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ปีี 2564 นับัเป็ีนัอีีกหน่ั�งปีีที่ี�สถานัการณ์์การแพร่ระบาดขอีงโรคติดิเช้ื้�อี

ไวรสัโคโรนัา 2019 (COVID-19) รวมถง่การแพร่ระบาดขอีง COVID-19 

กลายพันัธุ์์์ติ่างๆ ยังส่งผลกระที่บติ่อีปีระชื้าชื้นั เศรษฐกิจ และสังคม

ที่ั�วโลกอีย่างกว้างขวาง อีย่างไรก็ติาม บริษัที่ฯ ยังคงม์่งมั�นัในัการ

ดำาเนัินัธุ์์รกิจและขับเคล้�อีนัอีงค์กรส่่ความยั�งย้นัและพัฒนัาอีงค์กร      

ให้มคีวามพร้อีมรับมอ้ีกับการเปีลี�ยนัแปีลงทีี่�เกิดข่�นั เพ้�อีบรรลวิ์สยัทัี่ศน์ั

ขอีงอีงค์กร “เป็ีนับริษทัี่ชัื้�นันัำาขอีงปีระเที่ศในัการดำาเนิันัธ์ุ์รกจิเกี�ยวกับ

นัำ�า พลังงานั และสิ�งแวดล้อีม” ด้วยย่ดถ้อีปีณ์ิธุ์านั “พร้อีมส่งมอีบ 

ค์ณ์ภาพนัำ�า ค์ณ์ภาพชื้ีวิติ ส่่สังคมอีย่างยั�งย้นั” เพ้�อีสร้างค์ณ์ค่าที่าง

เศรษฐกิจและสังคมที่ี�ยั�งย้นั พร้อีมเติิบโติเคียงค่่ไปีกับเศรษฐกิจขอีง

ปีระเที่ศ  

บรษัิที่ฯ ได้กำาหนัดทิี่ศที่างและกรอีบแนัวคดิด้านัการพัฒนัาความยั�งย้นั

ขอีงอีงค์กรให้สอีดคล้อีงติามบริบที่และเป้ีาหมายการพัฒนัาทีี่�ยั�งย้นั 

(Sustainable Development Goals : SDGs) ติามหลกัสากลอีงคก์าร

สหปีระชื้าชื้าติิ (UN) โดยติระหนัักและย่ดมั�นัในัการด่แลรักษา            

สิ�งแวดล้อีม ความรับผิดชื้อีบต่ิอีสังคม และการบริหารงานัติาม        

หลักธุ์รรมาภิบาลติามกรอีบการดำาเนัินังานัด้านัความยั�งย้นั             

(Environmental, Social, and Governance : ESG) โดยคำานั่งถ่ง

ปีระโยชื้น์ัขอีงผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสียที่ั�งภายในัและภายนัอีกอีงค์กร       

อีย่างเที่่าเที่ียม

ถ่งแม้สถานัการณ์์โรคระบาด COVID-19 จะเป็ีนัความท้ี่าที่าย          

อีันัยิ�งใหญ่่ แต่ิการเปีลี�ยนัแปีลงขอีงสภาพภ่มิอีากาศ (Climate 

Change) นัับวันัยิ�งที่วีความร์นัแรงเพิ�มข่�นัติลอีดปีี 2564 บริษัที่ฯ 

ได้มีการติั�งเป้ีาหมายลดการใช้ื้พลังงานัไฟฟ้าและการปีล่อีย            

ก๊าซเร้อีนักระจกติ่อีหนั่วยผลิติภัณ์ฑ์์ (Scope 2) ไม่นั้อียกว่าร้อียละ 

0.05 ต่ิอีปีี เพ้�อีสนัับสนั์นัการควบค์มอ์ีณ์หภ่มิเฉลี�ยขอีงโลกไม่ให้      

สง่เกินั 1.5 อีงศาเซลเซียสติามข้อีติกลงปีารีส (Paris Agreement) 

โดยอีย่่ระหว่างการจัดที่ำาแผนังานัลดการปีล่อียก๊าซเร้อีนักระจกที่าง

ติรงจากกระบวนัการผลิติ (Scope 1) นัอีกจากนั้� ภาวะโลกร้อีนัยัง

ก่อีให้เกิดการส่ญ่เสียความหลากหลายที่างชื้ีวภาพ ส่งผลติ่อีนัำ�าเค็ม

รก์ลำ�านัำ�าจด้มชีื้ว่งระยะเวลาที่ี�ยาวนัานักว่าเดมิ ปัีญ่หาการขาดแคลนั

นัำ�าดิบเชื้้�อีมโยงการจัดสรรที่รัพยากรนัำ�าระหว่างพ้�นัทีี่�ล์่มนัำ�าติ่างๆ  

อ์ีบัติิการณ์์ต่ิางๆ ผลักดันัให้บริษัที่ฯ ติ้อีงที่บที่วนันัโยบายและปีรับ

กลย์ที่ธุ์์การดำาเนัินังานั รวมถ่งการปีระสานังานัอีย่างบ่รณ์าการจาก

หลายภาคส่วนัทีี่�เกี�ยวข้อีง เพ้�อีแก้ไขปัีญ่หาทีี่�ต้ินัที่าง โดยเฉพาะอีย่างยิ�ง

หน่ัวยงานัภาครฐั หน่ัวยงานัทีี่�มหีน้ัาที่ี�รบัผดิชื้อีบในัการผลติินัำ�าปีระปีา

และภาคปีระชื้าชื้นัทีี่�เป็ีนัผ่้ใชื้้นัำ�า ซ่�งจะต้ิอีงอีาศัยความเข้าใจและ

ความรว่มม้อีขอีงหลายภาคสว่นัในัการจดัการปีญั่หาอียา่งเปีน็ัระบบ

และสอีดปีระสานักันั เพ้�อีให้แนัวที่างที่ี�เล้อีกใชื้้ม์่งไปีส่่การแก้ไข

ปีัญ่หาได้อีย่างแท้ี่จริง และสามารถดำาเนิันัธุ์์รกิจอีย่างติ่อีเนั่�อีง    

(Business Continuity Management) 

ในันัามขอีง บริษัที่ ทีี่ทีี่ดับบลิว จำากัด (มหาชื้นั) ขอีขอีบค์ณ์ผ่้มี       

ส่วนัได้ส่วนัเสียท์ี่กภาคส่วนัทีี่�ให้ความเชื้้�อีมั�นัและมีส่วนัร่วมในัการ

พฒันัาและสนับัสนัน์ัการดำาเนันิังานั บรษิทัี่ฯ มเีจตินัารมณ์์ที่ี�จะม์ง่มั�นั

ในัการยกระดบัการดำาเนันิัธุ์ร์กจิที่ี�มคีวามรบัผดิชื้อีบทัี่�งด้านัเศรษฐกจิ 

สงัคม และสิ�งแวดล้อีม ควบค่ไ่ปีกบัการดำาเนันิังานัด้วยหลกัธุ์รรมาภบิาล 

เพ้�อีส่งมอีบ “ค์ณ์ภาพนัำ�า ค์ณ์ภาพชื้ีวิติ” ส่่สังคมอีย่างยั�งย้นัติ่อีไปี 

วลััยณััฐ ตรีวิศวเวทย์

กรรมการผู้้�จััดการ
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บริษัที่ฯ ได้จดัที่ำารายงานัการพฒันัาอีย่างยั�งย้นัต่ิอีเน่ั�อีงเป็ีนัปีีทีี่� 10 เริ�มดำาเนันิัการเม้�อีปีี 2555 ซ่�งได้แยกเล่มมาจากรายงานัปีระจำาปีี โดยอ้ีางอีงิ
ติามมาติรฐานัสากลขอีง Global Reporting Initiative (GRI-G3) ปีี 2557 ปีรับปีร์งรายงานัติามฉบับ GRI-G3.1 ปีี 2559 - 2560 ได้พัฒนัา
การจัดที่ำารายงานัติามฉบับ GRI-G4 และปีี 2561 ได้เริ�มจัด ที่ำารายงานัติามมาติรฐานั GRI Standard ในัระดับติัวชื้ี�วัดหลัก (Core Option) 
เปี็นัปีีแรก สำาหรับปีี 2564 จัดที่ำารายงานัติามมาติรฐานั GRI Standard ในัระดับติัวชื้ี�วัดหลัก (Core Option) เชื้่นัเดียวกับปีีทีี่�ผ่านัมา 

เน้ื้�อหาของรายงานื้

เน่ั�อีหาในัรายงานัฉบบัน้ั�ครอีบคลม์ปีระเดน็ัด้านัความยั�งย้นั จำานัวนั 16 ปีระเดน็ัหลกั ซ่�งไม่มคีวามแติกต่ิางอีย่างมนัีัยสำาคญั่ เม้�อีเปีรยีบเที่ยีบกบั
รายงานัฉบับก่อีนัหนั้า ดังนั้� 

นัอีกจากน้ั� บรษิทัี่ฯ ไดแ้สดงความม่์งมั�นัในัการกำาหนัดเป้ีาหมายและ
แสดงผลการดำาเนิันังานัทีี่�สนัับสนัน์ัเป้ีาหมายการพัฒนัาที่ี�ยั�งยน้ัขอีง
อีงค์การสหปีระชื้าชื้าติ ิ(Sustainable Development Goals : SDGs) 
ในัรายงานัฉบับนั้�ด้วย

ขอบเขตของรายงานื้

ขอีบเขติเน่ั�อีหาในัรายงานัฉบับน้ั�ครอีบคลม์การดำาเนิันังานัติั�งแต่ิวนััที่ี� 
1 มกราคม - 31 ธัุ์นัวาคม 2564 เพ้�อีรายงานัผลการดำาเนัินังานัขอีง
อีงค์กรครอีบคลม์การดำาเนิันังานัด้านัความยั�งย้นัขอีงอีงค์กรทัี่�ง 3 มติิิ 
ได้แก่ มติิเิศรษฐกิจ สงัคม และสิ�งแวดล้อีม และนัำาผลการดำาเนันิังานั
ดังกล่าวมาเช้ื้�อีมโยงกับเปี้าหมายการพัฒนัาที่ี�ยั�งย้นั (Sustainable 
Development Goals : SDGs) โดยอีงค์การสหปีระชื้าชื้าติ ิครอีบคลม์
การดำาเนิันัธุ์์รกิจผลิติและจ่ายนัำ�าปีระปีาทัี่�ง 5 พ้�นัที่ี� ได้แก่ พ้�นัทีี่�
นัครปีฐม-สม์ที่รสาคร ปีที่ม์ธุ์าน้ั-รงัสติิ นัคิมอ์ีติสาหกรรมบางปีะอีนิั 
จงัหวัดพระนัครศรีอีย์ธุ์ยา นัคิมอ์ีติสาหกรรมอีมติะซติิี� จงัหวดัชื้ลบ์รี 
และนัิคมอี์ติสาหกรรมอีมติะซิติี� จังหวัดระยอีง

เก่�ยวกับรายงานฉบับน่�

การรับรองรายงานื้

รายงานัฉบับนั้� ได้รับการรับรอีงรายงานัโดยคณ์ะกรรมการพัฒนัา
ความยั�งย้นัขอีงบริษัที่ฯ

ช่่องทางการติดต่อ

ฝ่่ายล่กค้าสัมพันัธุ์์ บริษัที่ ที่ีทีี่ดับบลิว จำากัด (มหาชื้นั) 
30/130 หม่่ 12 ถนันัพ์ที่ธุ์มณ์ฑ์ลสาย 5 ติำาบลไร่ขิง  
อีำาเภอีสามพรานั จังหวัดนัครปีฐม 73210

โที่รศัพที่์ 02-019-9490-3 

โที่รสาร 02-420-6064

อีีเมล SD@ttwplc.com

1.  การกำากับดแ่ลกจิการที่ี�ดี 
2.  การบรหิารความเสี�ยงและความต่ิอีเน่ั�อีงที่างธุ์ร์กจิ
3.  การบรหิารจดัการภาวะวิกฤติจากสถานัการณ์์ COVID-19 
4.  การบรหิารจดัการห่วงโซ่อ์ีปีที่านั 
5.  ความรบัผดิชื้อีบต่ิอีสนิัค้าและบรกิาร 
6.  นัวตัิกรรมและเที่คโนัโลยี 
7.  การดแ่ลพนักังานั และพฒันัาบ์คลากร 
8.  อีาชื้วีอีนัามยัและความปีลอีดภัย

9.  การดแ่ลสงัคมและชื้ม์ชื้นั 
10. กระบวนัการผลติิสนิัค้าและบรกิารที่ี�เป็ีนัมิติรต่ิอีสิ�งแวดล้อีม 
11. การบริหารจดัการนัำ�า 
12. การจดัการขอีงเสยีและวสัดเ์หลอ้ีใช้ื้ 
13. การเปีลี�ยนัแปีลงสภาพภมิ่อีากาศและอีนัรั์กษ์พลงังานั 
14. ความหลากหลายที่างชื้วีภาพ 
15. ความร่วมมอ้ีดแ่ลสิ�งแวดล้อีมระหว่างอีงค์กร 
16. การปีฏิบิติัิติามกฎหมายด้านัสิ�งแวดล้อีม
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TTW
กําลังการผลิตนํ้าประปา

540,000
(ลูกบาศก�เมตรต�อวัน) 

PTW
กําลังการผลิตนํ้าประปา

488,000
(ลูกบาศก�เมตรต�อวัน)

รายได��

3,723
(ล��านบาท)

สััดส��วนการถือหุ�น

98.00
(ร��อยละ)

รายได��

1,757
(ล��านบาท)

TWO
สััดส��วนการถือหุ�น

68.00
(ร��อยละ)

รายได��

57
(ล��านบาท)

TTW ดำาเนัินัธุ์์รกิจด้านัสาธุ์ารณ์่ปีโภคติลอีดห่วงโซ่ธุ์์รกิจ โดยการดำาเนิันัธุ์์รกิจผลิตินัำ�าปีระปีา ธุ์์รกิจบำารง์รักษาระบบผลิตินัำ�าปีระปีา ธุ์์รกิจบำา
บัดนัำ�าเสียและปีรับปีร์งค์ณ์ภาพนัำ�า รวมถ่งธุ์์รกิจอ้ี�นัๆ โดยมีความม่์งมั�นัที่ี�จะ “เปี็นับริษัที่ชัื้�นันัำาขอีงปีระเที่ศในัการดำาเนัินัธุ์์รกิจเกี�ยวกับนัำ�า
พลังงานั และสิ�งแวดล้อีม” ติามวิสัยทัี่ศน์ัขอีงอีงค์กร TTW ให้ความสำาคัญ่กับการบริหารจัดการด้วยเที่คโนัโลยีการผลิติทีี่�ที่ันัสมัยได้        
มาติรฐานัสากล ปีลอีดภัย มีค์ณ์ภาพ สามารถติรวจสอีบย้อีนักลับได้ติลอีดห่วงโซ่ธุ์์รกิจอีย่างเป็ีนัระบบ ใส่ใจสิ�งแวดล้อีม และเปี็นัมิติรกับ
ชื้ม์ชื้นั รวมที่ั�งร่วมพัฒนัาค่่ค้าที่างธุ์์รกิจให้เติิบโติไปีด้วยกันัอีย่างยั�งย้นั

ร้�จักท่ท่ดับบลิัว

ธุุรกิจผลิิตนื้ำ�าประปา

ผลติิและจำาหน่ัายนัำ�าปีระปีา ดำาเนันิัธุ์ร์กจิโดย บริษทัี่ ที่ทีี่ดีบับลวิ จำากดั   
(มหาชื้นั) (TTW) และ บริษัที่ ปีระปีาปีที่์มธุ์านั้ จำากัด (PTW)

ธุุรกิจบำารุงรักษาระบบผลิิตนื้ำ�าประปา

บำาร์งรักษาระบบผลิตินัำ�าปีระปีาให้มีปีระสิที่ธุ์ิภาพและพร้อีมใชื้้งานั          
ดำาเนัินัธุ์์รกิจ โดย บริษัที่ ไที่ยวอีเติอีร์ โอีเปีอีเรชื้ั�นัส์ จำากัด (TWO) 
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TTW
กําลังการผลิตนํ้าประปา

48,000
(ลูกบาศก�เมตรต�อวัน)

บําบัดนํ้าเสีย 

18,000
(ลูกบาศก�เมตรต�อวัน)

รายได��

243
(ล��านบาท)

TWO
กําลังการผลิตนํ้าประปา

50,400 
(ลูกบาศก�เมตรต�อวัน)

บําบัดนํ้าเสีย 

4,500
(ลูกบาศก�เมตรต�อวัน)

รายได��

92
(ล��านบาท)

TTW ลงทุนใน CKP

5,219
(ล�านบาท)

TTW ไดรับเง�นปนผลจาก CKP

71 
(ล�านบาท)

CKP
สััดส��วนการถือหุ�น

24.98
(ร��อยละ)

ธุุรกิิจบริหารและจัดกิารน้ำำ�าประปาและน้ำำ�าเสีีย
ใน้ำนิ้ำคมอุุตสีาหกิรรม

ดํําเนินิิธุุรกิิจโดํย 
บริษััท ทีทีดํับบลิิว จํากิัดํ (มหาชนิ) (TTW) ในิพื้้�นิที�นิิคม
อุุตสาหกิรรมบางปะอุินิ จังหวัดํพื้ระนิครศรีอุยุธุยา

ธุุรกิิจอุ่�น้ำๆ

ลิงทุนิในิธุุรกิิจผลิิตแลิะจําหนิ่ายพื้ลัิงงานิไฟฟ้าจากิพื้ลัิงงานิอุ้�นิๆ        
ในิ บริษััท ซีีเค พื้าวเวอุร์ จํากิดัํ (มหาชนิ) (CKP)

บริษััท ไทยวอุเตอุร์ โอุเปอุเรชั�นิส์ จํากัิดํ (TWO) ในิพื้้�นิที�นิิคม
อุุตสาหกิรรมอุมตะซีติี� จงัหวดัํชลิบรุ ีแลิะ นิคิมอุุตสาหกิรรมอุมตะ
ซีิตี� จังหวัดํระยอุง 
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ปััจจุบัน TTW ม่กําลัังการผู้ลิัตนํ�าปัระปัาส้งสุด

รวมทุกพ้ื้�นท่�ธุุรกิจ 1,126,400 ล้ักบาศก์เมตรต่อวัน

ความเป็นื้มา

11 กันยายน 2543 
จดที่ะเบียนัจัดติั�งบริษัที่ฯ ภายใติ้ชื้้�อี 
บริษัที่ นัำ�าปีระปีาไที่ย จำากัด

ปีั 2549
จดที่ะเบียนัแปีรสภาพ เปี็นับริษัที่มหาชื้นั 
เพิ�มที่์นัจดที่ะเบียนัเปี็นั 3,990 ล้านับาที่

22 พื้ฤษภาคม 2551 
ติลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ยได้จัดห์้นัสามัญ่ขอีง TTW 
อีย่่ในักล์่มที่รัพยากร หมวดธุ์ร์กิจพลังงานัและสาธุ์ารณ์่ปีโภค

14 ม่นาคม 2557
เปีลี�ยนัชื้้�อีเปี็นั บริษัที่ ที่ีที่ีดับบลิว จำากัด (มหาชื้นั) (TTW)

TTW ปีระกอีบธุ์์รกิจผลิติและจำาหนั่ายนัำ�าปีระปีาให้กับการปีระปีา  
ส่วนัภ่มิภาค (กปีภ.) ในัพ้�นัที่ี�นัครปีฐม-สม์ที่รสาคร TTW ได้รับ
สัมปีที่านัปีระกอีบกิจการปีระปีาจากกระที่รวงที่รัพยากรธุ์รรมชื้าติิ
และสิ�งแวดล้อีม เปีน็ัระยะเวลา 25 ปีี ให้ใชื้น้ัำ�าจากแม่นัำ�าที่า่จนีัในัการ
ผลิตินัำ�าปีระปีา โดยมีโรงผลิตินัำ�าปีระปีาติั�งอีย่่ที่ี�ติำาบลบางระกำา          
อีำาเภอีบางเลนั จังหวัดนัครปีฐม ที่ั�งน้ั� TTW ได้ที่ำาสัญ่ญ่าซ้�อีขาย 
นัำ�าปีระปีากบั กปีภ.เป็ีนัเวลา 30 ปีี เริ�มจ่ายนัำ�าปีระปีาติามสญั่ญ่าให้กบั
กปีภ. ในัพ้�นัทีี่�อีำาเภอีนัครชื้ยัศร ี อีำาเภอีสามพรานั อีำาเภอีพ์ที่ธุ์มณ์ฑ์ล 
จังหวัดนัครปีฐม และ อีำาเภอีกระที่์่มแบนั อีำาเภอีเม้อีงสม์ที่รสาคร 
จังหวัดสม์ที่รสาคร ติั�งแติ่วันัทีี่� 5 มกราคม 2547 ซ่�งเปี็นัการจ่าย      
นัำ�าปีระปีาก่อีนัวันัเริ�มปีระกอีบการติามสญั่ญ่า และวนััที่ี� 21 กรกฎาคม 
2547 เปี็นัการดำาเนัินัการจ่ายนัำ�าปีระปีาติามสัญ่ญ่า และในัปีี 2553 
มกีารขยายกำาลงัการผลิติเป็ีนั 440,000 ลก่บาศก์เมติรต่ิอีวันั ในัปีี 2558 
TTW ได้ดำาเนัินัการก่อีสร้างโรงผลิตินัำ�าปีระปีาแห่งที่ี� 2 ทีี่� ติำาบล         
คลอีงมะเด้�อีอีำาเภอีกระท่์ี่มแบนั จังหวัดสม์ที่รสาคร สำาหรับเป็ีนั           
โรงผลติินัำ�าปีระปีาสำารอีง แล้วเสรจ็ในัเดอ้ีนัมิถน์ัายนั 2560 โดยมกีำาลงั
การผลติิเริ�มต้ินัทีี่� 100,000 ล่กบาศก์เมติรติ่อีวันั และสามารถรอีงรับ
การขยายกำาลงัการผลติิในัอีนัาคติได้ถ่ง 400,000 ลก่บาศก์เมติรต่ิอีวนัั 
ณ์ ปัีจจบั์นั TTW มกีำาลงัการผลติินัำ�าปีระปีาสง่สด์รวม 2 แห่ง จำานัวนั 
540,000 ล่กบาศก์เมติรติ่อีวันั

นัอีกจากการมีสญั่ญ่าผลติินัำ�าปีระปีาให้กบั กปีภ.ในัพ้�นัทีี่�จงัหวดันัครปีฐมและสมท์ี่รสาครแลว้ TTW ไดป้ีรบัเปีลี�ยนัลกัษณ์ะการปีระกอีบธุ์ร์กจิ
ด้วยการลงท์ี่นัในับริษัที่ย่อียและบริษัที่ร่วม รวมถ่งการเข้าซ้�อีสิที่ธุ์ิการบริหารและจัดการนัำ�าปีระปีาและนัำ�าเสียในันัิคมอี์ติสาหกรรม และ          
การลงที่์นัในัห์้นักับบริษัที่ที่ี�ดำาเนัินัธุ์ร์กิจผลิติและจำาหน่ัายไฟฟ้าจากพลังงานัปีระเภที่ติ่างๆ

จังหวัดปทุมธุานีื้ 
โรงผู้ลิัตนํ�าปัระปัาปัทุมธุาน่ 

ผู้ลิัตนํ�าปัระปัา

จังหวัดสีมุทรสีาคร 
โรงผู้ลิัตนํ�าปัระปัากระทุ่มแบน

ผู้ลิัตนํ�าปัระปัา
จังหวัดช่ลิบุรี, ระยอง 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิิต่� จังหวัดชลับุรี 

ผู้ลิัตนํ�าปัระปัาแลัะบําบัดนํ�าเส่ย 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิิต่� จังหวัดระยอง

ผู้ลิัตนํ�าปัระปัา

จังหวัดพระนื้ครศรีอยุธุยา 
นิคมอุตสาหกรรมบางปัะอิน

ผู้ลิัตนํ�าปัระปัาแลัะบําบัดนํ�าเส่ยจังหวัดนื้ครปฐม 
โรงผู้ลิัตนํ�าปัระปัาบางเลัน

ผู้ลิัตนํ�าปัระปัา
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รายลิะเอียดของการลิงทุนื้

บริษัท ปัระปัาปัทุมธุาน่ จํากัด (PTW)
PTW เปี็นับริษัที่ย่อียขอีง TTW มีที่์นัจดที่ะเบียนั จำานัวนั 
1,200 ล้านับาที่ เปี็นัห์้นัสามัญ่ จำานัวนั 12 ล้านัห์้นั โดยมี
ม่ลค่าห์้นัที่ี�ติราไว้ห์้นัละ 100 บาที่ มีที่์นัชื้ำาระแล้ว จำานัวนั 
1,200 ล้านับาที่ ณ์ วันัที่ี� 31 ธัุ์นัวาคม 2564 TTW มีสัดส่วนั
การถอ้ีห้์นัในั PTW ร้อียละ 98 ขอีงท์ี่นัจดที่ะเบยีนั (อีกีร้อียละ 2 
ถอ้ีโดย กปีภ.) PTW ปีระกอีบธุ์ร์กจิผลติิและจำาหน่ัายนัำ�าปีระปีา
ให้กับ กปีภ. ในัพ้�นัที่ี�ปีที่์มธุ์านั้-รังสิติ โดยมีร่ปีแบบสัญ่ญ่า
เปี็นัแบบ Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) อีาย์
สัญ่ญ่า 25 ปีี PTW เริ�มดำาเนัินักิจการในัปีี 2541 เปี็นัติ้นัมา
ปัีจจบ์นััมีกำาลงัการผลติิ จำานัวนั 488,000 ลก่บาศก์เมติรต่ิอีวนัั 
โดยมีปีริมาณ์รับซ้�อีนัำ�าปีระปีาขั�นัติำ�าจาก กปีภ. จำานัวนั 
358,000 ล่กบาศก์เมติรติ่อีวันั

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปัอเรชั�นส์ จํากัด (TWO)
TWO เปีน็ับรษัิที่ยอ่ียขอีง TTW มท์ีี่นัจดที่ะเบยีนัจำานัวนั 60 
ล้านับาที่ เปี็นัห์้นัสามัญ่ จำานัวนั 6 แสนัห์้นั โดยมีม่ลค่าห์้นั
ทีี่�ติราไว้ห้์นัละ 100 บาที่ มท์ีี่นัชื้ำาระแล้ว จำานัวนั 60 ล้านับาที่ 
ณ์ วันัที่ี� 31 ธุ์ันัวาคม 2564 TTW มีสัดส่วนัการถ้อีห์้นัในั 
TWO ร้อียละ 68.5 ขอีงท์ี่นัจดที่ะเบียนั (อีีกร้อียละ 31.5       
ถอ้ีโดย PTW) TWO ปีระกอีบธุ์ร์กิจใหบ้ริการดา้นัการบรหิาร
จัดการและบำาร์งรักษาระบบผลิตินัำ�าปีระปีา และระบบบำาบัด
นัำ�าเสียให้กับ TTW, PTW, นิัคมอี์ติสาหกรรมบางปีะอีินั  
นิัคมอ์ีติสาหกรรมอีมติะซิติี�ชื้ลบ์รี และนิัคมอ์ีติสาหกรรม
อีมติะซิติี�ระยอีง

นิคมอุตสาหกรรมบางปัะอิน (BIE)
TTW ได้ซ้�อีสิที่ธุ์ิในัการผลิตินัำ�าปีระปีาและบำาบัดนัำ�าเสียในั
นัคิมอ์ีติสาหกรรมบางปีะอีนิั (BIE) จงัหวดัพระนัครศรอีีย์ธุ์ยา 
จาก บริษัที่ ที่ี�ดินับางปีะอีินั จำากัด เปี็นัระยะเวลา 30 ปีี        
นับัติั�งแต่ิเดอ้ีนัสิงหาคม 2552 โดยมกีำาลงัการผลติินัำ�าปีระปีา 
48,000 ล่กบาศก์เมติรติ่อีวันั และสามารถที่ำาการบำาบัด         
นัำ�าเสียได้ 18,000 ล่กบาศก์เมติรติ่อีวันั ปีัจจ์บันั TTW ได้
ที่ำาการย้ายสถาน้ัสบ่นัำ�าดบิบางปีะอีนิั จากเดมิที่ี�คลอีงววัมาอีย่่
ริมแม่นัำ�าเจ้าพระยา ที่ี� ติำาบลบางกระสั�นั อีำาเภอีบางปีะอิีนั 
จังหวดัพระนัครศรีอีย์ธุ์ยา ซ่�งมีคณ์์ภาพนัำ�าทีี่�ดกีวา่ ที่ำาให้เพิ�ม
ความเชื้้�อีมั�นัในัคณ์์ภาพและความต่ิอีเน่ั�อีงในัการผลติินัำ�าปีระปีา 
การดำาเนัินังานัขอีงโครงการ BIE นัั�นั เป็ีนัการเพิ�มรายได้ 
ให้กบัอีงค์กรและยังเป็ีนัการเพิ�มที่กัษะ ความร้่ และปีระสบการณ์์
ใหก้บับ์คลากรขอีง TTW ในัการที่ี�จะเปีน็ัผ่้ใหบ้รกิารโดยติรง
กับล่กค้า 

บริษัท ซีิเค พื้าวเวอร์ จํากัด (มหาชน) (CKP)
CKP เป็ีนับรษัิที่จดที่ะเบียนัในัติลาดหลกัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย
ปีระกอีบธุ์์รกิจหลักโดยการลงท์ี่นัในับริษัที่อ้ี�นั (Holding        
Company) ซ่�งปีระกอีบธุ์์รกิจผลิติและจำาหนั่ายไฟฟ้า CKP 
มีท์ี่นัจดที่ะเบียนั จำานัวนั 9,240 ล้านับาที่ เป็ีนัห้์นัสามัญ่  
จำานัวนั 9,240 ล้านัห้์นั โดยมม่ีลค่าห้์นัทีี่�ติราไว้ห้์นัละ 1 บาที่ 
มท์ีี่นัชื้ำาระแล้วจำานัวนั 8,129 ล้านับาที่ ณ์ วันัทีี่� 31 ธุ์นััวาคม 
2564 TTW มสีดัส่วนัการถอ้ีห้์นัในั CKP ร้อียละ 24.98 ขอีง
ท์ี่นัจดที่ะเบยีนั CKP มีการลงท์ี่นัในับริษัที่ทีี่�ปีระกอีบธุ์์รกิจ
ผลิติและจำาหนั่ายไฟฟ้าในัโรงไฟฟ้า 3 ปีระเภที่ ได้แก่ โรง
ไฟฟ้าพลงันัำ�า โรงไฟฟ้าระบบโคเจนัเนัอีเรชื้ั�นั และโรงไฟฟ้า
พลงังานัแสงอีาทิี่ติย์ โดยแบ่งเป็ีนัการลงท์ี่นัในับรษัิที่ย่อียและ
บริษัที่ร่วม จำานัวนั 7 บริษัที่ ดังนั้�

การลงท์ี่นัในัโรงไฟฟ้าที่ี�เป็ีนับรษิทัี่ย่อีย 3 บริษัที่ ปีระกอีบด้วย
 • บริษทัี่ ไฟฟ้านั�ำาง่ม 2 จำากัด ซ่�งมีสถานัะเปี็นับริษัที่แกนั
ขอีง TTW โดยเปี็นัการลงที่์นัผ่านับริษัที่ เซาท์ี่อีีสที่์ 
เอีเซีย เอีนัเนัอีจี จำากัด

 • บริษทัี่ บางปีะอีินั โคเจนัเนัอีเรชื้ั�นั จำากัด 
 • บริษทัี่ บางเขนัชื้ัย จำากัด

การลงท์ี่นัในัโรงไฟฟ้าทีี่�เป็ีนับริษัที่ร่วม 4 บริษัที่ ปีระกอีบด้วย
 • บริษทัี่ ไซยะบ์รี พาวเวอีร์ จำากัด
 • บริษทัี่ หลวงพระบาง พาวเวอีร์ จำากัด
 • บริษทัี่ เชื้ียงราย โซล่าร์ จำากัด 
 • บริษทัี่ นัครราชื้สีมา โซล่าร์ จำากัด
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โครงสีร้างการถ้ือหุ้นื้ของกลุ่ิม TTW

แผู้นภาพื้แสดงโครงสร�างการถ้ือหุ�นแลัะสัดส่วนการถ้ือหุ�นของ TTW

ณั วันท่� 31 ธัุนวาคม 2564 (หน่วย : ร�อยลัะ)

หมายเหติ์ : *การปีระปีาส่วนัภ่มิภาคถ้อีห์้นัในั PTW ร้อียละ 2 

TTW เปี็นับริษัที่จดที่ะเบียนัในัติลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย โดยมีผ่้ถ้อีห์้นัหลัก ได้แก่ บริษัที่ มิติซ์ย วอีเติอีร์ โฮลดิ�งส์ (ปีระเที่ศไที่ย) 
จำากดั บรษิทัี่ ชื้. การช่ื้าง จำากดั (มหาชื้นั) บริษทัี่ ที่างด่วนัและรถไฟฟ้ากร์งเที่พ จำากดั (มหาชื้นั) และนักัลงท์ี่นัทัี่�งในัปีระเที่ศและต่ิางปีระเที่ศ
โดยมีสัดส่วนัการถ้อีห์้นั ณ์ วันัที่ี� 31 ธัุ์นัวาคม 2564 ดังนั้� 

ลิำาดับ ผ้้ถ้ือหุ้นื้รายใหญ่่ จำานื้วนื้หุ้นื้ หุ้นื้ (ร้อยลิะ)

1 บริษัที่ มิติซย์ วอีเติอีร์ โฮลดิ�งส์ (ปีระเที่ศไที่ย) จำากัด 1,036,500,000 25.98

2 บริษัที่ ชื้.การชื้่าง จำากัด (มหาชื้นั) 774,077,400 19.40

3 บริษัที่ ที่างด่วนัและรถไฟฟ้ากร์งเที่พ จำากัด (มหาชื้นั) 736,900,000 18.47

4 บริษัที่ ไที่ยเอี็นัวีดีอีาร์ จำากัด 143,974,317 3.61

5 บริษัที่ กร์งเที่พปีระกันัชีื้วิติ จำากัด (มหาชื้นั) 122,174,200 3.06

ทุนจดทะเบียน  3,990  ลานบาท
ทุนชำระแลว  3,990  ลานบาท

รอยละ 68.0*รอยละ 98.0

รอยละ 32.0

รอยละ 24.98 

ทุนจดทะเบียน  1,200  ลานบาท
ทุนชำระแลว  1,200  ลานบาท

ทุนจดทะเบียน  60  ลานบาท
ทุนชำระแลว  60  ลานบาท

ทุนจดทะเบียน  9,240 ลานบาท
ทุนชำระแลว  8,129 ลานบาท
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บรษัิที่ฯ ติระหนักัและใหค้วามสำาคัญ่ติอ่ีการดำาเนิันัธุ์ร์กจิอียา่งยั�งย้นัติามวสิยัที่ศันัข์อีงอีงคก์ร

“เปี็นับริษัที่ชัื้�นันัำาขอีงปีระเที่ศในัการดำาเนัินัธุ์์รกิจเกี�ยวกับ นัำ�า พลังงานั และสิ�งแวดล้อีม”       

โดยการดำาเนันิัธ์ุ์รกจิอียา่งมหีลกัธุ์รรมาภบิาลควบค่ก่บัความรบัผดิชื้อีบติอ่ีสงัคม การอีนัร์กัษ์

ที่รัพยากรธุ์รรมชื้าติิและด่แลสิ�งแวดล้อีม เพ้�อีสร้างความเช้ื้�อีมั�นัติ่อีผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสียผ่านั

กระบวนัการดำาเนิันังานัทีี่�โปีร่งใสและติรวจสอีบได้ บรษัิที่ฯ จง่ได้จดัที่ำานัโยบายด้านัการพัฒนัา

ความยั�งย้นัเพ้�อีเปี็นักรอีบการบริหารจัดการด้านัการพัฒนัาความยั�งย้นัขอีงอีงค์กร

นัอีกจากนั้� บริษัที่ฯ ได้จัดที่ำากลย์ที่ธุ์์ด้านัการพัฒนัาความยั�งย้นั โดยมีวัติถ์ปีระสงค์เพ้�อีใชื้้

กำาหนัดมาติรการดำาเนัินังานัด้านัการพัฒนัาความยั�งย้นัขอีง กล์่มบริษัที่ทีี่ทีี่ดับบลิว เพ้�อีเปี็นั

แนัวปีฏิิบัติิในัการดำาเนัินัธุ์์รกิจอีย่างยั�งย้นั ซ่�งมีความสอีดคล้อีงกับนัโยบายด้านัการพัฒนัา

ความยั�งย้นัขอีงอีงค์กร และเป้ีาหมายการพัฒนัาทีี่�ยั�งย้นัขอีงอีงค์การสหปีระชื้าชื้าติิ            

(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีการรายงานัผลการดำาเนัินังานัด้านัการ

พัฒนัาความยั�งย้นัติามกรอีบการรายงานัสากล (Global Reporting Initiative : GRI) 

นโยบายแลัะกลัยุทธ์ุด�านการพัื้ฒนาความยั�งย้น 

นื้โยบาย

ด้านื้การพัฒนื้าความยั�งย้นื้

กลิยุทธ์ุ

ด้านื้การพัฒนื้าความยั�งย้นื้

1. การกำากับดููแลกิจการที่่�ดู่ 1. ดำาเนัินัธุ์์รกิจอีย่างโปีร่งใส ติรวจสอีบได้ และมีหลักธุ์รรมาภิบาล

2. ม์่งมั�นัจะสร้างม่ลค่าเพิ�มแก่กิจการขอีงบริษทัี่ฯ  โดยก่อีให้เกิดค์ณ์ค่าร่วมและอีย่่บนั

พ้�นัฐานัขอีงความสมด์ลระหว่างผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสีย

3. มีนัโยบายติ่อีติ้านัการที่จ์ริติคอีร์รปัีชื้ันัและนัำามาใชื้้ในัการปีฏิิบัติิงานัอีย่างเข้มงวด

4. ติระหนัักและให้ความสำาคัญ่เกี�ยวกับการค้์มครอีงข้อีม่ลส่วนับ์คคลและความเปี็นัส่วนั

ติัวขอีงผ่้เกี�ยวข้อีง โดยจัดให้มีนัโยบายค์้มครอีงข้อีมล่ส่วนับ์คคลและนัำามาปีฏิิบัติิใชื้้

ในัการดำาเนัินังานักับผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสีย 

5. บริหารความเสี�ยงที่ี�ครอีบคล์มห่วงโซ่ค์ณ์ค่าขอีงอีงค์กร 

6. ปีฎิบตัิิติ่อีผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสียอีย่างเท่ี่าเทีี่ยมและมีความเปี็นัธุ์รรมกับที่์กฝ่่าย 

2. การพััฒนากระบวนการที่างธุุรกิจ 

อย่่างต่่อเน่�อง 

1. ม์ง่มั�นัในัการดำาเนันิัธุ์ร์กจินัำ�าอีย่างครบวงจรที่ั�งด้านัการจดัการนัำ�าดบิ การผลติินัำ�าปีระปีา 

และการบำาบัดนัำ�าเสีย

2. ม์่งมั�นัในัการดำาเนัินัธุ์์รกิจด้านัพลังงานัและสิ�งแวดล้อีม นัอีกเหนั้อีจากธุ์์รกิจนัำ�า

3. สร้างม่ลค่าเพิ�มขอีงสินัค้าและบริการในัระยะยาว โดยคำานั่งถ่งความพ่งพอีใจขอีง

ล่กค้าและผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสีย

4. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนัาและสร้างนัวัติกรรมด้านัธุ์์รกิจควบค่่กับนัวัติกรรมด้านัสังคม

และสิ�งแวดล้อีม
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นื้โยบาย

ด้านื้การพัฒนื้าความยั�งย้นื้

กลิยุทธ์ุ

ด้านื้การพัฒนื้าความยั�งย้นื้

3. การสร้างคุุณคุ่าร่วมที่างสังคุม 1. บริหารจัดการที่รัพยากรบ์คคลทีี่�มีปีระสิที่ธุ์ิภาพและเปี็นัธุ์รรม สอีดคล้อีงกับ

มาติรฐานัแนัวปีฏิบิัติิที่ี�เปี็นัไปีติามข้อีกำาหนัดขอีงกฎหมายและกฎบัติรสากลที่ี�

เกี�ยวข้อีงด้านัแรงงานั

2. ส่งเสริมให้บ์คลากรได้รับการพัฒนัาความร่้และที่ักษะทีี่�จำาเปี็นัติามแผนัการพัฒนัา

ศักยภาพพนัักงานั และส่งเสริมความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ในัการที่ำางานัผ่านักิจกรรม

ไคเซ็นั (Kaizen) 

3. สนัับสนั์นัระบบจัดการอีาชื้ีวอีนัามัยและความปีลอีดภัยที่ี�ดี โดยกำาหนัดให้มีค่่ม้อีการ

ปีฏิิบัติิงานัและมาติรฐานัทีี่�ปีลอีดภัยสอีดคล้อีงติามลักษณ์ะความเสี�ยงในัการที่ำางานั 

และสร้างให้เกิดวัฒนัธุ์รรมการที่ำางานัทีี่�ปีลอีดภัยที่ั�วที่ั�งอีงค์กร

4. มีนัโยบายด้านัสิที่ธุ์ิมนั์ษยชื้นัและด้านัแรงงานั และส่งเสริมให้ผ่้บริหารและพนัักงานั

เคารพและปีฏิบิัติิติามหลักสิที่ธุ์ิมนั์ษยชื้นัสากล โดยย่ดหลักความเที่่าเที่ียมและไม่

เล้อีกปีฏิิบัติิ  

5. สร้างความพ่งพอีใจแก่พนัักงานัและชื้์มชื้นัที่ี�อีาศัยอีย่่โดยรอีบพ้�นัที่ี�ธุ์์รกิจขอีงบริษัที่ฯ 

6. ส่งเสริมการมีส่วนัร่วมขอีงบริษทัี่ฯ กับ ชื้์มชื้นั และผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสียที่ี�เกี�ยวข้อีง 

เพ้�อีสานัความสัมพันัธุ์์ สร้างความเข้าใจ และความร่วมม้อีอีย่างเข้มแข็ง เพ้�อีลด

ความขัดแย้งที่ี�อีาจจะเกิดข่�นัในัอีนัาคติ

4. การบริหารจัดูการดู้านสิ�งแวดูล้อม 

อย่่างย่ั�งย่ืน

1. ติระหนัักและให้ความสำาคัญ่ติ่อีการดำาเนัินัธุ์์รกิจทีี่�ไม่ส่งผลกระที่บติ่อีสิ�งแวดล้อีม 

2. อีนั์รักษ์พลังงานัและการเปีลี�ยนัแปีลงสภาพภ่มิอีากาศ โดยดำาเนัินัมาติรการลดการ

ใช้ื้พลังงานัไฟฟ้าและลดการปีล่อียก๊าซเร้อีนักระจกจากกระบวนัการที่างธุ์์รกิจติาม

เป้ีาหมายที่ี�กำาหนัด

3. บริหารจัดการที่รัพยากรนัำ�า โดยการสร้างจิติสำานั่กและความติระหนัักในัการใชื้้นัำ�า

อีย่างร่้ค์ณ์ค่า โดยดำาเนัินัมาติรการและกำาหนัดเปี้าหมายในัการนัำานัำ�าที่ิ�งจาก

กระบวนัการผลิตินัำ�าปีระปีาให้สามารถนัำากลับมาใชื้้ในัการผลิตินัำ�าปีระปีาได้อีีกครั�ง 

4. จัดการขอีงเสียและวัสด์เหล้อีใชื้้ โดยการนัำาติะกอีนัมาวิจัยเป็ีนัผลิติภัณ์ฑ์์และนัำาไปีใชื้้

ปีระโยชื้นั์ที่างด้านัสังคม รวมถง่การส่งเสริมให้มีการใชื้้วัสด์เหล้อีใชื้้กลับมาใชื้้ใหม่ 

เพ้�อีส่งเสริมการใชื้้ที่รัพยากรอีย่างร่้ค์ณ์ค่า 

5. บริหารจัดการความหลากหลายที่างชื้ีวภาพ  เพ้�อีให้เกิดปีระโยชื้นั์และค์ณ์ค่าแก่

อีงค์กรและระบบนัิเวศติ่างๆ โดยกำาหนัดมาติรการปี้อีงกันัขอีงระบบการผลิตินัำ�า

ปีระปีาและระบบบำาบัดนัำ�าเสียไม่ให้ส่งผลกระที่บที่างลบแก่สิ�งมีชื้ีวิติที่ี�อีาศัยอีย่่ในั

ระบบนัิเวศติ่างๆ  

6. ส่งเสริมความร่วมม้อีและการมีส่วนัร่วมในัการอีนัร์ักษท์ี่รัพยากรธุ์รรมชื้าติิและด่แล

สิ�งแวดล้อีมระหว่างอีงค์กรกับหนั่วยงานัภายนัอีก  

7. ติระหนัักและให้ความสำาคัญ่ติ่อีการปีฏิิบัติิติามกฎหมายด้านัสิ�งแวดล้อีมอีย่าง

เคร่งครัด โดยจัดที่ำาระบบบริหารจัดการด้านัสิ�งแวดล้อีม (ISO 14001 : 2015) และ

มีการติรวจติิดติามภายในัและการติรวจรับรอีงจากหนั่วยงานัภายนัอีกติามแผนัที่ี�

กำาหนัด
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คณะกรรมการชุ่ดย่อย แบ่งตามคุณลัิกษณะ หน้ื้าที�แลิะความรับผิดช่อบ

คณ์ะกรรมการบริหาร
(รวม 5 คนั) 

 • กรรมการทีี่�ไม่เป็ีนัผ้่บริหาร 4 คนั
 • กรรมการทีี่�เป็ีนัผ้่บริหาร 1 คนั
 • เพศชื้าย 4 คนั
 • เพศหญิ่ง 1 คนั

 • กำากับด่แลการปีฏิิบัติิงานัขอีงกรรมการผ้่จัดการให้เป็ีนัไปี
ติามนัโยบายและกลย์ที่ธุ์์ที่ี�กำาหนัดโดยคณ์ะกรรมการบริษทัี่ 
ติลอีดจนัให้คำาแนัะนัำาและคำาปีร่กษาแก่กรรมการผ้่จัดการ

 • กำากับด่แลการศ่กษาความเปี็นัไปีได้สำาหรับโครงการใหม่ 
รวมที่ั�งพิจารณ์าอีนัม์ัติิดำาเนัินัโครงการติ่างๆ 

 • มีอีำานัาจอีน์ัมัติิการที่ำานิัติิกรรมใดๆ ซ่�งมีผลผ่กพันัต่ิอีบริษัที่ฯ 
นัโยบายการบริหารงานัและการดำาเนัินัธุ์์รกิจขอีงบริษัที่ฯ 

 • ดำาเนัินัการอี้�นัๆ ติามที่ี�ได้รับมอีบหมายจากคณ์ะกรรมการ 
บริษทัี่ 

คณ์ะกรรมการติรวจสอีบ
(รวม 3 คนั)

 • กรรมการทีี่�ไม่เป็ีนัผ้่บริหาร 3 คนั
 • กรรมการอีิสระ 3 คนั
 • เพศชื้าย 3 คนั 

 • สอีบที่านัรายงานัการเงินัขอีงบริษัที่ฯ และความเพียงพอี
ขอีงการควบค์ม การติรวจสอีบภายในั

 • พิจารณ์ารายการทีี่�มีความเกี�ยวโยงกันัหร้อีรายการที่ี�อีาจมี
ความขัดแย้งที่างผลปีระโยชื้นั์

คณ์ะกรรมการสรรหาและ
กำาหนัดค่าติอีบแที่นั

(รวม 4 คนั)

 • กรรมการทีี่�ไม่เป็ีนัผ้่บริหาร 4 คนั
 • กรรมการอีิสระ 2 คนั
 • เพศชื้าย 4 คนั

 • สรรหาบ์คคลเข้าดำารงติำาแหน่ังคณ์ะกรรมการบริษทัี่และ
กรรมการผ้่จัดการ

โครงสร้างคณ์ะกรรมการบริษัที่เป็ีนัแบบชื้ั�นัเดียว (One tier system) ปีระกอีบด้วย คณ์ะกรรมการชื้์ดย่อีย 4 ชื้์ด ที่ำาหนั้าทีี่�กำากับด่แลการ

ดำาเนัินัธุ์์รกิจให้เปี็นัไปีติามกฎหมาย วัติถ์ปีระสงค์ และข้อีบังคับขอีงบริษัที่ฯ รวมถ่งมติิที่ี�ปีระชื้์มผ่้ถ้อีห์้นัภายใติ้แนัวปีฏิิบัติิคณ์ะกรรมการทีี่�มี

การปีรับปีร์งอีย่างสมำ�าเสมอี เพ้�อีให้สอีดคล้อีงกับสภาพธุ์์รกิจและหลักบรรษัที่ภิบาล โดยมีคณ์ะกรรมการบริษัที่ จำานัวนั 12 คนั

โครงสร�างด�านการพัื้ฒนาความยั�งย้น

ไมเปนผูบร�หาร
11 คน

(รอยละ 91.67) 

เปนผูบร�หาร
1 คน 

(รอยละ 8.33)

แบงตามหนาท่ี

ความรับผิดชอบ
ชาย 10 คน 

(รอยละ 83.33)

หญิง 2 คน
(รอยละ 16.67) แบงตามเพศ

เปนกรรมการอิสระ
4 คน

(รอยละ 33.33)ไมเปนกรรมการอิสระ
8 คน

(รอยละ 66.67) 

แบงตาม

คุณสมบัติ
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คณะกรรมการชุ่ดย่อย แบ่งตามคุณลัิกษณะ หน้ื้าที�แลิะความรับผิดช่อบ

 • เสนัอีความเห็นัเกี�ยวกับการบริหารผลติอีบแที่นัและ 
ผลปีระโยชื้นั์อี้�นัๆ สำาหรับคณ์ะกรรมการบริษทัี่ กรรมการ
ชื้์ดย่อีย และกรรมการผ่้จัดการ

คณ์ะกรรมการบริหารความเสี�ยง
และบรรษัที่ภิบาล

(รวม 5 คนั)

 • กรรมการที่ี�ไม่เปี็นัผ่้บริหาร 
4 คนั

 • กรรมการที่ี�เปี็นัผ่้บริหาร 1 คนั
 • กรรมการอีิสระ 2 คนั
 • เพศชื้าย 3 คนั
 • เพศหญิ่ง 2 คนั 

 • พิจารณ์านัโยบาย กลย์ที่ธ์ุ์ และแผนับริหารความเสี�ยง
 • ติรวจติิดติามและควบค์มผลการบริหารจัดการความเสี�ยง 
 • ที่บที่วนันัโยบายบรรษัที่ภิบาลและค่่ม้อีจริยธุ์รรมธุ์์รกิจ
 • ติิดติามการปีฏิิบัติิติามนัโยบายผ่านัชื้่อีงที่างการรับ 
ข้อีรอ้ีงเรียนั

 • กำากับด่แลงานัด้านัการพัฒนัาความยั�งย้นัขอีงอีงค์กร

ฝ่่ายปัฏิิบัติการ ฝ่่ายบัญชีแลัะการเงิน
สํานักกรรมการ

ผู้้�จัดการ
ฝ่่ายล้ักค�าสัมพัื้นธ์ุ

ฝ่่ายวิศวกรรม ฝ่่ายทรัพื้ยากรบุคคลั
แลัะธุุรการ

ฝ่่ายพัื้ฒนาธุุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผ้้จัดการ

สายงานปัฏิิบัติการ สายงานการเงิน
สายงาน

สํานักกรรมการ
ผู้้�จัดการ

สายงานบริหาร

คณัะกรรมการ
บริหารความเส่�ยง
แลัะบรรษัทภิบาลั

คณัะกรรมการ
พัื้ฒนาความยั�งย้น

คณัะทํางาน
พัื้ฒนาความยั�งย้น

คณัะกรรมการ
สรรหาแลัะกําหนด

ค่าตอบแทน

คณัะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ่่ายตรวจสอบภายใน

บริษัที่ฯ แติ่งติั�ง คณ์ะกรรมการพัฒนัาความยั�งย้นั โดยมีหน้ัาที่ี�รับผิดชื้อีบบริหารจัดการการพัฒนัาความยั�งย้นัภายในัอีงค์กร ปีระกอีบด้วย 

กรรมการผ่จั้ดการ รอีงกรรมการผ่จั้ดการ ผ่ช่้ื้วยกรรรมการผ่จั้ดการ และผ่อ้ีำานัวยการฝ่่าย โดยการที่ำาหน้ัาทีี่�ขอีงคณ์ะกรรมการพัฒนัาความยั�งย้นั

อีย่ภ่ายใต้ิการกำากับดแ่ลขอีงคณ์ะกรรมการบริหารความเสี�ยงและบรรษัที่ภบิาล รวมถง่การแต่ิงติั�ง คณ์ะที่ำางานัพฒันัาความยั�งย้นั ปีระกอีบด้วย       

ผ่้จัดการส่วนัและผ่้จัดการแผนักจากหลากหลายหน่ัวยงานั เพ้�อีที่ำาหน้ัาทีี่�ติอีบสนัอีงต่ิอีนัโยบายและมาติรการด้านัความยั�งย้นัที่ี�ได้รับ           

มอีบหมายจากคณ์ะกรรมการพัฒนัาความยั�งย้นัไปีขยายผลและปีฏิบิัติิอีย่างเปี็นัร่ปีธุ์รรมครอีบคล์มที่์กพ้�นัทีี่�ธุ์์รกิจขอีงบริษัที่ฯ

หมายเหติ์: สามารถศ่กษาข้อีม่ลเพิ�มเติิมเกี�ยวกับหนั้าที่ี�และความรับผิดชื้อีบขอีงคณ์ะกรรมการชื้์ดย่อียจากรายงานัปีระจำาปีี 2564 (แบบ 56-1 One report)
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บริษัที่ฯ ให้ความสำาคัญ่ต่ิอีการบริหารจัดการปีระเด็นัความยั�งย้นั   
โดยมกีระบวนัการปีระเมนิัและจดัลำาดบัความสำาคัญ่อีา้งอีงิติามกรอีบ
การรายงานัความยั�งย้นัสากล Global Reporting Initiative (GRI) 
ฉบับ GRI Standard บริษัที่ฯ ได้รวบรวมและปีระเมินัปีระเด็นัความ
ยั�งย้นัผ่านัการวิเคราะห์ปีระเด็นัความยั�งย้นั รวมถ่งการนัำาแนัวที่าง
การดำาเนันิังานัติามกลย์ที่ธ์ุ์และปัีจจยัความเสี�ยงขอีงบรษิทัี่ฯทีี่�อีาจจะ
ส่งผลกระที่บต่ิอีการดำาเนิันัธุ์์รกิจขอีงบริษัที่ฯ มาปีระกอีบการปีระ
เมินัความสำาคัญ่ขอีงปีระเด็นัความยั�งย้นั

ขั�นื้ตอนื้การประเมินื้ประเด็นื้ความยั�งย้นื้ 

1.  การวิเคราะห์ปัระเด็น
ที่ำาการวิเคราะห์ปีระเด็นัความยั�งย้นัติลอีดห่วงโซ่คณ์์ค่าขอีงบริษทัี่ฯ
ครอีบคลม์การดำาเนันิังานัติั�งแติก่ารจดัหาวตัิถด์บิ การผลติิและ
การส่งมอีบ การใช้ื้สนิัค้าและบรกิารปีระกอีบการวเิคราะห์ปีระเดน็ั
ความยั�งย้นัในัอี์ติสาหกรรมทีี่�เกี�ยวข้อีง

2.  การระบุปัระเด็น
กำาหนัดปีระเด็นัความยั�งย้นัทีี่�เป็ีนัปีัจจัยสำาคัญ่ติ่อีการดำาเนิันั
ธุ์ร์กิจขอีงบรษิทัี่ฯ และมีความสำาคญั่ติอ่ีผ่มี้ส่วนัไดส่้วนัเสยี โดย
คำานัง่ถง่สถานัการณ์์ปัีจจบั์นัครอีบคลม์ปีระเดน็ัใหม่ที่ี�อีาจเพิ�มข่�นั
และปีรับลดลำาดับความสำาคัญ่ขอีงปีระเด็นัที่ี�ไม่เกี�ยวข้อีง

การปัระเมินปัระเด็นความยั�งย้น

3. การปัระเมินลํัาดับความสําคัญ
จัดเรียงลำาดับความสำาคัญ่ขอีงปีระเด็นัความยั�งย้นัจากผล           
การสำารวจความคาดหวังจากผ่มี้สว่นัไดส้ว่นัเสยีผนัวกกบัความ
คาดหวังขอีงบริษัที่ฯ ครอีบคล์มมิติิเศรษฐกิจ สังคม และ           
สิ�งแวดล้อีม ทีี่�อีาจได้รับผลกระที่บจากการดำาเนัินัธุ์์รกิจขอีง 
บริษัที่ฯ

4. การรับรองผู้ลัการปัระเมิน
     4.1 บรษิทัี่ฯ ที่บที่วนัปีระเดน็ัความยั�งยน้ั จำานัวนั 27 ปีระเดน็ั

โดยคดัเลอ้ีกปีระเด็นัทีี่�ผ่มี้สว่นัไดส้ว่นัเสยีและบริษทัี่ฯ  ให้
ความสำาคญั่มากทีี่�สด์และรอีงลงมาติามลำาดับ จำานัวนั 16 
ปีระเด็นั โดยตัิดบางปีระเด็นัทีี่�มคีวามสำาคญั่นัอ้ียทีี่�สด์หรอ้ี
ปีระเด็นัทีี่�ใกล้เคียงกันั

 4.2 นัำาผลการคดัเลอ้ีกปีระเดน็ัความยั�งยน้ั (ข้อี 4.1) จำานัวนั   
16 ปีระเด็นั นัำาเสนัอีต่ิอีคณ์ะกรรมการพัฒนัาความยั�งย้นั 
ให้การรับรอีงผลการปีระเมินัดังกล่าว เพ้�อีนัำามากำาหนัด
เปีน็ัปีระเดน็ัความยั�งยน้ัขอีงอีงคก์รในัรายงานัการพัฒนัา
อีย่างยั�งย้นั ปีระจำาปีี 2564 
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ด�านสิ�งแวดลั�อม

 การปีฏิิบัติิติามกฎหมาย 
 ด้านัสิ�งแวดล้อีม

 กระบวนัการผลิติสินัค้าและบริการ 
 ทีี่�เปี็นัมิติรติ่อีสิ�งแวดล้อีม

 การบริหารจัดการนัำ�า

 การจัดการขอีงเสียและวัสด์เหล้อีใชื้้ 

 ความร่วมม้อีด่แลสิ�งแวดล้อีม 
 ระหว่างอีงค์กร

 การเปีลี�ยนัแปีลงสภาพภ่มิอีากาศ 
 และอีนั์รักษ์พลังงานั

 การปีระเมินัผลกระที่บที่าง 
 ด้านัสิ�งแวดล้อีมขอีงค่่ค้า

 ความหลากหลายที่างชื้ีวภาพ

ด�านเศรษฐกิจ 

 ความยั�งย้นัขอีงธุ์ร์กิจ 

 การกำากับด่แลกิจการที่ี�ดี

 การบริหารความเสี�ยง 
 และความต่ิอีเน่ั�อีงที่างธุ์์รกิจ

 ความรบัผดิชื้อีบต่ิอีสนิัค้าและบรกิาร

 ผลติอีบแที่นัและสิที่ธุ์ิปีระโยชื้นั ์
 ขอีงผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสีย  

 การสร้างภาพลักษณ์์และความเช้ื้�อีมั�นั 

 การบริหารจัดการภาวะวิกฤติจาก 
 สถานัการณ์์ COVID-19

 ผลกระที่บที่างอ้ีอีมขอีงการที่ำาธุ์ร์กจิ 

 การบริหารจัดการห่วงโซ่ค์ณ์ค่า

 การร่วมพัฒนัาค่่ค้าส่่ความยั�งย้นั 

 การติอีบสนัอีงความติ้อีงการ 
 และสร้างความพ่งพอีใจกับล่กค้า 

 นัวัติกรรมและเที่คโนัโลยี

ด�านสังคม

 การปีฏิิบัติิติ่อีผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสีย 
 อีย่างเที่่าเทีี่ยมกันั 

 อีาชื้ีวอีนัามัยและความปีลอีดภัย

 การให้ความช่ื้วยเหลอ้ีและการบรจิาค  
 เพ้�อีสังคม 

 การด่แลสังคมและชื้์มชื้นั 

 การปีระเมนิัผลกระที่บที่างด้านัสงัคม  
 ขอีงค่่ค้า

 ความเท่ี่าเทีี่ยมกันัและการเคารพ 
 สิที่ธุ์ิมนั์ษยชื้นั 

 การด่แลพนัักงานัและพัฒนัา 
 บ์คลากร
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การทบทวนื้แลิะปรับปรุงประเด็นื้ความยั�งย้นื้ของปี 2564

บรษิทัี่ฯ ไดมี้การที่บที่วนัปีระเดน็ัความยั�งย้นัขอีงปีี 2564 จำานัวนั 27 ปีระเดน็ั โดยคดัเลอ้ีกปีระเดน็ัความยั�งย้นัที่ี�ผ่ม้สีว่นัไดส้ว่นัเสยีและบรษัิที่ฯ
ให้ความสำาคัญ่ร่วมกันั จำานัวนั 16 ปีระเด็นั เพ้�่อีนัำามาปีรับปีร์งพัฒนัากระบวนัการดำาเนัินังานัให้บรรล์เปี้าหมายติามที่ี�กำาหนัด ซ่�งมีความ
สอีดคล้อีงกับเปี้าหมายการพัฒนัาที่ี�ยั�งย้นั (SDGs) ขอีงอีงค์การสหปีระชื้าชื้าติิ จำานัวนั 14 เปี้าหมาย  

ดานเศรษฐกิจ

ดานสิ่งแวดลอมดานสังคม

บรรษัทภิบาล ด�านเศรษฐกิจ
ดำาเนิันัธุ์์รกิจให้บรรล์วิสัยทัี่ศนั์และพันัธุ์กิจบนัพ้�นัฐานัขอีง
ความพ่งพอีใจและผลปีระโยชื้น์ัสง่สด์ขอีงผ่มี้ส่วนัได้ส่วนัเสยี
(คัดเล้อีก จำานัวนั 6 ปีระเด็นั)

ด�านสังคม
ดำาเนิันัธุ์์รกิจอีย่างมีค์ณ์ธุ์รรม ด่แลรับผิดชื้อีบต่ิอีชื้์มชื้นัและ
สังคมที่ั�งในัพ้�นัที่ี�บริการและนัอีกพ้�นัทีี่�บริการ 
(คัดเล้อีก จำานัวนั 3 ปีระเด็นั)

ด�านสิ�งแวดลั�อม
ม์่งมั�นัด่แลสิ�งแวดล้อีมทัี่�งภายในักระบวนัการผลิติ การใชื้้
ที่รพัยากรอีย่างร่ค้ณ์์ค่า และการอีนัรั์กษ์ที่รัพยากรธุ์รรมชื้าติิ
และรักษาสมด์ลระบบนิัเวศอีย่างยั�งย้นั 
(คัดเล้อีก จำานัวนั 7 ปีระเด็นั)
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การวิเคราะห์ประเด็นื้ความยั�งย้นื้

บรษัิที่ฯ ปีระเมนิัและจดัลำาดบัความสำาคญั่ขอีงปีระเดน็ั
ความยั�งย้นัที่ี�ผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสียและบริษัที่ฯ ให้ความ
สำาคัญ่ร่วมกันั โดยพิจารณ์าร่วมกับปีัจจัยความเสี�ยง
ติลอีดห่วงโซ่อ์ีปีที่านั อี้างอิีงติามกรอีบการรายงานั
ความยั�งย้นัสากล GRI (Global Reporting Initiative) 
ฉบับ GRI Standard ในัปีี 2564 ผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสีย
และบริษัที่ฯ ให้ความสำาคัญ่ร่วมกันัติ่อีปีระเด็นัความ
ยั�งย้นั จำานัวนั 16 ปีระเด็นั โดยบริษัที่ฯ ได้นัำาปีระเด็นั
ความยั�งย้นัดังกล่าวมาวิเคราะห์ความเสี�ยงและโอีกาส
ขอีงอีงค์กร และเช้ื้�อีมโยงความสอีดคล้อีงกับเปีา้หมาย
การพัฒนัาที่ี�ยั�งยน้ั (Sustainable Development Goals 
: SDGs) ซ่�งมีความสอีดคลอ้ีงกบัเปีา้หมายการพฒันัา
ที่ี�ยั�งย้นัขอีงอีงค์การสหปีระชื้าชื้าติิ (UN) จำานัวนั 14 
เป้ีาหมาย จากทัี่�งหมด 17 เป้ีาหมาย โดยมเีป้ีาหมายทีี่� 6  
เปี็นัพันัธุ์กิจหลักขอีงบริษัที่ฯ ในัการดำาเนิันัธุ์์รกิจเพ้�อีให้บรรล์เปี้าหมายว่าด้วย การจัดการนัำ�าและส์ขาภิบาล (Clean Water and Sanitation) 
ส่วนัเปี้าหมายทีี่�เหล้อีเปี็นัพันัธุ์กิจรอีงที่ี�ชื้่วยสนัับสนั์นัการดำาเนัินังานัขอีงบริษัที่ฯ ให้บรรล์เป้ีาหมายขอีงอีงค์กร   

ปัระเด็นความยั�งย้นกับเป้ัาหมาย
การพัื้ฒนาท่�ยั�งย้น (SDGs)

มิติ ประเด็นื้ความยั�งย้นื้ รายลิะเอียด ความเสีี�ยง โอกาสี SDGs

การกำากับดููแล 
กิจการที่่�ดู่

 • นัโยบายการดำาเนิันังานั
ภายใต้ิหลักธุ์รรมาภบิาล 
หน้ัาที่ี�ความรับผิดชื้อีบ
ขอีงคณ์ะกรรมการ
ความโปีร่งใส การรายงานั 
และการต่ิอีต้ิานัการท์ี่จริติ
คอีร์รัปีชัื้นั

 • พัฒนัาการกำากับด่แล
กิจการที่ี�ดีขอีงบริษัที่ 
จดที่ะเบียนัในั 
ติลาดหลักที่รัพย ์
เพิ�มข่�นัอีย่างติ่อีเนั่�อีง 
หากบริษัที่ฯ ปีรับติัวชื้้า 
อีาจจะส่งผลกระที่บติ่อี
การลงที่์นัในัอีนัาคติ

 • การมีหลักการกำากับด่แลกิจการ
ทีี่�ดี ความโปีร่งใส การบริหาร
จัดการ ความเสี�ยงครอีบคล์ม
มิติิเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ�งแวดล้อีม ย่อีมส่งผลติ่อี
ความเชื้้�อีมั�นัจากนัักลงที่์นัและ
ส่งเสริมการลงที่์นัอีย่างยั�งย้นั 
ในัอีนัาคติ

การบริหารคุวาม
เส่�ย่งและคุวามต่่อ
เน่�องที่างธุุรกิจ

 • บรหิารจดัการความเสี�ยง
อีงค์กรด้านัเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ�งแวดล้อีม 
การปี้อีงกันัการเกิดเหติ์
และการระงับเม้�อีเกิด
เหติ์ฉ์กเฉินั เพ้�อีให้
ธุ์ร์กิจดำาเนัินัไปีได้ 
อีย่างไม่หย์ดชื้ะงัก

 • สถานัการณ์์ปัีจจ์บนััมี
ความเสี�ยงใหม่ๆ เกิดข่�นั
เสมอี ซ่�งเป็ีนัความเสี�ยง
ทีี่�คาดเดาได้ยาก อีาจจะ
ส่งผลกระที่บติ่อีการ 
ดำาเนิันัธุ์ร์กจิขอีงบริษัที่ฯ

 • การบริหารจัดการความเสี�ยง
ครอีบคล์มมิติิเศรษฐกิจ สังคม
และสิ�งแวดล้อีม รวมที่ั�งความ
เสี�ยงใหม่ๆ ทีี่�อีาจจะเกิดข่�นั  
มีการฝ่ึกอีบรมและซ้อีมแผนั
ฉ์กเฉินัอีย่างสมำ�าเสมอี ส่งผล
ให้เกิดมาติรฐานัการปีฏิิบัติิงานั
ทีี่�มีปีระสิที่ธุ์ิภาพ
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มิติ ประเด็นื้ความยั�งย้นื้ รายลิะเอียด ความเสีี�ยง โอกาสี SDGs

การบริหารจัดูการ
ภาวะวิกฤต่จาก
สถานการณ์ 
COVID-19

 • บริหารจัดการภาวะ
วิกฤติจากสถานัการณ์์ 
COVID-19 ทีี่�อีงค์กร 
ได้รับผลกระที่บ

 • แมป้ีัจจ์บันัโรคติิดเชื้้�อี
ไวรัสโคโรนัา 2019 
(COVID-19) จะมวัีคซนีั
ป้ีอีงกันั แติ่มีการกลาย
พันัธุ์์์และแพร่ระบาดได้
ง่าย หากไม่สามารถ
ป้ีอีงกันัการแพร่ระบาด
ได้อีย่างมีปีระสิที่ธุ์ิภาพ 
อีาจจะส่งผลกระที่บติ่อี
การเติบิโติด้านัเศรษฐกิจ
ขอีงปีระเที่ศ

 • ความสามารถในัการบรหิาร
จดัการการแพร่ระบาดขอีง 
COVID-19 อีย่างมอ้ีอีาชื้พี 
รวมถง่ความช่ื้วยเหลอ้ีงบปีระมาณ์
และอี์ปีกรณ์์ในัการปี้อีงกันัการ
แพร่ระบาดขอีง COVID-19 
แก่สถานัพยาบาล และผ่้ม ี
ส่วนัได้ส่วนัเสีย ส่งผลติ่อีความ
เชื้้�อีมั�นัทีี่�มีติ่อีบริษัที่ฯ 

บริหารจัดูการ 
ห่วงโซ่่อุปที่าน

 • บริหารจัดการ และ 
วิเคราะห์ความเสี�ยง 
ด้านักระบวนัการจัดซ้�อี 
รวมถ่งการปีระเมินัค่่ค้า 
เพ้�อีใหเ้กิดปีระสิที่ธิุ์ภาพ
ส่งส์ด

 • มีส่วนัร่วมกับค่่ค้าเพ้�อี
พัฒนัาศกัยภาพขอีงค่ค้่า 
และบริษัที่ฯ ควบค่่กันั 
รวมถ่งการหาโอีกาส
ใหม่ๆ ที่างธุ์์รกิจ

 • บริษทัี่ฯ ย่อีมมีความ
สัมพันัธุ์์กับผ่้มีส่วนัได้
ส่วนัเสียติามห่วงโซ่
ค์ณ์ค่าขอีงธุ์์รกิจ ซ่�ง
บริษัที่ฯ ติ้อีงที่ำาการ
วิเคราะห์ความสัมพันัธุ์์
ระหว่างธุ์์รกิจและผ่้มี
ส่วนัได้ส่วนัเสียในัแติ่ละ
กิจกรรมดำาเนัินังานั 
เพ้�อีนัำาไปีส่่การบริหาร
จัดการปีระเด็นัด้านั
ความยั�งย้นัติลอีด 
ห่วงโซ่ค์ณ์ค่าไม่ให ้
ได้รับผลกระที่บติ่อี 
การดำาเนัินัธุ์์รกิจขอีง 
บริษัที่ฯ

 • บริษทัี่ฯ วิเคราะห์ได้ว่าผ่้มีส่วนั
ได้ส่วนัเสียกล์่มใดที่ี�มีผลกระที่บ
ต่ิอีธุ์ร์กิจหรอ้ีได้รบัผลกระที่บจาก
ธุ์์รกิจในัที่างติรงและที่างอ้ีอีม 
จะส่งผลให้เกิดการบรหิารจดัการ
ความสัมพันัธุ์์กับผ่้มีส่วนัได้ 
ส่วนัเสียแติ่ละกล์่มได้อีย่าง
เหมาะสมและสอีดคล้อีงกับ
บริบที่ขอีงอีงค์กร

 • คดัเลอ้ีกค่ค้่าที่ี�มีศกัยภาพในัการ 
ดำาเนัินัธุ์์รกิจอีย่างมีจริยธุ์รรม 
สร้างความร่วมม้อีในัการพัฒนัา
และยกระดับศักยภาพขอีงค่่ค้า
ให้เติิบโติอีย่างยั�งย้นัไปีด้วยกันั

คุวามรับผิิดูชอบต่่อ
สินคุ้าและบริการ

 • ความรับผิดชื้อีบในัการ
ผลิติสินัค้าและบริการ 
ที่ี�มีค์ณ์ภาพและได้
มาติรฐานัเปี็นัที่ี�ยอีมรับ
แก่ล่กค้า การบริหาร
จัดการความสัมพันัธุ์์กับ
ล่กค้า และการปีระเมินั
ผลกระที่บจากสินัค้า
และบริการขอีงบริษัที่ฯ

 • การพัฒนัาเที่คโนัโลยี 
ในัปีัจจ์บันั รวมถ่งการ 
เปีลี�ยนัแปีลงสภาพ 
ภ่มิอีากาศ ส่งผลให้เกิด
การเปีลี�ยนัแปีลง
พฤติิกรรมขอีงผ่้บริโภค 
และที่ำาให้การดำาเนัินั
ธุ์์รกิจในัร่ปีแบบเดิม 
ล้าสมัย

 • สนิัค้าและบรกิารทีี่�มีคณ์์ภาพ
ติามมาติรฐานัสากลและลก่ค้า 
มคีวามพ่งพอีใจในัการใช้ื้สนิัค้า
และบริการ ส่งผลให้อีงค์กรเป็ีนั
ทีี่�ยอีมรับและได้เปีรยีบค่่แข่งขนัั

เศ
ร
ษ
ฐ
กิ
จ



22 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

มิติ ประเด็นื้ความยั�งย้นื้ รายลิะเอียด ความเสีี�ยง โอกาสี SDGs

นวัต่กรรมและ
เที่คุโนโลย่่

 • นัำานัวัติกรรมและ
เที่คโนัโลยีมาใชื้้ในั 
กระบวนัการที่ำางานั 
และส่งเสริมนัวัติกรรม
ขอีงอีงค์กร

 • ความก้าวหนั้าที่างด้านั
นัวัติกรรมและเที่คโนัโลยี 
ส่งผลให้สังคมโลกเกิด
การเปีลี�ยนัแปีลง ที่ำาให้ 
การดำาเนัินักิจกรรมทีี่�
เคยปีฏิิบัติิส้บที่อีดกันั
มาเกิดความล้าสมัย  
มีการแข่งขันัและความ
ไม่แนั่นัอีนัส่ง

 • การเป็ีนัผ้่นัำาที่างด้านันัวตัิกรรม
และเที่คโนัโลยีที่ี�ทัี่นัต่ิอีเหติก์ารณ์์
ปัีจจบั์นั ส่งผลให้เกดิความมั�นัคง
ในัการดำาเนิันัธุ์ร์กจิและเพิ�ม
โอีกาสในัการขยายธุ์ร์กิจใหม่ๆ 
ในัอีนัาคติ

การดููแลพันักงาน
และพััฒนาบุคุลากร

 • บริหารจัดการบ์คลากร
แรงงานัสัมพันัธุ์์  
การพัฒนัา และเพิ�ม
ศักยภาพพนัักงานั 
นัโยบายและกระบวนัการ 
เคารพสิที่ธุ์ิมนั์ษยชื้นั
ขอีงพนัักงานั

 • การแข่งขันัอีย่างร์นัแรง
ขอีงธุ์์รกิจในัปีัจจ์บันั 
รวมถ่งความติ้อีงการ
ขอีงลก่ค้าทีี่�เปีลี�ยนัแปีลง 
ส่งผลให้ความร่แ้ละ
ทัี่กษะขอีงพนัักงานั
พัฒนัาไม่ทัี่นัติ่อีการ
เปีลี�ยนัแปีลง

 • การพัฒนัาความร่แ้ละที่กัษะใหม่ๆ 
แก่พนัักงานัอีย่างติ่อีเนั่�อีง  
เพ้�อีให้ที่ันัติ่อีการเปีลี�ยนัแปีลง  
จะส่งผลให้พนัักงานัมีความร่้
และที่กัษะรอีงรบัการเปีลี�ยนัแปีลง
ได้อีย่างรวดเร็วที่ั�งในัปีัจจ์บันั
และอีนัาคติ

อาช่วอนามัย่และ
คุวามปลอดูภัย่

 • ด่แลส์ขภาพที่ี�ดีขอีง
พนักังานั ความปีลอีดภัย
และสภาพแวดล้อีมที่ี�ดี
ในัการที่ำางานั

 • แนัวโนั้มส์ขภาพทีี่�ดี 
ขอีงพนัักงานัทีี่�ไม่อีย่ ่
ในัเกณ์ฑ์์ที่ี�นั่าพ่งพอีใจ 
รวมถ่งความปีลอีดภัย
ในัการที่ำางานัขอีง
พนัักงานัและค่่ค้า  
อีาจจะส่งผลติ่อี 
ความเชื้้�อีมั�นัในัการ 
ดำาเนิันังานัขอีงบริษัที่ฯ

 • การยกระดบัมาติรฐานัความ
ปีลอีดภัยและเคร้�อีงมอ้ีอ์ีปีกรณ์์ 
ทีี่�ที่นััสมัยในัการที่ำางานั จะส่งผล
ให้เกิดความเช้ื้�อีมั�นัในัการ 
ปีฏิบัิติงิานัร่วมกันัและกลายเป็ีนั
มาติรฐานัความปีลอีดภัยขอีง 
บริษทัี่ฯ

การดููแลสังคุมและ
ชุมชน

 • มีส่วนัร่วมกับกิจกรรม
ขอีงชื้์มชื้นั การชื้่วย
แก้ไข ปีัญ่หาสังคมและ
พัฒนัาค์ณ์ภาพชีื้วิติ
ขอีงชื้์มชื้นั การให้
ความร่้ การสร้างรายได้ 
รวมถ่งการอีนั์รักษ์ 
ที่รัพยากรธุ์รรมชื้าติิ
และสิ�งแวดล้อีมร่วมกับ
ชื้ม์ชื้นั

 • การดำาเนัินัธุ์์รกิจขอีง 
บริษัที่ฯ ในัพ้�นัทีี่�ติ่างๆ 
ย่อีมส่งผลกระที่บติ่อี
ชื้์มชื้นัใกล้เคียง รวมถ่ง
ความคาดหวังขอีงผ่้มี
ส่วนัได้ส่วนัเสียและ
สังคมที่ี�เพิ�มข่�นัติ่อี 
การดำาเนัินัธุ์์รกิจขอีง 
บริษัที่ฯ ที่ี�แสดงความ 
รับผิดชื้อีบติ่อีสังคม 
และสิ�งแวดล้อีม

 • ใช้ื้ความร่ค้วามสามารถขอีง 
บริษทัี่ฯ มาพฒันัาช์ื้มชื้นัให้เป็ีนั
ช์ื้มชื้นัต้ินัแบบที่ี�สามารถพ่�งพา
ตินัเอีงได้และมีคณ์์ภาพชื้วิีติ 
ทีี่�ดข่ี�นั โดยสร้างการมส่ีวนัร่วม
ขอีงท์ี่กฝ่่าย
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กระบวนการผิลิต่
สินคุ้าและบริการที่่�
เป็นมิต่รต่่อสิ�ง
แวดูล้อม

 • บรหิารจดัการกระบวนัการ 
ผลิติสินัค้าและบริการ
ขอีงบริษัที่ฯ ที่ี�ไม่ส่ง
ผลกระที่บต่ิอีสิ�งแวดล้อีม
ที่ั�งภายในัและภายนัอีก
อีงค์กร

 • ปัีญ่หาโลกร้อีนัและ 
การเปีลี�ยนัแปีลงสภาพ
ภ่มิอีากาศที่ี�เพิ�มข่�นั 
และการลดการปีล่อีย
ก๊าซเร้อีนักระจกติาม 
ข้อีติกลงปีารีส เพ้�อี
ควบค์มอี์ณ์หภ่มิเฉลี�ย
ขอีงโลกไม่ให้ส่งเกินั 
1.5 อีงศาเซลเซียส 

 • ปีรบัปีร์งกระบวนัการผลติิให้เป็ีนั
มติิรต่ิอีสิ�งแวดล้อีม จดัที่ำา Solar 
Rooftop ลดการใช้ื้พลังงานั
ไฟฟ้า และพัฒนัาขอีงเสยีให้เป็ีนั
ผลิติภัณ์ฑ์์ ส่งผลให้ค่าใช้ื้จ่าย 
ในัการใช้ื้พลังงานัไฟฟ้าต่ิอีหน่ัวย
ผลิติภัณ์ฑ์์ลดลง และส่งเสรมิ 
ให้มีการใช้ื้ที่รพัยากรอีย่าง
ยั�งย้นั

การบริหารจัดูการนำ�า  • บริหารจัดการนัำ�าเพ้�อีใชื้้
ในัการดำาเนิันัธุ์์รกิจ  
นัำ�าปีระปีา รวมถ่ง 
การบริหารจัดการนัำ�า
ร่วมกับชื้ม์ชื้นัและ 
หน่ัวยงานัที่ี�เกี�ยวข้อีง 
เพ้�อีแก้ปัีญ่หาค์ณ์ภาพ
นัำ�าและการขาดแคลนั
นัำ�าอีย่างยั�งย้นั

 • การเปีลี�ยนัแปีลงสภาพ
ภ่มิอีากาศส่งผลให้ฝ่นั
ไม่ติกติามฤด่กาล 
ปีริมาณ์นัำ�าในัเข้�อีนัและ
แหล่งนัำ�าธุ์รรมชื้าติิ
ลดลง หร้อีค์ณ์ภาพ
นัำ�าดิบเส้�อีมโที่รม  
อีาจส่งผลต่ิอีการผลิติ
นัำ�าปีระปีา

 • ยกระดับความสามารถในัการ
บริหารจัดการนัำ�าอีย่างครบวงจร 
พัฒนัาแหล่งติ้นันัำ�า การรณ์รงค์ 
ส่งเสรมิการอีน์ัรกัษ์นัำ�า และการใช้ื้
นัำ�าอีย่างร่้ค์ณ์ค่า โดยส่งเสริม 
การที่ำางานัร่วมกับอีงค์กรอี้�นัๆ 
แบบบ่รณ์าการ

 • ร่วมม้อีกับชื้์มชื้นัและหนั่วยงานั
ขอีงรัฐจัดที่ำาโครงการฟ้�นัฟ่
ค์ณ์ภาพนัำ�าคลอีงบางซ้�อีและ
คลอีงสาขา เพ้�อีอีนั์รักษ์แม่นัำ�า
ท่ี่าจีนั

การจัดูการของเส่ย่
และวัสดูุเหลือใช้

 • บริหารจัดการขอีงเสีย
ไม่ให้ส่งผลกระที่บติ่อี
การดำาเนิันัธุ์์รกิจและผ่้มี
ส่วนัได้ส่วนัเสีย รวมถ่ง
การเพิ�มมล่ค่าขอีงเสีย 
เพ้�อีนัำาไปีใชื้้ปีระโยชื้นั์
ที่างด้านัธุ์ร์กิจและสงัคม

 • การเติิบโติขอีงเม้อีง 
และอ์ีติสาหกรรม ส่งผล
ให้เกิดขอีงเสียและวัสด์
เหล้อีใชื้้ที่ี�ที่ำาให้เกิด
มลภาวะและกระที่บ 
ติ่อีสิ�งแวดล้อีม รวมถง่ 
การใช้ื้ที่รัพยากรธุ์รรมชื้าติิ
อีย่างสิ�นัเปีล้อีง ที่ำาให้
เกดิภาวะการขาดแคลนั

 • ที่ำาการวิจัยและพัฒนัาเพ้�อีนัำา
ขอีงเสียหร้อีวัสด์เหล้อีใชื้้กลับ
มาใชื้้ใหม่ หร้อีการเพิ�มม่ลค่า
ให้กับขอีงเสยีร่วมกบัการบรหิาร
จัดการขอีงเสียติามหลักการ 
3Rs และเศรษฐกิจหม์นัเวียนั 
(Circular Economy)

การเปล่�ย่นแปลง
สภาพัภูมิอากาศ 
และอนุรักษ์์พัลังงาน

 • กำาหนัดนัโยบายและ
มาติรการในัการ 
อีนั์รักษ์พลังงานั  
จัดที่ำาโครงการลดการ
ใชื้้พลังงานัไฟฟ้าและ 
การติิดติามผล

 • ปัีญ่หาโลกร้อีนัและ 
การเปีลี�ยนัแปีลงสภาพ
ภ่มิอีากาศที่ี�เพิ�มข่�นั 
และความร่วมม้อีในัการ
ลดการปีล่อียก๊าซเร้อีนั
กระจกติามข้อีติกลง
ปีารีส เพ้�อีควบค์ม
อี์ณ์หภ่มิเฉลี�ยขอีงโลก
ไม่ให้ส่งเกินั 1.5 อีงศา
เซลเซียส 

 • ปีรับปีร์งกระบวนัการผลิติ 
ให้เปี็นัมิติรติ่อีสิ�งแวดล้อีม  
จัดที่ำา Solar Rooftop ลดการ
ใชื้้พลังงานัไฟฟ้าและพัฒนัา
ขอีงเสียให้เปี็นัผลิติภัณ์ฑ์์

 • ปีระเมนิัการปีล่อียก๊าซเร้อีนั
กระจกจากกระบวนัการที่าง
ธุ์์รกิจ เพ้�อีขอีรับรอีงมาติรฐานั
คาร์บอีนัฟ์ติพริ�นัท์ี่อีงค์กร และ
กำาหนัดมาติรการลดปีริมาณ์
การปีล่อียก๊าซเร้อีนักระจกจาก
กระบวนัการที่างธุ์์รกิจ 
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คุวามหลากหลาย่
ที่างช่วภาพั

 • ด่แลและปีกป้ีอีงรักษา
แหล่งที่รัพยากรธุ์รรมชื้าติิ 
และความสมบร่ณ์์ขอีง
ระบบนิัเวศทีี่�อีาจได้รับ
ผลกระที่บจากการ 
ดำาเนิันัธุ์ร์กจิขอีงบรษัิที่ฯ

 • ผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสียมี
ความคาดหวังส่งข่�นั 
ติ่อีการดำาเนัินัธุ์์รกิจ 
ทีี่�ห่วงใยติ่อีสิ�งแวดล้อีม 
และความเข้มงวดขอีง 
กฎหมายด้านัการอีนัรั์กษ์
ที่รัพยากรชื้ีวภาพ

 • การมีระบบป้ีอีงกันัสัติว์นัำ�าที่ี�จะ
เข้ามาในัขั�นัติอีนัการส่บนัำ�าดิบ  
การดแ่ลปีกป้ีอีงรักษาแหล่งต้ินันัำ�า 
กลางนัำ�า และปีลายนัำ�า โดยมี
การติิดติามผลการเติิบโติขอีง
ปี่าติ้นันัำ�าขอีงบริษัที่ฯ จะส่งผล
ให้แหล่งนัำ�าทีี่�เปี็นัปีัจจัยนัำาเข้า 
กระบวนัการผลิตินัำ�าปีระปีามี
ความสมบ่รณ์ท์ี่างระบบนัิเวศ

คุวามร่วมมือดููแล 
สิ�งแวดูล้อมระหว่าง
องคุ์กร

 • สร้างความติระหนัักและ
การมีส่วนัร่วมในัการ
ด่แลสิ�งแวดล้อีมร่วมกับ
หน่ัวยงานัภายนัอีก

 • หากขาดความร่วมม้อี
ดแ่ลสิ�งแวดล้อีมระหว่าง 
อีงค์กร อีาจส่งผลติ่อี
การอีนั์รักษ์สิ�งแวดล้อีม
และการดำาเนัินัธุ์์รกิจ 
ในัระยะยาว

 • สร้างความร่วมม้อีในัการด่แล
ปีกปี้อีงสิ�งแวดล้อีมร่วมกับ
หนั่วยงานัภาครัฐ เอีกชื้นั  
และชื้์มชื้นั สิ�งที่ี�ได้รับจากความ
ร่วมม้อีจะเปี็นัภาพใหญ่่ทีี่�ส่งผล
ติ่อีความยั�งย้นั

การปฏิิบัต่ิต่าม
กฎหมาย่ 
ดู้านสิ�งแวดูล้อม

 • กำาหนัดนัโยบายและ 
ดำาเนัินังานัติามระบบ
การจัดการสิ�งแวดล้อีม
ติามมาติรฐานั  
ISO 14001 : 2015 

 • ความเข้มงวดขอีง
กฎหมายด้านัสิ�งแวดล้อีม
เพิ�มมากข่�นั อีาจส่ง
ผลกระที่บติ่อีค่าใชื้้จ่าย
ในัการดำาเนิันังานัขอีง 
บริษัที่ฯ เพิ�มข่�นั

 • สร้างความติระหนััก ด่แลระบบ
และปีฏิิบัติิติามกฎหมาย 
ด้านัสิ�งแวดล้อีมจนักลายเปี็นั
วัฒนัธุ์รรมอีงค์กรทีี่�ที่์กคนั
ปีฏิบิัติิด้วยสามัญ่สำานั่ก
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เป้าหมายแลิะผลิการดำาเนิื้นื้งานื้

บริษัที่ฯ ได้กำาหนัดเปี้าหมายและวิธุ์ีการดำาเนัินังานัในัแติ่ละปีระเด็นัความยั�งย้นัที่ั�ง 16 ปีระเด็นั รวมถ่งผลลัพธุ์์ทีี่�ได้จากการดำาเนิันังานัในัปีี 
2564 ดังนั้�

เป้าหมาย วิธีุการ ผลิลัิพธ์ุที�ได้

1. การกํากับด้แลักิจการท่�ด่

 • สร้างแนัวที่างการปีฏิิบตัิิงานัภายใติ้
หลักธุ์รรมาภิบาลจนักลายเป็ีนั
วัฒนัธุ์รรมอีงค์กร 

 • จำานัวนัครั�งในัการฝ่่าฝ่้นัจรรยาบรรณ์
ขอีงบริษัที่ฯ เปี็นั 0

 • ที่บที่วนันัโยบายการกำากับด่แลกิจการ 
 • ดำาเนิันัธุ์์รกิจอีย่างมีจริยธุ์รรม 
 • ถ่ายที่อีดความร่้ด้านัจรรยาบรรณ์การดำาเนัินั
ธุ์์รกิจแก่พนัักงานัที่ก์ระดับ 

 • เผยแพร่ความร่้ด้านัจรรยาบรรณ์การดำาเนัินั
ธุ์์รกิจบนัเว็บไซติ์ 

 • รายงานัผลการกำากับด่แลกิจการแก่คณ์ะ
กรรมการบริหารความเสี�ยงและบรรษัที่ภิบาล

 • จัดที่ำานัโยบายค์้มครอีงข้อีม่ลส่วนับ์คคล

 • จำานัวนัครั�งในัการฝ่่าฝ่้นัจรรยาบรรณ์
ขอีงบริษัที่ฯ เปี็นั 0
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2. การบริหารความเส่�ยงแลัะความต่อเน้�องทางธุุรกิจ

 • บริหารจัดการความเสี�ยงอีงค์กรให้อีย่่
ในัเกณ์ฑ์์ที่ี�ยอีมรับได้

 • ที่บที่วนัการปีระเมินัความเสี�ยงด้านัเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ�งแวดล้อีม 

 • ที่บที่วนัความเสี�ยงใหม่ขอีงอีงค์กร (Emerging 
Risk) 

 • จัดอีบรมหลักส่ติรด้านัการบริหารความเสี�ยง 
 • ซ้อีมแผนัฉ์กเฉินัติามแผนัทีี่�วางไว้ 
 • รายงานัผลการบรหิารความเสี�ยงแก่คณ์ะเจ้าหน้ัาที่ี�
บริหารความเสี�ยง และคณ์ะกรรมการบริหาร
ความเสี�ยงและบรรษัที่ภิบาลติามวงรอีบที่ี� 
กำาหนัด

 • สามารถบริหารจัดการติามมาติรการ
การจัดการความเสี�ยงให้อีย่่ในัเกณ์ฑ์์ 
ทีี่�ยอีมรับได้และไม่ส่งผลกระที่บติ่อี 
การดำาเนัินัธุ์์รกิจขอีงบริษัที่ฯ 

3. การบริหารจัดการภาวะวิกฤตจากสถืานการณ์ั COVID-19

 • จำานัวนัครั�งในัการหย์ดจ่ายนัำ�าปีระปีา 
แก่ล่กค้าจากสถานัการณ์์ COVID-19 
เปี็นั 0

 • จำานัวนัผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสียที่ี�ได้รับ 
ผลกระที่บจากการดำาเนัินัธุ์ร์กิจขอีง 
บริษัที่ฯ เปี็นั 0

 • ปีระกาศใชื้้แผนัการดำาเนัินัธุ์์รกิจอีย่างติ่อีเนั้�อีง 
(Business Continuity Plan : BCP) เร้�อีง  
“มาติรการปี้อีงกันัการติิดเชื้้�อีไวรัส COVID-19” 
เพ้�อีนัำามาใชื้้ในัการปีฏิิบัติิงานั 

 • จัดเติรียมสถานัที่ี� กระบวนัการผลิติ และจัดหา 
ที่รัพยากรทีี่�จำาเปี็นัแก่พนัักงานัและผ่้มีส่วนัได้
ส่วนัเสียในัการปี้อีงกันัการแพร่ระบาดจาก 
COVID-19 ที่ำาปีระกันัภัยไวรัสโคโรนัาแก่
พนัักงานั 

 • ส้�อีสารและปีระชื้าสมัพนััธ์ุ์เพ้�อีสร้างความเช้ื้�อีมั�นั
ในัการดำาเนัินัธุ์์รกิจ

 • ติรวจหาเชื้้�อี COVID-19 วันัแรกขอีงสัปีดาห์
ก่อีนัเข้างานั

 • ปีระสานังานักับหนั่วยงานัภาครัฐที่ำาการฉีด
วัคซีนัป้ีอีงกันั COVID-19 แก่พนัักงานัที่์กคนั
อีย่างทัี่�วถง่และที่นััต่ิอีสถานัการณ์์ทีี่�เปีลี�ยนัแปีลง

 • จัดที่ำาโรงพยาบาลสนัามในัสถานัปีระกอีบการ 
(Factory Accommodation Isolation) 

 • จำานัวนัครั�งในัการหย์ดจ่ายนัำ�าปีระปีา
แก่ล่กค้าจากสถานัการณ์์ COVID-19 
เปี็นั 0 

 • จำานัวนัผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสียทีี่�ได้รับ 
ผลกระที่บจากการดำาเนัินัธุ์์รกิจขอีง 
บริษัที่ฯ เปี็นั 0

4. การบริหารจัดการห่วงโซ่ิอุปัทาน

 • อีตัิราส่วนัการปีระเมินัผลการปีฏิบัิติงิานั
ขอีงค่่ค้ารายสำาคัญ่ ร้อียละ 100 

 • จำานัวนัค่่ค้าที่ี�ปีฏิิบตัิิงานัส่งผลกระที่บ
ติ่อีการดำาเนัินัธุ์์รกิจ เป็ีนั 0

 • อีัติราส่วนัการรับสินัค้าได้ที่ันัเวลาติาม
ทีี่�ได้ติกลงกับผ่้ซ้�อีและผ่้ขาย หร้อีที่ี�ระบ์
ในัใบสั�งซ้�อี ร้อียละ 90 

 • จำานัวนัครั�งขอีงการรอ้ีงเรียนัจากค่่ค้า 
เปี็นั 0

 • จัดซ้�อีจัดจ้างภายใติ้ข้อีติกลงอีย่างเป็ีนัธุ์รรม 
 • จัดที่ำาโครงการจัดซ้�อีจัดจ้างสินัค้าและบริการ 
ที่ี�เป็ีนัมิติรติ่อีสิ�งแวดล้อีม 

 • จัดที่ำาแผนัสำารอีงและเพิ�มความเข้มงวดในั 
การจัดส่งสินัค้าและหาชื้่อีงที่างการจัดส่งสินัค้า
ที่ี�ไม่ส่งผลกระที่บติ่อีกระบวนัการผลิติ รวมที่ั�ง
หาแหล่งสินัค้าที่ดแที่นัใหม่ หากเกิดเหติ์การณ์์
ที่ี�ค่่ค้ารายเดิมไม่สามารถจัดส่งสินัค้าได้

 • เยี�ยมชื้มสถานัปีระกอีบการขอีงค่่ค้ารายสำาคัญ่
หร้อีค่่ค้าที่ี�มีความเสี�ยงด้านัความยั�งย้นั

 • อัีติราส่วนัการปีระเมินัผลการปีฏิิบัติิ
งานัขอีงค่่ค้ารายสำาคัญ่ ร้อียละ 100

 • จำานัวนัค่่ค้าที่ี�ปีฏิิบัติิงานัส่งผลกระที่บ
ต่ิอีการดำาเนัินัธุ์์รกิจ เปี็นั 0

 • อัีติราส่วนัการรับสินัค้าได้ทัี่นัเวลาติาม
ทีี่�ได้ติกลงกับผ่ซ้้�อีและผ่ข้าย หรอ้ีทีี่�ระบ์
ในัใบสั�งซ้�อี ร้อียละ 94 

 • จำานัวนัครั�งขอีงการรอ้ีงเรียนัจากค่่ค้า 
เปี็นั 0
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5. ความรับผิู้ดชอบต่อสินค�าแลัะบริการ

 • ปีริมาณ์การจ่ายนัำ�าปีระปีาให้กับล่กค้า 
ไม่นั้อียกว่า 316.57 ล้านัลก่บาศก์เมติร 

 • อีัติราส่วนัผลการสำารวจความพ่งพอีใจ
ขอีงล่กค้าไม่นั้อียกว่าร้อียละ 90

 • จำานัวนัครั�งขอีงการรอ้ีงเรียนัจากล่กค้า 
เปี็นั 0

 • ผลิติและจ่ายนัำ�าปีระปีาแก่ล่กค้าติามมาติรฐานั
ค์ณ์ภาพ มีความเพียงพอี และมีความติ่อีเนั่�อีง 

 • ให้คำาปีรก่ษาและปีระช์ื้มหาร้อีการที่ำางานัร่วมกบั
ล่กค้าอีย่างสมำ�าเสมอี 

 • จัดหลักส่ติรอีบรมพัฒนัาที่ักษะแก่ล่กค้า 
 • สนัับสนั์นักิจกรรมสัมพันัธุ์์แก่ล่กค้า

 • ปีริมาณ์การจ่ายนัำ�าปีระปีาให้กับล่กค้า 
จำานัวนั 291.30 ล้านัลก่บาศก์เมติร 

 • อัีติราส่วนัผลการสำารวจความพ่งพอีใจ
ร้อียละ 94.50 

 • จำานัวนัครั�งขอีงการรอ้ีงเรียนัจากล่กค้า
จำานัวนั 1 ครั�ง (PTW เร้�อีงความสะอีาด) 

6. นวัตกรรมแลัะเทคโนโลัย่

 • จำานัวนัเร้�อีงในัการปีรบัปีรง์กระบวนัการ 
ที่ำางานัผ่านักิจกรรมไคเซ็นั (Kaizen)
ไม่นั้อียกว่า 363 เร้�อีง 

 • ปีระสิที่ธิุ์ภาพการผลิติเพิ�มข่�นัจาก 
ปีี 2563 

 • ติ้นัที่์นัค่าไฟฟ้าลดลงจากปีี 2558

 • จัดอีบรมพัฒนัาที่ักษะด้านัไคเซ็นั (Kaizen)  
ที่ั�งภายในัและภายนัอีกบริษัที่ฯ  

 • ถ่ายที่อีดอีงค์ความร้่ (Knowledge transfer) 
และแลกเปีลี�ยนัปีระสบการณ์ร์่วมกันัระหว่าง
หนั่วยงานั ผ่านัโครงการไคเซ็นั (Kaizen หร้อี
โครงการ Exchange Program) 

 • ปีรับปีร์งกระบวนัการผลิตินัำ�าปีระปีาแบบไฮบริด 
(Hybrid) เกิดจากการผสมผสานัระหว่างระบบ
การผลิตินัำ�าปีระปีาแบบ Conventional และ
ระบบเมมเบรนั

 • นัำาเที่คโนัโลยเีมมเบรนัมาใช้ื้ในัการผลติินัำ�าปีระปีา
ซ่�งเป็ีนัเที่คโนัโลยีขั�นัส่งที่ี�สามารถกรอีงเชื้้�อีโรค 
ปีระเภที่ไวรัสและแบคที่ีเรีย ซ่�งเปี็นัที่ี�ยอีมรับ 
ในัระดับสากล

 • จำานัวนัเร้�อีงในัการปีรับปีร์งกระบวนั
การที่ำางานัผ่านักิจกรรมไคเซ็นั 
(Kaizen) จำานัวนั 368 เร้�อีง

 • ปีริมาณ์การจ่ายนัำ�าปีระปีาให้กับล่กค้า 
ลดลงจากปีี 2563 จำานัวนั 27.67  
ล้านัล่กบาศก์เมติร 

 • ต้ินัที่์นัค่าไฟฟ้า TTW ปีี 2564 ลดลง
จากปีี 2558 (ก่อีนัปีรับปีร์ง
กระบวนัการผลิติ เปี็นั Hybrid)  
คิดเปี็นัร้อียละ 17.32 หร้อี 2.54 บาที่
ต่ิอีล่กบาศก์เมติร 

7. การด้แลัพื้นักงานแลัะพัื้ฒนาบุคลัากร

 • อีัติราส่วนัผลการสำารวจความพ่งพอีใจ
ขอีงพนัักงานั ไม่นั้อียกว่าร้อียละ 80 

 • จำานัวนัพนัักงานัลาอีอีกลดลงจากปีี 
2563

 • จำานัวนัชื้ั�วโมงการฝ่ึกอีบรมเพิ�มข่�นัจาก
ปีี 2563

 • ที่บที่วนักระบวนัการปีระเมนิัผลการปีฏิิบัติิงานั
พนัักงานัอีย่างสมำ�าเสมอี 

 • จัดที่ำาแผนัพัฒนัาศักยภาพขอีงพนัักงานั 
 • จัดที่ำาแผนัการฝ่ึกอีบรมแก่พนัักงานัที่ก์ระดับ 
 • พิจารณ์าคัดเล้อีกบ์คลากรภายในัก่อีนัมีการ
สรรหาบ์คลากรจากภายนัอีก 

 • จัดให้มีการเล้อีกติั�งคณ์ะกรรมการสวัสดิการ 
 • สำารวจความพ่งพอีใจพนัักงานั

 • อัีติราส่วนัผลการสำารวจความพ่งพอีใจ
ขอีงพนัักงานั ร้อียละ 72.00 

 • จำานัวนัพนัักงานัลาอีอีกลดลงจาก 
ปีี 2563 จำานัวนั 4 คนั หร้อี ร้อียละ 
57

 • จำานัวนัชื้ั�วโมงการฝ่ึกอีบรมเพิ�มข่�นั
จากปีี 2563 จำานัวนั 96 ชื้ั�วโมง หร้อี 
ร้อียละ 3.02 

8. อาชีวอนามัยแลัะความปัลัอดภัย

 • อีัติราส่วนัพนัักงานัที่ี�ได้รับการติรวจส์ข
ภาพปีระจำาปีี ร้อียละ 100 

 • จำานัวนัครั�งขอีงการเจ็บปี่วยจากการ
ปีฏิิบัติิงานั เปี็นั 0

 • จำานัวนัครั�งขอีงการเกิดอี์บัติิเหติ์จาก
การปีฏิิบัติิงานั เปี็นั 0

 • จัดให้มีการติรวจส์ขภาพปีระจำาปีีแก่พนัักงานั 
และเพิ�มการติรวจส์ขภาพรายการพิเศษสำาหรับ
ผ่้ที่ี�ปีฏิิบัติิงานัในัพ้�นัที่ี�ทีี่�มีความเสี�ยงและผ่้มีอีาย์
มากกว่า 35 ปีี ข่�นัไปี  

 • ปีระเมนิัปัีจจยัด้านัสิ�งแวดล้อีมที่ี�อีาจส่งผลกระที่บ
ติ่อีส์ขภาพและความปีลอีดภัยขอีงพนัักงานั 
อีาที่ิเชื้่นั แสง เสียง ฝ่์่นัละอีอีง มลพิษ เปี็นัต้ินั 

 • อัีติราส่วนัพนัักงานัที่ี�ได้รับการติรวจ
ส์ขภาพปีระจำาปีี ร้อียละ 100  

 • จำานัวนัครั�งขอีงการเจ็บปี่วยจากการ
ปีฏิิบัติิงานั เปี็นั 0

 • จำานัวนัครั�งขอีงการเกิดอีบ์ัติิเหติ์จาก
การปีฏิิบัติิงานั จำานัวนั 1 ครั�ง
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 • อีบรมพัฒนัาความร่้ด้านัความปีลอีดภัยอีย่าง
สมำ�าเสมอี

 • ที่ำาการซักซ้อีมติามแผนัฉ์กเฉินั เพ้�อีเติรียม 
การรับม้อีในัสถานัการณ์ว์ิกฤติอีย่างสมำ�าเสมอี 

 • ที่บที่วนัความเสี�ยงและเหติ์การณ์์ฉ์กเฉินัในั 
กระบวนัการที่ำางานัเปี็นัปีระจำาที่ก์ปีี

9. การด้แลัสังคมแลัะชุมชน

 • จำานัวนัชื้์มชื้นัที่ี�ได้รับปีระโยชื้นั์จาก 
การดำาเนัินังานัด้านัความรับผิดชื้อีบ 
ติ่อีสังคมขอีงบริษัที่ฯ ไม่นั้อียกว่า  
30 ชื้์มชื้นั

 • จำานัวนัโครงการหร้อีกิจกรรมด้านั 
ความรับผิดชื้อีบติ่อีสังคมขอีงบริษัที่ฯ  
ไม่นั้อียกว่า 10 โครงการ 

 • จำานัวนัครั�งขอีงการรอ้ีงเรียนัจากชื้ม์ชื้นั 
เปี็นั 0

 • สนัับสนั์นัที่์นัการศ่กษาแกน่ัักเรียนัในัโรงเรียนั
พ้�นัที่ี�บริการที่ี�มีความขาดแคลนั 

 • ปีรับปีร์งอีาคารเรียนั ติิดติั�งเคร้�อีงกรอีงนัำ�าด้�ม 
และปีรับปีรง์ภมิ่ที่ศัน์ัขอีงโรงเรยีนัในัพ้�นัที่ี�บรกิาร 

 • ถ่ายที่อีดอีงค์ความร้่ในัการอีนั์รักษน์ัำ�าแก่
โรงเรียนัและชื้์มชื้นั  

 • ผลิติและสนัับสนั์นันัำ�าด้�มบรรจ์ขวดแก่ผ่้มี 
ส่วนัได้ส่วนัเสียนัำาไปีใชื้้ในักิจกรรมทีี่�มีปีระโยชื้นั์
ติ่อีสังคม  

 • สนัับสนั์นังบปีระมาณ์แก่ผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสีย 
ใช้ื้ในักิจกรรมทีี่�มีปีระโยชื้นั์ติ่อีสังคม 

 • สนัับสนั์นักิจกรรมด้านัพระพ์ที่ธุ์ศาสนัาและ
อีนั์รักษ์ขนับปีระเพณ์ไ้ที่ยอีันัดีงาม 

 • ร่วมแก้ไขปัีญ่หาสงัคมในัยามวกิฤติและภยัพบัิติิ
จากธุ์รรมชื้าติิ

 • จำานัวนัชื้์มชื้นัที่ี�ได้รับปีระโยชื้นั์จาก 
การดำาเนัินังานัด้านัความรับผิดชื้อีบ
ต่ิอีสังคมขอีงบริษัที่ฯ จำานัวนั 113 
ชื้์มชื้นั  

 • จำานัวนัโครงการหร้อีกิจกรรมด้านั
ความรับผิดชื้อีบติ่อีสังคมขอีงบริษัที่ฯ 
จำานัวนั 7 โครงการ 

 • จำานัวนัครั�งขอีงการรอ้ีงเรียนัจาก
ชื้์มชื้นั เปี็นั 0

10. กระบวนการผู้ลิัตสินค�าแลัะบริการท่�เป็ันมิตรต่อสิ�งแวดลั�อม

 • ค่าใช้ื้จ่ายการใช้ื้คลอีรนีัต่ิอีหน่ัวยผลติิภณั์ฑ์์
ลดลงจากปีี 2563

 • อีัติราการใชื้้พลังงานัไฟฟ้าติ่อีหน่ัวย
ผลิติภณั์ฑ์์ลดลงไม่น้ัอียกว่าร้อียละ 0.05 

 • อีัติราการปีลอ่ียก๊าซเร้อีนักระจกติ่อี
หนั่วยผลิติภัณ์ฑ์์ลดลงไม่น้ัอียกว่า  
ร้อียละ 0.05

 • ผลิตินัำ�าปีระปีาแบบไม่ส่ญ่เสียนัำ�า แบบ Zero 
Discharge

 • จัดที่ำาโครงการจัดซ้�อีจัดจ้างสินัค้าและบริการ 
ที่ี�เป็ีนัมิติรติ่อีสิ�งแวดล้อีม 

 • การนัำาเที่คโนัโลยีเมมเบรนัมาใชื้้ในักระบวนัการ
ผลิตินัำ�าปีระปีา ซ่�งสามารถแยกขอีงแข็ง
แขวนัลอียหร้อีขอีงแข็งละลายอีอีกจาก
ขอีงเหลว และสามารถขจัดสิ�งปีนัเปี้�อีนั  
เชื้้�อีโรค เชื้่นั ไวรัส และแบคทีี่เรีย 

 • ดำาเนัินังานัและติิดติามผลการดำาเนัินังานัติาม
ระบบมาติรฐานัด้านัสิ�งแวดล้อีมที่ี�ได้รบัการรบัรอีง 
จาก หนั่วยงานัภายนัอีก (ISO 14001 : 2015) 

 • ค่าใชื้้จ่ายคลอีรนีัติ่อีหนั่วยผลิติภัณ์ฑ์์
เทีี่ยบกับ ปีี 2563 TTW เพิ�มข่�นั 
ร้อียละ 29 และ PTW ไม่เปีลี�ยนัแปีลง 
(เนั่�่อีงจากการใชื้้คลอีรีนัมีปีัจจัยเร้�อีง
ค์ณ์ภาพนัำ�าเข้ามาเกี�ยวข้อีงด้วย)  

 • อัีติราการปีล่อียก๊าซเร้อีนักระจกติ่อี
หนั่วยผลิติภัณ์ฑ์์เที่ียบกับปีี 2563 
TTW ลดลงร้อียละ 6.36 และ PTW 
ลดลงร้อียละ 7.64 

11. การบริหารจัดการนํ�า

 • อีัติราส่วนัการนัำานัำ�ากลับมาใชื้้ใหม่  
ไม่นั้อียกว่า ร้อียละ 2 ขอีงปีริมาณ์นัำ�า
ที่ั�งหมดที่ี�เข้าส่่กระบวนัการผลิติ

 • นัำานัำ�าเหล้อีทิี่�งจากขั�นัติอีนัการรีดติะกอีนักลับ
มาใชื้้ในักระบวนัการผลิตินัำ�าปีระปีาใหม่ 

 • จัดที่ำาโครงการติอีบสนัอีงความติ้อีงการใชื้้นัำ�า
ปีระปีาแก่ปีระชื้าชื้นั ร่วมกับ กปีภ. เพ้�อี
สนัับสนั์นัการเข้าถ่งนัำ�าปีระปีาที่ี�ได้มาติรฐานั
อีย่างที่ั�วถ่ง 

 • อัีติราส่วนัการนัำานัำ�ากลับมาใชื้้ใหม่ 
TTW ร้อียละ 2.30 และ PTW ร้อียละ 
3.06 ขอีงปีริมาณ์นัำ�าที่ั�งหมดทีี่�เข้าส่่
กระบวนัการผลิติ
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 • รณ์รงค์ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ้�อีด่แลแหล่ง
นัำ�าและค์ณ์ภาพนัำ�าขอีงแม่นัำ�าที่่าจีนัและค่คลอีง
ในัพ้�นัที่ี�บริการ

 • ด่แลและเฝ่้าระวังแหล่งนัำ�าร่วมกับหนั่วยงานั
ภายนัอีกที่ี�เกี�ยวข้อีง อีาที่ิเชื้่นั กรมที่รัพยากร
นัำ�า กรมชื้ลปีระที่านั สำานัักงานัสิ�งแวดล้อีมภาค
ที่ี� 5 การปีระปีานัครหลวง การปีระปีาส่วนั
ภ่มิภาค หนั่วยงานัเอีกชื้นั และชื้มรมเรารัก
แม่นัำ�าท่ี่าจีนัจังหวัดนัครปีฐม

 • จัดที่ำาโครงการฟ้�นัฟ่ค์ณ์ภาพนัำ�าคลอีงบางซ้�อี
และคลอีงสาขา เพ้�อีอีนั์รักษ์แม่นัำ�าที่่าจีนั  
ร่วมกับ หนั่วยงานัภาครัฐ และชื้์มชื้นั

12. การจัดการของเส่ยแลัะวัสดุเหล้ัอใช�

 • จำานัวนัผลิติภัณ์ฑ์์จากขอีงเสียในั
กระบวนัการผลิตินัำามาใชื้้ปีระโยชื้น์ัติ่อี
สังคม อีย่างนั้อีย 1 ชื้นิัด  

 • จำานัวนัชื้์มชื้นัที่ี�ได้รับปีระโยชื้นั์จาก
ผลิติภัณ์ฑ์์ทีี่�ที่ำามาจากขอีงเสีย อีย่าง
นั้อีย 1 ชื้์มชื้นั     

 • ที่ำาการคัดแยกขยะอีอีกเปี็นั 3 ชื้นัิด ได้แก่ ขยะ
ที่ั�วไปี ขยะ Recycle และขยะเปี็นัพิษ  

 • จัดที่ำาโครงการปี์๋ยหมักจากส่วนัผสมขอีง
ติะกอีนัร่วมกับขยะสด อีัติราส่วนั 1:2 เพ้�อีนัำา
มาใชื้้ด่แลติ้นัไม้ภายในัโรงเรียนัไที่ยรัฐวิที่ยา 4 
และโรงเรียนัวัดส์ขวัฒนัาราม จังหวัดนัครปีฐม 

 • นัำาผลิติภัณ์ฑ์์ที่ี�ได้จากการวิจัยติะกอีนัมาใชื้้เป็ีนั
ส่วนัหนั่�งในัการยกระดับความเปี็นัอีย่่ขอีง
ชื้์มชื้นั โดยการนัำา “กระเบ้�อีงดินัเผา” มาใชื้้ในั
การติกแติ่งการปีรับปีร์งอีาคารเรียนัขอีง
โรงเรียนัวัดส์ขวัฒนัาราม จังหวัดนัครปีฐม 

 • จัดที่ำาโครงการปี์๋ยหมักจากเคร่้�อีงกำาจัด 
เศษอีาหารอีััติโนัมัติิภายในัสำานัักงานัใหญ่่

 • จำานัวนัผลิติภัณ์ฑ์์จากขอีงเสียในั
กระบวนัการผลิตินัำามาใชื้้ปีระโยชื้น์ัติ่อี
สังคม จำานัวนั 2 ชื้นัิด  

 • จำานัวนัชื้์มชื้นัที่ี�ได้รับปีระโยชื้นั์จาก
ผลิติภัณ์ฑ์์ทีี่�ที่ำามาจากขอีงเสีย จำานัวนั 
2 ชื้์มชื้นั     

13. การเปัล่ั�ยนแปัลังสภาพื้ภ้มิอากาศแลัะอนุรักษ์พื้ลัังงาน

13.1 เปี้าหมาย ปีี 2564
 • อีตัิราการใช้ื้พลงังานัไฟฟ้าต่ิอีหน่ัวย
ผลิติภัณ์ฑ์์ลดลงไม่นั้อียกว่า 
ร้อียละ 0.05

 • อัีติราการปีล่อียก๊าซเร้อีนักระจก
ต่ิอีหนั่วยผลิติภัณ์ฑ์์ลดลง 
ไม่นั้อียกว่าร้อียละ 0.05

13.2 เปี้าหมาย ปีี 2565-2568 
 • อีตัิราการใช้ื้พลงังานัไฟฟ้าต่ิอีหน่ัวย
ผลิติภัณ์ฑ์์ลดลงไม่นั้อียกว่า 
ร้อียละ 1

 • อัีติราการปีล่อียก๊าซเร้อีนักระจก
ต่ิอีหนั่วยผลิติภัณ์ฑ์์ลดลง 
ไม่นั้อียกว่าร้อียละ 0.03

 • จัดที่ำาโครงการจัดซ้�อีจัดจ้างสินัค้าและบริการทีี่�
เป็ีนัมิติรติ่อีสิ�งแวดล้อีม 

 • จัดที่ำาโครงการ Solar Rooftop บนัหลังคาถัง
นัำ�าใสขอีงบริษัที่ฯ  

 • เข้าร่วมโครงการอีนัร์ักษ์พลังงานัขอีงกรม
พัฒนัาพลังงานัที่ดแที่นัและอีนั์รักษ์พลังงานั
กระที่รวงพลังงานั 

 • จัดที่ำาโครงการ Care the Bear ร่วมกับ
ติลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย

 • จดัที่ำาโครงการปีระเมนิัการปีล่อียก๊าซเรอ้ีนักระจก
จากกระบวนัการที่างธุ์ร์กิจ โดยการจ้างที่ี�ปีรก่ษา
และการที่วนัสอีบจากหนั่วยงานัภายนัอีก

 • อัีติราการใชื้้พลังงานัไฟฟ้าติ่อีหนั่วย
ผลิติภัณ์ฑ์์ขอีง TTW ลดลงร้อียละ 
1.77 และ PTW ลดลงร้อียละ 3.05

 • อัีติราการปีล่อียก๊าซเร้อีนักระจกติ่อี
หนั่วยผลิติภัณ์ฑ์์ขอีง TTW ลดลง 
ร้อียละ 6.36 และ PTW ลดลงร้อียละ 
7.64
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เป้าหมาย วิธีุการ ผลิลัิพธ์ุที�ได้

14. ความหลัากหลัายทางชีวภาพื้

 • จำานัวนัโครงการหร้อีกิจกรรมในัการ
ด่แลพ้�นัที่ี�อีนั์รักษ์หร้อี
ที่รัพยากรธุ์รรมชื้าติิ ไม่นั้อียกว่า  
1 โครงการ  

 • จำานัวนัครั�งขอีงการรอ้ีงเรียนัจากผ้่มี
ส่วนัได้ส่วนัเสียเกี�ยวกับผลกระที่บจาก
การดำาเนัินัธุ์์รกิจขอีงบริษัที่ฯ ติ่อีพ้�นัที่ี�
อีนั์รักษ์หร้อีที่รัพยากรธุ์รรมชื้าติิ เปี็นั 0

 • จัดที่ำาติะแกรงปีิดบริเวณ์ด้านัหนั้าที่่อีส่บนัำ�าดิบ 
เพ้�อีปี้อีงกันัไม่ให้ปีลาและสัติว์นัำ�าเข้าส่่
กระบวนัการผลิติ  

 • นัำานัำ�าเหล้อีทิี่�งจากขั�นัติอีนัการรีดติะกอีนั 
กลับมาใชื้้ในักระบวนัการผลิตินัำ�าปีระปีาใหม่ 
เพ้�อีปี้อีงกันัการปีล่อียนัำ�าเสียลงส่่แม่นัำ�าที่่าจีนั
และแม่นัำ�าเจ้าพระยา 

 • จัดกิจกรรมรณ์รงค์ส่งเสริมการด่แลอีนัร์ักษ์
แม่นัำ�าท่ี่าจีนัและค่คลอีงสาขา 

 • ติิดติามผลโครงการ 1 ล้านักล้า สร้างปี่าติ้นันัำ�า 
โดยการสนัับสนั์นัเงินับริจาคเข้ากอีงที่์นั 
ชื้่วยเหล้อีพนัักงานั เจ้าหนั้าทีี่� และผ่้พิที่ักษ์ปี่า
ให้กับสำานักับรหิารพ้�นัที่ี�อีนัรั์กษ์ที่ี� 3 กรมอ์ีที่ยานั
แห่งชื้าติิ สัติว์ปี่า และพันัธุ์์์พ้ชื้ 

 • จำานัวนัโครงการหร้อีกิจกรรมในัการ
ดแ่ลพ้�นัที่ี�อีนั์รักษ์หร้อี
ที่รัพยากรธุ์รรมชื้าติ ิจำานัวนั 2 โครงการ 

 • จำานัวนัครั�งขอีงการรอ้ีงเรียนัจากผ้่มี
ส่วนัได้ส่วนัเสียเกี�ยวกับผลกระที่บจาก
การดำาเนัินัธุ์์รกิจขอีงบริษัที่ฯ ติ่อีพ้�นัที่ี�
อีนั์รักษ์หร้อีที่รัพยากรธุ์รรมชื้าติิ  
จำานัวนั 0 ครั�ง

15. ความร่วมม้อด้แลัสิ�งแวดลั�อมระหว่างองค์กร

 • จำานัวนัโครงการหร้อีกิจกรรมด้านั 
การด่แลสิ�งแวดล้อีมร่วมกับหนั่วยงานั
ภายนัอีก ไม่นั้อียกว่า 1 โครงการ 

 • จำานัวนัหน่ัวยงานัภายนัอีกที่ี�ที่ำาโครงการ
หร้อีกิจกรรมด้านัการด่แลสิ�งแวดล้อีม
ร่วมกบับรษิทัี่ฯ ไม่น้ัอียกว่า 2 หน่ัวยงานั

 • จัดกิจกรรมรณ์รงค์ส่งเสริมการด่แลอีนัร์ักษ์
แม่นัำ�าท่ี่าจีนั และค่คลอีงสาขา ร่วมกับ  
ชื้มรมเรารักแม่นัำ�าที่่าจีนัจังหวัดนัครปีฐม  
และสำานัักงานัสิ�งแวดล้อีม ภาคทีี่� 5 

 • จดัที่ำาโครงการฟ้�นัฟค่ณ์์ภาพนัำ�าคลอีงบางซ้�อี 
และคลอีงสาขา เพ้�อีอีนัรั์กษ์แม่นัำ�าท่ี่าจนีั ร่วมกบั 
หน่ัวยงานัภาครัฐ และช์ื้มชื้นั

 • ติิดติามผลโครงการ 1 ล้านักล้า สร้างปี่าติ้นันัำ�า 
โดยการสนัับสนั์นัเงินับริจาคเข้ากอีงที่์นัช่ื้วย
เหล้อีพนัักงานั เจ้าหนั้าที่ี� และผ่้พิทัี่กษ์ปี่าให้
กับสำานัักบริหารพ้�นัทีี่�อีนั์รักษ์ทีี่� 3 กรมอี์ที่ยานั
แห่งชื้าติิ สัติว์ปี่า และพันัธุ์์์พ้ชื้ 

 • จำานัวนัโครงการหร้อีกิจกรรมด้านั 
การดแ่ล สิ�งแวดล้อีมร่วมกบัหน่ัวยงานั
ภายนัอีก จำานัวนั 4 โครงการ 

 • จำานัวนัหนั่วยงานัภายนัอีกที่ี�ที่ำา
โครงการหร้อีกิจกรรมด้านัการด่แล 
สิ�งแวดล้อีมร่วมกับบริษัที่ฯ จำานัวนั  
7 หน่ัวยงานั

16. การปัฏิิบัติตามกฎหมายด�านสิ�งแวดลั�อม

 • จำานัวนัครั�งขอีงการติรวจติิดติามภายในั
การบริหารจัดการระบบสิ�งแวดล้อีม 
ISO 14001 : 2015 ไม่น้ัอียกว่า 1 ครั�ง 

 • ได้รับการรับรอีงระบบสิ�งแวดล้อีม  
ISO 14001 : 2015 จากหนั่วยงานั
ภายนัอีก 

 • จำานัวนัครั�งในัการละเมิดกฎหมาย 
ด้านัสิ�งแวดล้อีม เปี็นั 0

 • ที่ำาการคัดแยกขยะ อีอีกเปี็นั 3 ชื้นัิด ได้แก่ 
ขยะที่ั�วไปีขยะ Recycle และขยะเป็ีนัพิษ 

 • จัดที่ำาวัติถ์ปีระสงค์ด้านัสิ�งแวดล้อีมขอีงบริษัที่ฯ 
และปีฏิิบัติิติามติัวชื้ี�วัดทีี่�กำาหนัด

 • จัดที่ำาแผนังานัด้านัสิ�งแวดล้อีม ดำาเนัินัการ 
และรายงานัผลการดำาเนัินังานัแก่ผ่้บริหาร 
อีย่างสมำ�าเสมอี 

 • ที่ำาการปีระเมินัความเสี�ยงด้านัสิ�งแวดล้อีม 
อีย่างสมำ�าเสมอี 

 • ที่ำาการติรวจติิดติามภายในั (Internal Audit 
ISO 14001 : 2015) การดำาเนัินังานัด้านั 
สิ�งแวดล้อีมขอีงบริษัที่ฯ ให้เปี็นัไปีติามมาติร
ฐานัที่ี�กำาหนัด อีย่างนั้อีย 1 ครั�งติ่อีปีี

 • จำานัวนัครั�งขอีงการติรวจติดิติามภายในั
การบริหารจัดการระบบสิ�งแวดล้อีม 
ISO 14001 : 2015 จำานัวนั 1 ครั�ง 
เม้�อีวนััทีี่� 29 ถง่วันัทีี่� 31 มนีัาคม 2564 

 • ได้รับการรับรอีงระบบสิ�งแวดลอ้ีม  
ISO 14001 : 2015 จากหนั่วยงานั 
SGS ปีระเที่ศไที่ย (จำากัด) 

 • จำานัวนัครั�งในัการละเมิดกฎหมาย 
ด้านัสิ�งแวดล้อีม เปี็นั 0
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บริษัที่ฯ ติระหนัักถ่งความสำาคัญ่ขอีงการมีส่วนัร่วมขอีงผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสีย โดยเช้ื้�อีมั�นัว่าความสัมพันัธุ์์อัีนัดีบนัพ้�นัฐานัขอีงความไว้วางใจ 
ติลอีดจนัความคดิเหน็ัและขอ้ีเสนัอีแนัะขอีงผ่ม้สีว่นัไดส้ว่นัเสยีที่ี�มตีิอ่ีอีงคก์รเปีน็ัที่รพัยส์นิัอีนััมคีา่ที่ี�จะสง่ผลติอ่ีการบรรลเ์ปีา้หมายในัการเปีน็ั
อีงค์กรที่ี�พฒันัาและเติบิโติได้อีย่างยั�งย้นั ซ่�งการบรหิารจดัการผ่ม้ส่ีวนัได้ส่วนัเสยีจะช่ื้วยให้อีงค์กรสามารถติอีบสนัอีงต่ิอีความต้ิอีงการขอีงผ่ม้ี      
ส่วนัได้ส่วนัเสียอีย่างมีปีระสิที่ธิุ์ภาพ รวมถ่งลดความเสี�ยงอัีนัจะก่อีให้เกิดความเสียหายติ่อีภาพลักษณ์์และโอีกาสในัการหย์ดชื้ะงักที่างธุ์์รกิจ 
พร้อีมทัี่�งสามารถสร้างคณ์์ปีระโยชื้น์ัสง่สด์แก่ผ่ม้ส่ีวนัได้ส่วนัเสยีท์ี่กภาคส่วนั บริษทัี่ฯ มกีารส้�อีสารกบัผ่ม้ส่ีวนัได้ส่วนัเสยีเป็ีนัปีระจำาอีย่างต่ิอีเน่ั�อีง
เพ้�อีสร้างความเข้าใจถง่ปีระเด็นัต่ิางๆ ทีี่�อีย่่ในัความสนัใจและรับฟังข้อีคดิเห็นัขอีงผ่มี้ส่วนัได้ส่วนัเสียมาบ่รณ์าการเข้ากบักระบวนัการตัิดสนิัใจ      
และวางแผนัการดำาเนัินัธุ์์รกิจขอีงบริษัที่ฯ 

ความสัีมพันื้ธ์ุระหว่างธุุรกิจกับผ้้มีส่ีวนื้ได้ส่ีวนื้เสีียในื้ห่วงโซ่่คุณค่า

บริษัที่ฯ ได้วิเคราะห์ความสัมพันัธุ์์ระหว่างธุ์์รกิจกับผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสียในัแติ่ละกิจกรรมการดำาเนัินังานั ซ่�งจะนัำาไปีส่่การวิเคราะห์และ            
การบริหารจัดการปีระเด็นัสำาคัญ่ด้านัความยั�งย้นัที่ี�มีส่วนัสำาคัญ่ในัการสร้างม่ลค่าเพิ�มให้กับสินัค้าและบริการ รวมถ่งการสร้างความสามารถ
ในัการแข่งขันัขอีงบริษัที่ฯ โดยมีกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมที่ี�มีความติ่อีเนั่�อีงและสัมพันัธุ์์กันัติั�งแติ่ติ้นันัำ�าจนัถ่งปีลายนัำ�าติามห่วงโซ่ค์ณ์ค่า 
(Value Chain) ดังนั้�

การม่ส่วนร่วมของผู้้�ม่ส่วนได�ส่วนเส่ย

พนักงาน ลูกคา คูคา ชุมชน/สังคม หนวยงาน

สิ่งแวดลอม

ผูถือหุน/นักลงทุน

การจัดหา

วัตถุดิบ

กระบวนการ

ผลิต

การจัดสง

สินคา

การตลาด

และการขาย

การบร�การ
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กระบวนการดําเนินงานกับผู้้�ม่ส่วนได�ส่วนเส่ย

1. กำาหนัดกล์่มผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสียและจัดลำาดับความสำาคัญ่ โดย 
 พิจารณ์าจาก 3 เกณ์ฑ์์

 • ผ่มี้ส่วนัได้ส่วนัเสยีที่ี�เกี�ยวข้อีงกบัการดำาเนันิัธ์ุ์รกจิขอีงบรษัิที่ฯ
 • บริษัที่ฯ สร้างผลกระที่บด้านัความยั�งย้นัแก่กล์่มผ่้มีส่วนัได ้

ส่วนัเสีย
 • ผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสียทีี่�มีอิีที่ธิุ์พลส่งผลกระที่บด้านัความยั�งย้นั

ติ่อีบริษัที่ฯ

2. การดำาเนัินังานักับผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสีย
 • กำาหนัดส่วนังานัผ่้รับผิดชื้อีบผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสีย 
 • กำาหนัดวิธีุ์การสำารวจความติ้อีงการและความคาดหวังขอีง 

ผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสีย 
 • รวบรวมความต้ิอีงการและความคาดหวงัขอีงผ่ม้ส่ีวนัได้ส่วนัเสยี

3. การวิเคราะห์และการคัดเล้อีกปีระเด็นัสำาคัญ่ 

 • พิจารณ์าความสำาคัญ่ขอีงปีระเด็นัความติ้อีงการและความ

คาดหวังขอีงผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสียติามบริบที่ที่ี�เกี�ยวข้อีงกับ 

ผลกระที่บ ความเสี�ยง โอีกาส และความสอีดคล้อีงกับ

นัโยบายและเปี้าหมายขอีงอีงค์กรที่ั�งในัส่วนัขอีงความสำาคัญ่

ที่ี�มีติ่อีผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสียและความสำาคัญ่ติ่อีอีงค์กร

4.  การนัำาผลไปีดำาเนัินัการ 

 • เสนัอีผลการวิเคราะห์ติ่อีคณ์ะกรรมการพัฒนัาความยั�งย้นั      

ขอีงบรษัิที่ฯ เพ้�อีกำาหนัดทิี่ศที่างการดำาเนิันังานัด้านัความยั�งยน้ั

และจัดที่ำากลย์ที่ธุ์์ด้านัการพัฒนัาความยั�งย้นัขอีงบริษัที่ฯ 

5.  การจัดลำาดับความสำาคัญ่ขอีงผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสียขอีงบริษัที่ฯ  

 (ติามลำาดับ) 

 5.1 พันักงาน 

พนัักงานัถ้อีเปี็นัปัีจจัยสำาคัญ่ส่่ความสำาเร็จขอีงอีงค์กร 

บริษทัี่ฯ จง่ม่์งมั�นัสร้างระบบการบริหารที่รัพยากรบ์คคลและ

การปีระเมินัผลการปีฏิบัิติงิานัทีี่�เปีน็ัธุ์รรม เสริมสรา้งโอีกาส

และความก้าวหนั้าที่างอีาชื้ีพ พัฒนัาอีงค์ความร้่และ

ศักยภาพขอีงพนักังานัอีย่างต่ิอีเน่ั�อีง ดแ่ลรักษาสภาพแวดล้อีม

การที่ำางานัให้มีความปีลอีดภัยติามมาติรฐานัสากลขั�นัส่ง 

รวมที่ั�งเสริมสร้างวัฒนัธุ์รรมและบรรยากาศการที่ำางานัที่ี�ดี 

บริษัที่ฯ ยังขยายผลความ “ห่วงใย” ไปีส่่พนัักงานัและ

ครอีบครัวขอีงพนักังานัอีย่างสมำ�าเสมอีด้วยกิจกรรมหลากหลาย

ร่ปีแบบทีี่�บริษัที่ฯ จัดให้แก่พนัักงานั อีาที่ิเชื้่นั กิจกรรม          

“กรรมการผ่จั้ดการพบพนักังานั” เพ้�อีเปิีดโอีกาสให้พนัักงานั

ได้รับฟัง ซักถามและแลกเปีลี�ยนัความคิดเห็นัอีย่างใกล้ชื้ิด

กับกรรมการผ่้จัดการ การส่งเสริมและพัฒนัาให้พนัักงานัมี

ความคดิรเิริ�มสร้างสรรค์เพ้�อีพฒันัาปีรบัปีรง์งานั ด้วยโครงการ

ไคเซ็นั (Kaizen) การมอีบที่์นัการศ่กษาบ์ติรพนัักงานัและ

การสำารวจความพ่งพอีใจในัการที่ำางานั ซ่�งจดัให้มข่ี�นัเป็ีนั

ปีระจำาท์ี่กปีี นัอีกจากน้ั� ยังมีการจัดกิจกรรมวันัเกิดให้กับ

พนัักงานัเป็ีนัปีระจำาท์ี่กเด้อีนั ในัช่ื้วงสถานัการณ์์การแพร่

ระบาดขอีง COVID-19 บริษัที่ฯ ได้จัดให้มีการฉ้ดวัคซีนั

ปีอ้ีงกนััจากหน่ัวยงานัภาครัฐ การติรวจหาเชื้้�อีท์ี่ก 1 สปัีดาห์

ก่อีนัเข้างานั การที่ำาปีระกันัภัยหม่ ่การจดัเติรียมวัสดอ์ีป์ีกรณ์์

ในัการปีอ้ีงกนัั การพน่ัฆ่่าเช้ื้�อีสถานัที่ี�ที่ำางานัอียา่งสมำ�าเสมอี

และการจัดที่ำาโรงพยาบาลสนัามในัสถานัปีระกอีบการ    

(Factory Acommodation Isolation) รวมถ่งความใส่ใจ       

ไปียังครอีบครัวขอีงพนัักงานัให้ได้รับการฉ้ดวัคซีนัจาก

หนั่วยงานัภาครัฐด้วยเชื้่นักันั 

 5.2  ผิู้ถือหุน้/นักลงทีุ่น 

บรษัิที่ฯ ม่์งมั�นัทีี่�จะรบัผดิชื้อีบและสรา้งความพ่งพอีใจสง่สด์

ให้กับผ่้ถ้อีห้์นั โดยคำานั่งถ่งการเติิบโติด้านัเศรษฐกิจอีย่าง

ยั�งย้นัขอีงอีงค์กร  และให้ผลติอีบแที่นัที่ี�เหมาะสมอีย่างต่ิอีเน่ั�อีง

โดยการดำาเนัินังานัอีย่างโปีร่งใสด้วยระบบบัญ่ชื้ี ระบบ       

การควบค์ม และติรวจสอีบภายในัทีี่�เชื้้�อีถ้อีได้ บริษัที่ฯ มี

การเปีิดเผยข้อีม่ลแก่ผ่้ถ้อีห้์นัและนัักลงท์ี่นั ทัี่�งนัักลงท์ี่นั      

รายย่อียและนักัลงท์ี่นัสถาบันัอีย่างต่ิอีเน่ั�อีงผ่านัหลายช่ื้อีงที่าง

เพ้�อีให้ผ่้ถ้อีห้์นัและนัักลงท์ี่นัสามารถเข้าถ่งข้อีม่ลได้อีย่าง

สะดวกรวดเรว็ อีาทิี่เช่ื้นั การจัดปีระชื้ม์สามญั่ผ่ถ้อ้ีห้์นั (AGM) 

โครงการผ่ถ้อ้ีห้์นัเยี�ยมชื้มกจิการ (Plant Visit) การจัดปีระช์ื้ม

นัักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) และการจัดอีันัดับความ  

น่ัาเช้ื้�อีถอ้ีที่างการเงนิั (Credit Rating) เป็ีนัต้ินั 

บริษัที่ฯ คำานั่งถ่งสิที่ธุ์ิขอีงผ่้ถ้อีห์้นั และส่งเสริมให้ผ่้ถ้อีห์้นั

ใช้ื้สิที่ธุ์ิทีี่�พ่งได้ติามกฎหมายได้อีย่างเติ็มที่ี� อีาที่ิเชื้่นั สิที่ธิุ์

ในัการเข้าร่วมปีระชื้ม์สามญั่ผ่ถ้อ้ีห้์นั สทิี่ธุ์ใินัการแสดงความ

คดิเห็นั สทิี่ธุ์ิในัการลงคะแนันัเสยีง นัอีกจากน้ั� บรษิทัี่ฯ ได้ให้

สทิี่ธุ์แิก่ผ่ถ้อ้ีห้์นัส่วนัน้ัอียในัการเสนัอีระเบยีบวาระการปีระช์ื้ม

ล่วงหนั้า และสิที่ธุ์ิในัการเสนัอีช้ื้�อีบ์คคลเข้ารับคัดเล้อีก         

ในัการแติ่งติั�งให้ดำารงติำาแหนั่งเป็ีนักรรมการ
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 5.3  ลูกคุ้า

 บริษัที่ฯ มีความม์ง่มั�นัในัการสร้างความพ่งพอีใจและความ

มั�นัใจกับล่กค้าเพ้�อีให้ได้รับผลิติภัณ์ฑ์์และบริการทีี่�ดี 

ปีลอีดภัย มีค์ณ์ภาพและเปี็นัธุ์รรม โดยยกระดับมาติรฐานั

การผลิติสินัค้าและบริการให้ส่งข่�นัอีย่างต่ิอีเน่ั�อีง รวมถ่ง

รักษาสัมพันัธุ์ภาพที่ี�ดีและยั�งย้นั ด้วยเหติ์นั้� บริษัที่ฯ จ่งได้

จัดกิจกรรมติ่างๆข่�นัเป็ีนัปีระจำาที่์กปีี เชื้่นั การปีระชื้์มสร์ปี

ผลการดำาเนัินังานัติามวงรอีบ การจัดหลักส่ติรฝ่ึกอีบรม   

การบรกิารข่าวสารข้อีม่ล การพัฒนัาด้านัเที่คนิัค การส่งเสริม

การใช้ื้นัำ�าปีระปีา การบริหารจัดการข้อีร้อีงเรียนั การสำารวจ

ความพง่พอีใจ และกิจกรรมลก่ค้าสมัพนััธุ์ ์อีาที่เิช่ื้นั การจดั

ปีระช์ื้มนัอีกสถานัที่ี� การสนับัสนัน์ังานับญ์่งานักฐินั การมอีบ

ท์ี่นัการศก่ษาแก่บ์ติรขอีงลก่ค้า (กปีภ.) เพ้�อีเสริมสร้างความ

พ่งพอีใจและสัมพันัธุ์ภาพที่ี�แข็งแกร่งติ่อีลก่ค้า

 5.4 คุู่คุ้า

 บริษัที่ฯ ย่ดถ้อีความเสมอีภาคและความซ้�อีสัติย์ในัการ

ดำาเนัินัธุ์์รกิจและผลปีระโยชื้นั์ร่วมกันับนัหลักจรรยาบรรณ์

ที่างธุ์์รกิจ ปีฏิิบัติิติามกฎหมาย กติิกาและเง้�อีนัไขที่ี�มีติ่อี        

ค่่สัญ่ญ่าอีย่างเคร่งครัด สร้างพันัธุ์มิติรที่างการค้า รักษา

สัมพันัธุ์ภาพที่ี�ดีกับท์ี่กฝ่่าย รวมถ่งการจัดปีระช์ื้มแก้ไข

ปีัญ่หาร่วมกันั การจัดหลักส่ติรฝ่ึกอีบรม และการจัด

กิจกรรมเยี�ยมชื้มสถานัที่ี�ผลิติสินัคา้และบริการขอีงค่ค่า้ เพ้�อี

ใหเ้กิดการพัฒนัาธุ์ร์กิจและอ์ีติสาหกรรมร่วมกันัอีย่างยั�งย้นั

เปี็นัค์ณ์ปีระโยชื้น์ัแก่สังคมและปีระเที่ศชื้าติิโดยรวม

 5.5  ชุมชน/สังคุม

 บริษัที่ฯ ให้ความสำาคัญ่ติ่อีการด่แลเอีาใจใส่ช์ื้มชื้นัทัี่�งในั

พ้�นัทีี่�บรกิารและนัอีกพ้�นัทีี่�บรกิารมาอีย่างต่ิอีเน่ั�อีง ด้วยความ

ติระหนััก ห่วงใย และใส่ใจถ่งความปีลอีดภัยขอีงช์ื้มชื้นั  

รวมถง่คณ์์ภาพชื้วิีติขอีงปีระชื้าชื้นัและสงัคมอีย่เ่สมอี บรษัิที่ฯ

ไดด้ำาเนันิัธุ์ร์กจิควบค่ก่บัการปีอ้ีงกนััและลดผลกระที่บที่ี�อีาจ

เกิดข่�นักับช์ื้มชื้นัและสิ�งแวดล้อีม รวมที่ั�งมีการติอีบแที่นั      

สิ�งดีๆ กลับค้นัส่่ชื้์มชื้นัและสังคมโดยรวม เพ้�อีให้บริษัที่ฯ 

และสังคมเติิบโติค่่กันัอีย่างยั�งย้นั ที่ั�งน้ั� โครงการด้านัสังคม

ส่วนัใหญ่่เน้ันัการส่งเสรมิและพฒันัาด้านัการศก่ษา การสร้าง

อีาชื้ีพ และการมีส่วนัร่วมแก้ไขปัีญ่หาชื้์มชื้นั เนั่�อีงจากเรา

ติระหนัักดีว่า การศ่กษาและค์ณ์ภาพชื้ีวิติขอีงคนัในัสังคม 

เป็ีนัสิ�งสำาคัญ่ในัการพฒันัาปีระเที่ศ ซ่�งจะส่งผลต่ิอีการดำาเนิันั

ธุ์ร์กิจขอีงบริษัที่ฯ ในัระยะยาว บริษัที่ฯ ได้จัดที่ำาโครงการ 

ที่ี�ให้ปีระโยชื้นั์ที่ั�งด้านัเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อีม ไปี

พร้อีมๆ กันั ยกตัิวอีย่างเชื้่นั “โครงการพัฒนัาผลิติภัณ์ฑ์์

จากติะกอีนั” โดยมีวัติถ์ปีระสงค์เพ้�อีนัำาขอีงเสียมาพัฒนัา

เป็ีนัผลติิภณั์ฑ์ ์โดยการจา้งช์ื้มชื้นัผลติิกระเบ้�อีงดนิัเผา และ

นัำาไปีเป็ีนัส่วนัหนั่�งขอีงการติกแต่ิงอีาคารเรยีนัให้กบัโรงเรยีนั

ในัจังหวัดสม์ที่รสาครและจังหวัดนัครปีฐม

 5.6  หน่วย่งานสิ�งแวดูล้อม

 บริษัที่ฯ ให้ความสำาคัญ่ติ่อีความรับผิดชื้อีบในักระบวนัการ

ผลิติที่ี�เปี็นัมิติรติ่อีสิ�งแวดล้อีม เพ้�อีไม่ให้ส่งผลกระที่บติ่อี        

สิ�งแวดล้อีมภายนัอีก อีาทิี่เชื้่นั การนัำานัำ�าทีี่�เหล้อีทิี่�งจาก

กระบวนัการผลิติกลับมาผลิตินัำ�าปีระปีาใหม่ การจัดที่ำา

โครงการ Solar Rooftop บนัหลังคาถังนัำ�าใสขอีงบริษัที่ฯ 

เพ้�อีเปีน็ัการปีระหยดัพลังงานั หร้อี การนัำาติะกอีนัมาพฒันัา

เปีน็ัวสัดก์อ่ีสรา้งเพ้�อีนัำาไปีใชื้ป้ีระโยชื้นัต์ิอ่ีสงัคม นัอีกจากนั้�

เรายังได้เข้าไปีมีบที่บาที่ในัการหาร้อีเกี�ยวกับการแก้ไข

ปีัญ่หาที่รัพยากรนัำ�ากับอีนั์คณ์ะกรรมการล์่มนัำ�า เพ้�อีด่แล

รกัษาแหล่งนัำ�า การปีลก่ป่ีาต้ินันัำ�า การอีบรมให้ความร่ใ้นัการ

อีนัรั์กษน์ัำ�าแกพ่นักังานัและชื้ม์ชื้นั รวมถง่การมีสว่นัรว่มกบั

ช์ื้มชื้นัในัการแก้ไขปีัญ่หาสิ�งแวดล้อีมอีย่างติ่อีเนั่�อีง เรา

ติระหนักัดีว่า “นัำ�า” สำาคญั่ต่ิอีการดำารงชีื้วติิและการปีระกอีบ

ธุ์์รกิจขอีงบริษัที่ฯ เราจ่งส่งเสริมให้มีการแก้ไขปัีญ่หานัำ�า

แบบบ่รณ์าการ โดยสร้างการมีส่วนัร่วมระหว่างบริษัที่ฯ 

ชื้์มชื้นั และหนั่วยงานัภาครัฐ 

บรษัิที่ฯ รว่มกับ ศน่ัย์ความเป็ีนัเลศิด้านัการจัดการสารและ

ขอีงเสียอัีนัติราย (ศสอี.) ได้จัดที่ำา “โครงการปี์๋ยหมักจาก

ขยะสดผสมกับติะกอีนั” โดยป๋์ียหมักที่ี�ได้จะมีธุ์าติ์อีาหาร       

ในัดินัเหมาะสมติ่อีการปีล่กไม้ผลและไม้ดอีก ปีัจจ์บันั

บรษิทัี่ฯ ได้จดัที่ำาโครงการป๋์ียหมกัทีี่�สำานักังานัใหญ่่แล้ว และ

อีย่ร่ะหวา่งดำาเนันิัโครงการกบัโรงเรยีนัในัพ้�นัที่ี�รอีบโรงผลติิ

นัำ�าปีระปีาบางเลนั จงัหวดันัครปีฐม ซ่�งเปีน็ัการสรา้งคณ์์คา่

ร่วมกันัระหว่างภาคธุ์์รกิจและสังคมไปีพร้อีมๆ กันั รวมถ่ง

การส่งเสริมการใชื้้ที่รัพยากรธุ์รรมชื้าติิและพลังงานัอีย่าง  

ค์ม้ค่าและมปีีระสทิี่ธุ์ภิาพควบค่ไ่ปีกบัการอีนัร์กัษ์ที่รพัยากร 

ธุ์รรมชื้าติิและพลังงานัอีย่างยั�งย้นั รวมถ่งการมีส่วนัร่วม       

ในัการลดภาวะโลกร้อีนัจากการปีล่อียก๊าซเร้อีนักระจกจาก

กระบวนัการที่างธุ์์รกิจอีีกด้วย  
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ผมเริ�มที่ำางานัที่ี� บรษัิที่ที่ทีี่ดัีบบลวิ เม้�อีปีี 2548  ไดเ้ห็นัความเปีลี�ยนัแปีลงและการพฒันัาอียา่ง

ต่ิอีเน่ั�อีงขอีงบริษัที่ฯ ในัที่างทีี่�ดข่ี�นัมาโดยติลอีด โดยเฉพาะอียา่งยิ�งการพฒันัาระบบการที่ำางานั

และพฒันัาบ์คลากรในัอีงค์กรให้มปีีระสทิี่ธุ์ภิาพ มคีวามเก่ง ความชื้ำานัาญ่ในังานัที่ี�ที่ำาอีย่ ่ส่งผลให้

เกิดความมั�นัคงในัอีาชื้พีการที่ำางานั  ผมร่ส้ก่ยนิัดเีป็ีนัอีย่างยิ�งทีี่�ได้ร่วมงานักับ บริษัที่ที่ทีีี่ดับบลวิ

“เราจะก้าวเดินัไปีด้วยกันั” ครับ

บริษัที่ที่ีที่ีดับบลิว ใส่ใจด่แลพนัักงานัในัด้านัส์ขภาพและอีนัามัย เรามีห้อีงอีอีกกำาลังกายและ

ส่งเสรมิการอีอีกกำาลงักาย เพ้�อีส่งเสรมิให้พนักังานัมสีข์ภาพร่างกายที่ี�แขง็แรง และยงัมกีารติรวจ

สข์ภาพให้กบัพนักังานัปีระจำาที่ก์ปีี โดยจัดรป่ีแบบการติรวจสข์ภาพทีี่�แติกต่ิางกันัติามเพศ อีาย์

และความเสี�ยงติ่อีการเกิดโรค นัอีกจากนั้� บริษัที่ฯ ได้ที่ำาบัติรปีระกันัส์ขภาพแก่พนัักงานั        

นัอีกเหนั่อีจากเงินัชื้่วยเหล้อีปีระกันัสังคม และค่ารักษาพยาบาลเพิ�มเติิมอี้�นัๆ อีีกด้วยค่ะ  

ระบบผลติินัำ�าปีระปีาขอีง ทีี่ทีี่ดับบลวิ สะอีาด ปีลอีดภยั ไดม้าติรฐานัอีงคก์ารอีนัามยัโลก (WHO) 

มีกระบวนัการติกติะกอีนั การกรอีง และการเติมิคลอีรีนัเพ้�อีฆ่า่เช้ื้�อีโรคแบคทีี่เรียและไวรัสติา่งๆ

รวมถง่ ที่ทีี่ดีบับลวิ ยงัมมีาติรการที่ำางานัที่ี�ป้ีอีงกนััเช้ื้�อีไวรัส COVID-19 อีย่างเข้มงวด จง่ที่ำาให้

มั�นัใจได้ว่านัำ�าปีระปีาขอีง ทีี่ที่ีดับบลิว ปีลอีดภัยจากเชื้้�อีไวรัส COVID-19 

ที่ทีีี่ดับบลวิ และ ค่ค่า้ มกีารแลกเปีลี�ยนัความร่แ้ละนัำาไปีส่ก่ารปีรบัปีรง์การที่ำางานัอีย่เ่สมอี จาก

วิกฤติโรคติดิเช้ื้�อี COVID-19 ที่ำาให้ร่ว่้าห่วงโซ่อ์ีปีที่านัขอีงเรามีความสำาคัญ่และมคีวามต่ิอีเน่ั�อีงกนัั 

เราไดน้ัำาคำาแนัะนัำาขอีง ทีี่ทีี่ดบับลวิ มาใชื้เ้ป็ีนัแนัวที่างในัการลดความเสี�ยงในักระบวนัการผลติิ

ขอีงเรา ส่งผลให้การผลิติมีความติ่อีเนั่�อีงและสามารถจัดส่งสินัค้าได้ติามกำาหนัดครับ  

โรงผู้ลิิตน้ำำ�าประปาบางเลิน้ำ

บริษััท ทีทีดับบลิิว จัำากัด (มหาชน้ำ)

ฝ่่ายบัญชีแลิะการเงิน้ำ

บริษััท ทีทีดับบลิิว จัำากัด (มหาชน้ำ)

การประปาส่่วน้ำภู้มิภูาค

ส่าขาส่มุทรส่าคร

บริษััท ส่ยามเฆมี จัำากัด (มหาชน้ำ)

ความร้้สึีกของผ้้มีส่ีวนื้ได้ส่ีวนื้เสีียที�มีต่อบริษัทฯ 

คุณเกรียงไกร ประทุมสิีนื้ธ์ุุ

พื้นักงานผู้ลิัต

คุณศันื้สีนีื้ย์ โตนื้ดแก้ว

เจ�าหน�าท่�การเงิน

คุณภู้ทอง ดวงเลิิศ

ผู้้�จัดการการปัระปัาส่วนภ้มิภาค

คุณดนัื้ย ลุิลิิตานื้นื้ท์

รองปัระธุานเจ�าหน�าท่�บริหาร
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ดิฉันัช้ื้�อี เดก็หญ่งิชื้ต์ิกิาญ่จน์ั สงิห์โติแก้ว เป็ีนันักัเรยีนัชัื้�นัปีระถมศก่ษาปีีทีี่� 4 โรงเรียนัวัดสข์วัฒนัาราม

ร่้สก่ดีใจกับที่์นัการศ่กษาทีี่�ได้รับจาก บริษัที่ทีี่ที่ีดับบลิว เปี็นัอีย่างมาก โดยจะนัำาที่์นัการศ่กษา

ส่วนัหน่ั�งไปีใชื้้ซ้�อีสิ�งขอีงจำาเปี็นัในัชื้่วงการแพร่ระบาดขอีง COVID-19 ซ่�งครอีบครัวขอีงดิฉันั

ลำาบาก พ่อีต้ิอีงที่ำางานัคนัเดยีว ได้ค่าจ้างวันัละ 300 บาที่ ดฉัินัขอีขอีบคณ์์บริษทัี่ทีี่ทีี่ดบับลวิที่ี� 

นัำาที่์นัการศ่กษามามอีบให้กับดิฉันั ซ่�งสามารถนัำามาชื้่วยแบ่งเบาภาระขอีงครอีบครัวดิฉันัได้

เปี็นัอีย่างดีค่ะ

โรงเรียน้ำวัดสุ่ขวัฒน้ำาราม 

น้ำครปฐม

เด็กหญิ่งชุ่ติกาญ่จน์ื้ สิีงห์โตแก้ว

นักเรียนชั�นปัระถืมศึกษาปีัท่� 4 

การปีระเมินัผ่ค้้าด้านั ESG ขอีงที่ทีีี่ดบับลวิ ที่ำาให้เราร่ว่้าในัปัีจจบ์นััมีการให้ความสำาคญั่ในัด้านั 

ESG เป็ีนัอีย่างมาก เราได้รับคำาแนัะนัำาเกี�ยวกับการปีรับปีรง์งานัด้านั ESG จากที่ีทีี่ดับบลิว  

ซ่�งเราได้นัำามาปีรับปีร์งพัฒนัาการดำาเนัินังานัขอีงเรา เพ้�อีเปี็นัการส่งเสริมการดำาเนิันักิจการ

อีย่างยั�งย้นัต่ิอีไปีครับ

บริษััท พีี เจ็ัดสิ่บเอ็็ด จัำากัดคุณพีรพลิ หิรัญ่ยะศาสีตร์

กรรมการผู้้�จัดการ

สถานัสงเคราะห์เยาวชื้นัม่ลนัิธุ์ิมหาราชื้ขอีเป็ีนัติัวแที่นัสถานัสงเคราะห์ทีี่�ได้รับการบริจาคจาก 

บริษัที่ที่ีที่ีดับบลิว เราขอีขอีบค์ณ์บริษัที่ที่ีทีี่ดับบลิวที่ี�มอีบสิ�งขอีงเคร้�อีงใชื้้จำาเปี็นัแก่            

สถานัสงเคราะห์ เนั่�อีงจากปีัจจ์บันัค่าใชื้้จ่ายในัการดำาเนิันัการขอีงสถานัสงเคราะห์ค่อีนัข้างส่ง

เพราะติ้อีงด่แลคนัจำานัวนัมากที่ำาให้ขอีงใชื้้จำาเปี็นับางอีย่างขาดแคลนัค่ะ 

โรงพยาบาลกระท่์ี่มแบนัร่ส้ก่ซาบซ่�งกบัความมนีัำ�าใจขอีงบรษัิที่ที่ทีีี่ดับบลวิที่ี�ที่ำาใหเ้หน็ัวา่อีงคก์ร

ภาคเอีกชื้นัขนัาดใหญ่อ่ียา่ง บริษัที่ทีี่ที่ดีบับลวิ ไดส้ง่กำาลงัใจมาใหกั้บโรงพยาบาลอียา่งติอ่ีเนั่�อีง

ผ่านัการสนัับสนั์นั “อี์ปีกรณ์์การแพที่ย์และสิ�งขอีงจำาเปี็นั” ที่ี�ผ่านัมา ติ้อีงยอีมรับว่าเจ้าหนั้าทีี่�

มีความเหนัด็เหนั่�อียจากภาระหนัา้ที่ี�ในัการดแ่ลผ่ป้ีว่ย การสนับัสนัน์ัจากบรษัิที่ที่ทีี่ดีบับลวิ ที่ำาให้

พวกเรามีกำาลังใจในัการที่ำางานัมากยิ�งข่�นั และสามารถดแ่ลปีระชื้าชื้นัได้ที่ั�วถง่กว่าเดิมครับ 

หมายเหติ์: ข้อีม่ลแสดงความร่้สก่ที่ี�มีติ่อีบริษัที่ฯ ผ่านัการได้รับอีนั์ญ่าติจากผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสียให้นัำามาเผยแพร่ในัรายงานัฉบับน้ั�แล้ว 

ส่ถาน้ำส่งเคราะห์เยาวชน้ำม้ลินิ้ำธิิมหาราช 

ปทุมธิานี้ำ

โรงพียาบาลิกระทุ่มแบน้ำ

ส่มุทรส่าคร

คุณสีาลิินีื้ วงศ์ทอง

ผู้้�ปักครอง

นื้ายแพทย์ธุรรมวิทย์ เก้�อก้ลิเกียรติ

ผู้้�อํานวยการ
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ผ้้นื้ำาภูาคเอกช่นื้
ในื้การดำาเนิื้นื้ธุุรกิจ
นื้ำ�าประปา

การกำากับด้แลิกิจการ

การบริหารจัดการธุ์์รกิจโดยมีการกำากับด่แลกิจการทีี่�ดีเป็ีนัปัีจจัย
สำาคัญ่ที่ี�สะที่้อีนัให้เห็นัถ่งการมีระบบบริหารจัดการทีี่�มีปีระสิที่ธุ์ิภาพ 
เปี็นัธุ์รรม โปีร่งใส ติรวจสอีบได้ มีความรับผิดชื้อีบติ่อีสังคมและ       
สิ�งแวดล้อีม ซ่�งจะช่ื้วยสร้างความเช้ื้�อีมั�นัและความมั�นัใจต่ิอีผ่ถ้อ้ีห้์นั  
นัักลงที่์นั ผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสีย และผ่้เกี�ยวข้อีงที่์กภาคส่วนั 

คณ์ะกรรมการบรษิทัี่ไดม้อีบหมายใหค้ณ์ะกรรมการบรหิารความเสี�ยง
และบรรษัที่ภิบาลที่ำาหนั้าทีี่�ในัการพิจารณ์า ที่บที่วนั ส่งเสริมกำากับ
ด่แล และติิดติามการดำาเนัินังานัด้านัการกำากับด่แลกิจการขอีง 
บรษิทัี่ฯ โดยมีการที่บที่วนัและปีรับปีร์งนัโยบายการกำากบัดแ่ลกิจการ
ใหม้คีวามที่นััสมัยและเป็ีนัปัีจจบั์นั สอีดคล้อีงกบัแนัวที่างปีฏิบัิติติิาม
มาติรฐานัสากล กฎหมาย หลักเกณ์ฑ์์ระเบียบ ข้อีบังคับติ่างๆ และ
ข้อีกำาหนัดขอีงหนั่วยงานัที่ี�เกี�ยวข้อีง เพ้�อีให้เป็ีนัไปีติามหลักการ
กำากับด่แลกิจการทีี่�ดีสำาหรับบริษัที่จดที่ะเบียนั ปีี 2560 (CG Code 
2017) ขอีงสำานักังานัคณ์ะกรรมการกำากบัหลกัที่รัพย์และติลาดหลกัที่รัพย์
(ก.ล.ติ.) หลักการกำากับด่แลกิจการที่ี�ดีติามเกณ์ฑ์์โครงการสำารวจ
การกำากับด่แลกิจการขอีงบริษัที่จดที่ะเบียนั (CGR) ขอีงสมาคม        
ส่งเสริมสถาบันักรรมการบริษัที่ไที่ย (IOD) และหลักการกำากับด่แล
กิจการที่ี�ดีติามเกณ์ฑ์์ ASEAN CG Scorecard และแนัวปีฏิบิัติิที่ี�ดี 
ที่ี�เกี�ยวข้อีงขอีงติลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย (ติลที่.) เป็ีนัติ้นั 
เพ้�อีให้บริษทัี่ฯ มกีารเติบิโติบรรลต์ิามวิสยัทัี่ศน์ัและพนััธุ์กิจอีย่างมั�นัคง
และยั�งย้นั

การกํากับด้แลักิจการท่�ด่ 

นื้โยบายการกำากับด้แลิกิจการ

คณ์ะกรรมการบริษัที่ติระหนัักถ่งความสำาคัญ่ขอีงการกำากับด่แล
กจิการทีี่�ด ีจง่ไดก้ำาหนัดนัโยบายการกำากบัดแ่ลกจิการที่ี�ดขีอีงบรษิทัี่ฯ
เป็ีนัลายลักษณ์์อีักษร เพ้�อีเปี็นัแนัวที่างให้คณ์ะกรรมการ ผ่้บริหาร 
และพนัักงานัขอีงบริษัที่ฯ ย่ดถ้อีปีฏิิบัติิในัการบริหารจัดการอีงค์กร
อีย่างเปีน็ัธุ์รรม โปีร่งใส ติรวจสอีบได้และมปีีระสทิี่ธุ์ภิาพ ครอีบคลม์
เร้�อีงที่ี�สำาคัญ่ติามหลักเกณ์ฑ์์การกำากับด่แลกิจการทีี่�ดีขอีง ติลที่.        
ที่ั�ง 5 หมวด ได้แก่ สิที่ธุ์ิขอีงผ่้ถ้อีห์้นั การปีฏิิบัติิต่ิอีผ่ถ้อ้ีห์น้ัอีย่างเท่ี่า
เทีี่ยมกันั บที่บาที่ขอีงผ่มี้ส่วนัได้ส่วนัเสีย การเปิีดเผยข้อีม่ลและความ
โปีร่งใส และความรับผิดชื้อีบขอีงคณ์ะกรรมการบริษัที่ เพ้�อีให้        
คณ์ะกรรมการ ผ่้บริหาร และพนัักงานัได้นัำาไปีเป็ีนัหลักการในัการ
ปีฏิิบัติิงานั ดังนั้�

1. คณ์ะกรรมการบริษัที่ ม์่งมั�นัที่ี�จะสร้างม่ลค่าเพิ�มแก่กิจการขอีง 
บรษัิที่ฯ ในัระยะยาว โดยจะกำากบัดแ่ลและดำาเนันิังานัดว้ยความ
รอีบคอีบและระมัดระวัง เพ้�อีให้เกิดปีระโยชื้นั์ส่งส์ดติ่อีผ่้ถ้อีห้์นั 
พร้อีมกำากับด่แลมิให้เกิดปีัญ่หาความขัดแย้งที่างผลปีระโยชื้น์ั 
โดยรบัผดิชื้อีบต่ิอีการตัิดสนิัใจ และการกระที่ำาในัฐานัะกรรมการ
ขอีงคณ์ะกรรมการบริษัที่
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2.  คณ์ะกรรมการบรษิทัี่ จะปีฏิบัิติต่ิิอีผ่ถ้อ้ีห้์นัและผ่ม้สีว่นัไดส้ว่นัเสยี
อีย่างเที่่าเที่ียมกันั ด้วยความเปี็นัธุ์รรมติ่อีที่์กฝ่่าย

3. คณ์ะกรรมการบริษัที่ จะดำาเนิันังานัด้วยความโปีร่งใสและ        
ติรวจสอีบได้ โดยจะเปิีดเผยข้อีม่ลแก่ผ่ที้ี่�เกี�ยวข้อีงท์ี่กฝ่่ายอีย่าง 
ถก่ต้ิอีง ครบถ้วนั และที่ันัเวลา

4. คณ์ะกรรมการบริษทัี่ จะดำาเนันิัธุ์ร์กจิโดยคำานัง่ถง่ความเสี�ยงอีย่เ่สมอี
โดยจะดำาเนัินัการให้มีการควบค์มและบริหารความเสี�ยงอีย่าง
เหมาะสม

5. คณ์ะกรรมการบริษทัี่ จดัให้มีจรรยาบรรณ์ในัการปีฏิบัิติงิานัสำาหรับ
กรรมการ ผ่บ้รหิาร และพนักังานั โดยคณ์ะกรรมการบรษัิที่จักต้ิอีง
เปี็นัติัวอีย่างเกี�ยวกับจรรยาบรรณ์ รวมถ่งปีฏิิบัติิตินัให้เปี็นัแบบ
อีย่างที่ี�ดแีกผ่่บ้รหิาร และพนักังานัติามหลกัการกำากบัดแ่ลกจิการ
ขอีงบริษัที่ฯ

6.  คณ์ะกรรมการบริษัที่ ติ้อีงจัดให้มีการปีระเมินัตินัเอีงท์ี่กปีีเป็ีนั
ปีระจำาอีย่างต่ิอีเนั่�อีง เพ้�อีใช้ื้เป็ีนักรอีบในัการติรวจสอีบการปีฏิบัิติิ
หนั้าที่ี�ขอีงคณ์ะกรรมการ

คณ์ะกรรมการบริษัที่รับที่ราบถ่งการปีฏิิบัติิติาม CG Code ขอีง            
สำานัักงานั กลติ. โดยได้มีการนัำาหลักการดังกล่าวมาปีรับใชื้้เพ้�อีให้
สอีดคล้อีงกับการดำาเนัินังานัขอีงบริษัที่ฯ มีการที่บที่วนันัโยบาย        
การกำากับด่แลกิจการเป็ีนัปีระจำาท์ี่กปีี และได้ปีรับปีร์งหลักเกณ์ฑ์์       
ดังกลา่วโดยย่ดติามหลกัเกณ์ฑ์ต์ิา่งๆ ติามหลกัการกำากับดแ่ลกิจการ
ที่ี�ดี และให้สอีดคล้อีงกับสภาพแวดล้อีมที่ี�เปีลี�ยนัแปีลงไปี

คณะกรรมการบริษัท

คณ์ะกรรมการบริษัที่ ปีระกอีบด้วยกรรมการ จำานัวนั 12 คนั เปี็นั 
กรรมการอีสิระ จำานัวนั 4 คนั ซ่�งเป็ีนัผ่ห้ญ่งิ จำานัวนั 2 คนั คณ์ะกรรมการ
มีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยมีทัี่กษะสอีดคล้อีงกับ
กลย์ที่ธุ์์ขอีงบริษัที่ฯ

การสีรรหาคณะกรรมการ

คณ์ะกรรมการสรรหาและกำาหนัดค่าติอีบแที่นัเป็ีนัผ่้พิจารณ์า          
กลั�นักรอีงบ์คคลทีี่�จะแต่ิงติั�งเป็ีนักรรมการ ไม่ว่าจะเป็ีนักรรมการทีี่�เป็ีนั
ผ่แ้ที่นัขอีงผ่ถ้อ้ีห้์นั กรรมการอิีสระ หร้อีพจิารณ์าจากรายช้ื้�อีที่ี�ผ่ถ้อ้ีห้์นั
เสนัอีติามที่ี�บรษัิที่ฯ ใหสิ้ที่ธุ์แิกผ่่ถ้อ้ีห้์นัในัการเสนัอีช้ื้�อีบ์คคลเพ้�อีเปีน็ั
กรรมการในัการปีระชื้์มสามัญ่ผ่้ถ้อีห้์นั และจากที่ำาเนั้ยบกรรมการ 
(Director Pool) ขอีงสมาคมส่งเสริมสถาบันักรรมการบริษัที่ไที่ย 
(IOD) เพ้�อีนัำาเสนัอีต่ิอีคณ์ะกรรมการบริษัที่พิจารณ์า ในักรณ์้ทีี่�               
ติำาแหน่ังกรรมการว่างลงเพราะเหติอ้์ี�นันัอีกจากการอีอีกจากติำาแหน่ัง

ติามวาระ เพ้�อีนัำาเสนัอีที่ี�ปีระชื้์มผ่้ถ้อีห้์นัในักรณ์้ทีี่�กรรมการ         
ครบวาระการดำารงติำาแหนั่ง โดยพิจารณ์าปัีจจัยติ่างๆ ดังนั้�

1. ความหลากหลายที่างเพศ อีาย ์ความร้่ ความสามารถ ปีระสบการณ์์
และความเชีื้�ยวชื้าญ่ในัด้านัติ่างๆ ทีี่�จำาเปี็นัโดยใช้ื้ Director  
Qualifications and Skills Matrix ปีระกอีบการพิจารณ์าคณ์์สมบตัิิ
ติามข้อีกำาหนัดที่างกฎหมายปีระกาศขอีง ติลที่. และ ก.ล.ติ. และ
ข้อีบังคบับริษัที่ฯ ซ่�งคณ์์สมบัติขิอีงกรรมการจะต้ิอีงสอีดคล้อีงกบั
แผนักลย์ที่ธุ์์และเปี็นัไปีติามหลักการกำากับด่แลกิจการที่ี�ดี เพ้�อี
เปี็นัปีระโยชื้นั์ในัการพัฒนัาธุ์์รกิจขอีงบริษัที่ฯ

2. ปีระวัติิการที่ำางานัที่ี�โปีร่งใสไม่ด่างพร้อีย มีค์ณ์ธุ์รรม มีความ       
รับผิดชื้อีบ มีว์ฒิภาวะและความเป็ีนัม้อีอีาชื้ีพ

ทักษะคณะกรรมการ

คณ์ะกรรมการมีความหลากหลายที่างเพศ วชิื้าชีื้พและปีระสบการณ์์
ที่ี�เชื้ี�ยวชื้าญ่ซ่�งจำาเป็ีนัและเป็ีนัปีระโยชื้น์ัในัการปีระกอีบธุ์์รกิจขอีง 
บริษัที่ฯ และมีการถ่วงด์ลขอีงกรรมการทีี่�เหมาะสม ดังนั้�

 • คุวามหลากหลาย่ที่างเพัศ

ชาย 10 คน 
(รอยละ 83.33)

หญิง 2 คน
(รอยละ 16.66)

ความหลากหลาย
ทางเพศ

รวม 12 คน
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 • คุวามหลากหลาย่ที่างวุฒิการศึกษ์าและคุวามเช่�ย่วชาญ

กรรมการ ธุุรกิจ

นื้ำ�าประปา/

พลัิงงานื้/

วิศวกรรม

บัญ่ชี่/

การเงินื้/

เศรษฐศาสีตร์/

บริหารธุุรกิจ

กฎหมาย/

รัฐศาสีตร์

กลิยุทธ์ุแลิะ

แผนื้ธุุรกิจ

การกำากับด้แลิ

กิจการ/

การควบคุมภูายในื้

/การบริหาร

ความเสีี�ยง

การพัฒนื้า

บุคลิากร

1.  ดร.ที่นัง  พิที่ยะ -

2.  นัายปีลิว  ติรีวิศวเวที่ย์ -

3.  นัายพงษ์สฤษดิ์  ติันัติิส์วณ์ิชื้ย์ก์ล -

4.  นัายไพรชัื้  เมฆ่อีาภรณ์์ -

5.  นัายสมนั่ก  ชื้ัยเดชื้ส์ริยะ -

6.  ดร.สมบตัิิ  กิจจาลักษณ์์ -

7.  นัายส์วิชื้  พ่�งเจรญิ่ -

8.  นัางพเยาว์  มรติิตินัะพร -

9.   นัายย์ที่ธุ์นัา  หยิมการ์ณ์ -

10. นัายคาโอีร์ อี์เมฮาร่า -

11. นัายฮิเดะโอีะ  มทัี่ซ่โมโติะ -

12. นัางสาววลัยณ์ัฐ  ติรีวิศวเวที่ย์

รวม 12 8 5 12 12 12

นื้โยบายค่าตอบแทนื้คณะกรรมการ

คณ์ะกรรมการบริษัที่ จะพิจารณ์าค่าติอีบแที่นัขอีงกรรมการบนัพ้�นัฐานัขอีงความเปี็นัธุ์รรมและ  

สมเหติส์มผล เม้�อีเปีรียบเที่ยีบกบัคา่ติอีบแที่นักรรมการขอีงบรษัิที่ฯ ที่ี�อีย่่ในัอีต์ิสาหกรรมเดยีวกนัั

หร้อีใกล้เคียงกันั รวมถ่งปีระสบการณ์์ภาระหน้ัาทีี่�ขอีบเขติขอีงบที่บาที่และความรับผิดชื้อีบขอีง

กรรมการแติ่ละคนั ติลอีดจนัหนั้าที่ี�และความรับผิดชื้อีบทีี่�เพิ�มข่�นัจากการเข้าเปี็นัสมาชื้ิกขอีง        

คณ์ะกรรมการชื้์ดย่อียด้วย แล้วนัำาเสนัอีขอีรับการอีนั์มัติิติ่อีทีี่�ปีระชื้์มผ่้ถ้อีห์้นั ที่ั�งน้ั� ค่าติอีบแที่นั

ขอีงคณ์ะกรรมการบริษทัี่และผ่บ้รหิารระดับสง่ จะติอ้ีงรายงานัไว้ในัรายงานัปีระจำาปีแีละงบการเงนิั

ขอีงบริษัที่ฯ
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หลัิกการพิจารณาค่าตอบแทนื้
คณะกรรมการ

บริษัที่ฯ กำาหนัดอีงค์ปีระกอีบค่าติอีบแที่นัเปี็นั 2 ส่วนัมีหลักเกณ์ฑ์์

ปีฏิบิัติิ ดังนั้�

    ค่าตอบแทนรายปีั (Annual Fee) 
    ปัระกอบด�วย

1.1 คุ่าต่อบแที่นประจำา (Retainer fee)

เปี็นัค่าติอีบแที่นัทีี่�จ่ายให้กรรมการเปี็นัรายเด้อีนัไม่ว่าจะมี        

การปีระชื้์มหร้อีไม่ก็ติาม โดยพิจารณ์าจากผลปีระกอีบการและ

ความสามารถในัการดำาเนิันังานัติามเปี้าหมาย

1.2  คุ่าเบ่�ย่ประชุม (Attendance Fee)

เป็ีนัค่าติอีบแที่นัทีี่�จ่ายให้กรรมการทีี่�เข้าร่วมปีระช์ื้มในัแต่ิละครั�ง 

โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ี�เข้าร่วมปีระชื้์มเที่่านัั�นั

     ค่าตอบแทนตามผู้ลัการดําเนินงาน 
    (Incentive Fee / Bonus)

เป็ีนัค่าติอีบแที่นัพิเศษที่ี�จ่ายให้กรรมการปีีละครั�ง โดยเช้ื้�อีมโยงกับ

ม่ลคา่ทีี่�สรา้งให้กับผ่ถ้อ้ีห้์นั เช่ื้นั ผลกำาไรขอีงบรษิทัี่ฯ หร้อีเงินัปัีนัผล

ที่ี�จ่ายให้กับผ่้ถ้อีห์้นั

โครงสีร้างการกำากับด้แลิกิจการ

บรษิทัี่ฯ กำาหนัดแนัวที่างในัการกำากบัดแ่ลกจิการที่ี�ด ีโดยมคีณ์ะกรรมการ 

บริษัที่กำาหนัดบที่บาที่หน้ัาที่ี�ในัการควบคม์และกำากบัดแ่ลการดำาเนันิังานั

ขอีงฝ่่ายบริหาร รวมถ่งวางแผนักลย์ที่ธุ์์นัโยบายและที่ิศที่างการ       

ดำาเนัินังานัขอีงอีงค์กร เพ้�อีให้การกำากับด่แลกิจการมีปีระสิที่ธิุ์ภาพ 

สร้างภาพลกัษณ์ที์ี่�ดตีิอ่ีผ่ม้สีว่นัไดส้ว่นัเสยี และความเช้ื้�อีมั�นัในัระบบ

บรหิารงานัทีี่�โปีร่งใสและเป็ีนัธุ์รรม โดยคณ์ะกรรมการบริษทัี่ได้พจิารณ์า

อีนัมั์ติิให้มคีณ์ะกรรมการชื้ด์ย่อีย จำานัวนั 4 คณ์ะ เพ้�อีที่ำาหนัา้ที่ี�ศก่ษา

กลั�นักรอีงงานัและแบ่งเบาภาระหนั้าที่ี�ขอีงคณ์ะกรรมการบริษัที่ 

ดังนั้�

1.  คณ์ะกรรมการบริหาร 

2.  คณ์ะกรรมการติรวจสอีบ 

3.  คณ์ะกรรมการสรรหาและกำาหนัดค่าติอีบแที่นั 

4.  คณ์ะกรรมการบริหารความเสี�ยงและบรรษัที่ภิบาล

พร้อีมทัี่�งกำาหนัดขอีบเขติอีำานัาจหนั้าที่ี�ขอีงคณ์ะกรรมการช์ื้ดย่อีย

อีย่างชื้ัดเจนั และให้ท์ี่กคณ์ะรายงานัการปีฏิิบัติิหนั้าที่ี�ติรงติ่อี          

คณ์ะกรรมการบริษัที่ รายละเอีียดขอีงคณ์ะกรรมการช์ื้ดย่อียและ

บที่บาที่หนัา้ที่ี�ขอีงแต่ิละคณ์ะ สามารถด่ไดจ้ากรายงานัปีระจำาปี ี2564 

(แบบ 56-1 One report) หัวข้อี 7.3 ข้อีมล่เกี�ยวกับคณ์ะกรรมการ

ชื้์ดย่อีย

คณ์ะกรรมการบริหารความเสี�ยงและบรรษัที่ภิบาล ปีระกอีบด้วยกรรมการ จำานัวนั 5 คนั ดังนั้�

รายช่่�อ ตำาแหน่ื้ง จำานื้วนื้ครั�งการประชุ่ม

1.  นัายสมนั่ก  ชื้ัยเดชื้ส์ริยะ ปีระธุ์านักรรมการ 4/4

2.  นัายไพรัชื้  เมฆ่อีาภรณ์์ กรรมการ 4/4

3.  นัางพเยาว์  มริติตินัะพร กรรมการ 4/4

4.  นัายฮิเดะโอีะ  มัติซ่โมโติะ กรรมการ 4/4

5.  นัางสาววลัยณั์ฐ  ติรีวิศวเวที่ย์ กรรมการ และเลขานัก์าร 4/4

ส่วนท่� 1

ส่วนท่� 2
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การประเมินื้ผลิการปฏิิบัติงานื้ของ
คณะกรรมการ

บริษัที่ฯ กำาหนัดไว้ในันัโยบายบรรษัที่ภิบาลและหลักการกำากับด่แล
กิจการทีี่�ดีขอีงบริษัที่ฯ ให้คณ์ะกรรมการติ้อีงปีระเมินัตินัเอีงรายปีี 
เพ้�อีให้การกำากบัดแ่ลกจิการขอีงบรษัิที่ฯ เป็ีนัไปีอีย่างมปีีระสทิี่ธุ์ภิาพ 
คณ์ะกรรมการบริษัที่จ่งกำาหนัดให้มีการปีระเมินัผลการปีฏิิบัติิงานั 
อีย่างนั้อียปีีละ 1 ครั�ง เพ้�อีนัำามาพิจารณ์าผลการดำาเนิันังานัและ
ปีรับปีร์งแก้ไขติ่อีไปี โดยมีการปีระเมินัผล 2 ร่ปีแบบ ดังนั้�

แนื้วทางการบริหารจัดการ

1. การบริหารองค์กรโดยยึดหลัักการกํากับด้แลั
 กิจการท่�ด่

บรษัิที่ฯ ม์ง่มั�นัดำาเนันิัธุ์ร์กิจภายใต้ิหลกัการกำากบัดแ่ลกิจการทีี่�ดอีีย่าง
ต่ิอีเน่ั�อีง เพ้�อีดำาเนิันักิจการบนัแนัวที่างความยั�งย้นั โดยคณ์ะกรรมการ 
ผ่บ้ริหาร และพนัักงานัที่์กคนัติ่างย่ดมั�นัในัการปีฏิิบัติิติามกฎหมาย 
ข้อีบังคับและข้อีกำาหนัดติ่างๆ ที่ี�เกี�ยวข้อีงกับการดำาเนัินัธุ์์รกิจและ
หลักเกณ์ฑ์์การกำากับด่แลกิจการทีี่�ดีสอีดคล้อีงไปีกับแนัวที่างขอีง
ติลที่. และ สำานัักงานั ก.ล.ติ.

2. การกําหนดนโยบาย จรรยาบรรณั แลัะแนวปัฏิิบัติ
 สําหรับผู้้�บริหาร แลัะพื้นักงาน

คณ์ะกรรมการบรษัิที่ ได้กำาหนัดจรรยาบรรณ์ในัการดำาเนันิัธุ์ร์กจิขอีง 
บริษัที่ฯ และจริยธุ์รรมขอีงกรรมการ ผ่้บริหาร และพนัักงานัที่ก์คนั
ขอีงบรษิทัี่ฯ เพ้�อีให้ผ่ท้ี่ี�เกี�ยวข้อีงได้ยด่ถอ้ีเป็ีนัแนัวที่างในัการปีฏิบิตัิงิานั
ด้วยความซ้�อีสัติย์ส์จริติและเปี็นัธุ์รรมทัี่�งการปีฏิิบัติิติ่อีบริษัที่ฯ ผ่้มี
ส่วนัได้ส่วนัเสียที่์กกล์่ม ผ่้ถ้อีห์้นั นัักลงที่์นั สังคม ชื้์มชื้นั ติลอีดจนั
ภาครฐัและปีระชื้าชื้นั เพ้�อีให้เกดิความชัื้ดเจนั และสะดวกแก่กรรมการ
ผ่บ้รหิาร และพนักังานัขอีงบริษทัี่ฯ ทีี่�จะได้รับที่ราบถง่แนัวที่างปีฏิบิตัิิ
ที่ี�บริษัที่ฯ คาดหวังในัจริยธุ์รรมที่างธุ์ร์กิจ 

ประเมินื้รายบุคคลิ

คะแนนเฉล่ั�ยร�อยลัะ 

100
ประเมินื้ทั�งคณะ

คะแนนเฉล่ั�ยร�อยลัะ 

97.5

3. การควบคุมกํากับด้แลักิจการภายใน

คณ์ะกรรมการบริษัที่ได้แติ่งติั�งคณ์ะกรรมการติรวจสอีบเพ้�อีด่แล
ระบบการควบค์มภายในั โดยจัดให้มีส่วนัติรวจสอีบภายในั ซ่�งจะ
ที่ำางานัร่วมกับผ่้สอีบบัญ่ชีื้ทีี่�มีความเปี็นัอิีสระจากภายนัอีกในัการ
ปีฏิบัิติหิน้ัาที่ี�เป็ีนัผ่รั้บผดิชื้อีบในัการพัฒนัาและสอีบที่านัปีระสทิี่ธุ์ภิาพ
และความเพียงพอีขอีงระบบการควบค์มภายในัพร้อีมรายงานัไปียัง        
คณ์ะกรรมการติรวจสอีบและเปีิดเผยรายงานัการสอีบที่านัไว้ในั        
รายงานัปีระจำาปีี 2564 (แบบ 56-1 One report) 

4.  การบริหารความเส่�ยงแลัะบรรษัทภิบาลั

คณ์ะกรรมการบริษัที่ได้แติ่งติั�งคณ์ะกรรมการบริหารความเสี�ยงและ
บรรษทัี่ภิบาล เพ้�อีดแ่ลการปีฏิิบตัิติิามหลกัการกำากบัดแ่ลกจิการทีี่�ดี
และระบบบริหารความเสี�ยงขอีงบริษัที่ฯ ที่ี�เกี�ยวข้อีงกับวิสัยที่ัศนั์        
เป้ีาหมาย กลย์ที่ธุ์์ที่างธุ์์รกิจ การเงินั การผลิติ และการปีฏิิบัติิงานั
ด้านัอี้�นัๆ โดยพิจารณ์าถ่งโอีกาสทีี่�จะเกิดและระดับความร์นัแรงขอีง
ผลกระที่บ กำาหนัดมาติรการในัการปี้อีงกันัแก้ไขและผ่้รับผิดชื้อีบ       
ที่ี�ชื้ัดเจนั รวมถ่งกำาหนัดมาติรการในัการรายงานัและการติิดติาม
ปีระเมินัผล โดยจัดให้มเีจา้หน้ัาทีี่�บรหิารความเสี�ยงในัระดับจดัการมี
หน้ัาที่ี�นัำาเสนัอีแผนังานัและผลการปีฏิิบัติติิามแผนัติอ่ีคณ์ะเจ้าหนัา้ที่ี�
บรหิารความเสี�ยง โดยสว่นัติรวจสอีบภายในัมหีนัา้ที่ี�นัำาเสนัอีผลการ
ปีฏิบัิติงิานัต่ิอีคณ์ะกรรมการบริหารความเสี�ยงและบรรษัที่ภบิาลเพ้�อี
รายงานัต่ิอีคณ์ะกรรมการบริษัที่ที่ก์ไติรมาส

5. การรักษาความน่าเช่�อถ้ือทางการเงิน
 แลัะการเปิัดเผู้ยข�อม้ลั

บรษิทัี่ฯ ใหค้วามสำาคญั่กบัการเปีดิเผยขอ้ีม่ลทีี่�ถก่ติอ้ีงติามขอ้ีกำาหนัด
ขอีงหนัว่ยงานักำากบัดแ่ล นัอีกจากน้ั� ยงัจดัใหม้ชีื้อ่ีงที่างการเปีดิเผย
ข้อีมล่ที่ี�หลากหลาย เพ้�อีให้ผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสียที่์กภาคส่วนัสามารถ
เข้าถง่ข้อีม่ลได้โดยง่าย การให้ความร่วมมอ้ีระหว่างกรรมการ ผ่บ้รหิาร
และพนัักงานัในัการติระหนัักถ่งความสำาคัญ่ขอีงการเปีิดเผยข้อีม่ล
และความโปีร่งใสในัการดำาเนัินังานั

6.  การปัระเมิน ตรวจสอบ แลัะสร�างความร้�
 ความเข�าใจอย่างต่อเน้�องแลัะสมํ�าเสมอ

คณ์ะกรรมการบริษทัี่ ไดแ้ติง่ติั�งคณ์ะกรรมการบริหารความเสี�ยงและ
บรรษทัี่ภบิาล เพ้�อีกำากับการดำาเนันิัธุ์ร์กจิให้เป็ีนัไปีติามหลกัการกำากบั
ด่แลกิจการที่ี�ดีและจรรยาบรรณ์ในัการดำาเนัินัธุ์์รกิจ การสนัับสนั์นั 
และสรา้งความเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัการดงักลา่วเพ้�อีนัำาไปีส่ก่ารปีฏิบิตัิิ
ที่ี�ถก่ต้ิอีง รวมถง่มหีน้ัาที่ี�รบัเร้�อีงร้อีงเรยีนั และปีระเมนิัการปีฏิบิตัิงิานั
ติามจรรยาบรรณ์ขอีงผ่้บริหารและพนัักงานัอีย่างสมำ�าเสมอี
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ข้อกำาหนื้ดการเป็นื้เจ้าของกิจการ 
(การถ้ือหุ้นื้) ของผ้้บริหารระดับส้ีง 

การซ่ิ�อขายหร่อเปัล่ั�ยนแปัลังการถ้ือครองหลัักทรัพื้ย์
ของกรรมการแลัะผู้้�บริหารระดับส้ง

บริษัที่ฯ กำาหนัดให้กรรมการและผ่้บริหารระดับส่งมีหน้ัาทีี่�รายงานั

การซ้�อีขายหลักที่รัพย์ขอีงบริษัที่ฯ เพ้�อีป้ีอีงกันัการซ้�อีหร้อีขาย         

หลักที่รัพย์โดยใช้ื้ข้อีม่ลภายในั เพ้�อีเลี�ยงข้อีครหาเกี�ยวกับความ

เหมาะสมขอีงการซ้�อีขายหลักที่รัพย์ขอีงบ์คคลภายในั โดยกำาหนัด

ให้กรรมการและผ่้บริหารระดับส่งห้ามซ้�อีขายหร้อีเปีลี�ยนัแปีลง        

การถ้อีครอีงหลักที่รัพย์ขอีง บริษัที่ฯ ในัช่ื้วงเวลา 1 เด้อีนัก่อีนัทีี่�จะ

เผยแพร่งบการเงินัหร้อีฐานัะการเงินัและสถานัะขอีงบริษทัี่ฯ รวมถง่

ข้อีม่ลสำาคัญ่อี้�นัๆ ติ่อีผ่้ลงที่์นั นัอีกจากนั้� กำาหนัดให้กรรมการและ         

ผ่บ้ริหารระดับส่งติ้อีงรายงานัการเปีลี�ยนัแปีลงการมีส่วนัได้ส่วนัเสีย

ขอีงตินัเอีงติ่อีบริษัที่ฯ  และจะมีการปีรับปีรง์ข้อีม่ลที่์กปีี โดยข้อีมล่

ดังกล่าวจะเก็บไว้ใชื้้ภายในับริษัที่ฯ เที่่านัั�นั เพ้�อีให้เป็ีนัไปีติาม

ปีระกาศคณ์ะกรรมการกำากับติลาดท์ี่นัทีี่� ที่จ.2/2552 เร้�อีงการ

รายงานัการมีส่วนัได้ส่วนัเสียขอีงกรรมการผ่้บริหารระดับส่งและ

บ์คคลที่ี�มีความเกี�ยวข้อีง

แนวทางการปัฏิิบัติ

1. บริษัที่ฯ จะมีหนัังส้อีแจ้งไปียังกรรมการและผ่้บริหารระดับส่ง 

รวมถ่งค่่สมรสและบ์ติรที่ี�ยังไม่บรรล์นัิติิภาวะ ขอีความร่วมม้อี 

งดเว้นัการซ้�อีขายหร้อีเปีลี�ยนัแปีลงการถ้อีครอีงหลักที่รัพย์         

ขอีงบรษิทัี่ฯโดยรายงานัติอ่ีคณ์ะกรรมการบรหิารความเสี�ยงและ

บรรษัที่ภิบาลและคณ์ะกรรมการบริษัที่ในัแติ่ละไติรมาส

2. กำาหนัดให้พนัักงานัที่ี�สามารถเข้าถ่งข้อีม่ลสำาคัญ่ขอีงบริษัที่ฯ        

ที่ี�อีาจมีผลต่ิอีความเคล้�อีนัไหวขอีงราคาหลักที่รัพย์ควรละเว้นั

การซ้�อีขายหลักที่รัพย์ขอีงบริษัที่ฯ หร้อีรอีจนักระทัี่�งปีระชื้าชื้นั

ได้รับข้อีม่ลและมีเวลาปีระเมินัข้อีม่ลนัั�นัติามสมควรแล้ว เพ้�อี

เปี็นัการปีฏิิบัติิติามนัโยบายการป้ีอีงกันัการใช้ื้ข้อีม่ลภายในั        

ขอีงบริษัที่ฯ

3. กำาหนัดให้กรรมการหร้อีผ่้บริหารระดับส่งรายงานัมายังส่วนั      

เลขานัก์ารบริษทัี่ฯ เม้�อีมีการซ้�อีขายหรอ้ีเปีลี�ยนัแปีลงการถอ้ีครอีง

หลักที่รัพย์เพ้�อีดำาเนันิัการจัดที่ำารายงานัต่ิอีหน่ัวยงานักำากับดแ่ล

อีย่างครบถ้วนัและภายในักำาหนัดเวลาติามทีี่�กฎหมายกำาหนัด 

ปีระกอีบด้วย รายงานัการถอ้ีครอีงหลักที่รัพยฯ์ (แบบ 59-1) และ

รายงานัการเปีลี�ยนัแปีลงการถ้อีครอีงหลักที่รัพย์ฯ (แบบ 59-2) 

4.  กำาหนัดให้กรรมการและผ่้บริหารระดับส่งต้ิอีงแจ้งรายงานัการ

เปีลี�ยนัแปีลงการมส่ีวนัได้ส่วนัเสยีขอีงตินัเอีงต่ิอีบรษัิที่ฯ ที่ก์ครั�งที่ี�มี

การเปีลี�ยนัแปีลงข้อีม่ล และจะติ้อีงที่ำาการปีรับปีร์งข้อีม่ลเปี็นั

ปีระจำาที่์กปีี

ความขัดแย�งทางผู้ลัปัระโยชน์

1. ผ่้บริหารและพนัักงานัท์ี่กคนัควรหลีกเลี�ยงการกระที่ำาที่ี�มีความ

ขดัแย้งระหว่างผลปีระโยชื้น์ัส่วนัติวัขอีงพนักังานัและผลปีระโยชื้น์ั

ขอีงบริษัที่ฯ ในัการติิดติ่อีกับค่่ค้าและบ์คคลอี้�นั

2. ผ่้บริหารและพนัักงานัจะไม่นัำาข้อีมล่ที่ี�เปี็นัความลับขอีงบริษัที่ฯ 

ไปีเปิีดเผยต่ิอีบ์คคลอ้ี�นัระหว่างทีี่�อีย่่ในัการจ้างงานัขอีงบริษัที่ฯ 

หร้อีเม้�อีอีอีกจากการจ้างงานัขอีงบริษัที่ฯ แล้ว โดยไม่ได้รับ

อีนั์ญ่าติทีี่�ถ่กติ้อีงจากบริษัที่ฯ

3.  การทีี่�ผ่บ้รหิารหรอ้ีพนักังานัที่ำาหน้ัาทีี่�เปีน็ักรรมการหรอ้ีทีี่�ปีรก่ษา

ในับริษัที่อ้ี�นัหร้อีอีงค์กรสมาคมที่างธุ์์รกิจอ้ี�นัไม่ว่าจะกระที่ำาในั

นัามขอีงบริษัที่ฯ หร้อีไม่ก็ติาม จะต้ิอีงไม่ขัดต่ิอีปีระโยชื้น์ัและ

การปีระกอีบหน้ัาทีี่�โดยติรง รวมทัี่�งต้ิอีงได้รับการอีนั์มัติิจาก 

บริษัที่ฯ ติามระเบียบขอีงบริษัที่ฯ ก่อีนั

4.  กรณ์้ทีี่�ผ่้บริหารหร้อีพนัักงานัและบ์คคลในัครอีบครัวเข้าไปีมี      

ส่วนัร่วมหร้อีเป็ีนัผ่้ถ้อีห้์นัในักิจการใดๆ ซ่�งอีาจมีผลปีระโยชื้น์ั

หร้อีก่อีให้เกิดความขัดแย้งที่างธุ์์รกิจติ่อีบริษัที่ฯ จะติ้อีงแจ้งให้

บริษัที่ฯ ที่ราบเปี็นัลายลักษณ์อ์ีักษร

5. กรณ์้ทีี่�เกิดความขัดแย้งที่างผลปีระโยชื้น์ัข่�นัอีันัเน่ั�อีงมาจาก

เหติก์ารณ์์ในัขณ์ะนัั�นั โดยไม่ไดเ้ปีน็ัความติั�งใจขอีงผ่บ้ริหาร หรอ้ี

พนัักงานั และบ์คคลที่ี�เกี�ยวข้อีง หากบค์คลดังกล่าวที่ราบว่าตินั

ติกอีย่่ในัสถานัการณ์์ดังกล่าว ให้รีบแจ้งเหติ์การณ์์ดังกล่าวแก่       

ผ่บ้งัคบับญั่ชื้าติามลำาดบัชื้ั�นัที่ราบโดยที่นััที่ ีเพ้�อีขอีแนัวที่างแกไ้ข

ติ่อีไปี

การต่อต�านการทุจริตคอร์รัปัชัน

บรษิทัี่ฯ ม่์งมั�นัที่ี�จะปีฏิบิตัิติิามกฎหมายว่าด้วยการป้ีอีงกนััและต่ิอีต้ิานั

การท์ี่จริติคอีร์รปัีชัื้นัติามพระราชื้บัญ่ญั่ติปิีระกอีบรัฐธุ์รรมนัญ่่ว่าดว้ย

การปี้อีงกันัและปีราบปีรามการที่จ์ริติ (ฉบับทีี่� 3) พ.ศ. 2558 ซ่�งได้

มีการเพิ�มเติิมบที่บัญ่ญ่ัติิมาติรา 123/5 กำาหนัดความรับผิดสำาหรับ

บ์คคลทีี่�ให้สนิับนัเจ้าหน้ัาทีี่�ขอีงรัฐบ์คลากรท์ี่กระดับขอีงบริษทัี่ฯ และ

บริษัที่ในักล์่ม รวมถ่งล่กจ้าง ติัวแที่นั บริษัที่ในัเคร้อีหร้อีบ์คคลใด 

ซ่�งกระที่ำาการในันัามขอีงนิัติบ์ิคคล ไม่วา่จะมอีีำานัาจหนัา้ทีี่�ในัการนัั�นั

หร้อีไม่ก็ติาม จะติ้อีงปีฏิบิัติิติามแนัวที่างที่ี�ได้กำาหนัดไว้ดังนั้�
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1. ปีฏิิบัติิติามนัโยบายการป้ีอีงกันัและติ่อีติ้านัการท์ี่จริติคอีร์รัปีชื้ันั

การให้หร้อีรับสินับนั จรรยาบรรณ์ธุ์์รกิจ รวมที่ั�งกฎระเบียบและ

ข้อีบังคับขอีงบริษัที่ฯ โดยติ้อีงไม่เข้าไปีเกี�ยวข้อีงกับการที่์จริติ

คอีร์รัปีชื้ันัในัที่์กร่ปีแบบไม่ว่าโดยที่างติรงหร้อีที่างอ้ีอีม

2.  ปีฏิบิตัิงิานัติามหนัา้ที่ี�ขอีงตินัด้วยความโปีร่งใส อีนััหมายรวมถง่

การเติรียมความพร้อีมรับการติรวจสอีบการปีฏิิบัติิหน้ัาทีี่�จาก  

บรษิทัี่ฯ หรอ้ีบริษทัี่ในักล์ม่ หรอ้ีจากหนัว่ยงานัที่ี�เกี�ยวขอ้ีงติลอีด

เวลา

3. ไม่กระที่ำาการใดๆ ทีี่�เป็ีนัการแสดงถ่งเจตินัาว่าเป็ีนัการท์ี่จริติ

คอีร์รัปีชื้ันัการให้หร้อีรับสินับนัแก่ผ่้ที่ี�มีส่วนัเกี�ยวข้อีงกับ          

บริษัที่ในักล์่ม ในัเร้�อีงทีี่�ตินัมีหน้ัาที่ี�รับผิดชื้อีบทัี่�งที่างติรงหร้อี       

โดยอ้ีอีม เพ้�อีให้ได้มาซ่�งผลปีระโยชื้นั์แก่อีงค์กร ตินัเอีง หร้อี       

ผ่้ที่ี�เกี�ยวข้อีง

4.  ไม่ละเลยหรอ้ีเพิกเฉย เม้�อีพบเห็นัการกระที่ำาทีี่�เขา้ขา่ยการท์ี่จรติิ

คอีร์รัปีชื้ันัที่ี�เกี�ยวข้อีงกับบริษัที่ฯ และบริษัที่ในักล์่ม โดยถ้อีเปี็นั

หนั้าทีี่�ที่ี�ติ้อีงแจ้งให้ผ่้บังคับบัญ่ชื้าหร้อีบ์คคลทีี่�รับผิดชื้อีบที่ราบ 

และให้ความร่วมม้อีในัการติรวจสอีบข้อีเที่็จจริงติ่างๆ

5. การจ่ายเงินัหร้อีให้สิ�งขอีงมีค่าหร้อีบริการ อีาทิี่เช่ื้นั ขอีงขวัญ่

ความบันัเที่ิง การที่่อีงเที่ี�ยวแก่เจ้าหนั้าทีี่�ขอีงรัฐ เจ้าหน้ัาที่ี�ขอีง

รฐัต่ิางปีระเที่ศหรอ้ีเจ้าหนัา้ทีี่�ขอีงอีงค์การระหว่างปีระเที่ศ ไม่ว่า

โดยที่างติรงหรอ้ีที่างอ้ีอีม เพ้�อีให้บ์คคลนัั�นักระที่ำาการหรอ้ีละเว้นั 

กระที่ำาการใดๆ อัีนัเป็ีนัการผิดกฎหมายเป็ีนัการกระที่ำาทีี่�ไม่สมควร

ปีฏิิบัติิอีย่างยิ�ง ทัี่�งนั้� รวมถ่งต้ิอีงไม่ส่งเสริมหร้อีมีส่วนัร่วมให้

บ์คคลอี้�นัมีการกระที่ำาดังกล่าวด้วย ในัปีี 2564 บริษัที่ฯ ไม่พบ

เหติ์การณ์ท์ี่์จริติคอีร์รัปีชัื้นัแติ่อีย่างใด

การคุ�มครองข�อม้ลัส่วนบุคคลั

บริษัที่ฯ ติระหนัักถ่งความสำาคัญ่และหนั้าที่ี�ภายใติ้พระราชื้บัญ่ญ่ัติิ
ค์้มครอีงข้อีม่ลส่วนับ์คคล พ.ศ. 2562 โดยให้ความสำาคัญ่ในัการ
เคารพสิที่ธุ์ิความเป็ีนัส่วนัติัวและม่์งมั�นัเป็ีนัอีย่างยิ�งที่ี�จะค์้มครอีง
ข้อีม่ลส่วนับ์คคลขอีงพนัักงานัและผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสียให้มีความ
ปีลอีดภัย 

1.  จัดอีบรมให้ความร้่เกี�ยวกับการค์้มครอีงข้อีม่ลส่วนับ์คคลแก่
พนัักงานั

2.  สร้างความติระหนัักและที่ำาการส้�อีสารไปียังพนัักงานั
3. อีอีกคำาสั�ง นัโยบาย และระเบียบปีฏิิบัติิการค์้มครอีงข้อีม่ล        

ส่วนับ์คคลขอีงพนักังานั พร้อีมเผยแพร่ไว้บนัเว็บไซต์ิขอีงบรษัิที่ฯ
ติามเว็บลิงก์ https://www.ttwplc.com/storage/about/policy/

ttw-pdpa-policy.pdf

จรรยาบรรณัในการดําเนินธุุรกิจ

บริษัที่ฯ ได้จัดที่ำาค่่ม้อีหลักการกำากับด่แลกิจการและจรรยาบรรณ์       

ในัการดำาเนัินัธุ์์รกิจ เพ้�อีเปี็นัแนัวปีฏิิบัติิทีี่�ถ่กติ้อีงแก่คณ์ะกรรมการ  

ผ่บ้ริหาร และพนักังานัท์ี่กระดบั และมกีารที่บที่วนัหลกัธุ์รรมาภบิาล 

เพ้�อีการพัฒนัาปีรับปีรง์การดำาเนิันังานัด้านัธุ์รรมาภิบาลขอีงบริษทัี่ฯ

ให้ได้ติามมาติรฐานัซ่�งคณ์ะที่ำางานัได้ที่บที่วนัแล้วพบว่าหลักธุ์รรมาภิบาล

ที่ี�ใช้ื้อีย่่ในัปัีจจบั์นัมีความเหมาะสมกบัสถานัการณ์์ปัีจจบ์นัั นัอีกจากน้ั� 

ยังได้รับฟังความคิดเห็นัและข้อีเสนัอีแนัะจากคณ์ะกรรมการบริหาร

ความเสี�ยงและบรรษทัี่ภบิาล เพ้�อีนัำามากำาหนัดการกำากบัดแ่ลกจิการ

ที่ี�ดขีอีงบรษิทัี่ฯ ในัเร้�อีงการต่ิอีต้ิานัท์ี่จรติิคอีร์รปัีชื้นัั (Anti-Corruption) 

เพ้�อีให้สอีดคล้อีงกับนัโยบายขอีงรัฐบาลทีี่�ให้ความสำาคัญ่และจริงจัง

กับการลดปีัญ่หาที่์จริติคอีร์รัปีชื้ันัในัปีระเที่ศ

บริษัที่ฯ มีการส่งเสริมความร้่ด้านัการปีฏิิบัติิติามหลักธุ์รรมาภิบาล 

โดยจัดอีบรมให้ความร่้ที่ั�งภายในัและภายนัอีกอีงค์กร เนั้นัการสร้าง

จติิสำานัก่แกพ่นักังานัติั�งแติเ่ริ�มเขา้งานั โดยจดัที่ำาเลม่ค่ม่อ้ีการกำากบั

ด่แลกิจการและจรรยาบรรณ์ในัการดำาเนัินัธุ์์รกิจ เพ้�อีเปี็นัแนัวที่าง       

การดำาเนันิังานัดา้นับรรษทัี่ภบิาลขอีงบรษิทัี่ฯ โดยที่ำาการบรรจเ์นั่�อีหา

ดังกล่าวไว้เปี็นัหัวข้อีหนั่�งในัการปีฐมนัิเที่ศพนัักงานัใหม่ รวมถ่ง      

การปีรับเล้�อีนัระดับขอีงบค์ลากรปีัจจ์บันั ติลอีดจนัมีการส้�อีสารผ่านั

ชื้่อีงที่างอีีเมล พร้อีมทัี่�งเผยแพร่ไว้ในัเว็บไซต์ิขอีงบริษัที่ฯ หมวด

ดา้นัการกำากบัดแ่ลกจิการที่ี�ด ีติามเวบ็ลงิก ์https://www.ttwplc.com/

storage/cg/cg/files/20210817-ttw-cg-code-of-ethics-th.pdf

การส้�อสารหลัักการกํากับด้แลักิจการท่�ด่

เพ้�อีให้เกิดการรับร่้และสร้างความเข้าใจในัการดำาเนัินัธุ์์รกิจขอีง 

บริษทัี่ฯ ภายใต้ิหลกัการกำากับดแ่ลกจิการทีี่�ด ีบรษัิที่ฯ ไดม้กีารส้�อีสาร

และจดัฝึ่กอีบรมให้ความร่แ้ก่พนักังานัเกี�ยวกับนัโยบายและแนัวที่าง

ปีฏิิบัติิภายใต้ิหลักการกำากับด่แลกิจการทีี่�ดีและติ่อีต้ิานัการท์ี่จริติ

คอีร์รปัีชัื้นัอีย่างต่ิอีเน่ั�อีง โดยการเผยแพร่บที่ความต่ิางๆ ทีี่�เกี�ยวข้อีง

ผา่นัระบบการส้�อีสารภายในัอีงคก์ร เชื้น่ั อีเีมล บอีรด์ปีระชื้าสมัพนััธุ์์

และผ่านักิจกรรมติ่างๆ นัอีกจากนั้� พนัักงานัท์ี่กระดับจะได้รับฟัง       

การบรรยายเร้�อีงแนัวปีฏิิบตัิิในัการติอ่ีติา้นัการท์ี่จริติคอีรร์ปัีชัื้นัในัการ

ปีฐมนัิเที่ศพนัักงานัใหม่

การจัดการข้อม้ลิแลิะระบบเทคโนื้โลิยีสีารสีนื้เทศ  
(IT Security) 

นโยบายการรักษาความปัลัอดภัยของการจัดการ
ข�อม้ลัแลัะระบบเทคโนโลัย่สารสนเทศ (IT Security Policy)

1.  คณ์ะกรรมการบริษัที่และผ่้บริหารระดับส่ง ที่ำาหน้ัาที่ี�กำากับด่แล
ให้มีการกำาหนัดนัโยบายการรักษาความปีลอีดภัยขอีงระบบ
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2.  บรษิทัี่ฯ มกีารปีระเมนิัปีระสทิี่ธุ์ภิาพขอีงนัโยบายการรักษาความ
ปีลอีดภัยขอีงระบบเที่คโนัโลยสีารสนัเที่ศ อีย่างน้ัอียปีีละ 1 ครั�ง 
ในัระบบการติรวจสอีบขอีง ISO 9001 : 2015 จากหนั่วยงานั
ติรวจสอีบภายในัและผ่ต้ิรวจสอีบภายนัอีก เพ้�อีปีรับปีรง์แก้ไขข้อี
บกพร่อีงขอีงการรักษาความปีลอีดภัยขอีงระบบเที่คโนัโลยี
สารสนัเที่ศขอีงบริษัที่ฯ 

3. บรษัิที่ฯ มกีารใช้ื้บริการด้านัเที่คโนัโลยีสารสนัเที่ศจากผ่้ใหบ้รกิาร
จากภายนัอีก (Outsource) และมีนัโยบายรอีงรับการใช้ื้บรกิาร
โดยมีการแต่ิงติั�งคณ์ะกรรมการคัดเล้อีกและพิจารณ์าค์ณ์สมบัติิ
ขอีงผ่้ใหบ้ริการ ซ่�งมขีอ้ีกำาหนัดเกี�ยวกับการใช้ื้บริการด้วยการที่ำา
ข้อีติกลงร่วมกันัในัการที่ำางานัเพ้�อีลดความเสี�ยงจากการเข้าถ่ง
ที่รพัย์สนิัสารสนัเที่ศอีย่างไม่เหมาะสม รวมถง่ข้อีกำาหนัดเกี�ยวกบั
การรักษาความลบัขอีงข้อีม่ลและไม่เปิีดเผยข้อีม่ลทีี่�มคีวามสำาคญั่

เป้าหมายการดำาเนิื้นื้งานื้ ปี 2564

1. ปัระสิทธิุภาพื้ในการให�บริการ  

 จำานัวนัครั�งที่ี�สามารถซ่อีมได้ไม่นั้อียกว่าร้อียละ 90 ขอีงใบแจ้ง
ซ่อีมแต่ิละเด้อีนั 

2.  บํารุงรักษาเชิงป้ัองกัน 
 (Preventive Maintenance : PM)   

 2.1 การเข้าไปี PM ให้กับนัิคมอ์ีติสาหกรรมอีมติะซิติี�ชื้ลบ์รี 
  และระยอีง 2 เด้อีนัต่ิอีครั�ง

 2.2  การเข้าไปี PM ให้กับพ้�นัที่ี�ธุ์์รกิจอี้�นัๆ เด้อีนัละ 1 ครั�ง 

3. ลัดจํานวนครั�งการล่ัมของระบบเคร่อข่าย 
 (Down Time) 

 จำานัวนัครั�งขอีงการล่มขอีงระบบเครอ้ีข่ายและระยะเวลาการก่ค้น้ั
โดยกำาหนัดดัชื้นั้ชื้ี�วัดไว้ดังนั้�
 • จำานัวนัครั�งขอีงการล่มขอีงระบบเคร้อีข่ายนั้อียกว่าหร้อี
เที่่ากับ 1 ครั�งติ่อีเด้อีนั

 • ระยะเวลาการก่้ค้นัระบบเคร้อีข่ายภายในั 48 ชื้ั�วโมง

การพัฒนื้ากระบวนื้การทำางานื้

1.  ปีรับปีรง์เคร้�อีงแม่ข่ายคอีมพิวเติอีร์ (Server) และระบบจัดเก็บ
ข้อีม่ล (Storage) ซ่�งสามารถลดระยะเวลาในัการสำารอีงข้อีม่ล 
และเพิ�มปีระสิที่ธิุ์ภาพในัการที่ำางานัทัี่�งในัส่วนัขอีงความเร็วและ
พ้�นัที่ี�ในัการจัดเก็บข้อีมล่ 

01

02

03

04

05
การรักษา

ความถูกตองปลอดภัย

ในการปฏิบัติงาน

ท่ีเก่ียวของกับระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบร�หารจัดการ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใหมีความพรอมในการ

รองรับการดําเนินธุรกิจ

อยางตอเน่ือง

การรักษา

ความปลอดภัย

ของขอมูล

การควบคุมการเขาถึง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และขอมูล

การติดตามตรวจสอบ

ความผิดปกติ

และชองโหวของ

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เที่คโนัโลยสีารสนัเที่ศโดยได้มอีบหมายหน่ัวยงานัที่ี�เกี�ยวข้อีงจดัที่ำาค่่ม้อีปีฎิบัติิงานัความปีลอีดภัยระบบเที่คโนัโลยีสารสนัเที่ศ และที่ำาการ
ลงนัามอีนั์มัติิปีระกาศใช้ื้ระหว่างหน่ัวยงานัด้านัเที่คโนัโลยีสารสนัเที่ศและหน่ัวยงานัธุ์์รกิจภายในับริษัที่ฯ เพ้�อีให้มีการปีระสานังานัและ
สามารถดำาเนันิัธุ์ร์กจิไดต้ิามเป้ีาหมายทีี่�ติั�งไว้ นัโยบายการรักษาความปีลอีดภัยขอีงระบบเที่คโนัโลยีสารสนัเที่ศ (IT Security Policy) ครอีบคลม์
ในัเร้�อีงดังต่ิอีไปีน้ั�
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2.  ปีรบัปีรง์เร้�อีงระบบเครอ้ีขา่ย (Network) ที่ั�งภายในัและภายนัอีก
ขอีงโรงผลิตินัำ�าปีระปีาให้มีความเร็วข่�นัและครอีบคล์มพ้�นัที่ี�       
มากข่�นั รวมถง่การหาแนัวที่างในัการลดค่าใช้ื้จ่ายรายเดอ้ีนัด้วย
การเล้อีกระบบอีินัเที่อีร์เนั็ติที่ี�เหมาะสมกับการใช้ื้งานัทัี่�งในัด้านั
ราคาและปีระสิที่ธุ์ภิาพ  

หลัิกส้ีตรการฝึึกอบรม

1. หลัักส้ตรฝึ่กอบรมแก่ผู้้�ด้แลัรับผิู้ดชอบระบบ 
 เทคโนโลัย่แลัะสารสนเทศ

 1.1 หลักสต่ิร Adaptive Network-base Infrastructure Attacking 

 1.2 หลักส่ติร On The Job Training ระบบ HCI Sangfor 

 1.3  หลักส่ติร การอีบรมการจัดการ Database SQL 

2. หลัักส้ตรฝึ่กอบรมแก่ผู้้�บริหารแลัะพื้นักงาน

 2.1 หลกัสต่ิรเกี�ยวกบัระบบคอีมพวิเติอีร์ภายในับริษัที่ฯ ที่ั�งในั 
  ส่วนัขอีงการใช้ื้งานัเบ้�อีงต้ินั ระบบอีเีมล และโปีรแกรมที่าง 
  ด้านัจดัซ้�อีและบัญ่ชื้ ีเพ้�อีฝึ่กอีบรมให้กบัพนัักงานัเข้าใหม่

 2.2 หลกัสต่ิรเกี�ยวกบัข้อีม่ลความปีลอีดภยัส่วนับค์คล (Personal  
  Data Protection Act : PDPA) เพ้�อีฝึ่กอีบรมให้กบัผ่บ้รหิาร 
  และพนักังานั  

มาตรการป้องกันื้การหยุดช่ะงักของ
ระบบเทคโนื้โลิยีสีารสีนื้เทศแลิะความมั�นื้คง
ปลิอดภัูยทางไซ่เบอร์ (Cyber Security)

1. ปีรบัปีรง์ช่ื้อีงโหว่ (Vulnerability) ขอีงระบบเที่คโนัโลยสีารสนัเที่ศ
ขอีงโปีรแกรมด้านัความปีลอีดภัยเปี็นัปีระจำาอีย่างสมำ�าเสมอี

2.  ติติิติามข่าวสารและแนัวที่างการป้ีอีงกันั เพ้�อีให้ทัี่นัต่ิอีสถานัการณ์์
 

การบริหารความเสีี�ยงด้านื้การจัดการข้อม้ลิ
แลิะระบบเทคโนื้โลิยีสีารสีนื้เทศ

การจดัการบรหิารความเสี�ยงด้านัการจดัการข้อีม่ลและระบบเที่คโนัโลยี
สารสนัเที่ศขอีงบริษัที่ฯ มีทัี่�งในัส่วนัขอีงการบำาร์งรักษาเชิื้งป้ีอีงกันั
(Preventive Maintenance : PM) อีาที่ิเชื้่นั การมีระบบปี้อีงกันัการ
บ์กร์กที่างคอีมพิวเติอีร์ (Fire Wall) และโปีรแกรมการป้ีอีงกันัไวรัส 
(Antivirus) รวมทัี่�งการกำาหนัดนัโยบาย (Policy) ในัการเขา้ถง่ขอ้ีม่ล
ที่ี�สำาคัญ่ขอีงบริษัที่ฯ ในัส่วนัขอีงการบำาร์งรักษาเชื้ิงแก้ไขปีรับปีร์ง 
(Corrective Maintenance) มีการสำารอีงข้อีม่ล (Backup Solution) 
ในัการก่้ค้นัข้อีม่ลรวมทัี่�งการที่ำาปีระกันัติัวช์ื้ดอ์ีปีกรณ์์ทีี่�สำาคัญ่ทีี่�
สามารถเปีลี�ยนัติัวใหม่หร้อีที่ดแที่นัติัวทีี่�ชื้ำาร์ดภายในั 24 ชื้ม  

ผลิการดำาเนิื้นื้งานื้ตามเป้าหมาย ปี 2564 
ด้านื้การจัดการข้อม้ลิแลิะระบบเทคโนื้โลิยีสีารสีนื้เทศ (IT Security)  

เป้าหมายการดำาเนิื้นื้งานื้ ดัช่นีื้ชี่�วัด ปี 2564 ผลิลัิพธ์ุ

ปีระสิที่ธิุ์ภาพในัการให้บริการ  จำานัวนัครั�งที่ี�สามารถซอ่ีมได้ไม่นั้อียกว่า
ร้อียละ 90 ขอีงใบแจ้งซอ่ีมแติ่ละเด้อีนั

ร้อียละ 100 สำาเร็จติามเปี้าหมาย

บำาร์งรักษาเชื้ิงปี้อีงกันั (Preventive 
Maintenance : PM)   

 • การเข้าไปี PM ให้กบันิัคมอ์ีติสาหกรรม
อีมติะซิติี�ชื้ลบ์รีและระยอีง 1 ครั�งติ่อี        
2 เด้อีนั

 • การเข้าไปี PM ให้กับพ้�นัที่ี�ธุ์์รกิจอี้�นัๆ  
1 ครั�งติ่อีเด้อีนั 

1 ครั�งต่ิอี 2 เด้อีนั

1 ครั�งติ่อีเด้อีนั

สำาเร็จติามเปี้าหมาย

สำาเร็จติามเปี้าหมาย

ลดจำานัวนัครั�งการล่มขอีงระบบ 
เคร้อีข่าย (Down Time)

จำานัวนัครั�งขอีงการล่มขอีงระบบเคร้อีข่าย
และระยะเวลาการก่้ค้นั
 • จำานัวนัครั�งขอีงการล่มขอีงระบบเครอ้ีข่าย
นั้อียกว่าหร้อีเที่่ากับ 1 ครั�งติ่อีเด้อีนั

 • ระยะเวลาการก้่ค้นัระบบเคร้อีข่าย
ภายในั 48 ชื้ั�วโมง

นั้อียกว่าหร้อีเที่่ากับ 
1 ครั�งติ่อีเด้อีนั

ภายในั 12 ชื้ั�วโมง
ติ่อีครั�ง

สำาเร็จติามเปี้าหมาย

สำาเร็จติามเปี้าหมาย
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การรับแจ้้งข้้อมููล ข้้อร้องเรียน หรือเบาะแส

บริษัิัทฯ จัดัให้้มีีช่่องทางการิติดิติอ่ที�งา่ยและสะดวกสาํห้รัิบพนักังานั
ห้ริอืผู้้ม้ีสีว่นัไดส้ว่นัเสยีทกุภาคสว่นัสามีาริถติดิติอ่สื�อสาริในัการิแสดง
ความีคิดเห็้นัติา่งๆ ริวมีถึงแจัง้เบาะแสในักริณีทีี�พบเห็้นัห้รืิอไม่ีได้ริบั
ความีเป็็นัธริริมีจัากการิกริะทําที�ไม่ีช่อบด้วยกฎห้มีายห้รืิอจัริริยาบริริณี
ของบริิษััทฯ ห้ริือริ้องเริียนัในัเริื�องที�อาจัทําให้้เกิดความีเสียห้ายติ่อ
บริษัิัทฯ โดยสามีาริถแจ้ังเป็น็ัลายลักษัณ์ีอักษัริส่งมีาที�คณีะกริริมีการิ
ติริวจัสอบห้ริือคณีะกริริมีการิบริิษััทผู้่านัช่่องทาง ดังนัี�

ส่่งไปรษณีีย์์มาย์ัง 
สํานัักกริริมีการิผู้้้จััดการิ บริิษััท ทีทีดับบลิว จํัากัด (มีห้าช่นั) 
เลขที� 30/130 ห้มี้่ 12 ถนันัพุทธมีณีฑลสาย 5 
ตํิาบลไริ่ขิง อําเภอสามีพริานั จัังห้วัดนัคริป็ฐมี 73210

ส่่งอีีเมล 
cg@ttwplc.com

โทรศััพท์ (+66) 2 019 9490-3 , (+66) 2 019 9484-9  
เบอริ์ติ่อภายในั 1103, 1106

ทั�งนัี� ข้อคําถามี ข้อริ้องเริียนั และข้อเสนัอแนัะติ่างๆ จัะส่งติ่อให้้
ห้น่ัวยงานัที�เกี�ยวข้องดําเนัินัการิ เพื�อให้้มีีการิแก้ไข ป็ริับป็ริุง และ
สริุป็ผู้ล เพื�อริายงานัติ่อคณีะกริริมีการิติริวจัสอบและคณีะกริริมีการิ
บริิษััทติ่อไป็

ในัป็ ี2564 คณีะกริริมีการิบริิษััทไม่ีได้รัิบข้อร้ิองเรีิยนัใดๆ ที�เกี�ยวข้อง
กับการิไม่ีป็ฏิิบัติิติามีกฎริะเบียบการิฝ่่าฝ่ืนัจัริริยาบริริณีธุริกิจัของ
คณีะกริริมีการิและพนัักงานับริิษััทฯ ริายละเอียดของริายงานัด้านั  
การิกํากับด้แลกิจัการิ กําห้นัดไว้ในัริายงานัป็ริะจํัาปี็ 2564 (แบบ 56-1 
One report) หั้วข้อ “โคริงสร้ิางการิกํากับด้แลกิจัการิ” 

การรายงานผลการปฏิิบัติิติามูจ้รรยาบรรณ
ธุุรกิจ้ต่ิอคณะกรรมูการบริษััทหรือ
คณะอนุกรรมูการ

การรายงานการไม่่ปฏิิบััติิติาม่จรรยาบัรรณ

กริริมีการิ ผู้้้บริหิ้าริ และพนัักงานั มีหี้นั้าที�ต้ิองริายงานัการิป็ฏิิบัติิ       
ที�อาจัขัดติ่อจัริริยาบริริณี ในักริณีีที�พบเห็้นัห้ริือถ้กกดดันั/บังคับ        
ให้้กริะทําใดๆ ที�เป็็นัการิขัดต่ิอจัริริยาบริริณีให้้ริายงานัต่ิอผู้้้บังคับ
บัญช่าห้รืิอผู้้้บริิห้าริริะดับส้งห้รืิอห้นั่วยงานัติริวจัสอบภายในัห้รืิอ   
คณีะกริริมีการิติริวจัสอบแล้วแต่ิกริณี ีนัอกจัากนัี� ยงัสามีาริถริายงานั
ผู้่านัช่่องทางการิริ้องเริียนับนัเว็บไซต์ิของบริิษััทได้ที� https://www.
ttwplc.com/th/cg/whistle-blowing ซึ�งข้อมี้ลจัะถ้กส่งผู้่านัโดยติริง
ไป็ยังเลขานัุการิบริิษััท และ คณีะกริริมีการิติริวจัสอบ ห้รืิอสามีาริถ
ส่งอีเมีลมีาที� cg@ttwplc.com 

บริิษััทฯ มีีนัโยบายที�จัะให้้ความีคุ้มีคริองผู้้้แจ้ังเรืิ�องร้ิองเรีิยนัห้รืิอผู้้้แจ้ัง
เบาะแสและบุคคลที�เกี�ยวข้อง โดยจัะได้ริับการิคุ้มีคริองที�เห้มีาะสมี
เป็็นัธริริมีจัากบริิษััทฯ โดยจัะเก็บริักษัาข้อม้ีลเกี�ยวกับเริื�องที�          
ริ้องเริียนัเป็็นัความีลับ ไมี่เป็ิดเผู้ยติ่อผู้้้ไมี่เกี�ยวข้อง เว้นัแติ่ที�จัําเป็็นั
ติ้องเป็ิดเผู้ยติามีข้อกําห้นัดของกฎห้มีาย

ผลการดำำาเนินงานติามูเป้าหมูาย ปี 2564 ด้ำานการกำากับดูำแลกิจ้การ 

ผลลัพธ์ุ เป้าหมูาย

ยึดถือแนัวทางป็ฏิิบัติิติามีห้ลักการิกํากับด้แลกจิัการิที�ดีสําห้รัิบบริิษััทจัดทะเบียนั ป็ี 2560 (CG Code)

ยึดมีั�นัในัแนัวทางการิป็ฏิิบัติิติามีค้่มีือการิกํากับด้แลกิจัการิที�ดีและจัริริยาบริริณีในัการิดําเนัินัธุริกิจัของบริิษััทฯ  
ที�ได้จััดทําเป็น็ัลายลักษัณี์อักษัริ และได้เผู้ยแพริ่ให้้กริริมีการิ ผู้้้บริิห้าริและพนัักงานัยึดถือเป็็นัแนัวป็ฏิิบัติิ

ริะดับดีเลิศ ได้รัิบการิจััดอันัดับ CG Score ป็ริะจัําป็ี 2564 จัากโคริงการิสําริวจัการิกํากับด้แลกิจัการิบริิษััทจัดทะเบียนัไทย 
(Corporate Governance Report of Thai Listed Company : CGR) โดยการิป็ริะเมีินัของสมีาคมีส่งเสริิมี 
สถาบันักริริมีการิบริิษััทไทย

100 คะแนันัเติ็มี ได้รัิบผู้ลการิป็ริะเมีินั 100 คะแนันัเติ็มี จัากการิป็ริะเมีินัคุณีภาพการิจััดป็ริะชุ่มีสามีัญผู้้้ถือหุ้้นั ป็ริะจัําป็ี 2564 
โดยสมีาคมีส่งเสริมิีผู้้้ลงทุนัไทย



45รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

บรษิทัี่ฯ ติระหนักัและใหค้วามสำาคญั่ติอ่ีการบรหิารจดัการความเสี�ยง
ขอีงอีงค์กร ซ่�งได้ดำาเนัินัการบริหารความเสี�ยงอีงค์กรอีย่างติ่อีเน่ั�อีง
โดยถ้อีว่าการบริหารความเสี�ยงเป็ีนัอีงค์ปีระกอีบทีี่�สำาคัญ่ขอีง            
ที่์กกระบวนัการในัการดำาเนัินัธุ์์รกิจ  ด้วยสภาวการณ์์ทีี่�เปีลี�ยนัแปีลง
และมีความไม่แนั่นัอีนัจากหลายปีัจจัยทัี่�งปัีจจัยภายในัและปีัจจัย
ภายนัอีกทีี่�ส่งผลกระที่บต่ิอีอีงค์กรจง่เป็ีนัสิ�งที่ี�ท้ี่าที่ายสำาหรับการดำาเนิันั
ธุ์ร์กิจให้บรรลเ์ป้ีาหมาย ทีี่�ผ่านัมาเกดิวกิฤติการณ์์ทีี่�ไม่คาดคดิ รวมถง่
ภัยธุ์รรมชื้าติสิ่งผลกระที่บติ่อีความสามารถในัการดำาเนัินัธุ์์รกิจ และ
อีาจกอ่ีให้เกดิการหย์ดชื้ะงกัขอีงกระบวนัการผลิติทีี่�สำาคญั่ได ้บรษิทัี่ฯ
มีการบริหารความเสี�ยงในัการดำาเนัินัธุ์์รกิจเพ้�อีให้ความเสี�ยงระดับ
อีงค์กรในัท์ี่กความเสี�ยงและในัท์ี่กระดับสามารถบริหารจัดการ          
ความเสี�ยงให้ลดลง เพ้�อีให้ความเสี�ยงดงักล่าวอีย่่ในัระดบัที่ี�ยอีมรบัได้ 
ติลอีดจนัผลักดนััการดำาเนิันังานัติา่งๆ ใหส้ามารถบรรลผ์ลสำาเรจ็และ
วัดผลได้ติามที่ี�กำาหนัดไว้

การบริหารความเสีี�ยง 

นโยบายการดําเนินงาน

1.  เพ้�อีใหมั้�นัใจถง่การบรรลว์ตัิถป์ีระสงคเ์ชื้งิธุ์ร์กจิและความคาดหวงั
ขอีงผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสีย บริษัที่ฯ จะรักษาสมด์ลระหว่างระดับ
ความเสี�ยงและผลติอีบแที่นัจากโอีกาสในัการดำาเนิันัธุ์์รกิจ โดย
ให้มีความเสี�ยงอีย่่ในัระดับทีี่�บริษัที่ฯ ยอีมรับได้

2.  ผ่บ้ริหารและพนักังานัท์ี่กคนัจะต้ิอีงมีความติระหนักั และให้ความ
สำาคัญ่กับความเสี�ยงติ่างๆ ขอีงบริษัที่ฯ โดยเฉพาะความเสี�ยงที่ี�
อีย่่ภายในัหนั้าทีี่�ความรับผิดชื้อีบขอีงตินัเอีง

3.  ผ่้บริหารและพนัักงานัจะส่งเสริมให้เกิดวัฒนัธุ์รรมบริหาร        
ความเสี�ยงในับรษิทัี่ฯ เพ้�อีใหก้ารบรหิารความเสี�ยงมคีวามยั�งยน้ั
และเปี็นัส่วนัหนั่�งขอีงการปีฏิิบัติิงานัปีระจำาวันั

4. เหติ์การณ์์ทัี่�งหมดที่ี�อีาจส่งผลกระที่บในัเชื้ิงลบติ่อีการบรรล์
วัติถ์ปีระสงค์ขอีงบริษัที่ฯ จะติ้อีงได้รับการปีฏิิบัติิดังนั้�

 4.1 บง่ชื้ี�และปีระเมนิัระดบัความเสี�ยงทัี่�งที่างดา้นัโอีกาสที่ี�จะเกดิ
และผลกระที่บอีย่างที่ันัเหติ์การณ์์ 

 4.2 บรหิารจดัการความเสี�ยงให้อีย่่ในัระดับที่ี�บริษัที่ฯ ยอีมรับได้ 
โดยอีาศยักจิกรรมการควบคม์ต่ิางๆ เพ้�อีป้ีอีงกนััความสญ่่เสยี
ที่ี�อีาจเกิดข่�นัโดยพิจารณ์าถ่งติ้นัท์ี่นัและผลปีระโยชื้นั์ขอีง
การจัดที่ำาการควบค์มนัั�นั

 4.3 ติิดติามการบริหารความเสี�ยงขอีงบริษัที่ฯ อีย่างติ่อีเนั่�อีง 
เพ้�อีให้มั�นัใจได้ว่าความเสี�ยงขอีงบริษัที่ฯได้รับการจัดการ
อีย่างเหมาะสม

แนื้วทางการดำาเนิื้นื้งานื้

1.  คณ์ะเจา้หนัา้ทีี่�บรหิารความเสี�ยงมาจากท์ี่กหน่ัวยงานัทีี่�เกี�ยวข้อีง
ขอีงบรษัิที่ฯ ใหด้ำาเนันิักจิกรรมการควบคม์และจำากัดความเสี�ยง
ในัความรบัผดิชื้อีบให้อีย่่ในัเกณ์ฑ์ที์ี่�ยอีมรับไดอ้ียา่งเป็ีนัระบบและ
เปี็นัไปีติามนัโยบายการบริหารความเสี�ยง โดยครอีบคล์มความ
เสี�ยงทัี่�งหมดทีี่�อีาจส่งผลกระที่บต่ิอีการบรรล์วัติถ์ปีระสงค์ขอีง 
บริษัที่ฯ ซ่�งจะติ้อีงได้รับการบ่งชื้ี�และปีระเมินัระดับความเสี�ยงที่ั�ง
ด้านัโอีกาสและผลกระที่บอีย่างที่นััเหติก์ารณ์์รวมถ่งการติิดติาม
การบริหารความเสี�ยงอีย่างติ่อีเนั่�อีง

2.  ให้ข้อีเสนัอีแนัะติ่อีคณ์ะกรรมการบริหารความเสี�ยงและบรรษัที่
ภิบาลเกี�ยวกับความเหมาะสมและความเพียงพอีขอีงระบบการ
จดัการบรหิารความเสี�ยงขอีงบรษัิที่ฯ ติลอีดจนัการพฒันัาระบบ
การบริหารความเสี�ยงให้มีปีระสิที่ธุ์ิภาพยิ�งข่�นั

3.  รณ์รงค์อีย่างติ่อีเนั่�อีงให้พนัักงานัท์ี่กคนัขอีงบริษัที่ฯ เข้าใจและ
ติระหนัักถ่งความสำาคัญ่ขอีงการบริหารความเสี�ยง

4.  รายงานัผลการปีฏิิบัติิติามนัโยบายบริหารความเสี�ยงกิจการ        
การควบค์ม รวมถ่งข้อีเสนัอีแนัะต่ิอีคณ์ะกรรมการบริหาร        
ความเสี�ยงและบรรษัที่ภิบาลท์ี่กรอีบ 3 เด้อีนั และรายงานัต่ิอี
คณ์ะกรรมการบริษัที่

การบริหารความเสีี�ยง

ติลอีดระยะเวลาการดำาเนัินัธุ์์รกิจ บริษัที่ฯ ได้นัำากรอีบการบริหาร
ความเสี�ยงเข้ามาปีระย์กติ์ใชื้้ภายในัอีงค์กร โดยการนัำามาติรฐานั
สากล COSO ERM 2017 (COSO Enterprise Risk Management) 
เข้ามาใชื้้กำาหนัดแนัวที่างในัการบริหารจัดการ โดยมีวัติถ์ปีระสงค์
เพ้�อีปีอ้ีงกนััและลดผลกระที่บจากความเสี�ยงติา่งๆ ที่ี�อีาจที่ำาใหอ้ีงคก์ร
ไม่บรรล์วัติถ์ปีระสงค์ติามทีี่�ติั�งเปี้าหมายไว้ เพ้�อีสร้างความเช้ื้�อีมั�นั  
ให้กับผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสียว่า บริษัที่ฯ จะสามารถดำาเนัินัธุ์์รกิจภายใติ้
สภาวะแวดล้อีมที่ี�มีการเปีลี�ยนัแปีลงอีย่างติ่อีเนั่�อีงและรวดเร็วในั
ปัีจจบ์นัั โดยคณ์ะกรรมการบรษิทัี่ ผ่บ้รหิาร พนักังานั บรษิทัี่ย่อียและ
บริษัที่ร่วมท์ี่นัมสีว่นัรว่มในัการดำาเนิันังานัติามระบบการบริหารความ
เสี�ยงที่ี�เป็ีนัมาติรฐานั กระบวนัการวางแผนัย์ที่ธุ์ศาสติร์อีงค์กรควบค่่
กบัการดแ่ลสิ�งแวดล้อีมและรบัผดิชื้อีบติอ่ีสังคม โดยมคีณ์ะกรรมการ
บรหิารความเสี�ยงและบรรษทัี่ภบิาลกำากบัดแ่ลอียา่งติอ่ีเนั่�อีง เพ้�อีให้
บรรล์ผลติามเป้ีาหมายที่างธุ์์รกิจร่วมกันัติามโครงสร้างการบริหาร       
ความเสี�ยง

การบริหารความเส่�ยงแลัะความต่อเน้�องทางธุุรกิจ 
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โครงสีร้างการบริหารความเสีี�ยง

บริษัที่ฯ มีการแต่ิงติั�งคณ์ะเจ้าหนั้าทีี่�บริหารความเสี�ยงซ่�งมาจากท์ี่กฝ่่ายงานั โดยแต่ิละฝ่่ายงานัจะติ้อีงเสนัอีมาติรการในัการลดความเสี�ยง
ต่ิางๆ ทีี่�มีผลกระที่บต่ิอีผลการดำาเนิันังานั โดยกำาหนัดแผนังานัและรายงานัผลการดำาเนันิังานัการจดัการความเสี�ยงท์ี่กไติรมาสต่ิอีคณ์ะเจ้าหน้ัาทีี่�
บริหารความเสี�ยง (Risk Management Officer : RMO) และสร์ปีผลการจัดการความเสี�ยงติ่อีทีี่�ปีระช์ื้มคณ์ะเจ้าหนั้าทีี่�บริหารความเสี�ยง          
ที่์กไติรมาส เพ้�อีนัำาผลการจัดการความเสี�ยงดังกล่าวรายงานัติ่อีคณ์ะกรรมการบริหารความเสี�ยงและบรรษัที่ภิบาล (Risk Management and 
Corporate Governance Committee : RM&CGC) โดยคณ์ะกรรมการบริหารความเสี�ยงและบรรษัที่ภิบาลจะนัำาผลการจัดการความเสี�ยง
เสนัอีต่ิอีคณ์ะกรรมการบริษัที่เปี็นัรายไติรมาส และ/หร้อี กรณ์้ทีี่�มีการเปีลี�ยนัแปีลงในัด้านัการเม้อีง เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อีมที่ี�
เกี�ยวกับภัยธุ์รรมชื้าติมิีการเปีลี�ยนัแปีลงอีย่างรวดเร็ว 

บริษัที่ฯ จะติ้อีงมีการที่บที่วนัความเสี�ยงขอีงตินัเอีงอีย่่เสมอี เพ้�อีให้ทัี่นัต่ิอีเหติก์ารณ์์และเปี็นัปัีจจ์บันั หากบริษัที่ฯ มีการเติรียมตัิวอีย่่เสมอี
จะสามารถปีรับกลย์ที่ธุ์์หร้อีแผนัดำาเนิันัการในัเร้�อีงติ่างๆ ได้ที่ันัที่่วงที่ี หากบริษัที่ฯ มีการบริหารความเสี�ยงทีี่�ดีและที่ันัติ่อีเหติ์การณ์์ติ่างๆ      
การเกิดเหติ์การณ์์ใดๆ ทีี่�มีผลกระที่บต่ิอีอีงค์กรก็จะสามารถแก้ไขหร้อีลดความร์นัแรงขอีงผลกระที่บในัด้านัต่ิางๆ รวมถ่งการปีรับวิกฤติให้
เปี็นัโอีกาสขอีงบริษัที่ฯ ได้ด้วย 

บริษัที่ฯ ได้มีการกำาหนัดโครงสร้างการบริหารความเสี�ยงไว้ติามรายงานัปีระจำาปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้ัา 110 โดยมี                 
คณ์ะกรรมการบริหารความเสี�ยงและบรรษัที่ภิบาล ปีระกอีบด้วยกรรมการ จำานัวนั 5 คนั คณ์ะเจ้าหนั้าทีี่�บริหารความเสี�ยง มีกรรมการ           
ผ่้จัดการเป็ีนัปีระธุ์านั ที่ำาหน้ัาทีี่�กำาหนัดโครงสร้างและผ่้รับผิดชื้อีบพิจารณ์าและอีนั์มัติินัโยบาย กลย์ที่ธ์ุ์ กรอีบการบริหารความเสี�ยงและ 
แผนัการจัดการความเสี�ยง รวมถง่การที่บที่วนัความเสี�ยงและติดิติามความเสี�ยงทัี่�วทัี่�งอีงค์กร บรษิทัี่ฯ ได้กำาหนัดกระบวนัการบรหิารความเสี�ยง
ไว้ 5 ขั�นัติอีนั ดังนั้�

ในัปีี 2564 บริษัที่ฯ ได้ที่บที่วนัที่ะเบียนัความเสี�ยงอีงค์กรและปีรับปีร์งรายการความเสี�ยงที่ี�เกิดข่�นัจากสภาพแวดล้อีมที่ั�งภายในัและภายนัอีก
อีงค์กรให้เปี็นัปีัจจ์บันัเนั่�อีงจากเหติ์การณ์์ติ่างๆ มีการเปีลี�ยนัแปีลงติลอีดเวลา ในัปีี 2564 ปีระเที่ศไที่ยและที่ั�วโลกได้รับผลกระที่บจากการ
แพร่ระบาดจากโรคติดิเช้ื้�อีไวรสัโคโรน่ัา 2019 (COVID-19) บรษัิที่ฯ มมีาติรการเกี�ยวกบัการป้ีอีงกนััโรคระบาด COVID-19 และดำาเนันิัติาม
มาติรการเป็ีนัไปีติามทีี่�กฎหมายกำาหนัด เพ้�อีลดผลกระที่บต่ิอีกระบวนัการผลติิโดยมมีาติรการทีี่�เกี�ยวกบับ์คลากรทีี่�ปีฏิบิติัิงานั การสนับัสนัน์ังานั
ในัด้านัติ่างๆ โดยเพิ�มมาติรการปี้อีงกันัเร้�อีงดังกล่าวเพ้�อีใหบ้ริษทัี่ฯ ดำาเนัินัธุ์์รกิจได้ติามเปีา้หมายที่ี�กำาหนัดไว้ ซ่�งพนัักงานัจะต้ิอีงปีฏิิบัติิติาม
มาติรการป้ีอีงกนััทีี่�บริษทัี่ฯ กำาหนัดไว้อีย่างเคร่งครดั เพ้�อีลดความเสี�ยงที่ี�อีาจส่งผลกระที่บต่ิอีกระบวนัการผลิติและกระบวนัการจ่ายนัำ�าปีระปีา 
บรษิทัี่ฯ มนีัโยบายดำาเนัินัการผลิติติามคำาแนัะนัำาขอีงอีงค์การอีนัามัยโลก (WHO) เกี�ยวกับการฆ่่าเช้ื้�อีโรคในันัำ�าปีระปีา โดยได้ดำาเนัินัการ
บรหิารจัดการความเสี�ยงอีงค์กรติามกรอีบงานัการบริหารความเสี�ยงและกลย์ที่ธ์ุ์ต่ิางๆ เพ้�อีให้ความเสี�ยงแต่ิละปีระเด็นัสามารถลดระดับความเสี�ยง
จากความเสี�ยงส่งมากลงเปี็นัความเสี�ยงติำ�า เพ้�อีดำาเนิันัการให้ระดับความเสี�ยงลดลง อีย่่ในัเกณ์ฑ์์ที่ี�บริษัที่ฯ ยอีมรับได้ ซ่�งแบ่งความเสี�ยง      
ด้านัเศรษฐกิจอีอีกเปี็นั 3 ด้านั ได้แก่ ด้านักลย์ที่ธุ์์ ด้านัปีฏิบิัติิการ และด้านัการเงินั โดยการจัดที่ำาที่ะเบียนัความเสี�ยงที่ี�ปีระกอีบด้วยรายการ
ความเสี�ยงและมีมาติรการควบค์มความเสี�ยงด้านัการจัดการและและติิดติามผลการดำาเนัินัการจัดการความเสี�ยงติามแผนังานัที่ี�ได้จัดที่ำาไว้
อีย่างติ่อีเนั่�อีง โดยมีรายละเอีียดดังติ่อีไปีนั้�

ระบุความเส่ียง

ประเมินความเส่ียง

และโอกาส

กําหนดมาตรการ

จัดการ

รายงาน

และเฝาติดตาม

สรางความตระหนัก

และการส่ือสาร

1 3 5

2 4
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ประเด็นื้ความเสีี�ยง มาตรการลิดความเสีี�ยง

ความเส่�ยงด�านกลัยุทธ์ุ

 • ปีริมาณ์การจ่ายนัำ�าปีระปีาไม่เปี็นัไปีติาม
แผนัธุ์์รกิจขอีงบริษัที่ฯ

 • ให้การสนัับสนั์นัโครงการวางท่ี่อีเสริมแรงดันั และ/หร้อี ขยายเขติ เพ้�อีเพิ�มยอีดจ่าย 
นัำ�าปีระปีาขอีง กปีภ. ในัพ้�นัทีี่�ให้บริการติามสัญ่ญ่าฯ

 • ติิดติามความเคล้�อีนัไหวขอีงผ่้ผลิตินัำ�าปีระปีารายอี้�นั ทัี่�งภาครัฐและภาคเอีกชื้นัที่ี�อีาจ
ส่งผลกระที่บติ่อีปีริมาณ์การจ่ายนัำ�าปีระปีาขอีงบริษัที่ฯ ในัปีัจจ์บันัและในัอีนัาคติ

 • ติิดติามการบริหารจัดการนัำ�าส่ญ่เสียในัพ้�นัทีี่�ให้บริการขอีงบริษทัี่ฯ
 • ติิดติามและวิเคราะห์ความผิดปีกติิขอีงปีริมาณ์การจ่ายนัำ�าปีระปีาขอีงบริษัที่ฯ
 • บริหารจัดการในัการด่แลเคร้�อีงจักร อี์ปีกรณ์์หลัก และระบบไฟฟ้า พรอ้ีมที่ั�งกำาหนัด
แนัวที่างแก้ไขและปี้อีงกันั

ความเส่�ยงด�านปัฏิิบัติการ

 • การเปีลี�ยนัแปีลงขอีงค์ณ์ภาพนัำ�าดิบ  • กำาหนัดแผนังานัการเฝ่้าระวังและติรวจติิดติามอีย่างเหมาะสม ที่ั�งการส์่มเก็บติัวอีย่าง
นัำ�า เพ้�อีนัำามาวิเคราะห์และปีระสานังานัแลกเปีลี�ยนัข้อีม่ลจากหน่ัวยงานัที่ี�เกี�ยวข้อีง  
ได้แก่ การปีระปีานัครหลวง สำานัักงานัสิ�งแวดล้อีมภาคที่ี� 5 และกรมชื้ลปีระที่านั 
เปี็นัต้ินั

ความเส่�ยงด�านการเงิน

 • การเพิ�มธุ์์รกิจใหม่ด้านันัำ�า พลังงานั  
และสิ�งแวดล้อีม

 • การติิดติามข้อีม่ลข่าวสารและความเคล้�อีนัไหวในัธุ์์รกิจที่ี�เกี�ยวเนั้�อีงกับบริษทัี่ฯ ที่ั�ง
ภายในัปีระเที่ศและติ่างปีระเที่ศ รวมถง่กฎหมายขอีงภาครัฐที่ี�มีการเปีลี�ยนัแปีลง

 • ดำาเนิันัการศ่กษาและพัฒนัาโครงการลงที่์นัในัธุ์์รกิจสาธุ์ารณ์่ปีโภค ติามนัโยบาย 
และแผนัการลงที่์นัขอีงภาครัฐและแสวงหาพันัธุ์มิติร

นัอีกจากน้ั� บรษิทัี่ฯ มกีารควบคม์และติดิติามสถานัการณ์์ความเสี�ยงด้านัสงัคมและสิ�งแวดล้อีมในัระดบัฝ่่ายงานั รวมถง่ความเสี�ยงที่ี�เกดิข่�นัใหม่ 
(Emerging Risk) โดยกำาหนัดมาติรการลดความเสี�ยงไว้ดังนั้� 

ความเสีี��ยงด้านื้เศรษฐกิจ 

ความเสีี�ยงด้านื้สัีงคมแลิะสิี�งแวดล้ิอม

ประเด็นื้ความเสีี�ยง มาตรการลิดความเสีี�ยง

ความเส่�ยงด�านบุคลัากร

 • การบริหารที่รัพยากรบ์คคลให้รอีงรับ 
การขยายธุ์์รกิจขอีงบริษัที่ฯ

 • ความเสี�ยงจากการละเมิดสทิี่ธุ์ิมนั์ษยชื้นั

 • จัดที่ำาแผนัพัฒนัาความร่้และค่าติอีบแที่นัสำาหรับพนัักงานัทีี่�มีศักยภาพส่ง  
(Hign Potential) ให้มีความแติกติ่างจากพนัักงานัที่ั�วไปี 

 • ปีฏิิบัติิติามกฎหมายความปีลอีดภัย อีาชื้ีวอีนัามัย และสภาพแวดล้อีมในัการที่ำางานั
แก่พนัักงานัและผ่้รับเหมา 

 • จัดที่ำานัโยบายค์้มครอีงข้อีม่ลส่วนับ์คคล และนัำามาเป็ีนัแนัวที่างการปีฏิิบัติิงานัขอีง
พนัักงานัภายในัอีงค์กรและผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสีย

 • ปีระเมนิัด้านั ESG กับค่่ค้ารายสำาคัญ่ 
 • มีการส้�อีสารไปียังล่กค้าและชื้์มชื้นัก่อีนัปิีดซ่อีมบำาร์งและเริ�มกลับมาดำาเนิันัการ 
 • มีกลไกรับเร้�อีงร้อีงเรียนัจากล่กค้าและรับปีระกนััความเสียหายจากการดำาเนัินังานั 
ขอีงบริษัที่ฯ

ความเส่�ยงด�านชุมชน

 • การร้อีงเรียนัจากชื้์มชื้นัจากผลกระที่บที่ี� 
ได้รับจากการดำาเนัินัธุ์์รกิจขอีงบริษัที่ฯ

 • ลงพ้�นัที่ี�รับฟังปีัญ่หาและความติ้อีงการขอีงชื้์มชื้นั 
 • จัดที่ำาโครงการด้านัความรับผิดชื้อีบติ่อีสังคมร่วมกับชื้์มชื้นั
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ความเสีี�ยงที�เกิดข้�นื้ใหม่

ประเด็นื้ความเสีี�ยง มาตรการลิดความเสีี�ยง

ความเส่�ยงจากการเปัล่ั�ยนแปัลังสภาพื้ภ้มิอากาศ

 • ปัีญ่หาจากการเกิดอี์ที่กภัยหร้อีภัยแล้งในั
พ้�นัที่ี�ให้บริการ ส่งผลกระที่บติ่อีปีริมาณ์
การผลิติและจำาหนั่ายนัำ�าปีระปีาติำ�ากว่า 
เปี้าหมายทีี่�กำาหนัด

 • ปัีญ่หานัำ�าเค็มร์กลำ�านัำ�าจ้ดมีช่ื้วงระยะเวลา 
ทีี่�ยาวนัานัข่�นั

 • ติิดติามข่าวสารและปีระสานังานักับหนั่วยงานัทีี่�เกี�ยวข้อีงอีย่างใกล้ชื้ิด อีาที่ิเชื้่นั  
กรมที่รัพยากรนัำ�า กรมชื้ลปีระที่านั สำานักังานัสิ�งแวดล้อีม ภาคทีี่� 5 การปีระปีานัครหลวง 
การปีระปีาส่วนัภ่มิภาค และหนั่วยงานัสิ�งแวดล้อีมในัพ้�นัที่ี� เปี็นัติ้นั

 • เฝ้่าระวังระดบันัำ�าในัแม่นัำ�าท่ี่าจนีั และแม่นัำ�าเจ้าพระยา
 • ติามแผนัปีฏิิบัติิการรับเหติ์กรณ์ีนัำ�าท่ี่วม/ภัยแล้ง

ความเส่�ยงจากการเปัล่ั�ยนแปัลังข�อกฎหมายท่�เก่�ยวข�อง

 • พระราชื้บัญ่ญ่ัติิที่รัพยากรนัำ�าทีี่�มีการจัดเก็บ
ค่านัำ�าดิบขอีงกรมที่รัพยากรนัำ�า ส่งผลให้
ติ้นัที่์นัในัการผลิตินัำ�าปีระปีาเพิ�มส่งข่�นั

 • ติิดติามการอีอีกกฎหมายรอีง ขอีงพระราชื้บัญ่ญ่ัติิที่รัพยากรนัำ�า (พ.ร.บ.) ในัปีระเด็นัทีี่�
มีความเกี�ยวข้อีง หร้อีส่งผลกระที่บติ่อีการดำาเนัินัธุ์์รกิจขอีงบริษัที่ฯ 

 • จัดที่ำาแผนับริหารจัดการติ้นัที่์นัการดำาเนิันัธุ์์รกิจขอีงบริษัที่ฯ ในัอีนัาคติ

ความเส่�ยงจากเช่�อโรคท่�เกิดข้�นใหม่

 • สถานัการณ์์การแพร่ระบาดขอีงเชื้้�อีไวรัส
โคโรนัา 2019 (COVID-19) เป็ีนัเชื้้�อีโรค 
ทีี่�เกิดข่�นัใหม่ และมีการกลายพันัธุ์์์อีย่าง 
ติ่อีเนั่�อีง ซ่�งส่งผลติ่อีพฤติิกรรมในัดำาเนัินั
ชื้ีวิติขอีงมนั์ษย์ รวมถ่งส่งผลกระที่บติ่อี
ปีริมาณ์การใชื้้สินัค้าและบริการ

 • ปีระกาศใชื้้แผนัการดำาเนัินัธุ์์รกิจอีย่างติ่อีเนั้�อีง (BCP) เร้�อีง “มาติรการปี้อีงกันัการติิด
เชื้้�อีไวรัส COVID-19” เพ้�อีนัำามาใชื้้ในัการปีฏิิบัติิงานั 

 • ปีฏิิบัติิติามมาติรการปี้อีงกันัการแพร่ระบาดขอีง COVID-19 อีย่างเคร่งครัด
 • จัดสรรงบปีระมาณ์และที่รัพยากรทีี่�จำาเปี็นัในัการปี้อีงกันัการแพร่ระบาดขอีง 
COVID-19 แก่พนัักงานัและผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสีย

 • ดำาเนิันัการจัดหาวัคซนีัปี้อีงกันั COVID-19 ให้กับพนัักงานั เพ้�อีสร้างภ่มิค์้มกนัั  
ลดการแพร่ระบาด และลดความร์นัแรงขอีงอีาการ

 • ดำาเนิันัการติรวจคัดกรอีงหาเชื้้�อี COVID-19 ในัเบ้�อีงติ้นัให้กับพนัักงานั โดยใชื้้ 
ชื้์ดติรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อีนัเข้าปีฏิบิัติิงานัที่ก์สัปีดาห์

 • ส้�อีสารและปีระชื้าสัมพันัธุ์์ข้อีม่ลการป้ีอีงกันัการแพร่ระบาดขอีง COVID-19 แก ่
ผ่้เกี�ยวข้อีงอีย่างติ่อีเนั่�อีง

 • ปีฏิิบัติิติามคำาสั�งหร้อีคำาแนัะนัำาขอีงหนั่วยงานัภาครัฐอีย่างเคร่งครัด
 • ปีฏิิบัติิติามคำาแนัะนัำาขอีงอีงค์การอีนัามัยโลกเกี�ยวกับการฆ่่าเชื้้�อีโรคในันัำ�าปีระปีา
 • จัดตัิ�งโรงพยาบาลสนัามสำาหรับแยกกักติัวผ่้ติิดเชื้้�อี COVID-19 ในัสถานัปีระกอีบการ 
(Factory Accommodation Isolation) ติามคำาสั�งขอีงผ่ว่้าราชื้การจงัหวดัสมท์ี่รสาคร

ประเด็นื้ความเสีี�ยง มาตรการลิดความเสีี�ยง

ความเส่�ยงด�านสิ�งแวดลั�อม

 • นัำ�าดิบในัแม่นัำ�าที่่าจีนัและแม่นัำ�าเจ้าพระยามี
ค์ณ์ภาพติำ�าและปีริมาณ์ไม่เพียงพอี 

 • คลอีรีนัรั�วไหลในัขั�นัติอีนัการขนัส่งหร้อี 
การจ่ายคลอีรีนั ส่งผลให้ผ่้ปีฏิิบัติิงานัและ
ช์ื้มชื้นัใกล้เคยีงได้รบัอีนััติรายจากการสด่ดม 

 • ขอีงเสีย (ติะกอีนั) จากกระบวนัการผลิติ 
นัำ�าปีระปีาส่งผลกระที่บติ่อีชื้์มชื้นัและ 
สิ�งแวดล้อีม

 • ปีกปี้อีงด่แลและเฝ่้าระวังแหล่งนัำ�าดิบร่วมกับหนั่วยงานัภาครัฐและเอีกชื้นัที่ี�เกี�ยวข้อีง 
 • การนัำานัำ�าเหล้อีที่ิ�งเข้าส่่กระบวนัการผลิตินัำ�าปีระปีาใหม่
 • จัดที่ำาโครงการฟ้�นัฟ่ค์ณ์ภาพนัำ�าคลอีงบางซ้�อีและคลอีงสาขา เพ้�อีอีนัร์ักษ์แมน่ัำ�าที่่าจนีั
 • ควบค์มการขนัส่งและจ่ายคลอีรีนัติามมาติรการความปีลอีดภัยและกฎหมายที่ี� 
กำาหนัด 

 • กำาจัดขอีงเสียติามข้อีกำาหนัดขอีงกรมโรงงานัอี์ติสาหกรรม 
 • นัำาผลิติภณั์ฑ์์ทีี่�ได้จากการวิจัยขอีงเสีย (ติะกอีนั) มาใชื้้ปีระโยชื้นั์ที่างด้านัสังคม
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การส้ี�อสีารระบบการบริหารจัดการความเสีี�ยง

บริษัที่ฯ มีการส้�อีสารความเข้าใจเกี�ยวกับระบบการบริหารจัดการ
ความเสี�ยงแก่พนัักงานัท์ี่กคนัอีย่างสมำ�าเสมอี ติั�งแติ่การปีฐมนัิเที่ศ
พนัักงานัใหม่ การส้�อีสารผ่านัที่างอีีเมล การปีระช์ื้มพนัักงานัและ           
ผ่บ้ริหาร ติลอีดจนัการกำาหนัดใหค้วามเสี�ยงเปีน็ัหนั่�งในัปีระเดน็ัทีี่�ท์ี่ก
หนั่วยงานัติ้อีงพิจารณ์าระหว่างการวางแผนังานัปีระจำาปีี เพ้�อีให้
มั�นัใจว่าพนัักงานัท์ี่กระดับได้รับข้อีม่ลการบริหารจัดการความเสี�ยง
อีย่างที่ั�วถ่ง

การอบรมให้ความร้้

บริษัที่ฯ ดำาเนัินัการจัดอีบรมภายในัให้กับพนัักงานัในัท์ี่กระดับชัื้�นั
ติามความเหมาะสมและมีความสอีดคล้อีงกับสถานัการณ์์ปีัจจ์บันั 
โดยบริษัที่ฯ มีการจัดสรรงบปีระมาณ์สำาหรับหลักส่ติรการฝ่ึกอีบรม
เร้�อีงการบริหารความเสี�ยงอีย่่ในัแผนังานัปีระจำาปีี และมีการส่ง
พนัักงานัไปีอีบรมภายนัอีกเพ้�อีเป็ีนัการพัฒนัาศักยภาพพนัักงานั
อีย่างติ่อีเนั่�อีง

สำาหรับ ปีี 2564 บริษัที่ฯ ได้มีการอีบรมที่างด้านัความเสี�ยงให้กับ      
ผ่้บริหารและพนัักงานั เพ้�อีเสริมสร้างความร่้ความเข้าใจในัการ
บริหารความเสี�ยงขอีงอีงค์กร โดยมีหลักส่ติรอีบรมดังนั้�

1. หลักส่ติร ความร่้เบ้�อีงต้ินันัโยบายบริหารความเสี�ยงสำาหรับ
พนัักงานัใหม่

2.  หลกัสต่ิร การบรหิารความเสี�ยงจากการแพร่ระบาดขอีง COVID-19 

การสีร้างวัฒนื้ธุรรมองค์กร

บริษัที่ฯ ปีล่กฝ่ังให้พนัักงานัคำานั่งถ่งความเสี�ยงในัท์ี่กๆ กิจกรรมทีี่�
ดำาเนันิัการ โดยใหม้คีวามติระหนักัอีย่เ่สมอีวา่งานัที่ี�ตินัเอีงรบัผดิชื้อีบ
มีความเสี�ยงอีย่างไร และมีวิธีุ์การลดความเสี�ยงได้อีย่างไรบ้าง เพ้�อี
สร้างความมั�นัใจว่าการดำาเนิันัธุ์ร์กจิขอีงบรษัิที่ฯ มกีารเติบิโติอีย่างยั�งยน้ั
บนัพ้�นัฐานัขอีงการบริหารจัดการความเสี�ยงอีย่างมีปีระสิที่ธุ์ิภาพ 
บรษิทัี่ฯ จง่ม่์งส่งเสรมิวัฒนัธุ์รรมอีงค์กรด้านัการจดัการความเสี�ยงโดยมี
แนัวที่างเกี�ยวกับการกำากับด่แลความเสี�ยง โครงสร้างการบริหาร
ความเสี�ยง การส้�อีสารด้านัความเสี�ยง และการเผยแพร่ความร่้ด้านั
การบริหารความเสี�ยงแก่พนักังานัท์ี่กระดับอีย่างเหมาะสมและต่ิอีเน่ั�อีง

การรายงานื้ข้อม้ลิความเสีี�ยงต่อ
คณะกรรมการบริษัท

คณ์ะกรรมการบรษัิที่ ได้จดัให้มนีัโยบายการบริหารความเสี�ยง (Risk 
Management Policy) โดยการพัฒนัาและที่บที่วนัระบบการบรหิาร
ความเสี�ยงขอีงบรษิทัี่ฯ ให้มปีีระสทิี่ธิุ์ภาพอียา่งติอ่ีเน่ั�อีง รวมถง่กำากับ
ด่แลให้เกิดความร่วมม้อีในัการบริหารความเสี�ยงแก่พนัักงานั          
ที่์กระดับขอีงบริษัที่ฯ

ในัการปีระช์ื้มคณ์ะกรรมการบริษัที่มกีารรายงานัการปีระเมินัผลและ
การติดิติามกระบวนัการบรหิารความเสี�ยง โดยคณ์ะกรรมการบรหิาร
ความเสี�ยงและบรรษัที่ภิบาลซ่�งจัดให้มีการปีระชื้์มท์ี่กไติรมาสก่อีนั         
การปีระช์ื้มคณ์ะกรรมการบริษัที่ และนัำาเสนัอีรายงานัการบริหาร
ความเสี�ยงติ่อีคณ์ะกรรมการบริษัที่

ในัปีี 2564 บริษัที่ฯ ได้จัดปีระชื้์มคณ์ะเจ้าหนั้าที่ี�บริหารความเสี�ยง 
จำานัวนั 4 ครั�ง เพ้�อีรายงานัผลการดำาเนัินังานัด้านัการบริหารความ
เสี�ยงติ่อีคณ์ะกรรมการบริหารความเสี�ยงและบรรษัที่ภิบาล เพ้�อี        
นัำาเสนัอีติ่อีที่ี�ปีระชื้์มคณ์ะกรรมการบริษัที่รับที่ราบติ่อีไปี

ความต่อเน้ื้�องทางธุุรกิจ

บริษัที่ฯ ติระหนัักถง่ความสำาคัญ่ขอีงการดำาเนัินัธุ์์รกิจอีย่างติ่อีเนั่�อีง 
เพ้�อีไม่ให้ส่งผลกระที่บติ่อีอีงค์กรและผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสีย บริษัที่ฯ จง่
มีนัโยบายจัดการกับความเสี�ยง โดยการจัดที่ำาแผนัความติ่อีเนั่�อีง 
ที่างธุ์์รกิจ เพ้�อีให้มั�นัใจว่าเม้�อีเกิดเหติก์ารณ์์ไม่คาดคิด บริษัที่ฯ จะ
สามารถฟ้�นัคน้ัธุ์ร์กจิได้อีย่างรวดเรว็ รวมถง่ลดผลกระที่บต่ิางๆ ที่ี�เกดิข่�นั
ให้นั้อียทีี่�ส์ด

บริษัที่ฯ ได้จัดที่ำาค่่ม้อีการปีฏิิบัติิงานัชื้้�อี “การจัดการเหติ์การณ์์ 
(Incident Management Manual)” โดยมีวัติถ์ปีระสงค์เพ้�อีให้การ
ปีฏิิบัติิงานักลับค้นัส่่สภาวะปีกติิอีย่างมีปีระสิที่ธุ์ิภาพ โดยอีย่่ภายใติ้
การควบคม์และความรบัผดิชื้อีบติามโครงสรา้งการจดัการเหติก์ารณ์์
ด้วยกระบวนัการที่ี�รวดเรว็เหมาะสมติามสถานัการณ์์โดยแบ่งความรน์ัแรง
อีอีกเป็ีนั 4 ระดับ ดังนั้� 

เหตุการณว�กฤต 

เหตุการณฉุกเฉินรุนแรง

เหตุการณเพ่ือทราบ

เหตุการณผิดปกติเบ้ืองตน

4

2

3

1
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ค่่ม้อีการปีฏิบิตัิงิานัฉบบัน้ั�กล่าวถง่รายละเอีียดเกี�ยวกบัแนัวที่างการปีฏิบิตัิ ิและการควบคม์สถานัการณ์์สำาหรบัเหติก์ารณ์์ต่ิางๆ โดยจะแสดงลำาดบั

ขั�นัติอีนัต่ิางๆ ที่ี�พนัักงานัต้ิอีงปีฏิิบัติิเม้�อีเกิดเหติ์การณ์์ข่�นั ซ่�งค่่ม้อีฉบับนั้�ม์่งเนั้นัวิธุ์ีปีฏิิบัติิเพ้�อีไม่ให้มีผ่้เสียชื้ีวิติ ปี้อีงกันัความเสียหายระงับ

และควบค์มสถานัการณ์์โดยรวม ในัปีี 2564 การแพร่ระบาดจากเชื้้�อี COVID-19 ยังมีความร์นัแรงและกลายพันัธุ์์์อีย่างต่ิอีเน่ั�อีง บริษัที่ฯ        

ได้รับผลกระที่บจากเหติ์การณ์์ที่ี�เกิดข่�นั แติ่การดำาเนัินัธุ์ร์กิจยังสามารถดำาเนัินัการได้เปี็นัปีกติิไม่ส่งผลกระที่บติ่อีผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสีย

บรษิทัี่ฯ ได้ที่ำาการวิเคราะหค์วามเสี�ยงจากกิจกรรมหลกัขอีงกระบวนัการผลิตินัำ�าปีระปีาทีี่�อีาจจะสง่ผลกระที่บติอ่ีอีงคก์รและผ่ม้สีว่นัได้สว่นัเสีย

ติามติารางดังนั้�

ความเสีี�ยงจากกิจกรรมหลัิกของกระบวนื้การผลิิตนื้ำ�าประปา

กิจกรรมหลัิก ประเด็นื้ความเสีี�ยง มาตรการลิดความเสีี�ยง

การส่บนั�ำาดิบ  • ความรอ้ีนัจากแสงแดด การพลัด

ติกนัำ�า และอัีนัติรายจากเคร้�อีงจกัร

และอี์ปีกรณ์์ 

 • เคร้�อีงจกัรชื้ำารด์เสยีหาย  

และท่ี่อีแติก ที่่อีรั�ว

 • การใชื้้ไฟฟ้า นัำ�ามันัหล่อีล้�นั  

และเสียงจากเคร้�อีงจักร

 • อีบรมให้ความร้่และสวมใส่อ์ีปีกรณ์์

ปี้อีงกันัส่วนับ์คคล (Personal 

Protective Equipment : PPE) 

 • ติรวจสอีบและที่ำาการบำาร์งรักษา

เชื้ิงปี้อีงกันั (Preventive 

Maintenance : PM) ติามแผนัทีี่�

กำาหนัด

 • ติิดติั�งการ์ดป้ีอีงกันัเสียง

การกวนัเร็ว  • สัมผัสสารเคมี ความร้อีนัจาก

แสงแดด การพลัดติกนัำ�าและบาด

เจ็บจากการขนัย้ายบรรจ์ภัณ์ฑ์์ 

 • สารเคมีหกรั�วไหลปีนัเปี้�อีนันัำ�า 

และเคร้�อีงจักรชื้ำาร์ดเสียหาย 

 • การใชื้้ไฟฟ้าและสารเคมีส่งผล 

กระที่บติ่อีสิ�งแวดล้อีม

 • อีบรมให้ความร้่และสวมใส่อ์ีปีกรณ์์

ปี้อีงกันัส่วนับ์คคล (Personal 

Protective Equipment : PPE) 

 • ติรวจสอีบและที่ำาการบำาร์งรักษา

เชื้ิงปี้อีงกันั (Preventive 

Maintenance : PM) ติามแผนัทีี่�

กำาหนัด

การติกติะกอีนั  • ความรอ้ีนัจากแสงแดด การพลัด

ติกนัำ�า และบาดเจ็บจากเชื้้อีกหร้อี

สลิง 

 • เคร้�อีงจักรชื้ำาร์ดเสียหาย 

 • ติะกอีนัเหลวส่งผลกระที่บติ่อี 

สิ�งแวดล้อีม

 • อีบรมให้ความร้่และสวมใส่อ์ีปีกรณ์์

ปี้อีงกันัส่วนับ์คคล (Personal 

Protective Equipment : PPE) 

 • ติรวจสอีบและที่ำาการบำาร์งรักษา

เชื้ิงปี้อีงกันั (Preventive 

Maintenance : PM) ติามแผนัทีี่�

กำาหนัด

 • จัดที่ำาค่่ม้อีการดำาเนัินัการกับ 

สิ�งปีฏิกิ่ลหร้อีวัสด์ที่ี�ไม่ใชื้้แล้ว
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กิจกรรมหลัิก ประเด็นื้ความเสีี�ยง มาตรการลิดความเสีี�ยง

การกรอีง  • ความรอ้ีนัจากแสงแดด การพลัด

ติกนัำ�า และบาดเจ็บจากปีระติ่นัำ�า

หนั้บหร้อีกดที่ับ 

 • เคร้�อีงจักรชื้ำาร์ดเสียหาย และวัสด์

กรอีง และที่รายกรอีงเสียหาย 

 • เสียงจากปีระติ่นัำ�าเปีิด ปิีด

 • อีบรมให้ความร้่และสวมใส่อ์ีปีกรณ์์

ปี้อีงกันัส่วนับ์คคล (Personal 

Protective Equipment : PPE) 

 • ติรวจสอีบและที่ำาการบำาร์งรักษา

เชื้ิงปี้อีงกันั (Preventive 

Maintenance : PM) ติามแผนัที่ี�

กำาหนัด

การเติิมคลอีรนีั  • สัมผัสสารเคมี บาดเจ็บจาก

เคร้�อีงจักร หร้อีอี์ปีกรณ์์และ 

บาดเจบ็จากการขนัย้ายบรรจภั์ณ์ฑ์์ 

 • อี์ปีกรณ์์ระบบจ่ายคลอีรนีัชื้ำาร์ด

เสียหาย 

 • ก๊าซที่ี�เกิดจากคลอีรีนั

 • อีบรมให้ความร้่และสวมใส่อ์ีปีกรณ์์

ปี้อีงกันัส่วนับ์คคล (Personal 

Protective Equipment : PPE) 

 • ติรวจสอีบและที่ำาการบำาร์งรักษา

เชื้ิงปี้อีงกันั (Preventive 

Maintenance : PM) ติามแผนัที่ี�

กำาหนัด

 • สวมใส่อี์ปีกรณ์์ชื้่วยหายใจ (Self 

Contained Breathing Apparatus 

: SCBA)

 • ติิดติั�ง Chlorine Scrubber 

การจัดการขอีงเสีย  • การจดัการขอีงเสยี และรถบรรท์ี่ก

เฉ้�ยวชื้นั 

 • เคร้�อีงรีดติะกอีนัชื้ำาร์ด 

 • การใช้ื้ไฟฟ้า สารเคมีในัการกำาจดั

ติะกอีนั และนัำ�ามนััจากรถบรรท์ี่ก

 • ติรวจสอีบและที่ำาการบำาร์งรักษา

เชื้ิงปี้อีงกันั (Preventive 

Maintenance : PM) ติามแผนัที่ี�

กำาหนัด

 • จัดที่ำาค่่ม้อีการดำาเนัินัการกับ 

สิ�งปีฏิิก่ลหร้อีวัสด์ทีี่�ไม่ใชื้้แล้ว

การส่บส่งและ 

การส่บจ่าย

 • ผลกระที่บจากเสียงดัง และ 

บาดเจ็บจากเคร้�อีงจักร 

 • ปัี�มส่บส่ง สบ่จ่ายนัำ�าชื้ำารด์เสยีหาย 

ท่ี่อีแติก และที่่อีรั�ว 

 • การใชื้้ไฟฟ้าจากเคร้�อีงจักร 

 • อีบรมให้ความร้่และสวมใส่อ์ีปีกรณ์์

ปี้อีงกันัส่วนับ์คคล (Personal 

Protective Equipment : PPE) 

 • ติรวจสอีบและที่ำาการบำาร์งรักษา

เชื้ิงปี้อีงกันั (Preventive 

Maintenance : PM) ติามแผนัที่ี�

กำาหนัด
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บริษัที่ฯ ได้พิจารณ์าให้ “การบริหารจัดการภาวะวิกฤติจากสถานัการณ์์ COVID-19” เป็ีนัปีระเด็นัความยั�งย้นัขอีงบริษัที่ฯ ติ่อีเนั่�อีงเปี็นัปีีที่ี� 2 
สบ้เนั่�่อีงจากการแพร่ระบาดขอีงเชื้้�อีไวรัสโคโรนัา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี�คลาย แม้บริษัที่ฯ จะได้รับผลกระที่บจากสถานัการณ์์ทีี่�เกิดข่�นั
แติก่ารดำาเนันิัธ์ุ์รกิจยังสามารถดำาเนันิัการได้เปีน็ัปีกติไิม่สง่ผลกระที่บติอ่ีผ่มี้สว่นัได้สว่นัเสีย บรษิทัี่ฯ ได้จดัที่ำามาติรการป้ีอีงกนััการแพร่ระบาด
ขอีง COVID-19 ภายในัอีงคก์รอีย่างเขม้แข็ง การจัดสรรงบปีระมาณ์และอ์ีปีกรณ์ป้์ีอีงกันั รวมถง่การแยกกักตัิวขอีงผ่ต้ิดิเช้ื้�อีในัสถานัทีี่�ที่ำางานั
(Factory Accommodation Isolation) นัอีกจากน้ั� บรษิทัี่ฯ ยงัมส่ีวนัร่วมในัการป้ีอีงกนััการแพร่ระบาดขอีง COVID-19 แก่ผ่ม้ส่ีวนัได้ส่วนัเสยี 
หน่ัวยงานัภาครัฐ และสถานัพยาบาลที่ี�ได้รับผลกระที่บจากสถานัการณ์์ดังกล่าว เพ้�อีเปี็นัการปี้อีงกันัและควบค์มการแพร่ระบาดขอีง 
COVID-19 อีย่างมีปีระสิที่ธุ์ิภาพและเปี็นัการชื้่วยเหล้อีแบ่งปีันัแก่สังคมในัภาวะวิกฤติ

การบริหารจัดการการแพร่ระบาดของ 
COVID-19

บริษัที่ฯ ได้มีการปีระช์ื้มหาร้อีคณ์ะผ่้บริหารเปี็นัลำาดับแรก เพ้�อี

กำาหนัดมาติรการปี้อีงกันัการแพร่ระบาดขอีง COVID-19 เพ้�อีให้

สอีดคลอ้ีงกบันัโยบายขอีงรฐับาล และไดม้กีารส้�อีสารไปียงัพนัักงานั

เพ้�อีรบัที่ราบมาติรการในัการปีอ้ีงกนััการแพรร่ะบาดขอีง COVID-19   

และเป็ีนัการป้ีอีงกันัการแพร่ระบาดมายังบ์คลากรและส่งผลกระที่บ

ติ่อีการดำาเนัินัธุ์์รกิจขอีงบริษัที่ฯ 

1. ตอบสนองต่อเหตุการณ์ัท่�เกิดข้�นอย่างฉับพื้ลััน

 • ขอีความร่วมมอ้ีพนัักงานัไม่ให้เดนิัที่างไปีในัพ้�นัที่ี�เสี�ยง และงดเดนิั
ที่างชื้่วงวันัหย์ดยาว

 • คัดกรอีงบ์คคลทีี่�ผ่านัเข้าอีอีกสถานัที่ี�ปีฏิิบัติิงานั
 • จัดเติรียมงบปีระมาณ์
 • จัดเติรียมอี์ปีกรณ์์ในัการปี้อีงกันัการแพร่ระบาดขอีง COVID-19 
แจกจ่ายแก่พนัักงานั 

 • พ่นัฆ่่าเชื้้�อีสถานัทีี่�ปีฏิิบัติิงานัอีย่างติ่อีเนั้�อีง

คณะกรรมการบริษัท
ให�คำาปรึกษัา

ชี�แน้ำะ

ส่ร�างความตระหนั้ำก 

ส่่�อ็ส่าร

กำาหน้ำดมาตรการ

ประเมิน้ำส่ถาน้ำการณ์์

จััดทำาแผู้น้ำงาน้ำ

บริหารจััดการ

กำากับด้แลิ
คณะกรรมการบริหารความเสีี�ยง

แลิะบรรษัทภิูบาลิ

คณะเจ้าหน้ื้าที�บริหารความเสีี�ยง

ฝ่ึายบริหาร

การบริหารจัดการภาวะวิกฤตจาก
สถืานการณ์ั COVID-19

บทบาทของคณะกรรมการบริษัท 

การบริหารจัดการภาวะวิกฤติจากสถานัการณ์์ COVID-19 ภายในั
อีงคก์ร เริ�มต้ินัจากผ่บ้รหิารรว่มกนััปีระเมนิัสถานัการณ์ค์วามเสี�ยงที่ี�
อีาจเกิดข่�นัจากสถานัการณ์์ COVID-19 เพ้�อีจัดที่ำาแผนัการดำาเนัินั
ธุ์์รกิจอีย่างติ่อีเนั่�อีง (Business Continuity Plan : BCP) ในั
สถานัการณ์์การแพร่ระบาดขอีง COVID-19 เพ้�อีใหธุ้์ร์กจิดำาเนันิัการ
ได้อีย่างต่ิอีเน่ั�อีง โดยมีการปีระช์ื้มหาร้อีกันัในัคณ์ะเจ้าหน้ัาทีี่�บริหาร
ความเสี�ยง เพ้�อีที่ำาการสรป์ีและรายงานัสถานัการณ์ต์ิอ่ีคณ์ะกรรมการ
บริหารความเสี�ยงและบรรษัที่ภิบาล และนัำาเสนัอีติ่อีคณ์ะกรรมการ
บริษัที่ให้ข้อีเสนัอีแนัะปีรับปีร์งแผนัการดำาเนัินังานัให้เหมาะสมติาม
สถานัการณ์์ที่ี�เปีลี�ยนัแปีลง  
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2.  แผู้นบริหารจัดการเม้�อเกิด
 ภาวะวิกฤต

 • ปีรับปีร์งแผนั BCP และปีระกาศใช้ื้แผนั
งานัเร้�อีง มาติรการปี้อีงกันัการติิดเช้ื้�อี
ไวรัส COVID-19

 • จัดที่ำาแผนัการส้�อีสารทัี่�งภายในัและ
ภายนัอีกอีงคก์ร เพ้�อีเติรียมการส้�อีสารไปี
ยังผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสีย 

 • ปีรับปีร์งระบบคอีมพิวเติอีร์และระบบ
อีอีนัไลนั์ เพ้�อีเติรียมรอีงรับการปีระช์ื้ม
อีอีนัไลนั์และที่ำางานัที่ี�บ้านั 

 • ปีรบัแผนัการผลติิ เช่ื้นั การเพิ�มอีตัิราการ
เติิมคลอีรีนัในันัำ�าปีระปีา และเพิ�มการ
สำารอีงสารเคมี เพ้�อีไม่ให้ส่งผลกระที่บต่ิอี
การผลิติ  

 • ปีรบัแผนักำาลงัคนั เช่ื้นั แบ่งพนักังานัอีอีก
เป็ีนั 2 ช์ื้ด และแบ่งพ้�นัทีี่�ที่ำางานั เป็ีนั          
2 โซนั เพ้�อีลดความเสี�ยงในัการแพร่
ระบาดขอีง COVID-19 และป้ีอีงกันั        
ผลกระที่บติ่อีการดำาเนัินัธุ์ร์กิจ

3. บรรเทาผู้ลักระทบแลัะด้แลั
 ผู้้�ม่ส่วนได�ส่วนเส่ย

3.1 พันักงาน 
บริษัที่ฯ มีความห่วงใยความเป็ีนัอีย่่ขอีง
พนัักงานัเป็ีนัอีย่างมาก จ่งได้จัดสรร
ที่รัพยากรที่ี�จำาเปี็นัในัการปี้อีงกันัการแพร่
ระบาดขอีง COVID-19 อีาที่ิเชื้่นั อี์ปีกรณ์์
ปีอ้ีงกนัั การแยกพ้�นัที่ี�ปีฏิบิติัิงานั การพ่นัฆ่า่
เช้ื้�อีสถานัที่ี�ปีฏิิบัติิงานั การติรวจหาเช้ื้�อี       
ท์ี่กสัปีดาห์ก่อีนัเข้างานั การรณ์รงค์ให้ฉ้ด
วคัซีนักบัหน่ัวยงานัรัฐและการที่ำาปีระกนััภยั
จาก COVID-19 แก่พนัักงานัท์ี่กคนั 
นัอีกจากนั้� บริษทัี่ฯได้จัดที่ำามาติรการกำากับ
ดแ่ลพนัักงานัผลิติเพิ�มเติิมไว้ดังน้ั� 

 • จัดตัิ�งโรงพยาบาลสนัามและแยกกักตัิว       
ผ่้ติิดเชื้้�อีในัสถานัทีี่�ที่ำางานั ที่ี� โรงผลิติ        
นัำ�าปีระปีากระท่์ี่มแบนั อีำาเภอีกระท่์ี่มแบนั 
จงัหวดัสมท์ี่รสาคร ขนัาดรอีงรบั 4 เติยีง 
คิดเปี็นัร้อียละ 10 ขอีงจำานัวนัพนักังานัในั
พ้�นัทีี่�จังหวัดสม์ที่รสาคร ติามปีระกาศ
กระที่รวงอ์ีติสาหกรรมและปีฏิิบัติิติาม
นัโยบายขอีงผ่ว่้าราชื้การจังหวัดสมท์ี่รสาคร
 

 • จัดเติรียมพ้�นัทีี่�ทีี่�โรงผลิตินัำ�าปีระปีาปีท์ี่มธุ์านีั อีำาเภอีสามโคก จังหวัดปีท์ี่มธุ์านีั สำาหรับ      
การกักติัวพนัักงานัแผนักผลิติทีี่�ไม่มีความเสี�ยง (Seal) ติามเง้�อีนัไขทีี่�ระบ์ไว้ในัแผนั BCP 
(ในักรณ์้ที่ี�มีพนัักงานัแผนักผลิติเข้าข่ายเสี�ยงส่งมากกว่าร้อียละ 50 ขอีงจำานัวนัพนัักงานั
ที่ั�งหมดในัแผนักผลิติ) 

3.2 ลูกคุ้า (กปภ.)
บริษัที่ฯ ติระหนัักถ่งความสำาคัญ่ขอีงการดำาเนัินังานัขอีงล่กค้า (กปีภ.) และการรักษาไว้ซ่�ง   
“คณ์์ภาพนัำ�าปีระปีา” และความหว่งใยติอ่ีปีระชื้าชื้นัผ่้ใชื้น้ัำ�าปีระปีา การบรรเที่าผลกระที่บจาก
สถานัการณ์์การแพร่ระบาดขอีง COVID-19 แก่ กปีภ. จ่งเปี็นัสิ�งที่ี�บริษัที่ฯ ได้ดำาเนัินัการ
เปีน็ัลำาดับติน้ัๆ  โดยการรกัษาปีระสทิี่ธุ์ภิาพการผลติิ คณ์์ภาพสนิัคา้และบรกิารให้เปีน็ัไปีติาม
เง้�อีนัไขขอีงสัญ่ญ่า รวมถง่การจัดสรรงบปีระมาณ์ สิ�งขอีงจำาเปี็นั อี์ปีกรณ์์ป้ีอีงกันัการแพร่
ระบาดขอีง COVID-19 รวมถ่งการสนัับสนั์นันัำ�าปีระปีาแก่โรงพยาบาลสนัาม และสนัับสนั์นั
นัำ�าด้�มบรรจ์ขวด เพ้�อีใชื้้ในักิจกรรมการป้ีอีงกันัการแพร่ระบาดขอีง COVID-19 แก่ กปีภ. 
อีย่างติ่อีเนั่�อีง

 • ปีฏิิบัติิติามคำาแนัะนัำาขอีงอีงค์การอีนัามัยโลกเกี�ยวกับการฆ่่าเชื้้�อีโรคในันัำ�าปีระปีา
 • การเพิ�มอีตัิราการเติมิคลอีรนีัในันัำ�าปีระปีา เพ้�อีรกัษาปีรมิาณ์คลอีรนีัอีสิระคงเหลอ้ีมากกว่า 
0.8 มิลลิกรัมติ่อีลิติร 

 • ปีรับแรงดนััให้มีความเหมาะสมกับพ้�นัที่ี�ใชื้้นัำ�าปีระปีา
 • ช่ื้วงวกิฤติที่ี�มกีารแพร่ระบาดจาก COVID-19 อีย่างรน์ัแรงในัพ้�นัที่ี�บริการ บริษัที่ฯ ได้ผ่อีนัผนัั
การชื้ำาระค่านัำ�าปีระปีาให้กับ กปีภ. จากกำาหนัดเดิมทีี่�ระบใ์นัสัญ่ญ่าอีอีกไปีเปี็นัระยะเวลา  
2 เด้อีนั นัับจากวันัทีี่�ระบ์ในัใบแจ้งหนั้� โดยไม่คิดดอีกเบี�ยและไม่มีปีริมาณ์นัำ�าปีระปีาขั�นัติำ�า
ติามสัญ่ญ่า
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เง�นบร�จาคสมทบทุนการปองกัน

การแพรระบาดของ COVID-19

น้ําประปาใหกับโรงพยาบาลสนาม

โครงการ Drive Thru

หนากากอนามัย

หนากาก N95

แอลกอฮอล

อาหารกลอง

ถุงยังช�พ

ตูปนสุข

อาหารและส่ิงของเคร�่องใชจําเปน

น้ําด่ืมบรรจ�ขวด

เง�นบร�จาคสมทบทุนการปองกัน

การแพรระบาดของ COVID-19

หนากากอนามัย

หนากาก N95

ชุดปองกันโคว�ด (PPE)

แอลกอฮอล 

เคร�่องชวยหายใจ (Puritan Bennett)

เคร�่องผลิตออกซ�เจน

เคร�่องวัดออกซ�เจนปลายน้ิว

สมทบทุนสรางหองผูปวยความดันลบ

สมทบทุนสรางอาคารผูปวยใน 30 เตียง

สมทบทุนสราง "อาคารนวมินทรบพิตร

84 พรรษา"

สมทบทุนจัดซ�้อเคร�่องมือแพทย

น้ําด่ืมบรรจ�ขวด

เง�นบร�จาคสมทบทุนการปองกัน

การแพรระบาดของ COVID-19

กรมธรรมประกันภัยไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) แกบุคลากรทาง

การแพทยท่ัวประเทศ

รวมสมทบทุนโครงการใช

ฟาทะลายโจร เพ่ือชวยเหลือประชาชน

ชุดตรวจ COVID-19 (Rapid Antigen 

Test)

ชุดปองกันโคว�ด (PPE)

น้ําด่ืมบรรจ�ขวด

หนวยงานระดับประเทศ ลูกคา (กปภ.) /ชุมชนสถานพยาบาล

3.3 หน่วย่งานภาคุรัฐ สถานพัย่าบาล และชุมชน
บริษัที่ฯ ส่งมอีบความห่วงใยและช่ื้วยบรรเที่าผลกระที่บจากสถานัการณ์์ COVID-19 แก่ผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสียโดยการสนัับสนั์นังบปีระมาณ์ 
อี์ปีกรณ์ป์ี้อีงกันั สิ�งขอีงเคร้�อีงใชื้้จำาเปี็นั อีาหารกล่อีง ถ์งยังชื้ีพ และนัำ�าด้�มบรรจ์ขวด โดยสนัับสนั์นัให้กับหนั่วยงานัภายนัอีก ระดับปีระเที่ศ 
ระดับอีงค์กร และระดับที่้อีงถิ�นั อีาที่ิเชื้่นั กระที่รวงสาธุ์ารณ์สข์ มล่นัธิุ์ชิื้ยัพฒันัา สำานักังานัติำารวจแห่งชื้าติ ิโรงพยาบาลรามาธุ์บิด ีโรงพยาบาล
ศิรริาชื้ โรงพยาบาลพท์ี่ธุ์โสธุ์ร หน่ัวยงานัท้ี่อีงถิ�นั สถานัพยาบาล ชื้ม์ชื้นั สถานัสงเคราะห์คนัชื้รา บ้านัพกัเด็ก โรงพยาบาลสนัามและโรงเรยีนั 
เพ้�อีชื้่วยบรรเที่าความเด้อีดร้อีนัจากสถานัการณ์์การแพร่ระบาดขอีง COVID-19   
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4. แผู้นฟ้ื้�นฟ้ื้ธุุรกิจ

บริษัที่ฯ ได้มีการวิเคราะห์สถานัการณ์์ภายนัอีกที่ี�อีาจจะส่งผลกระที่บติ่อีบริษัที่ฯ ในัอีนัาคติ และเข้มงวดในัมาติรฐานัการผลิตินัำ�าปีระปีาให้มี

ค์ณ์ภาพ เพียงพอี และติ่อีเนั่�อีง เพ้�อีจ่ายนัำ�าปีระปีาให้กับล่กค้า (กปีภ.) ติามสัญ่ญ่า และสนัับสนั์นักิจการขอีงล่กค้า เพ้�อีชื้่วยลดผลกระที่บ

จากสถานัการณ์์ COVID-19  

 • ติิดติามปีริมาณ์การจ่ายนัำ�าปีระปีาให้มีความเพียงพอีและติ่อีเนั้�อีง

 • รักษามาติรฐานัค์ณ์ภาพนัำ�าปีระปีาให้มปีีริมาณ์คลอีรนีัคงเหล้อีเพียงพอีในัการปี้อีงกันัการแพร่ระบาดขอีง COVID-19  

 • ผ่อีนัผันัการชื้ำาระค่านัำ�าปีระปีาจากกำาหนัดเดิมที่ี�ระบ์ในัสัญ่ญ่าอีอีกไปีเปี็นัระยะเวลา 2 เด้อีนั นัับจากวันัทีี่�ระบ์ในัใบแจ้งหนีั� โดยไม่คิด
ดอีกเบี�ยและปีริมาณ์นัำ�าปีระปีาขั�นัติำ�าติามสัญ่ญ่า

บรษิทัี่ฯ ไดป้ีระเมนิัศกัยภาพการดำาเนันิัธุ์ร์กจิจากสถานัการณ์ก์ารแพรร่ะบาดขอีง COVID-19 โดยการวเิคราะหส์ถานัการณ์แ์ละความติอ้ีงการ

ขอีงผ่้ใชื้้นัำ�าปีระปีาแติ่ละปีระเภที่ ที่บที่วนัเป้ีาหมายและแผนัการดำาเนัินังานัให้สอีดคล้อีงกับความติ้อีงการใชื้้นัำ�าปีระปีาในัปีัจจ์บันั เพ้�อีรักษา

ไว้ซ่�งความเปี็นัผ่้นัำาภาคเอีกชื้นัในัการผลิตินัำ�าปีระปีาภายในัปีระเที่ศ นัอีกจากนั้� บริษัที่ฯ ยังมอีงหาโอีกาสในัการพัฒนัาธุ์์รกิจใหม่ เนั่�อีงจาก 

บริษัที่ฯ มีศักยภาพเพียงพอีในัการเติิบโติธุ์์รกิจด้านัพลังงานัและสิ�งแวดล้อีมในัอีนัาคติ    

การสีนัื้บสีนุื้นื้หน่ื้วยงานื้ภูายนื้อก

บริษัที่ฯ ให้การสนัับสนั์นัการดำาเนิันักิจกรรมขอีงผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสียอีย่างติ่อีเนั่�อีง โดยการสนัับสนั์นั “งบปีระมาณ์” และ “นัำ�าด้�มบรรจ์ขวด” 

ในักิจกรรมทีี่�แสดงความรับผิดชื้อีบติ่อีสังคมและด่แลสิ�งแวดล้อีม ในัปีี 2564 บริษัที่ฯ ได้สนัับสนั์นัเพิ�มเติิมสำาหรับกิจกรรมปี้อีงกันัการแพร่

ระบาดขอีง COVID-19 แก่หนั่วยงานัภายนัอีก ซ่�งบริษัที่ฯ ได้ใชื้้งบปีระมาณ์ที่ี�สนัับสนั์นักิจกรรมน้ั�ร้อียละ 45 ขอีงงบปีระมาณ์ทัี่�งหมดทีี่�

สนับัสนัน์ัแก่หน่ัวยงานัภายนัอีก และได้ผลติินัำ�าด้�มบรรจข์วดเพ้�อีแจกจ่ายให้กบักจิกรรมป้ีอีงกนััการแพร่ระบาดขอีง COVID-19 ถง่ร้อียละ 66 

ขอีงปีริมาณ์นัำ�าด้�มบรรจ์ขวดที่ั�งหมดที่ี�แจกจ่ายแก่หนั่วยงานัภายนัอีก

COVID-19
รอยละ 45

กิจกรรมอื่นๆ
รอยละ 55

งบประมาณ

COVID-19
รอยละ 66

กิจกรรมอื่นๆ
รอยละ 34

น้ําด่ืมบรรจ�ขวด
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อี์ปีที่านัถ้อีเปี็นัหนั่�งในักลย์ที่ธุ์์สำาคัญ่ในัการดำาเนัินัธุ์์รกิจอีย่างยั�งย้นัที่ี�จะชื้่วยให้เกิดปีระสิที่ธุ์ิภาพในัการจัดหาสินัค้า

หร้อีบริการทีี่�มีค์ณ์ภาพ ที่ันัเวลา และค์ม้ค่าในัเชิื้งเศรษฐศาสติร์ที่ั�งงบปีระมาณ์และการใชื้้ที่รัพยากรในัการดำาเนัินังานัขอีงบริษัที่ฯ โดยการ

บริหารความเสี�ยงขอีงค่่ค้า การจัดซ้�อีเชื้ิงกลย์ที่ธุ์์และการจัดซ้�อีที่ี�เปี็นัมิติรติ่อีสิ�งแวดล้อีม (Green Procurement) ภายใติ้หลักการดำาเนัินังานั

ที่ี�มีหลักธุ์รรมาภิบาล การติ่อีติ้านัที่จ์ริติคอีร์รัปีชื้ันั การด่แลแรงงานั ความปีลอีดภัย ความรับผิดชื้อีบติ่อีสังคมและด่แลสิ�งแวดล้อีม

นื้โยบายการดำาเนิื้นื้งานื้

การบริหารจัดการห่วงโซ่ิอุปัทาน

1. การจัดซ้�อีจัดจ้างสินัค้าและบริการ ติ้อีงดำาเนิันัการ 
ด้วยความซ้�อีสัติย์ส์จริติ เปี็นัธุ์รรม และสามารถ       
ติรวจสอีบได้ เพ้�อีให้การบรหิารจัดการด้านัการคดักรอีง
และติรวจสอีบค่่ค้ามีความถ่กติ้อีง โปีร่งใส ติามหลัก
ธุ์รรมาภิบาลและการกำากับด่แลกิจการทีี่�ดี โดยมี        
การดำาเนิันังานัทีี่�สอีดคล้อีงกับกฎหมายทีี่�เกี�ยวข้อีง      
ในัการคัดกรอีงค่่ค้าเพ้�อีดำาเนิันักิจกรรมกับอีงค์กร

2. การจัดซ้�อีจัดจ้างสินัค้าและบริการ ต้ิอีงปีฏิิบัติิติาม
นัโยบายคณ์์ภาพ สิ�งแวดลอ้ีม อีาชื้วีอีนัามยั และความ
ปีลอีดภัยในัการที่ำางานัขอีงบริษัที่ฯ

3.  การจัดซ้�อีจัดจ้างสินัค้าและบริการ มีหลักเกณ์ฑ์์และ
ขั�นัติอีนัทีี่�ชื้ัดเจนัโดยให้เป็ีนัไปีติามกฎหมายและ       
กฎระเบียบขอีงสังคม

4. การจัดซ้�อีจดัหาพัสดร่์วมกันักระที่ำาเพ้�อีปีระโยชื้น์ัสง่สด์
ติ่อีกล์่มบริษัที่ทีี่ที่ีดับบลิว

5. ร่วมสนัับสนั์นัการจดัซ้�อีจดัจ้างสินัค้าและบริการที่ี�เปีน็ั
มิติรกับสิ�งแวดล้อีม (Green Procurement)

6. เสริมสร้างและรักษาความสัมพันัธุ์์กับค่่ค้าและผ่้มี      
ส่วนัได้ส่วนัเสียเพ้�อีการพัฒนัาธุ์์รกิจขอีงบริษัที่ฯ

จรรยาบรรณค่้ค้า

บรษิทัี่ฯ ไดจ้ดัที่ำาจรรยาบรรณ์ค่ค่า้เพ้�อีการพฒันัาอียา่งยั�งย้นั (Supplier Code of Conduct : SCOC) ที่ี�ย่ดหลกัการดำาเนันิังานัดา้นัสิ�งแวดลอ้ีม

สังคม และการกำากับด่แลกิจการที่ี�ดี (Environmental, Social, and Governance : ESG) ที่ี�เผยแพร่ไว้บนัเว็บไซติ์ติามเว็บลิงก์ https://www.

ttwplc.com/storage/about/policy/supplier-code-of-conduct.pdf เพ้�อีการดำาเนิันัธุ์ร์กิจอีย่างยั�งย้นัและกำาหนัดนัโยบายป้ีอีงกนััและการต่ิอีต่้ิานั 

ที่์จริติคอีร์รัปีชื้ันั เพ้�อีการดำาเนัินัธุ์ร์กิจร่วมกันัอีย่างเป็ีนัธุ์รรมภายใติ้หลักธุ์รรมาภิบาล โดยจรรยาบรรณ์ค่่ค้าแบ่งอีอีกเปี็นั 5 หมวด ดังนั้�

จร�ยธรรม
ทางธุรกิจ

1. 2. 3. 4. 5.
อาช�วอนามัย

และความปลอดภัย 
ความรับผิดชอบ

ตอสังคม   
การปฏิบัติ

ดานแรงงานและ
สิทธ�มนุษยชน

การบร�หาร
จัดการ

ส่ิงแวดลอม
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กลิยุทธ์ุการบริหารจัดการห่วงโซ่่อุปทานื้

1.
การจัดซิ่�อจัดจ�าง

ร่วมกันใน

กลุั่มบริษัทท่ท่ดับบลิัว

5.
ความร่วมม้อรณัรงค์ 

การต่อต�านทุจริต

คอร์รัปัชัน

2.
การจัดซิ่�อวัตถุืดิบ

หลัักจากค้่ค�ามากกว่า

รายเด่ยว

6.
การฝ่ึกอบรมเพิื้�มทักษะ

ความสามารถื

3.
การจัดซิ่�อพัื้สดุท่�เปั็นมิตร

ต่อสิ�งแวดลั�อม

7.
การปัระเมินค้่ค�า 

 • ด�านสิ�งแวดลั�อม 

 • ด�านสังคม 

 • ด�านจริยธุรรมทาง 

ธุุรกิจ แลัะธุรรมาภิบาลั

4.
การบริหารความเส่�ยง

ในห่วงโซิ่อุปัทาน

8.
การคัดเล้ัอกค้่ค�า 

 • ความสามารถืทาง 

การเงิน 

 • ปัระวัติท่�เก่�ยวข�องกับ 

การร�องเรียนแลัะ 

การดําเนินคด่ 

 • ความม่ช้�อเส่ยงทางธุุรกิจ

เป้าหมายการดำาเนิื้นื้งานื้ ปี 2564 

รับสินค�าได�ทันตามท่�ได�ตกลังกับผู้้�ซ่ิ�อแลัะผู้้�ขาย 

หร่อรับสินค�าตามวันท่�ระบุในใบสั�งซ่ิ�อได�ทันเวลัา 

ไม่น�อยกว่าร�อยลัะ

ควบคุมปัริมาณัการสํารองสารส�มนํ�า (สารเคม่) 

ให�อย่้ในค่าส้งสุด (Max) แลัะตํ�าสุด (Min) ตามท่�กําหนด

633.60

580.80 

264.00 

396.00 

โรงผลิิตนื้ำ�าประปาบางเลินื้ 

ควบคุมปัริมาณัส้งสุด (Max)

โรงผลิิตนื้ำ�าประปาปทุมธุานีื้ 

ควบคุมปัริมาณัส้งสุด (Max)

 

ควบคุมปัริมาณัตํ�าสุด (Min) 

 

ควบคุมปัริมาณัตํ�าสุด (Min) 

พัื้นกิโลักรัม 

พัื้นกิโลักรัม 

พัื้นกิโลักรัม 

พัื้นกิโลักรัม 

90
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การบริหารความเสีี�ยงค่้ค้า

กระบวนการวิเคราะห์ความเส่�ยงของห่วงโซ่ิอุปัทาน

1. วิเคุราะห์คุู่คุ้าราย่สำาคุัญ
บริษัที่ฯ กำาหนัดเกณ์ฑ์์ในัการวิเคราะห์ค่่ค้ารายสำาคัญ่ไว้ 3 ปีระการ 
 • เปี็นัค่่ค้าที่ี�มียอีดสัญ่ญ่าซ้�อีขายส่ง (จำาแนักติามกล์่มค่่ค้า) 
 • เปี็นัค่่ค้าที่ี�จำาหนั่ายวัติถ์ดิบ สินัค้าและบริการที่ี��มีความสำาคัญ่กับ
กระบวนัการที่างธุ์์รกิจขอีงบริษัที่ฯ 

 • เปี็นัค่่ค้าที่ี�มีนั้อียรายในัติลาด

2.  ประเมินคุวามเส่�ย่ง
บรษิทัี่ฯ ที่ำาการปีระเมนิัความเสี�ยงด้านัความยั�งย้นักบัค่ค้่า โดยแยกเป็ีนั
ความเสี�ยงระดับวิกฤติ ระดับส่ง ระดับปีานักลาง และระดับติำ�า

ระบุผลิกระทบด้านื้เศรษฐกิจ

ระบุผลิกระทบด้านื้สัีงคม

ระบุผลิกระทบด้านื้สิี�งแวดล้ิอม

3.  มาต่รการลดูคุวามเส่�ย่ง

บริษัที่ฯ กำาหนัดมาติรการลดความเสี�ยงกับค่่ค้าไว้ 3 ด้านั ดังนั้�

ความเสีี�ยง โอกาสี

ที�จะเกิด

ระดับ มาตรการลิดความเสีี�ยง ปี 2563 ปี 2564

1. ด้านัเศรษฐกิจ
1.1 ค่่ค้าเปี็นัผ่้ผลิติและเปี็นั

ติัวแที่นัรายเดียว 
ในัปีระเที่ศ 

1.2 การส่งมอีบสินัค้าไม่เปี็นั
ไปีติามที่ี�กำาหนัดไว้

ติำ�า

ติำ�า

ส่ง

ส่ง

 • จัดที่ำาสัญ่ญ่าซ้�อีขายและรับปีระกนััความล่าชื้้า ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2. ด้านัสังคม 
2.1 ค่่ค้าปีระกอีบกิจการโดย

ใชื้้แรงงานัเด็กหร้อี
แรงงานัที่ี�ไม่ถ่กติ้อีงติาม
กฎหมาย

2.2 ด้านัอีาชื้ีวอีนัามัยและ 
ความปีลอีดภัยขอีงค่่ค้า

ติำ�า

ติำ�า

ส่ง

ส่ง

 • กำาหนัดเกณ์ฑ์์เง้�อีนัไขการว่าจ้างติ้อีงไม่มีการใชื้้
แรงงานัเด็กทีี่�มีอีาย์ติำ�ากว่า 15 ปีี รวมถ่งจะต้ิอีง 
ไม่จ้างแรงงานัที่ี�เกิดจากการบังคับหร้อีไม่เติ็มใจ 
ที่์กร่ปีแบบ 

 • เง้�อีนัไขการที่ำางานัขอีงค่่ค้าต้ิอีงกำาหนัดเวลาและ 
ชัื้�วโมงที่ำางานั ค่าติอีบแที่นัและการเลิกจ้างที่ี�ชื้ดัเจนั

 • ค่่ค้าติ้อีงปีฏิิบัติิติามกฎหมายขอีงท้ี่อีงถิ�นันัั�นัและ
ติ้อีงปีฏิิบัติิติามกฎระเบียบขอีงบริษัที่ฯ เพ้�อีรอีงรับ
เหติ์สภาวะฉ์กเฉินั 

 • กำาหนัดให้ค่่ค้าต้ิอีงจดัให้มกีารป้ีอีงกนััด้านัอีาชื้วีอีนัามยั
และความปีลอีดภัย รวมถ่งการมีเคร้�อีงปี้อีงกันั 
ส่วนับค์คลให้กับล่กจ้างอีย่างเพียงพอีและเหมาะสม 

 • ล่กจ้างสามารถนัำาเสนัอีปีระเด็นัปีัญ่หาด้านัความ
ปีลอีดภัยในัการที่ำางานัโดยไม่ถ้อีว่าเปี็นัการกระที่ำา 
ที่ี�ขัดติ่อีระเบียบวินััย

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3. ด้านัสิ�งแวดล้อีม
การจัดการด้านัการขนัส่งที่ี�เป็ีนัพษิ 
และการกำาจัดขอีงเสีย

ติำ�า ส่ง  • กำาหนัดหลักเกณ์ฑ์์ด้านัสิ�งแวดล้อีมขอีงผ่้รับจ้าง 
 • ติรวจสอีบใบอีนั์ญ่าติขอีงค่่ค้า/ผ่้รับเหมา
 • ที่บที่วนัเง้�อีนัไขขอีงสัญ่ญ่าการจ้างว่าม ี
ความรัดก์ม และมีความปีลอีดภัยเพียงพอีติาม
มาติรฐานัที่ี�กำาหนัด

ไม่มี ไม่มี
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ประเภูทค่้ค้า จำานื้วนื้ค่้ค้าที�มีความเสีี�ยง

ด้านื้ความยั�งย้นื้ส้ีง

สัีดส่ีวนื้ค่้ค้าที�มีความเสีี�ยงด้านื้ความยั�งย้นื้ส้ีงเม้�อเทียบกับ

จำานื้วนื้ค่้ค้าทั�งหมดในื้แต่ลิะประเภูท (ร้อยลิะ)

ค่่ค้าที่ั�วไปี 0 ราย ร้อียละ 0

ค่่ค้ารายสำาคญั่ 0 ราย ร้อียละ 0

รวม 0 ราย่ ร้อย่ละ 0

บริษัที่ฯ ได้กำาหนัดย์ที่ธุ์ศาสติร์การบริหาร
จัดการห่วงโซ่อ์ีปีที่านัที่ี�ให้ความสำาคัญ่กับ
การใช้ื้ที่รพัยากรอีย่างมปีีระสทิี่ธุ์ภิาพ การผลติิ
สินัค้าทีี่�เปี็นัมิติรต่ิอีส์ขภาพและสิ�งแวดล้อีม 
รวมถ่งให้ความสำาคัญ่ในัการส้�อีสารด้านั
ความรับผิดชื้อีบติ่อีสังคมอีย่างยั�งย้นัในัท์ี่ก
มิติทัิี่�งดา้นัเศรษฐกจิ สงัคม และสิ�งแวดลอ้ีม
แก่ค่่ค้าในัห่วงโซ่อี์ปีที่านั พร้อีมส่งเสริม      
การจัดซ้�อีจัดจ้างสีเขียวหร้อีการจัดซ้�อี          
จัดจ้างทีี่�คำานั่งถ่งด้านัสิ�งแวดล้อีม (Green 
Procurement) นัอีกเหนั่อีจากค์ณ์ภาพ 
ราคา และการจดัสง่ติรงติามเวลาขอีงเกณ์ฑ์์
การจัดซ้�อีจัดจ้างทัี่�วไปี เพ้�อีเป็ีนัการสร้าง
ค์ณ์ค่าร่วมแก่ผ่้บริโภคและสังคมในัฐานัะ      
ผ่้นัำาภาคเอีกชื้นัในัการผลิตินัำ�าปีระปีาภาย 
ในัปีระเที่ศ

ในัปีี 2564 บริษทัี่ฯ ได้จดัที่ำาแผนัสำารอีงและ
เพิ�มความเขม้งวดในัการจดัสง่สนิัคา้กอ่ีนัรบั
สินัค้า และมอีงหาช่ื้อีงที่างการจัดส่งสินัค้า
ที่ี�ไม่ส่งผลกระที่บต่ิอีกระบวนัการผลติิ รวมทัี่�ง
จัดหาแหล่งสินัค้าที่ดแที่นัใหม่ หากเกิด
ภาวะวิกฤติสง่ผลใหค้่ค่า้รายเดมิไมส่ามารถ
จัดส่งสินัค้าดังกล่าวได้ นัอีกจากน้ั� บริษัที่ฯ 
ให้ความสำาคัญ่ในัการคัดกรอีงค่่ค้ารายใหม่
โดยการเนั้นัถ่งค์ณ์ภาพงานัและการส่งมอีบ
สินัค้า รวมถง่การที่บที่วนัมาติรการค์ณ์สมบตัิิ

ขอีงค่่ค้าในัด้านัติ่างๆ อีาทิี่เชื้่นั การบริหารจัดการสิ�งแวดล้อีมมาใชื้้ในัการปีระเมินัค่่ค้าและ
ที่บที่วนัผลการดำาเนัินังานัติลอีดที่ั�งปีีขอีงค่่ค้ารายนัั�นัๆ เพิ�มมากข่�นั

การบริหารความเสีี�ยงด้านื้ความยั�งย้นื้จากค่้ค้า

“คูุ่คุ้าท่ี่�ม่คุวามเส่�ย่งดู้านคุวามย่ั�งยื่นสูง” หมายถ่ง ค่่ค้าที่ี�ไม่ปีฏิิบัติิติามแนัวที่างการปีฏิิบัติิ
ติ่อีความยั�งย้นัภายใติ้กรอีบ กฎระเบียบ ข้อีบังคับ การด่แลอีาชื้ีวอีนัามัยและความปีลอีดภัย
ขอีงล่กจา้ง ติลอีดจนัการแสดงความรบัผดิชื้อีบติ่อีสังคมและด่แลสิ�งแวดลอ้ีมผา่นัการกำากับ
ด่แลค่่ค้าขอีงกล์่มบริษัที่ทีี่ที่ีดับบลิวปีระกอีบด้วยปีัจจัยดังนั้� 

1. มาติรฐานัด้านัค์ณ์ภาพ หมายถ่ง การส่งมอีบสินัค้าและบริการติามข้อีกำาหนัดและ        
ความรับผิดชื้อีบติ่อีค์ณ์ภาพงานัขอีงผลิติภัณ์ฑ์์หร้อีบริการที่ี�จัดหาให้กับกล์่มบริษัที่        
ที่ีที่ีดับบลิว

2. การจัดเติรียมผลิติภัณ์ฑ์์หร้อีบริการสำารอีง เพ้�อีรอีงรับกรณ์้มีคำาสั�งซ้�อีเร่งด่วนัและ        
ความร่วมม้อีกับกล์่มบริษัที่ทีี่ทีี่ดับบลิว

3. ปีฏิบัิติติิามข้อีกฎหมายทีี่�เกี�ยวข้อีง อีาทิี่เช่ื้นั มีใบอีนัญ์่าติทีี่�จำาเป็ีนัติอ่ีการปีฏิบัิติงิานัทีี่�ถก่
ติ้อีงติามกฎหมาย

4.  ค่ค้่าหรอ้ีผ่รั้บเหมาติอ้ีงปีฏิบัิติงิานัติามมาติรฐานัที่ี�เหมาะสมและมีความปีลอีดภยัทัี่�งขอีง
ค่่ค้าและผ่้อ้ี�นั รวมถ่งมีมาติรการป้ีอีงกันัในัระบบการบริหารจัดการ เฝ่้าระวัง ติิดติาม 
รายงานัการที่ำางานัให้ที่ราบอีย่างติ่อีเนั่�อีง เม้�อีเกิดเหติ์การณ์์ที่ี�อีาจจะไม่เปี็นัไปีติาม
มาติรฐานัและความปีลอีดภัยกับพนัักงานัและผ่้รับเหมา

5.  ติอ้ีงมจีรยิธุ์รรมในัการดำาเนิันัธุ์ร์กจิ มคีวามโปีรง่ใส และรกัษามาติรฐานัความซ้�อีสัติย์ติอ่ี
ค่่สัญ่ญ่า

6. ปีฏิิบัติิติามจรรยาบรรณ์ค่่ค้า (SCOC) ที่ี�ย่ดหลักการดำาเนัินังานัด้านัสังคม สิ�งแวดล้อีม 
และการกำากับด่แลกิจการทีี่�ดี

การประเมินื้ความเสีี�ยงด้านื้ความยั�งย้นื้ของค่้ค้า 

ประเภูทค่้ค้า จำานื้วนื้ค่้ค้าที�ได้รับการประเมินื้ด้านื้ ESG 

ปี 2564

สัีดส่ีวนื้ค่้ค้าที�ได้รับการประเมินื้ด้านื้ ESG เม้�อเทียบกับ

จำานื้วนื้ค่้ค้าทั�งหมดในื้แต่ลิะประเภูท (ร้อยลิะ)

ค่่ค้าที่ั�วไปี 9 ราย ร้อียละ 0.77

ค่่ค้ารายสำาคญั่ 5 ราย ร้อียละ 0.43

รวม 14 ราย่ ร้อย่ละ 1.2

สัีดส่ีวนื้ของค่้ค้าที�มีความเสีี�ยงด้านื้ความยั�งย้นื้ส้ีง
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การฝึึกอบรมร่วมกับค่้ค้า

ในัปีี 2564 บริษัที่ฯ ได้จัดหลักส่ติรฝ่ึกอีบรมและที่บที่วนัที่ักษะความร่้ขอีงเจ้าหนั้าที่ี�จัดหาวิศวกรรม และเจ้าหนั้าที่ี�คลังสินัค้า ร่วมกับค่่ค้า               
ในัการพฒันัาที่กัษะการดำาเนันิังานัดา้นัติา่งๆ  รวมถง่การติรวจรบัสนิัคา้และลงบนััท่ี่กขอ้ีม่ลในัระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 
ซ่�งเป็ีนัเคร้�อีงมอ้ีที่ี�ช่ื้วยวางแผนัและจดัการฐานัข้อีม่ลขอีงอีงค์กรให้เป็ีนัไปีติามข้อีกำาหนัด โดยมกีารจดัหลกัสต่ิรฝึ่กอีบรมที่ี�เกี�ยวข้อีง จำานัวนั           
2 หลักส่ติร ดังนั้� 

1. หลักสต่ิร เที่คนิัคการบำาร์งรกัษาท่ี่อีส่งนัำ�าปีระปีาโดยการป้ีอีงกนัั
 การกัดกร่อีนัแบบแคโที่ดิก - Cathodic Protection System

2.  หลักส่ติรการอีบรมและฝึ่กซ้อีมระงับเหติ์คลอีรีนัรั�วด้วยอ์ีปีกรณ์์ 
KIT-B การบำารง์รกัษาระบบคลอีรีนั และการใช้ื้อีป์ีกรณ์์เคร้�อีงช่ื้วย
หายใจ SCBA

การเยี�ยมช่มกิจการค่้ค้า

บริษัที่ฯ จัดกิจกรรมเยี�ยมชื้มค่่ค้ารายสำาคัญ่เพ้�อีส่งเสริมการปีรับปีร์งกระบวนัการที่ำางานัและพัฒนัาสินัค้าและบริการ  รวมถ่งการสร้างความ
เช้ื้�อีมั�นัและความสัมพนััธุ์ท์ี่ี�ดีในัการดำาเนันิัธุ์ร์กจิรว่มกนััระหว่างกล์ม่บรษิทัี่ที่ทีี่ดีบับลวิและค่ค่า้ ในัปีี 2564 บริษทัี่ฯ ไดเ้ขา้เยี�ยมชื้มกิจการและ
ติรวจเยี�ยมกิจการขอีงค่่ค้า จำานัวนั 7 ราย  

ค่้ค้า ประเภูทธุุรกิจ วัตถุืประสีงค์

บริษัที่ นัำาชื้ัย อี์ติสาหกรรม จำากัด ผลิติสารส้มนัำ�า เยี�ยมชื้มกิจการ

บริษัที่ สยามเฆ่มี จำากัด ผลิติสารส้มนัำ�า ติรวจเยี�ยมกิจการ

บริษัที่ พาราไดซ์ เซอีร์วิส เซน็ัเติอีร์ จำากัด ผลิติสารส้มนัำ�า ติรวจเยี�ยมกิจการ

บริษัที่ เวลเอี็นัจิเนั้ยริ�งเซอีร์วิส จำากัด ให้บริการงานัซ่อีมมอีเติอีร์ ปีั�มนัำ�า ติรวจเยี�ยมกิจการ

บริษัที่ เฮอีร์ริเคนั คอีร์เปีอีเรชื้ั�นั (ปีระเที่ศไที่ย) จำากัด ผ่้นัำาเข้าและจำาหนั่ายโพลิเมอีร์ปีระจ์บวก-ลบ ติรวจเยี�ยมกิจการ

บริษัที่ แม็ค มอีเติอีร์ เซอีร์วิส เซน็ัเติอีร์ จำากัด ให้บริการงานัซ่อีมมอีเติอีร์ ปีั�มนัำ�า ติรวจเยี�ยมกิจการ

บริษัที่ ก้าวหนั้าอีิเลคที่ริค แอีนัด์ บิสสิเนัส จำากัด ให้บริการงานัซ่อีมมอีเติอีร์ ปีั�มนัำ�า ติรวจเยี�ยมกิจการ
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ผลิการดำาเนิื้นื้งานื้ตามเป้าหมาย ปี 2564

เป้าหมาย ดัช่นีื้ชี่�วัด ปี 2564 ผลิลัิพธ์ุ

ได้รับสินัค้าที่ันัติามที่ี�ได้ติกลงกับผ่้ซ้�อี

และผ่้ขาย หร้อีรับสินัค้าติามวันัทีี่�ระบ ์

ในัใบสั�งซ้�อีได้ที่ันัเวลา

ไม่น้ัอียกว่าร้อียละ 90 ร้อียละ 94 สำาเร็จติามเปี้าหมาย

ควบค์มปีริมาณ์การสำารอีงสารส้มนั�ำา  

(สารเคมี) ใหอ้ีย่่ในัค่าส่งส์ด (Max)  

และติ�ำาส์ด (Min) ติามที่ี�กำาหนัด 

โรงผลิตินั�ำาปีระปีาบางเลนั 

 • ควบค์มปีริมาณ์ส่งส์ด (Max) 

 • ควบค์มปีริมาณ์ติำ�าส์ด (Min)

โรงผลิตินั�ำาปีระปีาปีที่์มธุ์านั ้

 • ควบค์มปีริมาณ์ส่งส์ด (Max) 

 • ควบค์มปีริมาณ์ติำ�าส์ด (Min)

633.60 พันักิโลกรัม

264.00 พันักิโลกรัม

580.80 พันักิโลกรัม

396.00 พันักิโลกรัม

631.38 พันักิโลกรัม

304.84 พันักิโลกรัม

554.40 พันักิโลกรัม

396.00 พันักิโลกรัม

สำาเร็จติามเปี้าหมาย

สำาเร็จติามเปี้าหมาย

สำาเร็จติามเปี้าหมาย

สำาเร็จติามเปี้าหมาย
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ข้อม้ลิของค่้ค้า

รายการค่้ค้า ปี  2562 ปี 2563 ปี 2564 ผลิลัิพธ์ุ

ค่่ค้าที่ั�งหมด 1,036 ราย 1,125 ราย 1,166 ราย เพิ�มข่�นั
ร้อียละ 3.64

ค่่ค้าที่ั�วไปี 

ค่่ค้ารายสำาคญั่

774 ราย

262 ราย

954 ราย

171 ราย

974 ราย

192 ราย

เพิ�มข่�นั 
ร้อียละ 2.09

เพิ�มข่�นั 
ร้อียละ 12.28 

ค่่ค้าภายในัปีระเที่ศ 

ค่่ค้าต่ิางปีระเที่ศ

1,036 ราย

0 ราย

1,125 ราย

0 ราย

1,166 ราย

0 ราย

เพิ�มข่�นั 
ร้อียละ 3.64

ไม่มี

ค่่ค้ารายเก่า 

ค่่ค้ารายใหม่

929 ราย

107 ราย

1,036 ราย

89 ราย

1,125 ราย

41 ราย

เพิ�มข่�นั 
ร้อียละ 8.59

ลดลง 
ร้อียละ 53.93

ค่่ค้าภายในัปีระเที่ศ 
 • กร์งเที่พมหานัคร 

 • พ้�นัที่ี�ติั�งธุ์ร์กิจ (นัครปีฐม สม์ที่รสาคร 
ปีที่์มธุ์านั้ พระนัครศรีอีย์ธุ์ยา ระยอีง  
และชื้ลบ์รี) 

 • พ้�นัที่ี�อี้�นัๆ

391 ราย

157 ราย

488 ราย

438 ราย

176 ราย

511 ราย

466 ราย

183 ราย

517 ราย

เพิ�มข่�นั
ร้อียละ 6.39

เพิ�มข่�นั 
ร้อียละ 3.98

เพิ�มข่�นั
ร้อียละ 1.17

ผลิการดำาเนิื้นื้งานื้ด้านื้อ้�นื้ๆ ปี 2564

การดำาเนิื้นื้งานื้ด้านื้อ้�นื้ๆ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ผลิลัิพธ์ุ

ค่าใชื้้จ่ายในัการจัดซ้�อีสารเคมี 100,412,916.40 บาที่ 102,589,855 บาที่ 82,729,530 บาที่ ลดลง 
ร้อียละ 19.36

การปีระเมินัค่่ค้ารายสำาคญั่ด้านั ESG 15 ราย 20 ราย 21 ราย เพิ�มข่�นั 
ร้อียละ 5.00 

ขอ้ีพิพาที่ฟ้อีงร้อีงระหว่างบริษทัี่ฯ และ
บริษัที่ย่อียกับค่่ค้าหร้อีค่่สัญ่ญ่า

0 ครั�ง 0 ครั�ง 0 ครั�ง เที่่าเดิม 
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บรษิทัี่ฯ ติระหนักัถง่ความสำาคัญ่ในัการผลติิสนิัค้าและบริการให้ได้คณ์์ภาพติามมาติรฐานัทีี่�กำาหนัดก่อีนัจะส่งมอีบแก่ลก่ค้า (กปีภ.) เพ้�อีติอีบสนัอีง

ความคาดหวังและสร้างความพ่งพอีใจส่งส์ดแก่ล่กค้า (กปีภ.) บริษัที่ฯ มีการบริหารจัดการความสัมพันัธ์ุ์กับล่กค้าทัี่�งเชื้ิงร์กและเชิื้งรับ          

รวมถ่งการสร้างความสัมพันัธุ์์กับผ่้ใช้ื้นัำ�าปีระปีาในัฐานัะล่กค้าขอีงล่กค้าให้ได้รับความพ่งพอีใจส่งส์ดเชื้่นัเดียวกันั โดยแบ่งผ่้ใชื้้นัำ�าปีระปีา       

อีอีกเปี็นั 3 กล์่ม ได้แก่ ผ่้ใชื้้นัำ�าปีระปีาภาคอี์ติสาหกรรม ผ่้ใชื้้นัำ�าปีระปีาภาคพาณิ์ชื้ยกรรม และผ่้ใชื้้นัำ�าปีระปีาภาคครัวเร้อีนั

ความรับผิู้ดชอบต่อสินค�าแลัะบริการ

นื้โยบายการดำาเนิื้นื้งานื้

บรษิทัี่ฯ ให้ความสำาคญั่ต่ิอีการดำาเนันิังานัด้านัความรบัผดิชื้อีบต่ิอีสนิัค้าและบรกิาร เพ้�อีให้มั�นัใจว่านัำ�าปีระปีาที่ี�ส่งมอีบแก่ลก่ค้า ม ี “คณ์์ภาพ        

เพยีงพอี และติอ่ีเนั่�อีง” บรษิทัี่ฯ จง่มีความม่์งมั�นัในัการดำาเนิันังานัติามมาติรฐานัที่ี�ระบ์ไว้ในัสญั่ญ่าซ้�อีขายนัำ�าปีระปีา โดยกำาหนัดเปีน็ันัโยบาย

ด้านัค์ณ์ภาพสินัค้าและบริการไว้ดังนั้�

เป้าหมายการดำาเนิื้นื้งานื้ ปี 2564

1.  ด�านคุณัภาพื้แลัะความสะอาด

 เป็ันไปัตามมาตรฐาน มอก. 257 

 เล่ัม 1-2521 ร�อยลัะ

2.  ด�านความเพ่ื้ยงพื้อ โดยการม่

 แรงดันนํ�าปัระปัาบริเวณัจุดซ่ิ�อขาย

 ให�แก่ล้ักค�า ไม่น�อยกว่า 27 เมตรนํ�า 

 ร�อยลัะ 

3.  ด�านความต่อเน้�องในการจ่าย

 นํ�าปัระปัา ร�อยลัะ

100 100 99.97

คุณภูาพ เพียงพอ ต่อเนื้้�อง

ล้ักค�าม่ความพึื้งพื้อใจต่อการให�บริการ

ของบริษัทฯ ไม่น�อยกว่าร�อยลัะ 

ความพึงพอใจของล้ิกค้า ปริมาณการจ่ายนื้ำ�าประปา

บริษัท ทีทีดับบลิิว จำากัด (มหาช่นื้) 

ปัริมาณัการจ่ายนํ�าปัระปัา ไม่น�อยกว่า 

บริษัท ประปาปทุมธุานีื้ จำากัด 

ปัริมาณัการจ่ายนํ�าปัระปัา ไม่น�อยกว่า 

90 165.92     
ลั�านล้ักบาศก์เมตร

150.65   
ลั�านล้ักบาศก์เมตร

ลูกคา (กปภ.) ผู ใชน้ำประปา
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การพัฒนื้ากระบวนื้การทำางานื้ร่วมกับล้ิกค้า

1. ปัรับปัรุงแลัะพัื้ฒนากระบวนการทํางาน 

ในัปีี 2564 เพ้�อีสรา้งความพ่งพอีใจแก่ลก่ค้า (กปีภ.) ติอ่ีการใหบ้รกิาร
ขอีง บริษัที่ฯ ดังนั้�

 • การบริหารจัดการแรงดันัในัการจ่ายนัำ�าปีระปีาจากสถานัีจ่าย       
นัำ�าปีระปีาขอีงบริษัที่ฯ ในัชื้่วงเวลาติ่างๆ จะดำาเนัินัการภายใติ้      
พนััธุ์สัญ่ญ่าที่ี�มต่ีิอี กปีภ. โดยเป็ีนัไปีติามความเหน็ัชื้อีบขอีง กปีภ. 
และผ่ท้ี่ี� กปีภ. มอีบหมายให้กำากับดแ่ลการบริหารจัดการควบค์ม
แรงดันัเที่่านัั�นั 

 • ความต่ิอีเนั้�อีงในัการจ่ายนัำ�าปีระปีากรณ์ไีฟฟ้าดบั บริษัที่ฯ มรีะบบ
ไฟฟา้สำารอีงแบบอีตัิโนัมตัิสิำาหรบัเดนิัเคร้�อีงจกัรและยงัมรีะบบจา่ย
นัำ�าปีระปีาจากระบบที่่อีส่งนัำ�าปีระปีาเข้าส่่ระบบที่่อีจ่ายนัำ�าปีระปีา 
(Bypass) เพ้�อีส่บส่งและจ่ายนัำ�าปีระปีาแก่ล่กค้าอีย่างติ่อีเนั่�อีง  
รวมถ่งการบำาร์งรักษาเชื้ิงปี้อีงกันั (Preventive Maintenance : 
PM) เคร้�อีงจักรและอี์ปีกรณ์์ติ่างๆ ติามวงรอีบ เพ้�อีไม่ให้เกิดผล       
กระที่บติอ่ีระบบผลติิและจา่ยนัำ�าปีระปีา หากมแีผนังานัที่ี�ติอ้ีงหย์ด
จ่ายนัำ�าปีระปีาได้ดำาเนันิัการหารอ้ีแผนังานัและแจ้งต่ิอี กปีภ. ล่วงหน้ัา
เพ้�อีปีระชื้าสัมพันัธ์ุ์ให้กับผ่้ ใชื้้นัำ�าปีระปีารับที่ราบและสำารอีง          
นัำ�าปีระปีาไว้ใชื้้ยามฉ์กเฉินั 

 • การบรกิารด้านัเอีกสารและข้อีม่ล บรษัิที่ฯ ได้มีการกำาหนัดแผนังานั
มอีบหมายบ์คลากรรับผิดชื้อีบในัการจัดที่ำาข้อีม่ล การติรวจสอีบ
และจัดส่งอีย่างชื้ัดเจนั เพ้�อีความสะดวกและรวดเร็วในัการให้
บรกิาร โดยมมีาติรการเพิ�มชื้อ่ีงที่างในัการจดัสง่เอีกสารและขอ้ีมล่
ที่ั�งที่างอีีเมลและระบบไลน์ั 

 • การสนัับสนั์นักิจกรรมติ่างๆ ขอีง กปีภ. ให้ครอีบคล์มพนัักงานั
ขอีง กปีภ.ที่์กระดับชื้ั�นัอีย่างเหมาะสมและติ่อีเน่ั�อีง โดยเฉพาะในั
ห้วงเวลาขอีงการแพร่ระบาดขอีง COVID-19 บริษัที่ฯ ได้ให้การ
สนัับสนั์นันัำ�าปีระปีาเพ้�อีอี์ปีโภคและบริโภคพร้อีมทัี่�งนัำ�าด้�มบรรจ์
ขวด รวมถง่สิ�งขอีงจำาเปีน็ัแกบ์่คลากรที่างการแพที่ยแ์ละเจา้หนัา้ที่ี�
แก่ศ่นัย์บริหารสถานัการณ์์การแพร่ระบาดขอีง COVID-19 
กระที่รวงมหาดไที่ย โรงพยาบาลสนัามร่วมกับ กปีภ. ติลอีดจนั         
การสนัับสนั์นังบปีระมาณ์สำาหรับการเข้าร่วมโครงการรับรอีง
มาติรฐานัศ่นัย์ราชื้การสะดวก (Government Easy Contact 
Center : GECC) ขอีงกปีภ.สาขาที่ี�เข้าร่วมโครงการ นัอีกจากนั้� 
ยังให้ความสำาคัญ่กับกิจกรรมที่ี�ได้ดำาเนัินัการอีย่างติ่อีเนั่�อีง       
ได้แก่ การมอีบท์ี่นัการศ่กษาแก่บ์ติรพนัักงานัและล่กจ้าง กปีภ. 
ในัพ้�นัที่ี�ปีที่์มธุ์านั้ - รังสิติ และพ้�นัที่ี�นัครปีฐม - สม์ที่รสาคร เพ้�อี
สร้างความสัมพันัธุ์์อีันัดีในัฐานัะค่่พันัธุ์มิติรที่างธุ์์รกิจมาอีย่าง
ยาวนัานั

2. การรักษายอดจ่ายนํ�าปัระปัาในปีั 2564 
 ให�เป็ันไปัตามเป้ัาหมาย 

บริษัที่ฯ กำาหนัดมาติรการและนัโยบายการดำาเนัินังานั ดังนั้�

 • สนัับสนั์นังบปีระมาณ์และติิดติามโครงการวางที่่อีเสริมแรงดันั  
และ/หรอ้ีขยายเขติ เพ้�อีเพิ�มปีรมิาณ์นัำ�าปีระปีาจำาหน่ัายขอีง กปีภ. 
ในัพ้�นัที่ี�ให้บริการติามสัญ่ญ่า 

 • ติิดติามความเคล้�อีนัไหวโครงการก่อีสร้าง/ปีรับปีร์งระบบผลิติ 
ระบบส่ง และระบบจ่ายนัำ�าปีระปีาขอีง กปีภ.และขอีงผ่ผ้ลติินัำ�าปีระปีา
รายอี้�นัทัี่�งภาครฐัและภาคเอีกชื้นัที่ี�อีาจจะสง่ผลกระที่บติอ่ีปีรมิาณ์
นัำ�าปีระปีาจำาหนั่ายขอีงบริษัที่ฯที่ั�งในัปีัจจ์บันัและในัอีนัาคติ

 • ติิดติามการบริหารจัดการนัำ�าส่ญ่เสียในัพ้�นัทีี่� ให ้บริการขอีง        
บรษิทัี่ฯ ทัี่�งจากการดำาเนันิังานัขอีง กปีภ.และจากการว่าจา้งบริษทัี่
ลดนัำ�าส่ญ่เสีย 

ทัี่�งน้ั� การดำาเนันิัการและผลลพัธ์ุ์จะที่ำาการรายงานัแก่ผ่บ้รหิารระดบัสง่
รับที่ราบอีย่างติ่อีเนั่�อีงทัี่�งการปีระช์ื้มปีระจำาเด้อีนัและปีระชื้์ม          
คณ์ะกรรมการบริหารความเสี�ยงและบรรษัที่ภิบาลขอีงบริษัที่ฯ 

3.  การสํารวจความพึื้งพื้อใจล้ักค�า

บริษัที่ฯ ที่ำาการสำารวจความพ่งพอีใจขอีงล่กค้าท์ี่กปีี โดยกำาหนัด
ความถี�ในัการสำารวจความพ่งพอีใจขอีงล่กค้าปีีละ 2 ครั�ง ในัช่ื้วง
เด้อีนัมิถ์นัายนัและเด้อีนัธุ์ันัวาคมขอีงท์ี่กปีี โดยนัำาผลสำารวจความ
พ่งพอีใจขอีงล่กค้ามาวิเคราะห์ข้อีม่ลและนัำาเสนัอีติ่อีผ่้บริหาร
พจิารณ์าการปีรบัปีรง์พฒันัากระบวนัการที่ำางานัเพ้�อีเพิ�มปีระสทิี่ธุ์ภิาพ 
การที่ำางานัและเพิ�มความพง่พอีใจแก่ล่กค้า

ผู้ลัสํารวจความพึื้งพื้อใจของล้ักค�า 

พ้ื้�นท่�นครปัฐม - สมุทรสาคร ปีั 2561 - 2564
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ผู้ลัสํารวจความพึื้งพื้อใจของล้ักค�า 

พ้ื้�นท่�ปัทุมธุาน่ - รังสิต ปีั 2561 - 2564

บริษัที่ฯ ไดท้ี่ำาการปีรบัปีร์งพฒันัากระบวนัการที่ำางานั เพ้�อีติอีบสนัอีง
ความพ่งพอีใจขอีงล่กค้า

3.1 ดา้นัคณ์์ภาพ ดำาเนิันัการติรวจสอีบคณ์์ภาพนัำ�าปีระปีา พร้อีมจัด
ส่งรายงานัให้ล่กค้าติามวงรอีบ นัอีกจากน้ั� ยังคงรักษาปีริมาณ์
คลอีรีนัสถานั้จ่ายนัำ�าปีระปีาท์ี่กแห่งติามทีี่�ล่กค้ากำาหนัด เพ้�อี
ปี้อีงกันัการแพร่ระบาดขอีง COVID-19 

3.2  ด้านัความเพียงพอี รักษาระดับแรงดันัการจ่ายนัำ�าปีระปีา ติาม
คำาร้อีงขอีจากล่กค้าในัแติ่ละชื้่วงเวลาการจ่ายนัำ�าปีระปีา

3.3 ด้านัความติ่อีเนั่�อีง กรณ์้ไฟฟ้าดับจะดำาเนิันัการแจ้งให้ล่กค้า
ที่ราบที่ันัที่ีหร้อีกรณ์้หย์ดจ่ายนัำ�าปีระปีา เพ้�อีบำาร์งรักษาติาม      
วงรอีบและที่ำาแผนังานัแจ้งล่กค้าที่ราบล่วงหนั้าที่์กครั�ง

4. การจัดการข�อร�องเรียนของล้ักค�า

กรณ์้ทีี่�มีข้อีร้อีงเรียนัขอีงล่กค้าเกิดข่�นั บริษัที่ฯ มีกระบวนัการรับ          
ข้อีร้อีงเรียนัจากล่กค้าติามมาติรฐานัระบบบริหารงานัค์ณ์ภาพ    
ISO 9001 : 2015 โดยดำาเนัินัการจัดการข้อีร้อีงเรียนัติามมาติรการ
ที่ี�กำาหนัดและส่งหนัังส้อีติอีบข้อีร้อีงเรียนัไปียังล่กค้า พร้อีมสร์ปี         
ข้อีร้อีงเรียนัเข้าส่ก่ารปีระช์ื้มกบัลก่ค้า โดยขั�นัติอีนัการรับข้อีร้อีงเรยีนั
ลก่ค้า เริ�มติั�งแต่ิแหล่งที่ี�มาขอีงข้อีร้อีงเรยีนั การดแ่ลเอีกสารข้อีร้อีงเรยีนั
จากลก่ค้า รวมถง่การติอีบกลับขอีงข้อีร้อีงเรียนัเพ้�อีสร้างความเช้ื้�อีมั�นั
ในัค์ณ์ภาพสินัค้าและบริการ 

ในัปีี 2564 ลก่ค้าร้อีงเรยีนั (Customer complain) เกี�ยวกบัความสะอีาด
และค่าคลอีรีนัอิีสระคงเหลอ้ีอีย่่ในัช่ื้วง 2.54 - 4.08 มลิลิกรมัต่ิอีลติิร 
ซ่�งเกนิัเกณ์ฑ์์ควบคม์ทีี่�ลก่ค้า (กปีภ.) กำาหนัด อีาจส่งผลให้เกดิอีนััติราย
หร้อีการระคายเค้อีงต่ิอีผ่้ใช้ื้นัำ�าปีระปีาในัพ้�นัทีี่�ปีท์ี่มธุ์าน้ั-รังสิติ ที่ั�งน้ั� 
บรษัิที่ ปีระปีาปีท์ี่มธุ์าน้ั จำากดั ได้ที่ำาการควบคม์ค่าคลอีรีนัอีสิระคงเหลอ้ี

ในันัำ�าปีระปีาทีี่�จ่ายให้กับล่กค้า (กปีภ.) ในัปีริมาณ์ทีี่�ไม่เกินัเกณ์ฑ์์
ควบค์มและให้มีปีริมาณ์คลอีรีนัอีิสระคงเหล้อีในันัำ�าปีระปีา ณ์ บ้านั
ผ่้ใชื้้นัำ�าปีระปีาปีลายท่ี่อีไม่น้ัอียกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่ิอีลิติร (อ้ีางอีิง 
มาติรฐานัคณ์์ภาพนัำ�าปีระปีากรมอีนัามัย ปีี 2543)

บรษัิที่ฯ ไดท้ี่ำาการซอ่ีมแซมหลงัคาทีี่�สถานัผ้ลิตินัำ�าปีระปีา (R-1) และ
สถานั้จ่ายนัำ�าปีระปีาที่ั�ง 4 แห่ง เพ้�อีรักษาระดับคลอีรีนัอีิสระคงเหล้อี
ในันัำ�าปีระปีาทีี่�โรงผลิตินัำ�าปีระปีาปีท์ี่มธุ์านั้และสถานั้จ่ายนัำ�าปีระปีา 
ท์ี่กแห่งให้ส่งข่�นั และปี้อีงกันัการปีนัเปี้�อีนัจากการซ่อีมแซมและ       
การระเหยขอีงคลอีรีนัทีี่�จดัเกบ็ไว้ในัถงัเก็บนัำ�าใสทีี่�สถาน้ัจ่ายนัำ�าปีระปีา
ท์ี่กแหง่ โดยรกัษาคณ์์ภาพนัำ�าปีระปีาที่ี�สง่ไปียงับา้นัผ่้ใชื้น้ัำ�าปีระปีาให้
มีความปีลอีดภัยในัสถานัการณ์์การแพร่ระบาดขอีง COVID-19 ซ่�ง
สถาน้ัจ่ายนัำ�าปีระปีาเม้อีงเอีก (R-5) อีย่่ภายในัโรงผลิตินัำ�าปีระปีา
ปีท์ี่มธุ์านั้ อีาจส่งผลให้คลอีรีนัอีิสระคงเหล้อีนัำ�าปีระปีาส่งเปี็นับาง 
ชื้่วงเวลา โดยเฉพาะชื้่วงเชื้้าที่ี�มีการส์่มเก็บติัวอีย่างนัำ�าขอีงแติ่ละวันั 
ปัีจจบ์นัับรษิทัี่ฯได้ที่ำาการซ่อีมแซมหลงัคาเสรจ็แล้ว และได้ดำาเนันิัการ
ควบค์มค่าคลอีรีนัคงเหล้อีทีี่�สถาน้ัจ่ายนัำ�าปีระปีาเม้อีงเอีก (R-5)         
ให้เป็ีนัไปีติามเกณ์ฑ์์ควบคม์ทีี่�ลก่ค้า (กปีภ.) กำาหนัดติั�งแต่ิวนััทีี่� 18 
มนีัาคม 2564 เปี็นัต้ินัมา

5. การป้ัองกันการแพื้ร่ระบาดจาก COVID-19 
 แก่ล้ักค�า

บริษัที่ฯ ได้ดำาเนัินัการปี้อีงกันัการแพร่ระบาดจาก COVID-19 และ
แสดงความรับผิดชื้อีบติ่อีสินัค้าและบริการ ดังนั้�

5.1 ค์ณ์ภาพสินัค้าและบริการ 
 •  ปีฏิิบัติิติามคำาแนัะนัำาขอีงอีงค์การอีนัามัยโลกเกี�ยวกับการฆ่่า

เชื้้�อีโรคในันัำ�าปีระปีา
 •  การเพิ�มอีัติราการเติิมคลอีรีนัในันัำ�าปีระปีา เพ้�อีรักษาปีริมาณ์

คลอีรีนัอิีสระคงเหล้อีมากกว่า 0.8 มิลลิกรัมต่ิอีลิติร 
 •  ปีรับแรงดนััให้มีความเหมาะสมกับพ้�นัที่ี�ใชื้้นัำ�าปีระปีา
 •  การปีรับแผนัและเปีลี�ยนัแปีลงร่ปีแบบการปีระชื้์มเปี็นัแบบ

อีอีนัไลนั์ งดการที่ำากิจกรรมสัมพันัธุ์์กับล่กค้าจนักว่า
สถานัการณ์์การแพร่ระบาดขอีง COVID-19 จะดีข่�นั

5.2 การบรรเที่าผลกระที่บจากสถานัการณ์์การแพร่ระบาดขอีง 
 COVID-19
 •  ผ่อีนัผันัการชื้ำาระค่านัำ�าปีระปีาให้กับล่กค้า (กปีภ.) จากกำาหนัด

เดิมที่ี�ระบ์ในัสัญ่ญ่าอีอีกไปีเปี็นัระยะเวลา 2 เด้อีนั นัับจาก      
วันัที่ี�ระบ์ในัใบแจ้งหน้ั� โดยไม่คิดดอีกเบี�ยและไม่มีปีริมาณ์             
นัำ�าปีระปีาขั�นัติำ�าติามสัญ่ญ่า

 •  มอีบอี์ปีกรณ์์ที่างการแพที่ย์แก่ล่กค้าและติิดติามสถานัการณ์์    
การแพร่ระบาดขอีง COVID-19 ในักล์ม่ขอีงลก่ค้าอีย่างใกล้ชิื้ด
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 •  การสนัับสนั์นัอ์ีปีกรณ์์ที่างการแพที่ย์แก่สถานัพยาบาลและ          
โรงพยาบาลสนัามรวมถ่งศ่นัย์พักคอียทัี่�งในัพ้�นัที่ี�บริการและ         
นัอีกพ้�นัที่ี�บรกิาร

 •  สนับัสนัน์ัค่านัำ�าปีระปีาสำาหรับโรงพยาบาลสนัามในัพ้�นัทีี่�จงัหวดั
สมท์ี่รสาคร

 •  ผลติินัำ�าด้�มบรรจ์ขวดสนัับสนัน์ักจิกรรมป้ีอีงกนััการแพร่ระบาดขอีง 
COVID-19 แก่ลก่ค้า สถานัพยาบาล หน่ัวยงานัภาครัฐ และชื้ม์ชื้นั

6.  การบริหารความเส่�ยงจากล้ักค�า

บริษัที่ฯ ได้ดำาเนัินัการบริหารความเสี�ยงจากล่กค้าในัปีระเด็นัทีี่�          
ส่งผลกระที่บต่ิอีปีริมาณ์การจ่ายนัำ�าปีระปีาไม่เป็ีนัไปีติามแผนัธุ์์รกิจ
ขอีง บริษัที่ฯ ดังนั้�

6.1 สนัับสนั์นัการเพิ�มยอีดขายนัำ�าปีระปีาขอีงล่กค้าไปียังพ้�นัทีี่�
ศักยภาพหร้อีพ้�นัที่ี�ขยายเขติบริการในัพ้�นัที่ี� ให้บริการติาม
สัญ่ญ่าฯ ในัพ้�นัที่ี�นัครปีฐม - สม์ที่รสาคร และพ้�นัที่ี�ปีที่ม์ธุ์านั้ - 
รังสิติ

6.2 ติิดติามความเคล้�อีนัไหวขอีงผ่้ผลิตินัำ�าปีระปีารายอ้ี�นัทัี่�งภาครัฐ
และภาคเอีกชื้นัทีี่�อีาจส่งผลกระที่บต่ิอีปีริมาณ์การจ่ายนัำ�าปีระปีา
ขอีงบริษัที่ฯ ที่ั�งในัปีัจจ์บันัและในัอีนัาคติ

6.3 ติดิติามการบรหิารจดัการนัำ�าสญ่่เสยีในัพ้�นัที่ี�ให้บริการขอีงบรษิทัี่ฯ

6.4 ติดิติามและวิเคราะห์ความผิดปีกติิขอีงปีริมาณ์การจ่ายนัำ�าปีระปีา
ขอีงบริษัที่ฯ

7.  กิจกรรมส่งเสริมการใช�นํ�าปัระปัา

7.1 โครงการ Drive Thru ให้กับล่กค้า (กปีภ.) สาขาสม์ที่รสาคร
บริเวณ์ด้านัหนั้าอีาคารสำานัักงานั เพ้�อีเปี็นัการติอีบรับนัโยบาย
ปี้อีงกันัความเสี�ยงจากการแพร่ระบาดขอีง COVID-19 โดยที่ำา
การก่อีสรา้งชื้อ่ีงที่าง Drive Thru สำาหรับการชื้ำาระคา่นัำ�าปีระปีา
เพ้�อีจัดระเบียบและลดความแอีอีัดภายในัสำานัักงานัและหลีก
เลี�ยงการสัมผัส

7.2 โครงการวางท่ี่อีปีระปีาบริเวณ์ซอียบ่อีติะกั�ว หม่่ที่ี� 1 ติำาบล      
ธุ์รรมศาลา อีำาเภอีเม้อีงนัครปีฐม เพิ�มโอีกาสการจา่ยนัำ�าปีระปีา
ขอีงบริษัที่ฯ ให้กับผ่้ใชื้้นัำ�าปีระปีา จำานัวนั 365 ครัวเร้อีนั ความ
ค้บหนั้าปีัจจ์บันัดำาเนิันัโครงการแล้วเสร็จโดยติรวจรับงานัและ
ส่งมอีบงานั เม้�อีวันัที่ี� 18 สิงหาคม 2564

7.3  โครงการวางท่ี่อีเสริมปีระสิที่ธิุ์ภาพ เพ้�อีรับโอีนัผ่้ใชื้้นัำ�าปีระปีา
ขอีงเที่ศบาลเม้อีงไร่ขิง เป็ีนัการเพิ�มโอีกาสการจ่ายนัำ�าปีระปีา
ขอีงบริษัที่ฯ ปีระมาณ์ 2,000 ลก่บาศก์เมติรต่ิอีวนัั โดยที่ำาการ 
จัดจ้างผ่้รับเหมาวางที่่อีปีระปีา ซ่�งความค้บหนั้าปีัจจ์บันัอีย่่
ระหว่างการก่อีสร้างวางท่ี่อีปีระปีา โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในั
เด้อีนัมีนัาคม 2565

8.  มาตรการคุ�มครองข�อม้ลัส่วนตัวของล้ักค�า 

บรษัิที่ฯ ติระหนักัถง่ความสำาคญั่ขอีงการรักษาความมั�นัคงปีลอีดภยั
ขอีงข้อีม่ลส่วนับ์คคลขอีงล่กค้าเพ้�อีให้การเก็บรวบรวม การใช้ื้         
การเปิีดเผยข้อีม่ลต่ิางๆ ขอีงลก่ค้าเป็ีนัไปีอีย่างเคร่งครัดและปีลอีดภยั
สง่สด์ จง่กำาหนัดนัโยบายและแนัวปีฏิบัิติกิารค์ม้ครอีงข้อีม่ลส่วนับ์คคล
ขอีงบริษัที่ฯ อีย่างเหมาะสมและสอีดคล้อีงกับพระราชื้บัญ่ญั่ติคิ์ม้ครอีง
ข้อีม่ลส่วนับ์คคล พ.ศ. 2562 ติามนัโยบายค์้มครอีงส่วนับ์คคล        
ติามที่ี�ได้ปีระกาศไว้ ณ์ วันัที่ี� 1 มิถ์นัายนั 2564

9. กิจกรรมล้ักค�าสัมพัื้นธ์ุ

บริษัที่ฯ ได้จดักิจกรรมสมัพันัธ์ุ์แก่ลก่ค้าอีย่างต่ิอีเน่ั�อีง อีาทิี่เช่ื้นั มอีบ
ท์ี่นัการศก่ษาแก่บ์ติรธิุ์ดาขอีงลก่ค้า จดังานัที่ำาบ์ญ่สำานักังานัแก่ลก่ค้า
ท์ี่กสาขา จัดปีระช์ื้มนัอีกสถานัที่ี� และกิจกรรมอ้ี�นัๆ เพ้�อีเปี็นัขวัญ่      
กำาลังใจและสนับัสนัน์ัการที่ำางานัแก่ลก่ค้าให้มีปีระสทิี่ธุ์ภิาพมากยิ�งข่�นั

9.1 บรษัิที่ฯ ดำาเนันิัการมอีบท์ี่นัการศก่ษาแกบ์่ติรขอีงพนักังานัและ
ล่กจ้างขอีงล่กค้า (กปีภ.) ในัพ้�นัทีี่�ปีที่์มธุ์านั้ - รังสิติ และพ้�นัที่ี�
นัครปีฐม - สม์ที่รสาคร ปีระจำาปีี 2564 เนั่�อีงจากในัปีี 2564         
มีการแพร่ระบาดขอีง COVID-19 เพ้�อีเปี็นัการป้ีอีงกันัและลด
ผลกระที่บความเสี�ยงจากการแพร่ระบาดจาก COVID-19 ติาม
นัโยบายขอีงรัฐบาล บริษัที่ฯ จ่งจัดให้มีการมอีบที่์นัการศ่กษา
แก่บ์ติรลก่ค้า (กปีภ.) โดยการเดนิัที่างไปีมอีบท์ี่นัการศก่ษายงั
หนั่วยงานัขอีง กปีภ. ซ่�งมีผ่้บริหารขอีงแติ่ละหนั่วยงานัเปี็นั       
ผ่แ้ที่นัรบัมอีบและมีตัิวแที่นัขอีงพนักังานัและบ์ติรขอีงพนักังานั
มารับที่์นัการศ่กษา 
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9.2  บรษิทัี่ฯ ที่ำาการสนัับสนัน์ัโครงการปีระปีาที่นััสมัย (GECC) ปีระจำาปีี 2564 แก่ กปีภ. สาขาอ้ีอีมน้ัอีย เพ้�อีเติรยีมความพร้อีมในัการเข้ารบั
การติรวจปีระเมินัโครงการ เพ้�อีขอีรับรอีงมาติรฐานัศ่นัย์ราชื้การสะดวก (GECC) ให้กับ กปีภ.ส่่ความเปี็นัเลิศ 

9.3  บริษัที่ฯ ที่ำาการสนัับสนั์นัโครงการเพิ�มยอีดจ่ายนัำ�าปีระปีา และการติิดติั�งวางที่่อีปีระปีา บริเวณ์ปีากซอียบ่อีติะกั�ว หม่่ที่ี� 1 ติำาบลธุ์รรม
ศาลา อีำาเภอีเม้อีง จังหวัดนัครปีฐมขอีง กปีภ. สาขานัครปีฐม

ผลิการดำาเนิื้นื้งานื้ตามเป้าหมาย ปี 2564

เป้าหมาย ดัช่นีื้ชี่�วัด ปี 2564 ผลิลัิพธ์ุ

ล่กค้ามีความพ่งพอีใจติ่อีการให้บริการ

ขอีงบริษัที่ฯ

ไม่น้ัอียกว่าร้อียละ 90 ร้อียละ 94.50 สำาเร็จติามเปี้าหมาย

ปีริมาณ์การจ่ายนั�ำาปีระปีา

บริษัที่ ที่ีที่ีดับบลิว จำากัด (มหาชื้นั) 

ไม่นั้อียกว่า

165.92 ล้านัล่กบาศก์เมติร

153.27

ล้านัล่กบาศก์เมติร

ติำ�ากว่าเปี้าหมาย

ปีริมาณ์การจ่ายนั�ำาปีระปีา

บริษัที่ ปีระปีาปีที่์มธุ์านั ้จำากัด

ไม่นั้อียกว่า 

150.65 ล้านัล่กบาศก์เมติร

138.03

ล้านัล่กบาศก์เมติร

ติำ�ากว่าเปี้าหมาย
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ปีจัจบั์นันัวัติกรรมมีความสำาคัญ่เป็ีนัอีย่างยิ�งติอ่ีการพัฒนัาและการดำา

เนิันัธุ์์รกิจ เพ้�อีเพิ�มขีดความสามารถในัการแข่งขันัและสร้างความ

ยั�งย้นัให้กับอีงค์กร บริษัที่ฯ เล็งเห็นัความสำาคัญ่ขอีงการพัฒนัา

นัวัติกรรมที่างธุ์์รกิจให้สอีดคล้อีงกับค์ณ์ค่าอีงค์กร (Corporate        

Values) พร้อีมทัี่�งจัดที่ำาโครงการไคเซ็นั (Kaizen) และปีรับปีร์ง        

สภาพการที่ำางานั เพ้�อีส่งเสรมิบรรยากาศการเรียนัร่แ้ละการสร้างสรรค์

นัวัติกรรมทัี่�งในัด้านัการพัฒนัากระบวนัการสนัับสนั์นัการวิจัยและ

สนัับสนั์นัเที่คโนัโลยีและเคร้�อีงม้อีในัการที่ำางานั

นื้โยบายการดำาเนิื้นื้งานื้

1. คุณัค่าองค์กร (Corporate Values)

ดำาเนิันัธุ์์รกิจให้บรรล์วิสัยทัี่ศนั์และพันัธุ์กิจบนัพ้�นัฐานัขอีงความ         

พ่งพอีใจ และผลปีระโยชื้น์ัส่งส์ดขอีงผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสีย ด้วยการ
 • พัฒนัาและปีรับปีร์งอีย่างต่ิอีเนั้�อีง (Continuous Improvement)
 • ที่ำางานัเชื้ิงร์กด้วยความคิดริเริ�ม (Proactive & Initiative) 
 • ที่ำางานัเปี็นัที่ีม (Teamwork)

2. นโยบายแลัะกลัยุทธ์ุด�านการพัื้ฒนาความยั�งย้น

การสง่เสริมนัวตัิกรรมขอีงบรษิทัี่ฯ ระบไ์ว้ในันัโยบายดา้นัการพัฒนัา

ความยั�งย้นั หวัข้อี “การพฒันัากระบวนัการที่างธุ์ร์กจิอีย่างต่ิอีเน่ั�อีง” 

และระบ์ไว้ในันัโยบายด้านัการพฒันัาความยั�งย้นั ข้อี 2  และกลย์ที่ธ์ุ์

ด้านัการพัฒนัาความยั�งย้นั ข้อีทีี่� 4 ส่งเสริมให้เกดิการพัฒนัาและสร้าง

นัวัติกรรมด้านัธ์ุ์รกจิควบค่ก่บันัวัติกรรมด้านัสงัคมและสิ�งแวดล้อีม ติาม

ที่ี�เผยแพร่ไว้เว็บไซต์ิติามเว็บลิงก์ https://www.ttwplc.com/th/sd/

sustainable-management-and-policy/key-strategy-in-sustain-

able-development

การดำาเนิื้นื้งานื้ด้านื้นื้วัตกรรมแลิะเทคโนื้โลิยี

1.  ด�านเทคโนโลัย่

บริษัที่ฯ ได้นัำาเที่คโนัโลยีการผลิตินัำ�าปีระปีาทีี่�ทัี่นัสมัยทีี่�ส์ดและเป็ีนั

มาติรฐานัที่ี�ได้รับการยอีมรับในัระดับสากล โดยการนัำาเที่คโนัโลยี        

“เมมเบรนั” มาใช้ื้ในักระบวนัการผลิตินัำ�าปีระปีาที่ี�โรงผลิตินัำ�าปีระปีา

กระท่์ี่มแบนั จังหวัดสม์ที่รสาคร ซ่�งใชื้้ระบบการกรอีงแบบ Ultra 

Filtration (UF) และใชื้้เที่คโนัโลยี “เมมเบรนั” (Membrane) ในัการ 

กรอีงแยกขอีงแข็งแขวนัลอียหร้อีขอีงแข็งละลายอีอีกจากขอีงเหลว 

นวัตกรรมแลัะเทคโนโลัย่

โดยการสบ่อัีดนัำ�าดิบผา่นัเย้�อีเมมเบรนัทีี่�มชีื้อ่ีงเปีดิ (Pore Size) ขนัาด

เล็กมากเพียง 0.01 ไมครอีนั ซ่�งสามารถขจัดสิ�งปีนัเปี้�อีนั เชื้้�อีโรค

ไวรัส และแบคทีี่เรียได้อีย่างมีปีระสิที่ธุ์ิภาพ ส่งผลให้ได้นัำ�าปีระปีามี

ค์ณ์ภาพ สะอีาด และปีลอีดภัยกว่าเดิม รวมที่ั�งยังสามารถลดการใชื้้

สารเคมีในักระบวนัการผลิติไดอี้ีกดว้ย ซ่�งเมมเบรนันับัเป็ีนัเที่คโนัโลยี

มาติรฐานัระดับโลกเชื้่นัเดียวกับที่ี�ใชื้้ในัสหรัฐอีเมริกา สิงคโปีร์ และ

สหภาพยโ์รปี นับัได้วา่โรงผลติินัำ�าปีระปีากระท่์ี่มแบนัเป็ีนัโรงผลติินัำ�า

ปีระปีาเชิื้งพาณิ์ชื้ยข์นัาดใหญ่ที่ี่�สด์ในัปีระเที่ศไที่ยที่ี�เลอ้ีกใชื้ก้ารกรอีง

แบบ Ultra Filtration (UF) ซ่�งสามารถติอีบสนัอีงความติ้อีงการใชื้้

นัำ�าปีระปีาขอีงภาคอ์ีติสาหกรรม ภาคพาณิ์ชื้ยกรรม และภาคครวัเรอ้ีนั

ได้อีย่างเติ็มปีระสิที่ธุ์ิภาพ

2.  ด�านนวัตกรรม

บริษัที่ฯ ได้คิดค้นันัวัติกรรมโดยอีอีกแบบกระบวนัการผลิติให้

ปีระกอีบด้วยเที่คโนัโลยีแบบ Conventional ร่วมกับเที่คโนัโลยี         

เมมเบรนัแบบ Ultra Filtration (UF) จ่งกลายเปี็นั “เที่คโนัโลยีแบบ 

Hybrid” ที่ี�โรงผลิตินัำ�าปีระปีากระที่์่มแบนั ซ่�งเปี็นัโรงผลิตินัำ�าปีระปีา

เชื้ิงพาณิ์ชื้ย์ทีี่�มีขนัาดใหญ่่ทีี่�ส์ดในัปีระเที่ศไที่ยและเปี็นัโรงผลิตินัำ�า

ปีระปีาเพียงแห่งเดียวที่ี�เล้อีกใชื้้การกรอีงแบบ Hybrid โดยเล้อีกใชื้้

เที่คโนัโลยีแบบ Conventional ร่วมกันักับเที่คโนัโลยีเมมเบรนัแบบ 

UF บริษัที่ฯ ติั�งโรงผลิตินัำ�าปีระปีาใกล้กับพ้�นัทีี่�บริการที่ี�มีผ่้ใช้ื้นัำ�าหนัา

แนั่นัในัอีำาเภอีกระท่์ี่มแบนั จังหวัดสม์ที่รสาคร ซ่�งสามารถลดค่า

พลังงานัไฟฟ้าจากการลดระยะที่างส่บส่งนัำ�า ปีระมาณ์ 40 กิโลเมติร

และลดค่าสารเคมีในักระบวนัการผลิติได้ด้วย บริษัที่ฯ สามารถ

บริหารจัดการค์ณ์ภาพนัำ�าดิบทีี่�ผันัผวนัติามฤด่กาล และติอีบสนัอีง

ความต้ิอีงการใชื้น้ัำ�าปีระปีาที่ี�มปีีริมาณ์สง่ข่�นัอียา่งติอ่ีเนั่�อีง โดยยงัคง

ควบคม์คา่ใชื้จ้า่ยในักระบวนัการผลติิใหอ้ีย่่ในัระดบัติำ�า รวมถง่รอีงรบั

ความติ้อีงการใชื้้นัำ�าปีระปีาที่ั�งภาคครัวเร้อีนั ภาคพาณ์ิชื้ยกรรม และ

ภาคอี์ติสาหกรรม ได้อีย่างเติ็มปีระสิที่ธุ์ิภาพ

การบริหารจัดการนื้วัตกรรมแลิะเทคโนื้โลิยี

1. ส่งเสริมการฝ่ึกอีบรมแก่พนัักงานัที่ั�งภายในัและภายนัอีกอีงค์กร
เพ้�อีพัฒนัาอีงค์ความร่้ขอีงพนัักงานั ติลอีดจนัการแลกเปีลี�ยนั
ปีระสบการณ์์ร่วมกันัระหว่างหนั่วยงานัผ่านัโครงการไคเซ็นั 
(Kaizen) หร้อี โครงการ Exchange Program ที่ี�ให้พนักังานัระดบั
ปีฏิบิตัิกิารได้รบัการอีบรมให้ความร่แ้ละเยี�ยมชื้มการที่ำางานัระหว่าง
หน่ัวยงานัเพ้�อีพัฒนัาทัี่กษะความร่้และเพิ�มปีระสิที่ธิุ์ภาพในัการ
ที่ำางานั
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2.  จดัปีระกวดโครงการ Kaizen โดยการปีระชื้าสัมพนััธ์ุ์ใหพ้นัักงานั
ท์ี่กระดบัชัื้�นัเขา้รว่มกจิกรรม ซ่�งพนักังานัสามารถพัฒนัาแนัวคิด
ในัการจดัที่ำานัวตัิกรรมและนัำาเสนัอีผลงานัไดทั้ี่�งแบบคนัเดยีวและ
แบบกล์ม่ เม้�อีปีี 2564 มผีลงานั Kaizen ที่ี�เกดิข่�นัจากการคดิคน้ั
ขอีงพนัักงานั จำานัวนัที่ั�งสิ�นั 368 เร้�อีง

3.  จัดให้มีการนัำาเสนัอีผลงานัขอีงตัิวเอีงต่ิอีพนัักงานัและผ่้บริหาร
รับฟัง เม้�อีมีผลงานัใดทีี่�สามารถนัำามาใช้ื้ในัการปีรับปีร์งพัฒนัา
กระบวนัการที่ำางานัได้จริงและมีการที่ดสอีบผลแล้ว บริษัที่ฯ 
จะนัำาผลงานันัั�นัมาใชื้้จริงในัการที่ำางานั

4. จัดติั�งชื้์ด “คณ์ะกรรมการ Kaizen” เพ้�อีที่ำาหนั้าที่ี�ให้คำาแนัะนัำา
แก่พนัักงานัในัการคิดค้นันัวัติกรรมติ่างๆ ภายในัอีงค์กร          
นัอีกเหนั่อีจากผ่้บังคับบัญ่ชื้าที่ี�ให้คำาแนัะนัำาในัระดับเบ้�อีงติ้นัแก่
พนัักงานั

5.  มีการส้�อีสารอีย่างเปีิดเผยภายในัอีงค์กรเกี�ยวกับผลงานัที่ี�
พนัักงานัคิดค้นัข่�นัมา เพ้�อีเป็ีนัการถ่ายที่อีดและเผยแพร่         

อีงค์ความร่แ้ก่พนัักงานัให้เกิดปีระโยชื้นั์ส่งส์ด

6. ให้ความสำาคัญ่ในัการพัฒนัาที่ักษะพนัักงานั โดยไม่ย่ดติิดกับ
ผลสำาเร็จขอีงนัวัติกรรม แม้ผลงานันัั�นัจะไม่ได้รับรางวัลจาก       
การปีระกวดที่ั�งภายในัและภายนัอีกอีงค์กร

7. มกีารจัดเก็บข้อีม่ลขอีงพนักังานัท์ี่กคนัทีี่�ได้นัำาเสนัอีผลงานัอีย่าง
เปี็นัระบบ โดยนัำาผลงานัที่ี�ได้มีการที่ดลอีงใชื้้งานัแล้วนัำามาใช้ื้ 
ในัการปีฏิบิัติิงานัจริง 

ตัวอย่างโครงการไคเซ็่นื้ (Kaizen)

1.  โครงการ เบาๆ

สบ้เนั่�อีงจากงานับำาร์งรักษาเปีลี�ยนัอี์ปีกรณ์์วาล์วปีีกผีเส้�อี (Suction Butterfly Valve) ระบบปีั�มจ่าย(Distribution Pump) สถานั้จ่ายนัำ�าปีระปีา

เม้อีงเอีก (R-5) ติ้อีงใช้ื้ผ่้ปีฏิิบัติิงานัมากกว่า 5 คนั เพ้�อีชื้่วยกันัปีิดเปิีดวาล์วปีระติ่นัำ�า (Penstock Valve) จำานัวนั 3 ชื้์ด เนั่�อีงจากปีระติ่นัำ�า       

มีขนัาดใหญ่่และติ้อีงใชื้้แรงจำานัวนัมากในัการหม์นั ส่งผลให้ผ่้ปีฏิิบัติิงานัเกิดความเม้�อียล้าและส่ญ่เสียเวลาในัการดำาเนัินังานัมากกว่า 120 

นัาทีี่ (2 ชัื้�วโมง) จง่ไดท้ี่ำาการปีรบัเปีลี�ยนัจากใชื้แ้รงคนัหม์นัปีดิเปีดิวาลว์ปีระติน่ัำ�าเปีน็ัการใชื้เ้คร้�อีงม้อีหรอ้ีอีป์ีกรณ์ท์ี่ี�สามารถหมน์ัปีดิเปีดิวาลว์

ปีระติ่นัำ�าได้ โดยสามารถพกพาเคล้�อีนัย้ายได้ ซ่�งสามารถลดจำานัวนัผ่้ปีฏิิบัติิงานัและลดระยะเวลาในัการปีฏิบิัติิงานัได้อีย่างมีปีระสิที่ธุ์ิภาพ

ผู้ลังานไคเซิ็น (Kaizen)
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2. โครงการ PTW Shopping Mall

ปีัจจ์บันัหนั่วยงานัธุ์์รการขอีงสำานัักงานัโรงผลิตินัำ�าปีระปีาปีท์ี่มธุ์านั้ พบปีัญ่หาในัการเบิกจ่ายอ์ีปีกรณ์์เคร้�อีงเขียนั (Stationery) โดยมี              

ความย์่งยากในักระบวนัการที่ำางานัหลายขั�นัติอีนัและใชื้้ระยะเวลานัานั ส่งผลให้เกิดความสิ�นัเปีล้อีงที่รัพยากร จ่งได้นัำาปีระโยชื้นั์จากการใช้ื้

งานัโที่รศัพที่์ม้อีถ้อีมาใชื้้ปีรับปีรง์การที่ำางานั โดยนัำาแอีพพลิเคชื้ั�นั (Aplication) ชื้้�อีว่า “Page 365” มาปีระย์กต์ิการใชื้้งานัเบิกจ่ายอี์ปีกรณ์์

เคร้�อีงเขียนั ซ่�งสามารถลดขั�นัติอีนัการปีฏิบิติัิงานั ลดระยะเวลาปีฏิบิตัิงิานั และลดคา่ใชื้้จา่ยลงได้

ตารางเปรียบเทียบผลิการดำาเนิื้นื้งานื้ก่อนื้-หลัิง

รายการ ก่อนื้ หลัิง เพิ�มข้�นื้/ลิดลิง (ร้อยลิะ)

จำานัวนัขั�นัติอีนัการเบิกจ่าย 8 ขั�นัติอีนั 5 ขั�นัติอีนั ลดลง ร้อียละ 37.50

ระยะเวลาปีฏิิบัติิงานั 20 นัาทีี่ 10 นัาทีี่ ลดลง ร้อียละ 50.00 

ค่าใชื้้จ่าย 1.5 บาที่ต่ิอีครั�ง ไม่มีค่าใชื้้จ่าย ลดลง ร้อียละ 100.00

ตารางเปรียบเทียบผลิการดำาเนิื้นื้งานื้ก่อนื้-หลัิง

รายการ ก่อนื้ หลัิง เพิ�มข้�นื้/ลิดลิง (ร้อยลิะ)

จำานัวนัผ่้ปีฏิิบัติิงานั 5 คนั 1 คนั ลดลงร้อียละ 80.00

ระยะเวลาปีฏิิบัติิงานั 120 นัาทีี่ 10 นัาทีี่ ลดลง ร้อียละ 91.67



71รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

ส่ีงเสีริม
คุณภูาพชี่วิตที�ดี

ความสีำาคัญ่ของพนัื้กงานื้

บริษัที่ฯ ถ้อีว่าพนัักงานัเปี็นัผ่้ขับเคล้�อีนัอีงค์กรไปีส่่ความสำาเร็จ       
จง่ได้วางแผนักำาลังคนัให้สอีดคล้อีงกับกลย์ที่ธ์ุ์ที่างธุ์ร์กิจ โดยพัฒนัา
พนัักงานัที่ี�มีความสามารถและมีศักยภาพ รวมทัี่�งการสรรหาและ 
คัดเล้อีกบ์คลากรจากภายนัอีกเข้ามาร่วมงานักับบริษัที่ฯ โดย
พจิารณ์าจากผ้่ที่ี�เปีน็ัทัี่�ง “คนัดแีละคนัเกง่” และย่ดหลกัจรยิธุ์รรมไมม่ี
การเล้อีกปีฏิิบัติิที่ั�งในัเร้�อีง เชื้้�อีชื้าติิ ศาสนัา สีผิว เพศ หร้อีความ
บกพร่อีงที่างด้านัร่างกาย โดยจะพิจารณ์าถ่งความเหมาะสมในัด้านั
ความร่้ความสามารถและความปีระพฤติิเป็ีนัสำาคัญ่ สำาหรับการว่า        
จ้างงานัดังกล่าวจะติ้อีงเปี็นัไปีโดยชื้อีบด้วยกฎหมายและได้กำาหนัด
เปี้าหมายการด่แลพนัักงานัและพัฒนัาบ์คลากรหลักๆ ไว้ดังน้ั�

เป้าหมายการดำาเนิื้นื้งานื้

1.  กำาลังคนัที่ี�มีศักยภาพเพียงพอีติ่อีการดำาเนัินัธุ์ร์กิจ
2.  มีระบบการว่าจ้าง การบริหารบ์คลากร การปีระเมินัผลการ

ปีฏิิบัติิงานัและค่าติอีบแที่นัที่ี�เป็ีนัธุ์รรม
3.  เปี็นัอีงค์กรชื้ั�นันัำาที่ี�คนัร์่นัใหม่ปีระสงค์ร่วมงานัด้วย

การด้แลัพื้นักงานแลัะพัื้ฒนาบุคลัากร 

แนื้วทางการดำาเนิื้นื้งานื้

1. บริหารและพฒันัาบ์คลากรใหมี้ความร้่ความสามารถอีย่างทัี่�วถง่
และสมำ�าเสมอี

2.  ผลติอีบแที่นัและสวัสดิการที่ี�เปี็นัธุ์รรมและเที่ียบเคียงกับบริษัที่
ชื้ั�นันัำาที่ั�วไปี

3. ปีฏิบิตัิติิามกฎหมายและขอ้ีบงัคบัติา่งๆทีี่�เกี�ยวขอ้ีงกับพนักังานั
อีย่างเคร่งครัด

4. สภาพแวดล้อีมสถานัที่ี�ที่ำางานัมีความปีลอีดภัยติามหลัก         
อีาชื้ีวอีนัามัยและเอ้ี�อีติ่อีการที่ำางานั

5. แติ่งติั�งโยกย้ายให้รางวัลและการลงโที่ษพนัักงานัด้วยความ  
เสมอีภาค สจ์รติิใจ เที่ี�ยงธุ์รรม และติั�งอีย่บ่นัพ้�นัฐานัขอีงความร่้
ความสามารถและความเหมาะสมขอีงพนัักงานั

6.  รับฟังข้อีคิดเห็นัและข้อีเสนัอีแนัะอีย่่บนัพ้�นัฐานัความร่้ที่าง
วิชื้าชื้ีพขอีงพนัักงานั

7.  ปีฏิิบัติิติ่อีพนัักงานัด้วยความเคารพติ่อีความเปี็นัปีัจเจกบ์คคล
และศักดิ์ศรีความเปี็นัมนั์ษย์

8.  หลกีเลี�ยงการกระที่ำาทีี่�ไมเ่ปีน็ัธุ์รรมที่ี�สง่ผลกระที่บติอ่ีความมั�นัคง
ในัหน้ัาทีี่�การงานัขอีงพนักังานัหรอ้ีคก์คามหรอ้ีสรา้งความกดดนัั
ติ่อีสภาพจิติใจขอีงพนัักงานั

9.  พนักังานัสามารถรอ้ีงเรยีนัในักรณ์ท้ี่ี�ไมไ่ดร้บัความเปีน็ัธุ์รรมติาม
ระบบและกระบวนัการที่ี�กำาหนัด
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การจ้างงานื้

พนัักงานัถ้อีเปี็นัที่รัพยากรที่ี�มีค่าขอีงอีงค์กร บริษัที่ฯ จ่งได้จัดให้มีระบบการจัดการด้านัการจ้างงานั เพ้�อีให้พนัักงานัได้รับการค์้มครอีงและ
การปีฏิิบัติิอีย่างเป็ีนัธุ์รรม ซ่�งจะส่งผลให้มีค์ณ์ภาพชื้ีวิติทีี่�ดีและเกิดปีระสิที่ธุ์ิภาพในัการที่ำางานั โดยกำาหนัดนัโยบายด้านัสิที่ธุ์ิมนั์ษยชื้นัและ           
ด้านัแรงงานั พรอ้ีมเผยแพรไ่ว้บนัเวบ็ไซติข์อีงบรษิทัี่ฯ ติามเวบ็ลงิก์ https://www.ttwplc.com/storage/about/policy/policy-human.pdf เพ้�อี
เปี็นัแนัวที่างในัการปีฏิิบัติิให้เป็ีนัไปีติามข้อีกำาหนัดขอีงมาติรฐานัแรงงานัไที่ยและกฎหมายด้านัแรงงานั รวมถง่ระเบียบอี้�นัๆ ทีี่�เกี�ยวข้อีงกับ
การปีรับปีร์งและพัฒนัาการที่ำางานัอีย่างต่ิอีเน่ั�อีง นัอีกจากน้ั� บริษัที่ฯ ได้จัดที่ำานัโยบายค์้มครอีงข้อีม่ลส่วนับ์คคล เพ้�อีอีธิุ์บายให้ที่ราบถ่ง
แนัวที่างขอีงบริษัที่ฯ ในัการค์ม้ครอีงข้อีม่ลส่วนับค์คลและความเปี็นัส่วนัตัิวขอีงผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสีย 

เป้าหมายการดำาเนิื้นื้งานื้ปี 2564

1.
อัตราการจ�างงาน

สําเร็จตามแผู้น

ไม่น�อยกว่าร�อยลัะ 80

2.
อัตราการลัาออกของ 

พื้นักงาน

ไม่เกินร�อยลัะ 4

3.
ผู้ลัการปัระเมินผู้ลั

ความพื้ึงพื้อใจของ

พื้นักงานท่�ม่ต่อการทํางาน

ไม่น�อยกว่าร�อยลัะ 80 

4.
ฝ่ึกอบรมตามแผู้นอบรม

ด�านความปัลัอดภัย

ของบริษัทฯ ร�อยลัะ 100

อีงค์กรติ้นัแบบด้านัการเคารพสิที่ธุ์ิมนั์ษยชื้นั 
โดยการสนับัสนัน์ัและส่งเสรมิให้เกดิข่�นัในัห่วงโซ่
ค์ณ์ค่าที่างธุ์์รกิจ

ไม่มีการละเมิดสิที่ธุ์ิมนั์ษยชื้นัทัี่�งภายในัและ 
ภายนัอีกบริษัที่ฯ

ประเด็นื้ด้านื้สิีทธิุมนุื้ษยช่นื้

1.  แรงงานเด็ก 

บริษัที่ฯ ไม่มีการจ้างงานั ไม่มีความเกี�ยวข้อีง และไม่เคยสนัับสนั์นั
ให้มีการใชื้้แรงงานัเด็กที่ี�มีอีาย์ติำ�ากว่า 15 ปีี ติลอีดจนัไม่มีการให้ 
หรอ้ีไม่เคยสนับัสนัน์ัให้ใช้ื้แรงงานัเดก็ที่ำางานัที่ี�เป็ีนัอัีนัติรายต่ิอีสข์อีนัามยั
หรอ้ีอีย่่ในัสภาวะแวดล้อีมทีี่�มอีีนััติรายต่ิอีสข์อีนัามยัและความปีลอีดภยั

2.  แรงงานบังคับ

บริษัที่ฯ ไม่มีการจ้างงานั และไม่สนัับสนั์นัให้มีการใชื้้แรงงานับังคับ
อีาทิี่เช่ื้นั งานัทีี่�ที่ำาดว้ยความไม่สมัครใจโดยอีาศยัวิธุ์กีารหรอ้ีอ้ีางเหติ์
เพ้�อีการลงโที่ษหร้อีการบีบบังคับ การข่มข่่การข่มข้นัใจให้ที่ำางานั
หร้อีให้บริการเปี็นัผลให้บ์คคลที่ำางานัอีย่างไม่เติ็มใจหร้อีโดยที่ำาให้
บ์คคลนัั�นัอีย่่ในัสภาวะแวดล้อีมทีี่�ไม่สามารถขัดข้นัได้

3.  แรงงานต่าวด�าวท่�ผิู้ดกฎหมาย

บรษิทัี่ฯ ไม่มกีารจ้างงานั และไม่สนับัสนัน์ัให้มกีารใช้ื้แรงงานัต่ิางด้าว
ที่ี�ไม่มีใบอีนั์ญ่าติหร้อีหลบหนั้เข้าเม้อีงโดยผิดกฎหมาย

การเคารพสิีทธิุมนุื้ษยช่นื้ 

บริษัที่ฯ ให้ความสำาคัญ่ต่ิอีปีระเด็นัด้านัสิที่ธิุ์มนั์ษยชื้นัทีี่�อีาจส่งผล 
กระที่บในัการดำาเนิันัธุ์ร์กิจติลอีดห่วงโซ่คณ์์ค่าทีี่�มีความเกี�ยวข้อีงกับ
ผ่มี้สว่นัได้สว่นัเสีย บริษทัี่ฯ จง่ได้กำาหนัดนัโยบายด้านัสทิี่ธิุ์มนัษ์ยชื้นั
และดา้นัแรงงานัติามหลกัการปีฏิบัิติติิามขอ้ีติกลงสหปีระชื้าชื้าติ ิ(UN 
Global Compact) ปีฏิิญ่ญ่าสากลว่าด้วยสิที่ธุ์ิมนั์ษยชื้นั (Universal 
Declaration of Human Rights : UDHR) หลกัการชื้ี�แนัะว่าด้วยธุ์ร์กิจ
และสิที่ธิุ์มนั์ษยชื้นัแห่งสหปีระชื้าชื้าติิ (United Nations Guiding 
Principles on Business and Human Rights : UNGP) มาเปี็นั
แนัวที่างและกรอีบการดำาเนิันังานัขอีงบริษทัี่ฯ เพ้�อีสร้างความเช้ื้�อีมั�นั
ในัการดำาเนัินัธ์ุ์รกิจที่ี�เคารพสิที่ธิุ์มนั์ษยชื้นั โดยกำาหนัดแนัวที่าง
ปีฏิบิตัิไิว้ใหก้บัคณ์ะกรรมการ ผ่บ้ริหาร และพนักังานัไดย้ด่ถ้อีปีฏิิบตัิิ
โดยบรษิทัี่ฯ ได้กำาหนัดเป้ีาหมายการดำาเนันิังานัการเคารพสทิี่ธุ์มินัษ์ยชื้นั
ไว้ดงัน้ั�
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4. หญิงม่ครรภ์ 

บริษัที่ฯ ไม่ให้พนัักงานัหญ่ิงมีครรภ์ที่ำางานัที่ี�เปี็นัอีันัติรายติ่อีส์ขภาพหร้อีร่างกายติามทีี่�กฎหมายกำาหนัด และจัดให้พนัักงานัหญ่ิงที่ี�ติั�งครรภ์
ได้ที่ำางานัหร้อีอีย่่ในัสภาพแวดล้อีมทีี่�ไม่เปี็นัอีันัติรายต่ิอีส์ขอีนัามัยและการมีครรภ์ รวมทัี่�งไม่มีการเลิกจ้าง ลดติำาแหน่ังหร้อีสิที่ธุ์ิปีระโยชื้น์ั
ใดๆ เพราะเหติ์จากการมีครรภ์ 

การเคารพสิีทธิุมนุื้ษยช่นื้ของผ้้มีส่ีวนื้ได้ส่ีวนื้เสีีย

ผลการปีระเมนิัความเสี�ยงดา้นัสทิี่ธุ์มินัษ์ยชื้นัในัการดำาเนันิัธุ์ร์กจิขอีงบรษัิที่ฯ พบวา่ ในัปีี 2564 ไมม่ปีีระเดน็ัการละเมดิดา้นัสทิี่ธุ์มินัษ์ยชื้นัติอ่ี
ผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสีย อีย่างไรก็ติาม บริษัที่ฯ ได้กำาหนัดแนัวที่างการปี้อีงกันัและมาติรการลดความเสี�ยงด้านัสิที่ธุ์ิมนัษ์ยชื้นัแก่ผ่้มีส่วนัได้ส่วนั
เสียไว้ดังนั้�

1.  สิทธิุมนุษยชนพื้นักงาน

ประเด็นื้ความเสีี�ยง ผลิกระทบ มาตรการลิดความเสีี�ยง

ความปีลอีดภัยและอีาชื้ีว

อีนัามัยในัการที่ำางานั

 • สิที่ธุ์ิในัค์ณ์ภาพชื้ีวติิ 

ที่ี�ดี

 • สิที่ธุ์ิในัการที่ำางานั

ดู้านคุวามปลอดูภัย่ 

 • จัดอีบรมหลักส่ติรความปีลอีดภัยในัการที่ำางานัเกี�ยวกับสารเคมีอีันัติราย  

การใชื้้อี์ปีกรณ์์ปี้อีงกันัส่วนับ์คคล การสร้างจิติสำานั่กด้านัสิ�งแวดล้อีม  

ผ่้ปีฏิบิัติิงานัในัทีี่�อีับอีากาศและที่บที่วนัการที่ำางานัเกี�ยวกับปีั�นัจั�นั เปี็นัติ้นั 

 • ฝ่ึกซ้อีม ที่บที่วนั และวธิุ์ีการปีฏิิบัติิงานักับคลอีรีนัอีย่างปีลอีดภัยและการใชื้้

อี์ปีกรณ์์ระงับเหติ์คลอีรีนัรั�วไหล (Emergency Kit-B)

 • จัดที่ำาแผนัปี้อีงกันัและระงับเหติ์ฉ์กเฉินั กรณี์เกิดเหติ์คลอีรีนัรั�วไหลร์นัแรง 

 • จัดหาอี์ปีกรณ์์ปี้อีงกันัไอีระเหยและการรั�วไหลขอีงคลอีรีนั 

ดู้านอาชว่อนามัย่ 

 • จัดให้มีการติรวจส์ขภาพปีระจำาปีีสำาหรับพนัักงานัที่ก์ระดับ 

 • เพิ�มการติรวจส์ขภาพรายการพิเศษแก่ผ่้ปีฏิิบัติิงานัในัพ้�นัที่ี�เสี�ยงและผ่้ที่ี�มีอีาย์ 

35 ปีีข่�นัไปี 

 • เพิ�มการที่ำาปีระกนััภัยหม่่จากการติิดเชื้้�อีไวรัส COVID-19 สำาหรับพนัักงานั 

ที่์กระดับ

 • รณ์รงค์ให้พนัักงานัได้รับการฉีดวัคซนีัจากหนั่วยงานัรัฐ

 • ติรวจหาเชื้้�อี COVID-19 ให้กับพนัักงานักอ่ีนัเข้างานัที่ก์สัปีดาห์

การค์้มครอีงสิที่ธุ์ิและ

ข้อีม่ลส่วนับ์คคล

 • สิที่ธุ์ิในัความเที่่าเที่ียม

 • สิที่ธุ์ิที่ี�จะได้รับความ

ค์ม้ครอีงติามกฎหมาย

 • สิที่ธุ์ิความเปี็นัส่วนัติัว

ดู้านการคุุ้มคุรองสิที่ธุิของพันักงาน

 • มีนัโยบายด้านัสิที่ธุ์ิมนั์ษยชื้นัและด้านัแรงงานั

 • มีกระบวนัการรับข้อีรอ้ีงเรียนัจากพนัักงานั

 • ปีฏิิบัติิติ่อีพนัักงานัด้วยความเสมอีภาคและเปี็นัธุ์รรม

ดู้านข้อมูลส่วนบุคุคุล 

 • มีการค์้มครอีงข้อีม่ลส่วนับ์คคลขอีงพนัักงานัและไม่เผยแพร่ติ่อีบ์คคลที่ี�สาม

 • มีนัโยบายค์้มครอีงข้อีม่ลส่วนับ์คคลและเผยแพร่ไว้บนัเว็บไซติ์บริษทัี่ฯ 

 • ฝ่ึกอีบรมให้ความร้่เกี�ยวกับกฎหมายด้านัการค์้มครอีงข้อีม่ลส่วนับ์คคลและ

กำาหนัดแนัวที่างการปีฏิิบัติิงานั
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2.  สิทธิุมนุษยชนล้ักค�า

3.  สิทธิุมนุษยชนค่้ค�า

ประเด็นื้ความเสีี�ยง ผลิกระทบ มาตรการลิดความเสีี�ยง 

ค์ณ์ภาพสินัค้าและบริการ  • สทิี่ธิุ์ในัคณ์์ภาพชื้วีติิที่ี�ดี ดู้านการสื�อสารและคุวามปลอดูภัย่ 

 • มีการส้�อีสารและปีระชื้าสัมพันัธุ์์ข้อีม่ลด้านัสินัค้าและบริการอีย่างติ่อีเนั้�อีง

 • ดำาเนัินัการติามนัโยบายด้านัค์ณ์ภาพสินัค้าและบริการ 

การค์้มครอีงสิที่ธุ์ิและ

ข้อีม่ลส่วนับ์คคล

 • สิที่ธุ์ิในัความเที่่าเที่ียม

 • สิที่ธุ์ิที่ี�จะได้รับความ

ค์ม้ครอีงติามกฎหมาย

 • สิที่ธุ์ิความเปี็นัส่วนัติัว

ดู้านการคุุ้มคุรองสิที่ธุิของลูกคุ้า 

 • มีกระบวนัการรับข้อีรอ้ีงเรียนัจากล่กค้า

 • รับปีระกนััความเสียหายจากการดำาเนัินังานัขอีงบริษทัี่ฯ ให้กับล่กค้าติาม 

ข้อีติกลงที่ี�กำาหนัด 

ดู้านข้อมูลส่วนบุคุคุล 

 • มีนัโยบายค์้มครอีงข้อีม่ลส่วนับ์คคลและเผยแพร่ไว้บนัเว็บไซติ์บริษทัี่ฯ

 • มีการค์้มครอีงข้อีม่ลส่วนับ์คคลขอีงล่กค้าและไม่เผยแพร่ติ่อีบ์คคลทีี่�สาม

ประเด็นื้ความเสีี�ยง ผลิกระทบ มาตรการลิดความเสีี�ยง 

การดำาเนัินัธุ์์รกิจอีย่าง

เปี็นัธุ์รรม

 • ปีฏิิบัติิติามเง้�อีนัไข

ที่างการค้า

 • ปีฏิิบัติิติามขอ้ีติกลง

อีย่างเป็ีนัธุ์รรม 

 • มีเคร้�อีงม้อีปีระเมนิัจรรยาบรรณ์ค่่ค้าเพ้�อีพัฒนัาธุ์์รกิจอีย่างยั�งย้นั (Supplier 

Code of Conduct : SCOC) ในัหมวดการปีฏิบัิติด้ิานัแรงงานัและสทิี่ธุ์มินัษ์ยชื้นั 

ความปีลอีดภัยและอีาชื้ีวอีนัามัย และสิ�งแวดล้อีม พร้อีมเผยแพร่ไว้บนั

เว็บไซติ์ขอีงบริษัที่ฯ ติามเว็บลิงก์ https://www.ttwplc.com/storage/about/

policy/supplier-code-of-conduct.pdf

 • มีกระบวนัการคัดกรอีงค่่ค้าและพันัธุ์มิติรที่างธุ์์รกิจติามที่ี�กฎหมายกำาหนัด

การค์้มครอีงสิที่ธุ์ิและ

ขอ้ีม่ลส่วนับ์คคล

 • สิที่ธุ์ิในัความเที่่าเที่ียม

 • สิที่ธุ์ิที่ี�จะได้รับความ

ค์ม้ครอีงติามกฎหมาย

 • สิที่ธุ์ิความเปี็นัส่วนัติัว

ดู้านการคุุ้มคุรองสิที่ธุิของคุู่คุ้า

 • มีกระบวนัการรับข้อีรอ้ีงเรียนัจากค่่ค้า

 • ปีฏิิบัติิติ่อีค่่ค้าด้วยความเสมอีภาคและเปี็นัธุ์รรม

ดู้านข้อมูลส่วนบุคุคุล 

 • มีนัโยบายค์้มครอีงข้อีม่ลส่วนับ์คคลและเผยแพร่ไว้บนัเว็บไซติ์บริษทัี่ฯ

 • มีการค์้มครอีงข้อีม่ลส่วนับ์คคลขอีงค่่ค้าและไม่เผยแพร่ติ่อีบ์คคลทีี่�สาม
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4. สิทธิุมนุษยชนชุมชน

5.  สิทธิุมนุษยชนผู้้�รับเหมา

ประเด็นื้ความเสีี�ยง ผลิกระทบ มาตรการลิดความเสีี�ยง 

ค์ณ์ภาพชื้ีวิติ

ความปีลอีดภัย 

และสิ�งแวดล้อีม

 • สิที่ธุ์ิที่ี�จะได้รับความ

ค์ม้ครอีงติามกฎหมาย

 • เสรีภาพที่ี�แสดงอีอีก

 • สทิี่ธิุ์ในัคณ์์ภาพชื้วีติิที่ี�ดี

ดู้านคุุณภาพัช่วิต่และคุวามปลอดูภัย่ 

 • ส้�อีสารล่วงหนั้าก่อีนัซอ่ีมบำาร์งที่่อีนัำ�าปีระปีา

 • สำารวจความติ้อีงการและเปีิดชื้่อีงที่างร้อีงที่์กข์ 

 • กำาหนัดมาติรการเยียวยาหากได้รับผลกระที่บจากการปีฏิิบัติิงานัขอีงบริษัที่ฯ

ดู้านสิ�งแวดูล้อม 

 • ดำาเนัินังานัติามมาติรฐานั ISO 14001 : 2015 

 • ดำาเนัินัการกำาจัดขอีงเสีย (ติะกอีนั) ติามข้อีกำาหนัดขอีงกรมโรงงานั

อี์ติสาหกรรมอีย่างเคร่งครัด 

 • ความร่วมม้อีปีกปี้อีงด่แลแหล่งนัำ�าธุ์รรมชื้าติิ 

ประเด็นื้ความเสีี�ยง ผลิกระทบ มาตรการลิดความเสีี�ยง 

ค์ณ์ภาพชื้ีวิติ 

และความปีลอีดภัย 

 • สิที่ธุ์ิที่ี�จะได้รับความ

ค์ม้ครอีงติามกฎหมาย

 • สทิี่ธิุ์ในัคณ์์ภาพชื้วีติิที่ี�ดี

 • ปีฏิิบัติิติามกฎหมายความปีลอีดภัย อีาชื้ีวอีนัามัย และสภาพแวดลอ้ีมในัการ

ที่ำางานั 

 • นัโยบายค์ณ์ภาพ สิ�งแวดล้อีม อีาชื้ีวอีนัามัย และความปีลอีดภัยขอีงบริษทัี่ฯ 

 • ฝ่ึกอีบรมและปีฏิิบัติิติามระเบียบปีฏิิบัติิเกี�ยวกับความปีลอีดภัยในัการที่ำางานั

 • จัดหาอี์ปีกรณ์์ปี้อีงกันัส่วนับ์คคลพ้�นัฐานัและอี์ปีกรณ์์ป้ีอีงกันัส่วนับ์คคลติาม

ความเสี�ยงขอีงงานั

ประเด็นื้ความไม่เท่าเทียมแลิะการเล้ิอกปฏิิบัติ 

บรษัิที่ฯ แสดงเจตินัารมณ์์อีย่างชัื้ดเจนัที่ี�จะไม่กระที่ำาหรอ้ีสนับัสนัน์ัให้มกีารเลอ้ีกปีฏิบิตัิใินัการจ้างงานั การจ่ายค่าจ้างและค่าติอีบแที่นัการที่ำางานัอี้�นัๆ
ค่าสวสัดกิาร โอีกาสในัการฝึ่กอีบรมและพฒันัา การเล้�อีนัขั�นัหรอ้ีติำาแหน่ังหน้ัาทีี่� รวมถง่การเลกิจ้างหรอ้ีการเกษยีณ์อีาย์การที่ำางานัที่ี�มสีาเหติจ์าก
ความแติกต่ิางในัเร้�อีงสญั่ชื้าติ ิเช้ื้�อีชื้าติ ิศาสนัา ภาษา อีาย์ เพศ สถานัภาพสมรส ทัี่ศนัคติส่ิวนัติวัในัเร้�อีงเพศ ความพกิาร การติดิเช้ื้�อีเอีชื้ไอีวี 
ความนิัยมในัพรรคการเม้อีงหร้อีแนัวความคิดเห็นัส่วนับ์คคลอี้�นัๆ บริษัที่ฯ ไม่ขดัขวาง แที่รกแซง หร้อีกระที่ำาการใดๆ ทีี่�จะกระที่บติอ่ีกิจกรรม
การใชื้้สิที่ธุ์ิหร้อีวิธุ์ีปีฏิิบัติิขอีงพนัักงานัเกี�ยวกับปีระเด็นัข้างติ้นัทีี่�ไม่มีผลกระที่บเสียหายติ่อีบริษัที่ฯ 

การส่ีงเสีริมความผ้กพันื้ในื้ที�ทำางานื้

บริษัที่ฯ จะปีระสบความสำาเร็จก้าวส่่ความเป็ีนัผ่้นัำาภาคเอีกชื้นัในัการผลิตินัำ�าปีระปีาภายในัปีระเที่ศ ส่วนัหนั่�งย่อีมมาจากบ์คลากรที่ี�มีความ
ผ่กพนััท่์ี่มเที่กบัการที่ำางานั โดยผ่านัการดแ่ลบ์คลากรขอีงอีงคก์รติั�งแติแ่รกเขา้จนัถง่วนััเกษยีณ์อีาย์การที่ำางานั บรษัิที่ฯ ไดจ้ดัที่ำานัโยบายด้านั
สวัสดิการพนัักงานัไปียังกล์่มบริษัที่ทีี่ทีี่ดับบลิว การด่แลให้มีการติรวจส์ขภาพปีระจำาปีี การรักษาพยาบาลฟรีติามโครงการปีระกันัส์ขภาพ 
การด่แลรักษาสภาพแวดล้อีมในัการที่ำางานั นัอีกจากน้ั� ยังมีนัโยบายและแนัวปีฏิิบัติิเกี�ยวกับความปีลอีดภัยและส์ขอีนัามัยในัทีี่�ที่ำางานั 
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ในัปีี 2564 เปี็นัปีีที่ี�มีการแพร่ระบาดจากเชื้้�อี COVID-19 รวมถ่งการกลายพันัธุ์์์ติ่างๆ บริษัที่ฯ มีความห่วงใยเกี�ยวกับส์ขภาพขอีงพนัักงานั
เปีน็ัอียา่งมาก จง่ไดม้มีาติรการในัการดแ่ลป้ีอีงกนััโดยการสนับัสนัน์ัให้มกีารแจกหน้ัากากอีนัามยั หน้ัากากผ้า แอีลกอีฮอีล์ วัดอีณ์์หภม่ก่ิอีนัเข้า
สถานัทีี่�ที่ำางานั จดัให้มกีารติรวจหาเช้ื้�อี COVID-19 แบบ ATK (Antigen Test Kit) ให้กบัพนัักงานัในัท์ี่กเช้ื้าวนััจนััที่ร์ก่อีนัเข้างานั จดัแบ่งโซนั
พ้�นัที่ี�ที่ำางานั พ่นัฆ่่าเช้ื้�อีในัสถานัทีี่�ที่ำางานั รวมถง่การแจกอ์ีปีกรณ์์ให้พนักังานัไว้ใช้ื้เม้�อีต้ิอีงไปีปีฏิบิตัิงิานัภายนัอีกสถานัที่ี� เพ้�อีสข์อีนัามยัที่ี�ดแีละ
เป็ีนัไปีติามมาติรการขอีงรัฐบาลในัการเว้นัระยะห่างในัสงัคม (Social Distancing) และการที่ำาปีระกนััภยัจากเช้ื้�อี COVID-19 ให้กบัพนัักงานัท์ี่กคนั

บริษัที่ฯ ที่ำาการสำารวจความคิดเห็นัด้านัความพง่พอีใจในัการที่ำางานั (Employee Satisfaction Survey) การปีระเมินัระดับความผ่กพันัที่ี�มี
ต่ิอีอีงค์กร (Employee Engagement Survey) รวมถง่การมสีว่นัรว่มขอีงพนักังานัในัการบรหิารจดัการดแ่ลสวสัดิการ อีาชื้วีอีนัามยัและความ
ปีลอีดภัย ผ่านัคณ์ะกรรมการความปีลอีดภัยและอีาชื้ีวอีนัามัย เพ้�อีนัำาความคิดเห็นัขอีงพนัักงานัมาปีรับปีรง์แก้ไขการดำาเนัินังานัให้มีความ
สอีดคล้อีงกับความติ้อีงการขอีงพนัักงานั เพ้�อีสร้างบรรยากาศในัการที่ำางานัร่วมกันัอีย่างมีความส์ข

การสีำารวจความพึงพอใจของพนัื้กงานื้

ในัปีี 2564 ผลการสำารวจความพ่งพอีใจพนักังานัทีี่�มต่ีิอีอีงค์กรอีย่ท่ี่ี�ร้อียละ 72 จากจำานัวนัพนักังานัที่ี�ติอีบแบบสำารวจทัี่�งหมด จำานัวนั 279 คนั
คิดเป็ีนัร้อียละ 85 ขอีงพนักังานัที่ี�มสีทิี่ธุ์ิก์รอีกแบบสำารวจทัี่�งหมด (พนักังานัที่ี�มสีทิี่ธุ์ิก์รอีกแบบสำารวจจะต้ิอีงมอีีาย์การที่ำางานัติั�งแต่ิ 6 เดอ้ีนัข่�นัไปี) 

1.  ผู้ลัการสํารวจความพึื้งพื้อใจพื้นักงาน 

ผลการสำารวจความพ่งพอีใจพนัักงานัติ่อีอีงค์กรลดลงกว่าปีีทีี่�ผ่านัมา 
ร้อียละ 8

2.  การปัรับปัรุงพัื้ฒนากระบวนการทํางาน 

บริษัที่ฯ จะนัำาข้อีม่ลที่ี�ได้จากผลการสำารวจความผ่กพันัพนัักงานัติ่อี
อีงค์กร ปีี 2564 ไปีพัฒนัาปีรับปีร์งแผนัการด่แลพนัักงานัในัปีี 2565 
เพ้�อีติอีบสนัอีงติ่อีความพ่งพอีใจขอีงพนัักงานัเพิ�มข่�นั 

2.1 การบริหารทีี่มงานัอีย่างเป็ีนัธุ์รรม อีาทิี่เช่ื้นั การมอีบหมายงานั
และการปีระเมินัผลงานัอีย่างโปีร่งใสและเปี็นัธุ์รรม

2.2 การจัดหาสวัสดิการทีี่�เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในัปีัจจ์บันั  

ค่าตอบแทนื้ สีวัสีดิการ แลิะสีิทธุิประโยช่นื้์
พนัื้กงานื้ 

บริษัที่ฯ มีความเชื้้�อีว่า “พนัักงานั” เป็ีนัฟันัเฟ้อีงหลักในัการพัฒนัา
กลย์ที่ธุ์์ที่างธุ์์รกิจและขับเคล้�อีนัการดำาเนิันักิจการขอีงบริษัที่ฯ ไปีส่่
ความสำาเร็จ จ่งได้มีการส่งเสริมและพัฒนัาที่ักษะด้านัวิชื้าชื้ีพ        
ความสมด์ลระหว่างชื้ีวิติส่วนัติัวและชื้ีวิติการที่ำางานั ความสามารถ
ในัการท่์ี่มเที่อีย่างเท่ี่าเที่ยีมกนััในัฐานัะส่วนัหนั่�งขอีงพนักังานัที่ี�มคีวาม
หลากหลายซ่�งเปี็นัปีระเด็นัที่ี�บริษัที่ฯ ให้ความสำาคัญ่เปี็นัลำาดับติ้นัๆ 
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บริษทัี่ฯ จัดที่ำานัโยบายด้านัสวัสดิการพนัักงานัส้�อีสารไปียงักล์่มบริษัที่ทีี่ที่ดีับบลิว ซ่�งจัดใหม้สีวัสดิการทีี่�มากกว่ากฎหมายกำาหนัด โดยจัดที่ำา
เปี็นันัโยบายการจัดติั�งกอีงที่์นัสำารอีงเลี�ยงชื้ีพ การติรวจส์ขภาพปีระจำาปีี การรักษาพยาบาลฟรีติามโครงการปีระกันัส์ขภาพ การด่แลรักษา
สภาพแวดลอ้ีมในัการที่ำางานั โดยกำาหนัดเปีน็ันัโยบายและแนัวปีฏิบิติัิเกี�ยวกบัความปีลอีดภยัและสข์อีนัามยัในัที่ี�ที่ำางานั รวมถง่ชื้ว่งสถานัการณ์์
การแพร่ระบาดจากเช้ื้�อี COVID-19 บรษิทัี่ฯ ได้จดัสรรงบปีระมาณ์และที่รพัยากรที่ี�จำาเป็ีนัในัการป้ีอีงกนััและลดความเสี�ยงจากการแพร่ระบาด
จากเช้ื้�อี COVID-19 แก่พนักังานัท์ี่กพ้�นัที่ี�ธุ์ร์กจิอีย่างทัี่�วถง่ เพ้�อีสร้างขวญั่กำาลงัใจในัการที่ำางานัแก่พนัักงานั ซ่�งได้ยกติวัอีย่างค่าติอีบแที่นั สวสัดกิาร
และสิที่ธุ์ิปีระโยชื้นั์พนัักงานัไว้ดังนั้� 

ค่าตำาแหน่ื้ง

เงินื้สีมทบกองทุนื้สีำารองเลีิ�ยงชี่พ

เบี�ยเลีิ�ยงไปปฏิิบัติงานื้ต่างจังหวัด

ค่านื้ำ�ามันื้

เงินื้โบนัื้สีประจำาปี

เงินื้บำาเหน็ื้จบำานื้าญ่ประกันื้สัีงคม

ค่าเดินื้ทาง

เงินื้เด้อนื้ข้�นื้ประจำาปี

เงินื้เกษียนื้อายุการทำางานื้

เงินื้ช่่วยเหล้ิอค่ารักษาพยาบาลิ

เงินื้ช่่วยเหล้ิอค่าฌาปนื้กิจ

บิดามารดา

การประกันื้ภัูยจากเช่่�อ COVID-19

เงินื้ช่่วยเหล้ิอประกันื้สัีงคม

เงินื้ทดแทนื้การประสีบอันื้ตรายหร่อ

เสีียชี่วิตเน้ื้�องมาจากการทำางานื้

บริการตรวจสุีขภูาพประจำาปี

ค่าฌาปนื้กิจพนัื้กงานื้ 

เงินื้ประกันื้ชี่วิต

บริการตรวจ ATK 

(Antigen test kit) ทุกสัีปดาห์

เงินื้เด้อนื้ เงินื้ช่่วยเหล้ิอค่าคลิอดบุตร
รณรงค์ให้มีการฉีีดวัคซี่นื้จาก

หน่ื้วยงานื้ของรัฐบาลิ

อุปกรณ์ป้องกันื้การแพร่ระบาด

จากเช่่�อ COVID-19

ค่าล่ิวงเวลิา เงินื้ช่่วยเหล้ิอค่าจัดงานื้มงคลิสีมรสี ค่าใช้่จ่ายในื้การเดินื้ทางไปปฏิิบัติงานื้

ในื้ต่างประเทศ

รถืปฏิิบัติงานื้ส่ีวนื้กลิาง

ห้องออกกำาลัิงกาย

ค่าฝึึกอบรม

รถืประจำาตำาแหน่ื้ง

ห้องรับประทานื้อาหาร

เคร่�องแบบย้นิื้ฟอร์ม

บ้านื้พักพนัื้กงานื้

ทุนื้การศึกษาแก่บุตรพนัื้กงานื้
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ประเภูทการลิาหยุดงานื้

ลัาป่ัวย

ลัาคลัอดบุตร

ลัากิจส่วนตัว

ลัากิจส่วนตัวเพ้ื้�อทําหมัน

ลัาพัื้กผู่้อนปัระจําปีั

ลัาอุปัสมบท

ลัาปัระกอบพิื้ธีุฮััจญ์

ลัาเน้�องจากราชการทหาร

ลัาไปัศึกษาเพิื้�มเติม ด้งาน หร่อฝึ่กอบรม

ลัาจัดงานฌาปันกิจ

อัตราค่าจ้างพนัื้กงานื้

บริษัที่ฯ มีการกำาหนัดค่าจ้างพนัักงานัติามว์ฒิการศก่ษาและปีระสบการณ์์ในัการที่ำางานั ในัปีี 2564 บริษัที่ฯ ได้จำาแนักค่าจ้างพนัักงานัติาม
เพศ ติำาแหนั่งและพ้�นัที่ี�ธุ์์รกิจไว้ดังนั้� 

1.  อัตราค่าจ�างพื้นักงานจําแนกตามเพื้ศ

2. อัตราค่าจ�างพื้นักงานจําแนกตามเพื้ศ แลัะตําแหน่งงาน

หญิง
รอยละ 27

ชาย
รอยละ 73

จําแนกตามเพศ

หญิง
รอยละ 17 ชาย

รอยละ 83

พนักงาน
หญิง

รอยละ 43 ชาย
รอยละ 57

ผูบร�หาร
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3. อัตราค่าจ�างพื้นักงานจําแนกตามเพื้ศ แลัะพ้ื้�นท่�ธุุรกิจ

ส่ีงเสีริมการออมแลิะการลิงทุนื้

บริษัที่ฯ เข้าร่วมโครงการสร้างดัชื้นั้ความพร้อีมเพ้�อีการเกษียณ์ (Retirement Readiness Index) สำาหรับพนัักงานัจากคณ์ะพาณ์ิชื้ยศาสติร์
และการบัญ่ชีื้ จ์ฬาลงกรณ์์มหาวิที่ยาลัย เพ้�อีให้พนัักงานัได้เติรียมความพร้อีมขอีงตินัในัการเกษียณ์อีาย์การที่ำางานั พร้อีมรับฟังความร่ ้       
เกี�ยวกับการอีอีมการลงท์ี่นัเพ้�อีเกษียณ์อีาย์ ซ่�งดัชื้นั้ความพร้อีมเพ้�อีการเกษียณ์เป็ีนัเคร้�อีงม้อีและบรรที่ัดฐานัในัการวัดความพร้อีมในัการ 
เข้าส่ก่ารเกษยีณ์อีาย์และสรา้งความติระหนักัถง่ความสำาคญั่ขอีงการอีอีม การวางแผนัที่างการเงนิัใหกั้บพนัักงานัไดอ้ียา่งมปีีระสทิี่ธุ์ภิาพ และ
ยงัเปีน็ัดชัื้นัท้ี่ี�ม์ง่เนัน้ัการปีระเมนิัความพรอ้ีมในัการเกษยีณ์แบบอีงคร์วม โดยคำานัง่ถง่ปีจัจยัทัี่�งดา้นัการเงนิัและปีจัจยัดา้นัสข์ภาพ พลานัามยั
และความเปี็นัอีย่่เข้าไปีด้วย

การประเมินื้ผลิการปฏิิบัติงานื้ 

การปีระเมินัผลการปีฏิิบัติิงานั ค้อี กระบวนัการทีี่�ผ่้บริหารใช้ื้พิจารณ์าผลการปีฏิิบัติิงานัขอีงพนัักงานัว่า พนัักงานัปีฏิิบัติิงานัได้ในัระดับใด 
เพ้�อีเปีรียบเที่ยีบกบัมาติรฐานัที่ี�ติั�งไว้ รวมทัี่�งให้ข้อีมล่ย้อีนักลบัแก่พนักังานัเพ้�อีที่ำาให้มกีารปีรบัปีรง์การปีฏิบิตัิงิานัให้มปีีระสทิี่ธุ์ภิาพมากยิ�งข่�นั 
บริษัที่ฯ มีการปีระเมินัผลการปีฏิิบัติิงานัขอีงพนัักงานัโดยการจัดอัีนัดับพนัักงานัเปีรียบเที่ียบกับพนัักงานัในักล์่มเดียวกันั  
 

หญิง
รอยละ 38 ชาย  

รอยละ 62

นครปฐม
หญิง

รอยละ - ชาย  
รอยละ 100

สมุทรสาคร

หญิง
รอยละ 8

ชาย  
รอยละ 92

ปทุมธานี
หญิง

รอยละ - ชาย  
รอยละ 100

ชลบุร�

หญิง
รอยละ - ชาย  

รอยละ 100

ระยอง หญิง
รอยละ 21

ชาย  
รอยละ 79

พระนครศร�อยุธยา
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การสร้างแรงจููงใจูแก่พนัักงานัในัระยะยาว 

บริิษััทฯ จััดให้้มีีสวััสดิการิที�มีากกวั่ากฎห้มีายกําห้นด อาทิเช่่น         

การิจัดัตัั้�งกองทุนสาํริองเลีี้�ยงชี่พ โดยการิจ่ัายเงินสมีทบของบริษัิัทฯ

ในอัตั้ริาที�เห้มีาะสมีตั้ามีอายุการิทํางานริะห้ว่ัางร้ิอยลี้ะ 5 - 10 

นอกจัากน้� ยังมีีการิตั้อบแทนพนักงานที�มีีอายุการิทํางานคริบ 15 ปีี

เพ่�อเป็ีนการิสร้ิางขวััญแลี้ะกําลัี้งใจัในการิทํางาน ริวัมีถึึงอายุการิทํางาน

ของพนักงานจัะนํามีาเป็ีนส่วันห้นึ�งในการิพิจัาริณาปีรัิบตั้ําแห้น่ง

พนักงานอีกด้วัย

เสรีภาพในัการสมาคมและการรวมตััวเพ่�อ
การเจูรจูาต่ัอรอง

บริิษััทฯ เปิีดโอกาสให้้มีีการิส่�อสาริริะห้ว่ัางผู้้้บริิห้าริแลี้ะพนักงาน       

ในการิเจัริจัาเกี�ยวักับสวััสดิการิแลี้ะสิทธิิปีริะโยช่น์ของพนักงานผู้่าน

คณะกริริมีการิสวััสดิการิแลี้ะฝ่่ายทรัิพยากริบุคคลี้แลี้ะธิุริการิ โดย

ปีริะชุ่มีห้าริ่อกับผู้้้บริิห้าริอย่างสมํี�าเสมีอ ซึ่ึ�งแสดงถึึงการิสนับสนุน

สิทธิิในการิทาํงานตั้ามีปีฏิญิญาสากลี้ว่ัาดว้ัยสิทธิมิีนษุัยช่น (UNGP) 

เพ่�อพัฒนาสวััสดิการิแลี้ะสิทธิิปีริะโยช่น์ของพนักงานร่ิวัมีกับผู้้้แทน

ฝ่่ายบริิห้าริของบริิษััทฯ ส่งผู้ลี้ให้้พนักงานได้รัิบการิตั้อบสนองด้าน

สวัสัดิการิแลี้ะสิทธิปิีริะโยช่น์ไดอ้ยา่งเห้มีาะสมีแลี้ะตั้ริงควัามีตั้อ้งการิ

 

นอกจัากน้� บริษัิัทฯ จัดัให้้มีีช่อ่งทางการิแจ้ังเบาะแสห้ริอ่ข้อริอ้งเรีิยน

ในด้านสิทธิิมีนุษัยช่น ริวัมีถึึงปีริะเด็นที�ผิู้ดข้อกฎห้มีาย แลี้ะจัริริยาบริริณ

ของบริิษััทฯ ทั�งจัากพนักงานแลี้ะผู้้้มีีส่วันได้ส่วันเสีย ซึึ่�งมีีกลี้ไกในการิ

คุ้มีคริองพนักงานแลี้ะผู้้้แจ้ังเบาะแส โดยจััดทําฐานริะบบข้อม้ีลี้ควัามีลัี้บ

ที�สามีาริถึสามีาริถึเข้าถึึงข้อม้ีลี้ได้เฉพาะผู้้้ที�เกี�ยวัข้อง แลี้ะมีีการิตัั้�ง

คณะกริริมีการิสอบสวัน ซึึ่�งเป็ีนผู้้้แทนจัากส่วันงานที�ไม่ีมีีส่วันได้ส่วันเสีย

ในข้อร้ิองเรีิยนดังกล่ี้าวั เพ่�อพิจัาริณาสอบสวันดําเนินการิตั้ามีกฎริะเบียบ

ของบริิษััทฯแลี้ะแจ้ังผู้ลี้กลี้ับไปียังผู้้้แจั้งข้อมี้ลี้ โดยมีีช่่องทางการิรัิบ

ข้อร้ิองเริียนแลี้ะแจั้งเบาะแส ดังน้�

ส่่งไปรษณีีย์์

สํานักกริริมีการิผู้้้จััดการิ บริิษััท ทีทีดับบลิี้วั จํัากัด (มีห้าช่น) 

เลี้ขที� 30/130 ห้มี้่ 12 ถึนนพุทธิมีณฑลี้สาย 5  

ตํั้าบลี้ไร่ิขิง อําเภอสามีพริาน จัังห้วััดนคริปีฐมี 73210

ส่่งอีีเมล

cg@ttwplc.com

โทรศััพท์ 

(+622) 019-9490-3 (+622) 019-9484-9  

เบอริ์ตั้่อภายใน 1103, 1106

การพัฒนัาบุุคลากร

บริษัิัทฯ ให้้ควัามีสาํคญัในการิพฒันาบคุลี้ากริในแงท่กัษัะวัชิ่าชี่พ โดย

มุ่ีงเน้นแลี้ะให้้ควัามีสําคัญในการิพัฒนาทักษัะควัามีเป็ีนมี่ออาชี่พ        

ในสาขาเฉพาะดา้น (Functional and Technical Competency) ผู้า่น

ศู้นย์การิเริียนริ้้ (Learning Center) ในสายงานผู้ลี้ิตั้นํ�าปีริะปีา

คริอบคลุี้มีทุกพ่�นที�ธุิริกิจั เพ่�อริองรัิบการิพัฒนาทักษัะบุคลี้ากริเชิ่งลึี้ก 

ในธิุริกิจัที�สําคัญของบริิษััทฯ อย่างต่ั้อเน่�อง ริวัมีถึึงพัฒนาทักษัะ

ควัามีเปี็นผู้้้นําให้้กับผู้้้บริิห้าริแลี้ะพนักงานในแต่ั้ลี้ะพ่�นที�ธิุริกิจัให้้มีี

ควัามีริ้้ควัามีสามีาริถึในการิบริิห้าริจััดการิในสายงานที�ริับผู้ิดช่อบ        

มีากยิ�งขึ�น

การิส่งเสริิมีแลี้ะพัฒนาศัูกยภาพผู้้้บริิห้าริแลี้ะพนักงานให้้สามีาริถึ

ปีฏิิบัตั้ิงานอย่างมีีปีริะสิทธิิภาพ โดยสามีาริถึตั้อบสนองต่ั้อกลี้ยุทธิ์

แลี้ะเป้ีาห้มีายของบริิษััทฯ อย่างมีีปีริะสิทธิิผู้ลี้ส้งสุด จึังได้มีีการิจััดทํา

กริอบการิพัฒนาบุคลี้ากริตั้ามีแต่ั้ลี้ะสายงานอย่างเห้มีาะสมี ซึ่ึ�งได้

แสดงข้อมี้ลี้ไวั้ตั้ามีแผู้นผู้ังดังน้�

ระดัับอีงค์์กร

1. วััฒนธิริริมีองค์กริ (Corporate Culture 

Program) 

2. การิบริิห้าริจััดการิ (Management 

Program) 

3. ภาวัะผู้้้นํา (Leadership/Supervisor 

Program)

ระดัับบุค์ค์ล

1. การิอบริมีตั้ามีห้น้าที�งานที�ริับผู้ิดช่อบ 

(Functional Training) 

2. การิฝ่ึกอบริมีในเริ่�องที�มีีควัามีสัมีพันธิ์กับ

ห้น้าที�งานที�ริบัผู้ดิช่อบ (Related Training) 

3. การิฝ่ึกอบริมีที�ช่่วัยส่งเสริิมีศูักยภาพ 

(Enable Training)

ระดัับพ้�นฐาน

1. แนวัคิดเริ่�องคุณภาพแลี้ะมีาตั้ริฐาน 

(Quality Concept and Standard) 

2. ควัามีปีลี้อดภัยแลี้ะสุขอนามัีย (Safety 

and Health) 

3. สิ�งแวัดลี้้อมี (Environment)
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บริษัที่ฯ ได้มีการฝ่ึกอีบรมหลักส่ติรที่ี�ช่ื้วยพัฒนัาส่งเสริมสมรรถนัะขอีงบ์คคล อีาที่ิเชื้่นั หลักส่ติรการป้ีอีงกันัการกัดกร่อีนัแบบแคโที่ดิก 
หลักส่ติรการบริหารโครงข่ายที่่อีส่ง-จ่ายนัำ�าปีระปีาและการบริหารนัำ�าส่ญ่เสีย หลักส่ติรผลกระที่บขอีงนัำ�าที่ะเลหนั์นัต่ิอีค์ณ์ภาพนัำ�าสำาหรับผลิติ
นัำ�าปีระปีาและการติรวจวิเคราะห์ค์ณ์ภาพนัำ�า และหลักส่ติรกฎหมายแรงงานัพ้�นัฐานัทีี่�งานับค์คลติ้อีงร่้        

หลิักสี้ตร จำานื้วนื้

ผ้้เข้าอบรม (คนื้)

สีัดสี่วนื้การฝึึกอบรม

เทียบกับจำานื้วนื้พนื้ักงานื้

ทั�งหมด (ร้อยลิะ)

1.  การปี้อีงกันัการกัดกร่อีนัแบบแคโที่ดิก 23 7.00

2.  การบริหารโครงข่ายที่่อีส่ง-จ่ายนัำ�าปีระปีาและการบริหารนัำ�าส่ญ่เสีย 23 7.00

3.  ผลกระที่บขอีงนัำ�าที่ะเลหนั์นัต่ิอีค์ณ์ภาพนัำ�าสำาหรับผลิตินัำ�าปีระปีา 
    และการติรวจวิเคราะห์ค์ณ์ภาพนัำ�า

10 3.00

4.  กฎหมายแรงงานัพ้�นัฐานัที่ี�งานับ์คคลติ้อีงร่้ 1 0.30

การฝึึกอบรม

ในัปีี 2564 บริษัที่ฯ ได้มีการฝ่ึกอีบรมพนัักงานั จำานัวนัที่ั�งสิ�นั 3,273 ชื้ั�วโมง โดยมีสัดส่วนัชื้ั�วโมงการฝ่ึกอีบรมเพิ�มข่�นัจากปีี 2563 ร้อียละ 3  

1. จํานวนชั�วโมงการฝึ่กอบรมจําแนกตามเพื้ศ 

2.  จํานวนชั�วโมงการฝึ่กอบรมจําแนกตามเพื้ศแลัะตําแหน่ง

ชาย

ชาย

ระดับผู้้�บริหาร

 (หน่วย : ชั�วโมง)

 (หน่วย : ชั�วโมง)

หญิง

หญิง

รวม

รวม

5,262.50

1,588

3,712

925

3,768

495

2,636

309

2,544

157

1,710.50

928.5

1,007

432

730

252

541

193

729

221

6,973

2,516.50

4,719

1,357

4,498

747

3,177

502

3,273

378

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2564
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3.  จํานวนชั�วโมงการฝึ่กอบรมจําแนกตามเพื้ศแลัะหลัักส้ตร

4.  จํานวนชั�วโมงการฝึ่กอบรมเฉล่ั�ย 

ชาย

ชาย

ระดับพื้นักงาน  (หน่วย : ชั�วโมง)

 (หน่วย : ชั�วโมง)

(หน่วย : ชั�วโมง/คน)

หญิง

หญิง

รวม

รวม

3,102

2,545

22

2,378

1,645

15 

2,456

1,590

14

1,985

1,084.50

10

2,387

456

10

1,354.5

1,330

984

808

1,295

433

690

270.50

508

381

4,456.50

3,875

3,362

2,453

3,751

2,023

2,675

1,355

2,895

837

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2562

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2563

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2564

ปี 2564

ชาย

ชาย

 (หน่วย : ชั�วโมง)

 (หน่วย : ชั�วโมง)

หญิง

หญิง

รวม

รวม

395

2,322.50

410

1,657

386.50

1,791.50

102

1,449.50

75

2,013

45

335.50

52

147

26.50

270.50

33

237.50

39

309

440

2,658

462

1,804

413

2,062

135

1,687

114

2,322

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2564

หลัักส้ตรจําเป็ันต่อวิชาชีพื้

หลัักส้ตรเสริมวิชาชีพื้ (ไม่บังคับ)

หลัักส้ตรความปัลัอดภัย
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ผลิการดำาเนิื้นื้งานื้ตามเป้าหมาย ปี 2564

เป้าหมาย ดัช่นื้ีช่ี�วัด ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ผลิลิัพธุ์

อีัติราการจ้างงานัสำาเร็จติามแผนั ไม่นั้อียกว่า
ร้อียละ 80

ร้อียละ 80 ร้อียละ 92 ร้อียละ 83 สำาเร็จติาม
เปี้าหมาย

อีัติราการลาอีอีกขอีงพนัักงานั ไม่เกินั
ร้อียละ 4

ร้อียละ 0.37 ร้อียละ 0.18 ร้อียละ 0.22 สำาเร็จติาม
เปี้าหมาย

ผลการปีระเมินัผลความพ่งพอีใจขอีง
พนัักงานัที่ี�มีติ่อีการที่ำางานั

ไม่นั้อียกว่า
ร้อียละ 80

ร้อียละ 75 ร้อียละ 78 ร้อียละ 72 ติำ�ากว่า
เปี้าหมาย

จัดฝ่ึกอีบรมติามแผนัอีบรมด้านัความ
ปีลอีดภัยขอีงบริษัที่ฯ 

ร้อียละ 100 ร้อียละ 100 ร้อียละ 100 ร้อียละ 100 สำาเร็จติาม
เปี้าหมาย

อีาชื้วีอีนัามยัและความปีลอีดภัย ถอ้ีเป็ีนัสิ�งสำาคัญ่ทีี่�สด์ต่ิอีการดำาเนิันั
ธุ์ร์กจิขอีงบรษิทัี่ฯ และผ่มี้สว่นัไดส่้วนัเสยี บรษิทัี่ฯ จ่งกำาหนัดนัโยบาย
คณ์์ภาพสิ�งแวดล้อีม อีาชีื้วอีนัามยั และความปีลอีดภยั พร้อีมเผยแพร่
ไวบ้นัเวบ็ไซติต์ิามเวบ็ลงิก ์https://www.ttwplc.com/storage/about/
policy/policy-environment.pdf โดยกำาหนัดให้พนัักงานัและ             
ผ่เ้กี�ยวข้อีงมีหน้ัาทีี่�รบัผิดชื้อีบทัี่�งต่ิอีตัิวเอีงและผ่เ้กี�ยวข้อีงติามกฎหมาย
และมาติรฐานัทีี่�กำาหนัด นัอีกจากน้ั� บริษัที่ฯ ได้นัำาแนัวที่างติาม
มาติรฐานัสากล ISO 14001 : 2015 มาใช้ื้ในัการปีฏิิบัติิงานัด้านั
อีาชื้ีวอีนัามัยและความปีลอีดภัยขอีงอีงค์กร 

อาชีวอนามัยแลัะความปัลัอดภัย

เป้าหมายการดำาเนิื้นื้งานื้ ปี 2564

จำานัวนัครั�งขอีงการบาดเจบ็และ
เจบ็ปีว่ยจากการ ที่ำางานั (Injury 
& Illness Free Operation) 

ฝึ่กซ้อีมที่บที่วนัติามแผนัฉ์กเฉนิั
อีย่างนั้อีย ปีีละ 

1
ครั�ง

0
ครั�ง
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การดำาเนิื้นื้งานื้ด้านื้อาชี่วอนื้ามัยแลิะความ

ปลิอดภัูย

บริษัที่ฯ แติง่ติั�งคณ์ะกรรมการความปีลอีดภยัอีาชีื้วอีนัามยัและสภาพ
แวดล้อีมในัการที่ำางานั เพ้�อีที่ำาหน้ัาที่ี�พิจารณ์านัโยบาย แผนัการ         
ดำาเนันิังานั และแผนัการฝึ่กอีบรมด้านัความปีลอีดภัยในัการที่ำางานั 
เพ้�อีป้ีอีงกันัและลดการเกดิอีบั์ติเิหติก์ารปีระสบอีนััติราย การเจบ็ป่ีวย 
หรอ้ีการเกิดเหต์ิเดอ้ีดรอ้ีนัรำาคาญ่อัีนัเนั่�อีงจากการที่ำางานั หรอ้ีความ
ไม่ปีลอีดภยัในัการที่ำางานั รายงานัและเสนัอีแนัะมาติรการหรอ้ีแนัวที่าง
ปีรับปีร์งแก้ไขให้ถ่กติ้อีงติามกฎหมายที่ี�เกี�ยวกับความปีลอีดภัย          
ในัการที่ำางานัและมาติรฐานัความปีลอีดภยัในัการที่ำางานัต่ิอีผ่บ้รหิาร 
เพ้�อีความปีลอีดภยัในัการที่ำางานัขอีงพนักังานั ผ่ร้บัเหมา และบ์คคล
ภายนัอีกที่ี�เข้ามาปีฏิิบัติิงานัหร้อีเข้ามาใช้ื้บริการในับริษัที่ฯ รวมถง่
การที่ำาหน้ัาที่ี�สำารวจการปีฏิบิตัิงิานัด้านัความปีลอีดภยัในัการที่ำางานั 
ติรวจสอีบสถิติกิารปีระสบอัีนัติราย วางระบบการรายงานัสภาพการ  
ที่ำางานัที่ี�ไม่ปีลอีดภัยให้เป็ีนัหนั้าที่ี�ขอีงพนัักงานัท์ี่กคนัท์ี่กระดับติ้อีง
ปีฏิบิัติิ

บริษัที่ฯ ใชื้้หลักการด้านัความปีลอีดภัยเปี็นัเกณ์ฑ์์ให้ผ่้เกี�ยวข้อีงถ้อี
ปีฏิิบัติิอีย่างเคร่งครัด นัอีกเหนั่อีจากการปีฏิิบัติิติามกฎหมายที่ี�         
กำาหนัด บรษัิที่ฯ ยงัได้กำาหนัดกรอีบการดำาเนันิังานัด้านัความปีลอีดภัย
อีาชื้ีวอีนัามัยและสภาพแวดล้อีมในัการที่ำางานัเปี็นับที่บัญ่ญ่ัติิทีี่�เปี็นั
ลายลักษณ์์อีักษร ติลอีดจนันัำามาติรฐานัสากลมาปีฏิิบัติิใชื้้ในัด้านั
จรรยาบรรณ์ขอีงบรษิทัี่ฯ ซ่�งได้กำาหนัดเป็ีนับรรที่ดัฐานัการดำาเนันิังานั
และกำาหนัดแนัวที่างส่่ความเปี็นัเลิศในัการดำาเนัินังานัครอีบคล์ม  
หลักปีฏิิบัติิด้านัความปีลอีดภัย มีสาระสำาคัญ่สร์ปีไว้ดังนั้�

1.  ความปัลัอดภัย อาชีวอนามัย 
 แลัะสภาพื้แวดลั�อมในการทํางาน

1.1 จดัที่ำาข้อีกำาหนัดและมาติรฐานัการที่ำางานัทีี่�มมีาติรการไม่น้ัอียกว่า
กฎหมายกำาหนัดและมาติรฐานัสากล ซ่�งพนักังานัจะติอ้ีงศก่ษา
และปีฏิิบัติิติามกฎหมาย นัโยบาย ข้อีกำาหนัดมาติรฐานัที่ี�
เกี�ยวข้อีงอีย่างเคร่งครัด

1. สร้างมาติรฐานัด้านัอีาชื้วีอีนัามยัและความปีลอีดภยั
แก่พนัักงานัที่ก์ระดับ

2.  เพิ�มศกัยภาพและความติระหนักัเร้�อีงความปีลอีดภยั
ในัการที่ำางานั

3.  ปีฏิบิตัิติิามกฎหมายและขอ้ีบงัคบัติา่งๆ ที่ี�เกี�ยวขอ้ีง
กับพนัักงานัอีย่างเคร่งครัด

กลิยุทธ์ุด้านื้อาชี่วอนื้ามัยแลิะความปลิอดภัูย 1.2  บรหิารจดัการความปีลอีดภัยเกี�ยวกบัการติรวจสอีบกฎหมายใหม่
และที่บที่วนัสถานัะกฎหมายเดิม เพ้�อีปีฏิิบัติิงานัให้สอีดคล้อีง
กบักฎหมายทีี่�เกี�ยวข้อีงต่ิางๆ ที่บที่วนัมาติรการควบคม์ดแ่ลงานั
ด้านัความปีลอีดภัย (ระเบียบ ข้อีบังคับ ค่่ม้อี) ที่บที่วนัแผนั
ฉ์กเฉินัให้มีปีระสิที่ธิุ์ภาพสอีดคล้อีงกับการปีฏิิบัติิงานัจริง 
ที่บที่วนัและจัดที่ำาแผนังานัความปีลอีดภัยปีระจำาปีี และจัดที่ำา
รายงานัด้านัความปีลอีดภัยส่งหน่ัวยงานัราชื้การ

1.3  ติรวจสอีบดา้นัความปีลอีดภยัและสภาพแวดลอ้ีมในัการที่ำางานั
อีาที่เิช่ื้นั ติรวจสอีบเคร้�อีงจกัร เคร้�อีงมอ้ีและระบบไฟฟ้า ติรวจ
รบัรอีงความปีลอีดภยัขอีงปัี�นัจั�นั (ติรวจสอีบเครนัโดยหนัว่ยงานั
ภายนัอีก) ติรวจสอีบสภาพความปีลอีดภยัขอีงรถยนัต์ิ เคร้�อีงจกัร
ชื้นัิดเคล้�อีนัทีี่� รถยก รถบรรท์ี่กดินั ขอีอีนั์ญ่าติที่ำางานัติาม
ลักษณ์ะงานัที่ี�กำาหนัดไว้ การติรวจสอีบพ้�นัที่ี�ปีฏิิบัติิงานั ปี้าย 
เคร้�อีงหมาย สัญ่ลักษณ์์ด้านัความปีลอีดภัยต่ิางๆ ติรวจสอีบ 
การซ่อีมบำารง์ ระบบป้ีอีงกนััการระงับอัีคคภียั ติรวจสอีบการจัดเกบ็
การรบัวัติถไ์วไฟและสารเคม ีติรวจวัดสภาพแวดล้อีมในัการที่ำางานั
ติรวจวดัความเข้มขอีงแสงสว่างทัี่�งกลางวันัและกลางคน้ั ติรวจวดั
ความดังขอีงเสยีงและความร้อีนัในัพ้�นัทีี่�ที่ำางานั ติรวจวัดปีริมาณ์
ฝ่์่นัและสารเคมีในับรรยากาศ

1.4 จัดหาวัสด์อี์ปีกรณ์์ด้านัความปีลอีดภัย เชื้่นั อ์ีปีกรณ์์เติ้อีนั
อีนััติราย ป้ีาย เคร้�อีงหมาย การที่าสแีละสญั่ลกัษณ์์เติอ้ีนัอีนััติราย
ติา่งๆ การจดัหาอ์ีปีกรณ์ป์ีอ้ีงกนััอีนััติรายสว่นับ์คคล หมวกเซฟติี�
รอีงเท้ี่าเซฟติี� อ์ีปีกรณ์์ปี้อีงกันัอัีนัติรายส่วนับ์คคลอ้ี�นัๆ ติาม
ลักษณ์ะงานัทีี่�ขอีอีนั์ญ่าติที่ำางานัไว้ การจัดหาอี์ปีกรณ์์แจ้งเหติ์
ฉ์กเฉินั อ์ีปีกรณ์์ระงับเหติ์ฉ์กเฉินั และการสอีบเที่ียบอี์ปีกรณ์์
เคร้�อีงวัดก๊าซติ่างๆ ในัการที่ำางานั

1.5 ควบค์มและปี้อีงกันัความส่ญ่เสียในัร่ปีแบบต่ิางๆ ทีี่�เกิดจาก
อ์ีบตัิเิหติ ์อีคัคภียั การเจบ็ปีว่ยจากการที่ำางานั ที่รพัยส์นิัสญ่่หาย
หรอ้ีเสียหาย การละเมดิระบบรักษาความปีลอีดภัย การที่ำางานั
ไม่ถ่กวิธุ์ี และความผิดพลาดติ่างๆ การจัดสภาพแวดล้อีม        
การที่ำางานัให้ปีลอีดภัย มีอ์ีปีกรณ์์ความปีลอีดภัยทีี่�เหมาะสม
และเพียงพอี รวมถ่งให้ผ่้บริหารและพนัักงานัมีหน้ัาที่ี�รายงานั
อี์บัติิเหติ์และอี์บัติิการณ์์ติ่างๆ ติามขั�นัติอีนัที่ี�กำาหนัดไว้

1.6 ปีระชื้าสัมพันัธุ์์และส้�อีสารสร้างความร่้ความเข้าใจและเผยแพร่
ข้อีม่ลเกี�ยวกับนัโยบาย กฎระเบียบ ขั�นัติอีนั วิธุ์ีปีฏิิบัติิ และ       
ข้อีควรระวังด้านัความปีลอีดภัยแก่พนัักงานั ผ่้รับจ้าง และผ่้มี
ส่วนัได้ส่วนัเสียทีี่�เกี�ยวข้อีง เพ้�อีนัำาไปีปีฏิิบัติิได้อีย่างถ่กต้ิอีง        
ไม่ก่อีให้เกิดอีันัติรายติ่อีส์ขภาพ ที่รัพย์สินั และสิ�งแวดล้อีม

1.7 ปีฏิิบัติิงานัใดทีี่�ไม่ปีลอีดภัยหร้อีไม่ปีฏิิบัติิติามข้อีกำาหนัดและ
มาติรฐานัความปีลอีดภัย ให้หย์ดการปีฏิิบัติิงานันัั�นัชัื้�วคราว 
และแจง้ผ่ท้ี่ี�เกี�ยวขอ้ีง ผ่บ้งัคบับญั่ชื้า และหนัว่ยงานัที่ี�รบัผดิชื้อีบ
ที่ำาการแก้ไขติ่อีไปี
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2.  การขออนุญาตทํางานท่�ม่ความเส่�ยง
 แลัะการทํางานของผู้้�รับเหมา

การขอีอีนั์ญ่าติที่ำางานัในัเร้�อีงขอีงความปีลอีดภัยนัั�นั เป็ีนัเร้�อีงขอีง
การขอีอีนัญ์่าติที่ำางานัทีี่�มีความเสี�ยงสง่ ซ่�งจำาเป็ีนัต้ิอีงมีการติรวจสอีบ
ความพร้อีมขอีงผ่้ปีฏิิบัติิงานั ความพร้อีมขอีงอี์ปีกรณ์์ เคร้�อีงม้อี 
เคร้�อีงจักร รวมถ่งความพร้อีมขอีงสภาพแวดล้อีมติ่างๆ ให้แนั่ใจว่า
มีความพร้อีมและมีความปีลอีดภัยเพียงพอีเสียก่อีนัจ่งจะได้รับ
อีนัญ์่าติ ให้เริ�มที่ำางานันัั�นัๆ ได ้โดยกำาหนัดปีระเภที่ขอีงใบขอีอีนัญ์่าติ
ไว้ดังนั้� 

2.1 ใบขอีอีนัญ์่าติที่ำางานัที่ั�วไปี (General Entry Permit) สำาหรับการ
เข้าปีฏิิบัติิงานัที่ั�วไปี เช่ื้นั การที่ำาความสะอีาด การที่าสี และ
หรอ้ีงานัอ้ี�นัๆ ทีี่�ไม่เกี�ยวข้อีงกับระบบ หร้อีการปิีดระบบท์ี่กระบบ
ภายในัโรงผลิตินัำ�าปีระปีาและการที่ำางานัขอีงผ่้รับเหมา

2.2  ใบขอีอีนัญ์่าติที่ำางานัทีี่�กอ่ีให้เกดิปีระกายไฟ (Hot Work Permit) 
สำาหรับการที่ำางานัที่ี�ที่ำาให้เกิดปีระกายไฟ เชื้่นั งานัเชื้้�อีมไฟฟ้า
งานัเชื้้�อีมแก๊ส และหร้อีงานัอี้�นัๆ ที่ี�มีปีระกายไฟหร้อีเกิดความ
ร้อีนัภายในัโรงผลิตินัำ�าปีระปีา

2.3 ใบขอีอีนั์ญ่าติที่ำางานัตัิดระบบไฟฟ้า (Shut Down Electrical 
System Permit) สำาหรับการที่ำางานัทีี่�ติ้อีงติัดระบบไฟฟ้าที่ั�งที่ี�
เป็ีนัระบบไฟฟ้าแรงส่งและระบบไฟฟ้าแรงติำ�าภายในัโรงผลิติ      
นัำ�าปีระปีา

2.4  ใบขอีอีนั์ญ่าติที่ำางานัการข์ดเจาะ (Excavation Permit) สำาหรับ
การที่ำางานัที่ี�ติ้อีงการข์ดเจาะ โดยใชื้้อ์ีปีกรณ์์การข์ดเจาะ เชื้่นั 
จอีบ เสียมและเคร้�อีงจักรหนััก เชื้่นั รถข์ด หร้อีเคร้�อีงเจาะ
ภายในัโรงผลิตินัำ�าปีระปีา

2.5 ใบขอีอีนั์ญ่าติที่ำางานัติัดแยกระบบ (Mechanical Isolation 
Permit) สำาหรบัการที่ำางานัทีี่�ติอ้ีงติดัระบบที่อ่ีที่ี�มแีรงดันัรวมถง่
การที่ดสอีบ การเดินัระบบ และแรงดันัติ่างๆ ภายในัโรงผลิติ  
นัำ�าปีระปีาที่ั�งที่ี�เปี็นัระบบนัำ�า ลม และสารเคมี

2.6  ใบขอีอีนั์ญ่าติเข้าที่ำางานัในัที่ี�อีับอีากาศ (Confined Space 
Entry Permit) สำาหรับการที่ำางานัทีี่�ต้ิอีงเข้าไปีในัสถานัทีี่�อีบัอีากาศ
(ติามกฎกระที่รวง กำาหนัดมาติรฐานัในัการบรหิารและการจัดการ
ด้านัความปีลอีดภัย อีาชื้ีวอีนัามัย และสภาพแวดล้อีมในัการ 
ที่ำางานัในัทีี่�อีับอีากาศ พ.ศ. 2547) ภายในัโรงผลิตินัำ�าปีระปีา

3. การปัระเมินความเส่�ยงแลัะการส้บสวนเหตุการณ์ั

บรษัิที่ฯ มคีวามติระหนักัต่ิอีความเสี�ยงที่ี�เกดิจากการปีฏิบิตัิงิานัว่าสามารถเกิดข่�นัไดต้ิลอีดเวลา หากไมม่รีะบบบรหิารจดัการและการปีระเมนิั
ความเสี�ยงอีย่างสมำ�าเสมอี บริษัที่ฯ ได้ปีระเมินัความเสี�ยงด้านัอีาชื้ีวอีนัามัยและความปีลอีดภัยไว้ 2 ปีระเภที่ ได้แก่ ความเสี�ยงจากสารเคมี
รั�วไหล เชื้่นั คลอีรีนั และความเสี�ยงจากอี์บัติิเหติ์ในัการที่ำางานั ซ่�งได้กำาหนัดแนัวที่างการบริหารจัดการความเสี�ยงดังกล่าวไว้ดังนั้�

ความเสีี�ยงด้านื้อาชี่วอนื้ามัย

แลิะความปลิอดภัูย

มาตรการลิดความเสีี�ยง

สารเคมีรั�วไหล (คลอีรนีั)  • ปีฏิิบตัิิติามค่่ม้อีขั�นัติอีนัแผนัการปีฏิิบัติิงานั 

 • ปีฏิิบตัิิงานัติามกฎระเบียบหร้อีข้อีบังคับด้านัอีาชื้ีวอีนัามัยและความปีลอีดภัยอีย่างเคร่งครัด 

 • ฝ่ึกอีบรมวธิุ์ีการที่ำางานั 

 • ฝ่ึกซ้อีมระงับเหติ์ฉ์กเฉนิัจากอีบ์ัติิเหติ์จากการที่ำางานัติามแผนัการปีฏิิบัติิงานั 

 • ปีระเมนิัความเสี�ยงอีย่างสมำ�าเสมอี

อี์บัติิเหติ์ในัการที่ำางานั
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4.  การบริการด�านอาชีวอนามัยแลัะความปัลัอดภัย

ค์ณ์ภาพชีื้วิติและความปีลอีดภัยขอีงพนัักงานัเป็ีนัสิ�งทีี่�บริษัที่ฯ ให้

ความสำาคัญ่เปี็นัอีย่างยิ�ง จ่งได้จัดให้มีการบริการด้านัอีาชื้ีวอีนัามัย

และความปีลอีดภยั อีาที่เิชื้น่ั การติรวจสข์ภาพปีระจำาปีี การปีระกนัั

สข์ภาพ การปีระกันัชื้ีวิติ การปีระกันัภัยโรค COVID-19 การจัดให้

มีอี์ปีกรณ์์ปีฐมพยาบาลเบ้�อีงติ้นั การติิดปี้ายเติอ้ีนัอัีนัติราย รวมถง่

กำาหนัดวิธีุ์การปีฏิิบัติิงานัและกำากับด่แลอีย่างเคร่งครัด เพ้�อีให้

พนัักงานัมีความปีลอีดภัยทัี่�งด้านัชื้ีวิติและที่รัพย์สินั รวมถ่งการมี

สข์ภาพกายสข์ภาพใจทีี่�ดีในัการปีฏิบัิติงิานัอียา่งมคีวามสข์ สง่ผลให้

พนัักงานัมีขวัญ่กำาลังใจในัการปีฏิิบัติิงานัด้วยความรักและความ

ผก่พันัติ่อีอีงค์กร

5.  การม่ส่วนร่วมของพื้นกังานด�านอาชีวอนามัยแลัะ
ความปัลัอดภัย

การมีส่วนัร่วมขอีงพนัักงานัถ้อีเป็ีนัย์ที่ธุ์ศาสติร์สำาคัญ่ ในัการสร้าง

ความมั�นัใจและความนั่าเช้ื้�อีถ้อีติ่อีอีงค์กร โดยส่งผลให้การที่ำางานั

บรรล์เปี้าหมายทีี่�กำาหนัดไว้ ค้อี การบาดเจ็บและการเจ็บป่ีวย              

จากการที่ำางานั “เป็ีนัศ่นัย์” (Injury & Illness Free Operation) โดย

สร้างระบบที่ี�เอ้ี�อีต่ิอีการเข้ามามส่ีวนัร่วมในักจิกรรมด้านัความปีลอีดภยั

ขอีงพนักังานัท์ี่กคนัท์ี่กระดบัอียา่งติอ่ีเนั่�อีง โดยกำาหนัดกจิกรรมการ

มีส่วนัรว่มขอีงพนักังานัด้านัอีาชีื้วอีนัามยัและความปีลอีดภัยไวด้งันั้�

5.1 กิจกรรมคุ้นหาสภาพัแวดูล้อม สภาพัการณ์ และพัฤต่ิกรรมท่ี่� 

ไม่ปลอดูภัย่ของพันักงาน

ติรวจวดัสภาพแวดล้อีมในัการที่ำางานัด้านักายภาพ ได้แก ่แสงสวา่ง

ความร้อีนั และเสียง รวมถ่งอีันัติรายจากสารเคมี ได้แก่ ไอีระเหย

ขอีงสารเคมีในัพ้�นัทีี่�ที่ำางานั และอีันัติรายด้านัสิ�งแวดล้อีม ได้แก่        

ไอีเสยีจากเคร้�อีงกำาเนัดิไฟฟ้า และนัำ�าที่ิ�งจากหอ้ีงนัำ�า เป็ีนัติน้ั ซ่�งคา่ทีี่�

ติรวจวัดได้จะติ้อีงไม่เกินัมาติรฐานัขอีงกระที่รวงอี์ติสาหกรรม

5.2 กิจกรรมเจ้าหน้าที่่�คุวามปลอดูภัย่ (Safety Man)

มอีบหมายใหพ้นักังานัระดบัปีฏิบิตัิกิารท์ี่กคนัที่ำาหนัา้ที่ี�เปีน็ั “Safety 

Man” ซ่�งจะปีฏิิบัติิหน้ัาทีี่�เป็ีนัเจ้าหน้ัาทีี่�ความปีลอีดภัย 1 คนั ต่ิอี          

1 สปัีดาห์ โดยมวีตัิถป์ีระสงค์เพ้�อีให้พนักังานัมคีวามติระหนักัและมี

สว่นัรว่มในัการดแ่ลด้านัความปีลอีดภัย โดยการที่ำาหน้ัาทีี่�ค้นัหาและ

ชีื้�บ่งสภาพการณ์์และพฤติิกรรมการที่ำางานัที่ี�ไม่มีความปีลอีดภัย 

ปีระเมินัความเสี�ยง คิดวิธุ์ีปี้อีงกันัและควบค์มอีันัติรายเสนัอีติ่อี        

คณ์ะกรรมการความปีลอีดภยัอีาชื้วีอีนัามยัและสภาพแวดลอ้ีมในัการ

ที่ำางานัและผ่้บริหารระดับส่ง เพ้�อีนัำามติิที่ี�ปีระชื้์มมากำาหนัดเปี็นั

แนัวที่างในัการปีฏิบิตัิงิานัดา้นัความปีลอีดภยัติอ่ีไปี กจิกรรมดงักลา่ว

ม์่งเนั้นัการสร้างภาวะผ่้นัำาด้านัความปีลอีดภัยขอีงผ่้บริหาร (Safety 

Role Model) เพ้�อีส้�อีสารนัโยบายหร้อีกิจกรรมด้านัความปีลอีดภัย

ที่ี�สำาคัญ่การรับฟังปีระเด็นัหร้อีข้อีเสนัอีแนัะด้านัความปีลอีดภัยและ

การมีส่วนัร่วมขอีงผ่้ปีฏิิบัติิงานัในักิจกรรมด้านัความปีลอีดภัย

5.3 กิจกรรมสันที่นาการ

ส่งเสริมวฒันัธุ์รรมอีงค์กร ที่ศันัคติ ิความเช้ื้�อี และค่านัยิมการที่ำางานั

ที่ี�ถ่กติ้อีงชื้ัดเจนัปีราศจากความเครียดจากการที่ำางานั อีาที่ิเช่ื้นั         

การสง่เสรมิการอีอีกกำาลงักาย และปีรบัปีรง์สถานัที่ี�ที่ำางานัใหเ้อี้�อีติอ่ี

การอีอีกกำาลังกายขอีงพนัักงานั การปีรับปีร์งห้อีงพักผ่อีนั เพ้�อีให้

พนักังานัใช้ื้ผอ่ีนัคลายระหว่างการปีฏิิบัติิงานั โดยมีวตัิถป์ีระสงค์เพ้�อี

ให้พนัักงานัท์ี่กคนัที่ำางานัร่วมกันัอีย่างมีความส์ขและเกิดความรัก

ความผ่กพันัติ่อีอีงค์กร

6.  การฝึ่กอบรมด�านอาชีวอนามัย
 แลัะความปัลัอดภัย

บริษัที่ฯ ติระหนัักถ่งความสำาคัญ่ขอีงการส่งเสริมความร่ค้วามเข้าใจ

ด้านัอีาชื้ีวอีนัามัยและความปีลอีดภัยขอีงพนัักงานัและผ่้เกี�ยวข้อีง 

จง่ได้จดัให้มกีารฝึ่กอีบรมด้านัความปีลอีดภัยอีย่างสมำ�าเสมอี อีาที่เิช่ื้นั

การปีฐมนัิเที่ศด้านัความปีลอีดภัยให้กับพนัักงานัใหม่หร้อีพนัักงานั

ที่ี�ติ้อีงเปีลี�ยนัสถานัที่ี�ที่ำางานัและหนั้าทีี่�การที่ำางานัใหม่ รวมถ่งการ 

ฝ่ึกอีบรมและฝ่ึกซ้อีมการปี้อีงกันัและระงับเหติ์ฉ์กเฉินัติ่างๆ 
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นัอีกจากนั้� บริษัที่ฯ ได้จัดที่ำาแผนัการฝ่ึกอีบรมด้านัอีาชื้ีวอีนัามัยและความปีลอีดภัยเปี็นัปีระจำาที่์กปีี ในัปีี 2564 มีหลักส่ติรการฝ่ึกอีบรมไว้

ดังนั้�

หลิักสี้ตร ผ้้เข้าอบรม 

(คนื้)

สีัดสี่วนื้เม้�อเทียบกับ

จำานื้วนื้พนื้ักงานื้ทั�งหมด

(ร้อยลิะ)

1.  ความปีลอีดภัยการที่ำางานัเกี�ยวกับรถยก 17 5.18

2.  การอีนั์รักษ์พลังงานั : การปีระหยัดพลังงานัในัระบบปีรับอีากาศ 30 9.15

3.  การอีนั์รักษ์พลังงานั : เที่คนัิคการปีระหยัดพลังงานัในัอีาคาร 30 9.15

4.  การอีบรมและฝ่ึกซ้อีมระงับเหติ์คลอีรีนัรั�วด้วยอี์ปีกรณ์์ KIT-B 
    และการบำาร์งรักษาระบบคลอีรีนั

44 13.41

5.  การอีบรมดับเพลิงขั�นัติ้นัและการฝึ่กซ้อีมดับเพลิงและฝ่ึกซ้อีม
    อีพยพหนั้ไฟ

266 81.10

โดยมหีลกัสต่ิรฝึ่กอีบรม จำานัวนั  5 หลกัสต่ิร และชื้ั�วโมงการฝ่ึกอีบรมด้านัอีาชื้ีวอีนัามัยและความปีลอีดภัย ปีี 2564 จำานัวนั 2,322 ชื้ั�่วโมง 

เม้�อีเปีรียบเที่ียบกับปีี 2563 เพิ�มข่�นั 635 ชื้ั�วโมง หร้อีร้อียละ 38 

7.  การด้แลัพื้นักงานด�านอาชีวอนามัย แลัะความปัลัอดภัย

เนั่�อีงจากความปีลอีดภยัในัการปีฏิบิตัิงิานัและการดแ่ลสข์ภาพอีนัามยัขอีงพนักังานัเปีน็ัสิ�งที่ี�สำาคญั่ บรษิทัี่ฯ จง่จดัใหม้บีรกิารและดแ่ลพนักังานั

ด้านัอีาชื้ีวอีามัยและความปีลอีดภัยเป็ีนัปีระจำาท์ี่กปีีอีย่างต่ิอีเน่ั�อีง อีาที่ิเช่ื้นั การฝึ่กอีบรมด้านัความปีลอีดภัยและการติรวจส์ขภาพปีระจำาปีี 

เปี็นัติ้นั
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อัตราความถ่ื�ของการเกิดอุบัติเหตุ

อัตราความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ อัตราความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ

อัตราความถ่ื�ของการเกิดอุบัติเหตุ

ราย/200,000 ช่ัวโมงตอคน
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1.  พื้นักงาน
 
สถิืติการเกิดอุบัติเหตุ

2. ผู้้�รับเหมา 
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ผลิการดำาเนิื้นื้งานื้ตามเป้าหมาย ปี 2564 

เป้าหมาย ดัช่นื้ีช่ี�วัด ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ผลิลิัพธุ์

จำานัวนัครั�งขอีงการบาดเจ็บและเจ็บปี่วย 
จากการที่ำางานั (Injury & Illness Free 
Operation)

เป็ีนั 0 0 ครั�ง 0 ครั�ง 1 ครั�ง ส่งกว่า
เปี้าหมาย

ฝ่ึกซ้อีมที่บที่วนัติามแผนัฉ์กเฉินั อีย่างนั้อียปีีละ 
1 ครั�ง

1 ครั�ง 1 ครั�ง 1 ครั�ง สำาเร็จติาม
เปี้าหมาย

บริษัทฯ กับ ชุมชน

บริษัที่ฯ เชื้้�อีว่าสังคมและชื้ม์ชื้นัที่ี�เข้มแข็งเป็ีนัรากฐานัสำาคัญ่ในัการ

พัฒนัาปีระเที่ศให้เจริญ่ก้าวหนั้าและก้าวที่ันักับการเปีลี�ยนัแปีลง 

บริษัที่ฯ จ่งม่์งสร้างสรรค์ความเจริญ่อีย่างยั�งย้นัในัท์ี่กภ่มิภาคและ  

ท์ี่กชื้ม์ชื้นัที่ี�เขา้ไปีดำาเนิันังานั โดยม์ง่เนัน้ัการพัฒนัาคณ์์ภาพชื้วิีติและ

สังคมอีย่างยั�งย้นั

“ความรับผิดชื้อีบติ่อีสังคม” เปี็นัเจตินัารมณ์์ที่ี�บริษัที่ฯ ย่ดถ้อีเปี็นั

แนัวที่างการดำาเนัินัธุ์ร์กิจมาอีย่างยาวนัานั บริษัที่ฯ ที่์่มเที่เพ้�อีสร้าง

ธุ์ร์กิจใหเ้ติบิโติควบค่ไ่ปีกบัการพฒันัาสังคมและยกระดบัคณ์์ภาพชื้วีติิ

โดยให้ความสำาคัญ่กบัการจดัการกบัปัีญ่หาที่ี�ส่งผลกระที่บต่ิอีการดำารง

ชีื้วิติและค์ณ์ภาพชื้ีวิติขอีงผ่้คนั เพ้�อีเสริมสร้างความแข็งแรงที่าง

เศรษฐกิจและลดความเหล้�อีมลำ�าที่างสังคม

บรษิทัี่ฯ ปีระกอีบกิจการผลติิและจำาหน่ัายนัำ�าปีระปีาให้กบั กปีภ. โดย

การนัำานัำ�าดิบจากแหล่งนัำ�าธุ์รรมชื้าติิมาใช้ื้ในัการผลิตินัำ�าปีระปีา ซ่�ง  

“นัำ�า” เป็ีนัที่รัพยากรธุ์รรมชื้าติทีิี่�อีาจมีความขาดแคลนัและส่งผลกระที่บ

ต่ิอีการใช้ื้นัำ�าขอีงชื้ม์ชื้นัในัอีนัาคติ เพ้�อีแสดงอีอีกถง่ความรับผดิชื้อีบ

ต่ิอีสังคมและอีนัรั์กษ์สิ�งแวดล้อีมควบค่ก่บัการดำาเนันิัธุ์์รกิจอีย่างยั�งย้นั 

บริษัที่ฯ จ่งได้จัดที่ำากิจกรรมด้านัการด่แลสังคมและสิ�งแวดล้อีม       

ร่วมกับช์ื้มชื้นัอีย่างติ่อีเนั่�อีง เพ้�อีสานัสัมพันัธุ์์ทีี่�ดีกับชื้ม์ชื้นัรอีบข้าง

เปีรียบเสม้อีนัเพ้�อีนับ้านัที่ี�ดี

การบริหารจัดการ

1.  คณ์ะกรรมการพฒันัาความยั�งย้นั ปีระกอีบด้วย กรรมการผ่จ้ดัการ

และผ่บ้ริหารระดบัสง่ ที่ำาหน้ัาที่ี�กำาหนัดนัโยบายและแนัวที่างการ

ดำาเนิันังานัการพัฒนัาความยั�งย้นัด้านัสังคม ให้คำาปีร่กษาและ      

ข้อีเสนัอีแนัะแก่คณ์ะที่ำางานัพฒันัาความยั�งย้นั

2.  คณ์ะที่ำางานัพัฒนัาความยั�งย้นั ปีระกอีบด้วย ผ่้จัดการส่วนัและ

ผ่้จัดการแผนักจากหลากหลายหนั่วยงานัที่ี�เกี�ยวข้อีง ที่ำาหนั้าที่ี�

ติอีบสนัอีงนัโยบายและแนัวที่างการดำาเนันิังานัการพัฒนัาความ

ยั�งย้นั รวมถง่นัำาเสนัอีผลการดำาเนันิังานัการพฒันัาความยั�งย้นั

ติ่อีคณ์ะกรรมการพัฒนัาความยั�งย้นั

3.  หน่ัวยงานัพฒันัาความยั�งย้นั ดำาเนันิักิจกรรมเสรมิสร้างศกัยภาพ

ขอีงชื้ม์ชื้นัโดยรอีบสถานัปีระกอีบการขอีงบรษิทัี่ฯ ใหม้คีณ์์ภาพ

ชื้ีวิติที่ี�ดีและพ่�งพาตินัเอีงได้อีย่างยั�งย้นั โดยที่ำางานัร่วมกับ       

คณ์ะที่ำางานัพัฒนัาความยั�งย้นั 

เป้าหมายการดำาเนิื้นื้งานื้ ปี 2564

1. พฒันัาช์ื้มชื้นัให้สามารถแก้ปัีญ่หาและพ่�งพาตินัเอีงได้อีย่างยั�งยน้ั

2. คณ์์ภาพชื้วีติิขอีงช์ื้มชื้นัดข่ี�นั 

3. จำานัวนัครั�งที่ี�ช์ื้มชื้นัร้อีงเรียนัจากผลกระที่บทีี่�ได้รบัจากการดำาเนิันั

ธุ์ร์กิจขอีงบรษิทัี่ฯ 0 ครั�ง

การด้แลัสังคมแลัะชุมชน 
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การดำาเนิื้นื้งานื้ ปี 2564

1.  พัื้ฒนาทรัพื้ยากรมนุษย์

การพัฒนัาศกัยภาพขอีงช์ื้มชื้นั คอ้ี การช่ื้วยให้ช์ื้มชื้นัพัฒนัาศกัยภาพ

ขอีงตินัเอีง (Community Empowerment) โดยการเชื้้�อีมโยงระหว่าง

“คนั  ความร่้  ที่รัพยากร” จนัเกิดความสัมพันัธุ์์ที่ี�ปีระกอีบไปีด้วย   

“การเรียนัร่ ้การจดัการ และการพัฒนัา” โดยมีหลักการติั�งอีย่บ่นัพ้�นัฐานั

การให้การศก่ษาแก่ปีระชื้าชื้นัเพ้�อีพฒันัาความร่ ้ความคดิให้มศัีกยภาพ

และสามารถพ่�งตินัเอีงได้หรอ้ีช่ื้วยตินัเอีงได้ในัท์ี่กด้านั ดงันัั�นัการพฒันัา

ช์ื้มชื้นัจ่งเป็ีนัการพฒันัาศกัยภาพขอีงมนัษ์ย์ให้ครบถ้วนัถง่ความพร้อีม

ในัท์ี่กดา้นั เพ้�อีที่ี�จะสามารถจัดการกับปีญั่หาและความต้ิอีงการติา่งๆ

ขอีงตินัเอีงได ้เพ้�อีที่ำางานัรว่มกนัักบัช์ื้มชื้นัและหนัว่ยงานัที่ี�เกี�ยวขอ้ีง

ในัการทีี่�นัำาพาไปีส่่เปี้าหมายส่งส์ดขอีงการพัฒนัาชื้์มชื้นัด้วยการทีี่�

คนัในัชื้์มชื้นัมีความส์ข มีค์ณ์ภาพชีื้วิติที่ี�ดี ชื้์มชื้นัเกิดความเข้มแข็ง

และยั�งย้นั

แนื้วทางการดำาเนิื้นื้งานื้

บรษิทัี่ฯ ม์ง่มั�นัในัการเปีน็ัอีงคก์รที่ี�ขบัเคล้�อีนัเศรษฐกจิและโครงสรา้ง

พ้�นัฐานัขอีงปีระเที่ศใหเ้จริญ่กา้วหนัา้ที่ดัเที่ยีมอีารยปีระเที่ศผา่นัการ

สร้างระบบสาธุ์ารณ์่ปีโภคทีี่�มีค์ณ์ภาพติามมาติรฐานัสากลควบค่่กับ

การรับผิดชื้อีบต่ิอีสงัคมและดแ่ลสิ�งแวดลอ้ีมอียา่งสมดล์ บรษัิที่ฯ ให้

ความสำาคัญ่กับช์ื้มชื้นับริเวณ์รอีบโรงผลิตินัำ�าปีระปีา โดยสนัับสนั์นั

และพฒันัาโครงการติา่งๆ ครอีบคลม์ดา้นัการศก่ษา การสรา้งอีาชื้พี

ส์ขอีนัามัยทีี่�ดี ติลอีดจนัการด่แลรักษาสิ�งแวดล้อีม เพ้�่อีพัฒนัา

ค์ณ์ภาพชื้วีติิทีี่�ดขีอีงคนัในัช์ื้มชื้นั โดยดำาเนันิังานัดา้นัสงัคมในั 3 มติิิ

ดังนั้�

2. คุณัภาพื้ชีวิตท่�ด่ของคนในชุมชน
 

บรษิทัี่ฯ ให้ความสำาคัญ่ในัการส่งเสริมและพฒันัาการดำาเนิันัชื้วีติิขอีง

ช์ื้มชื้นัและสังคมให้สามารถติอีบสนัอีงความติ้อีงการขั�นัพ้�นัฐานั          

มสีข์ภาพพลานัามยัที่ี�แขง็แรง และยกระดบัฐานัะความเป็ีนัอีย่ท่ี่ี�ดข่ี�นั

นัอีกจากน้ั� ยังม่์งเนั้นัการเสริมสร้างความเจริญ่ที่างเศรษฐกิจและ

สงัคมใหแ้กท่ี่อ้ีงถิ�นั โดยนัำาภม่ปิีญั่ญ่าที่อ้ีงถิ�นัมาใชื้้ในัการสรา้งสรรค์

คณ์์คา่ขอีงสนิัคา้และบรกิารที่อ้ีงถิ�นั เพ้�อีสรา้งอีาชื้พีและรายได ้เพ้�อี

ให้ชื้์มชื้นัสามารถพ่�งพาตินัเอีงได้อีย่างยั�งย้นั 

3. อนุรักษ์ทรัพื้ยากรธุรรมชาติแลัะด้แลัสิ�งแวดลั�อม

การอีนั์รักษ์ที่รัพยากรธุ์รรมชื้าติิและสิ�งแวดล้อีม หมายถ่ง การใช้ื้

ที่รพัยากรธุ์รรมชื้าติแิละสิ�งแวดลอ้ีมอียา่งชื้าญ่ฉลาด โดยใชื้ป้ีรมิาณ์

นั้อียเพ้�อีให้เกิดปีระโยชื้น์ัส่งส์ด ซ่�งคำาน่ังถ่งระยะเวลาในัการใช้ื้ให้

ยาวนัานัและก่อีให้เกิดผลเสียหายติ่อีสิ�งแวดล้อีมนั้อียที่ี�ส์ด รวมทัี่�ง

ต้ิอีงมกีารกระจายการใช้ื้ที่รพัยากรธุ์รรมชื้าติอิีย่างทัี่�วถง่ อีย่างไรกต็ิาม

ในัสภาพปัีจจบั์นัที่รพัยากรธุ์รรมชื้าติแิละสิ�งแวดล้อีมมคีวามเส้�อีมโที่รม

มากข่�นัดังนัั�นัการอีนั์รักษ์ที่รัพยากรธุ์รรมชื้าติิและสิ�งแวดล้อีมจ่งมี

ความหมายรวมไปีถง่การพัฒนัาค์ณ์ภาพสิ�งแวดล้อีมด้วย 

โครงการที�บริษัทฯ ให้ความสีำาคัญ่ (Priority)

1.  โครงการสนับสนุนด�านการศึกษา

บรษิทัี่ฯ ให้ความสำาคัญ่ในัการส่งเสรมิการเรยีนัร่ ้และการพฒันัาที่กัษะ

ความร่ค้วามสามารถ รวมถง่การมส่ีวนัร่วมในัการลดความเหล้�อีมลำ�า

ด้านัการศ่กษาขอีงสังคมไที่ย บริษัที่ฯ จ่งม์ง่เนั้นัให้ความสำาคัญ่ติ่อี 

การดำาเนันิังานัสนับัสนัน์ัด้านัการศก่ษาที่ี�จะสามารถช่ื้วยลดผลกระที่บ

ดังกล่าว เพ้�อีเปี็นัส่วนัหน่ั�งในัการบรรล์เปี้าหมายการพัฒนัาที่ี�ยั�งย้นั

เร้�อีงการแก้ไขปัีญ่หาและผลกระที่บจากการศก่ษาทีี่�เท่ี่าเที่ยีม (Quality 

Education) : SDG4 ขอีงอีงค์การสหปีระชื้าติิ บริษัที่ฯ จ่งได้จัดที่ำา

โครงการสนัับสนั์นัด้านัการศ่กษา อีาที่ิเชื้่นั การมอีบท์ี่นัการศ่กษา

แกน่ักัเรียนัในัพ้�นัที่ี�บริการ สนับัสนัน์ัท์ี่นัวิจยัแก่นักัศก่ษามหาวิที่ยาลัย

ติา่งๆ การถ่ายที่อีดความร่แ้ละปีระสบการณ์ท์ี่างธุ์ร์กิจ การสรา้งระบบ

สาธุ์ารณ์ป่ีโภคที่ี�ด ีการปีรบัปีรง์ภม่ทิี่ศัน์ัและสิ�งแวดล้อีม และการปีรบัปีรง์

อีาคารเรียนั รวมถ่งการสนัับสนั์นัส้�อีการเรียนัการสอีนัให้ทัี่นัสมัย 

เพ้�อีใหโ้รงเรยีนัและสถาบนััการศก่ษาในัพ้�นัทีี่�บรกิารที่ี�ดอ้ียโอีกาสและ

ขาดแคลนังบปีระมาณ์สามารถพ่�งพาตัิวเอีงได้และเพิ�มขีดความสามารถ

ขอีงโรงเรยีนัและสถาบนััการศก่ษาดา้นัการพฒันัาสมรรถนัะที่รพัยากร

มนัษ์ย ์รวมถง่การปีรับติวัจากการเปีลี�ยนัแปีลงที่างสงัคมอีย่างรวดเรว็

เพ้�อีรบัม้อีกบัความเปีลี�ยนัแปีลงต่ิางๆ โดยเฉพาะการเติรยีมความพร้อีม

แก่เยาวชื้นัให้เติิบโติอีย่างมีค์ณ์ภาพและมีศักยภาพกลายเปี็นัผ่้ใหญ่่

ที่ี�มคีณ์์ภาพที่ี�จะนัำาพาปีระเที่ศไปีส่ค่วามเจรญิ่กา้วหนัา้ที่างเศรษฐกจิ

ในัระยะยาว

  

คุณภาพช�ว�ตท่ีดี

ของคนในชุมชน

พัฒนา

ทรัพยากรมนุษย

อนุรักษ
ทรัพยากร

ธรรมชาติและ
ดูแลส่ิงแวดลอม

คุณภาพน้ํา
คุณภาพช�ว�ต
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ผิลลัพัธ์ุต่่อธุุรกิจ

 • เสรมิสร้างความสมัพนััธ์ุ์ที่ี�ดแีละความร่วมมอ้ีระหว่างบรษัิที่ฯ กบั

ชื้์มชื้นัด้านัการพัฒนัาค์ณ์ภาพการศ่กษา

 • ความภาคภ่มิใจและการมีส่วนัร่วมขอีงพนัักงานั

 • บ์ติรหลานัพนัักงานัได้รับการสนัับสนั์นัด้านัการศ่กษา 

ผิลลัพัธ์ุต่่อสังคุม / สิ�งแวดูล้อม

 • โรงเรยีนัในัพ้�นัที่ี�บริการได้รับท์ี่นัการศก่ษา จำานัวนั 23 โรงเรยีนั

 • นัักเรียนัได้รับที่์นัการศ่กษา จำานัวนั 345 ที่์นั 

 • ศ่นัย์การศ่กษาพิเศษปีระจำาจังหวัดได้รับท์ี่นัอีาหารกลางวันั 

จำานัวนั 3 แห่ง 

 • มหาวทิี่ยาลยัได้รบัการสนัับสนัน์ัท์ี่นัวจิยั จำานัวนั 1 มหาวทิี่ยาลยั

 • โรงเรยีนัในัพ้�นัที่ี�บริการได้รบัการปีรับปีร์งอีาคารเรยีนัและภ่มิทัี่ศน์ั

จำานัวนั 1 โรงเรียนั

2.  โครงการสนับสนุนนํ�าด้�มสะอาด

บริษัที่ฯ ติระหนัักถ่งความสำาคัญ่ขอีงระบบสาธุ์ารณ์่ปีโภคทีี่�ดีแก่

ช์ื้มชื้นั เนั่�อีงจากปีจัจบ์นััโรงเรยีนัและชื้ม์ชื้นัในัพ้�นัที่ี�บรกิารยงัปีระสบ

ปัีญ่หาการขาดแคลนันัำ�าสะอีาดทัี่�งอ์ีปีโภคและบรโิภค บรษิทัี่ฯ จ่งม่์งเน้ันั

ใหค้วามสำาคญั่ติอ่ีการดำาเนันิังานัสนับัสนัน์ันัำ�าด้�มสะอีาดทีี่�จะสามารถ

ชื้่วยลดผลกระที่บดังกล่าว เพ้�อีเป็ีนัส่วนัหน่ั�งในัการบรรล์เป้ีาหมาย

การพัฒนัาทีี่�ยั�งย้นัเร้�อีงการแก้ไขปัีญ่หาและผลกระที่บจากการจัดการ

นัำ�าและส์ขาภิบาล (Clean Water and Sanitation) : SDG6 ขอีง

อีงค์การสหปีระชื้าติิ บริษัที่ฯ จ่งได้จัดที่ำาโครงการสนัับสนั์นันัำ�าด้�ม

สะอีาด อีาที่เิช่ื้นั การผลติินัำ�าด้�มบรรจข์วดด้วยระบบการผลติิ “นัำ�าด้�ม 

RO” หร้อี “ระบบกรอีง Reverse Osmosis” ซ่�งได้รับการรับรอีง

มาติรฐานัการผลติิและผลติิภณั์ฑ์์โดยสำานักังานัคณ์ะกรรมการอีาหาร

และยา (อีย.) ติั�งแติ่ปีี 2551 จนัถง่ปีัจจ์บันั เพ้�อีให้การสนัับสนั์นัแก่

กิจกรรมที่ี�เปี็นัสาธุ์ารณ์ปีระโยชื้น์ัขอีงผ่้มีส่วนัได้ส่วนัเสียหร้อีช์ื้มชื้นั

ในัพ้�นัที่ี�บรกิาร นัอีกจากน้ั� บรษิทัี่ฯ ไดท้ี่ำาการติดิติั�งระบบกรอีงนัำ�าด้�ม

แก่โรงเรียนัในัพ้�นัทีี่�บริการทีี่�มีความขาดแคลนันัำ�าสะอีาดในัการ

อ์ีปีโภคและบริโภค นัอีกจากจะชื้่วยให้นัักเรียนัและบ์คลากรภายในั

โรงเรียนัได้มีนัำ�าด้�มสะอีาดสำาหรับอ์ีปีโภคและบริโภคและลดรายจ่าย

จากการซ้�อีนัำ�ามาใชื้้แล้ว ยังสามารถให้บริการแก่ชื้าวบ้านัในัช์ื้มชื้นั

ใกล้เคยีงไดอี้ีกด้วย รวมถง่การสนับัสนัน์ันัำ�าปีระปีาแกช์่ื้มชื้นัในัพ้�นัทีี่�

โรงผลิตินัำ�าปีระปีาทีี่�ได้รับความเด้อีดร้อีนัขาดแคลนันัำ�าอ์ีปีโภคและ

บริโภคในัชื้่วงสถานัการณ์์ภัยแล้ง

ผิลลัพัธุ์ต่่อธุุรกิจ

 • เสรมิสร้างความสมัพนััธ์ุ์ที่ี�ดแีละความร่วมมอ้ีระหว่างบรษัิที่ฯ กบั

ชื้์มชื้นัด้านัการส่งเสริมระบบสาธุ์ารณ์่ปีโภคและส์ขอีนัามัยทีี่�ดี 

 • ภาพลักษณ์์ทีี่�ดีในัการดำาเนัินัธุ์์รกิจนัำ�าปีระปีา

 • จำานัวนัครั�งที่ี�ช์ื้มชื้นัร้อีงเรียนัจากผลกระที่บทีี่�ได้รับจากการ

ดำาเนัินัธุ์์รกิจขอีงบริษัที่ฯ เปี็นั 0 

ผิลลัพัธุ์ต่่อสังคุม /  สิ�งแวดูล้อม

 • โรงเรยีนัในัพ้�นัทีี่�บรกิารทีี่�ได้รบัการสนับัสนัน์ัการติดิติั�งระบบกรอีง

นัำ�าด้�ม จำานัวนั 1 โรงเรียนั 

 • ช์ื้มชื้นัได้รบัการสนับัสนัน์ันัำ�าด้�มบรรจข์วด จำานัวนั 445,888 ขวด  

 • ช์ื้มชื้นัมีรายได้จากการรับจ้างผลิตินัำ�าด้�มบรรจ์ขวด จำานัวนั 

272,800 บาที่ 

 • ชื้์มชื้นัได้รับการสนัับสนั์นันัำ�าปีระปีา จำานัวนั 1 ชื้์มชื้นั 
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3.  โครงการด�านเศรษฐกิจหมุนเวียน

จากปัีญ่หาขยะทีี่�สง่ผลกระที่บเพิ�มสง่ข่�นัและการขาดแคลนัที่รพัยากร

ขอีงโลก บริษัที่ฯ จ่งให้ความสำาคัญ่กับการนัำาหลักเศรษฐกิจ

หม์นัเวียนัมาเปี็นัหนั่�งในักลย์ที่ธุ์์ด้านัการพัฒนัาอีย่างยั�งย้นัขอีง

อีงค์กร รวมถ่งเปี็นัแนัวที่างสำาหรับการดำาเนัินังานัด้านัสังคมและ

ช์ื้มชื้นั เพ้�อีเปี็นัส่วนัหนั่�งในัการบรรล์เปี้าหมายการพัฒนัาทีี่�ยั�งย้นั

เร้�อีงการบริโภคและการผลิติที่ี�ยั�งย้นั (Responsible Consumption 

and Production) : SDG12 ขอีงอีงค์การสหปีระชื้าติ ิ บริษทัี่ฯ เช้ื้�อีว่า 

การใช้ื้ที่รัพยากรอีย่างค์้มค่าส่งส์ดติามหลักเศรษฐกิจหม์นัเวียนั

เปี็นัการใชื้้ที่รัพยากรธุ์รรมชื้าติิอีย่างมีปีระสิที่ธุ์ิภาพ ลดการเกิดขอีง

เสียโดยไม่จำาเปี็นั รวมถ่งมีส่วนัช่ื้วยให้ลดปัีญ่หาการขาดแคลนั

ที่รัพยากรจากการใช้ื้ซำ�าและการนัำากลับมาใชื้้ใหม่ช่ื้วยสร้างค์ณ์ค่า      

ติ่อีสังคมในัระยะยาว บริษัที่ฯ จ่งได้จัดที่ำาโครงการด้านัเศรษฐกิจ

หม์นัเวียนั อีาที่ิเชื้่นั 

3.1 การที่ำาป์ี๋ยหมักจากติะกอีนัผสมกับขยะสดหร้อีเศษอีาหาร ซ่�ง

เป็ีนัผลงานัวิจัยทีี่�อีาศัยความร่วมม้อีระหว่างบริษัที่ฯ กับ

มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสติร์ และโครงการศ่กษาวิจัยและพัฒนัา

สิ�งแวดล้อีมแหลมผักเบี�ย อัีนัเนั่�อีงมาจากพระราชื้ดำาริ ขอีง

พระบาที่สมเด็จพระเจ้าอีย่่หัว รัชื้กาลทีี่� 9 เพ้�อีปีรับเปีลี�ยนั

พฤติิกรรมจัดการขยะติั�งแต่ิติ้นัที่าง ซ่�งเป็ีนัปัีจจัยหน่ั�งในัการ       

ขบัเคล้�อีนัเศรษฐกิจหมน์ัเวียนัใหเ้กดิข่�นัจรงิ นัั�นัคอ้ี การรวบรวม

และจัดการขอีงเสียอีย่างถก่ติอ้ีงและมีปีระสิที่ธุ์ภิาพ เพ้�อีนัำาขยะ

กลับเข้าส่ก่ระบวนัการรีไซเคลิให้มากทีี่�สด์ มขีั�นัติอีนัการแยกขยะ

ที่ี�มคีณ์์ภาพ และลดปีริมาณ์ขยะปีนัเป้ี�อีนัให้เหลอ้ีน้ัอียที่ี�สด์ และ

สรา้งความร่วมม้อีในัชื้ม์ชื้นัติามแนัวที่าง “บวร” ได้แก ่บา้นั วดั

โรงเรียนั ด้วยการจดัการขยะอีย่างถก่ต้ิอีงติั�งแต่ิต้ินัที่างเช้ื้�อีมโยง

กับการบริหารจัดการขอีงเสียภายในัอีงค์กร

3.2 การผลิติกระเบ้�อีงดินัเผาจากติะกอีนัผสมกับดินัเหนัียว ซ่�งเปี็นั

ผลงานัวจิยัทีี่�อีาศยัความร่วมม้อีระหว่างบรษิทัี่ฯ กบัศน่ัย์ความเป็ีนั

เลิศด้านัการจัดการสารและขอีงเสียอัีนัติราย (ศสอี.) โดยเปี็นั  

อีีกแนัวที่างหน่ั�งในัการบริหารจัดการขอีงเสียภายในัอีงค์กร เพ้�อี

บริหารจัดการขอีงเสียให้เกิดปีระโยชื้น์ัในัเชื้ิงธุ์์รกิจและสังคม 

บริษัที่ฯ เชื้้�อีว่าการจัดการขอีงเสียจะปีระสบความสำาเร็จได้นัั�นั

ติ้อีงอีาศัยความเปีลี�ยนัแปีลงทัี่�งด้านัพฤติิกรรมและระบบ          

การบริหารจัดการ โดยนัำากระเบ้�อีงดินัเผาที่ี�ได้จากงานัวิจัยมา

ใชื้้ปีระโยชื้นั์ อีาที่ิเชื้่นั การติกแติ่งสถานัที่ี�และปีรับปีร์งภ่มิที่ัศน์ั

ให้กบัโรงผลติินัำ�าปีระปีาขอีงบรษิทัี่ฯ และการติกแติง่อีาคารเรยีนั

ให้กับโรงเรียนัที่ี�มีความขาดแคลนัในัพ้�นัทีี่�บริการ

ผิลลัพัธุ์ต่่อธุุรกิจ

 • พนักังานัเกดิการปีรับเปีลี�ยนัพฤติิกรรมในัการคดัแยกและการทิี่�ง

ขยะให้ถก่ต้ิอีงเพิ�มมากข่�นั 

 • ปีริมาณ์ป๋์ียหมกัแบบเข้มข้นัจากขยะทีี่�เป็ีนัเศษอีาหาร จำานัวนั 0.70 

กิโลกรัมต่ิอีวนัั

 • จำานัวนัข้อีร้อีงเรยีนัปีระเดน็ัสิ�งแวดล้อีมจากภายนัอีก เป็ีนั 0 

 • ปีริมาณ์ขยะสดทีี่�เปี็นัเศษอีาหารขอีงสำานัักงานัใหญ่่บริษัที่ฯ 

ลดลง จำานัวนั 2.90 กิโลกรัมต่ิอีวันั

ผิลลัพัธุ์ต่่อสังคุม / สิ�งแวดูล้อม

 • โรงเรียนัในัพ้�นัที่ี�บริการที่ี�ได้รับการสนัับสนั์นักระเบ้�อีงดินัเผา

ติกแติ่งอีาคารเรียนั จำานัวนั 2 โรงเรียนั

 • โรงเรยีนัในัพ้�นัที่ี�บริการที่ี�ได้รับการสนัับสนั์นัให้เข้ารว่มโครงการ

ปี์ย๋หมักจากติะกอีนั จำานัวนั 2 โรงเรียนั 
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4. โครงการรับม้อกับการเปัล่ั�ยนแปัลัง
 สภาพื้ภ้มิอากาศ

ภาวะโลกรอ้ีนัส่งผลกระที่บเปีน็ัวงกวา้งทัี่�งในัแง่ขอีงการเปีลี�ยนัแปีลง

สภาพภ่มิอีากาศและภัยพิบัติิติ่างๆ ซ่�งนัับวันัจะที่วีความร์นัแรง         

ส่งผลกระที่บติ่อีระบบนัิเวศและการดำารงชื้ีวิติขอีงผ่้คนั บริษัที่ฯ จ่ง 

ม่์งเน้ันัให้ความสำาคญั่กบัการดำาเนันิังานัที่ี�จะสามารถช่ื้วยลดผลกระที่บ

ดังกล่าว เพ้�อีเปี็นัส่วนัหนั่�งในัการบรรล์เปี้าหมายการพัฒนัาที่ี�ยั�งย้นั

เร้�อีงการแก้ไขปัีญ่หาและผลกระที่บจากการรับม้อีการเปีลี�ยนัแปีลง

สภาพภมิ่อีากาศ (Climate Action) : SDG13 ขอีงอีงค์การสหปีระชื้าติิ

บริษัที่ฯ จ่งได้จัดที่ำาโครงการด้านัการรับม้อีกับการเปีลี�ยนัแปีลง

สภาพภ่มิอีากาศ อีาที่ิเช่ื้นั 

4.1 เข้าร่วมโครงการ Care the Bear ขอีงติลาดหลักที่รัพย์แห่ง

ปีระเที่ศไที่ย โดยมีวตัิถป์ีระสงค์เพ้�อีลดการปีล่อียก๊าซเรอ้ีนักระจก

ลดการใชื้ท้ี่รพัยากร และลดคา่ใชื้จ้า่ยจากการจดังานัอีีเว้นัที่ข์อีง

บริษัที่จดที่ะเบียนั ในัปีี 2564 บริษัที่ฯ งดการจัดงานัอีีเว้นัที่์       

ที่ี�มผี่ร่้วมงานัจำานัวนัมาก ซ่�งได้มกีารปีรบัรป่ีแบบการจดักจิกรรม

ที่ี�ลดความเสี�ยงจากการแพร่ระบาดจากเชื้้�อี COVID-19 ได้แก่       

การจัดปีระช์ื้มสามัญ่ผ่้ถ้อีห้์นัและการมอีบท์ี่นัการศ่กษาแก่

นัักเรียนัในัพ้�นัทีี่�บริการ ปีระจำาปีี 2564 เปี็นัต้ินั

4.2 โครงการ 1 ล้านักล้า สร้างปี่าติ้นันัำ�า เปี็นัการฟ้�นัฟ่พ้�นัที่ี�              

ปี่าเส้�อีมโที่รมร่วมกับช์ื้มชื้นัท้ี่อีงถิ�นั เพ้�อีปีรับปีร์งระบบนัิเวศ

ติั�งแติ่ติ้นันัำ�าถ่งปีลายนัำ�าและแก้ปีัญ่หานัำ�าแล้งนัำ�าที่่วมติามแนัว

พระราชื้ดำาร ิซ่�งเปีน็ัสว่นัหนั่�งในัการบรรเที่าผลกระที่บจากปัีญ่หา

การเปีลี�ยนัแปีลงสภาพภ่มอิีากาศ โดยสร้างความร้่ความเข้าใจและ

การมีส่วนัร่วมกับช์ื้มชื้นัในัการบริหารจัดการที่รัพยากรนัำ�าในั

พ้�นัที่ี�ตินัเอีงอีย่างยั�งย้นั สามารถรับม้อีกับการเปีลี�ยนัแปีลง

สภาพภ่มิอีากาศทีี่�มีความผันัผวนัและร์นัแรง อีีกทัี่�งยังช่ื้วย         

ส่งเสริมให้ชื้์มชื้นัมีรายได้และมีชื้ีวิติความเปี็นัอีย่่ทีี่�ดีข่�นั

4.3 การสนัับสนัน์ักอีงท์ี่นัช่ื้วยเหล้อีพนัักงานั เจ้าหน้ัาทีี่� และผ้่พทัิี่กษ์ป่ีา

ขอีงสำานักับรหิารพ้�นัทีี่�อีนัร์กัษท์ี่ี� 3 เพ้�อีชื้ว่ยเหลอ้ีผ่ป้ีฏิิบตัิงิานัในั

พ้�นัที่ี�ป่ีาอีนัร์กัษ์และสำานักับรหิารพ้�นัที่ี�อีนัร์กัษ์ทีี่� 3 ที่ี�ได้รับบาดเจบ็

และเสียชื้ีวิติจากการปีฏิิบัติิงานัในัหนั้าที่ี�หร้อีกรณ้์ที่ี�สามารถ

จับก์มผ่้กระที่ำาผิดได้จากการปีฏิิบัติิงานัในัการอีอีกติรวจปีราบ

ปีรามการกระที่ำาผิดกฎหมายเกี�ยวกับปี่าไม้ เพ้�อีเปี็นัการสร้าง

ขวญั่และกำาลงัใจในัการปีฏิบิตัิงิานัและสนับัสนัน์ัการที่ำางานัขอีง

หน่ัวยงานัภาครฐัในัการดแ่ลรกัษาที่รพัยากรป่ีาไม้และสตัิว์ปีา่ขอีง

พ้�นัทีี่�ป่ีาอีนั์รักษ์ ซ่�งเปี็นัส่วนัหนั่�งในัการบรรเที่าผลกระที่บจาก

ปีัญ่หาการเปีลี�ยนัแปีลงสภาพภ่มิอีากาศที่ี�อีาจส่งผลกระที่บติ่อี

การดำาเนิันัชื้ีวิติและการดำาเนัินัธุ์์รกิจในัอีนัาคติ  

4.4 จัดที่ำาแผนังานัปีระเมินัการปีล ่อียก ๊าซเร้อีนักระจกจาก

กระบวนัการที่างธุ์ร์กิจ จดัที่ำารายงานัคาร์บอีนัฟต์ิพริ�นัท์ี่อีงค์กร

 เพ้�อีขอีการรบัรอีงมาติรฐานัคารบ์อีนัฟต์ิพริ�นัอีงคก์รติอ่ีอีงคก์าร

บริหารจัดการก๊าซเร้อีนักระจก (อีงค์การมหาชื้นั) หร้อี อีบก. 

รวมถง่การจดัติั�งคณ์ะที่ำางานั กำาหนัดเปีา้หมาย และแนัวที่างในั

การลดการปีล่อียก๊าซเร้อีนักระจกจากกระบวนัการที่างธุ์์รกิจ

ผิลลัพัธุ์ต่่อธุุรกิจ

 • สามารถติอีบสนัอีงติ่อีเปี้าหมายการพัฒนัาทีี่�ยั�งย้นัขอีงอีงค์การ

สหปีระชื้าชื้าติ ิเปีา้หมายที่ี� 13 การรบัมอ้ีการเปีลี�ยนัแปีลงสภาพ

ภ่มิอีากาศ (Climate Action : SDG13) 

 • สามารถสนัับสนั์นัเปี้าหมายการลดการปีล่อียก๊าซเร้อีนักระจก

ขอีงปีระเที่ศไที่ย เพ้�อีติอีบสนัอีงเป้ีาหมายการลดก๊าซเร้อีนั

กระจกติามข้อีติกลงปีารีส (Paris Agreement) โดยการควบค์ม

การเพิ�มข่�นัขอีงอี์ณ์หภ่มิโลกไม่เกินั 1.5 อีงศาเซลเซียส 

 • เสรมิสร้างความสมัพนััธ์ุ์ที่ี�ดแีละความร่วมมอ้ีระหว่างบรษัิที่ฯ กบั

ช์ื้มชื้นั และหนัว่ยงานัภาครฐัด้านัการอีนัร์กัษท์ี่รัพยากรธุ์รรมชื้าติิ

และสิ�งแวดล้อีม 
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 • ลดค่าใชื้้จ่ายจากการจัดงานัอีีเว้นัที่์ขอีงบริษัที่จดที่ะเบียนั ในัปีี 

2564 จาก 2 กิจกรรม ได้แก่ การจัดปีระช์ื้มสามัญ่ผ่้ถ้อีห้์นั         

ปีระจำาปีี 2564 และงานัมอีบท์ี่นัการศ่กษาแก่นัักเรียนัในัพ้�นัที่ี�

บริการปีระจำา ปีี 2564

 • ภาพลักษณ์์ทีี่�ดีในัการบริหารจัดการการปีล่อียก๊าซเร้อีนักระจก

ขอีงอีงค์กร 

ผิลลัพัธ์ุต่่อสังคุม / สิ�งแวดูล้อม

 • จำานัวนัโครงการหร้อีกิจกรรมด้านัการด่แลสิ�งแวดล้อีม จำานัวนั   

4 กิจกรรม

 • สามารถลดปีริมาณ์คาร์บอีนัฟ์ติพริ�นัที่์ จำานัวนั 1,283.54 

กิโลกรัมคาร์บอีนัไดอีอีกไซด์เที่ียบเที่่า (kgCO
2
e) เที่ียบเที่่า        

การด่ดซับคาร์บอีนัไดอีอีกไซด์ (CO
2
) ขอีงติ้นัไม้ติ่อีปีี จำานัวนั 

143 ติ้นั จาก 2 กิจกรรม ได้แก่ การจัดปีระชื้ม์สามัญ่ผ่้ถ้อีห์้นั 

ปีระจำาปีี 2564 และงานัมอีบท์ี่นัการศ่กษาแก่นัักเรียนัในัพ้�นัที่ี�

บริการปีระจำา ปีี 2564

 • สำานัักบริหารพ้�นัที่ี�อีนั์รักษ์ที่ี� 3 กรมอี์ที่ยานัแห่งชื้าติิสัติว์ปี่าและ

พันัธุ์์์พ้ชื้ ได้รับการสนัับสนั์นัเงินับริจาคเข้ากอีงท์ี่นัชื้่วยเหล้อี

พนักังานัเจ้าหน้ัาที่ี� และผ่พิ้ที่กัษป์ีา่ เพ้�อีเป็ีนัการสรา้งขวัญ่กำาลงั

ใจในัการปีฏิบัิติหิน้ัาทีี่�อีนัรั์กษ์ที่รัพยากรธุ์รรมชื้าติแิละสิ�งแวดล้อีม

การสีำารวจชุ่มช่นื้

การสำารวจความคิดเหน็ัชื้ม์ชื้นั คอ้ี การศก่ษาขอ้ีม่ลเกี�ยวกับลกัษณ์ะ

และสภาพติ่างๆ ในัชื้์มชื้นั เพ้�อีนัำาข้อีม่ลเหล่านัั�นัมาวิเคราะห์ปีัญ่หา

และความต้ิอีงการขอีงช์ื้มชื้นั เพ้�อีวางแผนัพฒันัาชื้ม์ชื้นัให้สอีดคล้อีงกบั

ความต้ิอีงการ บรษิทัี่ฯ ได้ที่ำาการสำารวจความคดิเหน็ัช์ื้มชื้นัที่ี�พกัอีาศยั

อีย่่ริมคลอีงบางซ้�อี หม่่ทีี่� 10 ติำาบลไร่ขิง อีำาเภอีสามพรานั จังหวัด

นัครปีฐม เพ้�อีนัำาขอ้ีมล่ที่ี�ไดจ้ากการสำารวจนั้�ไปีใชื้เ้ปีน็ัแนัวที่างในัการ

จดัการปัีญ่หานัำ�าเสยีอีย่างมสีว่นัรว่มขอีงช์ื้มชื้นัทีี่�พกัอีาศยัอีย่่ในัพ้�นัที่ี�

คลอีงบางซ้�อี ภายใติ้โครงการ “ฟ้�นัฟ่ค์ณ์ภาพนัำ�าคลอีงบางซ้�อีและ

คลอีงสาขา เพ้�อีอีนั์รักษ์แม่นัำ�าท่ี่าจีนั” โดยมีวัติถ์ปีระสงค์เพ้�อีให้เกิด

ความร่วมม้อีแบบบ่รณ์าการในัการจัดการนัำ�าเสียคลอีงในัชื้ม์ชื้นัจาก

หนัว่ยงานัภาครฐั เอีกชื้นั และช์ื้มชื้นั โดยมชีื้าวบา้นั หม่ที่ี่� 10 ติำาบล

ไร่ขิง จำานัวนั 18 คนั เปี็นัติัวแที่นัชื้์มชื้นัในัการติอีบแบบสำารวจและ

มีผ่้แที่นัจากเที่ศบาลเม้อีงไร่ขิงเข้าร่วมสังเกติ์การณ์์และลงพ้�นัที่ี�

สำารวจคลอีงบางซ้�อีร่วมกันั ซ่�งได้สรป์ีผลการสำารวจช์ื้มชื้นัทีี่�นัา่สนัใจ

ไว้ดังนั้�

1. ข�อม้ลัเก่�ยวกับพื้ฤติกรรมการม่ส่วนร่วม
 ในการป้ัองกันแลัะการแก�ไขปััญหานํ�าเส่ย

 • บ้านัเร้อีนัหร้อีกิจการส่วนัใหญ่่ไม่มีการบำาบัดนัำ�าเสียก่อีนัระบาย

นัำ�าที่ิ�งร้อียละ 67 ส่วนัทีี่�มีการบำาบัดเปี็นัการบำาบัดผ่านับ่อีเกรอีะ

หร้อีบ่อีซ่ม ร้อียละ 33 

 • การระบายนัำ�าทิี่�งขอีงช์ื้มชื้นัส่วนัใหญ่่จะทิี่�งลงบนัพ้�นัดนิัและแหล่งนัำ�า

ธุ์รรมชื้าติ ิรอีงลงมาเป็ีนัการปีล่อียทิี่�งลงท่ี่อีระบายนัำ�าและไหลซ่ม

ลงพ้�นัดินั

 • การจัดการขยะม่ลฝ่อียในัครัวเร้อีนัส่วนัใหญ่่ใชื้้การเผาเปี็นัหลัก 

รอีงลงมาค้อีที่ิ�งติามจ์ดที่ิ�งขยะขอีงเที่ศบาล ฝ่ังและที่ิ�งติามพ้�นัที่ี�

ว่างเปีล่าในัชื้์มชื้นั 

 • การคดัแยกขยะทีี่�เป็ีนัเศษอีาหารมาใช้ื้ปีระโยชื้น์ัในัการที่ำาป๋์ียหมัก

ร้อียละ 37 

2. ข�อคิดเห็นเก่�ยวกับการจัดการสิ�งแวดลั�อมของ
 คลัองบางซ่ิ�อ

2.1 ปัญหาสิ�งแวดูล้อมของคุลองบางซ่ื�อที่่�คุวรปรับปรุงแก้ไข

 • ปัีญ่หานัำ�าดำา นัำ�าเนั่าเสีย และส่งกลิ�นัเหมน็ั

 • ปัีญ่หาหม่่บ้านัจดัสรรและโรงงานัไม่มกีารบำาบัดนัำ�าเสยีก่อีนั

ปีล่อียลงแม่นัำ�าลำาคลอีง

 • ปัีญ่หาการทิี่�งขยะลงในัแมน่ัำ�าลำาคลอีง

 • ปัีญ่หาค์ณ์ภาพนัำ�าไม่ดีในัชื้่วงฤด่ฝ่นั
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2.2 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาสิ�งแวดูล้อมของคุลองบางซ่ื�อ

 • ควรให้หม่่บ้านัและโรงงานัมีการติิดตัิ�งบ่อีบำาบัดนัำ�าเสียและ

ผ่้มีอีำานัาจหน้ัาที่ี�ควรเข้ามาติรวจสอีบ

 • ควรปีล่กฝั่งให้มีการคัดแยกขยะและที่ิ�งให้ถ่กวิธุ์ี ไม่ที่ิ�งขยะ

ลงในัแม่นัำ�าลำาคลอีง

 • ควรมกีารที่ำาโครงการช่ื้วยจดัการนัำ�าและบำาบัดนัำ�าเสยีในัคลอีง

และแก้ไขนัำ�าเสียให้มีค์ณ์ภาพดีข่�นั

 • ควรมีการปีรบัปีรง์ภม่ทิี่ศัน์ับรเิวณ์สอีงฝ่ั่งคลอีง

 • ควรมกีารสร้างแรงจง่ใจในัการมีส่วนัร่วมระหว่างผ่อ้ีย่อ่ีาศยั

เก่ากับผ่้ที่ี�เข้ามาอีย่่อีาศัยใหม่

2.3  แนวที่างการม่ส่วนร่วมในการจัดูการสิ�งแวดูล้อมของคุลอง

  บางซ่ื�อที่่�ชุมชนสามารถดูำาเนินการเองไดู้

 • คดัแยกขยะและไม่ทิี่�งขยะหรอ้ีปีล่อียนัำ�าเสยีลงแม่นัำ�าลำาคลอีง

 • ให้ความร่วมมอ้ีและเข้าร่วมกจิกรรมการดแ่ลรกัษาสิ�งแวดล้อีม

ที่ี�หนั่วยงานัราชื้การหร้อีบริษัที่เอีกชื้นัจัดข่�นั

การตอบสีนื้องความต้องการชุ่มช่นื้

“นัำ�า” มีความสำาคัญ่ติ่อีการดำารงชื้ีวิติและการพัฒนัาที่างเศรษฐกิจ  
นัำ�าจ่งเปี็นัที่รัพยากรธุ์รรมชื้าติิทีี่�ติ้อีงมีการบรหิารจดัการทัี่�งปีรมิาณ์
และคณ์์ภาพอีย่างเป็ีนัรป่ีธุ์รรมทัี่�งในัระยะสั�นัและระยะยาว บรษิทัี่ฯ จ่ง
ให้ความสำาคญั่กบัการฟ้�นัฟค่ณ์์ภาพนัำ�าติามแหลง่นัำ�าธุ์รรมชื้าติมิาเปีน็ั
หนั่�งในักลย์ที่ธุ์ด์า้นัการพัฒนัาอีย่างยั�งย้นัขอีงอีงค์กร เพ้�อีเป็ีนัส่วนัหนั่�ง
ในัการบรรล์เป้ีาหมายการพัฒนัาที่ี�ยั�งย้นัเร้�อีงการจัดการนัำ�าและ
ส์ขาภิบาล (Clean Water and Sanitation) : SDG6 ขอีงอีงค์การ  
สหปีระชื้าติิ บริษัที่ฯ ติระหนัักถง่ความสำาคัญ่ขอีง “นัำ�า” เนั่�อีงจาก      
มีความสำาคัญ่ต่ิอีสิ�งมีชื้ีวิติและการดำาเนิันัธุ์์รกิจขอีงบริษัที่ฯ ด้วย
สถานัการณ์์ปีัจจ์บันัสภาพแวดล้อีมที่ี�เปีลี�ยนัแปีลงส่งผลกระที่บติ่อี
คณ์์ภาพและปีรมิาณ์ขอีงนัำ�ายิ�งที่วีความรน์ัแรงยิ�งข่�นั บริษัที่ฯ จง่ได้จดั
ที่ำาโครงการฟ้�นัฟ่ค์ณ์ภาพนัำ�าคลอีงบางซ้�อีและคลอีงสาขา เพ้�อี
อีนั์รักษ์แม่นัำ�าที่่าจีนั โดยที่ำาการสำารวจชื้์มชื้นัเม้�อีปีลายปีี 2564 และ
จะดำาเนิันังานัโครงการในัปีี 2565 โดยมีวัติถ์ปีระสงค์ ดังนั้� 

1. เพ้�อีนัำาความร้่ความชื้ำานัาญ่และปีระสบการณ์์ขอีงบรษัิที่ฯ ในัด้านั
การบำาบัดนัำ�าเสยีและการจัดการสิ�งแวดลอ้ีมไปีชื้ว่ยพัฒนัาชื้ม์ชื้นั
ให้เป็ีนัช์ื้มชื้นัติ้นัแบบและสามารถใชื้้เป็ีนัแหล่งเรียนัร่้ให้กับ          
ชื้์มชื้นัอี้�นัๆ ในัอีนัาคติ

2. เพ้�อีให้เกดิปีระสทิี่ธุ์ภิาพในัการบรหิารจดัการคณ์์ภาพนัำ�าดบิก่อีนั
เข้าส่่กระบวนัการผลิตินัำ�าปีระปีาขอีงบริษัที่ฯ 

3. เพ้�อีสร้างความสัมพันัธุ์์ทีี่�ดีและการมีส่วนัร่วมในัการจัดการ         
สิ�งแวดล้อีมแบบบ่รณ์าการระหว่างอีงค์กร ชื้ม์ชื้นั และหน่ัวยงานั
ภาครัฐ

การสีนัื้บสีนุื้นื้กิจกรรมของหน่ื้วยงานื้ภูายนื้อก
 
บริษัที่ฯ ให้การสนัับสนั์นังบปีระมาณ์และสิ�งขอีงจำาเปี็นัสำาหรับ
กิจกรรมด้านัสังคมและด่แลสิ�งแวดล้อีมแก่หนั่วยงานัภายนัอีกที่ั�งในั
พ้�นัทีี่�บริการและนัอีกพ้�นัทีี่�บริการ ในัปีี 2564 บริษัที่ฯ สนัับสนั์นั       
งบปีระมาณ์แก่หน่ัวยงานัภายนัอีก จำานัวนัทัี่�งสิ�นั 31,425,913.51 บาที่
โดยแบ่งปีระเภที่การสนัับสนั์นัติามหมวดหม่่ไว้ดังนั้� 
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 บริจาคทั�วไปั

 การลังทุนด�านสังคม 

 การลังทุนด�านสิ�งแวดลั�อม 

 การช่วยเหลั้อวิกฤตจาก COVID-19

 ในพื้้�นท่�บริการ 3 จังหวัด  

 (นครปัฐม สมุทรสาคร แลัะปัทุมธุาน่)

 นอกพื้้�นท่�บริการ

 องค์การปักครองส่วนท�องถืิ�น

 โรงเรียน

 วัด

 สถืานพื้ยาบาลั

 หน่วยงาน/สถืาบันระดับปัระเทศ

 หน่วยงานอ้�นๆ

37.46

17.30

0.26

44.98

จําแนกตาม
วัตถุประสงค

(หนวย : รอยละ)

51.88

48.12

จําแนกตามพ้ืนท่ี
(หนวย : รอยละ)

1.22
11.28

22.63

13.03
13.67

38.17

จําแนกตามหนวยงาน
(หนวย : รอยละ)
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บริหารจัดการ
สิี�งแวดล้ิอม
อย่างยั�งย้นื้

สิ�งแวดล้อีมถ้อีเปี็นัสิ�งสำาคัญ่ที่ี�ท์ี่กภาคส่วนัติ้อีงร่วมม้อีกันัในัการ

ปีกปี้อีงรักษา และปีรับปีร์งให้คงอีย่่ส่่ชื้นัร์่นัหลังเพ้�อีการเติิบโติขอีง

ธุ์์รกิจอีย่างยั�งย้นั ด้วยเหติ์นั้� บริษัที่ฯ ได้เล็งเห็นัความสำาคัญ่และ         

ม่์งมั�นัที่ี�จะพัฒนัาระบบบริหารจัดการสิ�งแวดล้อีมขอีงกล์่มบริษัที่         

ที่ีทีี่ดับบลิวอีย่างมีปีระสิที่ธิุ์ภาพ ดังทีี่�ระบ์ไว้ติั�งแต่ิระดับนัโยบายในั      

“นัโยบายค์ณ์ภาพ สิ�งแวดล้อีม อีาชื้ีวอีนัามัย และความปีลอีดภัย” 

ติามทีี่�ได้เผยแพร่ไว้บนัเว็บไซต์ิติามเว็บลิงก์ https://www.ttwplc.

com/storage/about/policy/policy-environment.pdf และ               

ได้ปีระย์กติ์ใชื้้แนัวที่างการบริหารจัดการด้านัสิ�งแวดล้อีม ได้แก่        

ISO 14001:2015 แนัวที่างการรายงานั Global Reporting Initiative 

(GRI) แนัวที่างปีรับปีร์งส่่ความเป็ีนัเลิศขอีงบริษัที่จดที่ะเบียนัที่ี�

ปีระสงค์จะเข้าร่วมการปีระเมินัความยั�งย้นัขอีง S&P Global เพ้�อี

การคัดเล้อีกเป็ีนัสมาชิื้กขอีง S&P ESG Index ด้วยแนัวที่าง          

การจัดการด้านัสิ�งแวดล้อีมอีย่างยั�งย้นั และมาติรฐานัความรับผิดชื้อีบ

ต่ิอีสงัคม ติลอีดจนัการนัำาหลกัการกำากบัดแ่ลกจิการทีี่�ด ีมาใชื้ก้ำากบั

และพัฒนัาระบบบริหารจัดการอีย่างต่ิอีเน่ั�อีงเสมอีมา ติั�งแต่ิ            

การปีระเมินัความเสี�ยง และการกำาหนัดมาติรการ เพ้�อีควบคม์และลด

ผลกระที่บด้านัสิ�งแวดล้อีม การติิดติามติรวจสอีบ การรายงานัผล 

และการปีรบัปีรง์อียา่งติอ่ีเนั่�อีง เพ้�อีนัำามาใชื้พั้ฒนัากระบวนัการผลติิ

จนัถง่ผลติิภณั์ฑ์์ติลอีดห่วงโซ่คณ์์ค่า เพ้�อีการพฒันัามาใช้ื้ติลอีดห่วงโซ่

ขอีงกระบวนัการผลิติจนัถ่งผลิติภัณ์ฑ์์

  

บริษัที่ฯ ให้ความสำาคัญ่ติ่อีการดำาเนิันัธุ์์รกิจทีี่�ไม่ส่งผลกระที่บต่ิอี         

สิ�งแวดล้อีม เพ้�อีเป็ีนัการป้ีอีงกันัและควบคม์ผลกระที่บด้านัสิ�งแวดล้อีม

อียา่งยั�งยน้ั บรษิทัี่ฯ จง่ไดม้กีารกำาหนัดวตัิถป์ีระสงคด์า้นัสิ�งแวดลอ้ีม

เพ้�อีเปี็นัแนัวที่างให้กล์่มบริษัที่ที่ีที่ีดับบลิวนัำาไปีปีฏิิบัติิได้อีย่างมี

ปีระสทิี่ธิุ์ภาพ โดยวตัิถป์ีระสงค์ด้านัสิ�งแวดล้อีมมสีาระสำาคญั่กำาหนัดไว้

ดังนั้� 
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กระบวนการผู้ลิัตสินค�าแลัะบริการ
ท่�เป็ันมิตรต่อสิ�งแวดลั�อม

วัตถุืประสีงค์ด้านื้สิี�งแวดล้ิอม

1. การคัดแยกขยะติรงติามภาชื้นัะที่ี�กำาหนัดไม่นั้อียกว่าร้อียละ 98 1 ครั�งติ่อีสัปีดาห์

2. ไม่มีการรั�วไหลขอีงกากติะกอีนัอีอีกส่่ชื้์มชื้นัข้างเคียง ที่์ก 6 เด้อีนั

3. ไม่มีข้อีร้อีงเรียนัด้านัสิ�งแวดล้อีมจากชื้์มชื้นัภายนัอีก 1 ครั�งติ่อีปีี

4. ไม่มีสารหล่อีล้�นัหร้อีสารเคมีอีันัติรายหกรั�วไหล 1 ครั�งติ่อีเด้อีนั

5. ผลการติรวจวัดสภาพแวดล้อีมในัการที่ำางานัหร้อีสิ�งแวดล้อีมเป็ีนัไปีติามกฎหมาย 1 ครั�งติ่อี 6 เด้อีนั

6. มีข้อีม่ลความปีลอีดภัยขอีงสารเคมี SDS (Safety Data Sheet) ครบที่์กรายการขอีงสารเคมีทีี่�ใชื้้ 1 ครั�งติ่อี 6 เด้อีนั

7. ควบค์มอัีติราการใชื้้พลังงานั
   7.1 ระบบผลิติและส่งจ่ายนัำ�าปีระปีา
          โรงผลิตินัำ�าปีระปีาบางเลนั (BLN) < 0.68 กิโลวัติติ์ชื้ั�วโมง (kWh) ติ่อีลก่บาศก์เมติร
          โครงการบางปีะอีินั (BIE) < 0.18 กิโลวัติติ์ชื้ั�วโมง (kWh) ต่ิอีล่กบาศก์เมติร
   7.2 ระบบบำาบัดนัำ�าเสีย
          โครงการบางปีะอีินั (BIE) < 0.26 กิโลวัติติ์ชื้ั�วโมง (kWh) ต่ิอีล่กบาศก์เมติร 

1 ครั�งติ่อีเด้อีนั

8. ฝ่ึกซ้อีมที่บที่วนัติามแผนัฉก์เฉินัอีย่างนั้อียปีีละ 1 ครั�งติ่อีแผนั

การผลิิตนื้ำ�าประปาแบบไม่ส้ีญ่เสีียนื้ำ�า

หวัใจสำาคญั่อีีกอีย่างหน่ั�งขอีงการผลติิสินัคา้และบริการที่ี�เปีน็ัมิติรติอ่ี
สิ�งแวดล้อีม ก็ค้อีความพยายามในัการนัำาขอีงเหล้อีใชื้้จากการผลิติ
หรอ้ีขอีงเสียที่ี�เกิดข่�นัจากกระบวนัการผลติิ เพ้�อีนัำาไปีแปีรสภาพกลบั
มาเปี็นัวัติถ์ดิบใหม่อีีกครั�ง โดยการที่ำาให้ขอีงเสียเปี็นัศ่นัย์หร้อีเหล้อี
น้ัอียมากทีี่�ส์ดเที่่าที่ี�จะที่ำาได้ เป็ีนัการส่งเสริมให้เกิดการใชื้้ปีระโยชื้นั์
จากที่รัพยากรทีี่�มีอีย่่อีย่างจำากัดได้ค์้มค่ามากที่ี�ส์ด   

บรษิทัี่ฯ ติระหนักัถง่ความสำาคญั่ขอีงคณ์์ภาพสนิัคา้และบริการควบค่่
กับการคำานั่งถ่งผลกระที่บด้านัสิ�งแวดล้อีมที่ี�อีาจเกิดข่�นัจากการ        
ดำาเนัินัธุ์์รกิจขอีงบริษัที่ฯ ที่ั�งที่างติรงและที่างอี้อีม โดยการบริหาร
จัดการด้านัสิ�งแวดล้อีมด้วยระบบ ISO 14001:2015 ผนัวกกับ        
การผลิตินัำ�าปีระปีาที่ี�เปี็นัมิติรติ่อีสิ�งแวดล้อีมแบบ Zero Discharge 
นัอีกจากน้ั� ได้นัำาติะกอีนัทีี่�เหลอ้ีจากกระบวนัการผลติินัำ�าปีระปีาไปีรดี

นัำ�าอีอีกและนัำานัำ�าทีี่�ได้กลับเข้าส่่กระบวนัการผลิติใหม่ ซ่�งเท่ี่ากับว่า
ติลอีดขั�นัติอีนัการผลิตินัำ�าปีระปีาไม่มีการปีล่อียนัำ�าเหล้อีทิี่�งลงส่่       
แหลง่นัำ�าธุ์รรมชื้าติเิลย สง่ผลใหม้กีารนัำานัำ�ากลบัมาใชื้้ในักระบวนัการ
ผลิติใหม่ในัปีี 2564 จำานัวนั 8,144,476 ล่กบาศก์เมติร

การบำาบัดนื้ำ�าเสีีย

นัอีกเหนั่อีจากการดำาเนัินัธุ์์รกิจผลิติและจำาหนั่ายนัำ�าปีระปีาให้กับ      
การปีระปีาส่วนัภ่มิภาค (กปีภ.) ในัพ้�นัที่ี�บริการจังหวัดนัครปีฐม 
สมท์ี่รสาคร และ ปีท์ี่มธุ์านั ้แล้วนัั�นั บริษทัี่ฯ ยงัได้เข้าไปีดำาเนิันัธุ์ร์กิจ
บริหารและจัดการนัำ�าปีระปีาและนัำ�าเสียในันิัคมอ์ีติสาหกรรม
บางปีะอิีนั จังหวัดพระนัครศรีอีย์ธุ์ยา นัิคมอ์ีติสาหกรรมอีมติะซิติี� 
จังหวัดชื้ลบ์รีและนัิคมอ์ีติสาหกรรมอีมติะซิติี� จังหวัดระยอีง โดยมี
ปีริมาณ์นัำ�าเสียที่ี�ผ่านัการบำาบัด ติั�งแติ่ปีี 2559-2564 ดังนั้�
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5,058,382

5,227,114

5,091,565

5,322,898

5,424,831

5,324,544

ปีั 2559

ปีั 2561

ปีั 2563

ปีั 2560

ปีั 2562

ปีั 2564

ปัริมาณันํ�าเส่ยท่�ผู่้านการบําบัด 
(ล้ิกบาศก์เมตร)

เคร่�องกําเนิดไฟื้ฟ้ื้าสํารอง 1 
สถืาน่จ่ายนํ�าปัระปัาพุื้ทธุมณัฑลั

เคร่�องกําเนิดไฟื้ฟ้ื้าสํารอง 2 
สถืาน่จ่ายนํ�าปัระปัาพุื้ทธุมณัฑลั

การนื้ำาเทคโนื้โลิยีเมมเบรนื้มาใช้่ในื้กระบวนื้การผลิิตนื้ำ�าประปา

บริษัที่ฯ ติระหนัักถ่งความสำาคัญ่ขอีงการบริหารจัดการความเสี�ยงจากค์ณ์ภาพนัำ�าดิบที่ี�มี

ค์ณ์ภาพลดลงอีย่างติ่อีเน่ั�อีงและอีาจส่งผลกระที่บต่ิอีการดำาเนิันัธุ์์รกิจขอีงบริษัที่ฯ จ่งได้นัำา

เที่คโนัโลยีเมมเบรนัมาใช้ื้ในักระบวนัการผลิตินัำ�าปีระปีาทีี่�โรงผลิตินัำ�าปีระปีากระท่์ี่มแบนั 

จังหวัดสม์ที่รสาคร ซ่�งเที่คโนัโลยีเมมเบรนัมีค์ณ์สมบัติิในัการกรอีงแยกขอีงแข็งแขวนัลอีย

สง่กว่าการกรอีงที่ั�วไปี และยังสามารถขจัดสิ�งปีนัเป้ี�อีนัที่ี�เปี็นัเชื้้�อีโรค อีาที่ิเชื้่นั เชื้้�อีไวรัสและ

แบคทีี่เรียได้อีย่างมีปีระสิที่ธิุ์ภาพ ส่งผลให้คณ์์ภาพนัำ�าปีระปีาทีี่�ได้มคีณ์์ภาพทีี่�ดยิี�งข่�นั รวมถง่

สามารถลดติ้นัที่์นัการใช้ื้สารเคมีในักระบวนัการผลิตินัำ�าปีระปีาได้อีีกที่างหนั่�งด้วย

การควบคุมมลิพิษทางอากาศ

บริษัที่ฯ ให้ความสำาคัญ่ในัการควบค์มการเกิดมลพิษที่างอีากาศไม่นั้อียกว่าการดำาเนิันังานั

ด้านัอ้ี�นัๆ เนั่�อีงจากปีญั่หาดา้นัมลพษิที่างอีากาศในัปีจัจบ์นัั สง่ผลกระที่บติอ่ีคณ์์ภาพชื้วีติิขอีง

คนัในัช์ื้มชื้นัและกระที่บติอ่ีสิ�งแวดล้อีมเป็ีนัอีย่างมาก ปีระกอีบกับปีญั่หาฝ่์น่ัละอีอีงขนัาด 2.5 

ไมครอีนั (PM 2.5) ทีี่�ปีจัจบั์นัไดท้ี่วคีวามรน์ัแรงข่�นัในัปีระเที่ศไที่ย บรษัิที่ฯ จง่มคีวามติระหนักั

และให้ความสำาคัญ่ในัการดแ่ลและควบคม์คณ์์ภาพอีากาศทีี่�ปีล่อียส่่สิ�งแวดล้อีมและม่์งเน้ันัระบบ

บริหารจัดการด้านัสิ�งแวดล้อีมติามมาติรฐานัสากล ISO 14001 : 2015 โดยจะติ้อีงไม่ส่ง         

ผลกระที่บติอ่ีพนักังานั ผ่รั้บเหมาทีี่�ปีฏิบิตัิงิานัในัพ้�นัทีี่�ขอีงบรษัิที่ฯ ชื้ม์ชื้นัและสภาพแวดล้อีม

ที่ี�อีย่่โดยรอีบโรงผลิตินัำ�าปีระปีาและพ้�นัที่ี�ปีฏิิบัติิงานัขอีงบริษัที่ฯ เพ้�อีให้เกิดการดำาเนันิัธุ์ร์กิจ

อีย่างยั�งย้นัและสามารถสร้างสมดล์ด้านัเศรษฐกิจ สงัคมและสิ�งแวดลอ้ีมไปีพร้อีมๆ กนัั บริษัที่ฯ

จง่ได้กำาหนัดมาติรการในัการควบคม์มลพิษที่างอีากาศไว้ดังนั้�

1. กำาหนัดแผนัการติรวจสอีบค์ณ์ภาพ       

สิ�งแวดล้อีม เช่ื้นั ติรวจฝ่์น่ัละอีอีงทีี่�ปีล่อีย

จากปีล่อีงไอีเสียขอีงเคร้�อีงกำาเนิัดไฟฟ้า

สำารอีง

2. กำาหนัดมาติรการและขั�นัติอีนัในัการ

ติรวจสภาพรถยนัติ์จากผ่้รับเหมาหร้อี

บ์ ค ค ลภา ยนั อี ก ทีี่� เ ข้ า อี อี ก พ้� นั ทีี่�      

ปีฏิบิัติิงานัขอีงบริษัที่ฯ เชื้่นั ติรวจสอีบ

ควันัไอีเสียและสภาพความพร้อีม        

ใชื้้งานัติ่างๆ

บริษัที่ฯ ติระหนัักถ่งบที่บาที่และหนั้าที่ี�ในั

การควบคม์คณ์์ภาพอีากาศแม้ว่ากระบวนัการ

ที่างธุ์์รกิจขอีงบริษัที่ฯ ส่งผลกระที่บด้านั

มลพิษที่างอีากาศค่อีนัข้างน้ัอีย อีย่างไรก็ติาม

บริษทัี่ฯ ได้กำาหนัดมาติรการต่ิางๆ เพ้�อีติรวจ

ปีระเมินั ควบค์มค์ณ์ภาพอีากาศอีย่างมี

ปีระสิที่ธุ์ิภาพโดยการควบค์มค์ณ์ภาพ

อีากาศทีี่�ระบายอีอีกส่่ภายนัอีกให้เปี็นัไปี

ติามที่ี�กฎหมายกำาหนัดและสง่ผลกระที่บติอ่ี

สิ�งแวดล้อีม สังคม และช์ื้มชื้นันั้อียที่ี�ส์ด  

ในัปีี 2564 บริษัที่ฯ ได้มีการติรวจสอีบ

มลพิษที่างอีากาศที่ี� เกิดจากการใชื้้งานั

เคร้�อีงกำาเนัดิไฟฟา้ ซ่�งไดร้บัการรบัรอีงจาก

หน่ัวยงานัภายนัอีก ได้แก่ บริษัที่เฮลธ์ุ์ แอีนัด์

เอีน็ัไวเที่ค จำากัด โดยแสดงผลการติรวจสอีบ

มลพิษที่างอีากาศไว้ดังนั้�

ผู่้านเกณัฑ์มาตรฐาน

ผู่้านเกณัฑ์มาตรฐาน
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การบริหารจัดการนํ�า

การนื้ำานื้ำ�ากลัิบมาใช้่ใหม่

บริษัที่ฯ ติระหนัักถง่ความเสี�ยงด้านัที่รัพยากรนัำ�าเป็ีนัอีย่างยิ�งว่าอีาจส่งผลกระที่บติ่อีการดำาเนัินัธุ์์รกิจในัอีนัาคติ เนั่�อีงด้วยที่รัพยากรนัำ�าเปี็นั
วตัิถดิ์บหลักในัการผลิตินัำ�าปีระปีา บริษทัี่ฯ เข้าไปีมีสว่นัรว่มในัการดแ่ลอีนัรั์กษแ์หลง่นัำ�าธุ์รรมชื้าติ ิโดยมีวตัิถป์ีระสงค์เพ้�อีขบัเคล้�อีนัการดำาเนันิั
ธุ์ร์กิจไปีส่่ความยั�งยน้ั ซ่�งติอีบสนัอีงเป้ีาหมายการพัฒนัาที่ี�ยั�งยน้ั (SDGs) ขอ้ีทีี่� 6 วา่ด้วย “การมีนัำ�าใช้ื้และการบริหารจัดการนัำ�าและสข์าภิบาล
อีย่างยั�งย้นัสำาหรบัท์ี่กคนั” โดยการส่งเสรมิและสนัับสนัน์ัการใช้ื้ที่รพัยากรนัำ�าอีย่างร่ค้ณ์์ค่า เพ้�อีลดปัีญ่หาการขาดแคลนันัำ�าทีี่�อีาจเกดิข่�นัในัอีนัาคติ

โรงผลิตินัำ�าปีระปีาขอีงบริษัที่ฯ จำานัวนั 3 แห่ง ได้แก่ โรงผลิตินัำ�าปีระปีาบางเลนั จังหวัดนัครปีฐม โรงผลิตินัำ�าปีระปีากระที่์่มแบนั จังหวัด
สม์ที่รสาคร และโรงผลิตินัำ�าปีระปีาปีที่์มธุ์านั ้ จังหวัดปีที่์มธุ์านั้ โดยใชื้้แหล่งนัำ�าผิวดินัมาใชื้้ในักระบวนัการผลิตินัำ�าปีระปีา จำานัวนั 2 แหล่ง 
ได้แก่ แม่นัำ�าที่่าจีนั และแม่นัำ�าเจ้าพระยา ในัปีี 2564 โรงผลิตินัำ�าปีระปีาบางเลนัและโรงผลิตินัำ�าปีระปีากระที่์่มแบนัใชื้้นัำ�าดิบจากแม่นัำ�าที่่าจีนั 
จำานัวนั 158.34 ล้านัล่กบาศก์เมติร โรงผลิตินัำ�าปีระปีาปีที่ม์ธุ์านัใ้ชื้้นัำ�าดิบจากแม่นัำ�าเจ้าพระยา จำานัวนั 146.95  ล้านัล่กบาศก์เมติร ซ่�งได้
แสดงปีริมาณ์การใชื้้นัำ�าจากแหล่งนัำ�าที่ั�ง 2 แหล่งไว้ดังนั้� 

เพ้�อีใหก้ารใชื้ท้ี่รพัยากรนัำ�าเกดิความค์ม้คา่อียา่งสง่สด์และเปีน็ัไปีติาม
เป้ีาหมายอีงค์กร บรษิทัี่ฯ จง่ได้มกีารอีอีกแบบระบบการผลิตินัำ�าปีระปีา
ให้มีการนัำานัำ�ากลับมาใช้ื้ในักระบวนัการผลิติได้อีย่างมีปีระสิที่ธุ์ิภาพ
ส่งส์ด โดยย่ดหลักการ Water Discharge Minimization ซ่�งจะ         
ไม่ปีล่อียนัำ�าใดๆ ให้สญ่่เสียไม่ว่าจะเป็ีนันัำ�าที่ี�แยกอีอีกมาจากระบบกำาจัด
ติะกอีนัหร้อีนัำ�าที่ี�ผ่านักระบวนัการล้างย้อีนัถังกรอีงที่ราย โดยมีการ
อีอีกแบบระบบที่ี�จะรวบรวมนัำ�าติะกอีนัที่ี�เกดิข่�นัจากกระบวนัการผลติิ
นัำ�าปีระปีามาที่ำาการแยกนัำ�าอีอีกจากติะกอีนั เพ้�อีส่งกลับไปียังระบบ
ผลิตินัำ�าปีระปีาอีีกครั�ง โดยมีขั�นัติอีนัการนัำานัำ�ากลับมาใช้ื้ใหม่ไว้ดังนั้�

1. ถงัควบคม์สมดล์ติะกอีนั (Sludge Balancing Tank) ซ่�งที่ำาหน้ัาที่ี�
รับนัำ�าติะกอีนั (Sludge) ที่ี�เกิดจากระบบติกติะกอีนั (Clarifier) 
ติะกอีนัที่ี�รวบรวมได้ภายในับ่อีจะถก่สบ่ไปีส่่ถงัเพิ�มความข้นัติะกอีนั
(Sludge Thickener Tank)

2. ถงัปีรบัปีร์งนัำ�าล้างย้อีนั (Wash Water Tank) ที่ำาหน้ัาทีี่�รบันัำ�าและ
ติะกอีนัที่ี�ได้จากการล้างย้อีนั (Back Wash) ขอีงระบบกรอีง ส่วนัน้ั�
จะมนีัำ�าใสที่ี�ถก่แยกอีอีกจากติะกอีนัจะถก่สบ่กลับเข้าส่่ระบบผลิติ

การใช้่นื้ำ�าจาก

แหล่ิงนื้ำ�าธุรรมช่าติ
หน่ื้วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

เพิ�ม/ลิด 

(ร้อยลิะ)

แม่น�ำาที่่าจ่น
(โรงผลิตินั�ำาปีระปีาบางเลนั 
และโรงผลิตินั�ำาปีระปีากระที่์่มแบนั) 

ล้านัล่กบาศก์เมติร 166.02 179.75 158.34  ลดลง ร้อียละ 11.91

แม่น�ำาเจ้าพัระย่า
(โรงผลิตินั�ำาปีระปีาปีที่์มธุ์านั้)

ล้านัล่กบาศก์เมติร 161.48 161.00 146.95 ลดลง ร้อียละ 8.73

รวม 327.50 340.75 305.29 ลดูลงร้อย่ละ 10.41

นัำ�าปีระปีา เพ้�อีเปีน็ัการนัำานัำ�ากลบัมาใช้ื้ใหม่ให้เกดิปีระโยชื้นัอ์ีย่าง
ส่งส์ด เรียกว่า “Recovery Water” ส่วนัติะกอีนัทีี่�ข้นัข่�นัจะถ่ก 
ส่บผ่านัเคร้�อีงส่บติะกอีนัเข้าส่่ถังเพิ�มความข้นัติะกอีนั (Sludge 
Thickener Tank)

3. ระบบรีดติะกอีนั (Sludge Dewatering) เปี็นัระบบขั�นัส์ดที่้าย       
ในัการรดีนัำ�าอีอีกจากติะกอีนั (Sludge) เพ้�อีที่ำาใหต้ิะกอีนัมคีวาม
แห้งมากที่ี�ส์ด อีีกที่ั�งเป็ีนัการนัำานัำ�าที่ี�รีดได้ (Recovery Water) 
กลับมาผลิติใหม่อีีกครั�งเชื้่นัเดียวกันั

เป้ัาหมาย: การนํานํ�ากลัับมาใช�ใหม่

สััดสั่วนของการนํานํ�ากลัับมาใช้้ใหม่เปรียบเทีียบ
กับปริมาณนํ�าทีั�งหมดทีี�เข้าสั่่กระบวนการผลัิต
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ

ของปริมาณนํ�าทีั�งหมดทีี�เข้าส่่ักระบวนการผลัิต

2
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ปีี 2564 โรงผลิตินัำ�าปีระปีาบางเลนัและโรงผลิตินัำ�าปีระปีากระที่์ม่แบนัมีการนัำานัำ�าที่ี�ผ่านักระบวนัการผลิติกลับมาใชื้้ใหม่ จำานัวนั 3.64 ล้านั
ล่กบาศก์เมติร คิดเปี็นัสัดส่วนัร้อียละ 2.30 เปีรียบเที่ียบกับปีริมาณ์นัำ�าทัี่�งหมดทีี่�เข้าส่่กระบวนัการผลิติ และโรงผลิตินัำ�าปีระปีาปีท์ี่มธุ์านั้มี        
การนัำานัำ�าที่ี�ผา่นักระบวนัการผลติิกลบัมาใชื้้ใหม ่จำานัวนั 4.50  ลา้นัลก่บาศกเ์มติร คดิเปีน็ัสดัสว่นัรอ้ียละ 3.06 เปีรยีบเที่ยีบปีรมิาณ์นัำ�าที่ั�งหมด
ที่ี�เข้าส่่กระบวนัการผลิติ ซ่�งได้แสดงสัดส่วนัการนัำานัำ�ากลับมาใช้ื้ใหม่ขอีงโรงผลิตินัำ�าปีระปีาบางเลนั โรงผลิตินัำ�าปีระปีากระท่์ี่มแบนั และ           
โรงผลิตินัำ�าปีระปีาปีที่์มธุ์านั้ แสดงไว้ดังนั้�

สัีดส่ีวนื้การนื้ำา

นื้ำ�ากลัิบมาใช้่ใหม่
หน่ื้วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

เพิ�ม/ลิด 

(ร้อยลิะ)

โรงผลิตินั�ำาปีระปีาบางเลนั 
และโรงผลิตินั�ำาปีระปีากระที่์่มแบนั

ร้อียละ 1.07 2.05 2.30 เพิ�มข่�นัร้อียละ 12.20

โรงผลิตินั�ำาปีระปีาปีที่์มธุ์านั้ ร้อียละ 2.95 2.29 3.06 เพิ�มข่�นัร้อียละ 33.62

รายการ หน่ื้วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1. นั�ำารั�วไหลในักระบวนัการผลติิ ล่กบาศก์เมติร 6,543,016 7,370,081 8,144,476

2. นั�ำาทีี่�ปีลอ่ียลงส่่แหล่งนั�ำาธุ์รรมชื้าติิ ล่กบาศก์เมติร 0 0 0  

3. นั�ำาทีี่�นัำากลับมาใชื้้ใหม่ ล่กบาศก์เมติร 6,543,016 7,370,081 8,144,476

การรั�วไหลิของนื้ำ�าในื้กระบวนื้การผลิิต

บริษัที่ฯ ติระหนัักถง่ความเสี�ยง ผลกระที่บ จากการรั�วไหลขอีงนัำ�าในักระบวนัการผลิติ ซ่�งเปี็นัปีระเด็นัสำาคัญ่ด้านัการดำาเนัินัธุ์์รกิจอีย่างยั�งย้นั
และการด่แลรักษาสิ�งแวดล้อีมในัท์ี่กกิจกรรมขอีงบริษัที่ฯ ไม่ให้เกิดการรั�วไหลขอีงนัำ�าจากกระบวนัการผลิติ เพ้�อีลดผลกระที่บติ่อีสังคมและ      
สิ�งแวดล้อีมติลอีดห่วงโซ่ค์ณ์ค่า บริษัที่ฯ มีมาติรการติรวจสอีบอีัติราการรั�วไหลขอีงนัำ�าในักระบวนัการผลิติ (Produciton Loss) อีย่างเปี็นั
ระบบ โดยแสดงข้อีมล่การรั�วไหลขอีงนัำ�าในักระบวนัการผลิติไว้ดังน้ั�  

การจัดการของเสีียแลิะวัสีดุเหล้ิอใช้่

การบริหารจัดการขอีงเสียและวัสด์เหล้อีใชื้้เป็ีนัปีระเด็นัที่ี�บริษัที่ฯ ให้ความสำาคัญ่และดำาเนัินัการจัดการติามกฎหมายอีย่างเคร่งครัด โดยยด่
แนัวที่างการบริหารจัดการขอีงเสียติามหลัก 3Rs คอ้ี การลดปีรมิาณ์ขอีงเสียโดยลดการใช้ื้ (Reduce) การนัำาขอีงเสียกลบัมาใช้ื้ซำ�า (Reuse) และ
การนัำาขอีงเสียกลับมาใชื้้ใหม่ (Recycle) ติามแนัวที่างปีฏิบิัติิในัการใชื้้ปีระโยชื้นั์จากที่รัพยากรอีย่างค์้มค่า เพ้�อีลดผลกระที่บติ่อีสิ�งแวดล้อีม
อีนััเนั่�อีงจากการกำาจดัขอีงเสยีและม์ง่ส่เ่ปีา้หมายการสรา้งมล่คา่เพิ�มจากขอีงเสยีและวสัดเ์หลอ้ีใชื้้ในักระบวนัการผลติิ เพ้�อีสรา้งปีระโยชื้นัแ์ละ
ค์ณ์ค่าร่วมกันัระหว่างอีงค์กร สังคม และสิ�งแวดล้อีม

ปีัจจ์บันัอีัติราการเติิบโติที่างเศรษฐกิจและจำานัวนัปีระชื้ากรที่ี�มีอัีติราการเติิบโติส่งข่�นั ส่งผลให้มีการใชื้้ปีระโยชื้นั์จากที่รัพยากรธุ์รรมชื้าติิที่ี�มี
อีย่่จำากัด เพ้�อีขับเคล้�อีนัให้ระบบเศรษฐกิจเติิบโติอีย่างติ่อีเนั่�อีง การใชื้้ปีระโยชื้นั์จากที่รัพยากรอีย่างฟ์่มเฟ้อีย เกิดการแก่งแย่งที่รัพยากรที่ี�มี
แนัวโน้ัมจะขาดแคลนัทัี่�งที่างด้านัวตัิถดิ์บและพลังงานั ขาดความมั�นัคงขอีงที่รัพยากรและที่ำาใหป้ีริมาณ์ขยะเพิ�มสง่ข่�นั ติลอีดจนัส่งผลต่ิอีการ
เปีลี�ยนัแปีลงอี์ณ์หภ่มิโลกก่อีให้เกิดวิกฤติสภาพภ่มิอีากาศ (Climate Change) เศรษฐกิจหม์นัเวียนัจ่งเปี็นัการปีรับสมด์ลระหว่างมนั์ษย์กับ
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ขยะทัี่�วไปี ส่งกำาจดัโดยอีงค์การปีกครอีงส่วนัท้ี่อีงถิ�นั

ขยะรีไซเคิล 
(Recycle) 

นัำาไปีจำาหนั่าย

ประเภูท วิธีุการกำาจัด

ภาชื้นัะบรรจ์สารเคมีที่ี�สามารถส่งค้นัผ่้ขายได้ แจ้งแผนักจัดหาวิศวกรรมดำาเนัินัการติิดติ่อีผ่้ขายเพ้�อีส่งค้นั 

ติะกอีนั 1) ขอีอีนั์ญ่าติกรมโรงงานัอี์ติสาหกรรมฝ่ังกลบ หร้อีแจ้งขอีขยายระยะเวลาในัการกักเก็บ
สิ�งปีฏิกิ่ลหร้อีวัสด์ที่ี�ไม่ใชื้้แล้ว หร้อีฝ่ังกลบในัสถานัที่ี�ทีี่�กำาหนัด

2) เม้�อีมีการนัำาติะกอีนัอีอีกนัอีกบริเวณ์โรงงานัที่ก์ครั�ง ให้แจ้งข้อีม่ลการขนัส่งติะกอีนัติ่อี
กรมโรงงานัอี์ติสาหกรรม 

ที่รัพยากร เปีลี�ยนัวงจรการใชื้้ที่รัพยากรให้มีการหม์นัเวียนัได้          
มากที่ี�ส์ด โดยการเปีลี�ยนัจากการใชื้้ที่รัพยากรที่ี�มีอีย่่อีย่างจำากัด        
มาเป็ีนัการใช้ื้ที่รัพยากรทีี่�นัำากลับมาใช้ื้ใหม่ได้ (Renewable             
Resources) ลดการปีลดปีล่อียก๊าซเร้อีนักระจก เศรษฐกิจหม์นัเวียนั
จ่งเป็ีนัที่างอีอีกทีี่�จะที่ำาให้เกิดการปีฏิิวัติิร่ปีแบบการใช้ื้พลังงานัและ
วัติถ์ดิบอีย่างมีปีระสิที่ธิุ์ภาพ 

สิี�งปฏิิก้ลิหร่อวัสีดุที�ไม่ใช้่แล้ิว

บริษัที่ฯ ได้ดำาเนัินัการจัดการสิ�งปีฏิิก่ลหร้อีวัสด์ที่ี�ไม่ใชื้้แล้วติาม
มาติรฐานัการบรหิารจัดการด้านัสิ�งแวดล้อีม ได้แก่ ISO 14001:2015  
โดยจัดที่ำาค่่ม้อีการปีฏิิบัติิงานั เร้�อีง การดำาเนัินัการกับสิ�งปีฏิกิ่ลหร้อี
วสัดท์ี่ี�ไม่ใชื้แ้ลว้ โดยมวัีติถป์ีระสงคเ์พ้�อีเปีน็ัหลกัเกณ์ฑ์์ในัการจดัการ
สิ�งปีฏิิก่ลหร้อีวัสด์ทีี่�ไม่ใช้ื้แล้วให้เป็ีนัไปีติามทีี่�กฎหมายกำาหนัด        
รวมถง่การป้ีอีงกันัผลเสยีที่ี�อีาจเกดิข่�นักบัสิ�งแวดลอ้ีม สิ�งปีฏิกิล่หร้อี
วัสด์ทีี่�ไม่ใช้ื้แล้ว หมายถ่ง สิ�งปีฏิิก่ลหร้อีวัสด์ทีี่�ไม่ใช้ื้หร้อีขอีงเสีย
ทัี่�งหมดทีี่�เกดิข่�นัจากการปีระกอีบกิจการโรงงานั รวมถง่ขอีงเสียจาก
วตัิถด์บิ ขอีงเสยีที่ี�เกิดข่�นัในักระบวนัการผลติิ ขอีงเสยีที่ี�เป็ีนัผลติิภัณ์ฑ์์
เส้�อีมค์ณ์ภาพ และนัำ�าที่ิ�งที่ี�มีอีงค์ปีระกอีบหร้อีมีค์ณ์ลักษณ์ะทีี่�เปี็นั
อีันัติราย 

ขั�นื้ตอนื้การดำาเนิื้นื้การ

1. สำารวจขยะทีี่�เกดิข่�นัที่ั�งหมดภายในับรษัิที่ฯ

2. จัดเติรียมภาชื้นัะบรรจ์ขยะ โดยให้สอีดคล้อีงกับปีริมาณ์ ชื้นัิด
ขอีงขยะ และวิธีุ์การจัดเก็บ ซ่�งได้พิจารณ์าจากข้อีม่ล MSDS 
(Material Safety Data Sheet) หมายถ่ง เอีกสารข้อีม่ลความ
ปีลอีดภัยสารเคมี ซ่�งเป็ีนัเอีกสารทีี่�แสดงข้อีมล่ขอีงสารเคมีหรอ้ี
เคมีภัณ์ฑ์์เกี�ยวกับลักษณ์ะความเป็ีนัอัีนัติราย และมีพิษ วิธุ์ีใช้ื้ 
การเก็บรักษา การขนัส่ง การกำาจดัและการจัดการอ้ี�นัๆ เพ้�อีให้การ
ดำาเนันิัการเกี�ยวกับสารเคมนีัั�นัเปีน็ัไปีอียา่งถก่ติอ้ีงและปีลอีดภัย

4. จดัให้มกีารฝึ่กอีบรมให้กบัพนัักงานัที่ี�มส่ีวนัเกี�ยวข้อีงท์ี่กหน่ัวยงานั
เพ้�อีให้ที่ราบถ่งรายการปีระเภที่ขยะ การชื้ี�บ่งภาชื้นัะบรรจ์          
การคัดแยก และสถานัที่ี�จัดเก็บ

5. ควบค์มให้มีการจัดเก็บและจำาแนักวัสด์ทีี่�ไม่ใชื้้แล้ว รวมถ่งขยะ
ในัพ้�นัที่ี�ความรับผิดชื้อีบขอีงตินัเอีง

6. พนัักงานัแต่ิละหน่ัวยงานัมหีน้ัาที่ี�รบัผดิชื้อีบที่ำาการขนัย้ายภาชื้นัะ
บรรจ์วัสด์ที่ี�ใชื้้แล้วและขยะปีระเภที่ติ่างๆ ไปีจัดเก็บหร้อีทิี่�งในั
พ้�นัที่ี�ทีี่�กำาหนัด

7. การกำาจัดขยะและสิ�งปีฏิิก่ลหร้อีวัสด์ทีี่�ไม่ใชื้้แล้ว

7.1 การกำาจัดขยะ

7.2 การกำาจัดสิ�งปีฏิิก่ลหร้อีวัสด์ที่ี�ไม่ใชื้้แล้วติามปีระกาศกรมโรงงานัอี์ติสาหกรรม

ขยะท่ัวไป ขยะร�ไซเคิลขยะอันตราย

3. จัดหาภาชื้นัะ ระบ์ปี้ายบ่งชื้ี� และแยกปีระเภที่ขอีงขยะ



103รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

ประเภูท วิธีุการกำาจัด

วัสด์ที่ี�ไม่ใชื้้แล้วที่ี�ไม่เปี็นัอีันัติราย 1) แจ้งขอีขยายระยะเวลาในัการกักเก็บสิ�งปีฏิิก่ลหร้อีวัสด์ทีี่�ไม่ใชื้้แล้ว 
2) จัดเก็บในัสถานัที่ี�ทีี่�กำาหนัด
3) เม้�อีปีรมิาณ์วสัดที์ี่�ไม่ใช้ื้แล้วเพียงพอีในัการนัำาไปีกำาจดั ให้ติดิต่ิอีบรษัิที่ทีี่�ได้รบัใบอีนัญ์่าติ

จากกรมโรงงานัอี์ติสาหกรรม
4) ขอีอีนั์ญ่าตินัำาสิ�งปีฏิิก่ลหร้อีวัสด์ที่ี�ไม่ใชื้้แล้วอีอีกนัอีกบริเวณ์โรงงานั
5) เม้�อีมีการนัำาวัสด์ที่ี�ไม่ใชื้้แล้วอีอีกนัอีกบริเวณ์โรงงานัที่ก์ครั�ง ให้แจ้งข้อีม่ลการขนัส่ง

วัสด์ที่ี�ไม่ใชื้้แล้วติ่อีกรมโรงงานัอี์ติสาหกรรม 
6) ส่งรายงานัปีระจำาปีีแก่กรมโรงงานัอี์ติสาหกรรม ติามใบแจ้งเกี�ยวกับรายละเอีียด 

สิ�งปีฏิกิ่ลหร้อีวัสด์ที่ี�ไม่ใชื้้แล้ว ภายในัวันัที่ี� 1 มีนัาคม ขอีงปีีถัดไปี

วัสด์ที่ี�ไม่ใชื้้แล้วที่ี�เป็ีนัอีันัติราย 
(ขยะอีันัติราย) 

1) แจ้งขอีขยายระยะเวลาในัการกักเก็บสิ�งปีฏิิก่ลหร้อีวัสด์ทีี่�ไม่ใชื้้แล้ว
2) จัดเก็บในัสถานัที่ี�ทีี่�กำาหนัด
3) เม้�อีปีริมาณ์ขยะอีันัติรายเพียงพอีในัการนัำาไปีกำาจัด ให้ติิดติ่อีบริษทัี่ทีี่�ได้รับใบอีนั์ญ่าติ

จากกรมโรงงานัอี์ติสาหกรรม
4) ขอีอีนั์ญ่าตินัำาสิ�งปีฏิิก่ลหร้อีวัสด์ที่ี�ไม่ใชื้้แล้วอีอีกนัอีกบริเวณ์โรงงานั
5) เม้�อีมีการนัำาขยะอีันัติรายอีอีกนัอีกบริเวณ์โรงงานัที่ก์ครั�ง ให้แจ้งข้อีม่ลการขนัส่งขยะ

อีันัติรายติ่อีกรมโรงงานัอี์ติสาหกรรม
6) ส่งรายงานัปีระจำาปีีแก่กรมโรงงานัอี์ติสาหกรรม ติามใบแจ้งเกี�ยวกับรายละเอีียด 

สิ�งปีฏิกิ่ลหร้อีวัสด์ที่ี�ไม่ใชื้้แล้ว ภายในัวันัที่ี� 1 มีนัาคม ขอีงปีีถัดไปี

ผลิการดำาเนิื้นื้งานื้

1.  ตะกอน

บรษัิที่ฯ ใหค้วามสำาคญั่ติอ่ีการบรหิารจดัการขอีงเสยีจากกระบวนัการ
ผลิตินัำ�าปีระปีา โดยมีวัติถ์ปีระสงค์เพ้�อีบริหารจัดการขอีงเสียให้เกิด
ปีระสิที่ธุ์ิภาพส่งส์ดและลดค่าใช้ื้จ่ายในัการจ้างหน่ัวยงานัภายนัอีก        
มากำาจดั โดยการนัำาไปีกำาจดัด้วยวธีิุ์การที่ี�เหมาะสมหรอ้ีพฒันัาต่ิอียอีด
เปีน็ัผลติิภณั์ฑ์ ์โดยติะกอีนั (Sludge) จดัเปีน็ัขอีงเสยีจากกระบวนัการ
ผลิตินัำ�าปีระปีาปีระเภที่ไม่อีันัติราย ซ่�งข้อีม่ลปีริมาณ์ขอีงเสีย             
ไม่อัีนัติรายในัรายงานัฉบับนั้�เปี็นัผลการดำาเนัินังานัจากโรงผลิติ         
นัำ�าปีระปีาบางเลนั โรงผลติินัำ�าปีระปีากระที่์ม่แบนั และโรงผลิตินัำ�าปีระปีา
ปีที่์มธุ์านั้ ซ่�งกระบวนัการผลิตินัำ�าปีระปีา ปีระกอีบด้วย กระบวนัการ
ส่บนัำ�าดิบ กระบวนัการเติิมสารเคมี กระบวนัการติกติะกอีนั
กระบวนัการกรอีง กระบวนัการฆ่่าเชื้้�อี และกระบวนัการส่บส่ง 

บริษัที่ฯ มีความม์่งมั�นัในัการดำาเนัินัธุ์์รกิจไม่ให้ส่งผลกระที่บติ่อีสิ�งแวดล้อีม โดยการเข้าไปีมีส่วนัร่วมกับช์ื้มชื้นัและหนั่วยงานัที่ี�เกี�ยวข้อีง        
ในัการด่แลสิ�งแวดล้อีม และเพิ�มค์ณ์ค่าให้กับขอีงเสียจากกระบวนัการผลิตินัำ�าปีระปีา ซ่�งขอีงเสียทีี่�เกิดจากกระบวนัการผลิตินัำ�าปีระปีาขอีง          
บริษัที่ฯ จะมีเพียงติะกอีนัที่ี�ได้จากกระบวนัการติกติะกอีนัและการล้างย้อีนัถังกรอีงที่ราย ในัปีี 2564 โรงผลิตินัำ�าปีระปีาบางเลนั และโรงผลิติ
นัำ�าปีระปีากระท่์ี่มแบนั มปีีรมิาณ์ติะกอีนัที่ี�เกดิข่�นัจากกระบวนัการผลติินัำ�าปีระปีา จำานัวนั 21,986 ตินัั และโรงผลติินัำ�าปีระปีาปีท์ี่มธุ์านัม้ปีีรมิาณ์
ติะกอีนัที่ี�เกิดข่�นัจากกระบวนัการผลิตินัำ�าปีระปีา จำานัวนั 9,280 ตัินั ซ่�งได้แสดงข้อีมล่ไว้ดังนั้� 

ถังผสมเร็ว
(Rapid Mixing Tank)

ถังตกตะกอน
(Clarifier Tank)

อาคารสารเคมี
(Chemical Dosing)

ถังกรองทราย
(Filter)

ชองรับน้ำดิบ
(Raw Water Intake)

ตะกอน 
(Sludge Cake) ระบบกำจัดตะกอน

(Sludge Dewatering)

ระบบสูบจายน้ำประปาสูผู ใชผู ใชน้ำประปา
(Water Distribution) 

น้ำประปา
(Treated Water)
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นัอีกจากนั้� บรษิทัี่ฯ ไดท้ี่ำาการศก่ษาความเปีน็ัไปีได้ในัการวจิยัติะกอีนั
เพ้�อีพัฒนัาเปี็นัผลิติภัณ์ฑ์์ โดยมีวัติถ์ปีระสงค์เพ้�อีลดภาระในัการ       
กำาจัดขอีงเสีย ลดติน้ัท์ี่นัในักระบวนัการผลิติ เพิ�มม่ลค่าติะกอีนั และ
ส่งเสริมภาพลักษณ์์ที่ี�ดีด้านัการด่แลสังคมและสิ�งแวดล้อีมไว้ดังนั้�

1. บริษัที่ฯ ร่วมกับศ่นัย์ความเปี็นัเลิศด้านัการจัดการสารและขอีง
เสียอีันัติราย (ศสอี.) จ์ฬาลงกรณ์์มหาวิที่ยาลัย ที่ำาการศ่กษา
ความเป็ีนัไปีได้ในัการนัำาติะกอีนัมาพัฒนัาเป็ีนัผลิติภัณ์ฑ์์ จาก
งานัวิจัยนั้�มีผลิติภัณ์ฑ์์ใหม่เกิดข่�นั 4 ชื้นิัด ได้แก่ 1) สารด่ดซับ
ฟล่อีอีไรด์ 2) อิีฐบล็อีกปีระสานั 3) กระเบ้�อีงป่ีพ้�นั และ 4) 
กระเบ้�อีงดนิัเผา ปีจัจบ์นััไดน้ัำากระเบ้�อีงดนิัเผาที่ี�ไดไ้ปีติอ่ียอีดงานั
ด้านัความรบัผดิชื้อีบต่ิอีสงัคม โดยนัำาไปีใช้ื้ในัการติกแต่ิงอีาคารเรยีนั
ขอีงโรงเรียนัวัดราษฎร์ธุ์รรมาราม ติำาบลนัาโคก อีำาเภอีเม้อีง
สม์ที่รสาคร จังหวัดสม์ที่รสาคร และโรงเรียนัวัดส์ขวัฒนัาราม 
ติำาบลบางระกำา อีำาเภอีบางเลนั จงัหวดันัครปีฐม ภายใต้ิโครงการ
เสรมิสรา้งคณ์์ภาพชื้วิีติขอีงนักัเรียนัในัโรงเรยีนัที่ี�ดอ้ียโอีกาสขอีง
สำานัักงานัพลอีากาศเอีก ดร. ปีระจินั จั�นัติอีง

2. บริษัที่ฯ ร่วมกับคณ์ะสิ�งแวดล้อีม มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสติร์ 
และโครงการศ่กษาวิจัยและพัฒนัาสิ�งแวดล้อีมแหลมผักเบี�ย        
อีนััเน่ั�อีงมาจากพระราชื้ดำาริ ที่ำาการศก่ษาความเป็ีนัไปีได้ในัการนัำา
ติะกอีนัมาพัฒนัาเปี็นัผลิติภัณ์ฑ์์ จากงานัวิจัยน้ั�มีผลิติภัณ์ฑ์์ใหม่
เกิดข่�นั 3 ชื้นัิด ได้แก่ 1) ปี์ย๋หมักที่ี�ใชื้้ปีล่กกับข้าวส์พรรณ์บ์รี 1 
และข้าวโพดฝ่ักอี่อีนั 2) อีิฐมอีญ่ และ 3) เช้ื้�อีเพลิงอีัดแที่่ง 
ปีัจจ์บันัได้นัำาผลขอีงงานัวิจัย “ป๋์ียหมัก” ไปีใช้ื้ปีระโยชื้น์ัในั
กิจกรรมเพ้�อีสังคม โดยจัดที่ำาโครงการปี์๋ยหมักจากติะกอีนัผสม
กบัขยะสดภายในัสำานักังานัใหญ่่ เพ้�อีให้พนักังานัมส่ีวนัร่วมในัการ
ด่แลสิ�งแวดล้อีมภายในัอีงค์กร โดยมีอีัติราส่วนัขอีงติะกอีนัต่ิอี
ขยะสด 1:2 และนัำาไปีขยายผลกบัโรงเรยีนัในัพ้�นัทีี่�บรกิาร ไดแ้ก่
โรงเรียนัไที่ยรัฐวิที่ยา 4 และโรงเรียนัวัดส์ขวัฒนัาราม ติำาบล       
บางระกำา อีำาเภอีบางเลนั จงัหวดันัครปีฐม ซ่�งมตีิวัแที่นัขอีงบรษิทัี่ฯ
และคณ์ะสิ�งแวดล้อีมมหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสติร์เปี็นัผ่้ถ่ายที่อีด
อีงค์ความร่ใ้นัการจดัที่ำาป๋์ียหมักแก่โรงเรยีนัที่ี�ได้รับการคัดเลอ้ีกเป็ีนั

ปริมาณ หน่ื้วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 เพิ�ม/ลิด (ร้อยลิะ)

โรงผลิตินั�ำาปีระปีาบางเลนั และโรงผลิติ 
นั�ำาปีระปีากระที่์่มแบนั

ติันั 13,683 18,677 21,986 เพิ�มข่�นั ร้อียละ 17.72

โรงผลิตินั�ำาปีระปีาปีที่์มธุ์านั้ ติันั 11,838 9,909 9,280 ลดลง ร้อียละ 6.35

รวม 25,521 28,586 31,266 เพัิ�มขึ�น ร้อย่ละ 9.38

ปีริมาณ์ติะกอีนัที่ี�นัำาไปีใชื้้ในังานัวิจัย
เพ้�อีสังคม

ติันั 10 10 0 ลดลง ร้อียละ 100.00

ประเภูทขยะ จำานื้วนื้ (กิโลิกรัม) ร้อยลิะ

ขยะทัี่�วไปี 4,954.00 51.02

ขยะรีไซเคิล (Recycle) 3,175.00 32.70

ขยะอัีนัติราย 1,580.00 16.28

รวม 9,709.00 100.00

วิธีุการกำาจัด

/นื้ำาไปใช้่ประโยช่น์ื้
จำานื้วนื้ (กิโลิกรัม) ร้อยลิะ

ส่งหนั่วยงานักำาจัด 14,632.00 74.41

ส่งอีงค์การบริหารส่วนั
ที่้อีงถิ�นั/เที่ศบาล

5,025.00 25.55

จำาหนั่าย 7.20 0.04

รวม 19,664.20 100.00

โรงเรียนัติน้ัแบบในัการถ่ายที่อีดอีงค์ความร่้ในัการจดัที่ำาป๋์ียหมัก
ไปียังโรงเรียนัอี้�นัๆ ในัพ้�นัทีี่�ใกล้เคียง 

2. ขย่ะมูลฝอย่

บริษทัี่ฯ ได้มกีารคัดแยกขยะมล่ฝ่อียติามมาติรฐานัการบริหารจัดการ
ด้านัสิ�งแวดล้อีม ISO 14001:2015 โดยสร์ปีผลการคัดแยกขยะและ
การนัำาไปีใชื้้กำาจัดหร้อีใชื้้ปีระโยชื้นั์ในัปีี 2564 ไว้ดังน้ั�  
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“โครงการทําปุั�ยหมักจากเคร่�องกําจัดเศษอาหารอัตโนมัติ”

พนักังานัทีี่�ที่ำางานัปีระจำาอีย่่ที่ี�สำานักังานัใหญ่่ขอีงบริษทัี่ฯ สว่นัใหญ่่จะนัำาอีาหารมารับปีระที่านัทีี่�ที่ำางานั สง่ผลให้แติล่ะวันัมขียะทีี่�เป็ีนัเศษอีาหาร
เหลอ้ีทิี่�ง ปีระมาณ์ 3 กโิลกรมั โดยจะถก่นัำาไปีทิี่�งรวมกนััในัถงัขยะขอีงหน่ัวยงานัเที่ศบาล เป็ีนัการเพิ�มภาระให้กับหน่ัวยงานัเที่ศบาลต้ิอีงนัำาขยะ
เหล่าน้ั�ไปีกำาจัด ก่อีให้เกิดความส่ญ่เปีล่าในัการนัำาขยะทีี่�เปี็นัเศษอีาหารเหล่านั้�ไปีใชื้้ให้เกิดปีระโยชื้นั์และความย์่งยากในัการคัดแยกขยะขอีง
หน่ัวยงานัเที่ศบาล

แผนักพัฒนัาความยั�งย้นัจง่มแีนัวความคดิในัการนัำาขยะที่ี�เปีน็ัเศษอีาหารมาที่ำาป๋์ียหมกัโดยใช้ื้เคร้�อีงกำาจดัเศษอีาหารอีตัิโนัมัติ ิสง่ผลให้ปีรมิาณ์
ขยะเศษอีาหารทีี่�นัำาไปีทิี่�งในัถังขยะขอีงหน่ัวยงานัเที่ศบาลลดลง และชื้ว่ยส่งเสริมให้พนักังานัมีสว่นัร่วมในัการคัดแยกขยะเพิ�มข่�นั ซ่�งป๋์ียหมัก
ที่ี�ได้เปี็นัแบบเข้มข้นัที่ี�มีธุ์าติ์อีาหารเหมาะสมกับการนัำาไปีใชื้้บำาร์งรักษาไม้ดอีกและไม้ปีระดับภายในัสำานัักงานัใหญ่่ขอีงบริษัที่ฯ ได้อีีกด้วย 

3.  นํ�าทิ�ง

บรษิทัี่ฯ ใหค้วามสำาคัญ่และติระหนักัถ่งการอีนั์รักษท์ี่รพัยากรนัำ�าเน่ั�อีงจาก นัำ�า เป็ีนัปัีจจยัสำาคัญ่ติอ่ีสิ�งมชีื้วิีติและนัำามาใชื้้ในัการผลิตินัำ�าปีระปีา
เพ้�อีเป็ีนัการป้ีอีงกันัไม่ให้กิจกรรมใดๆ จากกระบวนัการที่างธุ์์รกิจขอีงบริษัที่ฯ ก่อีให้เกิดมลพิษหร้อีส่งผลกระที่บต่ิอีค์ณ์ภาพแก่แหล่งนัำ�า 
บริษัที่ฯ จ่งมีการปีฏิิบัติิติามข้อีกำาหนัดขอีงกฎหมายที่ี�เกี�ยวข้อีงอีย่างเคร่งครัด บริษัที่ฯ ได้แบ่งปีระเภที่นัำ�าที่ิ�งขอีงบริษัที่ฯ ไว้ 2 ปีระเภที่ 
ได้แก่ นัำ�าที่ิ�งจากการใชื้้นัำ�าขอีงสำานัักงานัและนัำ�าที่ิ�งจากการใชื้้นัำ�าในักิจกรรมอี้�นัๆ ภายในัโรงผลิตินัำ�าปีระปีา โดยจัดที่ำาแผนัติรวจสอีบค์ณ์ภาพ
นัำ�าที่ิ�งก่อีนัปีล่อียอีอีกส่่ภายนัอีก ปีีละ 1 ครั�ง

ตารางเปรียบเทียบผลิการดำาเนิื้นื้งานื้ก่อนื้-หลัิง

โรงผลิิตนื้ำ�าประปาบางเลินื้

รายการ ก่อนื้ หลัิง เพิ�มข้�นื้/ลิดลิง (ร้อยลิะ)

ปีริมาณ์ขยะที่ี�เปี็นัเศษอีาหาร 2.90 กิโลกรัมติ่อีวันั ไม่มี ลดลงร้อียละ 100

ปีริมาณ์ปี์๋ยหมักแบบเข้มขน้ั ไม่มี 0.70 กิโลกรัมติ่อีวันั เพิ�มข่�นัร้อียละ 100

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ผลการติรวจสอีบวิเคราะห์ค์ณ์ภาพนั�ำาที่ิ�ง ผ่านัเกณ์ฑ์์ ผ่านัเกณ์ฑ์์ ผ่านัเกณ์ฑ์์ 
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ปีี 2564 ผลการติรวจสอีบวเิคราะห์คณ์์ภาพนัำ�าที่ิ�งขอีงโรงผลติินัำ�าปีระปีา
บางเลนัและโรงผลิตินัำ�าปีระปีาปีท์ี่มธุ์านั้ ผ่านัค่ามาติรฐานัในัการ
ติรวจวิเคราะห์ติามปีระกาศกระที่รวงอ์ีติสาหกรรม เร้�อีง กำาหนัด
มาติรฐานัควบคม์การระบายนัำ�าที่ิ�งจากโรงงานั อีาศยัอีำานัาจติามความ
ในัข้อี 14 แห่งกฎกระที่รวงฉบับที่ี� 2 (พ.ศ.2535) อีอีกติามความในั
พระราชื้บัญ่ญั่ติิโรงงานั พ.ศ. 2535 ติีพิมพ์ในัราชื้กิจจานั์เบกษา  
เล่ม 134 ติอีนัพิเศษที่ี� 153 ง ลงวันัที่ี� 7 มิถ์นัายนั 2560

การเปลีิ�ยนื้แปลิงสีภูาพภู้มิอากาศแลิะอนื้รัุกษ์

พลัิงงานื้

การปัล่ัอยก๊าซิเร่อนกระจก

การปีระช์ื้มรัฐภาคีกรอีบอีนั์สัญ่ญ่าสหปีระชื้าชื้าติิว่าด้วยการ
เปีลี�ยนัแปีลงสภาพภม่อิีากาศ สมยัทีี่� 26 (COP26) หรอ้ี Conference 
of the Parties ทีี่�เม้อีงกลาสโกว์ ปีระเที่ศสกอีติแลนัด์ เม้�อีวันัทีี่� 13 
พฤศจิกายนั 2564 โดยมีการบรรล์ข้อีติกลงเพ้�อีควบค์มปีัญ่หาการ
เปีลี�ยนัแปีลงสภาพภมิ่อีากาศ และการผลกัดนััใหย์้ติกิารใช้ื้เชื้้�อีเพลิง
ฟอีสซิล พลเอีก ปีระย์ที่ธ์ุ์ จันัที่ร์โอีชื้า นัายกรัฐมนัติรีได้ปีระกาศ
เจตินัารมณ์ว่์าปีระเที่ศไที่ยพรอ้ีมยกระดบัการแกไ้ขปีญั่หาภม่อิีากาศ
อีย่างเติ็มที่ี�ด้วยท์ี่กวิถีที่าง เพ้�อีบรรล์เป้ีาหมายความเป็ีนักลางที่าง
คาร์บอีนั ภายในัปีี ค.ศ. 2050 หรอ้ี ปีี พ.ศ. 2593 และบรรลเ์ป้ีาหมาย
การปีล่อียก๊าซเร้อีนักระจกส์ที่ธุ์ิเปี็นัศ่นัย์ได้ในัปีี ค.ศ. 2065 หร้อี         
ปีี พ.ศ. 2608 และด้วยการสนับัสนัน์ัจากความร่วมม้อีระหว่างปีระเที่ศ
และกลไกภายใต้ิ กรอีบอีนัส์ญั่ญ่าฯ ไที่ยจะยกระดับ NDC (Nationally 
Determined Contribution) ขอีงปีระเที่ศไที่ยข่�นัเปี็นัร้อียละ 40 ได้ 
ซ่�งลดการปีล่อียก๊าซเรอ้ีนักระจกสท์ี่ธิุ์เป็ีนัศน่ัย์ได้ภายในัปีี ค.ศ.  2050 
หร้อี ปีี พ.ศ. 2593 ซ่�งส่งเสริมให้บรรล์ผลสำาเร็จติามเปี้าหมาย         
การพัฒนัาที่ี�ยั�งย้นั (Sustainable Development Goals) เปี้าหมาย
ที่ี� 13 การรับม้อีการเปีลี�ยนัแปีลงสภาพภ่มิอีากาศ (Climate Action 
: SDG13)

เม้�อีปีลายปีี 2564 บริษัที่ฯ ได้ริเริ�มโครงการปีระเมินัการปีล่อียก๊าซ
เร้อีนักระจก (Greenhouse Gas : GHG) จากกระบวนัการที่างธุ์์รกิจ
โดยจะที่ำาการปีระเมินัการปีล่อีย GHG จากกระบวนัการที่างธุ์์รกิจ
โดยติรง(Scope 1) การปีล่อีย GHG จากกระบวนัการที่างธุ์ร์กจิที่างอ้ีอีม
(Scope 2) และการปีล่อีย GHG จากกระบวนัการที่างธ์ุ์รกจิที่างอ้ีอีม 
อี้�นัๆ (Scope 3) โดยจะว่าจ้างที่ี�ปีรก่ษาที่ี�มีบัญ่ชีื้รายชื้้�อีข่�นัที่ะเบียนั
กบัอีงค์การบรหิารจดัการก๊าซเร้อีนักระจก (อีงค์การมหาชื้นั) (อีบก.) 
หร้อีเที่ียบเที่่า เพ้�อีปีระเมินัการปีล่อีย GHG การรายงานัข้อีม่ล

โรงผลิิตนื้ำ�าประปาปทุมธุานีื้ 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ผลการติรวจสอีบวิเคราะห์ค์ณ์ภาพนั�ำาที่ิ�ง ผ่านัเกณ์ฑ์์ ผ่านัเกณ์ฑ์์ ผ่านัเกณ์ฑ์์ 

ปีริมาณ์การปีล่อีย GHG การจัดที่ำาคาร์บอีนัฟ์ติพริ�นัท์ี่อีงค์กร        
(Carbon Footprint for Organization : CFO) ติลอีดจนัการที่วนัสอีบ
และรับรอีงขอ้ีม่ลคารบ์อีนัฟต์ิพริ�นัท์ี่อีงคก์รกับ อีบก. โดยจะเปีดิเผย
ขอ้ีม่ลการปีลอ่ีย GHG ติามรายงานัปีระจำาปีี 2564 (แบบ 56-1 One 
report) ขอีงสำานัักงานัคณ์ะกรรมการกำากับหลักที่รัพย์และ
ติลาดหลักที่รัพย์ (ก.ล.ติ.) สำาหรับบริษัที่จดที่ะเบียนัติ่อีไปี ที่ั�งนั้� 
บรษัิที่ฯ ไดม้กีารกำาหนัดนัโยบายบริหารจดัการกา๊ซเรอ้ีนักระจกขอีง
อีงค์กร และเผยแพร่บนัเว็บไซติ์ติามเว็บลิงก์ https://www.ttwplc.
com/storage/about/policy/20220401-ttw-company-policy01-th.pdf

เป้ัาหมายบริษัทฯ : การปัล่ัอยก๊าซิเร่อนกระจก

อัตราการปล่ัอยก๊าซเรือนกระจกของโรงผลัิต       
นํ�าประปาบางเลัน โรงผลิัตนํ�าประปากระท่่ีมแบน 
แลัะโรงผลิัตนํ�าประปาปที่มธานี ลัดลัง 
ปีี 2564 : ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 

ปีี 2565 - 2568 : ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ

0.05
0.03

ในัปีี 2564 บริษทัี่ฯ ได้ที่ำาการปีระเมินัการปีล่อียก๊าซเรอ้ีนักระจกจาก
กระบวนัการที่างธุ์์รกิจที่างอ้ีอีม (Scope2) ทีี่�เกิดจากการใช้ื้กระแส
ไฟฟ้าจากภายนัอีกเพียงอียา่งเดยีว เพ้�อีนัำามาใชื้ผ้ลติินัำ�าปีระปีาจนัถง่
กระบวนัการจ่ายนัำ�าปีระปีาให้กับผ่้ใชื้้นัำ�าปีระปีา โดยมีขอีบเขติ
ครอีบคล์มโรงผลิตินัำ�าปีระปีาทัี่�ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงผลิตินัำ�าปีระปีา
บางเลนั จังหวัดนัครปีฐม โรงผลิตินัำ�าปีระปีากระท่์ี่มแบนั จังหวัด
สม์ที่รสาคร และโรงผลิตินัำ�าปีระปีาปีที่ม์ธุ์านั้ จังหวัดปีที่์มธุ์านั้

บรษัิที่ฯ ไดน้ัำาปีริมาณ์พลังงานัไฟฟ้าทีี่�ใช้ื้ในักระบวนัการผลิติและส่ง
จ่ายนัำ�าปีระปีา รวมทัี่�งจำานัวนัผ่้ใชื้้นัำ�าปีระปีาในัพ้�นัทีี่�ให้บริการมา
ปีระเมนิัปีรมิาณ์กา๊ซเรอ้ีนักระจกที่ี�มกีารปีลดปีลอ่ียอีอีกส่ส่ิ�งแวดลอ้ีม
ปีรากฏิว่าโรงผลิตินัำ�าปีระปีาบางเลนัมีการปีล่อียก๊าซเร้อีนักระจก      
ในัปีี 2564 จำานัวนั 58,691 ตินััคารบ์อีนัไดอีอีกไซด์เทีี่ยบเท่ี่า (tCO

2
e) 

โดยมีอัีติราส่วนัเพิ�มข่�นัจากปีี 2563 ร้อียละ 13.50 และโรงผลิติ         
นัำ�าปีระปีาปีที่ม์ธุ์านั้ มีการปีล่อียก๊าซเร้อีนักระจกในัปีี 2564 เที่่ากับ 
36,747  ตินััคาร์บอีนัไดอีอีกไซด์เทีี่ยบเท่ี่า (tCO

2
e)  โดยมีอีตัิราส่วนั

ลดลงจากปีี 2563 ร้อียละ 16.50 ซ่�งได้แสดงปีริมาณ์การปีล่อีย      
ก๊าซเร้อีนักระจกไว้ติามติารางดังนั้�

95,438 
การปัล่ัอยก๊าซิเร่อนกระจก
ในปีั 2564 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทีียบเที่า
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ปริมาณการปล่ิอย

ก๊าซ่เร่อนื้กระจก
หน่ื้วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 เพิ�ม/ลิด (ร้อยลิะ)

โรงผลิตินั�ำาปีระปีาบางเลนั และโรงผลิติ
นั�ำาปีระปีากระที่์่มแบนั

ติันั
คาร์บอีนัไดอีอีกไซด์

เที่ียบเที่่า

63,260 67,887 58,691 ลดลง ร้อียละ 13.50

โรงผลิตินั�ำาปีระปีาปีที่์มธุ์านั้ ติันั
คาร์บอีนัไดอีอีกไซด์

เที่ียบเที่่า

44,663 44,026 36,747 ลดลง ร้อียละ 16.50

รวม ตั่น
คุาร์บอนไดูออกไซ่ดู์

เที่่ย่บเที่่า

107,923 111,913 95,438 ลดูลง ร้อย่ละ 14.72

อัตราการปล่ิอยก๊าซ่เร่อนื้กระจก

ต่อหน่ื้วยผลิิตภัูณฑ์์
หน่ื้วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 เพิ�ม/ลิด (ร้อยลิะ)

โรงผลิตินั�ำาปีระปีาบางเลนั และโรงผลิติ
นั�ำาปีระปีากระที่์่มแบนั

กิโลกรัม
คาร์บอีนัไดอีอีกไซด์

เที่ียบเที่่า/
ล่กบาศก์เมติร

0.381 0.409 0.383 ลดลง ร้อียละ 6.36

โรงผลิตินั�ำาปีระปีาปีที่์มธุ์านั้ กิโลกรัม
คาร์บอีนัไดอีอีกไซด์

เที่ียบเที่่า/
ล่กบาศก์เมติร

0.300 0.288 0.266 ลดลง ร้อียละ 7.64

เฉล่�ย่ กิโลกรัม
คุาร์บอนไดูออกไซ่ดู์

เที่่ย่บเที่่า/
ลูกบาศก์เมต่ร

0.340 0.348 0.325 ลดูลง ร้อย่ละ 6.61

การอนุื้รักษ์พลัิงงานื้

พลังงานัเปี็นัติ้นัที่์นัที่ี�สำาคัญ่ในัการขับเคล้�อีนัธุ์์รกิจและกระบวนัการผลิติขอีงอี์ติสาหกรรมติ่างๆ อีย่างไรก็ติามการใชื้้พลังงานัสร้างผลกระที่บ
ด้านัการเปีลี�ยนัแปีลงสภาพภ่มิอีากาศจากการปีล่อียก๊าซเร้อีนักระจกที่ี�ทัี่�วโลกติ่างให้ความสำาคัญ่ โดยกำาหนัดเปี้าหมายการพัฒนัาที่ี�ยั�งย้นั            
เปี้าหมายทีี่� 7 พลังงานัสะอีาดที่ี�ที่์กคนัเข้าถ่งได้ (Affordable and clean energy : SDG 7) และ เปี้าหมายที่ี� 13 การรับม้อีการเปีลี�ยนัแปีลง
สภาพภ่มิอีากาศ (Climate Action : SDG 13) เพ้�อีลดผลกระที่บจากการใชื้้พลังงานัและการปีลดปีล่อียก๊าซเร้อีนักระจก 

บริษัที่ฯ ให้ความสำาคัญ่ต่ิอีการใช้ื้พลังงานัให้เกิดปีระสิที่ธุ์ิภาพส่งส์ด จ่งมีมาติรการในัการอีนั์รักษ์พลังงานัติามรายงานัการจัดการพลังงานั 
เพ้�อีลดปีริมาณ์ก๊าซเร้อีนักระจกทีี่�ปีล่อียเน่ั�อีงมาจากอัีติราการใช้ื้พลังงานัไฟฟ้า ซ่�งเป็ีนัพลังงานัหลักเพียงชื้นิัดเดียวทีี่�ใช้ื้ในัการดำาเนิันัธุ์์รกิจ
ขอีงบริษัที่ฯ ติลอีดจนัการเล้อีกใชื้้เที่คโนัโลยีและวัติถ์ดิบทีี่�เปี็นัมิติรต่ิอีสิ�งแวดล้อีม ซ่�งการดำาเนัินัการดังกล่าวมีความสอีดคล้อีงกับเปี้าหมาย
การลดการปีล่อียก๊าซเร้อีนักระจกขอีงบริษัที่ฯ
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พลัิงงานื้ไฟฟ้าที�ใช้่ในื้การผลิิต หน่ื้วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 เพิ�ม/ลิด (ร้อยลิะ)

โรงผลิตินั�ำาปีระปีาบางเลนั และโรงผลิติ
นั�ำาปีระปีากระที่์่มแบนั

กิกะวัติติ์ชื้ั�วโมง 101.21 112.62 102.24 ลดลงร้อียละ 9.22

โรงผลิตินั�ำาปีระปีาปีที่์มธุ์านั้ กิกะวัติติ์ชื้ั�วโมง 71.46 70.28 61.42 ลดลงร้อียละ 12.61

รวม กิกะวัต่ต์่ชั�วโมง 172.67 182.90 163.66 ลดูลงร้อย่ละ 10.52

นื้โยบายอนุื้รักษ์พลัิงงานื้

บริษัที่ฯ ติระหนัักถ่งความสำาคัญ่ขอีงการอีนั์รักษ์พลังงานั ซ่�งเปี็นั      
สิ�งจำาเปี็นัในัการปีระกอีบกิจกรรมหร้อีการปีฏิิบัติิงานัติ่างๆ บริษัที่ฯ
จง่กำาหนัดใหมี้แนัวที่างปีฏิบัิติิการอีน์ัรกัษพ์ลังงานัแกพ่นักังานัภายในั
อีงค์กร เพ้�อีให้พนัักงานัท์ี่กคนัมีส่วนัร่วมในัการดำาเนัินัการอีนั์รักษ์
พลังงานัและปีฏิิบัติิไปีในัที่ิศที่างเดียวกันั โดยม่์งไปีส่่เปี้าหมายการ
ลดค่าใชื้จ้า่ยขอีงบริษทัี่ฯ และการปีระหยัดพลงังานัติามนัโยบายขอีง
รฐับาล รวมถง่การลดการปีล่อียกา๊ซเร้อีนักระจกจากกระบวนัการที่าง
ธุ์์รกิจส่่ชื้ั�นับรรยากาศขอีงโลก โดยกำาหนัดนัโยบายอีนั์รักษ์พลังงานั
ขอีงอีงค์กรไว้ดังนั้� 

1. บรษัิที่ฯ จะดำาเนันิัการและพัฒนัาระบบการจดัการพลงังานัอีย่าง
เหมาะสม โดยกำาหนัดให้การอีนั์รักษ์พลังงานัเป็ีนัส่วนัหนั่�งขอีง
การดำาเนันิังานัขอีงบรษิทัี่ฯ สอีดคล้อีงกบักฎหมายและข้อีกำาหนัด
อี้�นัๆ ที่ี�เกี�ยวข้อีง 

2. บริษัที่ฯ จะดำาเนัินัการปีรับปีร์งปีระสิที่ธุ์ิภาพการใชื้้ที่รัพยากร
พลังงานัขอีงอีงค์กรอีย่างติ่อีเน่ั�อีงและเหมาะสมกับธุ์์รกิจ 
เที่คโนัโลยีที่ี�ใชื้้และแนัวที่างการปีฏิิบัติิงานัที่ี�ดี

3. บริษัที่ฯ จะกำาหนัดแผนัและเปี้าหมายการอีนั์รักษ์พลังงานัในั
แติ่ละปีี มีพลังงานัทีี่�ใช้ื้ลดลงอีย่างเหมาะสมและส้�อีสารให้
พนัักงานัที่์กคนัเข้าใจและปีฏิิบัติิได้อีย่างถ่กติ้อีง

บริษัที่ฯ ได้กำาหนัดมาติรการในัการอีนั์รักษ์พลังงานัติามรายงานัการจัดการพลังงานั เพ้�อีลดปีริมาณ์ก๊าซเร้อีนักระจกทีี่�ปีล่อียเนั่�อีงมาจาก
อีัติราการใชื้้พลังงานัไฟฟ้า โดยมีข้อีม่ลดังติ่อีไปีน้ั� 

 • เปีลี�ยนัหลอีดไฟเมที่ัลฮาไลด์ (Metal Halide) ขนัาด 400 วัติต์ิ เปี็นัหลอีดไฟแอีลอีีดี ไฮเบย์ (LED High Bay) 200 วัติติ์ 
 • บำาร์งรักษาเคร้�อีงปีรับอีากาศแบบแยกส่วนั 
 • เปีลี�ยนัโคมไฟแอีลอีีดี ห้อีงเคร้�อีงจักรขนัาด 200 วัติติ์ จำานัวนั 10 โคม
 • เปีลี�ยนัโคมไฟแอีลอีีดี ห้อีงเคร้�อีงจักรสถานัีจ่ายนัำ�าขนัาด 200 วัติติ์ จำานัวนั 14 โคม

มาติรการทัี่�งหมดขา้งติน้ัไดม้กีารติดิติามผลการดำาเนันิังานัอียา่งติอ่ีเนั่�อีง เพ้�อีใหมั้�นัใจวา่สามารถควบคม์อีตัิราการใชื้พ้ลงังานัและการปีลอ่ีย
ก๊าซเรอ้ีนักระจกขอีงโรงผลิตินัำ�าปีระปีาบางเลนั โรงผลิตินัำ�าปีระปีากระท่์ี่มแบนั และโรงผลติินัำ�าปีระปีาปีท์ี่มธุ์าน้ัให้ลดลงได้อีย่างมปีีระสทิี่ธุ์ภิาพ

ในัปีี 2564 บริษัที่ฯ มีปีริมาณ์การใช้ื้พลังงานัไฟฟ้าในักระบวนัการผลิตินัำ�าปีระปีาขอีงโรงผลิตินัำ�าปีระปีาบางเลนัและโรงผลิตินัำ�าปีระปีา
กระที่์่มแบนั จำานัวนั 102,236,151 กิโลวัติติ์ชื้ั�วโมง (kWh) หร้อี 0.667 กิโลวัติติ์ชื้ั�วโมงติ่อีล่กบาศก์เมติร (kWh/m3) และโรงผลิตินัำ�าปีระปีา
ปีที่์มธุ์านั้ จำานัวนั 61,422,632 กิโลวัติติ์ชื้ั�วโมง (kWh) หร้อี 0.445  กิโลวัติติ์ชื้ั�วโมงติ่อีล่กบาศก์เมติร (kWh/m3) โดยแสดงข้อีม่ลติามติาราง
ไว้ดังนั้�

เป้ัาหมายบริษัทฯ : การใช�พื้ลัังงานไฟื้ฟ้ื้า

การใช้้พลัังงานไฟฟ้าทีี�โรงผลิัตนํ�าประปาบางเลัน

 โรงผลัิตนํ�าประปากระที่่มแบน แลัะโรงผลัิตนํ�า

ประปาปที่มธานี 

ปีี 2564 : ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ

ปีี 2565 - 2568 : ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ

0.05

1

4. บริษัที่ฯ ถ้อีว่าการอีนั์รักษ์พลังงานัเปี็นัหนั้าทีี่�รับผิดชื้อีบขอีง
เจ้าขอีง ผ่้บริหาร และพนัักงานัขอีงบริษัที่ฯ ที่์กระดับที่ี�จะให้
ความร่วมม้อีในัการปีฏิบัิติติิามมาติรการทีี่�กำาหนัด ติดิติามติรวจสอีบ
และรายงานัติ่อีคณ์ะที่ำางานัด้านัการจัดการพลังงานั 

5. บริษัที่ฯ จะให้การสนัับสนั์นัที่ี�จำาเปี็นั รวมถ่งที่รัพยากรบ์คคล 
ด้านังบปีระมาณ์ เวลาในัการที่ำางานั การฝ่ึกอีบรม และการมี
ส่วนัร่วมในัการเสนัอีข้อีคิดเห็นัเพ้�อีพัฒนัางานัด้านัพลังงานั

6. ผ่บ้รหิารและคณ์ะที่ำางานัด้านัการจดัการพลงังานั จะที่บที่วนัและ
ปีรบัปีรง์นัโยบาย เป้ีาหมาย และแผนัการดำาเนิันังานัด้านัพลังงานั
ที่ก์ปีี
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อััตราการใช้้พลัังงานไฟฟ้าต่อั

หน่วยผลิัตภััณฑ์์ 
หน่วย ปีี 2562 ปีี 2563 ปีี 2564 เพิ�ม/ลัด (ร้อัยลัะ)

โรงผลิตน้ำ�ประป�บ�งเลน และโรงผลิต
น้ำ�ประป�กระทุ่มแบน

กิกะวััตต์ชัั่�วัโมงต่อ
ลูกบ�ศก์เมตร

0.611 0.679 0.667 ลดลง ร้อยละ 1.77

โรงผลิตน้ำ�ประป�ปทุมธ�นี กิกะวััตต์ชัั่�วัโมงต่อ
ลูกบ�ศก์เมตร

0.480 0.459 0.445 ลดลง ร้อยละ 3.05

เฉลี่ย กิิกิะวััตต์ชั่ั�วัโมงต่อ
ลูกิบาศกิ์เมตร

0.546 0.569 0.556 ลดลง ร้อยละ 2.28

ระบบ Solar Rooftop หน่วย 2562 2563 2564 เพิ�ม/ลัด (ร้อัยลัะ)

ปริม�ณกระแสไฟฟ้�จ�กระบบ Solar 
Rooftop

กิโลวััตต์ชั่ั�วัโมง 
(kWh)

5,329,481 4,367,503 4,235,331 ลดลง ร้อยละ3.03

ลดก�รปล่อยปริม�ณก๊�ซเรือนกระจก ตัน
ค�ร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่� (tCO

2
e)

3,340 2,727 2,546 ลดลง ร้อยละ 6.64

ในป ี2564 โรงผลตินำ้�ประป�บ�งเลน โรงผลตินำ้�ประป�กระทุ่มแบน
และโรงผลิตนำ้�ประป�ปทุมธ�นี ปริม�ณควั�มต้องก�รนำ้�ในพื้ื้นที�
ลดลง ประกอบกบัมีก�รควับคมุก�รเดนิระบบผลิต สบูส่งและสบูจ่�ย
นำ้�ประป�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พื้ ก�รใช้ั่พื้ลังง�นจึงลดลงอย่�งมี      
นัยสำ�คัญ

ระบบ Solar Rooftop

เมื�อปี 2561 บริษััทฯ ได้ทำ�ก�รติดตั้งระบบ Solar Rooftop บนถััง
เก็บนำ้�ใสที�โรงผลิตนำ้�ประป�บ�งเลน จังหวััดนครปฐม โดยมี
วัตัถัปุระสงค์เพื้ื�อลดปรมิ�ณก�รใชั่พ้ื้ลงัง�นไฟฟ�้และลดปรมิ�ณก�ร
ปลอ่ยก๊�ซเรือนกระจกจ�กก�รดำ�เนินธรุกจิซึ�งบริษัทัฯ มีศักยภ�พื้ใน
ด้�นพื้ื้นที�ที�ส�ม�รถัติดตั้งระบบ Solar Rooftop บนถัังนำ้�ใส โดยมี 
กำ�ลังก�รติดตัง้รวัมทั้งหมด 3,471 เมกะวััตต์ (MWdc) ซึ�งส�ม�รถั
ผลิตไฟฟ้�ได้ 4,236,395 กิโลวััตต์ชั่ั�วัโมงต่อปี (kWh/year) คดิเป็น
จำ�นวันเงนิ ประม�ณ 17,893,565 บ�ทต่อปี และส�ม�รถัลดก�รปลอ่ย
ก๊�ซเรอืนกระจกได ้2,398 ตนัค�รบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท�่ (tCO

2
e) 

ต่อปี

4,235,331 กิิโลวััตต์ชั่ั�วัโมง (kWh)

ผลก�รดำ�เนินง�นในปี 2564 ส�ม�รถัผลิตกระแสไฟฟ้�จ�กระบบ Solar Rooftop รวัมทัง้สิ้น จำ�นวัน 4,235,331 กิโลวััตต์ชั่ั�วัโมง (kWh) และ
ส�ม�รถัลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก จำ�นวัน 2,546 ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� (tCO

2
e)

ในปีี 2564 ผลิตกิระแสไฟฟ้าจากิระบบ Solar Rooftop รวัมทั้ั�งสิ�น 
จำานวัน 
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ความหลากหลายที่างชีื้วภาพ (Biodiversity) คอ้ี การมีสิ�งมชีื้วีติินัานัาชื้นัดิบนัโลกใบน้ั�ไม่ว่าจะเป็ีนัการดำารงอีย่ข่อีงพช้ื้ สตัิว์ แบคที่เีรยี เช้ื้�อีรา 
หร้อีมนั์ษย์ ติ่างล้วนัอีาศัยอีย่่ในัถิ�นัฐานัเฉพาะขอีงตินัติามภ่มิภาคต่ิางๆ ที่ั�วโลก ดำาเนัินัชื้ีวิติอีย่่ภายในัระบบนัิเวศที่ี�มีสภาพภ่มิปีระเที่ศ ภ่มิ
อีากาศและสภาพแวดล้อีมที่ี�หลากหลายจากการสะสม ปีรับปีร์ง เปีลี�ยนัแปีลง ติลอีดจนัถ่งการววัิฒนัาการ เพ้�อีความอีย่่รอีดติลอีดระยะเวลา
หลายล้านัปีีที่ี�ผ่านัมา ที่ำาให้การคงอีย่่ขอีงความแติกติ่างในัสิ�งมีชื้ีวิติแต่ิละสายพันัธุ์์์และความหลากหลายภายในัชื้นัิดพันัธุ์์์ขอีงสิ�งมีชื้ีวิติเหล่า
นัั�นั กลายเปี็นัอีงค์ปีระกอีบและพ้�นัฐานัสำาคัญ่ขอีงธุ์รรมชื้าติิและระบบนัิเวศขอีงโลก

กระบวนื้การผลิิตนื้ำ�าประปา

ที่ี�ผ่านัมา การดำาเนัินัธุ์์รกิจขอีงบริษัที่ฯ ไม่ได้ส่งผลกระที่บในัเชื้ิงลบติ่อีสิ�งมีชื้ีวิติทีี่�อีาศัยอีย่่ในัธุ์รรมชื้าติิอีย่างมีนััยสำาคัญ่ บริษัที่ฯ ใชื้้นัำ�าดิบ
จากแหล่งนัำ�าธุ์รรมชื้าติิเป็ีนัวัติถ์ดิบหลักในัการผลิตินัำ�าปีระปีา จำานัวนั 2 แหล่งนัำ�า ได้แก่ แม่นัำ�าที่่าจีนัและแม่นัำ�าเจ้าพระยา ซ่�งในัแหล่งนัำ�า
ธุ์รรมชื้าติยิ่อีมมีก์้ง หอีย ปี่ ปีลา และสิ�งมีชื้ีวิติอี้�นัๆ จ่งเปี็นัเร้�อีงหลีกเลี�ยงไม่ได้ว่า การส่บนัำ�าดิบเข้าส่่กระบวนัการผลิตินัำ�าปีระปีาจะไม่ส่ง          
ผลกระที่บติ่อีสิ�งมีชื้ีวิติเหล่านั้� บริษัที่ฯ ได้มีการติิดติั�งติะแกรงแบบละเอีียดขนัาดความกว้าง 1 x 1 เซนัติิเมติร ในับริเวณ์พ้�นัที่ี�ส่บนัำ�าดิบ เพ้�อี
ปี้อีงกันัไม่ให้สิ�งมีชื้ีวิติในัแหล่งนัำ�าถ่กปีั�มส่บนัำ�าดิบส่บเข้ามาในักระบวนัการผลิติ ซ่�งอีาจส่งผลกระที่บต่ิอีห่วงโซ่อีาหารและระบบนัิเวศในัแหล่ง
นัำ�าธุ์รรมชื้าติิได้ นัอีกจากนั้�กระบวนัการผลิตินัำ�าปีระปีาที่ี�เป็ีนัมิติรต่ิอีสิ�งแวดล้อีม แบบ Zero Discharge โดยการนัำาติะกอีนัที่ี�เหล้อีจาก
กระบวนัการผลิตินัำ�าปีระปีาไปีรีดนัำ�าอีอีกและนัำานัำ�าที่ี�ได้กลับเข้าส่่กระบวนัการผลิติใหม่ ซ่�งเที่่ากับว่าติลอีดขั�นัติอีนัการผลิตินัำ�าปีระปีาไม่มี          
การปีล่อียนัำ�าเหล้อีที่ิ�งลงส่่แหล่งนัำ�าธุ์รรมชื้าติิเลย

ด้แลิแหล่ิงต้นื้นื้ำ�า

เม้�อีปีี 2561 บรษิทัี่ฯ ที่ำาการส่งมอีบป่ีาที่ี�ปีลก่ จำานัวนั 1,000,000 ต้ินั พ้�นัทีี่� 5,000 ไร่ ในัพ้�นัที่ี�ป่ีาเส้�อีมโที่รมขอีง อ์ีที่ยานัแห่งชื้าติทิี่อีงผาภม่ ิ
ติำาบลปิีลอ็ีก อีำาเภอีที่อีงผาภมิ่ จงัหวดักาญ่จนับ์ร ีใหก้บักรมอ์ีที่ยานัแห่งชื้าติ ิสตัิวป์ีา่ และพนััธุ์์พ์ช้ื้ รบัไปีดแ่ลรักษาติอ่ีอีีก 7 ปีีติอ่ีเนั่�อีง แมว่้า
จะมกีารดำาเนันิัการปีลก่ปีา่แล้วเสรจ็และไดมี้การสง่มอีบแกห่นัว่ยงานัที่ี�เกี�ยวขอ้ีงแลว้ บรษัิที่ฯ ยงัคงเฝ่า้ติดิติามผลการเจรญิ่เติบิโติขอีงติน้ัไม้
การเฝ่้าระวังไฟปี่า และลงพ้�นัที่ี�ติรวจวัดความส่งขอีงติ้นัไม้ที่ี�ปีล่กร่วมกับเจ้าหนั้าที่ี�อี์ที่ยานัแห่งชื้าติิที่อีงผาภ่มิและสำานัักบริหารพ้�นัที่ี�อีนั์รักษ์
ที่ี� 3 อีย่างต่ิอีเนั่�อีง โดยมีวัติถ์ปีระสงค์เพ้�อีการบรรล์เป้ีาหมายโครงการ 1 ล้านักล้า สร้างปี่าติ้นันัำ�า นัั�นัค้อี “ปีลก่ปี่า ติ้อีงได้ปี่า” เพ้�อีอีนั์รักษ์
ปี่าติ้นันัำ�าขอีงแม่นัำ�าแม่กลอีงที่ี�ได้แยกสาขาลำานัำ�าอีอีกมาเปี็นัแม่นัำ�าที่่าจีนั ซ่�งบริษัที่ฯ นัำานัำ�าดิบมาผลิตินัำ�าปีระปีานัั�นัเอีง ในัปีี 2564 บริษัที่ฯ
ได้งดการลงพ้�นัที่ี�ติรวจวัดความส่งขอีงติ้นัไม้ที่ี�ปีลก่ ติ่อีเนั่�อีงเปี็นัปีีทีี่� 2 เนั่�อีงจากการแพร่ระบาดจาก COVID-19 แติ่ก็ได้มีการปีระสานังานั
กับเจ้าหนั้าที่ี�ที่ี�ด่แลปี่าที่ี�ปีล่กให้กับกรมอี์ที่ยานัแห่งชื้าติิ สัติว์ปี่า และพันัธุ์์์พ้ชื้ อีย่างติ่อีเนั่�อีง

ในัปีี 2564 บริษัที่ฯ ได้ให้การสนัับสนั์นัเงินับริจาคเข้ากอีงที่์นัชื้่วยเหล้อีพนัักงานัเจ้าหนั้าที่ี� และผ่้พิที่ักษ์ปี่าขอีงสำานัักบริหารพ้�นัทีี่�อีนั์รักษ์ที่ี� 3 
กรมอ์ีที่ยานัแหง่ชื้าติ ิสตัิวป่์ีา และพนััธุ์์พ้์ชื้ โดยมวีตัิถป์ีระสงคเ์พ้�อีชื้ว่ยเหลอ้ีพนักังานัเจา้หนัา้ที่ี�และผ่พ้ทิี่กัษป์ีา่ที่ี�ปีฏิบิตัิงิานัในัพ้�นัที่ี�ปีา่อีนัร์กัษ์
และเปี็นัการสร้างขวัญ่กำาลังใจในัการปีฏิิบัติิหน้ัาที่ี�อีนั์รักษ์ที่รัพยากรธุ์รรมชื้าติิและสิ�งแวดล้อีม ติ่อีเน่ั�อีงเป็ีนัปีีที่ี� 2 

ความหลัากหลัายทางชีวภาพื้
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การมีส่ีวนื้ร่วมกับหน่ื้วยงานื้ภูายนื้อก

บริษัที่ฯ ไม่สามารถดำาเนันิัธ์ุ์รกจิอีย่างยั�งย้นัในัระยะยาวได้ หากไม่ได้
รับความร่วมม้อีจากช์ื้มชื้นัและและหน่ัวยงานัทีี่�เกี�ยวข้อีงในัพ้�นัที่ี�         
ที่ี�ผ่านัมา บริษทัี่ฯ เข้าไปีมสีว่นัรว่มในัการวางแผนัและจดัที่ำาโครงการ
อีนั์รักษ์พลังงานั ที่รัพยากรธุ์รรมชื้าติิ และด่แลสิ�งแวดล้อีมร่วมกับ
หน่ัวยงานัภายนัอีกไว้ดังนั้� 

1. บริษัที่ฯ เข้าร่วมโครงการ Care the Bear ขอีงติลาดหลักที่รัพย์
แห่งปีระเที่ศไที่ย โดยมีวัติถ์ปีระสงค์เพ้�อีลดการปีล่อียก๊าซเร้อีนั
กระจก ลดการใช้ื้ที่รัพยากร และลดค่าใช้ื้จ่ายจากการจัดงานัอีีเว้นัท์ี่
ขอีงบริษัที่จดที่ะเบียนั ในัปีี 2564 ได้มีการนัำา 2 กิจกรรมเข้า
ร่วมโครงการฯ ได้แก่ การจัดปีระช์ื้มสามัญ่ผ่้ถ้อีห้์นั ปีระจำาปีี 
2564 และกิจกรรมมอีบที่์นัการศ่กษาแก่นัักเรียนัในัพ้�นัทีี่�บริการ
ปีระจำาปีี 2564 ซ่�งสามารถลดปีรมิาณ์คาร์บอีนัฟ์ติพริ�นัท์ี่ จำานัวนั 
1,283.54 กิโลกรัมคาร์บอีนัไดอีอีกไซด์เที่ียบเท่ี่า (kgCO

2
e) 

เทีี่ยบเท่ี่าการดด่ซับคาร์บอีนัไดอีอีกไซด์ (CO
2
) ขอีงต้ินัไม้ต่ิอีปีี   

จำานัวนั 143 ติ้นั

2. บริษัที่ฯ ร่วมกับ ชื้มรมเรารักแมน่ัำ�าที่่าจนีั จังหวัดนัครปีฐม โดย
การเขา้รว่มปีระช์ื้มปีระจำาเดอ้ีนัเพ้�อีรับที่ราบปัีญ่หาและร่วมแกไ้ข
ปีญั่หาแหลง่นัำ�าที่า่จนีั เขา้รว่มกจิกรรมสง่เสรมิจติิสำานัก่ดา้นัการ
ปีระหยัดนัำ�าและการอีนั์รักษ์แหล่งนัำ�าในัชื้์มชื้นัอีย่างต่ิอีเน่ั�อีงเป็ีนั
ระยะเวลากว่า 10 ปีี ในัปีี 2564 บริษัที่ฯ ได้มีส่วนัร่วมในัการ
ลงพ้�นัที่ี�สำารวจปีริมาณ์นัำ�าในัแม่นัำ�าที่่าจีนัช่ื้วงวิกฤตินัำ�าที่่วม และ
จัดถง์ยังชื้พีและนัำ�าด้�มบรรจข์วดให้กบัช์ื้มชื้นัทีี่�ได้รับความเดอ้ีดร้อีนั
จากนัำ�าที่่วมในัพ้�นัที่ี�ติำาบลลานัติากฟ้าและติำาบลบางระกำา จงัหวดั
นัครปีฐม

3. บริษัที่ฯ ร่วมกับ ศ่นัย์ความเปี็นัเลิศด้านัการจัดการสารและ       
ขอีงเสียอัีนัติราย (ศสอี.) จ์ฬาลงกรณ์์มหาวิที่ยาลัย นัำาผลงานั
วิจัยติะกอีนั ได้แก่ “กระเบ้�อีงดินัเผา” นัำาไปีติกแติ่งอีาคารเรียนั
แก่โรงเรียนัวัดส์ขวัฒนัาราม จังหวัดนัครปีฐม

4. บริษัที่ฯ ร่วมกับ คณ์ะสิ�งแวดล้อีม มหาวทิี่ยาลัยเกษติรศาสติร์ 
และโครงการศ่กษาวิจัยและพัฒนัาสิ�งแวดล้อีมแหลมผักเบี�ย        
อีันัเนั่�อีงมาจากพระราชื้ดำาริ นัำาผลงานัวิจัยติะกอีนั ได้แก่          
“ป๋์ียหมัก” มาจัดที่ำาป๋์ียหมักจากติะกอีนัผสมกับขยะสดภายในั
โรงเรียนัไที่ยรัฐวิที่ยา 4 และโรงเรียนัวัดส์ขวัฒนัาราม จังหวัด
นัครปีฐม

ความร่วมม้อด้แลัสิ�งแวดลั�อมระหว่างองค์กร

5. บรษัิที่ฯ ร่วมกบั สำานักับริหารพ้�นัที่ี�อีนัร์กัษ์ที่ี� 3 กรมอ์ีที่ยานัแห่งชื้าติิ
สัติว์ป่ีา และพันัธุ์์์พ้ชื้ ติิดติามผลการเจริญ่เติิบโติขอีงติ้นัไม้          
ทีี่�ปีลก่ ภายใติโ้ครงการ 1 ลา้นักลา้ สร้างปีา่ติน้ันัำ�า และสนับัสนัน์ั
เงนิับริจาคเข้ากอีงท์ี่นัช่ื้วยเหลอ้ีพนักังานัเจ้าหน้ัาทีี่� และผ่พิ้ที่กัษ์ป่ีา 
เพ้�อีเป็ีนัการสร้างขวัญ่กำาลังใจในัการปีฏิิบัติิหนั้าที่ี�อีนั์รักษ์
ที่รัพยากรธุ์รรมชื้าติิและสิ�งแวดล้อีม 

6. บริษัที่ฯ ร่วมกับ อีงค์การบริหารส่วนัติำาบลบางระกำา อีำาเภอี
บางเลนั จังหวัดนัครปีฐม สนัับสนั์นันัำ�าปีระปีาจากโรงผลิติ          
นัำ�าปีระปีาบางเลนั เพ้�อีบรรเที่าความเดอ้ีดรอ้ีนัชื้ว่งวกิฤตินัำ�าที่ว่ม
และใชื้้ในัการอ์ีปีโภคขอีงชื้าวบ้านัในัหม่่ที่ี� 8 ติำาบลบางระกำา 
อีำาเภอีบางเลนั จังหวัดนัครปีฐม 

7. บริษัที่ฯ สนัับสนั์นัเงินัท์ี่นัวิจัยในัโครงงานัวิศวกรรม สำาหรับ
นัักศ่กษาหลักส่ติรวิศวกรรมศาสติรบัณ์ฑ์ิติ มหาวิที่ยาลัยมหิดล
วิที่ยาเขติกาญ่จนับ์รี เร้�อีง การปีระมาณ์ค่าความเข้มข้นัขอีง
แมงกานั้สในันัำ�าดิบก่อีนัเข้าระบบการผลิตินัำ�าปีระปีาด้วยการใช้ื้
โครงข่ายปีระสาที่เทีี่ยม 

การมีส่ีวนื้ร่วมกับพนัื้กงานื้

บริษทัี่ฯ สนับัสนัน์ัและส่งเสรมิกจิกรรมการมส่ีวนัร่วมดแ่ลสิ�งแวดล้อีม
ขอีงพนัักงานั โดยมีวัติถ์ปีระสงค์เพ้�อีให้พนัักงานัติระหนัักถ่งความ
สำาคัญ่ขอีงการจัดการสิ�งแวดล้อีมภายในัอีงค์กร อีาทิี่เชื้่นั การจัด
กิจกรรม Big Cleaning Day การคัดแยกขยะ และการที่ำาปี์๋ยหมัก
จากติะกอีนัผสมกบัขยะสดภายในัสำานักังานัใหญ่่ โดยได้รบัความร่วมมอ้ี
จากพนัักงานัที่์กระดับเข้าร่วมกิจกรรมอีย่างสมำ�าเสมอี
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บริษัที่ฯ ให้ความสำาคัญ่ในัการดำาเนิันัธุ์์รกิจทีี่�เป็ีนัมิติรกับสิ�งแวดล้อีม และมีการปีฏิิบัติิติาม
เง้�อีนัไขและข้อีกำาหนัดติ่างๆ ที่ี�ได้ระบ์ไว้ในักฎหมายอีย่างครบถ้วนั

เป้าหมายการดำาเนิื้นื้งานื้

บรษิทัี่ฯ มคีวามติระหนักัถง่ความสำาคญั่ขอีงการจดัการสิ�งแวดลอ้ีมควบค่ก่บัการดำาเนันิัธุ์ร์กจิ
ซ่�งได้จัดที่ำาระบบบริหารจัดการด้านัสิ�งแวดล้อีม (ISO 14001 : 2015) โดยมีเปี้าหมายในัการ
ติรวจติิดติามภายในัอีย่างนั้อีย ปีีละ 1 ครั�ง เพ้�อีเปี็นัการสร้างความติระหนัักและติรวจสอีบ
ระบบบริหารจัดการด้านัสิ�งแวดล้อีมแก่พนัักงานั

การดำาเนิื้นื้งานื้

บริษัที่ฯ ได้มกีารวางแผนัติรวจติดิติามภายในัระบบ ISO 14001 : 2015 ระหว่าง 14 ธุ์นััวาคม 
2563 ถ่ง 15 มกราคม 2564 โดยพิจารณ์าแติ่งติั�งผ่ท้ี่ี�มีความร่้ความสามารถที่ำาหนั้าทีี่�เป็ีนั       
ผ่้ติรวจติดิติามภายในัจากฝ่่ายบริหารด้านัสิ�งแวดล้อีม ในัปีี 2564 มกีารติรวจติดิติามภายในั 

ผลิการดำาเนิื้นื้งานื้ด้านื้เศรษฐกิจ

การปัฏิิบัติตามกฎหมายด�านสิ�งแวดลั�อม

สรุปัผู้ลัการดําเนินงานปีั 2564

การลิะเมิดกฎหมายด้านื้สิี�งแวดล้ิอม

ระบบ ISO 14001 : 2015 จำานัวนั 1 ครั�ง        
ผลการดำาเนัินังานัเปี็นัไปีติามเปี้าหมาย 
สามารถปี้อีงกันัการไม่ปีฏิบิตัิติิามกฎหมาย
สิ�งแวดล้อีมได้อีย่างมีปีระสิที่ธุ์ิภาพ

ผลิการดำาเนิื้นื้งานื้

บริษัที่ฯ ได้รับการติรวจรับรอีงระบบการ
จดัการสิ�งแวดล้อีมจาก บริษัที่ SGS Thailand 
Limited เม้�อีวันัที่ี� 29 ถง่ 31 มีนัาคม 2564 
ผลการดำาเนันิังานัในัปีี 2564 ไมพ่บปีระเดน็ั
ร์นัแรงหร้อีกระบวนัการใดๆ ทีี่�ไม่ได้ปีฏิิบัติิ
ติามกฎหมายสิ�งแวดล้อีม

รายการ หน่ื้วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ขอ้ีละเมิดกฎหมาย กรณ์้/เร้�อีง 0 0 0

ค่าปีรับ บาที่ 0 0 0

ความสําเร็จทางเศรษฐกิจ

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หนื้่วย

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

EBITDA  (กำาไรก่อีนัหักดอีกเบี�ย 

ภาษี ค่าเส้�อีมราคา และอี้�นัๆ)

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

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

กำาไรส์ที่ธิุ์ติ่อีห์้นั 0.67 0.71 0.78 0.74 0.78 บาที่

อัีติราผลติอีบแที่นัจากสินัที่รัพย์ 11.52 12.26 13.59 12.92 13.76 ร้อียละ

อัีติราผลติอีบแที่นัส่วนัขอีงผ่ถ้อ้ีห้์นั 22.57 23.14 23.98 22.16 22.37 ร้อียละ
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การกระจายม้ลัค่าส่้ผู้้�ถ้ือหุ�น

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หนื้่วย

เงินัปีันัผลแก่ผ่้ถ้อีห์้นั 
(ปีี 2564 เฉพาะคร่�งปีีแรก)

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

เงินัปีันัผลติ่อีห์้นั
(ปีี 2564 เฉพาะคร่�งปีีแรก)

0.60 0.60 0.60 0.60 0.30 บาที่/ห้์นั

ม้ลัค่าการลังทุนของ TTW แลัะบริษัทย่อย

หนั่วย : ล้านับาที่

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

การลงท์ี่นัด้านัสาธุ์ารณ์ป่ีโภคและการสนับัสนัน์ัอี้�นัๆ 349.53 20.89 140.07 431.49 157.44

ม้ลัค่าทางเศรษฐกิจอ้�นๆ ของ TTW

หนั่วย : บาที่

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

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

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

การจ่ายนํ�าปัระปัาของ TTW แลัะ PTW

หน่ัวย : ล้านัล่กบาศก์เมติร

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

พ้�นัที่ี�นัครปีฐม-สมท์ี่รสาคร 145.90 158.30 166.10 165.85 153.27

พ้�นัที่ี�ปีท์ี่มธุ์าน้ั-รังสติิ 135.80 145.90 148.90 153.12 138.03

รวม 281.70 304.20 315.00 318.97 291.30

ผู้้� ใช�นํ�าปัระปัาของ TTW แลัะ PTW

หน่ัวย : ราย

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

พ้�นัที่ี�นัครปีฐม-สมท์ี่รสาคร 174,577 183,853 193,903 203,225 211,504

พ้�นัที่ี�ปีท์ี่มธุ์าน้ั-รังสติิ 321,048 335,324 345,683 356,351 369,273

รวม 495,625 519,177 539,586 559,576 580,777
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ผลิการดำาเนิื้นื้งานื้ด้านื้สัีงคม

ผู้ลัสํารวจความพึื้งพื้อใจของล้ักค�าของ TTW แลัะ PTW

หนั่วย : ร้อียละ

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

พ้�นัที่ี�นัครปีฐม-สม์ที่รสาคร 89.00 95.00 98.00 97.00 95.00

พ้�นัที่ี�ปีที่์มธุ์านั้-รังสิติ 89.00 96.00 99.00 96.00 94.00

รวม 89.00 95.50 98.50 96.50 94.50

ข�อม้ลัพื้นักงาน

พื้นักงานทั�งหมด

หน่ัวย : คนั

รายการ เพศ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จำาแนกต่ามเพัศ

ชื้าย 264 267 268 270 270

หญ่ิง 58 54 56 58 58

รวม 322 321 324 328 328

จำาแนกต่ามอายุ่

อีาย์ไม่เกินั 30 ปีี ชื้าย 68 65 68 63 62

หญ่ิง 15 10 10 10 10

รวม 83 75 78 73 72

ม้ลัค่าการลังทุนด�านบุคลัากรของ TTW แลัะบริษัทย่อย

หนั่วย : ล้านับาที่

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ค่าติอีบแที่นัพนัักงานั (เงินัเด้อีนั และโบนััส) 157.13 140.03 149.42 149.94 151.96

ค่าติอีบแที่นัผ่้บริหาร (เงินัเด้อีนั และโบนััส) 33.03 26.10 26.57 25.50 29.52

รวม 190.16 166.13 175.99 175.44 181.48

ม้ลัค่าการลังทุนด�านชุมชนแลัะสังคมของ TTW แลัะบริษัทย่อย

หนั่วย : บาที่

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

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

รายการ เพศ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จำาแนกต่ามอายุ่

อีาย์ 30 - 39 ปีี ชื้าย 112 100 99 97 98

หญิ่ง 25 22 23 26 26

รวม 137 122 122 123 124

อีาย์ 40 - 49 ปีี ชื้าย 69 77 75 85 86

หญิ่ง 15 16 16 13 13

รวม 84 93 91 98 99

อีาย์ 50 ปีีข่�นัไปี ชื้าย 15 25 26 25 24

หญิ่ง 3 6 6 9 9

รวม 18 31 32 34 33

จำาแนกต่ามต่ำาแหน่ง

ผ่บ้ริหารระดับส่ง 
(ผ่้อีำานัวยการฝ่่ายข่�นัไปี) 

ชื้าย 5 4 4 4 5

หญิ่ง 2 2 2 2 2

รวม 7 6 6 6 7

ผ่บ้ริหารระดับกลาง 
(ผ่้จัดการส่วนั) 

ชื้าย 5 7 7 7 6

หญิ่ง 4 5 5 5 5

รวม 9 12 12 12 11

ผ่บ้ริหารระดับติ้นั (ผ่้จัดการแผนัก) ชื้าย 13 13 12 10 9

หญิ่ง 12 11 11 11 11

รวม 25 24 23 21 20

พนัักงานั ชื้าย 241 243 245 249 250

หญิ่ง 40 36 38 40 40

รวม 281 279 283 289 290

จำาแนกต่ามพัื�นที่่�ธุุรกิจ

นัครปีฐม ชื้าย 112 106 103 104 105

หญิ่ง 45 42 43 44 44

รวม 157 148 146 148 149

สม์ที่รสาคร ชื้าย 28 33 35 35 35

หญิ่ง 2 2 2 2 2

รวม 30 35 37 37 37
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หนั่วย : คนั

รายการ เพศ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จำาแนกต่ามพัื�นที่่�ธุุรกิจ

ปีที่์มธุ์านั้ ชื้าย 52 53 52 51 51

หญิ่ง 5 5 5 6 6

รวม 57 58 57 57 57

ชื้ลบ์รี ชื้าย 36 38 41 41 40

หญิ่ง 1 1 2 2 2

รวม 37 39 43 43 42

ระยอีง ชื้าย 15 16 15 16 16 

หญิ่ง 0 0 0 0 0

รวม 15 16 15 16 16

พระนัครศรีอีย์ธุ์ยา ชื้าย 21 21 22 23 23

หญิ่ง 5 4 4 4 4

รวม 26 25 26 27 27

พื้นักงานใหม่

หนั่วย : คนั

รายการ เพศ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จำาแนกต่ามเพัศ

ชื้าย 33 25 18 9 5

หญิ่ง 3 4 2 3 3

รวม 36 29 20 12 8

จำาแนกต่ามอายุ่

อีาย์ไม่เกินั 30 ปีี ชื้าย 19 13 8 6 3

หญิ่ง 2 4 1 2 3

รวม 21 17 9 8 6

อีาย์ 30 - 39 ปีี ชื้าย 13 9 10 3 1

หญิ่ง 1 0 1 1 0

รวม 14 9 11 4 1

อีาย์ 40 - 49 ปีี ชื้าย 1 3 0 0 0

หญิ่ง 0 0 0 0 0

รวม 1 3 0 0 0



117รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

หนั่วย : คนั

รายการ เพศ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จำาแนกต่ามอายุ่

อีาย์ 50 ปีีข่�นัไปี ชื้าย 0 0 0 0 1

หญิ่ง 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 1

จำาแนกต่ามต่ำาแหน่ง

ผ่บ้ริหารระดับส่ง 
(ผ่้อีำานัวยการฝ่่ายข่�นัไปี) 

ชื้าย 0 0 0 0 1

หญิ่ง 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 1

ผ่บ้ริหารระดับกลาง 
(ผ่้จัดการส่วนั) 

ชื้าย 1 0 0 0 0

หญิ่ง 0 0 0 0 0

รวม 1 0 0 0 0

ผ่บ้ริหารระดับติ้นั 
(ผ่้จัดการแผนัก)

ชื้าย 0 1 1 1 0

หญิ่ง 0 0 0 0 0

รวม 0 1 1 1 0

พนัักงานั ชื้าย 32 24 17 8 4

หญิ่ง 3 4 2 3 3

รวม 35 28 19 11 7

จำาแนกต่ามพัื�นที่่�ธุุรกิจ

นัครปีฐม ชื้าย 13 8 5 2 4

หญิ่ง 0 0 0 3 3

รวม 13 8 5 5 7

สม์ที่รสาคร ชื้าย 16 6 2 1 0

หญิ่ง 2 0 0 0 0

รวม 18 6 2 1 0

ปีที่์มธุ์านั้ ชื้าย 0 4 1 1 0

หญิ่ง 0 0 1 0 0

รวม 0 4 2 1 0

ชื้ลบ์รี ชื้าย 0 7 4 0 1

หญิ่ง 0 0 1 0 0

รวม 0 7 5 0 1
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หนั่วย : คนั

รายการ เพศ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จำาแนกต่ามพัื�นที่่�ธุุรกิจ

ระยอีง ชื้าย 2 2 5 4 0

หญิ่ง 0 0 0 0 0

รวม 2 2 5 4 0

พระนัครศรีอีย์ธุ์ยา ชื้าย 2 2 1 1 0

หญิ่ง 1 0 0 0 0

รวม 3 2 1 1 0

พื้นักงานท่�สรรหาจากภายในเพ้ื้�อดํารงตําแหน่งท่�ว่าง 

หนั่วย : คนั

รายการ เพศ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จำาแนกต่ามเพัศ

ชื้าย 0 12 2 3 3

หญิ่ง 0 3 1 0 0

รวม 0 15 3 3 3

จำาแนกต่ามอายุ่

อีาย์ไม่เกินั 30 ปีี ชื้าย 0 3 0 0 1

หญิ่ง 0 1 0 0 0

รวม 0 4 0 0 1

อีาย์ 30 - 39 ปีี ชื้าย 0 4 0 3 0

หญิ่ง 0 1 1 0 0

รวม 0 5 1 3 0

อีาย์ 40 - 49 ปีี ชื้าย 0 4 2 0 1

หญิ่ง 0 1 0 0 0

รวม 0 5 2 0 1

อีาย์ 50 ปีีข่�นัไปี ชื้าย 0 1 0 0 1

หญิ่ง 0 0 0 0 0

รวม 0 1 0 0 1
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หนั่วย : คนั

รายการ เพศ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จำาแนกต่ามต่ำาแหน่ง

ผ่บ้ริหารระดับส่ง 
(ผ่้อีำานัวยการฝ่่ายข่�นัไปี) 

ชื้าย 0 1 0 0 1

หญิ่ง 0 0 0 0 0

รวม 0 1 0 0 1

ผ่บ้ริหารระดับกลาง 
(ผ่้จัดการส่วนั) 

ชื้าย 0 2 1 0 0

หญิ่ง 0 1 0 0 0

รวม 0 3 1 0 0

ผ่บ้ริหารระดับติ้นั 
(ผ่้จัดการแผนัก)

ชื้าย 0 0 1 2 1

หญิ่ง 0 1 1 0 0

รวม 0 1 2 2 1

พนัักงานั ชื้าย 0 9 0 1 1

หญิ่ง 0 1 0 0 0

รวม 0 10 0 1 1

จำาแนกต่ามพัื�นที่่�ธุุรกิจ

นัครปีฐม ชื้าย 0 2 0 1 2

หญิ่ง 0 2 1 0 0

รวม 0 4 1 1 2

สม์ที่รสาคร ชื้าย 0 0 0 0 0

หญิ่ง 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0

ปีที่์มธุ์านั้ ชื้าย 0 0 2 0 0

หญิ่ง 0 0 0 0 0

รวม 0 0 2 0 0

ชื้ลบ์รี ชื้าย 0 10 0 1 1

หญิ่ง 0 0 0 0 0

รวม 0 10 0 1 1

ระยอีง ชื้าย 0 0 0 1 0

หญิ่ง 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 1 0
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หนั่วย : คนั

รายการ เพศ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จำาแนกต่ามพัื�นที่่�ธุุรกิจ

พระนัครศรีอีย์ธุ์ยา ชื้าย 0 0 0 0 0

หญิ่ง 0 1 0 0 0

รวม 0 1 0 0 0

พื้นักงานลัาออก

หนั่วย : คนั

รายการ เพศ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จำาแนกต่ามเพัศ

ชื้าย 26 23 10 5 1

หญิ่ง 1 7 - 2 2

รวม 27 30 10 7 3

จำาแนกต่ามอายุ่

อีาย์ไม่เกินั 30 ปีี ชื้าย 5 5 2 2 1

หญิ่ง 0 2 0 1 2

รวม 5 7 2 3 3

อีาย์ 30 - 39 ปีี ชื้าย 12 12 4 3 0

หญิ่ง 0 4 0 1 0

รวม 12 16 4 4 0

อีาย์ 40 - 49 ปีี ชื้าย 4 5 4 0 0

หญิ่ง 1 1 0 0 0

รวม 5 6 4 0 0

อีาย์ 50 ปีีข่�นัไปี ชื้าย 5 1 0 0 0

หญิ่ง 0 0 0 0 0

รวม 5 1 0 0 0

จำาแนกต่ามต่ำาแหน่ง

ผ่บ้ริหารระดับส่ง 
(ผ่้อีำานัวยการฝ่่ายข่�นัไปี) 

ชื้าย 0 1 0 0 0

หญิ่ง 0 0 0 0 0

รวม 0 1 0 0 0
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หนั่วย : คนั

รายการ เพศ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จำาแนกต่ามต่ำาแหน่ง

ผ่บ้ริหารระดับกลาง 
(ผ่้จัดการส่วนั)

ชื้าย 5 5 0 0 0

หญิ่ง 0 0 0 0 0

รวม 5 5 0 0 0

ผ่บ้ริหารระดับติ้นั 
(ผ่้จัดการแผนัก)

ชื้าย 2 2 4 1 0

หญิ่ง 1 2 0 0 0

รวม 3 4 4 1 0

พนัักงานั ชื้าย 19 19 6 4 1

หญิ่ง 0 5 0 2 2

รวม 19 24 6 6 3

จำาแนกต่ามพัื�นที่่�ธุุรกิจ

นัครปีฐม ชื้าย 17 10 7 4 1

หญิ่ง 0 6 0 0 2

รวม 17 16 7 4 3

สม์ที่รสาคร ชื้าย 0 0 1 0 0

หญิ่ง 0 0 0 0 0

รวม 0 0 1 0 0

ปีที่์มธุ์านั้ ชื้าย 3 3 0 0 0

หญิ่ง 1 0 0 0 0

รวม 4 3 0 0 0

ชื้ลบ์รี ชื้าย 3 3 1 1 0

หญิ่ง 0 6 0 0 0

รวม 3 9 1 1 0

ระยอีง ชื้าย 2 0 1 2 0

หญิ่ง 0 0 0 0 0

รวม 2 0 1 2 0

พระนัครศรีอีย์ธุ์ยา ชื้าย 1 1 0 0 0

หญิ่ง 0 1 0 0 0

รวม 1 2 0 0 0
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หนั่วย : คนั

รายการ เพศ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

พันักงานลาออกโดูย่สมัคุรใจ

จำาแนักติามเพศ ชื้าย 26 23 10 5 1

หญิ่ง 1 7 0 2 2

รวม 27 30 10 7 3

สัดูส่วนเที่่ย่บกับพันักงาน
ที่่�ลาออกที่ั�งหมดู (ร้อย่ละ) 

- 100 100 100 100 100

พื้นักงานลัาคลัอด

หนั่วย : คนั

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จำานวนพันักงานลาคุลอดู

นัครปีฐม 4 3 2 2 1

สม์ที่รสาคร 0 0 0 1 0

ปีที่์มธุ์านั้ 0 0 0 1 0

ชื้ลบ์รี 0 0 0 0 0

ระยอีง 0 0 0 0 0

พระนัครศรีอีย์ธุ์ยา 0 0 1 0 0

รวม 4 3 3 4 1

หนั่วย : ร้อียละ

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

สัดูส่วนการกลับมาที่ำางานใหม่ 

นัครปีฐม 100 100 100 100 100

สม์ที่รสาคร 100

ปีที่์มธุ์านั้ 100

ชื้ลบ์รี

ระยอีง

พระนัครศรีอีย์ธุ์ยา 100

รวม 100 100 100 100 100
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การจ้างงานื้

ข�อม้ลัค่าจ�าง (เฉพื้าะเงินเด้อน) ปีั 2562-2564 

หนั่วย : บาที่/เด้อีนั

รายการ เพศ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จำาแนกต่ามเพัศ

ชื้าย 7,109,581 7,233,968 7,704,235

หญ่ิง 2,569,052 2,769,567 2,811,510

รวม 9,678,633 10,003,535 10,515,745

เฉล่�ย่/คุน 29,508 30,498 32,060

จำาแนกต่ามต่ำาแหน่ง

ผ่บ้ริหาร 
(ผ่้จัดการแผนักข่�นัไปี) 

ชื้าย 1,988,960 1,933,190 2,302,980

หญ่ิง 1,611,467 1,706,980 1,740,600

รวม 3,600,427 3,640,170 4,043,580

เฉล่�ย่/คุน 90,010 95,793 106,410

พนัักงานั ชื้าย 5,120,621 5,300,778 5,401,255

หญ่ิง 957,585 1,062,587 1,070,910

รวม 6,078,206 6,363,365 6,472,165

เฉล่�ย่/คุน 21,104 21,942 22,317

จำาแนกต่ามพัื�นที่่�ธุุรกิจ

นัครปีฐม ชื้าย 3,663,317 3,636,800 4,047,555

หญ่ิง 2,255,147 2,438,597 2,473,010

รวม 5,918,464 6,075,397 6,520,565

เฉล่�ย่/คุน 29,721 41,049 43,762

สม์ที่รสาคร ชื้าย 512,466 559,960 575,150

หญ่ิง 0 0 0

รวม 512,466 559,960 575,150

เฉล่�ย่/คุน 16,531 17,498 17,973

ปีที่์มธุ์านั้ ชื้าย 1,293,890 1,384,639 1,412,360

หญ่ิง 113,560 119,220 121,600

รวม 1,407,450 1,503,859 1,533,960

เฉล่�ย่/คุน 23,855 25,064 25,566
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หนั่วย : บาที่/เด้อีนั

รายการ เพศ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ชื้ลบ์รี ชื้าย 843,898 821,210 841,510

หญ่ิง 0 0 0

รวม 843,898 821,210 841,510

เฉล่�ย่/คุน 21,097 21,610 22,197

ระยอีง ชื้าย 415,480 447,428 460,900

หญ่ิง 0 0 0

รวม 415,480 447,428 460,900

เฉล่�ย่/คุน 18,885 19,453 20,039

พระนัครศรีอีย์ธุ์ยา ชื้าย 468,220 476,510 459,730

หญ่ิง 112,655 119,180 121,930

รวม 580,875 595,690 581,660

เฉล่�ย่/คุน 21,513 22,062 22,371

จํานวนชั�วโมงการฝึ่กอบรม 

หน่ัวย : ชื้ั�วโมง

รายการ เพศ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จำาแนกต่ามเพัศ

ชื้าย 5,262.50 3,712 3,768 2,636 2,544

หญิ่ง 1,710.50 1,007 730 541 729

รวม 6,973 4,719 4,498 3,177 3,273

จำาแนกต่ามต่ำาแหน่ง

ผ่บ้ริหาร 
(ผ่้จัดการแผนักข่�นัไปี) 

ชื้าย 1,588 925 495 309 157

หญิ่ง 928.50 432 252 193 221

รวม 2,516.50 1,357 747 502 378

พนัักงานั ชื้าย 3,102 2,378 2,456 1,985 2,387

หญิ่ง 1,354.50 984 1,295 690 508

รวม 4,456.50 3,362 3,751 2,675 2,895
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หน่ัวย : ชื้ั�วโมง

รายการ เพศ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จำาแนกต่ามหลักสูต่ร

หลักส่ติรจำาเปี็นัติ่อีวิชื้าชีื้พ ชื้าย 2,545 1,645 1,590 1,084.50 456

หญิ่ง 1,330 808 433 270.50 381

รวม 3,875 2,453 2,023 1,355 837

หลักส่ติรเสริมวิชื้าชื้ีพ (ไม่บังคับ) ชื้าย 395 410 386.5 102 75

หญิ่ง 45 52 26.5 33 39

รวม 440 462 413 135 114

หลักส่ติรความปีลอีดภัย ชื้าย 2,322.50 1,657 1,791.50 1,449.50 2,013

หญิ่ง 335.50 147 270.50 237.50 309

รวม 2,658 1,804 2,062 1,687 2,322

จำานวนชั�วโมงการฝึกอบรมเฉล่�ย่ 
(ชั�วโมง/คุน) 

- 22 15 14 10 10

ผู้้�เข�ารับการฝึ่กอบรม 

หนั่วย : คนั

รายการ เพศ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จำาแนกต่ามเพัศ

ชื้าย 198 198 220 174 226

หญิ่ง 56 49 43 45 48

รวม 254 247 263 219 274

จำาแนกต่ามต่ำาแหน่ง

ผ่บ้ริหาร 
(ผ่้จัดการแผนักข่�นัไปี)

ชื้าย 28 23 14 15 17

หญิ่ง 19 12 10 12 19

รวม 47 35 24 27 36

พนัักงานั ชื้าย 180 187 195 154 201

หญิ่ง 27 25 44 38 37

รวม 207 212 239 192 238
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หลัักส้ตรการฝึ่กอบรม 

หนั่วย : หลักส่ติร

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จำาแนกต่ามหลักสูต่ร

หลักส่ติรจำาเปี็นัติ่อีวิชื้าชีื้พ 126 97 81 51 55

หลักส่ติรเสริมวิชื้าชื้ีพ (ไม่บังคับ) 3 1 10 9 8

หลักส่ติรความปีลอีดภัย 6 12 20 11 7

รวม 135 110 111 71 70

จำาแนกต่ามหน่วย่งานที่่�จัดูอบรม

การฝ่ึกอีบรมภายในั 27 34 35 25 15

การฝ่ึกอีบรมภายนัอีก 108 76 76 46 55

รวม 135 110 111 71 70

ค่าใช�จ่ายการฝึ่กอบรม 

หนั่วย : บาที่

รายการ เพศ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จำาแนกต่ามเพัศ

ชื้าย 1,855,592 813,992 478,050 155,965 224,800

หญิ่ง 463,899 218,498 119,513 38,991 56,200

รวม 2,319,491 1,032,490 597,563 194,956 281,000

หนั่วย : คนั

รายการ เพศ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จำาแนกต่ามหลักสูต่ร

หลักส่ติรจำาเปี็นัติ่อีวิชื้าชีื้พ ชื้าย 102 98 92 48 50

หญิ่ง 29 30 25 21 22

รวม 131 128 117 69 72

หลักส่ติรเสริมวิชื้าชื้ีพ 
(ไม่บังคับ)

ชื้าย 15 12 7 8 11

หญิ่ง 10 5 2 4 11

รวม 25 17 9 12 22

หลักส่ติรความปีลอีดภัย ชื้าย 81 88 121 118 165

หญิ่ง 17 14 16 20 15

รวม 98 102 137 138 180
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หนั่วย : บาที่

รายการ เพศ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จำาแนกต่ามต่ำาแหน่ง

ผ่บ้ริหาร 
(ผ่้จัดการแผนักข่�นัไปี) 

ชื้าย 1,320,844 516,760 208,855 95,996 2,500

หญิ่ง 330,211 129,191 139,238 24,000 13,500

รวม 1,651,055 645,951 348,093 119,996 16,000

พนัักงานั ชื้าย 601,592 401,885 224,523 67,464 238,550

หญิ่ง 66,844 44,546 24,947 7,496 26,450

รวม 668,436 446,431 249,470 74,960 265,000

คุ่าใช้จ่าย่เฉล่�ย่ (บาที่/คุน) - 7,203 3,403 1,844 594 856

การสํารวจความพึื้งพื้อใจของพื้นักงาน

หนั่วย : ร้อียละ

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ผลการสำารวจความพง่พอีใจขอีงพนักังานั 75 78 72

ผลิการดำาเนิื้นื้งานื้ด้านื้สิี�งแวดล้ิอม

ม้ลัค่าการด้แลัด�านสิ�งแวดลั�อม

หนั่วย : บาที่

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

การด่แลสิ�งแวดล้อีม 1,161,395 1,741,155.00 12,753,618.20 2,203,870.00 80,240 

การใช�ทรัพื้ยากรนํ�า

หน่ัวย : ล้านัล่กบาศก์เมติร

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

การใช้นำ�าจากแหล่งนำ�าธุรรมชาต่ิ

แม่นัำ�าท่ี่าจีนั 
(โรงผลิตินัำ�าปีระปีาบางเลนั 
และโรงผลิตินัำ�าปีระปีากระที่์่มแบนั)

155.64 165.79 166.02 179.75 158.34

แม่นัำ�าเจ้าพระยา 
(โรงผลิตินัำ�าปีระปีาปีที่์มธุ์านั้)

147.96 159.77 161.48 161.00 146.95

รวม 303.6 325.56 327.50 340.75 305.29

การนำานำ�ากลับมาใช้ใหม่

โรงผลิตินัำ�าปีระปีาบางเลนั 
และโรงผลิตินัำ�าปีระปีากระที่์่มแบนั

2.32 1.82 1.78 3.68 3.64

โรงผลิตินัำ�าปีระปีาปีที่์มธุ์านั้ 8.14 3.33 4.76 3.69 4.50

รวม 10.46 5.15 6.54 7.37 8.14
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การใช�พื้ลัังงานไฟื้ฟ้ื้า

หน่ัวย : กิกะวัติติ์ชื้ั�วโมง

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปริมาณการใช้พัลังงานไฟฟ้า

โรงผลิตินัำ�าปีระปีาบางเลนั 
และโรงผลิตินัำ�าปีระปีากระที่์่มแบนั

97.19 100.39 101.21 112.62 102.24

โรงผลิตินัำ�าปีระปีาปีที่์มธุ์านั้ 66.23 69.61 71.46 70.28 61.42

รวม 163.42 170.00 172.67 182.90 163.66

หนั่วย : กิกะวัติติ์ชื้ั�วโมงติ่อีล่กบาศก์เมติร

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

อัต่ราการใช้พัลังงานไฟฟ้าต่่อหน่วย่ผิลิต่ภัณฑ์์

โรงผลิตินัำ�าปีระปีาบางเลนั 
และโรงผลิตินัำ�าปีระปีากระที่์่มแบนั

0.666 0.632 0.611 0.679 0.667

โรงผลิตินัำ�าปีระปีาปีที่์มธุ์านั้ 0.488 0.477 0.480 0.459 0.445

เฉล่�ย่ 0.577 0.555 0.546 0.569 0.556

การปัล่ัอยก๊าซิเร่อนกระจก

หน่ัวย : ติันัคาร์บอีนัไดอีอีกไซด์เที่ียบเที่่า

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปริมาณการปล่อย่ก๊าซ่เรือนกระจก

โรงผลิตินัำ�าปีระปีาบางเลนั 
และโรงผลิตินัำ�าปีระปีากระที่์่มแบนั

61,837 63,795 63,260 67,887 58,691

โรงผลิตินัำ�าปีระปีาปีที่์มธุ์านั้ 42,112 44,231 44,663 44,026 36,747

รวม 103,949 108,026 107,923 111,913 95,438

หนั่วย : กิโลกรัมคาร์บอีนัไดอีอีกไซด์เที่ียบเท่ี่า/ล่กบาศก์เมติร

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

อัต่ราการปล่อย่ก๊าซ่เรือนกระจกต่่อหน่วย่ผิลิต่ภัณฑ์์

โรงผลิตินัำ�าปีระปีาบางเลนั 
และโรงผลิตินัำ�าปีระปีากระที่์่มแบนั

0.424 0.403 0.381 0.409 0.383

โรงผลิตินัำ�าปีระปีาปีที่์มธุ์านั้ 0.310 0.303 0.300 0.288 0.266

เฉล่�ย่ 0.367 0.353 0.341 0.349 0.325
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รางวััลแห่่งควัามภาคภูมิใจ

ได้้รัับโล่่ “หุ้้้นยัั่�งยั่ืน” หุ้รัือ Thailand Sustainability                
Investment (THSI) ปรัะจำำ�ปี 2564 จำ�กตล่�ด้หุ้ลั่กทรััพยั่์
แหุ้่งปรัะเทศไทยั่ ต่อเน่�องเป็นปีท่� 6 สะท้อนใหุ้้เห็ุ้นถึึง          
ก�รัด้ำ�เนินธุ้รักิจำท่�ใหุ้้คว�มสำ�คัญต่อก�รัพัฒน�อย่ั่�งยั่ั�งยั่ืน 

ได้้รัับก�รัจำัด้อันด้ับคว�มน่�เชื่ื�อถึือท�งก�รัเงินในส่วนของ
เครัดิ้ตองค์กรัแล่ะตรั�ส�รัหุ้น้�ในปี 2564 ในรัะด้บั “AA-” ด้ว้ยั่
แนวโนม้อนัด้บัเครัด้ติ “Stable” หุ้รืัอ “คงท่�” จำ�กบรัษิัทั ทรัสิ
เรัทติ�ง จำำ�กัด้ 

ได้้รับัปรัะก�ศเกย่ั่รัตคิณ้ กจิำกรัรัมก�รัรัณรังค์ล่ด้สถึติิอบ้ตัเิหุ้ต้
จำ�กก�รัทำ�ง�นใหุ้้เป็นศูนยั่์ (Zero Accident Campaign)        
ต่อเน่�องเป็นปีท่� 4 จำ�กสถึ�บันส่งเสรัิมคว�มปล่อด้ภััยั่       
อ�ช่ื่วอน�มยัั่แล่ะสภั�พแวด้ล้่อมในก�รัทำ�ง�น (องค์ก�รัมหุ้�ชื่น) 

ได้้รัับรั�งวัล่เก่ยั่รัติค้ณ “Sustainability Disclosure Award” 
ปรัะจำำ�ปี 2564 ต่อเน่�องเป็นปีท่� 3 จำ�กสถึ�บันไทยั่พัฒน์  
จำ�กก�รัปรัะเมนิขอ้มลู่ก�รัด้ำ�เนินง�นผ่่�นรั�ยั่ง�นก�รัพฒัน�
อย่ั่�งยั่ั�งยั่ืนของบรัิษััทฯท่�นำ�เสนอข้อมูล่ด้้�นคว�มยั่ั�งยั่ืนได้้
ครับถ้ึวนสมบูรัณ์แล่ะม่คว�มน่�เชืื่�อถึือ ต�มกรัอบก�รั
รั�ยั่ง�น Global Reporting Initiative (GRI)

ได้ร้ับัก�รัปรัะเมินก�รักำ�กับดู้แล่กิจำก�รับริัษัทัจำด้ทะเบ่ยั่นไทยั่
“Corporate Governance Report of Thai Listed            
Companies 2021” จำ�กสม�คมส่งเสริัมสถึ�บันกรัรัมก�รั
บรัิษััทไทยั่ในรัะด้ับ “ด้่เล่ิศ” 

ได้้รัับก�รัรัับรัองอต้ส�หุ้กรัรัมส่เข่ยั่วรัะด้ับท่� 3 รัะบบส่เข่ยั่ว 
(Green System) ปี 2564-2567 ก�รับรัิหุ้�รัจัำด้ก�รั             
สิ�งแวด้ล่้อมอยั่่�งเป็นรัะบบ ม่ก�รัติด้ต�มปรัะเมินผ่ล่แล่ะ
ทบทวนเพื�อก�รัพฒัน�อย่ั่�งต่อเน่�องจำ�กกรัะทรัวงอต้ส�หุ้กรัรัม
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Disclosure Description
Page

Detail/
OmissionSustainability

 Report
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 71-82,114-127 116

102-9 Supply chain 56-62 31-33,49-52

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

Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker 6-7 5

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 20-24,44-48 44-45

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

Governance
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 17

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental,  and social topics 18-19

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 24-29 53-55

102-30 Effectiveness of risk management processes 47-48,25 44-45

102-31 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 85,98-99

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

GRI Standard Content Index
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Disclosure Description
Page

Detail/
OmissionSustainability

 Report
Form 56-1 
One Report

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

Reporting Practice
102-45 Entities included in the consolidated financial statements 8 154

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 8 154

102-53 Contact point for questions regarding the report 8

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 8

102-55 GRI content index 130-135

102-56 External assurance 8

Economic
GRI 201: Economic Performance 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 14-15 56-57

103-2 The management approach and its components 35-39 56-57

103-3 Evaluation of the management approach 112-114 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 72,123-127

202-1 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage 123

202-2 Proportion of senior management hired from the local community -

GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 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 41 142

205-1 Operations assessed for risks related to corruption 41,44 142

205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures 44 142

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 44 144
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Disclosure Description
Page

Detail/
OmissionSustainability

 Report
Form 56-1 
One Report

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 57,59,65-66

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 -

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 108

103-3 Evaluation of the management approach 108-109

302-1 Energy consumption within the organization 108

302-2 Energy consumption outside of the organization -

302-3 Energy intensity 109,128

302-4 Reduction of energy consumption 108

302-5 Reductions in energy requirements of products and services 109

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 100

103-3 Evaluation of the management approach 101,126-127

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

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 106

103-2 The management approach and its components 106

103-3 Evaluation of the management approach 106-107

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions -
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Disclosure Description
Page

Detail/
OmissionSustainability

 Report
Form 56-1 
One Report

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 106-107

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

305-4 GHG emissions intensity 107,128

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

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 82,123-127

401-1 New employee hires and employee turnover 116-118,
120-122

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

77-78

401-3 Parental leave 122

GRI 402: Labor/Management Relations 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 71

103-2 The management approach and its components 75-76

103-3 Evaluation of the management approach 76

402-1 Minimum notice periods regarding operational changes -

GRI 403: Occupational Health and Safety 2018

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 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 85

403-4 Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety 85

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
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Disclosure Description
Page

Detail/
OmissionSustainability

 Report
Form 56-1 
One Report

403-8 Workers covered by an occupational health and safety management system 83-85

403-9 Work-related injuries 89

403-10 Work-related ill health 89

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 71 77-78

103-2 The management approach and its components 71-72 77-78

103-3 Evaluation of the management approach 72 77-78

405-1 Diversity of governance bodies and employees 17,36,72, 
114-122

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to men 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 - Not a material 
topic

103-2 The management approach and its components -

103-3 Evaluation of the management approach -

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

GRI 412: Human Rights Assessment 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 72 82

103-2 The management approach and its components 73-75 82-83

103-3 Evaluation of the management approach 72 82-83
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Disclosure Description
Page

Detail/
OmissionSustainability

 Report
Form 56-1 
One Report

412-1 Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments 73-75

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

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 27,96

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

95 46,51-52,82

413-2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities 47

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 58

414-1 New suppliers that were screened using social criteria 58,62

414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken 58

GRI 415: Public Policy 2016

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

103-2 The management approach and its components -

103-3 Evaluation of the management approach -

415-1 Political contributions -

GRI 416: Customer Health and Safety 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 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 35 46-49

103-2 The management approach and its components 35-36 46-49

103-3 Evaluation of the management approach 44 46-49

419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area 44
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แบบสํารวจความคิดเห็นของผูอาน

1. ทานเปนผูมีสวนไดสวนเสียกลุมใด

 พนักงาน  ชุมชน  ลูกค�า  ภาครัฐ

 คู�ค�า ผู�รับเหมา  สถาบันการเงิน ผู�ร�วมลงทุน

 ผู�ถือหุ�น  นักลงทุน  องค�กรอิสระ  อื่นๆ (โปรดระบุ…………..)

2. ทานไดรับรายงานการพัฒนาอยางย่ังยืนของ TTW จากแหลงใด

 การประชุมสามัญผู�ถือหุ�น   เว็บไซต�บริษัทฯ   

 พนักงานบริษัทฯ   งานสัมมนา

 อื่นๆ (โปรดระบุ…………………………………………………………………………………………………………………..)

3. วัตถุประสงคในการอานรายงาน

 เพื่อเป�นข�อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน เพื่อทําความเข�าใจธุรกิจของบริษัทฯ       

 เพื่อการวิจัยและศึกษา

 อื่นๆ (โปรดระบุ………………………………………………………………………………………………………………)

4. ทานสนใจประเด็นความย่ังยืนของ TTW ประเด็นใด

เศรษฐกิจ   

 การกํากับดูแลกิจการที่ดี  การบริหารความเสี่ยงและความต�อเน��องทางธุรกิจ  

 การบริหารจัดการภาวะวิกฤตจากสถานการณ� COVID-19 การบริหารจัดการห�วงโซ�อุปทาน   

 ความรับผิดชอบต�อสินค�าและบริการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี   

สิ�งแวดล�อม  

 กระบวนการผลิตสินค�าและบริการที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม การบริหารจัดการนํ้า

 การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช� การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอนุรักษ�พลังงาน

 ความหลากหลายทางชีวภาพ  ความร�วมมือดูแลสิ�งแวดล�อมระหว�างองค�กร

 การปฏิบัติตามกฎหมายด�านสิ�งแวดล�อม    

พนักงานและสังคม

  การดูแลพนักงานและพัฒนาบุคลากร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 การดูแลสังคมและชุมชน 

5. ทานคิดวาประเด็นความย่ังยืนท่ีสงผลตอการดําเนินงานของ TTW ไดรับการระบุในรายงานครบถวนหร�อไม 

 ครบถ�วน   ไม�ครบถ�วน

หากท�านคิดว�ายังไม�ครบถ�วน กรุณาระบุประเด็นที่ท�านคิดว�าควรเพิ�มเติมในรายงาน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. ความพึงพอใจตอรูปแบบรายงานการพัฒนาอยางย่ังยืน ป 2564

6.1  ความสมบูรณ�ของเน�้อหา   มาก  ปานกลาง  น�อย   ไม�พอใจ

6.2  การกําหนดประเด็นของรายงาน  มาก  ปานกลาง  น�อย   ไม�พอใจ

6.3  เน�้อหาน�าสนใจ   มาก  ปานกลาง  น�อย   ไม�พอใจ

6.4  การใช�ภาษาเข�าใจง�าย   มาก  ปานกลาง  น�อย   ไม�พอใจ

6.5  การออกแบบรูปเล�ม   มาก  ปานกลาง  น�อย   ไม�พอใจ

6.6  ความพึงพอใจต�อรายงานโดยรวม  มาก  ปานกลาง  น�อย   ไม�พอใจ

7. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือนําไปพัฒนารายงานในปถัดไป

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือของทาน 

ความคิดเห็นของทานเปนประโยชนอยางย่ิงในการพัฒนารายงานใหดีย่ิงข�้นตอไป

แบบสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับรายงานการพัฒนาอยางย่ังยืน ป 2564
บร�ษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) (TTW) 
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แบบสํารวจความคิดเห็นของผูอาน

1. ทานเปนผูมีสวนไดสวนเสียกลุมใด

 พนักงาน  ชุมชน  ลูกค�า  ภาครัฐ

 คู�ค�า ผู�รับเหมา  สถาบันการเงิน ผู�ร�วมลงทุน

 ผู�ถือหุ�น  นักลงทุน  องค�กรอิสระ  อื่นๆ (โปรดระบุ…………..)

2. ทานไดรับรายงานการพัฒนาอยางย่ังยืนของ TTW จากแหลงใด

 การประชุมสามัญผู�ถือหุ�น   เว็บไซต�บริษัทฯ   

 พนักงานบริษัทฯ   งานสัมมนา

 อื่นๆ (โปรดระบุ…………………………………………………………………………………………………………………..)

3. วัตถุประสงคในการอานรายงาน

 เพื่อเป�นข�อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน เพื่อทําความเข�าใจธุรกิจของบริษัทฯ       

 เพื่อการวิจัยและศึกษา

 อื่นๆ (โปรดระบุ………………………………………………………………………………………………………………)

4. ทานสนใจประเด็นความย่ังยืนของ TTW ประเด็นใด

เศรษฐกิจ   

 การกํากับดูแลกิจการที่ดี  การบริหารความเสี่ยงและความต�อเน��องทางธุรกิจ  

 การบริหารจัดการภาวะวิกฤตจากสถานการณ� COVID-19 การบริหารจัดการห�วงโซ�อุปทาน   

 ความรับผิดชอบต�อสินค�าและบริการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี   

สิ�งแวดล�อม  

 กระบวนการผลิตสินค�าและบริการที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม การบริหารจัดการนํ้า

 การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช� การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอนุรักษ�พลังงาน

 ความหลากหลายทางชีวภาพ  ความร�วมมือดูแลสิ�งแวดล�อมระหว�างองค�กร

 การปฏิบัติตามกฎหมายด�านสิ�งแวดล�อม    

พนักงานและสังคม

  การดูแลพนักงานและพัฒนาบุคลากร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 การดูแลสังคมและชุมชน 

5. ทานคิดวาประเด็นความย่ังยืนท่ีสงผลตอการดําเนินงานของ TTW ไดรับการระบุในรายงานครบถวนหร�อไม 

 ครบถ�วน   ไม�ครบถ�วน

หากท�านคิดว�ายังไม�ครบถ�วน กรุณาระบุประเด็นที่ท�านคิดว�าควรเพิ�มเติมในรายงาน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. ความพึงพอใจตอรูปแบบรายงานการพัฒนาอยางย่ังยืน ป 2564

6.1  ความสมบูรณ�ของเน�้อหา   มาก  ปานกลาง  น�อย   ไม�พอใจ

6.2  การกําหนดประเด็นของรายงาน  มาก  ปานกลาง  น�อย   ไม�พอใจ

6.3  เน�้อหาน�าสนใจ   มาก  ปานกลาง  น�อย   ไม�พอใจ

6.4  การใช�ภาษาเข�าใจง�าย   มาก  ปานกลาง  น�อย   ไม�พอใจ

6.5  การออกแบบรูปเล�ม   มาก  ปานกลาง  น�อย   ไม�พอใจ

6.6  ความพึงพอใจต�อรายงานโดยรวม  มาก  ปานกลาง  น�อย   ไม�พอใจ

7. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือนําไปพัฒนารายงานในปถัดไป

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือของทาน 

ความคิดเห็นของทานเปนประโยชนอยางย่ิงในการพัฒนารายงานใหดีย่ิงข�้นตอไป

แบบสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับรายงานการพัฒนาอยางย่ังยืน ป 2564
บร�ษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) (TTW) 

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

โทรศัพท : (+66) 2019 9490-3  โทรสาร : (+66) 2420 6064

บร�ษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

ทุกยางกาว

ในการดำเนินธุรกิจของ TTW

อยูบนเสนทางของการมีจ�ตสำนึกรวมกัน

พรอมตระหนักถึงความรับผิดชอบ

ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดลอม

เพื่อการเติบโตรวมกัน

อยางยั่งยืน

https://www.ttwplc.com/th/download/sd-reportTTW PLC CHANNEL




