COVID-19” เป็็นประเด็็นความยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2
สืืบเนื่่่��องจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยัังไม่่คลี่่�คลาย แม้้บริิษััทฯ จะได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
แต่่การดำำ�เนิินธุุรกิิจยัังสามารถดำำ�เนิินการได้้เป็็นปกติิไม่่ส่ง่ ผลกระทบต่่อผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย บริิษัทั ฯ ได้้จัดั ทำำ�มาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาด
ของ COVID-19 ภายในองค์์กรอย่่างเข้้มแข็็ง การจััดสรรงบประมาณและอุุปกรณ์์ป้อ้ งกััน รวมถึึงการแยกกัักตััวของผู้้�ติดิ เชื้้อ� ในสถานที่่ทำ� ำ�งาน
(Factory Accommodation Isolation) นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังมีีส่ว่ นร่่วมในการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของ COVID-19 แก่่ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย
หน่่วยงานภาครััฐ และสถานพยาบาลที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์ดัังกล่่าว เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันและควบคุุมการแพร่่ระบาดของ
COVID-19 อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเป็็นการช่่วยเหลืือแบ่่งปัันแก่่สัังคมในภาวะวิิกฤต

บทบาทของคณะกรรมการบริิษััท
การบริิหารจััดการภาวะวิิกฤตจากสถานการณ์์ COVID-19 ภายใน
องค์์กร เริ่่ม� ต้้นจากผู้้�บริิหารร่่วมกัันประเมิินสถานการณ์์ความเสี่่ย� งที่่�
อาจเกิิดขึ้้�นจากสถานการณ์์ COVID-19 เพื่่�อจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง (Business Continuity Plan : BCP) ใน
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 เพื่่�อให้้ธุุรกิิจดำำ�เนิินการ
ได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยมีีการประชุุมหารืือกัันในคณะเจ้้าหน้้าที่บ่� ริิหาร
ความเสี่่ย� ง เพื่่�อทำำ�การสรุุปและรายงานสถานการณ์์ต่อ่ คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยงและบรรษััทภิิบาล และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการ
บริิษััทให้้ข้้อเสนอแนะปรัับปรุุงแผนการดำำ�เนิินงานให้้เหมาะสมตาม
สถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลง
คณะกรรมการบริิษััท

ให้้คำำ�ปรึึกษา
ชี้้�แนะ

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
และบรรษััทภิิบาล

กำำ�กัับดููแล

คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารความเสี่่�ยง

สร้้างความตระหนััก
สื่่�อสาร
กำำ�หนดมาตรการ

ฝ่่ายบริิหาร

ประเมิินสถานการณ์์
จััดทำำ�แผนงาน
บริิหารจััดการ
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การบริิหารจััดการการแพร่่ระบาดของ
COVID-19
บริิษััทฯ ได้้มีีการประชุุมหารืือคณะผู้้�บริิหารเป็็นลำำ�ดัับแรก เพื่่�อ
กำำ�หนดมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของ COVID-19 เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับนโยบายของรััฐบาล และได้้มีกี ารสื่่อ� สารไปยัังพนัักงาน
เพื่่�อรับั ทราบมาตรการในการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของ COVID-19
และเป็็นการป้้องกัันการแพร่่ระบาดมายัังบุุคลากรและส่่งผลกระทบ
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ

1. ตอบสนองต่่อเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างฉัับพลััน
• ขอความร่วมมือพนักงานไม่ให้เดินทางไปในพื้นทีเ่ สีย่ ง และงดเดิน
ทางช่่วงวัันหยุุดยาว
• คัดกรองบุคคลที่ผ่านเข้าออกสถานที่ปฏิบัติงาน
• จัดเตรียมงบประมาณ
• จัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
แจกจ่่ายแก่่พนัักงาน
• พ่นฆ่าเชื้อสถานที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

2. แผนบริิหารจััดการเมื่่�อเกิิด
ภาวะวิิกฤต
• ปรับปรุงแผน BCP และประกาศใช้แผน
งานเรื่่�อง มาตรการป้้องกัันการติิดเชื้้�อ
ไวรััส COVID-19
• จั ด ท�ำแผนการสื่อสารทั้ ง ภายในและ
ภายนอกองค์์กร เพื่่�อเตรีียมการสื่่อ� สารไป
ยัังผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
• ปรั บ ปรุ ง ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบ
ออนไลน์์ เพื่่�อเตรีียมรองรัับการประชุุม
ออนไลน์์และทำำ�งานที่่�บ้้าน
• ปรับแผนการผลิต เช่น การเพิม่ อัตราการ
เติิมคลอรีีนในน้ำำ��ประปา และเพิ่่�มการ
สำำ�รองสารเคมีี เพื่่�อไม่่ให้้ส่ง่ ผลกระทบต่่อ
การผลิิต
• ปรับแผนก�ำลังคน เช่น แบ่งพนักงานออก
เป็็น 2 ชุุด และแบ่่งพื้้�นที่่�ทำำ�งาน เป็็น
2 โซน เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการแพร่่
ระบาดของ COVID-19 และป้้ อ งกัั น
ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

3. บรรเทาผลกระทบและดููแล
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
3.1	พนัักงาน
บริิษััทฯ มีีความห่่วงใยความเป็็นอยู่�่ข อง
พนัั ก งานเป็็ นอย่่ า งมาก จึึงได้้ จัั ด สรร
ทรััพยากรที่่�จำำ�เป็็นในการป้้องกัันการแพร่่
ระบาดของ COVID-19 อาทิิเช่่น อุุปกรณ์์
ป้้องกััน การแยกพื้้น� ที่ป่� ฏิิบัติั งิ าน การพ่่นฆ่่า
เชื้้�อสถานที่่�ปฏิิบััติิงาน การตรวจหาเชื้้�อ
ทุุกสััปดาห์์ก่่อนเข้้างาน การรณรงค์์ ให้้ฉีีด
วััคซีีนกับั หน่่วยงานรััฐและการทำำ�ประกัันภัยั
จาก COVID-19 แก่่ พ นัั ก งานทุุกคน
นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯได้้จััดทำำ�มาตรการกำำ�กัับ
ดููแลพนัักงานผลิิตเพิ่่�มเติิมไว้้ดัังนี้้�

• จัดเตรียมพื้นที่ที่โรงผลิตน�้ำประปาปทุมธานี อ�ำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ส�ำหรับ
การกัักตััวพนัักงานแผนกผลิิตที่่�ไม่่มีีความเสี่่�ยง (Seal) ตามเงื่่�อนไขที่่�ระบุุไว้้ในแผน BCP
(ในกรณีีที่่�มีีพนัักงานแผนกผลิิตเข้้าข่่ายเสี่่�ยงสููงมากกว่่าร้้อยละ 50 ของจำำ�นวนพนัักงาน
ทั้้�งหมดในแผนกผลิิต)

3.2 ลููกค้้า (กปภ.)
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการดำำ�เนิินงานของลููกค้้า (กปภ.) และการรัักษาไว้้ซึ่่�ง
“คุุณภาพน้ำำ��ประปา” และความห่่วงใยต่่อประชาชนผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปา การบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 แก่่ กปภ. จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการ
เป็็นลำำ�ดับั ต้้นๆ โดยการรัักษาประสิิทธิภิ าพการผลิิต คุุณภาพสิินค้า้ และบริิการให้้เป็็นไปตาม
เงื่่�อนไขของสััญญา รวมถึึงการจััดสรรงบประมาณ สิ่่�งของจำำ�เป็็น อุุปกรณ์์ป้้องกัันการแพร่่
ระบาดของ COVID-19 รวมถึึงการสนัับสนุุนน้ำำ��ประปาแก่่โรงพยาบาลสนาม และสนัับสนุุน
น้ำำ��ดื่่�มบรรจุุขวด เพื่่�อใช้้ในกิิจกรรมการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของ COVID-19 แก่่ กปภ.
อย่่างต่่อเนื่่�อง
• ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับการฆ่าเชื้อโรคในน�้ำประปา
• การเพิม่ อัตราการเติมคลอรีนในน�้ำประปา เพื่อรักษาปริมาณคลอรีนอสิ ระคงเหลือมากกว่า
0.8 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร
• ปรับแรงดันให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ใช้น�้ำประปา
• ช่วงวิกฤตทีม่ กี ารแพร่ระบาดจาก COVID-19 อย่างรุนแรงในพื้นทีบ่ ริการ บริษทั ฯ ได้ผอน
่ ผัน
การชำำ�ระค่่าน้ำำ��ประปาให้้กัับ กปภ. จากกำำ�หนดเดิิมที่่�ระบุุในสััญญาออกไปเป็็นระยะเวลา
2 เดืือน นัับจากวัันที่่�ระบุุในใบแจ้้งหนี้้� โดยไม่่คิิดดอกเบี้้�ยและไม่่มีีปริิมาณน้ำำ��ประปาขั้้�นต่ำำ��
ตามสััญญา

• จัดตั้งโรงพยาบาลสนามและแยกกักตัว
ผู้้�ติิ ด เชื้้� อ ในสถานที่่� ทำำ� งาน ที่่� โ รงผลิิ ต
น้ำำ�ป
� ระปากระทุ่่�มแบน อำำ�เภอกระทุ่่�มแบน
จัังหวััดสมุุทรสาคร ขนาดรองรัับ 4 เตีียง
คิิดเป็็นร้้อยละ 10 ของจำำ�นวนพนัักงานใน
พื้้�นที่่�จัังหวััดสมุุทรสาคร ตามประกาศ
กระทรวงอุุตสาหกรรมและปฏิิบััติิตาม
นโยบายของผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดสมุุทรสาคร
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3.3 หน่่วยงานภาครััฐ สถานพยาบาล และชุุมชน
บริิษััทฯ ส่่งมอบความห่่วงใยและช่่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์์ COVID-19 แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียโดยการสนัับสนุุนงบประมาณ
อุุปกรณ์์ป้้องกััน สิ่่�งของเครื่่�องใช้้จำำ�เป็็น อาหารกล่่อง ถุุงยัังชีีพ และน้ำำ��ดื่่�มบรรจุุขวด โดยสนัับสนุุนให้้กัับหน่่วยงานภายนอก ระดัับประเทศ
ระดัับองค์์กร และระดัับท้้องถิ่่�น อาทิิเช่่น กระทรวงสาธารณสุุข มููลนิิธิชัิ ยั พััฒนา สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ โรงพยาบาลรามาธิิบดีี โรงพยาบาล
ศิิริริ าช โรงพยาบาลพุุทธโสธร หน่่วยงานท้้องถิ่่น� สถานพยาบาล ชุุมชน สถานสงเคราะห์์คนชรา บ้้านพัักเด็็ก โรงพยาบาลสนามและโรงเรีียน
เพื่่�อช่่วยบรรเทาความเดืือดร้้อนจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19

สถานพยาบาล

หนวยงานระดับประเทศ
เง�นบร�จาคสมทบทุนการปองกัน
การแพรระบาดของ COVID-19
กรมธรรมประกันภัยไวรัสโคโรนา
(COVID-19) แกบุคลากรทาง
การแพทยทั่วประเทศ
รวมสมทบทุนโครงการใช
ฟาทะลายโจร เพื่อชวยเหลือประชาชน
ชุดตรวจ COVID-19 (Rapid Antigen
Test)
ชุดปองกันโคว�ด (PPE)
นํ้าดื่มบรรจ�ขวด
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เง�นบร�จาคสมทบทุนการปองกัน
การแพรระบาดของ COVID-19
หนากากอนามัย
หนากาก N95
ชุดปองกันโคว�ด (PPE)
แอลกอฮอล
เคร�่องชวยหายใจ (Puritan Bennett)
เคร�่องผลิตออกซ�เจน
เคร�่องวัดออกซ�เจนปลายนิ้ว
สมทบทุนสรางหองผูปวยความดันลบ
สมทบทุนสรางอาคารผูปวยใน 30 เตียง
สมทบทุนสราง "อาคารนวมินทรบพิตร
84 พรรษา"
สมทบทุนจัดซ�้อเคร�่องมือแพทย
นํ้าดื่มบรรจ�ขวด
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ลูกคา (กปภ.) /ชุมชน
เง�นบร�จาคสมทบทุนการปองกัน
การแพรระบาดของ COVID-19
นํ้าประปาใหกับโรงพยาบาลสนาม
โครงการ Drive Thru
หนากากอนามัย
หนากาก N95
แอลกอฮอล
อาหารกลอง
ถุงยังช�พ
ตูปนสุข
อาหารและสิ่งของเคร�่องใชจําเปน
นํ้าดื่มบรรจ�ขวด

4. แผนฟื้้�นฟููธุุรกิิจ
บริิษััทฯ ได้้มีีการวิิเคราะห์์สถานการณ์์ภายนอกที่่�อาจจะส่่งผลกระทบต่่อบริิษััทฯ ในอนาคต และเข้้มงวดในมาตรฐานการผลิิตน้ำำ��ประปาให้้มีี
คุุณภาพ เพีียงพอ และต่่อเนื่่�อง เพื่่�อจ่่ายน้ำำ��ประปาให้้กัับลููกค้้า (กปภ.) ตามสััญญา และสนัับสนุุนกิิจการของลููกค้้า เพื่่�อช่่วยลดผลกระทบ
จากสถานการณ์์ COVID-19
• ติดตามปริมาณการจ่ายน�้ำประปาให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง
• รักษามาตรฐานคุณภาพน�้ำประปาให้มีปริมาณคลอรีนคงเหลือเพียงพอในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
• ผ่อนผันการช�ำระค่าน�้ำประปาจากก�ำหนดเดิมที่ระบุในสัญญาออกไปเป็นระยะเวลา 2 เดือน นับจากวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้ โดยไม่คิด
ดอกเบี้้�ยและปริิมาณน้ำำ��ประปาขั้้�นต่ำำ��ตามสััญญา
บริิษัทั ฯ ได้้ประเมิินศักั ยภาพการดำำ�เนิินธุุรกิิจจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 โดยการวิิเคราะห์์สถานการณ์์และความต้้องการ
ของผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปาแต่่ละประเภท ทบทวนเป้้าหมายและแผนการดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการใช้้น้ำำ��ประปาในปััจจุุบััน เพื่่�อรัักษา
ไว้้ซึ่่�งความเป็็นผู้้�นำำ�ภาคเอกชนในการผลิิตน้ำำ��ประปาภายในประเทศ นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังมองหาโอกาสในการพััฒนาธุุรกิิจใหม่่ เนื่่�องจาก
บริิษััทฯ มีีศัักยภาพเพีียงพอในการเติิบโตธุุรกิิจด้้านพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อมในอนาคต

การสนัับสนุุนหน่่วยงานภายนอก
บริิษััทฯ ให้้การสนัับสนุุนการดำำ�เนิินกิิจกรรมของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยการสนัับสนุุน “งบประมาณ” และ “น้ำำ��ดื่่�มบรรจุุขวด”
ในกิิจกรรมที่่�แสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและดููแลสิ่่�งแวดล้้อม ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้สนัับสนุุนเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับกิิจกรรมป้้องกัันการแพร่่
ระบาดของ COVID-19 แก่่หน่่วยงานภายนอก ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้ใช้้งบประมาณที่่�สนัับสนุุนกิิจกรรมนี้้�ร้้อยละ 45 ของงบประมาณทั้้�งหมดที่่�
สนัับสนุุนแก่่หน่่วยงานภายนอก และได้้ผลิิตน้ำ�ดื่่
ำ� ม� บรรจุุขวดเพื่่�อแจกจ่่ายให้้กับั กิิจกรรมป้้องกัันการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ถึึงร้้อยละ 66
ของปริิมาณน้ำำ��ดื่่�มบรรจุุขวดทั้้�งหมดที่่�แจกจ่่ายแก่่หน่่วยงานภายนอก

นํ้าดื่มบรรจ�ขวด

งบประมาณ

COVID-19
รอยละ 45

กิจกรรมอื่นๆ
รอยละ 55

COVID-19
รอยละ 66

กิจกรรมอื่นๆ
รอยละ 34

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

55

การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานถืือเป็็นหนึ่่�งในกลยุุทธ์์สํําคััญในการดํําเนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนที่่�จะช่่วยให้้เกิิดประสิิทธิิภาพในการจััดหาสิินค้้า
หรืือบริิการที่่�มีีคุุณภาพ ทัันเวลา และคุ้้�มค่่าในเชิิงเศรษฐศาสตร์์ทั้้�งงบประมาณและการใช้้ทรััพยากรในการดํําเนิินงานของบริิษััทฯ โดยการ
บริิหารความเสี่่�ยงของคู่่�ค้้า การจััดซื้้�อเชิิงกลยุุทธ์์และการจััดซื้้�อที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (Green Procurement) ภายใต้้หลัักการดํําเนิินงาน
ที่่�มีีหลัักธรรมาภิิบาล การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน การดููแลแรงงาน ความปลอดภััย ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและดููแลสิ่่�งแวดล้้อม

นโยบายการดํําเนิินงาน

4. การจััดซื้้อจั� ดั หาพััสดุุร่่วมกัันกระทํําเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุด

1. การจััดซื้้�อจััดจ้้างสิินค้้าและบริิการ ต้้องดํําเนิินการ

ต่่อกลุ่่�มบริิษััททีีทีีดัับบลิิว

ด้้ ว ยความซื่่� อสัั ตย์์ สุุ จริิ ต เป็็ นธ รรม และสามารถ
ตรวจสอบได้้ เพื่่�อให้้การบริิหารจััดการด้้านการคััดกรอง
และตรวจสอบคู่่�ค้้ามีีความถููกต้้อง โปร่่งใส ตามหลััก
ธรรมาภิิ บ าลและการกํํากัั บ ดููแลกิิ จ การที่่� ดีี โดยมีี
การดํําเนิินงานที่่�สอดคล้้องกัับกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในการคััดกรองคู่่�ค้้าเพื่่�อดํําเนิินกิิจกรรมกัับองค์์กร

5.	ร่่วมสนัับสนุุนการจััดซื้้อจั� ดั จ้้างสิินค้้าและบริิการที่่เ� ป็็น
มิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม (Green Procurement)

6. เสริิมสร้้างและรัักษาความสััมพัันธ์์กัับคู่่�ค้้าและผู้้�มีี

2. การจััดซื้้�อจััดจ้้างสิินค้้าและบริิการ ต้้องปฏิิบััติิตาม

ส่่วนได้้ส่่วนเสีียเพื่่�อการพััฒนาธุุรกิิจของบริิษััทฯ

นโยบายคุุณภาพ สิ่่ง� แวดล้้อม อาชีีวอนามััย และความ
ปลอดภััยในการทํํางานของบริิษััทฯ

3. การจััดซื้้�อจััดจ้้างสิินค้้าและบริิการ มีีหลัักเกณฑ์์และ

ขั้้� นตอน ที่่� ชัั ด เจนโดยให้้ เ ป็็ น ไปตามกฎหมายและ
กฎระเบีียบของสัังคม

จรรยาบรรณคู่่�ค้้า
บริิษัทั ฯ ได้้จัดั ทํําจรรยาบรรณคู่่�ค้า้ เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน (Supplier Code of Conduct : SCOC) ที่ยึึ่� ดหลัักการดํําเนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม และการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (Environmental, Social, and Governance : ESG) ที่่�เผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์ตามเว็็บลิิงก์์ https://www.
ttwplc.com/storage/about/policy/supplier-code-of-conduct.pdf เพื่่�อการดํําเนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่ง� ยืืนและกํําหนดนโยบายป้้องกัันและการต่่อต้่่�าน
ทุุจริิตคอร์์รััปชััน เพื่่�อการดํําเนิินธุุรกิิจร่่วมกัันอย่่างเป็็นธรรมภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาล โดยจรรยาบรรณคู่่�ค้้าแบ่่งออกเป็็น 5 หมวด ดัังนี้้�

1.

จร�ยธรรม
ทางธุรกิจ
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2.

อาช�วอนามัย
และความปลอดภัย
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3.

ความรับผิดชอบ
ตอสังคม

4.

การปฏิบัติ
ดานแรงงานและ
สิทธ�มนุษยชน

5.

การบร�หาร
จัดการ
สิ่งแวดลอม

กลยุุทธ์์การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน

1.

2.

3.

4.

การจััดซื้้�อจััดจ้้าง
ร่่วมกัันใน
กลุ่่�มบริิษััททีีทีีดัับบลิิว

การจััดซื้้�อวััตถุุดิิบ
หลัักจากคู่่�ค้้ามากกว่่า
รายเดีียว

การจััดซื้้�อพััสดุุที่่�เป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

การบริิหารความเสี่่�ยง
ในห่่วงโซ่่อุุปทาน

5.

6.

7.

8.

ความร่่วมมืือรณรงค์์
การต่่อต้้านทุุจริิต
คอร์์รััปชััน

การฝึึกอบรมเพิ่่�มทัักษะ
ความสามารถ

การประเมิินคู่่�ค้้า

• ด้านสิ่งแวดล้อม
• ด้านสังคม
• ด้านจริยธรรมทาง
ธุุรกิิจ และธรรมาภิิบาล

การคััดเลืือกคู่่�ค้้า

• ความสามารถทาง
การเงิิน
• ประวัติที่เกี่ยวข้องกับ
การร้้องเรีียนและ
การดํําเนิินคดีี
• ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ

เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน ปีี 2564
รัับสิินค้้าได้้ทัันตามที่่�ได้้ตกลงกัับผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย
หรืือรัับสิินค้้าตามวัันที่่�ระบุุในใบสั่่�งซื้้�อได้้ทัันเวลา
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ

90

ควบคุุมปริิมาณการสำำ�รองสารส้้มน้ำำ�� (สารเคมีี)
ให้้อยู่่�ในค่่าสููงสุุด (Max) และต่ำำ��สุุด (Min) ตามที่่กำำ�
� หนด
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน

ควบคุุมปริิมาณสููงสุุด (Max)

ควบคุุมปริิมาณต่ำำ��สุุด (Min)

พัันกิิโลกรััม

พัันกิิโลกรััม

633.60 264.00
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี

ควบคุุมปริิมาณสููงสุุด (Max)

ควบคุุมปริิมาณต่ำำ��สุุด (Min)

พัันกิิโลกรััม

พัันกิิโลกรััม

580.80 396.00
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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การบริิหารความเสี่่�ยงคู่่�ค้้า
กระบวนการวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงของห่่วงโซ่่อุุปทาน
1.	วิิเคราะห์์คู่่�ค้้ารายสํําคััญ
บริิษััทฯ กํําหนดเกณฑ์์ในการวิิเคราะห์์คู่่�ค้้ารายสํําคััญไว้้ 3 ประการ
• เป็นคู่ค้าที่มียอดสัญญาซื้อขายสูง (จําแนกตามกลุ่มคู่ค้า)
• เป็นคู่ค้าที่จําหน่ายวัตถุดิบ สินค้าและบริการที่่มีความส�ำคัญกับ
กระบวนการทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ
• เป็นคู่ค้าที่มีน้อยรายในตลาด

2. ประเมิินความเสี่่�ยง
บริิษัทั ฯ ทำำ�การประเมิินความเสี่่ย� งด้้านความยั่่ง� ยืืนกัับคู่่�ค้า้ โดยแยกเป็็น
ความเสี่่�ยงระดัับวิิกฤต ระดัับสููง ระดัับปานกลาง และระดัับต่ำำ��
ระบุุผลกระทบด้้านเศรษฐกิิจ
ระบุุผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ระบุุผลกระทบด้้านสัังคม

3. มาตรการลดความเสี่่�ยง
บริิษััทฯ กำำ�หนดมาตรการลดความเสี่่�ยงกัับคู่่�ค้้าไว้้ 3 ด้้าน ดัังนี้้�
ความเสี่่�ยง

โอกาส
ที่่�จะเกิิด

ระดัับ

ต่ำำ��

สููง

ต่ำำ��

สููง

ต่ำำ��

สููง

2.2 ด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภััยของคู่่�ค้้า

ต่ำำ��

สููง

3. ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
การจััดการด้้านการขนส่่งที่เ่� ป็็นพิษิ
และการกํําจััดของเสีีย

ต่ำำ��

สููง

1. ด้้านเศรษฐกิิจ
1.1 คู่ค้าเป็นผู้ผลิตและเป็น
ตััวแทนรายเดีียว
ในประเทศ
1.2 การส่งมอบสินค้าไม่เป็น
ไปตามที่่�กำำ�หนดไว้้
2. ด้้านสัังคม
2.1 คู่ค้าประกอบกิจการโดย
ใช้้แรงงานเด็็กหรืือ
แรงงานที่่�ไม่่ถููกต้้องตาม
กฎหมาย
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มาตรการลดความเสี่่�ยง

• จัดทําสัญญาซื้อขายและรับประกันความล่าช้า

ปีี 2563 ปีี 2564

ไม่่มีี

ไม่่มีี

ไม่่มีี

ไม่่มีี

• กําหนดเกณฑ์เงื่อนไขการว่าจ้างต้องไม่มีการใช้
แรงงานเด็็กที่่�มีีอายุุต่ำำ��กว่่า 15 ปีี รวมถึึงจะต้้อง
ไม่่จ้้างแรงงานที่่�เกิิดจากการบัังคัับหรืือไม่่เต็็มใจ
ทุุกรููปแบบ
• เงื่อนไขการทํางานของคู่ค้าต้องกําหนดเวลาและ
ชั่่ว� โมงทํํางาน ค่่าตอบแทนและการเลิิกจ้้างที่่�ชััดเจน
• คู่ค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่นนั้นและ
ต้้องปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบของบริิษััทฯ เพื่่�อรองรัับ
เหตุุสภาวะฉุุกเฉิิน
• กาํ หนดให้คคู่ า้ ต้องจัดให้มกี ารป้องกันด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภััย รวมถึึงการมีีเครื่่�องป้้องกััน
ส่่วนบุุคคลให้้กัับลููกจ้้างอย่่างเพีียงพอและเหมาะสม
• ลูกจ้างสามารถนําเสนอประเด็นปัญหาด้านความ
ปลอดภััยในการทํํางานโดยไม่่ถืือว่่าเป็็นการกระทํํา
ที่่�ขััดต่่อระเบีียบวิินััย

ไม่่มีี

ไม่่มีี

ไม่่มีี

ไม่่มีี

• กําหนดหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมของผู้รับจ้าง
• ตรวจสอบใบอนุญาตของคู่ค้า/ผู้รับเหมา
• ทบทวนเงื่อนไขของสัญญาการจ้างว่ามี
ความรััดกุุม และมีีความปลอดภััยเพีียงพอตาม
มาตรฐานที่่�กํําหนด

ไม่่มีี

ไม่่มีี

บริิษััทฯ ได้้กํําหนดยุุทธศาสตร์์การบริิหาร
จััดการห่่วงโซ่่อุุปทานที่่� ให้้ความสํําคััญกัับ
การใช้้ทรัพั ยากรอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ การผลิิต
สิินค้้าที่่�เป็็นมิิตรต่่อสุุขภาพและสิ่่�งแวดล้้อม
รวมถึึงให้้ ค วามสํําคัั ญในการสื่่�อสารด้้าน
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมอย่่างยั่่�งยืืนในทุุก
มิิติทั้้ิ ง� ด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อม
แก่่คู่่�ค้้าในห่่วงโซ่่อุุปทาน พร้้อมส่่งเสริิม
การจัั ด ซื้้� อจัั ด จ้้ า งสีี เ ขีี ย วหรืือการจัั ด ซื้้� อ
จััดจ้้างที่่�คํํานึึงถึึงด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Green
Procurement) นอกเหนืือจากคุุณภาพ
ราคา และการจััดส่่งตรงตามเวลาของเกณฑ์์
การจััดซื้้�อจััดจ้้างทั่่�วไป เพื่่�อเป็็นการสร้้าง
คุุณค่่าร่่วมแก่่ผู้้�บริิโภคและสัังคมในฐานะ
ผู้้�นํําภาคเอกชนในการผลิิตน้ำำ��ประปาภาย
ในประเทศ
ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ ได้้จัดั ทํําแผนสํํารองและ
เพิ่่�มความเข้้มงวดในการจััดส่่งสิินค้า้ ก่่อนรับั
สิินค้้า และมองหาช่่องทางการจััดส่่งสิินค้้า
ที่ไ่� ม่่ส่ง่ ผลกระทบต่่อกระบวนการผลิิต รวมทั้้�ง
จััดหาแหล่่งสิินค้้าทดแทนใหม่่ หากเกิิด
ภาวะวิิกฤตส่่งผลให้้คู่่�ค้า้ รายเดิิมไม่่สามารถ
จััดส่่งสิินค้้าดัังกล่่าวได้้ นอกจากนี้้� บริิษััทฯ
ให้้ความสํําคััญในการคััดกรองคู่่�ค้้ารายใหม่่
โดยการเน้้นถึึงคุุณภาพงานและการส่่งมอบ
สิินค้า้ รวมถึึงการทบทวนมาตรการคุุณสมบััติิ

ของคู่่�ค้้าในด้้านต่่างๆ อาทิิเช่่น การบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมมาใช้้ในการประเมิินคู่่�ค้้าและ
ทบทวนผลการดํําเนิินงานตลอดทั้้�งปีีของคู่่�ค้้ารายนั้้�นๆ เพิ่่�มมากขึ้้�น

การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนจากคู่่�ค้้า
“คู่่�ค้้าที่่�มีีความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนสููง” หมายถึึง คู่่�ค้้าที่่�ไม่่ปฏิิบััติิตามแนวทางการปฏิิบััติิ
ต่่อความยั่่�งยืืนภายใต้้กรอบ กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ การดููแลอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
ของลููกจ้้าง ตลอดจนการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและดููแลสิ่่�งแวดล้้อมผ่่านการกำำ�กัับ
ดููแลคู่่�ค้้าของกลุ่่�มบริิษััททีีทีีดัับบลิิวประกอบด้้วยปััจจััยดัังนี้้�
1. มาตรฐานด้้านคุุณภาพ หมายถึึง การส่่งมอบสิินค้้าและบริิการตามข้้อกำำ�หนดและ
ความรัับผิิดชอบต่่อคุุณภาพงานของผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการที่่�จััดหาให้้กัับกลุ่่�มบริิษััท
ทีีทีีดัับบลิิว
2. การจััดเตรีียมผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการสำำ�รอง เพื่่�อรองรัับกรณีีมีีคำำ�สั่่�งซื้้�อเร่่งด่่วนและ
ความร่่วมมืือกัับกลุ่่�มบริิษััททีีทีีดัับบลิิว
3.	ปฏิิบัติั ติ ามข้้อกฎหมายที่เ่� กี่่ย� วข้้อง อาทิิเช่่น มีีใบอนุุญาตที่จำ่� ำ�เป็็นต่อ่ การปฏิิบัติั งิ านที่่ถูู� ก
ต้้องตามกฎหมาย
4. 	คู่่�ค้า้ หรืือผู้้�รัับเหมาต้้องปฏิิบัติั งิ านตามมาตรฐานที่เ่� หมาะสมและมีีความปลอดภััยทั้้�งของ
คู่่�ค้้าและผู้้�อื่่�น รวมถึึงมีีมาตรการป้้องกัันในระบบการบริิหารจััดการ เฝ้้าระวััง ติิดตาม
รายงานการทำำ�งานให้้ทราบอย่่างต่่อเนื่่�อง เมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ที่่�อาจจะไม่่เป็็นไปตาม
มาตรฐานและความปลอดภััยกัับพนัักงานและผู้้�รัับเหมา
5. 	ต้้องมีีจริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ มีีความโปร่่งใส และรัักษามาตรฐานความซื่่อสั
� ตย์
ั ต่์ อ่
คู่่�สััญญา
6.	ปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณคู่่�ค้้า (SCOC) ที่่�ยึึดหลัักการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม
และการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนของคู่่�ค้้า
ประเภทคู่่�ค้้า

คู่ค้าทั่วไป
คู่ค้ารายสำ�คัญ
รวม

จำำ�นวนคู่่�ค้้าที่่�ได้้รัับการประเมิินด้้าน ESG
ปีี 2564

สััดส่่วนคู่่�ค้้าที่่�ได้้รัับการประเมิินด้้าน ESG เมื่่�อเทีียบกัับ
จำำ�นวนคู่่�ค้้าทั้้�งหมดในแต่่ละประเภท (ร้้อยละ)

9 ราย
5 ราย
14 ราย

ร้้อยละ 0.77
ร้้อยละ 0.43
ร้้อยละ 1.2

สััดส่่วนของคู่่�ค้้าที่่�มีีความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนสููง
ประเภทคู่่�ค้้า

คู่ค้าทั่วไป
คู่ค้ารายสำ�คัญ
รวม

จำำ�นวนคู่่�ค้้าที่่�มีีความเสี่่�ยง
ด้้านความยั่่�งยืืนสููง

สััดส่่วนคู่่�ค้้าที่่�มีีความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนสููงเมื่่�อเทีียบกัับ
จำำ�นวนคู่่�ค้้าทั้้�งหมดในแต่่ละประเภท (ร้้อยละ)

0 ราย
0 ราย
0 ราย

ร้้อยละ 0
ร้้อยละ 0
ร้้อยละ 0
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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การฝึึกอบรมร่่วมกัับคู่่�ค้้า
ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้จััดหลัักสููตรฝึึกอบรมและทบทวนทัักษะความรู้้�ของเจ้้าหน้้าที่่�จััดหาวิิศวกรรม และเจ้้าหน้้าที่่�คลัังสิินค้้า ร่่วมกัับคู่่�ค้้า
ในการพััฒนาทัักษะการดำำ�เนิินงานด้้านต่่างๆ รวมถึึงการตรวจรัับสิินค้า้ และลงบัันทึึกข้้อมููลในระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)
ซึ่่ง� เป็็นเครื่่อ� งมืือที่ช่่� ว่ ยวางแผนและจััดการฐานข้้อมููลขององค์์กรให้้เป็็นไปตามข้้อกํําหนด โดยมีีการจััดหลัักสููตรฝึึกอบรมที่เ่� กี่่ย� วข้้อง จํํานวน
2 หลัักสููตร ดัังนี้้�
1. หลัักสููตร เทคนิิคการบำำ�รุุงรัักษาท่่อส่ง่ น้ำำ�ป
� ระปาโดยการป้้องกััน
การกััดกร่่อนแบบแคโทดิิก - Cathodic Protection System

2. หลัักสููตรการอบรมและฝึึกซ้้อมระงัับเหตุุคลอรีีนรั่่�วด้้วยอุุปกรณ์์
KIT-B การบำำ�รุุงรัักษาระบบคลอรีีน และการใช้้อุุปกรณ์์เครื่่อ� งช่่วย
หายใจ SCBA

การเยี่่�ยมชมกิิจการคู่่�ค้้า
บริิษััทฯ จััดกิิจกรรมเยี่่�ยมชมคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญเพื่่�อส่่งเสริิมการปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานและพััฒนาสิินค้้าและบริิการ รวมถึึงการสร้้างความ
เชื่่อมั่่
� น� และความสััมพัันธ์ที่์ ดี่� ีในการดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกัันระหว่่างกลุ่่�มบริิษัทที
ั ทีี ดัี บั บลิิวและคู่่�ค้า้ ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ ได้้เข้้าเยี่่ย� มชมกิิจการและ
ตรวจเยี่่�ยมกิิจการของคู่่�ค้้า จำำ�นวน 7 ราย
คู่่�ค้้า

ประเภทธุุรกิิจ

วััตถุุประสงค์์

บริษัท นำ�ชัย อุตสาหกรรม จำ�กัด

ผลิิตสารส้้มน้ำำ��

เยี่่�ยมชมกิิจการ

บริษัท สยามเฆมี จำ�กัด

ผลิิตสารส้้มน้ำำ��

ตรวจเยี่่�ยมกิิจการ

บริษัท พาราไดซ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำ�กัด

ผลิิตสารส้้มน้ำำ��

ตรวจเยี่่�ยมกิิจการ

บริษัท เวลเอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จำ�กัด

ให้้บริิการงานซ่่อมมอเตอร์์ ปั๊๊�มน้ำำ��

ตรวจเยี่่�ยมกิิจการ

บริษัท เฮอร์ริเคน คอร์เปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด

ผู้้�นำำ�เข้้าและจำำ�หน่่ายโพลิิเมอร์์ประจุุบวก-ลบ

ตรวจเยี่่�ยมกิิจการ

บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำ�กัด

ให้้บริิการงานซ่่อมมอเตอร์์ ปั๊๊�มน้ำำ��

ตรวจเยี่่�ยมกิิจการ

บริษัท ก้าวหน้าอิเลคทริค แอนด์ บิสสิเนส จำ�กัด

ให้้บริิการงานซ่่อมมอเตอร์์ ปั๊๊�มน้ำำ��

ตรวจเยี่่�ยมกิิจการ
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ผลการดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมาย ปีี 2564
เป้้าหมาย

ดััชนีีชี้้�วััด

ปีี 2564

ผลลััพธ์์

ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 90

ร้้อยละ 94

สำำ�เร็็จตามเป้้าหมาย

โรงผลิตน้ำ�ประปาบางเลน
• ควบคุมปริมาณสูงสุด (Max)
• ควบคุมปริมาณต�่ำสุด (Min)

633.60 พัันกิิโลกรััม
264.00 พัันกิิโลกรััม

631.38 พัันกิิโลกรััม
304.84 พัันกิิโลกรััม

สำำ�เร็็จตามเป้้าหมาย
สำำ�เร็็จตามเป้้าหมาย

โรงผลิตน้ำ�ประปาปทุมธานี
• ควบคุมปริมาณสูงสุด (Max)
• ควบคุมปริมาณต�่ำสุด (Min)

580.80 พัันกิิโลกรััม
396.00 พัันกิิโลกรััม

554.40 พัันกิิโลกรััม
396.00 พัันกิิโลกรััม

สำำ�เร็็จตามเป้้าหมาย
สำำ�เร็็จตามเป้้าหมาย

ได้รับสินค้าทันตามที่ได้ตกลงกับผู้ซื้อ
และผู้ขาย หรือรับสินค้าตามวันที่ระบุ
ในใบสั่งซื้อได้ทันเวลา
ควบคุมปริมาณการสํารองสารส้มน้ำ�
(สารเคมี) ให้อยู่ในค่าสูงสุด (Max)
และต่ำ�สุด (Min) ตามที่กําหนด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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ผลการดำำ�เนิินงานด้้านอื่่�นๆ ปีี 2564
การดํําเนิินงานด้้านอื่่�นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสารเคมี

ปีี 2562

ปีี 2563

100,412,916.40 บาท 102,589,855 บาท

ปีี 2564

ผลลััพธ์์

82,729,530 บาท

ลดลง
ร้้อยละ 19.36

การประเมินคู่ค้ารายสําคัญด้าน ESG

15 ราย

20 ราย

21 ราย

เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 5.00

ข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยกับคู่ค้าหรือคู่สัญญา

0 ครั้้�ง

0 ครั้้�ง

0 ครั้้�ง

เท่่าเดิิม

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

ผลลััพธ์์

คู่ค้าทั้งหมด

1,036 ราย

1,125 ราย

1,166 ราย

เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 3.64

คู่ค้าทั่วไป

774 ราย

954 ราย

974 ราย

คู่ค้ารายสําคัญ

262 ราย

171 ราย

192 ราย

เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 2.09
เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 12.28

คู่ค้าภายในประเทศ

1,036 ราย

1,125 ราย

1,166 ราย

0 ราย

0 ราย

0 ราย

คู่ค้ารายเก่า

929 ราย

1,036 ราย

1,125 ราย

คู่ค้ารายใหม่

107 ราย

89 ราย

41 ราย

คู่ค้าภายในประเทศ
• กรุงเทพมหานคร

391 ราย

438 ราย

466 ราย

157 ราย

176 ราย

183 ราย

เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 6.39
เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 3.98

488 ราย

511 ราย

517 ราย

เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 1.17

ข้้อมููลของคู่่�ค้้า
รายการคู่่�ค้้า

คู่ค้าต่างประเทศ

• พื้นที่ตั้งธุรกิจ (นครปฐม สมุทรสาคร
ปทุุมธานีี พระนครศรีีอยุุธยา ระยอง
และชลบุุรีี)
• พื้นที่อื่นๆ
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เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 3.64
ไม่่มีี
เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 8.59
ลดลง
ร้้อยละ 53.93

ความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้าและบริิการ
บริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงความสํําคััญในการผลิิตสินค้
ิ า้ และบริิการให้้ได้้คุุณภาพตามมาตรฐานที่่กํํ� าหนดก่่อนจะส่่งมอบแก่่ลููกค้้า (กปภ.) เพื่่�อตอบสนอง
ความคาดหวัังและสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดแก่่ลููกค้้า (กปภ.) บริิษััทฯ มีีการบริิหารจััดการความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าทั้้�งเชิิงรุุกและเชิิงรัับ
รวมถึึงการสร้้างความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปาในฐานะลููกค้้าของลููกค้้าให้้ได้้รัับความพึึงพอใจสููงสุุดเช่่นเดีียวกััน โดยแบ่่งผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปา
ออกเป็็น 3 กลุ่่�ม ได้้แก่่ ผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปาภาคอุุตสาหกรรม ผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปาภาคพาณิิชยกรรม และผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปาภาคครััวเรืือน

ลูกคา (กปภ.)

ผู ใชน้ำประปา

นโยบายการดํําเนิินงาน
บริิษัทั ฯ ให้้ความสํําคััญต่อ่ การดํําเนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสินค้
ิ า้ และบริิการ เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าน้ำำ�ป
� ระปาที่่ส่� ง่ มอบแก่่ลููกค้้า มีี “คุุณภาพ
เพีียงพอ และต่่อเนื่่อ� ง” บริิษัทั ฯ จึึงมีีความมุ่่�งมั่่น� ในการดํําเนิินงานตามมาตรฐานที่ร่� ะบุุไว้้ในสััญญาซื้้อ� ขายน้ำำ��ประปา โดยกํําหนดเป็็นนโยบาย
ด้้านคุุณภาพสิินค้้าและบริิการไว้้ดัังนี้้�

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

100

เพีียงพอ

ต่่อเนื่่�อง

2. 	ด้้านความเพีียงพอ โดยการมีี
แรงดัันน้ำำ��ประปาบริิเวณจุุดซื้้�อขาย
ให้้แก่่ลููกค้้า ไม่่น้้อยกว่่า 27 เมตรน้ำำ��
	ร้้อยละ

3. 	ด้้านความต่่อเนื่่�องในการจ่่าย
	น้ำำ��ประปา ร้้อยละ

100

99.97

เป้้าหมายการดํําเนิินงาน ปีี 2564
ความพึึงพอใจของลููกค้้า
ลููกค้้ามีีความพึึงพอใจต่่อการให้้บริิการ
ของบริิษััทฯ ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ

90

ปริิมาณการจ่่ายน้ำำ�� ประปา
บริิษััท ทีีทีีดัับบลิิว จํํากััด (มหาชน)
ปริิมาณการจ่่ายน้ำำ��ประปา ไม่่น้้อยกว่่า

165.92
ล้้านลููกบาศก์์เมตร

บริิษััท ประปาปทุุมธานีี จำำ�กััด
ปริิมาณการจ่่ายน้ำำ��ประปา ไม่่น้้อยกว่่า

150.65
ล้้านลููกบาศก์์เมตร
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การพััฒนากระบวนการทำำ�งานร่่วมกัับลููกค้้า
1.	ปรัับปรุุงและพััฒนากระบวนการทำำ�งาน
ในปีี 2564 เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจแก่่ลููกค้้า (กปภ.) ต่่อการให้้บริิการ
ของ บริิษััทฯ ดัังนี้้�
• การบริหารจัดการแรงดันในการจ่ายน�้ำประปาจากสถานีจ่าย
น้ำำ��ประปาของบริิษััทฯ ในช่่วงเวลาต่่างๆ จะดำำ�เนิินการภายใต้้
พัันธสัญญ
ั าที่มี่� ต่ี อ่ กปภ. โดยเป็็นไปตามความเห็็นชอบของ กปภ.
และผู้้�ที่่� กปภ. มอบหมายให้้กำำ�กัับดููแลการบริิหารจััดการควบคุุม
แรงดัันเท่่านั้้�น
• ความต่อเนื่องในการจ่ายน�้ำประปากรณีไฟฟ้าดับ บริษทั ฯ มีระบบ
ไฟฟ้้าสำำ�รองแบบอััตโนมััติสำิ ำ�หรัับเดิินเครื่่อ� งจัักรและยัังมีีระบบจ่่าย
น้ำำ��ประปาจากระบบท่่อส่่งน้ำำ��ประปาเข้้าสู่่�ระบบท่่อจ่่ายน้ำำ��ประปา
(Bypass) เพื่่�อสููบส่่งและจ่่ายน้ำำ��ประปาแก่่ลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง
รวมถึึงการบำำ�รุุงรัักษาเชิิงป้้องกััน (Preventive Maintenance :
PM) เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์ต่่างๆ ตามวงรอบ เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดผล
กระทบต่่อระบบผลิิตและจ่่ายน้ำำ��ประปา หากมีีแผนงานที่ต้่� อ้ งหยุุด
จ่่ายน้ำำ�ป
� ระปาได้้ดำ�ำ เนิินการหารืือแผนงานและแจ้้งต่่อ กปภ. ล่่วงหน้้า
เพื่่� อป ระชาสัั ม พัั นธ์์ ใ ห้้ กัั บ ผู้้�ใช้้ น้ำำ��ป ระปารัั บ ทราบและสำำ� รอง
น้ำำ��ประปาไว้้ใช้้ยามฉุุกเฉิิน
• การบริการด้านเอกสารและข้อมลู บริษทั ฯ ได้มกี ารก�ำหนดแผนงาน
มอบหมายบุุคลากรรัับผิิดชอบในการจััดทำำ�ข้้อมููล การตรวจสอบ
และจััดส่่งอย่่างชััดเจน เพื่่�อความสะดวกและรวดเร็็วในการให้้
บริิการ โดยมีีมาตรการเพิ่่�มช่่องทางในการจััดส่่งเอกสารและข้้อมููล
ทั้้�งทางอีีเมลและระบบไลน์์
• การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ กปภ. ให้ครอบคลุมพนักงาน
ของ กปภ.ทุุกระดัับชั้้�นอย่่างเหมาะสมและต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะใน
ห้้วงเวลาของการแพร่่ระบาดของ COVID-19 บริิษััทฯ ได้้ให้้การ
สนัับสนุุนน้ำำ��ประปาเพื่่�ออุุปโภคและบริิโภคพร้้อมทั้้�งน้ำำ��ดื่่�มบรรจุุ
ขวด รวมถึึงสิ่่ง� ของจำำ�เป็็นแก่่บุุคลากรทางการแพทย์์และเจ้้าหน้้าที่่�
แก่่ ศููนย์์ บ ริิ ห ารสถานการณ์์ การแพร่่ ร ะบาดของ COVID-19
กระทรวงมหาดไทย โรงพยาบาลสนามร่่วมกัับ กปภ. ตลอดจน
การสนัับสนุุนงบประมาณสำำ�หรัับการเข้้าร่่วมโครงการรัับรอง
มาตรฐานศููนย์์ราชการสะดวก (Government Easy Contact
Center : GECC) ของกปภ.สาขาที่่�เข้้าร่่วมโครงการ นอกจากนี้้�
ยัั ง ให้้ ค วามสำำ�คัั ญกัั บ กิิ จ กรรมที่่� ไ ด้้ ดำำ� เนิิ น การอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
ได้้แก่่ การมอบทุุนการศึึกษาแก่่บุุตรพนัักงานและลููกจ้้าง กปภ.
ในพื้้�นที่่�ปทุุมธานีี - รัังสิิต และพื้้�นที่่�นครปฐม - สมุุทรสาคร เพื่่�อ
สร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีี ในฐานะคู่่�พัันธมิิตรทางธุุรกิิจมาอย่่าง
ยาวนาน
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2. การรัักษายอดจ่่ายน้ำำ��ประปาในปีี 2564
ให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย
บริิษััทฯ กำำ�หนดมาตรการและนโยบายการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
• สนับสนุนงบประมาณและติดตามโครงการวางท่อเสริมแรงดัน
และ/หรืือขยายเขต เพื่่�อเพิ่่ม� ปริิมาณน้ำำ�ป
� ระปาจำำ�หน่่ายของ กปภ.
ในพื้้�นที่่�ให้้บริิการตามสััญญา
• ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบผลิต
ระบบส่่ง และระบบจ่่ายน้ำำ�ป
� ระปาของ กปภ.และของผู้้�ผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปา
รายอื่่นทั้้
� ง� ภาครััฐและภาคเอกชนที่่อ� าจจะส่่งผลกระทบต่่อปริมิ าณ
น้ำำ��ประปาจำำ�หน่่ายของบริิษััทฯทั้้�งในปััจจุุบัันและในอนาคต
• ติ ด ตามการบริ ห ารจั ด การน�้ำสูญเสี ย ในพื้นที่ ใ ห้ บ ริ ก ารของ
บริิษัทั ฯ ทั้้�งจากการดำำ�เนิินงานของ กปภ.และจากการว่่าจ้้างบริิษัทั
ลดน้ำำ��สููญเสีีย
ทั้้�งนี้้� การดำำ�เนิินการและผลลััพธ์์จะทำำ�การรายงานแก่่ผู้้�บริิหารระดัับสููง
รัั บ ทราบอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งทั้้� ง การประชุุมประจำำ� เดืือนและประชุุม
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและบรรษััทภิิบาลของบริิษััทฯ

3. การสํํารวจความพึึงพอใจลููกค้้า
บริิษััทฯ ทํําการสํํารวจความพึึงพอใจของลููกค้้าทุุกปีี โดยกํําหนด
ความถี่่�ในการสํํารวจความพึึงพอใจของลููกค้้าปีีละ 2 ครั้้�ง ในช่่วง
เดืือนมิิถุุนายนและเดืือนธัันวาคมของทุุกปีี โดยนํําผลสํํารวจความ
พึึงพอใจของลููกค้้ า มาวิิ เ คราะห์์ ข้้ อมูู ลและนํําเสนอต่่ อผู้้� บริิ ห าร
พิิจารณาการปรัับปรุุงพััฒนากระบวนการทํํางานเพื่่�อเพิ่่ม� ประสิิทธิภิ าพ
การทํํางานและเพิ่่�มความพึึงพอใจแก่่ลููกค้้า
ผลสํํารวจความพึึงพอใจของลููกค้้า
พื้้�นที่่�นครปฐม - สมุุทรสาคร ปีี 2561 - 2564
(รอยละ)
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ผลสํํารวจความพึึงพอใจของลููกค้้า
พื้้�นที่่ปทุ
� ุมธานีี - รัังสิิต ปีี 2561 - 2564
(รอยละ)
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บริิษัทั ฯ ได้้ทำำ�การปรัับปรุุงพััฒนากระบวนการทำำ�งาน เพื่่�อตอบสนอง
ความพึึงพอใจของลููกค้้า
3.1 ด้้านคุุณภาพ ดำำ�เนิินการตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ��ประปา พร้้อมจััด
ส่่งรายงานให้้ลููกค้้าตามวงรอบ นอกจากนี้้� ยัังคงรัักษาปริิมาณ
คลอรีีนสถานีีจ่่ายน้ำำ��ประปาทุุกแห่่งตามที่่�ลููกค้้ากำำ�หนด เพื่่�อ
ป้้องกัันการแพร่่ระบาดของ COVID-19

ในน้ำำ��ประปาที่่�จ่่ายให้้กัับลููกค้้า (กปภ.) ในปริิมาณที่่�ไม่่เกิินเกณฑ์์
ควบคุุมและให้้มีีปริิมาณคลอรีีนอิิสระคงเหลืือในน้ำำ��ประปา ณ บ้้าน
ผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปาปลายท่่อไม่่น้้อยกว่่า 0.5 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร (อ้้างอิิง
มาตรฐานคุุณภาพน้ำำ�ป
� ระปากรมอนามััย ปีี 2543)
บริิษัทั ฯ ได้้ทำำ�การซ่่อมแซมหลัังคาที่่ส� ถานีีผลิิตน้ำำ��ประปา (R-1) และ
สถานีีจ่่ายน้ำำ��ประปาทั้้�ง 4 แห่่ง เพื่่�อรัักษาระดัับคลอรีีนอิิสระคงเหลืือ
ในน้ำำ��ประปาที่่�โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีีและสถานีีจ่่ายน้ำำ��ประปา
ทุุกแห่่งให้้สููงขึ้้�น และป้้องกัันการปนเปื้้�อนจากการซ่่อมแซมและ
การระเหยของคลอรีีนที่่จั� ดั เก็็บไว้้ในถัังเก็็บน้ำำ�� ใสที่่ส� ถานีีจ่่ายน้ำำ�ป
� ระปา
ทุุกแห่่ง โดยรัักษาคุุณภาพน้ำำ��ประปาที่่ส่� ง่ ไปยัังบ้้านผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปาให้้
มีีความปลอดภััยในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ซึ่่ง�
สถานีีจ่่ายน้ำำ�ป
� ระปาเมืืองเอก (R-5) อยู่่�ภายในโรงผลิิตน้ำำ��ประปา
ปทุุมธานีี อาจส่่งผลให้้คลอรีีนอิิสระคงเหลืือน้ำำ��ประปาสููงเป็็นบาง
ช่่วงเวลา โดยเฉพาะช่่วงเช้้าที่่�มีีการสุ่่�มเก็็บตััวอย่่างน้ำำ��ของแต่่ละวััน
ปััจจุุบัันบริิษัทั ฯได้้ทำ�ำ การซ่่อมแซมหลัังคาเสร็็จแล้้ว และได้้ดำ�ำ เนิินการ
ควบคุุมค่่าคลอรีีนคงเหลืือที่่�สถานีีจ่่ายน้ำำ��ประปาเมืืองเอก (R-5)
ให้้เป็็นไปตามเกณฑ์์ควบคุุมที่ลูู่� กค้้า (กปภ.) กำำ�หนดตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 18
มีีนาคม 2564 เป็็นต้้นมา

5. การป้้องกัันการแพร่่ระบาดจาก COVID-19
แก่่ลููกค้้า

3.2 ด้้านความเพีียงพอ รัักษาระดัับแรงดัันการจ่่ายน้ำำ��ประปา ตาม
คำำ�ร้้องขอจากลููกค้้าในแต่่ละช่่วงเวลาการจ่่ายน้ำำ��ประปา

บริิษััทฯ ได้้ดํําเนิินการป้้องกัันการแพร่่ระบาดจาก COVID-19 และ
แสดงความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้าและบริิการ ดัังนี้้�

3.3 ด้้านความต่่อเนื่่�อง กรณีีไฟฟ้้าดัับจะดำำ�เนิินการแจ้้งให้้ลููกค้้า
ทราบทัันทีีหรืือกรณีีหยุุดจ่่ายน้ำำ��ประปา เพื่่�อบำำ�รุุงรัักษาตาม
วงรอบและทำำ�แผนงานแจ้้งลููกค้้าทราบล่่วงหน้้าทุุกครั้้�ง

5.1	คุุณภาพสิินค้้าและบริิการ
• 	ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับการฆ่า
เชื้้�อโรคในน้ำำ��ประปา
• การเพิ่มอัตราการเติมคลอรีนในน�้ำประปา เพื่อรักษาปริมาณ
คลอรีีนอิิสระคงเหลืือมากกว่่า 0.8 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร
• 	ปรับแรงดันให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ใช้น�้ำประปา
• การปรับแผนและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมเป็นแบบ
ออนไลน์์ งดการทํํากิิจกรรมสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าจนกว่่า
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 จะดีีขึ้้�น

4. การจััดการข้้อร้้องเรีียนของลููกค้้า
กรณีีที่่�มีีข้้อร้้องเรีียนของลููกค้้าเกิิดขึ้้�น บริิษััทฯ มีีกระบวนการรัับ
ข้้อร้้องเรีียนจากลููกค้้าตามมาตรฐานระบบบริิหารงานคุุณภาพ
ISO 9001 : 2015 โดยดํําเนิินการจััดการข้้อร้้องเรีียนตามมาตรการ
ที่่�กํําหนดและส่่งหนัังสืือตอบข้้อร้้องเรีียนไปยัังลููกค้้า พร้้อมสรุุป
ข้้อร้อ้ งเรีียนเข้้าสู่่ก� ารประชุุมกัับลููกค้้า โดยขั้้นตอน
� การรัับข้้อร้อ้ งเรีียน
ลููกค้้า เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่แหล่่งที่่ม� าของข้้อร้อ้ งเรีียน การดููแลเอกสารข้้อร้อ้ งเรีียน
จากลููกค้้า รวมถึึงการตอบกลัับของข้้อร้อ้ งเรีียนเพื่่�อสร้้างความเชื่่อมั่่
� น�
ในคุุณภาพสิินค้้าและบริิการ
ในปีี 2564 ลููกค้้าร้้องเรีียน (Customer complain) เกี่่ย� วกัับความสะอาด
และค่่าคลอรีีนอิสิ ระคงเหลืืออยู่่�ในช่่วง 2.54 - 4.08 มิิลลิิกรััมต่่อลิติ ร
ซึ่่ง� เกิินเกณฑ์์ควบคุุมที่ลูู่� กค้้า (กปภ.) กำำ�หนด อาจส่่งผลให้้เกิิดอัันตราย
หรืือการระคายเคืืองต่่อผู้้�ใช้้น้ำ�ป
ำ� ระปาในพื้้�นที่่�ปทุุมธานีี-รัังสิิต ทั้้�งนี้้�
บริิษัทั ประปาปทุุมธานีี จำำ�กัดั ได้้ทำ�ำ การควบคุุมค่่าคลอรีีนอิสิ ระคงเหลืือ

5.2 การบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
COVID-19
• ผ่อนผันการช�ำระค่าน�้ำประปาให้กับลูกค้า (กปภ.) จากก�ำหนด
เดิิมที่่�ระบุุในสััญญาออกไปเป็็นระยะเวลา 2 เดืือน นัับจาก
วัั น ที่่� ระบุุในใบแจ้้งหนี้้� โดยไม่่คิิดดอกเบี้้�ยและไม่่มีีปริิมาณ
น้ำำ�ป
� ระปาขั้้�นต่ำำ��ตามสััญญา
• มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ลูกค้าและติดตามสถานการณ์
การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ในกลุ่่�มของลููกค้้าอย่่างใกล้้ชิดิ
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• การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลและ
โรงพยาบาลสนามรวมถึึงศููนย์์พัักคอยทั้้�งในพื้้�นที่่�บริิการและ
นอกพื้้น� ที่่บ� ริิการ
• สนับสนุนค่าน�้ำประปาส�ำหรับโรงพยาบาลสนามในพื้นทีจ่ งั หวัด
สมุุทรสาคร
• ผลิตน�้ำดื่มบรรจุขวดสนับสนุนกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของ
COVID-19 แก่่ลููกค้้า สถานพยาบาล หน่่วยงานภาครััฐ และชุุมชน

6. การบริิหารความเสี่่�ยงจากลููกค้้า
บริิษััทฯ ได้้ดํําเนิินการบริิหารความเสี่่�ยงจากลููกค้้าในประเด็็นที่่�
ส่่งผลกระทบต่่อปริิมาณการจ่่ายน้ำำ��ประปาไม่่เป็็นไปตามแผนธุุรกิิจ
ของ บริิษััทฯ ดัังนี้้�
6.1 สนัั บ สนุุนการเพิ่่� ม ยอดขายน้ำำ��ป ระปาของลููกค้้ า ไปยัั ง พื้้� น ที่่�
ศัั ก ยภาพหรืือพื้้� น ที่่� ข ยายเขตบริิ การในพื้้� น ที่่� ใ ห้้ บ ริิ การตาม
สััญญาฯ ในพื้้�นที่่�นครปฐม - สมุุทรสาคร และพื้้�นที่่�ปทุุมธานีี รัังสิิต
6.2 ติิดตามความเคลื่่�อนไหวของผู้้�ผลิิตน้ำำ��ประปารายอื่่�นทั้้�งภาครััฐ
และภาคเอกชนที่อ่� าจส่่งผลกระทบต่่อปริมิ าณการจ่่ายน้ำำ��ประปา
ของบริิษััทฯ ทั้้�งในปััจจุุบัันและในอนาคต
6.3 ติิดตามการบริิหารจััดการน้ำำ�สููญ
� เสีียในพื้้น� ที่ใ่� ห้้บริิการของบริิษัทั ฯ
6.4 ติิดตามและวิิเคราะห์์ความผิิดปกติิของปริิมาณการจ่่ายน้ำำ�ป
� ระปา
ของบริิษััทฯ

7. 	กิิจกรรมส่่งเสริิมการใช้้น้ำำ��ประปา
7.1 โครงการ Drive Thru ให้้กัับลููกค้้า (กปภ.) สาขาสมุุทรสาคร
บริิเวณด้้านหน้้าอาคารสํํานัักงาน เพื่่�อเป็็นการตอบรัับนโยบาย
ป้้องกัันความเสี่่�ยงจากการแพร่่ระบาดของ COVID-19 โดยทํํา
การก่่อสร้้างช่่องทาง Drive Thru สํําหรัับการชํําระค่่าน้ำำ��ประปา
เพื่่�อจััดระเบีียบและลดความแออััดภายในสํํานัักงานและหลีีก
เลี่่�ยงการสััมผััส
7.2 โครงการวางท่่อประปาบริิเวณซอยบ่่อตะกั่่�ว หมู่่�ที่่� 1 ตำำ�บล
ธรรมศาลา อำำ�เภอเมืืองนครปฐม เพิ่่�มโอกาสการจ่่ายน้ำำ��ประปา
ของบริิษััทฯ ให้้กัับผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปา จำำ�นวน 365 ครััวเรืือน ความ
คืืบหน้้าปััจจุุบัันดำำ�เนิินโครงการแล้้วเสร็็จโดยตรวจรัับงานและ
ส่่งมอบงาน เมื่่�อวัันที่่� 18 สิิงหาคม 2564
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7.3 โครงการวางท่่อเสริิมประสิิทธิิภาพ เพื่่�อรัับโอนผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปา
ของเทศบาลเมืืองไร่่ขิิง เป็็นการเพิ่่�มโอกาสการจ่่ายน้ำำ��ประปา
ของบริิษัทั ฯ ประมาณ 2,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวันั โดยทำำ�การ
จััดจ้้างผู้้�รัับเหมาวางท่่อประปา ซึ่่�งความคืืบหน้้าปััจจุุบัันอยู่่�
ระหว่่างการก่่อสร้้างวางท่่อประปา โดยคาดว่่าจะแล้้วเสร็็จใน
เดืือนมีีนาคม 2565

8. มาตรการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนตััวของลููกค้้า
บริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญั ของการรัักษาความมั่่น� คงปลอดภััย
ของข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้าเพื่่�อให้้การเก็็บรวบรวม การใช้้
การเปิิดเผยข้้อมููลต่่างๆ ของลููกค้้าเป็็นไปอย่่างเคร่่งครััดและปลอดภััย
สููงสุุด จึึงกำำ�หนดนโยบายและแนวปฏิิบัติั กิ ารคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ของบริิษัทั ฯ อย่่างเหมาะสมและสอดคล้้องกัับพระราชบััญญัติั คุ้้�ิ มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 ตามนโยบายคุ้้�มครองส่่วนบุุคคล
ตามที่่�ได้้ประกาศไว้้ ณ วัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2564

9. กิิจกรรมลููกค้้าสััมพัันธ์์
บริิษัทั ฯ ได้้จัดั กิิจกรรมสััมพัันธ์แ์ ก่่ลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่อ� ง อาทิิเช่่น มอบ
ทุุนการศึึกษาแก่่บุุตรธิิดาของลููกค้้า จััดงานทํําบุุญสํํานัักงานแก่่ลููกค้้า
ทุุกสาขา จััดประชุุมนอกสถานที่่� และกิิจกรรมอื่่�นๆ เพื่่�อเป็็นขวััญ
กํําลัังใจและสนัับสนุุนการทํํางานแก่่ลููกค้้าให้้มีปี ระสิิทธิภิ าพมากยิ่่ง� ขึ้้น�
9.1 บริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินการมอบทุุนการศึึกษาแก่่บุุตรของพนัักงานและ
ลููกจ้้างของลููกค้้า (กปภ.) ในพื้้�นที่่�ปทุุมธานีี - รัังสิิต และพื้้�นที่่�
นครปฐม - สมุุทรสาคร ประจำำ�ปีี 2564 เนื่่�องจากในปีี 2564
มีีการแพร่่ระบาดของ COVID-19 เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันและลด
ผลกระทบความเสี่่�ยงจากการแพร่่ระบาดจาก COVID-19 ตาม
นโยบายของรััฐบาล บริิษััทฯ จึึงจััดให้้มีีการมอบทุุนการศึึกษา
แก่่บุุตรลููกค้้า (กปภ.) โดยการเดิินทางไปมอบทุุนการศึึกษายััง
หน่่วยงานของ กปภ. ซึ่่�งมีีผู้้�บริิหารของแต่่ละหน่่วยงานเป็็น
ผู้้�แทนรัับมอบและมีีตัวั แทนของพนัักงานและบุุตรของพนัักงาน
มารัับทุุนการศึึกษา

9.2 บริิษัทั ฯ ทำำ�การสนัับสนุุนโครงการประปาทัันสมััย (GECC) ประจำำ�ปีี 2564 แก่่ กปภ. สาขาอ้้อมน้้อย เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการเข้้ารัับ
การตรวจประเมิินโครงการ เพื่่�อขอรัับรองมาตรฐานศููนย์์ราชการสะดวก (GECC) ให้้กัับ กปภ.สู่่�ความเป็็นเลิิศ

9.3 บริิษััทฯ ทำำ�การสนัับสนุุนโครงการเพิ่่�มยอดจ่่ายน้ำำ��ประปา และการติิดตั้้�งวางท่่อประปา บริิเวณปากซอยบ่่อตะกั่่�ว หมู่่�ที่่� 1 ตำำ�บลธรรม
ศาลา อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดนครปฐมของ กปภ. สาขานครปฐม

ผลการดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมาย ปีี 2564
เป้้าหมาย

ดััชนีีชี้้�วััด

ปีี 2564

ผลลััพธ์์

ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 90

ร้้อยละ 94.50

สำำ�เร็็จตามเป้้าหมาย

ปริมาณการจ่ายน้ำ�ประปา
บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน)

ไม่่น้้อยกว่่า
165.92 ล้้านลููกบาศก์์เมตร

153.27
ล้้านลููกบาศก์์เมตร

ต่ำำ��กว่่าเป้้าหมาย

ปริมาณการจ่ายน้ำ�ประปา
บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด

ไม่่น้้อยกว่่า
150.65 ล้้านลููกบาศก์์เมตร

138.03
ล้้านลููกบาศก์์เมตร

ต่ำำ��กว่่าเป้้าหมาย

ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของบริษัทฯ
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นวััตกรรมและเทคโนโลยีี
ปััจจุุบัันนวัตั กรรมมีีความสํําคััญเป็็นอย่า่ งยิ่่ง� ต่่อการพััฒนาและการดํํา
เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันและสร้้างความ
ยั่่�งยืืนให้้กัับองค์์กร บริิษััทฯ เล็็งเห็็นความสํําคััญของการพััฒนา
นวััตกรรมทางธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับคุุณค่่าองค์์กร (Corporate
Values) พร้้อมทั้้�งจััดทํําโครงการไคเซ็็น (Kaizen) และปรัับปรุุง
สภาพการทํํางาน เพื่่�อส่ง่ เสริิมบรรยากาศการเรีียนรู้้�และการสร้้างสรรค์์
นวััตกรรมทั้้�งในด้้านการพััฒนากระบวนการสนัับสนุุนการวิิจััยและ
สนัับสนุุนเทคโนโลยีีและเครื่่�องมืือในการทํํางาน

นโยบายการดํําเนิินงาน
1.	คุุณค่่าองค์์กร (Corporate Values)
ดํําเนิินธุุรกิิจให้้บรรลุุวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจบนพื้้�นฐานของความ
พึึงพอใจ และผลประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ด้้วยการ
• พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
• ทํางานเชิงรุกด้วยความคิดริเริ่ม (Proactive & Initiative)
• ทํางานเป็นทีม (Teamwork)

2. นโยบายและกลยุุทธ์์ด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืน
การส่่งเสริิมนวััตกรรมของบริิษัทั ฯ ระบุุไว้้ในนโยบายด้้านการพััฒนา
ความยั่่ง� ยืืน หััวข้้อ “การพััฒนากระบวนการทางธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่อ� ง”
และระบุุไว้้ในนโยบายด้้านการพััฒนาความยั่่ง� ยืืน ข้้อ 2 และกลยุุทธ์์
ด้้านการพััฒนาความยั่่ง� ยืืน ข้้อที่่� 4 ส่่งเสริิมให้้เกิิดการพััฒนาและสร้้าง
นวััตกรรมด้้านธุุรกิิจควบคู่่�กับั นวััตกรรมด้้านสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม ตาม
ที่่�เผยแพร่่ไว้้เว็็บไซต์์ตามเว็็บลิิงก์์ https://www.ttwplc.com/th/sd/
sustainable-management-and-policy/key-strategy-in-sustainable-development

การดํําเนิินงานด้้านนวััตกรรมและเทคโนโลยีี
1. 	ด้้านเทคโนโลยีี
บริิษััทฯ ได้้นํําเทคโนโลยีีการผลิิตน้ำำ��ประปาที่่�ทัันสมััยที่่�สุุดและเป็็น
มาตรฐานที่่�ได้้รัับการยอมรัับในระดัับสากล โดยการนํําเทคโนโลยีี
“เมมเบรน” มาใช้้ในกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาที่่�โรงผลิิตน้ำำ��ประปา
กระทุ่่�มแบน จัังหวััดสมุุทรสาคร ซึ่่�งใช้้ระบบการกรองแบบ Ultra
Filtration (UF) และใช้้เทคโนโลยีี “เมมเบรน” (Membrane) ในการ
กรองแยกของแข็็งแขวนลอยหรืือของแข็็งละลายออกจากของเหลว
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โดยการสููบอััดน้ำำ��ดิบิ ผ่่านเยื่่อ� เมมเบรนที่่มี� ช่ี อ่ งเปิิด (Pore Size) ขนาด
เล็็กมากเพีียง 0.01 ไมครอน ซึ่่�งสามารถขจััดสิ่่�งปนเปื้้�อน เชื้้�อโรค
ไวรััส และแบคทีีเรีียได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ส่่งผลให้้ได้้น้ำำ��ประปามีี
คุุณภาพ สะอาด และปลอดภััยกว่่าเดิิม รวมทั้้�งยัังสามารถลดการใช้้
สารเคมีีในกระบวนการผลิิตได้้อีกี ด้้วย ซึ่่ง� เมมเบรนนัับเป็็นเทคโนโลยีี
มาตรฐานระดัับโลกเช่่นเดีียวกัับที่่�ใช้้ในสหรััฐอเมริิกา สิิงคโปร์์ และ
สหภาพยุุโรป นัับได้้ว่า่ โรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบนเป็็นโรงผลิิตน้ำำ��
ประปาเชิิงพาณิิชย์ข์ นาดใหญ่่ที่สุุ่� ดในประเทศไทยที่เ่� ลืือกใช้้การกรอง
แบบ Ultra Filtration (UF) ซึ่่�งสามารถตอบสนองความต้้องการใช้้
น้ำำ�ป
� ระปาของภาคอุุตสาหกรรม ภาคพาณิิชยกรรม และภาคครััวเรืือน
ได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ

2. 	ด้้านนวััตกรรม
บริิ ษัั ท ฯ ได้้ คิิ ด ค้้ นนวัั ต กรรมโดยออกแบบกระบวนการผลิิ ต ให้้
ประกอบด้้วยเทคโนโลยีีแบบ Conventional ร่่วมกัับเทคโนโลยีี
เมมเบรนแบบ Ultra Filtration (UF) จึึงกลายเป็็น “เทคโนโลยีีแบบ
Hybrid” ที่่�โรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน ซึ่่�งเป็็นโรงผลิิตน้ำำ��ประปา
เชิิงพาณิิชย์์ที่่�มีีขนาดใหญ่่ที่่�สุุดในประเทศไทยและเป็็นโรงผลิิตน้ำำ��
ประปาเพีียงแห่่งเดีียวที่่�เลืือกใช้้การกรองแบบ Hybrid โดยเลืือกใช้้
เทคโนโลยีีแบบ Conventional ร่่วมกัันกัับเทคโนโลยีีเมมเบรนแบบ
UF บริิษััทฯ ตั้้�งโรงผลิิตน้ำำ��ประปาใกล้้กัับพื้้�นที่่�บริิการที่่�มีีผู้้�ใช้้น้ำำ��หนา
แน่่นในอํําเภอกระทุ่่�มแบน จัังหวััดสมุุทรสาคร ซึ่่�งสามารถลดค่่า
พลัังงานไฟฟ้้าจากการลดระยะทางสููบส่่งน้ำำ�� ประมาณ 40 กิิโลเมตร
และลดค่่าสารเคมีีในกระบวนการผลิิตได้้ด้้วย บริิษััทฯ สามารถ
บริิหารจััดการคุุณภาพน้ำำ��ดิิบที่่�ผัันผวนตามฤดููกาล และตอบสนอง
ความต้้องการใช้้น้ำำ��ประปาที่่มี� ปริ
ี มิ าณสููงขึ้้นอย่
� า่ งต่่อเนื่่อ� ง โดยยัังคง
ควบคุุมค่่าใช้้จ่า่ ยในกระบวนการผลิิตให้้อยู่่�ในระดัับต่ำำ�� รวมถึึงรองรัับ
ความต้้องการใช้้น้ำำ��ประปาทั้้�งภาคครััวเรืือน ภาคพาณิิชยกรรม และ
ภาคอุุตสาหกรรม ได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ

การบริิหารจััดการนวััตกรรมและเทคโนโลยีี
1.	ส่่งเสริิมการฝึึกอบรมแก่่พนัักงานทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร
เพื่่�อพััฒนาองค์์ความรู้้�ของพนัักงาน ตลอดจนการแลกเปลี่่�ยน
ประสบการณ์์ร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงานผ่่านโครงการไคเซ็็น
(Kaizen) หรืือ โครงการ Exchange Program ที่ใ่� ห้้พนัักงานระดัับ
ปฏิิบัติั กิ ารได้้รับั การอบรมให้้ความรู้้�และเยี่่ย� มชมการทํํางานระหว่่าง
หน่่วยงานเพื่่�อพััฒนาทัักษะความรู้้�และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการ
ทํํางาน

2. 	จััดประกวดโครงการ Kaizen โดยการประชาสััมพัันธ์์ให้้พนัักงาน
ทุุกระดัับชั้้น� เข้้าร่่วมกิิจกรรม ซึ่่ง� พนัักงานสามารถพััฒนาแนวคิิด
ในการจััดทํํานวััตกรรมและนํําเสนอผลงานได้้ทั้้ง� แบบคนเดีียวและ
แบบกลุ่่�ม เมื่่�อปีี 2564 มีีผลงาน Kaizen ที่เ่� กิิดขึ้้น� จากการคิิดค้้น
ของพนัักงาน จํํานวนทั้้�งสิ้้�น 368 เรื่่�อง
3. 	จััดให้้มีีการนํําเสนอผลงานของตััวเองต่่อพนัักงานและผู้้�บริิหาร
รัับฟััง เมื่่�อมีีผลงานใดที่่�สามารถนํํามาใช้้ในการปรัับปรุุงพััฒนา
กระบวนการทํํางานได้้จริิงและมีีการทดสอบผลแล้้ว บริิษััทฯ
จะนํําผลงานนั้้�นมาใช้้จริิงในการทํํางาน
4.	จััดตั้้�งชุุด “คณะกรรมการ Kaizen” เพื่่�อทํําหน้้าที่่�ให้้คํําแนะนํํา
แก่่ พ นัั ก งานในการคิิ ด ค้้ นนวัั ต กรรมต่่ า งๆ ภายในองค์์ กร
นอกเหนืือจากผู้้�บัังคัับบััญชาที่่�ให้้คํําแนะนํําในระดัับเบื้้�องต้้นแก่่
พนัักงาน

5. 	มีี การสื่่� อ สารอย่่ า งเปิิ ด เผยภายในองค์์ กรเกี่่� ย วกัั บ ผลงานที่่�
พนัั ก งานคิิ ด ค้้ นขึ้้� นมา เพื่่� อ เป็็ น การถ่่ า ยทอดและเผยแพร่่
องค์์ความรู้้�แก่่พนัักงานให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
6. ให้้ความสํําคััญในการพััฒนาทัักษะพนัักงาน โดยไม่่ยึึดติิดกัับ
ผลสํําเร็็จของนวััตกรรม แม้้ผลงานนั้้�นจะไม่่ได้้รัับรางวััลจาก
การประกวดทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร
7.	มีีการจััดเก็็บข้้อมููลของพนัักงานทุุกคนที่่�ได้้นำำ�เสนอผลงานอย่่าง
เป็็นระบบ โดยนำำ�ผลงานที่่�ได้้มีีการทดลองใช้้งานแล้้วนำำ�มาใช้้
ในการปฏิิบััติิงานจริิง

ผลงานไคเซ็น (Kaizen)
จํานวนผลงาน (เร�่อง)

400

357

363

368

ป 2562

ป 2563

ป 2564

350
300
250

236

200
150
100
50
0

ป 2561

ตััวอย่่างโครงการไคเซ็็น (Kaizen)
1. โครงการ เบาๆ
สืืบเนื่่�องจากงานบำำ�รุุงรัักษาเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์วาล์์วปีีกผีีเสื้้�อ (Suction Butterfly Valve) ระบบปั๊๊�มจ่่าย(Distribution Pump) สถานีีจ่่ายน้ำำ��ประปา
เมืืองเอก (R-5) ต้้องใช้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานมากกว่่า 5 คน เพื่่�อช่่วยกัันปิิดเปิิดวาล์์วประตููน้ำำ�� (Penstock Valve) จำำ�นวน 3 ชุุด เนื่่�องจากประตููน้ำำ��
มีีขนาดใหญ่่และต้้องใช้้แรงจำำ�นวนมากในการหมุุน ส่่งผลให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานเกิิดความเมื่่�อยล้้าและสููญเสีียเวลาในการดำำ�เนิินงานมากกว่่า 120
นาทีี (2 ชั่่ว� โมง) จึึงได้้ทำำ�การปรัับเปลี่่�ยนจากใช้้แรงคนหมุุนปิิดเปิิดวาล์์วประตููน้ำำ��เป็็นการใช้้เครื่่อ� งมืือหรืืออุุปกรณ์์ที่ส่� ามารถหมุุนปิิดเปิิดวาล์์ว
ประตููน้ำำ��ได้้ โดยสามารถพกพาเคลื่่�อนย้้ายได้้ ซึ่่�งสามารถลดจำำ�นวนผู้้�ปฏิิบััติิงานและลดระยะเวลาในการปฏิิบััติิงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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ตารางเปรีียบเทีียบผลการดํําเนิินงานก่่อน-หลััง
รายการ

ก่่อน

หลััง

เพิ่่�มขึ้้�น/ลดลง (ร้้อยละ)

จำ�นวนผู้ปฏิบัติงาน

5 คน

1 คน

ลดลงร้้อยละ 80.00

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

120 นาทีี

10 นาทีี

ลดลง ร้้อยละ 91.67

2. โครงการ PTW Shopping Mall
ปััจจุุบัันหน่่วยงานธุุรการของสำำ�นัักงานโรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี พบปััญหาในการเบิิกจ่่ายอุุปกรณ์์เครื่่�องเขีียน (Stationery) โดยมีี
ความยุ่่�งยากในกระบวนการทำำ�งานหลายขั้้�นตอนและใช้้ระยะเวลานาน ส่่งผลให้้เกิิดความสิ้้�นเปลืืองทรััพยากร จึึงได้้นำำ�ประโยชน์์จากการใช้้
งานโทรศััพท์์มืือถืือมาใช้้ปรัับปรุุงการทำำ�งาน โดยนำำ�แอพพลิิเคชั่่�น (Aplication) ชื่่�อว่่า “Page 365” มาประยุุกต์์การใช้้งานเบิิกจ่่ายอุุปกรณ์์
เครื่่�องเขีียน ซึ่่ง� สามารถลดขั้้นตอน
� การปฏิิบัติั งิ าน ลดระยะเวลาปฏิิบัติั งิ าน และลดค่่าใช้้จ่่ายลงได้้

ตารางเปรีียบเทีียบผลการดํําเนิินงานก่่อน-หลััง
รายการ

ก่่อน

หลััง

เพิ่่�มขึ้้�น/ลดลง (ร้้อยละ)

จำ�นวนขั้นตอนการเบิกจ่าย

8 ขั้้�นตอน

5 ขั้้�นตอน

ลดลง ร้้อยละ 37.50

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

20 นาทีี

10 นาทีี

ลดลง ร้้อยละ 50.00

1.5 บาทต่่อครั้้�ง

ไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย

ลดลง ร้้อยละ 100.00

ค่าใช้จ่าย
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ส่่งเสริิม
คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
การดููแลพนัักงานและพััฒนาบุุคลากร
ความสํําคััญของพนัักงาน

แนวทางการดํําเนิินงาน

บริิษััทฯ ถืือว่่าพนัักงานเป็็นผู้้�ขัับเคลื่่�อนองค์์กรไปสู่่�ความสํําเร็็จ
จึึงได้้วางแผนกํําลัังคนให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ โดยพััฒนา
พนัักงานที่่�มีีความสามารถและมีีศัักยภาพ รวมทั้้�งการสรรหาและ
คัั ด เลืือกบุุคลากรจากภายนอกเข้้ า มาร่่ ว มงานกัั บ บริิ ษัั ท ฯ โดย
พิิจารณาจากผู้้�ที่เ่� ป็็นทั้้ง� “คนดีีและคนเก่่ง” และยึึดหลัักจริิยธรรมไม่่มีี
การเลืือกปฏิิบััติิทั้้�งในเรื่่�อง เชื้้�อชาติิ ศาสนา สีีผิิว เพศ หรืือความ
บกพร่่องทางด้้านร่่างกาย โดยจะพิิจารณาถึึงความเหมาะสมในด้้าน
ความรู้้�ความสามารถและความประพฤติิเป็็นสํําคััญ สำำ�หรัับการว่่า
จ้้างงานดัังกล่่าวจะต้้องเป็็นไปโดยชอบด้้วยกฎหมายและได้้กํําหนด
เป้้าหมายการดููแลพนัักงานและพััฒนาบุุคลากรหลัักๆ ไว้้ดัังนี้้�

1. บริิหารและพััฒนาบุุคลากรให้้มีคี วามรู้้�ความสามารถอย่่างทั่่ว� ถึึง
และสม่ำำ��เสมอ
2. ผลตอบแทนและสวััสดิิการที่่�เป็็นธรรมและเทีียบเคีียงกัับบริิษััท
ชั้้�นนำำ�ทั่่�วไป
3.	ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อบังั คัับต่่างๆที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับพนัักงาน
อย่่างเคร่่งครััด
4. สภาพแวดล้้ อ มสถานที่่� ทํํ างานมีี ค วามปลอดภัั ย ตามหลัั ก
อาชีีวอนามััยและเอื้้�อต่่อการทํํางาน
5. แต่่งตั้้�งโยกย้้ายให้้รางวััลและการลงโทษพนัักงานด้้วยความ
เสมอภาค สุุจริิตใจ เที่่ย� งธรรม และตั้้ง� อยู่่บ� นพื้้น� ฐานของความรู้้�
ความสามารถและความเหมาะสมของพนัักงาน
6. 	รัับฟัังข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะอยู่่�บนพื้้�นฐานความรู้้�ทาง
วิิชาชีีพของพนัักงาน
7. 	ปฏิิบััติิต่่อพนัักงานด้้วยความเคารพต่่อความเป็็นปััจเจกบุุคคล
และศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์
8. หลีีกเลี่่ย� งการกระทำำ�ที่่�ไม่่เป็็นธรรมที่่ส่� ง่ ผลกระทบต่่อความมั่่�นคง
ในหน้้าที่่ก� ารงานของพนัักงานหรืือคุุกคามหรืือสร้้างความกดดััน
ต่่อสภาพจิิตใจของพนัักงาน
9. พนัักงานสามารถร้้องเรีียนในกรณีีที่่�ไม่่ได้้รับั ความเป็็นธรรมตาม
ระบบและกระบวนการที่่�กำำ�หนด

เป้้าหมายการดํําเนิินงาน
1. 	กํําลัังคนที่่�มีีศัักยภาพเพีียงพอต่่อการดํําเนิินธุุรกิิจ
2. 	มีีระบบการว่่าจ้้าง การบริิหารบุุคลากร การประเมิินผลการ
ปฏิิบััติิงานและค่่าตอบแทนที่่�เป็็นธรรม
3. เป็็นองค์์กรชั้้�นนํําที่่�คนรุ่่�นใหม่่ประสงค์์ร่่วมงานด้้วย
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1.

อััตราการจ้้างงาน
สํําเร็็จตามแผน
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 80

2.

อััตราการลาออกของ
พนัักงาน
ไม่่เกิินร้้อยละ 4

3.

ผลการประเมิินผล
ความพึึงพอใจของ
พนัักงานที่่�มีีต่่อการทำำ�งาน
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 80

4.

ฝึึกอบรมตามแผนอบรม
ด้้านความปลอดภััย
ของบริิษััทฯ ร้้อยละ 100

การจ้้างงาน
พนัักงานถืือเป็็นทรััพยากรที่่�มีีค่่าขององค์์กร บริิษััทฯ จึึงได้้จััดให้้มีีระบบการจััดการด้้านการจ้้างงาน เพื่่�อให้้พนัักงานได้้รัับการคุ้้�มครองและ
การปฏิิบััติิอย่่างเป็็นธรรม ซึ่่�งจะส่่งผลให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีและเกิิดประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน โดยกำำ�หนดนโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและ
ด้้านแรงงาน พร้้อมเผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ ตามเว็็บลิิงก์์ https://www.ttwplc.com/storage/about/policy/policy-human.pdf เพื่่�อ
เป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของมาตรฐานแรงงานไทยและกฎหมายด้้านแรงงาน รวมถึึงระเบีียบอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การปรัับปรุุงและพััฒนาการทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�นโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล เพื่่�ออธิิบายให้้ทราบถึึง
แนวทางของบริิษััทฯ ในการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลและความเป็็นส่่วนตััวของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน

ประเด็็นด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

บริิษััทฯ ให้้ความสํําคััญต่่อประเด็็นด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�อาจส่่งผล
กระทบในการดํําเนิินธุุรกิิจตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่า่ ที่่มี� คี วามเกี่่ย� วข้้องกัับ
ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย บริิษัทั ฯ จึึงได้้กํําหนดนโยบายด้้านสิิทธิมิ นุุษยชน
และด้้านแรงงานตามหลัักการปฏิิบัติั ติ ามข้้อตกลงสหประชาชาติิ (UN
Global Compact) ปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน (Universal
Declaration of Human Rights : UDHR) หลัักการชี้้แ� นะว่่าด้้วยธุุรกิิจ
และสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ (United Nations Guiding
Principles on Business and Human Rights : UNGP) มาเป็็น
แนวทางและกรอบการดํําเนิินงานของบริิษัทั ฯ เพื่่�อสร้้างความเชื่่อมั่่
� น�
ในการดํําเนิินธุุรกิิจที่่�เคารพสิิทธิิมนุุษยชน โดยกํําหนดแนวทาง
ปฏิิบัติั ไิ ว้้ให้้กับั คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานได้้ยึึดถืือปฏิิบัติั ิ
โดยบริิษัทั ฯ ได้้กํําหนดเป้้าหมายการดํําเนิินงานการเคารพสิิทธิมิ นุุษยชน
ไว้้ดังั นี้้�

1. แรงงานเด็็ก

องค์์กรต้้นแบบด้้านการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
โดยการสนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้เกิิดขึ้้น� ในห่่วงโซ่่
คุุณค่่าทางธุุรกิิจ
ไม่่มีีการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนทั้้�งภายในและ
ภายนอกบริิษััทฯ
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บริิษััทฯ ไม่่มีีการจ้้างงาน ไม่่มีีความเกี่่�ยวข้้อง และไม่่เคยสนัับสนุุน
ให้้มีีการใช้้แรงงานเด็็กที่่�มีีอายุุต่ำำ��กว่่า 15 ปีี ตลอดจนไม่่มีีการให้้
หรืือไม่่เคยสนัับสนุุนให้้ใช้้แรงงานเด็็กทำำ�งานที่่เ� ป็็นอันต
ั รายต่่อสุุขอนามััย
หรืืออยู่่ใ� นสภาวะแวดล้้อมที่่มี� อัี นต
ั รายต่่อสุุขอนามััยและความปลอดภััย

2. แรงงานบัังคัับ
บริิษััทฯ ไม่่มีีการจ้้างงาน และไม่่สนัับสนุุนให้้มีีการใช้้แรงงานบัังคัับ
อาทิิเช่่น งานที่ทำ่� ำ�ด้ว้ ยความไม่่สมััครใจโดยอาศััยวิิธีกี ารหรืืออ้้างเหตุุ
เพื่่�อการลงโทษหรืือการบีีบบัังคัับ การข่่มขู่่�การข่่มขืืนใจให้้ทำำ�งาน
หรืือให้้บริิการเป็็นผลให้้บุุคคลทำำ�งานอย่่างไม่่เต็็มใจหรืือโดยทำำ�ให้้
บุุคคลนั้้�นอยู่่�ในสภาวะแวดล้้อมที่่�ไม่่สามารถขััดขืืนได้้

3. แรงงานต่่าวด้้าวที่่�ผิิดกฎหมาย
บริิษัทั ฯ ไม่่มีกี ารจ้้างงาน และไม่่สนัับสนุุนให้้มีกี ารใช้้แรงงานต่่างด้้าว
ที่่�ไม่่มีีใบอนุุญาตหรืือหลบหนีีเข้้าเมืืองโดยผิิดกฎหมาย

4. หญิิงมีีครรภ์์
บริิษััทฯ ไม่่ให้้พนัักงานหญิิงมีีครรภ์์ทำำ�งานที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพหรืือร่่างกายตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด และจััดให้้พนัักงานหญิิงที่่�ตั้้�งครรภ์์
ได้้ทำำ�งานหรืืออยู่่�ในสภาพแวดล้้อมที่่�ไม่่เป็็นอัันตรายต่่อสุุขอนามััยและการมีีครรภ์์ รวมทั้้�งไม่่มีีการเลิิกจ้้าง ลดตำำ�แหน่่งหรืือสิิทธิิประโยชน์์
ใดๆ เพราะเหตุุจากการมีีครรภ์์

การเคารพสิิทธิิมนุุษยชนของผู้้�มีส่ี ่วนได้้ส่่วนเสีีย
ผลการประเมิินความเสี่่ย� งด้้านสิิทธิมิ นุุษยชนในการดํําเนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ พบว่่า ในปีี 2564 ไม่่มีปี ระเด็็นการละเมิิดด้้านสิิทธิมิ นุุษยชนต่่อ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ ได้้กํําหนดแนวทางการป้้องกัันและมาตรการลดความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วน
เสีียไว้้ดัังนี้้�

1. 	สิิทธิิมนุุษยชนพนัักงาน
ประเด็็นความเสี่่�ยง

ผลกระทบ

ความปลอดภัยและอาชีว • สิทธิในคุณภาพชีวิต
อนามัยในการทำ�งาน
ที่่�ดีี
• สิทธิในการท�ำงาน

มาตรการลดความเสี่่�ยง

ด้้านความปลอดภััย
• จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
การใช้้อุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคล การสร้้างจิิตสํํานึึกด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ผู้้�ปฏิิบััติิงานในที่่�อัับอากาศและทบทวนการทํํางานเกี่่�ยวกัับปั้้�นจั่่�น เป็็นต้้น
• ฝึกซ้อม ทบทวน และวิธีการปฏิบัติงานกับคลอรีนอย่างปลอดภัยและการใช้
อุุปกรณ์์ระงัับเหตุุคลอรีีนรั่่�วไหล (Emergency Kit-B)
• จัดทําแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุคลอรีนรั่วไหลรุนแรง
• จัดหาอุปกรณ์ป้องกันไอระเหยและการรั่วไหลของคลอรีน
ด้้านอาชีีวอนามััย
• จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปีสําหรับพนักงานทุกระดับ
• เพิ่มการตรวจสุขภาพรายการพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงและผู้ที่มีอายุ
35 ปีีขึ้้�นไป
• เพิ่มการทําประกันภัยหมู่จากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 สําหรับพนักงาน
ทุุกระดัับ
• รณรงค์ให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนจากหน่วยงานรัฐ
• ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้กับพนักงานก่อนเข้างานทุกสัปดาห์

การคุ้มครองสิทธิและ
ข้อมูลส่วนบุคคล

• สิทธิในความเท่าเทียม
• สิทธิที่จะได้รับความ
คุ้้�มครองตามกฎหมาย
• สิทธิความเป็นส่วนตัว

ด้้านการคุ้้�มครองสิิทธิิของพนัักงาน
• มีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและด้านแรงงาน
• มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน
• ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
ด้้านข้้อมููลส่่วนบุุคคล
• มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและไม่เผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม
• มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ
• ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ
กำำ�หนดแนวทางการปฏิิบััติิงาน
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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2. 	สิิทธิิมนุุษยชนลููกค้้า
ประเด็็นความเสี่่�ยง

ผลกระทบ

มาตรการลดความเสี่่�ยง

คุณภาพสินค้าและบริการ • สิทธิในคุณภาพชีวตท
ิ ดี่ ี ด้้านการสื่่�อสารและความปลอดภััย
• มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
• ด�ำเนินการตามนโยบายด้านคุณภาพสินค้าและบริการ
การคุ้มครองสิทธิและ
ข้อมูลส่วนบุคคล

• สิทธิในความเท่าเทียม ด้้านการคุ้้�มครองสิิทธิิของลููกค้้า
• สิทธิที่จะได้รับความ • มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า
คุ้้�มครองตามกฎหมาย • รับประกันความเสียหายจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าตาม
• สิทธิความเป็นส่วนตัว ข้้อตกลงที่่กํํ� าหนด
ด้้านข้้อมููลส่่วนบุุคคล
• มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ
• มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและไม่เผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม

3. 	สิิทธิิมนุุษยชนคู่่�ค้้า
ประเด็็นความเสี่่�ยง

ผลกระทบ

มาตรการลดความเสี่่�ยง

การดำ�เนินธุรกิจอย่าง
เป็นธรรม

• ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ทางการค้้า
• ปฏิบัติตามข้อตกลง
อย่่างเป็็นธรรม

การคุ้มครองสิทธิและ
ข้อมูลส่วนบุคคล

• สิทธิในความเท่าเทียม ด้้านการคุ้้�มครองสิิทธิิของคู่่�ค้้า
• สิทธิที่จะได้รับความ • มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนจากคู่ค้า
คุ้้�มครองตามกฎหมาย • ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
• สิทธิความเป็นส่วนตัว
ด้้านข้้อมููลส่่วนบุุคคล
• มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ
• มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าและไม่เผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม
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• มีเครื่องมือประเมินจรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Supplier
Code of Conduct : SCOC) ในหมวดการปฏิิบัติั ด้ิ า้ นแรงงานและสิิทธิมิ นุุษยชน
ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม พร้้อมเผยแพร่่ไว้้บน
เว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ตามเว็็บลิิงก์์ https://www.ttwplc.com/storage/about/
policy/supplier-code-of-conduct.pdf
• มีกระบวนการคัดกรองคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจตามที่กฎหมายกําหนด

4.	สิิทธิิมนุุษยชนชุุมชน
ประเด็็นความเสี่่�ยง

คุณภาพชีวิต
ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบ

• สิทธิที่จะได้รับความ
คุ้้�มครองตามกฎหมาย
• เสรีภาพที่แสดงออก
• สิทธิในคุณภาพชีวตท
ิ ดี่ ี

มาตรการลดความเสี่่�ยง

ด้้านคุุณภาพชีีวิิตและความปลอดภััย
• สื่อสารล่วงหน้าก่อนซ่อมบํารุงท่อน�้ำประปา
• สํารวจความต้องการและเปิดช่องทางร้องทุกข์
• กําหนดมาตรการเยียวยาหากได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
• ดําเนินงานตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015
• ดําเนินการกําจัดของเสีย (ตะกอน) ตามข้อกําหนดของกรมโรงงาน
อุุตสาหกรรมอย่่างเคร่่งครััด
• ความร่วมมือปกป้องดูแลแหล่งน�้ำธรรมชาติ

5. 	สิิทธิิมนุุษยชนผู้้�รัับเหมา
ประเด็็นความเสี่่�ยง

คุณภาพชีวิต
และความปลอดภัย

ผลกระทบ

มาตรการลดความเสี่่�ยง

• สิทธิที่จะได้รับความ • ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
คุ้้�มครองตามกฎหมาย ทํํางาน
• สิทธิในคุณภาพชีวตท
ิ ดี่ ี • นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของบริษัทฯ
• ฝึกอบรมและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
• จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลพื้นฐานและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตาม
ความเสี่่�ยงของงาน

ประเด็็นความไม่่เท่่าเทีียมและการเลืือกปฏิิบััติิ
บริิษัทั ฯ แสดงเจตนารมณ์์อย่า่ งชััดเจนที่จ่� ะไม่่กระทำำ�หรืือสนัับสนุุนให้้มีกี ารเลืือกปฏิิบัติั ใิ นการจ้้างงาน การจ่่ายค่่าจ้้างและค่่าตอบแทนการทำำ�งานอื่่�นๆ
ค่่าสวััสดิิการ โอกาสในการฝึึกอบรมและพััฒนา การเลื่่อนขั้้
� น� หรืือตำำ�แหน่่งหน้้าที่่� รวมถึึงการเลิิกจ้้างหรืือการเกษีียณอายุุการทำำ�งานที่่มี� สี าเหตุุจาก
ความแตกต่่างในเรื่่อ� งสััญชาติิ เชื้้อช
� าติิ ศาสนา ภาษา อายุุ เพศ สถานภาพสมรส ทััศนคติิส่ว่ นตััวในเรื่่อ� งเพศ ความพิิการ การติิดเชื้้อ� เอชไอวีี
ความนิิยมในพรรคการเมืืองหรืือแนวความคิิดเห็็นส่ว่ นบุุคคลอื่่น� ๆ บริิษัทั ฯ ไม่่ขัดั ขวาง แทรกแซง หรืือกระทำำ�การใดๆ ที่จ่� ะกระทบต่่อกิจิ กรรม
การใช้้สิิทธิิหรืือวิิธีีปฏิิบััติิของพนัักงานเกี่่�ยวกัับประเด็็นข้้างต้้นที่่�ไม่่มีีผลกระทบเสีียหายต่่อบริิษััทฯ

การส่่งเสริิมความผููกพัันในที่่�ทํํางาน
บริิษััทฯ จะประสบความสํําเร็็จก้้าวสู่่�ความเป็็นผู้้�นำำ�ภาคเอกชนในการผลิิตน้ำำ��ประปาภายในประเทศ ส่่วนหนึ่่�งย่่อมมาจากบุุคลากรที่่�มีีความ
ผููกพัันทุ่่�มเทกัับการทํํางาน โดยผ่่านการดููแลบุุคลากรขององค์์กรตั้้ง� แต่่แรกเข้้าจนถึึงวัันเกษีียณอายุุการทํํางาน บริิษัทั ฯ ได้้จัดั ทํํานโยบายด้้าน
สวััสดิิการพนัักงานไปยัังกลุ่่�มบริิษััททีีทีีดัับบลิิว การดููแลให้้มีีการตรวจสุุขภาพประจํําปีี การรัักษาพยาบาลฟรีีตามโครงการประกัันสุุขภาพ
การดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อมในการทํํางาน นอกจากนี้้� ยัังมีีนโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยและสุุขอนามััยในที่่�ทํํางาน
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ในปีี 2564 เป็็นปีีที่่�มีีการแพร่่ระบาดจากเชื้้�อ COVID-19 รวมถึึงการกลายพัันธุ์์�ต่่างๆ บริิษััทฯ มีีความห่่วงใยเกี่่�ยวกัับสุุขภาพของพนัักงาน
เป็็นอย่า่ งมาก จึึงได้้มีมี าตรการในการดููแลป้้องกัันโดยการสนัับสนุุนให้้มีกี ารแจกหน้้ากากอนามััย หน้้ากากผ้้า แอลกอฮอล์์ วััดอุุณหภููมิิก่อน
่ เข้้า
สถานที่ทํํ่� างาน จััดให้้มีกี ารตรวจหาเชื้้อ� COVID-19 แบบ ATK (Antigen Test Kit) ให้้กับั พนัักงานในทุุกเช้้าวัันจันทร์
ั ก่์ อน
่ เข้้างาน จััดแบ่่งโซน
พื้้น� ที่ทํํ่� างาน พ่่นฆ่่าเชื้้อ� ในสถานที่ทํํ่� างาน รวมถึึงการแจกอุุปกรณ์์ให้้พนัักงานไว้้ใช้้เมื่่�อต้อ้ งไปปฏิิบัติั งิ านภายนอกสถานที่่� เพื่่�อสุุขอนามััยที่่ดี� แี ละ
เป็็นไปตามมาตรการของรััฐบาลในการเว้้นระยะห่่างในสัังคม (Social Distancing) และการทํําประกัันภัยั จากเชื้้อ� COVID-19 ให้้กับั พนัักงานทุุกคน
บริิษััทฯ ทํําการสํํารวจความคิิดเห็็นด้้านความพึึงพอใจในการทํํางาน (Employee Satisfaction Survey) การประเมิินระดัับความผููกพัันที่่�มีี
ต่่อองค์์กร (Employee Engagement Survey) รวมถึึงการมีีส่ว่ นร่่วมของพนัักงานในการบริิหารจััดการดููแลสวััสดิิการ อาชีีวอนามััยและความ
ปลอดภััย ผ่่านคณะกรรมการความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย เพื่่�อนำำ�ความคิิดเห็็นของพนัักงานมาปรัับปรุุงแก้้ไขการดำำ�เนิินงานให้้มีีความ
สอดคล้้องกัับความต้้องการของพนัักงาน เพื่่�อสร้้างบรรยากาศในการทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างมีีความสุุข

การสำำ�รวจความพึึงพอใจของพนัักงาน
ในปีี 2564 ผลการสํํารวจความพึึงพอใจพนัักงานที่มี่� ต่ี ออ
่ งค์์กรอยู่่ที่� ร้่� อ้ ยละ 72 จากจํํานวนพนัักงานที่่ตอ
� บแบบสํํารวจทั้้�งหมด จํํานวน 279 คน
คิิดเป็็นร้อ้ ยละ 85 ของพนัักงานที่มี่� สิี ทธิ์์�
ิ กรอกแบบสํํารวจทั้้�งหมด (พนัักงานที่มี่� สิี ทธิ์์�
ิ กรอกแบบสํํารวจจะต้้องมีีอายุุการทำำ�งานตั้้�งแต่่ 6 เดืือนขึ้้�นไป)

1. 	ผลการสำำ�รวจความพึึงพอใจพนัักงาน

2. การปรัับปรุุงพััฒนากระบวนการทำำ�งาน

ผลการสํํารวจความพึึงพอใจพนัักงานต่่อองค์์กรลดลงกว่่าปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ จะนํําข้้อมููลที่่�ได้้จากผลการสํํารวจความผููกพัันพนัักงานต่่อ
ร้้อยละ 8
องค์์กร ปีี 2564 ไปพััฒนาปรัับปรุุงแผนการดููแลพนัักงานในปีี 2565
เพื่่�อตอบสนองต่่อความพึึงพอใจของพนัักงานเพิ่่�มขึ้้�น
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2.1 การบริิหารทีีมงานอย่่างเป็็นธรรม อาทิิเช่่น การมอบหมายงาน
และการประเมิินผลงานอย่่างโปร่่งใสและเป็็นธรรม
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2.2 การจััดหาสวััสดิิการที่่�เหมาะสมกัับสภาพเศรษฐกิิจในปััจจุุบััน

ป 2562

ป 2563

ป 2564
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บริิษััทฯ มีีความเชื่่�อว่่า “พนัักงาน” เป็็นฟัันเฟืืองหลัักในการพััฒนา
กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจและขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทฯ ไปสู่่�
ความสำำ� เร็็ จ จึึงได้้ มีี การส่่ ง เสริิ ม และพัั ฒ นาทัั ก ษะด้้ า นวิิ ช าชีี พ
ความสมดุุลระหว่่างชีีวิิตส่่วนตััวและชีีวิิตการทำำ�งาน ความสามารถ
ในการทุ่่�มเทอย่่างเท่่าเทีียมกัันในฐานะส่่วนหนึ่่ง� ของพนัักงานที่มี่� คี วาม
หลากหลายซึ่่�งเป็็นประเด็็นที่่�บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญเป็็นลำำ�ดัับต้้นๆ

บริิษัทั ฯ จััดทำำ�นโยบายด้้านสวััสดิิการพนัักงานสื่่�อสารไปยัังกลุ่่�มบริิษัทที
ั ทีี ดัี ับบลิิว ซึ่่ง� จััดให้้มีสี วััสดิิการที่่ม� ากกว่่ากฎหมายกำำ�หนด โดยจััดทำำ�
เป็็นนโยบายการจััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี การรัักษาพยาบาลฟรีีตามโครงการประกัันสุุขภาพ การดููแลรัักษา
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน โดยกำำ�หนดเป็็นนโยบายและแนวปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับความปลอดภััยและสุุขอนามััยในที่ทำ่� ำ�งาน รวมถึึงช่่วงสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดจากเชื้้อ� COVID-19 บริิษัทั ฯ ได้้จัดั สรรงบประมาณและทรััพยากรที่่จำ� �ำ เป็็นในการป้้องกัันและลดความเสี่่ย� งจากการแพร่่ระบาด
จากเชื้้อ� COVID-19 แก่่พนัักงานทุุกพื้้น� ที่่ธุุ� รกิิจอย่่างทั่่ว� ถึึง เพื่่�อสร้้างขวััญกำ�ลั
ำ งั ใจในการทำำ�งานแก่่พนัักงาน ซึ่่ง� ได้้ยกตััวอย่่างค่่าตอบแทน สวััสดิิการ
และสิิทธิิประโยชน์์พนัักงานไว้้ดัังนี้้�
เงิินเดืือน

เงิินช่่วยเหลืือค่่าคลอดบุุตร

รณรงค์์ ให้้มีีการฉีีดวััคซีีนจาก
หน่่วยงานของรััฐบาล

ค่่าตำำ�แหน่่ง

เงิินช่่วยเหลืือค่่ารัักษาพยาบาล

อุุปกรณ์์ป้้องกัันการแพร่่ระบาด
จากเชื้้�อ COVID-19

ค่่าล่่วงเวลา

เงิินช่่วยเหลืือค่่าจััดงานมงคลสมรส

ค่่าใช้้จ่่ายในการเดิินทางไปปฏิิบััติิงาน
ในต่่างประเทศ

ค่่าน้ำำ��มันั

เงิินช่่วยเหลืือประกัันสัังคม

ค่่าฝึึกอบรม

ค่่าเดิินทาง

ค่่าฌาปนกิิจพนัักงาน

เครื่่�องแบบยููนิิฟอร์์ม

เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

เงิินช่่วยเหลืือค่่าฌาปนกิิจ
บิิดามารดา

รถปฏิิบััติิงานส่่วนกลาง

เงิินโบนััสประจำำ�ปีี

เงิินทดแทนการประสบอัันตรายหรืือ
เสีียชีีวิิตเนื่่�องมาจากการทำำ�งาน

รถประจำำ�ตำำ�แหน่่ง

เงิินเดืือนขึ้้�นประจำำ�ปีี

เงิินประกัันชีีวิิต

บ้้านพัักพนัักงาน

เบี้้�ยเลี้้�ยงไปปฏิิบััติิงานต่่างจัังหวััด

การประกัันภััยจากเชื้้�อ COVID-19

ห้้องออกกำำ�ลัังกาย

เงิินบำำ�เหน็็จบำำ�นาญประกัันสัังคม

บริิการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี

ห้้องรัับประทานอาหาร

เงิินเกษีียนอายุุการทำำ�งาน

บริิการตรวจ ATK
(Antigen test kit) ทุุกสััปดาห์์

ทุุนการศึึกษาแก่่บุุตรพนัักงาน
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ประเภทการลาหยุุดงาน
ลาป่่วย

ลาอุุปสมบท

ลาคลอดบุุตร

ลาประกอบพิิธีีฮััจญ์์

ลากิิจส่่วนตััว

ลาเนื่่�องจากราชการทหาร

ลากิิจส่่วนตััวเพื่่�อทำำ�หมััน

ลาไปศึึกษาเพิ่่�มเติิม ดููงาน หรืือฝึึกอบรม

ลาพัักผ่่อนประจำำ�ปีี

ลาจััดงานฌาปนกิิจ

อััตราค่่าจ้้างพนัักงาน
บริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดค่่าจ้้างพนัักงานตามวุุฒิิการศึึกษาและประสบการณ์์ในการทำำ�งาน ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้จำำ�แนกค่่าจ้้างพนัักงานตาม
เพศ ตำำ�แหน่่งและพื้้�นที่่�ธุุรกิิจไว้้ดัังนี้้�

1. 	อััตราค่่าจ้้างพนัักงานจำำ�แนกตามเพศ

หญิง
รอยละ 27

จําแนกตามเพศ

ชาย
รอยละ 73

2.	อััตราค่่าจ้้างพนัักงานจำำ�แนกตามเพศ และตำำ�แหน่่งงาน

หญิง
รอยละ 43
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ผูบร�หาร

ชาย
รอยละ 57
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หญิง
รอยละ 17

พนักงาน

ชาย
รอยละ 83

3. อััตราค่่าจ้้างพนัักงานจำำ�แนกตามเพศ และพื้้�นที่่�ธุุรกิิจ

หญิง
รอยละ 38

นครปฐม

หญิง
รอยละ 8

ปทุมธานี

ชาย
รอยละ 92

หญิง
รอยละ -

ระยอง

ชาย
รอยละ 100

ชาย
รอยละ 62

หญิง
รอยละ -

สมุทรสาคร

ชาย
รอยละ 100

หญิง
รอยละ -

ชลบุร�

ชาย
รอยละ 100

หญิง
รอยละ 21

พระนครศร�อยุธยา

ชาย
รอยละ 79

ส่่งเสริิมการออมและการลงทุุน
บริิษััทฯ เข้้าร่่วมโครงการสร้้างดััชนีีความพร้้อมเพื่่�อการเกษีียณ (Retirement Readiness Index) สํําหรัับพนัักงานจากคณะพาณิิชยศาสตร์์
และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย เพื่่�อให้้พนัักงานได้้เตรีียมความพร้้อมของตนในการเกษีียณอายุุการทํํางาน พร้้อมรัับฟัังความรู้้�
เกี่่�ยวกัับการออมการลงทุุนเพื่่�อเกษีียณอายุุ ซึ่่�งดััชนีีความพร้้อมเพื่่�อการเกษีียณเป็็นเครื่่�องมืือและบรรทััดฐานในการวััดความพร้้อมในการ
เข้้าสู่่ก� ารเกษีียณอายุุและสร้้างความตระหนัักถึึงความสํําคััญของการออม การวางแผนทางการเงิินให้้กับั พนัักงานได้้อย่า่ งมีีประสิิทธิภิ าพ และ
ยัังเป็็นดัชนีี
ั ที่มุ่่�่� งเน้้นการประเมิินความพร้้อมในการเกษีียณแบบองค์์รวม โดยคํํานึึงถึึงปััจจััยทั้้�งด้้านการเงิินและปััจจััยด้้านสุุขภาพ พลานามััย
และความเป็็นอยู่่�เข้้าไปด้้วย

การประเมิินผลการปฏิิบัติั ิงาน
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน คืือ กระบวนการที่่�ผู้้�บริิหารใช้้พิิจารณาผลการปฏิิบััติิงานของพนัักงานว่่า พนัักงานปฏิิบััติิงานได้้ในระดัับใด
เพื่่�อเปรีียบเทีียบกัับมาตรฐานที่่ตั้้� ง� ไว้้ รวมทั้้�งให้้ข้อมูู
้ ลย้้อนกลัับแก่่พนัักงานเพื่่�อทำ�ำ ให้้มีกี ารปรัับปรุุงการปฏิิบัติั งิ านให้้มีปี ระสิิทธิภิ าพมากยิ่่ง� ขึ้้น�
บริิษััทฯ มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของพนัักงานโดยการจััดอัันดัับพนัักงานเปรีียบเทีียบกัับพนัักงานในกลุ่่�มเดีียวกััน
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การสร้้างแรงจููงใจแก่่พนัักงานในระยะยาว

การพััฒนาบุุคลากร

บริิษััทฯ จััดให้้มีีสวััสดิิการที่่�มากกว่่ากฎหมายกํําหนด อาทิิเช่่น
การจััดตั้้ง� กองทุุนสํํารองเลี้้ย� งชีีพ โดยการจ่่ายเงิินสมทบของบริิษัทั ฯ
ในอััตราที่่�เหมาะสมตามอายุุการทํํางานระหว่่างร้้อยละ 5 - 10
นอกจากนี้้� ยัังมีีการตอบแทนพนัักงานที่่�มีีอายุุการทำำ�งานครบ 15 ปีี
เพื่่�อเป็็นการสร้้างขวััญและกำำ�ลังั ใจในการทำำ�งาน รวมถึึงอายุุการทำำ�งาน
ของพนัักงานจะนำำ�มาเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการพิิจารณาปรัับตำำ�แหน่่ง
พนัักงานอีีกด้้วย

บริิษัทั ฯ ให้้ความสํําคััญในการพััฒนาบุุคลากรในแง่่ทักั ษะวิิชาชีีพ โดย
มุ่่�งเน้้นและให้้ความสํําคััญในการพััฒนาทัักษะความเป็็นมืืออาชีีพ
ในสาขาเฉพาะด้้าน (Functional and Technical Competency) ผ่่าน
ศููนย์์การเรีียนรู้้� (Learning Center) ในสายงานผลิิตน้ำำ��ประปา
ครอบคลุุมทุุกพื้้น� ที่่ธุุ� รกิิจ เพื่่�อรองรัับการพััฒนาทัักษะบุุคลากรเชิิงลึึก
ในธุุรกิิจที่่�สํําคััญของบริิษััทฯ อย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงพััฒนาทัักษะ
ความเป็็นผู้้�นํําให้้กัับผู้้�บริิหารและพนัักงานในแต่่ละพื้้�นที่่�ธุุรกิิจให้้มีี
ความรู้้�ความสามารถในการบริิหารจััดการในสายงานที่่�รัับผิิดชอบ
มากยิ่่�งขึ้้�น

เสรีีภาพในการสมาคมและการรวมตััวเพื่่�อ
การเจรจาต่่อรอง
บริิษััทฯ เปิิดโอกาสให้้มีีการสื่่�อสารระหว่่างผู้้�บริิหารและพนัักงาน
ในการเจรจาเกี่่�ยวกัับสวััสดิิการและสิิทธิิประโยชน์์ของพนัักงานผ่่าน
คณะกรรมการสวััสดิิการและฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลและธุุรการ โดย
ประชุุมหารืือกัับผู้้�บริิหารอย่่างสม่ำำ��เสมอ ซึ่่�งแสดงถึึงการสนัับสนุุน
สิิทธิิในการทํํางานตามปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิมิ นุุษยชน (UNGP)
เพื่่�อพััฒนาสวััสดิิการและสิิทธิิประโยชน์์ของพนัักงานร่่วมกัับผู้้�แทน
ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ ส่่งผลให้้พนัักงานได้้รัับการตอบสนองด้้าน
สวััสดิิการและสิิทธิปิ ระโยชน์์ได้้อย่า่ งเหมาะสมและตรงความต้้องการ
นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ จััดให้้มีช่ี อ่ งทางการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้อ้ งเรีียน
ในด้้านสิิทธิมิ นุุษยชน รวมถึึงประเด็็นที่่ผิ� ดิ ข้้อกฎหมาย และจรรยาบรรณ
ของบริิษัทั ฯ ทั้้�งจากพนัักงานและผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย ซึ่่ง� มีีกลไกในการ
คุ้้�มครองพนัักงานและผู้้�แจ้้งเบาะแส โดยจััดทํําฐานระบบข้้อมููลความลัับ
ที่่�สามารถสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้เฉพาะผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้อง และมีีการตั้้ง�
คณะกรรมการสอบสวน ซึ่่ง� เป็็นผู้้�แทนจากส่่วนงานที่ไ่� ม่่มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย
ในข้้อร้อ้ งเรีียนดัังกล่่าว เพื่่�อพิจิ ารณาสอบสวนดํําเนิินการตามกฎระเบีียบ
ของบริิษัทั ฯและแจ้้งผลกลัับไปยัังผู้้�แจ้้งข้้อมููล โดยมีีช่่องทางการรัับ
ข้้อร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแส ดัังนี้้�
ส่่งไปรษณีีย์์

ฝ่่ายกิิจการองค์์กร บริิษัทั ทีีทีดัี บั บลิิว จํํากััด (มหาชน)
เลขที่่� 30/130 หมู่่� 12 ถนนพุุทธมณฑลสาย 5
ตํําบลไร่่ขิงิ อํําเภอสามพราน จัังหวััดนครปฐม 73210
ส่่งอีีเมล

cg@ttwplc.com
โทรศััพท์์

(+622) 019-9490-3 (+622) 019-9484-9
เบอร์์ต่่อภายใน 1103, 1106
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การส่่งเสริิมและพััฒนาศัักยภาพผู้้�บริิหารและพนัักงานให้้สามารถ
ปฏิิบััติิงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยสามารถตอบสนองต่่อกลยุุทธ์์
และเป้้าหมายของบริิษัทั ฯ อย่่างมีีประสิิทธิผิ ลสููงสุุด จึึงได้้มีกี ารจััดทํํา
กรอบการพััฒนาบุุคลากรตามแต่่ละสายงานอย่่างเหมาะสม ซึ่่�งได้้
แสดงข้้อมููลไว้้ตามแผนผัังดัังนี้้�
1. วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture
Program)
ระดัับองค์์กร 2. การบริหารจัดการ (Management
Program)
3. ภาวะผู้นํา (Leadership/Supervisor
Program)

ระดัับบุุคคล

1. การอบรมตามหน้าที่งานที่รับผิดชอบ
(Functional Training)
2. การฝึกอบรมในเรื่องที่มีความสัมพันธ์กับ
หน้้าที่ง่� านที่รั่� บั ผิิดชอบ (Related Training)
3. การฝึกอบรมที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพ
(Enable Training)

1. แนวคิดเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน
(Quality Concept and Standard)
2. ความปลอดภัยและสุขอนามัย (Safety
and Health)
ระดัับพื้้�นฐาน
3. สิ่งแวดล้อม (Environment)

บริิษััทฯ ได้้มีีการฝึึกอบรมหลัักสููตรที่่�ช่่วยพััฒนาส่่งเสริิมสมรรถนะของบุุคคล อาทิิเช่่น หลัักสููตรการป้้องกัันการกััดกร่่อนแบบแคโทดิิก
หลัักสููตรการบริิหารโครงข่่ายท่่อส่่ง-จ่่ายน้ำำ��ประปาและการบริิหารน้ำำ��สููญเสีีย หลัักสููตรผลกระทบของน้ำำ��ทะเลหนุุนต่่อคุุณภาพน้ำำ��สำำ�หรัับผลิิต
น้ำำ��ประปาและการตรวจวิิเคราะห์์คุุณภาพน้ำำ�� และหลัักสููตรกฎหมายแรงงานพื้้�นฐานที่่�งานบุุคคลต้้องรู้้�
หลัักสููตร

จำำ�นวน
ผู้้�เข้้าอบรม (คน)

สััดส่่วนการฝึึกอบรม
เทีียบกัับจำำ�นวนพนัักงาน
ทั้้�งหมด (ร้้อยละ)

1. การป้้องกัันการกััดกร่่อนแบบแคโทดิิก

23

7.00

2. การบริิหารโครงข่่ายท่่อส่่ง-จ่่ายน้ำำ��ประปาและการบริิหารน้ำำ��สููญเสีีย

23

7.00

3. ผลกระทบของน้ำำ��ทะเลหนุุนต่่อคุุณภาพน้ำำ��สำำ�หรัับผลิิตน้ำำ��ประปา
และการตรวจวิิเคราะห์์คุุณภาพน้ำำ��

10

3.00

4. กฎหมายแรงงานพื้้�นฐานที่่�งานบุุคคลต้้องรู้้�

1

0.30

การฝึึกอบรม
ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้มีีการฝึึกอบรมพนัักงาน จํํานวนทั้้�งสิ้้�น 3,273 ชั่่�วโมง โดยมีีสััดส่่วนชั่่�วโมงการฝึึกอบรมเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 ร้้อยละ 3

1.	จํํานวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรมจำำ�แนกตามเพศ
(หน่่วย : ชั่่�วโมง)

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

ชาย

5,262.50

3,712

3,768

2,636

2,544

หญิิง

1,710.50

1,007

730

541

6,973

4,719

4,498

3,177

729
3,273

รวม

2. 	จํํานวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรมจำำ�แนกตามเพศและตำำ�แหน่่ง
ระดัับผู้้�บริิหาร

(หน่่วย : ชั่่�วโมง)

ปีี 2560
ชาย
หญิิง
รวม

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

1,588
928.5

925
432

495
252

309
193

157
221

2,516.50

1,357

747

502

378
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ระดัับพนัักงาน

(หน่่วย : ชั่่�วโมง)

ปีี 2560
ชาย
หญิิง
รวม

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

3,102
1,354.5

2,378
984

2,456
1,295

1,985
690

2,387
508

4,456.50

3,362

3,751

2,675

2,895

3. 	จำำ�นวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรมจำำ�แนกตามเพศและหลัักสููตร
(หน่่วย : ชั่่�วโมง)

หลัักสููตรจำำ�เป็็นต่่อวิิชาชีีพ
ปีี 2560
ชาย
หญิิง
รวม

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

2,545
1,330

1,645
808

1,590
433

1,084.50
270.50

456
381

3,875

2,453

2,023

1,355

837
(หน่่วย : ชั่่�วโมง)

หลัักสููตรเสริิมวิิชาชีีพ (ไม่่บัังคัับ)
ปีี 2560
ชาย
หญิิง
รวม

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

395
45

410
52

386.50
26.50

102
33

75
39

440

462

413

135

114
(หน่่วย : ชั่่�วโมง)

หลัักสููตรความปลอดภััย
ปีี 2560
ชาย
หญิิง
รวม

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

2,322.50
335.50

1,657
147

1,791.50
270.50

1,449.50
237.50

2,013
309

2,658

1,804

2,062

1,687

2,322

4. 	จำำ�นวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรมเฉลี่่�ย
ปีี 2560

(หน่่วย : ชั่่�วโมง/คน)

ปีี 2561

22
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ปีี 2562

15

ปีี 2563

14

ปีี 2564

10

10

ผลการดํําเนิินงานตามเป้้าหมาย ปีี 2564
เป้้าหมาย

ดััชนีีชี้้�วััด

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

ผลลััพธ์์

อััตราการจ้้างงานสํําเร็็จตามแผน

ไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 80

ร้้อยละ 80

ร้้อยละ 92

ร้้อยละ 83

สำำ�เร็็จตาม
เป้้าหมาย

อััตราการลาออกของพนัักงาน

ไม่่เกิิน
ร้้อยละ 4

ร้้อยละ 0.37

ร้้อยละ 0.18

ร้้อยละ 0.22

สำำ�เร็็จตาม
เป้้าหมาย

ผลการประเมิินผลความพึึงพอใจของ
พนัักงานที่่�มีีต่่อการทํํางาน

ไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 80

ร้้อยละ 75

ร้้อยละ 78

ร้้อยละ 72

ต่ำำ��กว่่า
เป้้าหมาย

จััดฝึึกอบรมตามแผนอบรมด้้านความ
ปลอดภััยของบริิษััทฯ

ร้้อยละ 100

ร้้อยละ 100

ร้้อยละ 100

ร้้อยละ 100

สำำ�เร็็จตาม
เป้้าหมาย

อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย ถืือเป็็นสิ่่ง� สํําคััญที่่สุุ� ดต่่อการดํําเนิิน
ธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ และผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย บริิษัทั ฯ จึึงกํําหนดนโยบาย
คุุณภาพสิ่่ง� แวดล้้อม อาชีีวอนามััย และความปลอดภััย พร้้อมเผยแพร่่
ไว้้บนเว็็บไซต์์ตามเว็็บลิิงก์์ https://www.ttwplc.com/storage/about/
policy/policy-environment.pdf โดยกํําหนดให้้พนัักงานและ
ผู้้�เกี่่ย� วข้้องมีีหน้้าที่่รั� บั ผิิดชอบทั้้ง� ต่่อตัวั เองและผู้้�เกี่่ย� วข้้องตามกฎหมาย
และมาตรฐานที่่�กํําหนด นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้นำำ�แนวทางตาม
มาตรฐานสากล ISO 14001 : 2015 มาใช้้ในการปฏิิบััติิงานด้้าน
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััยขององค์์กร

เป้้าหมายการดํําเนิินงาน ปีี 2564

จํํานวนครั้้ง� ของการบาดเจ็็บและ
เจ็็บป่่วยจากการ ทํํางาน (Injury
& Illness Free Operation)

ฝึึกซ้้อมทบทวนตามแผนฉุุกเฉิิน
อย่่างน้้อย ปีีละ

ครั้้�ง

ครั้้�ง

0

1
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กลยุุทธ์์ด้า้ นอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
1. สร้้างมาตรฐานด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
แก่่พนัักงานทุุกระดัับ
2. เพิ่่ม� ศัักยภาพและความตระหนัักเรื่่อ� งความปลอดภััย
ในการทํํางาน
3. 	ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อบังั คัับต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับพนัักงานอย่่างเคร่่งครััด

การดํําเนิินงานด้้านอาชีีวอนามััยและความ
ปลอดภััย
บริิษัทั ฯ แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการความปลอดภััยอาชีีวอนามััยและสภาพ
แวดล้้อมในการทํํางาน เพื่่�อทํําหน้้าที่่�พิิจารณานโยบาย แผนการ
ดํําเนิินงาน และแผนการฝึึกอบรมด้้านความปลอดภััยในการทํํางาน
เพื่่�อป้อ้ งกัันและลดการเกิิดอุุบััติเิ หตุุการประสบอัันตราย การเจ็็บป่่วย
หรืือการเกิิดเหตุุเดืือดร้้อนรํําคาญอัันเนื่่อ� งจากการทํํางาน หรืือความ
ไม่่ปลอดภััยในการทํํางาน รายงานและเสนอแนะมาตรการหรืือแนวทาง
ปรัับปรุุงแก้้ไขให้้ถููกต้้องตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับความปลอดภััย
ในการทํํางานและมาตรฐานความปลอดภััยในการทํํางานต่่อผู้้�บริิหาร
เพื่่�อความปลอดภััยในการทํํางานของพนัักงาน ผู้้�รับั เหมา และบุุคคล
ภายนอกที่่�เข้้ามาปฏิิบััติิงานหรืือเข้้ามาใช้้บริิการในบริิษััทฯ รวมถึึง
การทํําหน้้าที่สํํ่� ารวจการปฏิิบัติั งิ านด้้านความปลอดภััยในการทํํางาน
ตรวจสอบสถิิติกิ ารประสบอัันตราย วางระบบการรายงานสภาพการ
ทํํางานที่่�ไม่่ปลอดภััยให้้เป็็นหน้้าที่่�ของพนัักงานทุุกคนทุุกระดัับต้้อง
ปฏิิบััติิ
บริิษััทฯ ใช้้หลัักการด้้านความปลอดภััยเป็็นเกณฑ์์ให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องถืือ
ปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด นอกเหนืือจากการปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�
กํําหนด บริิษัทั ฯ ยัังได้้กํําหนดกรอบการดํําเนิินงานด้้านความปลอดภััย
อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทํํางานเป็็นบทบััญญััติิที่่�เป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษร ตลอดจนนํํามาตรฐานสากลมาปฏิิบััติิใช้้ในด้้าน
จรรยาบรรณของบริิษัทั ฯ ซึ่่ง� ได้้กํําหนดเป็็นบรรทััดฐานการดํําเนิินงาน
และกํําหนดแนวทางสู่่�ความเป็็นเลิิศในการดํําเนิินงานครอบคลุุม
หลัักปฏิิบััติิด้้านความปลอดภััย มีีสาระสํําคััญสรุุปไว้้ดัังนี้้�

1. ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
และสภาพแวดล้้อมในการทํํางาน
1.1	จััดทํําข้้อกํําหนดและมาตรฐานการทํํางานที่มี่� มี าตรการไม่่น้อ้ ยกว่่า
กฎหมายกํําหนดและมาตรฐานสากล ซึ่่ง� พนัักงานจะต้้องศึึกษา
และปฏิิบััติิตามกฎหมาย นโยบาย ข้้อกํําหนดมาตรฐานที่่�
เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด
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1.2 บริิหารจััดการความปลอดภััยเกี่่ย� วกัับการตรวจสอบกฎหมายใหม่่
และทบทวนสถานะกฎหมายเดิิม เพื่่�อปฏิิบััติิงานให้้สอดคล้้อง
กัับกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องต่่างๆ ทบทวนมาตรการควบคุุมดููแลงาน
ด้้านความปลอดภััย (ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ คู่่�มืือ) ทบทวนแผน
ฉุุกเฉิิ น ให้้ มีี ป ระสิิ ทธิิ ภาพสอดคล้้ อ งกัั บ การปฏิิ บัั ติิ ง านจริิ ง
ทบทวนและจััดทํําแผนงานความปลอดภััยประจํําปีี และจััดทํํา
รายงานด้้านความปลอดภััยส่่งหน่่วยงานราชการ
1.3 	ตรวจสอบด้้านความปลอดภััยและสภาพแวดล้้อมในการทํํางาน
อาทิิเช่่น ตรวจสอบเครื่่อ� งจัักร เครื่่อ� งมืือและระบบไฟฟ้้า ตรวจ
รัับรองความปลอดภััยของปั้้นจั่่
� น� (ตรวจสอบเครนโดยหน่่วยงาน
ภายนอก) ตรวจสอบสภาพความปลอดภััยของรถยนต์์ เครื่่อ� งจัักร
ชนิิดเคลื่่�อนที่่� รถยก รถบรรทุุกดิิน ขออนุุญาตทํํางานตาม
ลัักษณะงานที่่�กํําหนดไว้้ การตรวจสอบพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงาน ป้้าย
เครื่่�องหมาย สััญลัักษณ์์ด้้านความปลอดภััยต่่างๆ ตรวจสอบ
การซ่่อมบํํารุุง ระบบป้้องกัันการระงัับอััคคีีภัยั ตรวจสอบการจััดเก็็บ
การรัับวััตถุุไวไฟและสารเคมีี ตรวจวััดสภาพแวดล้้อมในการทํํางาน
ตรวจวััดความเข้้มของแสงสว่่างทั้้ง� กลางวัันและกลางคืืน ตรวจวััด
ความดัังของเสีียงและความร้้อนในพื้้น� ที่่ทํํ� างาน ตรวจวััดปริิมาณ
ฝุ่่�นและสารเคมีีในบรรยากาศ
1.4	จััดหาวััสดุุอุุปกรณ์์ด้้านความปลอดภััย เช่่น อุุปกรณ์์เตืือน
อัันตราย ป้้าย เครื่่อ� งหมาย การทาสีีและสััญลักั ษณ์์เตืือนอัันตราย
ต่่างๆ การจััดหาอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันอันต
ั รายส่่วนบุุคคล หมวกเซฟตี้้�
รองเท้้าเซฟตี้้� อุุปกรณ์์ป้้องกัันอัันตรายส่่วนบุุคคลอื่่�นๆ ตาม
ลัักษณะงานที่่�ขออนุุญาตทํํางานไว้้ การจััดหาอุุปกรณ์์แจ้้งเหตุุ
ฉุุกเฉิิน อุุปกรณ์์ระงัับเหตุุฉุุกเฉิิน และการสอบเทีียบอุุปกรณ์์
เครื่่�องวััดก๊๊าซต่่างๆ ในการทํํางาน
1.5 ควบคุุมและป้้องกัันความสููญเสีียในรููปแบบต่่างๆ ที่่�เกิิดจาก
อุุบััติเิ หตุุ อััคคีีภัยั การเจ็็บป่่วยจากการทํํางาน ทรััพย์์สินสููญ
ิ หาย
หรืือเสีียหาย การละเมิิดระบบรัักษาความปลอดภััย การทํํางาน
ไม่่ถููกวิิธีี และความผิิดพลาดต่่างๆ การจััดสภาพแวดล้้อม
การทํํางานให้้ปลอดภััย มีีอุุปกรณ์์ความปลอดภััยที่่�เหมาะสม
และเพีียงพอ รวมถึึงให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานมีีหน้้าที่่�รายงาน
อุุบััติิเหตุุและอุุบััติิการณ์์ต่่างๆ ตามขั้้�นตอนที่่�กํําหนดไว้้
1.6	ประชาสััมพัันธ์์และสื่่�อสารสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจและเผยแพร่่
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับนโยบาย กฎระเบีียบ ขั้้�นตอน วิิธีีปฏิิบััติิ และ
ข้้อควรระวัังด้้านความปลอดภััยแก่่พนัักงาน ผู้้�รัับจ้้าง และผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อนํําไปปฏิิบััติิได้้อย่่างถููกต้้อง
ไม่่ก่่อให้้เกิิดอัันตรายต่่อสุุขภาพ ทรััพย์์สิิน และสิ่่�งแวดล้้อม
1.7	ปฏิิบััติิงานใดที่่�ไม่่ปลอดภััยหรืือไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อกํําหนดและ
มาตรฐานความปลอดภััย ให้้หยุุดการปฏิิบััติิงานนั้้�นชั่่�วคราว
และแจ้้งผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้อง ผู้้�บัังคัับบััญชา และหน่่วยงานที่รั่� บั ผิิดชอบ
ทํําการแก้้ไขต่่อไป

2. การขออนุุญาตทํํางานที่่มีี� ความเสี่่�ยง
และการทํํางานของผู้้รั� ับเหมา
การขออนุุญาตทํํางานในเรื่่�องของความปลอดภััยนั้้�น เป็็นเรื่่�องของ
การขออนุุญาตทํํางานที่่มี� คี วามเสี่่ย� งสููง ซึ่่ง� จํําเป็็นต้อ้ งมีีการตรวจสอบ
ความพร้้อมของผู้้�ปฏิิบััติิงาน ความพร้้อมของอุุปกรณ์์ เครื่่�องมืือ
เครื่่�องจัักร รวมถึึงความพร้้อมของสภาพแวดล้้อมต่่างๆ ให้้แน่่ใจว่่า
มีีความพร้้อมและมีีความปลอดภััยเพีียงพอเสีียก่่อนจึึงจะได้้รัับ
อนุุญาต ให้้เริ่่ม� ทํํางานนั้้�นๆ ได้้ โดยกํําหนดประเภทของใบขออนุุญาต
ไว้้ดัังนี้้�
2.1 ใบขออนุุญาตทํํางานทั่่�วไป (General Entry Permit) สํําหรัับการ
เข้้าปฏิิบััติิงานทั่่�วไป เช่่น การทํําความสะอาด การทาสีี และ
หรืืองานอื่่�นๆ ที่่�ไม่่เกี่่ย� วข้้องกัับระบบ หรืือการปิิดระบบทุุกระบบ
ภายในโรงผลิิตน้ำำ��ประปาและการทํํางานของผู้้�รัับเหมา
2.2 ใบขออนุุญาตทํํางานที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดประกายไฟ (Hot Work Permit)
สํําหรัับการทํํางานที่่�ทํําให้้เกิิดประกายไฟ เช่่น งานเชื่่�อมไฟฟ้้า
งานเชื่่�อมแก๊๊ส และหรืืองานอื่่�นๆ ที่่�มีีประกายไฟหรืือเกิิดความ
ร้้อนภายในโรงผลิิตน้ำำ��ประปา

2.3 ใบขออนุุญาตทํํางานตััดระบบไฟฟ้้า (Shut Down Electrical
System Permit) สํําหรัับการทํํางานที่่�ต้้องตััดระบบไฟฟ้้าทั้้�งที่่�
เป็็นระบบไฟฟ้้าแรงสููงและระบบไฟฟ้้าแรงต่ำำ��ภายในโรงผลิิต
น้ำำ��ประปา
2.4 ใบขออนุุญาตทํํางานการขุุดเจาะ (Excavation Permit) สํําหรัับ
การทํํางานที่่�ต้้องการขุุดเจาะ โดยใช้้อุุปกรณ์์การขุุดเจาะ เช่่น
จอบ เสีียมและเครื่่�องจัักรหนััก เช่่น รถขุุด หรืือเครื่่�องเจาะ
ภายในโรงผลิิตน้ำำ��ประปา
2.5 ใบขออนุุญาตทํํางานตััดแยกระบบ (Mechanical Isolation
Permit) สํําหรัับการทํํางานที่่ต้� อ้ งตััดระบบท่่อที่่มี� แี รงดัันรวมถึึง
การทดสอบ การเดิินระบบ และแรงดัันต่่างๆ ภายในโรงผลิิต
น้ำำ��ประปาทั้้�งที่่�เป็็นระบบน้ำำ�� ลม และสารเคมีี
2.6 ใบขออนุุญาตเข้้าทํํางานในที่่�อัับอากาศ (Confined Space
Entry Permit) สํําหรัับการทํํางานที่่ต้� อ้ งเข้้าไปในสถานที่่อั� บั อากาศ
(ตามกฎกระทรวง กํําหนดมาตรฐานในการบริิหารและการจััดการ
ด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการ
ทํํางานในที่่�อัับอากาศ พ.ศ. 2547) ภายในโรงผลิิตน้ำำ��ประปา

3. การประเมิินความเสี่่ย� งและการสืืบสวนเหตุุการณ์์
บริิษัทั ฯ มีีความตระหนัักต่่อความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดจากการปฏิิบัติั งิ านว่่าสามารถเกิิดขึ้้น� ได้้ตลอดเวลา หากไม่่มีรี ะบบบริิหารจััดการและการประเมิิน
ความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ��เสมอ บริิษััทฯ ได้้ประเมิินความเสี่่�ยงด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยไว้้ 2 ประเภท ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงจากสารเคมีี
รั่่�วไหล เช่่น คลอรีีน และความเสี่่�ยงจากอุุบััติิเหตุุในการทํํางาน ซึ่่�งได้้กํําหนดแนวทางการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงดัังกล่่าวไว้้ดัังนี้้�
ความเสี่่�ยงด้้านอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััย

สารเคมีรั่วไหล (คลอรีน)
อุบัติเหตุในการทำ�งาน

มาตรการลดความเสี่่�ยง

•
•
•
•
•

ปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนแผนการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
ฝึกอบรมวิธีการทํางาน
ฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินจากอุบัติเหตุจากการทํางานตามแผนการปฏิบัติงาน
ประเมินความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
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5.2	กิิจกรรมเจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััย (Safety Man)

4. การบริิการด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
คุุณภาพชีีวิิตและความปลอดภััยของพนัักงานเป็็นสิ่่�งที่่�บริิษััทฯ ให้้
ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�ง จึึงได้้จััดให้้มีีการบริิการด้้านอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััย อาทิิเช่่น การตรวจสุุขภาพประจํําปีี การประกััน
สุุขภาพ การประกัันชีีวิิต การประกัันภััยโรค COVID-19 การจััดให้้
มีีอุุปกรณ์์ปฐมพยาบาลเบื้้�องต้้น การติิดป้้ายเตืือนอัันตราย รวมถึึง
กํําหนดวิิธีีการปฏิิบััติิงานและกํํากัับดููแลอย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อให้้
พนัักงานมีีความปลอดภััยทั้้�งด้้านชีีวิิตและทรััพย์์สิิน รวมถึึงการมีี
สุุขภาพกายสุุขภาพใจที่่ดี� ีในการปฏิิบัติั งิ านอย่่างมีีความสุุข ส่่งผลให้้
พนัักงานมีีขวััญกํําลัังใจในการปฏิิบััติิงานด้้วยความรัักและความ
ผููกพัันต่่อองค์์กร

5. การมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานด้้านอาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััย
การมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานถืือเป็็นยุุทธศาสตร์์สํําคััญ ในการสร้้าง
ความมั่่�นใจและความน่่าเชื่่�อถืือต่่อองค์์กร โดยส่่งผลให้้การทำำ�งาน
บรรลุุเป้้ า หมายที่่� กำำ� หนดไว้้ คืือ การบาดเจ็็บและการเจ็็บป่่วย
จากการทํํางาน “เป็็นศููนย์์” (Injury & Illness Free Operation) โดย
สร้้างระบบที่่เ� อื้้อต่
� อ่ การเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมในกิิจกรรมด้้านความปลอดภััย
ของพนัักงานทุุกคนทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยกำำ�หนดกิิจกรรมการ
มีีส่ว่ นร่่วมของพนัักงานด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยไว้้ดังั นี้้�
5.1	กิิจกรรมค้้นหาสภาพแวดล้้อม สภาพการณ์์ และพฤติิกรรมที่่�
ไม่่ปลอดภััยของพนัักงาน
ตรวจวััดสภาพแวดล้้อมในการทํํางานด้้านกายภาพ ได้้แก่่ แสงสว่่าง
ความร้้อน และเสีียง รวมถึึงอัันตรายจากสารเคมีี ได้้แก่่ ไอระเหย
ของสารเคมีีในพื้้�นที่่�ทํํางาน และอัันตรายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ได้้แก่่
ไอเสีียจากเครื่่อ� งกํําเนิิดไฟฟ้้า และน้ำำ��ทิ้้ง� จากห้้องน้ำำ�� เป็็นต้น้ ซึ่่ง� ค่่าที่่�
ตรวจวััดได้้จะต้้องไม่่เกิินมาตรฐานของกระทรวงอุุตสาหกรรม
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มอบหมายให้้พนัักงานระดัับปฏิิบัติั กิ ารทุุกคนทํําหน้้าที่่เ� ป็็น “Safety
Man” ซึ่่�งจะปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นเจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััย 1 คน ต่่อ
1 สััปดาห์์ โดยมีีวัตถุุป
ั ระสงค์์เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความตระหนัักและมีี
ส่่วนร่่วมในการดููแลด้้านความปลอดภััย โดยการทํําหน้้าที่่ค้� น้ หาและ
ชี้้�บ่่งสภาพการณ์์และพฤติิกรรมการทํํางานที่่�ไม่่มีีความปลอดภััย
ประเมิินความเสี่่�ยง คิิดวิิธีีป้้องกัันและควบคุุมอัันตรายเสนอต่่อ
คณะกรรมการความปลอดภััยอาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการ
ทํํางานและผู้้�บริิหารระดัับสููง เพื่่�อนํํามติิที่่�ประชุุมมากํําหนดเป็็น
แนวทางในการปฏิิบัติั งิ านด้้านความปลอดภััยต่่อไป กิิจกรรมดัังกล่่าว
มุ่่�งเน้้นการสร้้างภาวะผู้้�นํําด้้านความปลอดภััยของผู้้�บริิหาร (Safety
Role Model) เพื่่�อสื่่�อสารนโยบายหรืือกิิจกรรมด้้านความปลอดภััย
ที่่�สํําคััญการรัับฟัังประเด็็นหรืือข้้อเสนอแนะด้้านความปลอดภััยและ
การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�ปฏิิบััติิงานในกิิจกรรมด้้านความปลอดภััย
5.3	กิิจกรรมสัันทนาการ
ส่่งเสริิมวััฒนธรรมองค์์กร ทััศนคติิ ความเชื่่อ� และค่่านิิยมการทํํางาน
ที่่�ถููกต้้องชััดเจนปราศจากความเครีียดจากการทํํางาน อาทิิเช่่น
การส่่งเสริิมการออกกํําลัังกาย และปรัับปรุุงสถานที่ทํํ่� างานให้้เอื้้อต่
� อ่
การออกกํําลัังกายของพนัักงาน การปรัับปรุุงห้้องพัักผ่่อน เพื่่�อให้้
พนัักงานใช้้ผ่อน
่ คลายระหว่่างการปฏิิบัติั งิ าน โดยมีีวัตถุุป
ั ระสงค์์เพื่่�อ
ให้้พนัักงานทุุกคนทํํางานร่่วมกัันอย่่างมีีความสุุขและเกิิดความรััก
ความผููกพัันต่่อองค์์กร

6. การฝึึกอบรมด้้านอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััย
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสํําคััญของการส่่งเสริิมความรู้้�ความเข้้าใจ
ด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยของพนัักงานและผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
จึึงได้้จัดั ให้้มีกี ารฝึึกอบรมด้้านความปลอดภััยอย่่างสม่ำำ�� เสมอ อาทิิเช่่น
การปฐมนิิเทศด้้านความปลอดภััยให้้กัับพนัักงานใหม่่หรืือพนัักงาน
ที่่�ต้้องเปลี่่�ยนสถานที่่�ทํํางานและหน้้าที่่�การทํํางานใหม่่ รวมถึึงการ
ฝึึกอบรมและฝึึกซ้้อมการป้้องกัันและระงัับเหตุุฉุุกเฉิินต่่างๆ

นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้จััดทํําแผนการฝึึกอบรมด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยเป็็นประจํําทุุกปีี ในปีี 2564 มีีหลัักสููตรการฝึึกอบรมไว้้
ดัังนี้้�
หลัักสููตร

ผู้้�เข้้าอบรม
(คน)

สััดส่่วนเมื่่�อเทีียบกัับ
จำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมด
(ร้้อยละ)

1. ความปลอดภััยการทำำ�งานเกี่่�ยวกัับรถยก

17

5.18

2. การอนุุรัักษ์์พลัังงาน : การประหยััดพลัังงานในระบบปรัับอากาศ

30

9.15

3. การอนุุรัักษ์์พลัังงาน : เทคนิิคการประหยััดพลัังงานในอาคาร

30

9.15

4. การอบรมและฝึึกซ้้อมระงัับเหตุุคลอรีีนรั่่�วด้้วยอุุปกรณ์์ KIT-B
และการบำำ�รุุงรัักษาระบบคลอรีีน

44

13.41

5. การอบรมดัับเพลิิงขั้้�นต้้นและการฝึึกซ้้อมดัับเพลิิงและฝึึกซ้้อม
อพยพหนีีไฟ

266

81.10

โดยมีีหลัักสููตรฝึึกอบรม จํํานวน 5 หลัักสููตร และชั่่�วโมงการฝึึกอบรมด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย ปีี 2564 จํํานวน 2,322 ชั่่่�วโมง
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีี 2563 เพิ่่�มขึ้้�น 635 ชั่่�วโมง หรืือร้้อยละ 38

7. การดููแลพนัักงานด้้านอาชีีวอนามััย และความปลอดภััย
เนื่่อ� งจากความปลอดภััยในการปฏิิบัติั งิ านและการดููแลสุุขภาพอนามััยของพนัักงานเป็็นสิ่่ง� ที่สำ่� ำ�คัญั บริิษัทั ฯ จึึงจััดให้้มีบี ริิการและดููแลพนัักงาน
ด้้านอาชีีวอามััยและความปลอดภััยเป็็นประจํําทุุกปีีอย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิเช่่น การฝึึกอบรมด้้านความปลอดภััยและการตรวจสุุขภาพประจํําปีี
เป็็นต้้น
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สถิิติกิ ารเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ
1. 	พนัักงาน

2. ผู้้�รัับเหมา

สถิิติิการเกิิดอุุบััติิเหตุุ

สถิิติิการเกิิดอุุบััติิเหตุุ

1

(ครั้ง)

1.0

1

(ครั้ง)

1.0

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

0

ป 2560

0

0

0

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

อััตราความถี่่�ของการเกิิดอุุบัติั ิเหตุุ

1.08

1.0

0

0

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

1.0
0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

ป 2560

0

1.2

0.8

0.0

0

ครั้ง/200,000 ชั่วโมงตอคน

1.12

0.2

0

อััตราความถี่่�ของการเกิิดอุุบััติิเหตุุ

ครั้ง/200,000 ชั่วโมงตอคน

1.2

0

0

0

0

ป 2561

ป 2562

ป 2563

0.2
ป 2564

อััตราความรุุนแรงของการเกิิดอุุบัติั ิเหตุุ

0.0

0

0

0

0

0

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

อััตราความรุุนแรงของการเกิิดอุุบััติิเหตุุ

ราย/200,000 ชั่วโมงตอคน

ราย/200,000 ชั่วโมงตอคน

8000

8000

7000

6,747

6,505

7000

6000

6000

5000

5000

4000

4000

3000

3000

2000

2000

1000

1000

0

0
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0

0

0

0

0

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

ผลการดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมาย ปีี 2564
เป้้าหมาย

จํํานวนครั้้�งของการบาดเจ็็บและเจ็็บป่่วย
จากการทํํางาน (Injury & Illness Free
Operation)
ฝึึกซ้้อมทบทวนตามแผนฉุุกเฉิิน

ดััชนีีชี้้�วััด

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

ผลลััพธ์์

เป็็น 0

0 ครั้้�ง

0 ครั้้�ง

1 ครั้้�ง

สููงกว่่า
เป้้าหมาย

อย่่างน้้อยปีีละ
1 ครั้้�ง

1 ครั้้�ง

1 ครั้้�ง

1 ครั้้�ง

สำำ�เร็็จตาม
เป้้าหมาย

การดููแลสัังคมและชุุมชน
บริิษััทฯ กัับ ชุุมชน

การบริิหารจััดการ

บริิษััทฯ เชื่่�อว่่าสัังคมและชุุมชนที่่�เข้้มแข็็งเป็็นรากฐานสำำ�คััญในการ
พััฒนาประเทศให้้เจริิญก้้าวหน้้าและก้้าวทัันกัับการเปลี่่�ยนแปลง
บริิษััทฯ จึึงมุ่่�งสร้้างสรรค์์ความเจริิญอย่่างยั่่�งยืืนในทุุกภููมิิภาคและ
ทุุกชุุมชนที่เ่� ข้้าไปดำำ�เนิินงาน โดยมุ่่�งเน้้นการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ และ
สัังคมอย่่างยั่่�งยืืน

1. คณะกรรมการพััฒนาความยั่่ง� ยืืน ประกอบด้้วย กรรมการผู้้�จัดั การ
และผู้้�บริิหารระดัับสููง ทำำ�หน้้าที่่กำ� �ำ หนดนโยบายและแนวทางการ
ดำำ�เนิินงานการพััฒนาความยั่่�งยืืนด้้านสัังคม ให้้คำ�ปรึึ
ำ กษาและ
ข้้อเสนอแนะแก่่คณะทำำ�งานพััฒนาความยั่่ง� ยืืน

“ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม” เป็็นเจตนารมณ์์ที่่�บริิษััทฯ ยึึดถืือเป็็น
แนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจมาอย่่างยาวนาน บริิษััทฯ ทุ่่�มเทเพื่่�อสร้้าง
ธุุรกิิจให้้เติิบโตควบคู่่ไ� ปกัับการพััฒนาสัังคมและยกระดัับคุุณภาพชีีวิติ
โดยให้้ความสำำ�คัญกั
ั บั การจััดการกัับปััญหาที่ส่่� ง่ ผลกระทบต่่อการดำำ�รง
ชีีวิิตและคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�คน เพื่่�อเสริิมสร้้างความแข็็งแรงทาง
เศรษฐกิิจและลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางสัังคม
บริิษัทั ฯ ประกอบกิิจการผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��ประปาให้้กับั กปภ. โดย
การนํําน้ำำ��ดิิบจากแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิมาใช้้ในการผลิิตน้ำำ��ประปา ซึ่่�ง
“น้ำำ�� ” เป็็นทรัพั ยากรธรรมชาติิที่อ่� าจมีีความขาดแคลนและส่่งผลกระทบ
ต่่อการใช้้น้ำำ��ของชุุมชนในอนาคต เพื่่�อแสดงออกถึึงความรัับผิิดชอบ
ต่่อสังั คมและอนุุรัักษ์์สิ่่ง� แวดล้้อมควบคู่่�กับั การดํําเนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
บริิษััทฯ จึึงได้้จััดทำำ�กิิจกรรมด้้านการดููแลสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
ร่่วมกัับชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสานสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับชุุมชนรอบข้้าง
เปรีียบเสมืือนเพื่่�อนบ้้านที่่�ดีี

2. คณะทำำ�งานพััฒนาความยั่่�งยืืน ประกอบด้้วย ผู้้�จััดการส่่วนและ
ผู้้�จััดการแผนกจากหลากหลายหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทำำ�หน้้าที่่�
ตอบสนองนโยบายและแนวทางการดำำ�เนิินงานการพััฒนาความ
ยั่่ง� ยืืน รวมถึึงนำำ�เสนอผลการดำำ�เนิินงานการพััฒนาความยั่่ง� ยืืน
ต่่อคณะกรรมการพััฒนาความยั่่�งยืืน
3. หน่่วยงานพััฒนาความยั่่ง� ยืืน ดำำ�เนิินกิจิ กรรมเสริิมสร้้างศัักยภาพ
ของชุุมชนโดยรอบสถานประกอบการของบริิษัทั ฯ ให้้มีคุุณ
ี ภาพ
ชีีวิิตที่่�ดีีและพึ่่�งพาตนเองได้้อย่่างยั่่�งยืืน โดยทำำ�งานร่่วมกัับ
คณะทำำ�งานพััฒนาความยั่่�งยืืน

เป้้าหมายการดํําเนิินงาน ปีี 2564
1.	พััฒนาชุุมชนให้้สามารถแก้้ปัญั หาและพึ่่ง� พาตนเองได้้อย่า่ งยั่่ง� ยืืน
2.	คุุณภาพชีีวิติ ของชุุมชนดีีขึ้้น�
3.	จํํานวนครั้้ง� ที่่ชุุ� มชนร้้องเรีียนจากผลกระทบที่่ไ� ด้้รับั จากการดํําเนิิน
ธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ 0 ครั้้ง�
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แนวทางการดํําเนิินงาน

2.	คุุณภาพชีีวิิตที่่ดีี� ของคนในชุุมชน

บริิษัทั ฯ มุ่่�งมั่่�นในการเป็็นองค์์กรที่่ขั� บั เคลื่่อน
� เศรษฐกิิจและโครงสร้้าง
พื้้น� ฐานของประเทศให้้เจริิญก้า้ วหน้้าทััดเทีียมอารยประเทศผ่่านการ
สร้้างระบบสาธารณููปโภคที่่�มีีคุุณภาพตามมาตรฐานสากลควบคู่่�กัับ
การรัับผิิดชอบต่่อสังั คมและดููแลสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างสมดุุล บริิษัทั ฯ ให้้
ความสํําคััญกัับชุุมชนบริิเวณรอบโรงผลิิตน้ำำ��ประปา โดยสนัับสนุุน
และพััฒนาโครงการต่่างๆ ครอบคลุุมด้้านการศึึกษา การสร้้างอาชีีพ
สุุขอนามััยที่่�ดีี ตลอดจนการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่่��อพััฒนา
คุุณภาพชีีวิติ ที่ดี่� ขี องคนในชุุมชน โดยดํําเนิินงานด้้านสัังคมใน 3 มิิติิ
ดัังนี้้�

บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญั ในการส่่งเสริิมและพััฒนาการดำำ�เนิินชีวิี ติ ของ
ชุุมชนและสัังคมให้้สามารถตอบสนองความต้้องการขั้้�นพื้้�นฐาน
มีีสุุขภาพพลานามััยที่่แ� ข็็งแรง และยกระดัับฐานะความเป็็นอยู่ที่่� ดี่� ขึ้้ี น�
นอกจากนี้้� ยัังมุ่่�งเน้้นการเสริิมสร้้างความเจริิญทางเศรษฐกิิจและ
สัังคมให้้แก่่ท้อ้ งถิ่่น� โดยนำำ�ภููมิปัิ ญญ
ั าท้้องถิ่่น� มาใช้้ในการสร้้างสรรค์์
คุุณค่่าของสิินค้า้ และบริิการท้้องถิ่่น� เพื่่�อสร้้างอาชีีพและรายได้้ เพื่่�อ
ให้้ชุุมชนสามารถพึ่่�งพาตนเองได้้อย่่างยั่่�งยืืน

การอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม หมายถึึง การใช้้
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างชาญฉลาด โดยใช้้ปริมิ าณ
น้้อยเพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด ซึ่่�งคำำ�นึึงถึึงระยะเวลาในการใช้้ให้้
ยาวนานและก่่อให้้เกิิดผลเสีียหายต่่อสิ่่�งแวดล้้อมน้้อยที่่�สุุด รวมทั้้�ง
ต้้องมีีการกระจายการใช้้ทรัพั ยากรธรรมชาติิอย่า่ งทั่่ว� ถึึง อย่่างไรก็็ตาม
ในสภาพปััจจุุบัันทรัพั ยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อมมีีความเสื่่อ� มโทรม
มากขึ้้�นดัังนั้้�นการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมจึึงมีี
ความหมายรวมไปถึึงการพััฒนาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมด้้วย

คุณภาพช�ว�ตที่ดี
ของคนในชุมชน

คุณภาพนํ้า
คุณภาพช�ว�ต
พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

อนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
ดูแลสิ่งแวดลอม

การดำำ�เนิินงาน ปีี 2564
1. 	พััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
การพััฒนาศัักยภาพของชุุมชน คืือ การช่่วยให้้ชุุมชนพััฒนาศัักยภาพ
ของตนเอง (Community Empowerment) โดยการเชื่่อ� มโยงระหว่่าง
“คน ความรู้้� ทรััพยากร” จนเกิิดความสััมพัันธ์์ที่่�ประกอบไปด้้วย
“การเรีียนรู้้� การจััดการ และการพััฒนา” โดยมีีหลัักการตั้้ง� อยู่่บ� นพื้้น� ฐาน
การให้้การศึึกษาแก่่ประชาชนเพื่่�อพัฒ
ั นาความรู้้� ความคิิดให้้มีศัี กั ยภาพ
และสามารถพึ่่ง� ตนเองได้้หรืือช่่วยตนเองได้้ในทุุกด้้าน ดัังนั้้น� การพััฒนา
ชุุมชนจึึงเป็็นการพััฒนาศัักยภาพของมนุุษย์์ให้้ครบถ้้วนถึึงความพร้้อม
ในทุุกด้้าน เพื่่�อที่จ่� ะสามารถจััดการกัับปััญหาและความต้้องการต่่างๆ
ของตนเองได้้ เพื่่�อทำำ�งานร่่วมกัันกับั ชุุมชนและหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
ในการที่่�นำำ�พาไปสู่่�เป้้าหมายสููงสุุดของการพััฒนาชุุมชนด้้วยการที่่�
คนในชุุมชนมีีความสุุข มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี ชุุมชนเกิิดความเข้้มแข็็ง
และยั่่�งยืืน
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3. อนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิและดููแลสิ่่�งแวดล้้อม
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โครงการที่่�บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั (Priority)
1. โครงการสนัับสนุุนด้้านการศึึกษา
บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญั ในการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้� และการพััฒนาทัักษะ
ความรู้้�ความสามารถ รวมถึึงการมีีส่ว่ นร่่วมในการลดความเหลื่่อ� มล้ำำ��
ด้้านการศึึกษาของสัังคมไทย บริิษััทฯ จึึงมุ่่�งเน้้นให้้ความสำำ�คััญต่่อ
การดำำ�เนิินงานสนัับสนุุนด้้านการศึึกษาที่จ่� ะสามารถช่่วยลดผลกระทบ
ดัังกล่่าว เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการบรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
เรื่่อ� งการแก้้ไขปััญหาและผลกระทบจากการศึึกษาที่เ่� ท่่าเทีียม (Quality
Education) : SDG4 ขององค์์การสหประชาติิ บริิษััทฯ จึึงได้้จััดทำำ�
โครงการสนัับสนุุนด้้านการศึึกษา อาทิิเช่่น การมอบทุุนการศึึกษา
แก่่นักั เรีียนในพื้้น� ที่บ่� ริิการ สนัับสนุุนทุุนวิิจัยั แก่่นักั ศึึกษามหาวิิทยาลััย
ต่่างๆ การถ่่ายทอดความรู้้�และประสบการณ์์ทางธุุรกิิจ การสร้้างระบบ
สาธารณููปโภคที่่ดี� ี การปรัับปรุุงภููมิิทัศั น์์และสิ่่ง� แวดล้้อม และการปรัับปรุุง
อาคารเรีียน รวมถึึงการสนัับสนุุนสื่่�อการเรีียนการสอนให้้ทัันสมััย
เพื่่�อให้้โรงเรีียนและสถาบัันการศึึกษาในพื้้น� ที่บ่� ริิการที่ด้่� อ้ ยโอกาสและ
ขาดแคลนงบประมาณสามารถพึ่่ง� พาตััวเองได้้และเพิ่่ม� ขีีดความสามารถ
ของโรงเรีียนและสถาบัันการศึึกษาด้้านการพััฒนาสมรรถนะทรััพยากร
มนุุษย์์ รวมถึึงการปรัับตััวจากการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมอย่่างรวดเร็็ว
เพื่่�อรับั มืือกัับความเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ โดยเฉพาะการเตรีียมความพร้้อม
แก่่เยาวชนให้้เติิบโตอย่่างมีีคุุณภาพและมีีศัักยภาพกลายเป็็นผู้้�ใหญ่่
ที่่มี� คุุณ
ี ภาพที่่จ� ะนำำ�พาประเทศไปสู่่ค� วามเจริิญก้า้ วหน้้าทางเศรษฐกิิจ
ในระยะยาว
		

ผลลััพธ์์ต่่อธุุรกิิจ
• เสริมสร้างความสัมพันธท์ ดี่ แี ละความร่วมมือระหว่างบริษทั ฯ กับ
ชุุมชนด้้านการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา
• ความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
• บุตรหลานพนักงานได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา
ผลลััพธ์์ต่่อสัังคม / สิ่่�งแวดล้้อม
• โรงเรียนในพื้นทีบ่ ริการได้รบั ทุนการศกึ ษา จ�ำนวน 23 โรงเรียน
• นักเรียนได้รับทุนการศึกษา จ�ำนวน 345 ทุน
• ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัดได้รับทุนอาหารกลางวัน
จำำ�นวน 3 แห่่ง
• มหาวิทยาลัยได้รบั การสนับสนุนทุนวิจยั จ�ำนวน 1 มหาวิทยาลัย
• โรงเรียนในพื้นทีบ่ ริการได้รบั การปรับปรงุ อาคารเรียนและภมู ทิ ศั น์
จำำ�นวน 1 โรงเรีียน

2. โครงการสนัับสนุุนน้ำำ��ดื่่�มสะอาด
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของระบบสาธารณููปโภคที่่�ดีีแก่่
ชุุมชน เนื่่อ� งจากปััจจุุบัันโรงเรีียนและชุุมชนในพื้้น� ที่บ่� ริิการยัังประสบ
ปััญหาการขาดแคลนน้ำำ�� สะอาดทั้้�งอุุปโภคและบริิโภค บริิษัทั ฯ จึึงมุ่่�งเน้้น
ให้้ความสำำ�คัญต่
ั อ่ การดำำ�เนิินงานสนัับสนุุนน้ำำ��ดื่่ม� สะอาดที่่จ� ะสามารถ
ช่่วยลดผลกระทบดัังกล่่าว เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการบรรลุุเป้้าหมาย
การพััฒนาที่ยั่่่� ง� ยืืนเรื่่อ� งการแก้้ไขปััญหาและผลกระทบจากการจััดการ
น้ำำ��และสุุขาภิิบาล (Clean Water and Sanitation) : SDG6 ของ
องค์์การสหประชาติิ บริิษััทฯ จึึงได้้จััดทำำ�โครงการสนัับสนุุนน้ำำ��ดื่่�ม
สะอาด อาทิิเช่่น การผลิิตน้ำ�ดื่่
ำ� ม� บรรจุุขวดด้้วยระบบการผลิิต “น้ำำ�ดื่่
� ม�
RO” หรืือ “ระบบกรอง Reverse Osmosis” ซึ่่�งได้้รัับการรัับรอง
มาตรฐานการผลิิตและผลิิตภัณั ฑ์์โดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ตั้้�งแต่่ปีี 2551 จนถึึงปััจจุุบััน เพื่่�อให้้การสนัับสนุุนแก่่
กิิจกรรมที่่�เป็็นสาธารณประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียหรืือชุุมชน
ในพื้้น� ที่บ่� ริิการ นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้ทำำ�การติิดตั้้ง� ระบบกรองน้ำำ��ดื่่ม�
แก่่โรงเรีียนในพื้้�นที่่�บริิการที่่�มีีความขาดแคลนน้ำำ��สะอาดในการ
อุุปโภคและบริิโภค นอกจากจะช่่วยให้้นัักเรีียนและบุุคลากรภายใน
โรงเรีียนได้้มีีน้ำำ��ดื่่�มสะอาดสำำ�หรัับอุุปโภคและบริิโภคและลดรายจ่่าย
จากการซื้้�อน้ำำ��มาใช้้แล้้ว ยัังสามารถให้้บริิการแก่่ชาวบ้้านในชุุมชน
ใกล้้เคีียงได้้อีกี ด้้วย รวมถึึงการสนัับสนุุนน้ำำ��ประปาแก่่ชุุมชนในพื้้น� ที่่�
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาที่่�ได้้รัับความเดืือดร้้อนขาดแคลนน้ำำ��อุุปโภคและ
บริิโภคในช่่วงสถานการณ์์ภััยแล้้ง
ผลลััพธ์์ต่่อธุุรกิิจ
• เสริมสร้างความสัมพันธท์ ดี่ แี ละความร่วมมือระหว่างบริษทั ฯ กับ
ชุุมชนด้้านการส่่งเสริิมระบบสาธารณููปโภคและสุุขอนามััยที่่�ดีี
• ภาพลักษณ์ที่ดีในการด�ำเนินธุรกิจน�้ำประปา
• จ�ำนวนครั้งที่ชุมชนร้องเรียนจากผลกระทบที่ ได้รับจากการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ เป็็น 0
ผลลััพธ์์ต่่อสัังคม / สิ่่�งแวดล้้อม
• โรงเรียนในพื้นทีบ่ ริการที่ได้รบั การสนับสนุนการติดตัง้ ระบบกรอง
น้ำำ��ดื่่�ม จำำ�นวน 1 โรงเรีียน
• ชุมชนได้รบั การสนับสนุนน�้ำดมื่ บรรจขุ วด จ�ำนวน 445,888 ขวด
• ชุมชนมีรายได้จากการรับจ้างผลิตน�้ำดื่มบรรจุขวด จ�ำนวน
272,800 บาท
• ชุมชนได้รับการสนับสนุนน�้ำประปา จ�ำนวน 1 ชุมชน
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ทรััพยากรจากการใช้้ซ้ำำ��และการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ช่่วยสร้้างคุุณค่่า
ต่่อสัังคมในระยะยาว บริิษััทฯ จึึงได้้จััดทำำ�โครงการด้้านเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน อาทิิเช่่น
3.1 การท�ำปุ๋ยหมักจากตะกอนผสมกับขยะสดหรือเศษอาหาร ซึ่ง
เป็็ น ผลงานวิิ จัั ย ที่่� อาศัั ย ความร่่ ว มมืือระหว่่ า งบริิ ษัั ท ฯ กัั บ
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ และโครงการศึึกษาวิิจััยและพััฒนา
สิ่่�งแวดล้้อมแหลมผัักเบี้้�ย อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ ของ
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� 9 เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมจััดการขยะตั้้�งแต่่ต้้นทาง ซึ่่�งเป็็นปััจจััยหนึ่่�งในการ
ขัับเคลื่่อน
� เศรษฐกิิจหมุุนเวีียนให้้เกิิดขึ้้น� จริิง นั่่นคืือ
� การรวบรวม
และจััดการของเสีียอย่่างถููกต้้องและมีีประสิิทธิภิ าพ เพื่่�อนำำ�ขยะ
กลัับเข้้าสู่่ก� ระบวนการรีีไซเคิิลให้้มากที่สุุ่� ด มีีขั้้นตอน
� การแยกขยะ
ที่่มี� คุุณ
ี ภาพ และลดปริิมาณขยะปนเปื้้อน
� ให้้เหลืือน้้อยที่สุุ่� ด และ
สร้้างความร่่วมมืือในชุุมชนตามแนวทาง “บวร” ได้้แก่่ บ้้าน วััด
โรงเรีียน ด้้วยการจััดการขยะอย่่างถููกต้้องตั้้ง� แต่่ต้นท
้ างเชื่่อ� มโยง
กัับการบริิหารจััดการของเสีียภายในองค์์กร
3.2 การผลิตกระเบื้องดินเผาจากตะกอนผสมกับดินเหนียว ซึ่งเป็น
ผลงานวิิจัยั ที่อ่� าศััยความร่่วมมืือระหว่่างบริิษัทั ฯ กัับศููนย์์ความเป็็น
เลิิศด้้านการจััดการสารและของเสีียอัันตราย (ศสอ.) โดยเป็็น
อีีกแนวทางหนึ่่ง� ในการบริิหารจััดการของเสีียภายในองค์์กร เพื่่�อ
บริิหารจััดการของเสีียให้้เกิิดประโยชน์์ ในเชิิงธุุรกิิจและสัังคม
บริิษััทฯ เชื่่�อว่่าการจััดการของเสีียจะประสบความสำำ�เร็็จได้้นั้้�น
ต้้ อ งอาศัั ย ความเปลี่่� ย นแปลงทั้้� ง ด้้ า นพฤติิ กรรมและระบบ
การบริิหารจััดการ โดยนำำ�กระเบื้้�องดิินเผาที่่�ได้้จากงานวิิจััยมา
ใช้้ประโยชน์์ อาทิิเช่่น การตกแต่่งสถานที่่�และปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์
ให้้กับั โรงผลิิตน้ำำ��ประปาของบริิษัทั ฯ และการตกแต่่งอาคารเรีียน
ให้้กัับโรงเรีียนที่่�มีีความขาดแคลนในพื้้�นที่่�บริิการ

3. โครงการด้้านเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
จากปััญหาขยะที่ส่่� ง่ ผลกระทบเพิ่่�มสููงขึ้้น� และการขาดแคลนทรััพยากร
ของโลก บริิ ษัั ท ฯ จึึงให้้ ค วามสำำ�คัั ญกัั บ การนำำ� หลัั ก เศรษฐกิิ จ
หมุุนเวีียนมาเป็็นหนึ่่�งในกลยุุทธ์์ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ
องค์์กร รวมถึึงเป็็นแนวทางสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคมและ
ชุุมชน เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการบรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
เรื่่�องการบริิโภคและการผลิิตที่่�ยั่่�งยืืน (Responsible Consumption
and Production) : SDG12 ขององค์์การสหประชาติิ บริิษัทั ฯ เชื่่อว่
� า่
การใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่าสููงสุุดตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
เป็็นการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ลดการเกิิดของ
เสีียโดยไม่่จำำ�เป็็น รวมถึึงมีีส่่วนช่่วยให้้ลดปััญหาการขาดแคลน
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ผลลััพธ์์ต่่อธุุรกิิจ
• พนักงานเกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการคัดแยกและการทิง้
ขยะให้้ถููกต้้องเพิ่่ม� มากขึ้้น�
• ปริมาณปุ๋ยหมักแบบเข้มข้นจากขยะทีเ่ ป็นเศษอาหาร จ�ำนวน 0.70
กิิโลกรััมต่่อวันั
• จํานวนข้อร้องเรียนประเด็นสิง่ แวดล้อมจากภายนอก เป็น 0
• ปริมาณขยะสดที่เป็นเศษอาหารของส�ำนักงานใหญ่บริษัทฯ
ลดลง จำำ�นวน 2.90 กิิโลกรััมต่่อวััน
ผลลััพธ์์ต่่อสัังคม / สิ่่�งแวดล้้อม
• โรงเรียนในพื้นที่บริการที่ได้รับการสนับสนุนกระเบื้องดินเผา
ตกแต่่งอาคารเรีียน จำำ�นวน 2 โรงเรีียน
• โรงเรียนในพื้นทีบ่ ริการที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการ
ปุ๋๋�ยหมัักจากตะกอน จำำ�นวน 2 โรงเรีียน

ที่มี่� ผู้้�ร่
ี ว่ มงานจำำ�นวนมาก ซึ่่ง� ได้้มีกี ารปรัับรููปแบบการจััดกิิจกรรม
ที่่�ลดความเสี่่�ยงจากการแพร่่ระบาดจากเชื้้�อ COVID-19 ได้้แก่่
การจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นและการมอบทุุนการศึึกษาแก่่
นัักเรีียนในพื้้�นที่่�บริิการ ประจำำ�ปีี 2564 เป็็นต้้น
4.2 โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�้ำ เป็นการฟื้นฟูพื้นที่
ป่่าเสื่่�อมโทรมร่่วมกัับชุุมชนท้้องถิ่่�น เพื่่�อปรัับปรุุงระบบนิิเวศ
ตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��ถึึงปลายน้ำำ��และแก้้ปััญหาน้ำำ��แล้้งน้ำำ��ท่่วมตามแนว
พระราชดำำ�ริิ ซึ่่ง� เป็็นส่ว่ นหนึ่่ง� ในการบรรเทาผลกระทบจากปััญหา
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ โดยสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจและ
การมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชนในการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��ใน
พื้้�นที่่�ตนเองอย่่างยั่่�งยืืน สามารถรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศที่่�มีีความผัันผวนและรุุนแรง อีีกทั้้�งยัังช่่วย
ส่่งเสริิมให้้ชุุมชนมีีรายได้้และมีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น
4.3 การสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผพู้ ทิ กั ษ์ปา่
ของสำำ�นัักบริิหารพื้้น� ที่อนุุรั
่� กั ษ์์ที่่� 3 เพื่่�อช่ว่ ยเหลืือผู้้�ปฏิิบัติั งิ านใน
พื้้น� ที่่ป่� า่ อนุุรัักษ์์และสำำ�นัักบริิหารพื้้น� ที่่อนุุรั
� กั ษ์์ที่่� 3 ที่่ไ� ด้้รับั บาดเจ็็บ
และเสีียชีีวิิตจากการปฏิิบััติิงานในหน้้าที่่�หรืือกรณีีที่่�สามารถ
จัับกุุมผู้้�กระทำำ�ผิิดได้้จากการปฏิิบััติิงานในการออกตรวจปราบ
ปรามการกระทำำ�ผิิดกฎหมายเกี่่�ยวกัับป่่าไม้้ เพื่่�อเป็็นการสร้้าง
ขวััญและกำำ�ลังั ใจในการปฏิิบัติั งิ านและสนัับสนุุนการทำำ�งานของ
หน่่วยงานภาครััฐในการดููแลรัักษาทรััพยากรป่่าไม้้และสััตว์ป่์ า่ ของ
พื้้�นที่่�ป่่าอนุุรัักษ์์ ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการบรรเทาผลกระทบจาก
ปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อ
การดำำ�เนิินชีีวิิตและการดำำ�เนิินธุุรกิิจในอนาคต

4. โครงการรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ
ภาวะโลกร้้อนส่ง่ ผลกระทบเป็็นวงกว้้างทั้้ง� ในแง่่ของการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศและภััยพิิบััติิต่่างๆ ซึ่่�งนัับวัันจะทวีีความรุุนแรง
ส่่งผลกระทบต่่อระบบนิิเวศและการดำำ�รงชีีวิิตของผู้้�คน บริิษััทฯ จึึง
มุ่่�งเน้้นให้้ความสำำ�คัญกั
ั บั การดำำ�เนิินงานที่่จ� ะสามารถช่่วยลดผลกระทบ
ดัังกล่่าว เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการบรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
เรื่่�องการแก้้ไขปััญหาและผลกระทบจากการรัับมืือการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ (Climate Action) : SDG13 ขององค์์การสหประชาติิ
บริิษััทฯ จึึงได้้จััดทำำ�โครงการด้้านการรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ อาทิิเช่่น
4.1 เข้าร่วมโครงการ Care the Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมีีวัตถุุป
ั ระสงค์์เพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ลดการใช้้ทรัพั ยากร และลดค่่าใช้้จ่า่ ยจากการจััดงานอีีเว้้นท์ข์ อง
บริิษััทจดทะเบีียน ในปีี 2564 บริิษััทฯ งดการจััดงานอีีเว้้นท์์

4.4 จั ด ท�ำแผนงานประเมิ น การปล่ อ ยก๊ า ซเรือนกระจกจาก
กระบวนการทางธุุรกิิจ จััดทำำ�รายงานคาร์์บอนฟุุตพริ้้นท์
� อ์ งค์์กร
เพื่่�อขอการรัับรองมาตรฐานคาร์์บอนฟุุตพริ้้นอ
� งค์์กรต่่อองค์์การ
บริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) หรืือ อบก.
รวมถึึงการจััดตั้้ง� คณะทำำ�งาน กำำ�หนดเป้้าหมาย และแนวทางใน
การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากกระบวนการทางธุุรกิิจ
ผลลััพธ์์ต่่อธุุรกิิจ
• สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติิ เป้้าหมายที่่� 13 การรัับมืือการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ (Climate Action : SDG13)
• สามารถสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย เพื่่�อตอบสนองเป้้าหมายการลดก๊๊าซเรืือน
กระจกตามข้้อตกลงปารีีส (Paris Agreement) โดยการควบคุุม
การเพิ่่�มขึ้้�นของอุุณหภููมิิโลกไม่่เกิิน 1.5 องศาเซลเซีียส
• เสริมสร้างความสัมพันธท์ ดี่ แี ละความร่วมมือระหว่างบริษทั ฯ กับ
ชุุมชน และหน่่วยงานภาครััฐด้้านการอนุุรัักษ์์ทรัพั ยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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• ลดค่าใช้จ่ายจากการจัดงานอีเว้นท์ของบริษัทจดทะเบียน ในปี
2564 จาก 2 กิิจกรรม ได้้แก่่ การจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจํําปีี 2564 และงานมอบทุุนการศึึกษาแก่่นัักเรีียนในพื้้�นที่่�
บริิการประจํํา ปีี 2564
• ภาพลักษณ์ที่ดีในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขององค์์กร
ผลลััพธ์์ต่่อสัังคม / สิ่่�งแวดล้้อม
• จํานวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม จํานวน
4 กิิจกรรม
• สามารถลดปริ ม าณคาร์ บ อนฟุตพริ้นท ์ จํ า นวน 1,283.54
กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า (kgCO2e) เทีียบเท่่า
การดููดซัับคาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2) ของต้้นไม้้ต่่อปีี จํํานวน
143 ต้้น จาก 2 กิิจกรรม ได้้แก่่ การจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจํําปีี 2564 และงานมอบทุุนการศึึกษาแก่่นัักเรีียนในพื้้�นที่่�
บริิการประจํํา ปีี 2564
• สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ
พัันธุ์์�พืืช ได้้รัับการสนัับสนุุนเงิินบริิจาคเข้้ากองทุุนช่่วยเหลืือ
พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่� และผู้้�พิิทักั ษ์์ป่า่ เพื่่�อเป็็นการสร้้างขวััญกำำ�ลังั
ใจในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่อนุุรั
่� กั ษ์์ทรัพั ยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม

การสำำ�รวจชุุมชน
การสำำ�รวจความคิิดเห็็นชุุมชน คืือ การศึึกษาข้้อมููลเกี่่ย� วกัับลัักษณะ
และสภาพต่่างๆ ในชุุมชน เพื่่�อนํําข้้อมููลเหล่่านั้้�นมาวิิเคราะห์์ปััญหา
และความต้้องการของชุุมชน เพื่่�อวางแผนพััฒนาชุุมชนให้้สอดคล้้องกัับ
ความต้้องการ บริิษัทั ฯ ได้้ทำ�ำ การสำำ�รวจความคิิดเห็็นชุุมชนที่พั่� กั อาศััย
อยู่่�ริิมคลองบางซื่่�อ หมู่่�ที่่� 10 ตำำ�บลไร่่ขิิง อำำ�เภอสามพราน จัังหวััด
นครปฐม เพื่่�อนำำ�ข้อมูู
้ ลที่่�ได้้จากการสำำ�รวจนี้้�ไปใช้้เป็็นแนวทางในการ
จััดการปััญหาน้ำำ��เสีียอย่่างมีีส่ว่ นร่่วมของชุุมชนที่พั่� กั อาศััยอยู่่�ในพื้้น� ที่่�
คลองบางซื่่�อ ภายใต้้โครงการ “ฟื้้�นฟููคุุณภาพน้ำำ��คลองบางซื่่�อและ
คลองสาขา เพื่่�ออนุุรัักษ์์แม่่น้ำำ��ท่่าจีีน” โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้เกิิด
ความร่่วมมืือแบบบููรณาการในการจััดการน้ำำ��เสีียคลองในชุุมชนจาก
หน่่วยงานภาครััฐ เอกชน และชุุมชน โดยมีีชาวบ้้าน หมู่่ที่� ่� 10 ตำำ�บล
ไร่่ขิิง จำำ�นวน 18 คน เป็็นตััวแทนชุุมชนในการตอบแบบสำำ�รวจและ
มีีผู้้�แทนจากเทศบาลเมืืองไร่่ขิิงเข้้าร่่วมสัังเกตุุการณ์์และลงพื้้�นที่่�
สำำ�รวจคลองบางซื่่อร่
� ว่ มกััน ซึ่่ง� ได้้สรุุปผลการสำำ�รวจชุุมชนที่่น่� า่ สนใจ
ไว้้ดัังนี้้�

1.	ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมการมีีส่่วนร่่วม
ในการป้้องกัันและการแก้้ไขปััญหาน้ำำ��เสีีย
• บ้านเรือนหรือกิจการส่วนใหญ่ไม่มีการบ�ำบัดน�้ำเสียก่อนระบาย
น้ำำ��ทิ้้�งร้้อยละ 67 ส่่วนที่่�มีีการบำำ�บััดเป็็นการบำำ�บััดผ่่านบ่่อเกรอะ
หรืือบ่่อซึึม ร้้อยละ 33
• การระบายน�้ำทิง้ ของชุมชนส่วนใหญ่จะทิง้ ลงบนพื้นดินและแหล่งน�้ำ
ธรรมชาติิ รองลงมาเป็็นการปล่่อยทิ้้ง� ลงท่่อระบายน้ำำ�� และไหลซึึม
ลงพื้้�นดิิน
• การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้การเผาเป็นหลัก
รองลงมาคืือทิ้้�งตามจุุดทิ้้�งขยะของเทศบาล ฝัังและทิ้้�งตามพื้้�นที่่�
ว่่างเปล่่าในชุุมชน
• การคัดแยกขยะทีเ่ ป็นเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ในการท�ำปุ๋ยหมัก
ร้้อยละ 37

2.	ข้้อคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมของ
คลองบางซื่่�อ
2.1	ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมของคลองบางซื่่�อที่่�ควรปรัับปรุุงแก้้ไข
• ปัญหาน�้ำด�ำ น�้ำเน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็น
• ปัญหาหมบู่ า้ นจัดสรรและโรงงานไม่มกี ารบ�ำบัดน�้ำเสียก่อน
ปล่่อยลงแม่่น้ำำ��ลำำ�คลอง
• ปัญหาการทิ้งขยะลงในแม่น�้ำล�ำคลอง
• ปัญหาคุณภาพน�้ำไม่ดีในช่วงฤดูฝน
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2.2	ข้้อเสนอแนะในการแก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมของคลองบางซื่่�อ
• ควรให้หมู่บ้านและโรงงานมีการติดตั้งบ่อบ�ำบัดน�้ำเสียและ
ผู้้�มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ควรเข้้ามาตรวจสอบ
• ควรปลูกฝังให้มีการคัดแยกขยะและทิ้งให้ถูกวิธี ไม่ทิ้งขยะ
ลงในแม่่น้ำำ��ลำำ�คลอง
• ควรมีการท�ำโครงการช่วยจัดการน�้ำและบ�ำบัดน�้ำเสียในคลอง
และแก้้ไขน้ำำ��เสีียให้้มีีคุุณภาพดีีขึ้้�น
• ควรมีการปรับปรงุ ภมู ทิ ศั น์บริเวณสองฝัง่ คลอง
• ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการมีสว่ นร่วมระหว่างผอู้ ยอู่ าศัย
เก่่ากัับผู้้�ที่่�เข้้ามาอยู่่�อาศััยใหม่่
2.3		แนวทางการมีีส่่วนร่่วมในการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมของคลอง
		บางซื่่�อที่่�ชุุมชนสามารถดำำ�เนิินการเองได้้
• คัดแยกขยะและไม่ทงิ้ ขยะหรือปล่อยน�้ำเสียลงแม่น�้ำล�ำคลอง
• ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมการดแู ลรักษาสิง่ แวดล้อม
ที่่�หน่่วยงานราชการหรืือบริิษััทเอกชนจััดขึ้้�น

การตอบสนองความต้้องการชุุมชน
“น้ำำ��” มีีความสำำ�คััญต่่อการดำำ�รงชีีวิิตและการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ
น้ำำ��จึึงเป็็นทรััพยากรธรรมชาติิที่่�ต้้องมีีการบริิหารจััดการทั้้�งปริิมาณ
และคุุณภาพอย่่างเป็็นรููปธรรมทั้้�งในระยะสั้้น� และระยะยาว บริิษัทั ฯ จึึง
ให้้ความสำำ�คัญกั
ั บั การฟื้้นฟููคุุณ
�
ภาพน้ำำ��ตามแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิมาเป็็น
หนึ่่ง� ในกลยุุทธ์์ด้า้ นการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนขององค์์กร เพื่่�อเป็็นส่ว่ นหนึ่่ง�
ในการบรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนเรื่่�องการจััดการน้ำำ��และ
สุุขาภิิบาล (Clean Water and Sanitation) : SDG6 ขององค์์การ
สหประชาติิ บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของ “น้ำำ��” เนื่่�องจาก
มีีความสำำ�คััญต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิตและการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ด้้วย
สถานการณ์์ปััจจุุบัันสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงส่่งผลกระทบต่่อ
คุุณภาพและปริิมาณของน้ำำ��ยิ่่ง� ทวีีความรุุนแรงยิ่่ง� ขึ้้น� บริิษัทั ฯ จึึงได้้จัดั
ทำำ�โครงการฟื้้�นฟููคุุณภาพน้ำำ��คลองบางซื่่�อและคลองสาขา เพื่่�อ
อนุุรัักษ์์แม่่น้ำำ��ท่่าจีีน โดยทำำ�การสำำ�รวจชุุมชนเมื่่�อปลายปีี 2564 และ
จะดำำ�เนิินงานโครงการในปีี 2565 โดยมีีวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
1. เพื่อน�ำความรคู้ วามช�ำนาญและประสบการณ์ของบริษทั ฯ ในด้าน
การบำำ�บัดั น้ำำ��เสีียและการจััดการสิ่่ง� แวดล้้อมไปช่่วยพััฒนาชุุมชน
ให้้เป็็นชุุมชนต้้นแบบและสามารถใช้้เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ให้้กัับ
ชุุมชนอื่่�นๆ ในอนาคต
2. เพื่อให้เกิดประสิทธภิ าพในการบริหารจัดการคุณภาพน�้ำดิบก่อน
เข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาของบริิษััทฯ
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่่ง� แวดล้้อมแบบบููรณาการระหว่่างองค์์กร ชุุมชน และหน่่วยงาน
ภาครััฐ

การสนัับสนุุนกิจิ กรรมของหน่่วยงานภายนอก
บริิษััทฯ ให้้การสนัับสนุุนงบประมาณและสิ่่�งของจำำ�เป็็นสำำ�หรัับ
กิิจกรรมด้้านสัังคมและดููแลสิ่่�งแวดล้้อมแก่่หน่่วยงานภายนอกทั้้�งใน
พื้้�นที่่�บริิการและนอกพื้้�นที่่�บริิการ ในปีี 2564 บริิษััทฯ สนัับสนุุน
งบประมาณแก่่หน่่วยงานภายนอก จำำ�นวนทั้้�งสิ้้น� 31,425,913.51 บาท
โดยแบ่่งประเภทการสนัับสนุุนตามหมวดหมู่่�ไว้้ดัังนี้้�
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17.30
0.26

37.46
จําแนกตาม
วัตถุประสงค

(หนวย : รอยละ)

44.98

48.12
51.88

จําแนกตามพื้นที่
(หนวย : รอยละ)

1.22

จําแนกตามหนวยงาน
(หนวย : รอยละ)
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ในพื้นที่บริการ 3 จังหวัด
(นครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี)
นอกพื้นที่บริการ

11.28

38.17

13.67

บริจาคทั่วไป
การลงทุนด้านสังคม
การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม
การช่วยเหลือวิกฤตจาก COVID-19

13.03
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22.63

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียน
วัด
สถานพยาบาล
หน่วยงาน/สถาบันระดับประเทศ
หน่วยงานอื่นๆ

บริิหารจััดการ
สิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างยั่่�งยืืน
สิ่่�งแวดล้้อมถืือเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�ทุุกภาคส่่วนต้้องร่่วมมืือกัันในการ
ปกป้้องรัักษา และปรัับปรุุงให้้คงอยู่่�สู่่�ชนรุ่่�นหลัังเพื่่�อการเติิบโตของ
ธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน ด้้วยเหตุุนี้้� บริิษััทฯ ได้้เล็็งเห็็นความสำำ�คััญและ
มุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาระบบบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมของกลุ่่�มบริิษััท
ทีีทีีดัับบลิิวอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ดัังที่่�ระบุุไว้้ตั้้�งแต่่ระดัับนโยบายใน
“นโยบายคุุณภาพ สิ่่�งแวดล้้อม อาชีีวอนามััย และความปลอดภััย”
ตามที่่�ได้้เผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์ตามเว็็บลิิงก์์ https://www.ttwplc.
com/storage/about/policy/policy-environment.pdf และ
ได้้ประยุุกต์์ ใช้้แนวทางการบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ได้้แก่่
ISO 14001:2015 แนวทางการรายงาน Global Reporting Initiative
(GRI) แนวทางปรัับปรุุงสู่่�ความเป็็นเลิิศของบริิษััทจดทะเบีียนที่่�
ประสงค์์จะเข้้าร่่วมการประเมิินความยั่่�งยืืนของ S&P Global เพื่่�อ
การคััดเลืือกเป็็นสมาชิิกของ S&P ESG Index ด้้วยแนวทาง
การจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่ง� ยืืน และมาตรฐานความรัับผิิดชอบ
ต่่อสังั คม ตลอดจนการนำำ�หลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดี� ี มาใช้้กำำ�กับั
และพัั ฒ นาระบบบริิ ห ารจัั ด การอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งเสมอมา ตั้้� ง แต่่
การประเมิินความเสี่่ย� ง และการกำำ�หนดมาตรการ เพื่่�อควบคุุมและลด
ผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม การติิดตามตรวจสอบ การรายงานผล
และการปรัับปรุุงอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่�อนำำ�มาใช้้พัฒ
ั นากระบวนการผลิิต
จนถึึงผลิิตภัณั ฑ์์ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่า่ เพื่่�อการพััฒนามาใช้้ตลอดห่่วงโซ่่
ของกระบวนการผลิิตจนถึึงผลิิตภััณฑ์์

บริิษััทฯ ให้้ความสํําคััญต่่อการดํําเนิินธุุรกิิจที่่�ไม่่ส่่งผลกระทบต่่อ
สิ่่ง� แวดล้้อม เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันและควบคุุมผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างยั่่ง� ยืืน บริิษัทั ฯ จึึงได้้มีกี ารกํําหนดวััตถุุประสงค์์ด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่�อเป็็นแนวทางให้้กลุ่่�มบริิษััททีีทีีดัับบลิิวนํําไปปฏิิบััติิได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิภิ าพ โดยวััตถุุประสงค์์ด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อมมีีสาระสํําคััญกํําหนดไว้้
ดัังนี้้�
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วััตถุุประสงค์์ด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อม
1. การคััดแยกขยะตรงตามภาชนะที่่�กํําหนดไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 98

1 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์

2. ไม่่มีีการรั่่�วไหลของกากตะกอนออกสู่่�ชุุมชนข้้างเคีียง

ทุุก 6 เดืือน

3. ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจากชุุมชนภายนอก

1 ครั้้�งต่่อปีี

4. ไม่่มีีสารหล่่อลื่่�นหรืือสารเคมีีอัันตรายหกรั่่�วไหล

1 ครั้้�งต่่อเดืือน

5. ผลการตรวจวััดสภาพแวดล้้อมในการทํํางานหรืือสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นไปตามกฎหมาย

1 ครั้้�งต่่อ 6 เดืือน

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

1 ครั้้�งต่่อ 6 เดืือน

7. ควบคุุมอััตราการใช้้พลัังงาน
7.1 ระบบผลิิตและส่่งจ่่ายน้ำำ��ประปา
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน (BLN) < 0.68 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง (kWh) ต่่อลููกบาศก์์เมตร
โครงการบางปะอิิน (BIE) < 0.18 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง (kWh) ต่่อลููกบาศก์์เมตร
7.2 ระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
โครงการบางปะอิิน (BIE) < 0.26 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง (kWh) ต่่อลููกบาศก์์เมตร

1 ครั้้�งต่่อเดืือน

8. ฝึึกซ้้อมทบทวนตามแผนฉุุกเฉิินอย่่างน้้อยปีีละ

1 ครั้้�งต่่อแผน

กระบวนการผลิิตสิินค้้าและบริิการ
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
การผลิิตน้ำำ��ประปาแบบไม่่สููญเสีียน้ำำ��
หััวใจสำำ�คัญั อีีกอย่่างหนึ่่ง� ของการผลิิตสินค้
ิ า้ และบริิการที่เ่� ป็็นมิติ รต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม ก็็คืือความพยายามในการนำำ�ของเหลืือใช้้จากการผลิิต
หรืือของเสีียที่เ่� กิิดขึ้้น� จากกระบวนการผลิิต เพื่่�อนำำ�ไปแปรสภาพกลัับ
มาเป็็นวััตถุุดิิบใหม่่อีีกครั้้�ง โดยการทำำ�ให้้ของเสีียเป็็นศููนย์์หรืือเหลืือ
น้้อยมากที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ เป็็นการส่่งเสริิมให้้เกิิดการใช้้ประโยชน์์
จากทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััดได้้คุ้้�มค่่ามากที่่�สุุด
บริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงความสํําคััญของคุุณภาพสิินค้า้ และบริิการควบคู่่�
กัับการคํํานึึงถึึงผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการ
ดํําเนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม โดยการบริิหาร
จััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมด้้วยระบบ ISO 14001:2015 ผนวกกัับ
การผลิิตน้ำำ��ประปาที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมแบบ Zero Discharge
นอกจากนี้้� ได้้นํําตะกอนที่เ่� หลืือจากกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาไปรีีด
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น้ำำ��ออกและนํําน้ำำ��ที่่�ได้้กลัับเข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตใหม่่ ซึ่่�งเท่่ากัับว่่า
ตลอดขั้้�นตอนการผลิิตน้ำำ��ประปาไม่่มีีการปล่่อยน้ำำ��เหลืือทิ้้�งลงสู่่�
แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิเลย ส่่งผลให้้มีกี ารนํําน้ำำ��กลัับมาใช้้ในกระบวนการ
ผลิิตใหม่่ในปีี 2564 จํํานวน 8,144,476 ลููกบาศก์์เมตร

การบํําบััดน้ำำ�� เสีีย
นอกเหนืือจากการดํําเนิินธุุรกิิจผลิิตและจํําหน่่ายน้ำำ��ประปาให้้กัับ
การประปาส่่วนภููมิิภาค (กปภ.) ในพื้้�นที่่�บริิการจัังหวััดนครปฐม
สมุุทรสาคร และ ปทุุมธานีี แล้้วนั้้น� บริิษัทั ฯ ยัังได้้เข้้าไปดำำ�เนิินธุุรกิิจ
บริิ ห ารและจัั ด การน้ำำ��ป ระปาและน้ำำ�� เสีี ย ในนิิ ค มอุุตสาหกรรม
บางปะอิิน จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้�
จัังหวััดชลบุุรีีและนิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� จัังหวััดระยอง โดยมีี
ปริิมาณน้ำำ��เสีียที่่�ผ่่านการบำำ�บััด ตั้้�งแต่่ปีี 2559-2564 ดัังนี้้�

ปริิมาณน้ำำ��เสีียที่่�ผ่่านการบำำ�บััด
(ลููกบาศก์์เมตร)
ปีี 2559

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

5,058,382 5,322,898
5,227,114 5,424,831
ปีี 2563

ปีี 2564

5,091,565 5,324,544
การนํําเทคโนโลยีีเมมเบรนมาใช้้ในกระบวนการผลิิตน้ำำ�� ประปา
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสํําคััญของการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงจากคุุณภาพน้ำำ��ดิิบที่่�มีี
คุุณภาพลดลงอย่่างต่่อเนื่่�องและอาจส่่งผลกระทบต่่อการดํําเนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ จึึงได้้นํํา
เทคโนโลยีีเมมเบรนมาใช้้ในกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาที่่�โรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน
จัังหวััดสมุุทรสาคร ซึ่่�งเทคโนโลยีีเมมเบรนมีีคุุณสมบััติิในการกรองแยกของแข็็งแขวนลอย
สููงกว่่าการกรองทั่่�วไป และยัังสามารถขจััดสิ่่�งปนเปื้้�อนที่่�เป็็นเชื้้�อโรค อาทิิเช่่น เชื้้�อไวรััสและ
แบคทีีเรีียได้้อย่า่ งมีีประสิิทธิภิ าพ ส่่งผลให้้คุุณภาพน้ำำ�ป
� ระปาที่่�ได้้มีคุุณ
ี ภาพที่ดี่� ยิ่่ี ง� ขึ้้น� รวมถึึง
สามารถลดต้้นทุุนการใช้้สารเคมีีในกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาได้้อีีกทางหนึ่่�งด้้วย

1. กํ า หนดแผนการตรวจสอบคุณภาพ
สิ่่ง� แวดล้้อม เช่่น ตรวจฝุ่่�นละอองที่่ปล่
� อ่ ย
จากปล่่องไอเสีียของเครื่่อ� งกํําเนิิดไฟฟ้้า
สํํารอง
2. กํ า หนดมาตรการและขั้นตอน ในการ
ตรวจสภาพรถยนต์์จากผู้้�รัับเหมาหรืือ
บุุ ค ค ล ภา ย นอ ก ที่่� เ ข้้ า ออ ก พื้้� น ที่่�
ปฏิิบััติิงานของบริิษััทฯ เช่่น ตรวจสอบ
ควัั น ไอเสีี ย และสภาพความพร้้ อ ม
ใช้้งานต่่างๆ
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงบทบาทและหน้้าที่่�ใน
การควบคุุมคุุณภาพอากาศแม้้ว่า่ กระบวนการ
ทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ ส่่งผลกระทบด้้าน
มลพิิษทางอากาศค่่อนข้า้ งน้้อย อย่่างไรก็็ตาม
บริิษัทั ฯ ได้้กำ�ำ หนดมาตรการต่่างๆ เพื่่�อตรวจ
ประเมิิน ควบคุุมคุุณภาพอากาศอย่่างมีี
ประสิิ ทธิิ ภ าพโดยการควบคุุมคุุณภาพ
อากาศที่่�ระบายออกสู่่�ภายนอกให้้เป็็นไป
ตามที่่ก� ฎหมายกำำ�หนดและส่่งผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และชุุมชนน้้อยที่่�สุุด
ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้มีีการตรวจสอบ
มลพิิ ษ ทางอากาศที่่� เ กิิ ด จากการใช้้ ง าน
เครื่่อ� งกำำ�เนิิดไฟฟ้้า ซึ่่ง� ได้้รับั การรัับรองจาก
หน่่วยงานภายนอก ได้้แก่่ บริิษัทั เฮลธ์์ แอนด์์
เอ็็นไวเทค จำำ�กัดั โดยแสดงผลการตรวจสอบ
มลพิิษทางอากาศไว้้ดัังนี้้�

การควบคุุมมลพิิษทางอากาศ
บริิษััทฯ ให้้ความสํําคััญในการควบคุุมการเกิิดมลพิิษทางอากาศไม่่น้้อยกว่่าการดํําเนิินงาน
ด้้านอื่่�นๆ เนื่่อ� งจากปััญหาด้้านมลพิิษทางอากาศในปััจจุุบััน ส่่งผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิติ ของ
คนในชุุมชนและกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมเป็็นอย่า่ งมาก ประกอบกัับปััญหาฝุ่่�นละอองขนาด 2.5
ไมครอน (PM 2.5) ที่ปั่� จั จุุบัันได้้ทวีคี วามรุุนแรงขึ้้น� ในประเทศไทย บริิษัทั ฯ จึึงมีีความตระหนััก
และให้้ความสํําคััญในการดููแลและควบคุุมคุุณภาพอากาศที่ปล่
่� อ่ ยสู่่�สิ่่ง� แวดล้้อมและมุ่่�งเน้้นระบบ
บริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2015 โดยจะต้้องไม่่ส่่ง
ผลกระทบต่่อพนัักงาน ผู้้�รับั เหมาที่่ป� ฏิิบัติั งิ านในพื้้น� ที่่ข� องบริิษัทั ฯ ชุุมชนและสภาพแวดล้้อม
ที่่�อยู่่�โดยรอบโรงผลิิตน้ำำ��ประปาและพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงานของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้เกิิดการดํําเนิินธุุรกิิจ
อย่่างยั่่ง� ยืืนและสามารถสร้้างสมดุุลด้้านเศรษฐกิิจ สัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมไปพร้้อมๆ กััน บริิษัทั ฯ
จึึงได้้กํําหนดมาตรการในการควบคุุมมลพิิษทางอากาศไว้้ดัังนี้้�

เครื่่�องกำำ�เนิิดไฟฟ้้าสำำ�รอง 1
สถานีีจ่่ายน้ำำ��ประปาพุุทธมณฑล

ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐาน
เครื่่�องกำำ�เนิิดไฟฟ้้าสำำ�รอง 2
สถานีีจ่่ายน้ำำ��ประปาพุุทธมณฑล

ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐาน
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การบริิหารจััดการน้ำำ��
การนํําน้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงด้้านทรััพยากรน้ำำ��เป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าอาจส่่งผลกระทบต่่อการดํําเนิินธุุรกิิจในอนาคต เนื่่�องด้้วยทรััพยากรน้ำำ��เป็็น
วััตถุุดิบิ หลัักในการผลิิตน้ำำ��ประปา บริิษัทั ฯ เข้้าไปมีีส่ว่ นร่่วมในการดููแลอนุุรัักษ์์แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ โดยมีีวัตถุุป
ั ระสงค์์เพื่่�อขับั เคลื่่อน
� การดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจไปสู่่ค� วามยั่่ง� ยืืน ซึ่่ง� ตอบสนองเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน (SDGs) ข้้อที่่� 6 ว่่าด้้วย “การมีีน้ำำ��ใช้้และการบริิหารจััดการน้ำำ��และสุุขาภิิบาล
อย่่างยั่่ง� ยืืนสํําหรัับทุุกคน” โดยการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการใช้้ทรัพั ยากรน้ำำ�อย่
� า่ งรู้้�คุุณค่่า เพื่่�อลดปััญหาการขาดแคลนน้ำำ�� ที่อ่� าจเกิิดขึ้้น� ในอนาคต
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาของบริิษััทฯ จํํานวน 3 แห่่ง ได้้แก่่ โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน จัังหวััดนครปฐม โรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน จัังหวััด
สมุุทรสาคร และโรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี จัังหวััดปทุุมธานีี โดยใช้้แหล่่งน้ำำ��ผิิวดิินมาใช้้ในกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปา จํํานวน 2 แหล่่ง
ได้้แก่่ แม่่น้ำำ��ท่่าจีีน และแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา ในปีี 2564 โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลนและโรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบนใช้้น้ำำ��ดิิบจากแม่่น้ำำ��ท่่าจีีน
จํํานวน 158.34 ล้้านลููกบาศก์์เมตร โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีีใช้้น้ำำ��ดิิบจากแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา จํํานวน 146.95 ล้้านลููกบาศก์์เมตร ซึ่่�งได้้
แสดงปริิมาณการใช้้น้ำำ��จากแหล่่งน้ำำ��ทั้้�ง 2 แหล่่งไว้้ดัังนี้้�
การใช้้น้ำำ��จาก
แหล่่งน้ำำ�ธ
� รรมชาติิ

หน่่วย

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

เพิ่่�ม/ลด
(ร้้อยละ)

แม่น้ำ�ท่าจีน
(โรงผลิตน้ำ�ประปาบางเลน
และโรงผลิตน้ำ�ประปากระทุ่มแบน)

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

166.02

179.75

158.34

ลดลง ร้้อยละ 11.91

แม่น้ำ�เจ้าพระยา
(โรงผลิตน้ำ�ประปาปทุมธานี)

ล้้านลููกบาศก์์เมตร

161.48

161.00

146.95

ลดลง ร้้อยละ 8.73

327.50

340.75

305.29

ลดลงร้้อยละ 10.41

รวม
เพื่่�อให้้การใช้้ทรัพั ยากรน้ำำ��เกิิดความคุ้้�มค่่าอย่่างสููงสุุดและเป็็นไปตาม
เป้้าหมายองค์์กร บริิษัทั ฯ จึึงได้้มีกี ารออกแบบระบบการผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปา
ให้้มีีการนํําน้ำำ��กลัับมาใช้้ในกระบวนการผลิิตได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
สููงสุุด โดยยึึดหลัักการ Water Discharge Minimization ซึ่่�งจะ
ไม่่ปล่อ่ ยน้ำำ�� ใดๆ ให้้สููญเสีียไม่่ว่า่ จะเป็็นน้ำ�ำ� ที่่แ� ยกออกมาจากระบบกํําจััด
ตะกอนหรืือน้ำำ��ที่่�ผ่่านกระบวนการล้้างย้้อนถัังกรองทราย โดยมีีการ
ออกแบบระบบที่จ่� ะรวบรวมน้ำำ��ตะกอนที่่เ� กิิดขึ้้น� จากกระบวนการผลิิต
น้ำำ��ประปามาทํําการแยกน้ำำ��ออกจากตะกอน เพื่่�อส่่งกลัับไปยัังระบบ
ผลิิตน้ำำ��ประปาอีีกครั้้�ง โดยมีีขั้้�นตอนการนํําน้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่ไว้้ดัังนี้้�
1. ถังควบคมุ สมดลุ ตะกอน (Sludge Balancing Tank) ซงึ่ ทําหน้าที่
รัับน้ำำ��ตะกอน (Sludge) ที่่�เกิิดจากระบบตกตะกอน (Clarifier)
ตะกอนที่่ร� วบรวมได้้ภายในบ่่อจะถููกสููบไปสู่่�ถังั เพิ่่ม� ความข้้นตะกอน
(Sludge Thickener Tank)
2. ถังปรับปรงุ น�้ำล้างย้อน (Wash Water Tank) ทําหน้าทีร่ บั น�้ำและ
ตะกอนที่่ไ� ด้้จากการล้้างย้้อน (Back Wash) ของระบบกรอง ส่่วนนี้้�
จะมีีน้ำำ��ใสที่ถูู่� กแยกออกจากตะกอนจะถููกสููบกลัับเข้้าสู่่ร� ะบบผลิิต
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น้ำำ��ประปา เพื่่�อเป็็นการนํําน้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่ให้้เกิิดประโยชน์์อย่า่ ง
สููงสุุด เรีียกว่่า “Recovery Water” ส่่วนตะกอนที่่�ข้้นขึ้้�นจะถููก
สููบผ่่านเครื่่�องสููบตะกอนเข้้าสู่่�ถัังเพิ่่�มความข้้นตะกอน (Sludge
Thickener Tank)
3. ระบบรีดตะกอน (Sludge Dewatering) เป็นระบบขั้นสุดท้าย
ในการรีีดน้ำำ��ออกจากตะกอน (Sludge) เพื่่�อทํําให้้ตะกอนมีีความ
แห้้งมากที่่�สุุด อีีกทั้้�งเป็็นการนํําน้ำำ��ที่่�รีีดได้้ (Recovery Water)
กลัับมาผลิิตใหม่่อีีกครั้้�งเช่่นเดีียวกััน

เป้้าหมาย: การนํําน้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่
สััดส่่วนของการนํําน้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่เปรีียบเทีียบ
กัับปริิมาณน้ำำ��ทั้้�งหมดที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการผลิิต
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ

2

ของปริิมาณน้ำำ��ทั้้�งหมดที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการผลิิต

ปีี 2564 โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลนและโรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบนมีีการนํําน้ำำ��ที่่�ผ่่านกระบวนการผลิิตกลัับมาใช้้ใหม่่ จํํานวน 3.64 ล้้าน
ลููกบาศก์์เมตร คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 2.30 เปรีียบเทีียบกัับปริิมาณน้ำำ��ทั้้�งหมดที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการผลิิต และโรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีีมีี
การนํําน้ำำ��ที่ผ่่� า่ นกระบวนการผลิิตกลัับมาใช้้ใหม่่ จํํานวน 4.50 ล้้านลููกบาศก์์เมตร คิิดเป็็นสัดั ส่่วนร้้อยละ 3.06 เปรีียบเทีียบปริิมาณน้ำำ��ทั้้ง� หมด
ที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการผลิิต ซึ่่�งได้้แสดงสััดส่่วนการนํําน้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่ของโรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน โรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน และ
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี แสดงไว้้ดัังนี้้�
สััดส่่วนการนำำ�
น้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่

หน่่วย

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

เพิ่่�ม/ลด
(ร้้อยละ)

โรงผลิตน้ำ�ประปาบางเลน
และโรงผลิตน้ำ�ประปากระทุ่มแบน

ร้้อยละ

1.07

2.05

2.30

เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 12.20

โรงผลิตน้ำ�ประปาปทุมธานี

ร้้อยละ

2.95

2.29

3.06

เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 33.62

การรั่่�วไหลของน้ำำ��ในกระบวนการผลิิต
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยง ผลกระทบ จากการรั่่�วไหลของน้ำำ��ในกระบวนการผลิิต ซึ่่�งเป็็นประเด็็นสำำ�คััญด้้านการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
และการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมในทุุกกิิจกรรมของบริิษััทฯ ไม่่ให้้เกิิดการรั่่�วไหลของน้ำำ��จากกระบวนการผลิิต เพื่่�อลดผลกระทบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อมตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า บริิษััทฯ มีีมาตรการตรวจสอบอััตราการรั่่�วไหลของน้ำำ��ในกระบวนการผลิิต (Produciton Loss) อย่่างเป็็น
ระบบ โดยแสดงข้้อมููลการรั่่�วไหลของน้ำำ��ในกระบวนการผลิิตไว้้ดัังนี้้�
รายการ

หน่่วย

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

1. น้ำ�รั่วไหลในกระบวนการผลิต

ลููกบาศก์์เมตร

6,543,016

7,370,081

8,144,476

2. น้ำ�ที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ�ธรรมชาติ

ลููกบาศก์์เมตร

0

0

0

3. น้ำ�ที่นำ�กลับมาใช้ใหม่

ลููกบาศก์์เมตร

6,543,016

7,370,081

8,144,476

การจััดการของเสีียและวััสดุุเหลืือใช้้
การบริิหารจััดการของเสีียและวััสดุุเหลืือใช้้เป็็นประเด็็นที่่�บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญและดำำ�เนิินการจััดการตามกฎหมายอย่่างเคร่่งครััด โดยยึึด
แนวทางการบริิหารจััดการของเสีียตามหลััก 3Rs คืือ การลดปริิมาณของเสีียโดยลดการใช้้ (Reduce) การนำำ�ของเสีียกลัับมาใช้้ซ้ำ�ำ� (Reuse) และ
การนำำ�ของเสีียกลัับมาใช้้ใหม่่ (Recycle) ตามแนวทางปฏิิบััติิในการใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า เพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
อัันเนื่่อ� งจากการกำำ�จัดั ของเสีียและมุ่่�งสู่่เ� ป้้าหมายการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มจากของเสีียและวััสดุุเหลืือใช้้ในกระบวนการผลิิต เพื่่�อสร้้างประโยชน์์และ
คุุณค่่าร่่วมกัันระหว่่างองค์์กร สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
ปััจจุุบัันอััตราการเติิบโตทางเศรษฐกิิจและจำำ�นวนประชากรที่่�มีีอััตราการเติิบโตสููงขึ้้�น ส่่งผลให้้มีีการใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรธรรมชาติิที่่�มีี
อยู่่�จำำ�กััด เพื่่�อขัับเคลื่่�อนให้้ระบบเศรษฐกิิจเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง การใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรอย่่างฟุ่่�มเฟืือย เกิิดการแก่่งแย่่งทรััพยากรที่่�มีี
แนวโน้้มจะขาดแคลนทั้้�งทางด้้านวััตถุุดิบิ และพลัังงาน ขาดความมั่่น� คงของทรััพยากรและทำำ�ให้้ปริมิ าณขยะเพิ่่�มสููงขึ้้น� ตลอดจนส่่งผลต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลงอุุณหภููมิิโลกก่่อให้้เกิิดวิิกฤตสภาพภููมิิอากาศ (Climate Change) เศรษฐกิิจหมุุนเวีียนจึึงเป็็นการปรัับสมดุุลระหว่่างมนุุษย์์กัับ
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ทรัั พ ยากร เปลี่่� ย นวงจรการใช้้ทรััพ ยากรให้้มีีการหมุุนเวีียนได้้
มากที่่�สุุด โดยการเปลี่่�ยนจากการใช้้ทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััด
มาเป็็ น การใช้้ ทรัั พ ยากรที่่� นำำ� กลัั บ มาใช้้ ใ หม่่ ไ ด้้ (Renewable
Resources) ลดการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
จึึงเป็็นทางออกที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดการปฏิิวััติิรููปแบบการใช้้พลัังงานและ
วััตถุุดิิบอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

สิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้ว

3. จัดหาภาชนะ ระบุป้ายบ่งชี้ และแยกประเภทของขยะ

ขยะทั่วไป

บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการจััดการสิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุที่่� ไม่่ ใช้้แล้้วตาม
มาตรฐานการบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ได้้แก่่ ISO 14001:2015
โดยจััดทำำ�คู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน เรื่่�อง การดำำ�เนิินการกัับสิ่่�งปฏิิกููลหรืือ
วััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้ว โดยมีีวัตถุุป
ั ระสงค์์เพื่่�อเป็็นหลัักเกณฑ์์ในการจััดการ
สิ่่� ง ปฏิิ กูู ลหรืือวัั ส ดุุที่่� ไ ม่่ ใ ช้้ แ ล้้ ว ให้้ เ ป็็ น ไปตามที่่� ก ฎหมายกำำ� หนด
รวมถึึงการป้้องกัันผลเสีียที่่อ� าจเกิิดขึ้้นกั
� บั สิ่่ง� แวดล้้อม สิ่่ง� ปฏิิกููลหรืือ
วััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้ว หมายถึึง สิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้หรืือของเสีีย
ทั้้�งหมดที่เ่� กิิดขึ้้น� จากการประกอบกิิจการโรงงาน รวมถึึงของเสีียจาก
วััตถุุดิบิ ของเสีียที่่เ� กิิดขึ้้น� ในกระบวนการผลิิต ของเสีียที่เ่� ป็็นผลิิตภัณั ฑ์์
เสื่่�อมคุุณภาพ และน้ำำ�ทิ้้
� �งที่่�มีีองค์์ประกอบหรืือมีีคุุณลัักษณะที่่�เป็็น
อัันตราย

ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการ

ขยะอันตราย

ขยะร�ไซเคิล

4. จัดให้มกี ารฝึกอบรมให้กบั พนักงานทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกหน่วยงาน
เพื่่�อให้้ทราบถึึงรายการประเภทขยะ การชี้้�บ่่งภาชนะบรรจุุ
การคััดแยก และสถานที่่�จััดเก็็บ
5. ควบคุมให้มีการจัดเก็บและจ�ำแนกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รวมถึงขยะ
ในพื้้�นที่่�ความรัับผิิดชอบของตนเอง
6. พนักงานแต่ละหน่วยงานมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบท�ำการขนย้ายภาชนะ
บรรจุุวััสดุุที่่�ใช้้แล้้วและขยะประเภทต่่างๆ ไปจััดเก็็บหรืือทิ้้�งใน
พื้้�นที่่�ที่่�กำำ�หนด
7. การก�ำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

1. ส�ำรวจขยะทีเ่ กิดขึ้นทัง้ หมดภายในบริษทั ฯ

7.1 การก�ำจัดขยะ

2. จัดเตรียมภาชนะบรรจุขยะ โดยให้สอดคล้องกับปริมาณ ชนิด
ของขยะ และวิิธีีการจััดเก็็บ ซึ่่�งได้้พิิจารณาจากข้้อมููล MSDS
(Material Safety Data Sheet) หมายถึึง เอกสารข้้อมููลความ
ปลอดภััยสารเคมีี ซึ่่ง� เป็็นเอกสารที่่แ� สดงข้้อมููลของสารเคมีีหรืือ
เคมีีภััณฑ์์เกี่่�ยวกัับลัักษณะความเป็็นอัันตราย และมีีพิิษ วิิธีีใช้้
การเก็็บรัักษา การขนส่่ง การกำำ�จัดั และการจััดการอื่่น� ๆ เพื่่�อให้้การ
ดำำ�เนิินการเกี่่ย� วกัับสารเคมีีนั้้น� เป็็นไปอย่่างถููกต้้องและปลอดภััย

ประเภท

วิิธีีการกำำ�จััด

ขยะทั่วไป

ส่่งกำำ�จัดั โดยองค์์การปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�

ขยะรีไซเคิล
(Recycle)

นำำ�ไปจำำ�หน่่าย

7.2 การก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภท

วิิธีีการกำำ�จััด

ภาชนะบรรจุสารเคมีที่สามารถส่งคืนผู้ขายได้ แจ้้งแผนกจััดหาวิิศวกรรมดำำ�เนิินการติิดต่่อผู้้�ขายเพื่่�อส่่งคืืน
ตะกอน

102

1) ขออนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรมฝังกลบ หรือแจ้งขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บ
สิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้ว หรืือฝัังกลบในสถานที่่�ที่่�กำำ�หนด
2) เมื่อมีการน�ำตะกอนออกนอกบริเวณโรงงานทุกครั้ง ให้แจ้งข้อมูลการขนส่งตะกอนต่อ
กรมโรงงานอุุตสาหกรรม
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ประเภท

วิิธีีการกำำ�จััด

วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย

1) แจ้งขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
2) จัดเก็บในสถานที่ที่ก�ำหนด
3) เมื่อปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพียงพอในการน�ำไปก�ำจัด ให้ตดิ ต่อบริษทท
ั ี่ได้รบั ใบอนุญาต
จากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
4) ขออนุญาตน�ำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
5) เมื่อมีการน�ำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานทุกครั้ง ให้แจ้งข้อมูลการขนส่ง
วััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้วต่่อกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
6) ส่งรายงานประจ�ำปีแก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียด
สิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้ว ภายในวัันที่่� 1 มีีนาคม ของปีีถััดไป

วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย
(ขยะอันตราย)

1) แจ้งขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
2) จัดเก็บในสถานที่ที่ก�ำหนด
3) เมื่อปริมาณขยะอันตรายเพียงพอในการน�ำไปก�ำจัด ให้ติดต่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต
จากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
4) ขออนุญาตน�ำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
5) เมื่อมีการน�ำขยะอันตรายออกนอกบริเวณโรงงานทุกครั้ง ให้แจ้งข้อมูลการขนส่งขยะ
อัันตรายต่่อกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
6) ส่งรายงานประจ�ำปีแก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียด
สิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้ว ภายในวัันที่่� 1 มีีนาคม ของปีีถััดไป

ผลการดำำ�เนิินงาน
อาคารสารเคมี
(Chemical Dosing)

1. ตะกอน
บริิษัทั ฯ ให้้ความสํําคััญต่อ่ การบริิหารจััดการของเสีียจากกระบวนการ
ผลิิตน้ำำ��ประปา โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อบริิหารจััดการของเสีียให้้เกิิด
ประสิิทธิิภาพสููงสุุดและลดค่่าใช้้จ่่ายในการจ้้างหน่่วยงานภายนอก
มากํําจััด โดยการนํําไปกํําจััดด้้วยวิิธีกี ารที่่เ� หมาะสมหรืือพััฒนาต่่อยอด
เป็็นผลิิตภัณั ฑ์์ โดยตะกอน (Sludge) จััดเป็็นของเสีียจากกระบวนการ
ผลิิ ตน้ำำ��ป ระปาประเภทไม่่ อัั นต ราย ซึ่่� ง ข้้ อมูู ลปริิ ม าณของเสีี ย
ไม่่อัันตรายในรายงานฉบัับนี้้�เป็็นผลการดํําเนิินงานจากโรงผลิิต
น้ำำ�ป
� ระปาบางเลน โรงผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปากระทุ่่�มแบน และโรงผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปา
ปทุุมธานีี ซึ่่�งกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปา ประกอบด้้วย กระบวนการ
สููบน้ำำ��ดิิ บ กระบวนการเติิ ม สารเคมีี กระบวนการตกตะกอน
กระบวนการกรอง กระบวนการฆ่่าเชื้้�อ และกระบวนการสููบส่่ง

ชองรับน้ำดิบ
(Raw Water Intake)

ตะกอน
(Sludge Cake)

ถังผสมเร็ว
(Rapid Mixing Tank)

ถังตกตะกอน
(Clarifier Tank)

ถังกรองทราย
(Filter)

ระบบกำจัดตะกอน
(Sludge Dewatering)

ระบบสูบจายน้ำประปาสูผู ใชผู ใชน้ำประปา
น้ำประปา
(Water Distribution)
(Treated Water)

บริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นในการดํําเนิินธุุรกิิจไม่่ให้้ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยการเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชนและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในการดููแลสิ่่�งแวดล้้อม และเพิ่่�มคุุณค่่าให้้กัับของเสีียจากกระบวนการผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปา ซึ่่�งของเสีียที่่�เกิิดจากกระบวนการผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปาของ
บริิษััทฯ จะมีีเพีียงตะกอนที่่�ได้้จากกระบวนการตกตะกอนและการล้้างย้้อนถัังกรองทราย ในปีี 2564 โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน และโรงผลิิต
น้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน มีีปริมิ าณตะกอนที่เ่� กิิดขึ้้น� จากกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปา จํํานวน 21,986 ตััน และโรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีีมีีปริมิ าณ
ตะกอนที่่�เกิิดขึ้้�นจากกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปา จํํานวน 9,280 ตััน ซึ่่�งได้้แสดงข้้อมููลไว้้ดัังนี้้�
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ปริิมาณ

หน่่วย

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

เพิ่่�ม/ลด (ร้้อยละ)

โรงผลิตน้ำ�ประปาบางเลน และโรงผลิต
น้ำ�ประปากระทุ่มแบน

ตััน

13,683

18,677

21,986

เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 17.72

โรงผลิตน้ำ�ประปาปทุมธานี

ตััน

11,838

9,909

9,280

ลดลง ร้้อยละ 6.35

25,521

28,586

31,266

เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 9.38

10

10

0

ลดลง ร้้อยละ 100.00

รวม
ปริมาณตะกอนที่นำ�ไปใช้ในงานวิจัย
เพื่อสังคม

ตััน

นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้ทํําการศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการวิิจัยั ตะกอน
เพื่่�อพััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อลดภาระในการ
กํําจััดของเสีีย ลดต้้นทุุนในกระบวนการผลิิต เพิ่่�มมููลค่่าตะกอน และ
ส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีด้้านการดููแลสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมไว้้ดัังนี้้�
1. บริษัทฯ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของ
เสีียอัันตราย (ศสอ.) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ทํําการศึึกษา
ความเป็็นไปได้้ในการนํําตะกอนมาพััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์ จาก
งานวิิจััยนี้้�มีีผลิิตภััณฑ์์ใหม่่เกิิดขึ้้�น 4 ชนิิด ได้้แก่่ 1) สารดููดซัับ
ฟลููออไรด์์ 2) อิิฐบล็็อกประสาน 3) กระเบื้้�องปููพื้้�น และ 4)
กระเบื้้อ� งดิินเผา ปััจจุุบัันได้้นำำ�กระเบื้้อ� งดิินเผาที่่�ได้้ไปต่่อยอดงาน
ด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสังั คม โดยนํําไปใช้้ในการตกแต่่งอาคารเรีียน
ของโรงเรีียนวััดราษฎร์์ธรรมาราม ตํําบลนาโคก อํําเภอเมืือง
สมุุทรสาคร จัังหวััดสมุุทรสาคร และโรงเรีียนวััดสุุขวััฒนาราม
ตํําบลบางระกํํา อํําเภอบางเลน จัังหวััดนครปฐม ภายใต้้โครงการ
เสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิติ ของนัักเรีียนในโรงเรีียนที่่ด้� อ้ ยโอกาสของ
สํํานัักงานพลอากาศเอก ดร. ประจิิน จั่่�นตอง
2. บริษัทฯ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และโครงการศึึกษาวิิจััยและพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมแหลมผัักเบี้้�ย
อัันเนื่่อ� งมาจากพระราชดํําริิ ทํําการศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการนํํา
ตะกอนมาพััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์ จากงานวิิจััยนี้้�มีีผลิิตภััณฑ์์ใหม่่
เกิิดขึ้้�น 3 ชนิิด ได้้แก่่ 1) ปุ๋๋�ยหมัักที่่�ใช้้ปลููกกัับข้้าวสุุพรรณบุุรีี 1
และข้้าวโพดฝัักอ่่อน 2) อิิฐมอญ และ 3) เชื้้�อเพลิิงอััดแท่่ง
ปััจจุุบัันได้้นํําผลของงานวิิจััย “ปุ๋๋�ยหมััก” ไปใช้้ประโยชน์์ ใน
กิิจกรรมเพื่่�อสัังคม โดยจััดทํําโครงการปุ๋๋�ยหมัักจากตะกอนผสม
กัับขยะสดภายในสํํานัักงานใหญ่่ เพื่่�อให้้พนัักงานมีีส่ว่ นร่่วมในการ
ดููแลสิ่่�งแวดล้้อมภายในองค์์กร โดยมีีอััตราส่่วนของตะกอนต่่อ
ขยะสด 1:2 และนํําไปขยายผลกัับโรงเรีียนในพื้้น� ที่่บ� ริิการ ได้้แก่่
โรงเรีียนไทยรััฐวิิทยา 4 และโรงเรีียนวััดสุุขวััฒนาราม ตํําบล
บางระกํํา อํําเภอบางเลน จัังหวััดนครปฐม ซึ่่ง� มีีตัวั แทนของบริิษัทั ฯ
และคณะสิ่่�งแวดล้้อมมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์เป็็นผู้้�ถ่่ายทอด
องค์์ความรู้้�ในการจััดทํําปุ๋๋�ยหมัักแก่่โรงเรีียนที่่ไ� ด้้รับั การคััดเลืือกเป็็น
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โรงเรีียนต้้นแบบในการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ในการจััดทํําปุ๋๋�ยหมััก
ไปยัังโรงเรีียนอื่่�นๆ ในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง
2. ขยะมููลฝอย
บริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารคััดแยกขยะมููลฝอยตามมาตรฐานการบริิหารจััดการ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ISO 14001:2015 โดยสรุุปผลการคััดแยกขยะและ
การนำำ�ไปใช้้กำำ�จััดหรืือใช้้ประโยชน์์ในปีี 2564 ไว้้ดัังนี้้�
ประเภทขยะ

จำำ�นวน (กิิโลกรััม)

ร้้อยละ

ขยะทั่วไป

4,954.00

51.02

ขยะรีไซเคิล (Recycle)

3,175.00

32.70

ขยะอันตราย

1,580.00

16.28

9,709.00

100.00

รวม

วิิธีีการกำำ�จััด
/นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์

ส่งหน่วยงานกำ�จัด
ส่งองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น/เทศบาล
จำ�หน่าย
รวม

จำำ�นวน (กิิโลกรััม)

ร้้อยละ

14,632.00

74.41

5,025.00

25.55

7.20

0.04

19,664.20

100.00

“โครงการทำำ�ปุ๋๋�ยหมัักจากเครื่่�องกำำ�จััดเศษอาหารอััตโนมััติิ”
พนัักงานที่ทำ่� ำ�งานประจำำ�อยู่ที่่� สำ่� ำ�นัักงานใหญ่่ของบริิษัทั ฯ ส่่วนใหญ่่จะนำำ�อาหารมารัับประทานที่ทำ่� ำ�งาน ส่่งผลให้้แต่่ละวัันมีขี ยะที่เ่� ป็็นเศษอาหาร
เหลืือทิ้้�ง ประมาณ 3 กิิโลกรััม โดยจะถููกนำำ�ไปทิ้้�งรวมกัันในถัังขยะของหน่่วยงานเทศบาล เป็็นการเพิ่่ม� ภาระให้้กับั หน่่วยงานเทศบาลต้้องนำำ�ขยะ
เหล่่านี้้ไ� ปกำำ�จััด ก่่อให้้เกิิดความสููญเปล่่าในการนำำ�ขยะที่่�เป็็นเศษอาหารเหล่่านี้้�ไปใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์และความยุ่่�งยากในการคััดแยกขยะของ
หน่่วยงานเทศบาล
แผนกพััฒนาความยั่่ง� ยืืนจึึงมีีแนวความคิิดในการนำำ�ขยะที่่เ� ป็็นเศษอาหารมาทำำ�ปุ๋๋�ยหมัักโดยใช้้เครื่่อ� งกำำ�จัดั เศษอาหารอััตโนมััติิ ส่่งผลให้้ปริมิ าณ
ขยะเศษอาหารที่นำ่� ำ�ไปทิ้้�งในถัังขยะของหน่่วยงานเทศบาลลดลง และช่่วยส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีส่ว่ นร่่วมในการคััดแยกขยะเพิ่่�มขึ้้น� ซึ่่ง� ปุ๋๋�ยหมััก
ที่่�ได้้เป็็นแบบเข้้มข้้นที่่�มีีธาตุุอาหารเหมาะสมกัับการนำำ�ไปใช้้บำำ�รุุงรัักษาไม้้ดอกและไม้้ประดัับภายในสำำ�นัักงานใหญ่่ของบริิษััทฯ ได้้อีีกด้้วย

ตารางเปรีียบเทีียบผลการดำำ�เนิินงานก่่อน-หลััง
รายการ

ก่่อน

หลััง

เพิ่่�มขึ้้�น/ลดลง (ร้้อยละ)

ปริมาณขยะที่เป็นเศษอาหาร

2.90 กิิโลกรััมต่่อวััน

ไม่่มีี

ลดลงร้้อยละ 100

ปริมาณปุ๋ยหมักแบบเข้มข้น

ไม่่มีี

0.70 กิิโลกรััมต่่อวััน

เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 100

3. 	น้ำำ��ทิ้้�ง
บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คััญและตระหนัักถึึงการอนุุรัักษ์์ทรัพั ยากรน้ำำ��เนื่่�องจาก น้ำำ�� เป็็นปัจั จััยสำำ�คััญต่อสิ่่
่ �งมีีชีวิี ติ และนำำ�มาใช้้ในการผลิิตน้ำำ��ประปา
เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันไม่่ให้้กิิจกรรมใดๆ จากกระบวนการทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ ก่่อให้้เกิิดมลพิิษหรืือส่่งผลกระทบต่่อคุุณภาพแก่่แหล่่งน้ำำ��
บริิษััทฯ จึึงมีีการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด บริิษััทฯ ได้้แบ่่งประเภทน้ำำ��ทิ้้�งของบริิษััทฯ ไว้้ 2 ประเภท
ได้้แก่่ น้ำำ��ทิ้้�งจากการใช้้น้ำำ��ของสำำ�นัักงานและน้ำำ��ทิ้้�งจากการใช้้น้ำำ��ในกิิจกรรมอื่่�นๆ ภายในโรงผลิิตน้ำำ��ประปา โดยจััดทำำ�แผนตรวจสอบคุุณภาพ
น้ำำ��ทิ้้�งก่่อนปล่่อยออกสู่่�ภายนอก ปีีละ 1 ครั้้�ง

โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน
รายการ

ผลการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ�ทิ้ง

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

ผ่่านเกณฑ์์

ผ่่านเกณฑ์์

ผ่่านเกณฑ์์
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โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี
รายการ

ผลการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ�ทิ้ง

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

ผ่่านเกณฑ์์

ผ่่านเกณฑ์์

ผ่่านเกณฑ์์

ปีี 2564 ผลการตรวจสอบวิิเคราะห์์คุุณภาพน้ำำ�ทิ้้
� ง� ของโรงผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปา
บางเลนและโรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี ผ่่านค่่ามาตรฐานในการ
ตรวจวิิเคราะห์์ตามประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรม เรื่่�อง กำำ�หนด
มาตรฐานควบคุุมการระบายน้ำำ�ทิ้้
� ง� จากโรงงาน อาศััยอำำ�นาจตามความ
ในข้้อ 14 แห่่งกฎกระทรวงฉบัับที่่� 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความใน
พระราชบััญญััติิโรงงาน พ.ศ. 2535 ตีีพิิมพ์์ ในราชกิิจจานุุเบกษา
เล่่ม 134 ตอนพิิเศษที่่� 153 ง ลงวัันที่่� 7 มิิถุุนายน 2560

การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและอนุุรักั ษ์์
พลัังงาน
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
การประชุุมรัั ฐ ภาคีี กรอบอนุุสัั ญญ าสหประชาชาติิ ว่่ า ด้้ ว ยการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ สมััยที่่� 26 (COP26) หรืือ Conference
of the Parties ที่่�เมืืองกลาสโกว์์ ประเทศสกอตแลนด์์ เมื่่�อวัันที่่� 13
พฤศจิิกายน 2564 โดยมีีการบรรลุุข้้อตกลงเพื่่�อควบคุุมปััญหาการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และการผลัักดัันให้้ยุุติิการใช้้เชื้้อ� เพลิิง
ฟอสซิิล พลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีีได้้ประกาศ
เจตนารมณ์์ว่า่ ประเทศไทยพร้้อมยกระดัับการแก้้ไขปััญหาภููมิิอากาศ
อย่่างเต็็มที่่�ด้้วยทุุกวิิถีีทาง เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายความเป็็นกลางทาง
คาร์์บอน ภายในปีี ค.ศ. 2050 หรืือ ปีี พ.ศ. 2593 และบรรลุุเป้้าหมาย
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ ได้้ในปีี ค.ศ. 2065 หรืือ
ปีี พ.ศ. 2608 และด้้วยการสนัับสนุุนจากความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ
และกลไกภายใต้้ กรอบอนุุสััญญาฯ ไทยจะยกระดัับ NDC (Nationally
Determined Contribution) ของประเทศไทยขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 40 ได้้
ซึ่่ง� ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ได้้ภายในปีี ค.ศ. 2050
หรืือ ปีี พ.ศ. 2593 ซึ่่�งส่่งเสริิมให้้บรรลุุผลสํําเร็็จตามเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development Goals) เป้้าหมาย
ที่่� 13 การรัับมืือการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Climate Action
: SDG13)
เมื่่�อปลายปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้ริิเริ่่�มโครงการประเมิินการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจก (Greenhouse Gas : GHG) จากกระบวนการทางธุุรกิิจ
โดยจะทำำ�การประเมิินการปล่่อย GHG จากกระบวนการทางธุุรกิิจ
โดยตรง(Scope 1) การปล่่อย GHG จากกระบวนการทางธุุรกิิจทางอ้้อม
(Scope 2) และการปล่่อย GHG จากกระบวนการทางธุุรกิิจทางอ้้อม
อื่่�นๆ (Scope 3) โดยจะว่่าจ้้างที่่�ปรึึกษาที่่�มีีบััญชีีรายชื่่�อขึ้้�นทะเบีียน
กัับองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) (อบก.)
หรืือเทีียบเท่่า เพื่่�อประเมิินการปล่่อย GHG การรายงานข้้อมููล
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ปริิมาณการปล่่อย GHG การจััดทำำ�คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์องค์์กร
(Carbon Footprint for Organization : CFO) ตลอดจนการทวนสอบ
และรัับรองข้้อมููลคาร์์บอนฟุุตพริ้้นท์
� อ์ งค์์กรกัับ อบก. โดยจะเปิิดเผย
ข้้อมููลการปล่่อย GHG ตามรายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One
report) ของสำำ� นัั ก งานคณะกรรมการกำำ�กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) สำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนต่่อไป ทั้้�งนี้้�
บริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารกำำ�หนดนโยบายบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจกของ
องค์์กร และเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ตามเว็็บลิิงก์์ https://www.ttwplc.
com/storage/about/policy/20220401-ttw-company-policy01-th.pdf

เป้้าหมายบริิษััทฯ : การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

อััตราการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของโรงผลิิต
น้ำำ�� ประปาบางเลน โรงผลิิตน้ำำ�� ประปากระทุ่่ม� แบน
และโรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี ลดลง
ปีี 2564 : ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ

0.05
ปีี 2565 - 2568 : ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 0.03
ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ ได้้ทำำ�การประเมิินการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจาก
กระบวนการทางธุุรกิิจทางอ้้อม (Scope2) ที่่�เกิิดจากการใช้้กระแส
ไฟฟ้้าจากภายนอกเพีียงอย่่างเดีียว เพื่่�อนํํามาใช้้ผลิิตน้ำำ��ประปาจนถึึง
กระบวนการจ่่ายน้ำำ��ประปาให้้กัับผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปา โดยมีีขอบเขต
ครอบคลุุมโรงผลิิตน้ำำ��ประปาทั้้�ง 3 แห่่ง ได้้แก่่ โรงผลิิตน้ำำ��ประปา
บางเลน จัังหวััดนครปฐม โรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน จัังหวััด
สมุุทรสาคร และโรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี จัังหวััดปทุุมธานีี
บริิษัทั ฯ ได้้นํําปริิมาณพลัังงานไฟฟ้้าที่่�ใช้้ในกระบวนการผลิิตและส่่ง
จ่่ายน้ำำ��ประปา รวมทั้้�งจํํานวนผู้้�ใช้้น้ำำ��ประปาในพื้้�นที่่� ให้้บริิการมา
ประเมิินปริมิ าณก๊๊าซเรืือนกระจกที่มี่� กี ารปลดปล่่อยออกสู่่�สิ่่ง� แวดล้้อม
ปรากฏว่่าโรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลนมีีการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ในปีี 2564 จํํานวน 58,691 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า (tCO2e)
โดยมีีอััตราส่่วนเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 ร้้อยละ 13.50 และโรงผลิิต
น้ำำ��ประปาปทุุมธานีี มีีการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในปีี 2564 เท่่ากัับ
36,747 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า (tCO2e) โดยมีีอัตั ราส่่วน
ลดลงจากปีี 2563 ร้้อยละ 16.50 ซึ่่�งได้้แสดงปริิมาณการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกไว้้ตามตารางดัังนี้้�

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ในปีี 2564

95,438

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

ปริิมาณการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

เพิ่่�ม/ลด (ร้้อยละ)

โรงผลิตน้ำ�ประปาบางเลน และโรงผลิต
ตััน
น้ำ�ประปากระทุ่มแบน
คาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า

63,260

67,887

58,691

ลดลง ร้้อยละ 13.50

โรงผลิตน้ำ�ประปาปทุมธานี

ตััน
คาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า

44,663

44,026

36,747

ลดลง ร้้อยละ 16.50

ตััน
คาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า

107,923

111,913

95,438

ลดลง ร้้อยละ 14.72

หน่่วย

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

เพิ่่�ม/ลด (ร้้อยละ)

โรงผลิตน้ำ�ประปาบางเลน และโรงผลิต
กิิโลกรััม
น้ำ�ประปากระทุ่มแบน
คาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า/
ลููกบาศก์์เมตร

0.381

0.409

0.383

ลดลง ร้้อยละ 6.36

โรงผลิตน้ำ�ประปาปทุมธานี

กิิโลกรััม
คาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า/
ลููกบาศก์์เมตร

0.300

0.288

0.266

ลดลง ร้้อยละ 7.64

กิิโลกรััม
คาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า/
ลููกบาศก์์เมตร

0.340

0.348

0.325

ลดลง ร้้อยละ 6.61

รวม

อััตราการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ต่่อหน่่วยผลิิตภััณฑ์์

เฉลี่ย

หน่่วย

การอนุุรัักษ์์พลัังงาน
พลัังงานเป็็นต้้นทุุนที่่�สำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจและกระบวนการผลิิตของอุุตสาหกรรมต่่างๆ อย่่างไรก็็ตามการใช้้พลัังงานสร้้างผลกระทบ
ด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศจากการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ทั่่�วโลกต่่างให้้ความสำำ�คััญ โดยกำำ�หนดเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
เป้้าหมายที่่� 7 พลัังงานสะอาดที่่�ทุุกคนเข้้าถึึงได้้ (Affordable and clean energy : SDG 7) และ เป้้าหมายที่่� 13 การรัับมืือการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ (Climate Action : SDG 13) เพื่่�อลดผลกระทบจากการใช้้พลัังงานและการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
บริิษััทฯ ให้้ความสํําคััญต่่อการใช้้พลัังงานให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด จึึงมีีมาตรการในการอนุุรัักษ์์พลัังงานตามรายงานการจััดการพลัังงาน
เพื่่�อลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ปล่่อยเนื่่�องมาจากอััตราการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า ซึ่่�งเป็็นพลัังงานหลัักเพีียงชนิิดเดีียวที่่�ใช้้ในการดํําเนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััทฯ ตลอดจนการเลืือกใช้้เทคโนโลยีีและวััตถุุดิิบที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งการดํําเนิินการดัังกล่่าวมีีความสอดคล้้องกัับเป้้าหมาย
การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของบริิษััทฯ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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นโยบายอนุุรัักษ์์พลัังงาน
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการอนุุรัักษ์์พลัังงาน ซึ่่�งเป็็น
สิ่่�งจำำ�เป็็นในการประกอบกิิจกรรมหรืือการปฏิิบััติิงานต่่างๆ บริิษััทฯ
จึึงกำำ�หนดให้้มีแี นวทางปฏิิบัติั กิ ารอนุุรัักษ์์พลัังงานแก่่พนัักงานภายใน
องค์์กร เพื่่�อให้้พนัักงานทุุกคนมีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินการอนุุรัักษ์์
พลัังงานและปฏิิบััติิไปในทิิศทางเดีียวกััน โดยมุ่่�งไปสู่่�เป้้าหมายการ
ลดค่่าใช้้จ่า่ ยของบริิษัทั ฯ และการประหยััดพลัังงานตามนโยบายของ
รััฐบาล รวมถึึงการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากกระบวนการทาง
ธุุรกิิจสู่่�ชั้้�นบรรยากาศของโลก โดยกำำ�หนดนโยบายอนุุรัักษ์์พลัังงาน
ขององค์์กรไว้้ดัังนี้้�
1. บริษทั ฯ จะด�ำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่าง
เหมาะสม โดยกำำ�หนดให้้การอนุุรัักษ์์พลัังงานเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
การดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ สอดคล้้องกัับกฎหมายและข้้อกำ�ำ หนด
อื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

4. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ
เจ้้าของ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััทฯ ทุุกระดัับที่่�จะให้้
ความร่่วมมืือในการปฏิิบัติั ติ ามมาตรการที่่กำ� �ำ หนด ติิดตามตรวจสอบ
และรายงานต่่อคณะทำำ�งานด้้านการจััดการพลัังงาน
5. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จ�ำเป็น รวมถึงทรัพยากรบุคคล
ด้้านงบประมาณ เวลาในการทำำ�งาน การฝึึกอบรม และการมีี
ส่่วนร่่วมในการเสนอข้้อคิิดเห็็นเพื่่�อพััฒนางานด้้านพลัังงาน
6. ผูบ้ ริหารและคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน จะทบทวนและ
ปรัับปรุุงนโยบาย เป้้าหมาย และแผนการดำำ�เนิินงานด้้านพลัังงาน
ทุุกปีี

เป้้าหมายบริิษััทฯ : การใช้้พลัังงานไฟฟ้้า
การใช้้พลัังงานไฟฟ้้าที่่�โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน
โรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน และโรงผลิิตน้ำำ��
ประปาปทุุมธานีี
ปีี 2564 : ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ

2. บริษัทฯ จะด�ำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
พลัั ง งานขององค์์ กรอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งและเหมาะสมกัั บ ธุุรกิิ จ
เทคโนโลยีีที่่�ใช้้และแนวทางการปฏิิบััติิงานที่่�ดีี

0.05
ปีี 2565 - 2568 : ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 1

3. บริษัทฯ จะก�ำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานใน
แต่่ ล ะปีี มีี พ ลัั งงานที่่� ใช้้ลดลงอย่่างเหมาะสมและสื่่�อสารให้้
พนัักงานทุุกคนเข้้าใจและปฏิิบััติิได้้อย่่างถููกต้้อง

บริิษััทฯ ได้้กํําหนดมาตรการในการอนุุรัักษ์์พลัังงานตามรายงานการจััดการพลัังงาน เพื่่�อลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ปล่่อยเนื่่�องมาจาก
อััตราการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า โดยมีีข้้อมููลดัังต่่อไปนี้้�
•
•
•
•

เปลี่ยนหลอดไฟเมทัลฮาไลด์ (Metal Halide) ขนาด 400 วัตต์ เป็นหลอดไฟแอลอีดี ไฮเบย์ (LED High Bay) 200 วัตต์
บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
เปลี่ยนโคมไฟแอลอีดี ห้องเครื่องจักรขนาด 200 วัตต์ จ�ำนวน 10 โคม
เปลี่ยนโคมไฟแอลอีดี ห้องเครื่องจักรสถานีจ่ายน�้ำขนาด 200 วัตต์ จ�ำนวน 14 โคม

มาตรการทั้้�งหมดข้้างต้้นได้้มีกี ารติิดตามผลการดํําเนิินงานอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าสามารถควบคุุมอััตราการใช้้พลัังงานและการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกของโรงผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปาบางเลน โรงผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปากระทุ่่�มแบน และโรงผลิิตน้ำ�ป
ำ� ระปาปทุุมธานีีให้้ลดลงได้้อย่า่ งมีีประสิิทธิภิ าพ
ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีปริิมาณการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าในกระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาของโรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลนและโรงผลิิตน้ำำ��ประปา
กระทุ่่�มแบน จํํานวน 102,236,151 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง (kWh) หรืือ 0.667 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อลููกบาศก์์เมตร (kWh/m3) และโรงผลิิตน้ำำ��ประปา
ปทุุมธานีี จํํานวน 61,422,632 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง (kWh) หรืือ 0.445 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อลููกบาศก์์เมตร (kWh/m3) โดยแสดงข้้อมููลตามตาราง
ไว้้ดัังนี้้�
พลัังงานไฟฟ้้าที่่�ใช้้ในการผลิิต

หน่่วย

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

เพิ่่�ม/ลด (ร้้อยละ)

โรงผลิตน้ำ�ประปาบางเลน และโรงผลิต
น้ำ�ประปากระทุ่มแบน

กิิกะวััตต์์ชั่่�วโมง

101.21

112.62

102.24

ลดลงร้้อยละ 9.22

โรงผลิตน้ำ�ประปาปทุมธานี

กิิกะวััตต์์ชั่่�วโมง

71.46

70.28

61.42

ลดลงร้้อยละ 12.61

กิิกะวััตต์์ชั่่�วโมง

172.67

182.90

163.66

ลดลงร้้อยละ 10.52

รวม
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อััตราการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าต่่อ
หน่่วยผลิิตภััณฑ์์

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

เพิ่่�ม/ลด (ร้้อยละ)

โรงผลิตน้ำ�ประปาบางเลน และโรงผลิต กิิกะวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อ
น้ำ�ประปากระทุ่มแบน
ลููกบาศก์์เมตร

0.611

0.679

0.667

ลดลง ร้้อยละ 1.77

โรงผลิตน้ำ�ประปาปทุมธานี

กิิกะวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อ
ลููกบาศก์์เมตร

0.480

0.459

0.445

ลดลง ร้้อยละ 3.05

กิิกะวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อ
ลููกบาศก์์เมตร

0.546

0.569

0.556

ลดลง ร้้อยละ 2.28

เฉลี่ย

หน่่วย

ในปีี 2564 โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน โรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน
และโรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี ปริิมาณความต้้องการน้ำำ��ในพื้้�นที่่�
ลดลง ประกอบกัับมีีการควบคุุมการเดิินระบบผลิิต สููบส่่งและสููบจ่่าย
น้ำำ��ประปาได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ การใช้้พลัังงานจึึงลดลงอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญ

ในปีี 2564 ผลิิตกระแสไฟฟ้้าจากระบบ Solar Rooftop รวมทั้้�งสิ้้�น
จำำ�นวน
กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง (kWh)

4,235,331

ระบบ Solar Rooftop
เมื่่�อปีี 2561 บริิษััทฯ ได้้ทํําการติิดตั้้�งระบบ Solar Rooftop บนถััง
เก็็บน้ำำ��ใสที่่� โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน จัังหวััดนครปฐม โดยมีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อลดปริิมาณการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าและลดปริิมาณการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากการดํําเนิินธุุรกิิจซึ่่ง� บริิษัทั ฯ มีีศักั ยภาพใน
ด้้านพื้้�นที่่�ที่่�สามารถติิดตั้้�งระบบ Solar Rooftop บนถัังน้ำำ��ใส โดยมีี
กํําลัังการติิดตั้้�งรวมทั้้�งหมด 3,471 เมกะวััตต์์ (MWdc) ซึ่่�งสามารถ
ผลิิตไฟฟ้้าได้้ 4,236,395 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อปีี (kWh/year) คิิดเป็็น
จํํานวนเงิิน ประมาณ 17,893,565 บาทต่่อปีี และสามารถลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ 2,398 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า (tCO2e)
ต่่อปีี
ผลการดํําเนิินงานในปีี 2564 สามารถผลิิตกระแสไฟฟ้้าจากระบบ Solar Rooftop รวมทั้้�งสิ้้�น จํํานวน 4,235,331 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง (kWh) และ
สามารถลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก จํํานวน 2,727 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า (tCO2e)
ระบบ Solar Rooftop

หน่่วย

2562

2563

2564

เพิ่่�ม/ลด (ร้้อยละ)

ปริมาณกระแสไฟฟ้าจากระบบ Solar
Rooftop

กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง
(kWh)

5,329,481

4,367,503

4,235,331

ลดลง ร้้อยละ3.03

ลดการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ตััน
คาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า (tCO2e)

3,340

2,727

2,546

ลดลง ร้้อยละ 6.64

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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ความหลากหลายทางชีีวภาพ
ความหลากหลายทางชีีวภาพ (Biodiversity) คืือ การมีีสิ่่ง� มีีชีวิี ตน
ิ านาชนิิดบนโลกใบนี้้�ไม่่ว่า่ จะเป็็นการดำำ�รงอยู่่ข� องพืืช สััตว์์ แบคทีีเรีีย เชื้้อ� รา
หรืือมนุุษย์์ ต่่างล้้วนอาศััยอยู่่�ในถิ่่�นฐานเฉพาะของตนตามภููมิิภาคต่่างๆ ทั่่�วโลก ดำำ�เนิินชีีวิิตอยู่่�ภายในระบบนิิเวศที่่�มีีสภาพภููมิิประเทศ ภููมิิ
อากาศและสภาพแวดล้้อมที่่ห� ลากหลายจากการสะสม ปรัับปรุุง เปลี่่�ยนแปลง ตลอดจนถึึงการวิิวััฒนาการ เพื่่�อความอยู่่ร� อดตลอดระยะเวลา
หลายล้้านปีีที่่�ผ่่านมา ทำำ�ให้้การคงอยู่่�ของความแตกต่่างในสิ่่�งมีีชีีวิิตแต่่ละสายพัันธุ์์�และความหลากหลายภายในชนิิดพัันธุ์์�ของสิ่่�งมีีชีีวิิตเหล่่า
นั้้�น กลายเป็็นองค์์ประกอบและพื้้�นฐานสำำ�คััญของธรรมชาติิและระบบนิิเวศของโลก

กระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปา
ที่่�ผ่่านมา การดํําเนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ไม่่ได้้ส่่งผลกระทบในเชิิงลบต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�อาศััยอยู่่�ในธรรมชาติิอย่่างมีีนััยสํําคััญ บริิษััทฯ ใช้้น้ำำ��ดิิบ
จากแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิเป็็นวััตถุุดิิบหลัักในการผลิิตน้ำำ��ประปา จํํานวน 2 แหล่่งน้ำำ�� ได้้แก่่ แม่่น้ำำ��ท่่าจีีนและแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา ซึ่่�งในแหล่่งน้ำำ��
ธรรมชาติิย่่อมมีีกุ้้�ง หอย ปูู ปลา และสิ่่�งมีีชีีวิิตอื่่�นๆ จึึงเป็็นเรื่่�องหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ว่่า การสููบน้ำำ��ดิิบเข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาจะไม่่ส่่ง
ผลกระทบต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิตเหล่่านี้้� บริิษััทฯ ได้้มีีการติิดตั้้�งตะแกรงแบบละเอีียดขนาดความกว้้าง 1 x 1 เซนติิเมตร ในบริิเวณพื้้�นที่่�สููบน้ำำ��ดิิบ เพื่่�อ
ป้้องกัันไม่่ให้้สิ่่�งมีีชีีวิิตในแหล่่งน้ำำ��ถููกปั้้�มสููบน้ำำ��ดิิบสููบเข้้ามาในกระบวนการผลิิต ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อห่่วงโซ่่อาหารและระบบนิิเวศในแหล่่ง
น้ำำ��ธรรมชาติิได้้ นอกจากนี้้�กระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม แบบ Zero Discharge โดยการนํําตะกอนที่่�เหลืือจาก
กระบวนการผลิิตน้ำำ��ประปาไปรีีดน้ำำ��ออกและนํําน้ำำ��ที่่�ได้้กลัับเข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตใหม่่ ซึ่่�งเท่่ากัับว่่าตลอดขั้้�นตอนการผลิิตน้ำำ��ประปาไม่่มีี
การปล่่อยน้ำำ��เหลืือทิ้้�งลงสู่่�แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิเลย

ดููแลแหล่่งต้้นน้ำ�ำ�
เมื่่อ� ปีี 2561 บริิษัทั ฯ ทํําการส่่งมอบป่่าที่ปลูู
่� ก จํํานวน 1,000,000 ต้้น พื้้น� ที่่� 5,000 ไร่่ ในพื้้น� ที่่ป่� า่ เสื่่อ� มโทรมของ อุุทยานแห่่งชาติิทองผาภููมิิ
ตํําบลปิิล็อ็ ก อํําเภอทองผาภููมิิ จัังหวััดกาญจนบุุรีี ให้้กับั กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์ป่์ า่ และพัันธุ์์�พืืช รัับไปดููแลรัักษาต่่ออีีก 7 ปีีต่อ่ เนื่่อ� ง แม้้ว่า่
จะมีีการดํําเนิินการปลููกป่่าแล้้วเสร็็จและได้้มีกี ารส่่งมอบแก่่หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องแล้้ว บริิษัทั ฯ ยัังคงเฝ้้าติิดตามผลการเจริิญเติิบโตของต้้นไม้้
การเฝ้้าระวัังไฟป่่า และลงพื้้�นที่่�ตรวจวััดความสููงของต้้นไม้้ที่่�ปลููกร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�อุุทยานแห่่งชาติิทองผาภููมิิและสํํานัักบริิหารพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์
ที่่� 3 อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อการบรรลุุเป้้าหมายโครงการ 1 ล้้านกล้้า สร้้างป่่าต้้นน้ำำ�� นั่่�นคืือ “ปลููกป่่า ต้้องได้้ป่่า” เพื่่�ออนุุรัักษ์์
ป่่าต้้นน้ำำ��ของแม่่น้ำำ��แม่่กลองที่่�ได้้แยกสาขาลํําน้ำำ��ออกมาเป็็นแม่่น้ำำ��ท่่าจีีน ซึ่่�งบริิษััทฯ นํําน้ำำ��ดิิบมาผลิิตน้ำำ��ประปานั่่�นเอง ในปีี 2564 บริิษััทฯ
ได้้งดการลงพื้้�นที่่�ตรวจวััดความสููงของต้้นไม้้ที่่�ปลููก ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2 เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดจาก COVID-19 แต่่ก็็ได้้มีีการประสานงาน
กัับเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดููแลป่่าที่่�ปลููกให้้กัับกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช อย่่างต่่อเนื่่�อง
ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้ให้้การสนัับสนุุนเงิินบริิจาคเข้้ากองทุุนช่่วยเหลืือพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่� และผู้้�พิิทัักษ์์ป่่าของสำำ�นัักบริิหารพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ที่่� 3
กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์ป่์ า่ และพัันธุ์์�พืืช โดยมีีวัตถุุป
ั ระสงค์์เพื่่�อช่ว่ ยเหลืือพนัักงานเจ้้าหน้้าที่แ่� ละผู้้�พิิทักั ษ์์ป่า่ ที่ป่� ฏิิบัติั งิ านในพื้้น� ที่ป่่� า่ อนุุรัักษ์์
และเป็็นการสร้้างขวััญกำำ�ลัังใจในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�อนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2
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ความร่่วมมืือดููแลสิ่่�งแวดล้้อมระหว่่างองค์์กร
การมีีส่่วนร่่วมกัับหน่่วยงานภายนอก
บริิษัทั ฯ ไม่่สามารถดํําเนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่ง� ยืืนในระยะยาวได้้ หากไม่่ได้้
รัับความร่่วมมืือจากชุุมชนและและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในพื้้�นที่่�
ที่่ผ่� า่ นมา บริิษัทั ฯ เข้้าไปมีีส่ว่ นร่่วมในการวางแผนและจััดทํําโครงการ
อนุุรัักษ์์พลัังงาน ทรััพยากรธรรมชาติิ และดููแลสิ่่�งแวดล้้อมร่่วมกัับ
หน่่วยงานภายนอกไว้้ดัังนี้้�
1. บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ Care the Bear ของตลาดหลักทรัพย์
แห่่งประเทศไทย โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจก ลดการใช้้ทรัพั ยากร และลดค่่าใช้้จ่า่ ยจากการจััดงานอีีเว้้นท์์
ของบริิษััทจดทะเบีียน ในปีี 2564 ได้้มีีการนํํา 2 กิิจกรรมเข้้า
ร่่วมโครงการฯ ได้้แก่่ การจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจํําปีี
2564 และกิิจกรรมมอบทุุนการศึึกษาแก่่นัักเรีียนในพื้้�นที่่�บริิการ
ประจํําปีี 2564 ซึ่่ง� สามารถลดปริิมาณคาร์์บอนฟุุตพริ้้นท์
� ์ จํํานวน
1,283.54 กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า (kgCO2e)
เทีียบเท่่าการดููดซัับคาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2) ของต้้นไม้้ต่อ่ ปีี
จํํานวน 143 ต้้น

5. บริษทั ฯ ร่วมกับ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 กรมอุทยานแห่งชาติ
สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช ติิดตามผลการเจริิญเติิบโตของต้้นไม้้
ที่ปลูู
่� ก ภายใต้้โครงการ 1 ล้้านกล้้า สร้้างป่่าต้้นน้ำำ�� และสนัับสนุุน
เงิินบริิจาคเข้้ากองทุุนช่่วยเหลืือพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่� และผู้้�พิิทักั ษ์์ป่า่
เพื่่� อ เป็็ น การสร้้ า งขวัั ญกำำ�ลัั ง ใจในการปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� อนุุรัั ก ษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
6. บริษัทฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางระก�ำ อ�ำเภอ
บางเลน จัังหวััดนครปฐม สนัับสนุุนน้ำำ��ประปาจากโรงผลิิต
น้ำำ��ประปาบางเลน เพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อนช่ว่ งวิิกฤตน้ำำ��ท่ว่ ม
และใช้้ในการอุุปโภคของชาวบ้้านในหมู่่�ที่่� 8 ตำำ�บลบางระกำำ�
อำำ�เภอบางเลน จัังหวััดนครปฐม
7. บริษัทฯ สนับสนุนเงินทุนวิจัยในโครงงานวิศวกรรม ส�ำหรับ
นัักศึึกษาหลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยมหิิดล
วิิทยาเขตกาญจนบุุรีี เรื่่�อง การประมาณค่่าความเข้้มข้้นของ
แมงกานีีสในน้ำำ��ดิิบก่่อนเข้้าระบบการผลิิตน้ำำ��ประปาด้้วยการใช้้
โครงข่่ายประสาทเทีียม

2. บริษัทฯ ร่วมกับ ชมรมเรารักแม่น�้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม โดย
การเข้้าร่่วมประชุุมประจํําเดืือนเพื่่�อรับั ทราบปััญหาและร่่วมแก้้ไข
ปััญหาแหล่่งน้ำำ��ท่า่ จีีน เข้้าร่่วมกิิจกรรมส่่งเสริิมจิิตสํํานึึกด้้านการ
ประหยััดน้ำำ��และการอนุุรัักษ์์แหล่่งน้ำำ��ในชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็น
ระยะเวลากว่่า 10 ปีี ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้มีีส่่วนร่่วมในการ
ลงพื้้�นที่่�สำำ�รวจปริิมาณน้ำำ��ในแม่่น้ำำ��ท่่าจีีนช่่วงวิิกฤตน้ำำ��ท่่วม และ
จััดถุุงยัังชีีพและน้ำำ�ดื่่
� ม� บรรจุุขวดให้้กับั ชุุมชนที่ไ่� ด้้รับั ความเดืือดร้้อน
จากน้ำำ��ท่่วมในพื้้น� ที่ตำ่� �ำ บลลานตากฟ้้าและตำำ�บลบางระกำำ� จัังหวััด
นครปฐม
3. บริษัทฯ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและ
ของเสีียอัันตราย (ศสอ.) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย นํําผลงาน
วิิจััยตะกอน ได้้แก่่ “กระเบื้้�องดิินเผา” นํําไปตกแต่่งอาคารเรีียน
แก่่โรงเรีียนวััดสุุขวััฒนาราม จัังหวััดนครปฐม
4. บริษัทฯ ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และโครงการศึึกษาวิิจััยและพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมแหลมผัักเบี้้�ย
อัันเนื่่�องมาจากพระราชดํําริิ นํําผลงานวิิจััยตะกอน ได้้แก่่
“ปุ๋๋�ยหมััก” มาจััดทํําปุ๋๋�ยหมัักจากตะกอนผสมกัับขยะสดภายใน
โรงเรีียนไทยรััฐวิิทยา 4 และโรงเรีียนวััดสุุขวััฒนาราม จัังหวััด
นครปฐม

การมีีส่่วนร่่วมกัับพนัักงาน
บริิษัทั ฯ สนัับสนุุนและส่่งเสริิมกิิจกรรมการมีีส่ว่ นร่่วมดููแลสิ่่ง� แวดล้้อม
ของพนัักงาน โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้พนัักงานตระหนัักถึึงความ
สํําคััญของการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมภายในองค์์กร อาทิิเช่่น การจััด
กิิจกรรม Big Cleaning Day การคััดแยกขยะ และการทํําปุ๋๋�ยหมััก
จากตะกอนผสมกัับขยะสดภายในสํํานัักงานใหญ่่ โดยได้้รับั ความร่่วมมืือ
จากพนัักงานทุุกระดัับเข้้าร่่วมกิิจกรรมอย่่างสม่ำำ��เสมอ
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การปฏิิบัติั ิตามกฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทฯ ให้้ความสํําคััญในการดํําเนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม และมีีการปฏิิบััติิตาม
เงื่่�อนไขและข้้อกํําหนดต่่างๆ ที่่�ได้้ระบุุไว้้ในกฎหมายอย่่างครบถ้้วน

เป้้าหมายการดํําเนิินงาน
บริิษัทั ฯ มีีความตระหนัักถึึงความสํําคััญของการจััดการสิ่่ง� แวดล้้อมควบคู่่�กับั การดํําเนิินธุุรกิิจ
ซึ่่�งได้้จััดทำำ�ระบบบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (ISO 14001 : 2015) โดยมีีเป้้าหมายในการ
ตรวจติิดตามภายในอย่่างน้้อย ปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อเป็็นการสร้้างความตระหนัักและตรวจสอบ
ระบบบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมแก่่พนัักงาน

การดํําเนิินงาน
บริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารวางแผนตรวจติิดตามภายในระบบ ISO 14001 : 2015 ระหว่่าง 14 ธัันวาคม
2563 ถึึง 15 มกราคม 2564 โดยพิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถทํําหน้้าที่่�เป็็น
ผู้้�ตรวจติิดตามภายในจากฝ่่ายบริิหารด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ในปีี 2564 มีีการตรวจติิดตามภายใน

ระบบ ISO 14001 : 2015 จํํานวน 1 ครั้้ง�
ผลการดํําเนิินงานเป็็ น ไปตามเป้้ า หมาย
สามารถป้้องกัันการไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย
สิ่่ง� แวดล้้อมได้้อย่า่ งมีีประสิิทธิิภาพ

ผลการดํําเนิินงาน
บริิษััทฯ ได้้รัับการตรวจรัับรองระบบการ
จััดการสิ่่ง� แวดล้้อมจาก บริิษัทั SGS Thailand
Limited เมื่่�อวัันที่่� 29 ถึึง 31 มีีนาคม 2564
ผลการดํําเนิินงานในปีี 2564 ไม่่พบประเด็็น
รุุนแรงหรืือกระบวนการใดๆ ที่่�ไม่่ได้้ปฏิิบััติิ
ตามกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อม

การละเมิิดกฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
รายการ

ข้อละเมิดกฎหมาย

หน่่วย

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

กรณีี/เรื่่�อง

0

0

0

บาท

0

0

0

ค่าปรับ

สรุุปผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านเศรษฐกิิจ
ความสำำ�เร็็จทางเศรษฐกิิจ
รายการ

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

หน่่วย

รายได้้รวมสุุทธิิ

5,747,448,016 5,948,536,254 6,165,591,032 6,203,116,678 5,822,385,785

บาท

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

4,699,899,949 4,910,525,378 5,269,752,426 5,098,231,739 5,249,403,981

บาท

กำำ�ไรสุุทธิิ

2,680,751,538 2,860,903,791 3,147,333,971 2,971,811,031 3,119,974,681

บาท

กำำ�ไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น

0.67

0.71

0.78

0.74

0.78

บาท

อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์

11.52

12.26

13.59

12.92

13.76

ร้้อยละ

อััตราผลตอบแทนส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

22.57

23.14

23.98

22.16

22.37

ร้้อยละ
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การกระจายมููลค่่าสู่่�ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายการ

ปีี 2560

เงิินปัันผลแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
(ปีี 2564 เฉพาะครึ่่�งปีีแรก)

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

หน่่วย

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

เงิินปัันผลต่่อหุ้้�น
(ปีี 2564 เฉพาะครึ่่�งปีีแรก)

0.60

0.60

0.60

0.60

0.30 บาท/หุ้้�น

มููลค่่าการลงทุุนของ TTW และบริิษััทย่่อย
รายการ

การลงทุุนด้้านสาธารณููปโภคและการสนัับสนุุนอื่่�นๆ

หน่วย : ล้านบาท
ปีี 2560

349.53

ปีี 2561

20.89

ปีี 2562

140.07

ปีี 2563

ปีี 2564

431.49

มููลค่่าทางเศรษฐกิิจอื่่�นๆ ของ TTW
รายการ

บาท

157.44

หน่วย : บาท
ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

ต้้นทุุนทางการเงิิน

407,025,029 371,677,534 304,542,661 274,534,160 249,486,104

ภาษีีที่จ่่� า่ ยให้้รัฐั บาล

632,221,086 616,091,619 696,977,417 685,387,474 650,959,542

การจ่่ายน้ำำ��ประปาของ TTW และ PTW
รายการ

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร
ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

พื้้น� ที่่น� ครปฐม-สมุุทรสาคร

145.90

158.30

166.10

165.85

153.27

พื้้น� ที่่ปทุุ
� มธานีี-รัังสิิต

135.80

145.90

148.90

153.12

138.03

281.70

304.20

315.00

318.97

291.30

รวม

ผู้้� ใช้้น้ำำ��ประปาของ TTW และ PTW
รายการ

หน่วย : ราย
ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

พื้้น� ที่่น� ครปฐม-สมุุทรสาคร

174,577

183,853

193,903

203,225

211,504

พื้้น� ที่่ปทุุ
� มธานีี-รัังสิิต

321,048

335,324

345,683

356,351

369,273

495,625

519,177

539,586

559,576

580,777

รวม
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ผลสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าของ TTW และ PTW
รายการ

ปีี 2560

หน่วย : ร้อยละ
ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

พื้้�นที่่�นครปฐม-สมุุทรสาคร

89.00

95.00

98.00

97.00

95.00

พื้้�นที่่�ปทุุมธานีี-รัังสิิต

89.00

96.00

99.00

96.00

94.00

89.00

95.50

98.50

96.50

94.50

รวม

ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม
มููลค่่าการลงทุุนด้้านบุุคลากรของ TTW และบริิษััทย่่อย
รายการ

ปีี 2560

หน่วย : ล้านบาท
ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

ค่่าตอบแทนพนัักงาน (เงิินเดืือน และโบนััส)

157.13

140.03

149.42

149.94

151.96

ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร (เงิินเดืือน และโบนััส)

33.03

26.10

26.57

25.50

29.52

190.16

166.13

175.99

175.44

181.48

รวม

มููลค่่าการลงทุุนด้้านชุุมชนและสัังคมของ TTW และบริิษััทย่่อย
รายการ

ปีี 2560

การบริิจาคและพััฒนาชุุมชน

หน่วย : บาท

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

41,298,352.00 6,468,125.60 15,371,569.54 25,178,964.52 31,345,673.51

ข้้อมููลพนัักงาน
พนัักงานทั้้�งหมด

หน่วย : คน
รายการ

เพศ

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

จำำ�แนกตามเพศ
ชาย

264

267

268

270

270

หญิิง

58

54

56

58

58

รวม

322

321

324

328

328

ชาย

68

65

68

63

62

หญิิง

15

10

10

10

10

รวม

83

75

78

73

72

จำำ�แนกตามอายุุ
อายุุไม่่เกิิน 30 ปีี
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หน่วย : คน
รายการ

เพศ

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

จำำ�แนกตามอายุุ
อายุุ 30 - 39 ปีี

อายุุ 40 - 49 ปีี

อายุุ 50 ปีีขึ้้�นไป

ชาย

112

100

99

97

98

หญิิง

25

22

23

26

26

รวม

137

122

122

123

124

ชาย

69

77

75

85

86

หญิิง

15

16

16

13

13

รวม

84

93

91

98

99

ชาย

15

25

26

25

24

หญิิง

3

6

6

9

9

รวม

18

31

32

34

33

ชาย

5

4

4

4

5

หญิิง

2

2

2

2

2

รวม

7

6

6

6

7

ชาย

5

7

7

7

6

หญิิง

4

5

5

5

5

รวม

9

12

12

12

11

ชาย

13

13

12

10

9

หญิิง

12

11

11

11

11

รวม

25

24

23

21

20

ชาย

241

243

245

249

250

หญิิง

40

36

38

40

40

รวม

281

279

283

289

290

ชาย

112

106

103

104

105

หญิิง

45

42

43

44

44

รวม

157

148

146

148

149

ชาย

28

33

35

35

35

หญิิง

2

2

2

2

2

รวม

30

35

37

37

37

จำำ�แนกตามตำำ�แหน่่ง
ผู้้�บริิหารระดัับสููง
(ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขึ้้�นไป)
ผู้้�บริิหารระดัับกลาง
(ผู้้�จััดการส่่วน)
ผู้้�บริิหารระดัับต้้น(ผู้้�จััดการแผนก)

พนัักงาน

จำำ�แนกตามพื้้�นที่่�ธุุรกิิจ
นครปฐม

สมุุทรสาคร
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หน่วย : คน
รายการ

เพศ

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

จำำ�แนกตามพื้้�นที่่�ธุุรกิิจ
ปทุุมธานีี

ชลบุุรีี

ระยอง

พระนครศรีีอยุุธยา

ชาย

52

53

52

51

51

หญิิง

5

5

5

6

6

รวม

57

58

57

57

57

ชาย

36

38

41

41

40

หญิิง

1

1

2

2

2

รวม

37

39

43

43

42

ชาย

15

16

15

16

16

หญิิง

0

0

0

0

0

รวม

15

16

15

16

16

ชาย

21

21

22

23

23

หญิิง

5

4

4

4

4

รวม

26

25

26

27

27

พนัักงานใหม่่

หน่วย : คน
รายการ

เพศ

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

จำำ�แนกตามเพศ
ชาย

33

25

18

9

5

หญิิง

3

4

2

3

3

รวม

36

29

20

12

8

ชาย

19

13

8

6

3

หญิิง

2

4

1

2

3

รวม

21

17

9

8

6

ชาย

13

9

10

3

1

หญิิง

1

0

1

1

0

รวม

14

9

11

4

1

ชาย

1

3

0

0

0

หญิิง

0

0

0

0

0

รวม

1

3

0

0

0

จำำ�แนกตามอายุุ
อายุุไม่่เกิิน 30 ปีี

อายุุ 30 - 39 ปีี

อายุุ 40 - 49 ปีี
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หน่วย : คน
รายการ

เพศ

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

จำำ�แนกตามอายุุ
อายุุ 50 ปีีขึ้้�นไป

ชาย

0

0

0

0

1

หญิิง

0

0

0

0

0

รวม

0

0

0

0

1

ชาย

0

0

0

0

1

หญิิง

0

0

0

0

0

รวม

0

0

0

0

1

ชาย

1

0

0

0

0

หญิิง

0

0

0

0

0

รวม

1

0

0

0

0

ชาย

0

1

1

1

0

หญิิง

0

0

0

0

0

รวม

0

1

1

1

0

ชาย

32

24

17

8

4

หญิิง

3

4

2

3

3

รวม

35

28

19

11

7

ชาย

13

8

5

2

4

หญิิง

0

0

0

3

3

รวม

13

8

5

5

7

ชาย

16

6

2

1

0

หญิิง

2

0

0

0

0

รวม

18

6

2

1

0

ชาย

0

4

1

1

0

หญิิง

0

0

1

0

0

รวม

0

4

2

1

0

ชาย

0

7

4

0

1

หญิิง

0

0

1

0

0

รวม

0

7

5

0

1

จำำ�แนกตามตำำ�แหน่่ง
ผู้้�บริิหารระดัับสููง
(ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขึ้้�นไป)
ผู้้�บริิหารระดัับกลาง
(ผู้้�จััดการส่่วน)
ผู้้�บริิหารระดัับต้้น
(ผู้้�จััดการแผนก)
พนัักงาน

จำำ�แนกตามพื้้�นที่่�ธุุรกิิจ
นครปฐม

สมุุทรสาคร

ปทุุมธานีี

ชลบุุรีี
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หน่วย : คน
รายการ

เพศ

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

จำำ�แนกตามพื้้�นที่่�ธุุรกิิจ
ระยอง

พระนครศรีีอยุุธยา

ชาย

2

2

5

4

0

หญิิง

0

0

0

0

0

รวม

2

2

5

4

0

ชาย

2

2

1

1

0

หญิิง

1

0

0

0

0

รวม

3

2

1

1

0

พนัักงานที่่�สรรหาจากภายในเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งที่่ว่� ่าง

หน่วย : คน
รายการ

เพศ

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

จำำ�แนกตามเพศ
ชาย

0

12

2

3

3

หญิิง

0

3

1

0

0

รวม

0

15

3

3

3

ชาย

0

3

0

0

1

หญิิง

0

1

0

0

0

รวม

0

4

0

0

1

ชาย

0

4

0

3

0

หญิิง

0

1

1

0

0

รวม

0

5

1

3

0

ชาย

0

4

2

0

1

หญิิง

0

1

0

0

0

รวม

0

5

2

0

1

ชาย

0

1

0

0

1

หญิิง

0

0

0

0

0

รวม

0

1

0

0

1

จำำ�แนกตามอายุุ
อายุุไม่่เกิิน 30 ปีี

อายุุ 30 - 39 ปีี

อายุุ 40 - 49 ปีี

อายุุ 50 ปีีขึ้้�นไป
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หน่วย : คน
รายการ

เพศ

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

จำำ�แนกตามตำำ�แหน่่ง
ผู้้�บริิหารระดัับสููง
(ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขึ้้�นไป)
ผู้้�บริิหารระดัับกลาง
(ผู้้�จััดการส่่วน)
ผู้้�บริิหารระดัับต้้น
(ผู้้�จััดการแผนก)
พนัักงาน

ชาย

0

1

0

0

1

หญิิง

0

0

0

0

0

รวม

0

1

0

0

1

ชาย

0

2

1

0

0

หญิิง

0

1

0

0

0

รวม

0

3

1

0

0

ชาย

0

0

1

2

1

หญิิง

0

1

1

0

0

รวม

0

1

2

2

1

ชาย

0

9

0

1

1

หญิิง

0

1

0

0

0

รวม

0

10

0

1

1

ชาย

0

2

0

1

2

หญิิง

0

2

1

0

0

รวม

0

4

1

1

2

ชาย

0

0

0

0

0

หญิิง

0

0

0

0

0

รวม

0

0

0

0

0

ชาย

0

0

2

0

0

หญิิง

0

0

0

0

0

รวม

0

0

2

0

0

ชาย

0

10

0

1

1

หญิิง

0

0

0

0

0

รวม

0

10

0

1

1

ชาย

0

0

0

1

0

หญิิง

0

0

0

0

0

รวม

0

0

0

1

0

จำำ�แนกตามพื้้�นที่่�ธุุรกิิจ
นครปฐม

สมุุทรสาคร

ปทุุมธานีี

ชลบุุรีี

ระยอง
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หน่วย : คน
รายการ

เพศ

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

จำำ�แนกตามพื้้�นที่่�ธุุรกิิจ
พระนครศรีีอยุุธยา

ชาย

0

0

0

0

0

หญิิง

0

1

0

0

0

รวม

0

1

0

0

0

พนัักงานลาออก

หน่วย : คน
รายการ

เพศ

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

จำำ�แนกตามเพศ
ชาย

26

23

10

5

1

หญิิง

1

7

-

2

2

รวม

27

30

10

7

3

ชาย

5

5

2

2

1

หญิิง

0

2

0

1

2

รวม

5

7

2

3

3

ชาย

12

12

4

3

0

หญิิง

0

4

0

1

0

รวม

12

16

4

4

0

ชาย

4

5

4

0

0

หญิิง

1

1

0

0

0

รวม

5

6

4

0

0

ชาย

5

1

0

0

0

หญิิง

0

0

0

0

0

รวม

5

1

0

0

0

ชาย

0

1

0

0

0

หญิิง

0

0

0

0

0

รวม

0

1

0

0

0

จำำ�แนกตามอายุุ
อายุุไม่่เกิิน 30 ปีี

อายุุ 30 - 39 ปีี

อายุุ 40 - 49 ปีี

อายุุ 50 ปีีขึ้้�นไป

จำำ�แนกตามตำำ�แหน่่ง
ผู้้�บริิหารระดัับสููง
(ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขึ้้�นไป)
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หน่วย : คน
รายการ

เพศ

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

จำำ�แนกตามตำำ�แหน่่ง
ผู้้�บริิหารระดัับกลาง
(ผู้้�จััดการส่่วน)
ผู้้�บริิหารระดัับต้้น
(ผู้้�จััดการแผนก)
พนัักงาน

ชาย

5

5

0

0

0

หญิิง

0

0

0

0

0

รวม

5

5

0

0

0

ชาย

2

2

4

1

0

หญิิง

1

2

0

0

0

รวม

3

4

4

1

0

ชาย

19

19

6

4

1

หญิิง

0

5

0

2

2

รวม

19

24

6

6

3

ชาย

17

10

7

4

1

หญิิง

0

6

0

0

2

รวม

17

16

7

4

3

ชาย

0

0

1

0

0

หญิิง

0

0

0

0

0

รวม

0

0

1

0

0

ชาย

3

3

0

0

0

หญิิง

1

0

0

0

0

รวม

4

3

0

0

0

ชาย

3

3

1

1

0

หญิิง

0

6

0

0

0

รวม

3

9

1

1

0

ชาย

2

0

1

2

0

หญิิง

0

0

0

0

0

รวม

2

0

1

2

0

ชาย

1

1

0

0

0

หญิิง

0

1

0

0

0

รวม

1

2

0

0

0

จำำ�แนกตามพื้้�นที่่�ธุุรกิิจ
นครปฐม

สมุุทรสาคร

ปทุุมธานีี

ชลบุุรีี

ระยอง

พระนครศรีีอยุุธยา
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หน่วย : คน
รายการ

เพศ

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

พนัักงานลาออกโดยสมััครใจ
จำำ�แนกตามเพศ

สััดส่่วนเทีียบกัับพนัักงาน
ที่่�ลาออกทั้้�งหมด (ร้้อยละ)

ชาย

26

23

10

5

1

หญิิง

1

7

0

2

2

รวม

27

30

10

7

3

-

100

100

100

100

100

พนัักงานลาคลอด

หน่วย : คน
รายการ

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

จำำ�นวนพนัักงานลาคลอด
นครปฐม

4

3

2

2

1

สมุุทรสาคร

0

0

0

1

0

ปทุุมธานีี

0

0

0

1

0

ชลบุุรีี

0

0

0

0

0

ระยอง

0

0

0

0

0

พระนครศรีีอยุุธยา

0

0

1

0

0

4

3

3

4

1

รวม

หน่วย : ร้อยละ
รายการ

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

สััดส่่วนการกลัับมาทำำ�งานใหม่่
นครปฐม

100

100

100

100

สมุุทรสาคร

100

ปทุุมธานีี

100

100

ชลบุุรีี
ระยอง
พระนครศรีีอยุุธยา

100
รวม
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100

100

100

100

100

การจ้้างงาน
ข้้อมููลค่่าจ้้าง (เฉพาะเงิินเดืือน) ปีี 2562-2564
รายการ

หน่วย : บาท/เดือน
เพศ

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

จำำ�แนกตามเพศ
ชาย

7,109,581

7,233,968

7,704,235

หญิิง

2,569,052

2,769,567

2,811,510

รวม

9,678,633

10,003,535

10,515,745

29,508

30,498

32,060

ชาย

1,988,960

1,933,190

2,302,980

หญิิง

1,611,467

1,706,980

1,740,600

รวม

3,600,427

3,640,170

4,043,580

90,010

95,793

106,410

ชาย

5,120,621

5,300,778

5,401,255

หญิิง

957,585

1,062,587

1,070,910

รวม

6,078,206

6,363,365

6,472,165

21,104

21,942

22,317

ชาย

3,663,317

3,636,800

4,047,555

หญิิง

2,255,147

2,438,597

2,473,010

รวม

5,918,464

6,075,397

6,520,565

เฉลี่่�ย/คน

29,721

41,049

43,762

ชาย

512,466

559,960

575,150

หญิิง

0

0

0

รวม

512,466

559,960

575,150

เฉลี่่�ย/คน

16,531

17,498

17,973

ชาย

1,293,890

1,384,639

1,412,360

หญิิง

113,560

119,220

121,600

รวม

1,407,450

1,503,859

1,533,960

23,855

25,064

25,566

เฉลี่่�ย/คน
จำำ�แนกตามตำำ�แหน่่ง
ผู้้�บริิหาร
(ผู้้�จััดการแผนกขึ้้�นไป)

เฉลี่่�ย/คน
พนัักงาน

เฉลี่่�ย/คน
จำำ�แนกตามพื้้�นที่่�ธุุรกิิจ
นครปฐม

สมุุทรสาคร

ปทุุมธานีี

เฉลี่่�ย/คน
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หน่วย : บาท/เดือน
รายการ

เพศ

ชลบุุรีี

ระยอง

พระนครศรีีอยุุธยา

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

ชาย

843,898

821,210

841,510

หญิิง

0

0

0

รวม

843,898

821,210

841,510

เฉลี่่�ย/คน

21,097

21,610

22,197

ชาย

415,480

447,428

460,900

หญิิง

0

0

0

รวม

415,480

447,428

460,900

เฉลี่่�ย/คน

18,885

19,453

20,039

ชาย

468,220

476,510

459,730

หญิิง

112,655

119,180

121,930

รวม

580,875

595,690

581,660

เฉลี่่�ย/คน

21,513

22,062

22,371

จำำ�นวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรม
รายการ

หน่วย : ชั่วโมง
เพศ

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

จำำ�แนกตามเพศ
ชาย

5,262.50

3,712

3,768

2,636

2,544

หญิิง

1,710.50

1,007

730

541

729

รวม

6,973

4,719

4,498

3,177

3,273

ชาย

1,588

925

495

309

157

หญิิง

928.50

432

252

193

221

รวม

2,516.50

1,357

747

502

378

ชาย

3,102

2,378

2,456

1,985

2,387

หญิิง

1,354.50

984

1,295

690

508

รวม

4,456.50

3,362

3,751

2,675

2,895

จำำ�แนกตามตำำ�แหน่่ง
ผู้้�บริิหาร
(ผู้้�จััดการแผนกขึ้้�นไป)
พนัักงาน
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หน่วย : ชั่วโมง
รายการ

เพศ

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

จำำ�แนกตามหลัักสููตร
หลัักสููตรจำำ�เป็็นต่่อวิิชาชีีพ

หลัักสููตรเสริิมวิิชาชีีพ (ไม่่บัังคัับ)

หลัักสููตรความปลอดภััย

จำำ�นวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรมเฉลี่่�ย
(ชั่่�วโมง/คน)

ชาย

2,545

1,645

1,590

1,084.50

456

หญิิง

1,330

808

433

270.50

381

รวม

3,875

2,453

2,023

1,355

837

ชาย

395

410

386.5

102

75

หญิิง

45

52

26.5

33

39

รวม

440

462

413

135

114

ชาย

2,322.50

1,657

1,791.50

1,449.50

2,013

หญิิง

335.50

147

270.50

237.50

309

รวม

2,658

1,804

2,062

1,687

2,322

22

15

14

10

10

-

ผู้้�เข้้ารัับการฝึึกอบรม
รายการ

หน่วย : คน
เพศ

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

จำำ�แนกตามเพศ
ชาย

198

198

220

174

226

หญิิง

56

49

43

45

48

รวม

254

247

263

219

274

ชาย

28

23

14

15

17

หญิิง

19

12

10

12

19

รวม

47

35

24

27

36

ชาย

180

187

195

154

201

หญิิง

27

25

44

38

37

รวม

207

212

239

192

238

จำำ�แนกตามตำำ�แหน่่ง
ผู้้�บริิหาร
(ผู้้�จััดการแผนกขึ้้�นไป)
พนัักงาน
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หน่วย : คน
รายการ

เพศ

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

จำำ�แนกตามหลัักสููตร
หลัักสููตรจำำ�เป็็นต่่อวิิชาชีีพ

หลัักสููตรเสริิมวิิชาชีีพ
(ไม่่บัังคัับ)
หลัักสููตรความปลอดภััย

ชาย

102

98

92

48

50

หญิิง

29

30

25

21

22

รวม

131

128

117

69

72

ชาย

15

12

7

8

11

หญิิง

10

5

2

4

11

รวม

25

17

9

12

22

ชาย

81

88

121

118

165

หญิิง

17

14

16

20

15

รวม

98

102

137

138

180

หลัักสููตรการฝึึกอบรม

หน่วย : หลักสูตร

รายการ

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

จำำ�แนกตามหลัักสููตร
หลัักสููตรจำำ�เป็็นต่่อวิิชาชีีพ

126

97

81

51

55

หลัักสููตรเสริิมวิิชาชีีพ (ไม่่บัังคัับ)

3

1

10

9

8

หลัักสููตรความปลอดภััย

6

12

20

11

7

135

110

111

71

70

การฝึึกอบรมภายใน

27

34

35

25

15

การฝึึกอบรมภายนอก

108

76

76

46

55

135

110

111

71

70

รวม
จำำ�แนกตามหน่่วยงานที่่�จััดอบรม

รวม

ค่่าใช้้จ่่ายการฝึึกอบรม
รายการ

หน่วย : บาท
เพศ

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

จำำ�แนกตามเพศ
ชาย
หญิิง
รวม

126

1,855,592
463,899
2,319,491
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813,992
218,498
1,032,490

478,050
119,513
597,563

155,965
38,991
194,956

224,800
56,200
281,000

หน่วย : บาท
รายการ

จำำ�แนกตามตำำ�แหน่่ง
ผู้้�บริิหาร
(ผู้้�จััดการแผนกขึ้้�นไป)
พนัักงาน

ค่่าใช้้จ่่ายเฉลี่่�ย (บาท/คน)

เพศ

ปีี 2560

ชาย
หญิิง
รวม
ชาย
หญิิง
รวม
-

ปีี 2561

1,320,844
330,211
1,651,055
601,592
66,844
668,436
7,203

ปีี 2562

516,760
129,191
645,951
401,885
44,546
446,431
3,403

ปีี 2563

208,855
139,238
348,093
224,523
24,947
249,470
1,844

ปีี 2564

95,996
24,000
119,996
67,464
7,496
74,960
594

การสำำ�รวจความพึึงพอใจของพนัักงาน

2,500
13,500
16,000
238,550
26,450
265,000
856
หน่วย : ร้อยละ

รายการ

ปีี 2562

ผลการสำำ�รวจความพึึงพอใจของพนัักงาน

ปีี 2563

75

ปีี 2564

78

72

ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
มููลค่่าการดููแลด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
รายการ

การดููแลสิ่่�งแวดล้้อม

หน่วย : บาท
ปีี 2560

1,161,395

ปีี 2561

ปีี 2562

1,741,155.00 12,753,618.20

การใช้้ทรััพยากรน้ำำ��
รายการ

การใช้้น้ำำ��จากแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ
แม่่น้ำำ��ท่่าจีีน
(โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน
และโรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน)
แม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา
(โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี)
รวม
การนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน
และโรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี
รวม

ปีี 2563

ปีี 2564

2,203,870.00

80,240

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร
ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

155.64

165.79

166.02

179.75

158.34

147.96

159.77

161.48

161.00

146.95

303.6

325.56

327.50

340.75

305.29

2.32

1.82

1.78

3.68

3.64

8.14
10.46

3.33
5.15

4.76
6.54

3.69
7.37

4.50
8.14
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การใช้้พลัังงานไฟฟ้้า
รายการ

หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปีี 2560

ปริิมาณการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน
และโรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี
รวม

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

97.19

100.39

101.21

112.62

102.24

66.23
163.42

69.61
170.00

71.46
172.67

70.28
182.90

61.42
163.66

หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อลูกบาศก์เมตร
รายการ

ปีี 2560

อััตราการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าต่่อหน่่วยผลิิตภััณฑ์์
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน
และโรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี
เฉลี่่�ย

ปีี 2561

ปีี 2562

ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน
และโรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี
รวม

ปีี 2564

0.666

0.632

0.611

0.679

0.667

0.488
0.577

0.477
0.555

0.480
0.546

0.459
0.569

0.445
0.556

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
รายการ

ปีี 2563

หน่วย : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

61,837

63,795

63,260

67,887

58,691

42,112
103,949

44,231
108,026

44,663
107,923

44,026
111,913

36,747
95,438

หน่วย : กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ลูกบาศก์เมตร
รายการ

ปีี 2560

อััตราการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกต่่อหน่่วยผลิิตภััณฑ์์
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาบางเลน
0.424
และโรงผลิิตน้ำำ��ประปากระทุ่่�มแบน
โรงผลิิตน้ำำ��ประปาปทุุมธานีี
0.310
เฉลี่่�ย
0.367

128

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

0.403

0.381

0.409

0.383

0.303
0.353

0.300
0.341

0.288
0.349

0.266
0.325

รางวััลแห่่งความภาคภููมิิใจ

ได้้ รัั บ โล่่ “หุ้้�นยั่่� ง ยืืน” หรืือ Thailand Sustainability
Investment (THSI) ประจำำ�ปีี 2564 จากตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 6 สะท้้อนให้้เห็็นถึึง
การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ให้้ความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

ได้้รับั การประเมิินการกำำ�กับั ดููแลกิิจการบริิษัทั จดทะเบีียนไทย
“Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies 2021” จากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทยในระดัับ “ดีีเลิิศ”

ได้้รัับการจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินในส่่วนของ
เครดิิตองค์์กรและตราสารหนี้้�ในปีี 2564 ในระดัับ “AA-” ด้้วย
แนวโน้้มอัันดับั เครดิิต “Stable” หรืือ “คงที่่”� จากบริิษัทั ทริิส
เรทติ้้�ง จำำ�กััด

ได้้รัับรางวััลเกีียรติิคุุณ “Sustainability Disclosure Award”
ประจำำ�ปีี 2564 ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 3 จากสถาบัันไทยพััฒน์์
จากการประเมิินข้อมูู
้ ลการดำำ�เนิินงานผ่่านรายงานการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนของบริิษััทฯที่่�นำำ�เสนอข้้อมููลด้้านความยั่่�งยืืนได้้
ครบถ้้ ว นสมบููรณ์์ แ ละมีี ค วามน่่ า เชื่่� อถืือ ตามกรอบการ
รายงาน Global Reporting Initiative (GRI)

ได้้รับั ประกาศเกีียรติิคุุณ กิิจกรรมการรณรงค์์ลดสถิิติอุุบั
ิ ติั เิ หตุุ
จากการทำำ�งานให้้เป็็นศููนย์์ (Zero Accident Campaign)
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 4 จากสถาบัันส่่งเสริิมความปลอดภััย
อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน (องค์์การมหาชน)

ได้้รัับการรัับรองอุุตสาหกรรมสีีเขีียวระดัับที่่� 3 ระบบสีีเขีียว
(Green System) ปีี 2564-2567 การบริิ ห ารจัั ด การ
สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็นระบบ มีีการติิดตามประเมิินผลและ
ทบทวนเพื่่�อการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่อ� งจากกระทรวงอุุตสาหกรรม
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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GRI Standard Content Index
Page
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Sustainability
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Form 56-1
One Report

GRI 101: Foundation 2016
GRI 102: General Disclosures 2016

Organizational Profile
102-1

Name of the organization

9,11

7-8

102-2

Activities, brands, products, and services

9-11

1

102-3

Location of headquarters

8

8

102-4

Location of operations

11-12

7-9

102-5

Ownership and legal form

11-13

36-42

102-6

Markets served

11

22-26

102-7

Scale of the organization

17

100

102-8

Information on employees and other workers

102-9

Supply chain

102-10

Significant changes to the organization and its supply chain

52-55

5-7

102-11

Precautionary Principle or approach

52-55,59

44-45

102-12

External initiatives

8,35,111

124-125

102-13

Membership of associations

8,36

46

102-14

Statement from senior decision-maker

6-7

5

102-15

Key impacts, risks, and opportunities

20-24,44-48

44-45

71-82,114-127

116

56-62

31-33,49-52

Strategy

Ethics and Integrity
102-16

Values, principles, standards, and norms of behavior

4

II-III,X

102-17

Mechanisms for advice and concerns about ethics

35-44

72,92-97

102-18

Governance structure

17,38

100

102-19

Delegating authority

39

100-103

102-20

Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics

102-21

Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics

102-22

Composition of the highest governance body and its committees

17

100-103

102-23

Chair of the highest governance body

38

105-106

102-24

Nominating and selecting the highest governance body

36-37

126-128

102-25

Conflicts of interest

40-41

81-82,95

102-26

Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy

35-36

105-106

102-27

Collective knowledge of highest governance body

39

101,106

102-28

Evaluating the highest governance body’s performance

39

130-132

102-29

Identifying and managing economic, environmental, and social impacts

102-30

Effectiveness of risk management processes

102-31

Governance

17
18-19

24-29

53-55

47-48,25

44-45

Review of economic, environmental, and social topics

18-19

46-55

102-32

Highest governance body’s role in sustainability reporting

38,46

102-33

Communicating critical concerns

44

102-34

Nature and total number of critical concerns

44

102-35

Remuneration policies

37

114-115,
118-119

102-36

Process for determining remuneration

38

115,119

102-37

Stakeholders’ involvement in remuneration

37

114,115

102-38

Annual total compensation ratio

38

115,119

102-39

Percentage increase in annual total compensation ratio

38
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85,98-99
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Stakeholder Engagement				
102-40

List of stakeholder groups

30-32

78-82

102-41

Collective bargaining agreements

31-32

78-82

102-42

Identifying and selecting stakeholders

31

78-82

102-43

Approach to stakeholder engagement

31-32

78-82

102-44

Key topics and concerns raised

31-32

78-82
154

Reporting Practice
102-45

Entities included in the consolidated financial statements

8

102-46

Defining report content and topic Boundaries

8

102-47

List of material topics

8

102-48

Restatements of information

8

102-49

Changes in reporting

8

102-50

Reporting period

8

102-51

Date of most recent report

8

102-52

Reporting cycle

8

102-53

Contact point for questions regarding the report

8

102-54

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

102-55

GRI content index

130-135

102-56

External assurance

8

154

8

Economic
GRI 201: Economic Performance 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

14-15

56-57

103-2
103-3

The management approach and its components

35-39

56-57

Evaluation of the management approach

112-14

66-67

201-1

Direct economic value generated and distributed

112-113

66-67

201-2

Financial implications and other risks and opportunities due to climate change

47-48

33-34,44-49

201-3

Defined benefit plan obligations and other retirement plans

48

49-50

201-4

Financial assistance received from government

-

GRI 202: Market Presence 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

71

78-79

103-2

The management approach and its components

71

78-79

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

72,123-127
123
-

GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

20

103-2

The management approach and its components

20-24

103-3

Evaluation of the management approach

24-29

203-1

Infrastructure investments and services supported

24-29

203-2

Significant indirect economic impacts

47-48

GRI 204: Procurement Practices 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

56

51,80,93-94

103-2

The management approach and its components

57

51,80,93-94

103-3

Evaluation of the management approach

58,61-62

204-1

Proportion of spending on local suppliers

62

GRI 205: Anti-corruption 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

41

142

103-2

The management approach and its components

41

142-144

103-3

Evaluation of the management approach

205-1

Operations assessed for risks related to corruption

205-2
205-3

41

142

41,44

142

Communication and training about anti-corruption policies and procedures

44

142

Confirmed incidents of corruption and actions taken

44

144
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GRI 206: Anti-competitive Behavior 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

-

81-82

103-2

The management approach and its components

-

81

103-3

Evaluation of the management approach

-

206-1

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

-

GRI 207 Tax 2019
207-1

Approach to tax

112

207-2

Tax governance, control, and risk management

-

207-3

Stakeholder engagement and management of concerns related to tax

-

207-4

Country-by-country reporting

-

57,59,65-66

Environment
GRI 301: Materials 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

100,101-102

31-32

103-2

The management approach and its components

100,101-102

31-32

103-3

Evaluation of the management approach

101,104

48

301-1

Materials used by weight or volume

100,104

301-2

Recycled input materials used

101,104

301-3

Reclaimed products and their packaging materials

104

GRI 302: Energy 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

107

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

302-1

Energy consumption within the organization

302-2

Energy consumption outside of the organization

302-3

Energy intensity

302-4

Reduction of energy consumption

108

302-5

Reductions in energy requirements of products and services

109

108
108-109
108
109,128

GRI 303: Water and Effluents 2018
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

100

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

303-1

Interactions with water as a shared resource

100

303-2

Management of water discharge-related impacts

100

303-3

Water withdrawal

100

303-4

Water discharge

101

303-5

Water consumption

100

100
101,126-127

GRI 304: Biodiversity 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

110

103-2

The management approach and its components

110

103-3

Evaluation of the management approach

29

304-1

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

110

304-2

Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity

110

304-3

Habitats protected or restored

-

304-4

"IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected
by operations"

-

GRI 305: Emissions 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

132
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106-107
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305-2

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

305-3

Other indirect (Scope 3) GHG emissions

305-4

GHG emissions intensity

305-5

Reduction of GHG emissions

107

305-6

Emissions of ozone-depleting substances (ODS)

99

305-7

Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (Sox),and other significant air emissions

99

Form 56-1
One Report

Detail/
Omission

106-107
107,128

GRI 306: Waste 2020
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

101-102

103-2

The management approach and its components

102-103

103-3

Evaluation of the management approach

104

306-1

Waste generation and significant waste-related impacts

103

306-2

Management of significant waste-related impacts

102

306-3

Waste generated

104

306-4

Waste diverted from disposal

104

306-5

Waste directed to disposal

104

GRI 307: Environmental Compliance 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

112

103-2

The management approach and its components

112

103-3

Evaluation of the management approach

112

307-1

Non-compliance with environmental laws and regulations

112

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

56

103-2

The management approach and its components

57

103-3

Evaluation of the management approach

62

308-1

New suppliers that were screened using environmental criteria

62

308-2

Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken

58

Social
GRI 401: Employment 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

71

103-2

The management approach and its components

71

103-3

Evaluation of the management approach

401-1

New employee hires and employee turnover

401-2

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

401-3

Parental leave

82,123-127
116-118,
120-122
77-78
122

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

71
75-76
76
-

GRI 403: Occupational Health and Safety 2018
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

83

120-121

103-2

The management approach and its components

83-84

120-121

103-3

Evaluation of the management approach

88-89

122

403-1

Occupational health and safety management system

83-85

121-122

403-2

Hazard identification, risk assessment, and incident investigation

88-89

403-3

Occupational health services

403-4

Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety

403-5

Worker training on occupational health and safety

86-87

403-6

Promotion of worker health

76-77

403-7

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

83-85

85
85
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403-8

Workers covered by an occupational health and safety management system

403-9

Work-related injuries

89

403-10

Work-related ill health

89

Form 56-1
One Report

83-85

GRI 404: Training and Education 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

80

116

103-2

The management approach and its components

80

116-118

103-3

Evaluation of the management approach

81-82

117-118

404-1

Average hours of training per year per employee

82

118

404-2

Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs

82

118

404-3

Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews

82

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

71

77-78

71-72

77-78

72

77-78

17,36,72,
114-122
78

GRI 406: Non-discrimination 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

36,75

77-78,80-83

103-2

The management approach and its components

75

77-78,80-83

103-3

Evaluation of the management approach

72

77-78,80-83

406-1

Incidents of discrimination and corrective actions taken

72

GRI 407: Freedom of Association and Collective Bargaining 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

80

103-2

The management approach and its components

80

103-3

Evaluation of the management approach

72

407-1

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

72

GRI 408: Child Labor 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

71

78

103-2

The management approach and its components

72

78

103-3

Evaluation of the management approach

72

408-1

Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor

72

GRI 409: Forced or Compulsory Labor 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

71

103-2

The management approach and its components

72

103-3

Evaluation of the management approach

72

409-1

Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or compulsory labor

72

GRI 410: Security Practices 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

83

120

103-2

The management approach and its components

83-85

120-122

103-3

Evaluation of the management approach

86-87

122

410-1

Security personnel trained in human rights policies or procedures

86-87

GRI 411: Rights of Indigenous Peoples 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

-

103-2

The management approach and its components

-

103-3

Evaluation of the management approach

-

411-1

Incidents of violations involving rights of indigenous peoples

-

GRI 412: Human Rights Assessment 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

134
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412-1

Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments

412-2

Employee training on human rights policies or procedures

412-3

Significant investment agreements and contracts that include human rights clauses or that
underwent human rights screening

Form 56-1
One Report

Detail/
Omission

73-75
72

GRI 413: Local Communities 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

89

46,82

103-2

The management approach and its components

89

46,51-52,82

103-3

Evaluation of the management approach

413-1

Operations with local community engagement, impact assessments, and development
programs

95

413-2

Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities

47

27,96
46,51-52,82

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

56

103-2

The management approach and its components

58

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

58
58,62
58

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

63

103-2

The management approach and its components

63

103-3

Evaluation of the management approach

26

416-1

Assessment of the health and safety impacts of product and service categories

67

416-2

Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products and
services

-

GRI 417: Marketing and Labeling 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

63

103-2

The management approach and its components

63

103-3

Evaluation of the management approach

67

417-1

Requirements for product and service information and labeling

63

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

72

79

103-2

The management approach and its components

74

79

103-3

Evaluation of the management approach

72

79

418-1

Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer
data

72

GRI 419: Socioeconomic Compliance 2016
103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

103-2

The management approach and its components

35

46-49

35-36

103-3

46-49

Evaluation of the management approach

44

419-1

46-49

Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area

44

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

135

แบบสํารวจความคิดเห็นของผูอาน
แบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ป 2564
บร�ษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) (TTW)
1. ทานเปนผูมีสวนไดสวนเสียกลุมใด

พนักงาน
คูคา
ผูถือหุน

ชุมชน
ผูรับเหมา
นักลงทุน

ลูกคา
สถาบันการเงิน
องคกรอิสระ

ภาครัฐ
ผูรวมลงทุน
อื่นๆ (โปรดระบุ…………..)

2. ทานไดรับรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนของ TTW จากแหลงใด

การประชุมสามัญผูถือหุน
เว็บไซตบริษัทฯ
พนักงานบริษัทฯ
งานสัมมนา
อื่นๆ (โปรดระบุ…………………………………………………………………………………………………………………..)

3. วัตถุประสงคในการอานรายงาน

เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
เพื่อทําความเขาใจธุรกิจของบริษัทฯ
เพื่อการวิจัยและศึกษา
อื่นๆ (โปรดระบุ………………………………………………………………………………………………………………)

4. ทานสนใจประเด็นความยั่งยืนของ TTW ประเด็นใด

เศรษฐกิจ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารจัดการภาวะวิกฤตจากสถานการณ COVID-19
ความรับผิดชอบตอสินคาและบริการ
สิ�งแวดลอม
กระบวนการผลิตสินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช
ความหลากหลายทางชีวภาพ
การปฏิบัติตามกฎหมายดานสิ�งแวดลอม
พนักงานและสังคม
การดูแลพนักงานและพัฒนาบุคลากร
การดูแลสังคมและชุมชน

การบริหารความเสี่ยงและความตอเน��องทางธุรกิจ
การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การบริหารจัดการนํ้า
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอนุรักษพลังงาน
ความรวมมือดูแลสิ�งแวดลอมระหวางองคกร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5. ทานคิดวาประเด็นความยั่งยืนที่สงผลตอการดําเนินงานของ TTW ไดรับการระบุในรายงานครบถวนหร�อไม

ครบถวน
ไมครบถวน
หากทานคิดวายังไมครบถวน กรุณาระบุประเด็นที่ทานคิดวาควรเพิ�มเติมในรายงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. ความพึงพอใจตอรูปแบบรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ป 2564

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

ความสมบูรณของเน�้อหา
การกําหนดประเด็นของรายงาน
เน�้อหานาสนใจ
การใชภาษาเขาใจงาย
การออกแบบรูปเลม
ความพึงพอใจตอรายงานโดยรวม

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย

ไมพอใจ
ไมพอใจ
ไมพอใจ
ไมพอใจ
ไมพอใจ
ไมพอใจ

7. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนําไปพัฒนารายงานในปถัดไป

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือของทาน

รายงานการพัฒนาอย่
น 2564
ความคิาดงยั
เห็่งนยืของท
านเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนารายงานใหดียิ่งข�้นตอไป

ทุกยางกาว
ในการดำเนินธุรกิจของ TTW
อยูบนเสนทางของการมีจ�ตสำนึกรวมกัน
พรอมตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม
เพื่อการเติบโตรวมกัน
อยางยั่งยืน

บร�ษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
30/130 หมูที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไรข�ง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท : (+66) 2019 9490-3 โทรสาร : (+66) 2420 6064
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