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TTW มุ่่�งมุ่่�นในการขั่บเคลื่่�อน 
องค์กรตามุ่วิิส่ัยทั่ศน์  

“เป็็นบริิษััทชัั้�นนำ�ของป็ริะเทศ 
ในก�ริดำำ�เนินธุุริกิจเก่�ยวกับนำ��  

พลัังง�น แลัะสิิ่�งแวดำลั้อม”  
อย�างเป็็นรูป็ธรรมุ่ผ่�านการสัร้างควิามุ่ย่�งย่น

แลื่ะดููแลื่ผู่้มุ่ีสั�วินไดู้สั�วินเสัียอย�างสัมุ่ดู่ลื่

สิ่�ริจ�กกริริมก�ริผู้จัดำก�ริ
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วลััยณััฐ ตรีีวิศวเวทย์
กรรมการผู้้�จััดการ

TTW ม่�งมั�นในการขัับเคลื่่�อนองค์กรตามวิิสััยทััศน์ “เป็็นบริษััทัชั้ั�นนำขัองป็ระเทัศในการดำเนนิธุร่กิจัเก่�ยวิกับน�ำ พลื่ังงาน 
แลื่ะสัิ�งแวิดลื่�อม” อย�างเป็็นร้ป็ธุรรมผู้�านการสัร�างควิามยั�งย่นแลื่ะด้แลื่ผู้้�ม่สั�วินได�สั�วินเสั่ยอย�างสัมด่ลื่ ทั่�ผู้�านมา TTW 
ตระหนักแลื่ะให�ควิามสัำคัญต�อการดำเนินธุ่รกิจัทั่�คำนึงถึึงควิามยั�งย่นครอบคลื่่มป็ระเด็นด�านสัิ�งแวิดลื่�อม สัังคม 
แลื่ะบรรษััทัภิิบาลื่ (Environmental, Social, and Governance : ESG) โดยม่คณะกรรมการบริหารควิามเส่ั�ยงแลื่ะ 
บรรษััทัภิิบาลื่ทัำหน�าท่ั�กำกับด้แลื่งานด�านควิามยั�งย่น (Sustainability) ให�บรรลื่่เป็้าหมายท่ั�ตั�งไวิ� 

สั่บเน่�องจัากการป็ระชั้่มรัฐภิาค่กรอบอน่สััญญาสัหป็ระชั้าชั้าติวิ�าด�วิยการเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งสัภิาพภ้ิมิอากาศ ครั�งท่ั� 26 
(COP 26) เม่�อวัินทั่� 13 พฤศจิักายน 2564 โดยม่วัิตถ่ึป็ระสังค์เพ่�อสัร�างควิามรับผู้ิดชั้อบร�วิมกันต�อภัิยค่กคามจัากการ
เป็ลื่่�ยนแป็ลื่งสัภิาพภ้ิมิอากาศ (Climate Change) ในระดับสัากลื่ โดยม่�งหวิังทั่�จัะควิบค่มการเพิ�มขึั�นขัองอ่ณหภ้ิมิ
เฉลื่่�ยขัองโลื่กให�ต�ำกวิ�า 2 องศาเซลื่เซ่ยสั แลื่ะไม�ให�เกิน 1.5 องศาเซลื่เซ่ยสั รวิมถึึงแผู้นนโยบายขัองป็ระเทัศไทัย  
ทั่�ม่�งเน�นการดำเนินงานด�านการเป็ลื่่�ยนแป็ลื่งสัภิาพภ้ิมิอากาศขัองป็ระเทัศไทัย นำไป็สั้�การสัร�างกลื่ไกแลื่ะเคร่�องม่อ 
ในการรับม่อแลื่ะแก�ไขัป็ัญหาอย�างม่ป็ระสิัทัธุิภิาพ 

ในป็ี 2565 ทัั�วิโลื่กยังต�องเผู้ชั้ิญกับสัถึานการณ์การเป็ลื่่�ยนแป็ลื่งสัภิาพภ้ิมิอากาศทั่�นานาป็ระเทัศต�างยกระดับแลื่ะ
ให�ควิามสัำคัญในการแก�ไขัป็ัญหาอย�างจัริงจััง TTW ในฐานะบริษััทัชัั้�นนำขัองป็ระเทัศในการดำเนินธุ่รกิจัเก่�ยวิกับ 
น�ำป็ระป็าท่ั�ม่�งเน�นกระบวินการผู้ลิื่ตทั่�เป็็นมิตรต�อสิั�งแวิดลื่�อมมาอย�างต�อเน่�อง TTW ได�ทัำการป็ระเมินการป็ลื่�อย
ก๊าซเร่อนกระจักจัากกระบวินการทัางธุ่รกิจั เพ่�อขัอรับรองคาร์บอนฟุ่ตพริ�นทั์ขัององค์กร (Carbon Footprint for 
Organization : CFO) ต�อองค์การบริหารจััดการก๊าซเร่อนกระจัก หร่อ อบก. เพ่�อเป็็นแนวิทัางในการกำหนด 
เป็้าหมายการลื่ดป็ริมาณแลื่ะ บริหารจััดการการป็ลื่�อยก๊าซเร่อนกระจักจัากกระบวินการทัางธุ่รกิจัอย�างม่ป็ระสัิทัธิุภิาพ 
ขัณะเด่ยวิกันก็สั�งเสัริมให�พนักงานร�วิมสัร�างสัรรค์นวิัตกรรมในกระบวินการทัำงานผู้�านกิจักรรมไคเซ็น (Kaizen)  
ม่�งเน�นการป็รับป็ร่งกระบวินการทัำงานให�ม่ป็ระสัิทัธิุภิาพ รวิมถึึงการนำเทัคโนโลื่ย่ดิจิัทััลื่มาป็รับใชั้� แลื่ะพัฒนาทัักษัะ
พนักงานอย�างต�อเน่�อง เพ่�อรองรับการขัยายธุ่รกิจัในอนาคต 
 
ในนามขัอง บริษััทั ท่ัท่ัดับบลิื่วิ จัำกัด (มหาชั้น) ขัอขัอบค่ณผู้้�ม่สั�วินได�สั�วินเสั่ยท่ักภิาคสั�วินท่ั�ได�ให�ควิามไวิ�วิางใจั แลื่ะ
ควิามเชั้่�อมั�น รวิมถึึงสันับสัน่นการดำเนินงานขัองบริษััทัฯ เสัมอมา บริษััทัฯ ยังคงม่�งมั�นสัร�างควิามเติบโตอย�าง 
ต�อเน่�องให�กับธุร่กิจั โดยมก่ารกำกบัด้แลื่กจิัการทั่�ดเ่พ่�อม่�งสั้�ควิามเป็น็องคก์รยั�งย่น ด�วิยการดำเนนิธุร่กจิัให�บรรลื่วิ่ิสััยทััศน์ 
แลื่ะพันธุกิจับนพ่�นฐานขัองควิามพึงพอใจัแลื่ะผู้ลื่ป็ระโยชั้น์สั้งสั่ดขัองผู้้�ม่สั�วินได�สั�วินเสั่ยตามค่ณค�าองค์กร  
(Corporate Value)
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บริษััทัฯ ได�จััดทํัารายงานการพัฒนาอย�างยั�งย่นต�อเน่�องเป็็นป็ีทั่� 11 เริ�มดําเนินการเม่�อป็ี 2555 ซึ�งได�แยกเลื่�มมาจัาก 
รายงานป็ระจัําป็ี โดยอ�างอิงตามมาตรฐานสัากลื่ขัอง Global Reporting Initiative (GRI-G3) ป็ี 2557 ป็รับป็ร่งรายงาน 
ตามฉบับ GRI-G3.1 ป็ี 2559 - 2560 ได�พัฒนาการจััดทํัารายงานตามฉบับ GRI-G4 ป็ี 2561 ได�จััดทัํารายงานตามมาตรฐาน  
GRI Standard ในระดับตัวิชั้่�วิัดหลื่ัก (Core Option) แลื่ะในป็ี 2565 จััดทํัารายงานตามมาตรฐาน GRI Standard 2021

เน่�อหาในรายงาน
เน่�อหาในรายงานฉบับน่�ครอบคลื่่มป็ระเด็นทั่�สัําคัญแลื่ะป็ระเด็นด�านควิามยั�งย่นอ่�นๆ รวิม 24 ป็ระเด็น ซึ�งม่ควิามแตกต�าง
อย�างม่นัยสัําคัญ 8 ป็ระเด็น เม่�อเป็ร่ยบเทั่ยบกับรายงานฉบับก�อนหน�า สั�วินใหญ�เพิ�มเติมป็ระเด็นเก่�ยวิกับการชั้�วิยเหลื่่อด�าน
สัังคมแลื่ะสัิทัธุิมน่ษัยชั้น

นอกจัากน่� บริษััทัฯ ได�แสัดงควิามม่�งมั�นในการกําหนดเป็้าหมายแลื่ะแสัดงผู้ลื่การดําเนินงานทั่�สันับสัน่นเป็้าหมายการพัฒนา

ทั่�ยั�งย่นขัองสัหป็ระชั้าชั้าติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ในรายงานฉบับน่�ด�วิย

ขัอบเขัตขัองรายงาน
ขัอบเขัตเน่�อหาในรายงานฉบับน่�ครอบคลื่่มการดําเนินงานตั�งแต�วัินท่ั� 1 มกราคม - 31 ธุันวิาคม 2565 เพ่�อรายงานผู้ลื่การ 
ดําเนินงานขัององค์กรครอบคลื่่มการดําเนินงานด�านควิามยั�งย่นขัององค์กรทัั�ง 4 มิติ ได�แก� มิติเศรษัฐกิจั สัังคม สัิทัธุิมน่ษัยชั้น 
แลื่ะสัิ�งแวิดลื่�อม โดยนําผู้ลื่การดําเนินงานดังกลื่�าวิมาเชั้่�อมโยงกับเป็้าหมายการพัฒนาทั่�ยั�งย่น (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ขัององค์การสัหป็ระชั้าชั้าติ (UN) ครอบคล่ื่มการดําเนินธุ่รกิจัผู้ลื่ิตแลื่ะจั�ายน�ำป็ระป็าทัั�ง 5 พ่�นทั่� ได�แก�  
พ่�นทั่�นครป็ฐม-สัม่ทัรสัาคร, ป็ท่ัมธุาน่-รังสัิต นิคมอ่ตสัาหกรรมบางป็ะอิน จัังหวัิดพระนครศร่อย่ธุยา นิคมอ่ตสัาหกรรม 

อมตะซิต่�ชั้ลื่บ่ร่ จัังหวัิดชั้ลื่บ่ร่ แลื่ะ นิคมอ่ตสัาหกรรมอมตะซิต่�ระยอง จัังหวัิดระยอง

การร่บรองรายงาน 
รายงานฉบับน่� ได�รับการรับรองรายงานโดยคณะกรรมการพัฒนาควิามยั�งย่นขัองบริษััทัฯ รวิมทัั�งได�รับการพิจัารณาให�ได�รับ

รางวิัลื่เก่ยรติค่ณ Sustainability Disclosure Award ป็ี 2565 ต�อเน่�องเป็็นป็ีท่ั� 4 จัากสัถึาบันไทัยพัฒน์ 

ช่�องทัางการติดูต�อ
ฝ่่ายลื่้กค�าสััมพันธุ์ บริษััทั ทั่ท่ัดับบลื่ิวิ จัํากัด (มหาชั้น) 30/130 หม้�ท่ั� 12 ถึนนพ่ทัธุมณฑลื่สัาย 5 ตําบลื่ไร�ขิัง อําเภิอสัามพราน 
จัังหวัิดนครป็ฐม 73210 โทัรศัพทั์ (+66) 2019 9490-3 โทัรสัาร (+66) 2420 6064 จัดหมายอิเลื่็กทัรอนิกสั์ SD@ttwplc.com

เก่�ยวกับริ�ยง�นฉบับน่� 

1. ผู้ลื่ป็ระกอบการทั่�ด่
2. การกํากับด้แลื่กิจัการท่ั�ด่ 
3. การบริหารควิามเส่ั�ยงแลื่ะควิามต�อเน่�องทัางธุ่รกิจั
4. การบรหิารจััดการภิาวิะวิกิฤตจัากสัถึานการณ ์COVID-19 
5. การบริหารจััดการห�วิงโซ�อ่ป็ทัาน 
6. ควิามรับผู้ิดชั้อบต�อสัินค�าแลื่ะบริการ 
7. นวัิตกรรมแลื่ะเทัคโนโลื่ย่ 
8. การด้แลื่พนักงาน แลื่ะพัฒนาบ่คลื่ากร 
9. อาชั้่วิอนามัยแลื่ะควิามป็ลื่อดภิัย
10. การด้แลื่สัังคมแลื่ะชั้่มชั้น
11. การให�ควิามชั้�วิยเหลื่่อแลื่ะการบริจัาคเพ่�อสัังคม
12. บทับาทัแลื่ะควิามรับผู้ิดชั้อบขัองคณะกรรมการแลื่ะ 

ผู้้�บริหารด�านสัิทัธุิมน่ษัยชั้น 

13. การจั�างงานแลื่ะการเคารพด�านสิัทัธุิมน่ษัยชั้น
14. การป็ระเมินควิามเสั่�ยงด�านสิัทัธุิมน่ษัยชั้น 
15. การบริหารจััดการขั�อร�องเร่ยนแลื่ะการเย่ยวิยาด�าน 

สัิทัธุิมน่ษัยชั้น
16. ควิามร�วิมม่อกับค้�ค�าด�านสิัทัธุิมน่ษัยชั้น
17. การสั่�อสัารแลื่ะอบรมด�านสิัทัธุิมน่ษัยชั้น
18. กระบวินการผู้ลิื่ตสัินค�าแลื่ะบริการทั่�เป็็นมิตรต�อสัิ�งแวิดลื่�อม 
19. การบริหารจััดการน�ำ 
20. การจััดการขัองเส่ัยแลื่ะวิัสัด่เหลื่่อใชั้� 
21. การเป็ลื่่�ยนแป็ลื่งสัภิาพภ้ิมิอากาศแลื่ะอน่รักษั์พลัื่งงาน 
22. ควิามหลื่ากหลื่ายทัางชั้่วิภิาพ 
23. ควิามร�วิมม่อด้แลื่สัิ�งแวิดลื่�อมระหวิ�างองค์กร 
24. การป็ฏิิบัติตามกฎหมายด�านสิั�งแวิดลื่�อม
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TTW ดําเนินธุ่รกิจัด�านสัาธุารณ้ป็โภิคตลื่อดห�วิงโซ�ธุ่รกิจั โดยการดําเนินธุ่รกิจัผู้ลิื่ตน�ำป็ระป็า ธุ่รกิจับําร่งรักษัาระบบผู้ลิื่ต 
น�ำป็ระป็า ธุ่รกิจับริหารจััดการน�ำป็ระป็าแลื่ะน�ำเสั่ยในนิคมอ่ตสัาหกรรม รวิมถึึงธุ่รกิจัอ่�นๆ โดยม่ควิามม่�งมั�นทั่�จัะ “เป็็นบริษััทั
ชั้ั�นนําขัองป็ระเทัศในการดําเนินธุ่รกิจัเก่�ยวิกับน�ำ พลัื่งงาน แลื่ะสิั�งแวิดลื่�อม” ตามวิิสััยทััศน์ขัององค์กร TTW ให�ควิามสัําคัญ
กับการบริหารจััดการด�วิยเทัคโนโลื่ย่การผู้ลิื่ตทั่�ทัันสัมัยได�มาตรฐานสัากลื่ ป็ลื่อดภิัย ม่ค่ณภิาพ สัามารถึตรวิจัสัอบย�อนกลื่ับ
ได�ตลื่อดห�วิงโซ�ธุ่รกิจัอย�างเป็็นระบบ ใสั�ใจัสัิ�งแวิดลื่�อม แลื่ะเป็็นมิตรกับชั้่มชั้น รวิมทัั�งร�วิมพัฒนาค้�ค�าทัางธุ่รกิจัให�เติบโตไป็

ด�วิยกันอย�างยั�งย่น

ธ่รกิจผ่ลื่ิตนำ�าป็ระป็า
ผู้ลื่ิตแลื่ะจัําหน�ายน�ำป็ระป็า ดําเนินธุ่รกิจัโดย บริษััทั ท่ัท่ัดับบลื่ิวิ จัํากัด (มหาชั้น) (TTW) แลื่ะ บริษััทั ป็ระป็าป็ท่ัมธุาน่ จัํากัด (PTW) 

ธ่รกิจบำาร่งร่กษาระบบผ่ลิื่ตนำ�าป็ระป็า
บําร่งรักษัาระบบผู้ลื่ิตน�ำป็ระป็าให�ม่ป็ระสิัทัธุิภิาพแลื่ะพร�อมใชั้�งาน 
ดําเนินธุ่รกิจั โดย บริษััทั ไทัยวิอเตอร์ โอเป็อเรชั้ั�นสั์ จัํากัด (TWO)

สิ่ัดำสิ่่วนก�ริถืือหุุ้้น 

68 (ร้้อยละ)

กำ�ลัังก�ริผลิัตนำ��ป็ริะป็� 

540,000 
(ลูกบาศก์เมตร้ต่อวัน) 

กำ�ลัังก�ริผลัิตนำ��ป็ริะป็� 

488,000 
(ลูกบาศก์เมตร้ต่อวัน) 

ริ�ยไดำ้ 3,670 (ล้านบาท) สิ่ัดำสิ่่วนก�ริถืือหุุ้้น 98 (ร้้อยละ) 

ริ�ยไดำ้ 1,708 (ล้านบาท)

ริู้จักท่ท่ดำับบลัิว

TTW 

TWO 

PTW 

ริ�ยไดำ้ 

58 (ล้านบาท)
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ธุุรกิิจบริหารจัดกิารน้ำำ�าประปาและน้ำำ�าเสีียใน้ำนิ้ำคมอุุตสีาหกิรรม

ดำ�ำเนินธุรกิจโดำย
• บริิษััท ทีทีดัับบลิิว จํํากััดั (มหาชน) (TTW) ในพ้ื้�นที�นิคมอุุตสาหกัริริมบางปะอุิน จํังหวัดัพื้ริะนคริศริีอุยุุธยุา
• บริิษััท ไทยุวอุเตอุริ์ โอุเปอุเริชั�นส์ จํํากััดั (TWO) ในพ้ื้�นที�นิคมอุุตสาหกัริริมอุมตะซิิตี�ชลิบุริี จํังหวัดัชลิบุริี แลิะ  
 นิคมอุุตสาหกัริริม อุมตะซิิตี�ริะยุอุง จัํงหวัดัริะยุอุง

TTW TWO

กำ�ำลังกำำรผลิตน้�้ำำประปำ 

48,000 
(ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) 

กำ�ำลังกำำรผลิตน้�้ำำประปำ 

50,400 
(ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) 

บำ�ำบำัดน้�้ำำเสีีย

18,000 
(ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)

บำ�ำบำัดน้�้ำำเสีีย

4,500 
(ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) 

รำยได ้

236
(ล้านบาท)

รำยได ้

87
(ล้านบาท)

TTW CKP

สีัดสี่วน้กำำรถืือหุ้้้น้ 

24.98 
(ร้อยละ)

ธุรกิจอ่ืนๆ
ลิงทุนในธุริกัิจํผลิิตแลิะจํําหน่ายุพื้ลัิงงานไฟฟ้าจํากัพื้ลัิงงานอุ้�นๆ (บริิษััท ซีิเค พื้าวเวอุริ์ จํํากััดั (มหาชน))

TTW ลงทุ้น้ใน้ CKP 

5,219
(ล้านบาท)

TTW ได้รับำเงิน้ปัน้ผล
จำกำ CKP 

162 (ล้านบาท)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
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ความเป็น้ำมา

TTW ปริะกัอุบธุริกัิจํผลิิตแลิะจํำหน่ายุน�ำปริะปาให้กัับกัาริปริะปาส่วนภููมิภูาค (กัปภู.) ในพื้้�นที�ฝั่่�งตะวันตกัขอุงกัริุงเทพื้มหานคริ 
(West Bangkok) คริอุบคลุิมพ้ื้�นที� 2 จํังหวัดั ไดั้แกั่ จํังหวัดันคริปฐม ใน 3 อุำเภูอุ ค้อุ อุำเภูอุนคริชัยุศริี อุำเภูอุสามพื้ริาน 
อุำเภูอุพุื้ทธมณฑลิ แลิะจํังหวัดัสมุทริสาคริใน 2 อุำเภูอุ ค้อุ อุำเภูอุกัริะทุ่มแบน แลิะอุำเภูอุเม้อุงสมุทริสาคริ 

TTW ไดั้ทำสัญญาซิ้�อุขายุน�ำปริะปากัับกัาริปริะปาส่วนภููมิภูาค (กัปภู.) เป็นเวลิา 30 ปี ริูปแบบสัญญาเป็นแบบ BOO แลิะ
ไดั้ริับสัมปทานปริะกัอุบกิัจํกัาริปริะปาจํากักัริะทริวงทรัิพื้ยุากัริธริริมชาติแลิะสิ�งแวดัลิ้อุม ป่จํจุํบันมีโริงผลิิตน�ำปริะปา 2 แห่ง 
ค้อุ 1) โริงผลิิตน�ำปริะปาบางเลิน ตั�งอุยูุ่ที�อุำเภูอุบางเลิน จํังหวัดันคริปฐม มีกัำลิังกัาริผลิิต 440,000 ลิูกับาศกั์เมตริต่อุวัน 
แลิะ 2) โริงผลิิตน�ำปริะปากัริะทุ่มแบน ตั�งอุยูุ่ที�ตำบลิคลิอุงมะเดั้�อุ อุำเภูอุกัริะทุ่มแบน จํังหวัดัสมุทริสาคริ มีกัำลัิงกัาริผลิิต 
เริิ�มต้นที� 100,000 ลิูกับาศกั์เมตริต่อุวัน แลิะสามาริถขยุายุกัำลิังกัาริผลิิตไดั้ถึง 400,000 ลิูกับาศกั์เมตริต่อุวัน เพ้ื้�อุใช้
สำหริับเป็นโริงผลิิตน�ำปริะปาสำริอุงให้กัับโริงผลิิตน�ำปริะปาบางเลิน ทำให้ป่จํจุํบัน TTW มีกัำลิังกัาริผลิิตน�ำปริะปาสูงสุดั  
ริวม 2 แห่ง จํำนวน 540,000 ลิูกับาศกั์เมตริต่อุวัน โดัยุมีปริิมาณน�ำปริะปาริับซิ้�อุขั�นต�ำจํากั กัปภู. 354,000 ลิูกับาศกั์เมตริต่อุวัน

11 กิัน้ำยายน้ำ 2543 
จดทะเบียนจัดต้ัง
บริษััทฯ ภายใต้ชื่่�อ 
บริษััท น�้าประปาไทย จ�ากัด

6 กิรกิฎาคม 2549
จดทะเบียนแปรสภาพ 
เป็นบริษััทมหาชื่น

22 พฤษภาคม 2551 
จดทะเบียนห้้น TTW เป็น 
หลักทรัพย์จดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจัดอยู่
ในกล้่มทรัพยากร หมวดธุ้รกิจ
พลังงานและสาธุารณููปโภค

14 มีน้ำาคม 2557 
เปลี�ยนชื่่�อเป็น  
บริษััท ทีทีดับบลิว จ�ากัด 
(มหาชื่น) (TTW)

ปัจจุบำัน้มีีกำ�ำลังกำำรผลิตน้�้ำำประปำสีูงสี้ด 
รวมีทุ้กำพื้้้ำน้ทุี�ธุ้รกำิจ 1,076,000 ลูกำบำำศกำ์เมีตรต่อวัน้

นอุกัจํากันี� TTW ไดัล้ิงทนุในบริษิัทัยุอุ่ยุแลิะบริษิัทัริว่มที�ดัำเนนิธรุิกัจิํที�เกีั�ยุวขอุ้งกัับกัาริผลิติน�ำปริะปา ริวมถงึกัาริเขา้ซิ้�อุสทิธใินกัาริ
บริหิาริจํดัักัาริริะบบผลิติน�ำปริะปาแลิะริะบบบำบดััน�ำเสยีุในนคิมอุุตสาหกัริริม แลิะลิงทนุในหุ้นสามญัในธรุิกัจิํ Holding Company 
ที�มุ่งเน้นกัาริลิงทุนในธุริกัิจํผลิิตแลิะจํำหน่ายุไฟฟ้าจํากัพื้ลิังงานปริะเภูทต่างๆ โดัยุมีริายุลิะเอุียุดัขอุงบริิษััทที�ไปลิงทุน ดัังนี�

จังหวัดน้ำครปฐม
โรงผลิตน้ำำ�าประปาบางเลน้ำ 

ผลิตน้ำำ�าประปา

จังหวัดสีมุทธุสีาคธุ 
โรงผลิตน้ำำ�าประปากิระทุ�มแบน้ำ 

ผลิตน้ำำ�าประปา

จังหวัดพระน้ำครศรีอุยุธุยา 
น้ำิคมอุุตสีาหกิรรมบางปะอิุน้ำ 

ผลิตน้ำำ�าประปาและบำาบัด
น้ำำ�าเสีีย

จังหวัดปทุมธุาน้ำ ี
โรงผลิตน้ำำ�าประปาปทุมธุานี้ำ 

ผลิตน้ำำ�าประปา

1 2 3 4
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รายละเอีุยดขอุงกิารลงทุน้ำ

PTW เป็นบริษััทย่อยของ TTW มีท้นจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท 
เป็นห้้นสามัญ จ�านวน 12 ล้านห้้น โดยมีมูลค่าห้้นที�ตราไว้
ห้้นละ 100 บาท มีท้นชื่�าระแล้ว จ�านวน 1,200 ล้านบาท 
ณู วันที� 31 ธุันวาคม 2565 TTW มีสัดส่วนการถ่ือห้้นใน 
PTW ร้อยละ 98 ของท้นจดทะเบียน (อีกร้อยละ 2 ถ่ือโดย 
กปภ.) PTW ประกอบธุ้รกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาให้
กับ กปภ. ในพ้้นที�ปท้มธุานี-รังสิต โดยมีรูปแบบสัญญาเป็น
แบบ Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) อาย้สัญญา  
25 ปี PTW เริ�มด�าเนินกิจการในปี 2541 เป็นต้นมา ปัจจุบัน
มีก�าลังการผลิต จ�านวน 488,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดย
มีปริมาณูรับซ้่ื้อน�้าประปาขั้นต��าจาก กปภ. จ�านวน 358,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

TWO เป็นบริษััทย่อยของ TTW มีท้นจดทะเบียน 60 ล้านบาท 
เป็นห้้นสามัญ จ�านวน 6 แสนห้้น โดยมีมูลค่าห้้นที�ตรา
ไว้ห้้นละ 100 บาท มีท้นชื่�าระแล้ว จ�านวน 60 ล้านบาท ณู  
วันที�  31 ธุันวาคม 2565 TTW มีสัดส่วนการถ่ือห้้น
ใน TWO ร้อยละ 68 ของท้นจดทะเบียน (อีกร้อยละ 32  
ถื่อโดย PTW) TWO ประกอบธุ้รกิจให้บริการด้านการ
บริหารจัดการและบ�าร้งรักษัาระบบผลิตน�้าประปาและ
ระบบบ�าบัดน�้าเสียให้กับ TTW, PTW, นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน, นิคมอุตสาหกรรมอมตะซื้ิต้ีชื่ลบ้รี และนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซื้ิต้ีระยอง 

C K P  เ ป็ น บ ริ ษัั ท จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย ์
แห่งประเทศไทย ประกอบธุ้รกิจหลักโดยการลงท้นใน 
บริษััทอ่�น (Holding Company) ซื้่�งประกอบธุ้รกิจผลิตและ 
จ�าหนา่ยไฟฟา้ CKP มทีน้จดทะเบยีน จ�านวน 9,240 ลา้นบาท 
เปน็ห้น้สามญั จ�านวน 9,240 ลา้นห้น้ โดยมมีลูคา่ห้น้ที�ตราไว้ 
ห้้นละ 1 บาท มีท้นชื่�าระแล้ว จ�านวน 8,129 ล้านบาท ณู  
วันที� 31 ธุันวาคม 2565 TTW มีสัดส่วนการถื่อห้้นใน CKP  
ร้อยละ 24.98 ของท้นจดทะเบียน CKP มีการลงท้นในบริษััท
ที�ประกอบธุ้รกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าในโครงการไฟฟ้า  
3 ประเภท ได้แก่ ธุ้รกิจโครงการไฟฟ้าพลังน�้า โรงไฟฟ้า
ระบบโคเจนเนอเรชื่ั�น และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดย
แบ่งเป็นการลงท้นในบริษััทย่อยและบริษััทร่วม จ�านวน 7 
บริษััท ดังนี ้

การลงทุุนในโรงไฟฟา้ทุ่�เป็็นบรษิัทัุย่อ่ย่ 3 บรษิัทัุ ป็ระกอบด้ว้ย่ 
1. บริษััท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด ซื้่�งมีสถืานะเป็นบริษััทแกน

ของ CKP โดยเป็นการลงท้นผ่าน บริษััท เซื้าท์อีสท์ 
เอเซื้ีย เอนเนอจี จ�ากัด 

2. บริษััท บางปะอิน โคเจนเนอเรชื่ั�น จ�ากัด
3. บริษััท บางเขนชื่ัย จ�ากัด

การลงทุนุในโรงไฟฟา้ทุ่�เป็น็บรษัิัทุรว่ม 4 บรษัิัทุ ป็ระกอบด้ว้ย่
1. บริษััท ไซื้ยะบ้รี พาวเวอร์ จ�ากัด
2. บริษััท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ�ากัด
3. บริษััท เชื่ียงราย โซื้ลาร์ จ�ากัด 
4. บริษััท นครราชื่สีมา โซื้ลาร์ จ�ากัด

TTW ได้ซื้่้อสิทธิุในการผลิตน�้าประปาและการบ�าบัดน�้าเสียใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (BIE) จังหวัดพระนครศรีอย้ธุยา 
จาก บริษััท ที�ดินบางปะอิน จ�ากัด เป็นระยะเวลา 30 ปี นับ
ต้ังแต่เด่อนสิงหาคม 2552 โดยมีก�าลังการผลิตน�้าประปา  
จ�านวน 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และสามารถืท�าการ 
บ�าบัดน�้าเสียได้จ�านวน 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ปัจจุบัน TTW ได้ท�าการย้ายสถืานีสูบน�้าดิบบางปะอิน จาก
เดิมที�คลองวัวมาอยู่ริมแม่น�้าเจ้าพระยา ที�ต�าบลบางกระสั้น  
อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอย้ธุยา ซื้่�งมีค้ณูภาพน�้า
ที�ดีกว่า ท�าให้เพ่�มความเชื่่�อมั�นในค้ณูภาพและความต่อเน่�อง
ในการผลิตน�้าประปา การด�าเนินงานของโครงการ BIE นั้น 
เป็นการเพ่�มรายได้ ให้กับองค์กรและยังเป็นการเพ่�มทักษัะ 
ความรู้ และประสบการณู์ ให้กับบ้คลากรของ TTW ในการที�
จะเป็นผู้ ให้บริการโดยตรงกับลูกค้า

บำริษััทุ ประปำปทุ้มีธุำน้ี จ�ำกัำด 
(PTW)

บำริษััทุ ไทุยวอเตอร์  
โอเปอเรชั่ั�น้สี์ จ�ำกัำด (TWO)

บำริษััทุ ซีีเค พื้ำวเวอร์ จ�ำกัำด 
(มีหุ้ำชั่น้) (CKP) 

น้ิคมีอุตสีำหุ้กำรรมีบำำงปะอิน้ 
(BIE)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
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โครงสีร้างกิารถืือุหุ้น้ำขอุงกิลุ�มขอุง TTW 

แผน้ำภาพแสีดงโครงสีร้างกิารถืือุหุ้น้ำและสีัดสี�วน้ำกิารถืือุหุ้น้ำขอุง TTW
ณู วันที� 31 ธุันวาคม 2565 (หน่วย : ร้อยละ)

ทุุนจด้ทุะเบ่ย่น  3,990 ล้านบาทุ 
ทุุนชำาระแล้ว  3,990 ล้านบาทุ

ทุุนจด้ทุะเบ่ย่น  1,200 ล้านบาทุ 
ทุุนชำาระแล้ว  1,200 ล้านบาทุ

ทุุนจด้ทุะเบ่ย่น  9,240 ล้านบาทุ 
ทุุนชำาระแล้ว  8,129 ล้านบาทุ

ทุุนจด้ทุะเบ่ย่น  60 ล้านบาทุ 
ทุุนชำาระแล้ว  60 ล้านบาทุ

ร้อุยละ 68*ร้อุยละ 98 ร้อุยละ 24.98

ร้อุยละ 32

หมายุเหตุ: * กัาริปริะปาส่วนภููมิภูาคถ้อุหุ้นใน PTW ริ้อุยุลิะ 2

TTW เป็นบริิษััทจํดัทะเบียุนในตลิาดัหลิักัทรัิพื้ยุ์แห่งปริะเทศไทยุ โดัยุมีผู้ถ้อุหุ้นหลิักั ไดั้แกั่ บริิษััท มิตซิุยุ วอุเตอุริ์ โฮลิดัิ�งส์ 
(ปริะเทศไทยุ) จํำกััดั บริิษััท ช. กัาริช่าง จํำกััดั (มหาชน) บริิษััท ทางดั่วนแลิะริถไฟฟ้ากัรุิงเทพื้ จํำกััดั (มหาชน) แลิะนักัลิงทุน
ทั�งในปริะเทศแลิะต่างปริะเทศ โดัยุมีริายุช้�อุผู้ถ้อุหุ้นใหญ่ 5 ริายุแริกั ณ วันที� 30 ธันวาคม 2565 ซิึ�งเป็นวันปิดัสมุดัทะเบียุน
ผู้ถ้อุหุ้น ดัังนี�

ผู้ถืือุหุ้น้ำรายใหญ� จำาน้ำวน้ำหุ้น้ำ หุ้น้ำ (ร้อุยละ)

1 บริษััท มิตซื้้ย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 1,036,500,000 25.977

2 บริษััท ชื่.การชื่่าง จ�ากัด (มหาชื่น) 774,077,400 19.400

3 บริษััท ทางด่วนและรถืไฟฟ้ากร้งเทพ จ�ากัด (มหาชื่น) 736,900,000 18.469

4 บริษััท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 182,457,453 4.573

5 นายมิน เธุียรวร 90,000,000 2.256

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
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บริิษััทฯ ตริะหนักัแลิะให้ความสำคัญต่อุกัาริดัำเนินธุริกิัจํอุยุ่างยัุ�งยุ้นตามวิสัยุทัศน์ขอุงอุงค์กัริ “เป็นบริิษััทชั�นนำขอุงปริะเทศใน
กัาริดัำเนินธุริกัิจํเกีั�ยุวกัับ น�ำ พื้ลิังงาน แลิะสิ�งแวดัลิ้อุม” โดัยุกัาริดัำเนินธุริกัิจํอุยุ่างมีหลิักัธริริมาภูิบาลิควบคู่กัับความริับผิดัชอุบ
ต่อุสังคม กัาริอุนุริักัษั์ทริัพื้ยุากัริธริริมชาติแลิะดัูแลิสิ�งแวดัลิ้อุม เพ้ื้�อุสริ้างความเช้�อุมั�นต่อุผู้มีส่วนไดั้ส่วนเสียุผ่านกัริะบวนกัาริ
ดัำเนินงานที�โปริ่งใสแลิะตริวจํสอุบไดั้ บริิษััทฯ จํึงไดั้จัํดัทำนโยุบายุดั้านกัาริพัื้ฒนาความยัุ�งยุ้นเพ้ื้�อุเป็นกัริอุบกัาริบริิหาริจัํดักัาริ
ดั้านกัาริพื้ัฒนาความยัุ�งยุ้นขอุงอุงค์กัริ

นอุกัจํากันี� บริิษััทฯ ไดั้จํัดัทำกัลิยุุทธ์ดั้านกัาริพื้ัฒนาความยัุ�งยุ้น โดัยุมีวัตถุปริะสงค์เพ้ื้�อุใช้กัำหนดัมาตริกัาริดัำเนินงานดั้าน
กัาริพื้ัฒนาความยัุ�งยุ้นขอุง กัลิุ่มบริิษััททีทีดัับบลิิว เพ้ื้�อุเป็นแนวปฏิิบัติในกัาริดัำเนินธุริกัิจํอุยุ่างยัุ�งยุ้น ซิึ�งมีความสอุดัคลิ้อุงกัับ
นโยุบายุดั้านกัาริพื้ัฒนาความยัุ�งยุ้นขอุงอุงค์กัริ แลิะเป้าหมายุกัาริพื้ัฒนาที�ยัุ�งยุ้นขอุงอุงค์กัาริสหปริะชาชาติ (Sustainable 
Development Goals : SDGs) มีทั�งหมดั 17 เป้าหมายุ (Goals) โดัยุมีกัาริริายุงานผลิกัาริดัำเนินงานดั้านกัาริพื้ัฒนา 
ความยุั�งยุ้นตามกัริอุบกัาริริายุงานสากัลิ (Global Reporting Initiative : GRI)

น้โยบำำยและกำลย้ทุธุ์ด้ำน้กำำรพัื้ฒน้ำควำมียั�งยืน้ 

น้ำโยบาย 
ด้าน้ำกิารพัฒน้ำาความยั�งยืน้ำ

กิลยุทธุ์
ด้าน้ำกิารพัฒน้ำาความยั�งยืน้ำ

1. กิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารที�ดี 1. ด�าเนินธุ้รกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีหลักธุรรมาภิบาล
2. ม้่งมั�นจะสร้างมูลค่าเพ่�มแก่กิจการของบริษััทฯ โดยก่อให้เกิดค้ณูค่าร่วมและอยู่บน 

พ้้นฐานของความสมด้ลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. มีนโยบายต่อต้านการท้จริตคอร์รัปชัื่นและน�ามาใชื่้ในการปฏิิบัติงานอย่างเข้มงวด
4. ตระหนักและให้ความส�าคัญเกี�ยวกับการค้้มครองข้อมูลส่วนบ้คคลและความเป็น 

ส่วนตัวของผู้เกี�ยวข้อง โดยจัดให้มีนโยบายค้้มครองข้อมูลส่วนบ้คคลและน�ามาปฏิิบัติ
ใชื่้ ในการด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. บริหารความเสี�ยงที�ครอบคล้มห่วงโซื้่ค้ณูค่าขององค์กร 
6. ปฏิิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมและมีความเป็นธุรรมกับท้กฝ่่าย 
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น้ำโยบาย 
ด้าน้ำกิารพัฒน้ำาความยั�งยืน้ำ

กิลยุทธุ์
ด้าน้ำกิารพัฒน้ำาความยั�งยืน้ำ

2. กิารพัฒน้ำากิระบวน้ำกิาร
ทางธุุรกิิจอุย�างต�อุเนื้ำ�อุง

1. ม้่งมั�นในการด�าเนินธุ้รกิจน�้าอย่างครบวงจรทั้งด้านการจัดการน�้าดิบ การผลิต 
น�้าประปา และการบ�าบัดน�้าเสีย

2. ม้่งมั�นในการด�าเนินธุ้รกิจด้านพลังงานและสิ�งแวดล้อม นอกเหน่อจากธุ้รกิจน�้า
3. สร้างมูลค่าเพ่�มของสินค้าและบริการในระยะยาว โดยค�าน่งถ่ืงความพึงพอใจของลูกค้า

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านธุ้รกิจควบคู่กับนวัตกรรมด้านสังคม

และสิ�งแวดล้อม

3. กิารสีร้างคุณค�าร�วมทาง
สีังคม

1. บริหารจัดการทรัพยากรบ้คคลที�มีประสิทธุิภาพและเป็นธุรรม สอดคล้องกับมาตรฐาน
แนวปฏิิบัติที�เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและกฎบัตรสากลที�เกี�ยวข้องด้านแรงงาน

2. ส่งเสริมให้บ้คลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษัะที�จ�าเป็นตามแผนการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน และส่งเสริมความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ ในการท�างานผ่านกิจกรรม
ไคเซื้็น (Kaizen) 

3. สนับสน้นระบบจัดการอาชีื่วอนามัยและความปลอดภัยที�ดี โดยก�าหนดให้มีคู่ม่อ 
การปฏิิบัติงานและมาตรฐานที�ปลอดภัยสอดคล้องตามลักษัณูะความเสี�ยงในการท�างาน 
และสร้างให้เกิดวัฒนธุรรมการท�างานที�ปลอดภัยทั�วท้ังองค์กร

4. มีนโยบายด้านสิทธุิมน้ษัยชื่นและด้านแรงงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเคารพ
ปฏิิบัติตามหลักสิทธุิมน้ษัยชื่นสากล โดยย่ดหลักความเท่าเทียมไม่เล่อกปฏิิบัติ 

5. สร้างความพึงพอใจแก่พนักงานและชื่้มชื่นที�อาศัยอยู่โดยรอบพ้้นที�ธุ้รกิจของบริษััทฯ 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบริษััทฯ กับ ชื่้มชื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที� เกี�ยวข้อง  

เพ้�อสานความสัมพันธุ์ สร้างความเข้าใจ และความร่วมม่ออย่างเข้มแข็ง เพ้�อลดความ
ขัดแย้งที�อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

4. กิารบริหารจัดกิารด้าน้ำ 
สีิ�งแวดล้อุมอุย�างยั�งยืน้ำ

1. ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุ้รกิจที�ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 
2. อน้รักษั์พลังงานและการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยด�าเนินมาตรการลดการ

ใชื่้พลังงานไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซื้เรือนกระจกจากกระบวนการทางธุ้รกิจตาม 
เป้าหมายที�ก�าหนด

3. บริหารจัดการทรัพยากรน�้า โดยการสร้างจิตส�าน่กและความตระหนักในการใชื่้น�้าอย่าง 
รู้ค้ณูค่า โดยด�าเนินมาตรการและก�าหนดเป้าหมายในการน�าน�้าทิ้งจากกระบวนการผลิต
น�้าประปาให้สามารถืน�ากลับมาใชื่้ในการผลิตน�้าประปาได้อีกครั้ง 

4. จัดการของเสียและวัสด้เหล่อใชื่้ โดยการน�าดินตะกอนมาวิจัยเป็นผลิตภัณูฑ์์และน�าไป
ใชื่้ประโยชื่น์ทางด้านสังคม รวมถื่งการส่งเสริมให้มีการใชื่้วัสด้เหล่อใชื่้กลับมาใชื่้ ใหม่  
เพ้�อส่งเสริมการใชื่้ทรัพยากรอย่างรู้ค้ณูค่า 

5. บริหารจัดการความหลากหลายทางชื่ีวภาพ เพ้�อให้เกิดประโยชื่น์และค้ณูค่าแก่องค์กร
และระบบนิเวศต่างๆ โดยก�าหนดมาตรการป้องกันของระบบการผลิตน�้าประปาและระบบ
บ�าบัดน�้าเสียไม่ให้ส่งผลกระทบทางลบแก่สิ�งมีชื่ีวิตที�อาศัยอยู่ในระบบนิเวศต่างๆ 

6. ส่งเสริมความร่วมม่อและการมีส่วนร่วมในการอน้รักษั์ทรัพยากรธุรรมชื่าติและดูแล 
สิ�งแวดล้อมระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอก 

7. ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการปฏิิบัติตามกฎหมายด้านสิ�งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
โดยจัดท�าระบบบริหารจัดการด้านสิ�งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015 ) และมีการตรวจ
ติดตามภายในรวมถ่ืงการตรวจรับรองจากหน่วยงานภายนอกตามแผนที�ก�าหนด
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10 คน้

โคริงสริ้างคณะกัริริมกัาริบริิษััทเป็นแบบชั�นเดัียุว (One tier system) ปริะกัอุบดั้วยุ คณะกัริริมกัาริชุดัยุ่อุยุ 4 ชุดั ทำหน้าที�
กัำกัับดัูแลิกัาริดัำเนินธุริกัิจํให้เป็นไปตามกัฎหมายุ วัตถุปริะสงค์ แลิะข้อุบังคับขอุงบริิษััทฯ ริวมถึงมติที�ปริะชุมผู้ถ้อุหุ้น  
โดัยุมีกัาริทบทวนแนวปฏิิบัติขอุงคณะกัริริมกัาริแลิะปรัิบปรุิงอุยุ่างสม�ำเสมอุ เพ้ื้�อุให้สอุดัคลิ้อุงกัับสภูาพื้ธุริกิัจํในป่จํจุํบัน
แลิะตามหลิักับริริษััทภิูบาลิ คณะกัริริมกัาริบริิษััทปริะกัอุบดั้วยุกัริริมกัาริ จํำนวน 12 คน โดัยุแบ่งตามความหลิากัหลิายุตาม
คุณลิักัษัณะขอุงคณะกัริริมกัาริบริิษััทไดั้ดัังนี�

โครงสีร้ำงด้ำน้กำำรพื้ัฒน้ำควำมียั�งยืน้ 

อาย้การด�ารงต�าแหน่งของ
คณูะกรรมการบริษััท

แบ่งตามหน้าทุ่�
ความรับผิิด้ชอบแบ่งตามเพศ แบ่งตามคุณสมบัติ 

2 คน้
เป็็นกรรมการอิสระผิ้้บริหาร

ไม่เป็็นกรรมการอิสระ

4 คน้1 คน้

ไม่เป็็นผิ้้บริหาร

11 คน้ 8 คน้
ชาย่

อุายุกิารทำางาน้ำ
เฉลี�ย 9 ปี

คณะกิรรมกิารชุุดย�อุย แบ�งตามคุณลักิษณะ หน้ำ้าที�และความรับผิดชุอุบ

คณะกิรรมกิารบริหาร
(รวม 5 คน้ำ) 

• ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน
• เป็นผู้บริหาร 1 คน
• เพศชื่าย 4 คน
• เพศหญิง 1 คน

• ก�ากับดูแลการปฏิิบัติงานของกรรมการผู้จัดการให้เป็น
ไปตามนโยบายและกลย้ทธุ์ที�ก�าหนดโดยคณูะกรรมการ
บริษััท ตลอดจนให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษัาแก่กรรมการ
ผู้จัดการ

• ก�ากับดูแลการศ่กษัาความเป็นไปได้ส�าหรับโครงการใหม่ 
รวมท้ังพ่จารณูาอน้มัติด�าเนินโครงการต่างๆ 

• อน้มัติการท�านิติกรรมใดๆ ซื้่�งมีผลผูกพันต่อบริษััทฯ 
ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ภายใต้กรอบนโยบายและ
กลย้ทธุ์ที�ก�าหนดโดยคณูะกรรมการบริษััท 

• ด�า เ นิ น ก า ร อ่� น ๆ  ต า ม ที� ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก 
คณูะกรรมการบริษััท

หญิิง
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คณะกิรรมกิารชุุดย�อุย แบ�งตามคุณลักิษณะ หน้ำ้าที�และความรับผิดชุอุบ

คณะกิรรมกิารตรวจสีอุบ
(รวม 3 คน้ำ)

• ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน
• กรรมการอิสระ 3 คน
• เพศชื่าย 3 คน

• สอบทานรายงานทางการเงินของบริษััทฯ ให้มีความ 
ถืูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

• สอบทานระบบการควบค้มภายใน และการตรวจสอบ
ภายในของบริษััทฯ

• พ่จารณูาการเปิดเผยข้อมูลของบริษััทฯ ในกรณีูที�เกิด
รายการที�เกี�ยวโยงกันหรือรายการที�อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชื่น์ ให้มีความถูืกต้อง ครบถื้วนและทันเวลา

คณะกิรรมกิารบริหารความ
เสีี�ยงและบรรษัทภิบาล
(รวม 5 คน้ำ)

• ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน
• เป็นผู้บริหาร 1 คน
• กรรมการอิสระ 2 คน
• ไม่ เป็นกรรมการอิสระ 

3 คน
• เพศชื่าย 3 คน
• เพศหญิง 2 คน 

• พจ่ารณูานโยบาย กลยท้ธุ ์และแผนการบรหิารความเสี�ยง
• ตรวจติดตามและควบค้มการบริหารจัดการความเสี�ยง

ของบริษััทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที�ยอมรับได้
• ก�ากับดูแลการปฏิิบัติงานของคณูะกรรมการบริษััท 

ตลอดจนฝ่่ายบริหารให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที�ดี 

• ทบทวนนโยบายบรรษััทภิบาลและคู่ม่อการก�ากับดูแล
กิจการที�ดีและจรรยาบรรณูในการด�าเนินธุ้รกิจ

• ติดตามการปฏิิบัติตามนโยบายผ่านชื่่องทางการรับข้อ
ร้องเรียน

• ก�ากับดูแลการปฏิิบัติงาน ให้ค�าปรึกษัาและข้อแนะน�าใน
การด�าเนินงานด้านการพัฒนาความยั�งย่นขององค์กร

คณะกิรรมกิารสีรรหาและ
กิำาหน้ำดค�าตอุบแทน้ำ
(รวม 4 คน้ำ)

• ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน
• กรรมการอิสระ 2 คน
• ไม่ เป็นกรรมการอิสระ 

2 คน
• เพศชื่าย 4 คน

• สรรหาบ้คคลที�มีค้ณูสมบัติเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่ง
คณูะกรรมการบริษััทและกรรมการผู้จัดการ 

• เสนอความเห็นเกี�ยวกับการบริหารผลตอบแทนและ 
ผ ล ป ร ะ โ ย ชื่ น์ อ่� น ๆ  ส�า ห รั บ ค ณู ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษัั ท  
กรรมการชื่้ดย่อย และกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุุ: สามาริถศึกัษัาข้อุมูลิเพิื้�มเติมเกีั�ยุวกัับหน้าที�แลิะความรัิบผิดัชอุบขอุงคณะกัริริมกัาริชุดัยุ่อุยุจํากัริายุงานปริะจํำปี 2565 (แบบ 56-1 One report) ตามที�เผยุแพื้ริ่

บนเว็บไซิต์ www.ttwplc.com 

กิารติดตาม ประเมิน้ำผล และรายงาน้ำผลกิารดำาเน้ำิน้ำงาน้ำด้าน้ำกิารพัฒน้ำาความยั�งยืน้ำ
บริิษััทฯ กัำหนดัให้หน่วยุงานที�รัิบผิดัชอุบมีกัาริติดัตาม จํัดัเก็ับ ริวบริวมแลิะสรุิปข้อุมูลิผลิกัาริดัำเนินงานดั้านกัาริพัื้ฒนา 
ความยัุ�งยุ้น โดัยุมีกัาริวิเคริาะห์แลิะปริะเมินผลิเปริียุบเทียุบกัับเป้าหมายุตามตัวชี�วัดัที�กัำหนดั แลิะมีกัาริริายุงานผลิกัาริดัำเนินงาน
ต่อุผู้บริิหาริริะดัับสูงเป็นริายุเดั้อุน แลิะกัำหนดัให้มีกัาริจัํดัทำริายุงานกัาริพื้ัฒนาอุยุ่างยัุ�งยุ้นที�เป็นไปตามมาตริฐานสากัลิ ค้อุ 
กัริอุบกัาริริายุงาน GRI (Global Reporting Initiative) เพ้ื้�อุส้�อุสาริผลิกัาริดัำเนินงานดั้านกัาริพัื้ฒนาความยัุ�งยุ้นต่อุผู้มีส่วนไดั้
ส่วนเสียุแลิะสาธาริณชนเป็นปริะจํำทุกัปี
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 
และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ 
สรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

ส่วนตรวจสอบ
ภายใน

สายงานปฏิบัติการ

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายลูกค้า 
สัมพันธ์

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ

ฝ่ายบัญช ี
และการเงิน

สำานักกรรมการ 
ผู้จัดการ

สายงานบริหาร สายงานการเงิน
สายงาน 

สำานักกรรมการ 
ผู้จัดการ

คณะกรรมการ 
พัฒนาความยั่งยืน

คณะทำางาน 
พัฒนาความยั่งยืน

หมายเหตุ: ส่วนกฎหมายและก�ากับดูแลกิจการ สังกัดส�านักกรรมการผู้จัดการ

บริษััทฯ แต่่งต่ั�ง คณะกรรมการพััฒนาความยั�งยืน โดยมีหน้าที�รับผิดชอบบริหารจัดการการพััฒนาความยั�งยืนภายในองค์กร 
ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อ�านวยการฝ่่าย โดยทำหน้าที�เป็น
คณะกรรมการพััฒนาความยั�งยืนอยู่ภายใต่้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงและบรรษััทภิบาล รวมถึึง 
แต่่งต่ั�ง คณะทำงานพััฒนาความยั�งยืน ประกอบด้วย ผู้จัดการส่วนและผู้จัดการแผนกจากหลากหลายหน่วยงาน  
เพืั�อทำหน้าที�ต่อบสนองต่่อนโยบายและมาต่รการด้านความยั�งยืนที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพััฒนาความยั�งยืน 
ไปขยายผลและปฏิิบัต่ิอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทุกพืั�นที�ธุรกิจของบริษััทฯ
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การตรวจสอบความครบถ้้วน
บริษััทฯ ให้ความส�าคัญต่่อการบริหารจัดการประเด็นความยั�งยืนที�มีนัยสำคัญและขอบเขต่การรายงาน โดยคณะผู้บริหาร
ระดับสูงได้พัิจารณาทวนสอบความครบถึ้วนของหัวข้อที�มีสาระสำคัญ ซึ่ึ�งเป็นไปต่ามหลักการความสมบูรณ์ (Completeness) 
โดยพัิจารณาถึึงประเด็นความยั�งยืนที�เป็นสาระสำคัญ (Materiality Topics) ขอบเขต่ของผลกระทบในแต่่ละประเด็น (Topics 
Boundary) และรอบเวลา (Time) เพืั�อนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินงานด้านความยั�งยืน พัร้อมทั�งนำแนวทาง
การระบุประเด็นความยั�งยืนที�สำคัญได้ทั�งสิ�น จำนวน 24 ประเด็นความยั�งยืน เพืั�อเชื�อมโยงกับยุทธศาสต่ร์การดำเนินงาน 
ของบริษััทฯ อันจะนำไปสู่การกำหนดเนื�อหาการรายงานในรายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืนของบริษััทฯ ต่่อไป 

การทบทวนประเด็นความย่ังยืนท่ีสำาคัญ
บริษััทฯ จัดให้มีการทบทวนกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืนผ่านช่องทางที�หลากหลาย 
รวมถึึงการจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ายเล่มรายงานฉบับนี� เพืั�อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่่อแนวทางการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั�งยืน ทั�งนี� บริษััทฯ รวบรวมข้อเสนอแนะต่่างๆ เพืั�อนำมาปรับปรุง
เนื�อหาและรูปแบบการเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านความยั�งยืนในรายงานในปีต่่อไป ในปี 2565 บริษััทฯ ได้สรุปผลประเด็น
ความยั�งยืนที�มีนัยสำคัญและขอบเขต่การรายงานไว้ดังนี� 

การประเมิินประเด็็นความิยั่่�งยืั่น 
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ความสััมพัันธ์์ทางธุ์รกิิจ

ภายในองค์กิร ภายนอกิองค์กิร

ประเด็็นความยั�งยืน
กิลุุ่�มบริษััททีทีด็ับบลิุ่ว พันักิงาน ผู้้�ถืือหุุ้�น/ 

นักิลุ่งทุน
ลุ่้กิค�า ค้�ค�า สัังคม/ชุุมชุน หุ้น�วยงาน 

สัิ�งแวด็ลุ่�อม

มิติิเศรษัฐกิิจ (ผู้้�นำาภาคเอกิชุนในกิารด็ำาเนินธุ์รกิิจนำ�าประปา)

ผลประกอบการที่่�ดี่

การกำากับดีูแลกิจการที่่�ด่ี

การบริหารความเส่ี่�ยงและ 
ความต่่อเนื่่�องที่างธุุรกิจ

การบริหารจัดีการห่วงโซ่่อุปที่านื่

ความรับผิดีชอบต่่อสี่ินื่ค้าและ
บริการ

นื่วัต่กรรมและเที่คโนื่โลย่

การบริหารจัดีการภาวะวิกฤต่
จากสี่ถานื่การณ์์ COVID-19

มิติิสัังคม (สั�งเสัริมคุณภาพัชุีวิติที�ด็ี) 

การดีูแลพนื่ักงานื่และพัฒนื่า
บุคลากร

อาช่วอนื่ามัยและความปลอดีภัย

การดีูแลสัี่งคมและชุมชนื่

การให้ความช่วยเหล่อและ 
การบริจาคเพ่�อสี่ังคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
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หมายถึง  ให้ความสี่ำาคัญ ระดัีบสีู่ง
หมายถึง  ให้ความสี่ำาคัญ ระดัีบกลาง
หมายถึง  ให้ความสี่ำาคัญ ระดัีบต่ำ�า

ความสััมพัันธ์์ทางธุ์รกิิจ

ภายในองค์กิร ภายนอกิองค์กิร

ประเด็็นความยั�งยืน
กิลุุ่�มบริษััททีทีด็ับบลิุ่ว พันักิงาน ผู้้�ถืือหุุ้�น/ 

นักิลุ่งทุน
ลุ่้กิค�า ค้�ค�า สัังคม/ชุุมชุน หุ้น�วยงาน 

สัิ�งแวด็ลุ่�อม

มิติิสิัทธ์ิมนุษัยชุน (ธุ์รกิิจกิับสัิทธิ์มนุษัยชุน) 

บที่บาที่และความรับผิดีชอบของ
คณ์ะกรรมการและผู้บริหารดี้านื่
สี่ิที่ธุิมนืุ่ษยชนื่

การจ้างงานื่และการเคารพ 
ดี้านื่สิี่ที่ธุิมนืุ่ษยชนื่

การประเมินื่ความเส่ี่�ยง 
ดี้านื่สิี่ที่ธุิมนืุ่ษยชนื่

การบริหารจดัีการข้อร้องเรียนื่และ
การเยย่วยาด้ีานื่สิี่ที่ธุมินื่ษุยชนื่

ความร่วมม่อกับคู่ค้าดี้านื่สี่ิที่ธุิ
มนืุ่ษยชนื่

การสี่่�อสี่ารและอบรม 
ดี้านื่สิี่ที่ธุิมนืุ่ษยชนื่

มิติิสัิ�งแวด็ลุ่�อม (บริหุ้ารจัด็กิารสัิ�งแวด็ลุ่�อมอย�างยั�งยืน)

กระบวนื่การผลิต่สี่ินื่ค้าและ
บริการที่่�เป็นื่มิต่รต่่อสี่ิ�งแวดีล้อม

บริหารจัดีการนื่ำ�า

จัดีการของเส่ี่ยและวัสี่ดีุเหล่อใช้

การเปล่�ยนื่แปลงสี่ภาพภูมิอากาศ
และอนืุ่รักษ์พลังงานื่

ความหลากหลายที่างช่วภาพ

ความร่วมม่อดีูแลสี่ิ�งแวดีล้อม
ระหว่างองค์กร

ปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมายดี้านื่ 
สิี่�งแวดีล้อม

สี่ญัลกัษณ์ ์:
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การเชื่่�อมโยงประเด็็นความย่�งย่นก่บตั่วชื่้�ว่ด็ GRI และเป้าหมายการพั่ฒนาที่้�ย่�งย่นของ 
องค์การสหประชื่าชื่าตัิ (UN SDGs) 

ประเด็็นความย่�งย่น คำาอธิิบาย ตั่วชื่้�ว่ด็ GRI SDGs

ด็้านเศรษฐกิจ

1. ผลประกอบการที่้�ด้็ ข้้อมููลการดำำาเนิินิธุุรกิจข้อง 
บริษััทฯ ในิรอบปีีท่�ผ่่านิมูา อาทิเช่่นิ รายไดำ้ กำาไร 
การลงทุนิ และการข้ยายธุุรกิจ เปี็นิต้้นิ

201-1, 207-1, 
207-2, 207-3, 

207-4

2. การกำาก่บด็ูแลกิจการ
ที่้�ด็้

ดำำาเนิินิงานิภายใต้้หลักธุรรมูาภิบาล  
ความูโปีร่งใสในิการดำำาเนิินิธุุรกิจ ต้่อต้้านิ 
การทุจริต้คอร์รัปีช่ันิ และปีฏิิบัติ้ต้่อผู่้มู่ส่วนิไดำ้ส่วนิ
เส่ยอย่างเท่าเท่ยมูกันิ

2-9, 2-10,  
2-15, 2-16, 
2-17, 2-18, 
2-19, 2-20, 
2-21, 2-26, 
2-27, 2-28, 

2-30, 205-1, 
205-2, 205-3, 

206-1

3. การบริหารความเส้�ยง
และความตั่อเน่�องที่าง
ธิุรกิจ

บริหารจัดำการความูเส่�ยงองค์กรในิมิูติ้เศรษัฐกิจ 
สังคมู สิ�งแวดำล้อมู และสิทธุิมูนุิษัยช่นิ รวมูถึึง
ความูเส่�ยงใหมู่ๆ ท่�อาจจะเกิดำข้้�นิ ให้อยู่ในิเกณฑ์์ท่�
ยอมูรับไดำ้ ปี้องกันิการเกิดำเหตุ้และการระงับเมู่�อ
เกิดำเหตุ้ฉุุกเฉุินิ เพื่่�อให้ธุุรกิจดำำาเนิินิไปีไดำ้อย่างไมู่
หยุดำช่ะงัก

201-2

4. การบริหารจ่ด็การ
ภาวะวิกฤตัจาก
สถานการณ์์ 
COVID-19

บริหารจัดำการภาวะวิกฤต้จากสถึานิการณ์ 
COVID-19 ท่�องค์กรไดำ้รับผ่ลกระทบอย่างมู่
ปีระสิทธุิภาพื่

403-1, 403-2, 
403-3, 403-4, 

403-6

5. การบริหารจ่ด็การห่วง
โซ่่อุปที่าน

บริหารจัดำการการจัดำซื้่�อจัดำจ้าง ปีระเมิูนิคู่ค้า และ
วิเคราะห์ความูเส่�ยงดำ้านิกระบวนิการจัดำซื้่�อ 
จัดำจ้าง รวมูถึึงการมู่ส่วนิร่วมูในิการพื่ัฒนิา
ศักยภาพื่การดำำาเนิินิงานิข้องคู่ค้าและบริษััทฯ 
ควบคู่กันิ รวมูถึึงการหาโอกาสใหมู่ๆ ทางธุุรกิจ 
เพื่่�อให้เกิดำปีระสิทธุิภาพื่ในิการดำำาเนิินิงานิสูงสุดำ

2-6, 204-1, 
308-1, 308-2, 
414-1, 414-2

6. ความร่บผิด็ชื่อบตั่อ
สินค้าและบริการ

ความูรับผ่ิดำช่อบในิการผ่ลิต้สินิค้าและบริการ 
ท่�มู่คุณภาพื่และไดำ้มูาต้รฐานิเปี็นิท่�ยอมูรับ 
แก่ลูกค้า การบริหารจัดำการความูสัมูพื่ันิธุ์กับ
ลูกค้าและผู่้บริโภค รวมูถึึงการปีระเมิูนิผ่ลกระทบ
จากสินิค้าและบริการข้องบริษััทฯ

416-1, 416-2, 
417-1, 417-2, 
417-3, 418-1
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ประเด็็นความย่�งย่น คำาอธิิบาย ตั่วชื่้�ว่ด็ GRI SDGs

7. นว่ตักรรมและ
เที่คโนโลย้

นิำานิวัต้กรรมูและเทคโนิโลย่มูาใช่้ในิการดำำาเนิินิ
ธุุรกิจ รวมูถึึงส่งเสริมูให้มู่การคิดำค้นินิวัต้กรรมู
ดำ้านิสินิค้าและบริการและ/หรือกระบวนิการ 
ทำางานิใหมู่ๆ

203-1

ด็้านส่งคม

1. การดู็แลพัน่กงานและ
พั่ฒนาบุคลากร

บริหารจัดำการทรัพื่ยากรบุคคลท่�มู่ปีระสิทธุิภาพื่
และเปี็นิธุรรมู สอดำคล้องกับมูาต้รฐานิแนิวปีฏิิบัติ้
ท่�เปี็นิไปีต้ามูข้้อกำาหนิดำข้องกฎหมูายและกฎบัต้ร
สากลท่�เก่�ยวข้้องดำ้านิแรงงานิ ส่งเสริมูให้บุคลากร
ไดำ้รับการพื่ัฒนิาความูรู้และทักษัะท่�จำาเปี็นิต้ามู
แผ่นิการพื่ัฒนิาศักยภาพื่พื่นัิกงานิ และส่งเสริมู
ความูคิดำริเริ�มูสร้างสรรค์ ในิการทำางานิ

2-7, 2-8, 201-3, 
401-2, 404-1, 
404-2, 404-3

2. อาชื่้วอนาม่ยและ 
ความปลอด็ภ่ย

ดำูแลสุข้ภาพื่ท่�ดำ่ข้องพื่นัิกงานิ ความูปีลอดำภัย 
และสภาพื่แวดำล้อมูท่�ดำ่ในิการทำางานิ ยกระดัำบ
มูาต้รฐานิความูปีลอดำภัยและเครื�องมู่ออุปีกรณ์ท่� 
ทันิสมูัยในิการทำางานิ สนัิบสนุินิระบบจัดำการ
อาช่่วอนิามัูยและความูปีลอดำภัยท่�ดำ่ โดำยกำาหนิดำ
ให้มู่คู่มู่อการปีฏิิบัต้ิงานิและมูาต้รฐานิท่�ปีลอดำภัย 
สอดำคล้องต้ามูลักษัณะความูเส่�ยงในิการทำางานิ 
และสร้างให้เกิดำวัฒนิธุรรมูการทำางานิท่�ปีลอดำภัย
ทั�วทั�งองค์กร

403-1, 403-2, 
403-3, 403-4, 
403-5, 403-6, 
403-7, 403-8, 
403-9, 403-10

3. การด็ูแลส่งคมและ
ชืุ่มชื่น

มู่ส่วนิร่วมูในิการแก้ ไข้ปีัญหาดำ้านิสังคมูและชุ่มูช่นิ 
ให้ความูรู้และสร้างอาช่่พื่ให้กับชุ่มูช่นิ เพื่่�อพัื่ฒนิา
คุณภาพื่ช่่วิต้ข้องชุ่มูช่นิให้ดำ่ข้้�นิ รวมูถึึงส่งเสริมู
การมู่ส่วนิร่วมูข้องบริษััทฯ กับผู่้มู่ส่วนิไดำ้ส่วนิเส่ย
ท่�เก่�ยวข้้อง เพื่่�อสานิความูสัมูพื่ันิธุ์ท่�ดำ่ สร้างความู
เข้้าใจ และความูร่วมูมู่ออย่างเข้้มูแข็้ง

413-1, 413-2

4. การให้ความชื่่วยเหล่อ
และการบริจาค 
เพั่�อส่งคม

สนิับสนิุนิสิ�งข้องและงบปีระมูาณในิการสนิับสนุินิ
กิจกรรมูเพื่่�อสังคมูและช่่วยเหล่อสถึานิการณ์
วิกฤต้ต้่างๆ

413-1, 413-2, 
415-1

ด็้านสิที่ธิิมนุษยชื่น

1. บที่บาที่และความ
ร่บผิด็ชื่อบของคณ์ะ
กรรมการและผู้บริหาร
ด็้านสิที่ธิิมนุษยชื่น

มู่นิโยบายดำ้านิสิทธุิมูนุิษัยช่นิและดำ้านิแรงงานิ  
ส่งเสริมูให้ผู่้บริหารและพื่นัิกงานิเคารพื่และปีฏิิบัติ้
ต้ามูหลักสิทธุิมูนิุษัยช่นิสากล โดำยยึดำหลักความู
เท่าเท่ยมูและไมู่เล่อกปีฏิิบัติ้

2-11, 2-22
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2. การจ้างงานและ 
การเคารพั 
ด็้านสิที่ธิิมนุษยชื่น

มู่การจ้างงานิอย่างเปี็นิธุรรมู ไมู่มู่การใช่้แรงงานิเดำ็ก 
แรงงานิบังคับ แรงงานิต้่างดำ้าวท่�ผ่ิดำกฎหมูาย รวมูถึึง
ไมู่ให้พื่นิักงานิหญิงท่�มู่ครรภ์ทำางานิท่�เปี็นิอันิต้ราย
ต้่อสุข้ภาพื่หรือร่างกายต้ามูท่�กฎหมูายกำาหนิดำ  
ซื้ึ�งงานิทั�งหมูดำต้้องเปี็นิไปีดำ้วยความูสมูัครใจ

407-1, 408-1, 
409-1, 414-1, 

414-2

3. การประเมินความเส้�ยง
ด็้านสิที่ธิิมนุษยชื่น

มู่การบ่งช่่�และปีระเมูินิความูเส่�ยงต้่อการละเมิูดำ
สิทธุิมูนิุษัยช่นิต้่อผู่้มู่ส่วนิไดำ้ส่วนิเส่ยเข้้าไปีในิ
กระบวนิการปีระเมูินิความูเส่�ยงข้องหนิ่วยงานิ
ท่�ต้้องดำำาเนิินิการต้ามูหนิ้าท่�ความูรับผ่ิดำช่อบ 
ซื้ึ�งความูเส่�ยงทั�งหมูดำจะถึูกบริหารจัดำการโดำย
กำาหนิดำเปี็นิมูาต้รการ ต้ลอดำจนิแผ่นิบริหาร
จัดำการและมู่การรายงานิความูก้าวหนิ้าต้่อ 
ผู่้บริหารสายงานิท่�ดำูแลอย่างเปี็นิระบบ

416-1, 416-2, 
417-1, 417-2, 
417-3, 418-1

4. การบริหารจ่ด็การ 
ข้อร้องเรียนและ 
การเย้ยวยาด็้าน 
สิที่ธิิมนุษยชื่น

จัดำทำาระบบรับข้้อร้องเรียนิทั�งภายในิและภายนิอก
องค์กรหลากหลายช่่องทางให้ผู่้มู่ส่วนิไดำ้ส่วนิเส่ย
ทุกกลุ่มูสามูารถึเข้้าถึึงไดำ้ต้ามูวิธุ่ท่�สะดำวกต้ลอดำ
เวลา รวมูถึึงกระบวนิการในิการปีกปี้องและ
เย่ยวยาแก่ผู่้ ไดำ้รับผ่ลกระทบจากการดำำาเนิินิงานิ
ดำ้านิสิทธุิมูนิุษัยช่นิ

406-1, 411-1, 
418-1

5. ความร่วมม่อก่บคู่ค้า
ด็้านสิที่ธิิมนุษยชื่น

ส่งเสริมูและผ่ลักดำันิให้คู่ค้าทางธุุรกิจในิสายโซื้่
อุปีทานิดำำาเนิินิงานิโดำยให้ความูเคารพื่ต้่อสิทธุิ
มูนิุษัยช่นิ รวมูถึึงการกำาหนิดำจรรยาบรรณคู่ค้า 
(Supplier Code of Conduct)

407-1, 408-1, 
409-1

6. การส่�อสารและอบรม
ด็้านสิที่ธิิมนุษยชื่น

มู่การส่�อสารเพื่่�อสร้างความูต้ระหนัิกให้กับ
พื่นิักงานิทุกคนิในิองค์กรในิเรื�องธุุรกิจกับ 
สิทธุิมูนิุษัยช่นิอย่างสมูำ�าเสมูอ รวมูถึึงการส่งเสริมู 
ให้มู่การอบรมูดำ้านิสิทธุิมูนุิษัยช่นิแก่พื่นัิกงานิ  
เพื่่�อส่งเสริมูความูรู้ความูเข้้าใจดำ้านิจริยธุรรมู
ในิการปีฏิิบัต้ิงานิและการเคารพื่สิทธุิมูนุิษัยช่นิ
ระหว่างการปีฏิิบัต้ิงานิในิทุกสถึานิการณ์

410-1

ด็้านสิ�งแวด็ล้อม

1. กระบวนการผลิตั
สินค้าและบริการที่้�เป็น
มิตัรตั่อสิ�งแวด็ล้อม

สินิค้าท่�ผ่ลิต้จากกระบวนิการและเทคโนิโลย่ท่�ใส่ใจ
กับผ่ลกระทบท่�จะเกิดำกับสิ�งแวดำล้อมู โดำยเริ�มูต้้นิ
ตั้�งแต้่การคัดำเล่อกวัต้ถึุดำิบในิการผ่ลิต้ จนิเสร็จ
สมูบูรณ์เปี็นิสินิค้าและ/หรือผ่ลิต้ภัณฑ์์ รอจัดำส่ง
และจัดำจำาหนิ่ายให้กับลูกค้าและ/หรือผู่้บริโภค

301-1, 301-2, 
301-3
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2. การบริหารจ่ด็การนำ�า สร้างจิต้สำานิึกและความูต้ระหนัิกในิการใช่้นิำ�าอย่าง
รู้คุณค่า โดำยดำำาเนิินิมูาต้รการและกำาหนิดำ 
เปี้าหมูายในิการนิำานิำ�าทิ�งจากกระบวนิการผ่ลิต้ 
นิำ�าปีระปีาให้สามูารถึนิำากลับมูาใช่้ในิการผ่ลิต้ 
นิำ�าปีระปีาไดำ้อ่กครั�ง รวมูถึึงการมู่ส่วนิร่วมูในิการ
จัดำการนิำ�ากับหนิ่วยงานิภายนิอกในิระดำับองค์กร
และเครือข้่าย เพื่่�อบริหารจัดำการนิำ�าอย่างยั�งย่นิ

303-1, 303-2, 
303-3, 303-4,

303-5

3. การจ่ด็การของเส้ย
และว่สด็ุเหล่อใชื่้

จัดำการข้องเส่ยและวัสดุำเหล่อใช่้ โดำยการนิำา
ต้ะกอนิมูาวิจัยเปี็นิผ่ลิต้ภัณฑ์์และนิำาไปีใช่้ปีระโยช่นิ์
ทางดำ้านิสังคมู รวมูถึึงการส่งเสริมูให้มู่การนิำา
วัสดำุเหล่อใช่้กลับมูาใช่้ใหมู่ เพื่่�อส่งเสริมูการใช่้
ทรัพื่ยากรอย่างรู้คุณค่า

301-1, 301-2, 
301-3, 306-1, 
306-2, 306-3,
306-4, 306-5

4. การเปล้�ยนแปลง
สภาพัภูมิอากาศและ
อนุร่กษ์พัล่งงาน

ดำำาเนิินิมูาต้รการลดำการใช่้พื่ลังงานิไฟฟ้าและลดำ
การปีล่อยก๊าซื้เรือนิกระจกจากกระบวนิการทาง
ธุุรกิจต้ามูเปี้าหมูายท่�กำาหนิดำ รวมูถึึงการข้อ 
รับรองการปีล่อยก๊าซื้เรือนิกระจกจาก
กระบวนิการทางธุุรกิจจากองค์การบริหารจัดำการ
ก๊าซื้เรือนิกระจก (องค์การมูหาช่นิ) หรือ อบก.

302-1, 302-2, 
302-3, 302-4, 
302-5, 305-1, 
305-2, 305-3, 
305-4, 305-5, 
305-6, 305-7

5. ความหลากหลายที่าง
ชื่้วภาพั

บริหารจัดำการความูหลากหลายทางช่่วภาพื่  
เพื่่�อให้เกิดำปีระโยช่นิ์และคุณค่าแก่องค์กรและระบบ
นิิเวศต้่างๆ โดำยกำาหนิดำมูาต้รการปี้องกันิข้อง
ระบบการผ่ลิต้นิำ�าปีระปีาและระบบบำาบัดำนิำ�าเส่ย 
ไมู่ให้ส่งผ่ลกระทบแก่สิ�งมู่ช่่วิต้ท่�อาศัยอยู่ในิ 
ระบบนิิเวศต้่างๆ

304-1, 304-2, 
304-3, 304-4

6. ความร่วมม่อด็ูแล
สิ�งแวด็ล้อมระหว่าง
องค์กร

ส่งเสริมูความูร่วมูมู่อและการมู่ส่วนิร่วมูในิการ
อนิุรักษั์ทรัพื่ยากรธุรรมูช่าติ้และดำูแลสิ�งแวดำล้อมู
ระหว่างองค์กรกับหนิ่วยงานิภายนิอก

2-29

7. การปฏิิบ่ตัิตัาม
กฎหมายด็้าน 
สิ�งแวด็ล้อม

ต้ระหนิักและให้ความูสำาคัญต้่อการปีฏิิบัติ้ต้ามู
กฎหมูายดำ้านิสิ�งแวดำล้อมูอย่างเคร่งครัดำ โดำย
จัดำทำาระบบบริหารจัดำการดำ้านิสิ�งแวดำล้อมู (ISO 
14001 : 2015) รวมูถึึงมู่การต้รวจติ้ดำต้ามูภายในิ
และการต้รวจรับรองจากหนิ่วยงานิภายนิอกต้ามู
แผ่นิท่�กำาหนิดำ

2-27
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การวิเคราะห์ประเด็็นความย่�งย่น
บริิษััทฯ ปริะเมิินและจััดลำดับความิสำคัญของปริะเด็นความิยั่ั�งยั่ืนท่�บริิษััทฯ และผู้้�มิ่ส่วนได�ส่วนเส่ยั่ให้�ความิสำคัญริ่วมิกััน 
โดยั่พิิจัาริณาริ่วมิกัับปัจัจััยั่ความิเส่�ยั่งตลอดห้่วงโซ่่อุปทาน อ�างอิงตามิกัริอบกัาริริายั่งานความิยั่ั�งยั่ืนสากัล GRI (Global 
Reporting Initiative) ฉบับ GRI Standard 2021 ในปี 2565 บริิษััทฯ และผู้้�มิ่ส่วนได�ส่วนเส่ยั่ให้�ความิสำคัญริ่วมิกัันต่อปริะเด็น 
ความิยั่ั�งยั่ืน จัำนวน 24 ปริะเด็น บริิษััทฯ ได�นำปริะเด็นความิยั่ั�งยืั่นดังกัล่าวมิาวิเคริาะห้์ความิเส่�ยั่งและโอกัาสขององค์กัริ  
โดยั่เชืื่�อมิโยั่งความิสอดคล�องกัับเป้าห้มิายั่กัาริพัิฒนาท่�ยั่ั�งยืั่น (Sustainable Development Goals : SDGs) ซ่่�งปริะเด็นความิ
ยั่ั�งยั่ืนมิ่ความิสอดคล�องกัับเป้าห้มิายั่กัาริพัิฒนาท่�ยั่ั�งยั่ืน จัำนวน 15 เป้าห้มิายั่ จัากัทั�งห้มิด 17 เป้าห้มิายั่ โดยั่มิ่เป้าห้มิายั่ท่� 6 
กัาริจััดกัาริน�ำและกัาริสุขาภิิบาลท่�ยั่ั�งยืั่น (Clean water and sanitation) เป็นพัินธกัิจัห้ลักัของบริิษััทฯ ส่วนเป้าห้มิายั่ท่�เห้ลือ
เป็นพิันธกัิจัริองท่�ชื่่วยั่สนับสนุนกัาริดำเนินงานของบริิษััทฯ ให้�บริริลุเป้าห้มิายั่ขององค์กัริ 

ประเด็็นความย่ั่�งยั่ืนกั่บเป้าหมายั่กัารพ่ัฒนาที่่�ย่ั่�งยั่ืน 
(SDGS)

ประเด็็นความย่�งย่น รายละเอ้ยด็ วิธิ้การ ความเส้�ยง โอกาส SDGs

ด็้านเศรษฐกิจ

ผลประกอบการที่้�ด็้ • นิโยบายและกลยุทธุ์
ดำ้านิเศรษัฐกิจและ
ดำ้านิการพื่ัฒนิา
ความูยั�งย่นิ 

• การบริหารจัดำการ
ดำ้านิเศรษัฐกิจ สังคมู 
และสิ�งแวดำล้อมูอย่าง
มู่ปีระสิทธุิภาพื่

• ทบทวนินิโยบายและกลยุทธุ์
ดำ้านิเศรษัฐกิจและดำ้านิการ
พื่ัฒนิาความูยั�งย่นิ 

• ทบทวนิเปี้าหมูายการจ่ายนิำ�า
ปีระปีา

• สร้างความูเช่่�อมูั�นิในิการดำำาเนิินิ
ธุุรกิจแก่ผู่้มู่ส่วนิไดำ้ส่วนิเส่ย

• การดำำาเนิินิธุุรกิจ
สัมูปีทานิ 
นิำ�าปีระปีาท่�มู่ลูกค้า
เพื่ียงรายเดำ่ยว

• นิโยบายรัฐบาล
สนิับสนิุนิให้มู่ 
การใช่้นิำ�าปีระปีา
แทนิการใช่้ 
นิำ�าบาดำาล

• ความูต้้องการ
ใช่้นิำ�าปีระปีาข้อง
ปีระช่าช่นิเพื่่�มูข้้�นิ
อย่างต้่อเนิ่�อง
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การกำาก่บด็ูแลกิจการ
ที่้�ด็้

• นิโยบายการ  
ดำำาเนิินิงานิ 
ภายใต้้หลัก 
ธุรรมูาภิบาล 
หนิ้าท่�ความู 
รับผ่ิดำช่อบข้อง
คณะกรรมูการ 
ความูโปีร่งใส  
การรายงานิ และ
การต้่อต้้านิการ
ทุจริต้คอร์รัปีช่ันิ

• ทบทวนินิโยบาย 
การกำากับดำูแลกิจการ 

• ดำำาเนิินิธุุรกิจอย่างมู่จริยธุรรมู 
• ถึ่ายทอดำความูรู้ดำ้านิ 

จรรยาบรรณการดำำาเนิินิธุุรกิจ
แก่พื่นิักงานิทุกระดำับ 

• เผ่ยแพื่ร่ความูรู้ดำ้านิ 
จรรยาบรรณการดำำาเนิินิธุุรกิจ
บนิเว็บไซื้ต้์ 

• รายงานิผ่ลการ 
กำากับดำูแลกิจการแก ่
คณะกรรมูการบริหารความู
เส่�ยงและบรรษััทภิบาล

• พื่ัฒนิาการ 
กำากับดำูแลกิจการ 
ท่�ดำ่ข้องบริษััท 
จดำทะเบ่ยนิในิ 
ต้ลาดำหลักทรัพื่ย์ฯ 
เพื่่�มูข้้�นิอย่าง 
ต้่อเนิ่�อง หาก 
บริษััทฯ ปีรับต้ัวช่้า
อาจจะส่งผ่ล 
กระทบต้่อการ
ลงทุนิในิอนิาคต้

• การมู่หลัก 
การกำากับดำูแล
กิจการท่�ดำ่ ความู
โปีร่งใส การบริหาร
จัดำการความูเส่�ยง
ครอบคลุมูมูิต้ิ
เศรษัฐกิจ สังคมู 
และสิ�งแวดำล้อมู 
ย่อมูส่งผ่ลต้่อ
ความูเช่่�อมูั�นิจาก
นิักลงทุนิและ 
ส่งเสริมูการลงทุนิ
อย่างยั�งย่นิในิ
อนิาคต้

การบริหารความเส้�ยง
และความตั่อเน่�องที่าง
ธิุรกิจ

• บริหารจัดำการ
ความูเส่�ยงองค์กร
ดำ้านิเศรษัฐกิจ 
สังคมู และ 
สิ�งแวดำล้อมู การ
ปี้องกันิการเกิดำ
เหตุ้และการระงับ
เมู่�อเกิดำเหตุ้ฉุุกเฉุินิ 
เพื่่�อให้ธุุรกิจ 
ดำำาเนิินิไปีไดำ้อย่าง
ไมู่หยุดำช่ะงัก

• ทบทวนิการปีระเมูินิความูเส่�ยง
ดำ้านิเศรษัฐกิจ สังคมู  
และสิ�งแวดำล้อมู 

• ทบทวนิความูเส่�ยงใหมู่ข้อง
องค์กร (Emerging Risk) 

• จัดำอบรมูหลักสูต้รดำ้านิการ
บริหารความูเส่�ยง 

• ซื้้อมูแผ่นิฉุุกเฉุินิต้ามูแผ่นิท่�
วางไว้ 

• รายงานิผ่ลการบริหารความู
เส่�ยงแก่คณะเจ้าหนิ้าท่�บริหาร
ความูเส่�ยง และคณะกรรมูการ
บริหารความูเส่�ยงและบรรษััท 
ภิบาลต้ามูวงรอบท่�กำาหนิดำ

• สถึานิการณ์
ปีัจจุบันิมู่ 
ความูเส่�ยงใหมู่ๆ 
เกิดำข้้�นิเสมูอ ซื้ึ�ง
เปี็นิความูเส่�ยงท่�
คาดำเดำาไดำ้ยาก 
อาจจะส่งผ่ล 
กระทบต้่อการ 
ดำำาเนิินิธุุรกิจข้อง 
บริษััทฯ

• การบริหาร
จัดำการความูเส่�ยง
ครอบคลุมูมูิต้ิ
เศรษัฐกิจ สังคมู
และสิ�งแวดำล้อมู 
รวมูทั�ง 
ความูเส่�ยง ใหมู่ๆ  
ท่�อาจจะเกิดำข้้�นิ  
มู่การฝึึกอบรมู
และซื้้อมูแผ่นิ
ฉุุกเฉุินิอย่าง
สมูำ�าเสมูอ ส่งผ่ล
ให้เกิดำมูาต้รฐานิ
การปีฏิิบัต้ิงานิท่�มู่
ปีระสิทธุิภาพื่

การบริหารจ่ด็การ
ภาวะวิกฤตัจาก
สถานการณ์์ 
COVID-19

• บริหารจัดำการ
ภาวะวิกฤต้จาก
สถึานิการณ์ 
COVID-19 ท่�
องค์กรไดำ้รับ 
ผ่ลกระทบ

• ดำำาเนิินิงานิต้ามูแผ่นิ BCP เรื�อง 
“มูาต้รการปี้องกันิการต้ิดำเช่่�อ
ไวรัส COVID-19” 

• จัดำเต้รียมูทรัพื่ยากรท่�จำาเปี็นิแก่
พื่นัิกงานิและผู่้มู่ส่วนิไดำ้ส่วนิเส่ย
ในิการปี้องกันิการแพื่ร่ระบาดำ 
จากโรค COVID-19 

• ปีัจจุบันิ แมู้โรค 
COVID-19 จะ
มู่วัคซื้่นิปี้องกันิ 
แต้่ยังสามูารถึ
กลายพื่ันิธุุ์และ
แพื่ร่ระบาดำไดำ้ง่าย 
หากไมู่สามูารถึ
ปี้องกันิการแพื่ร่
ระบาดำไดำ้อย่างมู่
ปีระสิทธุิภาพื่  
อาจจะส่งผ่ล 
กระทบต้่อการ
เต้ิบโต้ดำ้านิ
เศรษัฐกิจข้อง
ปีระเทศ

• ความูสามูารถึในิ
การบริหารจัดำการ
การแพื่ร่ระบาดำโรค 
COVID-19 อย่าง
มู่ออาช่่พื่ รวมูทั�ง
การให้ความูช่่วย
เหล่องบปีระมูาณ
และอุปีกรณ ์
ในิการปี้องกันิ 
การแพื่ร่ระบาดำ
โรค COVID-19 แก่
สถึานิพื่ยาบาล และ
ผู่้มู่ส่วนิไดำ้ส่วนิเส่ย 
ส่งผ่ลต้่อความูเช่่�อ
มูั�นิท่�มู่ต้่อบริษััทฯ
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บริหารจ่ด็การห่วงโซ่่
อุปที่าน

• บริหารจัดำการ
และ วิเคราะห์
ความูเส่�ยงดำ้านิ
กระบวนิการ 
จัดำซื้่�อ รวมูถึึงการ
ปีระเมูินิคู่ค้าเพื่่�อให้
เกิดำปีระสิทธุิภาพื่
สูงสุดำ

• มู่ส่วนิร่วมูกับ 
คู่ค้าเพื่่�อพื่ัฒนิา
ศักยภาพื่ข้องคู่ค้า 
และบริษััทฯ ควบคู่
กันิ รวมูถึึงการหา
โอกาสใหมู่ๆ  
ทางธุุรกิจ

• จัดำซื้่�อจัดำจ้าง 
ภายใต้้ข้้อต้กลงอย่างเปี็นิธุรรมู 

• จัดำทำาโครงการ 
จัดำซื้่�อจัดำจ้างสินิค้าและบริการท่�
เปี็นิมูิต้รต้่อสิ�งแวดำล้อมู 

• จัดำทำาแผ่นิสำารองและเพื่่�มูความู 
เข้้มูงวดำในิการ 
จัดำส่งสินิค้าและหาช่่องทางการ
จัดำส่งสินิค้าท่�ไมู่ส่งผ่ลกระทบ
ต้่อกระบวนิการผ่ลิต้ รวมูทั�ง 
หาแหล่งสินิค้าทดำแทนิใหมู่  
หากเกิดำเหตุ้การณ์ท่�คู่ค้า 
รายเดำิมูไมู่สามูารถึจัดำส่ง 
สินิค้าไดำ้

• บริษััทฯ ย่อมูมู่
ความูสัมูพื่ันิธุ์กับ
ผู่้มู่ส่วนิไดำ้ส่วนิ
เส่ยต้ามูห่วงโซื้่
คุณค่าข้องธุุรกิจ 
ซื้ึ�งบริษััทฯ ต้้อง
ทำาการวิเคราะห์
ความูสัมูพื่ันิธุ์
ระหว่างธุุรกิจและ 
ผู่้มู่ส่วนิไดำ้ส่วนิเส่ย
ในิแต้่ละกิจกรรมู
การดำำาเนิินิงานิ
เพื่่�อนิำาไปีสู่การ
บริหารจัดำการ
ปีระเดำ็นิสำาคัญดำ้านิ
ความูยั�งย่นิต้ลอดำ
ห่วงโซื้่คุณค่าไมู่ให้
ไดำ้รับผ่ลกระทบต้่อ
การดำำาเนิินิธุุรกิจ
ข้องบริษััทฯ

• บริษััทฯ วิเคราะห์
ไดำ้ว่าผู่้มู่ส่วนิไดำ้
ส่วนิเส่ยกลุ่มูใดำท่�มู่
ผ่ลกระทบต้่อธุุรกิจ
หรือไดำ้รับผ่ล 
กระทบจากธุุรกิจ 
ในิทางต้รงและ 
ทางอ้อมู จะส่งผ่ล
ให้เกิดำการบริหาร
จัดำการความู
สัมูพื่ันิธุ์กับผู่้มู่ 
ส่วนิไดำ้ส่วนิเส่ย
แต้่ละกลุ่มูไดำ้
อย่างเหมูาะสมู
และสอดำคล้องกับ
บริบทข้ององค์กร

• คัดำเล่อกคู่ค้าท่�มู่
ศักยภาพื่ในิการ 
ดำำาเนิินิธุุรกิจอย่าง
มู่จริยธุรรมู สร้าง
ความูร่วมูมู่อในิ
การพัื่ฒนิาและยก
ระดำับศักยภาพื่ข้อง
คู่ค้าให้เต้ิบโต้อย่าง
ยั�งย่นิไปีดำ้วยกันิ

ความร่บผิด็ชื่อบตั่อ
สินค้าและบริการ

• ความูรับผ่ิดำช่อบ
ในิการผ่ลิต้สินิค้า
และบริการท่�มู ่
คุณภาพื่และไดำ้
มูาต้รฐานิเปี็นิท่�
ยอมูรับแก่ลูกค้า 
การบริหารจัดำการ
ความูสัมูพื่ันิธุ์กับ
ลูกค้า และการ
ปีระเมูินิผ่ลกระทบ 
จากสินิค้าและ
บริการข้องบริษััทฯ

• ผ่ลิต้และจ่ายนิำ�าปีระปีาแก่ลูกค้า
ต้ามูมูาต้รฐานิคุณภาพื่  
มู่ความูเพื่ียงพื่อ และมู่ความู 
ต้่อเนิ่�อง 

• ให้คำาปีร้กษัาและปีระชุ่มูหารือ
การทำางานิร่วมูกับลูกค้าอย่าง
สมูำ�าเสมูอ 

• จัดำหลักสูต้รอบรมูพัื่ฒนิาทักษัะ
แก่ลูกค้า 

• สนิับสนิุนิกิจกรรมูสัมูพื่ันิธุ์แก่
ลูกค้า

• การพัื่ฒนิา
เทคโนิโลย่ในิ
ปีัจจุบันิ รวมูถึึง
การเปีล่�ยนิแปีลง
สภาพื่ภูมูิอากาศ 
ส่งผ่ลให้เกิดำการ
เปีล่�ยนิแปีลง
พื่ฤต้ิกรรมูข้อง 
ผู่้บริโภค และทำาให้
การดำำาเนิินิธุุรกิจในิ
รูปีแบบเดำิมู 
ล้าสมูัย

• สินิค้าและบริการ
ท่�มู่คุณภาพื่ต้ามู
มูาต้รฐานิสากล
และลูกค้ามู่ความู
พื่ึงพื่อใจในิการใช่้
สินิค้าและบริการ 
ส่งผ่ลให้องค์กร
เปี็นิท่�ยอมูรับและ 
ไดำ้เปีรียบคู่แข้่งข้ันิ

นว่ตักรรมและ
เที่คโนโลย้

• นิำานิวัต้กรรมูและ
เทคโนิโลย่มูาใช่้ในิ
กระบวนิการ 
ทำางานิ และการ 
ส่งเสริมูนิวัต้กรรมู
ข้ององค์กร

• จัดำอบรมูพื่ัฒนิาทักษัะ 
ดำ้านิไคเซื้็นิ (Kaizen) ทั�งภายในิ
และภายนิอกบริษััทฯ  

• ถึ่ายทอดำองค์ความูรู้ 
(Knowledge transfer) และ
แลกเปีล่�ยนิปีระสบการณ ์
ร่วมูกันิระหว่างหนิ่วยงานิ  
ผ่่านิโครงการไคเซื้็นิ (Kaizen) 
หรือโครงการ Exchange 
Program 

• ความูก้าวหนิ้าทาง
ดำ้านินิวัต้กรรมูและ
เทคโนิโลย่ ส่งผ่ล
ให้สังคมูโลกเกิดำ
การเปีล่�ยนิแปีลง 
ทำาให้การดำำาเนิินิ
กิจกรรมูท่�เคย
ปีฏิิบัต้ิส่บทอดำ 
กันิมูาเกิดำ 
ความูล้าสมูัย  
มู่การแข้่งขั้นิและ
ความูไมู่แนิ่นิอนิสูง

• การเปี็นิผู่้นิำาทาง
ดำ้านินิวัต้กรรมู
และเทคโนิโลย่ท่�
ทันิต้่อเหตุ้การณ์
ในิปีัจจุบันิ  
ส่งผ่ลให้เกิดำ
ความูมูั�นิคงในิ 
การดำำาเนิินิธุุรกิจ
และเพื่่�มูโอกาสในิ
การข้ยายธุุรกิจ
ใหมู่ๆ ในิอนิาคต้
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• ปีรับปีรุงกระบวนิการผ่ลิต้ 
นิำ�าปีระปีาแบบไฮบริดำ (Hybrid) 
เกิดำจากการผ่สมูผ่สานิระหว่าง
ระบบการผ่ลิต้นิำ�าปีระปีาแบบ 
Conventional และระบบ 
เมูมูเบรนิ

• นิำาเทคโนิโลย่เมูมูเบรนิมูาใช่้
ในิการผ่ลิต้นิำ�าปีระปีาซื้ึ�งเปี็นิ
เทคโนิโลย่ข้ั�นิสูงท่�สามูารถึ
กรองเช่่�อโรค ปีระเภทไวรัสและ
แบคท่เรีย ซื้ึ�งเปี็นิท่�ยอมูรับ  
ในิระดำับสากล

ด็้านส่งคม และสิที่ธิิมนุษยชื่น

การด็ูแลพัน่กงานและ
พั่ฒนาบุคลากร

• บริหารจัดำการ
บุคลากร
แรงงานิสัมูพื่ันิธุ์ 
การพื่ัฒนิา และ
เพื่่�มูศักยภาพื่
พื่นัิกงานิ

• ทบทวนิกระบวนิการปีระเมูินิผ่ล
การปีฏิิบัต้ิงานิพื่นิักงานิ 

• ทบทวนิกระบวนิการพื่่จารณา
ค่าต้อบแทนิ

• จัดำทำาแผ่นิพัื่ฒนิาศักยภาพื่ข้อง
พื่นัิกงานิ 

• จัดำทำาแผ่นิการฝึึกอบรมูแก่
พื่นัิกงานิทุกระดำับ 

• พื่่จารณาคัดำเล่อกบุคลากร
ภายในิก่อนิมู่การสรรหา
บุคลากรจากภายนิอก 

• จัดำให้มู่การเล่อกตั้�งคณะ
กรรมูการสวัสดำิการ 

• สำารวจความูพื่ึงพื่อใจพื่นิักงานิ

• การแข้่งข้ันิอย่าง
รุนิแรงข้องธุุรกิจ 
ในิปีัจจุบันิ  
รวมูถึึงความู
ต้้องการข้องลูกค้า
ท่�เปีล่�ยนิแปีลง  
ส่งผ่ลให้ความูรู้และ
ทักษัะข้องพื่นิักงานิ
พื่ัฒนิาไมู่ทันิต้่อ 
การเปีล่�ยนิแปีลง

• การพัื่ฒนิาความูรู้
และทักษัะใหมู่ๆ 
แก่พื่นิักงานิ 
อย่างต้่อเนิ่�อง 
เพื่่�อให้ทันิต้่อการ
เปีล่�ยนิแปีลง  
จะส่งผ่ลให้
พื่นิักงานิ มู่ความูรู้
และทักษัะรองรับ 
การเปีล่�ยนิแปีลงไดำ้
อย่างรวดำเร็วทั�งในิ
ปีัจจุบันิและอนิาคต้

อาชื่้วอนาม่ยและ 
ความปลอด็ภ่ย

• ดำูแลสุข้ภาพื่ท่�ดำ่
ข้องพื่นิักงานิ  
ความูปีลอดำภัย 
และสภาพื่แวดำล้อมู
ท่�ดำ่ในิการทำางานิ

• จัดำให้มู่การต้รวจสุข้ภาพื่ 
ปีระจำาปีีแก่พื่นัิกงานิ  
และเพื่่�มูการต้รวจสุข้ภาพื่
รายการพื่่เศษั 
สำาหรับผู่้ท่�ปีฏิิบัต้ิงานิในิพื่่�นิท่�
ท่�มู่ความูเส่�ยงและผู่้มู่อายุ
มูากกว่า 35 ปีี ข้้�นิไปี  

• ปีระเมูินิปีัจจัยดำ้านิสิ�งแวดำล้อมูท่�
อาจส่งผ่ลกระทบต้่อสุข้ภาพื่และ 
ความูปีลอดำภัยข้องพื่นิักงานิ 
อาทิเช่่นิ แสง เส่ยง ฝึุ�นิละออง 
มูลพื่่ษั เปี็นิต้้นิ 

• อบรมูพื่ัฒนิาความูรู้ดำ้านิ 
ความูปีลอดำภัยอย่างสมูำ�าเสมูอ

• ทำาการซัื้กซื้้อมูต้ามูแผ่นิ
ฉุุกเฉุินิ เพื่่�อเต้รียมูการรับมู่อ
ในิสถึานิการณ์วิกฤต้อย่าง
สมูำ�าเสมูอ 

• ทบทวนิความูเส่�ยงและ
เหตุ้การณ์ฉุุกเฉุินิในิ 
กระบวนิการทำางานิเปี็นิ 
ปีระจำาทุกปีี 

• แนิวโนิ้มูสุข้ภาพื่ท่�
ดำ่ข้องพื่นัิกงานิท่�
ไมู่อยู่ในิเกณฑ์์ท่�
นิ่าพื่ึงพื่อใจ รวมู
ถึึงความูปีลอดำภัย
ในิการทำางานิข้อง
พื่นิักงานิและคู่ค้า 
อาจจะส่งผ่ลต้่อ
ความูเช่่�อมูั�นิในิการ 
ดำำาเนิินิงานิ 
ข้องบริษััทฯ

• การยกระดัำบ
มูาต้รฐานิความู
ปีลอดำภัยและเครื�อง
มู่ออุปีกรณ์ท่�ทันิ
สมูัยในิการ 
ทำางานิ จะส่งผ่ลให้
เกิดำความูเช่่�อมูั�นิในิ
การปีฏิิบัต้ิงานิ 
ร่วมูกันิและกลาย
เปี็นิมูาต้รฐานิ
ความูปีลอดำภัย 
ข้องบริษััทฯ
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การด็ูแลส่งคมและ
ชืุ่มชื่น

• มู่ส่วนิร่วมูกับ
กิจกรรมูข้องชุ่มูช่นิ 
การช่่วยแก้ ไข้
ปีัญหาสังคมูและ
พื่ัฒนิาคุณภาพื่
ช่่วิต้ข้องชุ่มูช่นิ  
การให้ความูรู้  
การสร้าง 
รายไดำ้ รวมูถึึงการ
อนุิรักษั์ทรัพื่ยากร 
ธุรรมูช่าต้ิ 
และสิ�งแวดำล้อมู
ร่วมูกับชุ่มูช่นิ

• สนิับสนิุนิทุนิการศึกษัาแก่
นิักเรียนิในิโรงเรียนิในิพื่่�นิท่�
บริการท่�มู่ความูข้าดำแคลนิ 

• ถึ่ายทอดำองค์ความูรู้ ในิการจัดำ
ทำาปีุ�ยหมูักจากข้ยะอินิทรีย์ผ่สมู
กับต้ะกอนิแก่โรงเรียนิในิพื่่�นิท่�
ปีระกอบธุุรกิจ

• ถึ่ายทอดำองค์ความูรู้ ในิการ
อนุิรักษั์นิำ�าแก่โรงเรียนิและชุ่มูช่นิ  

• ร่วมูแก้ ไข้ปีัญหาสังคมูในิยามู
วิกฤต้

• การดำำาเนิินิธุุรกิจ
ข้องบริษััทฯ ในิ
พื่่�นิท่�ต้่างๆ ย่อมู
ส่งผ่ลกระทบต้่อ
ชุ่มูช่นิใกล้เค่ยง 
รวมูถึึงความู  
คาดำหวังข้องผู่้มู่
ส่วนิไดำ้ส่วนิเส่ย 
และสังคมูท่� 
เพื่่�มูข้้�นิต้่อการ 
ดำำาเนิินิธุุรกิจข้อง 
บริษััทฯ ท่�แสดำง 
ความูรับผ่ิดำช่อบ
ต้่อสังคมูและ 
สิ�งแวดำล้อมู

• ใช่้ความูรู้ความู
สามูารถึข้อง 
บริษััทฯ มูาพัื่ฒนิา
ชุ่มูช่นิให้เปี็นิชุ่มูช่นิ
ต้้นิแบบท่�สามูารถึ
พื่ึ�งพื่าต้นิเองไดำ้และ
มู่คุณภาพื่ช่่วิต้ 
ท่�ดำ่ข้้�นิ โดำยสร้าง
การมู่ส่วนิร่วมู 
ข้องทุกฝึ�าย

การให้ความชื่่วยเหล่อ
และการบริจาคเพั่�อ
ส่งคม

• การสนิับสนิุนิ
กิจกรรมูดำ้านิ
ดำูแลสังคมูและสิ�ง
แวดำล้อมู รวมูถึึง
การช่่วยเหล่อแบ่ง
ปีันิในิช่่วงวิกฤต้

• ผ่ลิต้และสนิับสนิุนินิำ�าดำ่�มูบรรจุ
ข้วดำแก่ผู่้มู่ส่วนิไดำ้ส่วนิเส่ยนิำา
ไปีใช่้ในิกิจกรรมูท่�มู่ปีระโยช่นิ์
ต้่อสังคมู รวมูถึึงกิจกรรมู
ปี้องกันิการแพื่ร่ระบาดำข้องโรค 
COVID-19   

• สนิับสนิุนิงบปีระมูาณแก่ผู่้มู่
ส่วนิไดำ้ส่วนิเส่ยใช่้ ในิกิจกรรมูท่�
มู่ปีระโยช่นิ์ต้่อสังคมู 

• สนิับสนิุนิกิจกรรมูดำ้านิ
พื่ระพืุ่ทธุศาสนิาและอนิุรักษั์
ข้นิบปีระเพื่ณ่ไทยอันิดำ่งามู

• อาจจะไมู่ไดำ้รับ
ความูร่วมูมู่อจาก
ผู่้มู่ส่วนิไดำ้ส่วนิเส่ย
อย่างเต้็มูท่�

• ความูสัมูพื่ันิธุ์ท่�ดำ่
กับผู่้มู่ส่วนิไดำ้ 
ส่วนิเส่ยผ่่านิ
กิจกรรมูการให้
ความูช่่วยเหล่อและ
การบริจาค

บที่บาที่และความร่บผิด็
ชื่อบของคณ์ะกรรมการ
และผู้บริหารด็้านสิที่ธิิ
มนุษยชื่น

• กระบวนิการ
เคารพื่สิทธุ ิ
มูนุิษัยช่นิแก ่
ผู่้มู่ส่วนิไดำ้ส่วนิเส่ย

• นิโยบายดำ้านิสิทธุิมูนิุษัยช่นิและ
ดำ้านิแรงงานิ

• กำาหนิดำแนิวทางปีฏิิบัต้ิและ
กระบวนิการเคารพื่สิทธุ ิ
มูนุิษัยช่นิแก่ผู่้มู่ส่วนิไดำ้ส่วนิเส่ย
ให้กับคณะกรรมูการ  
ผู่้บริหาร และพื่นัิกงานิ  
ไดำ้ยึดำถ่ึอปีฏิิบัต้ิ

• ผู่้มู่ส่วนิไดำ้ส่วนิเส่ย
ข้าดำความู 
เช่่�อมูั�นิต้่อบริษััทฯ 
ท่�เก่�ยวข้้องกับการ
เคารพื่สิทธุ ิ
มูนิุษัยช่นิ ส่งผ่ล 
กระทบเช่ิงลบต้่อ
ภาพื่ลักษัณ์และ
การดำำาเนิินิธุุรกิจ

• การไดำ้รับความู 
เช่่�อมูั�นิจากผู่้มู่
ส่วนิไดำ้ส่วนิเส่ยต้่อ
บริษััทฯ ท่�เก่�ยวข้้อง
กับการเคารพื่ 
สิทธุิมูนิุษัยช่นิ  
ส่งผ่ลกระทบต้่อ
ภาพื่ลักษัณ์ท่�ดำ่และ
การดำำาเนิินิธุุรกิจ
อย่างราบรื�นิ

การจ้างงานและ 
การเคารพัด็้าน 
สิที่ธิิมนุษยชื่น

•  สิทธุิในิคุณภาพื่
ช่่วิต้ท่�ดำ่

• สิทธุิในิความู 
เท่าเท่ยมู

• สิทธุิท่�จะไดำ้รับ
ความูคุ้มูครอง
ต้ามูกฎหมูาย

• การคุ้มูครองสิทธุิ
และข้้อมููลส่วนิ
บุคคล

• นิโยบายคุ้มูครองข้้อมููลส่วนิ
บุคคลให้กับพื่นิักงานิ

• ไมู่มู่การจ้างงานิแรงงานิเด็ำกท่�
มู่อายุต้ำ�ากว่า 15 ปีี

• ไมู่มู่การจ้างงานิแรงงานิบังคับ
• ไมู่มู่การจ้างงานิแรงงานิ

ต้่างดำ้าวท่�ผ่ิดำกฎหมูาย
• ไมู่ให้พื่นิักงานิหญิงท่�มู่ครรภ์

ทำางานิท่�เปี็นิอันิต้รายต้่อ
สุข้ภาพื่หรือร่างกายต้ามูท่�
กฎหมูายกำาหนิดำ

• อาจไดำ้รับข้้อร้อง
เรียนิการละเมิูดำ
ดำ้านิสิทธุิมูนิุษัยช่นิ
จากพื่นิักงานิ   
ส่งผ่ลกระทบ 
เช่ิงลบต้่อ 
ภาพื่ลักษัณ์และ
การดำำาเนิินิธุุรกิจ 

• พื่นิักงานิมู่ข้วัญ
กำาลังใจท่�ดำ่ส่งผ่ล
ต้่อปีระสิทธุิภาพื่
การทำางานิเพื่่�มูข้้�นิ
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การประเมินความเส้�ยง
ด็้านสิที่ธิิมนุษยชื่น

• บริหารจัดำการ
ความูเส่�ยงดำ้านิ
สิทธุิมูนิุษัยช่นิ
ให้กับผู่้มู่ส่วนิไดำ้
ส่วนิเส่ยอย่างมู่
ปีระสิทธุิภาพื่

• กำาหนิดำแนิวทางการปีระเมูินิ
ความูเส่�ยงดำ้านิสิทธุิมูนิุษัยช่นิ
ข้องผู่้มู่ส่วนิไดำ้ส่วนิเส่ย

• กำาหนิดำมูาต้รการลดำความู
เส่�ยงดำ้านิสิทธุิมูนิุษัยช่นิข้องผู่้มู่
ส่วนิไดำ้ส่วนิเส่ย

• ก่อให้เกิดำ 
ความูเส่ยหายต้่อ
การดำำาเนิินิธุุรกิจ
ข้องบริษััทฯ จาก
ปีระเดำ็นิความูเส่�ยง
ดำ้านิสิทธุิมูนิุษัยช่นิ
ท่�เกิดำกับผู่้มู่ส่วนิไดำ้
ส่วนิเส่ย

• สามูารถึลดำผ่ล 
กระทบเช่ิงลบท่�เกิดำ
จากปีระเดำ็นิความู
เส่�ยงดำ้านิสิทธุิ
มูนิุษัยช่นิ

• ความูเช่่�อมูั�นิข้อง 
ผู่้มู่ส่วนิไดำ้ส่วนิเส่ย
ต้่อบริษััทฯ  
ท่�เก่�ยวข้้องกับ 
การเคารพื่สิทธุิ
มูนิุษัยช่นิ

การบริหารจ่ด็การ 
ข้อร้องเรียนและ 
การเย้ยวยาด็้าน 
สิที่ธิิมนุษยชื่น

• บริหารจัดำการ 
ข้้อร้องเรียนิและ 
การเย่ยวยาดำ้านิ
สิทธุิมูนิุษัยช่นิแก ่
ผู่้มู่ส่วนิไดำ้ส่วนิเส่ย

• กำาหนิดำช่่องทางและ
กระบวนิการรับเรื�องการแจ้ง
เบาะแส และการร้องเรียนิดำ้านิ
สิทธุิมูนิุษัยช่นิท่�พื่นิักงานิและ
ผู่้มู่ส่วนิไดำ้ส่วนิเส่ยทุกกลุ่มู
สามูารถึเข้้าถึึงไดำ้

• จัดำให้มู่กลไกในิการคุ้มูครอง 
ผู่้แจ้งเบาะแสและผู่้ถูึกร้องเรียนิ

• เก็บข้้อมููลการแจ้งเบาะแสเปี็นิ
ความูลับ

• กำาหนิดำให้มู่การพื่่จารณาบท
ลงโทษัหากผู่้ถูึกร้องเรียนิมู่
ความูผ่ิดำจริงต้่อการละเมิูดำสิทธุิ
มูนิุษัยช่นิ หรือการปีฏิิบัต้ิท่� ไมู่
สอดำคล้องกับกฎระเบ่ยบ หลัก
สิทธุิมูนิุษัยช่นิ หรือกฎหมูายท่�
เก่�ยวข้้อง

• อาจไดำ้รับข้้อร้อง
เรียนิการละเมูิดำ
ดำ้านิสิทธุิมูนิุษัยช่นิ
จากผู่้มู่ส่วนิไดำ ้
ส่วนิเส่ย ส่งผ่ล 
กระทบเช่ิงลบต้่อ
ภาพื่ลักษัณ์และ
การดำำาเนิินิธุุรกิจ

• ความูเช่่�อมูั�นิข้อง 
ผู่้มู่ส่วนิไดำ้ส่วนิเส่ย
ต้่อบริษััทฯ  
ท่�เก่�ยวข้้องกับ 
การเคารพื่สิทธุิ
มูนิุษัยช่นิ

ความร่วมม่อก่บคู่ค้า
ด็้านสิที่ธิิมนุษยชื่น

• การดำำาเนิินิธุุรกิจ
อย่างเปี็นิธุรรมู

• การคุ้มูครองสิทธุิ
และข้้อมููลส่วนิ
บุคคล

• นิโยบายคุ้มูครองข้้อมููลส่วนิ
บุคคลให้กับคู่ค้า

• ผ่ลักดำันิและส่งเสริมูการดำำาเนิินิ
ธุุรกิจท่�เคารพื่สิทธุ ิ
มูนิุษัยช่นิร่วมูกับคู่ค้า

• อาจไดำ้รับการร้อง
เรียนิการละเมูิดำ
ดำ้านิสิทธุิมูนิุษัยช่นิ
จากคู่ค้า

• ผ่ลกระทบเช่ิงลบ
ต้่อความูร่วมูมู่อในิ
การดำำาเนิินิธุุรกิจ
ร่วมูกับคู่ค้า

• ความูเช่่�อมูั�นิข้อง 
คู่ค้าต้่อบริษััทฯ  
ท่�เก่�ยวข้้องกับการ
เคารพื่สิทธุ ิ
มูนิุษัยช่นิ

• ความูร่วมูมู่อในิ
การดำำาเนิินิธุุรกิจ
ร่วมูกับคู่ค้า

การส่�อสารและอบรม
ด็้านสิที่ธิิมนุษยชื่น

• กระบวนิการ 
เรียนิรู้และการฝึึก
อบรมูดำ้านิสิทธุิ
มูนิุษัยช่นิ

• ส่�อสารและปีระช่าสัมูพื่ันิธุ์
ข้่าวสารดำ้านิสิทธุิมูนิุษัยช่นิแก่
พื่นัิกงานิและผู่้เก่�ยวข้้อง

• อบรมูหลักสูต้ร 
ดำ้านิสิทธุิมูนิุษัยช่นิแก่พื่นิักงานิ
และผู่้เก่�ยวข้้อง

• ก่อให้เกิดำปีระเดำ็นิ
ความูเส่�ยงดำ้านิ
สิทธุิมูนิุษัยช่นิ 
เนิ่�องจาก 
ความูไมู่รู้และ
ไมู่เข้้าใจเก่�ยว
กับกฎหมูายท่�
เก่�ยวข้้อง

• สามูารถึลดำผ่ล 
กระทบเช่ิงลบท่�เกิดำ
จากปีระเดำ็นิความู
เส่�ยงดำ้านิสิทธุิ
มูนิุษัยช่นิ 

• ความูเช่่�อมูั�นิข้อง 
ผู่้มู่ส่วนิไดำ้ส่วนิเส่ย
ต้่อบริษััทฯ  
ท่�เก่�ยวข้้องกับ 
การเคารพื่ 
สิทธุิมูนิุษัยช่นิ
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ด็้านสิ�งแวด็ล้อม

กระบวนการผลิตัสินค้า
และบริการที่้�เป็นมิตัร
ตั่อสิ�งแวด็ล้อม

• บริหารจัดำการ
กระบวนิการผ่ลิต้
สินิค้าและบริการ
ข้องบริษััทฯ ท่�
ไมู่ส่งผ่ลกระทบ
ต้่อสิ�งแวดำล้อมู
ทั�งภายในิและ
ภายนิอกองค์กร

• ผ่ลิต้นิำ�าปีระปีาแบบไมู่สูญเส่ยนิำ�า 
ดำ้วยระบบ Zero Discharge

• จัดำทำาโครงการจัดำซื้่�อจัดำจ้าง
สินิค้าและบริการท่�เปี็นิมูิต้ร 
ต้่อสิ�งแวดำล้อมู 

• นิำาเทคโนิโลย่เมูมูเบรนิมูาใช่้ 
ในิกระบวนิการผ่ลิต้นิำ�าปีระปีา 
ซื้ึ�งสามูารถึแยกข้องแข้็ง
แข้วนิลอยหรือข้องแข้็งละลาย
ออกจากข้องเหลว และสามูารถึ
ข้จัดำสิ�งปีนิเปี้�อนิ เช่่�อโรค เช่่นิ 
ไวรัส และแบคท่เรีย 

• ดำำาเนิินิงานิและติ้ดำต้ามูผ่ลการ 
ดำำาเนิินิงานิต้ามูมูาต้รฐานิ 
ดำ้านิสิ�งแวดำล้อมูท่�ไดำ้รับการ
รับรองจาก หนิ่วยงานิภายนิอก 
(ISO 14001:2015)

• ปีัญหาโลกร้อนิและ
การเปีล่�ยนิแปีลง
สภาพื่ภูมูิอากาศท่�
เพื่่�มูข้้�นิ และการลดำ
การปีล่อยก๊าซื้
เรือนิกระจกต้ามู
ข้้อต้กลงปีารีส 
เพื่่�อควบคุมู
อุณหภูมูิเฉุล่�ยข้อง
โลกไมู่ให้สูงเกินิ 
1.5 องศาเซื้ลเซื้่ยส

• ปีรับปีรุง
กระบวนิการผ่ลิต้
ให้เปี็นิมูิต้รต้่อ 
สิ�งแวดำล้อมู จัดำทำา 
Solar Rooftop 
ลดำการใช่้พื่ลังงานิ
ไฟฟ้า และพัื่ฒนิา
ข้องเส่ยให้เปี็นิ
ผ่ลิต้ภัณฑ์์ ส่งผ่ล
ให้ค่าใช่้จ่ายในิ
การใช่้พื่ลังงานิ
ไฟฟ้าต้่อหนิ่วย
ผ่ลิต้ภัณฑ์์ลดำลง 
และส่งเสริมูให้มู่
การใช่้ทรัพื่ยากร
อย่างยั�งย่นิ

การบริหารจ่ด็การนำ�า • บริหารจัดำการนิำ�า
เพื่่�อใช่้ ในิการ  
ดำำาเนิินิธุุรกิจ  
นิำ�าปีระปีา รวมู
ถึึงการบริหาร
จัดำการนิำ�าร่วมูกับ
ชุ่มูช่นิและ หนิ่วย
งานิท่�เก่�ยวข้้อง 
เพื่่�อแก้ ไข้ปีัญหา
คุณภาพื่นิำ�าและ 
การข้าดำแคลนินิำ�า
อย่างยั�งย่นิ

• นิำานิำ�าเหล่อทิ�งจากข้ั�นิต้อนิ
การรีดำต้ะกอนิกลับมูาใช่้ในิ
กระบวนิการผ่ลิต้นิำ�าปีระปีาใหมู่

• จัดำทำาโครงการต้อบสนิอง
ความูต้้องการใช่้นิำ�าปีระปีาแก่
ปีระช่าช่นิ ร่วมูกับ กปีภ. เพื่่�อ
สนัิบสนุินิการเข้้าถึึงนิำ�าปีระปีา 
ท่�ไดำ้มูาต้รฐานิอย่างทั�วถึึง

• รณรงค์ส่งเสริมูการจัดำ
กิจกรรมูเพื่่�อดำูแลแหล่งนิำ�า 
และคุณภาพื่นิำ�าข้องแมู่นิำ�าท่าจีนิ
และคูคลองในิพื่่�นิท่�บริการ 

• ดำูแลและเฝึ้าระวังแหล่งนิำ�า
ร่วมูกับหนิ่วยงานิภายนิอก
ท่�เก่�ยวข้้อง อาทิเช่่นิ กรมู
ทรัพื่ยากรนิำ�า กรมูช่ลปีระทานิ  
สำานัิกงานิสิ�งแวดำล้อมูและ
ควบคุมูมูลพื่่ษัท่� 5  
การปีระปีานิครหลวง  
การปีระปีาส่วนิภูมูิภาค  
หนิ่วยงานิเอกช่นิ และช่มูรมูเรา
รักแมู่นิำ�าท่าจีนินิครปีฐมู

• จัดำทำาโครงการฟ้�นิฟู 
คุณภาพื่นิำ�าคลองบางซื้่�อ เพื่่�อ
อนิุรักษั์แมู่นิำ�าท่าจีนิ ร่วมูกับ  
เทศบาลเมู่องไร่ข้ิง สำานิักงานิ 
สิ�งแวดำล้อมูและควบคุมูมูลพื่่ษั 
ท่� 5 และ โครงการส่งนิำ�าและ
บำารุงรักษัาภาษั่เจริญ  
สำานิักช่ลปีระทานิท่� 11

• การเปีล่�ยนิแปีลง
สภาพื่ภูมูิอากาศ
ส่งผ่ลให้ฝึนิไมู่ต้ก  
ต้ามูฤดำูกาล 
ปีริมูาณนิำ�า 
ในิเข้ื�อนิและ 
แหล่งนิำ�าธุรรมูช่าติ้
ลดำลง รวมูถึึง
คุณภาพื่นิำ�าดำิบ
เส่�อมูโทรมู อาจ 
ส่งผ่ลต้่อการผ่ลิต้
นิำ�าปีระปีาข้อง 
บริษััทฯ

• ยกระดัำบ 
ความูสามูารถึในิ
การบริหาร 
จัดำการนิำ�าอย่าง
ครบวงจร พื่ัฒนิา
แหล่งต้้นินิำ�า  
ส่งเสริมูการ
อนิุรักษั์นิำ�า และใช่้
นิำ�าอย่างรู้คุณค่า  
โดำยเนิ้นิส่งเสริมู 
การทำางานิร่วมูกับ
องค์กรอ่�นิๆ แบบ
บูรณาการ
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การจ่ด็การของเส้ยและ
ว่สด็ุเหล่อใชื่้

• บริหารจัดำการ 
ข้องเส่ยไมู่ให้ส่งผ่ล 
กระทบต้่อการ 
ดำำาเนิินิธุุรกิจและ 
ผู่้มู่ส่วนิไดำ ้
ส่วนิเส่ย รวมูถึึง
การเพื่่�มูมููลค่า 
ข้องเส่ย เพื่่�อนิำาไปี
ใช่้ปีระโยช่นิ์ทาง
ดำ้านิธุุรกิจและ
สังคมู

• ทำาการคัดำแยกข้ยะออกเปี็นิ  
3 ช่นิิดำ ไดำ้แก่ ข้ยะทั�วไปี  
ข้ยะ Recycle และข้ยะเปี็นิพื่่ษั

• สำานิักงานิใหญ่ทำาการคัดำแยก
ข้ยะท่�เปี็นิเศษัอาหารออกจาก
ข้ยะทั�วไปี เพื่่�อนิำามูาทำาปีุ�ยหมูัก
จากเครื�องกำาจัดำเศษัอาหาร
อัต้โนิมูัต้ิ

• จัดำทำาโครงการปีุ�ยหมัูกจากข้ยะ
อินิทรีย์ผ่สมูกับต้ะกอนิเพื่่�อนิำา
มูาใช่้ดำูแลต้้นิไมู้ภายในิโรงเรียนิ
ไทยรัฐวิทยา 4 และโรงเรียนิวัดำ
สุข้วัฒนิารามู จังหวัดำนิครปีฐมู

• การเต้ิบโต้
ข้องเมู่องและ
อุต้สาหกรรมู  
ส่งผ่ลให้เกิดำข้องเส่ย
และวัสดำุเหล่อใช่้ท่�
ทำาให้เกิดำมูลภาวะ
และกระทบต้่อ 
สิ�งแวดำล้อมู รวมูถึึง
การใช่้ทรัพื่ยากร 
ธุรรมูช่าติ้ อย่าง
สิ�นิเปีล่อง ทำาให้
เกิดำภาวะ 
การข้าดำแคลนิ

• ทำาการวิจัยและ
พื่ัฒนิาเพื่่�อนิำา
ข้องเส่ยหรือวัสดำุ
เหล่อใช่้กลับมูาใช่้
ใหมู่ หรือการเพื่่�มู
มููลค่าให้กับข้อง
เส่ยร่วมูกับการ
บริหารจัดำการข้อง
เส่ยต้ามูหลักการ 
3Rs และเศรษัฐกิจ
หมูุนิเวียนิ (Circular 
Economy)

การเปล้�ยนแปลงสภาพั
ภูมิอากาศและอนุร่กษ์ 
พัล่งงาน

• กำาหนิดำนิโยบาย
และมูาต้รการ
ในิการอนิุรักษั์ 
พื่ลังงานิ จัดำทำา
โครงการลดำการใช่้
พื่ลังงานิไฟฟ้า

• จัดำทำาโครงการจัดำซื้่�อจัดำจ้าง
สินิค้าและบริการท่�เปี็นิมูิต้รต้่อ
สิ�งแวดำล้อมู 

• จัดำทำาโครงการ Solar Rooftop 
บนิหลังคาถึังนิำ�าใสข้องบริษััทฯ  

• เข้้าร่วมูโครงการอนิุรักษั์
พื่ลังงานิข้องกรมูพื่ัฒนิา
พื่ลังงานิทดำแทนิและอนุิรักษั์
พื่ลังงานิข้องกระทรวงพื่ลังงานิ 

• จัดำทำาโครงการ Care the Bear 
ร่วมูกับต้ลาดำหลักทรัพื่ย์แห่ง
ปีระเทศไทย

• จัดำทำาโครงการปีระเมูินิการ
ปีล่อยก๊าซื้เรือนิกระจกจาก
กระบวนิการทางธุุรกิจ  
โดำยว่าจ้างท่�ปีร้กษัาปีระเมูินิการ
ปีล่อยก๊าซื้เรือนิกระจก ซื้ึ�งไดำ้รับ 
การทวนิสอบจากหนิ่วยงานิ
ภายนิอก รวมูทั�งไดำ้รับการ
รับรองการจัดำทำาคาร์บอนิ 
ฟุต้พื่ริ�นิท์องค์กรจาก  
อบก.แล้ว

• ปีัญหาโลกร้อนิและ
การเปีล่�ยนิแปีลง
สภาพื่ภูมูิอากาศ
ท่�เพื่่�มูข้้�นิ และการ
ลดำการปีล่อยก๊าซื้
เรือนิกระจกต้ามู 
ข้้อต้กลงปีารีส 
เพื่่�อควบคุมู
อุณหภูมูิเฉุล่�ยข้อง
โลกไมู่ให้สูงเกินิ 
1.5 องศาเซื้ลเซื้่ยส

• ปีรับปีรุง
กระบวนิการผ่ลิต้
ให้เปี็นิมูิต้รต้่อ 
สิ�งแวดำล้อมู จัดำทำา 
Solar Rooftop 
และลดำการใช่้
พื่ลังงานิไฟฟ้า 
รวมูถึึงการพื่ัฒนิา
ข้องเส่ยให้เปี็นิ
ผ่ลิต้ภัณฑ์์
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ความหลากหลายที่าง
ชื่้วภาพั

• ดำูแลและปีกปี้อง
รักษัาแหล่ง
ทรัพื่ยากร 
ธุรรมูช่าต้ิ และ
ความูสมูบูรณ์ข้อง
ระบบนิิเวศท่�อาจ 
ไดำ้รับผ่ลกระทบ
จากการดำำาเนิินิ
ธุุรกิจข้องบริษััทฯ

• จัดำทำาต้ะแกรงปีิดำบริเวณดำ้านิ
หนิ้าท่อสูบนิำ�าดำิบ เพื่่�อปี้องกันิ
ไมู่ให้ปีลาและสัต้ว์นิำ�าเข้้าสู่
กระบวนิการผ่ลิต้  

• นิำานิำ�าเหล่อทิ�งจากข้ั�นิต้อนิ
การรีดำต้ะกอนิกลับมูาใช่้ในิ
กระบวนิการผ่ลิต้นิำ�าปีระปีาใหมู่ 
เพื่่�อปี้องกันิการปีล่อยนิำ�าเส่ย 
ลงสู่แมู่นิำ�าท่าจีนิและแมู่นิำ�า
เจ้าพื่ระยา 

• จัดำกิจกรรมูรณรงค์ส่งเสริมู
การดำูแลอนิุรักษั์แมู่นิำ�าท่าจีนิและ
คูคลองสาข้า 

• จัดำทำาโครงการฟ้�นิฟูคุณภาพื่
นิำ�าคลองบางซื้่�อ เพื่่�ออนิุรักษั์
แมู่นิำ�าท่าจีนิ

• ผู่้มู่ส่วนิไดำ ้
ส่วนิเส่ยมู่ความู
คาดำหวังต้่อการ 
ดำำาเนิินิธุุรกิจท่�
เอาใจใส่ต้่อ 
สิ�งแวดำล้อมูสูงข้้�นิ 
รวมูถึึงความู 
เข้้มูงวดำข้อง
กฎหมูายดำ้านิการ
อนิุรักษั์ทรัพื่ยากร
ทางช่่วภาพื่

• การมู่ระบบปี้องกันิ
สัต้ว์นิำ�าท่�จะเข้้ามูา
ในิข้ั�นิต้อนิการสูบ
นิำ�าดิำบ  การดูำแล
ปีกปี้องรักษัาแหล่ง
ต้้นินิำ�า กลางนิำ�า 
และปีลายนิำ�า โดำยมู่
การต้ิดำต้ามู 
ผ่ลการเต้ิบโต้ข้อง
ปี�าต้้นินิำ�าข้อง 
บริษััทฯ อันิจะส่ง
ผ่ลให้แหล่งนิำ�าท่�
เปี็นิปีัจจัยนิำาเข้้า
กระบวนิการผ่ลิต้
นิำ�าปีระปีามู่ความู
สมูบูรณ์ทางระบบ
นิิเวศ

ความร่วมม่อด็ูแล
สิ�งแวด็ล้อมระหว่าง
องค์กร

• สร้างความู
ต้ระหนิักและ 
การมู่ส่วนิร่วมู 
ในิการดำูแล  
สิ�งแวดำล้อมู
กับหนิ่วยงานิ
ภายนิอก

• จัดำกิจกรรมูรณรงค์ส่งเสริมูการ
ดำูแลอนิุรักษั์แมู่นิำ�าท่าจีนิ และ 
คูคลองสาข้า ร่วมูกับ ช่มูรมูเรา
รักแมู่นิำ�าท่าจีนินิครปีฐมู

• จัดำกิจกรรมูต้ิดำต้ามูผ่ล 
โครงการ 1 ล้านิกล้า สร้างปี�า
ต้้นินิำ�า ร่วมูกับกรมูอุทยานิ 
แห่งช่าต้ิ สัต้ว์ปี�า และพัื่นิธุุ์พื่่ช่

• จัดำทำาโครงการปีุ�ยหมูักจากข้ยะ
อินิทรีย์ผ่สมูกับต้ะกอนิเพื่่�อนิำา
มูาใช่้ดำูแลต้้นิไมู้ภายในิโรงเรียนิ
ในิพื่่�นิท่�ปีระกอบธุุรกิจ ร่วมูกับ 
คณะสิ�งแวดำล้อมู มูหาวิทยาลัย
เกษัต้รศาสต้ร์

• นิำานิำ�าเหล่อทิ�งจากข้ั�นิต้อนิ
การรีดำต้ะกอนิกลับมูาใช่้ในิ
กระบวนิการผ่ลิต้นิำ�าปีระปีาใหมู่ 

• จัดำทำาโครงการต้อบสนิอง
ความูต้้องการใช่้นิำ�าปีระปีาแก่
ปีระช่าช่นิ ร่วมูกับ กปีภ.  
เพื่่�อสนิับสนิุนิการเข้้าถึึง 
นิำ�าปีระปีาท่�ไดำ้มูาต้รฐานิ 
อย่างทั�วถึึง

• จัดำทำาโครงการฟ้�นิฟูคุณภาพื่
นิำ�าคลองบางซื้่�อ เพื่่�ออนิุรักษั์
แมู่นิำ�าท่าจีนิ ร่วมูกับ เทศบาล
เมู่องไร่ข้ิง สำานิักงานิสิ�งแวดำล้อมู
และควบคุมูมูลพื่่ษัท่� 5 และ 
โครงการส่งนิำ�าและบำารุง
รักษัาภาษั่เจริญ สำานิักงานิ
ช่ลปีระทานิท่� 11

• หากข้าดำ 
ความูร่วมูมู่อดำูแล
สิ�งแวดำล้อมูระหว่าง
องค์กร อาจส่งผ่ล
ต้่อการอนิุรักษั ์
สิ�งแวดำล้อมูและ 
การดำำาเนิินิธุุรกิจในิ
ระยะยาว 

• สร้างความูร่วมูมู่อ
ในิการดูำแลปีกปี้อง
สิ�งแวดำล้อมูร่วมูกับ
หนิ่วยงานิภาครัฐ 
เอกช่นิ และชุ่มูช่นิ 
สิ�งท่�ไดำ้รับจาก
ความูร่วมูมู่อจะ
เปี็นิภาพื่ใหญ่ท่� 
ส่งผ่ลต้่อความู
ยั�งย่นิ
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• ดำูแลและเฝึ้าระวังแหล่งนิำ�า
ร่วมูกับหนิ่วยงานิภายนิอก
ท่�เก่�ยวข้้อง อาทิเช่่นิ กรมู
ทรัพื่ยากรนิำ�า กรมูช่ลปีระทานิ  
สำานิักงานิสิ�งแวดำล้อมูและ
ควบคุมูมูลพื่่ษัท่� 5 การปีระปีา
นิครหลวง การปีระปีาส่วนิ
ภูมูิภาค หนิ่วยงานิเอกช่นิ 
และช่มูรมูเรารักแมู่นิำ�าท่าจีนิ
นิครปีฐมู

การปฏิิบ่ตัิตัาม
กฎหมายด็้าน 
สิ�งแวด็ล้อม 

• กำาหนิดำนิโยบาย
และดำำาเนิินิงานิต้ามู
ระบบการจัดำการ
สิ�งแวดำล้อมูต้ามู
มูาต้รฐานิ  
ISO 14001:2015

• ทำาการคัดำแยกข้ยะ ออกเปี็นิ  
3 ช่นิิดำ ไดำ้แก่ ข้ยะทั�วไปี  
ข้ยะ Recycle และข้ยะเปี็นิพื่่ษั 

• จัดำทำาวัต้ถึุปีระสงค์ดำ้านิ 
สิ�งแวดำล้อมูข้องบริษััทฯ และ
ปีฏิิบัต้ิต้ามูต้ัวช่่�วัดำท่�กำาหนิดำ

• จัดำทำาแผ่นิงานิดำ้านิสิ�งแวดำล้อมู  
ดำำาเนิินิการ และรายงานิผ่ลการ 
ดำำาเนิินิงานิแก่ผู่้บริหารอย่าง
สมูำ�าเสมูอ 

• ทำาการปีระเมิูนิความูเส่�ยงดำ้านิ
สิ�งแวดำล้อมูอย่างสมูำ�าเสมูอ 

• ทำาการต้รวจต้ิดำต้ามูภายในิ 
(Internal Audit ISO 
14001:2015) การดำำาเนิินิงานิ
ดำ้านิสิ�งแวดำล้อมูข้องบริษััทฯ  
ให้เปี็นิไปีต้ามูมูาต้รฐานิท่� 
กำาหนิดำ อย่างนิ้อย 1 ครั�งต้่อปีี

• ความูเข้้มูงวดำข้อง
กฎหมูายดำ้านิ 
สิ�งแวดำล้อมูเพื่่�มู
มูากข้้�นิ อาจส่ง
ผ่ลกระทบต้่อค่าใช่้
จ่ายในิการดำำาเนิินิ
งานิข้องบริษััทฯ

• สร้างความู
ต้ระหนิักควบคู่
กับการดูำแลระบบ
และปีฏิิบัต้ิต้ามู
กฎหมูายดำ้านิ 
สิ�งแวดำล้อมู
จนิกลายเปี็นิ
วัฒนิธุรรมูองค์กร
ท่�ทุกคนิปีฏิิบัต้ิดำ้วย
สามัูญสำานิึก

เป้าหมายและผลการด็ำาเนินงาน
บริิษััทฯ ได�นำนโยั่บายั่ด�านกัาริพิัฒนาความิยั่ั�งยั่ืนมิากัำห้นดปริะเด็นความิยั่ั�งยืั่นและเป้าห้มิายั่ด�านกัาริพิัฒนาความิยั่ั�งยั่ืน
ขององค์กัริ เพืิ�อเป็นกัริอบในกัาริดำเนินธุริกัิจัและแสดงความิริับผู้ิดชื่อบต่อสังคมิ สิ�งแวดล�อมิ เพืิ�อสริ�างกัาริเจัริิญเติบโต 
อยั่่างต่อเนื�องและยัั่�งยืั่น โดยั่สามิาริถจัำแนกัปริะเด็นความิยั่ั�งยืั่นท่� เกั่�ยั่วข�อง จัำนวน 24 ปริะเด็น ซ่่� งสามิาริถ 
เชื่ื�อมิโยั่งกัับเป้าห้มิายั่กัาริพิัฒนาท่� ยัั่� งยั่ืนของสห้ปริะชื่าชื่าติ  (UN SDGs) จัำนวน 15 เป้าห้มิายั่ จัากัทั�งห้มิด  
17 เป้าห้มิายั่ ทั�งน่� บริิษััทฯ ได�กัำห้นดเป้าห้มิายั่ด�านกัาริพัิฒนาความิยั่ั�งยั่ืนคริอบคลุมิกัาริดำเนินงาน ด�านกัาริกัำกัับด้แล
กัิจักัาริท่�ด่ ด�านเศริษัฐกัิจั ด�านสังคมิ และด�านสิ�งแวดล�อมิขององค์กัริไว�ตามิริายั่งานปริะจัำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)  
https://www.ttwplc.com
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กัารม่ส่วนร่วมของผู้ม่ส่วนได็้ส่วนเส่ยั่

การจ่ด็หา
ว่ตัถุดิ็บ

กระบวน
การผลิตั

การตัลาด็
และการขาย

การจ่ด็ส่ง
สินค้า การบริการ

พนักงาน ผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน

ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน 
สังคม

หน่วยงาน
ส่ิงแวดล้อม

บริิษััทฯ ตริะห้นักัถ่งความิสำคัญของกัาริมิ่ส่วนริ่วมิของผู้้�มิ่ส่วนได�ส่วนเส่ยั่ โดยั่เชื่ื�อมิั�นว่าความิสัมิพิันธ์อันด่บนพืิ�นฐานของ
ความิไว�วางใจัตลอดจันความิคิดเห็้นและข�อเสนอแนะของผู้้�มิ่ส่วนได�ส่วนเส่ยั่ท่�มิ่ต่อองค์กัริ เป็นทรัิพิยั่์สินอันมิ่ค่าท่�จัะส่งผู้ล
ต่อกัาริบริริลุเป้าห้มิายั่ในกัาริเป็นองค์กัริท่�พิัฒนาและเติบโตได�อยั่่างยัั่�งยั่ืน ซ่่�งกัาริบริิห้าริจััดกัาริผู้้�มิ่ส่วนได�ส่วนเส่ยั่จัะชื่่วยั่ให้�
องค์กัริสามิาริถตอบสนองต่อความิต�องกัาริของผู้้�มิ่ส่วนได�ส่วนเส่ยั่อยั่่างมิ่ปริะสิทธิภิาพิ ริวมิถ่งลดความิเส่�ยั่งอันจัะกั่อให้�เกัิด
ความิเส่ยั่ห้ายั่ต่อภิาพิลักัษัณ์และโอกัาสในกัาริห้ยัุ่ดชื่ะงักัทางธุริกิัจั พิริ�อมิทั�งสามิาริถสริ�างคุณปริะโยั่ชื่น์ส้งสุดแกั่ผู้้�มิ่ส่วนได�
ส่วนเส่ยั่ทุกัภิาคส่วน บริิษััทฯ มิ่กัาริสื�อสาริกัับผู้้�มิ่ส่วนได�ส่วนเส่ยั่เป็นปริะจัำอยั่่างต่อเนื�อง เพืิ�อสริ�างความิเข�าใจัถ่งปริะเด็น
ต่างๆ ท่�อย้ั่่ในความิสนใจัและริับฟัังข�อคิดเห้็นของผู้้�มิ่ส่วนได�ส่วนเส่ยั่มิาบ้ริณากัาริเข�ากัับกัริะบวนกัาริตัดสินใจัและวางแผู้น
กัาริดำเนินธุริกัิจัของบริิษััทฯ 

ความส่มพั่นธิ์ระหว่างธุิรกิจก่บผู้ม้ส่วนได็้ส่วนเส้ยในห่วงโซ่่คุณ์ค่า
บริิษััทฯ ได�วิเคริาะห้์ความิสัมิพิันธ์ริะห้ว่างธุริกัิจักัับผู้้�มิ่ส่วนได�ส่วนเส่ยั่ในแต่ละกิัจักัริริมิกัาริดําเนินงาน ซ่่�งจัะนําไปส้่ 
กัาริวิเคริาะห้์และกัาริบริิห้าริจััดกัาริปริะเด็นสําคัญด�านความิยั่ั�งยั่ืนท่�มิ่ส่วนสําคัญในกัาริสริ�างมิ้ลค่าเพิิ�มิให้�กัับสินค�าและบริิกัาริ 
ริวมิถ่งกัาริสริ�างข่ดความิสามิาริถในกัาริแข่งขันของบริิษััทฯ โดยั่มิ่กิัจักัริริมิห้ลักั 5 กัิจักัริริมิท่�มิ่ความิต่อเนื�องและสัมิพิันธ์กััน
ตั�งแต่ต�นน�ำจันถ่งปลายั่น�ำตามิห้่วงโซ่่คุณค่า (Value Chain) ดังน่�
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กระบวนการด็ำาเนินงานก่บผู้ม้ส่วนได็้ส่วนเส้ย
1. กัําห้นดกัลุ่มิผู้้�มิ่ส่วนได�ส่วนเส่ยั่และจััดลําดับความิ

สําคัญ โดยั่พิิจัาริณาจัากั 3 เกัณฑ์์
• ผู้้�มิ่ส่วนได�ส่วนเส่ยั่ท่�เกั่�ยั่วข�องกัับกัาริดําเนินธุริกิัจั

ของบริิษััทฯ
• บริิษััทฯ สริ�างผู้ลกัริะทบด�านความิยัั่�งยั่ืนแกั่กัลุ่มิ 

ผู้้�มิ่ส่วนได�ส่วนเส่ยั่
• ผู้้�มิ่ส่วนได�ส่วนเส่ยั่ท่�มิ่อิทธิพิลส่งผู้ลกัริะทบด�าน

ความิยั่ั�งยืั่นต่อบริิษััทฯ

2. กัาริดําเนินงานกัับผู้้�มิ่ส่วนได�ส่วนเส่ยั่
• กัําห้นดส่วนงานผู้้�ริับผู้ิดชื่อบผู้้�มิ่ส่วนได�ส่วนเส่ยั่ 
• กัําห้นดวิ ธ่กัาริสําริวจัความิต�องกัาริและความิ 

คาดห้วังของผู้้�มิ่ส่วนได�ส่วนเส่ยั่ 
• ริวบริวมิความิต�องกัาริและความิคาดห้วังของผู้้�มิ่

ส่วนได�ส่วนเส่ยั่

3. กัาริวิเคริาะห้์และกัาริคัดเลือกัปริะเด็นสําคัญ 
• พิิจัาริณาความิสําคัญของปริะเด็นความิต�องกัาริ

และความิคาดห้วังของผู้้�มิ่ส่วนได�ส่วนเส่ยั่ตามิ
บริิบทท่�เก่ั�ยั่วข�องกัับผู้ลกัริะทบ ความิเส่�ยั่ง โอกัาส 
และความิสอดคล�องกัับนโยั่บายั่และเป้าห้มิายั่ของ
องค์กัริทั�งในส่วนของความิสําคัญท่�มิ่ต่อผู้้�มิ่ส่วนได�
ส่วนเส่ยั่และความิสําคัญต่อองค์กัริ

4. กัารินําผู้ลไปดําเนินกัาริ 
• เสนอผู้ลกัาริวิเคริาะห้ต์อ่คณะกัริริมิกัาริพัิฒนาความิ

ยั่ั�งยั่ืนของบริิษััทฯ เพิื�อกัําห้นดทิศทางกัาริดําเนินงาน
ด�านความิยัั่�งยืั่นและจััดทํากัลยุั่ทธ์ของบริิษััทฯ

5. กัาริจััดลำดับความิสำคัญของผู้้�มิ่ส่วนได�ส่วนเส่ยั่ของ 
บริิษััทฯ (ตามิลำดับ) 

 
 5.1 พนัักงานั 

พินักังานถือเป็นปัจัจััยั่สำคัญส้่ความิสำเริ็จัขององค์กัริ 
บริิษััทฯ จั่งมิุ่งมิั�นสริ�างริะบบกัาริบริิห้าริทรัิพิยั่ากัริ
บุคคลและกัาริปริะเมิินผู้ลกัาริปฏิิบัติงานท่�เป็นธริริมิ  
เสริิมิสริ�างโอกัาสและความิกั�าวห้น�าทางอาชื่่พิ พิัฒนา
องค์ความิร้ิ�และศักัยั่ภิาพิของพินักังานอยั่่างต่อเนื�อง 
ด้แลริักัษัาสภิาพิแวดล�อมิกัาริทำงานให้�มิ่ความิ
ปลอดภัิยั่ตามิมิาตริฐานสากัลขั�นส้ง ริวมิทั�งเสริิมิสริ�าง
วัฒนธริริมิและบริริยั่ากัาศกัาริทำงานท่�ด่ 

บริิษััทฯ ยั่ังขยั่ายั่ผู้ลความิ “ห้่วงใยั่” ไปส้่พินักังานและ
คริอบคริัวของพินักังานอยั่่างสมิ�ำเสมิอด�วยั่กัิจักัริริมิ
ห้ลากัห้ลายั่ริ้ปแบบท่�บริิษััทฯ จััดให้�แกั่พินักังาน 
อาทิเชื่่น กัิจักัริริมิ “กัริริมิกัาริผู้้�จััดกัาริพิบพินักังาน” 
เพืิ�อเปิดโอกัาสให้�พินักังานได�รัิบฟััง ซ่ักัถามิและ
แลกัเปล่�ยั่นความิคิดเห้็นอยั่่างใกัล�ชื่ิดกัับกัริริมิกัาริ 
ผู้้�จััดกัาริ กัาริส่งเสริิมิและพัิฒนาให้�พินักังานมิ่
ความิคิดริิเริิ�มิสริ�างสริริค์เพืิ�อพิัฒนาปริับปริุงงาน  
ด� วยั่โคริงกัาริไค เซ่็น  (Ka izen )  กัาริมิอบทุน
กัาริศ่ กัษัาแกั่บุ ต ริพินักังานและสำริวจัความิ 
พ่ิงพิอใจัในกัาริทำงานของพินักังาน ซ่่�งจััดให้�มิ่ข่�น 
เป็นปริะจัำทุกัปี นอกัจัากัน่� ยั่ังมิ่กัาริจััดกัิจักัริริมิ
วันเกิัดให้�กัับพินักังานเป็นปริะจัำทุกัเดือน ในชื่่วง
สถานกัาริณ์กัาริแพิริ่ริะบาดของโริค COVID-19 
บริิษััทฯ ได�จััดให้�มิ่กัาริฉ่ดวัคซ่่นป้องกัันจัากัห้น่วยั่งาน
ภิาครัิฐ กัาริตริวจัห้าเชื่ื�อทุกั 1 สัปดาห้์กั่อนเข�างาน  
กัาริทำปริะกัันภัิยั่ห้มิ้่  กัาริจััดเตริ่ยั่มิวัสดุอุปกัริณ์
ในกัาริป้องกััน กัาริพิ่นฆ่่าเชื่ื�อสถานท่�ทำงานอยั่่าง
สมิ�ำเสมิอ ริวมิถ่งความิใส่ใจัไปยัั่งคริอบครัิวของ
พินักังานให้�ได�รัิบกัาริฉ่ดวัคซ่่นจัากัห้น่วยั่งานภิาครัิฐ
ด�วยั่เชื่่นกััน 

 5.2 ผู้้�ถืือหุ้้�นั/นัักลงทุ้นั 
บ ริิษัั ทฯ  มิุ่ ง มิั� นท่� จั ะ ริั บ ผู้ิ ดชื่ อ บ แ ละสริ� า งคว า มิ 
พ่ิงพิอใจัส้งสุดให้�กัับผู้้�ถือหุ้�น โดยั่คำน่งถ่งกัาริเติบโต
ด�านเศริษัฐกัิจัอยั่่างยัั่�งยั่ืนขององค์กัริ และให้�ผู้ล
ตอบแทนท่�เห้มิาะสมิอยั่่างต่อเนื�อง โดยั่กัาริดำเนินงาน
อยั่่างโปริ่งใสด�วยั่ริะบบบัญชื่่ ริะบบกัาริควบคุมิ และ 
ตริวจัสอบภิายั่ในท่�เชื่ื�อถือได� บริิษััทฯ มิ่กัาริเปิดเผู้ยั่
ข�อมิ้ลแกั่ผู้้�ถือหุ้�นและนักัลงทุน ทั�งนักัลงทุนริายั่ยั่่อยั่
และสถาบันอยั่่างต่อเนื�องผู้่านทางห้ลายั่ชื่่องทาง  
เพืิ�อให้�ผู้้�ถือหุ้�นและนักัลงทุนสามิาริถเข�าถ่งข�อมิ้ลได�
อยั่่างสะดวกัริวดเริ็ว อาทิเชื่่น กัาริจััดปริะชืุ่มิสามิัญ 
ผู้้�ถือหุ้�น (AGM) โคริงกัาริผู้้�ถือหุ้�นเยั่่�ยั่มิชื่มิกิัจักัาริ (Plant 
Visit) กัาริจััดปริะชืุ่มินักัวิเคริาะห้์ (Analyst Meeting) 
และสถาบันจััดอันดับความิน่าเชืื่�อถือทางกัาริเงิน 
(Credit Rating) เป็นต�น
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บริิษััทฯ คำน่งถ่งสิทธิของผู้้�ถือหุ้�น และส่งเสริิมิให้� 
ผู้้�ถือ หุ้�นใชื่� สิทธิท่� พ่ิ งตามิกัฎห้มิายั่ได�อยั่่าง เ ต็มิท่�  
อาทิเชื่่น สิทธิในกัาริเข�าริ่วมิปริะชืุ่มิสามิัญผู้้�ถือหุ้�น สิทธิ
ในกัาริแสดงความิคิดเห้็น สิทธิในกัาริลงคะแนนเส่ยั่ง 
นอกัจัากัน่�  บริิษััทฯ ได�ให้�สิทธิแกั่ผู้้� ถือหุ้�นส่วนน�อยั่ 
ในกัาริเสนอริะเบ่ยั่บวาริะกัาริปริะชุื่มิล่วงห้น�า และสิทธิ
ในกัาริเสนอชื่ื�อบุคคลเข�าริับคัดเลือกัในกัาริแต่งตั�ง 
ให้�ดำริงตำแห้น่งเป็นกัริริมิกัาริ

 
 5.3 ล้กค้�า

บริิษััทฯ มิ่ความิมิุ่งมิั�นในกัาริสริ�างความิพ่ิงพิอใจัและ
ความิมิั�นใจักัับล้กัค�าเพืิ�อให้�ได�รัิบผู้ลิตภิัณฑ์์และบริิกัาริ
ท่�ด่ ปลอดภิัยั่ มิ่คุณภิาพิและเป็นธริริมิ โดยั่ยั่กัริะดับ
มิาตริฐานกัาริผู้ลิตสินค�าและบริิกัาริให้�ส้งข่�นอยั่่าง 
ต่อเนื�อง ริวมิถ่งริักัษัาสัมิพิันธภิาพิท่�ด่และยั่ั� ง ยืั่น  
ด�วยั่เห้ตุน่� บริิษััทฯ จั่งได�จััดกัิจักัริริมิต่างๆ ข่�นเป็นปริะจัำ 
ทุกัปี เชื่่น กัาริปริะชืุ่มิสริุปผู้ลกัาริดำเนินงานตามิวงริอบ 
กัาริจััดห้ลักัส้ตริฝึึกัอบริมิ กัาริบริิกัาริข่าวสาริข�อมิ้ล  
กัาริพิัฒนาด�านเทคนิค กัาริส่งเสริิมิกัาริใชื่�น�ำปริะปา 
กัาริบริิห้าริจััดกัาริข�อริ�องเร่ิยั่น กัาริสำริวจัความิพ่ิงพิอใจั 
และกิัจักัริริมิล้กัค�าสัมิพิันธ์ อาทิเชื่่น กัาริจััดปริะชุื่มินอกั
สถานท่� กัาริสนับสนุนงานบุญงานกัฐิน กัาริมิอบทุน 
กัาริศก่ัษัาแกับ่ตุริของลก้ัค�า (กัปภิ.) เพืิ�อเสริมิิสริ�างความิ
พ่ิงพิอใจัและสัมิพิันธภิาพิท่�แข็งแกัริ่งต่อล้กัค�า

 5.4 ค้้�ค้�า
บริิษััทฯ ย่ั่ดถือความิเสมิอภิาคและความิซ่ื�อสัตยั่ ์
ในกัาริดำเนินธุริกัิจัและผู้ลปริะโยั่ชื่น์ริ่วมิกัันบนห้ลักั 
จัริริยั่าบริริณทางธุริกิัจั ปฏิิบัติตามิกัฎห้มิายั่ กัติกัาและ
เงื�อนไขท่�มิ่ต่อค้่สัญญาอยั่่างเคริ่งคริัด สริ�างพิันธมิิตริ
ทางกัาริค�า ริักัษัาสัมิพิันธภิาพิท่�ด่กัับทุกัฝึ่ายั่ ริวมิถ่ง
กัาริจััดปริะชุื่มิแกั�ไขปัญห้าริ่วมิกััน กัาริจััดห้ลักัส้ตริ 
ฝึึกัอบริมิ และกัาริจััดกิัจักัริริมิเยั่่�ยั่มิชื่มิสถานท่�ผู้ลิต
สินค�าและบริิกัาริของค้่ค�า เพืิ�อให้�เกิัดกัาริพิัฒนาธุริกัิจั
และอุตสาห้กัริริมิริ่วมิกัันอยั่่างยัั่�งยืั่น เป็นคุณปริะโยั่ชื่น์
แกั่สังคมิและปริะเทศชื่าติโดยั่ริวมิ

 5.5 ชุ้มชุนั/สัังค้ม
บริิษััทฯ ให้�ความิสำคัญต่อกัาริด้แลเอาใจัใส่ชืุ่มิชื่นทั�ง
ในพืิ�นท่�และนอกัพืิ�นท่�บริิกัาริอยั่่างต่อเนื�อง ด�วยั่ความิ
ตริะห้นักั ห้่วงใยั่ และใส่ใจัถ่งความิปลอดภัิยั่ของชุื่มิชื่น 
ริวมิถ่งคุณภิาพิชื่่วิตของปริะชื่าชื่นและสังคมิอย้ั่่เสมิอ 
โดยั่บริิษััทฯ ได�ดำเนินธุริกิัจัควบค้่กัับกัาริป้องกัันและ

ลดผู้ลกัริะทบท่�อาจัเกัิดข่�นกัับชุื่มิชื่นและสิ�งแวดล�อมิ 
ริวมิทั�งมิ่กัาริตอบแทนสิ�งด่ๆ กัลับคืนส้่ชุื่มิชื่นและสังคมิ
โดยั่ริวมิ เพืิ�อให้�บริิษััทฯ และสังคมิเติบโตค้่กัันอยั่่าง
ยั่ั�งยืั่น ทั�งน่� โคริงกัาริด�านสังคมิส่วนให้ญ่จัะเน�นกัาริ 
ส่งเสริิมิและพิัฒนาด�านกัาริศ่กัษัา กัาริสริ�างอาชื่่พิ 
และกัาริมิ่ส่วนริ่วมิแกั�ไขปัญห้าชืุ่มิชื่น เนื�องจัากัเริา
ตริะห้นักัด่ว่า กัาริศ่กัษัาและคุณภิาพิชื่่วิตของคนใน
สงัคมิเปน็สิ�งสำคญัในกัาริพัิฒนาปริะเทศ ซ่่�งจัะสง่ผู้ลตอ่ 
กัาริดำเนินธุริกิัจัของบริิษััทฯ ในริะยั่ะยั่าว บริิษััทฯ จั่งได�
จััดทำโคริงกัาริท่�ให้�ปริะโยั่ชื่น์ทั�งด�านธุริกัิจั สังคมิ และ
สิ�งแวดล�อมิ ไปพิริ�อมิๆ กััน ยั่กัตัวอยั่่างเชื่่น “โคริงกัาริ
พิัฒนาผู้ลิตภิัณฑ์์จัากัตะกัอน” โดยั่มิ่วัตถุปริะสงค์
เพืิ�อนำของเส่ยั่มิาพัิฒนาเป็นผู้ลิตภิัณฑ์์ โดยั่กัาริจั�าง
ชืุ่มิชื่นผู้ลิตกัริะเบื�องดินเผู้า และนำไปเป็นส่วนห้น่�งของ 
กัาริตกัแต่งอาคาริเริ่ยั่นให้� กัับโริงเริ่ยั่นในจัังห้วัด
สมิุทริสาคริและจัังห้วัดนคริปฐมิ

 5.6 หุ้นั�วยงานัส่ั�งแวดล�อม
บริิษััทฯ  ให้�ความิสำคัญต่อความิริับผู้ิดชื่อบใน
กัริะบวนกัาริผู้ลิตท่� เป็นมิิตริต่อสิ�งแวดล�อมิ เพืิ�อไมิ่
ให้�ส่งผู้ลกัริะทบต่อสิ�งแวดล�อมิภิายั่นอกั อาทิเชื่่น 
กัารินำน�ำท่�เห้ลือทิ�งจัากักัริะบวนกัาริผู้ลิตกัลับมิาผู้ลิต 
น�ำปริะปาให้มิ่ กัาริจััดทำโคริงกัาริ Solar Rooftop 
บนห้ลังคาถังน�ำใสของบริิษััทฯ เพืิ�อเป็นกัาริปริะห้ยัั่ด
พิลังงาน ห้ริือ กัารินำตะกัอนมิาพิัฒนาเป็นวัสดุกั่อสริ�าง
เพืิ�อนำไปใชื่�ปริะโยั่ชื่น์ต่อสังคมิ นอกัจัากัน่� บริิษััทฯ  
ยั่ังเข�าไปมิ่บทบาทในกัาริห้ารืิอเกั่�ยั่วกัับกัาริแกั�ไขปัญห้า
ทริัพิยั่ากัริน�ำกัับคณะอนุกัริริมิกัาริลุ่มิน�ำ เพืิ�อด้แล
ริักัษัาแห้ล่งน�ำ กัาริปล้กัป่าต�นน�ำ กัาริอบริมิให้�ความิริ้�
ในกัาริอนุริักัษั์น�ำแกั่พินักังานและชืุ่มิชื่น ริวมิถ่งกัาริมิ่ 
ส่วนริ่วมิกัับชืุ่มิชื่นในกัาริแกั�ไขปัญห้าสิ�งแวดล�อมิ 
อยั่่างต่อเนื�อง บริิษััทฯ ตริะห้นักัด่ว่า “น�ำ” สำคัญต่อ
กัาริดำริงชื่่วิตและกัาริปริะกัอบธุริกิัจั จั่งส่งเสริิมิให้�มิ่กัาริ
แกั�ไขปญัห้าน�ำแบบบร้ิณากัาริ โดยั่จัดัทำ “โคริงกัาริฟั้�นฟ้ั 
คุณภิาพิน�ำคลองบางซ่ื�อ เพืิ�ออนุริักัษั์แมิ่น�ำท่าจั่น”  
ริ่วมิกัับ เทศบาลเมิืองไริ่ขิง สำนักังานสิ�งแวดล�อมิ
และควบคุมิมิลพิิษัท่� 5 และ โคริงกัาริส่งน�ำและบำรุิง
ริักัษัาภิาษั่เจัริิญ สำนักังานชื่ลปริะทานท่� 11 ซ่่�งได�จััด
พิิธ่ลงนามิบันท่กัข�อตกัลง และอบริมิให้�ความิริ้�ในกัาริ
ฟั้�นฟ้ัคุณภิาพิน�ำคลองบางซ่ื�อแกั่ตัวแทนชุื่มิชื่นและ 
ผู้้�ปริะกัอบกัาริแล�ว ริวมิทั�งเกั็บตัวอยั่่างน�ำเพืิ�อวิเคริาะห้์
ผู้ลคุณภิาพิน�ำคลองบางซ่ื�อต่อเนื�องทุกัเดือน ในปี 2566 
บริิษััทฯ จัะทำกัาริติดตั�งถังดักัไขมิันแกั่กัลุ่มิเป้าห้มิายั่ 
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ท่� เป็นชืุ่มิชื่นและผู้้�ปริะกัอบกัาริท่�อาศัยั่อย้ั่่ริิมิคลอง
บางซ่ื�อ และติดตั�งอุปกัริณ์ปริับปริุงคุณภิาพิน�ำ ได�แกั่ 
เคริื�องเพิิ�มิออกัซ่ิเจันในน�ำ (Air Blowers) และกัังห้ัน
โซ่ล่าเซ่ลล์ ริวมิทั�งกัาริติดตั�งแพิปล้กัพืิชื่บำบัดน�ำและ
ปริับปรุิงภิ้มิิทัศน์ ริิมิคลองบางซ่ื�อในบริิเวณท่�ติดตั�ง
อุปกัริณ์ปริับปรุิงคุณภิาพิน�ำ เป็นต�น

บริิษััทฯ  ริ่ วมิกัับ  คณะสิ� งแวดล�อมิ มิห้าวิทยั่าลัยั่
เกัษัตริศาสตร์ิ และ โคริงกัาริศ่กัษัาวิจััยั่และพัิฒนา
สิ�งแวดล�อมิแห้ลมิผัู้กัเบ่�ยั่อันเนื�องมิาจัากัพิริะริาชื่ดำริิ 
ได�จััดทำ “โคริงกัาริปุ�ยั่ห้มัิกัจัากัขยั่ะอินทริ่ ย์ั่ผู้สมิกัับ
ตะกัอน” โดยั่ปุ�ยั่ห้มิักัท่�ได�จัะมิ่ธาตุอาห้าริในดินเห้มิาะ
สมิกัับกัาริปล้กัไมิ�ผู้ลและไมิ�ดอกั ปัจั จุับันบริิษััทฯ  
ได�จััดทำโคริงกัาริปุ�ยั่ห้มัิกัท่�สำนักังานให้ญ่แล�ว และ
อย่้ั่ริะห้ว่างดำเนินกัาริกัับโริงเริ่ยั่นในพืิ�นท่�ริอบโริงผู้ลิต
น�ำปริะปาบางเลน จัังห้วัดนคริปฐมิ ได�แกั่ โริงเริ่ยั่น 
วดัสขุวฒันาริามิ และโริงเริย่ั่นไทยั่ริฐัวทิยั่า 4 ซ่่�งเปน็กัาริสริ�าง
คุณค่าริ่วมิกัันริะห้ว่างภิาคธุริกัิจัและสังคมิไปพิริ�อมิๆ กััน 

บริิษััทฯ ได�จััดทำ “โคริงกัาริปริะเมิินกัาริปล่อยั่กั๊าซ่เรืิอน
กัริะจักัจัากักัริะบวนกัาริทางธุริกิัจั” โดยั่ว่าจั�างท่�ปริ่กัษัา 
ท่�มิ่บัญชื่่ริายั่ชื่ื�อข่�นทะเบ่ยั่นกัับองค์กัาริบริิห้าริจััดกัาริ
กั๊าซ่เริือนกัริะจักั (องค์กัาริมิห้าชื่น) ห้ริือ อบกั. คือ 
บริิษััท กัริ่น สไตล์ จัำกััด ซ่่�งได�รัิบกัาริทวนสอบจัากั
ห้น่วยั่ริับริองกัาริจััดกัาริกั๊าซ่เริือนกัริะจักั มิห้าวิทยั่าลัยั่
พิะเยั่า และได�รัิบกัาริริับริองกัาริจััดทำคาริ์บอนฟุัตพิริิ�นท์
องค์กัริ (Carbon Footprint for Organization : CFO)  
จัากั อบกั. เริ่ยั่บริ�อยั่แล�ว 

6. การตอบสันัองค้วามค้าดหุ้วังหุ้รือค้วามต�องการ
ของผู้้�มีสั�วนัได�สั�วนัเสีัย
บริิษััทฯ ได�สริุปผู้ลกัาริดำเนินงานเพืิ�อตอบสนองความิ
คาดห้วังห้ริือความิต�องกัาริของผู้้�มิ่ส่วนได�ส่วนเส่ยั่ไว�
ตามิริายั่งานปริะจัำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) 
https://www.ttwplc.com
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คุุณ ณัฐวุุฒิิ นุุชนุาคุา
ผู้้�จััดการแผู้นกสารสนเทศ / บริษััท ทีทีดับบลิิว จัำากัด (มหาชน) 
ผมได้้ทำำ�ง�นร่่วมกัับ บริ่ษััทำ TTW ม�ตัั้�งแตั้่ปีี 2550 บริ่ษััทำฯ มีคว�มมั�นคง มีกั�ร่ส่่งเส่ริ่มให้้พนักัง�น
กั้�วห้น้�ในอ�ชีีพ ซ่ึ่�งผมได้้ร่ับคว�มไว้ว�งใจมอบห้ม�ยห้น้�ทีำ�ส่ำ�คัญให้้เปี็นหั้วห้น้�ง�น บร่ิษััทำฯ มีกั�ร่
จัด้ฝึึกัอบร่มให้้คว�มร้่้แกั่หั้วห้น้�ง�นเพ่�อนำ�ไปีใชี้พัฒน�กั�ร่ทำำ�ง�น ร่วมทัำ�งเปีิด้โอกั�ส่ให้้ว�งแผนทำ�ง
ด้้�นกั�ร่เงินเพ่�อใชี้ในอน�คตั้ ในร่้ปีแบบเงินออมและกั�ร่ลงทุำน ร่วมถ่ึงยังมีส่วัส่ดิ้กั�ร่ค่�รั่กัษั�พย�บ�ล
ทีำ�คร่อบคลุมสุ่ขภ�พของพนักัง�นอีกัด้้วยคร่ับ

คุุณ ภวัุต แผลงศรีี
ผู้้�จััดการ / การประปาส่วนภู้มิภูาค สาขารังสิต (ชั�นพิิเศษั)  
จ�กักั�ร่ทำำ�ง�นทีำ�ผ่�นม� กั�ร่ปีร่ะปี�ส่่วนภ้มิภ�ค ส่�ข�รั่งส่ิตั้ (ชัี�นพิเศษั) ได้้รั่บคว�มร่่วมม่อจ�กั 
บร่ิษััทำ TTW ด้้วยด้ีตั้ลอด้ม� ไม่ว่�จะเปี็นกั�ร่ห้�ร่่อแนวทำ�งเร่่�องกั�ร่จ่�ยนำ��ปีร่ะปี� เพ่�อส่ร่้�งคว�ม
พ่งพอใจส่้งสุ่ด้แกั่ผ้้ใชี้นำ��ปีร่ะปี� ร่วมถึ่งกั�ร่ส่นับส่นุนด้้�นกั�ร่ปีรั่บปีรุ่งกั�ร่ให้้บริ่กั�ร่แกั่ผ้้ใชี้นำ��ปีร่ะปี�
ทีำ�ม�ใชี้บร่ิกั�ร่ ณ ส่ำ�นักัง�นปีร่ะปี� เชี่น กั�ร่ปีรั่บปีรุ่งภ้มิทัำศน์ กั�ร่ปีรั่บปีรุ่งอ�ค�ร่ส่ำ�นักัง�นเกั่�เปี็น
อ�ค�ร่อเนกัปีร่ะส่งค์เพ่�อให้้บริ่กั�ร่แกั่ผ้้ใชี้นำ��ปีร่ะปี�และพนักัง�นกั�ร่ปีร่ะปี�ส่่วนภ้มิภ�คส่�ข�รั่งส่ิตั้ 
(ชัี�นพิเศษั) ได้้ใชี้ปีร่ะโยชีน์ร่่วมกัันครั่บ

คุุณ ทวุีศักดิิ์� ศรีีวุลา
เจั�าหน�าที�ประชาสัมพัินธ์์ / บริษััท ทีทีดับบลิิว จัำากัด (มหาชน) 
บร่ิษััทำฯ เปีิด้โอกั�ส่ให้้คนรุ่่นให้ม่ได้้เข้�ม�เปี็นส่่วนห้น่�งขององค์กัร่ มีกั�ร่ส่่งเส่ร่ิมให้้พนักัง�นได้้เรี่ยนร้่้
และพัฒน�ศักัยภ�พด้้วยกั�ร่จัด้อบร่มในด้้�นทำักัษัะทีำ�จำ�เปี็นตั้่อกั�ร่นำ�ม�ใชี้ทำำ�ง�นให้้เกัิด้ปีร่ะสิ่ทำธิิภ�พ
ม�กัยิ�งข่�น อีกัทัำ�งยังมีกั�ร่ส่่งเส่ร่ิมคว�มปีลอด้ภัยในกั�ร่ทำำ�ง�นและมีกั�ร่ปีร่ับปีรุ่งส่วัส่ด้ิกั�ร่ให้้กัับ
พนักัง�นได้้มีคุณภ�พชีีวิตั้ทีำ�ด้ียิ�งข่�น เชี่น เงินชี่วยเห้ล่อค่�คร่องชีีพ ร่วมถึ่งกั�ร่เพิ�มวงเงินค่�ร่ักัษั�
พย�บ�ล และมีกั�ร่ปีร่ับปีรุ่งค่�จ้�งและผลตั้อบแทำนทีำ�มีคว�มเปี็นธิร่ร่ม ถึ่อเปี็นกั�ร่ใส่่ใจทัำ�งสุ่ขภ�พ
กั�ยและสุ่ขภ�พใจของพนักัง�นได้้เปี็นอย่�งด้ีคร่ับ

คุุณ ทินุวุรี นิุ�มนุ่ารีัก 
กรรมการผู้้�จััดการ / บริษััท ทีเอ็็นเอ็สเอ็สอ็ินดัสทรี จัำากัด 
ผมได้้เข้�ม�ร่่วมธุิร่กัิจกัับ บริ่ษััทำ TTW ตัั้�งแตั้่ปีี 2564 มีคว�มร่้้ส่่กัยินดี้และภ�คภ้มิใจทีำ�ได้้ร่่วมง�นกัับ
องค์กัร่ให้ญ่ร่ะดั้บมห้�ชีน ทีำ�มีร่ะบบกั�ร่จัด้กั�ร่และกั�ร่ควบคุมคุณภ�พกั�ร่ผลิตั้นำ��ปีร่ะปี�ทีำ�ด้ี ผมและ
ทำีมง�นได้้รั่บคว�มร้่้ คำ�แนะนำ� และแนวทำ�งกั�ร่แกั้ปีัญห้�จ�กั บริ่ษััทำ TTW เพ่�อนำ�ม�ปีร่ับใชี้ในง�น
บร่ิกั�ร่ซึ่่อมบำ�รุ่งของเร่� ทำำ�ให้้ง�นส่ำ�เร่็จลุล่วงด้้วยดี้คร่ับ

คุุณ นุฤมล ยัังสิิรีิกุล
หัวหน�างานอ็ำานวยการ / การประปาส่วนภู้มิภูาค สาขารังสิต (ชั�นพิิเศษั) 
บร่ิษััทำ TTW ได้้ให้้คว�มส่ำ�คัญกัับ กั�ร่ปีร่ะปี�ส่่วนภ้มิภ�คส่�ข�ร่ังส่ิตั้ (ชัี�นพิเศษั) ในด้้�นตั้่�งๆ ม�
โด้ยตั้ลอด้ ทัำ�งเร่่�องกั�ร่ส่นับส่นุนทุำนกั�ร่ศ่กัษั�แกั่บุตั้ร่ของล้กัจ้�งและพนักัง�นกั�ร่ปีร่ะปี�ส่่วนภ้มิภ�ค 
กั�ร่ส่นับส่นุนกัิจกัร่ร่มตั้่�งๆ ของ กัปีภ. เชี่น กั�ร่ปีรั่บปีรุ่งอ�ค�ร่ส่ำ�นักัง�น กั�ร่ส่นับส่นุนกั�ร่ทำำ�บุญ
ส่ำ�นักัง�น กั�ร่ส่นับส่นุนกัิจกัร่ร่มปีีให้ม่ และคว�มร่่วมม่อในห้ล�ยๆ ด้้�น ม�โด้ยตั้ลอด้ค่ะ

ความร้�สึกขอ็งผู้้�มีส่วนได�ส่วนเสียที�มีต่อ็บริษััทฯ
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คุุณ พิิซิิตพิล งามเหมือนุ
กรรมการผู้้�จััดการ / บริษััท พิีซีี.เน็ทเวิร์ค จัำากัด
ผมและพนักัง�นร้่้ส่่กัเปี็นเกีัยร่ตั้ิทีำ�ได้้ร่่วมง�นกัับ บริ่ษััทำ TTW ตั้ลอด้ร่ะยะเวล�ทีำ�ได้้ร่่วมง�น ผมได้้รั่บ
คว�มอนุเคร่�ะห้์และร่่วมปีร่ะส่�นแกั้ไขอุปีส่ร่ร่คและปีัญห้�ตั้่�งๆทีำ�เกัิด้ข่�นร่ะห้ว่�งกั�ร่ปีฏิิบัตั้ิง�นจนง�น
ทีำ�ทำำ�แล้วเส่ร็่จตั้�มเปี้�ห้ม�ย ผมมีคว�มร้่้ส่่กัปีร่ะทัำบใจและร้่้ส่่กัยินด้ีทีำ�ได้้ร่่วมธุิร่กัิจกัับ บริ่ษััทำ TTW ทัำ�ง
ในปีัจจุบันและอน�คตั้คร่ับ

คุุณ เสินุ่ห์ ศรีีสุินุทรี 
ผู้้�อ็ำานวยการ / โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม จัังหวัดนครปฐม 
ผมขอขอบคุณ บริ่ษััทำ TTW ทีำ�คัด้เล่อกัให้้ โร่งเรี่ยนวัด้สุ่ขวัฒน�ร่�ม ได้้เข้�ร่่วมโคร่งกั�ร่ “ปุี�ยห้มักั ร่ักัษั์ด้ิน 
ร่ักัษั์ส่ิ�งแวด้ล้อม” ทีำ�ผ่�นม� บริ่ษััทำ TTW ได้้มอบอุปีกัร่ณ์ในกั�ร่ทำำ�ปุี�ยห้มักัและถึ่�ยทำอด้คว�มร่้้ในกั�ร่
ทำำ�ปุี�ยห้มักัจ�กัขยะอินทำรี่ย์ผส่มกัับตั้ะกัอนโร่งผลิตั้นำ��ปีร่ะปี�บ�งเลนจ�กัวิทำย�กัร่ทีำ�ม�จ�กัมห้�วิทำย�ลัย 
เกัษัตั้ร่ศ�ส่ตั้ร่์และโคร่งกั�ร่ศ่กัษั�วิจัยและพัฒน�ส่ิ�งแวด้ล้อมแห้ลมผักัเบี�ยอันเน่�องม�จ�กัพร่ะร่�ชีด้ำ�ร่ิ 
ทำำ�ให้้คร้่และนักัเร่ียนทีำ�เข้�ร่่วมอบร่มได้้ร่ับคว�มร่้้ในกั�ร่ทำำ�ปุี�ยห้มักัด้้วยตั้ัวเอง และทีำ�ส่ำ�คัญยังทำำ�ให้้คร่้
และนักัเรี่ยนตั้ร่ะห้นักัและเห้็นคว�มส่ำ�คัญของกั�ร่คัด้แยกัขยะและนำ�กัลับม�ใชี้ปีร่ะโยชีน์ให้ม่คร่ับ

คุุณ สิำารีวุยั กันุทวุี 
ผู้้�นำาชุมชน / หม้่ที� 10 ตำาบลิไร่ขิง อ็ำาเภูอ็สามพิราน จัังหวัดนครปฐม 
เร่ิ�มแร่กัผมยังมองไม่เห้็นว่�ชี�วบ้�นทีำ�เข้�ร่่วมโคร่งกั�ร่ “ฟื้้�นฟื้้คุณภ�พนำ��คลองบ�งซึ่่�อ เพ่�ออนุร่ักัษั์
แม่นำ��ทำ่�จีน” ของ บร่ิษััทำ TTW จะได้้ร่ับอะไร่จ�กัโคร่งกั�ร่น้� แตั้่เม่�อโคร่งกั�ร่ด้ำ�เนินไปีเร่่�อยๆ อย่�ง
ตั้่อเน่�อง ทำำ�ให้้ผมได้้เห็้นว่� บร่ิษััทำ TTW มีคว�มตั้ั�งใจทีำ�จะม�ชี่วยเห้ล่อฟื้้�นฟื้้คุณภ�พนำ��คลองบ�งซึ่่�อ 
ให้้กัลับม�มีส่ภ�พด้ีข่�น ร่วมถึ่งส่�ม�ร่ถึนำ�ม�ส่ร่้�งปีร่ะโยชีน์ให้้กัับชีุมชีน ทัำ�งน้� ผมขอให้้ บริ่ษััทำ TTW 
ขย�ยโคร่งกั�ร่ไปียังคลองอ่�นๆ เพ่�อให้้ชุีมชีนอ่�นๆ ได้้มีคลองทีำ�ใส่ส่ะอ�ด้เห้ม่อนคลองบ�งซึ่่�อด้้วยครั่บ

คุุณ นุภาภัสิ คุงทองสัิงข์์ 
สมาชิกชมรมเรารักแม่นำ�าท่าจัีนนครปฐม
ขอขอบคุณ บร่ิษััทำ TTW ทีำ�ร่่วมด้้แลแม่นำ��ทำ่�จีนและให้้กั�ร่ส่นับส่นุนองค์กัร่ภ�คปีร่ะชี�ชีนอย่�งตั้่อเน่�อง
และย�วน�น ซ่ึ่�งดิ้ฉัันคิด้ว่� ถึ้�องค์กัร่ตั้่�งๆ ทีำ�ตั้ั�งอย้่ร่ิมแม่นำ��ทำ่�จีนให้้กั�ร่ส่นับส่นุนภ�คปีร่ะชี�ชีนทีำ�ไม่มี
งบปีร่ะม�ณในกั�ร่ทำำ�ง�นเพ่�อส่ังคมและด้้แลส่ิ�งแวด้ล้อม แตั้่มีห้ัวใจม�ร่่วมกัันทำำ�ง�นด้้วยจิตั้อ�ส่� จะทำำ�ให้้
ภ�คปีร่ะชี�ชีนทำำ�ง�นอย่�งมีคว�มสุ่ข มีคว�มห้วัง เร่�จะส่�ม�ร่ถึขับเคล่�อนง�นไปีอย่�งตั้่อเน่�องทำุกัๆ ปีีค่ะ

คุุณ กาญจนุ์ แสิงสุิกดิ์ี 
ผู้้�อ็ำานวยการส่วนแผู้นสิ�งแวดลิ�อ็ม / สำานักงานสิ�งแวดลิ�อ็มแลิะควบคุมมลิพิิษัที� 5
ในฐ�นะผ้้ปีร่ะส่�นง�นของส่ำ�นักัง�นส่ิ�งแวด้ล้อมและควบคุมมลพิษัทีำ� 5 (ส่คพ.5) ร่้้ส่่กัมีคว�มยินด้ีทีำ� บร่ิษััทำ 
TTW ได้้ให้้คว�มส่ำ�คัญและส่นับส่นุนกั�ร่จัด้กั�ร่ส่ิ�งแวด้ล้อมของชีุมชีน โด้ยเฉัพ�ะกั�ร่แกั้ไขปีัญห้�คุณภ�พ
นำ��คลองบ�งซ่ึ่�อและแม่นำ��ทำ่�จีน ผ่�นกั�ร่ด้ำ�เนินง�นโคร่งกั�ร่ “ฟื้้�นฟื้้คุณภ�พนำ��คลองบ�งซ่ึ่�อ เพ่�ออนุร่ักัษั์
แม่นำ��ทำ่�จีน” ส่คพ.5 ได้้ส่นับส่นุนวิทำย�กัร่ถึ่�ยทำอด้คว�มร้่้คว�มเข้�ใจเกัี�ยวกัับกั�ร่จัด้กั�ร่นำ��เส่ียและกั�ร่
จัด้กั�ร่ขยะม้ลฝึอย เพ่�อส่ร่้�งคว�มตั้ร่ะห้นักัและกั�ร่ปีรั่บเปีลี�ยนพฤติั้กัร่ร่มในกั�ร่จัด้กั�ร่ส่ิ�งแวด้ล้อมให้้กัับ
ชีุมชีนและผ้้ปีร่ะกัอบกั�ร่ทีำ�อ�ศัยอย้่ในพ่�นทีำ�คลองบ�งซึ่่�อ ร่วมถึ่งคว�มร่่วมม่อด้ำ�เนินกัิจกัร่ร่มเพ่�อฟื้้�นฟื้้
คุณภ�พนำ��คลองบ�งซึ่่�อภ�ยใตั้้โคร่งกั�ร่ดั้งกัล่�ว ส่คพ.5 ห้วังว่� บริ่ษััทำ TTW จะส่นับส่นุนและให้้คว�ม
ร่่วมม่อกัับภ�ครั่ฐ และปีร่ะชี�ชีน ในกั�ร่ด้้แลรั่กัษั�คุณภ�พส่ิ�งแวด้ล้อมอย่�งตั้่อเน่�องตั้่อไปีครั่บ

ห้ม�ยเห้ตุั้: ข้อม้ลแส่ด้งคว�มร่้้ส่่กัทีำ�มีตั้่อบริ่ษััทำฯ ผ่�นกั�ร่ได้้ร่ับอนุญ�ตั้จ�กัผ้้มีส่่วนได้่้ส่่วนเสี่ยให้้นำ�ม�เผยแพร่่ในร่�ยง�นฉับับน้�แล้ว
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ผู้้�นำำ�ภ�คเอกชนำ 
ในำก�รดำำ�เนำินำธุุรกิจ 

นำำ��ประป�

ผลประกอบการท่ี่�ดี่
บริิษััทฯ ตริะหนัักในัความรัิบผิิดชอบต่อการิดำเนิันัธุุริกิจท่�ม่
หลัักยึึดเหนั่�ยึวในัสิ่ิ�งท่�ถููกต้อง ตริงไปตริงมา ม่ความซื่่�อสิ่ัตยึ์ 
โปริ่งใสิ่ แลัะถููกต้องตามกฎหมายึ สิ่ามาริถูตริวจสิ่อบได้แลัะ
ม่แหลั่งอ้างอิง โดยึม่ความมุ่งมั�นัในัการิเติบโตอยึ่างมั�นัคง  
ต่อเน่ั�อง แลัะยัึ�งย่ึนั เพ่ื่�อบริริลุัซื่ึ�งวิสิ่ัยึทัศนั์บนัพ่ื่�นัฐานัของความ
สิ่มดุลัริะหว่าง ลัูกค้า พื่นัักงานั คู่ค้า ผิู้ถู่อหุ้นั ชุมชนั แลัะ 
สิ่ิ�งแวดลั้อม ตามพัื่นัธุกิจขององค์กริ (Mission) โดยึการิดำเนิันั
ธุุริกิจให้บริริลุัวิสิ่ัยึทัศนั์แลัะพัื่นัธุกิจบนัพ่ื่�นัฐานัของความ 
พื่ึงพื่อใจแลัะผิลัปริะโยึชนั์สิู่งสิุ่ดของผิู้ม่สิ่่วนัได้สิ่่วนัเสิ่่ยึ 
ด้วยึการิ พื่ัฒนัาแลัะปรัิบปรุิงอยึ่างต่อเนั่�อง ทำงานัเชิงริุกด้วยึ
ความคิดริิเริิ�ม แลัะทำงานัเป็นัท่ม โดยึม่ผิลัการิดำเนัินัด้านั
เศริษัฐกิจของ บริิษััทฯ ตามริายึงานัฉบับน่ั� หนั้า 122

การกํากับดีูแลกิจการท่ี่�ดี่
การิบริิหาริจัดการิธุุริกิจโดยึม่การิกํากับดูแลักิจการิท่�ด่
เป็นัปัจจัยึสิ่ําคัญท่�สิ่ะท้อนัถึูงการิม่ริะบบบริิหาริจัดการิท่�
ม่ปริะสิิ่ทธุิภาพื่ เป็นัธุริริม โปริ่งใสิ่ ตริวจสิ่อบได้ ม่ความ 
ริับผิิดชอบต่อสัิ่งคมแลัะสิ่ิ�งแวดลั้อม ซื่ึ�งจะช่วยึสิ่ริ้างความเช่�อ
มั�นัแลัะความมั�นัใจต่อผิู้ถู่อหุ้นั นัักลังทุนั ผิู้ม่สิ่่วนัได้สิ่่วนัเสิ่่ยึ
แลัะผิู้เก่�ยึวข้องทุกภาคสิ่่วนั 

เพ่ื่�อให้บริิษััทฯ ม่การิเติบโตบริริลัุตามวิสิ่ัยึทัศนั์แลัะพื่ันัธุกิจ
อยึ่างมั�นัคงแลัะยัึ�งย่ึนั คณะกริริมการิบริิษััทได้มอบหมายึให้
คณะกริริมการิบริิหาริความเสิ่่�ยึงแลัะบริริษััทภิบาลัทำหนั้าท่�
ในัการิพื่ิจาริณา ทบทวนั สิ่่งเสิ่ริิม กำกับดูแลั แลัะติดตาม
การิดำเนิันังานัด้านัการิกำกับดูแลักิจการิท่�ด่ของบริิษััทฯ  
ริวมถูึงให้ความสิ่ำคัญในัเร่ิ�องสิ่ิ�งแวดลั้อม สิ่ังคม แลัะบริริษััท 
ภิบาลั หริ่อ ESG (Environmental, Social, and Governance)
ตั�งแต่กริะบวนัการิดำเนิันัธุุริกิจภายึในัสิู่่ภายึนัอกองค์กริ 
เพ่ื่�อให้บริริลัุภาริกิจตามเป้าหมายึท่�ตั�งไว้ ตลัอดจนัม่การิ

ทบทวนัแลัะปริับปริุงนัโยึบายึการิกำกับดูแลักิจการิให้ม่ความ 
ทันัสิ่มัยึแลัะเป็นัปัจจุบันั สิ่อดคลั้องกับแนัวทางปฏิิบัติตาม
มาตริฐานัสิ่ากลั กฎหมายึ หลัักเกณฑ์์ริะเบ่ยึบ ข้อบังคับ
ต่างๆ แลัะข้อกำหนัดของหนั่วยึงานัท่�เก่�ยึวข้อง ซื่ึ�งเป็นัไปตาม 
หลัักการิกำกับดูแลักิจการิท่�ด่สิ่ำหริับบริิษััทจดทะเบ่ยึนั  
ปี 2560 (CG Code 2017) ของสิ่ำนัักงานัคณะกริริมการิกำกับ
หลัักทรัิพื่ยึ์แลัะตลัาดหลัักทรัิพื่ยึ์ (ก.ลั.ต.) หลัักการิกำกับดูแลั
กิจการิท่�ด่ตามเกณฑ์์โคริงการิสิ่ำริวจการิกำกับดูแลักิจการิของ
บริิษััทจดทะเบ่ยึนั (CGR) ของสิ่มาคมสิ่่งเสิ่ริิมสิ่ถูาบันักริริมการิ
บริิษััทไทยึ (IOD) แลัะการิกำกับดูแลักิจการิท่�ด่ตามเกณฑ์์ 
ASEAN CG Scorecard แลัะแนัวปฏิิบัติท่�ด่ท่�เก่�ยึวข้องของ

ตลัาดหลัักทรัิพื่ยึ์แห่งปริะเทศไทยึ (ตลัท.)

นโยบายการกํากับดีูแลกิจการ
คณะกริริมการิบริิษััทตริะหนัักถึูงความสํิ่าคัญของการิกํากับ
ดูแลักิจการิท่�ด่ จึงได้กําหนัดนัโยึบายึการิกํากับดูแลักิจการิท่�ด่
ของบริิษััทฯ เป็นัลัายึลัักษัณ์อักษัริ เพ่ื่�อเป็นัแนัวทางให้คณะ
กริริมการิ ผิู้บริิหาริ แลัะพื่นัักงานัของบริิษััทฯ ยึึดถู่อปฏิิบัต ิ
ในัการิบริิหาริจัดการิองค์กริอยึ่างเป็นัธุริริม โปริ่งใสิ่ ตริวจสิ่อบ
ได้แลัะม่ปริะสิิ่ทธิุภาพื่ ดังนั่�

1. คณะกริริมการิบริิษััท มุ่งมั�นัท่�จะสิ่ริ้างมูลัค่าเพิื่�มแก่
กิจการิของบริิษััทฯ ในัริะยึะยึาว โดยึจะกํากับดูแลัแลัะ
ดําเนิันังานัด้วยึความริอบคอบแลัะริะมัดริะวัง เพ่ื่�อให้
เกิดปริะโยึชนั์สิู่งสิุ่ดต่อผิู้ถู่อหุ้นั พื่ริ้อมกับดูแลัมิให้เกิด
ปัญหาความขัดแยึ้งทางผิลัปริะโยึชนั์ โดยึริับผิิดชอบต่อ
การิตัดสิ่ินัใจ แลัะการิกริะทําในัฐานัะกริริมการิของคณะ
กริริมการิบริิษััท

2. คณะกริริมการิบริิษััท จะปฏิิ บัติต่อผิู้ ถู่อหุ้นัแลัะผิู้ม ่
สิ่่วนัได้สิ่่วนัเสิ่่ยึอยึ่างเท่าเท่ยึมกันั ด้วยึความเป็นัธุริริม
ต่อทุกฝ่่ายึ
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3. คณะกริริมการิบริิษััท จะดําเนิันังานัด้วยึความโปริ่งใสิ่แลัะ
ตริวจสิ่อบได้ โดยึจะเปิดเผิยึข้อมูลัแก่ผิู้ท่�เก่�ยึวข้องทุกฝ่่ายึ
อยึ่างถููกต้อง คริบถู้วนั แลัะทันัเวลัา

4. คณะกริริมการิบริิษััท จะดําเนัินัธุุริกิจโดยึคํานัึงถูึง 
ความเสิ่่�ยึงอยูึเ่สิ่มอ โดยึจะดาํเนันิัการิใหม้ก่าริควบคมุแลัะ
บริิหาริความเส่ิ่�ยึงอยึ่างเหมาะสิ่ม

5. คณะกริริมการิบริิษััท จัดให้ม่จริริยึาบริริณในัการิปฏิิบัติ
งานัสิ่ําหริับกริริมการิ ผิู้บริิหาริ แลัะพื่นัักงานั โดยึคณะ
กริริมการิบริิษััทจักต้องเป็นัตัวอยึ่างเก่�ยึวกับจริริยึาบริริณ 
ริวมถูึงปฏิิบัติตนัให้เป็นัแบบอยึ่างท่�ด่แก่ผิู้บริิหาริ แลัะ
พื่นัักงานัตามหลัักการิกํากับดูแลักิจการิของบริิษััทฯ

6. คณะกริริมการิบริิษััท ต้องจัดให้ม่การิปริะเมินัตนัเอง 
ทุกปีเป็นัปริะจําอยึ่างต่อเนั่�อง เพ่ื่�อใช้เป็นักริอบในัการิ

ตริวจสิ่อบการิปฏิิบัติหนั้าท่�ของคณะกริริมการิ

การเปล่�ยนแปลงและพััฒนาการท่ี่�สำําคััญ
เก่�ยวกับการที่บที่วนนโยบาย แนวปฏิิบัติิ 
และระบบการกํากับดีูแลกิจการในรอบป ี
ท่ี่�ผ่านมา
ใ นั ปี  2 5 6 5  ค ณ ะ ก ริ ริ ม ก า ริ บ ริิ ห า ริ ค ว า ม เ ส่ิ่� ยึ ง แ ลั ะ 
บริริษััทภิบาลั ได้พื่ิจาริณาทบทวนันัโยึบายึการิกำกับดูแลั
กิจการิ แลัะนัำเสิ่นัอต่อคณะกริริมการิบริิษััทพิื่จาริณาอนุัมัติ
ให้ม่การิปรัิบปริุงเน่ั�อหาให้เป็นัปัจจุบันั โดยึได้อนุัมัติการิแก้ไข
นัโยึบายึการิกำกับดูแลักิจการิฉบับลั่าสิุ่ดเม่�อเด่อนัมิถูุนัายึนั 
2565 ซื่ึ�งเป็นัการิปรัิบปรุิงริายึลัะเอ่ยึดเก่�ยึวกับคณะกริริมการิ
ชุดยึ่อยึให้คริบถู้วนัตามความเป็นัจริิง โดยึมุ่งเนั้นับทบาทหนั้าท่�
แลัะความริับผิิดชอบของคณะกริริมการิในัแต่ลัะด้านัของการิ
กำกับดูแลักิจการิของบริิษััทจดทะเบ่ยึนั เพ่ื่�อใช้เป็นัแนัวทาง
ปฏิิบัติท่�ด่สิ่ำหรัิบกริริมการิ ผิู้บริิหาริ แลัะ พื่นัักงานัของบริิษััทฯ 

นัอกจากน่ั�  คณะกริริมการิบริิษััทได้ทบทวนักฎบัตริคณะ
กริริมการิชุดยึ่อยึทุกคณะ ได้แก่ กฎบัตริคณะกริริมการิบริิหาริ 
กฎบัตริคณะกริริมการิตริวจสิ่อบ กฎบัตริคณะกริริมการิสิ่ริริหา
แลัะกำหนัดค่าตอบแทนั แลัะกฎบัตริคณะกริริมการิบริิหาริ
ความเสิ่่�ยึงแลัะบริริษััทภิบาลัให้สิ่อดคลั้องกับการิกำกับดูแลั
กิจการิในัปัจจุบันั 

คณะกริริมการิ ผิู้บริิหาริ แลัะพื่นัักงานัของบริิษััทฯ ได้ปฏิิบัติ
ตามนัโยึบายึการิกำกับดูแลักิจการิท่�ด่อยึ่างต่อเนั่�องแลัะ
สิ่ม�ำเสิ่มอ โดยึในัปี 2565 ไม่ม่สิ่ถูานัการิณ์ใดท่�การิปฏิิบัต ิ
ไม่ เป็นัไปตามนัโยึบายึ จากความมุ่ งมั�นัดังกลั่าวทำให ้
ในัปี 2565 บริิษััทฯ ได้รัิบริางวัลัแลัะการิริับริองการิปฏิิบัติตาม
หลัักการิกำกับดูแลักิจการิท่�ด่ ดังนั่�

1. สิ่มาคมสิ่่งเสิ่ริิมสิ่ถูาบันักริริมการิบริิษััทไทยึ (IOD) 
ปริะกาศผิลัสิ่ำริวจการิกำกับดูแลักิจการิของบริิษััท  
จดทะเบ่ยึนั ปริะจำปี 2565 (CGR) โดยึ TTW ได้ริับคะแนันั
อยึู่ในัริะดับ “ด่เลัิศ” (Excellent)

2. ได้ริับคัดเลั่อกให้อยูึ่ในัริายึช่�อ “หุ้นัยัึ�งย่ึนั” Thailand 
Sustainability Investment (THSI) ปริะจำปี 2565 ในักลัุ่ม
หลัักทรัิพื่ยึ์ท่�ม่มูลัค่าตลัาด 30,000 – 100,000 ลั้านับาท

3. สิ่มาคมสิ่่งเสิ่ริิมผิู้ลังทุนัไทยึได้ปริะกาศผิลัการิปริะเมินั
คุณภาพื่การิจัดปริะชุมสิ่ามัญผิู้ถู่อหุ้นั ปริะจำปี 2565  
โดยึ TTW ได้รัิบผิลัการิปริะเมินั 100 คะแนันัเต็ม

4. ได้ริับริางวัลั ASEAN Asset Class PLCs จากโคริงการิ 

ASEAN CG Scorecard ปริะจำปี 2564

คัณะกรรมการบริษััที่
•   คณะกริริมการิบริิษััทม่ความหลัากหลัายึ (Board 

Diversity) โดยึม่ทักษัะสิ่อดคลั้องกับกลัยุึทธุ์ทาง
ธุุริกิจของบริิษััทฯ ผิ่านัการิจัดทำตาริางความริู้ 
ความชำนัาญ (Board Skills Matrix) แลัะม่ความ
หลัากหลัายึในัด้านัการิศึกษัา แลัะปริะสิ่บการิณ์  
โดยึไม่ได้จำกัดความแตกต่างอ่�นัใด

•   กริริมการิ จํานัวนั 12 คนั โดยึไม่ก่ดกันัทางเพื่ศ เป็นั 
ผิู้หญิง 2 คนั แลัะเป็นัผิู้บริิหาริ 1 คนั

•   กริริมการิอิสิ่ริะ จำนัวนั 4 คนั คิดเป็นัริ้อยึลัะ 33.33 
ของกริริมการิทั�งหมด

•   ปริะธุานักริริมการิไม่ใช่บุคคลัเด่ยึวกันักับผิู้ดำริง
ตำแหนั่งปริะธุานัเจ้าหนั้าท่�บริิหาริแลัะกริริมการิ 
ผิู้ จั ดการิ  แลัะไม่ดำริงตำแหนั่ ง ใดๆ  ในัคณะ
อนุักริริมการิ เพ่ื่�อให้ชัดเจนัในัการิแบ่งแยึกหนั้าท่�

แลัะการิปฏิิบัติงานั 

 

การปฏิิบัติิงานของกรรมการ
•   การิปริะชุมของคณะกริริมการิบริิษััท  ( ไม่ ริวม 

การิปริะชุมของคณะกริริมการิชุดยึ่อยึ) จำนัวนั 6 คริั�ง
•   คณะกริริมการิบริิหาริความเสิ่่�ยึงแลัะบริริษััทภิบาลั 

ม่หนั้าท่�กำกับดูแลัการิดำเนิันังานัด้านัความรัิบผิิด
ชอบต่อสิ่ังคม/ความยัึ�งย่ึนั ม่มติริับทริาบริายึงานัผิลั
การิม่สิ่่วนัริ่วมของบริิษััทฯ กับผิู้ม่สิ่่วนัได้สิ่่วนัเสิ่่ยึจาก 
ท่�ปริะชุมคณะกริริมการิบริิหาริความเสิ่่�ยึงแลัะบริริษััท
ภิบาลัเป็นัปริะจำทุกไตริมาสิ่ ตลัอดจนัริายึงานัผิลั
กริณ่ม่การิฝ่่าฝ่ืนัจริริยึาบริริณธุุริกิจให้ท่�ปริะชุมคณะ
กริริมการิบริิษััททริาบทุกไตริมาสิ่ โดยึในัปี 2565 
บริิษััทฯ ไม่ได้ริับข้อริ้องเริ่ยึนัจากผิู้ม่สิ่่วนัได้สิ่่วนัเสิ่่ยึ 

แลัะไม่ม่กริณ่การิฝ่่าฝ่ืนัจริริยึาบริริณแต่อยึ่างใด

การสำรรหาคัณะกรรมการ
คณะกริริมการิสิ่ริริหาแลัะกํ าหนัดค่ าตอบแทนัเป็นั 
ผูิ้พื่ิจาริณากลัั�นักริองบุคคลัท่�จะแต่งตั�งเป็นักริริมการิ ไม่ว่า
จะเป็นักริริมการิท่�เป็นัผูิ้แทนัของผูิ้ถู่อหุ้นั กริริมการิอิสิ่ริะ 
หริ่อพื่ิจาริณาจากริายึช่�อท่�ผิู้ถู่อหุ้นัเสิ่นัอตามท่�บริิษััทฯ ให้
สิ่ิทธุิแก่ผูิ้ ถู่อหุ้นัในัการิเสิ่นัอช่�อบุคคลัเพ่ื่�อเป็นักริริมการิ
ในัการิปริะชุมสิ่ามัญผิู้ถู่อหุ้นั แลัะจากทำเนั่ยึบกริริมการิ  
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(Director Pool) ของสิ่มาคมสิ่่งเสิ่ริิมสิ่ถูาบันักริริมการิบริิษััทไทยึ (IOD) เพ่ื่�อนัำเสิ่นัอต่อคณะกริริมการิบริิษััท ในักริณ่ท่�ตำแหนั่ง
กริริมการิว่างลังเพื่ริาะเหตุอ่�นันัอกจากการิออกจากตำแหนั่งตามวาริะ เพ่ื่�อนัําเสิ่นัอท่�ปริะชุมผิู้ถู่อหุ้นัในักริณ่ท่�กริริมการิคริบ
วาริะการิดําริงตําแหนั่ง โดยึพื่ิจาริณาปัจจัยึต่างๆ ดังน่ั�

1. ความหลัากหลัายึทางเพื่ศ อายุึ ความริู้ ความสิ่ามาริถู ปริะสิ่บการิณ์แลัะความเช่�ยึวชาญในัด้านัต่างๆ ท่�จําเป็นั โดยึใช้ 
Director Qualifications and Skills Matrix ปริะกอบการิพิื่จาริณาคุณสิ่มบัติตามข้อกําหนัดทางกฎหมายึปริะกาศของ 
ตลัท. แลัะ ก.ลั.ต. ริวมถึูงข้อบังคับของบริิษััทฯ ซื่ึ�งคุณสิ่มบัติของกริริมการิจะต้องสิ่อดคลั้องกับแผินักลัยึุทธุ์แลัะเป็นัไป
ตามหลัักการิกํากับดูแลักิจการิท่�ด่ เพ่ื่�อเป็นัปริะโยึชนั์ในัการิพัื่ฒนัาธุุริกิจของบริิษััทฯ

2. ปริะวัติการิทํางานัท่�โปริ่งใสิ่ไม่ด่างพื่ริ้อยึ ม่คุณธุริริม ม่ความริับผิิดชอบ ม่วุฒิภาวะแลัะความเป็นัม่ออาช่พื่

ที่ักษัะคัณะกรรมการ
คณะกริริมการิบริิษััทม่ความหลัากหลัายึทางเพื่ศ วิชาช่พื่ แลัะปริะสิ่บการิณ์ท่�เช่�ยึวชาญ ซื่ึ�งจำเป็นัแลัะเป็นัปริะโยึชนั ์
ในัการิปริะกอบธุุริกิจของบริิษััทฯ แลัะม่การิถู่วงดุลัของกริริมการิท่�เหมาะสิ่ม โดยึม่ความหลัากหลัายึทางวุฒิการิศึกษัาแลัะ 
ความริู้ความชำนัาญ (Board Skills Matrix) ดังนั่� 

กรรมการ

ธุุรกิจนํ�า
ประปา/

พัลังงาน/ 
วิศวกรรม

บัญชี่/
การเงิน/

เศรษัฐศาสำติร์/
บริหารธุุรกิจ

กฎหมาย/
รัฐศาสำติร์

กลยุที่ธุ์และ
แผนธุุรกิจ

การกํากับดีูแล
กิจการ/การ

คัวบคุัมภายใน/ 
การบริหาร  
คัวามเส่ำ�ยง

การพััฒนา
บุคัลากร

1.	 ดร.ทนง	พิิทยะ

2.		 นายปลิิว	ตรีวิศวเวทย์

3.  นายพิงษ์์สฤษ์ดิ�	ตันติสุวณิิชย์กุุลิ

4.		 นายไพิรัช	เมฆอาภรณิ์

5.		 นายสมนึกุ	ชัยเดชสุริยะ

6.		 นายยุทธนา	หยิมกุารุณิ

7.		 ดร.สมบััติ	กุิจจาลิักุษ์ณิ์

8.		 นายสุวิช	พิ่�งเจริญ

9.		 นางพิเยาว์	มริตตนะพิร

10.	นายคาโอรุ	อุเมฮาร่า

11.	นายฮิเดะโอะ	มัทซึึโมโตะ

12.	นางสาววลิัยณิัฐ	ตรีวิศวเวทย์

รวม 12 8 5 12 12 12
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การประเมินผลการปฏิิบัติิงานของ
คัณะกรรมการ
บริิษััทฯ กําหนัดไว้ในันัโยึบายึบริริษััทภิบาลัแลัะหลัักการิ 
กํากับดูแลักิจการิท่�ด่ของบริิษััทฯ ให้คณะกริริมการิม่การิ
ปริะเมินัผิลังานัปริะจำปีของคณะกริริมการิ เพ่ื่�อให้การิ 
กํากับดูแลักิจการิของบริิษััทฯ เป็นัไปอยึ่างม่ปริะสิ่ิทธุิภาพื่ 
แลัะใช้เป็นักริอบในัการิตริวจสิ่อบการิปฏิิบัติงานัในัหนั้าท่�
ของกริริมการิ แลัะริ่วมกันัพิื่จาริณาผิลัการิดําเนิันังานัเพื่่�อ
ปริับปริุงแก้ไขต่อไป โดยึแบบปริะเมินัแบ่งออกเป็นั 3 แบบ
ปริะกอบด้วยึ 1) แบบปริะเมินัตนัเองของคณะกริริมการิ 
ทั�งคณะ 2) แบบปริะเมินัตนัเองของคณะกริริมการิชุดยึ่อยึ 
แลัะ 3) แบบปริะเมินัตนัเองของคณะกริริมการิริายึบุคคลั 
ท่�ปริะชุมคณะกริริมการิบริิษััท คริั�งท่� 5/2022 เม่�อวันัท่� 13 
ธุันัวาคม 2565 ม่มติรัิบทริาบผิลัการิปริะเมินัตนัเองของ
คณะกริริมการิบริิษััท แลัะคณะกริริมการิชุดยึ่อยึปริะจำปี 
2565 ดังนั่�

แนวที่างการบริหารจัดีการ

1. ก�รบริห�รองค์กรโดำยยึดำหลัักก�รกำ�กับดำ้แลั
กิจก�รท่ี่�ดำ่

 บริิษััทฯ มุ่งมั�นัดําเนัินัธุุริกิจภายึใต้หลัักการิกํากับดูแลั
กิจการิท่�ด่อยึ่างต่อเน่ั�อง เพ่ื่�อดําเนิันักิจการิบนัแนัวทาง 
ความยัึ�งย่ึนั โดยึคณะกริริมการิ ผูิ้บริิหาริ แลัะพื่นัักงานั 
ทุกคนัต่างยึึดมั�นัในัการิปฏิิบัติตามกฎหมายึ ข้อบังคับ
แลัะข้อกําหนัดต่างๆ ท่�เก่�ยึวข้องกับการิดําเนัินัธุุริกิจแลัะ 
หลัักเกณฑ์์การิกํากับดูแลักิจการิท่�ด่สิ่อดคลั้องไปกับ
แนัวทางของ ตลัท. แลัะ ก.ลั.ต.

2.	 ก�รกำ�หนำดำนำโยบ�ย	จรรย�บรรณ	แลัะแนำวปฏิิบัติิ
สํำ�หรับผู้้�บริห�ร	แลัะพนัำกง�นำ

 คณะกริริมการิบริิษััท ได้กำหนัดจริริยึาบริริณในั 
การิดำเนิันัธุุริกิจของบริิษััทฯ แลัะจริิยึธุริริมของกริริมการิ  
ผิู้บริิหาริ แลัะพื่นัักงานัทุกคนัของบริิษััทฯ เพ่ื่�อให้ผิู้ท่�เก่�ยึวข้อง
ได้ยึึดถู่อเป็นัแนัวทางในัการิปฏิิบัติงานัด้วยึความซื่่�อสัิ่ตยึ์
สิุ่จริิตแลัะเป็นัธุริริมทั�งการิปฏิิบัติต่อบริิษััทฯ ผิู้ม่สิ่่วนัได้สิ่่วนัเสิ่่ยึ
ทุกกลัุ่ม ผิู้ถู่อหุ้นั นัักลังทุนั สิ่ังคม ชุมชนั ตลัอดจนัภาครัิฐแลัะ
ปริะชาชนั เพ่ื่�อให้เกิดความชัดเจนัแลัะสิ่ะดวกแก่กริริมการิ  
ผิู้บริิหาริ แลัะพื่นัักงานัของบริิษััทฯ ท่�จะได้ริับทริาบถึูง
แนัวทางปฏิิบัติท่�บริิษััทฯ คาดหวังในัจริิยึธุริริมทางธุุริกิจ 

3.	 ก�รควบคุมกำ�กับดำ้แลักิจก�รภ�ยในำ
 คณะกริริมการิบริิษััทได้แต่งตั�งคณะกริริมการิตริวจสิ่อบ
เพ่ื่�อดูแลัริะบบการิควบคุมภายึในั โดยึจัดให้ม่สิ่่วนัตริวจสิ่อบ
ภายึในั ซื่ึ�งจะทํางานัริ่วมกับผูิ้สิ่อบบัญช่ท่�ม่ความเป็นัอิสิ่ริะ
จากภายึนัอกในัการิปฏิิบัติหนั้าท่�เป็นัผูิ้ริับผิิดชอบในัการิ
พื่ัฒนัาแลัะสิ่อบทานัปริะสิิ่ทธุิภาพื่ แลัะความเพ่ื่ยึงพื่อของ
ริะบบการิควบคุมภายึในัพื่ริ้อมริายึงานัไปยึังคณะกริริมการิ
ตริวจสิ่อบแลัะเปิดเผิยึริายึงานัการิสิ่อบทานัไว้ในัริายึงานั
ปริะจําปี 2565 (แบบ 56-1 One report)

4.	 ก�รบริห�รคว�มเส่ํ�ยงแลัะบรรษััที่ภิบ�ลั
 คณะกริริมการิบริิษััทได้แต่งตั�งคณะกริริมการิบริิหาริ
ความเส่ิ่�ยึงแลัะบริริษััทภิบาลั เพ่ื่�อดูแลัการิปฏิิบัติตาม
หลัักการิกํากับดูแลักิจการิท่�ด่ ความริับผิิดชอบต่อสิ่ังคม
แลัะสิิ่�งแวดลั้อม แลัะการิบริิหาริความเสิ่่�ยึงของบริิษััทฯ 
โดยึพื่ิจาริณาถึูงโอกาสิ่ท่�จะเกิดแลัะริะดับความรุินัแริง
ของผิลักริะทบ กําหนัดมาตริการิในัการิป้องกันัแก้ไขแลัะ 
ผิู้รัิบผิิดชอบท่�ชัดเจนั ริวมถูึงกําหนัดมาตริการิในัการิริายึงานั
แลัะการิติดตามปริะเมินัผิลั โดยึจัดให้ม่เจ้าหนั้าท่�บริิหาริ

ประเมินคัณะกรรมการทัี่�งคัณะ

คะแนนเฉลิ่�ย 3.9 จากุ	4

ประเมินคัณะกรรมการชุีดีย่อย

คะแนนเฉลี่่�ย 3.8 จากุ	4

ประเมินตินเอง 
ของคัณะกรรมการรายบุคัคัล

คะแนนเฉลี่่�ย 3.9 จากุ	4

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)45



ความเสิ่่�ยึงในัริะดับจัดการิม่หนั้าท่�นัําเสิ่นัอแผินังานัแลัะ 
ผิลัการิปฏิิบัติตามแผินัต่อคณะเจ้าหนั้าท่�บริิหาริความเสิ่่�ยึง 
โดยึสิ่่วนัตริวจสิ่อบภายึในัม่หนั้าท่�นัำเสิ่นัอผิลัการิปฏิิบัติงานั
ต่อคณะกริริมการิบริิหาริความเสิ่่�ยึงแลัะบริริษััทภิบาลั เพ่ื่�อ
ริายึงานัต่อคณะกริริมการิบริิษััททุกไตริมาสิ่

5.	 ก�รรักษั�คว�มนำ่�เช่�อถื่อที่�งก�รเงินำ
	 แลัะก�รเปิดำเผู้ยข้�อม้ลั
 บริิษััทฯ ให้ความสํิ่าคัญกับการิเปิดเผิยึข้อมูลัท่�ถููกต้อง
ตามข้อกําหนัดของหนั่วยึงานักํากับดูแลั นัอกจากน่ั� ยึังจัด
ให้ม่ช่องทางการิเปิดเผิยึข้อมูลัท่�หลัากหลัายึ เพ่ื่�อให้ผิู้ม่
สิ่่วนัได้สิ่่วนัเสิ่่ยึทุกภาคสิ่่วนัสิ่ามาริถูเข้าถึูงข้อมูลัได้โดยึง่ายึ  
การิให้ความริ่วมม่อริะหว่างกริริมการิ ผิู้บริิหาริ แลัะพื่นัักงานั
ในัการิตริะหนัักถูึงความสิ่ําคัญของการิเปิดเผิยึข้อมูลัแลัะ
ความโปริ่งใสิ่ในัการิดําเนัินังานั

6.	 ก�รประเมินำ	ติรวจสํอบ	แลัะสํร��งคว�มร้� 
คว�มเข้��ใจอย่�งติ่อเน่ำ�องแลัะสํมำ��เสํมอ

 คณะกริริมการิบริิษััท ได้แต่งตั�งคณะกริริมการิบริิหาริ
ความเสิ่่�ยึงแลัะบริริษััทภิบาลั เพ่ื่�อกํากับดูแลัการิดําเนัินัธุุริกิจ
ใหเ้ปน็ัไปตามหลักัการิกาํกบัดแูลักจิการิท่�ดแ่ลัะจริริยึาบริริณ
ในัการิดําเนัินัธุุริกิจ สิ่นัับสิ่นุันั แลัะสิ่ริ้างความเข้าใจเก่�ยึวกับ
หลัักการิดังกลั่าวเพ่ื่�อนัําไปสิู่่การิปฏิิบัติท่�ถููกต้อง ริวมถูึง
ม่หนั้าท่�ริับเริ่�องริ้องเริ่ยึนัแลัะปริะเมินัการิปฏิิบัติงานัตาม
จริริยึาบริริณของผิู้บริิหาริแลัะพื่นัักงานัอยึ่างสิ่ม�ำเสิ่มอ

ข้อกําหนดีการเป็นเจ้าของกิจการ  
(การถืือหุ้น) ของผู้บริหารระดัีบสำูง 

ก�รซ่ื้�อข้�ยหรือเปล่ั�ยนำแปลังก�รถื่อครองหลัักที่รัพย์
ข้องกรรมก�รแลัะผู้้�บริห�รระดำับส้ํง
บริิษััทฯ กำหนัดให้กริริมการิแลัะผิู้บริิหาริริะดับสูิ่งม่หนั้าท่�
ริายึงานัการิซื่่�อขายึหลัักทรัิพื่ยึ์ของบริิษััทฯ เพ่ื่�อป้องกันัการิ
ซื่่�อหริ่อขายึหลัักทริัพื่ยึ์โดยึใช้ข้อมูลัภายึในั เพ่ื่�อเลั่�ยึงข้อคริหา
เก่�ยึวกับความเหมาะสิ่มของการิซื่่�อขายึหลัักทรัิพื่ยึ์ของบุคคลั
ภายึในั โดยึกำหนัดให้กริริมการิแลัะผิู้บริิหาริริะดับสูิ่งห้าม
ซื่่�อขายึหริ่อเปล่ั�ยึนัแปลังการิถู่อคริองหลัักทริัพื่ยึ์ของบริิษััทฯ 
ในัช่วงเวลัา 1 เด่อนั ก่อนัท่�จะเผิยึแพื่ริ่งบการิเงินัหริ่อฐานัะ 
การิเงินัแลัะสิ่ถูานัะของบริิษััทฯ ริวมถึูงข้อมูลัสิ่ำคัญอ่�นัๆ ต่อ
ผิู้ลังทุนั นัอกจากน่ั� กำหนัดให้กริริมการิแลัะผิู้บริิหาริริะดับสิู่ง
ต้องริายึงานัการิเปลั่�ยึนัแปลังการิม่สิ่่วนัได้เสิ่่ยึของตนัเอง
ต่อบริิษััทฯ แลัะจะม่การิปรัิบปริุงข้อมูลัทุกปี โดยึข้อมูลั 
ดังกลั่าวจะเก็บไว้ใช้ภายึในับริิษััทฯ เท่านัั�นั เพ่ื่�อให้เป็นัไป

ตามปริะกาศคณะกริริมการิกำกับตลัาดทุนัท่� ทจ.2/2552 
เริ่�องการิริายึงานัการิม่สิ่่วนัได้สิ่่วนัเสิ่่ยึของกริริมการิ ผิู้บริิหาริ
ริะดับสูิ่ง แลัะบุคคลัท่�ม่ความเก่�ยึวข้อง

แนวที่างการปฏิิบัติิ
1. บริิษััทฯ จะม่หนัังส่ิ่อแจ้งไปยึังกริริมการิแลัะผูิ้บริิหาริ

ริะดับสิู่ง ริวมถูึงคู่สิ่มริสิ่แลัะบุตริท่�ยึังไม่บริริลัุนิัติภาวะ 
ขอความริ่วมม่องดเว้นัการิซื่่�อขายึหริ่อเปล่ั�ยึนัแปลัง 
การิถู่อคริองหลัักทรัิพื่ยึ์ของบริิษััทฯ โดยึริายึงานัต่อ 
คณะกริริมการิบริิหาริความเสิ่่�ยึงแลัะบริริษััทภิบาลัแลัะ
คณะกริริมการิบริิษััทในัแต่ลัะไตริมาสิ่

2. กำหนัดให้พื่นัักงานัท่�สิ่ามาริถูเข้าถูึงข้อมูลัสิ่ำคัญของ 
บริิษััทฯ ซื่ึ�งอาจม่ผิลัต่อความเคล่ั�อนัไหวของริาคา 
หลัักทรัิพื่ย์ึควริลัะเว้นัการิซื่่� อขายึหลัักทริัพื่ยึ์ของ 
บริษิัทัฯ หริอ่ริอจนักริะทั�งปริะชาชนัได้ริบัข้อมูลัแลัะมเ่วลัา
ปริะเมินัข้อมลูันัั�นัตามสิ่มควริแล้ัว เพ่ื่�อเป็นัการิปฏิิบัตติาม
นัโยึบายึการิป้องกันัการิใช้ข้อมูลัภายึในัของบริิษััทฯ

3. กำหนัดให้กริริมการิหริ่อผูิ้บริิหาริริะดับสิู่งริายึงานั
มายัึงสิ่่วนัเลัขานุัการิบริิษััทฯ เม่�อม่การิซื่่�อขายึหริ่อ
เปลั่�ยึนัแปลังการิถู่อคริองหลัักทริัพื่ยึ์ เพ่ื่�อดำเนิันัการิ 
จัดทำริายึงานัต่อหนั่วยึงานักำกับดูแลัอยึ่างคริบ
ถู้วนัแลัะภายึในักำหนัดเวลัาตามท่�กฎหมายึกำหนัด 
ปริะกอบด้วยึ ริายึงานัการิถู่อคริองหลัักทริัพื่ยึ์ฯ  
(แบบ 59-1) แลัะ ริายึงานัการิเปลั่�ยึนัแปลังการิถู่อคริอง
หลัักทริัพื่ยึ์ฯ (แบบ 59-2) 

4. กำหนัดให้กริริมการิแลัะผิู้บริิหาริริะดับสูิ่งต้องแจ้ง
ริายึงานัการิเปล่ั�ยึนัแปลังการิม่สิ่่วนัได้สิ่่วนัเส่ิ่ยึของ
ตนัเองต่อบริิษััทฯ ทุกคริั�งท่�ม่การิเปลั่�ยึนัแปลังข้อมูลั 
แลัะจะต้องทำการิปริับปริุงข้อมูลัเป็นัปริะจำทุกปี

จรรยาบรรณในการดีําเนินธุุรกิจ
บริษิัทัฯ ไดจั้ดทาํคูม่อ่การิกํากับดูแลักจิการิท่�ด่แลัะจริริยึาบริริณ
ในัการิดําเนิันัธุุริกิจ เพ่ื่�อเป็นัแนัวปฏิิบัติท่�ถููกต้องแก่คณะ
กริริมการิ ผิู้บริิหาริ แลัะพื่นัักงานัทุกริะดับ แลัะม่การิทบทวนั
หลักัธุริริมาภิบาลั เพ่ื่�อการิพัื่ฒนัาปริบัปริงุการิดำเนิันังานัดา้นั
ธุริริมาภิบาลัของบริิษััทฯ ให้ได้ตามมาตริฐานั ซื่ึ�งคณะทำงานั
ได้ทบทวนัแลั้วพื่บว่า หลัักธุริริมาภิบาลัท่�ใช้อยูึ่ในัปัจจุบันั 
ม่ความเหมาะสิ่มกับสิ่ถูานัการิณ์ปัจจุบันั นัอกจากน่ั� ยึังได้ริับ
ฟัังความคิดเห็นัแลัะข้อเสิ่นัอแนัะจากคณะกริริมการิบริิหาริ
ความเสิ่่�ยึงแลัะบริริษััทภิบาลั เพ่ื่�อนัำมากำหนัดการิกำกับ
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ดูแลักิจการิท่�ด่ของบริิษััทฯ ในัเร่ิ�องการิต่อต้านัการิทุจริิต
คอริ์ริัปชันั (Anti-Corruption) เพ่ื่�อให้สิ่อดคลั้องกับนัโยึบายึ
ของริัฐบาลัท่�ให้ความสิ่ำคัญแลัะจริิงจังกับการิลัดปัญหา
ทุจริิตคอริ์ริัปชันัในัปริะเทศ

บ ริิ ษัั ท ฯ  ม่ ก า ริ สิ่่ ง เ สิ่ ริิ ม ค ว า ม ริู้ ด้ า นั ก า ริ ป ฏิิ บั ติ ต า ม 
หลัักธุริริมาภิบาลั โดยึจัดอบริมให้ความรูิ้ทั�งภายึในัแลัะ
ภายึนัอกองค์กริ เนั้นัการิสิ่ริ้างจิตสิ่ำนึักแก่พื่นัักงานัตั�งแต่
เริิ�มเข้างานั โดยึจัดทำคู่ม่อการิกำกับดูแลักิจการิแลัะ 
จริริยึาบริริณในัการิดำเนิันัธุุริกิจ เพ่ื่�อเป็นัแนัวทางการิ 
ดำเนิันังานัด้านับริริษััทภิบาลัของบริิษััทฯ โดยึทำการิบริริจุ
เน่ั�อหาดังกลั่าวไว้เป็นัหัวข้อหนึั�งในัการิปฐมนัิเทศพื่นัักงานั
ใหม่  ริวมถึูงการิปริับเลั่�อนัริะดับของบุคลัากริปัจจุบันั 
ตลัอดจนัม่การิสิ่่�อสิ่าริผิ่านัช่องทางอ่เมลั พื่ริ้อมทั�งเผิยึแพื่ริ่
ไว้บนัเว็บไซื่ต์ของบริิษััทฯ หมวดด้านัการิกำกับดูแลักิจการิท่�ด ่
ตามเว็บลิังก์ https://www.ttwplc.com/storage/cg/cg/
files/20200513-ttw-cg-code-of-ethics-th.pdf

ผลการดํีาเนินงานดี้านจรรยาบรรณ 
ในการดีําเนินธุุรกิจ
ในัป ี2565 พื่บวา่ ไมม่ก่าริฝ่า่ฝ่นืัดา้นัจริริยึาบริริณในัการิดาํเนันิั
ธุุริกิจ ซื่ึ�งได้ม่การิริายึงานัผิลัการิดำเนัินังานัต่อคณะกริริมการิ
บริิษััททุกไตริมาสิ่ กริณ่ม่การิฝ่่าฝ่ืนัด้านัจริริยึาบริริณในัการิ 
ดําเนิันัธุุริกิจ บริิษััทฯ ม่กริะบวนัการิแก้ไขไม่ให้เกิดการิฝ่่าฝ่ืนั
ด้านัจริริยึาบริริณในัการิดําเนัินัธุุริกิจซื่�ำไว้ดังนั่� 

กระบวนการติิดีติามเพั่�อให้ม่การปฏิิบัติิติาม
คัู่มือการกํากับดีูแลกิจการท่ี่�ดี่และ
จรรยาบรรณในการดํีาเนินธุุรกิจ
หากพื่บว่าได้ม่การิฝ่่าฝ่ืนัหริ่อไม่ปฏิิบัติตามคู่ม่อการิ
กำกับดูแลักิจการิท่�ด่แลัะจริริยึาบริริณในัการิดำเนัินัธุุริกิจ  
ม่ขั�นัตอนัในัการิดำเนัินัการิ ดังนั่�

1. บันัทึกริายึงานัการิไม่ปฏิิบัติตามคู่ม่อการิกำกับดูแลั
กิจการิท่�ด่แลัะจริริยึาบริริณในัการิดำเนิันัธุุริกิจ

2. นัำเสิ่นัอต่อผิู้บริิหาริในัแต่ลัะหนั่วยึงานัพิื่จาริณา
3. ดำเนัินัการิตามริะเบ่ยึบของบริิษััทฯ
4. ริายึงานัผิลัการิดำเนัินังานัให้คณะกริริมการิ

บริิหาริความเสิ่่�ยึงแลัะบริริษััทภิบาลัได้ริับทริาบ 
เพ่ื่�อริายึงานัต่อคณะกริริมการิบริิษััทต่อไป

การรายงานการไม่ปฏิิบัติิติามจรรยาบรรณ
กริริมการิ ผูิ้บริิหาริ แลัะพื่นัักงานั ม่หนั้าท่�ต้องริายึงานั 
การิปฏิิบัติท่�อาจขัดต่อจริริยึาบริริณ ในักริณ่ท่�พื่บเห็นั หริ่อ  
ถููกกดดันั/บังคับให้กริะทำใดๆ ท่�เป็นัการิขัดต่อจริริยึาบริริณ 
ให้ริายึงานัต่อผูิ้บังคับบัญชา หริ่อผิู้บริิหาริริะดับสูิ่ง หริ่อ 
หนั่วยึงานัตริวจสิ่อบภายึในั หริ่อ คณะกริริมการิตริวจสิ่อบ
แลั้วแต่กริณ่ นัอกจากน่ั� ยึังสิ่ามาริถูริายึงานัผิ่านัช่องทางการิ
ริ้องเริ่ยึนั บนัเว็บไซื่ต์ของบริิษััทฯ ได้ท่� https://www.ttwplc.
com/th/cg/whistle-blowing ซื่ึ�งข้อมูลัจะถููกสิ่่งผิ่านัโดยึตริง
ไปยึังเลัขานุัการิบริิษััท แลัะคณะกริริมการิตริวจสิ่อบ หริ่อ
สิ่ามาริถูสิ่่งอ่เมลัมาท่� cg@ttwplc.com

บริิษััทฯ ม่นัโยึบายึท่�จะให้ความคุ้มคริองผิู้แจ้งเร่ิ�องริ้องเริ่ยึนั
หริ่อผูิ้แจ้งเบาะแสิ่แลัะบุคคลัท่� เ ก่�ยึวข้อง โดยึจะได้ริับ 
การิคุ้มคริองท่�เหมาะสิ่มเป็นัธุริริม บริิษััทฯ จะเก็บริักษัา
ข้อมูลัเก่�ยึวกับเริ่�องท่�ริ้องเริ่ยึนัเป็นัความลัับ ไม่เปิดเผิยึต่อ
ผิู้ไม่เก่�ยึวข้อง เว้นัแต่ท่�จำเป็นัต้องเปิดเผิยึตามข้อกำหนัด
ของกฎหมายึ 

สิ่ามาริถูดูนัโยึบายึแลัะแนัวปฏิิบัติด้านัการิกำกับดูแลั 
กิจการิท่�ด่แลัะจริริยึาบริริณในัการิดำเนัินัธุุริกิจ ฉบับเต็มได้ท่� 
https://www.ttwplc.com/storage/cg/cg/files/20200513-
ttw-cg-code-of-ethics-th.pdf

การติ่อติ้านการทีุ่จริติคัอร์รัปชีัน
บริิษััทฯ มุ่งมั�นัท่�จะปฏิิบัติตามกฎหมายึว่าด้วยึการิป้องกันั
แลัะต่อต้านัการิทุจริิตคอริ์ริัปชันัตามพื่ริะริาชบัญญัติ
ปริะกอบรัิฐธุริริมนูัญว่าด้วยึการิป้องกันัแลัะปริาบปริามการิ
ทุจริิต (ฉบับท่� 3) พื่.ศ. 2558 ซื่ึ�งได้ม่การิเพิื่�มเติมบทบัญญัติ
มาตริา 123/5 กําหนัดความริับผิิดสิ่ําหริับบุคคลัท่�ให้สิ่ินับนั
เจ้าหนั้าท่�ของรัิฐบุคลัากริทุกริะดับของบริิษััทฯ แลัะบริิษััท
ในักลัุ่ม ริวมถูึงลูักจ้าง ตัวแทนั บริิษััทในัเคริ่อหริ่อบุคคลัใด
ซื่ึ�งกริะทําการิในันัามของนัิติบุคคลั ไม่ว่าจะม่อํานัาจหนั้าท่�
ในัการินัั�นัหริ่อไม่ก็ตาม จะต้องปฏิิบัติตามแนัวทางท่�ได ้
กําหนัดไว้ดังน่ั�

1. ปฏิิบัติตามนัโยึบายึการิป้องกันัแลัะต่อต้านัการิทุจริิต
คอริ์ริัปชันัการิให้หริ่อริับสิ่ินับนั จริริยึาบริริณธุุริกิจ  
ริวมทั�งกฎริะเบ่ยึบแลัะข้อบังคับของบริิษััทฯ โดยึต้องไม่
เข้าไปเก่�ยึวข้องกับการิทุจริิตคอริ์ริัปชันัในัทุกริูปแบบ 
ไม่ว่าโดยึทางตริงหริ่อทางอ้อม
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2. ปฏิิบัติ งานัตามหนั้าท่� ของตนัด้วยึความโปริ่ งใสิ่  
อันัหมายึริวมถึูงการิเตริ่ยึมความพื่ริ้อมริับการิตริวจสิ่อบ
การิปฏิิบตัหินัา้ท่�จากบริษิัทัฯ หริอ่บริษิัทัในักลัุม่ หริอ่จาก
หนั่วยึงานัท่�เก่�ยึวข้องตลัอดเวลัา

3. ไม่กริะทําการิใดๆ ท่�เป็นัการิแสิ่ดงถึูงเจตนัาว่าเป็นั 
การิทุจริิตคอริ์ริัปชันั การิให้หร่ิอริับสิิ่นับนัแก่ผิู้ท่�ม่สิ่่วนั
เก่�ยึวข้องกับกลัุ่มบริิษััท ในัเร่ิ�องท่�ตนัม่หนั้าท่�ริับผิิดชอบ
ทั�งทางตริงหริ่อโดยึอ้อม เพ่ื่�อให้ได้มาซื่ึ�งผิลัปริะโยึชนั์แก่
องค์กริ ตนัเอง หริ่อผิู้ท่�เก่�ยึวข้อง

4. ไม่ลัะเลัยึหริ่อเพื่ิกเฉยึ เม่�อพื่บเห็นัการิกริะทําท่�เข้าข่ายึ
การิทุจริิตคอริ์รัิปชันัท่�เก่�ยึวข้องกับบริิษััทฯ แลัะบริิษััท
ในักลัุ่ม โดยึถู่อเป็นัหนั้าท่�ท่�ต้องแจ้งให้ผิู้บังคับบัญชา
หริ่อบุคคลัท่�ริับผิิดชอบทริาบ แลัะให้ความริ่วมม่อในั
การิตริวจสิ่อบข้อเท็จจริิงต่างๆ

5. การิจ่ายึเงินัหร่ิอให้สิ่ิ�งของม่ค่าหริ่อบริิการิ อาทิเช่นั  
ของขวัญความบันัเทิง การิท่องเท่�ยึวแก่เจ้าหนั้าท่�ของ 
ริัฐต่างปริะเทศหริ่อเจ้าหนั้าท่�ขององค์การิริะหว่าง
ปริะเทศ ไม่ว่าโดยึทางตริงหริ่อทางอ้อม เพ่ื่�อให้บุคคลั
นัั�นักริะทําการิหริ่อลัะเว้นักริะทําการิใดๆ อันัเป็นัการิ
ผิิดกฎหมายึเป็นัการิกริะทําท่�ไม่สิ่มควริปฏิิบัติอยึ่างยิึ�ง 
ทั�งน่ั� ริวมถูึงต้องไม่สิ่่งเสิ่ริิมหริ่อม่สิ่่วนัริ่วมให้บุคคลัอ่�นั
ม่การิกริะทําดังกลั่าวด้วยึ ในัปี 2565 บริิษััทฯ ไม่พื่บ
เหตุการิณ์ทุจริิตคอริ์ริัปชันัแต่อยึ่างใด

การสำื�อสำารและกิจกรรมเพั่�อสำนับสำนุน 
การติ่อติ้านการทุี่จริติคัอร์รัปชีัน
ในัปี 2565 บริิษััทฯ ได้สิ่่�อสิ่าริแลัะจัดฝ่ึกอบริมให้ความริู้
แก่พื่นัักงานัเก่�ยึวกับนัโยึบายึแลัะแนัวทางปฏิิบัติในัการิ 
ต่อต้านัการิทุจริิตคอริ์รัิปชันั ริวมทั�งนัโยึบายึท่�เก่�ยึวข้อง
อยึ่างต่อเนั่�อง โดยึการิเผิยึแพื่ริ่บทความแลัะแนัวปฏิิบัติเริ่�อง 
การิต่อต้านัทุจริิตคอริ์ริัปชันัพื่ริ้อมแนัวปฏิิบัติท่�ด่ให้กับ
พื่นัักงานัทุกริะดับ ม่การิบริริยึายึเริ่�องแนัวปฏิิบัติในัการิ 
ต่อต้านัทุจริิตคอริ์ริัปชันัในัการิปฐมนัิเทศพื่นัักงานัใหม่ แลัะ
จัดให้ม่แบบทดสิ่อบความริู้ก่อนัแลัะหลัังการิฟัังบริริยึายึ 
ทั�งน่ั� พื่นัักงานัทุกริะดับสิ่ามาริถูเข้าถูึงนัโยึบายึการิต่อต้านั 
ทจุริติคอริร์ิปัชนัั แลัะนัโยึบายึตา่งๆ ผิา่นัทางริะบบอนิัทริาเนัต็
แลัะเว็บไซื่ต์ของบริิษััทฯ ริวมถึูงบอริ์ดข่าวสิ่าริภายึในับริิษััทฯ

มาติรการติ่อติ้านการทีุ่จริติคัอร์รัปชีัน
บริิษััทฯ ได้ม่การิกำหนัดแนัวทางปฏิิบัติเก่�ยึวกับการิกำกับ
ดูแลัเพ่ื่�อป้องกันัแลัะติดตามความเส่ิ่�ยึงจากการิทุจริิตแลัะ
คอริ์ริัปชันั ดังน่ั�

1. จัดให้ม่กริะบวนัการิตริวจสิ่อบ ปริะเมินัริะบบควบคุม
ภายึในัแลัะการิบริิหาริความเสิ่่�ยึงท่�คริอบคลัุมริะบบ
งานัสิ่ำคัญต่างๆ เช่นั ริะบบการิจัดซื่่�อจัดจ้าง การิจัดทำ
สิ่ัญญา ริะบบการิจัดทำแลัะควบคุมงบปริะมาณ ริะบบ
การิบันัทึกบัญช่ การิชำริะเงินั เป็นัต้นั ทั�งน่ั� เพ่ื่�อป้องกันั
แลัะติดตามความเสิ่่�ยึงจากการิทุจริิตแลัะคอริ์ริัปชันั 
ริวมทั�งให้ข้อเสิ่นัอแนัะเก่�ยึวกับแนัวทางในัการิแก้ไขท่�
เหมาะสิ่ม

2. จัดให้ม่ช่องทางการิรัิบแจ้งข้อมูลั เบาะแสิ่ หริ่อข้อริ้องเริ่ยึนั
การิฝ่่าฝ่ืนั การิกริะทำผิิดกฎหมายึ หริ่อจริิยึธุริริมธุุริกิจ
ของบริิษััทฯ หริ่อแนัวทางปฏิิบัติในัการิป้องกันัการิม่
สิ่่วนัเก่�ยึวข้องกับการิคอริ์ริัปชันัหริ่อข้อสิ่งสิ่ัยึในัริายึงานั
ทางการิเงินั หริ่อริะบบการิควบคุมภายึในั โดยึม่นัโยึบายึ
ในัการิคุ้มคริองผูิ้ให้ข้อมูลัหริ่อเบาะแสิ่ แลัะจะเก็บริักษัา
ข้อมูลัของผูิ้ให้ข้อมูลัเป็นัความลัับ ริวมทั�งม่มาตริการิ
ในัการิตริวจสิ่อบแลัะกำหนัดบทลังโทษัทางวินััยึของ 
บริิษััทฯ แลัะ/หริ่อ กฎหมายึท่�เก่�ยึวข้อง กริณ่ท่�สิ่ามาริถู
ติดต่อผิู้ให้เบาะแสิ่หริ่อผิู้ริ้องเริ่ยึนัได้ บริิษััทฯ จะแจ้งผิลั
การิดำเนัินัการิให้ริับทริาบเป็นัลัายึลัักษัณ์อักษัริ

3. หัวหนั้าสิ่ายึงานัท่�เก่�ยึวข้องริับผิิดชอบในัการิติดตาม 
การิปฏิิบัติงานั การิปริับปริุงแก้ไขข้อผิิดพื่ลัาด (ถู้าม่) 
แลัะริายึงานัให้ผิู้ม่อำนัาจทริาบตามลัำดับ

แนวที่างในการติิดีติามประเมินผล 
การปฏิิบัติิติามแนวที่างปฏิิบัติิ ในการ
ป้องกันการม่สำ่วนเก่�ยวข้องกับการ
คัอร์รัปชีัน
1. กำหนัดให้ ผูิ้บริิหาริแลัะพื่นัักงานัปริะเมินัผิลัการิ 

ปฏิิบัติงานัตนัเองเก่�ยึวกับการิปฏิิบัติตามคู่ม่อการิกำกับ
ดูแลักิจการิท่�ด่แลัะจริริยึาบริริณในัการิดำเนัินัธุุริกิจท่�
บริิษััทฯ กำหนัดขึ�นั ซื่ึ�งริวมถูึงนัโยึบายึการิกำกับดูแลั
กิจการิท่�ด่ แนัวทางปฏิิบัติในัการิป้องกันัการิม่สิ่่วนั
เก่�ยึวข้องกับการิคอริ์ริัปชันั แลัะจริริยึาบริริณ/ข้อพื่ึง
ปฏิิบัติของพื่นัักงานัอยึ่างสิ่ม�ำเสิ่มอ
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2. จัดให้ม่ฝ่่ายึตริวจสิ่อบภายึในั ทำหนั้าท่�ตริวจสิ่อบ
ริะบบการิควบคุมภายึในั การิบริิหาริความเสิ่่�ยึง  
การิกำกับดูแลักิจการิ แลัะให้ข้อเสิ่นัอแนัะอยึ่างต่อเนั่�อง  
โดยึดำเนัินัการิตริวจสิ่อบตามแผินัการิตริวจสิ่อบ 
ปริะจำปีท่�ได้ริับความเห็นัชอบจากคณะกริริมการิ 
ตริวจสิ่อบ แลัะริายึงานัผิลัการิตริวจสิ่อบท่�ม่นััยึสิ่ำคัญ
แลัะข้อเสิ่นัอแนัะต่อคณะกริริมการิตริวจสิ่อบ

3. กำหนัดให้ฝ่่ายึตริวจสิ่อบภายึในัรัิบผิิดชอบในัการิ
ทดสิ่อบแลัะปริะเมินัความเสิ่่�ยึงจากการิทุจริิตแลัะ
คอริ์ริัปชันัอยึ่างต่อเน่ั�อง เพ่ื่�อให้การินัำมาตริการิต่อต้านั
การิทุจริิตแลัะคอริ์รัิปชันัไปปฏิิบัติอยึ่างม่ปริะสิ่ิทธุิภาพื่ 
ตลัอดจนัติดตาม ทบทวนัแลัะปริับปรุิงมาตริการิต่อต้านั
การิทุจริิตแลัะคอริ์รัิปชันัอยึ่างสิ่ม�ำเสิ่มอ โดยึนัำเสิ่นัอ
ผิลัการิปริะเมินัต่อคณะกริริมการิบริิหาริความเสิ่่�ยึงแลัะ
บริริษััทภิบาลั แลัะริายึงานัต่อคณะกริริมการิบริิษััทตาม
ลัำดับอยึ่างทันัเวลัาแลัะสิ่ม�ำเสิ่มอ

4. หากม่การิสิ่่บสิ่วนัข้อเท็จจริิงแลั้วพื่บว่า ข้อมูลัจาก
การิตริวจสิ่อบ หริ่อข้อริ้องเริ่ยึนั ม่หลัักฐานัท่�ม่เหตุอันั
ควริให้เช่�อว่าม่ริายึการิ หริ่อ การิกริะทำ ซื่ึ�งอาจม่ผิลั 
กริะทบอยึ่างม่นััยึสิ่ำคัญต่อฐานัะการิเงินั แลัะผิลัการิ
ดำเนิันังานัของบริิษััทฯ ริวมถึูงการิฝ่่าฝ่ืนั การิกริะทำ
ผิิดกฎหมายึหริ่อจริริยึาบริริณธุุริกิจของบริิษััทฯ หริ่อ
แนัวทางปฏิิบัติในัการิป้องกันัการิม่สิ่่วนัเก่�ยึวข้องกับ
การิคอริ์ริัปชันั หร่ิอข้อสิ่งสัิ่ยึในัริายึงานัทางการิเงินั 
หริ่อริะบบควบคุมภายึในั คณะกริริมการิตริวจสิ่อบ
จะริายึงานัต่อคณะกริริมการิบริิษััท เพ่ื่�อดำเนัินัการิ
ปริับปริุงแก้ไขภายึในัริะยึะเวลัาท่�คณะกริริมการิตริวจ
สิ่อบเห็นัสิ่มควริ 

บริิษััทฯ จัดให้ม่การิสิ่่�อสิ่าริแนัวทางปฏิิบัติในัการิป้องกันั 
การิม่สิ่่วนัเก่�ยึวข้องกับการิคอริ์ริัปชันั โดยึเผิยึแพื่ริ่ทาง 
ช่องทางต่างๆ เช่นั อินัทริาเน็ัตแลัะบนัเว็บไซื่ต์ของบริิษััทฯ 
เพ่ื่�อให้ผิู้บริิหาริ แลัะพื่นัักงานัทุกคนัริับทริาบแลัะถู่อปฏิิบัติ 

มาติรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสำ 
(Whistleblowing)
บริิษััทฯ ได้จัดให้ม่มาตริการิการิริ้องเริ่ยึนัแลัะการิแจ้ง
เบาะแสิ่โดยึเผิยึแพื่ริม่าตริการิดงักลัา่วในัคูม่่อหลักัการิกำกบั
ดูแลักิจการิ แลัะทางเว็บไซื่ต์ของบริิษััทฯ แลัะได้ทบทวนั
มาตริการินั่� เพ่ื่�อให้การิรัิบเร่ิ�องริ้องเริ่ยึนัม่ปริะสิิ่ทธิุภาพื่แลัะ
คริบถูว้นัสิ่มบรูิณ ์ทั�งยึงัชว่ยึในัการิตดิตามดแูลัแลัะตริวจสิ่อบ 

การิปฏิิบัติงานัของกริริมการิ ผูิ้บริิหาริ แลัะพื่นัักงานัของ 
บริิษััทฯ แลัะบริิษััทยึ่อยึให้เป็นัไปตามกฎหมายึ กฎริะเบ่ยึบ 
หลัักการิกำกับดูแลักิจการิ จริริยึาบริริณธุุริกิจ แลัะไม่กริะทำ
การิใดๆ ท่�อาจสิ่่อถึูงการิทุจริิต

ชี่องที่างแจ้งเบาะแสำหรือข้อร้องเรียน
คณะกริริมการิบริิษััทจัดให้ม่มาตริการิในัการิแจ้งเบาะแสิ่
หริ่อข้อริ้องเ ร่ิยึนัการิกริะทำผิิดกฎจริริยึาบริริณ หริ่อ
พื่ฤติกริริมท่�อาจสิ่่อถูึงการิทุจริิตหร่ิอปริะพื่ฤติมิชอบของ
บุคคลัในัองค์กริ ทั�งจากพื่นัักงานัแลัะผิู้ม่สิ่่วนัได้สิ่่วนัเสิ่่ยึอ่�นั  
ริวมถึูงริายึงานัทางการิเงินัท่�ไม่ถููกต้อง หริ่อริะบบควบคุม
ภายึในัท่�บกพื่ริ่อง แลัะม่กลัไกในัการิคุ้มคริองพื่นัักงานัแลัะ 
ผิู้แจ้งเบาะแสิ่ โดยึจัดทำริะบบฐานัข้อมูลัความลัับ ซื่ึ�งเข้าถูึงได้
เฉพื่าะผิู้เก่�ยึวข้อง เพ่ื่�อให้ผิู้ม่สิ่่วนัได้สิ่่วนัเสิ่่ยึม่สิ่่วนัริ่วมในัการิ
สิ่อดสิ่่องดูแลัผิลัปริะโยึชนั์ของบริิษััทฯ ได้อยึ่างม่ปริะสิ่ิทธุิภาพื่
ยิึ�งขึ�นั โดยึเริ่�องท่�สิ่ามาริถูแจ้งเบาะแสิ่ม่ดังต่อไปน่ั�

• การิปฏิิบัติท่�ไม่ถููกต้องตามกฎหมายึหริ่อกฎริะเบ่ยึบ
ท่�เก่�ยึวข้อง ริวมทั�งจริริยึาบริริณในัการิทำธุุริกิจ

• การิคอริ์ริัปชันัแลัะการิทุจริิต
• การิดำเนิันัการิอันัควริสิ่งสัิ่ยึเก่�ยึวกับการิฟัอกเงินั 

การิบัญช่ การิเงินั ริวมถึูงการิควบคุมแลัะการิ 
ตริวจสิ่อบ

กริณ่ม่ข้อริ้องเริ่ยึนัว่าอาจม่การิกริะทำความผิิด จะม่การิตั�ง
คณะกริริมการิสิ่อบสิ่วนั ซื่ึ�งเป็นัผิู้แทนัจากสิ่่วนังานัท่�ไม่ม่
สิ่่วนัได้สิ่่วนัเส่ิ่ยึในัเริ่�องดังกลั่าว เพ่ื่�อพิื่จาริณาสิ่อบสิ่วนัแลัะ
ดำเนิันัการิตามริะเบ่ยึบ โดยึผิู้แจ้งเบาะแสิ่สิ่ามาริถูแจ้ง
เบาะแสิ่ไปยัึงคณะกริริมการิตริวจสิ่อบ คณะกริริมการิบริิษััท 
แลัะหนั่วยึงานับริริษััทภิบาลั ได้ 2 ช่องทาง ดังน่ั�
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การให้คัวามคัุ้มคัรองผู้แจ้งเรื�องร้องเรียน
หรือผู้แจ้งเบาะแสำและบุคัคัลท่ี่�เก่�ยวข้อง
ผิู้แจ้งเ ร่ิ�องริ้องเ ร่ิยึนัหริ่อผิู้แจ้งเบาะแสิ่การิฝ่่าฝ่ืนัหริ่อ 
ไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายึ จะได้ริับการิคุ้มคริองท่� เหมาะ
สิ่มแลัะเป็นัธุริริมจากบริิษััทฯ เช่นั ไม่ม่การิเปลั่�ยึนัแปลัง 
ตำแหนัง่งานั ลักัษัณะงานัสิ่ถูานัท่�ทำงานั พื่กังานั ขม่ขู ่ริบกวนั 
การิปฏิิบัติงานั เลิักจ้าง หริ่อการิกริะทำอ่�นัใดท่�ไม่เป็นัธุริริม
แก่ผิู้แจ้งเริ่�องริ้องเริ่ยึนัหริ่อผิู้แจ้งเบาะแสิ่ดังกลั่าว สิ่ำหริับ
ข้อมูลัเก่�ยึวกับเริ่�องริ้องเร่ิยึนั บริิษััทฯ จะเก็บริักษัาเป็นั 
ความลัับไม่เปิดเผิยึต่อผิู้ไม่เก่�ยึวข้อง เว้นัแต่ท่�จำเป็นัต้อง 
เปิดเผิยึตามข้อกำหนัดของกฎหมายึ ทั�งนั่� บุคคลัท่�เก่�ยึวข้อง
ท่�ได้ริับทริาบเร่ิ�องหริ่อข้อมูลัท่�เก่�ยึวข้องกับเร่ิ�องริ้องเริ่ยึนั  
จะต้องริักษัาข้อมูลัให้เป็นัความลัับ แลัะไม่เปิดเผิยึต่อบุคคลั
อ่�นัเว้นัแต่ท่�จำเป็นัต้องเปิดเผิยึตามข้อกำหนัดของกฎหมายึ 
หากม่การิจงใจฝ่่าฝ่ืนันัำข้อมูลัออกไปเปิดเผิยึ บริิษััทฯ 
จะดำเนิันัการิลังโทษัตามริะเบ่ยึบข้อบังคับของบริิษััทฯ  
แลัะ/หริ่อดำเนิันัการิทางกฎหมายึแลั้วแต่กริณ่

การดํีาเนินการเมื�อไดี้รับข้อร้องเรียน
1. กริริมการิอิสิ่ริะจะแต่งตั�งมอบหมายึคณะทำงานัให้

ดำเนัินัการิริวบริวมเร่ิ�องริ้องเริ่ยึนั
2. คณะทำงานัท่� ได้ ริั บการิมอบหมายึจะพื่ิจาริณา 

กลัั�นักริองข้อมูลั เพ่ื่�อเสิ่นัอขั�นัตอนัแลัะวิธุ่การิจัดการิท่�
เหมาะสิ่ม

3. คณะทำงานัท่� ได้ รัิบมอบหมายึนัำเสิ่นัอมาตริการิ 
ดำเนัินัการิท่�ม่การิฝ่่าฝ่ืนั หริ่อไม่ปฏิิบัติตามจริริยึาบริริณ 
นัโยึบายึต่างๆ ให้คณะกริริมการิบริิษััทพื่ิจาริณา โดยึ
คำนัึงถูึงความเสิ่่ยึหายึโดยึริวมทั�งหมด

4. ปริะธุานักริริมการิตริวจสิ่อบหริ่อกริริมการิอิสิ่ริะหริ่อ
เลัขานัุการิบริิษััทริายึงานัต่อคณะกริริมการิเพ่ื่�อทริาบ
แลัะริายึงานัผิลัให้ผิู้ม่สิ่่วนัได้สิ่่วนัเสิ่่ยึซื่ึ�งเป็นัผิู้ริ้องเริ่ยึนั
ทริาบ หากผิู้ริ้องเริ่ยึนัเปิดเผิยึตนัเอง

ทั�งน่ั� ในัปี 2565 ไม่ม่ข้อริ้องเร่ิยึนัจากผิู้ม่สิ่่วนัได้สิ่่วนัเสิ่่ยึ 
แต่ปริะการิใด

การคัุ้มคัรองข้อมูลสำ่วนบุคัคัล
บริิษััทฯ  ตริะหนัักถูึ งความสิ่ำคัญแลัะหนั้าท่� ภายึใต ้
พื่ริะริาชบัญญัติคุ้มคริองข้อมูลัสิ่่วนับุคคลั พื่.ศ.2562 โดยึให้ 
ความสิ่ำคัญในัการิเคาริพื่สิ่ิทธุิความเป็นัสิ่่วนัตัว แลัะมุ่งมั�นั
เป็นัอยึ่างยิึ�งท่�จะคุ้มคริองข้อมูลัสิ่่วนับุคคลัของพื่นัักงานัแลัะ
ผิู้ม่สิ่่วนัได้สิ่่วนัเสิ่่ยึให้ม่ความปลัอดภัยึ

ท่�ปริะชุมคณะกริริมการิบริิษััท คริั�งท่� 3/2022 เม่�อวันัท่� 9 
มิถุูนัายึนั 2565 ม่มติอนุัมัติการิแต่งตั�งเจ้าหนั้าท่�คุ้มคริอง
ข้อมูลัสิ่่วนับุคคลั (DPO : Data Protection Officer) เพ่ื่�อ
ดำเนัินัการิในัเริ่�องท่�เก่�ยึวข้อง พื่ริ้อมทั�งได้เผิยึแพื่ริ่นัโยึบายึ
คุ้มคริองข้อมูลัสิ่่วนับุคคลัไว้บนัเว็บไซื่ต์ของบริิษััทฯ แลัะ
สิ่่�อสิ่าริข้อมูลัไปยึังพื่นัักงานัให้ทริาบถูึงการิบังคับใช้กฎหมายึ
ดังกลั่าวผิ่านัช่องทางแลัะกิจกริริมต่างๆ เช่นั การิเผิยึแพื่ริ่
ข้อมูลัทางจดหมายึอิเลั็กทริอนัิกสิ่์ สิ่่�อสิ่าริองค์กริในัหัวข้อ 
CG Corner บอริ์ดข่าวสิ่าริของหนั่วยึงานั แลัะการิจัดฝ่ึก
อบริม เป็นัต้นั ทั�งน่ั� สิ่ามาริถูดูนัโยึบายึการิคุ้มคริองข้อมูลั
สิ่่วนับุคคลัได้ท่� https://www.ttwplc.com/storage/about/
policy/ttw-pdpa-policy.pdf

ในัปี 2565 ไม่ม่การิริ้องเริ่ยึนัเก่�ยึวกับการิลัะเมิดข้อมูลัสิ่่วนั
บุคคลัของผูิ้ม่สิ่่วนัได้สิ่่วนัเส่ิ่ยึแต่ปริะการิใด

การจัดีการข้อมูลและระบบเที่คัโนโลย่
สำารสำนเที่ศ (IT Security) 

นำโยบ�ยก�รรักษั�คว�มปลัอดำภัยข้องก�รจัดำก�ร
ข้�อม้ลัแลัะระบบเที่คโนำโลัย่สํ�รสํนำเที่ศ	(IT	Security	
Policy)

1. ค ณ ะ ก ริ ริ ม ก า ริ บ ริิ ษัั ท แ ลั ะ ผิู้ บ ริิ ห า ริ ริ ะ ดั บ สิู่ ง  
ทำหนั้าท่�กำกับดูแลัให้ม่การิกำหนัดนัโยึบายึ
การิริักษัาความปลัอดภัยึของริะบบเทคโนัโลัย่ึ
สิ่าริสิ่นัเทศ โดยึมอบหมายึหนั่วยึงานัท่�เก่�ยึวข้อง
จั ด ท ำ คู่ ม่ อ ป ฏิิ บัติ ง า นั ค ว า ม ป ลั อ ด ภัยึ ริ ะ บ บ
เทคโนัโลัย่ึสิ่าริสิ่นัเทศ แลัะทำการิลังนัามอนัุมัติ
ปริะกาศใช้ริะหว่างหนั่วยึงานัด้านัเทคโนัโลัย่ึ
สิ่าริสิ่นัเทศแลัะหนั่วยึงานัธุุริกิจภายึในับริิษััทฯ 
เพ่ื่�อให้ม่การิปริะสิ่านังานัแลัะสิ่ามาริถูดำเนัินั
ธุุริกิจได้ตามเป้าหมายึท่�ตั�งไว้ นัโยึบายึการิรัิกษัา
ความปลัอดภัยึของริะบบเทคโนัโลัย่ึสิ่าริสิ่นัเทศ  
(IT Security Policy) คริอบคลุัมในัเริ่�องดังต่อไปน่ั�
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2. บริิษััทฯ ม่การิปริะเมินัปริะสิ่ิทธุิภาพื่ของนัโยึบายึ
การิริักษัาความปลัอดภัยึของริะบบเทคโนัโลัย่ึ
สิ่าริสิ่นัเทศ อยึ่างนั้อยึปีลัะ 1 คริั�ง ในัริะบบการิ 
ตริวจสิ่อบของ ISO 9001:2015 จากหนั่วยึงานั 
ตริวจสิ่อบภายึในัแลัะผิู้ตริวจสิ่อบภายึนัอก เพ่ื่�อ
ปริับปรุิงแก้ไขข้อบกพื่ริ่องของการิรัิกษัาความ
ปลัอดภัยึของริะบบเทคโนัโลัย่ึสิ่าริสิ่นัเทศของบริิษััทฯ 

3. บริิษััทฯ ม่การิใช้บริิการิด้านัเทคโนัโลัย่ึสิ่าริสิ่นัเทศ
จากผิู้ให้บริิการิจากภายึนัอก (Outsource) แลัะม่ 
นัโยึบายึริองรัิบการิใช้บริิการิ โดยึม่การิแต่งตั�ง 
คณะกริริมการิคัดเลั่อกแลัะพื่ิจาริณาคุณสิ่มบัต ิ
ของผิูใ้หบ้ริกิาริ ซื่ึ�งมข่อ้กำหนัดเก่�ยึวกบัการิใชบ้ริกิาริ
ด้วยึการิทำข้อตกลังริ่วมกันัในัการิทำงานั เพ่ื่�อลัด 
ความเสิ่่�ยึงจากการิเข้าถูึงทริัพื่ยึ์สิ่ินัสิ่าริสิ่นัเทศ
อยึ่างไม่เหมาะสิ่ม ริวมถูึงข้อกำหนัดเก่�ยึวกับการิ
ริักษัาความลัับของข้อมูลัแลัะไม่เปิดเผิยึข้อมูลัท่�ม ่
ความสิ่ำคัญ

เป้าหมายการดีําเนินงาน ปี 2565
1. ปริะสิ่ิทธุิภาพื่ในัการิให้บริิการิ 

 จำนัวนัคริั� ง ท่�สิ่ามาริถูซื่่อมได้ไม่นั้อยึกว่า 
 ริ้อยึลัะ 90 ของใบแจ้งซื่่อมแต่ลัะเด่อนั 

2. บำริุงริักษัาเชิงป้องกันั (Preventive Maintenance : PM) 
 2.1 การิเข้าไป PM ให้กับนัิคมอุตสิ่าหกริริม 
  อมตะซื่ิต่�ชลับุริ่แลัะนัิคมอุตสิ่าหกริริม 
  อมตะซื่ิต่�ริะยึอง 1 คริั�งต่อ 2 เด่อนั
 2.2 การิเข้าไป PM ให้กับพ่ื่�นัท่�ธุุริกิจอ่�นัๆ 
  1 คริั�งต่อเด่อนั 

3. ลัดจำนัวนัคริั�งการิลั่มของริะบบเคริ่อข่ายึ 
 (Down Time) 

 จำนัวนัคริั�งของการิลั่มของริะบบเคริ่อข่ายึ
 แลัะริะยึะเวลัาการิกู้ ค่นั โดยึกำหนัดดัชนั่ 
 ช่�วัดไว้ดังน่ั�

• จำนัวนัคริั�งของการิลั่มของริะบบเคริ่อข่ายึ
นั้อยึกว่าหริ่อเท่ากับ 1 คริั�งต่อเด่อนั

• ริะยึะเวลัาการิกู้ค่นัริะบบเคริ่อข่ายึภายึในั 
48 ชั�วโมง

การเปล่�ยนแปลงและพััฒนาการท่ี่�สำําคััญ
เก่�ยวกับการจัดีการข้อมูลและระบบ
เที่คัโนโลย่สำารสำนเที่ศในรอบปีท่ี่�ผ่านมา
ในัปี 2565 ม่การินัำเทคโนัโลัย่ึการิใช้งานัริะบบคอมพื่ิวเตอริ์
ขนัาดใหญ่ (Cloud) มากขึ�นั โดยึการิเปลั่�ยึนัเมลั (Mail) 
แลัะ แอปพื่ลิัเคชันั (Application) ขององค์กริเป็นัริะบบ 
ไมโคริซื่อฟัท์ออฟัฟัิศ 365 (MS 365) ซื่ึ�งทำให้ผิู้ใช้งานัสิ่ะดวก
แลัะม่ความคลั่องตัวในัการิทำงานัภายึนัอกสิ่ำนัักงานั 
มากขึ�นัในัช่วงโริค COVID-19 แพื่ริ่ริะบาด ริวมทั�งยึังสิ่ามาริถู
ปริะชุมผิ่านัทางริะบบไมโคริซื่อฟัท์ท่ม (MS Team) ได้ด้วยึ 

กุารรักุษ์าความ
ถ่กุต้องปลิอดภัย
ในกุารปฏิิบััติงาน
ท่�เกุ่�ยวขิ้องกุับั
ระบับัเทคโนโลิย่
สารสนเทศ

กุารบัริหารจัดกุาร
ระบับัเทคโนโลิย่
สารสนเทศให้ม่
ความพิร้อมใน 
กุารรองรับักุาร
ดำาเนินธุรกุิจอย่าง

ต่อเน่�อง

กุารรักุษ์า 
ความปลิอดภัย 
ขิองขิ้อม่ลิ

กุารควบัคุม 
กุารเขิ้าถึง

ระบับัเทคโนโลิย่
สารสนเทศแลิะ

ขิ้อม่ลิ

กุารติดตามตรวจ
สอบัความผู้ิดปกุติ
แลิะช่องโหว่ขิอง
ระบับัเทคโนโลิย่
สารสนเทศ
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การพััฒนากระบวนการทํี่างาน
1. ปริับปริุงเคริ่�องแม่ข่ายึคอมพื่ิวเตอริ์ (Server) แลัะ

ริะบบจัดเก็บข้อมูลั (Storage) ซื่ึ�งสิ่ามาริถูลัดริะยึะ
เวลัาในัการิสิ่ำริองข้อมูลั แลัะเพิื่�มปริะสิ่ิทธุิภาพื่
ในัการิทำงานัทั�งในัสิ่่วนัของความเริ็วแลัะพ่ื่�นัท่�ในั 
การิจัดเก็บข้อมูลั 

2. ปริับปริุงริะบบเคริ่อข่ายึ (Network) ทั�งภายึในัแลัะ
ภายึนัอกของโริงผิลัิตนั�ำปริะปาให้ม่ความเริ็วแลัะ
คริอบคลัุมพ่ื่�นัท่�มากขึ�นั ริวมถูึงการิหาแนัวทางในั
การิลัดค่าใช้จ่ายึริายึเด่อนัในัการิปรัิบปริุงริะบบ
อินัเทอริ์เนั็ตท่�เหมาะสิ่มกับการิใช้งานัทั�งในัด้านั
ริาคาแลัะปริะสิ่ิทธุิภาพื่

หลักสำูติรการฝึึกอบรม
1. ห ลัั ก สิู่ ต ริ ฝ่ึ ก อ บ ริ ม แ ก่ ผิู้ ดู แ ลั ริั บ ผิิ ด ช อ บ ง า นั

สิ่าริสิ่นัเทศแลัะเทคโนัโลัย่ึ
  1.1 หลัักสูิ่ตริ การิใช้งานั Firewall Fortinet  
  1.2 หลัักสูิ่ตริ การิบริิหาริจัดการิริะบบ MS 365
  1.3 หลัักสูิ่ตริ การิป้องกันัภัยึทางไซื่เบอริ์

2. หลัักสิู่ตริฝ่ึกอบริมแก่พื่นัักงานัแลัะผิู้บริิหาริ
  2.1 หลัักสูิ่ตริ พ่ื่�นัฐานัการิใช้งานั MS 365 
  2.2 หลักัสูิ่ตริ การินัำเสิ่นัอโดยึใชง้านั Power point 

มาติรการป้องกันการหยุดีชีะงักของระบบ
เที่คัโนโลย่สำารสำนเที่ศและคัวามมั�นคัง
ปลอดีภัยที่างไซเบอร์ (Cyber Security)

1. ปริับปริุงช่องโหว่  (Vulnerabi l i ty) ของริะบบ
เ ท ค โ นั โ ลั ย่ึ สิ่ า ริ สิ่ นั เ ท ศ ข อ ง โ ป ริ แ ก ริ ม ด้ า นั 
ความปลัอดภัยึเป็นัปริะจำอยึ่างสิ่ม�ำเสิ่มอ

2. ติตตามข่าวสิ่าริแลัะแนัวทางการิป้องกันั เพ่ื่�อให้ทันั
ต่อสิ่ถูานัการิณ์ 

การบริหารคัวามเสำ่�ยงดี้านการจัดีการ
ข้อมูลและระบบเที่คัโนโลย่สำารสำนเที่ศ
การิจัดการิบริิหาริความเสิ่่�ยึงด้านัการิจัดการิข้อมูลัแลัะ
ริะบบเทคโนัโลัย่ึสิ่าริสิ่นัเทศของบริิษััทฯ ม่ทั�งในัสิ่่วนัของการิ
บำริุงริักษัาเชิงป้องกันั (Preventive Maintenance : PM)  
อาทิเช่นั การิม่ริะบบป้องกันัการิบุกรุิกทางคอมพิื่วเตอริ ์
(Fire Wall) แลัะโปริแกริมการิป้องกันัไวริัสิ่ (Antivirus) ริวม
ทั�งการิกำหนัดนัโยึบายึ (Policy) ในัการิเข้าถึูงข้อมูลัท่�สิ่ำคัญ
ของบริิษััทฯ ในัสิ่่วนัของการิบำริุงริักษัาเชิงแก้ไขปริับปริุง 
(Corrective Maintenance) ม่การิสิ่ำริองข้อมูลั (Backup 
Solution) ในัการิกู้ค่นัข้อมูลัริวมทั�งการิทำปริะกันัตัวชุด
อุปกริณ์สิ่ำคัญท่�สิ่ามาริถูเปล่ั�ยึนัตัวใหม่หริ่อทดแทนัตัวท่�
ชำริุดภายึในั 24 ชั�วโมง 

เป้าหมายการดีําเนินงาน ดีัชีน่ชี่�วัดี ปี 2564 ปี 2565 ผลลัพัธุ์

ประสิทธิภาพิในกุารให้
บัริกุาร

จำานวนครั�งท่�สามารถซึ่อมได้ 
ไม่น้อยกุว่าร้อยลิะ	90	ขิองใบัแจ้งซึ่อม
แต่ลิะเด่อน

ร้อยลิะ	100 ร้อยลิะ	100 สำาเร็จ 
ตามเป้าหมาย

บัำารุงรักุษ์าเชิงป้องกุัน 
(Preventive 
Maintenance : PM)

• กุารเขิ้าไป	PM	ให้กุับันิคม
อุตสาหกุรรมอมตะซึิต่�ชลิบุัรีแลิะ	
นิคมอุตสาหกุรรมอมตะซึิต่�ระยอง	 
1	ครั�งต่อ	2	เด่อน

• กุารเขิ้าไป	PM	ให้กุับัพิ้�นท่�ธุรกิุจ
อ่�นๆ	1	ครั�งต่อเด่อน

1	ครั�งต่อ	 
2	เด่อน

1	ครั�ง 
ต่อเด่อน

1	ครั�งต่อ	 
2	เด่อน

1	ครั�ง 
ต่อเด่อน

สำาเร็จ 
ตามเป้าหมาย

สำาเร็จ 
ตามเป้าหมาย

ลิดจำานวนครั�งกุารลิ่ม
ขิองระบับัเครือขิ่าย	
(Down Time)

จำานวนครั�งขิองกุารลิ่มขิองระบับั 
เครือขิ่ายแลิะระยะเวลิากุารกุ่้ค่น
• จำานวนครั�งขิองกุารลิ่มขิองระบับั
เครือขิ่ายน้อยกุว่าหรือเท่ากุับั	1	
ครั�งต่อเด่อน

• ระยะเวลิากุารกุ่้ค่นระบับัเครือขิ่าย
ภายใน	48	ชั�วโมง	น้อยกุว่าหรือ
เท่ากุับั	1	ครั�งต่อเด่อน

น้อยกุว่าหรือ
เท่ากุับั	1	ครั�ง
ต่อเด่อน

ภายใน	12	
ชั�วโมงต่อครั�ง

น้อยกุว่าหรือ
เท่ากุับั	1	ครั�ง
ต่อเด่อน

ภายใน	12	
ชั�วโมงต่อครั�ง

สำาเร็จ 
ตามเป้าหมาย

สำาเร็จ 
ตามเป้าหมาย

ผลการดํีาเนินงานติามเป้าหมาย ปี 2565
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การบริหารความเสี่่�ยง 
และความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิจ
บริิษััทฯ ตริะหนัักแลัะให้ความสิ่ําคัญต่อการิบริิหาริจัดการิ
ความเส่ิ่�ยึงขององค์กริ ซื่ึ� งได้ดำเนิันัการิบริิหาริความ
เสิ่่�ยึงอยึ่างต่อเนั่�อง โดยึถู่อว่าการิบริิหาริความเสิ่่�ยึงเป็นั 
องค์ปริะกอบท่�สิ่ำคัญของทุกกริะบวนัการิในัการิดำเนัินัธุุริกิจ 
ด้วยึสิ่ภาวการิณ์ท่�เปลั่�ยึนัแปลังแลัะม่ความไม่แนั่นัอนัจาก
หลัายึปัจจัยึทั�งปัจจัยึภายึในัแลัะปัจจัยึภายึนัอกท่�สิ่่งผิลั 
กริะทบต่อองค์กริ จึงเป็นัสิิ่�งท่�ท้าทายึสิ่ำหริับการิดำเนิันัธุุริกิจ
ให้บริริลัุเป้าหมายึ ท่�ผิ่านัมาเกิดวิกฤตการิณ์ท่�ไม่คาดคิด 
ริวมถูึงภัยึธุริริมชาติ สิ่่งผิลักริะทบต่อความสิ่ามาริถูในั
การิดำเนัินัธุุริกิจ แลัะอาจก่อให้เกิดการิหยุึดชะงักของ
กริะบวนัการิผิลัิตท่�สิ่ำคัญได้ บริิษััทฯ ม่การิบริิหาริความ
เสิ่่�ยึงในัการิดำเนิันัธุุริกิจ เพ่ื่�อให้ความเส่ิ่�ยึงริะดับองค์กริในั
ทุกความเส่ิ่�ยึงแลัะในัทุกริะดับสิ่ามาริถูบริิหาริจัดการิความ
เสิ่่�ยึงให้ลัดลัง เพ่ื่�อให้ความเสิ่่�ยึงดังกลั่าวอยูึ่ในัริะดับท่� 
ยึอมรัิบได้ ตลัอดจนัผิลัักดันัการิดำเนิันังานัต่างๆ ให้สิ่ามาริถู
บริริลุัผิลัสิ่ำเริ็จแลัะสิ่ามาริถูวัดผิลัได้ตามท่�กำหนัดไว้ ทั�งน่ั� 
บริิษััทฯ ได้กำหนัดนัโยึบายึการิบริิหาริความเสิ่่�ยึงไว้บนั
เว็บไซื่ต์ตามเว็บลัิงก์ https://www.ttwplc.com/storage/
about/policy/policy-risk.pdf

แนวที่างการดํีาเนินงาน
1. คณะเจ้าหนั้าท่�บริิหาริความเส่ิ่�ยึงมาจากทุกสิ่ายึงานั

ของบริิษััทฯ ดำเนัินักิจกริริมการิควบคุมแลัะจำกัด
ค ว า ม เ สิ่่� ยึ ง ใ นั ค ว า ม ริั บ ผิิ ด ช อ บ ใ ห้ อ ยูึ่ ใ นั เ ก ณ ฑ์ ์
ท่�ยึอมรัิบได้อยึ่างเป็นัริะบบแลัะเป็นัไปตามนัโยึบายึการิ
บริิหาริความเส่ิ่�ยึง โดยึคริอบคลุัมความเส่ิ่�ยึงทั�งหมดท่�
อาจสิ่่งผิลักริะทบต่อการิบริริลัุวัตถูุปริะสิ่งค์ของบริิษััทฯ  
ซื่ึ�งจะต้องได้ริับการิบ่งช่�แลัะปริะเมินัริะดับความเส่ิ่�ยึง 
ทั�งในัด้านัโอกาสิ่แลัะผิลักริะทบอยึ่างทันัเหตุการิณ์  
ริวมถูึงการิติดตามการิบริิหาริความเส่ิ่�ยึงอยึ่างต่อเน่ั�อง

 
2. ให้ข้อเสิ่นัอแนัะต่อกริริมการิบริิหาริความเส่ิ่�ยึงแลัะ

บริริษััทภิบาลัเก่�ยึวกับความเหมาะสิ่มแลัะความ 
เพ่ื่ยึงพื่อของริะบบการิจัดการิบริิหาริความเสิ่่�ยึงของ 
บริิษััทฯ ตลัอดจนัการิพื่ัฒนัาริะบบการิบริิหาริความเสิ่่�ยึง
ให้ม่ปริะสิิ่ทธุิภาพื่ยิึ�งขึ�นั

 
3. ริณริงค์อยึ่างต่อเนั่�องให้พื่นัักงานัทุกคนัของบริิษััทฯ 

ได้เข้าใจแลัะตริะหนัักถึูงความสิ่ำคัญของการิบริิหาริ
ความเสิ่่�ยึง

4. ริายึงานัผิลัการิปฏิิบัติตามนัโยึบายึบริิหาริความ
เสิ่่�ยึงกิจการิการิควบคุม ริวมถูึงข้อเสิ่นัอแนัะต่อ 
คณะกริริมการิบริิหาริความเส่ิ่�ยึงแลัะบริริษััทภิบาลั 
ทุกริอบ 3 เด่อนั แลัะริายึงานัต่อคณะกริริมการิบริิษััท

การบริหารคัวามเสำ่�ยง
ตลัอดริะยึะเวลัาการิดําเนิันัธุุริกิจ บริิษััทฯ ได้นัํากริอบการิ
บริิหาริความเสิ่่�ยึงเข้ามาปริะยึุกต์ใช้ภายึในัองค์กริ โดยึการิ 
นัํามาตริฐานัสิ่ากลั COSO ERM 2017 (COSO Enterprise 
Risk Management) เข้ามาใช้กําหนัดแนัวทางในัการิบริิหาริ
จัดการิ โดยึม่วัตถุูปริะสิ่งค์เพ่ื่�อป้องกันัแลัะลัดผิลักริะทบจาก
ความเสิ่่�ยึงต่างๆ ท่�อาจทําให้องค์กริไม่บริริลุัวัตถูุปริะสิ่งค์
ตามท่� ตั� ง เป้ าหมายึไว้  เ พ่ื่� อสิ่ริ้ างความเ ช่� อมั� นัให้กับ 
ผิู้ม่สิ่่วนัได้สิ่่วนัเสิ่่ยึว่า บริิษััทฯ จะสิ่ามาริถูดําเนัินัธุุริกิจ 
ภายึใต้สิ่ภาวะแวดลั้อมท่�ม่การิเปล่ั�ยึนัแปลังอยึ่างต่อเนั่�อง
แลัะริวดเริ็วในัปัจจุบันั โดยึคณะกริริมการิบริิษััท ผิู้บริิหาริ 
พื่นัักงานั บริิษััทยึ่อยึแลัะบริิษััทริ่วม ม่สิ่่วนัริ่วมในัการิ 
ดําเนัินังานัตามริะบบการิบริิหาริความเส่ิ่�ยึงท่�เป็นัมาตริฐานั 
กริะบวนัการิวางแผินัยุึทธุศาสิ่ตริ์องค์กริ ควบคู่กับการิดูแลั 
สิ่ิ�งแวดลั้อมแลัะริับผิิดชอบต่อสิ่ังคม โดยึม่คณะกริริมการิ
บริิหาริความเสิ่่�ยึง แลัะบริริษััทภิบาลักํากับดูแลัอยึ่าง 
ต่อเนั่�อง เพ่ื่�อให้บริริลัุผิลัตามเป้าหมายึทางธุุริกิจริ่วมกันัตาม
โคริงสิ่ริ้างการิบริิหาริความเสิ่่�ยึง

โคัรงสำร้างการบริหารคัวามเสำ่�ยง
บริิษััทฯ ม่การิแต่งตั�งคณะเจ้าหนั้าท่�บริิหาริความเสิ่่�ยึง 
ซื่ึ�งมาจากทุกฝ่่ายึ โดยึแต่ลัะฝ่่ายึจะต้องเสิ่นัอมาตริการิ 
ใ นั ก า ริ ลั ด ค ว า ม เ สิ่่� ยึ ง ต่ า ง ๆ  ท่� ม่ ผิ ลั ก ริ ะ ท บ ต่ อ ผิ ลั 
การิดำเนัินังานั โดยึกำหนัดแผินังานัแลัะริายึงานัผิลั 
การิดำเนิันังานัการิจัดการิความเส่ิ่�ยึงทุกไตริมาสิ่ต่อ 
คณะเจ้าหนั้าท่�บริิหาริความเสิ่่�ยึง (Risk Management 
Officer :  RMO) แลัะสิ่ริุปผิลัการิจัดการิความเสิ่่�ยึง 
ต่อท่�ปริะชุมคณะเจ้าหนั้าท่�บริิหาริความเสิ่่�ยึง เพ่ื่�อนัำผิลั 
การิจัดการิความเส่ิ่�ยึงดังกลั่าวริายึงานัต่อคณะกริริมการิ
บริิหาริความเสิ่่�ยึงแลัะบริริษััทภิบาลั (Risk Management 
and Corporate Governance Committee : RM&CGC) 
โดยึคณะกริริมการิบริิหาริความเสิ่่�ยึงแลัะบริริษััทภิบาลั 
จะนัำผิลัการิจัดการิความเส่ิ่�ยึงเสิ่นัอต่อคณะกริริมการิบริิษััท
เป็นัริายึไตริมาสิ่ แลัะ/หริ่อ กริณ่ท่�ม่การิเปล่ั�ยึนัแปลังในัด้านั
การิเม่อง เศริษัฐกิจ สิ่ังคม แลัะสิ่ภาพื่แวดลั้อมท่�เก่�ยึวกับ 
ภัยึธุริริมชาติม่การิเปล่ั�ยึนัแปลังอยึ่างริวดเริ็ว 
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บริิษััทฯ จะต้องม่การิทบทวนัความเส่ิ่�ยึงของตนัเองอยูึ่เสิ่มอ 
เพ่ื่�อให้ทันัต่อเหตุการิณ์แลัะเป็นัปัจจุบันั หากบริิษััทฯ ม่การิ 
เตริ่ยึมตัวอยูึ่เสิ่มอจะสิ่ามาริถูปริับกลัยึุทธุ์หริ่อแผินัดำเนัินัการิ
ในัเริ่�องต่างๆ ได้ทันัท่วงท่ ซื่ึ�งการิเกิดเหตุการิณ์ใดๆ ท่�ม่ผิลั 
กริะทบต่อองค์กริก็จะสิ่ามาริถูแก้ไขหร่ิอลัดความรุินัแริงของ
ผิลักริะทบในัด้านัต่างๆ ริวมถูึงการิปริับวิกฤตให้เป็นัโอกาสิ่
ของบริิษััทฯ ได้ด้วยึ

บริิษััทฯ ได้ม่การิกําหนัดโคริงสิ่ริ้างการิบริิหาริความเสิ่่�ยึง
ไว้ตามริายึงานัปริะจำปี 2565 (แบบ 56-1 One report)  
โดยึม่ “คณะกริริมการิบริิหาริความเส่ิ่�ยึงแลัะบริริษััทภิบาลั” 
ปริะกอบด้วยึ กริริมการิ จํานัวนั 5 คนั โดยึเป็นัคณะกริริมการิ
อิสิ่ริะ 2 คนั กริริมการิท่�ไม่เป็นัผิู้บริิหาริ 2 คนั กริริมการิ 
ท่�เป็นัผิู้บริิหาริ 1 คนั แลัะ “คณะเจ้าหนั้าท่�บริิหาริความเสิ่่�ยึง”  
ม่กริริมการิผิู้จัดการิเป็นัปริะธุานั ทําหนั้าท่�กําหนัดโคริงสิ่ริ้าง
แลัะผิู้ริับผิิดชอบ พื่ิจาริณาแลัะอนัุมัตินัโยึบายึ กลัยุึทธุ์ 
กริอบการิบริิหาริความเส่ิ่�ยึงแลัะแผินัการิจัดการิความเส่ิ่�ยึง 

ริวมถูึงการิทบทวนัความเสิ่่�ยึงแลัะติดตามความเสิ่่�ยึงทั�วทั�ง
องค์กริ 

การเปล่�ยนแปลงและพััฒนาการท่ี่�สำําคััญ
เก่�ยวกับการที่บที่วนนโยบาย แนวปฏิิบัติิ 
และการบริหารคัวามเสำ่�ยงในรอบปีท่ี่�ผ่านมา
ใ นั ปี  2 5 6 5  ไ ด้ ม่ ก า ริ ด ำ เ นิั นั ก า ริ ท บ ท ว นั ท ะ เ บ่ ยึ นั 
ความเสิ่่�ยึงองค์กริ โดยึพื่ิจาริณาปัจจัยึสิ่ภาพื่แวดลั้อม 
ท่�เปลั่�ยึนัแปลังไป แลัะสิ่่งผิลักริะทบต่อการิดำเนิันังานัของ 
บริิษััทฯ ซื่ึ�งได้กำหนัดปัจจัยึความเสิ่่�ยึง แลัะการิควบคุม
ความเสิ่่�ยึงท่�ดำเนัินัการิ ริวมถึูงมาตริการิจัดการิความเสิ่่�ยึง 
โดยึม่การิดำเนิันัการิบริิหาริความเส่ิ่�ยึงในัการิดำเนิันัธุุริกิจ 
เพ่ื่�อให้การิดำเนิันังานัของบริิษััทฯ เป็นัไปตามวัตถุูปริะสิ่งค์
แลัะเป้าหมายึหลัักขององค์กริภายึใต้ริะดับความเส่ิ่�ยึง 
ท่�ยึอมริับได้  บริิษััทฯ ได้กําหนัดกริะบวนัการิบริิหาริ 
ความเส่ิ่�ยึงไว้ 3 ขั�นัตอนั ดังนั่�

บริิษััทฯ ม่กริะบวนัการิพิื่จาริณาปัจจัยึความเส่ิ่�ยึงต่างๆ  
ท่� เก่�ยึวข้อง วิเคริาะห์ผิลักริะทบแลัะโอกาสิ่ท่�จะเกิดขึ�นั 
ริวมทั�งกำหนัดริะดับความเส่ิ่�ยึงท่�ยึอมรัิบได้ แลัะกำหนัด 
การิบริิหาริจัดการิความเสิ่่�ยึงริะดับองค์กริ ริวมถูึงม่การิ
ปริะเมินัแลัะติดตามมาตริการิจัดการิความเส่ิ่�ยึงอยึ่าง
สิ่ม�ำเสิ่มอ ในัปี 2565 พื่บว่าสิ่ามาริถูจัดการิความเสิ่่�ยึง 
ให้อยูึ่ในัริะดับท่�ยึอมรัิบได้ 

 

บริิษััทฯ ได้ดำเนัินัการิบริิหาริจัดการิความเสิ่่�ยึงองค์กริ
ตามกริอบงานัการิบริิหาริความเสิ่่�ยึงแลัะกลัยึุทธุ์ต่างๆ  
เพ่ื่�อดำเนิันัการิให้ริะดับความเส่ิ่�ยึงลัดลังอยูึ่ในัเกณฑ์ ์
ท่�บริิษััทฯ ยึอมริับได้ โดยึจัดทำ “ทะเบ่ยึนัความเส่ิ่�ยึงองค์กริ” 
ท่�ปริะกอบด้วยึริายึการิความเส่ิ่�ยึง พื่ริ้อมทั�งกำหนัดมาตริการิ
ในัการิควบคุมความเสิ่่�ยึง การิจัดการิ ริวมถูึงการิติดตามผิลั
การิดำเนัินัการิจัดการิความเสิ่่�ยึงตามแผินังานัท่�ได้กำหนัดไว้
อยึ่างต่อเนั่�อง โดยึม่ริายึลัะเอ่ยึดดังต่อไปน่ั�

การระบุและ
ประเมินคัวาม

เสำ่�ยง

การบริหาร
จัดีการคัวาม

เสำ่�ยง

การติิดีติาม
และสำอบที่าน
คัวามเสำ่�ยง

1 2 3
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คัวามเสำ่�ยงดี้านเศรษัฐกิจ

ประเดี็นคัวามเส่ำ�ยง มาติรการลดีคัวามเสำ่�ยง

คัวามเส่ำ�ยงดี้านกลยุที่ธุ์
ความเส่�ยงด้านกุลิยุทธ์เป็นความเส่�ยงท่�กุระทบักัุบักุลิยุทธ์กุารดำาเนินงานขิองบัริษ์ัทฯ	 ซึึ�งอาจทำาให้เกุิดความเส่ยหาย 
ต่อกุารบัริหารงานขิององค์กุร	 เน่�องจากุบัริษ์ัทฯ	ม่สัญญาซ่ึ�อขิายนำ�าประปากุับั	กุปภ.	 ซึึ�งจะต้องพิ่�งพิานโยบัายขิอง	กุปภ.	 
รวมถึงโอกุาสในกุารขิยายธุรกุิจในพิ้�นท่�ดำาเนินธุรกิุจปัจจุบัันม่ขิ้อจำากัุด 

• ปริมาณิกุารจ่ายนำ�าประปาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

• บัริษั์ทฯ	 ม่มาตรกุารในกุารสนับัสนุนโครงกุารวางท่อเสริมแรงดัน	 
แลิะ/หรือขิยายเขิตเพิ้�อเพิิ�มยอดจำาหน่ายนำ�าประปาขิอง	 กุปภ.	 ในพิ้�นท่� 
ให้บัริกุารตามสัญญาฯ	รวมถึงกุารติดตามความเคลิ่�อนไหวขิองผู่้้ผู้ลิิต 
นำ�าประปารายอ่�นทั�งภาครัฐแลิะภาคเอกุชนท่�อาจส่งผู้ลิกุระทบัต่อปริมาณิ
กุารจ่ายนำ�าประปาขิองบัริษั์ทฯ	ทั�งในปัจจุบัันแลิะอนาคต	

• ดำาเนินกุารบัริหารจัดกุารในกุารด่แลิเครื�องจักุร	 อุปกุรณิ์หลิักุ	 แลิะ 
ระบับัไฟฟ้า	พิร้อมทั�งกุำาหนดแนวทางแกุ้ ไขิแลิะป้องกัุน	เพิ้�อความต่อเน่�อง
ในกุารผู้ลิิตแลิะส่งจ่ายนำ�าประปา

คัวามเสำ่�ยงดี้านปฏิิบัติิการ
ความเส่�ยงด้านปฏิิบััติกุารเป็นความเส่�ยงท่�เกุิดจากุกุารดำาเนินงานขิองบัริษั์ทฯ	 รวมถึงภัยพิิบััติทางธรรมชาติท่�อย่่เหน่อ 
กุารควบัคุม	 ปัจจุบัันกุารเปลิ่�ยนแปลิงสภาพิภ่มิอากุาศม่ความเป็นไปได้ส่งท่�ผู้ลิกุระทบัจะทวีความรุนแรงเพิิ�มมากุขิ้�น	 
ซึึ�งผู้ลิกุระทบัจากุกุารเปลิ่�ยนแปลิงดังกุลิ่าวส่งผู้ลิต่อคุณิภาพินำ�าดิบัท่�นำามาใช้ในกุระบัวนกุารผู้ลิิต	

• กุารเปลิ่�ยนแปลิงขิองคุณิภาพินำ�าดิบั • บัริษ์ัทฯ	 ได้กุำาหนดมาตรกุารให้ม่กุารจัดทำาแผู้นกุารเฝ้้าระวังแลิะตรวจ
ติดตามคุณิภาพินำ�าดิบัอย่างเหมาะสม	 ทั�งกุารสุ่มเกุ็บัตัวอย่างนำ�า 
เพิ้�อทำากุารวิเคราะห์คุณิภาพินำ�า	ดำาเนินกุารปรับัแผู้นกุารผู้ลิิตนำ�าประปา
ให้ทันต่อกุารเปล่ิ�ยนแปลิงคุณิภาพินำ�าดิบั	 แลิะประสานงานแลิกุเปล่ิ�ยน
ขิ้อม่ลิจากุหน่วยงานท่�เกุ่�ยวขิ้อง	 ได้แกุ่	 กุรมชลิประทาน	 กุารประปา
นครหลิวง	กุารประปาส่วนภ่มิภาค	แลิะสำานักุงานสิ�งแวดลิ้อมแลิะควบัคุม
มลิพิิษ์ท่�	5	

คัวามเสำ่�ยงดี้านการเงิน
ความเส่�ยงด้านกุารเงินเป็นความเส่�ยงท่�เกุ่�ยวกัุบักุารบัริหารหรือผู้ลิกุระทบัท่�อาจเกิุดขิ้�นจากุสถานกุารณิ์ด้านกุารเงิน
ภายนอกุ	 ซึึ�งอาจส่งผู้ลิต่อรายได้แลิะค่าใช้จ่ายขิองบัริษ์ัทฯ	 รวมถึงสัญญาให้สิทธิดำาเนินกุารผู้ลิิตแลิะจำาหน่ายนำ�าประปา
ระหว่าง	 กุปภ.	 แลิะบัริษ์ัท	ประปาปทุมธาน่	 จำากัุด	 (บัริษ์ัทย่อย)	 จะสิ�นสุดในเด่อนตุลิาคม	2566	 ซึึ�งเป็นสัดส่วนรายได้ขิอง 
บัริษ์ัทฯ	ประมาณิร้อยลิะ	30	บัริษั์ทฯ	จ้งได้แสวงหาธุรกิุจใหม่ด้านนำ�า	พิลิังงาน	แลิะสิ�งแวดลิ้อม	เพิ้�อชดเชยรายได้ท่�จะหายไป	

• กุารเพิิ�มธุรกุิจใหม่ด้านนำ�า	พิลิังงาน	 แลิะ 
	สิ�งแวดลิ้อม

• บัริษ์ัทฯ	ดำาเนินกุารติดตามขิ้อม่ลิขิ่าวสารแลิะความเคลิ่�อนไหวในธุรกุิจ 
ท่� เกุ่�ยวเน่�องกัุบับัริษั์ทฯ	 ทั�งภายในประเทศแลิะต่างประเทศ	 รวมถึง
กุฎหมายขิองภาครัฐท่�ม่กุารเปล่ิ�ยนแปลิง

• ดำาเนินกุารศึกุษ์าแลิะพิัฒนาโครงกุารลิงทุนในธุรกุิจสาธารณ่ิปโภคตาม
นโยบัายแลิะแผู้นกุารลิงทุนขิองภาครัฐแลิะแสวงหาพัินธมิตร

นัอกจากน่ั� บริิษััทฯ ม่การิควบคุมแลัะติดตามสิ่ถูานัการิณ์ความเสิ่่�ยึงด้านัสิ่ังคมแลัะสิ่ิ�งแวดลั้อมในัริะดับฝ่่ายึงานั ริวมถูึง 
ความเสิ่่�ยึงท่�เกิดขึ�นัใหม่ (Emerging Risk) โดยึม่การิกำหนัดมาตริการิลัดความเส่ิ่�ยึงไว้ดังน่ั�
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คัวามเส่ำ�ยงดี้านสำังคัมและสำิ�งแวดีล้อม

ประเดี็นคัวามเส่ำ�ยง มาติรการลดีคัวามเสำ่�ยง

คัวามเส่ำ�ยงดี้านบุคัลากร

• กุารบัริหารทรัพิยากุรบุัคคลิให้รองรับักุารขิยายธุรกิุจ
ขิองบัริษ์ัทฯ

• ความเส่�ยงจากุกุารลิะเมิดสิทธิมนุษ์ยชน

• จัดทำาแผู้นพิัฒนาความร่้แลิะค่าตอบัแทนสำาหรับัพินักุงาน
ท่�ม่ศักุยภาพิส่ง	(Hign	Potential)	ให้ม่ความแตกุต่างจากุ
พินักุงานทั�วไป

• ปฏิิบััติตามกุฎหมายความปลิอดภัย	 อาช่วอนามัย	 แลิะ
สภาพิแวดลิ้อมในกุารทำางานแกุ่พินักุงานแลิะผู้่้รับัเหมา

• จัดทำานโยบัายคุ้มครองขิ้อม่ลิส่วนบัุคคลิ	 แลิะนำามาเป็น
แนวทางกุารปฏิิบััติงานขิองพินักุงานภายในองค์กุรแลิะ 
ผู้่้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย

• ประเมินด้าน	ESG	กุับัค่่ค้ารายสำาคัญ
• ม่กุารส่�อสารไปยังลิ่กุค้าแลิะชุมชนกุ่อนปิดซึ่อมบัำารุงแลิะ
เริ�มกุลัิบัมาดำาเนินกุาร

• ม่กุลิไกุรับัเรื�องร้องเรียนจากุลิ่กุค้าแลิะรับัประกุันความ 
เส่ยหายจากุกุารดำาเนินงานขิองบัริษั์ทฯ

คัวามเสำ่�ยงดี้านชุีมชีน

• กุารร้องเรียนจากุชุมชนจากุผู้ลิกุระทบัท่�ได้รับัจากุกุาร	
ดำาเนินธุรกุิจขิองบัริษ์ัทฯ

• ลิงพิ้�นท่�รับัฟังปัญหาแลิะความต้องกุารขิองชุมชน
• จัดทำาโครงกุารด้านความรับัผู้ิดชอบัต่อสังคมร่วมกุับั
ชุมชน

คัวามเสำ่�ยงดี้านสำิ�งแวดีล้อม

• นำ�าดิบัในแม่นำ�าท่าจีนแลิะแม่นำ�าเจ้าพิระยาม่คุณิภาพิตำ�า
แลิะปริมาณิไม่เพิียงพิอ	

• คลิอรนีรั�วไหลิในขิั�นตอนกุารขินสง่หรอืกุารจา่ยคลิอรนี	
ส่งผู้ลิให้ผู้่้ปฏิิบััติงานแลิะชุมชนใกุลิ้เค่ยงได้รับัอันตราย
จากุกุารส่ดดม	

• ขิองเส่ย	 (ตะกุอน)	 จากุกุระบัวนกุารผู้ลิิตนำ�าประปา 
ส่งผู้ลิกุระทบัต่อชุมชนแลิะสิ�งแวดลิ้อม

• เฝ้้าระวังแลิะตรวจสอบัแหลิ่งนำ�าดิบัร่วมกุับัหน่วยงานภาครัฐ
แลิะเอกุชนท่�เกุ่�ยวขิ้อง	

• กุารนำานำ�าเหลิ่อทิ�งเขิ้าส่่กุระบัวนกุารผู้ลิิตนำ�าประปาใหม่
• ควบัคุมกุารขินส่ ง แลิ ะจ่ ายคลิอรีนตามมาตรกุาร 
ความปลิอดภัยแลิะกุฎหมายท่�กุำาหนด	

• กุำาจัดขิองเส่ยตามขิ้อกุำาหนดขิองกุรมโรงงานอุตสาหกุรรม	
• นำาผู้ลิิตภัณิฑ์ท่� ได้จากุกุารวิจัยขิองเส่ย	 (ตะกุอน)	 มาใช้
ประโยชน์ทางด้านสังคม
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คัวามเสำ่�ยงท่ี่�เกิดีข้�นใหม่

ประเดี็นคัวามเสำ่�ยง มาติรการลดีคัวามเสำ่�ยง

คัวามเสำ่�ยงดี้านเที่คัโนโลย่สำารสำนเที่ศ 

• ความเส่�ยงด้านระบับั
เครือขิ่ายแลิะความมั�นคง
ปลิอดภัยทางเทคโนโลิย่
สารสนเทศ

• ความเส่�ยงด้านระบับั	
สารสนเทศแลิะฐานขิ้อม่ลิ	

• ความเส่�ยงทางด้าน
กุายภาพิแลิะสิ�งแวดลิ้อม

• ความเส่�ยงทางด้าน
บัุคลิากุร

• นโยบัายป้องกุัน	ระบับัเครือขิ่ายแลิะตรวจจับักุารบุักุรุกุ	(Firewall	&	IPS	Policy)
• แผู้นรับัสถานกุารณิ์ฉุกุเฉินจากุภัยพิิบััติ	ระบับัเทคโนโลิย่สารสนเทศ	กุรณ่ิโดนเจาะระบับั	
แลิะภัยคุกุคามทางคอมพิิวเตอร	์

• นโยบัายกุารควบัคุม	กุารเขิ้าถึงแลิะใช้บัริกุารระบับัเครือขิ่าย	(Network	Access	Control)	
• ตรวจสอบัความพิร้อมใช้งานขิองเครื�องสำารองไฟฟ้าแลิะเครื�องกุำาเนิดไฟฟ้า	
• จัดหาระบับัสำารองเพิ้�อให้ระบับัสารสนเทศสามารถทำางานได้
• เผู้ยแพิร่ประชาสัมพัินธ์ขิ้อม่ลิเพิ้�อสร้างความตระหนักุร่้ ในเรื�องความปลิอดภัย	
สารสนเทศให้กุับับุัคลิากุรขิองหน่วยงาน

• กุำากุับัด่แลิกุารปฏิิบััติตามแนวปฏิิบััติด้านกุารรักุษ์าความมั�นคงปลิอดภัยสารสนเทศ
อย่างเคร่งครัด

• กุำาหนดนโยบัายขิองอุปกุรณิ์รักุษ์าความปลิอดภัยแลิะตรวจสอบักุารทำางานระบับั	 
อย่างสมำ�าเสมอ	แลิะกุารเปิด	Port	เท่าท่�จำาเป็น

การสำื�อสำารระบบการบริหารจัดีการ 
คัวามเสำ่�ยง
บริิษััทฯ ม่การิสิ่่�อสิ่าริความเข้าใจเก่�ยึวกับริะบบการิบริิหาริ
จัดการิความเสิ่่�ยึงแก่พื่นัักงานัทุกคนัอยึ่างสิ่ม�ำเสิ่มอ ตั�งแต่
การิปฐมนิัเทศพื่นัักงานัใหม่ การิส่ิ่�อสิ่าริผิ่านัทางอ่เมลั  
การิปริะชุมพื่นัักงานัแลัะผิู้บริิหาริ ตลัอดจนัการิกําหนัดให้
ความเสิ่่�ยึงเป็นัหนัึ�งในัปริะเด็นัท่�ทุกหนั่วยึงานัต้องพื่ิจาริณา
ริะหว่างการิวางแผินังานัปริะจําปี เพ่ื่�อให้มั�นัใจว่าพื่นัักงานั
ทุกริะดับได้ริับข้อมูลัการิบริิหาริจัดการิความเสิ่่�ยึงอยึ่างทั�วถูึง

การอบรมให้คัวามรู้
บริษิัทัฯ ดาํเนิันัการิจดัอบริมภายึในัใหก้บัพื่นักังานัในัทกุริะดบั
ชั�นัตามความเหมาะสิ่มแลัะม่ความสิ่อดคลั้องกับสิ่ถูานัการิณ์
ปัจจุบันั โดยึบริิษััทฯ ม่การิจัดสิ่ริริงบปริะมาณสิ่ําหริับหลัักสิู่ตริ
การิฝ่ึกอบริมเริ่�องการิบริิหาริความเสิ่่�ยึงอยูึ่ในัแผินังานั 
ปริะจําปี แลัะม่การิสิ่่งพื่นัักงานัไปอบริมภายึนัอก เพื่่�อเป็นัการิ
พื่ัฒนัาศักยึภาพื่พื่นัักงานัอยึ่างต่อเน่ั�อง

สิ่ำหริับ ปี 2565 บริิษััทฯ ได้ม่การิอบริมทางด้านัความเสิ่่�ยึง 
ให้กับผูิ้บริิหาริแลัะพื่นัักงานั เพ่ื่�อเสิ่ริิมสิ่ริ้างความริู้ความเข้าใจ
ในัการิบริิหาริความเส่ิ่�ยึงขององค์กริ โดยึม่หลัักสูิ่ตริอบริมดังน่ั�

1. หลัักสิู่ตริ กริอบการิบริิหาริความเสิ่่�ยึง ตามแนัวทาง 
COSO ERM 2017

2. หลัักสิู่ตริ การิอบริมแลัะฝ่ึกซื่้อมริะงับเหตุคลัอริ่นัริั�วด้วยึ 
อุปกริณ์ KIT-B การิบำริุงริักษัาริะบบคลัอร่ินั แลัะการิใช้
อุปกริณ์เคร่ิ�องช่วยึหายึใจ SCBA

3. หลัักสูิ่ตริ การิปฏิิบัติหนั้าท่�ผิู้บังคับปั�นัจั�นั ผิู้ให้สิ่ัญญาณ
แก่ผูิ้บังคับปั�นัจั�นั ผูิ้ยึึดเกาะวัสิ่ดุ หริ่อผิู้ควบคุมการิใช้
ปั�นัจั�นั 

4. หลัักสูิ่ตริ ความปลัอดภัยึในัการิทำงานัเก่�ยึวกับไฟัฟั้า
แลัะการิช่วยึเหลั่อผิู้ปริะสิ่บอันัตริายึจากไฟัฟั้า 

5. หลัักสิู่ตริ การิอบริมดับเพื่ลัิงขั�นัต้นัแลัะฝ่ึกซื่้อมดับเพื่ลัิง
แลัะฝ่ึกซื่้อมอพื่ยึพื่หน่ัไฟั

การสำร้างวัฒนธุรรมองคั์กร
บริิษััทฯ ปลูักฝ่ังให้พื่นัักงานัคำนัึงถูึงความเสิ่่�ยึงในัทุกๆ 
กิจกริริมท่�ดำเนัินัการิ โดยึให้ม่ความตริะหนัักอยูึ่เสิ่มอว่างานั
ท่�ตนัเองริับผิิดชอบม่ความเสิ่่�ยึงอยึ่างไริ แลัะจะม่วิธุ่การิลัด
ความเส่ิ่�ยึงได้อยึ่างไริบ้าง เพ่ื่�อสิ่ริ้างความมั�นัใจว่าการิดำเนัินั
ธุุริกิจของบริิษััทฯ ม่การิเติบโตอยึ่างยัึ�งย่ึนับนัพ่ื่�นัฐานัของ
การิบริิหาริจัดการิความเส่ิ่�ยึงอยึ่างม่ปริะสิิ่ทธิุภาพื่ บริิษััทฯ 
จึงมุ่งสิ่่งเสิ่ริิมวัฒนัธุริริมองค์กริด้านัการิจัดการิความเส่ิ่�ยึง 
โดยึม่แนัวทางเก่�ยึวกับการิกำกับดูแลัความเสิ่่�ยึง โคริงสิ่ริ้าง 
การิบริิหาริความเส่ิ่�ยึง การิส่ิ่�อสิ่าริด้านัความเส่ิ่�ยึง แลัะ
การิเผิยึแพื่ริ่ความริู้ด้านัการิบริิหาริความเสิ่่�ยึงแก่พื่นัักงานั 
ทุกริะดับอยึ่างเหมาะสิ่มแลัะต่อเนั่�อง ทั�งน่ั� บริิษััทฯ ได้ม่การิ
เสิ่ริิมสิ่ริ้างให้เกิดวัฒนัธุริริมความเสิ่่�ยึงทั�วทั�งองค์กริไว้ดังนั่� 

• ระดัับบริหาร ม่หนั้าท่�ให้คำแนัะนัำการินัำการิบริิหาริ
ความเสิ่่� ยึงไปปฏิิบัติทั� ว ทั� งองค์กริแลัะสิ่นัับสิ่นัุนั 
การิดำเนิันังานัของคณะกริริมการิบริิหาริความเสิ่่�ยึง
แลัะบริริษััทภิบาลั การิปฏิิบัติตามนัโยึบายึแลัะคู่ม่อ 
การิบริิหาริความเส่ิ่�ยึง
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• ระดัับปฏิิบัติิการ ม่หนั้าท่�ในัการิปฏิิบัติตามนัโยึบายึ
แลัะคู่ม่อการิบริิหาริความเสิ่่�ยึงท่�บริิษััทฯ กำหนัดขึ�นั 
จนัเป็นันัิสิ่ัยึแลัะกลัายึเป็นัวัฒนัธุริริมองค์กริ 

การรายงานข้อมูลคัวามเสำ่�ยงติ่อ 
คัณะกรรมการบริษััที่
คณะกริริมการิบริิษััท ได้จัดให้ม่นัโยึบายึการิบริิหาริความเสิ่่�ยึง 
(Risk Management Policy) โดยึการิพื่ัฒนัาแลัะทบทวนัริะบบ
การิบริิหาริความเสิ่่�ยึงของบริิษััทฯ ให้ม่ปริะสิิ่ทธุิภาพื่อยึ่าง
ต่อเนั่�อง ริวมถึูงกำกับดูแลัให้เกิดความริ่วมม่อในัการิบริิหาริ 
ความเสิ่่�ยึงแก่พื่นัักงานัทุกริะดับของบริิษััทฯ

การิปริะชุมคณะกริริมการิบริิษััทม่การิริายึงานัการิ
ปริะเมินัผิลัแลัะการิติดตามกริะบวนัการิบริิหาริความเสิ่่�ยึง  
โดยึคณะกริริมการิบริิหาริความเสิ่่�ยึงแลัะบริริษััทภิบาลั  
ซื่ึ� ง จั ด ใ ห้ ม่ ก า ริ ป ริ ะ ชุ ม ทุ ก ไ ต ริ ม า สิ่ ก่ อ นั ก า ริ ป ริ ะ ชุ ม 
คณะกริริมการิบริิษััท แลัะนัำเสิ่นัอริายึงานัการิบริิหาริ 
ความเสิ่่�ยึงต่อคณะกริริมการิบริิษััท

ใ นั ปี  2 5 6 5  บ ริิ ษัั ท ฯ  ไ ด้ ด ำ เ นิันั ก า ริ จัด ก า ริ ป ริ ะ ชุม 
คณะเจ้าหนั้าท่�บริิหาริความเสิ่่�ยึง จำนัวนั 5 คริั�ง เพ่ื่�อริายึงานั 
ผิลัการิดำเ นิันังานัตามแผินัการิจัดการิความเ ส่ิ่�ยึง ท่� 
กำหนัดไว ้ริวมถึูงการิคาดการิณส์ิ่ถูานัการิณค์วามเสิ่่�ยึงท่�อาจ
เกิดขึ�นัให้คณะกริริมการิบริิหาริความเสิ่่�ยึงแลัะบริริษััทภิบาลั 
ริับทริาบ จำนัวนั 4  คริั� ง  แลัะนัำเสิ่นัอต่อท่�ปริะ ชุม 
คณะกริริมการิบริิษััทรัิบทริาบในัเร่ิ�องดังกลั่าวทุกไตริมาสิ่

คัวามติ่อเนื�องที่างธุุรกิจ
บริิษััทฯ ตริะหนัักถึูงความสํิ่าคัญของการิดําเนิันัธุุริกิจ 
อยึ่างต่อเนั่�อง เพ่ื่�อไม่ให้สิ่่งผิลักริะทบต่อองค์กริแลัะ 

ผิูม้ส่ิ่ว่นัไดส้ิ่ว่นัเสิ่ย่ึ บริษิัทัฯ จงึมน่ัโยึบายึจดัการิกบัความเสิ่่�ยึง  
โดยึการิจัดทําแผินัความต่อเน่ั�องทางธุุริกิจ เพ่ื่�อให้มั�นัใจ
ว่าเม่�อเ กิดเหตุการิณ์ไม่คาดคิด บริิษััทฯ จะสิ่ามาริถู
ฟัื�นัค่นัธุุริกิจได้อยึ่างริวดเริ็ว ริวมถูึงลัดผิลักริะทบต่างๆ 
 ท่�เกิดขึ�นัให้นั้อยึท่�สิุ่ด บริิษััทฯ ได้จัดทําคู่ม่อการิปฏิิบัติงานัช่�อ  
“การิจัดการิเหตุการิณ์ (Incident Management Manual)” 
โดยึม่วัตถูุปริะสิ่งค์ เพ่ื่�อทําให้การิปฏิิบัติงานักลัับค่นัสิู่่
สิ่ภาวะปกติอยึ่างม่ปริะสิิ่ทธุิภาพื่ โดยึอยูึ่ภายึใต้การิควบคุม 
แลัะความรัิบผิิดชอบตามโคริงสิ่ริ้างการิจัดการิเหตุการิณ์
ด้วยึกริะบวนัการิท่�ริวดเริ็วเหมาะสิ่มตามสิ่ถูานัการิณ์ 
โดยึแบ่งความริุนัแริง ออกเป็นั 4 ริะดับ ดังน่ั� 

1. เหตุการิณ์เพ่ื่�อทริาบ 
2. เหตุการิณ์ผิิดปกติเบ่�องต้นั
3. เหตุการิณ์ฉุกเฉินัริุนัแริง 
4. เหตุการิณ์วิกฤต

คู่ม่อการิปฏิิบัติงานัฉบับนั่� กลั่าวถูึงริายึลัะเอ่ยึดแนัวทาง 
การิปฏิิบัติ แลัะการิควบคุมสิ่ถูานัการิณ์สํิ่าหริับเหตุการิณ์
ต่างๆ โดยึจะแสิ่ดงลํัาดับขั�นัตอนัต่างๆ ท่�พื่นัักงานัต้อง
ปฏิิบัติเม่�อเกิดเหตุการิณ์ขึ�นั ซื่ึ�งคู่ม่อฉบับน่ั�มุ่งเนั้นัวิธุ่ปฏิิบัติ 
เพ่ื่�อไมใ่หม้ผ่ิูเ้สิ่ย่ึชวิ่ต ปอ้งกันัความเสิ่ย่ึหายึ ริะงบัแลัะควบคมุ
สิ่ถูานัการิณ์โดยึริวม ทั�งน่ั� ในัปี 2565 ยึังม่การิแพื่ริ่ริะบาด 
ของโริค COVID-19 ซื่ึ�งบริษิัทัฯ ได้บริหิาริจัดการิเหตุการิณว์กิฤต 
ดังกลั่าวได้อย่ึางม่ปริะสิ่ิทธุิภาพื่ โดยึสิ่ามาริถูดําเนัินัธุุริกิจ 
ได้เป็นัปกติแลัะไม่สิ่่งผิลักริะทบต่อผิู้ม่สิ่่วนัได้สิ่่วนัเสิ่่ยึ

บริิษััทฯ ได้ทำการิวิเคริาะห์ความเสิ่่�ยึงจากกิจกริริมหลัักของ
กริะบวนัการิผิลัิตนั�ำปริะปาท่�อาจจะสิ่่งผิลักริะทบต่อองค์กริ
แลัะผูิ้ม่สิ่่วนัได้สิ่่วนัเส่ิ่ยึตามตาริางดังน่ั�

คัวามเส่ำ�ยงจากกิจกรรมหลักของกระบวนการผลิตินํ�าประปา

กิจกรรมหลัก ประเดี็นคัวามเส่ำ�ยง มาติรการลดีคัวามเสำ่�ยง

การสำูบนํ�าดีิบ • ความร้อนจากุแสงแดด	 
กุารพิลิัดตกุนำ�า	แลิะอันตรายจากุ
เครื�องจักุรแลิะอุปกุรณิ์	

• เครื�องจักุรชำารุดเส่ยหาย	 
แลิะท่อแตกุท่อรั�ว	

• กุารใช้ ไฟฟ้า	นำ�ามันหลิ่อลิ่�น	แลิะ 
เส่ยงจากุเครื�องจักุร

• อบัรมให้ความร่้แลิะสวมใส่อุปกุรณิ์ป้องกุัน 
ส่วนบุัคคลิ	(Personal	Protective	Equipment	:	PPE)	

• ตรวจสอบัแลิะทำากุารบัำารุงรักุษ์าเชิงป้องกัุน	(Preventive	
Maintenance	:	PM)	ตามแผู้นท่�กุำาหนด

• ติดตั�งกุาร์ดป้องกัุนเส่ยง
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กิจกรรมหลัก ประเดี็นคัวามเส่ำ�ยง มาติรการลดีคัวามเสำ่�ยง

การกวนเร็ว • สัมผู้ัสสารเคม่	ความร้อนจากุ
แสงแดด	กุารพิลิัดตกุนำ�าแลิะบัาด
เจ็บัจากุกุารขินย้ายบัรรจุภัณิฑ	์

• สารเคม่หกุรั�วไหลิปนเป้�อนนำ�า	แลิะ
เครื�องจักุรชำารุดเส่ยหาย	

• กุารใช้พิลิังงานไฟฟ้าแลิะสารเคม ่
ส่งผู้ลิกุระทบัต่อสิ�งแวดลิ้อม

• อบัรมให้ความร่้แลิะสวมใส่อุปกุรณิ์ป้องกุัน 
ส่วนบุัคคลิ	(Personal	Protective	Equipment	:	PPE)	

• ตรวจสอบัแลิะทำากุารบัำารุงรักุษ์าเชิงป้องกัุน	(Preventive	
Maintenance	:	PM)	ตามแผู้นท่�กุำาหนด

การติกติะกอน • ความร้อนจากุแสงแดด	 
กุารพิลิัดตกุนำ�า	แลิะบัาดเจ็บัจากุ
เช่อกุหรือสลิิง	

• เครื�องจักุรชำารุดเส่ยหาย	
• ตะกุอนเหลิวส่งผู้ลิกุระทบั 
ต่อสิ�งแวดลิ้อม

• อบัรมให้ความร่้แลิะสวมใส่อุปกุรณิ์ป้องกุัน 
ส่วนบุัคคลิ	(Personal	Protective	Equipment	:	PPE)	

• ตรวจสอบัแลิะทำากุารบัำารุงรักุษ์าเชิงป้องกัุน	(Preventive	
Maintenance	:	PM)	ตามแผู้นท่�กุำาหนด

• จัดทำาค่่ม่อกุารดำาเนินกุารกุับัสิ�งปฏิิกุ่ลิหรือวัสดุ 
ท่�ไม่ใช้แลิ้ว

การกรอง • ความร้อนจากุแสงแดด 
กุารพิลิัดตกุนำ�า	แลิะบัาดเจ็บัจากุ
ประต่นำ�าหน่บัหรือกุดทับั	

• เครื�องจักุรชำารุดเส่ยหาย	แลิะวัสดุ
กุรอง	แลิะทรายกุรองเส่ยหาย	

• เส่ยงจากุประต่นำ�าเปิดปิด

• อบัรมให้ความร่้แลิะสวมใส่อุปกุรณิ์ป้องกุันส่วนบุัคคลิ	
(Personal	Protective	Equipment	:	PPE)	

• ตรวจสอบัแลิะทำากุารบัำารุงรักุษ์าเชิงป้องกัุน	(Preventive	
Maintenance	:	PM)	ตามแผู้นท่�กุำาหนด

การเติิมคัลอรีน • สัมผู้ัสสารเคม่	บัาดเจ็บัจากุ
เครื�องจักุร	หรืออุปกุรณิ์แลิะบัาด
เจ็บัจากุกุารขินย้ายบัรรจุภัณิฑ	์

• อุปกุรณิ์ระบับัจ่ายคลิอรีนชำารุด 
เส่ยหาย	

• กุ๊าซึท่�เกุิดจากุคลิอรีน

• อบัรมให้ความร่้แลิะสวมใส่อุปกุรณิ์ป้องกุันส่วนบุัคคลิ	
(Personal	Protective	Equipment	:	PPE)	

• ตรวจสอบัแลิะทำากุารบัำารุงรักุษ์าเชิงป้องกัุน	(Preventive	
Maintenance	:	PM)	ตามแผู้นท่�กุำาหนด

• สวมใส่อุปกุรณิ์ช่วยหายใจ	(Self	Contained	Breathing	
Apparatus	:	SCBA)	

• ติดตั�ง	Chlorine	Scrubber	

การจัดีการ 
ของเสำ่ย

• กุารจัดกุารขิองเส่ย	 
แลิะรถบัรรทุกุเฉ่�ยวชน	

• เครื�องรีดตะกุอนชำารุด	
• กุารใช้ ไฟฟ้า	สารเคม่ในกุารกุำาจัด
ตะกุอน	แลิะนำ�ามันจากุรถบัรรทุกุ

• ตรวจสอบัแลิะทำากุารบัำารุงรักุษ์าเชิงป้องกัุน	(Preventive	
Maintenance	:	PM)	ตามแผู้นท่�กุำาหนด

• จัดทำาค่่ม่อกุารดำาเนินกุารกุับัสิ�งปฏิิกุ่ลิหรือวัสดุ 
ท่�ไม่ใช้แลิ้ว

การสำูบสำ่ง 
และการสำูบจ่าย

• ผู้ลิกุระทบัจากุเส่ยงดัง	 
แลิะบัาดเจ็บัจากุเครื�องจักุร	

• ปั�มส่บัส่ง	ส่บัจ่ายนำ�าชำารุดเส่ยหาย	
ท่อแตกุ	แลิะท่อรั�ว	

• กุารใช้ ไฟฟ้าจากุเครื�องจักุร

• อบัรมให้ความร่้แลิะสวมใส่อุปกุรณิ์ป้องกุันส่วนบุัคคลิ	
(Personal	Protective	Equipment	:	PPE)	

• ตรวจสอบัแลิะทำากุารบัำารุงรักุษ์าเชิงป้องกัุน	(Preventive	
Maintenance	:	PM)	ตามแผู้นท่�กุำาหนด
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การบริหารจัดการภาวะวิกฤต่จาก
สี่ถานื่การณ์์ COVID-19
บริิษััทฯ ได้พื่ิจาริณาให้ “การิบริิหาริจัดการิภาวะวิกฤตจาก
สิ่ถูานัการิณ์ COVID-19” เข้ามาเป็นัปริะเด็นัความยัึ�งย่ึนัของ 
บริิษััทฯ ต่อเนั่�องเป็นัปีท่� 3 สิ่่บเนั่�องจากการิแพื่ริ่ริะบาดของ
เช่�อไวริัสิ่โคโรินัา 2019 (COVID-19) แม้บริิษััทฯ ได้ริับผิลั 
กริะทบจากสิ่ถูานัการิณ์ท่�เกิดขึ�นั แต่การิดำเนิันัธุุริกิจยัึง
สิ่ามาริถูดำเนัินัการิได้ เป็นัปกติไม่สิ่่งผิลักริะทบต่อผูิ้ม่
สิ่่วนัได้สิ่่วนัเสิ่่ยึ โดยึบริิษััทฯ ได้จัดทำมาตริการิป้องกันั
การิแพื่ริ่ริะบาดของโริค COVID-19 ภายึในัองค์กริอยึ่าง 
เ ข้ ม แ ข็ ง  ก า ริ จั ด สิ่ ริ ริ ง บ ป ริ ะ ม า ณ แ ลั ะ อุ ป ก ริ ณ์ ป้ อ ง กั นั  
นัอกจากนั่� บริิษััทฯ ยึังม่สิ่่วนัริ่วมในัการิป้องกันัการิแพื่ริ่
ริะบาดของโริค COVID-19 แก่ผิู้ม่สิ่่วนัได้สิ่่วนัเสิ่่ยึ หนั่วยึงานั
ภาครัิฐแลัะสิ่ถูานัพื่ยึาบาลัท่�ได้รัิบผิลักริะทบจากสิ่ถูานัการิณ์ 
ดังกลั่าว เพ่ื่�อเป็นัการิป้องกันัแลัะควบคุมการิแพื่ริ่ริะบาดของ

โริค COVID-19 อยึ่างม่ปริะสิิ่ทธุิภาพื่แลัะเป็นัการิช่วยึเหลั่อ
แบ่งปันัแก่สัิ่งคมในัภาวะวิกฤต

บที่บาที่ของคัณะกรรมการบริษััที่ 
การิบริิหาริจัดการิภาวะวิกฤตจากสิ่ถูานัการิณ์ COVID-19 
ภายึในัองค์กริ  เ ริิ� มต้นัจากผิู้บริิหาริริ่ วมกันัปริะเมินั
สิ่ถูานัการิณ์ความเสิ่่�ยึงท่�อาจเกิดจากการิแพื่ริ่ริะบาดของ
โริค COVID-19 เพ่ื่�อจัดทำแผินัการิดำเนิันัธุุริกิจอยึ่างต่อเน่ั�อง 
(Business Continuity Plan : BCP) ในัสิ่ถูานัการิณ์การิแพื่ริ่
ริะบาดของโริค COVID-19 เพ่ื่�อให้ธุุริกิจดำเนัินัการิได้อยึ่าง
ต่อเน่ั�อง โดยึม่การิปริะชุมหาริ่อกันัในัคณะเจ้าหนั้าท่�บริิหาริ
ความเสิ่่�ยึง เพ่ื่�อทำการิสิ่รุิปแลัะริายึงานัสิ่ถูานัการิณ์ต่อ 
คณะกริริมการิบริิหาริความเส่ิ่�ยึงแลัะบริริษััทภิบาลั แลัะนัำ
เสิ่นัอตอ่คณะกริริมการิบริษิัทัใหข้อ้เสิ่นัอแนัะปริบัปริงุแผินัการิ
ดำเนัินังานัให้เหมาะสิ่มตามสิ่ถูานัการิณ์ท่�เปลั่�ยึนัแปลัง 

การบริหารจัดีการการแพัร่ระบาดี 
ของโรคั COVID-19
ใ นั ปี  2 5 6 5  เ ป็ นั ปี ท่� ยัึ ง ม่ ก า ริ แ พื่ ริ่ ริ ะ บ า ด เ ช่� อ ไ ว ริั สิ่ 
โคโรินั่า 2019 (COVID-19) บริิษััทฯ ม่ความห่วงใยึในั
เริ่�องสิุ่ขภาพื่ของพื่นัักงานั บริิษััทฯ จึงได้จัดให้ม่มาตริการิ
ป้องกันัภายึในัสิ่ถูานัท่�ทํางานั เช่นั การิตริวจหาเช่�อไวริัสิ่ 
โคโรินั่า 2019 ให้กับพื่นัักงานัโดยึใช้ชุดตริวจ Antigen  
Test Kit (ATK) การิตริวจวัดอุณหภูมิก่อนัเข้าทํางานั  

การิเว้นัริะยึะห่างทางสิ่ังคมในัท่�ทํางานั ให้พื่นัักงานัสิ่วม
หนั้ากากอนัามัยึตลัอดเวลัาท่�อยูึ่ท่�ทํางานั บริิษััทฯ ได้จัด
ให้ม่เจลัแอลักอฮอลั์ หนั้ากากอนัามัยึ แจกให้กับพื่นัักงานั
อยึ่างเพ่ื่ยึงพื่อ ม่การิฉ่ดฆ่่าเช่�อทําความสิ่ะอาดริอบบริิเวณ
พ่ื่�นัท่�ในัสิ่ถูานัท่�ทํางานัแลัะโริงผิลัิตนั�ำปริะปา เพ่ื่�อให้มั�นัใจ
ได้ว่าพื่นัักงานัจะปลัอดภัยึจากการิแพื่ริ่กริะจายึของโริค 
COVID-19

ให�คำ�ปรึกษั�	
ช่�แนำะ

สํร��งคว�มติระหนัำก	
สํ่�อสํ�ร	กำ�หนำดำ
ม�ติรก�ร

ประเมินำสํถื�นำก�รณ์
จัดำที่ำ�แผู้นำง�นำ
บริห�รจัดำก�ร

กำ�กับดำ้แลั

คัณะกรรมการบริษััที่

คัณะเจ้าหน้าท่ี่�บริหารคัวามเสำ่�ยง

ฝึ่ายบริหาร

คัณะกรรมการบริหารคัวามเส่ำ�ยง 
และบรรษััที่ภิบาล
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การบริหารจัดการห่วงโซ่่อุปทานื่
การิบริิหาริจัดการิห่วงโซื่่อุปทานัถู่อเป็นัหนัึ�งในักลัยึุทธุ์สํิ่าคัญในัการิดําเนัินัธุุริกิจอยึ่างยัึ�งย่ึนัท่�จะช่วยึให้เกิดปริะสิ่ิทธิุภาพื่ 
ในัการิจัดหาสิ่ินัค้าหร่ิอบริิการิท่�ม่คุณภาพื่ ทันัเวลัา แลัะคุ้มค่าในัเชิงเศริษัฐศาสิ่ตริ์ทั�งงบปริะมาณแลัะการิใช้ทริัพื่ยึากริในัการิ 
ดําเนัินังานัของบริิษััทฯ โดยึการิบริิหาริความเสิ่่�ยึงของคู่ค้า การิจัดซื่่�อเชิงกลัยุึทธุ์ แลัะการิจัดซื่่�อจัดจ้างท่�เป็นัมิตริต่อสิ่ิ�งแวดลั้อม 
(Green Procurement) ภายึใต้หลัักการิดําเนัินังานัท่�ม่หลัักธุริริมาภิบาลั การิต่อต้านัทุจริิตคอริ์ริัปชันั การิดูแลัแริงงานั  
ความปลัอดภัยึ ความรัิบผิิดชอบต่อสัิ่งคมแลัะดูแลัสิิ่�งแวดลั้อม

นโยบายการดํีาเนินงาน

จรรยาบรรณคูั่คั้า
บริิษััทฯ ได้จัดทําจริริยึาบริริณคู่ค้าเพ่ื่�อการิพื่ัฒนัาด้านัความยัึ�งย่ึนั (Supplier Code of Conduct : SCOC) โดยึยึึด 
หลัักการิดําเนัินังานัด้านัสิ่ิ�งแวดลั้อม สิ่ังคม แลัะการิกํากับดูแลักิจการิท่�ด่ (Environmental, Social, and Governance : ESG)  
ซื่ึ�งเผิยึแพื่ริ่ไว้บนัเว็บไซื่ต์ตามเว็บลัิงก์ https://www.ttwplc.com/storage/about/policy/supplier-code-of-conduct.pdf  
เพ่ื่�อการิดําเนัินัธุุริกิจอยึ่างยัึ�งย่ึนัแลัะกําหนัดนัโยึบายึป้องกันัแลัะต่อต้านัการิทุจริิตคอริ์ริัปชันั เพ่ื่�อการิดําเนัินัธุุริกิจริ่วมกันัอยึ่าง
เป็นัธุริริมภายึใต้หลัักธุริริมาภิบาลั โดยึจริริยึาบริริณคู่ค้าแบ่งออกเป็นั 5 หมวด ดังน่ั�

ก�รจัดำซื้่�อจัดำจ��งสิํนำค��แลัะบริก�ร	ติ�องดำำ�เนำินำก�ร
ดำ�วยคว�มซื้่�อสํัติย์สํุจริติ	 เป็นำธุรรม	 แลัะสํ�ม�รถื
ติรวจสํอบไดำ�	 เพ่�อให�ก�รบริห�รจัดำก�รดำ��นำก�ร
คัดำกรองแลัะติรวจสํอบค้่ค��ม่คว�มถื้กติ�อง	โปร่งใสํ	
ติ�มหลัักบรรษััที่ภิบ�ลัแลัะก�รกำ�กับดำ้แลักิจก�ร 
ท่ี่�ด่ำ	โดำยม่ก�รดำำ�เนิำนำง�นำท่ี่�สํอดำคลั�องกับกฎหม�ยท่ี่�
เก่�ยวข้�องในำก�รคัดำกรองค้่ค��เพ่�อดำำ�เนิำนำกิจกรรม
กับองค์กร

1

1

2 4

3 5

ก�รจัดำซื้่�อจัดำห�พัสํดำุร่วมกันำกระที่ำ�	เพ่�อประโยชนำ์
ส้ํงสํุดำติ่อกลุั่มบริษััที่ท่ี่ท่ี่ดัำบบลัิว4

ก�รจัดำซื้่�อจัดำจ��งสํินำค��แลัะบริก�ร	ติ�องปฏิิบัติิติ�ม
นำโยบ�ยคุณภ�พ	 สิํ�งแวดำลั�อม	 อ�ช่วอนำ�มัย	 แลัะ
คว�มปลัอดำภัยในำก�รที่ำ�ง�นำข้องบริษััที่ฯ2

ร่วมสํนัำบสํนุำนำก�รจัดำซื้่�อจัดำจ��งท่ี่� เป็นำมิติรติ่อ 
สิํ�งแวดำลั�อม5

ก�รจัดำซื้่�อจัดำจ��งสํินำค��แลัะบริก�ร	 ม่หลัักเกณฑ์์
แลัะข้ั�นำติอนำที่่�ชัดำเจนำ	โดำยให�เป็นำไปติ�มกฎหม�ยแลัะ
กฎระเบ่ยบข้องสํังคม

3

เสํริมสํร��งแลัะรักษั�คว�มสัํมพันำธุ์กับค้่ค��แลัะผู้้�ม่
สํ่วนำไดำ�สํ่วนำเส่ํย	เพ่�อก�รพัฒนำ�ธุุรกิจข้องบริษััที่ฯ6

จริยธุรรมที่�ง
ธุุรกิจ

อ�ช่วอนำ�มัยแลัะ
คว�มปลัอดำภัย

ก�รปฏิิบัติิดำ��นำ
แรงง�นำแลัะสํิที่ธุิ

มนำุษัยชนำ

คว�มรับผู้ิดำชอบ
ติ่อสํังคม

ก�รบริห�รจัดำก�ร 
สิํ�งแวดำลั�อม
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กลยุที่ธุ์การบริหารจัดีการห่วงโซ่อุปที่าน
 

 
เป้าหมายการดีําเนินงาน ปี 2565

ก�รจัดำซื้่�อจัดำจ��ง 
ร่วมกันำในำกลัุ่มบริษััที่ 
ท่ี่ท่ี่ดำับบลัิว

คว�มร่วมม่อรณรงค์
ก�รติ่อติ��นำก�ร
ทีุ่จริติคอร์รัปชันำ

ก�รจัดำซื้่�อวัติถืุดิำบหลััก
จ�กค้่ค��ม�กกว่� 
ร�ยเด่ำยว

ก�รฝึึกอบรมเพ่�ม
ที่ักษัะคว�มสํ�ม�รถื

ก�รจัดำซื้่�อจัดำจ��งท่ี่�เป็นำ
มิติรติ่อสิํ�งแวดำลั�อม

ก�รประเมินำค้่ค��	
• ดำ��นำสํิ�งแวดำลั�อม	
• ดำ��นำสํังคม	
• ดำ��นำจริยธุรรมที่�งธุุรกิจ
แลัะธุรรม�ภิบ�ลั

ก�รบริห�รคว�มเสํ่�ยง
ในำห่วงโซื้่อุปที่�นำ

ก�รคัดำเล่ัอกค้่ค��	
• คว�มสํ�ม�รถื
ที่�งก�รเงินำ	

• ประวัติิท่ี่�เก่�ยวข้�องกับ
ก�รร�องเรียนำแลัะ 
ก�รดำำ�เนำินำคดำ่	

• คว�มม่ช่�อเส่ํยงที่�ง
ธุุรกิจ

1

5

2

6

3

7

4

8

โรงผลิตินํ�าประปาบางเลน

โรงผลิตินํ�าประปาปทีุ่มธุาน่

การเปล่�ยนแปลงและพััฒนาการท่ี่�สำําคััญเก่�ยวกับการที่บที่วนนโยบาย แนวปฏิิบัติิ 
และการบริหารจัดีการห่วงโซ่อุปที่านในรอบปีท่ี่�ผ่านมา
ในัปี 2565 บริิษััทฯ ยึังคงมุ่งเนั้นัในัด้านัของการิริ่วมสิ่นัับสิ่นัุนัการิจัดซื่่�อจัดจ้างท่�เป็นัมิตริต่อสิิ่�งแวดลั้อม แลัะการิจัดซื่่�อจัดจ้าง
สิ่ินัค้าแลัะบริิการิริ่วมกันัในักลัุ่มบริิษััทในัเคริ่อเพิื่�มมากขึ�นั เพ่ื่�อก่อให้เกิดปริะโยึชนั์สิู่งสิุ่ดในัการิดำเนัินัธุุริกิจ ริวมถึูงการิบริิหาริ
ความเสิ่่�ยึงของคู่ค้าภายึใต้หลัักการิดำเนิันังานัท่�ม่หลัักธุริริมาภิบาลั การิต่อต้านัทุจริิตคอริ์รัิปชันั การิจ้างงานัอยึ่างเป็นัธุริริม 
อาช่วอนัามัยึแลัะความปลัอดภัยึ ความรัิบผิิดชอบต่อสัิ่งคม แลัะการิดูแลัสิิ่�งแวดลั้อม 

รับัสินค้าได้ทันเวลิาตามท่�
ได้ตกุลิงกุับัผู้่้ซึ่�อ
แลิะผู้่้ขิายหรือรับัสินค้า 
ได้ตามวันท่�ระบัุในใบัสั�งซึ่�อ
ไม่น้อยกุว่า

ร้อยละ 90

คัวบคุัมปริมาณการสำํารองสำารเคัม่ (สำารสำ้มนํ�า)

ควบัคุมปริมาณิส่งสุด	(Max)	
633.60 พัันกิโลกรัม

ควบัคุมปริมาณิส่งสุด	(Max)	
580.80 พัันกิโลกรัม

ควบัคุมปริมาณิตำ�าสุด	(Min)	
264 พัันกิโลกรัม

ควบัคุมปริมาณิตำ�าสุด	(Min)	
396 พัันกิโลกรัม
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การจัดีซื�อจัดีจ้างท่ี่�เป็นมิติรติ่อสำิ�งแวดีล้อม 
(Green Procurement) 
ในัปี 2565 บริิษััทฯ ได้ทำการิจัดซื่่�อจัดจ้างเชิงกลัยุึทธุ์
ของการิดำเนัินัธุุริกิจ แลัะการิจัดซื่่�อจัดจ้างท่�เป็นัมิตริต่อ 
สิ่ิ�งแวดลัอ้มตามเกณฑ์ข์อ้กำหนัดสิิ่นัคา้แลัะบริกิาริท่�เปน็ัมติริ
ต่อสิ่ิ�งแวดลั้อมของกริมควบคุมมลัพื่ิษั เช่นั การิจัดหาวัตถูุดิบ
สิ่ินัค้า การิบริิการิ การิขนัสิ่่ง ท่�ผิ่านัเกณฑ์์ข้อกำหนัดสิ่ินัค้า
แลัะบริิการิ ซื่ึ�งสิ่ามาริถูสิ่ริุปการิจัดซื่่�อจัดจ้างท่�เป็นัมิตริต่อ
สิ่ิ�งแวดลั้อมได้ดังนั่� 

การบริหารคัวามเสำ่�ยงคัู่คั้า
กระบวนการวิเคัราะห์คัวามเสำ่�ยง 
ของห่วงโซ่อุปที่าน
1. วิิเคราะห์ค่�ค้ารายสํําคัญ
 บริิษััทฯ กําหนัดเกณฑ์์ในัการิวิเคริาะห์คู่ค้าริายึสิ่ําคัญ

ไว้ 3 ปริะการิ 
• เป็นัคู่ค้าท่�ม่ยึอดสัิ่ญญาซื่่�อขายึสิู่ง (จําแนักตาม

กลุั่มคู่ค้า) 
• เป็นัคู่ค้าท่�จําหนั่ายึวัตถูุดิบ สิ่ินัค้าแลัะบริิการิ 

ท่�ม่ความสํิ่าคัญกับกริะบวนัการิทางธุุริกิจของ 
บริิษััทฯ 

• เป็นัคู่ค้าท่�ม่นั้อยึริายึในัตลัาด

2.	 ประเมิินควิามิเสํ่�ยง
บริิษััทฯ ทำการิปริะเมินัความเสิ่่�ยึงด้านัความยัึ�งย่ึนักับลูักค้า 
โดยึแยึกเป็นัความเส่ิ่�ยึงริะดับวิกฤต ริะดับสูิ่ง ริะดับปานักลัาง 
แลัะริะดับต�ำ

• ริะบุผิลักริะทบด้านัเศริษัฐกิจ
• ริะบุผิลักริะทบด้านัสิ่ิ�งแวดลั้อม
• ริะบุผิลักริะทบด้านัสิ่ังคม

3.		 มิาติรการลดัควิามิเสํ่�ยง
บริิษััทฯ กำหนัดมาตริการิลัดความเสิ่่�ยึงกับคู่ค้าไว้ 3 ด้านั 
ดังนั่�

กุระดาษ์ถ่าย
เอกุสาร

79,539.83 
บาที่

บัริกุารเช่าเครื�อง
ถ่ายเอกุสาร

786,004.77 
บาที่

กุระดาษ์ชำาระ
68,088.90 

บาที่

หลิอดไฟ 
ฟล่ิออเรสเซึนต์

416,095
บาที่

ตลัิบัหมึกุพิิมพิ์
73,261

บาที่

รวมทั�งหมด
1,422,989.50

บาที่

คัวามเสำ่�ยง
โอกาสำ

ที่่�จะ
เกิดี

ระดีับ มาติรการลดีคัวามเสำ่�ยง ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

1. ดี้านเศรษัฐกิจ

1.1	ค่่ค้าเป็นผู้่้ผู้ลิิตแลิะเป็น 
	 ตัวแทนรายเด่ยว 
	 ในประเทศ	
1.2	กุารส่งมอบัสินค้าไม่เป็น 
	 ไปตามท่�กุำาหนดไว้

ส่ง

ส่ง

• จัดทำาสัญญาซึ่�อขิายแลิะ 
รับัประกัุนความลิ่าช้า

ไม่ม ่
ความเส่�ยง

ไม่ม ่
ความเส่�ยง

ไม่ม ่
ความเส่�ยง

ไม่ม ่
ความเส่�ยง

ไม่ม ่
ความเส่�ยง

ไม่ม ่
ความเส่�ยง

2. ดี้านสำังคัม และสิำที่ธิุมนุษัยชีน

2.1	ค่่ค้าประกุอบักุิจกุาร 
	 โดยใช้แรงงานเด็กุหรือ	 	
	 แรงงานท่�ไม่ถ่กุต้อง 
	 ตามกุฎหมาย

ส่ง • กุำาหนดเกุณิฑ์เงื�อนไขิกุาร
ว่าจ้างต้องไม่ม่กุารใช้
แรงงานเด็กุท่�ม่อายุตำ�ากุว่า	
15	ปี	รวมถึงจะต้องไม่จ้าง
แรงงานท่�เกิุดจากุกุารบัังคับั
หรือไม่เต็มใจทุกุร่ปแบับั

ไม่ม ่
ความเส่�ยง

ไม่ม ่
ความเส่�ยง

ไม่ม ่
ความเส่�ยง

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)63



คัวามเสำ่�ยง
โอกาสำ

ที่่�จะ
เกิดี

ระดีับ มาติรการลดีคัวามเสำ่�ยง ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

2.2	ด้านอาช่วอนามัยแลิะ 
	 ความปลิอดภัยขิองค่่ค้า

ส่ง

• เงื�อนไขิกุารทำางานขิองค่่ค้า 
ต้องกุำาหนดเวลิาแลิะชั�วโมง 
ทำางาน	ค่าตอบัแทนแลิะ 
กุารเลิิกุจ้างท่�ชัดเจน

• ค่่ค้าต้องปฏิิบััติตาม
กุฎหมายขิองท้องถิ�นนั�น	
แลิะต้องปฏิิบััติตามกุฎ
ระเบั่ยบัขิองบัริษั์ทฯ	เพิ้�อ
รองรับัเหตุสภาวะฉุกุเฉิน	

• กุำาหนดให้ค่่ค้าต้องจัดให้ม่ 
กุารป้องกัุนด้านอาช่ว
อนามัยแลิะความปลิอดภัย	
รวมถึงกุารม่เครื�องป้องกัุน
ส่วนบุัคคลิให้กัุบัล่ิกุจ้าง
อย่างเพิียงพิอแลิะเหมาะสม

• ลิ่กุจ้างสามารถนำาเสนอ
ประเด็นปัญหาด้านความ
ปลิอดภัยในกุารทำางาน	 
โดยไม่ถ่อว่าเป็นกุารกุระทำา
ท่�ขัิดต่อระเบั่ยบัวินัย

ไม่ม ่
ความเส่�ยง

ไม่ม ่
ความเส่�ยง

ไม่ม ่
ความเส่�ยง

3. ดี้านสำิ�งแวดีล้อม

	 กุารจัดกุารด้านกุารขินส่ง 
	 ท่�เป็นพิิษ์แลิะกุารกุำาจัด 
	 ขิองเส่ย

ส่ง • กุำาหนดหลิักุเกุณิฑ์ด้าน 
สิ�งแวดลิ้อมขิองผู่้้รับัจ้าง

• ตรวจสอบัใบัอนุญาตขิอง 
ค่่ค้า	/ผู่้้รับัเหมา

• ทบัทวนเงื�อนไขิขิองสัญญา 
กุารจ้าง	ว่าม่ความรัดกุุม	
แลิะม่ความปลิอดภัยเพิียงพิอ
ตามมาตรฐานท่�กุำาหนด

ไม่ม ่
ความเส่�ยง

ไม่ม ่
ความเส่�ยง

ไม่ม ่
ความเส่�ยง

บริิษััทฯ ได้กําหนัดยึุทธุศาสิ่ตริ์การิบริิหาริจัดการิห่วงโซื่่
อุปทานัท่� ให้ความสิ่ําคัญต่อการิใช้ทริัพื่ยึากริอยึ่างม่
ปริะสิ่ิทธุิภาพื่ การิผิลัิตสิ่ินัค้าท่� เป็นัมิตริต่อสิุ่ขภาพื่แลัะ 
สิ่ิ�งแวดลั้อม ริวมถึูงให้ความสํิ่าคัญในัการิส่ิ่�อสิ่าริด้านัความ
ริับผิิดชอบต่อสิ่ังคมอยึ่างยัึ�งย่ึนัในัทุกมิติทั�งด้านัเศริษัฐกิจ 
สิ่ังคม แลัะสิ่ิ�งแวดลั้อมแก่คู่ค้าในัห่วงโซื่่อุปทานั พื่ริ้อม 
สิ่่งเสิ่ริิมการิจัดซื่่�อจัดจ้างท่�เป็นัมิตริต่อสิ่ิ�งแวดลั้อม (Green 
Procurement) นัอกเหน่ัอจากคุณภาพื่ริาคา แลัะการิ 
จัดสิ่่งตริงตามเวลัาตามหลัักเกณฑ์์การิจัดซื่่�อจัดจ้างทั�วไป  

เพ่ื่�อเป็นัการิสิ่ริ้างคุณค่าริ่วมแก่ผิู้บริิโภคแลัะสิ่ังคมในัฐานัะ 
ผูิ้นํัาภาคเอกชนัในัการิผิลัิตนั�ำปริะปาภายึในัปริะเทศ

การบริหารคัวามเสำ่�ยงดี้านคัวามยั�งยืน 
ของคัู่คั้า
คู่ค้าท่�ม่ความเสิ่่�ยึงด้านัความยัึ�งย่ึนัสิู่ง หมายึถูึง คู่ค้าท่�ไม่
ปฏิิบัติตามแนัวทางการิปฏิิบัติด้านัความยัึ�งย่ึนัภายึใต้กริอบ
การิทำงานั กฎริะเบ่ยึบ ข้อบังคับ การิดูแลัอาช่วอนัามัยึแลัะ
ความปลัอดภัยึของลัูกจ้าง ตลัอดจนัการิแสิ่ดงความรัิบผิิดชอบ
ต่อสัิ่งคมแลัะดูแลัสิ่ิ�งแวดลั้อม ผิ่านัการิกำกับดูแลัคู่ค้าของ
กลุั่มบริิษััทท่ท่ดับบลิัวปริะกอบด้วยึปัจจัยึ ดังน่ั� 
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1. มาตริฐานัด้านัคุณภาพื่ หมายึถึูง การิสิ่่งมอบสิ่ินัค้าแลัะบริิการิตามข้อกำหนัดแลัะความรัิบผิิดชอบต่อคุณภาพื่งานัของ
ผิลัิตภัณฑ์์หริ่อบริิการิท่�จัดหาให้กับกลัุ่มบริิษััทท่ท่ดับบลิัว 

2. การิจัดเตริ่ยึมผิลิัตภัณฑ์์หริ่อบริิการิสิ่ำริอง เพ่ื่�อริองรัิบกริณ่ม่คำสัิ่�งซื่่�อเริ่งด่วนัแลัะความริ่วมม่อกับกลุั่มบริิษััทท่ท่ดับบลิัว 
3. ปฏิิบัติตามกฎหมายึท่�เก่�ยึวข้อง อาทิเช่นั ม่ใบอนัุญาตท่�จำเป็นัต่อการิปฏิิบัติงานัท่�ถููกต้องตามกฎหมายึ
4. คู่ค้าหริ่อผิู้ริับเหมาต้องปฏิิบัติงานัตามมาตริฐานัท่�เหมาะสิ่มแลัะม่ความปลัอดภัยึทั�งของคู่ค้าแลัะผิู้อ่�นั ริวมถึูงม่มาตริฐานั

การิป้องกันัในัริะบบการิบริิหาริจัดการิ เฝ่้าริะวัง ติดตามริายึงานัการิทำงานัให้ทริาบอยึ่างต่อเนั่�อง เม่�อเกิดเหตุการิณ์ 
ท่�อาจจะไม่เป็นัไปตามมาตริฐานัแลัะความปลัอดภัยึกับพื่นัักงานัแลัะผูิ้ริับเหมา

5. ต้องม่จริิยึธุริริมในัการิดำเนิันัธุุริกิจ ม่ความโปริ่งใสิ่ แลัะรัิกษัามาตริฐานัความซื่่�อสัิ่ตยึ์ต่อคู่สัิ่ญญา
6. ปฏิิบัติตามจริริยึาบริริณคู่ค้า (SCOC) ท่�ยึึดหลัักการิดำเนิันังานัด้านัสิ่ังคม สิิ่�งแวดลั้อม แลัะการิกำกับดูแลักิจการิท่�ด่

การประเมินคัวามเสำ่�ยงดี้านคัวามยั�งยืนของคัู่คั้า 

ประเภที่คัู่คั้า ESG Audit ปี 2565 สำัดีสำ่วนคัู่คั้าท่ี่� ESG Audit เมื�อเท่ี่ยบกับ
คูั่คั้าทัี่�งหมดีในแติ่ละประเภที่ (ร้อยละ)

ค่่ค้าทั�วไป 7	ราย ร้อยลิะ	0.47

ค่่ค้ารายสำาคัญ 8	ราย ร้อยลิะ	0.53

รวม 15 ราย ร้อยละ 1

 

คัู่คั้าท่ี่�ม่คัวามเสำ่�ยงดี้านคัวามยั�งยืนสำูง

ประเภที่คัู่คั้า คูั่คั้าท่ี่�ม่คัวามเสำ่�ยง
ดี้านคัวามยั�งยืนสำูง 

สำัดีสำ่วนคัู่คั้าท่ี่�ม่คัวามเสำ่�ยง
ดี้านคัวามยั�งยืนสำูง เมื�อเท่ี่ยบกับ

คูั่คั้าทัี่�งหมดีในแติ่ละประเภที่ (ร้อยละ)

ค่่ค้าทั�วไป 0	ราย ร้อยลิะ	0

ค่่ค้ารายสำาคัญ 0	ราย ร้อยลิะ	0

รวม 0 ราย ร้อยละ 0

หลักเกณฑ์์  ในการคััดีเลือกคูั่คั้าท่ี่�ม่การติรวจสำอบดี้านคัวามยั�งยืนในสำถืานประกอบการ 
บริิษััทฯ กำหนัดหลัักเกณฑ์์ในัการิคัดเลั่อกคู่ค้าท่�ม่การิตริวจสิ่อบด้านัความยัึ�งย่ึนัในัสิ่ถูานัปริะกอบการิ (On-site ESG Audit) 
ไว้ดังนั่�
1. บริิษััทคู่ค้าม่การิกำหนัดเป้าหมายึหริ่อนัโยึบายึการิจัดการิความเสิ่่�ยึงท่�อาจจะเกิดผิลักริะทบต่อองค์กริ
2. บริิษััทคู่ค้าม่ริะบบการิจัดการิด้านัสิ่ิ�งแวดลั้อม โดยึม่มาตริฐานัริองรัิบ เช่นั ริะบบ ISO 14001 : 2015
3. บริิษััทคู่ค้าม่การิจัดการิขยึะแลัะการิกำจัดท่�กำหนัดไว้อยึ่างถููกต้อง
4. บริิษััทคู่ค้าได้กำหนัดนัโยึบายึสิิ่�งแวดลั้อมคริอบคลุัมกลุั่มธุุริกิจ
5. บริิษััทคู่ค้าม่การิจัดการิด้านัความปลัอดภัยึแลัะอาช่วอนัามัยึ ริวมถึูงกำหนัดความเส่ิ่�ยึงด้านัอุบัติเหตุหริ่อการิม่สิ่่วนัริ่วม

ในัการิก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
6. บริิษััทคู่ค้าม่นัโยึบายึบริิหาริจัดการิด้านัความเสิ่่�ยึง ติดตามผิลั แลัะปริับปริุงการิจัดการิความเสิ่่�ยึง
7. บริิษััทคู่ค้าจัดสิ่ริริงบปริะมาณสิ่ำหริับโคริงการิท่�เก่�ยึวข้องกับชุมชนั
8. บริิษััทคู่ค้าม่การิกำหนัดนัโยึบายึต่อต้านัการิใช้แริงงานัเด็กแลัะม่การิติดตามผิลั
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9. บริิษััทคู่ค้าม่การิสิ่่�อสิ่าริริะบบการิบริิหาริจัดการิความเสิ่่�ยึงแก่พื่นัักงานั เช่นั การิสิ่่�อสิ่าริทางอิเลั็กทริอนัิกสิ่์ แลัะการิปริะชุม
พื่นัักงานั เป็นัต้นั

10. บริิษััทคู่ค้าม่การิเปิดเผิยึริายึงานัด้านัสิิ่�งแวดลั้อม โดยึยึึดเป็นัเป้าหมายึขององค์กริ เช่นั ตัวช่�วัดด้านัสิิ่�งแวดลั้อม

การเย่�ยมชีมคัู่คั้า
บริิษััทฯ ได้จัดกิจกริริมเย่ึ�ยึมชมคู่ค้าในัสิ่ถูานัปริะกอบการิ เพ่ื่�อสิ่่งเสิ่ริิมการิพัื่ฒนัาปริับปริุงกริะบวนัการิทำงานั ริวมถูึงสิิ่นัค้า
แลัะบริิการิ เพ่ื่�อสิ่ริ้างความเช่�อมั�นัแลัะความสิ่ัมพื่ันัธุ์ท่�ด่ในัการิดำเนิันัธุุริกิจริ่วมกันัริะหว่างกลัุ่มบริิษััทท่ท่ดับบลัิวแลัะคู่ค้า 
ในัปี 2565 บริิษััทฯ ได้เข้าเย่ึ�ยึมชมกิจการิของคู่ค้า จำนัวนั 15 ริายึ ดังน่ั�

เลขท่ี่� คัู่คั้า ลักษัณะกิจการ ประเภที่คัู่คั้า วัติถุืประสำงคั์

คูั่คั้าทัี่�วไป คูั่คั้าราย
สำําคััญ

เย่�ยมชีม ESG Audit

1 บัริษั์ท	เปอร์ฟอร์เม้นท์อินดัสเทรียลิ
เซึอร์วิสเซึส	จำากุัด

บัริกุารงานซึ่อมปั�ม
แลิะมอเตอร์

2 บัริษ์ัท	มาร์แชลิ	ฟลิ่อิด	จำากุัด บัริกุารงานซึ่อมปั�ม
แลิะมอเตอร์

3 บัริษ์ัท	ซึันโค	เอนจิเน่ยริ�ง	จำากุัด บัริกุารงานซึ่อมปั�ม
แลิะมอเตอร์

4 บัริษ์ัท	ไฮโดรเอ็กุซึ์	จำากุัด จำาหน่ายสารเคม่

5 บัริษ์ัท	ซึ่เอสท่มอเตอร์เซึอร์วิส	
จำากุัด

บัริกุารงานซึ่อมปั�ม
แลิะมอเตอร์

6 บัริษ์ัท	อาร์เอสพิีเอ็ม	ปั�ม	แอนด์	
มอเตอร์	เซึอร์วิส	จำากุัด

บัริกุารงานซึ่อมปั�ม
แลิะมอเตอร์

7 บัริษ์ัท	สุธากุัญจน์	จำากุัด	(มหาชน) ผู้ลิิตแลิะจำาหน่าย 
สารเคม่

8 บัริษ์ัท	มหาชัยเคม่	จำากุัด ผู้ลิิตแลิะจำาหน่าย 
สารเคม่

9 บัริษ์ัท	นำาชัย	อุตสาหกุรรม	จำากุัด ผู้ลิิตแลิะจำาหน่าย 
สารเคม่

10 บัริษ์ัท	สยามเฆม่	จำากุัด	(มหาชน) ผู้ลิิตแลิะจำาหน่าย 
สารเคม่

11 บัริษ์ัท	พิาราไดซึ์	เซึอร์วิส	
เซึ็นเตอร์	จำากุัด

ผู้ลิิตแลิะจำาหน่าย 
สารเคม่

12 บัริษ์ัท	แม็ค	มอเตอร์	เซึอร์วิส	
เซึ็นเตอร์	จำากุัด

บัริกุารงานซึ่อมปั�ม
แลิะมอเตอร์
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เลขท่ี่� คัู่คั้า ลักษัณะกิจการ ประเภที่คัู่คั้า วัติถุืประสำงคั์

คูั่คั้าทัี่�วไป คูั่คั้าราย
สำําคััญ

เย่�ยมชีม ESG Audit

13 บัริษ์ัท	กุ้าวหน้า	อิเลิคทริค	แอนด์	
บัิสสิเนส	จำากุัด

บัริกุารงานซึ่อมปั�ม
แลิะมอเตอร์

14 บัริษ์ัท	เวลิเอ็นจิเน่ยริ�งเซึอร์วิส	
จำากุัด

บัริกุารงานซึ่อมปั�ม
แลิะมอเตอร์

15 บัริษ์ัท	เฮอร์ริเคน	คอร์เปอเรชั�น	
(ประเทศไทย)	จำากุัด	

จำาหน่ายสารเคม่
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ผลการดํีาเนินงานติามเป้าหมาย ปี 2565

เป้าหมาย ดีัชีน่ชี่�วัดี ปี 2565 ผลลัพัธุ์

ได้รับัสินค้าทันตามท่�ได้ตกุลิงกุับัผู้่้ซึ่�อแลิะ 
ผู้่้ขิาย	หรือรับัสินค้าตามวันท่�ระบัุในใบัสั�งซึ่�อ
ได้ทันเวลิา

ไม่น้อยกุว่าร้อยลิะ	90 ร้อยลิะ	95 สำาเร็จตามเป้าหมาย

ควบัคุมปริมาณิกุารสำารองสารส้มนำ�า	 
(สารเคม่)	ให้อย่่ใน	ค่าส่งสุด	(Max)	แลิะ 
ตำ�าสุด	(Min)	ตามท่�กุำาหนด	
โรงผลิตินํ�าประปาบางเลน 
•	ควบัคุมปริมาณิส่งสุด	(Max)	
•	ควบัคุมปริมาณิตำ�าสุด	(Min)

633.60	พัินกิุโลิกุรัม
264	พิันกิุโลิกุรัม

633	พิันกิุโลิกุรัม
344	พิันกิุโลิกุรัม

สำาเร็จตามเป้าหมาย
สำาเร็จตามเป้าหมาย

โรงผลิตินํ�าประปาปทุี่มธุาน่ 
•	ควบัคุมปริมาณิส่งสุด	(Max)	
•	ควบัคุมปริมาณิตำ�าสุด	(Min)

580.80	พัินกิุโลิกุรัม
396	พิันกิุโลิกุรัม

580	พิันกิุโลิกุรัม
440	พิันกิุโลิกุรัม

สำาเร็จตามเป้าหมาย
สำาเร็จตามเป้าหมาย

การฝึึกอบรมร่วมกับคัู่คั้า
ในัปี 2565 บริิษััทฯ แลัะบริิษััทคู่ค้า ได้ริ่วมจัดหลัักสิู่ตริ 
ฝ่ึกอบริมแลัะทบทวนัทักษัะความริู้ให้กับเจ้าหนั้าท่�บริิษััทฯ 
โดยึม่การิจัดฝ่ึกอบริมท่�เก่�ยึวข้อง จำนัวนั 4 หลัักสูิ่ตริ ดังน่ั�
1. หลัักสิู่ตริ การิอบริมแลัะฝ่ึกซื่้อมริะงับเหตุคลัอริ่นัรัิ�วด้วยึ

อุปกริณ์ KIT-B การิบำริุงริักษัาริะบบคลัอร่ินั แลัะการิใช้
อุปกริณ์เคริ่�องช่วยึหายึใจ SCBA จาก บริิษััท ไทยึอาซื่าฮ ่
เคม่ภัณฑ์์ จำกัด เม่�อวันัท่� 24 แลัะ 27 พื่ฤษัภาคม 2565 
ผิู้เข้าอบริม จำนัวนั 28 คนั

2. หลักัสิ่ตูริ การิอนัรุิกัษัพ์ื่ลังังานั: ริะบบการิจดัการิพื่ลังังานั 
จาก บริิษััท ศิริวิชญ์ (1994) จำกัด เม่�อวันัท่� 9 สิ่ิงหาคม 
2565 ผูิ้เข้าอบริม จำนัวนั 30 คนั

3. หลัักสิู่ตริ การิอนุัรัิกษั์พื่ลัังงานั: ผูิ้ตริวจปริะเมินัการิจัดการิ
พื่ลัังงานัภายึในัองค์กริ จาก บริิษััท ศิริวิชญ์ (1994) จำกัด 
เม่�อวันัท่� 23 กันัยึายึนั 2565 ผิู้เข้าอบริม จำนัวนั 30 คนั

4. หลัักสูิ่ตริ Basic of Mechanical Seal จาก บริิษััท 
มาริ์แชลั ฟัลัูอิด จำกัด เม่�อวันัท่� 22 ธุันัวาคม 2565  
ผูิ้เข้าอบริม จำนัวนั 28 คนั
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ผลการดีําเนินงานดี้านอื�นๆ ปี 2565

การดีําเนินงานดี้านอื�นๆ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ผลลัพัธุ์ 
เมื�อเท่ี่ยบ

กับปี 2564 
(ร้อยละ)

ค่าใช้จ่ายในกุารจัดซึ่�อสารเคม่ 100,412,916.40 
บัาท

102,589,855 
บัาท

82,729,530 
บัาท

95,202,743 
บัาท

เพิิ�มขิ้�น	 
ร้อยลิะ	15.07

กุารประเมินค่่ค้าด้าน	ESG 15	ราย 20	ราย 21	ราย 15	ราย ลิดลิง	 
ร้อยลิะ	28.57

ขิ้อพิิพิาทฟ้องร้องระหว่าง 
บัริษ์ัทฯ	แลิะบัริษ์ัทย่อยกัุบั 
ค่่ค้าหรือค่่สัญญา

0	ครั�ง 0	ครั�ง 0	ครั�ง 0	ครั�ง เท่าเดิม	 
ร้อยลิะ	0

ข้อมูลของคัู่คั้า

รายการคัู่คั้า ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ผลลัพัธุ์

เมื�อเท่ี่ยบกับปี 2564  
(ร้อยละ)

ค่่ค้าทั�งหมด 1,036	ราย 1,125	ราย 1,166	ราย 1,227	ราย เพิิ�มขิ้�น	ร้อยลิะ	5.23

ค่่ค้าทั�วไป	
ค่่ค้ารายสำาคัญ

774	ราย
262	ราย

954	ราย
171	ราย

974	ราย
192	ราย

1,024	ราย
203	ราย

เพิิ�มขิ้�น	ร้อยลิะ	5.13
เพิิ�มขิ้�น	ร้อยลิะ	5.73

ค่่ค้าภายในประเทศ	
ค่่ค้าต่างประเทศ

1,036	ราย
	0	ราย

1,125	ราย
0	ราย

1,166	ราย
0	ราย

1,227	ราย
0	ราย

เพิิ�มขิ้�น	ร้อยลิะ	5.23
เท่าเดิม	ร้อยลิะ	0

ค่่ค้ารายเกุ่า	
ค่่ค้ารายใหม่

929	ราย
107	ราย

1,036	ราย
89	ราย

1,125	ราย
41	ราย

1,166	ราย
61	ราย

เพิิ�มขิ้�น	ร้อยลิะ	3.64
เพิิ�มขิ้�น	ร้อยลิะ	48.78

ค่่ค้าภายในประเทศ	
•	กุรุงเทพิมหานคร	
•	พิ้�นท่�ตั�งธุรกุิจ	(นครปฐม	
สมุทรสาคร	ปทุมธาน่	
พิระนครศรีอยุธยา	ระยอง	
แลิะชลิบัุรี)	
•	พิ้�นท่�อ่�นๆ

391	ราย
157	ราย

488	ราย

438	ราย
176	ราย

511	ราย

466	ราย
183	ราย

517	ราย

497	ราย
202	ราย

528	ราย

เพิิ�มขิ้�น	ร้อยลิะ	6.65
เพิิ�มขิ้�น	ร้อยลิะ	10.38

เพิิ�มขิ้�น	ร้อยลิะ	2.13
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ความรับผิิดชอบต่่อสี่ินื่ค้าและบริการ 
บริิษััทฯ ตริะหนัักถูึงความสิ่ําคัญในัการิผิลัิตสิิ่นัค้าแลัะบริิการิให้ม่คุณภาพื่ตามมาตริฐานัท่�กําหนัดก่อนัจะสิ่่งมอบแก่ลูักค้า 
(กปภ.) เพ่ื่�อตอบสิ่นัองความคาดหวังแลัะสิ่ริ้างความพื่ึงพื่อใจสิู่งสิุ่ดแก่ลูักค้า บริิษััทฯ ม่การิบริิหาริจัดการิความสิ่ัมพื่ันัธุ์
กับลัูกค้าทั�งเชิงริุกแลัะเชิงริับ ริวมถูึงการิสิ่ริ้างความสิ่ัมพื่ันัธุ์กับผิู้ใช้นั�ำปริะปาในัฐานัะลัูกค้าของลัูกค้าให้ได้ริับความ 
พื่ึงพื่อใจสูิ่งสิุ่ดเช่นัเด่ยึวกันั โดยึแบ่งผิู้ใช้นั�ำปริะปาออกเป็นั 3 กลุั่ม ได้แก่ ผูิ้ใช้นั�ำปริะปาภาคอุตสิ่าหกริริม ผูิ้ใช้นั�ำปริะปาภาค 
พื่าณิชยึกริริม แลัะผิู้ใช้นั�ำปริะปาภาคครัิวเริ่อนั

 

 

 

 

นโยบายการดํีาเนินงาน
บริิษััทฯ ให้ความสํิ่าคัญต่อการิดําเนิันังานัด้านัความรัิบผิิดชอบต่อสิิ่นัค้าแลัะบริิการิ เพ่ื่�อให้มั�นัใจว่านั�ำปริะปาท่�สิ่่งมอบแก่
ลัูกค้าม่ “คุณภาพ	 เพ่ยงพอ	 และติ�อเน่�อง” บริิษััทฯ จึงม่ความมุ่งมั�นัในัการิดําเนัินังานัตามมาตริฐานัท่�ริะบุไว้ในัสิ่ัญญา
ซื่่�อขายึนั�ำปริะปา โดยึกําหนัดเป็นันัโยึบายึด้านัคุณภาพื่สิ่ินัค้าแลัะบริิการิไว้ดังน่ั�

บริษัััที่	ท่ี่ท่ี่ดำับบลิัว	จำ�กัดำ	(มห�ชนำ) ล้ักค��	(กปภ.) ผู้้�ใช�นำำ��ประป�

ด้านคุณิภาพิแลิะความสะอาด
เป็นไปตามมาตรฐาน	มอกุ.	257	

เลิ่ม	1-2521

ด้านความเพิียงพิอ 
โดยกุารม่แรงดันนำ�าประปา 
บัริเวณิจุดซ่ึ�อขิายให้แกุ่ลิ่กุค้า	 
ไม่น้อยกุว่า	27	เมตรนำ�า

ด้านความต่อเน่�อง 
ในกุารจ่ายนำ�าประปา

1. คัุณภาพั 2. เพัียงพัอ 3. ติ่อเนื�อง

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 99.97

เป้าหมายการดีําเนินงาน ปี 2565

คัวามพัึงพัอใจ
ของลูกคั้า
ลิ่กุค้าม่ความพิ่งพิอใจ 
ต่อกุารให้บัริกุาร 
ขิองบัริษ์ัทฯ	ไม่น้อยกุว่า

ร้อยละ 90

ปริมาณการจ่ายนํ�าประปา

บริษััที่	ท่ี่ท่ี่ดำับบลัิว	จำ�กัดำ	(มห�ชนำ)
ปริมาณิกุารจ่ายนำ�าประปา	
ไม่น้อยกุว่า	

บริษััที่	ประป�ปทุี่มธุ�น่ำ	จำ�กัดำ
ปริมาณิกุารจ่ายนำ�าประปา	
ไม่น้อยกุว่า157.10 

ลิ้านลิ่กุบัาศกุ์เมตร
140.25 
ลิ้านลิ่กุบัาศกุ์เมตร
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การพััฒนากระบวนการที่ํางานร่วมกับลูกคั้า
1.	ปรับัปรุงแลิะพิัฒนากุระบัวนกุารทำางาน 
ในัปี 2565 ได้ม่การิปรัิบปริุงแลัะพื่ัฒนัากริะบวนัการิทำงานั 
เพ่ื่�อสิ่ริ้างความพื่ึงพื่อใจแก่ลัูกค้าต่อการิให้บริิการิของ 
บริิษััทฯ ดังนั่�
1.1 การิบริิหาริจัดการิแริงดันัในัการิจ่ายึนั�ำปริะปา 

จากสิ่ถูาน่ัจ่ายึนั�ำปริะปาของบริิษััทฯ ในัช่วงเวลัา
ต่างๆ จะดำเนิันัการิภายึใต้พัื่นัธุะสิ่ัญญาท่�ม่ต่อ กปภ.  
โดยึเป็นัไปตามความเห็นัชอบของ กปภ.แลัะผิู้ ท่�  
กปภ.มอบหมายึให้กำกับดูแลัการิบริิหาริจัดการิ
ควบคุมแริงดันัเท่านัั�นั 

1.2 ความต่อเนั่�องในัการิจ่ายึนั�ำปริะปากริณ่ไฟัฟั้าดับ 
บริิษััทฯ ม่ริะบบไฟัฟั้าสิ่ำริองแบบอัตโนัมัติสิ่ำหรัิบเดินั
เคริ่�องจักริแลัะยัึงม่ริะบบจ่ายึนั�ำปริะปาจากริะบบ 
ท่อสิ่่งนั�ำปริะปาเข้าสิู่่ริะบบท่อจ่ายึนั�ำปริะปา (Bypass)  
เพ่ื่�อสิู่บสิ่่งแลัะจ่ายึนั�ำปริะปาแก่ลัูกค้าอยึ่างต่อเนั่�อง 
ริวมถึูงการิบำรุิง รัิกษัาเ ชิงป้องกันั (Prevent ive 
Maintenance : PM) เคริ่�องจักริแลัะอุปกริณ์ต่างๆ  
ตามวงริอบ เพ่ื่�อไม่ให้เกิดผิลักริะทบต่อริะบบผิลัิตแลัะ
จ่ายึนั�ำปริะปา หากม่แผินังานัท่�ต้องหยุึดจ่ายึนั�ำปริะปา
ตอ้งดำเนันิัการิหาริอ่แผินังานัแลัะแจง้ตอ่ กปภ.ลัว่งหนัา้ 
เพ่ื่�อปริะชาสิ่ัมพื่ันัธุ์ให้กับผิู้ใช้นั�ำปริะปาริับทริาบแลัะ
สิ่ำริองนั�ำปริะปาไว้ใช้ยึามฉุกเฉินั 

1.3 การิบริิการิด้านัเอกสิ่าริแลัะข้อมูลั บริิษััทฯ ได้ม่การิ
กำหนัดแผินังานั มอบหมายึบุคลัากริ ริับผิิดชอบ 
ในัการิจดัทำขอ้มลูั การิตริวจสิ่อบแลัะจดัสิ่ง่อยึา่งชดัเจนั 
เพ่ื่�อความสิ่ะดวกแลัะริวดเริ็วในัการิให้บริิการิ โดยึม่
มาตริการิเพิื่�มช่องทางในัการิจัดสิ่่งเอกสิ่าริแลัะข้อมูลั
ทั�งทางอ่เมลัแลัะริะบบไลันั์ 

1.4 การิสิ่นัับสิ่นุันักิจกริริมต่างๆ ของ กปภ. ให้คริอบคลุัม
พื่นัักงานัของ กปภ.ทุกริะดับชั�นัอยึ่างเหมาะสิ่มแลัะ 
ต่อเนั่�อง อาทิเช่นั การิสิ่นัับสิ่นุันังบปริะมาณสิ่ำหรัิบ
การิเข้าริ่วมโคริงการิริับริองมาตริฐานัศูนัยึ์ริาชการิ
สิ่ะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)  
ของ  กปภ.สิ่าขาท่� เข้ าริ่ วมโคริงการิ  นัอกจากนั่�  
ยึังให้ความสิ่ำคัญกับกิจกริริมท่�ได้ดำเนัินัการิมาอยึ่าง 
ต่อเน่ั�อง ได้แก่ การิมอบทุนัการิศึกษัาแก่บุตริพื่นัักงานั
แลัะลัูกจ้าง กปภ. ในัพ่ื่�นัท่�ปทุมธุาน่ั – ริังสิิ่ต แลัะพ่ื่�นัท่�
นัคริปฐม – สิ่มุทริสิ่าคริ เพ่ื่�อสิ่ริ้างความสัิ่มพื่ันัธุ์อันัด ่
ในัฐานัะคู่พื่ันัธุมิตริทางธุุริกิจมาอยึ่างยึาวนัานั

2.	กุารรักุษ์ายอดจ่ายนำ�าประปาในปี	2565	 
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	
บริิษััทฯ ได้ม่มาตริการิแลัะนัโยึบายึการิดำเนิันังานั ดังนั่�
2.1 สิ่นัับสิ่นุันังบปริะมาณแลัะติดตาม โคริงการิวางท่อเสิ่ริิม

แริงดันัแลัะ/หริ่อขยึายึเขต เพ่ื่�อเพิื่�มปริิมาณนั�ำปริะปา
จำหนั่ายึของ กปภ.ในัพ่ื่�นัท่�ให้บริิการิตามสัิ่ญญา 

2.2 ติดตามความเคลั่�อนัไหว โคริงการิก่อสิ่ริ้าง/ปริับปริุง
ริะบบผิลัิต-สิ่่ง-จ่ายึนั�ำปริะปาของ กปภ.แลัะของผิู้ผิลัิต
นั�ำปริะปาริายึอ่�นัทั�งภาคริัฐแลัะภาคเอกชนัท่�อาจจะ 
สิ่่งผิลักริะทบต่อปริิมาณนั�ำปริะปาจำหนั่ายึของบริิษััทฯ
ทั�งในัปัจจุบันัแลัะในัอนัาคต

2.3 ติดตามการิบริิหาริจัดการินั�ำสิู่ญเสิ่่ยึในัพ่ื่�นัท่�ให้บริิการิ
ของบริิษััทฯ ทั�งจากการิดำเนิันังานัของ กปภ.แลัะจาก
การิว่าจ้างบริิษััทลัดนั�ำสูิ่ญเสิ่่ยึ 

ทั�งนั่� การิดำเนิันัการิแลัะผิลัลัพัื่ธุจ์ะทำการิริายึงานัแกผ่ิูบ้ริหิาริ
ริะดับสูิ่งรัิบทริาบอยึ่างต่อเนั่�องทั�งการิปริะชุมปริะจำเด่อนัแลัะ
ปริะชุมคณะกริริมการิบริิหาริความเส่ิ่�ยึงแลัะบริริษััทภิบาลั
ของบริิษััทฯ 
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3.	กุารสำารวจความพิ่งพิอใจลิ่กุค้า
บริิษััทฯ ทําการิสิ่ําริวจความพึื่งพื่อใจของลูักค้าทุกปี โดยึกําหนัดความถู่�ในัการิสิ่ําริวจความพื่ึงพื่อใจของลัูกค้าปีลัะ 2 คริั�ง  
ในัช่วงเด่อนัมิถูุนัายึนัแลัะเด่อนัธัุนัวาคมของทุกปี โดยึนํัาผิลัสิ่ําริวจความพื่ึงพื่อใจของลูักค้ามาวิเคริาะห์ข้อมูลัแลัะนัําเสิ่นัอ
ต่อผิู้บริิหาริพื่ิจาริณาการิปริับปริุงพื่ัฒนัากริะบวนัการิทํางานัเพ่ื่�อเพิื่�มปริะสิ่ิทธุิภาพื่การิทํางานัแลัะเพิื่�มความพื่ึงพื่อใจแก่
ลัูกค้า

 

ปี	2561

95

89

ปี	2561

96

89

ปี	2562

98

90

ปี	2562

99

90

97

90

ปี	2563

95

90

ปี	2564

94

90

ปี	2564

94

90

ปี	2565

ผู้ลัก�รสํำ�รวจคว�มพึงพอใจลั้กค��	 
พ่�นำที่่�นำครปฐม-สํมุที่รสํ�คร	ปี	2561-2565

ผู้ลัก�รสํำ�รวจคว�มพึงพอใจลั้กค��	 
พ่�นำท่ี่�ปทีุ่มธุ�น่ำ-รังสํิติ	ปี	2561-2565

เป้าหมาย	(ร้อยลิะ)											ความพิ่งพิอใจ	(ร้อยลิะ) เป้าหมาย	(ร้อยลิะ)											ความพิ่งพิอใจ	(ร้อยลิะ)

90

ปี	2563

96

90

ปี	2565

96

ผลสำํารวจคัวามพัึงพัอใจของลูกคั้า พั่�นท่ี่�นคัรปฐม - สำมุที่รสำาคัร ปี 2561 - 2565

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ผลลัพัธุ์ 
เมื�อเท่ี่ยบกับปี 2564 (ร้อยละ)

เป้าหมาย	(ร้อยลิะ) 89 90 90 90 90 -

ความพิ่งพิอใจ	(ร้อยลิะ) 95 98 97 95 94 ลิดลิง	ร้อยลิะ	1.05

ผลสำํารวจคัวามพัึงพัอใจของลูกคั้า พั่�นท่ี่�ปทีุ่มธุาน่ - รังสำิติ ปี 2561 - 2565

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ผลลัพัธุ์ 
เมื�อเท่ี่ยบกับปี 2564 (ร้อยละ)

เป้าหมาย	(ร้อยลิะ) 89 90 90 90 90 -

ความพิ่งพิอใจ	(ร้อยลิะ) 96 99 96 94 96 เพิิ�มขิ้�น	ร้อยลิะ	2.13
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บริิษััทฯ ได้ทำการิปริับปริุงพื่ัฒนัากริะบวนัการิทำงานั  
เพ่ื่�อตอบสิ่นัองความพื่ึงพื่อใจของลูักค้า

3.1 ด้านัคุณภาพื่ ดำเนิันัการิตริวจสิ่อบคุณภาพื่นั�ำปริะปา
แลัะจัดสิ่่งริายึงานัให้แก่ลัูกค้าตามวงริอบ ริวมทั�งรัิกษัา
ปริิมาณคลัอริ่นัท่�สิ่ถูาน่ัจ่ายึนั�ำปริะปาทุกแห่งตาม 
ท่�ลัูกค้ากำหนัด เพ่ื่�อสิ่ริ้างความมั�นัใจแก่ผิู้ใช้นั�ำปริะปา 

3.2 ด้านัความเพ่ื่ยึงพื่อ ริักษัาริะดับแริงดันัการิจ่ายึ 
นั�ำปริะปาตามคำริ้องขอจากลูักค้าในัแต่ลัะช่วงเวลัา
การิจ่ายึนั�ำปริะปา

3.3 ด้านัความต่อเนั่�อง กริณ่ไฟัฟั้าดับจะดำเนัินัการิแจ้ง 
ให้ลัูกค้าทริาบทันัท่  หร่ิอกริณ่หยึุดจ่ายึนั�ำปริะปา  
เพ่ื่�อบำริุงริักษัาตามวงริอบแลัะทำแผินังานัแจ้งลูักค้า
ทริาบลั่วงหนั้าทุกคริั�ง

4.	กุารจัดกุารขิ้อร้องเรียนขิองลิ่กุค้า
กริณ่ท่�ม่ข้อริ้องเริ่ยึนัของลูักค้าเกิดขึ�นั บริิษััทฯ ม่กริะบวนัการิ
ริับข้อริ้องเริ่ยึนัจากลัูกค้าตามริะบบ ISO 9001:2015  
โดยึดําเนิันัการิจัดการิข้อริ้องเริ่ยึนัตามมาตริการิท่�กําหนัด
แลัะสิ่่งหนัังสิ่่อตอบข้อริ้องเริ่ยึนัไปยึังลัูกค้า พื่ริ้อมสิ่ริุป 
ข้อริ้องเริ่ยึนัเข้าสิู่่การิปริะชุมกับลัูกค้า โดยึขั�นัตอนัการิ
ริับข้อริ้องเริ่ยึนัลัูกค้าเริิ�มตั�งแต่แหลั่งท่�มาของข้อริ้องเริ่ยึนั  
การิดูแลัเอกสิ่าริข้อริ้องเริ่ยึนัจากลัูกค้า ริวมถูึงการิตอบกลัับ
ของข้อริ้องเริ่ยึนั เพ่ื่�อสิ่ริ้างความเช่�อมั�นัในัคุณภาพื่แลัะบริิการิ 

ในัปี 2565 ม่ลูักค้าริ้องเริ่ยึนั (Customer Complain) เก่�ยึวกับ 
คณุภาพื่นั�ำมค่า่การินัำไฟัฟัา้ 645 ไมโคริซื่เ่มนัสิ่ต์อ่เซื่นัติเมตริ
แลัะความกริะด้างในันั�ำปริะปา 186 มิลัลัิกรัิมต่อลัิตริ สิ่่งผิลั 
กริะทบต่อกริะบวนัการิผิลิัตของโริงงานัอุตสิ่าหกริริมทำให้
เกิดตะกรัินักับอุปกริณ์เคร่ิ�องจักริ แลัะอาจสิ่่งผิลักริะทบต่อ
การิอุปโภคบริิโภคในัพ่ื่�นัท่�นัคริปฐม-สิ่มุทริสิ่าคริ บริิษััทฯ 
ได้เข้าพื่บแลัะจัดทำหนัังสิ่่อช่�แจงถึูงมาตริฐานันั�ำปริะปา 
ท่�บริิษััทฯ ผิลัิตเป็นัไปตามมาตริฐานัผิลิัตภัณฑ์์อุตสิ่าหกริริม
นั�ำบริิโภคของกริะทริวงอุตสิ่าหกริริม (มอก.) สิ่ำหรัิบ
อุตสิ่าหกริริมบางปริะเภท จำเป็นัต้องปริับปริุงคุณภาพื่ 
นั� ำปริะปาให้ เป็นั ไปตามเกณฑ์์ ท่� อุ ตสิ่าหกริริมนัั�นัๆ  
กำหนัดไว้ เพ่ื่�อใช้ในักริะบวนัการิผิลิัตสิ่ินัค้า

5.	 กุารป้องกุันกุารแพิร่ระบัาดจากุโรค	COVID-19	 
แกุ่ลิ่กุค้า
บริิษััทฯ ได้ดําเนัินัการิป้องกันัการิแพื่ริ่ริะบาดจากโริค 

COVID-19 แลัะแสิ่ดงความรัิบผิิดชอบต่อสิิ่นัค้าแลัะบริิการิ 
ดังนั่� 
5.1 ปฏิิบัติตามคำแนัะนัำขององค์การิอนัามัยึโลักเก่�ยึวกับ

การิฆ่่าเช่�อโริคในันั�ำปริะปา
 
5.2 การิเพิื่�มอัตริาการิเติมคลัอริ่นัในันั�ำปริะปา เพ่ื่�อรัิกษัา

ปริิมาณคลัอริ่นัอิสิ่ริะคงเหลั่อมากกว่า 0.8 มิลัลัิกริัม 
ต่อลิัตริ 

 
5.3 ปริับแริงดันัให้ม่ความเหมาะสิ่มกับพ่ื่�นัท่�ใช้นั�ำปริะปา
 
5.4 การิปริับแผินัแลัะเปลั่�ยึนัแปลังริูปแบบการิปริะชุม

เป็นัแบบออนัไลันั์ ริวมถึูงปริับริูปแบบการิทํากิจกริริม
สิ่ัมพื่ันัธุ์กับลัูกค้าจนักว่าสิ่ถูานัการิณ์การิแพื่ริ่ริะบาด
จากโริค COVID-19 จะด่ขึ�นั

 
5.5 มอบอุปกริณ์ทางการิแพื่ทยึ์แก่ลัูกค้าแลัะติดตาม

สิ่ถูานัการิณ์การิแพื่ริ่ริะบาดจากโริค COVID-19 ในักลัุ่ม
ของลัูกค้าอยึ่างใกลั้ชิด

 
5.6 ผิลิัตนั�ำด่�มบริริจุขวดสิ่นัับสิ่นุันักิจกริริมต่างๆ ท่�จัดขึ�นั

ในัห้วงการิแพื่ริ่ริะบาดจากโริค COVID-19 แก่ลัูกค้า  
สิ่ถูานัพื่ยึาบาลั หนั่วยึงานัภาครัิฐ แลัะชุมชนั

6.	กุารบัริหารความเส่�ยงจากุลิ่กุค้า
บริิษััทฯ ได้ดําเนิันัการิบริิหาริความเส่ิ่�ยึงจากลูักค้าในัปริะเด็นั
ท่�สิ่่งผิลักริะทบต่อปริิมาณการิจ่ายึนั�ำปริะปาไม่เป็นัไปตาม
แผินัธุุริกิจของบริิษััทฯ ไว้ดังน่ั�
6.1 สิ่นัับสิ่นัุนัการิเ พิื่�มยึอดขายึนั�ำปริะปาของลูักค้า 

ไปยัึงพ่ื่�นัท่�ศักยึภาพื่หริ่อพ่ื่�นัท่�ขยึายึเขตบริิการิในัพ่ื่�นัท่� 
ให้บริิการิตามสิ่ัญญาฯ ในัพ่ื่�นัท่�นัคริปฐม - สิ่มุทริสิ่าคริ 
แลัะพ่ื่�นัท่�ปทุมธุาน่ั - ริังสิิ่ต

 
6.2 ติดตามความเคลั่�อนัไหวของผูิ้ผิลัิตนั�ำปริะปาริายึอ่�นั 

ทั� งภาครัิฐแลัะภาคเอกชนัท่�อาจสิ่่งผิลักริะทบต่อ
ปริิมาณการิจ่ายึนั�ำปริะปาของบริิษััทฯ ในัปัจจุบันัแลัะ 
ในัอนัาคต

 
6.3 ติดตามการิบริิหาริจัดการินั�ำสิู่ญเสิ่่ยึในัพ่ื่�นัท่�ให้บริิการิ

ของบริิษััทฯ
. 
6.4 ติดตามแลัะวิเคริาะห์ความผิิดปกติของปริิมาณการิจ่ายึ

นั�ำปริะปาของบริิษััทฯ
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แก่ผิู้มาริ่วมพิื่ธุ่รัิบมอบทุนัการิศึกษัา ซื่ึ�งสิ่่วนัใหญ ่
เป็นัเด็กนัักเริ่ยึนัแลัะนัักศึกษัา โดยึม่ผิู้บริิหาริของแต่ลัะ
หนั่วยึงานัของ กปภ. เป็นัผิู้แทนัรัิบมอบ โดยึม่ตัวแทนั
ของพื่นัักงานัแลัะบุตริของพื่นัักงานั กปภ. มาริ่วมริับ
ทุนัการิศึกษัาด้วยึ 

7.	กุิจกุรรมส่งเสริมกุารใช้นำ�าประปา
7.1 โคริงการิวางท่อเสิ่ริิมปริะสิิ่ทธิุภาพื่ เพ่ื่�อรัิบโอนัผิู้ใช้ 

นั�ำปริะปาของเทศบาลัเม่องไริ่ขิง หมู่ 11-13 ในัอด่ต 
ใช้นั�ำบาดาลั แลัะเปลั่�ยึนัมาใช้นั�ำปริะปาของ กปภ. 
สิ่าขาอ้อมนั้อยึ แลัะ สิ่าขาสิ่ามพื่ริานั จำนัวนั 988 ริายึ 
โดยึดำเนัินัการิแลั้วเสิ่ริ็จแลัะเริิ�มจำหนั่ายึนั�ำปริะปา 
เม่�อเด่อนัสิ่ิงหาคม 2565

 
7.2 โคริงการิวางท่อเสิ่ริิมปริะสิ่ิทธุิภาพื่การิจ่ายึนั�ำในัพ่ื่�นัท่�

ตำบลัศาลัายึา เป็นัโคริงการิท่�บริิษััทฯ ให้การิสิ่นัับสิ่นัุนั
แก่  กปภ.สิ่าขาอ้อมนั้อยึ ในัการิช่วยึวางท่อเสิ่ริิม 
แริงดันัจ่ายึนั�ำปริะปาขนัาด 160 มิลัลิัเมตริ ริะยึะทาง 
600 เมตริ ท่�ซื่อยึตั�งสิ่ินั แลัะวางท่อเสิ่ริิมแริงดันัขนัาด 
315 มิลัลัิเมตริ ริะยึะทาง 500 เมตริ บนัแนัวถูนันั 
ศาลัายึา-นัคริชัยึศริ่ ทั�งน่ั� เพ่ื่�อเพิื่�มปริิมาณการิจ่ายึ 
นั�ำปริะปาในัพ่ื่�นัท่�ให้บริิการิ เพ่ื่�อริองริับความต้องการิ
ใช้นั�ำปริะปาท่�เพิื่�มมากขึ�นั อันัเนั่�องมาจากการิเพิื่�มขึ�นั
ของโคริงการิพัื่ฒนัาอสิ่ังหาริิมทริัพื่ยึ์แลัะพ่ื่�นัท่�พื่ัฒนัา 
เชิงพื่าณิชยึ์ โดยึริิเริิ�มดำเนัินัโคริงการิในัปี 2565 แลัะ
คาดว่าการิวางท่อจะแลั้วเสิ่ริ็จ แลัะเริิ�มจ่ายึนั�ำปริะปา
เข้าพ่ื่�นัท่�ให้บริิการิได้ในัริาวเด่อนักุมภาพื่ันัธุ์ 2566

8.	มาตรกุารคุ้มครองขิ้อม่ลิส่วนตัวขิองลิ่กุค้า	
บริิษััทฯ ตริะหนัักถึูงความสิ่ำคัญของการิรัิกษัาความมั�นัคง
ปลัอดภัยึของข้อมูลัสิ่่วนับุคคลัของลูักค้า เพ่ื่�อให้การิเก็บ
ริวบริวม การิใช้ การิเปิดเผิยึข้อมูลัต่างๆ ของลัูกค้าเป็นัไป
อยึ่างเคริ่งคริัดแลัะปลัอดภัยึสิู่งสิุ่ด จึงกำหนัดนัโยึบายึแลัะ
แนัวปฏิิบัติการิคุ้มคริองข้อมูลัสิ่่วนับุคคลัของบริิษััทฯ อยึ่าง
เหมาะสิ่มแลัะสิ่อดคลั้องกับพื่ริะริาชบัญญัติคุ้มคริองข้อมูลั
สิ่่วนับุคคลั พื่.ศ. 2562 ตามนัโยึบายึคุ้มคริองสิ่่วนับุคคลั 
ท่�ได้ปริะกาศไว้ ณ วันัท่� 1 มิถูุนัายึนั 2564

9.	กุิจกุรรมลิ่กุค้าสัมพิันธ์
บริิษััทฯ ได้จัดกิจกริริมสัิ่มพัื่นัธุ์แก่ลัูกค้าอยึ่างต่อเนั่�อง  
อาทิเช่นั มอบทุนัการิศึกษัาแก่บุตริธิุดาของลูักค้า (กปภ.)  
จัดงานัทําบุญสิ่ํานัักงานัแก่ลัูกค้าทุกสิ่าขา จัดปริะชุม
นัอกสิ่ถูานัท่� แลัะกิจกริริมอ่�นัๆ เพ่ื่�อเป็นัขวัญกําลัังใจแลัะ 
สิ่นัับสิ่นัุนัการิทํางานัแก่ลัูกค้าให้ม่ปริะสิิ่ทธุิภาพื่มากยิึ�งขึ�นั
9.1 บริิษััทฯ ทำการิสิ่่งมอบทุนัการิศึกษัาแก่บุตริของ

พื่นัักงานัแลัะลูักจ้างของ กปภ. ในัพ่ื่�นัท่�ปทุมธุาน่ั – 
ริังสิ่ิต แลัะพ่ื่�นัท่�นัคริปฐม – สิ่มุทริสิ่าคริ ปริะจำปี 2565 
ณ หนั่วยึงานัของ กปภ. นัั�นัๆ เพ่ื่�อเป็นัการิป้องกันัแลัะ
ลัดความเสิ่่�ยึงจากการิแพื่ริ่ริะบาดของโริค COVID-19 

9.2 บริิษััทฯ ทำการิสิ่นัับสิ่นุันัโคริงการิปริะปาทันัสิ่มัยึ 
(GECC) ปริะจำปี 2565 แก่ กปภ. สิ่าขาอ้อมนั้อยึ 
เพ่ื่�อเตริ่ยึมความพื่ริ้อมในัการิเข้าริับการิตริวจปริะเมินั
โคริงการิแลัะขอริับริองมาตริฐานัศูนัยึ์ริาชการิสิ่ะดวก 
(GECC) ให้กับ กปภ.สิู่่ความเป็นัเลิัศ 

กปภ.	สํ�ข้�อ�อมนำ�อย

กปภ.	สํ�ข้�นำครปฐม

 

11	พ.ค.	65	ภ�พพ่ธุ่สํนัำบสํนุำนำทีุ่นำฯ	ในำพ่�นำท่ี่�	กปภ.	เข้ติ	3

25	พ.ค.	65	ภ�พพ่ธุ่สํนัำบสํนุำนำทีุ่นำฯ	ในำพ่�นำท่ี่�	กปภ.	เข้ติ	2
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ในัปี 2565 บริิษััทฯ ให้การิสิ่นัับสิ่นุันัลูักค้า (กปภ.) สิ่าขาอ้อมนั้อยึ แลัะสิ่าขานัคริปฐม ในัการิปรัิบปริุงสิ่ำนัักงานั เพ่ื่�อเป็นั 
การิอำนัวยึความสิ่ะดวกให้แก่ปริะชาชนัท่�มาใช้บริิการิ ริวมถึูงเตริ่ยึมความพื่ริ้อมในัการิย่ึ�นัขอรัิบริองมาตริฐานัศูนัยึ์ริาชการิ
สิ่ะดวก (GECC) ปริะจำปี 2565 ดังนั่� 
• ดำเนัินัการิสิ่่งมอบโริงจอดริถู แลัะพ่ื่�นัคอนักริ่ตเสิ่ริิมเหลั็ก (ลัานัจอดริถู) แก่ กปภ.สิ่าขาอ้อมนั้อยึ
• ดำเนัินัการิสิ่่งมอบงานัป้ายึสิ่ำนัักงานัภายึในัอาคาริศูนัยึ์การิเริ่ยึนัริู้ อุปกริณ์สิ่ำนัักงานั แลัะโคริงสิ่ริ้างปริะตูกริะจกภายึในั

สิ่ำนัักงานั แก่ กปภ.สิ่าขานัคริปฐม

ผลการดํีาเนินงานติามเป้าหมาย ปี 2565

เป้าหมาย ดีัชีน่ชี่�วัดี ปี 2565 ผลลัพัธุ์ 

ลิ่กุค้าม่ความพิ่งพิอใจต่อกุารให้บัริกุาร ไม่น้อยกุว่าร้อยลิะ	90 ร้อยลิะ	95 สำาเร็จตามเป้าหมาย

ปริมาณิกุารจ่ายนำ�าประปา
บัริษ์ัท	ท่ท่ดับับัลิิว	จำากุัด	(มหาชน)	

ไม่น้อยกุว่า	157.10	
ลิ้านลิ่กุบัาศกุ์เมตร

141.88
ลิ้านลิ่กุบัาศกุ์เมตร

ตำ�ากุว่าเป้าหมาย

ปริมาณิกุารจ่ายนำ�าประปา
บัริษ์ัท	ประปาปทุมธาน่	จำากัุด	

ไม่น้อยกุว่า	140.25	
ลิ้านลิ่กุบัาศกุ์เมตร

133.54
ลิ้านลิ่กุบัาศกุ์เมตร

ตำ�ากุว่าเป้าหมาย

นวัติกรรมและเที่คัโนโลย่
ปัจจุบันันัวัตกริริมม่ความสํิ่าคัญเป็นัอยึ่างยิึ�งต่อการิพัื่ฒนัา
แลัะการิดําเนัินัธุุริกิจ เพ่ื่�อเพิื่�มข่ดความสิ่ามาริถูในัการิ
แข่งขันัแลัะสิ่ริ้างความยัึ�งย่ึนัให้กับองค์กริ บริิษััทฯ เลั็งเห็นั 
ความสํิ่าคัญของการิพัื่ฒนัานัวัตกริริมทางธุุริกิจให้สิ่อดคลั้อง
กับคุณค่าองค์กริ (Corporate Values) พื่ริ้อมทั�งจัดทํา
โคริงการิไคเซ็ื่นั (Kaizen) แลัะปรัิบปรุิงสิ่ภาพื่การิทํางานั  
เพ่ื่�อสิ่่งเสิ่ริิมบริริยึากาศการิเร่ิยึนัรูิ้แลัะการิสิ่ริ้างสิ่ริริค์
นัวัตกริริมทั�งในัด้านัการิพื่ัฒนัากริะบวนัการิสิ่นัับสิ่นัุนั 
การิวิจัยึ แลัะสิ่นัับสิ่นัุนัเทคโนัโลัยึ่แลัะเคริ่�องม่อในัการิทํางานั

นโยบายการดํีาเนินงาน
1.	คุณค�าองค์กร	(Corporate	Values)
ดําเนัินัธุุริกิจให้บริริลัุวิสิ่ัยึทัศนั์แลัะพื่ันัธุกิจบนัพ่ื่�นัฐานัของ
ความพื่ึงพื่อใจ แลัะผิลัปริะโยึชนั์สูิ่งสิุ่ดของผิู้ม่สิ่่วนัได้สิ่่วนัเสิ่่ยึ 
ด้วยึการิ
• พื่ัฒนัาแลัะปรัิบปรุิงอยึ่างต่อเน่ั�อง (Continuous 

Improvement)
• ทํางานัเชิงริุกด้วยึความคิดริิเริิ�ม (Proactive & Initiative) 
• ทํางานัเป็นัท่ม (Teamwork)

2.	นโยบายดั้านการพัฒนาควิามิยั�งย่น
การิสิ่่งเสิ่ริิมนัวัตกริริมของบริิษััทฯ ริะบุไว้ในันัโยึบายึ 

ด้านัการิพื่ัฒนัาความยัึ�งย่ึนั หัวข้อ “การิพื่ัฒนัากริะบวนัการิ
ทางธุุริกิจอยึ่างต่อเน่ั�อง” ตามท่�เผิยึแพื่ริ่ไว้บนัเว็บไซื่ต์ตาม 
เว็บลิังก์ https://www.ttwplc.com/storage/about/policy/
sustainable-development-policy-th.pdf

การดํีาเนินงานดี้านนวัติกรรมและเที่คัโนโลย่
1.	ดั้านเทคโนโลย่
บริิษััทฯ ได้นํัาเทคโนัโลัย่ึการิผิลิัตนั�ำปริะปาท่�ทันัสิ่มัยึ
ท่�สิุ่ดแลัะเป็นัมาตริฐานัท่�ได้ริับการิยึอมริับในัริะดับสิ่ากลั  
โดยึการินัําเทคโนัโลัย่ึ “เมมเบรินั” มาใช้ในักริะบวนัการิผิลิัต 
นั�ำปริะปาท่�โริงผิลัตินั�ำปริะปากริะทุม่แบนั จงัหวดัสิ่มทุริสิ่าคริ 
ซื่ึ�งใช้ริะบบการิกริองแบบ Ultra Filtration (UF) แลัะใช้
เทคโนัโลัย่ึ “เมมเบรินั” (Membrane) ในัการิกริองแยึก
ของแข็งแขวนัลัอยึหริ่อของแข็งลัะลัายึออกจากของเหลัว 
โดยึการิสิู่บอัดนั�ำดิบผิ่านัเยึ่�อเมมเบรินัท่�ม่ช่องเปิด (Pore Size) 
ขนัาดเล็ักมากเพ่ื่ยึง 0.01 ไมคริอนั ซื่ึ�งสิ่ามาริถูขจัดสิ่ิ�ง 
ปนัเปื�อนั เช่�อโริคไวริัสิ่ แลัะแบคท่เริ่ยึได้อยึ่างม่ปริะสิ่ิทธุิภาพื่ 
สิ่ง่ผิลัใหไ้ดน้ั�ำปริะปาท่�มคุ่ณภาพื่ สิ่ะอาด แลัะปลัอดภัยึกวา่เดมิ 
ริวมทั�งยึังสิ่ามาริถูลัดการิใช้สิ่าริเคม่ในักริะบวนัการิผิลิัตได้
อ่กด้วยึ ซื่ึ�งเมมเบรินันัับเป็นัเทคโนัโลัย่ึมาตริฐานัริะดับโลัก
เช่นัเด่ยึวกับท่�ใช้ในัสิ่หริัฐอเมริิกา สิ่ิงคโปริ์ แลัะสิ่หภาพื่ยึุโริป 
นับัไดว้า่โริงผิลิัตนั�ำปริะปากริะทุม่แบนัเปน็ัโริงผิลิัตนั�ำปริะปา
เชิงพื่าณิชยึ์ขนัาดใหญ่ท่�สุิ่ดในัปริะเทศไทยึท่�เลั่อกใช้การิ 
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กริองแบบ Ultra Filtration (UF) ซื่ึ�งสิ่ามาริถูตอบสิ่นัองความ
ต้องการิใช้นั�ำปริะปาของภาคอุตสิ่าหกริริม พื่าณิชยึกริริม 
แลัะคริัวเริ่อนัได้อยึ่างเต็มปริะสิิ่ทธุิภาพื่

2.	ดั้านนวัิติกรรมิ
บริิษััทฯ ได้คิดค้นันัวัตกริริมโดยึออกแบบกริะบวนัการิผิลัิตให้
ปริะกอบด้วยึเทคโนัโลัยึ่แบบ Conventional ริ่วมกับเทคโนัโลัยึ่
เมมเบรินัแบบ Ultra Filtration (UF) จึงกลัายึเป็นั “เทคโนัโลัย่ึ
แบบ Hybrid” ท่�โริงผิลัิตนั�ำปริะปากริะทุ่มแบนั ซื่ึ�งเป็นัโริงผิลิัต
นั�ำปริะปาเชิงพื่าณิชยึ์ท่�ม่ขนัาดใหญ่ท่�สิุ่ดในัปริะเทศไทยึแลัะ
เป็นัโริงผิลัิตนั�ำปริะปาเพ่ื่ยึงแห่งเด่ยึวท่�เลั่อกใช้การิกริองแบบ 
Hybrid โดยึเล่ัอกใช้เทคโนัโลัย่ึแบบ Conventional ริ่วมกันักับ
เทคโนัโลัย่ึ เมมเบรินัแบบ UF เน่ั�องจาก บริิษััทฯ ตั�งโริงผิลัิต 
นั�ำปริะปาใกลั้กับพ่ื่�นัท่�บริิการิท่�ม่ผิู้ใช้นั�ำหนัาแนั่นัในัอําเภอ 
กริะทุ่มแบนั จังหวัดสิ่มุทริสิ่าคริ ซื่ึ�งสิ่ามาริถูลัดค่าพื่ลัังงานั
ไฟัฟั้าจากการิลัดริะยึะทางสิู่บสิ่่งนั�ำปริะปา ปริะมาณ 40 
กิโลัเมตริแลัะลัดค่าสิ่าริเคม่ในักริะบวนัการิผิลัิตได้ด้วยึ 
บริิษััทฯ สิ่ามาริถูบริิหาริจัดการิกับคุณภาพื่นั�ำดิบท่�ผิันัผิวนั
ตามฤดูกาลั แลัะตอบสิ่นัองความต้องการิใช้นั�ำปริะปาท่�ม่
ปริิมาณสูิ่งขึ�นัอยึ่างต่อเน่ั�อง โดยึยัึงคงควบคุมค่าใช้จ่ายึในั
กริะบวนัการิผิลัิตให้อยูึ่ในัริะดับท่�เหมาะสิ่ม ริวมทั�งริองริับ
ความต้องการิใช้นั�ำปริะปาทั�งภาคครัิวเริ่อนั ภาคพื่าณิชยึกริริม 
แลัะภาคอุตสิ่าหกริริมได้อยึ่างเต็มปริะสิ่ิทธิุภาพื่

การบริหารจัดีการนวัติกรรมและเที่คัโนโลย่
1. สิ่่งเสิ่ริิมการิฝ่ึกอบริมทั�งภายึในัแลัะภายึนัอกแก่พื่นัักงานั 

เพ่ื่�อพื่ัฒนัาองค์ความริู้ของพื่นัักงานั ตลัอดจนัการิแลัก
เปลั่�ยึนัปริะสิ่บการิณ์ริ่วมกันัริะหว่างหนั่วยึงานัผิ่านั
โคริงการิ Kaizen หริ่อ โคริงการิ Exchange Program 
ท่�ให้พื่นัักงานัริะดับปฏิิบัติการิได้ริับการิอบริมให้ความริู้
แลัะเย่ึ�ยึมชมการิทํางานัริะหว่างหนั่วยึงานั เพ่ื่�อพัื่ฒนัา
ทักษัะความริู้แลัะเพิื่�มปริะสิ่ิทธุิภาพื่ในัการิทํางานั

 ในัปี 2565 ได้สิ่่งพื่นัักงานัริะดับผิู้จัดการิแผินัก แลัะ
วิศวกริเข้าริ่วมอบริมหลัักสิู่ตริ Kaizen Master 
Certificate Program รุิ่นัท่� 10 จำนัวนั 11 คนั เพ่ื่�อพัื่ฒนัา
พื่นัักงานัให้ม่ความริู้ความเข้าใจ แลัะสิ่ามาริถูเป็นั 
ท่�ปริึกษัาให้กับเพ่ื่�อนัพื่นัักงานัในัการิทำโคริงงานั 
Kaizen ต่อไป

2. จัดปริะกวดโคริงการิ Kaizen โดยึการิปริะชาสัิ่มพื่ันัธุ์
ให้พื่นัักงานัทุกริะดับชั�นัเข้าริ่วมกิจกริริม ซื่ึ�งพื่นัักงานั
สิ่ามาริถูพัื่ฒนัาแนัวคิดในัการิจัดทํานัวัตกริริมแลัะ 

นัําเสิ่นัอผิลังานัได้ ทั�งแบบคนัเด่ยึวแลัะแบบกลัุ่ม  
เม่�อปี 2565 ม่ผิลังานั Kaizen ท่�เกิดขึ�นัจากการิคิดค้นั
ของพื่นัักงานั จํานัวนัทั�งสิิ่�นั 534 เริ่�อง

3. จัดให้ม่การินัําเสิ่นัอผิลังานัของตัวเองต่อพื่นัักงานัแลัะ
ผูิ้บริิหาริรัิบฟััง เม่�อม่ผิลังานัใดท่�สิ่ามาริถูนํัามาใช้ในั
การิปริับปริุงพื่ัฒนัากริะบวนัการิทํางานัได้จริิงแลัะ 
ม่การิทดสิ่อบผิลัแลั้ว บริิษััทฯ จะนํัาผิลังานันัั�นัมาใช้จริิง
ในัการิทํางานั

4. จัดตั�งชุด “คณะกริริมการิ Kaizen” เพ่ื่�อทําหนั้าท่�ให้คํา
แนัะนัําแก่พื่นัักงานัในัการิคิดค้นันัวัตกริริมต่างๆ ภายึในั
องค์กริ นัอกเหน่ัอจากผิู้บังคับบัญชาท่�ให้คําแนัะนํัาในั
ริะดับเบ่�องต้นัแก่พื่นัักงานั

5. ม่การิสิ่่�อสิ่าริอยึ่างเปิดเผิยึภายึในัองค์กริเก่�ยึวกับ 
ผิลังานัท่�พื่นัักงานัคิดค้นัขึ�นัมา เพ่ื่�อเป็นัการิถู่ายึทอดแลัะ
เผิยึแพื่ริ่องค์ความริู้แก่พื่นัักงานัให้เกิดปริะโยึชนั์สิู่งสิุ่ด

6. ให้ความสิ่ําคัญในัการิพื่ัฒนัาทักษัะพื่นัักงานั โดยึไม ่
ยึึดติดกับผิลัสิ่ําเริ็จของนัวัตกริริม แม้ผิลังานันัั�นัจะไม่ได้
ริบัริางวัลัจากการิปริะกวดทั�งภายึในัแลัะภายึนัอกองคก์ริ

7. ม่การิจัดเก็บข้อมูลัของพื่นัักงานัทุกคนัท่�ได้นัําเสิ่นัอ 
เข้ามาอยึ่างเป็นัริะบบ โดยึนัำผิลังานัท่�ได้ทำการิทดลัอง
การิใช้งานัแลั้วมาใช้ในัการิปฏิิบัติงานัจริิง 

ติัวอย่างโคัรงการไคัเซ็น (Kaizen)
1. โคัรงการเบา เบา
งานัเปลั่�ยึนั Suction butterfly valve Distribution pump ของ
สิ่ถูานั่จ่ายึนั�ำหมู่บ้านัเม่องเอก (R-5) สิ่่วนัโริงผิลัิตนั�ำปริะปา
ปทุมธุานั่ ต้องใช้ผู้ิปฏิิบัติงานัจำนัวนัมากแลัะใช้แริงมาก 
ในัการิเปดิ - ปดิ บานัปริะตูเลั่�อนั สิ่ง่ผิลัใหผ้ิูป้ฏิบิตังิานัเกดิความ
เม่�อยึล้ัา ริวมทั�งต้องใช้เวลัาในัการิปฏิิบัติงานัริวม 180 นัาท ่ 
(3 ชั�วโมง) แลัะใช้แริงบิดในัการิเปิด - ปิดปริะตูบานัเลั่�อนั 102  
นัิวตันัเมตริ (Nm) จึงเปล่ั�ยึนัการิใช้แริงจากผิู้ปฏิิบัติงานัในัการิ
เปดิ - ปดิปริะตเูลั่�อนัมาใชเ้ปน็ับลัอ็คกริะแทกท่�มอ่ยู่ึในังานับำริงุ
ริักษัามาปริะยึุกต์ใช้ เพื่่�อหมุนัเปิด - ปิดปริะตูบานัเลั่�อนัทดแทนั 
 
จากการิออกแบบ ปริับปริุง  แลัะทดสิ่อบการิทำงานั  
พื่บว่าริะยึะเวลัาในัการิปฏิิบัติงานัลัดลังเหลั่อ 40 นัาท่ แลัะ 
ผูิ้ปฏิิบัติงานัไม่ต้องใช้แริงบิดในัการิเปิด - ปิดปริะตูนั�ำ  
โดยึสิ่ามาริถูปฏิิบัติงานัโดยึใช้ผูิ้ปฏิิบัติงานัเพ่ื่ยึงคนัเด่ยึว
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ติารางเปรียบเท่ี่ยบผลการดีําเนินงานก่อน - หลัง

รายการ ก่อน หลัง เพั่�มข้�น/ลดีลง (ร้อยละ)

จำานวนผู้่้ปฏิิบััติงาน 13	คน 1	คน ลิดลิงร้อยลิะ	92

แรงบัิดท่�ใช้สำาหรับัเปิด	-	ปิด 102	นิวตันเมตร 0	นิวตันเมตร ลิดลิงร้อยลิะ	100

ระยะเวลิาปฏิิบััติงาน 180	นาท่ 40	นาท่ ลิดลิงร้อยลิะ	78

 

 

จ�กเดิำมใช�แรงผู้้�ปฏิิบัติิง�นำหมุนำปิดำ	-	เปิดำประต้ินำำ�� สํ�ม�รถืลัดำแรงผู้้�ปฏิิบัติิง�นำไดำ�ร�อยลัะ	99

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

2. โคัรงการ Maintenance Request Online
จากการิดูแลัริะบบริวบริวมนั�ำเสิ่่ยึภายึในันัิคมอุตสิ่าหกริริม 
อมตะซื่ิต่�ริะยึอง ซื่ึ�งปริะกอบด้วยึสิ่ถูานั่สิู่บสิ่่งนั�ำเสิ่่ยึ 55 สิ่ถูานั่ 
(LS) ในัพ่ื่�นัท่�ทั�งหมด 16,483 ไร่ิ แลัะถูนันัความยึาวทั�งหมด 
51.3 กิโลัเมตริ ซื่ึ�งแต่ลัะ LS ม่ริะยึะทางห่างจาก WTP-1/1  
ท่�เป็นัท่�ตั�งสิ่ำนัักงานัโคริงการิ ตั�งแต่ริะยึะทาง 1-8 กิโลัเมตริ
โดยึม่พื่นัักงานัทำหนั้าท่�ตริวจสิ่อบการิทำงานัของเคริ่�องจักริ
ตามแผินังานัปริะจำวันั เม่�อพื่บว่าอุปกริณ์เคร่ิ�องจักริม่การิ
ทำงานัท่�ผิิดปกติหร่ิอชำริุด พื่นัักงานัต้องเดินัทางกลัับมาริับ
แบบฟัอริ์มแลัะเข่ยึนัแบบฟัอริ์ม Maintenance Request 
เพ่ื่�อทำการิเปิดงานัแจ้งซ่ื่อม (Work Request) ท่�หนั่วยึงานั 

ซื่อ่มบำริงุ WTP-1/1 ทกุคริั�ง ซื่ึ�งใชเ้วลัาเฉลั่�ยึปริะมาณ 24 นัาท่ 
ซื่ึ�งริะยึะเวลัาของการิเดินัทาง แลัะการิริบัส่ิ่งแบบฟัอริม์ใช้เวลัา
ริวมกนัั 18 นัาท ่สิ่มาชกิกลัุม่จงึมแ่นัวคดิในัการิลัดเวลัาปฏิิบตัิ
งานัในัขั�นัตอนัดังกลั่าว

โดยึการิเลั่อกวิธุ่การิจัดทำ Google form ริ่วมกับโปริแกริม 
l ine Notification เพ่ื่�อปริับปริุงกริะบวนัการิแจ้งซื่่อม  
ซื่ึ�งหลัังจากปรัิบปริุงแลัะใช้งานัพื่บว่า สิ่ามาริถูลัดริะยึะเวลัา 
ปฏิิบัติงานัจากเดิม 24 นัาท่ เหลั่อ 4 นัาท่ แลัะยัึงสิ่ามาริถู
ลัดขั�นัตอนัการิปฏิิบัติงานัจาก 4 ขั�นัตอนั เหลั่อ 2 ขั�นัตอนั

ติารางเปรียบเท่ี่ยบผลการดีําเนินงานก่อน - หลัง

รายการ ก่อน หลัง เพั่�มข้�น/ลดีลง (ร้อยละ)

ขิั�นตอนกุารปฏิิบััติงาน 4	ขัิ�นตอน 2	ขัิ�นตอน ลิดลิงร้อยลิะ	50

ระยะเวลิาในกุารปฏิิบััติงาน 24	นาท่ 4	นาท่ ลิดลิงร้อยลิะ	83

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

12
นาท่

0 0

4
2

6

1
3

กุารเดินทาง เขิียนแบับัฟอร์ม

เวลิารวมทั�งหมด
ต่อ	1	ใบั	ใช้เวลิา	
24	นาท่

เวลิาใหม่รวม
ทั�งหมดต่อ	1	ใบั	
ใช้เวลิา	4	นาท่ร้อยละ 83.3

ทัี่�งหมดี 2 ขั�นติอน
ผลการ Kaizen คัรั�งท่ี่� 1

ตรวจสอบั 
แบับัฟอร์ม

ย่�นแบับัฟอร์ม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
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การดูแลพนื่ักงานื่และพัฒนื่าบุคลากร 
คัวามสํำาคััญของพันักงาน
บริิษััทฯ ถู่อว่าพื่นัักงานัเป็นัผิู้ขับเคล่ั�อนัองค์กริไปสิู่่ความสํิ่าเร็ิจ จึงได้วางแผินักําลัังคนัให้สิ่อดคลั้องกับกลัยุึทธุ์ทางธุุริกิจ  
โดยึพื่ัฒนัาพื่นัักงานัท่�ม่ความสิ่ามาริถูแลัะม่ศักยึภาพื่ ริวมทั�งการิสิ่ริริหาแลัะคัดเลั่อกบุคลัากริจากภายึนัอกเข้ามาริ่วมงานักับ
บริิษััทฯ โดยึพิื่จาริณาจากผิู้ท่�เป็นัทั�ง “คนัด่แลัะคนัเก่ง” แลัะยึึดหลัักจริิยึธุริริมไม่ม่การิเล่ัอกปฏิิบัติทั�งในัเริ่�อง เช่�อชาติ ศาสิ่นัา 
สิ่่ผิิว เพื่ศ หริ่อความบกพื่ริ่องทางด้านัริ่างกายึ โดยึจะพิื่จาริณาถึูงความเหมาะสิ่มในัด้านัความริู้ ความสิ่ามาริถูแลัะความ 
ปริะพื่ฤติเป็นัสิ่ําคัญ สิ่ำหริับการิว่าจ้างงานัดังกลั่าวจะต้องเป็นัไปโดยึชอบด้วยึกฎหมายึแลัะได้กําหนัดเป้าหมายึการิดูแลั
พื่นัักงานัแลัะพัื่ฒนัาบุคลัากริหลัักๆ ไว้ดังนั่�

เป้าหมายการดีําเนินงาน
1. กําลัังคนัท่�ม่ศักยึภาพื่เพ่ื่ยึงพื่อต่อการิดําเนัินัธุุริกิจ
2. ม่ริะบบการิว่าจ้าง การิบริิหาริบุคลัากริ การิปริะเมินัผิลัการิปฏิิบัติงานัแลัะค่าตอบแทนัท่�เป็นัธุริริม
3. เป็นัองค์กริชั�นันัําท่�คนัริุ่นัใหม่ปริะสิ่งค์ริ่วมงานัด้วยึ

แนวที่างการดํีาเนินงาน
1. บริิหาริแลัะพัื่ฒนัาบุคลัากริให้ม่ความริู้ความสิ่ามาริถูอยึ่างทั�วถูึงแลัะสิ่ม�ำเสิ่มอ
2. ผิลัตอบแทนัแลัะสิ่วัสิ่ดิการิท่�เป็นัธุริริมแลัะเท่ยึบเค่ยึงกับบริิษััทชั�นันัำทั�วไป
3. ปฏิิบัติตามกฎหมายึแลัะข้อบังคับต่างๆ ท่�เก่�ยึวข้องกับพื่นัักงานัอยึ่างเคริ่งครัิด
4. สิ่ภาพื่แวดลั้อมสิ่ถูานัท่�ทํางานัม่ความปลัอดภัยึตามหลัักอาช่วอนัามัยึแลัะเอ่�อต่อการิทํางานั
5. แต่งตั�งโยึกยึ้ายึให้ริางวัลัแลัะการิลังโทษัพื่นัักงานัด้วยึความเสิ่มอภาค สิุ่จริิตใจ เท่�ยึงธุริริม แลัะตั�งอยูึ่บนัพ่ื่�นัฐานัของ

ความริู้ความสิ่ามาริถูแลัะความเหมาะสิ่มของพื่นัักงานั
6. ริับฟัังข้อคิดเห็นัแลัะข้อเสิ่นัอแนัะอยูึ่บนัพ่ื่�นัฐานัความริู้ทางวิชาช่พื่ของพื่นัักงานั
7. ปฏิิบัติต่อพื่นัักงานัด้วยึความเคาริพื่ต่อความเป็นัปัจเจกบุคคลัแลัะศักดิ�ศริ่ความเป็นัมนัุษัยึ์
8. หลั่กเลั่�ยึงการิกริะทำท่�ไม่เป็นัธุริริมท่�สิ่่งผิลักริะทบต่อความมั�นัคงในัหนั้าท่�การิงานัของพื่นัักงานัหริ่อคุกคามหริ่อสิ่ริ้าง

ความกดดันัต่อสิ่ภาพื่จิตใจของพื่นัักงานั
9. พื่นัักงานัสิ่ามาริถูริ้องเริ่ยึนัในักริณ่ท่�ไม่ได้ริับความเป็นัธุริริมตามริะบบแลัะกริะบวนัการิท่�กำหนัด

สํ่งเสํริม 
คุณภ�พช่วิติท่ี่�ดำ่

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
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เป้าหมายการดีําเนินงานปี 2565
1. อัตริาการิจ้างงานัสิ่ําเริ็จตามแผินัไม่นั้อยึกว่า ริ้อยึลัะ 80
2. อัตริาการิลัาออกของพื่นัักงานัไม่เกินัริ้อยึลัะ 4
3. ผิลัการิปริะเมินัผิลัความพื่ึงพื่อใจของพื่นัักงานัท่�ม่ต่อ

การิทำงานัไม่นั้อยึกว่าริ้อยึลัะ 80
4. ฝ่ึกอบริมตามแผินัอบริมด้านัความปลัอดภัยึของบริิษััทฯ 

ริ้อยึลัะ 100

การเปล่�ยนแปลงและพััฒนาการท่ี่�สำําคััญ
เก่�ยวกับการที่บที่วนนโยบาย แนวปฏิิบัติิ 
และกระบวนการดีูแลพันักงานและพััฒนา
บุคัลากรในรอบปีท่ี่�ผ่านมา
ในัปี  2565 บ ริิษััทฯ  ได้พื่ิจาริณาทบทวนัสิ่วัสิ่ดิการิ 
ของพื่นัักงานั โดยึได้ปริับเพิื่�มวงเงินัค่าริักษัาพื่ยึาบาลัแลัะ
เพิื่�มขอบเขตการิให้เบิกค่าตัดแว่นัสิ่ายึตาได้ เพ่ื่�อสิ่นัับสิ่นุันั 
ให้พื่นัักงานัม่สิุ่ขภาพื่ทางสิ่ายึตาท่�ด่ขึ�นั เพ่ื่�อริองริับอายึุ
พื่นัักงานัท่�เพิื่�มมากขึ�นั ริวมถึูงเป็นัการิช่วยึเพิื่�มปริะสิ่ิทธุิภาพื่ 
ท่�ด่ในัการิทำงานั นัอกจากนั่� ในัสิ่ภาวะเศริษัฐกิจช่วงปลัายึปี 
ท่�ค่าคริองช่พื่เพิื่�มสูิ่งขึ�นั เนั่�องจากริาคาสิิ่นัค้าแลัะบริิการิ
ปริับริาคาสิู่งขึ�นั บริิษััทฯ จึงได้สิ่นัับสิ่นัุนัเงินัช่วยึเหลั่อ 
ค่าคริองช่พื่กริณ่พื่ิเศษัแก่พื่นัักงานัอ่กด้วยึ 

การดีูแลพันักงาน 
บริิษััทฯ ม่การิกําหนัดนัโยึบายึด้านัพื่นัักงานัแลัะจัดทํา 
คู่ม่อสิ่ําหริับให้พื่นัักงานัทุกคนัได้ริับทริาบถึูง นัโยึบายึแลัะ
สิ่วัสิ่ดิการิท่�พื่นัักงานัจะได้รัิบอยึ่างชัดเจนั ม่การิปฏิิบัติ
ต่อพื่นัักงานัอยึ่างเท่าเท่ยึมแลัะเป็นัธุริริม ไม่ม่ ข้อยึกเว้นั
ในัเร่ิ�องถิู�นักําเนิัด เช่�อชาติ ศาสิ่นัา เพื่ศ สิ่ถูานัภาพื่การิ
สิ่มริสิ่ ภาษัา หริ่อตําแหนั่ง ไม่ม่การิใช้หริ่อสิ่นัับสิ่นุันัการิ
ใช้แริงงานัเด็ก การิค้ามนัุษัยึ์ แลัะไม่สิ่นัับสิ่นัุนัการิทุจริิต
แลัะคอริ์ริัปชันัทุกริูปแบบ ตลัอดจนั บริิษััทฯ ยึังเปิดโอกาสิ่ 
ริบัคนัพื่กิาริเขา้ริว่มงานัดว้ยึ ท่�ผิา่นัมา บริษิัทัฯ ใหค้วามสิ่ำคญั
แลัะดำเนิันัการิบริิหาริทรัิพื่ยึากริบุคคลัด้วยึการิยึึดหลััก
คุณธุริริมแลัะความเท่าเท่ยึม พื่ริ้อมทั�งปลัูกฝ่ังให้พื่นัักงานั
ทุกคนัยึึดมั�นัในับริริทัดฐานั ค่านัิยึม วินััยึ แลัะกฎริะเบ่ยึบของ 
บริิษััทฯ ข้อกำหนัดของกฎหมายึ แลัะม่หนั่วยึงานักำกับดูแลั
กิจการิ เพ่ื่�อให้พื่นัักงานัทุกคนัม่แริงพื่ลัังแลัะกำลัังใจในัการิ 
นัำพื่าองค์กริบริริลุัเปา้หมายึการิ “เปน็ับริษิัทัชั�นันัำของปริะเทศ
ในัการิดำเนัินัธุุริกิจเก่�ยึวกับนั�ำ พื่ลัังงานั แลัะสิ่ิ�งแวดลั้อม” 

นัอกจากนั่�  บริิษััทฯ ม่นัโยึบายึแลัะแนัวปฏิิบัติเก่�ยึวกับ 
ค่าตอบแทนัแลัะสิ่วัสิ่ดิการิแก่พื่นัักงานั โดยึการิจ่ายึ 
ค่าตอบแทนัให้แก่พื่นัักงานัอยึ่างเหมาะสิ่มแลัะเป็นัธุริริม  

อยูึ่ในัริะดับท่�สิ่ามาริถูแข่งขันักับอุตสิ่าหกริริมเด่ยึวกันั 
บริิษััทฯ ได้กำหนัดกลัยุึทธุ์ด้านับุคลัากริไว้ดังน่ั�

1. พื่ัฒนัาเสิ่ริิมสิ่ริ้างความริู้ความสิ่ามาริถูของพื่นัักงานั
อยึ่างต่อเนั่�องแลัะสิ่ม�ำเสิ่มอ จัดโคริงสิ่ริ้างตำแหนั่ง
งานัแลัะแผินัพื่ัฒนัาสิ่ายึอาช่พื่พื่นัักงานั เพ่ื่�อเตริ่ยึม 
ความพื่ริ้อมให้พื่นัักงานัในัการิดำริงตำแหนั่งท่�สิู่งขึ�นั

2. ด ำ เ นิั นั ก า ริ เ ก่� ยึ ว กั บ ก า ริ จ้ า ง ง า นั ท่� เ ป็ นั ธุ ริ ริ ม  
ไม่ก่ดกันัทางเพื่ศ เช่�อชาติ ศาสิ่นัา ในัการิพิื่จาริณา 
เล่ั�อนัขั�นัการิโอนัยึ้ายึแลัะการิเปิดโอกาสิ่ให้พื่นัักงานั
ท่�ม่ผิลังานัด่แลัะสิ่ามาริถูพื่ัฒนัาศักยึภาพื่ได้ตริงตาม
ตำแหนั่งงานัได้ริับการิพื่ิจาริณาเป็นั Candidate  
เพ่ื่�อการิแตง่ตั�งโดยึคณะผิูบ้ริหิาริอยึา่งโปริง่ใสิ่แลัะเปน็ัธุริริม

3. จัดให้ม่สิ่วัสิ่ดิการิตามท่�กฎหมายึกำหนัดแลัะเพิื่�มเติม
สิ่วัสิ่ดิการิท่�ตอบสิ่นัองความต้องการิของพื่นัักงานั  
เช่นั ค่ารัิกษัาพื่ยึาบาลั ปริะกันัช่วิต ปริะกันัสิุ่ขภาพื่ 
ก อ ง ทุ นั สิ่ ำ ริ อ ง เ ลั่� ยึ ง ช่ พื่  แ ลั ะ ทุ นั ก า ริ ศึ ก ษั า แ ก ่
บุตริพื่นัักงานั เป็นัต้นั

4. ให้ความสิ่ำคัญในัการิดูแลัความปลัอดภัยึพื่นัักงานั  
โดยึจัดให้ม่การิอบริมเร่ิ�องความปลัอดภัยึในัด้านัต่างๆ 

5. ม่การิบริหิาริคา่ตอบแทนัท่�เช่�อมโยึงกบัผิลัการิปฏิบิัตงิานั
ริายึบุคคลั ม่การิศึกษัาเปริ่ยึบเท่ยึบแลัะปรัิบปริุงการิ
บริิหาริค่าตอบแทนักับบริิษััทฯ ในัอุตสิ่าหกริริมเด่ยึวกันั
เป็นัปริะจำทุกปี ให้ค่าตอบแทนัอยูึ่ในัริะดับท่�แข่งขันัได้
สิ่อดคลั้องกับผิลัปริะกอบการิของบริิษััทฯ 

ประเดี็นคัวามไม่เที่่าเที่่ยมและการเลือกปฎิบัติ ิ
บริิษััทฯ แสิ่ดงเจตนัาริมณ์อยึ่างชัดเจนัท่�จะไม่กริะทำหริ่อ
สิ่นัับสิ่นัุนัให้ม่การิเลั่อกปฏิิบัติในัการิจ้างงานั การิจ่ายึ 
ค่าจ้างแลัะค่าตอบแทนัการิทำงานัอ่�นัๆ ค่าสิ่วัสิ่ดิการิ โอกาสิ่
ในัการิฝ่ึกอบริมแลัะพื่ัฒนัา การิเลั่�อนัขั�นัหริ่อตำแหนั่งหนั้าท่� 
ริวมถึูงการิเลัิกจ้างหริ่อการิเกษั่ยึณอายึุการิทำงานัท่�เนั่�องมา
จากความแตกต่างในัเร่ิ�องสิ่ัญชาติ เช่�อชาติ ศาสิ่นัา ภาษัา 
อายึุ เพื่ศ สิ่ถูานัภาพื่สิ่มริสิ่ ทัศนัคติสิ่่วนัตัวในัเริ่�องเพื่ศ  
ความพื่ิการิ การิติดเช่�อเอชไอว่ ความนัิยึมในัพื่ริริคการิเม่อง
หริ่อแนัวความคิดสิ่่วนับุคคลัอ่�นัๆ บริิษััทฯ ไม่ขัดขวาง 
แทริกแซื่ง หริ่อกริะทำการิใดๆ ท่�จะกริะทบต่อกิจกริริมการิ
ใช้สิ่ิทธุิหริ่อวิธุ่ปฏิิบัติของพื่นัักงานัเก่�ยึวกับปริะเด็นัข้างต้นั 
ท่�ไม่ม่ผิลักริะทบเส่ิ่ยึหายึต่อบริิษััทฯ 

การสำ่งเสำริมคัวามผูกพัันในท่ี่�ทํี่างาน
บริิษััทฯ จะปริะสิ่บความสิ่ําเริ็จก้าวสูิ่่การิเป็นัองค์กริริะดับ
ปริะเทศได้นัั�นั สิ่่วนัหนัึ�งยึ่อมมาจากบุคลัากริท่�ม่ความผิูกพื่ันั
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ทุ่มเทกับการิทํางานั โดยึผิ่านัการิดูแลับุคลัากริขององค์กริตั�งแต่แริกเข้าจนัถูึงวันัเกษั่ยึณอายึุการิทํางานั บริิษััทฯ ได้จัดทํา
นัโยึบายึด้านัสิ่วัสิ่ดิการิพื่นัักงานัไปยึังกลัุ่มบริิษััทท่ท่ดับบลัิว การิดูแลัให้ม่การิตริวจสิุ่ขภาพื่ปริะจําปี การิริักษัาพื่ยึาบาลั 
ตามโคริงการิปริะกันัสุิ่ขภาพื่ การิดูแลัรัิกษัาสิ่ภาพื่แวดลั้อมในัการิทํางานั นัอกจากน่ั� ยึังม่นัโยึบายึแลัะแนัวปฏิิบัติเก่�ยึวกับ
ความปลัอดภัยึแลัะสิุ่ขอนัามัยึในัท่�ทํางานั 

ในัปี 2565 เป็นัปีท่�ยึังม่การิแพื่ริ่ริะบาดเช่�อไวรัิสิ่โคโรินั่า 2019 (COVID-19) บริิษััทฯ ม่ความห่วงใยึในัเร่ิ�องสิุ่ขภาพื่ของพื่นัักงานั
เป็นัอยึ่างมากจึงได้จัดให้ม่มาตริการิป้องกันัภายึในัสิ่ถูานัท่�ทํางานั เช่นั การิตริวจหาเช่�อไวริัสิ่โคโรินั่า 2019 ให้กับพื่นัักงานัโดยึ
ใช้ชุดตริวจ Antigen Test Kit (ATK) การิตริวจวัดอุณหภูมิก่อนัเข้าทํางานั การิเว้นัริะยึะห่างทางสัิ่งคมในัท่�ทํางานั ให้พื่นัักงานั
สิ่วมหนั้ากากอนัามัยึตลัอดเวลัาท่�อยูึ่ท่�ทํางานั ริวมถูึงจัดให้ม่เจลัแอลักอฮอลั์ หนั้ากากอนัามัยึ แจกให้กับพื่นัักงานัอยึ่าง 
เพ่ื่ยึงพื่อ ม่การิฉ่ดฆ่่าเช่�อทําความสิ่ะอาดริอบบริิเวณพ่ื่�นัท่�ในัสิ่ถูานัท่�ทํางานัแลัะโริงผิลัิตนั�ําปริะปา เพ่ื่�อให้มั�นัใจได้ว่าพื่นัักงานั
จะปลัอดภัยึจากการิแพื่ริ่กริะจายึของโริค COVID-19

การสำํารวจคัวามพัึงพัอใจของพันักงาน
ในัปี 2565 ผิลัการิสํิ่าริวจความพึื่งพื่อใจพื่นัักงานัต่อองค์กริอยูึ่ท่�ริ้อยึลัะ 92 จากจํานัวนัพื่นัักงานัท่�ตอบแบบสิ่ําริวจทั�งหมด  
จํานัวนั 297 คนั คิดเป็นัริ้อยึลัะ 92 ของพื่นัักงานัท่�ม่สิิ่ทธิุ�กริอกแบบสํิ่าริวจทั�งหมด (พื่นัักงานัท่�ม่สิิ่ทธิุ�กริอกแบบสํิ่าริวจจะต้อง
ม่อายุึงานัตั�งแต่ 6 เด่อนัขึ�นัไป) 

คั่าติอบแที่น สำวัสำดีิการ และสำิที่ธุิประโยชีน์พันักงาน 
บริิษััทฯ ม่ความเช่�อว่า “พื่นัักงานั” เป็นัฟัันัเฟัืองหลัักในัการิพัื่ฒนัากลัยุึทธุ์ทางธุุริกิจ แลัะขับเคลั่�อนัการิดำเนิันักิจการิของ 
บริิษััทฯ ไปสิู่่ความสิ่ำเริ็จ จึงได้ม่การิสิ่่งเสิ่ริิมแลัะพื่ัฒนัาทักษัะด้านัวิชาช่พื่ ความสิ่มดุลัริะหว่างช่วิตสิ่่วนัตัวแลัะช่วิตการิทำงานั 
ความสิ่ามาริถูในัการิทุ่มเทอยึ่างเท่าเท่ยึมกันัในัฐานัะสิ่่วนัหนึั�งของพื่นัักงานัท่�ม่ความหลัากหลัายึ ซื่ึ�งเป็นัปริะเด็นัท่�บริิษััทฯ  
ให้ความสิ่ำคัญเป็นัลัำดับต้นัๆ 

บริิษััทฯ ได้จัดทำนัโยึบายึด้านัสิ่วัสิ่ดิการิพื่นัักงานัไปยัึงกลัุ่มบริิษััทท่ท่ดับบลัิว ซื่ึ�งจัดให้ม่สิ่วัสิ่ดิการิท่�มากกว่ากฎหมายึกำหนัด 
อาทิเช่นั การิจัดตั�งกองทุนัสิ่ําริองเลั่�ยึงช่พื่ในัอัตริาท่�เหมาะสิ่มตามอายึุงานั การิตริวจสิุ่ขภาพื่ปริะจําปี ค่าริักษัาพื่ยึาบาลั 
ปริะกันัสิุ่ขภาพื่ ปริะกันัช่วิตแลัะอุบัติเหตุ ริวมถูึงการิจัดริถูยึนัต์สิ่่วนักลัางแลัะริถูยึนัต์ปริะจําตําแหนั่งให้กับผูิ้บริิหาริ เพ่ื่�อให้
สิ่ามาริถูปฏิิบัติงานัได้อยึ่างคลั่องตัว สิ่่งเสิ่ริิมให้พื่นัักงานัม่กิจกริริมต่างๆ เช่นั การิจัดตั�งชมริม TTW Running Club แลัะ
เข้าริ่วมกิจกริริมงานัวิ�งต่างๆ ท่�หนั่วยึงานัภายึนัอกจัดขึ�นั ริวมถึูงจัดให้ม่ห้องปฐมพื่ยึาบาลัเบ่�องต้นั ห้องออกกําลัังกายึแลัะ
อุปกริณ์ออกกําลัังกายึให้กับพื่นัักงานั เพ่ื่�อเป็นัการิสิ่่งเสิ่ริิมให้พื่นัักงานัม่สิุ่ขภาพื่ท่�ด่ เป็นัต้นั ริวมถูึงช่วงสิ่ถูานัการิณ์การิ 
แพื่ริ่ริะบาดจากโริค COVID-19 บริิษััทฯ ได้จัดสิ่ริริงบปริะมาณแลัะทริัพื่ยึากริท่�จำเป็นัในัการิป้องกันัแลัะลัดความเสิ่่�ยึงจาก 
การิแพื่ริ่ริะบาดจากโริค COVID-19 แก่พื่นัักงานัทุกพ่ื่�นัท่�ธุุริกิจอยึ่างทั�วถึูง เพ่ื่�อสิ่ริ้างขวัญกำลัังใจในัการิทำงานัแก่พื่นัักงานั 
ซื่ึ�งได้ยึกตัวอยึ่างค่าตอบแทนั สิ่วัสิ่ดิการิ แลัะสิิ่ทธุิปริะโยึชนั์พื่นัักงานัไว้ดังน่ั� 
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• เงินเด่อน • เงินช่วยเหลิ่อค่าคลิอดบัุตร • รณิรงค์ ให้ม่กุารฉ่ดวัคซึ่นจากุ
หน่วยงานขิองรัฐบัาลิ

• ค่าตำาแหน่ง • เงินช่วยเหลิ่อค่ารักุษ์า 
พิยาบัาลิ

• อุปกุรณิ์ป้องกัุนกุารแพิร่ระบัาด
จากุเช่�อ	COVID-19

• ค่าลิ่วงเวลิา • เงินช่วยเหลิ่อค่าจัดงาน 
มงคลิสมรส

• ค่าฝ้ึกุอบัรม

• ชมรม	TTW	Running	Club • ค่านำ�ามัน • เงินช่วยเหลิ่อประกุันสังคม

• เครื�องแบับัย่นิฟอร์ม • ค่าเดินทาง • ค่าฌาปนกิุจพินักุงาน

• รถปฏิิบััติงานส่วนกุลิาง • เงินสมทบักุองทุนสำารอง 
เลิ่�ยงช่พิ

• เงินช่วยเหลิ่อค่าฌาปนกิุจบัิดา
มารดา

• รถประจำาตำาแหน่ง • เงินโบันัสประจำาปี • เงินทดแทนกุารประสบัอันตราย
หรือเส่ยช่วิตเน่�องมาจากุ 
กุารทำางาน

• เงินเด่อนขิ้�นประจำาปี • เงินประกุันช่วิต/สุขิภาพิ • บั้านพัิกุพินักุงาน

• ห้องปฐมพิยาบัาลิเบั่�องต้น • เบั่�ยเล่ิ�ยงไปปฏิิบััติงาน 
ต่างจังหวัด

• ห้องออกุกุำาลัิงกุาย

• เบั่�ยเล่ิ�ยงไปปฏิิบััติงาน 
ต่างประเทศ

• บัริกุารตรวจสุขิภาพิประจำาปี • ห้องรับัประทานอาหาร

• เงินบัำาเหน็จบัำานาญ 
ประกุันสังคม

• บัริกุารตรวจ	ATK	(Antigen	
test	kit)	ทุกุสัปดาห์

• เงินเกุษ่์ยณิอายุกุารทำางาน

• ขิองกุำานัลิแกุ่พินักุงานท่�ม่อายุ
งานครบั	15	ปี

• ทุนกุารศึกุษ์าแกุ่บุัตรพินักุงาน

• ลิาป่วย • ลิาอุปสมบัท

• ลิาคลิอดบัุตร • ลิาประกุอบัพิิธ่ฮัจญ์

• ลิากิุจส่วนตัว • ลิาเน่�องจากุราชกุารทหาร

• ลิากิุจส่วนตัวเพิ้�อทำาหมัน • ลิาไปศึกุษ์าเพิิ�มเติม	ด่งาน	
หรือฝ้ึกุอบัรม

• ลิาพัิกุผู้่อนประจำาปี • ลิาจัดงานฌาปนกิุจ

ประเภที่การลาหยุดีงาน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)81



การสำ่งเสำริมการออมและการลงทีุ่น
บริิษััทฯ สิ่่งเสิ่ริิมให้พื่นัักงานัเข้าริ่วมโคริงการิสิ่ริ้างดัชนั ่
ความพื่ริ้อมเพ่ื่�อการิเกษั่ยึณ (Retirement Readiness 
Index) จากคณะพื่าณิชยึศาสิ่ตริ์แลัะการิบัญช่ จุฬาลังกริณ์
มหาวิทยึาลััยึ เพ่ื่�อให้พื่นัักงานัได้ทริาบถึูงความพื่ริ้อมของตนั
ในัการิเกษั่ยึณอายุึการิทํางานั พื่ริ้อมริับฟัังความริู้เก่�ยึวกับ 
การิออมการิลังทุนัเพ่ื่�อเกษั่ยึณอายุึ ซื่ึ�งดัชนั่ความพื่ริ้อมเพ่ื่�อการิ
เกษั่ยึณเป็นัเคริ่�องม่อแลัะบริริทัดฐานัในัการิวัดความพื่ริ้อม
ในัการิเข้าสูิ่่การิเกษั่ยึณอายึุแลัะสิ่ริ้างความตริะหนัักถูึงความ
สิ่ําคัญของการิออม การิวางแผินัทางการิเงินัให้กับพื่นัักงานั
ได้อยึ่างม่ปริะสิิ่ทธิุภาพื่ แลัะยัึงเป็นัดัชนั่ท่�มุ่งเนั้นัการิปริะเมินั
ความพื่ริ้อมในัการิเกษั่ยึณแบบองค์ริวม โดยึคํานัึงถูึงปัจจัยึ
ทั�งด้านัการิเงินัแลัะปัจจัยึด้านัสิุ่ขภาพื่ พื่ลัานัามัยึแลัะความ
เป็นัอยูึ่เข้าไปด้วยึ

การประเมินผลการปฏิิบัติิงาน 
การิปริะเมินัผิลัการิปฏิิบัติงานั ค่อ กริะบวนัการิท่�ผิู้บริิหาริ
ใช้พื่ิจาริณาผิลัการิปฏิิบัติงานัของพื่นัักงานัว่า พื่นัักงานั 
ปฏิิบัติงานัได้ในัริะดับใด เพ่ื่�อเปร่ิยึบเท่ยึบกับมาตริฐานั
ท่�ตั�งไว้ ริวมทั�งให้ข้อมูลัยึ้อนักลัับแก่พื่นัักงานัเพ่ื่�อทำให้ม่
การิปรัิบปรุิงการิปฏิิบัติงานัให้ม่ปริะสิ่ิทธุิภาพื่มากยิึ�งขึ�นั 
บริิษััทฯ ม่การิปริะเมินัผิลัการิปฏิิบัติงานัของพื่นัักงานัโดยึการิ 
จัดอันัดับพื่นัักงานัเปริ่ยึบเท่ยึบกับพื่นัักงานัในักลัุ่มเด่ยึวกันั 
 

การสำร้างแรงจูงใจแก่พันักงานในระยะยาว 
บริิษััทฯ ให้ความสํิ่าคัญกับการิพัื่ฒนัาบุคลัากริในัริะยึะยึาว 
โดยึม่นัโยึบายึแลัะแนัวปฏิิบัติเก่�ยึวกับการิพื่ัฒนัาแลัะสิ่ริ้าง
โอกาสิ่ในัการิเริ่ยึนัรูิ้แลัะพัื่ฒนัาศักยึภาพื่ของพื่นัักงานั
เพื่ริาะเช่�อว่าบุคลัากริ ค่อ ทริัพื่ยึากริท่�ม่ค่าสูิ่งสิุ่ดในัการิ 
ขับเคลั่�อนัองค์กริไปสิู่่เป้าหมายึริ่วมกันั จึงมุ่งมั�นัท่�จะพื่ัฒนัา
บุคลัากริให้ม่ความรูิ้ความสิ่ามาริถูแลัะม่คุณภาพื่ช่วิตท่�ด่ 
โดยึนัําริะบบบริิหาริวิชาช่พื่ทางการิบริิหาริทรัิพื่ยึากริบุคคลั
มาใช้เพ่ื่�อเพิื่�มศักยึภาพื่แลัะความสิ่ามาริถูของพื่นัักงานั
ให้เกิดปริะโยึชนั์สิู่งสิุ่ด โดยึจัดโปริแกริมการิเริ่ยึนัริู้อยึ่าง
เหมาะสิ่มตั�งแต่พื่นัักงานัเริิ�มเข้ามาทํางานักับบริิษััทฯ  
วันัแริกจนัถึูง ณ วันัท่�เกษั่ยึณอายุึ แลัะสิ่่งเสิ่ริิมให้พื่นัักงานั
ทุกริะดับ ศึกษัาหาความรูิ้แลัะเพิื่�มเติมทักษัะใหม่ๆ สิ่นัับสิ่นุันั
ให้พื่นัักงานัเข้าริ่วมอบริมสิ่ัมมนัากับสิ่ถูาบันัชั�นันัำต่างๆ  
นัอกจากนั่� บริิษััทฯ ยึังได้พื่ัฒนัาการิม่สิ่่วนัริ่วมของพื่นัักงานั
อยึ่างต่อเน่ั�อง โดยึการิสิ่ําริวจความคิดเห็นั ด้านัความ 
พื่ึงพื่อใจในัการิทํางานั (Employee Satisfaction Survey) 
การิปริะเมินัริะดับความผูิกพื่ันัท่�ม่ต่อองค์กริ (Employee 
Engagement Survey) การิม่สิ่่วนัริ่วมของพื่นัักงานั
ในัการิบริิหาริจัดการิดูแลัสิ่วัสิ่ดิการิ อาช่วอนัามัยึแลัะ 

ความปลัอดภัยึ โดยึบริิษััทฯ ได้กําหนัดเป็นันัโยึบายึแลัะ
แนัวทางปฏิิบัติเก่�ยึวกับความปลัอดภัยึแลัะสิุ่ขอนัามัยึ 
ในัท่�ทํางานัผิ่านัทางคณะกริริมการิความปลัอดภัยึแลัะ 
อาช่วอนัามัยึให้ม่ความปลัอดภัยึต่อช่วิตตลัอดจนัทรัิพื่ยึ์สิ่ินั
ของพื่นัักงานัแลัะของบริิษััทฯ โดยึคํานัึงถูึงความปลัอดภัยึ
ทั�งต่อการิปฏิิบัติงานัของพื่นัักงานัแลัะต่อผิู้ใช้สิ่าธุาริณูปโภค
ด้วยึการิจัดให้ม่การิอบริมให้กับท่มช่ าง เทคนัิคแลัะ
วิศวกริตลัอดจนัพื่นัักงานัท่�ปฏิิบัติงานัในักริะบวนัการิผิลัิต 
นั�ําปริะปาอยึ่างสิ่ม�ำเสิ่มอเพ่ื่�อให้สิ่ามาริถูปฏิิบัติหนั้าท่�ได้อยึ่าง
ม่ปริะสิ่ิทธุิภาพื่แลัะปลัอดภัยึแลัะด้วยึความใสิ่่ใจต่อพื่นัักงานั

นัอกจากน่ั� บริิษััทฯ จัดให้ม่สิ่วัสิ่ดิการิท่�มากกว่ากฎหมายึ 
กํ าหนัด อาทิ เช่นั  การิจัดตั� งกองทุนั สํิ่าริองเลั่� ยึงช่พื่  
โดยึการิจ่ายึเงินัสิ่มทบของบริิษััทฯ ในัอัตริาท่�เหมาะสิ่มตาม
อายุึการิทํางานัริะหว่างริ้อยึลัะ 5-10 นัอกจากนั่� ยึังม่การิ
ตอบแทนัพื่นัักงานัท่�ม่อายึุการิทำงานัคริบ 15 ปี โดยึการิ
แจกริางวัลัตอบแทนัให้กับพื่นัักงานัท่�อยูึ่กับบริิษััทฯ ในัริะยึะ
เวลัาท่�ยึาวนัานั เพ่ื่�อเป็นัการิสิ่ริ้างขวัญแลัะกำลัังใจในัการิ
ทำงานั ริวมถูึงอายึุการิทำงานัของพื่นัักงานัจะนัำมาเป็นั 
สิ่่วนัปริะกอบในัการิพื่ิจาริณาปริับตำแหนั่งพื่นัักงานัอ่กด้วยึ

เสำรีภาพัในการสำมาคัมและการรวมติัว 
เพั่�อการเจรจาติ่อรอง
บริิษััทฯ เปิดโอกาสิ่ให้ม่การิสิ่่�อสิ่าริริะหว่างผิู้บริิหาริแลัะ
พื่นัักงานัในัการิเจริจาเก่�ยึวกับสิ่วัสิ่ดิการิแลัะสิิ่ทธุิปริะโยึชนั์
ของพื่นัักงานัผิ่านัคณะกริริมการิสิ่วัสิ่ดิการิแลัะฝ่่ายึทริัพื่ยึากริ
บุคคลัแลัะธุุริการิ โดยึปริะชุมหาร่ิอกับผูิ้บริิหาริอยึ่างสิ่ม�ำเสิ่มอ 
ซื่ึ�งแสิ่ดงถูึงการิสิ่นัับสิ่นัุนัสิ่ิทธุิในัการิทํางานัตามปฏิิญญา
สิ่ากลัวา่ดว้ยึสิ่ทิธุมินัษุัยึชนั (UNGP) เพ่ื่�อพื่ฒันัาสิ่วสัิ่ดกิาริแลัะ
สิ่ิทธุิปริะโยึชนั์ของพื่นัักงานัริ่วมกับผิู้แทนัฝ่่ายึบริิหาริบริิษััทฯ 
สิ่่งผิลัให้พื่นัักงานัได้ริับการิตอบสิ่นัองด้านัสิ่วัสิ่ดิการิแลัะ 
สิ่ิทธุิปริะโยึชนั์ได้อยึ่างเหมาะสิ่มแลัะตริงความต้องการิ 

นัอกจากนั่� บริิษััทฯ จัดให้ม่ช่องทางการิแจ้งเบาะแสิ่หร่ิอ
ข้อริ้องเริ่ยึนัในัด้านัสิิ่ทธุิมนุัษัยึชนั ริวมถูึงปริะเด็นัท่�ผิิด 
ข้อกฎหมายึ แลัะจริริยึาบริริณของบริิษััทฯ ทั�งจากพื่นัักงานั
แลัะผิู้ม่สิ่่วนัได้สิ่่วนัเสิ่่ยึ ซื่ึ�งม่กลัไกในัการิคุ้มคริองพื่นัักงานั
แลัะผูิ้แจ้งเบาะแสิ่ โดยึจัดทําฐานัริะบบข้อมูลัความลัับ 
ท่�สิ่ามาริถูเข้าถูึงข้อมูลัได้เฉพื่าะผิู้ท่�เก่�ยึวข้อง แลัะม่การิตั�ง
คณะกริริมการิสิ่อบสิ่วนั ซื่ึ�งเป็นัผิู้แทนัจากสิ่่วนังานัท่�ไม่ม่ 
สิ่่วนัได้สิ่่วนัเสิ่่ยึในัข้อริ้องเริ่ยึนัดังกลั่าว เพื่่�อพื่ิจาริณาสิ่อบสิ่วนั 
ดําเนิันัการิตามกฎริะเบ่ยึบของบริิษััทฯ แลัะแจ้งผิลักลัับไป
ยึังผูิ้แจ้งข้อมูลั โดยึม่ช่องทางการิริับข้อริ้องเร่ิยึนัแลัะแจ้ง
เบาะแสิ่ ดังน่ั�
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ในัปี 2565 บริิษััทฯ แลัะบริิษััทยึ่อยึไม่ม่ข้อพื่ิพื่าทฟั้องริ้องหริ่อ
ริ้องเริ่ยึนัริะหว่างบริิษััทฯ กับพื่นัักงานั ริวมถึูงไม่ม่อุบัติเหตุ 
ถูึงขั�นัหยึุดงานั ริวมถึูงสิ่ถิูติการิเกิดอุบัติเหตุแลัะอัตริา 
การิเจ็บป่วยึจากการิทํางานั 

การพััฒนาบุคัลากร
บริิษััทฯ ให้ความสํิ่าคัญในัการิพัื่ฒนัาบุคลัากริในัแง่ทักษัะ
วิชาช่พื่ โดยึมุ่งเนั้นัแลัะให้ความสํิ่าคัญในัการิพัื่ฒนัาทักษัะ
ความเป็นัม่ออาช่พื่ในัสิ่าขาเฉพื่าะด้านั (Functional and 
Technical Competency) ผิ่านัศูนัยึ์การิเร่ิยึนัรูิ้ (Learning 
Center) ในัสิ่ายึงานัผิลิัตนั�ำปริะปาคริอบคลุัมพ่ื่�นัท่�ธุุริกิจ 
เพ่ื่�อริองริับการิพัื่ฒนัาทักษัะบุคลัากริเชิงลัึกในัธุุริกิจท่�สิ่ําคัญ
ของบริิษััทฯ อยึ่างต่อเน่ั�อง ริวมถึูงการิพัื่ฒนัาความเป็นัผูิ้นํัา
ให้กับผิู้บริิหาริแลัะพื่นัักงานัในัแต่ลัะพ่ื่�นัท่�ธุุริกิจให้ม่ความริู ้
ความสิ่ามาริถูในัการิบริิหาริจัดการิในัสิ่ายึงานัท่�ริับผิิดชอบ
มากยิึ�งขึ�นั

การิสิ่่งเสิ่ริิมแลัะพัื่ฒนัาศักยึภาพื่ผูิ้บริิหาริแลัะพื่นัักงานั
ให้สิ่ามาริถูปฏิิบัติงานัอยึ่างม่ปริะสิิ่ทธิุภาพื่ โดยึสิ่ามาริถู 
ตอบสิ่นัองต่อกลัยึุทธุ์แลัะเป้าหมายึของบริิษััทฯ อยึ่างม่
ปริะสิิ่ทธิุผิลัสูิ่งสุิ่ด จึงได้ม่การิจัดทํากริอบการิพัื่ฒนัาบุคลัากริ
ตามแต่ลัะสิ่ายึงานัอยึ่างเหมาะสิ่ม ซื่ึ�งได้แสิ่ดงข้อมูลัไว้ตาม
แผินัผัิงดังน่ั�

ในัปี 2565 บริิษััทฯ ได้จัดให้ม่การิฝ่ึกอบริมหลัักสิู่ตริท่�ช่วยึ
พื่ัฒนัาสิ่่งเสิ่ริิมสิ่มริริถูนัะของบุคคลั ดังน่ั� 

1. หลัักสิู่ตริ การิคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
2. หลัักสิู่ตริ Basic of Mechanical Seal
3. หลัักสิู่ตริ ปริะตูนั�ำในังานัริะบบผิลิัตแลัะจำหนั่ายึ 

นั�ำปริะปา
4. หลัักสิู่ตริ การิใช้ Powerpoint ในัเชิงธุุริกิจ
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ระดัีบองคั์กร ระดีับบุคัคัล ระดีับพั่�นฐาน

1. วัฒนธรรมองค์กุร	 
(Corporate	Culture	Program)	

2. กุารบัริหารจัดกุาร	 
(Management Program) 

3. ภาวะผู้่้นำา	 
(Leadership/Supervisor	Program)

1. กุารอบัรมตามหน้าท่�งานรับัผู้ิดชอบั	
(Functional	Training)	

2. กุารฝ้ึกุอบัรมในเรื�องท่�ม่ความสัมพิันธ์
กุับัหน้าท่�งานท่�รับัผู้ิดชอบั	 
(Related	Training)	

3. กุารฝ้ึกุอบัรมท่�ช่วยส่งเสริมศักุยภาพิ	
(Enable	Training)	

1. แนวคิดเรื�องคุณิภาพิแลิะมาตรฐาน	
(Quality	Concept	and	Standard)	

2. ความปลิอดภัยแลิะสุขิอนามัย	
	 (Safety	and	Health)	
3. สิ�งแวดลิ้อม	
	 (Environment)
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หลักสูำติร จํานวนผู้เข้าอบรม 
(คัน)

สำัดีสำ่วนพันักงานท่ี่�เข้าฝึึกอบรม 
เมื�อเท่ี่ยบกับจํานวนพันักงาน

ทัี่�งหมดี (ร้อยละ) 

กุารคิดเชิงออกุแบับั	(Design	Thinking) 40 ร้อยลิะ	12

Basic	of	Mechanical	Seal 28 ร้อยลิะ	9

ประต่นำ�าในงานระบับัผู้ลิิตแลิะจำาหน่ายนำ�าประปา 25 ร้อยลิะ	8

กุารใช้	Powerpoint	ในเชิงธุรกุิจ 30 ร้อยลิะ	9

การฝึึกอบรม  
ในัปี 2565 บริิษััทฯ ได้ม่การิฝ่ึกอบริมพื่นัักงานั จํานัวนัทั�งสิิ่�นั 6,117 ชั�วโมง โดยึม่สิ่ัดสิ่่วนัชั�วโมงการิฝ่ึกอบริมเพิื่�มขึ�นั 
จากปี 2564 ริ้อยึลัะ 87
 
 1. จํานวนชัี�วโมงการฝึึกอบรมจําแนกติามเพัศ 

(หน่วย	:	ชั�วโมง)

เพัศ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ชาย 3,712 3,768 2,636 2,544 4,788

หญิง 1,007 730 541 729 1,329

รวม 4,719 4,498 3,177 3,273 6,117

 2. จํานวนชัี�วโมงการฝึึกอบรมจําแนกติามเพัศและติําแหน่ง
(หน่วย	:	ชั�วโมง)

ติําแหน่ง เพัศ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ระดับัผู่้้บัริหาร ชาย 925 495 309 157 331.50

หญิง 432 252 193 221 370.50

รวม 1,357 747 502 378 702

ระดับัพินักุงาน ชาย 2,378 2,456 1,985 2,387 4,456.50

หญิง 984 1,295 690 508 958.50

รวม 3,362 3,751 2,675 2,895 5,415
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 3. จํานวนชีั�วโมงการฝึึกอบรมจําแนกติามเพัศและหลักสำูติร
(หน่วย	:	ชั�วโมง)

หลักสูำติร เพัศ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

หลักสำูติรจําเป็นติ่อวิชีาช่ีพั ชาย 1,645 1,590 1,084.50 456 1,667

หญิง 808 433 270.50 381 801

รวม 2,453 2,023 1,355 837 2,468

หลักสำูติรเสำริมวิชีาช่ีพั (ไม่บังคัับ) ชาย 410 386.50 102 75 157

หญิง 52 26.50 33 39 135

รวม 462 413 135 114 292

หลักสำูติรคัวามปลอดีภัย ชาย 1,657 1,791.50 1,449.50 2,013 2,964

หญิง 147 270.50 237.50 309 393

รวม 1,804 2,062 1,687 2,322 3,357

 4. จํานวนชีั�วโมงการฝึึกอบรมเฉล่�ย 
(หน่วย	:	ชั�วโมง/คน)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

15 14 10 10 19

ผลการดีําเนินงาน ปี 2565

เป้าหมาย ดีัชีน่ชี่�วัดี ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ผลลัพัธุ์

อัตรากุารจ้างงานสำาเร็จตามแผู้น ไม่น้อยกุว่า
ร้อยลิะ	80

ร้อยลิะ	80 ร้อยลิะ	92 ร้อยลิะ	83 ร้อยลิะ	84 สำาเร็จตาม 
เป้าหมาย

อัตรากุารลิาออกุขิองพินักุงาน ไม่เกุิน
ร้อยลิะ	4

ร้อยลิะ	0.37 ร้อยลิะ	0.18 ร้อยลิะ	0.22 ร้อยลิะ	0.44 สำาเร็จตาม 
เป้าหมาย

ผู้ลิกุารประเมินผู้ลิความพิ่งพิอใจ
ขิองพินักุงานท่�ม่ต่อกุารทำางาน

ไม่น้อยกุว่า
ร้อยลิะ	80

ร้อยลิะ	75 ร้อยลิะ	78 ร้อยลิะ	72 ร้อยลิะ	92 สำาเร็จตาม 
เป้าหมาย

จัดฝ้ึกุอบัรมตามแผู้นอบัรมด้าน
ความปลิอดภัยขิองบัริษ์ัทฯ	

ร้อยลิะ	100 ร้อยลิะ	100 ร้อยลิะ	100 ร้อยลิะ	100 ร้อยลิะ	100 สำาเร็จตาม 
เป้าหมาย
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อาช่วอนื่ามัยและความปลอดภัย
อาช่วอนัามัยึแลัะความปลัอดภัยึ ถู่อเป็นัสิิ่�งสํิ่าคัญท่�สุิ่ด
ต่อการิดําเนิันัธุุริกิจของบริิษััทฯ โดยึการิปฏิิบัติงานัริ่วมกับ 
ผิู้ม่สิ่่วนัได้สิ่่วนัเสิ่่ยึด้วยึความริับผิิดชอบด้านัความปลัอดภัยึ
แลัะสิุ่ขอนัามัยึท่�ด่ บริิษััทฯ จึงกําหนัดนัโยึบายึคุณภาพื่ 
สิ่ิ�งแวดลั้อม อาช่วอนัามัยึ แลัะความปลัอดภัยึ พื่ริ้อม 
เผิยึแพื่ริ่ไว้บนัเว็บไซื่ต์ตามเว็บลัิงก์ https://www.ttwplc.
com/storage/about/policy/policy-environment.pdf  
โดยึกําหนัดให้พื่นัักงานัแลัะผิู้เก่�ยึวข้องม่หนั้าท่�รัิบผิิดชอบ
ทั�งต่อตัวเองแลัะผิู้ริ่วมงานัตามกฎหมายึแลัะมาตริฐานัท่�
กําหนัด 

เป้าหมายการดีําเนินงาน ปี 2565
1. จํานัวนัคริั�งของการิบาดเจ็บแลัะเจ็บป่วยึจากการิ  

ทํางานั (Injury & Illness Free Operation) เป็นั 0
2. ฝ่ึกซื่้อมทบทวนัตามแผินัฉุกเฉินัอยึ่างนั้อยึ ปีลัะ 1 คริั�ง

กลยุที่ธุ์ดี้านอาชี่วอนามัยและคัวามปลอดีภัย

การดีําเนินงานดี้านอาชี่วอนามัยและ 
คัวามปลอดีภัย
บริิษััทฯ แต่งตั�งคณะกริริมการิความปลัอดภัยึอาช่วอนัามัยึ
แลัะสิ่ภาพื่แวดลั้อมในัการิทํางานั เพ่ื่�อทําหนั้าท่�พื่ิจาริณา
นัโยึบายึ แผินัการิดําเนิันังานั แลัะแผินัการิฝ่ึกอบริมด้านั
ความปลัอดภัยึในัการิทํางานั เพ่ื่�อป้องกันัแลัะลัดการิเกิด
อุบัติเหตุ การิปริะสิ่บอันัตริายึ การิเจ็บป่วยึ หริ่อการิเกิด
เหตุเด่อดริ้อนัริําคาญอันัเนั่�องจากการิทํางานั หริ่อความ 
ไม่ปลัอดภัยึในัการิทํางานั ริายึงานัแลัะเสิ่นัอแนัะมาตริการิ
หริ่อแนัวทางปริับปริุงแก้ไขให้ถููกต้องตามกฎหมายึท่�เก่�ยึวกับ
ความปลัอดภัยึในัการิทํางานัแลัะมาตริฐานัความปลัอดภัยึ
ในัการิทํางานัต่อผิู้บริิหาริ เพ่ื่�อความปลัอดภัยึในัการิ 
ทํางานัของพื่นัักงานั ผูิ้ริับเหมา แลัะบุคคลัภายึนัอกท่�เข้ามา 
ปฏิิบัติงานัหริ่อเข้ามาใช้บริิการิในับริิษััทฯ ริวมทั�งการิทํา 
หนั้าท่�สิ่ําริวจการิปฏิิบัติงานัด้านัความปลัอดภัยึในัการิ
ทํางานั ตริวจสิ่อบสิ่ถิูติการิปริะสิ่บอันัตริายึ วางริะบบการิ
ริายึงานัสิ่ภาพื่การิทํางานัท่�ไม่ปลัอดภัยึให้เป็นัหนั้าท่�ของ
พื่นัักงานัทุกคนัทุกริะดับต้องปฏิิบัติ

บริิษััทฯ ใช้หลัักการิด้านัความปลัอดภัยึเป็นัเกณฑ์์ให้ 
ผูิ้ เก่�ยึวข้องถู่อปฏิิบัติอยึ่างเคริ่งครัิด นัอกเหน่ัอจากการิ
ปฏิิบัติตามกฎหมายึท่�กําหนัด บริิษััทฯ ยึังได้กําหนัดกริอบ
การิดําเนัินังานัด้านัความปลัอดภัยึ อาช่วอนัามัยึ แลัะสิ่ภาพื่
แวดลั้อมในัการิทํางานัเป็นับทบัญญัติท่�เป็นัลัายึลัักษัณ์
อักษัริ ตลัอดจนันํัามาตริฐานัสิ่ากลัมาปฏิิบัติใช้ในัด้านั 
จริริยึาบริริณของบริิษััทฯ ซื่ึ�งได้กําหนัดเป็นับริริทัดฐานัการิ 
ดําเนัินังานั ซื่ึ�งได้กําหนัดแนัวทางสิู่่ความเป็นัเลัิศในัการิ 
ดําเนิันังานัคริอบคลุัมหลัักปฏิิบัติด้านัความปลัอดภัยึฯ  
ม่สิ่าริะสํิ่าคัญสิ่ริุปไว้ดังน่ั�

 1

3

2

สร้างมาตรฐานด้านอาช่วอนามัย 
แลิะความปลิอดภัยแกุ่พินักุงาน 
ทุกุระดับั

ปฏิิบััติตามกุฎหมาย 
แลิะขิ้อบัังคับัต่างๆ	ท่�เกุ่�ยวขิ้องกุับั
พินักุงานอย่างเคร่งครัด

เพิิ�มศักุยภาพิ 
แลิะความตระหนักุเรื�อง 

ความปลิอดภัยในกุารทำางาน
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1.	ความปลิอดภัย	อาช่วอนามัย	 
แลิะสภาพิแวดลิ้อมในกุารทำางาน
1.1 จัดทําข้อกําหนัดแลัะมาตริฐานัการิทํางานัท่�ม่มาตริการิ

ไม่นั้อยึกว่ากฎหมายึกําหนัดแลัะมาตริฐานัสิ่ากลั 
ซื่ึ�งพื่นัักงานัจะต้องศึกษัาแลัะปฏิิบัติตามกฎหมายึ 
นัโยึบายึ ข้อกําหนัดมาตริฐานัท่�เก่�ยึวข้องอยึ่างเคริ่งคริัด

1.2 บริิหาริจัดการิความปลัอดภัยึเก่� ยึวกับการิตริวจ
สิ่อบกฎหมายึใหม่แลัะทบทวนัสิ่ถูานัะกฎหมายึเดิม  
เพ่ื่�อปฏิิบัติงานัให้สิ่อดคลั้องกับกฎหมายึท่�เก่�ยึวข้อง
ต่างๆ ทบทวนัมาตริการิควบคุมดูแลังานัด้านัความ
ปลัอดภัยึ (ริะเบ่ยึบ ข้อบังคับ คู่ม่อ) ทบทวนัแผินัฉุกเฉินั
ให้ม่ปริะสิิ่ทธุิภาพื่สิ่อดคลั้องกับการิปฏิิบัติงานัจริิง 
ทบทวนัแลัะจดัทาํแผินังานัความปลัอดภยัึปริะจาํป ีแลัะ
จัดทําริายึงานัด้านัความปลัอดภัยึสิ่่งหนั่วยึงานัริาชการิ

1.3 ตริวจสิ่อบดา้นัความปลัอดภัยึแลัะสิ่ภาพื่แวดลัอ้มในัการิ
ทํางานั อาทิเช่นั ตริวจสิ่อบเคร่ิ�องจักริ เคร่ิ�องม่อแลัะริะบบ
ไฟัฟั้า ตริวจรัิบริองความปลัอดภัยึของปั�นัจั�นั (ตริวจ
สิ่อบเครินัโดยึหนั่วยึงานัภายึนัอก) ตริวจสิ่อบสิ่ภาพื่
ความปลัอดภัยึของริถูยึนัต์ เคริ่�องจักริชนัิดเคลั่�อนัท่� 
ริถูยึก ริถูบริริทุกดินั ขออนัุญาตทํางานัตามลัักษัณะงานั 
ท่� กํ า ห นั ด ไ ว้  ก า ริ ต ริ ว จ สิ่ อ บ พ่ื่� นั ท่� ป ฏิิ บั ติ ง า นั  
ป้ายึ เคร่ิ�องหมายึ สิ่ัญลัักษัณ์ด้านัความปลัอดภัยึ
ต่างๆ ตริวจสิ่อบการิซื่่อมบําริุง ริะบบป้องกันัการิริะงับ 
อัคค่ภัยึ ตริวจสิ่อบการิจัดเก็บการิริับวัตถูุไวไฟัแลัะ
สิ่าริเคม่  ตริวจวัดสิ่ภาพื่แวดลั้อมในัการิทํางานั  
ตริวจวัดความเข้มของแสิ่งสิ่ว่างทั� งกลัางวันัแลัะ 
กลัางค่นั ตริวจวัดความดังของเสิ่่ยึงแลัะความริ้อนัในั
พ่ื่�นัท่�ทํางานั ตริวจวัดปริิมาณฝุ่่นัแลัะสิ่าริเคม่ในัอากาศ

1.4 จัดหาวัสิ่ดุอุปกริณ์ด้านัความปลัอดภัยึ เช่นั อุปกริณ์
เตอ่นัอันัตริายึ ปา้ยึ เคร่ิ�องหมายึ การิทาสิ่แ่ลัะสิ่ญัลักัษัณ์
เต่อนัอันัตริายึต่างๆ การิจัดหาอุปกริณ์ป้องกันัอันัตริายึ
สิ่่วนับุคคลั หมวกเซื่ฟัต่� ริองเท้าเซื่ฟัต่� อุปกริณ์ป้องกันั
อันัตริายึสิ่่วนับุคคลัอ่�นัๆ ตามลัักษัณะงานัท่�ขออนุัญาต
ทํางานัไว้ การิจัดหาอุปกริณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินั อุปกริณ์ 
ริะงับเหตุฉุกเฉินั แลัะการิสิ่อบเท่ยึบอุปกริณ์เคร่ิ�อง 
วัดก๊าซื่ต่างๆ ในัการิทํางานั

1.5 ควบคุมแลัะป้องกันัความสิู่ญเสิ่่ยึในัรูิปแบบต่างๆ  
ท่�เกิดจากอุบัติเหตุ อัคค่ภัยึ การิเจ็บป่วยึจากการิทํางานั 
ทริัพื่ยึ์สิ่ินัสิู่ญหายึหริ่อเสิ่่ยึหายึ การิลัะเมิดริะบบริักษัา

ความปลัอดภัยึ การิทํางานัไม่ถููกวิธุ่ แลัะความผิิดพื่ลัาด
ต่างๆ การิจัดสิ่ภาพื่แวดลั้อม การิทํางานัให้ปลัอดภัยึ  
ม่อุปกริณ์ความปลัอดภัยึท่� เหมาะสิ่มแลัะเพ่ื่ยึงพื่อ  
ริวมถูงึใหผ้ิูบ้ริหิาริแลัะพื่นักังานัมห่นัา้ท่�ริายึงานัอบุตัเิหตุ
แลัะอุบัติการิณ์ต่างๆ ตามขั�นัตอนัท่�กําหนัดไว้

1.6 ปริะชาสิ่ัมพัื่นัธุ์แลัะสิ่่�อสิ่าริสิ่ริ้างความริู้ความเข้าใจแลัะ
เผิยึแพื่ริ่ข้อมูลัเก่�ยึวกับนัโยึบายึ กฎริะเบ่ยึบ ขั�นัตอนั  
วิ ธุ่ปฏิิบัติ แลัะข้อควริริะวังด้านัความปลัอดภัยึแก่
พื่นัักงานั ผูิ้ริับจ้าง แลัะผูิ้ม่สิ่่วนัได้สิ่่วนัเส่ิ่ยึท่�เก่�ยึวข้อง 
เพ่ื่�อนัําไปปฏิิบัติได้อยึ่างถููกต้องไม่ก่อให้เกิดอันัตริายึ
ต่อสุิ่ขภาพื่ ทริัพื่ยึ์สิิ่นั แลัะสิ่ิ�งแวดลั้อม

1.7 การิปฏิิบัติงานัใดท่�ไม่ปลัอดภัยึหริ่อไม่ปฏิิบัติตาม 
ข้อกําหนัดแลัะมาตริฐานัความปลัอดภัยึ ให้หยุึดการิ
ปฏิิบัติงานันัั�นัชั�วคริาว แลัะแจ้งผูิ้ท่�เก่�ยึวข้อง ผิู้บังคับ
บัญชา แลัะหนั่วยึงานัท่�ริับผิิดชอบทําการิแก้ไขต่อไป

2.	กุารขิออนุญาตทำางานท่�ม่ความเส่�ยง 
แลิะกุารทำางานขิองผู้่้รับัเหมา
การิขออนุัญาตทํางานัในัเร่ิ�องของความปลัอดภัยึนัั�นั 
เป็นัเร่ิ�องของการิขออนุัญาตทํางานัท่�ม่ความเส่ิ่�ยึงสูิ่ง  
ซื่ึ�งจําเป็นัต้องม่การิตริวจสิ่อบความพื่ริ้อมของผิู้ปฏิิบัติงานั  
ความพื่ริ้อมของอุปกริณ์ เคร่ิ�องม่อ เคร่ิ�องจักริ ริวมถูึงความ
พื่ริ้อมของสิ่ภาพื่แวดลั้อมต่างๆ เพ่ื่�อให้แนั่ใจว่า ม่ความ
พื่ริ้อมแลัะม่ความปลัอดภัยึเพ่ื่ยึงพื่อเสิ่่ยึก่อนัจึงจะได้ริับ
อนัุญาตให้เริิ�มทํางานันัั�นัๆ ได้ โดยึกําหนัดปริะเภทของ 
ใบขออนุัญาตไว้ดังนั่�
2.1 ใบขออนัุญาตทํางานัทั�วไป (General Entry Permit) 

สิ่าํหริบัการิเขา้ปฏิบิตังิานัทั�วไป เชน่ั การิทาํความสิ่ะอาด 
การิทาส่ิ่ แลัะหริ่องานัอ่�นัๆ ท่�ไม่เก่�ยึวข้องกับริะบบ หริ่อ
การิปิดริะบบทุกริะบบภายึในัโริงผิลิัตนั�ำปริะปาแลัะ 
การิทํางานัของผิู้รัิบเหมา

2.2 ใบขออนัุญาตทํางานัท่�ก่อให้เกิดปริะกายึไฟั (Hot Work 
Permit) สิ่ําหริับการิทํางานัท่�ทําให้เกิดปริะกายึไฟั เช่นั 
งานัเช่�อมไฟัฟั้า งานัเช่�อมแก๊สิ่ แลัะหริ่องานัอ่�นัๆ ท่�ม่
ปริะกายึไฟัหริ่อเกิดความริ้อนัภายึในัโริงผิลิัตนั�ำปริะปา

 
2.3 ใบขออนัุญาตทํางานัตัดริะบบไฟัฟั้า (Shut Down 

Electrical System Permit) สิ่ําหริับการิทํางานัท่�ต้องตัด
ริะบบไฟัฟั้าทั�งท่�เป็นัริะบบไฟัฟั้าแริงสูิ่งแลัะริะบบไฟัฟั้า
แริงต�ำภายึในัโริงผิลัิตนั�ำปริะปา
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2.4 ใบขออนุัญาตทํางานัการิขุดเจาะ (Excavation Permit) 
สิ่ําหริับการิทํางานัท่�ต้องการิขุดเจาะ โดยึใช้อุปกริณ์การิ
ขุดเจาะ เช่นั จอบ เสิ่่ยึม แลัะเคร่ิ�องจักริหนััก เช่นั ริถูขุด 
หริ่อเคริ่�องเจาะภายึในัโริงผิลัิตนั�ำปริะปา

 
2.5 ใบขออนุัญาตทํางานัตัดแยึกริะบบ (Mechanical 

Isolation Permit) สํิ่าหริับการิทํางานัท่�ต้องตัดริะบบท่อ
ท่�ม่แริงดันั ริวมถูึงการิทดสิ่อบ การิเดินัริะบบ แลัะแริงดันั
ต่างๆ ภายึในัโริงผิลัิตนั�ำปริะปาทั�งท่�เป็นัริะบบนั�ำ ลัม 
แลัะสิ่าริเคม่

 
2.6 ใบขออนุัญาตเข้าทํางานัในัท่�อับอากาศ (Confined 

Space Entry Permit) สิ่ําหรัิบการิทํางานัท่�ต้องเข้าไป
ในัสิ่ถูานัท่�อับอากาศ (ตามกฎกริะทริวง กําหนัด 
มาตริฐานัในัการิบริิหาริแลัะการิจัดการิด้านัความ
ปลัอดภัยึ อาช่วอนัามัยึ แลัะสิ่ภาพื่แวดลั้อมในัการิ 
ทํางานัในัท่�อับอากาศ พื่.ศ. 2547) ภายึในัโริงผิลิัต 
นั�ำปริะปา

3.	กุารประเมินความเส่�ยงแลิะกุารส่บัสวนเหตุกุารณิ์
บริิษััทฯ ม่ความตริะหนัักต่อความเส่ิ่�ยึงท่� เ กิดจากการิ 
ปฏิิบัติงานัว่าสิ่ามาริถูเกิดขึ�นัได้ตลัอดเวลัา หากไม่ม่ริะบบ 
บริิหาริจัดการิแลัะการิปริะเมินัความเสิ่่�ยึงอยึ่างสิ่ม�ำเสิ่มอ 
บริิษััทฯ ได้ปริะเมินัความเส่ิ่�ยึงด้านัอาช่วอนัามัยึแลัะความ
ปลัอดภัยึไว้ 2 ปริะเภท ได้แก่ ความเสิ่่�ยึงจากสิ่าริเคม ่
ริั�วไหลั เชน่ั คลัอริน่ั แลัะความเส่ิ่�ยึงจากอุบตัเิหตุในัการิทํางานั  
ซื่ึ�งได้กําหนัดแนัวทางการิบริิหาริจัดการิความเสิ่่�ยึงดังกลั่าว
ไว้ดังนั่�

4.	กุารบัริกุารด้านอาช่วอนามัยแลิะ 
ความปลิอดภัย
คุณภาพื่ช่วิตแลัะความปลัอดภัยึของพื่นัักงานัเป็นัสิ่ิ�งท่�
บริิษััทฯ ให้ความสิ่ำคัญเป็นัอยึ่างยิึ�ง จึงได้จัดให้ม่การิบริิการิ
ด้านัอาช่วอนัามัยึแลัะความปลัอดภัยึ อาทิเช่นั การิตริวจ 
สิุ่ขภาพื่ปริะจําปี  การิปริะกันัสิุ่ขภาพื่ การิปริะกันัช่ วิต 
การิปริะกันัภัยึโริค COVID-19 การิจัดให้ม่ อุปกริณ์
ปฐมพื่ยึาบาลัเบ่�องต้นั การิติดป้ายึเต่อนัอันัตริายึ ริวมถูึง 
กําหนัดวิธุ่การิปฏิิบัติงานัแลัะกํากับดูแลัอยึ่างเคริ่งคริัด  
เพ่ื่�อให้พื่นัักงานัม่ความปลัอดภัยึทั�งด้านัช่วิตแลัะทริัพื่ยึ์สิ่ินั 
ริวมถูึงการิม่สิุ่ขภาพื่กายึสิุ่ขภาพื่ใจท่�ด่ในัการิปฏิิบัติงานัอย่ึาง
ม่ความสุิ่ข สิ่่งผิลัให้พื่นัักงานัม่ขวัญกําลัังใจในัการิปฏิิบัติงานั
ด้วยึความริักแลัะความผิูกพื่ันัต่อองค์กริ

5.	กุารม่ส่วนร่วมขิองพินักุงานด้านอาช่วอนามัย
แลิะความปลิอดภัย
การิม่สิ่่วนัริ่วมของพื่นัักงานัถู่อเป็นัยึุทธุศาสิ่ตริ์สํิ่าคัญ 
ในัการิสิ่ริ้างความมั�นัใจแลัะความนั่าเช่�อถู่อต่อองค์กริ  
โดยึสิ่่งผิลัให้การิทำงานับริริลัุเป้าหมายึท่�กำหนัดไว้ ค่อ 
การิบาดเจ็บแลัะการิเจ็บป่วยึจากการิทํางานั “เป็นัศูนัยึ์” 
(Injury & Illness Free Operation) โดยึสิ่ร้ิางริะบบท่�เอ่�อ
ต่อการิเข้ามาม่สิ่่วนัริ่วมในักิจกริริมด้านัความปลัอดภัยึของ
พื่นัักงานัทุกคนัทุกริะดับอยึ่างต่อเนั่�อง โดยึกำหนัดกิจกริริม
การิม่สิ่่วนัริ่วมของพื่นัักงานัด้านัอาช่วอนัามัยึแลัะความ
ปลัอดภัยึไว้ดังนั่�

5.1 กิจกริริมค้นัหาสิ่ภาพื่แวดลั้อม สิ่ภาพื่การิณ์ แลัะ
พื่ฤติกริริมท่�ไม่ปลัอดภัยึของพื่นัักงานั

 โดยึการิตริวจวดัสิ่ภาพื่แวดลัอ้มในัการิทาํงานัดา้นักายึภาพื่ 
ได้แก่ แสิ่งสิ่ว่าง ความริ้อนั แลัะเสิ่่ยึง ริวมถึูงอันัตริายึจาก
สิ่าริเคม่ ได้แก่ ไอริะเหยึของสิ่าริเคม่ในัพ่ื่�นัท่�ทํางานัแลัะ
อันัตริายึด้านัสิ่ิ�งแวดลั้อม ได้แก่ ไอเสิ่่ยึจากเคริ่�องกําเนัิด
ไฟัฟั้าแลัะนั�ำทิ�งจากห้องนั�ำ เป็นัต้นั ซื่ึ�งค่าท่�ตริวจวัดได้ 
จะต้องไม่เกินัมาตริฐานัของกริะทริวงอุตสิ่าหกริริม

5.2 กิจกริริมเจ้าหนั้าท่�ความปลัอดภัยึ (Safety Man)
 มอบหมายึให้พื่นัักงานัริะดับปฏิิบัติการิทุกคนัทําหนั้าท่�

เป็นั “Safety Man” ซื่ึ�งจะปฏิิบัติหนั้าท่�เป็นัเจ้าหนั้าท่�
ความปลัอดภัยึ 1 คนั ต่อ 1 สิ่ัปดาห์ โดยึม่วัตถุูปริะสิ่งค์
เพ่ื่�อให้พื่นัักงานัม่ความตริะหนัักแลัะม่สิ่่วนัริ่วมในั 
การิดูแลัด้านัความปลัอดภัยึ โดยึการิทําหนั้าท่�ค้นัหา
แลัะช่�บ่งสิ่ภาพื่การิณ์แลัะพื่ฤติกริริมการิทํางานัท่�ไม่ม่
ความปลัอดภัยึ ปริะเมินัความเส่ิ่�ยึง คิดวิธุ่ป้องกันัแลัะ
ควบคุมอันัตริายึเสิ่นัอต่อคณะกริริมการิความปลัอดภัยึ

 
คัวามเสำ่�ยง 
ดี้านอาช่ีวอนามัย 
และคัวามปลอดีภัย

• สารเคม่รั�วไหลิ	(คลิอรีน)
• อุบััติเหตุในกุารทำางาน

วิธุ่การจัดีการคัวามเส่ำ�ยง
• ติดตั�งระบับั	Chlorine	Scrubber	
• ปฏิิบััติตามค่่ม่อขิั�นตอนแผู้นกุารปฏิิบััติงาน	
• ปฏิิบััติงานตามกุฎระเบั่ยบัหรือขิ้อบัังคับัด้านอาช่วอนามัย
แลิะความปลิอดภัยอย่างเคร่งครัด	

• ฝ้ึกุอบัรมวิธ่กุารทำางาน	
• ฝ้ึกุซึ้อมระงับัเหตุฉุกุเฉินจากุอุบััติเหตุจากุกุารทำางานตาม
แผู้นกุารปฏิิบััติงาน	

• ประเมินความเส่�ยงอย่างสมำ�าเสมอ
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อาช่วอนัามัยึแลัะสิ่ภาพื่แวดลั้อมในัการิทํางานัแลัะ
ผิู้บริิหาริริะดับสิู่ง เพ่ื่�อนัํามติท่�ปริะชุมมากําหนัดเป็นั
แนัวทางในัการิปฏิิบัติงานัด้านัความปลัอดภัยึต่อไป 
กิจกริริมดังกลั่าวมุ่งเนั้นัภาวะผิู้นํัาด้านัความปลัอดภัยึ
ของผิู้บริิหาริ (Safety Role Model) เพ่ื่�อส่ิ่�อสิ่ารินัโยึบายึ
หริ่อกิจกริริมด้านัความปลัอดภัยึท่�สิ่ําคัญ การิริับฟััง
ปริะเด็นัหร่ิอข้อเสิ่นัอแนัะด้านัความปลัอดภัยึ แลัะการิม่
สิ่ว่นัริว่มของผิูป้ฏิิบตังิานัในักจิกริริมดา้นัความปลัอดภยัึ

 5.3 กิจกริริมสิ่ันัทนัาการิ
 สิ่่งเสิ่ริิมวัฒนัธุริริมองค์กริ ทัศนัคติ ความเช่�อ แลัะ 

ค่ า นัิ ยึ ม ก า ริ ทํ า ง า นั ท่� ถูู ก ต้ อ ง ชั ด เ จ นั ป ริ า ศ จ า ก
ความเคริ่ยึดจากการิทํางานั อาทิเช่นั การิสิ่่งเสิ่ริิมการิ
ออกกาํลังักายึ แลัะปริบัปริงุสิ่ถูานัท่�ทาํงานัใหเ้อ่�อตอ่การิ
ออกกําลัังกายึของพื่นัักงานั ริวมถูึงปริับปริุงห้องพื่ักผิ่อนั
เพ่ื่�อให้พื่นัักงานัใช้ผิ่อนัคลัายึริะหว่างการิปฏิิบัติงานั 

โดยึม่วัตถูุปริะสิ่งค์เพ่ื่�อให้พื่นัักงานัทุกคนัทํางานัริ่วมกันัอยึ่าง
ม่ความสุิ่ขแลัะเกิดความริักความผิูกพื่ันัต่อองค์กริ

6.	กุารฝ้ึกุอบัรมด้านอาช่วอนามัยแลิะความ
ปลิอดภัย
บริิษััทฯ ตริะหนัักถึูงความสํิ่าคัญของความริู้ความเข้าใจ
ด้านัอาช่วอนัามัยึแลัะความปลัอดภัยึของพื่นัักงานัแลัะ 
ผิู้เก่�ยึวข้อง จึงได้จัดให้ม่การิฝ่ึกอบริมด้านัความปลัอดภัยึ
อยึ่างสิ่ม�ำเสิ่มอ อาทิเช่นั การิปฐมนิัเทศด้านัความปลัอดภัยึ
ให้กับพื่นัักงานัใหม่หริ่อพื่นัักงานัท่�ต้องเปล่ั�ยึนัสิ่ถูานัท่�ทํางานั
แลัะหนั้าท่�การิทํางานัใหม่ ริวมถึูงการิฝ่ึกอบริมแลัะฝ่ึกซื่้อม
การิป้องกันัแลัะริะงับเหตุฉุกเฉินัต่างๆ 

นัอกจากน่ั�  บริิษััทฯ ได้จัด ทําแผินัการิฝ่ึกอบริมด้านั 
อ า ช่ ว อ นั า มั ยึ แ ลั ะ ค ว า ม ป ลั อ ด ภั ยึ เ ป็ นั ป ริ ะ จํ า ทุ ก ปี  
ในัปี 2565 กำหนัดหลัักสูิ่ตริการิฝ่ึกอบริมภายึในัไว้ดังนั่� 

หลักสูำติร ผู้เข้าอบรม (คัน) สำัดีสำ่วนเมื�อเท่ี่ยบกับจํานวน
พันักงาน (ร้อยละ)

1.	กุารอบัรมแลิะฝ้ึกุซึ้อมระงับัเหตุคลิอรีนรั�วด้วยอุปกุรณิ	์
KIT-B	กุารบัำารุงรักุษ์าระบับัคลิอรีน	แลิะกุารใช้อุปกุรณิ ์
เครื�องช่วยหายใจ	SCBA

28 ร้อยลิะ	8.67

2.	กุารปฏิิบััติหน้าท่�ผู้่้บัังคับัปั�นจั�นผู้่้ ให้สัญญาณิแกุ่ผู้่้บัังคับั	
ปั�นจั�น	ผู้่้ยึดเกุาะวัสดุหรือผู้่้ควบัคุมกุารใช้ปั�นจั�น

25 ร้อยลิะ	7.74

3.	ความปลิอดภัยในกุารทำางานเกุ่�ยวกุับัไฟฟ้าแลิะ 
กุารช่วยเหลิ่อผู้่้ประสบัอันตรายจากุไฟฟ้า

25 ร้อยลิะ	7.73

4.	ความปลิอดภัยในกุารทำางานบันท่�ส่ง 25 ร้อยลิะ	7.73

5.	กุารอนุรักุษ์์พิลิังงาน:	ผู้่้ตรวจประเมินกุารจัดกุารพิลิังงาน
ภายในองค์กุร

30 ร้อยลิะ	9.29

6.	กุารอบัรมดับัเพิลิิงขิั�นต้นแลิะฝ้ึกุซึ้อมดับัเพิลิิงแลิะฝ้ึกุซึ้อม
อพิยพิหน่ไฟ

177 ร้อยลิะ	54.80

โดยึม่หลัักสิู่ตริฝ่ึกอบริมริวมทั�งภายึในัแลัะภายึนัอก จํานัวนั 17 หลัักสิู่ตริ แลัะชั�วโมงการิฝ่ึกอบริมด้านัอาช่วอนัามัยึแลัะความ
ปลัอดภัยึปี 2565 จํานัวนั 3,357 ชั�วโมง เม่�อเปร่ิยึบเท่ยึบกับปี 2564 เพิื่�มขึ�นั 1,035 ชั�วโมง หริ่อ ริ้อยึลัะ 45 (คำนัวณจาก
จำนัวนัชั�วโมงอบริมคูณจำนัวนัผิู้เข้าอบริม)

7.	กุารด่แลิพินักุงานด้านอาช่วอนามัยแลิะความปลิอดภัย
เนั่�องจากความปลัอดภัยึในัการิปฏิิบัติงานัแลัะการิดูแลัสิุ่ขภาพื่อนัามัยึของพื่นัักงานัเป็นัสิ่ิ�งท่�สิ่ำคัญ บริิษััทฯ จึงจัดให้ม่บริิการิ
แลัะดูแลัพื่นัักงานัด้านัอาช่วอามัยึแลัะความปลัอดภัยึเป็นัปริะจําทุกปีอยึ่างต่อเน่ั�อง อาทิเช่นั การิฝ่ึกอบริมด้านัความปลัอดภัยึ
แลัะการิตริวจสิุ่ขภาพื่ปริะจําปี เป็นัต้นั

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
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ก�รฝึึกอบรมดำ��นำคว�มปลัอดำภัย

ในัปี 2565 ไม่ม่เหตุการิณ์การิเกิดอุบัติเหตุจากสิ่าริเคม่ริั�วไหลัอันัตริายึตามท่�กฎหมายึกำหนัด แลัะสิ่าริไม่อันัตริายึ 
ภายึในับริิษััทฯ ท่�ก่อให้เกิดเหตุการิณ์ อาทิเช่นั เหตุถึูงขั�นัหยึุดงานัหริ่อเส่ิ่ยึช่วิตของพื่นัักงานัหริ่อผูิ้รัิบเหมาหริ่อบุคคลั 
ภายึนัอกเข้าริับการิริักษัาในัโริงพื่ยึาบาลัหริ่อเสิ่่ยึช่วิต หริ่อม่การิอพื่ยึพื่ให้ชุมชนัออกจากพ่ื่�นัท่�ท่�เกิดเพื่ลิังไหม้ม่ความเส่ิ่ยึหายึ
มูลัค่าตั�งแต่ 3,000,000 บาทขึ�นัไป หริ่อเกิดการิริั�วไหลัของสิ่าริเคม่ลังสูิ่่แหลั่งนั�ำสิ่าธุาริณะ 

สำถืิติิการเกิดีอุบัติิเหติุในการที่ํางาน

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วย

พินักุงาน 0 0 0 1 0 ครั�ง

ผู้่้รับัเหมา 0 0 0 0 0 ครั�ง

สำถืิติิการเกิดีอุบัติิเหติุจากสำารเคัม่รั�วไหล
1.	พินักุงาน

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วย

อุบััติเหตุถึงขิั�นหยุดงาน 0 0 0 0 0 ครั�ง

อุบััติเหตุถึงขิั�นเขิ้ารักุษ์าพิยาบัาลิ 0 0 0 0 0 ครั�ง

อุบััติเหตุถึงขิั�นเส่ยช่วิต 0 0 0 0 0 ครั�ง

2.	ผู้่้รับัเหมา

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วย

อุบััติเหตุถึงขิั�นหยุดงาน 0 0 0 0 0 ครั�ง

อุบััติเหตุถึงขิั�นเขิ้ารักุษ์าพิยาบัาลิ 0 0 0 0 0 ครั�ง

อุบััติเหตุถึงขิั�นเส่ยช่วิต 0 0 0 0 0 ครั�ง

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน) 90



ผลการดีําเนินงานติามเป้าหมาย ปี 2565

เป้าหมาย ดีัชีน่ชี่�วัดี ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ผลลัพัธุ์

1. การบาดีเจ็บ เจ็บป่วย และเสำ่ยช่ีวิติจากอุบัติิเหตุิในการที่ํางาน (Injury & Illness Free Operation)

1.1	พินักุงาน

ไม่ม่กุารบัาดเจ็บั	เจ็บัป่วย	
แลิะเส่ยช่วิตจากุอุบััติเหตุ
ในกุารทำางาน	(Injury	&	
Illness	Free	Operation)

1)	จำานวนครั�งขิองกุารบัาดเจ็บั	เจ็บัป่วย	
แลิะเส่ยช่วิตจากุอุบััติเหตุในกุารทำางาน	
(Injury	&	Illness	Free	Operation)	เป็น	0

0	ครั�ง 0	ครั�ง 1	ครั�ง 0	ครั�ง ลิดลิง	
ร้อยลิะ	100

2)	จำานวนคนท่�ได้รับับัาดเจ็บั	เจ็บัป่วย	
แลิะเส่ยช่วิตจากุอุบััติเหตุในกุารทำางาน	
(Injury	&	Illness	Free	Operation)	เป็น	0

0	คน 0	คน 1	คน 0	คน ลิดลิง	
ร้อยลิะ	100

1.2	ผู่้้รับัเหมา

ไม่ม่กุารบัาดเจ็บั	เจ็บัป่วย	
แลิะเส่ยช่วิตจากุอุบััติเหต ุ
ในกุารทำางาน	(Injury	&	
Illness	Free	Operation)	

1)	จำานวนครั�งขิองกุารบัาดเจ็บั	เจ็บัป่วย	
แลิะเส่ยช่วิตจากุอุบััติเหตุในกุารทำางาน	
(Injury	&	Illness	Free	Operation)	เป็น	0

0	ครั�ง 0	ครั�ง 0	ครั�ง 0	ครั�ง เท่าเดิม	
ร้อยลิะ	0

2)	จำานวนคนท่�ได้รับับัาดเจ็บั	เจ็บัป่วย	
แลิะเส่ยช่วิตจากุอุบััติเหตุในกุารทำางาน	
(Injury	&	Illness	Free	Operation)	เป็น	0

0	คน 0	คน 0	คน 0	คน เท่าเดิม	
ร้อยลิะ	0

2. การบาดีเจ็บ เจ็บป่วย และเสำ่ยช่ีวิติจากอุบัติิเหตุิสำารเคัม่รั�วไหล

2.1	พินักุงาน

ไม่ม่กุารบัาดเจ็บั	เจ็บัป่วย	
แลิะเส่ยช่วิตจากุอุบััติเหตุ
สารเคม่รั�วไหลิ

1)	จำานวนครั�งขิองกุารบัาดเจ็บั	เจ็บัป่วย	
แลิะเส่ยช่วิตจากุอุบััติเหตุสารเคม่รั�วไหลิ	
เป็น	0

0	ครั�ง 0	ครั�ง 0	ครั�ง 0	ครั�ง เท่าเดิม	
ร้อยลิะ	0

2)	จำานวนคนท่�ได้รับับัาดเจ็บั	เจ็บัป่วย	แลิะ
เส่ยช่วิตจากุอุบััติเหตุสารเคม่รั�วไหลิ	เป็น	0

0	คน 0	คน 0	คน 0	คน เท่าเดิม	
ร้อยลิะ	0

2.2	ผู่้้รับัเหมา

ไม่ม่กุารบัาดเจ็บั	เจ็บัป่วย	
แลิะเส่ยช่วิตจากุอุบััติเหตุ
สารเคม่รั�วไหลิ

1)	จำานวนครั�งขิองกุารบัาดเจ็บั	เจ็บัป่วย	
แลิะเส่ยช่วิตจากุอุบััติเหตุสารเคม่รั�วไหลิ	
เป็น	0

0	ครั�ง 0	ครั�ง 0	ครั�ง 0	ครั�ง เท่าเดิม	
ร้อยลิะ	0

2)	จำานวนคนท่�ได้รับับัาดเจ็บั	เจ็บัป่วย	แลิะ
เส่ยช่วิตจากุอุบััติเหตุสารเคม่รั�วไหลิ	เป็น	0

0	คน 0	คน 0	คน 0	ครั�ง เท่าเดิม	
ร้อยลิะ	0

3. ฝึึกซ้อมที่บที่วนติามแผนฉุกเฉิน

สามารถฝ้ึกุซึ้อมทบัทวนได้
ตามแผู้นฉุกุเฉิน

จำานวนครั�งในกุารฝ้ึกุซึ้อมทบัทวนตาม
แผู้นฉุกุเฉิน	อย่างน้อยปีลิะ	1	ครั�ง	

1	ครั�ง 1	ครั�ง 1	ครั�ง 1	ครั�ง เท่าเดิม	
ร้อยลิะ	100

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
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สำถืิติิการเกิดีอุบัติิเหติุในการที่ํางาน

ครั�ง

ราย/200,000	ชั�วโมงต่อคน

ครั�ง/200,000	ชั�วโมงต่อคน
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0
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1.	พินักุงาน
สถิติกุารเกุิดอุบััติเหตุ

ครั�ง/200,000	ชั�วโมงต่อคน

1.0

1.0

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
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ปี	2561
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ปี	2562

0
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0

ปี	2564 ปี	2565

0

อัตราความถ่�ขิองกุารเกุิดอุบััติเหตุ

ราย/200,000	ชั�วโมงต่อคน

6,000
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1,000
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0

อัตราความรุนแรงขิองกุารเกุิดอุบััติเหตุ อัตราความรุนแรงขิองกุารเกุิดอุบััติเหตุ

อัตราความถ่�ขิองกุารเกุิดอุบััติเหตุ

2.	ผู้่้รับัเหมา
สถิติกุารเกุิดอุบััติเหตุ
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สำถืิติิการเกิดีอุบัติิเหติุจากสำารเคัม่รั�วไหล

ครั�ง

ราย/200,000	ชั�วโมงต่อคน

ครั�ง/200,000	ชั�วโมงต่อคน
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1.	พินักุงาน
สถิติกุารเกุิดอุบััติเหตุ

ครั�ง/200,000	ชั�วโมงต่อคน
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ปี	2564 ปี	2565

0

อัตราความถ่�ขิองกุารเกุิดอุบััติเหตุ

ราย/200,000	ชั�วโมงต่อคน

6,000
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การดูแลสี่ังคมและชุมชนื่

บริษััที่ฯ กับ ชีุมชีน
บริิษััทฯ เช่�อว่าสิ่ังคมแลัะชุมชนัท่�เข้มแข็งเป็นัริากฐานัสิ่ำคัญ
ในัการิพัื่ฒนัาปริะเทศให้เจริิญก้าวหนั้าแลัะก้าวทันักับ 
การิเปล่ั�ยึนัแปลัง บริิษััทฯ จึงมุ่งสิ่ริ้างสิ่ริริค์ความเจริิญ
อยึ่างยัึ�งย่ึนัในัทุกภูมิภาคแลัะทุกชุมชนัท่�เข้าไปดำเนัินังานั  
โดยึมุ่งเนั้นัการิพื่ัฒนัาคุณภาพื่ช่วิตแลัะสิ่ังคมอยึ่างยัึ�งย่ึนั

“ควิามิรับผิิดัชอบติ�อสํังคมิ” เป็นัเจตนัาริมณ์ท่�บริิษััทฯ 
ยึึดถู่อเป็นัแนัวทางการิดำเนัินัธุุริกิจมาอยึ่างยึาวนัานั บริิษััทฯ 
ทุ่มเทเพ่ื่�อสิ่ริ้างธุุริกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการิพื่ัฒนัาสัิ่งคม
แลัะยึกริะดับคุณภาพื่ช่วิต โดยึให้ความสิ่ำคัญกับการิจัดการิ
กับปัญหาท่�สิ่่งผิลักริะทบต่อการิดำริงช่วิตแลัะคุณภาพื่ช่วิต
ของผิู้คนั เพ่ื่�อเสิ่ริิมสิ่ริ้างความแข็งแกริ่งทางเศริษัฐกิจแลัะ
ลัดความเหลั่�อมลั�ำทางสัิ่งคม

บริิษััทฯ ปริะกอบกิจการิผิลัิตแลัะจำหนั่ายึนั�ำปริะปา 
ให้กับ กปภ. โดยึการินํัานั�ำดิบจากแหลั่งนั�ำธุริริมชาติมาใช้ในั 
การิผิลิัตนั�ำปริะปา ซื่ึ�ง “นั�ำ” เป็นัทรัิพื่ยึากริธุริริมชาติท่�อาจ
ม่ความขาดแคลันัแลัะสิ่่งผิลักริะทบต่อการิใช้นั�ำของชุมชนั 
ในัอนัาคต เพ่ื่�อแสิ่ดงออกถึูงความรัิบผิิดชอบต่อสิ่ังคม
แลัะดูแลัสิ่ิ� งแวดลั้อมควบคู่กับการิดำเนัินัธุุริกิจอยึ่าง
ยัึ�งย่ึนั บริิษััทฯ จึงได้จัดทํากิจกริริมด้านัการิดูแลัสิ่ังคมแลัะ 
สิ่ิ�งแวดลั้อมริ่วมกับชุมชนัอยึ่างต่อเน่ั�อง เพ่ื่�อสิ่านัสัิ่มพื่ันัธุ์ท่�ด่
กับชุมชนัริอบข้างเปริ่ยึบเสิ่ม่อนัเพ่ื่�อนับ้านัท่�ด่

การบริหารจัดีการ
1. คณะกริริมการิพื่ัฒนัาความยัึ� ง ย่ึนั ปริะกอบด้วยึ 

กริริมการิผิู้จัดการิแลัะผิู้บริิหาริริะดับสิู่ง ทำหนั้าท่�
กำหนัดนัโยึบายึแลัะแนัวทางการิดำเนัินังานัด้านั
การิพัื่ฒนัาความยัึ�งย่ึนั ริวมถึูงการิให้คำปริึกษัาแลัะ 
ข้อเสิ่นัอแนัะแก่คณะทำงานัพัื่ฒนัาความยัึ�งย่ึนั

2. ค ณ ะ ท ำ ง า นั พัื่ ฒ นั า ค ว า ม ยัึ� ง ย่ึ นั  ป ริ ะ ก อ บ ด้ ว ยึ  
ผิู้จัดการิสิ่่วนั ผิู้จัดการิแผินัก แลัะหัวหนั้าเจ้าหนั้าท่�  
จากหลัากหลัายึหนั่วยึงานัท่� เ ก่�ยึวข้อง ทำหนั้าท่� 
ตอบสิ่นัองนัโยึบายึแลัะแนัวทางการิดำเนัินังานัด้านั
การิพื่ัฒนัาความยัึ�งย่ึนั ริวมถูึงนัำเสิ่นัอผิลัการิดำเนัินั
งานัการิพัื่ฒนัาความยัึ�งย่ึนัต่อคณะกริริมการิพื่ัฒนัา
ความยึั�งย่ึนั

3. หนั่วยึงานัพัื่ฒนัาความยัึ�งย่ึนั ดำเนิันักิจกริริมเสิ่ริิมสิ่ริ้าง
ศักยึภาพื่ของชุมชนัโดยึริอบสิ่ถูานัปริะกอบการิของ 
บริิษััทฯ ให้ม่คุณภาพื่ช่วิตท่� ด่แลัะพึื่�งพื่าตนัเองได้
อยึ่างยัึ�งย่ึนั โดยึทำงานัริ่วมกับคณะทำงานัพื่ัฒนัา 
ความยัึ�งย่ึนั 

เป้าหมายการดีําเนินงาน ปี 2565
1. พื่ัฒนัาชุมชนัให้สิ่ามาริถูแก้ปัญหาแลัะพึื่�งพื่าตนัเองได้

อยึ่างยัึ�งย่ึนั
2. คุณภาพื่ช่วิตของชุมชนัด่ขึ�นั 
3. จํานัวนัคริั�งท่�ชุมชนัริ้องเริ่ยึนัจากผิลักริะทบท่�ได้ริับจาก

การิดําเนัินัธุุริกิจของบริิษััทฯ 0 คริั�ง

แนวที่างการดีําเนินงาน
บริิษััทฯ มุ่งมั�นัในัการิเป็นัองค์กริท่�ขับเคล่ั�อนัเศริษัฐกิจแลัะ
โคริงสิ่ริ้างพ่ื่�นัฐานัของปริะเทศให้เจริิญก้าวหนั้าทัดเท่ยึม 
อาริยึปริะเทศผิ่านัการิสิ่ริ้างริะบบสิ่าธุาริณูปโภคท่�ม่คุณภาพื่
ตามมาตริฐานัสิ่ากลัควบคู่กับการิริับผิิดชอบต่อสิ่ังคมแลัะ
ดูแลัสิิ่�งแวดลั้อมอยึ่างสิ่มดุลั บริิษััทฯ ให้ความสํิ่าคัญกับ
ชุมชนับริิเวณริอบโริงผิลัิตนั�ำปริะปา โดยึสิ่นัับสิ่นัุนัแลัะ 
พื่ัฒนัาโคริงการิต่างๆ คริอบคลุัมด้านัการิศึกษัา การิสิ่ริ้าง
อาช่พื่ สิุ่ขอนัามัยึท่�ด่ ตลัอดจนัการิดูแลัริักษัาสิิ่�งแวดลั้อม  
เพ่ื่�อคุณภาพื่ช่วิตท่�ด่ของคนัในัชุมชนั โดยึดําเนัินังานั 
ด้านัการิดูแลัสัิ่งคมแลัะชุมชนัในั 3 มิติ ดังน่ั�

คัุณภาพันํ�า
คัุณภาพัชี่วิติ

อนุรักษั ์
ที่รัพัยากร
ธุรรมชีาติ ิ
และดีูแล 

สำิ�งแวดีล้อม

คัุณภาพัชี่วิติ
ท่ี่�ดี่ของคัน 
ในชีุมชีน

พััฒนา
ที่รัพัยากร

มนุษัย์
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การดีําเนินงาน ปี 2565
1.	พิัฒนาทรัพิยากุรมนุษ์ย์
การิพัื่ฒนัาศักยึภาพื่ของชุมชนั ค่อ การิช่วยึให้ชุมชนั
พื่ัฒนัาศักยึภาพื่ของตนัเอง (Community Empowerment)  
โดยึการิเช่�อมโยึงริะหว่าง “คนั ความริู้ ทริัพื่ยึากริ” จนัเกิด 
ความสิ่ัมพื่ันัธุ์ท่�ปริะกอบไปด้วยึ “การิเริ่ยึนัริู้ การิจัดการิ แลัะ
การิพัื่ฒนัา” โดยึม่หลัักการิตั�งอยูึ่บนัพ่ื่�นัฐานัการิให้การิศึกษัา
แก่ปริะชาชนัเพ่ื่�อพื่ัฒนัาความริู้ ความคิดให้ม่ศักยึภาพื่แลัะ
สิ่ามาริถูพึื่�งตนัเองได้หริ่อช่วยึตนัเองได้ในัทุกด้านั ดังนัั�นั 
การิพื่ัฒนัาชุมชนัจึงเป็นัการิพื่ัฒนัาศักยึภาพื่ของมนัุษัยึ์
ให้คริบถู้วนัถูึงความพื่ริ้อมในัทุกด้านั เพ่ื่�อท่�จะสิ่ามาริถู
จัดการิกับปัญหาแลัะความต้องการิต่างๆ ของตนัเองได้  
เพ่ื่�อทำงานัริ่วมกันักับชุมชนัแลัะหนั่วยึงานัท่�เก่�ยึวข้องในัการิ
ท่�นัำพื่าไปสิู่่เป้าหมายึสูิ่งสุิ่ดของการิพื่ัฒนัาชุมชนัด้วยึการิท่�
คนัในัชุมชนัม่ความสุิ่ข ม่คุณภาพื่ช่วิตท่�ด่ ชุมชนัเกิดความ 
เข้มแข็งแลัะยัึ�งย่ึนั

2.	คุณิภาพิช่วิตท่�ด่ขิองคนในชุมชน
บริิษััทฯ ให้ความสิ่ำคัญในัการิสิ่่งเสิ่ริิมแลัะพื่ัฒนัาการิดำเนัินั
ชวิ่ตของชมุชนัแลัะสิ่งัคมใหส้ิ่ามาริถูตอบสิ่นัองความตอ้งการิ
ขั�นัพ่ื่�นัฐานั ม่สุิ่ขภาพื่พื่ลัานัามัยึท่�แข็งแริง แลัะยึกริะดับฐานัะ
ความเป็นัอยูึ่ท่�ด่ขึ�นั นัอกจากน่ั� ยึังมุ่งเนั้นัการิเสิ่ริิมสิ่ริ้าง 
ความเจริิญเติบโตทางเศริษัฐกิจแลัะสิ่ังคมให้แก่ท้องถิู�นั 
โดยึนัำภูมิปัญญาท้องถิู�นัมาใช้ในัการิสิ่ริ้างสิ่ริริค์คุณค่า
ของสิิ่นัค้าแลัะบริิการิท้องถิู�นั เพ่ื่�อสิ่ริ้างอาช่พื่แลัะริายึได้  
เพ่ื่�อให้ชุมชนัสิ่ามาริถูพึื่�งพื่าตนัเองได้อยึ่างยัึ�งย่ึนั 

3.	อนุรักุษ์์ทรัพิยากุรธรรมชาติแลิะด่แลิสิ�งแวดลิ้อม
ก า ริ อ นัุ ริั ก ษั์ ท ริั พื่ ยึ า ก ริ ธุ ริ ริ ม ช า ติ แ ลั ะ สิิ่� ง แ ว ด ลั้ อ ม  
หมายึถึูง การิใช้ทรัิพื่ยึากริธุริริมชาติแลัะสิิ่�งแวดล้ัอมอย่ึาง
ฉลัาดด้วยึการิใช้ปริิมาณนั้อยึเพ่ื่�อให้เกิดปริะโยึชนั์สิู่งสิุ่ด  
โดยึคำนึังถึูงริะยึะเวลัาในัการิใช้ให้ยึาวนัานัแลัะก่อให้เกิด 
ผิลัเสิ่่ยึหายึต่อสิ่ิ�งแวดลั้อมนั้อยึท่�สิุ่ด ริวมทั�งต้องม่การิ 
กริะจายึการิใช้ทริัพื่ยึากริธุริริมชาติอยึ่างทั�วถูึง อยึ่างไริก็ตาม 
ในัสิ่ภาพื่ปัจจุบันัทรัิพื่ยึากริธุริริมชาติแลัะสิิ่�งแวดลั้อมม่ความ
เสิ่่�อมโทริมมากขึ�นั ดังนัั�นั การิอนัุริักษั์ทริัพื่ยึากริธุริริมชาติแลัะ
สิ่ิ�งแวดลั้อมจึงม่ความหมายึริวมไปถึูงการิพัื่ฒนัาคุณภาพื่ 
สิ่ิ�งแวดลั้อมด้วยึ 

โคัรงการที่่�บริษััที่ฯ ให้คัวามสำําคััญ (Priority)
1. โคัรงการสำนับสำนุนดี้านการศึกษัา
บ ริิ ษัั ท ฯ  ใ ห้ ค ว า ม สิ่ ำ คัญ ใ นั ก า ริ สิ่่ ง เ สิ่ ริิ ม ก า ริ เ ริ่ ยึ นั ริู ้ 
แลัะการิพื่ัฒนัาทักษัะความริู้ความสิ่ามาริถู ริวมถูึงการิ

ม่สิ่่วนัริ่วมในัการิลัดความเหล่ั�อมลั�ำด้านัการิศึกษัาของ 
สิ่ังคมไทยึ บริิษััทฯ จึงมุ่งเนั้นัให้ความสิ่ำคัญต่อการิดำเนัินังานั
สิ่นัับสิ่นัุนัด้านัการิศึกษัาท่�จะสิ่ามาริถูช่วยึลัดผิลักริะทบ 
ดังกลั่าว เพ่ื่�อเป็นัสิ่่วนัหนึั�งในัการิบริริลุัเป้าหมายึการิพัื่ฒนัา
ท่�ยัึ�งย่ึนั เริ่�องการิแก้ไขปัญหาแลัะผิลักริะทบจากการิศึกษัา
ท่�เท่าเท่ยึม (Quality Education) : SDG4 ขององค์การิ 
สิ่หปริะชาชาติ บริิษััทฯ จึงได้จัดทำโคริงการิสิ่นัับสิ่นุันัด้านัการิ
ศึกษัา อาทิเช่นั การิมอบทุนัการิศึกษัาแก่นัักเริ่ยึนัในัพ่ื่�นัท่�
บริิการิ สิ่นัับสิ่นุันัทุนัวิจัยึแก่นัักศึกษัามหาวิทยึาลััยึต่างๆ  
ก า ริ ถู่ า ยึ ท อ ด ค ว า ม ริู้ แ ลั ะ ป ริ ะ สิ่ บ ก า ริ ณ์ ท า ง ธุุ ริ กิ จ  
การิสิ่ริ้างริะบบสิ่าธุาริณูปโภคท่�ด่ การิปรัิบปริุงภูมิทัศนั์
แลัะสิ่ิ�งแวดลั้อม แลัะการิปรัิบปริุงอาคาริเริ่ยึนั ริวมถูึงการิ
สิ่นัับสิ่นุันัส่ิ่�อการิเริ่ยึนัการิสิ่อนัให้ทันัสิ่มัยึ เพ่ื่�อให้โริงเริ่ยึนั
แลัะสิ่ถูาบันัการิศึกษัาในัพ่ื่�นัท่�บริิการิท่�ด้อยึโอกาสิ่แลัะ
ขาดแคลันังบปริะมาณสิ่ามาริถูพึื่�งพื่าตัวเองได้แลัะเพิื่�มข่ด
ความสิ่ามาริถูของโริงเริ่ยึนัแลัะสิ่ถูาบันัการิศึกษัาด้านัการิ
พื่ัฒนัาสิ่มริริถูนัะทริัพื่ยึากริมนุัษัยึ์ ริวมถึูงการิปรัิบตัวจาก
การิเปล่ั�ยึนัแปลังทางสัิ่งคมอยึ่างริวดเร็ิว เพ่ื่�อรัิบม่อกับความ
เปลั่�ยึนัแปลังต่างๆ โดยึเฉพื่าะการิเตริ่ยึมความพื่ริ้อมแก่
เยึาวชนัให้เติบโตอยึ่างม่คุณภาพื่แลัะม่ศักยึภาพื่กลัายึเป็นั
ผูิ้ใหญ่ท่�ม่คุณภาพื่ท่�จะพื่าปริะเทศไปสูิ่่ความเจริิญก้าวหนั้า
ทางเศริษัฐกิจในัริะยึะยึาว

ผู้ลิลิัพิธ์ต่อธุรกุิจ
• ความสัิ่มพัื่นัธุ์ท่� ด่แลัะความริ่วมม่อริะหว่างชุมชนักับ

บริิษััทฯ 
• การิม่สิ่่วนัริ่วมของพื่นัักงานัในัการิทำกิจกริริมเพ่ื่�อสิ่ังคม 
• บุตริหลัานัของพื่นัักงานัในัพ่ื่�นัท่�บริิการิได้ริับการิสิ่นัับสิ่นุันั

ด้านัการิศึกษัา
• จำนัวนัคริั�งท่�ชุมชนัริ้องเริ่ยึนับริิษััทฯ เป็นั 0

ผู้ลิลิัพิธ์ต่อสังคม	/	สิ�งแวดลิ้อม
• โริงเริ่ยึนัในัพ่ื่�นัท่�บริิการิได้ริับทุนัการิศึกษัา จำนัวนั 23 

โริงเริ่ยึนั คริอบคลุัมพ่ื่�นัท่� 3 จังหวัด ได้แก่ นัคริปฐม 
สิ่มุทริสิ่าคริ แลัะปทุมธุาน่ั 

• นัักเริ่ยึนัได้ริับทุนัการิศึกษัา จำนัวนั 345 คนั เป็นัเงินั 
690,000 บาท

• ศูนัยึ์การิศึกษัาพื่ิเศษัปริะจำจังหวัดได้ริับทุนัอาหาริ 
กลัางวันั จำนัวนั 3 ศูนัยึ์ เป็นัเงินั 30,000 บาท

• องค์การิบริิหาริสิ่่วนัตำบลับางริะกำในัพ่ื่�นัท่�จังหวัด
นัคริปฐมได้ริับการิปริับปริุงอาคาริเอนักปริะสิ่งค์ จำนัวนั 
1 หนั่วยึงานั
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2. โคัรงการสำนับสำนุนนํ�าดีื�มสำะอาดี
บริิษััทฯ ตริะหนัักถูึงความสิ่ำคัญของริะบบสิ่าธุาริณูปโภค
ท่� ด่ แก่ ชุมชนั  เนั่� อ งจากปัจจุบันั โริง เ ริ่ ยึนัแลัะชุมชนั 
ในัพ่ื่�นัท่�บริิการิยัึงปริะสิ่บปัญหาการิขาดแคลันันั�ำสิ่ะอาด
ทั�งอุปโภคแลัะบริิโภค บริิษััทฯ จึงมุ่งเนั้นัให้ความสิ่ำคัญกับ 
การิดำเนัินังานัสิ่นัับสิ่นุันันั�ำด่�มสิ่ะอาดท่�จะสิ่ามาริถูช่วยึ 
ลัดผิลักริะทบดังกลั่าว เพ่ื่�อเป็นัสิ่่วนัหนัึ� งในัการิบริริลุั
เ ป้ าหมายึการิ พัื่ฒนัาท่� ยัึ� ง ย่ึนั เ ร่ิ� อ งการิแก้ ไขปัญ หา
แ ลั ะ ผิ ลั ก ริ ะ ท บ จ า ก ก า ริ จั ด ก า ริ นั� ำ แ ลั ะ สิุ่ ข า ภิ บ า ลั  
(Clean Water and Sanitation) : SDG6 ขององค์การิ
สิ่หปริะชาชาติ บริิษััทฯ จึงได้จัดทำโคริงการิสิ่นัับสิ่นัุนันั�ำด่�ม
สิ่ะอาด อาทิเช่นั การิผิลิัตนั�ำด่�มบริริจุขวดด้วยึริะบบการิ
ผิลัิต “นั�ำด่�ม RO” หริ่อ “ริะบบกริอง Reverse Osmosis” 
ซื่ึ� งได้ริับการิริับริองมาตริฐานัการิผิลัิตแลัะผิลัิตภัณฑ์์
โดยึสิ่ำนัักงานัคณะกริริมการิอาหาริแลัะยึา (อยึ.) ตั�งแต่
ปี 2551 จนัถึูงปัจจุบันั เพ่ื่�อให้การิสิ่นัับสิ่นัุนัแก่กิจกริริมท่�
เป็นัสิ่าธุาริณปริะโยึชนั์ของผิู้ม่สิ่่วนัได้สิ่่วนัเสิ่่ยึหริ่อชุมชนั 
ในัพ่ื่�นัท่�บริิการิ นัอกจากน่ั� บริิษััทฯ ได้ทำการิติดตั�งริะบบ 
กริองนั�ำด่�มแก่โริงเร่ิยึนัในัพ่ื่�นัท่�บริิการิท่�ม่ความขาดแคลันั 
นั�ำสิ่ะอาดในัการิอุปโภคแลัะบริิโภค นัอกจากจะช่วยึให้
นัักเริ่ยึนัแลัะบุคลัากริภายึในัโริงเร่ิยึนัได้ม่นั�ำด่�มสิ่ะอาด
สิ่ำหริับอุปโภคบริิโภคแลัะลัดริายึจ่ายึจากการิซ่ื่�อนั�ำมาใช้
อุปโภคบริิโภคแลั้ว ยึังสิ่ามาริถูให้บริิการิแก่ชาวบ้านัในัชุมชนั
ใกลั้เค่ยึงได้อ่กด้วยึ ริวมถึูงการิสิ่นัับสิ่นุันันั�ำปริะปาแก่ชุมชนั
ในัพ่ื่�นัท่�โริงผิลิัตนั�ำปริะปาท่�ได้ริับความเด่อดริ้อนัขาดแคลันั
นั�ำอุปโภคบริิโภคในัช่วงสิ่ถูานัการิณ์ภัยึแลั้ง

ผู้ลิลิัพิธ์ต่อธุรกุิจ
• ความสัิ่มพัื่นัธุ์ท่� ด่แลัะความริ่วมม่อริะหว่างชุมชนักับ

บริิษััทฯ 
• ภาพื่ลัักษัณ์ท่�ด่ในัการิดำเนัินัธุุริกิจด้านันั�ำปริะปา
• จำนัวนัคริั�งท่�ชุมชนัริ้องเริ่ยึนับริิษััทฯ เป็นั 0

ผู้ลิลิัพิธ์ต่อสังคม	/	สิ�งแวดลิ้อม
• ชุมชนัได้รัิบการิสิ่นัับสิ่นัุนันั�ำด่�มบริริจุขวด 
 จำนัวนั 439,020 ขวด
• ชุมชนัได้รัิบการิสิ่นัับสิ่นัุนันั�ำด่�มบริริจุขวด 
 จำนัวนั 43 ชุมชนั 
• ชุมชนัม่ริายึได้จากการิรัิบจ้างผิลิัตนั�ำด่�มบริริจุขวด 
 จำนัวนั 248,000 บาท
• ชุมชนัได้รัิบการิสิ่นัับสิ่นัุนันั�ำปริะปา 
 จำนัวนั 1,134 ลูักบาศก์เมตริ 

 

โครงก�รมอบทีุ่นำก�รศึกษั�แก่นำักเรียนำในำพ่�นำที่่�บริก�ร

3. โคัรงการดี้านเศรษัฐกิจหมุนเวียน
จ า ก ปั ญ ห า ข ยึ ะ ท่� สิ่่ ง ผิ ลั ก ริ ะ ท บ เ พิื่� ม สูิ่ ง ขึ� นั แ ลั ะ 
การิขาดแคลันัทริัพื่ยึากริของโลัก บริิษััทฯ จึงให้ความสิ่ำคัญ
กับการินัำหลัักเศริษัฐกิจหมุนัเว่ยึนัมาเป็นัหนัึ�งในักลัยุึทธุ์
ด้านัการิพื่ัฒนัาอยึ่างยัึ�งย่ึนัขององค์กริ ริวมถึูงเป็นัแนัวทาง
สิ่ำหริับการิดำเนัินังานัด้านัสิ่ังคมแลัะชุมชนั เพ่ื่�อเป็นั 
สิ่่วนัหนึั�งในัการิบริริลัุเป้าหมายึการิพื่ัฒนัาท่�ยัึ�งย่ึนัเริ่�องการิ
บริิโภคแลัะการิผิลัิตท่�ยัึ�งย่ึนั (Responsible Consumption 
and Production) : SDG12 ขององค์การิสิ่หปริะชาชาติ 
บริิษััทฯ เช่�อว่าการิใช้ทริัพื่ยึากริอยึ่างคุ้มค่าสิู่งสิุ่ดตามหลััก
เศริษัฐกิจหมุนัเว่ยึนัเป็นัการิใช้ทริัพื่ยึากริธุริริมชาติอยึ่างม่
ปริะสิ่ิทธุิภาพื่ ลัดการิเกิดของเสิ่่ยึโดยึไม่จำเป็นั ริวมทั�งม่
สิ่่วนัช่วยึให้ลัดปัญหาการิขาดแคลันัทรัิพื่ยึากริจากการิใช้

 

โครงก�รนำำ��ดำ่�มบรรจุข้วดำ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน) 96



ซื่�ำแลัะการินัำกลัับมาใช้ใหม่ช่วยึสิ่ริ้างคุณค่าสิ่่งต่อสัิ่งคมในั 
ริะยึะยึาว บริิษััทฯ จึงได้จัดทำโคริงการิด้านัเศริษัฐกิจ
หมุนัเว่ยึนั อาทิเช่นั การิทำปุ�ยึหมักจากตะกอนัผิสิ่มกับขยึะ
สิ่ดหริ่อเศษัอาหาริ ซื่ึ�งเป็นัผิลังานัวิจัยึท่�อาศัยึความริ่วมม่อ
ริะหว่างบริิษััทฯ กับมหาวิทยึาลััยึเกษัตริศาสิ่ตริ์ แลัะโคริงการิ
ศึกษัาวิจัยึแลัะพื่ัฒนัาสิ่ิ�งแวดลั้อมแหลัมผิักเบ่�ยึ อันัเนั่�อง 
มาจากพื่ริะริาชดำริิของพื่ริะบาทสิ่มเด็จพื่ริะเจ้าอยูึ่ หัว  
ริชักาลัท่� 9 เพ่ื่�อปริบัเปลั่�ยึนัพื่ฤตกิริริมจดัการิขยึะตั�งแตต่น้ัทาง 
ซื่ึ�งเป็นัปัจจัยึหนัึ�งในัการิขับเคลั่�อนัเศริษัฐกิจหมุนัเว่ยึนั 
ให้เกิดขึ�นัจริิง นัั�นัค่อ การิริวบริวมแลัะจัดการิของเส่ิ่ยึอยึ่าง 
ถููกตอ้งแลัะมป่ริะสิิ่ทธุภิาพื่ เพ่ื่�อนัำขยึะกลับัเขา้สิู่ก่ริะบวนัการิ
ริ่ไซื่เคิลัให้มากท่�สิุ่ด ม่ขั�นัตอนัการิแยึกขยึะท่�ม่คุณภาพื่ แลัะ
ลัดปริิมาณขยึะปนัเปื�อนัให้เหลั่อนั้อยึท่�สิุ่ด แลัะสิ่ริ้างความ
ริ่วมม่อในัชุมชนัตามแนัวทาง “บวริ” ได้แก่ บ้านั วัด โริงเริ่ยึนั  
ด้วยึการิจัดการิขยึะอยึ่างถููกต้องตั�งแต่ต้นัทางเช่�อมโยึงกับ 
การิบริิหาริจัดการิของเสิ่่ยึภายึในัองค์กริ

ผู้ลิลิัพิธ์ต่อธุรกุิจ
• พื่นัักงานัเกิดการิปริับเปลั่�ยึนัพื่ฤติกริริมการิคัดแยึกขยึะ

แลัะทิ�งขยึะอยึ่างถููกวิธุ่เพิื่�มขึ�นั
• ปริิมาณปุ�ยึหมักแบบเข้มข้นัจากขยึะท่�เป็นัเศษัอาหาริ 

จำนัวนั 138.50 กิโลักริัม 
• ปริิมาณขยึะทั���วไปท่�เป็นัเศษัอาหาริของสิ่ำนัักงานัใหญ่

ลัดลัง จำนัวนั 605.50 กิโลักริัม 

ผู้ลิลิัพิธ์ต่อสังคม	/		สิ�งแวดลิ้อม
• โริงเริ่ยึนัในัพ่ื่�นัท่�บริิการิเข้าริ่วมโคริงการิ ปุ�ยึหมัก ริักษั์ดินั 

ริักษั์สิ่ิ�งแวดลั้อม จำนัวนั 2 โริงเริ่ยึนั 
• ปริิมาณขยึะทั���วไปท่�เป็นัเศษัอาหาริของโริงเร่ิยึนัลัดลัง 

จำนัวนั 73.56 กิโลักริัม

4. โคัรงการรับมือกับการเปล่�ยนแปลงสำภาพั
ภูมิอากาศ
ภาวะโลักริ้อนัสิ่่งผิลักริะทบเป็นัวงกว้างทั�งในัแง่ของ 
การิเปล่ั�ยึนัแปลังสิ่ภาพื่ภูมิอากาศแลัะภัยึพิื่บัติต่างๆ  
ซื่ึ�งนัับวันัจะทว่ความริุนัแริง สิ่่งผิลักริะทบต่อริะบบนัิเวศ
แลัะการิดำริงช่วิตของผิู้คนั บริิษััทฯ จึงมุ่งเนั้นัให้ความ
สิ่ำคัญกับการิดำเนัินังานัท่�จะสิ่ามาริถูช่วยึลัดผิลักริะทบ 
ดังกลั่าว เพ่ื่�อเป็นัสิ่่วนัหนึั�งในัการิบริริลุัเป้าหมายึการิ
พื่ัฒนัาท่�ยัึ�งย่ึนัเริ่�องการิแก้ไขปัญหาแลัะผิลักริะทบจาก
การิรัิบม่อการิเปล่ั�ยึนัแปลังสิ่ภาพื่ภูมิอากาศ (Climate 
Action) : SDG13 ขององค์การิสิ่หปริะชาชาติ บริิษััทฯ จึงได้
จัดทำโคริงการิด้านัการิรัิบม่อกับการิเปล่ั�ยึนัแปลังสิ่ภาพื่
ภูมิอากาศ อาทิเช่นั 

4.1 โคริงการิ Care the Bear ของตลัาดหลัักทริัพื่ยึ์แห่ง
ปริะเทศไทยึ โดยึม่วัตถุูปริะสิ่งค์เพ่ื่�อลัดการิปลั่อยึ 
ก๊าซื่เริ่อนักริะจก ลัดการิใช้ทริัพื่ยึากริ แลัะลัดค่า 
ใช้จ่ายึจากการิจัดงานัอ่เว้นัท์ของบริิษััทจดทะเบ่ยึนั  
ในัปี 2565 บริิษััทฯ งดการิจัดงานัอ่เว้นัท์ท่�ม่ผิู้ริ่วมงานั
จำนัวนัมาก ซื่ึ�งได้ม่การิปรัิบริูปแบบการิจัดกิจกริริมท่�
ลัดความเสิ่่�ยึงจากการิแพื่ริ่ริะบาดของโริค COVID-19 
ได้แก่ การิมอบทุนัการิศึกษัาแก่นัักเริ่ยึนัในัพ่ื่�นัท่�
บริิการิ ปริะจำปี 2565 แลัะงดพิื่มพื่์เลั่มริายึงานัการิ
พื่ัฒนัาอยึ่างยัึ�งย่ึนั ปริะจำปี 2564 แจกจ่ายึแก่ผิู้ม่
สิ่่วนัได้สิ่่วนัเสิ่่ยึ 

4.2 โคริงการิ 1 ลั้านักลั้า สิ่ริ้างป่าต้นันั�ำ เป็นัการิตริวจ
วัดความเจริิญเติบโตของต้นัไม้ท่�ปลัูกในัปี 2555  
ณ อุทยึานัแห่งชาติทองผิาภูมิ อำเภอทองผิาภูมิ 
จังหวัดกาญจนับุริ่ โดยึทำการิสิุ่่มเก็บข้อมูลัต้นัไม้ 
ด้วยึการิวัดความสิู่งของต้นัไม้ในัปัจจุบันัม่ความสิู่ง
เฉลั่�ยึ 292.90 เซื่นัติเมตริ คิดเป็นั 7 เท่า เม่�อเท่ยึบกับ 
ความสิู่งของกลั้าไม้ท่�ปลัูกในัปี 2555 ม่ความสูิ่งเฉล่ั�ยึ 
43.10 เซื่นัติเมตริ 

4.3 โคริงการิปริะเมินัการิปลั่อยึก๊าซื่เริ่อนักริะจกจาก
กริะบวนัการิทางธุุริกิจ โดยึม่วัตถูุปริะสิ่งค์เพ่ื่�อให้ม่ 
การิปริะเมินัการิปลั่อยึก๊าซื่เริ่อนักริะจกในักริะบวนัการิ
ทำงานัของบริิษััทฯ  แลัะจัดให้ม่การิริับริองจาก 
หนั่วยึงานัภายึนัอก โดยึนัำข้อมูลัท่�ได้มาใช้ปริะโยึชนั์ในั
การิวางแผินับริิหาริจัดการิการิปลั่อยึก๊าซื่เริ่อนักริะจก
จากการิดำเนิันัธุุริกิจของบริิษััทฯ ท่�ม่มาตริฐานัรัิบริอง
แลัะได้ริับการิยึอมริับในัริะดับสิ่ากลั 

 

โครงก�ร	ปุ�ยหมัก	รักษั์ดำินำ	รักษั์สิํ�งแวดำลั�อม	
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ผู้ลิลิัพิธ์ต่อธุรกุิจ
• เสิ่ริิมสิ่ริ้างความสิ่ัมพื่ันัธุ์ท่�ด่แลัะความริ่วมม่อริะหว่าง 

บริิษััทฯ หนั่วยึงานัภาครัิฐ แลัะชุมชนั
• จำนัวนัคริั�งท่�ไฟัป่าเข้าพ่ื่�นัท่�ปลัูกป่า ภายึใต้โคริงการิ 1 

ลั้านักลั้า สิ่ริ้างป่าต้นันั�ำ เป็นั 0 
• ทำให้ทริาบข้อมูลัปริิมาณการิปลั่อยึก๊าซื่เริ่อนักริะจก

ของบริิษััทฯ ในั Scope 1 แลัะ 2 จำนัวนั 69,429 ตันั
คาริ์บอนัไดออกไซื่ด์เท่ยึบเท่า แลัะ Scope 3 จำนัวนั 
13,626 ตันัคาริ์บอนัไดออกไซื่ด์เท่ยึบเท่า หร่ิอจำนัวนั 
0.0003 ตันัคาริ์บอนัไดออกไซื่ด์เท่ยึบเท่าต่อลัูกบาศก์เมตริ 
เพ่ื่�อนัำมาเป็นัแนัวทางในัการิลัดการิปลั่อยึก๊าซื่เริ่อนั
กริะจกของบริิษััทฯ ในัอนัาคต 

• ได้ริับการิริับริองคาริ์บอนัฟัุตพื่ริิ�นัท์ขององค์กริ (Carbon 
Footprint for Organization : CFO) จากองค์การิบริิหาริ
จัดการิก๊าซื่เริ่อนักริะจก (องค์การิมหาชนั) หริ่อ อบก. 

ผู้ลิลิัพิธ์ต่อสังคม	/		สิ�งแวดลิ้อม
• สิ่ามาริถูลัดปริิมาณการิปลั่อยึก๊าซื่เร่ิอนักริะจก จำนัวนั 

413.14 กิโลักริัมคาริ์บอนัไดออกไซื่ด์เท่ยึบเท่า เท่ยึบเท่า 
การิดูดซื่ับก๊าซื่คาริ์บอนัไดออกไซื่ด์ของต้นัไม้ต่อปี จำนัวนั 
46 ต้นั จาก 2 กิจกริริม ได้แก่ ลัดการิพื่ิมพื่์เลั่มริายึงานั
การิพัื่ฒนัาอยึ่างยัึ�งย่ึนั ปริะจำปี 2564 แจกจ่ายึผิู้ม่สิ่่วนั
ได้สิ่่วนัเสิ่่ยึ แลัะงดจัดพื่ิธุ่มอบทุนัการิศึกษัาแก่นัักเริ่ยึนั
ในัพ่ื่�นัท่�บริิการิ ปริะจำปี 2565 

• ความสูิ่งของต้นัไม้ในัปัจจุบันัม่ความสูิ่งเฉล่ั�ยึ 292.90 
เซื่นัติเมตริ คิดเป็นั 7 เท่า เม่�อเท่ยึบกับความสิู่งของ 
กลั้าไม้ท่�ปลัูกในัปี 2555 ม่ความสิู่งเฉลั่�ยึ 43.10 เซื่นัติเมตริ 

5.โคัรงการอนุรักษั์ที่รัพัยากรนํ�า 
“นั�ำ” จัดเป็นัสิ่่วนัปริะกอบท่�สิ่ำคัญของมนุัษัยึ์แลัะเป็นัสิ่ิ�ง 
ท่�จำเป็นัท่� สุิ่ดในัการิดำริงช่วิต นัอกจากน่ั�ยัึงเป็นัแหลั่ง
กำเนัิดของสิิ่�งม่ช่วิต เช่นั พ่ื่ช แลัะสิ่ัตว์ ซื่ึ�งทำให้เกิดความ 
อุดมสิ่มบูริณ์แก่สิิ่�งม่ช่วิตทั�งมวลั ตลัอดจนั “นั�ำ” ยึังเป็นัปัจจัยึ
ท่�สิ่ำคัญในัการิพัื่ฒนัาปริะเทศอ่กด้วยึ บริิษััทฯ ในัฐานัะ 
ผิู้ผิลัิตนั�ำปริะปาชั�นันัำของปริะเทศจึงมุ่งเนั้นัให้ความ
สิ่ำคัญต่อการิดำเนิันังานัท่�จะสิ่ามาริถูลัดผิลักริะทบจาก
การิขาดแคลันัทริัพื่ยึากรินั�ำทั�งในัด้านัปริิมาณแลัะคุณภาพื่  
เพ่ื่�อเป็นัสิ่่วนัหนึั�งในัการิบริริลุัเป้าหมายึการิพัื่ฒนัาท่�ยัึ�งย่ึนั 
เริ่�องให้ม่นั�ำเพ่ื่�อใช้ปริะโยึชนั์แลัะม่การิจัดการินั�ำแลัะ
สิุ่ขาภิบาลัอยึ่างยัึ�งย่ึนัสิ่ำหริับทุกคนั (Clean water and 
sanitation) : SDG6 ขององค์การิสิ่หปริะชาชาติ บริิษััทฯ  
จึงได้จัดทำโคริงการิด้านัการิอนุัริักษั์ทริัพื่ยึากรินั�ำ อาทิเช่นั 
โคริงการิฟืั�นัฟูัคณุภาพื่นั�ำคลัองบางซื่่�อ เพ่ื่�ออนุัริกัษ์ัแม่นั�ำท่าจน่ั 
(อยูึ่ริะหว่างดำเนิันัการิ ปี 2565-2566) 

ผู้ลิลิัพิธ์ต่อธุรกุิจ
• จำนัวนัคริั�งท่�ได้ริับผิลักริะทบจากปัญหาคุณภาพื่นั�ำจาก

คลัองบางซื่่�อท่�สิ่่งผิลักริะทบต่อแม่นั�ำท่าจ่นัลัดลัง
• คา่ใชจ้า่ยึสิ่าริเคมใ่นัการิผิลัตินั�ำปริะปาตอ่หนัว่ยึผิลัติภณัฑ์์

ลัดลัง
• ภาพื่ลัักษัณ์ท่�ด่ในัฐานัะผิู้ผิลิัตนั�ำปริะปาชั�นันัำของปริะเทศ 

โดยึการินัำความริู้ความชำนัาญแลัะปริะสิ่บการิณ์ของ 
บริษิัทัฯ ในัดา้นัการิบำบดันั�ำเสิ่ย่ึแลัะการิจดัการิสิ่ิ�งแวดลัอ้ม
ไปช่วยึพัื่ฒนัาชุมชนัให้เป็นัชุมชนัต้นัแบบแลัะสิ่ามาริถู 
ใช้เป็นัแหลั่งเริ่ยึนัริู้ให้กับชุมชนัอ่�นัๆ ต่อไปในัอนัาคต

• ผิลัการิสิ่ำริวจความพึื่งพื่อใจของชุมชนัหมู่ท่� 10 ท่�ม่ต่อ 
ผิลัการิดำเนิันังานัโคริงการิฯ ม่ริะดับความพึื่งพื่อใจ 
ไม่นั้อยึกว่าริ้อยึลัะ 80

ผู้ลิลิัพิธ์ต่อสังคม	/		สิ�งแวดลิ้อม
• ชุมชนัสิ่ามาริถูใช้ปริะโยึชนั์จากคลัองบางซื่่�อในัด้านั

การิเกษัตริมากกว่าเดิม 
• คุณภาพื่นั�ำคลัองบางซื่่�อภายึหลัังติดตั�งอุปกริณ์บำบัด 

นั�ำเส่ิ่ยึม่ค่าปริิมาณออกซื่ิเจนัในันั�ำ (ค่า DO) เฉลั่�ยึ 
มากกว่า 2 มิลัลิักริัมต่อลัิตริ (mg/l) แลัะเพิื่�มขึ�นัตามลัำดับ 

โครงก�รดำ��นำก�รดำ้แลัสิํ�งแวดำลั�อม
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การให้คัวามชี่วยเหลือและการบริจาคัเพั่�อสำังคัม 
บริิษััทฯ สิ่นัับสิ่นุันังบปริะมาณแลัะสิิ่�งของจำเป็นัสิ่ำหรัิบกิจกริริมด้านัสัิ่งคมแลัะดูแลัสิิ่�งแวดลั้อมแก่หนั่วยึงานัภายึนัอกทั�งในั
พ่ื่�นัท่�บริิการิแลัะนัอกพ่ื่�นัท่�บริิการิ ในัปี 2565 บริิษััทฯ สิ่นัับสิ่นัุนังบปริะมาณแก่หนั่วยึงานัภายึนัอก จำนัวนั 50,676,709.45 บาท 
โดยึแบ่งปริะเภทการิสิ่นัับสิ่นุันัตามหมวดหมู่ไว้ดังน่ั� 

 

โครงก�ร	ฟื้้�นำฟืู้คุณภ�พนำำ��คลัองบ�งซื้่�อ	เพ่�ออนุำรักษั์แม่นำำ��ที่่�จีนำ	

3.1 จําแนกติามประเภที่ 
การสำนับสำนุน

(หน่วย	:	ร้อยลิะ)

(หน่วย	:	ร้อยลิะ)

23.80

65.79

9.35

1.06

สนับัสนุนกิุจกุรรมป้องกุันกุารแพิร่ระบัาด
ขิองโรค	COVID-19	
บัริจาคทั�วไป	
ลิงทุนเพิ้�อสังคม	
ลิงทุนเพิ้�อสิ�งแวดลิ้อม

3.2 จําแนกติามพั่�นท่ี่�

3.3 จําแนกติามหน่วยงาน

ในพิ้�นท่�บัริกุาร	
3	จังหวัด	
นอกุพิ้�นท่�บัริกุาร

หน่วยงาน	/
สถาบัันระดับัประเทศ	
หน่วยงานส่วนท้องถิ�น	
สถานพิยาบัาลิ	
สถานศึกุษ์า	
วัด
หน่วยงานอ่�นๆ

(หน่วย	:	ร้อยลิะ)

22.27

33.55

30.15

6.65

6.62

0.76

34.67

65.33
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ธุุรกิจ
กับสํิที่ธิุมนำุษัยชนำ

บที่บาที่และคัวามรับผิดีชีอบของ 
คัณะกรรมการและผู้บริหารดี้านสำิที่ธุิมนุษัยชีน
บริิษััทฯ ให้ความสิ่ำคัญต่อปริะเด็นัด้านัสิิ่ทธุิมนุัษัยึชนัท่�อาจ
สิ่่งผิลักริะทบในัการิดำเนัินัธุุริกิจตลัอดห่วงโซื่่คุณค่าท่�ม่ความ
เก่�ยึวข้องกับผิู้ม่สิ่่วนัได้สิ่่วนัเสิ่่ยึ บริิษััทฯ จึงได้กําหนัดนัโยึบายึ
ดา้นัสิ่ทิธุมินัษุัยึชนัแลัะดา้นัแริงงานัตามหลักัการิปฏิิบตัติามขอ้
ตกลังสิ่หปริะชาชาติ (UN Global Compact) ปฏิิญญาสิ่ากลั
ว่าด้วยึสิิ่ทธุิมนุัษัยึชนั (Universal Declaration of Human 
Rights : UDHR) หลักัการิช่�แนัะวา่ดว้ยึธุุริกจิแลัะสิ่ทิธุมินัษุัยึชนั
แห่งสิ่หปริะชาชาติ (United Nations Guiding Principles on 
Business and Human Rights : UNGP) มาเป็นัแนัวทางแลัะ
กริอบการิดาํเนันิังานัของบริษิัทัฯ เพ่ื่�อสิ่ริา้งความเช่�อมั�นัในัการิ 
ดาํเนันิัธุุริกิจท่�เคาริพื่สิิ่ทธุมินุัษัยึชนั โดยึกําหนัดแนัวทางปฏิบัิติ
ไว้ให้กับคณะกริริมการิ ผิู้บริิหาริ แลัะพื่นัักงานัได้ยึึดถู่อปฏิิบัติ 
พื่ร้ิอมเผิยึแพื่ร่ิไว้บนัเว็บไซื่ต์ของบริิษััทฯ ตามเว็บลิังก์ http://
www.ttwplc.com/storage/about/policy/policy-human.pdf  
โดยึบริษิัทัฯ ได้กาํหนัดเป้าหมายึการิดําเนิันังานัการิเคาริพื่สิิ่ทธิุ
มนัุษัยึชนัไว้ดังนั่�

1. องค์กริต้นัแบบด้านัการิเคาริพื่สิิ่ทธิุมนุัษัยึชนั โดยึการิ
สิ่นัับสิ่นัุนัแลัะสิ่่งเสิ่ริิมให้เกิดขึ�นัในัห่วงโซื่่คุณค่าทางธุุริกิจ

2. ไม่ม่การิลัะเมิดสิ่ิทธุิมนัุษัยึชนัทั�งภายึในัแลัะภายึนัอก 
บริิษััทฯ

การจ้างงานและการเคัารพัดี้านสำิที่ธุิมนุษัยชีน
พื่นัักงานัถู่อเป็นัทริัพื่ยึากริท่�ม่ค่าขององค์กริ บริิษััทฯ จึงได้
จัดให้ม่ริะบบการิจัดการิด้านัการิจ้างงานั เพ่ื่�อให้พื่นัักงานั
ได้ริับการิคุ้มคริองแลัะปฏิิบัติอยึ่างเป็นัธุริริม ซื่ึ�งจะสิ่่งผิลั 
ให้คุณภาพื่ช่วิตท่�ด่แลัะเกิดปริะสิิ่ทธุิภาพื่ในัการิทำงานั  

โดยึกำหนัดนัโยึบายึด้านัสิิ่ทธุิมนุัษัยึชนัแลัะด้านัแริงงานั 
พื่ริ้อมเผิยึแพื่ริ่ไว้บนัเว็บไซื่ต์ของบริิษััทฯ เพ่ื่�อเป็นัแนัวทาง
ในัการิปฏิิบัติให้ เป็นัไปตามข้อกำหนัดของมาตริฐานั
แริงงานัไทยึแลัะกฎหมายึด้านัแริงงานั ริวมถูึงริะเบ่ยึบอ่�นัๆ 
ท่� เก่�ยึวข้องกับการิปริับปริุงแลัะพื่ัฒนัาการิทำงานัอยึ่าง 
ต่อเนั่�อง นัอกจากนั่� บริิษััทฯ ได้จัดทำนัโยึบายึคุ้มคริองข้อมูลั
สิ่่วนับุคคลั เพ่ื่�ออธุิบายึให้ทริาบถูึงแนัวทางของบริิษััทฯ  
ในัการิคุ้มคริองข้อมูลัสิ่่วนับุคคลัแลัะความเป็นัสิ่่วนัตัวของ 
ผิู้ม่สิ่่วนัได้สิ่่วนัเสิ่่ยึ บริิษััทฯ ได้นัำปริะเด็นัด้านัสิิ่ทธิุมนุัษัยึชนั
มาพื่ิจาริณาในัการิจ้างงานัไว้ดังน่ั� 
1. แรงงานเดั็ก
 บริิษััทฯ ไม่ม่การิจ้างงานั ไม่ม่ความเก่�ยึวข้อง แลัะ 

ไม่สิ่นัับสิ่นัุนัให้ม่การิจ้างแริงงานัเด็กท่�ม่อายึุต�ำกว่า 15 ป ี
ตลัอดจนัไม่ม่การิให้หริ่อสิ่นัับสิ่นัุนัให้ม่การิใช้แริงงานั
เด็กทำงานัท่�เป็นัอันัตริายึต่อสุิ่ขอนัามัยึหริ่ออยูึ่ในัสิ่ภาพื่
แวดลั้อมท่�ม่อันัตริายึต่อสุิ่ขอนัามัยึแลัะความปลัอดภัยึ 

2. แรงงานบังคับ
 บริิษััทฯ ไม่ม่การิจ้างงานั แลัะไม่สิ่นัับสิ่นุันัให้ม่การิใช้

แริงงานับังคับ อาทิเช่นั งานัท่�ทำด้วยึความไม่สิ่มัคริใจ 
โดยึอาศัยึวิธุ่การิหริ่ออ้างเหตุเพ่ื่�อการิลังโทษัหริ่อการิบ่บ
บังคับ การิข่มขู่หริ่อการิข่มข่นัใจให้ทำงานัหริ่อให้บริิการิ
เปน็ัผิลัใหบ้คุคลัทำงานัอยึา่งไมเ่ตม็ใจหริอ่โดยึการิทำให้
บุคคลันัั�นัอยูึ่ในัสิ่ภาพื่แวดลั้อมท่�ไม่สิ่ามาริถูขัดข่นัได้ 

3. แรงงานติ�างดั้าวิท่�ผิิดักฎหมิาย
 บริิษััทฯ ไม่ม่การิจ้างงานั แลัะไม่สิ่นัับสิ่นุันัให้ม่การิใช้

แริงงานัต่างด้าวท่�ไม่ม่ใบอนุัญาตหริ่อหลับหน่ัเข้าเม่อง
โดยึผิิดกฎหมายึ 
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4. หญิงม่ิครรภ์
 บริษิัทัฯ ไมใ่หพ้ื่นัักงานัหญงิมค่ริริภท์ำงานัท่�เปน็ัอนััตริายึตอ่สิ่ขุภาพื่หริอ่ริา่งกายึตามท่�กฎหมายึกำหนัด แลัะจดัใหพ้ื่นัักงานั

หญิงท่�ตั�งคริริภ์ได้ทำงานัหร่ิออยูึ่ในัสิ่ภาพื่แวดลั้อมท่�ไม่เป็นัอันัตริายึต่อสุิ่ขอนัามัยึแลัะการิม่คริริภ์ ริวมทั�งไม่ม่การิเลัิกจ้าง
หริ่อลัดตำแหนั่งหริ่อสิิ่ทธุิปริะโยึชนั์ใดๆ เพื่ริาะเหตุจากการิม่คริริภ์ 

การประเมินคัวามเสำ่�ยงดี้านสำิที่ธุิมนุษัยชีน 
1. กระบวนการประเมินคัวามเสำ่�ยงดี้านสำิที่ธุิมนุษัยชีน
บริิษััทฯ ให้ความสิ่ำคัญต่อการิเคาริพื่สิิ่ทธิุมนัุษัยึชนัอนััเป็นัคุณธุริริมพ่ื่�นัฐานัของการิทำงานัแลัะการิอยู่ึร่ิวมกันั โดยึสิ่่งเสิ่ริิมแลัะ
สิ่นัับสิ่นัุนัให้กลัุ่มบริิษััทท่ท่ดับบลัิวนัำหลัักการิเคาริพื่สิิ่ทธุิมนุัษัยึชนัมาปริะยึุกต์ใช้ในัการิดำเนิันังานัแลัะปฏิิบัติต่อผูิ้ม่สิ่่วนัได้
สิ่่วนัเสิ่่ยึด้วยึความโปริ่งใสิ่แลัะม่ปริะสิิ่ทธุิภาพื่ โดยึม่กริะบวนัการิปริะเมินัความเสิ่่�ยึงด้านัสิิ่ทธุิมนุัษัยึชนัไว้ดังน่ั�

 
1.2

เก็บรวบรวมข้้อมูล 
ข้ั�นื่พ้�นื่ฐานื่

1.3
ประเมินื่ความเส่ี่�ยง

1.4
กำาหนื่ดมาต่รการ 
ลดความเส่ี่�ยงและ 

ผิลกระทบ

1.5
รายงานื่และ 

การต่รวจสี่อบ

2. ผลการประเมินคัวามเสำ่�ยงดี้านสำิที่ธุิมนุษัยชีน
ผิลัการิปริะเมินัความเสิ่่�ยึงด้านัสิิ่ทธิุมนัุษัยึชนัในัการิดําเนัินัธุุริกิจของบริิษััทฯ พื่บว่า ในัปี 2565 ไม่ม่ปริะเด็นัการิลัะเมิด 
ด้านัสิ่ิทธุิมนัุษัยึชนัต่อผิู้ม่สิ่่วนัได้สิ่่วนัเสิ่่ยึ อยึ่างไริก็ตาม บริิษััทฯ ได้กําหนัดแนัวทางการิป้องกันัแลัะมาตริการิลัดความเสิ่่�ยึง
ด้านัสิ่ิทธุิมนัุษัยึชนัแก่ผิู้ม่สิ่่วนัได้สิ่่วนัเสิ่่ยึไว้ดังนั่�

2.1	สิทธิมนุษ์ยชนพินักุงาน

ประเดี็นคัวามเสำ่�ยง ผลกระที่บ มาติรการลดีคัวามเสำ่�ยง

อาช่วอนามัยแลิะ 
ความปลิอดภัยใน 
กุารทำางาน

• สิทธิในคุณิภาพิ
ช่วิตท่�ด่

• สิทธิในกุาร
ทำางาน

ดี้านคัวามปลอดีภัย 
• จัดอบัรมหลิักุส่ตรความปลิอดภัยในกุารทำางานเกุ่�ยวกัุบัสารเคม่อันตราย	 
กุารใช้อุปกุรณิ์ป้องกุันส่วนบุัคคลิ	 กุารสร้างจิตสำานึกุด้านสิ�งแวดลิ้อมแกุ ่
ผู้่้ปฏิิบััติงานในท่�อับัอากุาศแลิะทบัทวนกุารทำางานเกุ่�ยวกัุบัปั�นจั�น	เป็นต้น	

• ฝ้ึกุซึ้อม	 ทบัทวน	 วิธ่กุารปฏิิบััติงานกุับัคลิอรีนอย่างปลิอดภัยแลิะกุารใช้
อุปกุรณิ์ระงับัเหตุคลิอรีนรั�วไหลิ	(Emergency	Kit-B)

• จัดทำาแผู้นป้องกัุนแลิะระงับัเหตุฉุกุเฉิน	กุรณ่ิเกุิดเหตุคลิอรีนรั�วไหลิรุนแรง	
• จัดหาอุปกุรณิ์ป้องกัุนไอระเหยแลิะกุารรั�วไหลิขิองคลิอรีน	

ดี้านอาชี่วอนามัย 
• จัดให้ม่กุารตรวจสุขิภาพิประจำาปีสำาหรับัพินักุงานทุกุระดับั	
• เพิิ�มกุารตรวจสุขิภาพิรายกุารพิิเศษ์แกุ่ผู้่้ปฏิิบััติงานในพิ้�นท่�เส่�ยงแลิะผู้่้ท่�ม่อายุ	
35	ปีขิ้�นไป	

• เพิิ�มกุารทำาประกุันภัยหม่่จากุกุารติดเช่�อโรค	COVID-19	สำาหรับัพินักุงาน
ทุกุระดับั

• รณิรงค์ ให้พินักุงานได้รับักุารฉ่ดวัคซึ่นจากุหน่วยงานรัฐ
• ตรวจหาเช่�อโรค	COVID-19	กุ่อนเขิ้างานให้กัุบัพินักุงานทุกุสัปดาห	์

1.1
กำาหนื่ดข้อบเข้ต่
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ประเดี็นคัวามเส่ำ�ยง ผลกระที่บ มาติรการลดีคัวามเสำ่�ยง

กุารคุ้มครองสิทธิแลิะ
ขิ้อม่ลิส่วนบุัคคลิ

• สิทธิในความ 
เท่าเท่ยม

• สิทธิท่�จะได้รับั
ความคุ้มครอง
ตามกุฎหมาย

• สิทธิความเป็น
ส่วนตัว

ดี้านการคุั้มคัรองสำิที่ธุิของพันักงาน 
• ม่นโยบัายด้านสิทธิมนุษ์ยชนแลิะด้านแรงงาน
• ม่กุระบัวนกุารรับัขิ้อร้องเรียนจากุพินักุงาน
• ปฏิิบััติต่อพินักุงานด้วยความเสมอภาคแลิะเป็นธรรม

ดี้านข้อมูลสำ่วนบุคัคัล
• ม่กุารคุ้มครองขิ้อม่ลิส่วนบุัคคลิขิองพินักุงานแลิะไม่เผู้ยแพิร่ต่อบุัคคลิท่�สาม
• ม่นโยบัายคุ้มครองขิ้อม่ลิส่วนบุัคคลิแลิะเผู้ยแพิร่ไว้บันเว็บัไซึต์บัริษั์ทฯ	
• ฝ้ึกุอบัรมให้ความร่้เกุ่�ยวกัุบักุฎหมายด้านกุารคุ้มครองขิ้อม่ลิส่วนบุัคคลิแลิะ
กุำาหนดแนวทางกุารปฏิิบััติงาน	

2.2	สิทธิมนุษ์ยชนลิ่กุค้า

ประเดี็นคัวามเส่ำ�ยง ผลกระที่บ มาติรการลดีคัวามเสำ่�ยง

คุณิภาพิสินค้าแลิะ
บัริกุาร

• สิทธิในคุณิภาพิ
ช่วิตท่�ด่

ดี้านการสำื�อสำารและคัวามปลอดีภัย 
• ม่กุารส่�อสารแลิะประชาสัมพิันธ์ขิ้อม่ลิด้านสินค้าแลิะบัริกุารอย่างต่อเน่�อง
• ดำาเนินกุารตามนโยบัายด้านคุณิภาพิสินค้าแลิะบัริกุาร	

กุารคุ้มครองสิทธิแลิะ
ขิ้อม่ลิส่วนบุัคคลิ

• สิทธิในความ 
เท่าเท่ยม

• สิทธิท่�จะได้รับั 
ความคุ้มครอง 
ตามกุฎหมาย

• สิทธิความเป็น 
ส่วนตัว

ดี้านการคุั้มคัรองสำิที่ธุิของลูกคั้า 
• ม่กุระบัวนกุารรับัขิ้อร้องเรียนจากุลิ่กุค้า
• รับัประกุันความเส่ยหายจากุกุารดำาเนินงานขิองบัริษ์ัทฯ	ให้กุับัล่ิกุค้าตาม
ขิ้อตกุลิงท่�กุำาหนด	

ดี้านข้อมูลสำ่วนบุคัคัล 
• ม่นโยบัายคุ้มครองขิ้อม่ลิส่วนบุัคคลิแลิะเผู้ยแพิร่ไว้บันเว็บัไซึต์บัริษั์ทฯ	
• ม่กุารคุ้มครองขิ้อม่ลิส่วนบุัคคลิขิองลิ่กุค้าแลิะไม่เผู้ยแพิร่ต่อบุัคคลิท่�สาม

2.3	สิทธิมนุษ์ยชนค่่ค้า

ประเดี็นคัวามเส่ำ�ยง ผลกระที่บ มาติรการลดีคัวามเสำ่�ยง

กุารดำาเนินธุรกุิจอย่าง
เป็นธรรม

• ปฏิิบััติตามเงื�อนไขิ
ทางกุารค้า

• ปฏิิบััติตามขิ้อตกุลิง
อย่างเป็นธรรม

• ม่เครื�องม่อประเมินจรรยาบัรรณิค่่ค้าเพิ้�อพัิฒนาธุรกิุจอย่างยั�งย่น	
(Supplier	Code	of	Conduct	:	SCOC)	ในหมวดกุารปฏิิบััติด้านแรงงาน
แลิะสิทธิมนุษ์ยชน	อาช่วอนามัยแลิะความปลิอดภัย	แลิะสิ�งแวดลิ้อม	พิร้อม
เผู้ยแพิร่ไว้บันเว็บัไซึต์ขิองบัริษั์ทฯ	

• ม่กุระบัวนกุารคัดกุรองค่่ค้าแลิะพิันธมิตรทางธุรกุิจตามท่�กุฎหมาย
กุำาหนด

กุารคุ้มครองสิทธิแลิะ
ขิ้อม่ลิส่วนบุัคคลิ

• สิทธิในความ 
เท่าเท่ยม

• สิทธิท่�จะได้รับั 
ความคุ้มครอง 
ตามกุฎหมาย

• สิทธิความเป็น 
ส่วนตัว

ดี้านการคุั้มคัรองสำิที่ธุิของคัู่คั้า 
• ม่กุระบัวนกุารรับัขิ้อร้องเรียนจากุค่่ค้า
• ปฏิิบััติต่อค่่ค้าด้วยความเสมอภาคแลิะเป็นธรรม

ดี้านข้อมูลสำ่วนบุคัคัล 
• ม่นโยบัายคุ้มครองขิ้อม่ลิส่วนบุัคคลิแลิะเผู้ยแพิร่ไว้บันเว็บัไซึต์บัริษั์ทฯ	
• ม่กุารคุ้มครองขิ้อม่ลิส่วนบุัคคลิขิองค่่ค้าแลิะไม่เผู้ยแพิร่ต่อบุัคคลิท่�สาม
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2.4	สิทธิมนุษ์ยชนชุมชน

ประเดี็นคัวามเสำ่�ยง ผลกระที่บ มาติรการลดีคัวามเสำ่�ยง

คุณิภาพิช่วิต	 
ความปลิอดภัย	แลิะ
สิ�งแวดลิ้อม

• สิทธิท่�จะได้รับั
ความคุ้มครองตาม
กุฎหมาย

• เสรีภาพิท่�แสดงออกุ
• สิทธิในคุณิภาพิช่วิต
ท่�ด่

ดี้านคัุณภาพัชี่วิติและคัวามปลอดีภัย
• ส่�อสารลิ่วงหน้ากุ่อนซึ่อมบัำารุงท่อนำ�าประปา
• สำารวจความต้องกุารแลิะเปิดช่องทางร้องทุกุขิ์
• กุำาหนดมาตรกุารเย่ยวยา	 หากุได้รับัผู้ลิกุระทบัจากุกุารปฏิิบััติงานขิอง 
บัริษั์ทฯ	

ดี้านสำิ�งแวดีล้อม 
• ดำาเนินงานตามมาตรฐาน	ISO	14001	:	2015
• ดำาเนินกุารกุำาจัดขิองเส่ย	 (ตะกุอน)	 ตามขิ้อกุำาหนดขิองกุรมโรงงาน
อุตสาหกุรรมอย่างเคร่งครัด	

• ความร่วมม่อปกุป้องด่แลิแหลิ่งนำ�าธรรมชาติ	

2.5	สิทธิมนุษ์ยชนผู้่้รับัเหมา

ประเดี็นคัวามเสำ่�ยง ผลกระที่บ มาติรการลดีคัวามเสำ่�ยง

คุณิภาพิช่วิตแลิะ
ความปลิอดภัย

• สิทธิท่�จะได้รับั
ความคุ้มครองตาม
กุฎหมาย

• สิทธิในคุณิภาพิช่วิต
ท่�ด่

• ปฏิิบััติตามกุฎหมายความปลิอดภัย	 อาช่วอนามัย	 แลิะสภาพิแวดลิ้อม 
ในกุารทำางาน	

• นโยบัายคุณิภาพิ	สิ�งแวดลิ้อม	อาช่วอนามัยแลิะความปลิอดภัยขิองบัริษ์ัทฯ	
• ฝ้ึกุอบัรมแลิะปฏิิบััติตามระ เบั่ยบัปฏิิบััติ เกุ่� ยวกุับัความปลิอดภัย 
ในกุารทำางาน

• จัดหาอุปกุรณิ์ป้องกัุนส่วนบุัคคลิพิ้�นฐานแลิะอุปกุรณิ์ป้องกัุนส่วนบัุคคลิ
ตามความเส่�ยงขิองงาน

3. การจ้างงานผู้พั่การ 
หรือกลุ่มผู้ดี้อยโอกาสำอื�นๆ 
 บริิษััทฯ ได้ดำเนิันัการิเก่�ยึวกับการิจ้างงานัผิู้พิื่การิหริ่อ
กลัุ่มผิู้ด้อยึโอกาสิ่อ่�นัๆ ด้วยึการิปฏิิบัติตามพื่ริะริาชบัญญัติ 
สิ่่งเสิ่ริิมแลัะพื่ัฒนัาคุณภาพื่ช่วิตคนัพิื่การิ โดยึการิสิ่่งเงินั
เข้ากองทุนัสิ่่งเสิ่ริิมแลัะพื่ัฒนัาคุณภาพื่ช่วิตคนัพื่ิการิตาม 
มาตริา 34 เม่�อเด่อนัพื่ฤศจิกายึนั 2565 บริิษััทฯ ได้ริ่วมกับ
แริงงานัจังหวัดนัคริปฐมในัการิจ้างเหมาช่วงงานัแก่ผิู้ดูแลั 
คนัพื่ิการิ เพ่ื่�อเป็นัการิสิ่่งเสิ่ริิมให้ผิู้ดูแลัคนัพื่ิการิม่งานัทำแลัะ
เป็นัการิสิ่นัับสิ่นุันัโคริงการิของกริะทริวงพัื่ฒนัาสัิ่งคมแลัะ 
ค ว า ม มั� นั ค ง ม นุั ษั ยึ์ ท่� ใ ห้ สิ่ิ ท ธิุ นั า ยึ จ้ า ง ห ริ่ อ เ จ้ า ข อ ง 
สิ่ถูานัปริะกอบการิ จัดจ้างเหมาช่วงงานัแก่คนัพื่ิการิหริ่อ 
ผิู้ดูแลัคนัพื่ิการิ ตามมาตริา 35 แห่งพื่ริะริาชบัญญัติสิ่่งเสิ่ริิม
แลัะพื่ัฒนัาคุณภาพื่ช่วิตคนัพื่ิการิ พื่.ศ. 2550 

การบริหารจัดีการข้อร้องเรียนและ 
การเย่ยวยาดี้านสำิที่ธุิมนุษัยชีน
หากม่ปริะเด็นัข้อริ้องเริ่ยึนัด้านัสิิ่ทธิุมนุัษัยึชนั บริิษััทฯ พื่ริ้อม
ท่�จะริับฟัังแลัะนัำเสิ่นัอในัท่�ปริะชุมผิู้บริิหาริแลัะดำเนัินัการิ
เย่ึยึวยึาแก่ผูิ้ได้ริับผิลักริะทบอยึ่างเท่าเท่ยึม

คัวามร่วมมือกับคัู่คั้าดี้านสิำที่ธุิมนุษัยชีน
บริิษััทฯ ได้ขยึายึความริับผิิดชอบการิดําเนัินังานัด้านัสิ่ิทธุิ 
มนัุษัยึชนัไปยัึงคู่ค้า โดยึใช้เคร่ิ�องม่อปริะเมินัจริริยึาบริริณ 
คู่ค้าเพ่ื่�อพื่ัฒนัาธุุริกิจอยึ่างยัึ�งย่ึนั (Supplier Code of Conduct 
: SCOC) ในัหมวดการิปฏิิบัติด้านัแริงงานัแลัะสิิ่ทธุิมนัุษัยึชนั 
ความปลัอดภัยึแลัะอาช่วอนัามัยึ แลัะสิ่ิ�งแวดลั้อม พื่ริ้อมเผิยึ
แพื่ริ่ไว้บนัเว็บไซื่ต์ของบริิษััทฯ ตามเว็บลัิงก์ https://www.ttwplc.
com/storage/about/policy/supplier-code-of-conduct.pdf
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การสำื�อสำารและอบรมดี้านสำิที่ธุิมนุษัยชีน
สิ่ิทธุิมนุัษัยึชนัเป็นัสิิ่ทธุิแลัะเสิ่ริ่ภาพื่ขั�นัพ่ื่�นัฐานัของมนุัษัยึ์ 
ท่�จะต้องได้ริับความเสิ่มอภาค ความเท่าเท่ยึม เป็นัธุริริม 
แลัะไม่ถููกเลั่อกปฏิิบัติ ปัจจุบันัสิ่ิทธิุมนัุษัยึชนัเป็นัเริ่�องท่�
ทั�วโลักให้ความสิ่ำคัญ ซื่ึ�งถู่อเป็นัหนึั�งในัหลัักการิสิ่ำคัญ
ท่�ม่ผิลัต่อการิดำเนิันัธุุริกิจ ดังนัั�นั บริิษััทฯ จึงมุ่งสิ่่งเสิ่ริิม
การิส่ิ่�อสิ่าริแลัะอบริมให้ความริู้ด้านัสิ่ิทธิุมนัุษัยึชนัให้กับ
พื่นัักงานัปัจจุบันัแลัะพื่นัักงานัใหม่ได้รัิบทริาบอยึ่างต่อเนั่�อง  
ในัปี 2565 บริิษััทฯ ได้สิ่่งเสิ่ริิมให้พื่นัักงานัเข้าริ่วมอบริม
หลัักสิู่ตริท่�เก่�ยึวข้องกับด้านัสิ่ิทธุิมนัุษัยึชนั ดังนั่� 

1. หลัักสูิ่ตริ ปริะเด็นัสิ่ิทธุิมนัุษัยึชนัตลัอดห่วงโซื่่คุณค่า  
จัดโดยึ ตลัาดหลัักทริัพื่ยึ์แห่งปริะเทศไทยึ

2. หลัักสิู่ตริ How to report on human rights SDC  
จัดโดยึ สิ่ถูาบันัไทยึพื่ัฒนั์

ในัปี 2565 บริิษััทฯ แลัะบริิษััทยึ่อยึไม่ม่ข้อพิื่พื่าทฟั้องริ้อง
หริ่อริ้องเริ่ยึนัริะหว่างบริิษััทฯ กับพื่นัักงานัแลัะผิู้ม่สิ่่วนัได้
สิ่่วนัเสิ่่ยึท่�เก่�ยึวข้องกับการิลัะเมิดด้านัสิิ่ทธุิมนัุษัยึชนัแลัะ
ปริะเด็นัท่� ผิิดข้อกฎหมายึแลัะจริริยึาบริริณของบริิษััทฯ  
ซื่ึ�งเป็นัสิ่ิ�งท่�ภาคธุุริกิจต้องให้ความสิ่ำคัญ ริวมถึูงการิกำหนัด
แนัวทางการิดำเนิันังานัให้สิ่อดคลั้องกับหลัักการิคุ้มคริอง
สิ่ิทธุิมนัุษัยึชนัอยึ่างคริอบคลัุมตามหลัักการิสิ่ากลัแลัะ
กฎหมายึของปริะเทศ 
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บริห�รจัดำก�ร 
สิํ�งแวดำลั�อม 
อย่�งยั�งย่นำ

สิ่ิ�งแวดลั้อมถู่อเป็นัสิ่ิ�งสิ่ำคัญท่�ทุกภาคสิ่่วนัต้องริ่วมม่อกันั
ในัการิปกป้องริักษัา แลัะปริับปริุงให้คงอยูึ่สิู่่ชนัริุ่นัหลััง  
เพ่ื่�อการิเติบโตของธุุริกิจอยึ่างยัึ�งย่ึนั ด้วยึเหตุนั่� บริิษััทฯ จึงได้
เลั็งเห็นัความสิ่ำคัญแลัะมุ่งมั�นัจะพื่ัฒนัาริะบบบริิหาริจัดการิ
สิ่ิ�งแวดลั้อมของกลัุ่มบริิษััทท่ท่ดับบลัิวอยึ่างม่ปริะสิิ่ทธุิภาพื่ 
ดังท่�ริะบุไว้ตั�งแต่ริะดับนัโยึบายึในั “นัโยึบายึคุณภาพื่  
สิ่ิ�งแวดลั้อม อาช่วอนัามัยึ แลัะความปลัอดภัยึ” ตามท่�ได้เผิยึ
แพื่ริ่ไว้บนัเว็บไซื่ต์ตามเว็บลัิงก์ https://www.ttwplc.com/
storage/about/policy/policy-environment.pdf แลัะ
ได้ปริะยึุกต์ใช้แนัวทางการิบริิหาริจัดการิด้านัสิิ่�งแวดลั้อม 

วัติถืุประสำงคั์ดี้านสำิ�งแวดีล้อม

1.	กุารคัดแยกุขิยะตรงตามภาชนะท่�กุำาหนดไม่น้อยกุว่าร้อยลิะ	98 1	ครั�งต่อสัปดาห์

2.	ไม่ม่กุารรั�วไหลิขิองกุากุตะกุอนออกุส่่ชุมชนขิ้างเค่ยง ทุกุ	6	เด่อน

3.	ไม่ม่ขิ้อร้องเรียนด้านสิ�งแวดลิ้อมจากุชุมชนภายนอกุ 1	ครั�งต่อปี

4.	ไม่ม่สารหลิ่อล่ิ�นหรือสารเคม่อันตรายหกุรั�วไหลิ 1	ครั�งต่อเด่อน

5.	ผู้ลิกุารตรวจวัดสภาพิแวดลิ้อมในกุารทำางานหรือสิ�งแวดลิ้อมเป็นไปตามกุฎหมาย 1	ครั�งต่อ	6	เด่อน

6.	ม่ขิ้อม่ลิความปลิอดภัยขิองสารเคม่	SDS	(Safety	Data	Sheet)	ครบัทุกุรายกุารขิองสารเคม่ท่�ใช้ 1	ครั�งต่อ	6	เด่อน

7.	ควบัคุมอัตรากุารใช้พิลิังงาน
	 7.1	ระบับัผู้ลิิตแลิะส่งจ่ายนำ�าประปา

• โรงผู้ลิิตนำ�าประปาบัางเลิน	(BLN)	<	0.65	กิุโลิวัตต์ชั�วโมง	(kWh)	ต่อล่ิกุบัาศกุ์เมตร
• โครงกุารบัางปะอิน	(BIE)	<	0.19	กิุโลิวัตต์ชั�วโมง	(kWh)	ต่อล่ิกุบัาศกุ์เมตร

	 7.2	ระบับับัำาบััดนำ�าเส่ย
• โครงกุารบัางปะอิน	(BIE)	<	0.27	กิุโลิวัตต์ชั�วโมง	(kWh)	ต่อล่ิกุบัาศกุ์เมตร	

1	ครั�งต่อเด่อน

8.	ฝ้ึกุซึ้อมทบัทวนตามแผู้นฉุกุเฉินอย่างน้อยปีลิะ	1	ครั�ง 1	ครั�งต่อแผู้น

ค่อ ISO 14001:2015 ริวมถูึงแนัวทางการิริายึงานั Global 
Reporting Initiative (GRI) 
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กระบวนื่การผิลิต่สี่ินื่ค้าและบริการ 
ท่�เป็นื่มิต่รต่่อสิี่�งแวดล้อม
การผลิตินํ�าประปาแบบไม่สูำญเสำ่ยนํ�า
บริิษััทฯ ตริะหนัักถูึงความสิ่ําคัญของคุณภาพื่สิ่ินัค้าแลัะ
บริิการิควบคู่กับการิคํานึังถึูงผิลักริะทบด้านัสิ่ิ�งแวดลั้อม 
ท่�อาจเกิดขึ�นัจากการิดําเนัินัธุุริกิจของบริิษััทฯ ทั�งทางตริง
แลัะทางอ้อม โดยึการิบริิหาริจัดการิด้านัสิ่ิ�งแวดลั้อมด้วยึ
ริะบบ ISO 14001:2015 ผินัวกกับการิผิลัิตนั�ำปริะปาท่�เป็นั
มิตริต่อสิ่ิ�งแวดลั้อมแบบ Zero Discharge นัอกจากนั่� ได้นํัา
ตะกอนัท่�เหลั่อจากกริะบวนัการิผิลิัตนั�ำปริะปาไปร่ิดนั�ำออก
แลัะนัํานั�ำท่�ได้กลัับเข้าสิู่่กริะบวนัการิผิลิัตใหม่ ซื่ึ�งเท่ากับ
ว่าตลัอดขั�นัตอนัการิผิลัิตนั�ำปริะปาไม่ม่การิปลั่อยึนั�ำเหลั่อ
ทิ�งลังสิู่่แหลั่งนั�ำธุริริมชาติเลัยึ สิ่่งผิลัให้ม่การินัํานั�ำกลัับมา
ใช้ในักริะบวนัการิผิลัิตใหม่ในัปี 2565 จํานัวนั 6,663,459 
ลัูกบาศก์เมตริ

การบําบัดีนํ�าเสำ่ย
นัอกเหน่ัอจากการิดําเนัินัธุุริกิจผิลิัตแลัะจําหนั่ายึนั�ำปริะปา
ให้กับการิปริะปาสิ่่วนัภูมิภาค (กปภ.) ในัพ่ื่�นัท่�บริิการิจังหวัด
นัคริปฐม สิ่มุทริสิ่าคริ แลัะ ปทุมธุานั่ บริิษััทฯ ยึังได้เข้าไป 
ดําเนัินัธุุริกิจบริิหาริจัดการินั�ำปริะปาแลัะนั�ำเสิ่่ยึในันัิคม
อุตสิ่าหกริริมบางปะอินั จังหวัดพื่ริะนัคริศริ่อยึุธุยึา นัิคม
อุตสิ่าหกริริมอมตะซื่ิต่� จังหวัดชลับุริ่ แลัะนัิคมอุตสิ่าหกริริม
อมตะซื่ิต่� จังหวัดริะยึอง โดยึม่ปริิมาณนั�ำเสิ่่ยึท่�ผิ่านัการิบำบัด 
ตั�งแต่ปี 2559-2565 ดังนั่�

การนําเที่คัโนโลย่เมมเบรนมาใชี้ ใน
กระบวนการผลิตินํ�าประปา
บริิษััทฯ ตริะหนัักถูึงความสิ่ําคัญของการิบริิหาริจัดการิ 
ความเสิ่่�ยึงจากคุณภาพื่นั�ำดิบท่�ม่คุณภาพื่ลัดลังอยึ่าง 
ต่อเนั่�องแลัะอาจสิ่่งผิลักริะทบต่อการิดําเนัินัธุุริกิจของบริิษััทฯ 
จึงได้นํัาเทคโนัโลัย่ึเมมเบรินัมาใช้ในักริะบวนัการิผิลิัต 
นั�ำปริะปาท่�โริงผิลัตินั�ำปริะปากริะทุม่แบนั จงัหวดัสิ่มทุริสิ่าคริ 
ซื่ึ�งเทคโนัโลัย่ึเมมเบรินัม่คุณสิ่มบัติในัการิกริองแยึกของแข็ง
แขวนัลัอยึสูิ่งกว่าการิกริองทั�วไป แลัะยึังสิ่ามาริถูขจัด 
สิ่ิ�งปนัเปื�อนัท่�เป็นัเช่�อโริค อาทิเช่นั เช่�อไวริัสิ่แลัะแบคท่เริ่ยึ
ได้อยึ่างม่ปริะสิิ่ทธิุภาพื่ สิ่่งผิลัให้คุณภาพื่นั�ำปริะปาท่�ได้ 
ม่คุณภาพื่ท่�ด่ยิึ�งขึ�นั ริวมถูึงสิ่ามาริถูลัดต้นัทุนัการิใช้สิ่าริเคม่
ในักริะบวนัการิผิลัิตนั�ำปริะปาได้อ่กทางหนึั�งด้วยึ

การคัวบคัุมมลพั่ษัที่างอากาศ
บริิษััทฯ ให้ความสํิ่าคัญในัการิควบคุมการิเกิดมลัพิื่ษัทาง
อากาศไม่นั้อยึกว่าการิดําเนัินังานัด้านัอ่�นัๆ เนั่�องจากปัญหา
ด้านัมลัพื่ิษัทางอากาศในัปัจจุบันั สิ่่งผิลักริะทบต่อคุณภาพื่
ช่วิตของคนัในัชุมชนัแลัะกริะทบต่อสิิ่�งแวดลั้อมเป็นัอยึ่าง
มาก ปริะกอบกับปัญหาฝุ่่นัลัะอองขนัาด 2.5 ไมคริอนั 
(PM 2.5) ในัปัจจุบันัได้ทว่ความริุนัแริงขึ�นัในัปริะเทศไทยึ 
บริิษััทฯ จึงม่ความตริะหนัักแลัะให้ความสํิ่าคัญในัการิดูแลั
แลัะควบคุมคุณภาพื่อากาศท่�ปลั่อยึสูิ่่ สิิ่�งแวดลั้อมแลัะ 
มุ่งเนั้นัริะบบบริิหาริจัดการิด้านัสิิ่�งแวดลั้อมตามมาตริฐานั
สิ่ากลั ISO 14001 : 2015 โดยึจะต้องไม่สิ่่งผิลักริะทบต่อ
พื่นัักงานั แลัะผิู้รัิบเหมาท่�ปฏิิบัติงานัในัพ่ื่�นัท่�ของบริิษััทฯ ริวมถูึง
ชุมชนัแลัะสิ่ภาพื่แวดลั้อมท่�อยูึ่โดยึริอบโริงผิลิัตนั�ำปริะปา
แลัะพ่ื่�นัท่�ปฏิิบัติงานัของบริิษััทฯ เพ่ื่�อให้เกิดการิดําเนัินัธุุริกิจ 
อยึ่างยัึ�งย่ึนัแลัะสิ่ามาริถูสิ่ริ้างสิ่มดุลัด้านัเศริษัฐกิจ สิ่ังคม 
แลัะสิ่ิ�งแวดลั้อม บริิษััทฯ จึงได้กําหนัดมาตริการิในัการิ
ควบคุมมลัพื่ิษัทางอากาศไว้ดังน่ั�

1. กําหนัดแผินัการิตริวจสิ่อบคุณภาพื่สิ่ิ�งแวดลั้อม เช่นั 
ตริวจฝุ่่นัลัะอองท่�ปลั่อยึจากปลั่องไอเส่ิ่ยึของเคริ่�อง
กําเนัิดไฟัฟั้าสํิ่าริอง

2. กําหนัดมาตริการิแลัะขั�นัตอนัในัการิตริวจสิ่ภาพื่ริถูยึนัต์
จากผูิ้ริับเหมาหริ่อบุคคลัภายึนัอกท่�จะเข้าออกพ่ื่�นัท่�
ปฏิิบัติงานัของบริิษััทฯ เช่นั ตริวจสิ่อบควันัไอเส่ิ่ยึ แลัะ
สิ่ภาพื่ความพื่ริ้อมใช้งานัต่างๆ

 
ปริมาณนํ�าเสำ่ยท่ี่�ผ่านการบําบัดี 
(ลิ่กุบัาศกุ์เมตร)

5,058,382

6,670,175

5,322,898

5,324,544

5,227,114

5,091,565

5,424,831

2559

2565

2560

2564

2561

2563

2562

ปี
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บริิษััทฯ ตริะหนัักถึูงบทบาทแลัะหนั้าท่�ในัการิควบคุมคุณภาพื่อากาศ แม้ว่ากริะบวนัการิทางธุุริกิจของบริิษััทฯ สิ่่งผิลักริะทบ
ด้านัมลัพิื่ษัทางอากาศค่อนัข้างนั้อยึ อยึ่างไริก็ตาม บริิษััทฯ ได้กำหนัดมาตริการิต่าง ๆ เพ่ื่�อตริวจปริะเมินัควบคุมคุณภาพื่
อากาศอยึ่างม่ปริะสิ่ิทธุิภาพื่ โดยึการิควบคุมคุณภาพื่อากาศท่�ริะบายึออกสิู่่ภายึนัอกให้เป็นัไปตามท่�กฎหมายึกำหนัดแลัะ 
ให้สิ่่งผิลักริะทบต่อสิิ่�งแวดลั้อม สิ่ังคม แลัะชุมชนันั้อยึท่�สุิ่ด ในัปี 2565 บริิษััทฯ ได้ม่การิตริวจสิ่อบมลัพิื่ษัทางอากาศท่�เกิดจาก
การิใช้งานัของเคร่ิ�องกำเนิัดไฟัฟั้า ซื่ึ�งได้ริับการิรัิบริองจากหนั่วยึงานัภายึนัอก ค่อ บริิษััท เฮลัธุ์ แอนัด์ เอ็นัไวเทค จำกัด โดยึ
แสิ่ดงผิลัการิตริวจสิ่อบมลัพื่ิษัทางอากาศไว้ดังนั่�

 

การบริหารจัดการนื่ำ�า
กุารนำานำ�ากุลิับัมาใช้ใหม่
บริิษััทฯ ตริะหนัักถึูงความเสิ่่�ยึงด้านัทริัพื่ยึากรินั�ำเป็นั 
อยึ่างยึิ�งว่าอาจสิ่่งผิลักริะทบต่อการิดําเนัินัธุุริกิจในัอนัาคต  
เนั่�องด้วยึทรัิพื่ยึากรินั�ำเป็นัวัตถุูดิบหลัักในัการิผิลิัตนั�ำปริะปา  
บริิษััทฯ เข้าไปม่สิ่่วนัริ่วมในัการิดูแลัอนุัรัิกษั์แหลั่งนั�ำ
ธุริริมชาติ โดยึม่วัตถูุปริะสิ่งค์เพ่ื่�อขับเคลั่�อนัการิดําเนัินัธุุริกิจ
ไปสิู่่เป้าหมายึการิพัื่ฒนัาท่�ยัึ�งย่ึนั (SDGs) ข้อท่� 6 ว่าด้วยึ  
“การิม่นั�ำใช้แลัะการิบริิหาริจัดการินั�ำแลัะสิุ่ขาภิบาลัอยึ่าง
ยัึ�งย่ึนัสํิ่าหรัิบทุกคนั” โดยึการิสิ่่งเสิ่ริิมแลัะสิ่นัับสิ่นุันัการิใช้
ทริัพื่ยึากรินั�ำอยึ่างริู้คุณค่า เพ่ื่�อลัดปัญหาการิขาดแคลันันั�ำ
ท่�อาจเกิดขึ�นัในัอนัาคต

เคัรื�องกําเนิดีไฟฟ้าสํำารอง 
(71GEN01)
โรงผู้ลิิตนำ�าประปาบัางเลิน

เคัรื�องกําเนิดีไฟฟ้าสำํารอง 
(71GEN02)
โรงผู้ลิิตนำ�าประปาบัางเลิน

เคัรื�องกําเนิดีไฟฟ้าสำํารอง 
(93GEN01)
สถาน่จ่ายนำ�าประปามหาชัย

เคัรื�องกําเนิดีไฟฟ้าสํำารอง 
(91GEN01)
สถาน่จ่ายนำ�าประปาพิุทธมณิฑลิ

เคัรื�องกําเนิดีไฟฟ้าสำํารอง 
(91GEN02)
สถาน่จ่ายนำ�าประปาพิุทธมณิฑลิ

ผ่านเกณฑ์์
มาติรฐาน

ผ่านเกณฑ์์
มาติรฐาน

ผ่านเกณฑ์์
มาติรฐาน

ผ่านเกณฑ์์
มาติรฐาน

ผ่านเกณฑ์์
มาติรฐาน

โริงผิลัิตนั�ำปริะปาของบริิษััทฯ จํานัวนั 3 แห่ง ได้แก่  
โริงผิลัิตนั�ำปริะปาบางเลันั จังหวัดนัคริปฐม โริงผิลัิต 
นั�ำปริะปากริะทุ่มแบนั จังหวัดสิ่มุทริสิ่าคริ (โริงผิลัิตนั�ำปริะปา
สิ่ำริอง) แลัะโริงผิลัิตนั�ำปริะปาปทุมธุาน่ั จังหวัดปทุมธุาน่ั  
นัำแหลั่งนั�ำผิิวดินัมาใช้ในักริะบวนัการิผิลิัตนั�ำปริะปา  
จํานัวนั 2 แหลั่ง ได้แก่ แม่นั�ำท่าจ่นั แลัะแม่นั�ำเจ้าพื่ริะยึา 
ในัปี 2565 ใช้นั�ำดิบจากแม่นั�ำท่าจ่นั จํานัวนั 149.19  
ลั้านัลัูกบาศก์เมตริ แลัะใช้นั�ำดิบจากแม่นั�ำเจ้าพื่ริะยึา  
จํานัวนั 136.05 ล้ัานัลัูกบาศก์เมตริ ซื่ึ�งได้แสิ่ดงปริิมาณ 
การิใช้นั�ำจากแหลั่งนั�ำทั�ง 2 แหลั่งไว้ดังน่ั�
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การใชี้นํ�าจากแหล่งนํ�า
ธุรรมชีาติิ

หน่วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ผลลัพัธุ์ 
เมื�อเท่ี่ยบกับปี 2564 

(ร้อยละ)

แม่นํ�าที่่าจีน ลิ้านลิ่กุบัาศกุ์เมตร 166.02 179.75 158.34 149.19  ลิดลิง	ร้อยลิะ	5.78

แม่นํ�าเจ้าพัระยา ลิ้านลิ่กุบัาศกุ์เมตร 161.48 161.00 146.95 136.05 ลิดลิง	ร้อยลิะ	7.42

รวม ล้านลูกบาศก์เมติร 327.50 340.75 305.29 285.24 ลดีลงร้อยละ 6.57

เพ่ื่�อให้การิใช้ทริัพื่ยึากรินั�ำเกิดความคุ้มค่าอยึ่างสิู่งสิุ่ด
แลัะเป็นัไปตามเป้าหมายึองค์กริ บริิษััทฯ จึงได้ม่การิ
ออกแบบริะบบการิผิลัิตนั�ำปริะปาให้ม่การินัํานั�ำกลัับมาใช้
ในักริะบวนัการิผิลัิตได้อยึ่างม่ปริะสิ่ิทธุิภาพื่สิู่งสิุ่ด โดยึยึึด 
หลัักการิ Water Discharge Minimization แลัะควบคุมนั�ำ
สิู่ญเสิ่่ยึในักริะบวนัการิผิลิัต (Production Loss) ซื่ึ�งจะไม่
ปลั่อยึนั�ำใดๆ ให้สิู่ญเสิ่่ยึไม่ว่าจะเป็นันั�ำท่�แยึกออกมาจาก 
ริะบบกําจัดตะกอนัหร่ิอนั�ำท่�ผิ่านักริะบวนัการิลั้างยึ้อนัถัูง
กริองทริายึ โดยึม่การิออกแบบริะบบท่�จะริวบริวมนั�ำตะกอนั
ท่�เกิดขึ�นัจากกริะบวนัการิผิลิัตนั�ำปริะปามาทําการิแยึกนั�ำ
ออกจากตะกอนั เพ่ื่�อสิ่่งกลัับไปยัึงริะบบผิลิัตนั�ำปริะปาอ่กคริั�ง 
โดยึม่ขั�นัตอนัการินัํานั�ำกลัับมาใช้ใหม่ไว้ดังนั่�

1. ถูังควบคุมสิ่มดุลัตะกอนั (Sludge Balancing Tank) 
ซื่ึ�งทําหนั้าท่�ริับนั�ำตะกอนั (Sludge) ท่�เกิดจากริะบบ 
ตกตะกอนั (Clarifier) ตะกอนัท่�ริวบริวมได้ภายึในับ่อจะถููก
สิู่บไปสิู่่ถัูงเพิื่�มความข้นัตะกอนั (Sludge Thickener 
Tank)

2. ถูังปริับปริุงนั�ำลั้างยึ้อนั (Wash Water Tank) ทําหนั้าท่�
ริับนั�ำแลัะตะกอนัท่�ได้จากการิลั้างยึ้อนั (Back Wash) 
ของริะบบกริอง สิ่่วนันั่�จะม่นั�ำใสิ่ท่�ถููกแยึกออกจาก
ตะกอนัจะถููกสิู่บกลัับเข้าสิู่่ริะบบผิลิัตนั�ำปริะปา เพ่ื่�อเป็นั
การินัํานั�ำกลัับมาใช้ใหม่ให้เกิดปริะโยึชนั์อยึ่างสูิ่งสิุ่ด 
เริ่ยึกว่า “Recovery Water” สิ่่วนัตะกอนัท่�ข้นัขึ�นัจะถููก
สิู่บผิ่านัเคริ่�องสิู่บตะกอนัเข้าสิู่่ถัูงเพิื่�มความข้นัตะกอนั 
(Sludge Thickener Tank)

3. ริะบบริ่ดตะกอนั (Sludge Dewatering) เป็นัริะบบ 
ขั�นัตอนัสิุ่ดท้ายึในัการิริ่ดนั�ำออกจากตะกอนั (Sludge) 
เพ่ื่�อทําให้ตะกอนัม่ความแห้งมากท่�สิุ่ด ริวมทั�งเป็นัการิ 
นัํานั�ำท่�ริ่ดได้ (Recovery Water) กลัับมาผิลิัตใหม่อ่ก
คริั�งเช่นัเด่ยึวกันั

ปี 2565 โริงผิลัิตนั�ำปริะปาบางเลันั แลัะโริงผิลัิตนั�ำปริะปา
กริะทุ่มแบนัม่การินัํานั�ำท่�ผิ่านักริะบวนัการิผิลัิตกลัับมา
ใช้ใหม่ จํานัวนั 2.72 ลั้านัลัูกบาศก์เมตริ คิดเป็นัสิ่ัดสิ่่วนั 
ริ้อยึลัะ 1.83 เปริ่ยึบเท่ยึบกับปริิมาณนั�ำทั�งหมดท่�เข้าสิู่่
กริะบวนัการิผิลิัต แลัะโริงผิลิัตนั�ำปริะปาปทุมธุานั่ม่การินํัา
นั�ำท่�ผิ่านักริะบวนัการิผิลิัตกลัับมาใช้ใหม่ จํานัวนั 3.94 
ลั้านัลูักบาศก์เมตริ คิดเป็นัสัิ่ดสิ่่วนัริ้อยึลัะ 2.90 เปริ่ยึบ
เท่ยึบปริิมาณนั�ำทั�งหมดท่�เข้าสิู่่กริะบวนัการิผิลัิต ซื่ึ�งได้
แสิ่ดงสิ่ัดสิ่่วนัการินัํานั�ำกลัับมาใช้ใหม่ของโริงผิลัิตนั�ำปริะปา
บางเลันั โริงผิลัิตนั�ำปริะปากริะทุ่มแบนั แลัะโริงผิลัิตนั�ำ
ปริะปาปทุมธุาน่ั แสิ่ดงไว้ดังน่ั� 

 

สัดส่วนขิองกุารนำานำ�ากุลัิบัมาใช้ใหม่ 
เปรียบัเท่ยบักุับัปริมาณินำ�าทั�งหมดท่�เขิ้าส่่
กุระบัวนกุารผู้ลิิต

เป้าหมายบริษััที่ฯ : 
การนํานํ�ากลับมาใชี้ ใหม่

ไม่นื่้อยกว่าร้อยละ 2
ขิองปริมาณินำ�าทั�งหมดท่�เขิ้าส่่
กุระบัวนกุารผู้ลิิต
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สำัดีสำ่วนการนํานํ�ากลับมาใชี้ ใหม่ หน่วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ผลลัพัธุ์ 
เมื�อเท่ี่ยบกับปี 2564 

(ร้อยละ)

โรงผู้ลิิตนำ�าประปาบัางเลิน	 
แลิะโรงผู้ลิิตนำ�าประปากุระทุ่มแบัน

ร้อยลิะ 1.07 2.05 2.30 1.83 ลิดลิงร้อยลิะ	20.43

โรงผู้ลิิตนำ�าประปาปทุมธาน่ ร้อยลิะ 2.95 2.29 3.06 2.90 ลิดลิงร้อยลิะ	5.23

เฉล่�ย ร้อยละ 2.01 2.17 2.68 2.36 ลดีลงร้อยละ 11.94

การรั�วไหลของนํ�าในกระบวนการผลิติ
บริิษััทฯ ตริะหนัักถึูงความเสิ่่�ยึงแลัะผิลักริะทบจากการิริั�วไหลัของนั�ำในักริะบวนัการิผิลัิต ซื่ึ�งเป็นัปริะเด็นัสิ่ำคัญในัการิดำเนัินั
ธุุริกิจอยึ่างยัึ�งย่ึนั ริวมถูึงการิดูแลัริักษัาสิ่ิ�งแวดลั้อมในัทุกกิจกริริมของบริิษััทฯ ไม่ให้เกิดการิริั�วไหลัของนั�ำจากกริะบวนั 
การิผิลัิต เพ่ื่�อลัดผิลักริะทบต่อสัิ่งคมแลัะสิ่ิ�งแวดลั้อมตลัอดห่วงโซื่่คุณค่า บริิษััทฯ ม่มาตริการิตริวจสิ่อบอัตริาการิริั�วไหลัของ
นั�ำในักริะบวนัการิผิลัิต (Produciton Loss) อยึ่างเป็นัริะบบ โดยึแสิ่ดงข้อมูลัการิริั�วไหลัของนั�ำในักริะบวนัการิผิลัิตไว้ดังนั่� 

รายการ หน่วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

1.	นำ�ารั�วไหลิในกุระบัวนกุารผู้ลิิต ลิ่กุบัาศกุ์เมตร 6,543,016 7,370,081 8,144,476 6,663,459

2.	นำ�าท่�ปลิ่อยลิงส่่แหลิ่งนำ�าธรรมชาติ ลิ่กุบัาศกุ์เมตร 0 0 0 0

3.	นำ�าท่�นำากุลิับัมาใช้ใหม่ ลิ่กุบัาศกุ์เมตร 6,543,016 7,370,081 8,144,476 6,663,459

การจัดีการของเสำ่ยและวัสำดีุเหลือใชี้

สิ�งปฏิิกุ่ลิหรือวัสดุท่�ไม่ใช้แลิ้ว
บริิษััทฯ ได้จัดการิสิิ่�งปฏิิกูลัหริ่อวัสิ่ดุท่�ไม่ใช้แลั้วตามมาตริฐานัการิบริิหาริจัดการิด้านัสิ่ิ�งแวดลั้อม ค่อ ISO 14001:2015 
โดยึจัดทำคู่ม่อการิปฏิิบัติงานั เริ่�อง “การิดำเนัินัการิกับสิ่ิ�งปฏิิกูลัหริ่อวัสิ่ดุท่�ไม่ใช้แลั้ว” ซื่ึ�งม่วัตถูุปริะสิ่งค์เพ่ื่�อเป็นัหลัักเกณฑ์์
ในัการิจัดการิสิ่ิ�งปฏิิกูลัหริ่อวัสิ่ดุท่�ไม่ใช้แลั้วให้เป็นัไปตามท่�กฎหมายึกำหนัด ริวมถูึงการิป้องกันัผิลัเสิ่่ยึท่�อาจเกิดขึ�นักับ 
สิ่ิ�งแวดลั้อม สิ่ิ�งปฏิิกูลัหริ่อวัสิ่ดุท่�ไม่ใช้แลั้ว หมายึถูึง สิ่ิ�งปฏิิกูลัหริ่อวัสิ่ดุท่�ไม่ใช้หริ่อของเส่ิ่ยึทั�งหมดท่�เกิดขึ�นัจากการิปริะกอบ
กิจการิโริงงานั ริวมถึูงของเสิ่่ยึจากวัตถูุดิบ ของเส่ิ่ยึท่�เกิดขึ�นัในักริะบวนัการิผิลัิต ของเส่ิ่ยึท่�เป็นัผิลิัตภัณฑ์์เส่ิ่�อมคุณภาพื่ แลัะ
นั�ำทิ�งท่�ม่องค์ปริะกอบหริ่อคุณลัักษัณะท่�เป็นัอันัตริายึ 

เป้าหมายกุารดำาเนินงาน

ปริมาณิกุารรั�วไหลิขิองตะกุอน
ออกุส่่ชุมชนขิ้างเค่ยง

จำานวนครั�งในกุารร้องเรียน 
ด้านสิ�งแวดลิ้อม 
จากุชุมชนภายนอกุ

ปริมาณิสารหลิ่อลิ่�นหรือ
สารเคม่อันตรายหกุรั�วไหลิ

เป็น 0
เป็น 0

เป็น 0
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ขิั�นตอนกุารดำาเนินกุาร
1. สิ่ำริวจขยึะท่�เกิดขึ�นัทั�งหมดภายึในับริิษััทฯ
2. จัดเตริ่ยึมภาชนัะบริริจุขยึะ โดยึให้สิ่อดคลั้องกับปริิมาณ ชนัิดของขยึะ แลัะวิธุ่การิจัดเก็บ ซื่ึ�งได้พื่ิจาริณาจาก

ข้อมูลั SDS (Safety Data Sheet) หมายึถึูง เอกสิ่าริข้อมูลัความปลัอดภัยึสิ่าริเคม่ ซื่ึ�งเป็นัเอกสิ่าริท่�แสิ่ดงข้อมูลัของ 
สิ่าริเคม่หริ่อเคม่ภัณฑ์์เก่�ยึวกับลัักษัณะความเป็นัอันัตริายึ แลัะม่พิื่ษั วิธุ่ใช้ การิเก็บริักษัา การิขนัสิ่่ง การิกำจัด
แลัะการิจัดการิอ่�นัๆ เพ่ื่�อให้การิดำเนิันัการิเก่�ยึวกับสิ่าริเคม่นัั�นัเป็นัไปอยึ่างถููกต้องแลัะปลัอดภัยึ

3. จัดหาภาชนัะ ริะบุป้ายึบ่งช่� แลัะแยึกปริะเภทของขยึะ

4. จัดให้ม่การิฝ่ึกอบริมให้กับพื่นัักงานัท่�ม่สิ่่วนัเก่�ยึวข้องทุกหนั่วยึงานั เพ่ื่�อให้ทริาบถูึงริายึการิปริะเภทขยึะ การิช่�บ่ง
ภาชนัะบริริจุ การิคัดแยึก แลัะสิ่ถูานัท่�จัดเก็บ

5. ควบคุมให้ม่การิจัดเก็บแลัะจำแนักวัสิ่ดุท่�ไม่ใช้แลั้ว ริวมถึูงขยึะในัพ่ื่�นัท่�ความริับผิิดชอบของตนัเอง
6. พื่นัักงานัแต่ลัะหนั่วยึงานัม่หนั้าท่�รัิบผิิดชอบทำการิขนัยึ้ายึภาชนัะบริริจุวัสิ่ดุท่�ใช้แลั้วแลัะขยึะปริะเภทต่างๆ  

ไปจัดเก็บหริ่อทิ�งในัพ่ื่�นัท่�ท่�กำหนัด
7. การิกำจัดขยึะแลัะสิ่ิ�งปฏิิกูลัหริ่อวัสิ่ดุท่�ไม่ใช้แลั้ว

  7.1 การิกำจัดขยึะ

ขยะทัี่�วไป ขยะรี ไซเคิัล 
(Recycle)

ขยะรี ไซเคิัลขยะอันติราย

ส่งกุำาจัดโดย 
องค์กุารปกุครองส่วนท้องถิ�น นำาไปจำาหน่าย

ขยะทัี่�วไป

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน) 110



  7.2 การิกำจัดสิ่ิ�งปฏิิกูลัหริ่อวัสิ่ดุท่�ไม่ใช้แลั้วตามปริะกาศกริมโริงงานัอุตสิ่าหกริริม

ประเภที่ วิธุ่การกําจัดี

ภาชีนะบรรจุสำารเคัม่ท่ี่�สำามารถืสำ่งคัืน 
ผู้ขายไดี้

แจ้งแผู้นกุจัดหาวิศวกุรรมดำาเนินกุารติดต่อผู้่้ขิายเพิ้�อส่งค่น	

ติะกอน

1. ขิออนุญาตกุรมโรงงานอุตสาหกุรรมฝ้ังกุลิบั	หรือแจ้งขิอขิยายระยะเวลิา 
ในกุารกัุกุเก็ุบัสิ�งปฏิิกุ่ลิหรือวัสดุท่� ไม่ใช้แลิ้ว	หรือฝ้ังกุลิบัในสถานท่�ท่�กุำาหนด

2. เม่�อม่กุารนำาตะกุอนออกุนอกุบัริเวณิโรงงานทุกุครั�ง	ให้แจ้งขิ้อม่ลิกุารขินส่ง
ตะกุอนต่อกุรมโรงงานอุตสาหกุรรม	

วัสำดุีท่ี่� ไม่ใชี้แล้วท่ี่� ไม่เป็นอันติราย

1. แจ้งขิอขิยายระยะเวลิาในกุารกุักุเก็ุบัสิ�งปฏิิกุ่ลิหรือวัสดุท่� ไม่ใช้แลิ้ว	
2. จัดเกุ็บัในสถานท่�ท่�กุำาหนด
3. เม่�อปริมาณิวัสดุท่�ไม่ใช้แลิ้วเพิียงพิอในกุารนำาไปกุำาจัด	ให้ติดต่อบัริษั์ทท่�ได้รับั 
ใบัอนุญาตจากุกุรมโรงงานอุตสาหกุรรม

4. ขิออนุญาตนำาสิ�งปฏิิกุ่ลิหรือวัสดุท่� ไม่ใช้แลิ้วออกุนอกุบัริเวณิโรงงาน
5. เม่�อม่กุารนำาวัสดุท่� ไม่ใช้แลิ้วออกุนอกุบัริเวณิโรงงานทุกุครั�ง	ให้แจ้งขิ้อม่ลิ 
กุารขินส่งวัสดุท่� ไม่ใช้แลิ้วต่อกุรมโรงงานอุตสาหกุรรม	

6. ส่งรายงานประจำาปีแกุ่กุรมโรงงานอุตสาหกุรรม	ตามใบัแจ้งเกุ่�ยวกุับัรายลิะเอ่ยด
สิ�งปฏิิกุ่ลิหรือวัสดุท่� ไม่ใช้แลิ้ว	ภายในวันท่�	1	ม่นาคมขิองปีถัดไป

วัสำดุีท่ี่� ไม่ใชี้แล้วท่ี่�เป็นอันติราย  
(ขยะอันติราย) 

1. แจ้งขิอขิยายระยะเวลิาในกุารกุักุเก็ุบัสิ�งปฏิิกุ่ลิหรือวัสดุท่� ไม่ใช้แลิ้ว
2. จัดเกุ็บัในสถานท่�ท่�กุำาหนด
3. เม่�อปริมาณิขิยะอันตรายเพิียงพิอในกุารนำาไปกุำาจัด	ให้ติดต่อบัริษั์ทท่�ได้รับั 
ใบัอนุญาตจากุกุรมโรงงานอุตสาหกุรรม

4. ขิออนุญาตนำาสิ�งปฏิิกุ่ลิหรือวัสดุท่� ไม่ใช้แลิ้วออกุนอกุบัริเวณิโรงงาน
5. เม่�อม่กุารนำาขิยะอันตรายออกุนอกุบัริเวณิโรงงานทุกุครั�ง	ให้แจ้งขิ้อม่ลิกุารขินส่ง
ขิยะอันตรายต่อกุรมโรงงานอุตสาหกุรรม

6. ส่งรายงานประจำาปีแกุ่กุรมโรงงานอุตสาหกุรรม	ตามใบัแจ้งเกุ่�ยวกุับัรายลิะเอ่ยด
สิ�งปฏิิกุ่ลิหรือวัสดุท่� ไม่ใช้แลิ้ว	ภายในวันท่�	1	ม่นาคมขิองปีถัดไป

มาตรกุารจัดกุารขิองเส่ยอันตราย
บริิษััทฯ จัดทำริะบบบริิหาริจัดการิสิ่ิ�งแวดลั้อม (ISO 14001 
: 2015) ซื่ึ�งได้จัดทำคู่ม่อปฏิิบัติงานัเริ่�อง “การิดำเนัินัการิ
กับสิิ่�งปฏิิกูลัหร่ิอวัสิ่ดุท่�ไม่ใช้แลั้ว” ตามคู่ม่อกำหนัดไว้ว่า  
“ของเสิ่่ยึอันัตริายึ” หมายึถึูง สิิ่�งปฏิิกูลัหร่ิอวัสิ่ดุท่�ไม่ใช้ท่�ม่
องค์ปริะกอบหริ่อปนัเปื�อนัสิ่าริอันัตริายึหริ่อม่คุณสิ่มบัติท่�
เป็นัอันัตริายึ ขยึะท่�ม่อันัตริายึต่อสิ่ิ�งม่ช่วิต แลัะสิ่ิ�งแวดลั้อม 
เช่นั หลัอดฟัลัูออเริสิ่เซื่นัต์ กริะป�องทินัเนัอริ์ แบตเตอริ่�  
ถู่านัไฟัฉายึ เศษัผิ้าเปื�อนันั�ำมันั ตัวดูดซื่ับสิ่าริเคม่ นั�ำมันัหลั่อลั่�นั 
กลั่องโฟัม ภาชนัะบริริจุ สิ่าริอันัตริายึต่างๆ โดยึริะบุขั�นัตอนั
การิจัดการิของเสิ่่ยึอันัตริายึไว้ดังนั่�

1. เม่�อเก็บวัสิ่ดุท่�ไม่ใช้แลั้วคริบ 90 วันั ต้องแจ้งขอขยึายึ
ริะยึะเวลัาในัการิกักเก็บสิิ่�งปฏิิกูลัหริ่อวัสิ่ดุท่�ไม่ใช้แลั้ว
ต่อกริมโริงงานัอุตสิ่าหกริริม

2. จัดเก็บในัสิ่ถูานัท่�ท่�กำหนัด
3. เม่�อปริิมาณขยึะอันัตริายึเพ่ื่ยึงพื่อในัการินัำไปกำจัด 

ให้ติดต่อหนั่วยึงานัท่�ได้ริับใบอนัุญาตจากกริมโริงงานั
อุตสิ่าหกริริมเพ่ื่�อนัำไปกำจัดอยึ่างถููกวิธุ่

4. ขออนุัญาตนัำสิ่ิ�งปฏิิกูลัท่�ไม่ใช้แลั้วออกนัอกโริงงานั
5. เม่�อม่การินัำสิ่ิ�งปฏิิกูลัหริ่อวัสิ่ดุท่�ไม่ใช้แลั้วออกนัอก

บริิเวณโริงงานัทุกคริั�ง ให้แจ้งข้อมูลัการิขนัสิ่่งขยึะ
อันัตริายึต่อกริมโริงงานัอุตสิ่าหกริริมทุกคริั�ง
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6. สิ่่งริายึงานัปริะจำปีให้แก่โริงงานัอุตสิ่าหกริริม ภายึในั
วันัท่� 1 ม่นัาคม ของปีถัูดไป

สิ่ำหริับขยึะติดเช่�อ (มูลัฝ่อยึติดเช่�อ) หมายึถึูง ขยึะท่�เกิดจาก
การิตริวจวินัิจฉัยึรัิกษัามนุัษัยึ์หริ่อการิใช้สิ่ัตว์ทดลัอง เป็นัสิ่าริ
หริ่อวัตถูุใดท่�ไม่ใช้หริ่อใช้ไม่ได้ ซื่ึ�งม่สิ่่วนัปริะกอบหริ่อเจ่อปนั
ด้วยึสิ่ิ�งท่�ก่อให้เกิดโริค เช่นั ขยึะท่�เกิดจากการิตริวจคัดกริอง
โริค COVID-19 ของพื่นัักงานั ซื่ึ�งได้ริะบุขั�นัตอนัการิจัดการิ
ขยึะติดเช่�อไว้ดังนั่�
 1.	กรณ่ไมิ�พบผ่ิ้ติิดัเช่�อ

1.1 ทิ�งขยึะดงักลัา่วในัถูงัขยึะตดิเช่�อท่�ปดิมดิชดิ ตดิปา้ยึ
ช่�บ่งชัดเจนัตามมาตริฐานัสิ่ากลั โดยึม่ถุูงพื่ลัาสิ่ติก
สิ่่แดงสิ่วมซื่้อนัไว้ด้านัในั หากไม่ม่ถุูงสิ่่แดงต้องม่
ข้อความ “มูลัฝ่อยึติดเช่�อ” บนัถูุงบริริจุนัั�นัๆ 

1.2 เม่�อเต็มให้มัดปากถุูงให้แนั่นัแลัะมิดชิด
1.3 เก็บริวบริวมไว้ในัท่�จัดเก็บชั�วคริาว (บ้านัพัื่กขยึะ) 

ติดป้ายึช่�บ่งชัดเจนั เพ่ื่�อริอการิกำจัดโดยึผิู้ริับจ้าง
ภายึนัอกท่�ได้ริับอนัุญาต

 
 2.	กรณ่พบผ่ิ้ติิดัเช่�อหร่อผิ่้ท่�ม่ิควิามิเสํ่�ยงสํ่ง

2.1 ปฏิิบัติตามข้อ 1 ในักริณ่ไม่พื่บผิู้ติดเช่�อ แลัะใช้
แอลักอฮอลั์ริาดฆ่่าเช่�อ

2.2 มัดปากถูุงให้แนั่นัแลัะมิดชิด
2.3 ซื่้อนัด้วยึถุูงสิ่่แดงอ่กหนึั�งชั�นั มัดปากถูุงให้แนั่นั

แลัะมิดชิด หากไม่ม่ถูุงส่ิ่แดงต้องม่ข้อความ 
“มูลัฝ่อยึติดเช่�อ” บนัถูุงบริริจุนัั�นัๆ

2.4 เก็บริวบริวมไว้ในัท่�จัดเก็บชั�วคริาว (บ้านัพัื่กขยึะ) 
ติดป้ายึช่�บ่งชัดเจนั เพ่ื่�อริอการิกำจัดโดยึผูิ้ริับจ้าง
ภายึนัอกท่�ได้รัิบอนุัญาต

ผู้ลิกุารดำาเนินงาน
1.	ติะกอน
บริิษััทฯ ให้ความสิ่ําคัญต่อการิบริิหาริจัดการิของเสิ่่ยึ
จากกริะบวนัการิผิลัิตนั�ำปริะปา โดยึม่วัตถูุปริะสิ่งค์เพ่ื่�อ
บริิหาริจัดการิของเส่ิ่ยึให้เกิดปริะสิ่ิทธุิภาพื่สิู่งสิุ่ดแลัะลัดค่า 
ใช้จ่ายึในัการิจ้างหนั่วยึงานัภายึนัอกมากําจัด โดยึการินํัาไป 
กําจัดด้วยึวิ ธุ่การิท่� เหมาะสิ่มหริ่อพื่ัฒนัาต่อยึอดเป็นั
ผิลิัตภัณฑ์์ โดยึตะกอนั (Sludge) จัดเป็นัของเสิ่่ยึจาก
กริะบวนัการิผิลิัตนั�ำปริะปาปริะเภทไม่อันัตริายึ ซื่ึ�งข้อมูลั
ปริิมาณของเส่ิ่ยึไม่อันัตริายึในัริายึงานัฉบับน่ั�เป็นัผิลัการิ 
ดําเนิันังานัจากโริงผิลัิตนั�ำปริะปาบางเลันั โริงผิลัิตนั�ำปริะปา
กริะทุ่มแบนั แลัะโริงผิลัิตนั�ำปริะปาปทุมธุาน่ั 

 

(Rapid Mixing Tank) (Clarifier Tank)

อาคารสารเคมี

ถังผสมเร็วช�องรับน้ำดิบ

ระบบกำจัดตะกอน

ระบบสูบจ�ายน้ำประปาสู�ผู�ใช�น้ำประปา

ถังตกตะกอน ถังกรองทราย

(Chemical Dosing)

(Filter)

ตะกอน 
(Sludge Cake) 

(Sludge Dewatering)

(Water Distribution) 
น้ำประปา

(Treated Water)

(Raw Water Intake)
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บริิษััทฯ ม่ความมุ่งมั�นัในัการิดําเนัินัธุุริกิจไม่ให้สิ่่งผิลักริะทบต่อสิิ่�งแวดลั้อม โดยึการิเข้าไปม่สิ่่วนัริ่วมกับชุมชนั แลัะ 
หนั่วยึงานัท่�เก่�ยึวข้องในัการิดูแลัสิิ่�งแวดลั้อม ริวมถูึงการิเพิื่�มคุณค่าให้กับของเสิ่่ยึจากกริะบวนัการิผิลัิตนั�ำปริะปา ซื่ึ�งของ
เสิ่่ยึท่�เกิดจากกริะบวนัการิผิลิัตนั�ำปริะปาของบริิษััทฯ ม่เพ่ื่ยึงตะกอนัท่�ได้จากกริะบวนัการิตกตะกอนัแลัะการิลั้างยึ้อนั
ถูังกริองทริายึ ในัปี 2565 โริงผิลัิตนั�ำปริะปาบางเลันั แลัะโริงผิลัิตนั�ำปริะปากริะทุ่มแบนั ม่ปริิมาณตะกอนัท่�เกิดขึ�นัจาก 
กริะบวนัการิผิลัิตนั�ำปริะปา จํานัวนั 18,765 ตันั แลัะโริงผิลัิตนั�ำปริะปาปทุมธุาน่ั ม่ปริิมาณตะกอนัท่� เกิดขึ�นัจาก 
กริะบวนัการิผิลัิตนั�ำปริะปา จํานัวนั 20,016 ตันั ซึื่�งได้แสิ่ดงข้อมูลัไว้ดังน่ั�

ปริมาณติะกอน หน่วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ผลลัพัธุ์ 
เมื�อเท่ี่ยบกับปี 2564 

(ร้อยละ)

โรงผู้ลิิตนำ�าประปาบัางเลิน	 
แลิะโรงผู้ลิิตนำ�าประปากุระทุ่มแบัน

ตัน 13,683 18,677 21,986 18,765 ลิดลิง	ร้อยลิะ	14.65

โรงผู้ลิิตนำ�าประปาปทุมธาน่ ตัน 11,838 9,909 9,280 20,016 เพิิ�มขิ้�น	ร้อยลิะ	
115.69

รวม ติัน 25,521 28,586 31,266 38,781 เพั่�มข้�น ร้อยละ 
24.04

2.	ขยะม่ิลฝอย
บริิษััทฯ ได้ม่การิคัดแยึกขยึะมูลัฝ่อยึตามมาตริฐานัการิบริิหาริจัดการิด้านัสิิ่�งแวดลั้อม ISO 14001:2015 โดยึสิ่รุิปผิลัการิ 
คัดแยึกขยึะแลัะการินัำไปใช้กำจัดหร่ิอใช้ปริะโยึชนั์ในัปี 2565 ไว้ 3 ท่�  ปริะกอบด้วยึ โริงผิลัิตนั�ำปริะปาบางเลันั  
โริงผิลัิตนั�ำปริะปากริะทุ่มแบนั แลัะโริงผิลัิตนั�ำปริะปาปทุมธุาน่ั ดังน่ั�  

ประเภที่ขยะ จํานวน (กิโลกรัม) ร้อยละ

ขิยะทั�วไป 6,688 ร้อยลิะ	36.56

ขิยะรีไซึเคิลิ	(Recycle) 7,022 ร้อยลิะ	38.39

ขิยะอันตราย 4,583 ร้อยลิะ	25.05

รวม 18,293 ร้อยละ 100

วิธุ่การกําจัดี จํานวน (กิโลกรัม) ร้อยละ

ส่งหน่วยงานกุำาจัด 420 ร้อยลิะ	4.15

ส่งองค์กุารบัริหารส่วนท้องถิ�น/เทศบัาลิ 9,691 ร้อยลิะ	95.85

รวม 10,111 ร้อยละ 100

หมายึเหตุ: ปริิมาณขยึะริอการิกำจัดตามริอบริะยึะเวลัา จำนัวนั 8,182 กิโลักริัม

“โคัรงการจัดีทํี่าปุ�ยหมักจากเคัรื�องกําจัดีเศษัอาหารอัติโนมัติิ”
พื่นัักงานัท่�ทำงานัปริะจำอยูึ่ท่�สิ่ำนัักงานัใหญ่ของบริิษััทฯ สิ่่วนัใหญ่จะนัำอาหาริมารัิบปริะทานัท่�ทำงานั สิ่่งผิลัให้แต่ลัะวันั
ม่ขยึะท่�เป็นัเศษัอาหาริเหลั่อทิ�ง จำนัวนั 2-3 กิโลักริัม โดยึจะถููกนัำไปทิ�งริวมกันัในัถูังขยึะของหนั่วยึงานัเทศบาลั เป็นัภาริะ
หนั้าท่�ของหนั่วยึงานัเทศบาลัท่�ต้องนัำขยึะเหลั่าน่ั�ไปกำจัด ซื่ึ�งก่อให้เกิดความสิู่ญเปลั่าในัการินัำขยึะท่�เป็นัเศษัอาหาริเหลั่านั่�
ไปใช้ให้เกิดปริะโยึชนั์แลัะเกิดความยุึ่งยึากในัการิคัดแยึกขยึะของหนั่วยึงานัเทศบาลั 
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แผินักพื่ัฒนัาความยัึ�งย่ึนัจึงม่แนัวความคิดในัการินัำขยึะท่�เป็นัเศษัอาหาริมาทำปุ�ยึหมัก โดยึใช้เคริ่�องกำจัดเศษัอาหาริอัตโนัมัติ 
สิ่่งผิลัให้ปริิมาณขยึะเศษัอาหาริท่�นัำไปทิ�งในัถัูงขยึะของหนั่วยึงานัเทศบาลัลัดลัง ริวมถูึงสิ่่งเสิ่ริิมให้พื่นัักงานัม่สิ่่วนัริ่วมในัการิ
คัดแยึกขยึะเพิื่�มขึ�นั ซื่ึ�งปุ�ยึหมักท่�ได้เป็นัแบบเข้มข้นัท่�ม่ธุาตุอาหาริเหมาะสิ่มกับการินัำไปใช้บำริุงริักษัาไม้ดอกแลัะไม้ปริะดับ
ภายึในัสิ่ำนัักงานัใหญ่ของบริิษััทฯ ได้อ่กด้วยึ 

 

ก�รนำำ�ข้ยะท่ี่�เป็นำเศษัอ�ห�รม�ที่ำ�ปุ�ยหมัก

ติารางเปรียบเท่ี่ยบผลการดํีาเนินงานก่อน-หลัง

รายการ ปี 2564 ปี 2565 ผลลัพัธุ์ 
เมื�อเท่ี่ยบกับปี 2564 

(ร้อยละ)

ปริมาณิขิยะเศษ์อาหารท่�นำามาทำาปุ�ยหมักุ 2.90	กิุโลิกุรัมต่อวัน 1.66	กิุโลิกุรัมต่อวัน	 ลิดลิง	ร้อยลิะ	42.76	

ปริมาณิปุ�ยหมักุแบับัเขิ้มขิ้น 0.70	กิุโลิกุรัมต่อวัน 0.38	กิุโลิกุรัมต่อวัน	 ลิดลิง	ร้อยลิะ	45.71

 หมายึเหตุ : การิลัดลังของปริิมาณขยึะเศษัอาหาริแลัะปริิมาณปุ�ยึหมัก มาจากการิปรัิบเปล่ั�ยึนัพื่ฤติกริริมของพื่นัักงานัในัการิรัิบปริะทานัอาหาริภายึนัอกสิ่ำนัักงานั
ใหญ่เพิื่�มขึ�นั เน่ั�องจากความรุินัแริงในัการิแพื่ริ่ริะบาดของโริค COVID-19 ลัดลัง

3.	น�ำทิ�ง
บริิษััทฯ ให้ความสิ่ำคัญแลัะตริะหนัักถึูงการิอนุัริักษั์ทริัพื่ยึากรินั�ำ เน่ั�องจาก นั�ำ เป็นัปัจจัยึสิ่ำคัญต่อสิิ่�งม่ช่วิตแลัะนัำมาใช้ในั
การิผิลัิตนั�ำปริะปา เพ่ื่�อเป็นัการิป้องกันัไม่ให้กิจกริริมใดๆ จากกริะบวนัการิทางธุุริกิจของบริิษััทฯ ก่อให้เกิดมลัพื่ิษัหริ่อสิ่่งผิลั 
กริะทบต่อคุณภาพื่แก่แหลั่งนั�ำ บริิษััทฯ จึงม่การิปฏิิบัติตามข้อกำหนัดของกฎหมายึท่�เก่�ยึวข้องอยึ่างเคริ่งคริัด บริิษััทฯ ได้ม่
การิแบ่งปริะเภทนั�ำทิ�งไว้ 2 ปริะเภท ได้แก่ นั�ำทิ�งจากการิใช้นั�ำของสิ่ำนัักงานัแลัะนั�ำทิ�งจากการิใช้นั�ำในักิจกริริมอ่�นัๆ ภายึในั
โริงผิลัิตนั�ำปริะปา โดยึจัดทำแผินัตริวจสิ่อบคุณภาพื่นั�ำทิ�งก่อนัปลั่อยึออกสูิ่่ภายึนัอก ปีลัะ 1 คริั�ง

โรงผลิตินํ�าประปาบางเลน

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ผู้ลิกุารตรวจสอบัวิเคราะห์คุณิภาพินำ�าทิ�ง ผู้่านเกุณิฑ์ ผู้่านเกุณิฑ์ ผู้่านเกุณิฑ์ ผู้่านเกุณิฑ์

โรงผลิตินํ�าประปาปทีุ่มธุาน่ 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ผู้ลิกุารตรวจสอบัวิเคราะห์คุณิภาพินำ�าทิ�ง ผู้่านเกุณิฑ์ ผู้่านเกุณิฑ์ ผู้่านเกุณิฑ์ ผู้่านเกุณิฑ์
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ปี 2565 ผิลัการิตริวจสิ่อบวิเคริาะห์คุณภาพื่นั�ำทิ�งของ 
โริงผิลัิตนั�ำปริะปาบางเลันัแลัะโริงผิลัิตนั�ำปริะปาปทุมธุาน่ั 
ผิ่านัค่ามาตริฐานัในัการิตริวจวิ เคริาะห์ตามปริะกาศ
กริะทริวงอุตสิ่าหกริริม เริ่�อง กำหนัดมาตริฐานัควบคุมการิ
ริะบายึนั�ำทิ�งจากโริงงานั อาศัยึอำนัาจตามความในัข้อ 14 
แห่งกฎกริะทริวงฉบับท่� 2 (พื่.ศ.2535) ออกตามความในั 
พื่ริะริาชบญัญตัโิริงงานั พื่.ศ. 2535 ตพ่ื่มิพื่ใ์นัริาชกจิจานัเุบกษัา 
เลั่ม 134 ตอนัพื่ิเศษัท่� 153 ง ลังวันัท่� 7 มิถูุนัายึนั 2560

การเปล่�ยนื่แปลงสี่ภาพภูมิอากาศ 
และอนืุ่รักษ์์พลังงานื่
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในัปี 2565 บริิษััทฯ ได้จัดทำโคริงการิปริะเมินัการิปลั่อยึก๊าซื่
เริ่อนักริะจก (Greenhouse Gas : GHG) จากกริะบวนัการิ
ทางธุุริกิจ โดยึปริะเมินัการิปลั่อยึ GHG คริอบคลัุม 3 Scope 
ได้แก่ การิปลั่อยึ GHG จากกริะบวนัการิทางธุุริกิจโดยึตริง 
(Scope 1) การิปลั่อยึ GHG จากกริะบวนัการิทางธุุริกิจ 
ทางอ้อมจากการิใช้พื่ลัังงานั (Scope 2) แลัะการิปลั่อยึ GHG 
จากกริะบวนัการิทางธุุริกิจทางอ้อม อ่�นัๆ (Scope 3) โดยึว่า
จ้างท่�ปรึิกษัาท่�ม่บัญช่ริายึช่�อขึ�นัทะเบ่ยึนักับองค์การิบริิหาริ
จัดการิก๊าซื่เริ่อนักริะจก (องค์การิมหาชนั) (อบก.) ค่อ บริิษััท  
กริ่นั สิ่ไตลั์ จำกัด เพ่ื่�อทำการิปริะเมินัการิปลั่อยึ GHG แลัะ
จัดทำริายึงานัข้อมูลัปริิมาณการิปลั่อยึ GHG ของบริิษััทฯ 
โดยึม่ริอบการิจัดเก็บข้อมูลัตั�งแต่วันัท่� 1 ตุลัาคม 2564 
ถูึง วันัท่� 30 กันัยึายึนั 2565 ริะยึะเวลัา 12 เด่อนั ซื่ึ�งได้รัิบ
การิทวนัสิ่อบจาก หนั่วยึริับริองการิจัดการิก๊าซื่เร่ิอนักริะจก
มหาวิทยึาลััยึพื่ะเยึา แลัะได้รัิบการิริับริองการิจัดทำคาริ์บอนั
ฟัุตพื่ริิ�นัท์องค์กริ (Carbon Footprint for Organization 
: CFO) จาก อบก. แลั้วนัั�นั โดยึม่ค่า CFO ปีปัจจุบันั ค่อ 
69,429 ตันัคาริ์บอนัไดออกไซื่ด์เท่ยึบเท่าต่อปี (tCO

2
e/year) 

เนั่�องจากดำเนัินัการิเป็นัปีแริก ค่า CFO ปีฐานั ค่อ 69,429 
ตันัคาริ์บอนัไดออกไซื่ด์เท่ยึบเท่าต่อปี (tCO

2
e/year) แลัะ

ปริิมาณการิปลั่อยึก๊าซื่คาริ์บอนัไดออกไซื่ด์เท่ยึบเท่าต่อ
หนั่วยึผิลัิตภัณฑ์์ (Carbon intensity) ในั Scope 1 แลัะ 
2 ปีฐานั ค่อ 0.0003 ตันัคาริ์บอนัไดออกไซื่ด์เท่ยึบเท่าต่อ
ลัูกบาศก์เมตริ (tCO

2
e/m3) แลัะปีปัจจุบันั ค่อ 0.0003 ตันั

คาริ์บอนัไดออกไซื่ด์เท่ยึบเท่าต่อลัูกบาศก์เมตริ (tCO
2
e/m3) 

ท่�ผิ่านัมา บริิษััทฯ ม่การิปริะเมินัการิปลั่อยึ GHG จากการิใช้
พื่ลัังงานัไฟัฟั้า (Scope 2) เพ่ื่ยึงอยึ่างเด่ยึว เนั่�องจากม่
สิ่ัดสิ่่วนัปริิมาณการิปลั่อยึ GHG สิู่งสิุ่ด (ริ้อยึลัะ 99.40)  
เม่�อเท่ยึบกับแหลั่งปลั่อยึ GHG อ่�นัๆ ในัปี 2565 บริิษััทฯ ได้
นัำริูปแบบการิปริะเมินัการิปลั่อยึ GHG ของท่�ปริึกษัามาใช้
คำนัวณการิปลั่อยึ GHG ในั Scope 2 โดยึทำการิคำนัวนั
ยึ้อนัหลัังตั�งแต่ปี 2562 เป็นัต้นัมา โดยึม่วงริอบในัการิจัดเก็บ
ข้อมูลั 12 เด่อนั ตั�งแต่เด่อนัมกริาคม – เด่อนัธัุนัวาคมของ 
ทกุป ีเพ่ื่�อนัำมาใชใ้นัการิเปริย่ึบเทย่ึบปริมิาณการิปลัอ่ยึ GHG 
ในั Scope 2 ของบริิษััทฯ โดยึม่ขอบเขตคริอบคลุัมโริงผิลัิต 
นั�ำปริะปาทั�ง 3 แห่ง ได้แก่ โริงผิลัิตนั�ำปริะปาบางเลันั จังหวัด
นัคริปฐม โริงผิลิัตนั�ำปริะปากริะทุ่มแบนั จังหวัดสิ่มุทริสิ่าคริ 
แลัะโริงผิลิัตนั�ำปริะปาปทุมธุานั่ จังหวัดปทุมธุานั่ ในัปี 2565 
ปริากฏิว่าโริงผิลัิตนั�ำปริะปาบางเลันั แลัะโริงผิลัิตนั�ำปริะปา
กริะทุ่มแบนั ม่การิปลั่อยึ GHG ในั Scope 2 จํานัวนั 41,772 
ตันัคาริ์บอนัไดออกไซื่ด์เท่ยึบเท่า (tCO

2
e) โดยึม่อัตริาสิ่่วนั

ลัดลังจากปี 2564 ริ้อยึลัะ 18.27 แลัะโริงผิลิัตนั�ำปริะปา
ปทุมธุาน่ั ม่การิปลั่อยึ GHG ในั Scope 2 จำนัวนั 29,396 
ตันัคาริ์บอนัไดออกไซื่ด์เท่ยึบเท่า (tCO

2
e) โดยึม่อัตริาสิ่่วนั 

ลัดลังจากปี 2564 ริ้อยึลัะ 4.26 ซื่ึ�งได้แสิ่ดงปริิมาณการิปลั่อยึ 
GHG ในั Scope 2 ไว้ตามตาริางดังน่ั�

 

 

อัตรากุารปลิ่อยกุ๊าซึเรือนกุระจกุขิอง 
โรงผู้ลิิตนำ�าประปาบัางเลิน	โรงผู้ลิิตนำ�าประปา
กุระทุ่มแบัน	แลิะโรงผู้ลิิตนำ�าประปาปทุมธาน่

เป้าหมายบริษััที่ฯ : 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(เฉพัาะ Scope 2)

ลดลงไม่นื่้อยกว่าร้อยละ 0.03
ระยะเวลิาตั�งแต่	ปี	2565	-	2568

ปริมาณิกุารปลิ่อย	GHG	
ใน	Scope	1	แลิะ	Scope	2	
ปี	2565	= 69,429 
ตันคาร์บัอนไดออกุไซึด์
เท่ยบัเท่า	(tCO

2
e)
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ปริมาณการปล่อย GHG ใน 
Scope 2

หน่วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ผลลัพัธุ์ 
เมื�อเท่ี่ยบกับปี 2564 

(ร้อยละ)

โรงผู้ลิิตนำ�าประปาบัางเลิน	แลิะ
โรงผู้ลิิตนำ�าประปากุระทุ่มแบัน

ตัน
คาร์บัอนไดออกุไซึด์

เท่ยบัเท่า

50,596 56,296 51,108 41,772 ลิดลิง	ร้อยลิะ	18.27

โรงผู้ลิิตนำ�าประปาปทุมธาน่ ตัน
คาร์บัอนไดออกุไซึด์

เท่ยบัเท่า

35,722 35,135 30,705 29,396 ลิดลิง	ร้อยลิะ	4.26

รวม ติัน
คัาร์บอนไดีออกไซดี์

เท่ี่ยบเที่่า

86,318 91,431 81,813 71,168 ลดีลง ร้อยละ 13.01

อัติราการปล่อย GHG ใน 
Scope 2 

ติ่อหน่วยผลิติภัณฑ์์

หน่วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ผลลัพัธุ์ 
เมื�อเท่ี่ยบกับปี 2564 

(ร้อยละ)

โรงผู้ลิิตนำ�าประปาบัางเลิน	แลิะ
โรงผู้ลิิตนำ�าประปากุระทุ่มแบัน

กุิโลิกุรัม
คาร์บัอนไดออกุไซึด์
เท่ยบัเท่า/ลิ่กุบัาศกุ์

เมตร

0.305 0.339 0.333 0.294 ลิดลิง	ร้อยลิะ	11.71

โรงผู้ลิิตนำ�าประปาปทุมธาน่ กุิโลิกุรัม
คาร์บัอนไดออกุไซึด์
เท่ยบัเท่า/ลิ่กุบัาศกุ์

เมตร

0.240 0.229 0.222 0.220 ลิดลิง	ร้อยลิะ	0.90

เฉล่�ย กิโลกรัม
คัาร์บอนไดีออกไซดี์
เท่ี่ยบเที่่า/ลูกบาศก์

เมติร

0.274 0.287 0.281 0.258 ลดีลง ร้อยละ 8.19

การอนุรักษั์พัลังงาน
พื่ลัังงานัเป็นัต้นัทุนัท่�สิ่ำคัญในัการิขับเคลั่�อนัธุุริกิจแลัะกริะบวนัการิผิลิัตของอุตสิ่าหกริริมต่างๆ อยึ่างไริก็ตามการิใช้พื่ลัังงานั
สิ่ริ้างผิลักริะทบด้านัการิเปล่ั�ยึนัแปลังสิ่ภาพื่ภูมิอากาศจากการิปลั่อยึก๊าซื่เริ่อนักริะจกท่�ทั�วโลักต่างให้ความสิ่ำคัญ โดยึกำหนัด
เป้าหมายึการิพื่ัฒนัาท่�ยัึ�งย่ึนั เป้าหมายึท่� 7 พื่ลัังงานัสิ่ะอาดท่�ทุกคนัเข้าถูึงได้ (Affordable and clean energy : SDG 7) 
แลัะ เป้าหมายึท่� 13 การิริับม่อการิเปล่ั�ยึนัแปลังสิ่ภาพื่ภูมิอากาศ (Climate Action : SDG 13) เพ่ื่�อลัดผิลักริะทบจากการิใช้
พื่ลัังงานัแลัะการิปลั่อยึก๊าซื่เริ่อนักริะจก 

นโยบายอนุรักษั์พัลังงาน
บริิษััทฯ ตริะหนัักถูึงความสิ่ำคัญของการิอนัุรัิกษั์พื่ลัังงานั ซื่ึ�งเป็นัสิ่ิ�งจำเป็นัในัการิปริะกอบกิจกริริมหริ่อการิปฏิิบัติงานัต่างๆ 
บริิษััทฯ จึงกำหนัดให้ม่แนัวทางปฏิิบัติการิอนัุริักษั์พื่ลัังงานัแก่พื่นัักงานัภายึในัองค์กริ เพ่ื่�อให้พื่นัักงานัทุกคนัม่สิ่่วนัริ่วม 
ในัการิดำเนัินัการิอนัุริักษั์พื่ลัังงานัแลัะปฏิิบัติไปในัแนัวทางเด่ยึวกันั โดยึมุ่งไปสิู่่เป้าหมายึการิลัดค่าใช้จ่ายึของบริิษััทฯ แลัะ 
การิปริะหยึัดพื่ลัังงานัตามนัโยึบายึของรัิฐบาลั 
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 1. บริิษััทฯ จะดำเนัินัการิแลัะพื่ัฒนัาริะบบการิจัดการิ
พื่ลัังงานัอยึ่างเหมาะสิ่ม โดยึกำหนัดให้การิอนุัริักษั์
พื่ลัังงานัเป็นัสิ่่วนัหนัึ�งของการิดำเนัินังานัของบริิษััทฯ 
สิ่อดคลั้องกับกฎหมายึแลัะข้อกำหนัดอ่�นัๆ ท่�เก่�ยึวข้อง 

2. บริิษััทฯ จะดำเนัินัการิปรัิบปรุิงปริะสิ่ิทธุิภาพื่การิ
ใช้ทริัพื่ยึากริพื่ลัังงานัขององค์กริอยึ่างต่อเน่ั�องแลัะ 
เหมาะสิ่มกับธุุริกิจ เทคโนัโลัย่ึท่�ใช้ แลัะแนัวทางการิ
ปฏิิบัติงานัท่�ด่

3. บริิษััทฯ จะกำหนัดแผินัแลัะเป้าหมายึการิอนัุริักษั์
พื่ลัังงานัในัแต่ลัะปี ม่พื่ลัังงานัท่�ใช้ลัดลังอยึ่างเหมาะสิ่ม
แลัะสิ่่�อสิ่าริให้พื่นัักงานัทุกคนัเข้าใจแลัะปฏิิบัติได้อยึ่าง
ถููกต้อง

4. บริิษััทฯ ถู่อว่าการิอนุัริักษั์พื่ลัังงานัเป็นัหนั้าท่�ริับผิิดชอบ
ของเจ้าของ ผิู้บริิหาริ แลัะพื่นัักงานัของบริิษััทฯ  
ทุกริะดับท่�จะให้ความริ่วมม่อในัการิปฏิิบัติตาม
มาตริการิท่�กำหนัด ติดตามตริวจสิ่อบ แลัะริายึงานัต่อ
คณะทำงานัด้านัการิจัดการิพื่ลัังงานั 

5. บ ริิ ษัั ท ฯ  จ ะ ใ ห้ ก า ริ สิ่ นัั บ สิ่ นัุ นั ท่� จ ำ เ ป็ นั  ริ ว ม ถึู ง
ทริัพื่ยึากริบุคคลั ด้านังบปริะมาณ เวลัาในัการิทำงานั  
การิฝ่ึกอบริม แลัะการิม่สิ่่วนัริ่วมในัการิเสิ่นัอข้อคิดเห็นั 
เพ่ื่�อพื่ัฒนัางานัด้านัพื่ลัังงานั

6. ผิู้บริิหาริแลัะคณะทำงานัด้านัการิจัดการิพื่ลัังงานั  
จะทบทวนัแลัะปริับปริุงนัโยึบายึ เป้าหมายึ แลัะ
แผินัการิดำเนัินังานัด้านัพื่ลัังงานัทุกปี

บริิษััทฯ ม่มาตริการิในัการิควบคุมการิใช้พื่ลัังงานัไฟัฟั้า  
เพ่ื่�อลัดปริิมาณก๊าซื่เริ่อนักริะจกท่�ปลั่อยึเนั่�องมาจากอัตริา
การิใช้พื่ลัังงานัไฟัฟั้า ดังน่ั� 

• การิบริิหาริจัดการิ การิเดินัริะบบผิลัิต แลัะสิู่บสิ่่ง 
นั�ำปริะปาให้ม่อัตริาการิใช้พื่ลัังงานัท่�เหมาะสิ่ม

• การิปริับปริุงปริะสิ่ิทธุิภาพื่เคริ่�องจักริของโริงผิลัิต 
นั�ำปริะปาปทุมธุาน่ั

• โริงผิลิัตนั�ำปริะปาปทุมธุานัป่รัิบปรุิงยึกริะดับฝ่าบ่อวาล์ัว 
แลัะแอริ์วาลั์วแนัวท่อส่ิ่งนั�ำปริะปา ริวมถึูงการิปริับปริุง
ช่องริับนั�ำปริะปาเข้าถัูงเก็บนั�ำปริะปาของสิ่ถูาน่ัจ่ายึนั�ำ
ปริะปาริงัสิ่ติ (R-2) เพ่ื่�อเพิื่�มปริะสิ่ทิธุภิาพื่การิสิ่ง่นั�ำปริะปา

มาตริการิทั�งหมดข้างต้นัได้ม่การิติดตามผิลัการิดําเนิันังานั
อยึ่างต่อเน่ั�อง เพื่่�อให้มั�นัใจว่าสิ่ามาริถูควบคุมอัตริา 
การิใช้พื่ลัังงานัแลัะการิปลั่อยึก๊าซื่เริ่อนักริะจกของโริงผิลัิต
นั�ำปริะปาบางเลันั โริงผิลัิตนั�ำปริะปากริะทุ่มแบนั แลัะ 
โริงผิลิัตนั�ำปริะปาปทุมธุาน่ัให้ลัดลังได้อยึ่างม่ปริะสิิ่ทธุิภาพื่

ในัปี 2565 บริิษััทฯ ม่ปริิมาณการิใช้พื่ลัังงานัไฟัฟั้าในั
กริะบวนัการิผิลิัตนั�ำปริะปาของโริงผิลัิตนั�ำปริะปาบางเลันั 
แลัะโริงผิลัิตนั�ำปริะปากริะทุ่มแบนั จํานัวนั 81,843,743  
กิโลัวัตต์ชั�วโมง (kWh) หริ่อ 0.577 กิกะวัตต์ชั�วโมงต่อ
ลัูกบาศก์เมตริ (kWh/m3) แลัะโริงผิลัิตนั�ำปริะปาปทุมธุานั่ 
จํานัวนั 58,179,668 กิโลัวัตต์ชั�วโมง (kWh) หริ่อ 0.436  
กิกะวัตต์ชั�วโมงต่อลูักบาศก์เมตริ (kWh/m3) ดังแสิ่ดงข้อมูลั
ตามตาริางไว้ดังน่ั�

กุารใช้พิลิังงานไฟฟ้าท่� 
โรงผู้ลิิตนำ�าประปาบัางเลิน	โรงผู้ลิิตนำ�าประปา
กุระทุ่มแบัน	แลิะโรงผู้ลิิตนำ�าประปาปทุมธาน่	 

เป้าหมายบริษััที่ฯ : 
การใชี้พัลังงานไฟฟ้า

ลดลงไม่นื่้อยกว่าร้อยละ 1
ระยะเวลิาตั�งแต่	ปี	2565	-	2568
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ปริมาณการใชี้พัลังงานไฟฟ้า หน่วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ผลลัพัธุ์ 
เมื�อเท่ี่ยบกับปี 2564 

(ร้อยละ)

โรงผู้ลิิตนำ�าประปาบัางเลิน	 
แลิะโรงผู้ลิิตนำ�าประปากุระทุ่มแบัน

กุิกุะวัตต์ชั�วโมง 101.21 112.62 102.24 81.84 ลิดลิงร้อยลิะ	19.95

โรงผู้ลิิตนำ�าประปาปทุมธาน่ กุิกุะวัตต์ชั�วโมง 71.46 70.28 61.42 58.18 ลิดลิงร้อยลิะ	5.28

รวม กิกะวัติติ์ชีั�วโมง 172.67 182.90 163.66 140.02 ลดีลงร้อยละ 14.44

อัติราการใชี้พัลังงานไฟฟ้า 
ติ่อหน่วยผลิติภัณฑ์์

หน่วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ผลลัพัธุ์ 
เมื�อเท่ี่ยบกับปี 2564 

(ร้อยละ)

โรงผู้ลิิตนำ�าประปาบัางเลิน	 
แลิะโรงผู้ลิิตนำ�าประปากุระทุ่มแบัน

กุิกุะวัตต์ชั�วโมงต่อ
ลิ่กุบัาศกุ์เมตร

0.611 0.679 0.667 0.577 ลิดลิง	ร้อยลิะ	13.49

โรงผู้ลิิตนำ�าประปาปทุมธาน่ กุิกุะวัตต์ชั�วโมงต่อ
ลิ่กุบัาศกุ์เมตร

0.480 0.459 0.445 0.436 ลิดลิง	ร้อยลิะ	2.02

เฉล่�ย กิกะวัติติ์ชีั�วโมงติ่อ
ลูกบาศก์เมติร

0.546 0.569 0.556 0.507 ลดีลง ร้อยละ 8.81

ในัปี 2565 โริงผิลิัตนั�ำปริะปาบางเลันั โริงผิลิัตนั�ำปริะปา
กริะทุม่แบนั แลัะ โริงผิลัิตนั�ำปริะปาปทมุธุานั ่ม่ปริมิาณความ
ต้องการินั�ำปริะปาในัพ่ื่�นัท่�ลัดลัง ปริะกอบกับม่การิควบคุม
การิเดินัริะบบผิลัิต สิู่บสิ่่ง แลัะสิู่บจ่ายึนั�ำปริะปาได้อยึ่างม่
ปริะสิ่ิทธุิภาพื่ การิใช้พื่ลัังงานัไฟัฟั้าจึงลัดลังอยึ่างม่นััยึสิ่ำคัญ

ระบบ Solar Rooftop
เม่�อปี 2561 บริิษััทฯ ได้ทําการิศึกษัาความเป็นัไปได้ของ
การิติดตั�งริะบบ Solar Rooftop บนัถัูงเก็บนั�ำใสิ่ท่�โริงผิลัิต
นั�ำปริะปาบางเลันั จังหวัดนัคริปฐม โดยึม่วัตถุูปริะสิ่งค์ 
เพ่ื่�อลัดปริิมาณการิใช้พื่ลัังงานัไฟัฟั้าแลัะลัดปริิมาณการิ
ปลั่อยึก๊าซื่เริ่อนักริะจกจากการิดําเนัินัธุุริกิจ ซื่ึ�งบริิษััทฯ ม่
ศักยึภาพื่ในัด้านัพ่ื่�นัท่�ท่�สิ่ามาริถูติดตั�งริะบบ Solar Rooftop 
บนัถัูงนั�ำใสิ่ โดยึม่กําลัังการิติดตั�งริวมทั�งหมด 3,471  
เมกะวัตต์ (MWdc) ซื่ึ�งสิ่ามาริถูผิลัิตไฟัฟั้าได้ 4,236,395  
กิโลัวัตต์ชั�วโมงต่อปี (kWh/year) คิดเป็นัจํานัวนัเงินัปริะมาณ 
17,893,565 บาทต่อปี แลัะสิ่ามาริถูลัดการิปลั่อยึก๊าซื่ 
เริ่อนักริะจก ได้ 2,398 ตันัคาริ์บอนัไดออกไซื่ด์เท่ยึบเท่าต่อปี 
(tCO

2
e/year) โดยึใช้เงินัลังทุนัปริะมาณ 187 ลั้านับาท ซื่ึ�งจะ

ใช้เวลัาในัการิค่นัทุนัปริะมาณ 10.5 ปี ในัริายึงานัการิศึกษัา
ความเป็นัไปได้ของโคริงการิติดตั�ง Solar Rooftop บนัถัูงนั�ำใสิ่
ได้นัําสิ่มมติฐานัการิติดตั�ง Solar Rooftop บนัถัูงนั�ำใสิ่ของ 
โริงผิลัิตนั�ำปริะปาบางเลันัเป็นัต้นัแบบ โดยึทําการิศึกษัา

ข้อมูลัด้านัการิผิลิัตไฟัฟั้าจากแสิ่งอาทิตยึ์ เทคโนัโลัย่ึ ต้นัทุนั 
แลัะค่าใช้จ่ายึมาปริะเมินัความเป็นัไปได้ของโคริงการิริ่วม
กับการิวิเคริาะห์ทางการิเงินั

 

ผิลัการิดําเนัินังานัในัปี 2565 สิ่ามาริถูผิลิัตกริะแสิ่ไฟัฟั้า
จากริะบบ Solar Rooftop ริวมทั�งสิ่ิ�นั จํานัวนั 4,387,643 
กิโลัวัตต์ชั�วโมง (kWh) แลัะสิ่ามาริถูลัดการิปลั่อยึ GHG  
จํานัวนั 2,158 ตันัคาริ์บอนัไดออกไซื่ด์เท่ยึบเท่า (tCO

2
e)

 

ในปี	2565	ผู้ลิิตกุระแสไฟฟ้า
จากุระบับั	Solar	Rooftop	
รวมทั�งสิ�น	จำานวน	
4,387,643 
กุิโลิวัตต์ชั�วโมง	(kWh)
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ระบบ  
Solar Rooftop

หน่วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ผลลัพัธุ์ 
เมื�อเท่ี่ยบกับปี 2564 

(ร้อยละ)

ปริมาณิกุระแสไฟฟ้า
จากุระบับั	 
Solar	Rooftop

กุิโลิวัตต์ชั�วโมง	
(kWh)

5,329,481 4,367,503 4,235,331 4,387,643 เพิิ�มขิ้�น	ร้อยลิะ	3.60

ลิดกุารปลิ่อย
ปริมาณิกุ๊าซึ 
เรือนกุระจกุ

ตัน
คาร์บัอนไดออกุไซึด์
เท่ยบัเท่า	(tCO

2
e)

2,664 2,183 2,117 2,158 เพิิ�มขิ้�น	ร้อยลิะ	1.94

คัวามหลากหลายที่างชี่วภาพั
ความหลัากหลัายึทางช่วภาพื่ (Biodiversity) ค่อ คำจำกัด
ความของการิม่สิิ่�งม่ช่วิตนัานัาชนิัดบนัโลักใบน่ั� ไม่ว่าจะ
เป็นัการิดำริงอยู่ึของพ่ื่ช สิ่ัตว์ แบคท่เร่ิยึ เช่�อริา หริ่อมนัุษัยึ์ 
ต่างลั้วนัอาศัยึอยู่ึในัถิู�นัฐานัเฉพื่าะของตนัตามภูมิภาค
ต่าง ๆ ทั�วโลัก ดำเนิันัช่วิตอยู่ึภายึในัริะบบนิัเวศท่�ม่สิ่ภาพื่
ภูมิปริะเทศ ภูมิอากาศแลัะสิ่ภาพื่แวดลั้อมท่�หลัากหลัายึ จาก
การิสิ่ะสิ่ม ปริบัปริงุ เปลั่�ยึนัแปลัง ตลัอดจนัถูงึการิววิฒันัาการิ  
เพื่่�อความอยึูร่ิอดตลัอดริะยึะเวลัาหลัายึลัา้นัปีท่�ผิา่นัมา ทำให้
การิคงอยู่ึของความแตกต่างในัสิ่ิ�งม่ช่วิตแต่ลัะสิ่ายึพัื่นัธ์ุุแลัะ
ความหลัากหลัายึภายึในัชนัดิพื่นััธ์ุุของสิ่ิ�งมช่ว่ติเหลัา่นัั�นั กลัายึ
เป็นัองค์ปริะกอบแลัะพ่ื่�นัฐานัสิ่ำคัญของธุริริมชาติแลัะริะบบ
นัิเวศของโลัก

กระบวนการผลิตินํ�าประปา
ท่� ผิ่ านัมา การิดํา เนัินั ธุุริกิจของบริิษััทฯ  ไม่ ได้ ส่ิ่ งผิลั 
กริะทบในัเชิงลับต่อสิิ่�งม่ช่วิตท่�อาศัยึอยู่ึในัธุริริมชาติอย่ึางม ่
นัยัึสํิ่าคญั บริษิัทัฯ ใชน้ั�ำดบิจากแหลัง่นั�ำธุริริมชาตเิปน็ัวัตถูดุบิ
หลัักในัการิผิลิัตนั�ำปริะปา จํานัวนั 2 แหลั่งนั�ำ ได้แก่ แม่นั�ำ 
ท่าจ่นัแลัะแม่นั�ำเจ้าพื่ริะยึา ซื่ึ�งในัแหลั่งนั�ำธุริริมชาติยึ่อมม่ 
กุ้ง หอยึ ป ูปลัา แลัะสิ่ิ�งมช่ว่ติอ่�นัๆ จงึเปน็ัเริ่�องหลัก่เลั่�ยึงไมไ่ดว้า่  
การิสิู่บนั�ำดิบเข้าสิู่่กริะบวนัการิผิลัิตนั�ำปริะปาจะไม่ส่ิ่งผิลั 
กริะทบต่อสิิ่�งม่ช่วิตเหลั่าน่ั� บริิษััทฯ ได้ม่การิติดตั�งตะแกริง
แบบลัะเอ่ยึดขนัาดความกว้าง 1 x 1 เซื่นัติเมตริ ในับริิเวณ
พ่ื่�นัท่�สิู่บนั�ำดิบ เพ่ื่�อป้องกันัไม่ให้สิ่ิ�งม่ช่วิตในัแหลั่งนั�ำถููก
ปั�มสูิ่บนั�ำดิบสูิ่บเข้ามาในักริะบวนัการิผิลิัต ซื่ึ�งอาจส่ิ่งผิลั 
กริะทบต่อห่วงโซื่่อาหาริแลัะริะบบนัิเวศในัแหลั่งนั�ำธุริริมชาติ
ได้ นัอกจากนั่�กริะบวนัการิผิลิัตนั�ำปริะปาท่�เป็นัมิตริต่อ 
สิ่ิ�งแวดลั้อม แบบ Zero Discharge โดยึการินัําตะกอนัท่�เหลั่อ
จากกริะบวนัการิผิลัิตนั�ำปริะปาไปร่ิดนั�ำออกแลัะนัํานั�ำท่�ได้
กลัับเข้าสิู่่กริะบวนัการิผิลัิตใหม่ ซื่ึ�งเท่ากับว่าตลัอดขั�นัตอนั
การิผิลัิตนั�ำปริะปาไม่ม่การิปลั่อยึนั�ำเหลั่อทิ�งลังสิู่่แหลั่งนั�ำ
ธุริริมชาติเลัยึ

ดีูแลแหล่งติ้นนํ�า
เม่�อปี 2561 บริิษััทฯ ได้สิ่่งมอบป่าท่�ปลัูก จํานัวนั 1,000,000 ต้นั 
พ่ื่�นัท่� 5,000 ไร่ิ ในัพ่ื่�นัท่�ป่าเส่ิ่�อมโทริมของ อุทยึานัแห่งชาติ
ทองผิาภูมิ ตําบลัปิลั็อก อําเภอทองผิาภูมิ จังหวัดกาญจนับุริ่ 
ให้กับกริมอุทยึานัแห่งชาติสิ่ัตว์ป่า แลัะ พื่ันัธ์ุุพ่ื่ช ริับไปดูแลั
ริักษัาต่ออ่ก 7 ปีต่อเนั่�อง แม้ว่าจะม่การิดําเนัินัการิปลัูกป่าแลั้ว
เสิ่ริ็จแลัะได้ม่การิส่ิ่งมอบแก่หนั่วยึงานัท่�เก่�ยึวข้องแลั้ว บริิษััทฯ  
ยึังคงเฝ่้าติดตามผิลัการิเจริิญเติบโตของต้นัไม้ ริวมถูึงเฝ่้าริะวัง
ไฟัป่า แลัะลังพ่ื่�นัท่�ตริวจวัดความสิู่งของต้นัไม้ท่�ปลูักริ่วมกับ
เจ้าหนั้าท่�อุทยึานัแห่งชาติทองผิาภูมิแลัะสิ่ํานัักบริิหาริพ่ื่�นัท่�
อนัุริักษั์ท่� 3 อยึ่างต่อเนั่�อง โดยึม่วัตถูุปริะสิ่งค์เพ่ื่�อการิบริริลั ุ
เป้าหมายึโคริงการิ 1 ลั้านักลั้า สิ่ริ้างป่าต้นันั�ำ นัั�นัค่อ “ปลูักป่า 
ตอ้งไดป้า่” เพ่ื่�ออนัรุิกัษ์ัปา่ตน้ันั�ำของแมน่ั�ำแมก่ลัองท่�ไดแ้ยึกสิ่าขา 
ลัาํนั�ำออกมาเป็นัแม่นั�ำท่าจน่ั ซื่ึ�งบริษิัทัฯ นัาํนั�ำดบิมาผิลัตินั�ำปริะปา
นัั�นัเอง เม่�อปี 2563-2564 บริษิัทัฯ ได้งดการิลังพ่ื่�นัท่�ตริวจวดัความ
สิ่งูของต้นัไม้ท่�ปลูัก เนั่�องจากการิแพื่ร่ิริะบาดจากโริค COVID-19 
แต่ก็ได้ม่การิปริะสิ่านังานักับเจ้าหน้ัาท่�ท่�ดูแลัป่าท่�ปลูักให้กับ  
กริมอทุยึานัแห่งชาตสิิ่ตัว์ป่า แลัะ พื่นััธ์ุุพ่ื่ช อย่ึางสิ่ม�ำเสิ่มอ

ในัปี 2565 บริิษััทฯ ริ่วมกับ สิ่ํานัักบริิหาริพ่ื่�นัท่�อนุัริักษั์ 
ท่�  3 กริมอุทยึานัแห่งชาติ สิ่ัตว์ป่า แลัะ พื่ันัธุุ์พ่ื่ช ได้ลัง 
พ่ื่�นัท่�ติดตามผิลัการิเจริิญเติบโตของต้นัไม้ท่�ปลูักในัปี 2555  
ภายึใต้โคริงการิ 1 ลั้านักลั้า สิ่ริ้างป่าต้นันั�ำ โดยึการิ 
สุิ่่มตัวอยึ่างวัดความสิู่งของต้นัไม้ท่�ปลัูกในัปี 2555 ซื่ึ�งม่ความ
สิู่งเฉล่ั�ยึ 292.90 เซื่นัติเมตริ เม่�อนัำความสิู่งของต้นัไม้ในัปี
ปัจจุบันัมาเปริ่ยึบเท่ยึบกับความสูิ่งของกลั้าไม้ท่�ปลัูกในัปี 
2555 พื่บว่าม่ความสูิ่งเป็นั 7 เท่า 
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ความร่วมม่อดูแลสิี่�งแวดล้อมระหว่าง
องค์กร
การม่สำ่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก
บ ริิ ษัั ท ฯ  ไ ม่ สิ่ า ม า ริ ถู ดํ า เ นัิ นั ธุุ ริ กิ จ อ ยึ่ า ง ยัึ� ง ย่ึ นั ใ นั 
ริะยึะยึาวได้ หากไม่ได้รัิบความริ่วมม่อจากชุมชนัแลัะหนั่วยึ
งานัท่�เก่�ยึวข้องในัพ่ื่�นัท่� ท่�ผิ่านัมา บริิษััทฯ เข้าไปม่สิ่่วนัริ่วม
ในัการิวางแผินัแลัะจัดทําโคริงการิอนุัริักษั์พื่ลัังงานั อนุัริักษั์
ทริัพื่ยึากริธุริริมชาติ แลัะดูแลัสิ่ิ�งแวดลั้อมริ่วมกับหนั่วยึงานั
ภายึนัอก ดังนั่�

1. บริิษััทฯ เข้าริ่วมปริะชุมปริะจำเด่อนัของชมริมเริา
ริักแม่นั�ำท่าจ่นันัคริปฐมเพ่ื่�อริับทริาบปัญหาแลัะ
ริ่วมแก้ไขปัญหาแหลั่งนั�ำท่าจ่นั เข้าริ่วมกิจกริริม 
สิ่่งเสิ่ริิมจิตสิ่ํานึักด้านัการิปริะหยัึดนั�ำแลัะการิอนุัริักษั์
แหลั่งนั�ำในัชุมชนัอยึ่างต่อเนั่�องเป็นัริะยึะเวลัากว่า  
10 ปี  ในัปี 2565 บริิษััทฯ ได้ริ่วมจัดทำโคริงการิ  
“ต้นัไม้งาม นั�ำด่ ช่ว่สิ่ดใสิ่” การิเข้าริวมจัดกิจกริริม 
วันัเยึาวชนัแห่งชาติ แลัะวันัอนัุรัิกษั์คูคลัองแห่งชาติ 
ปริะจำปี 2565 แลัะเข้าริ่วมปริะชุมสิ่ิ�นัปี 2565 ริ่วมกับ
เคริ่อข่ายึชมริมเริารัิกแม่นั�ำท่าจ่นันัคริปฐม 

2. บริิษััทฯ ริ่วมกับ คณะสิิ่�งแวดลั้อม มหาวิทยึาลััยึ
เกษัตริศาสิ่ตริ์ แลัะโคริงการิศึกษัาวิจัยึแลัะพื่ัฒนัา 
สิ่ิ�งแวดลั้อมแหลัมผัิกเบ่�ยึอันัเน่ั�องมาจากพื่ริะริาชดําริ ิ
โดยึการินัำผิลังานัวิจัยึตะกอนั ค่อ “ปุ�ยึหมัก” มาจัด  
ทําปุ�ยึหมักจากตะกอนัผิสิ่มกับขยึะอินัทริ่ยึ์ให้กับ
โริงเริ่ยึนัไทยึรัิฐวิทยึา 4 แลัะโริงเริ่ยึนัวัดสิุ่ขวัฒนัาริาม 
จังหวัดนัคริปฐม

3. บริิษััทฯ  ริ่ วมกับ  สิ่ํ า นัักบริิหาริพ่ื่�นัท่� อนัุ ริั กษั์ ท่�  3  
กริมอุทยึานัแห่งชาติ สิ่ัตว์ป่า แลัะ พื่ันัธุุ์พ่ื่ช ติดตามผิลั
การิเจริิญเติบโตของต้นัไม้ท่�ปลัูกในัปี 2555 ภายึใต้
โคริงการิ 1 ลั้านักลั้า สิ่ริ้างป่าต้นันั�ำ ณ อุทยึานัแห่งชาติ
ทองผิาภูมิ อำเภอทองผิาภูมิ จังหวัดกาญจนับุริ่ 

4. บริิษััทฯ ริ่ วมกับ เทศบาลัเม่องไริ่ขิ ง  สิ่ำนัักงานั 
สิ่ิ�งแวดลั้อมแลัะควบคุมมลัพื่ิษัท่�  5 แลัะ โคริงการิ 
สิ่่งนั�ำแลัะบำริุงริักษัาภาษั่เจริิญ สิ่ำนัักงานัชลัปริะทานั
ท่� 11 จัดทำโคริงการิ “ฟัื�นัฟัูคุณภาพื่นั�ำคลัองบางซื่่�อ 
เพ่ื่�ออนุัริักษั์แม่นั�ำท่าจ่นั” ในัปี 2565 ได้ม่การิจัดพิื่ธุ่
ลังนัามบันัทึกข้อตกลังริ่วมกันั (Memorandum of 
Understanding : MOU) ริะหว่าง 4 หนั่วยึงานั ม่การิ

จัดอบริมหลัักสิู่ตริหัวข้อ “ฟัื�นัฟัูคุณภาพื่คลัองบางซื่่�อ” 
อาทิเช่นั การิคัดแยึกขยึะ การิทำปุ�ยึหมัก แลัะการิ 
ติดตั�งถูังดักไขมันัให้กับตัวแทนัชุมชนัแลัะผิู้ปริะกอบการิ
ท่�อาศัยึอยูึ่ริิมคลัองบางซื่่�อ ซื่ึ�งได้ทำการิสิ่ำริวจชุมชนั
แลัะผูิ้ปริะกอบการิ เพื่่�อติดตั�งถัูงดักไขมันัแลั้ว ริวมถูึงม่
การิเก็บตัวอยึ่างนั�ำคลัองบางซื่่�อเพ่ื่�อวิเคริาะห์คุณภาพื่
นั�ำทุกเด่อนัจนักว่าจะสิ่่งมอบให้เทศบาลัเม่องไริ่ขิง
อยึ่างเป็นัทางการิ สิ่ำหรัิบแผินังานัปี 2566 จะทำการิ
ตดิตั�งถูงัดกัไขมนััใหก้บัตวัแทนัชมุชนัแลัะผิูป้ริะกอบการิ  
24 หลัังคาเริ่อนั พื่ริ้อมติดตั�งอุปกริณ์ปริับปริุงคุณภาพื่
นั�ำ แลัะปริับปริุงภูมิทัศนั์คลัองบางซื่่�อ ริวมถึูงทำการิ
สิ่ำริวจความพื่ึงพื่อใจของชุมชนัภายึหลัังดำเนัินัการิแลั้ว
เสิ่ริ็จ แลัะจะสิ่่งมอบโคริงการิน่ั�ให้กับเทศบาลัเม่องไริ่ขิง
ริับไปดูแลัต่อไป 

5. บริิษััทฯ ได้จัดทำโคริงการิปริะเมินัการิปลั่อยึก๊าซื่
เริ่อนักริะจกจากกริะบวนัการิทางธุุริกิจ โดยึว่าจ้าง
ท่�ปริึกษัา ค่อ บริิษััท กริ่นั สิ่ไตลั์ จำกัด เพ่ื่�อปริะเมินั
การิปลั่อยึก๊าซื่เริ่อนักริะจก พื่ริ้อมทั�งจัดทำริายึงานั 
ข้อมูลัปริิมาณการิปลั่อยึก๊าซื่เริ่อนักริะจกของบริิษััทฯ 
ริวมถูึงได้รัิบการิทวนัสิ่อบจาก หนั่วยึรัิบริองการิจัดการิ
ก๊าซื่เริ่อนักริะจก มหาวิทยึาลััยึพื่ะเยึา แลัะบริิษััทฯ ได้
ริับการิริับริองคาริ์บอนัฟัุตพื่ริิ�นัท์ขององค์กริ (Carbon 
Footprint for Organization : CFO) จากองค์การิ
บริิหาริจัดการิก๊าซื่เริ่อนักริะจก (องค์การิมหาชนั) หริ่อ 
อบก. แลั้ว 
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การม่สำ่วนร่วมกับพันักงาน
บริิษััทฯ สิ่นัับสิ่นุันัแลัะสิ่่งเสิ่ริิมกิจกริริมการิม่สิ่่วนัริ่วม
ดูแลัสิิ่�งแวดลั้อมของพื่นัักงานั โดยึม่วัตถุูปริะสิ่งค์เพ่ื่�อให้
พื่นัักงานัตริะหนัักถึูงความสํิ่าคัญของการิจัดการิสิิ่�งแวดลั้อม
ภายึในัองค์กริ อาทิเช่นั การิจัดกิจกริริม Big Cleaning Day  
การิคัดแยึกขยึะ แลัะการิทําปุ�ยึหมักจากตะกอนัผิสิ่มกับขยึะ
ท่�เป็นัเศษัอาหาริภายึในัสิ่ํานัักงานัใหญ่ โดยึได้รัิบความริ่วม
ม่อจากพื่นัักงานัทุกริะดับเข้าริ่วมกิจกริริมอยึ่างสิ่ม�ำเสิ่มอ

การปฏิิบัต่ิต่ามกฎหมายด้านื่ 
สิี่�งแวดล้อม
บริิษััทฯ ให้ความสิ่ําคัญในัการิดําเนัินัธุุริกิจท่�เป็นัมิตริกับ 
สิ่ิ�งแวดลั้อม แลัะม่การิปฏิิบัติตามเง่�อนัไขแลัะข้อกําหนัด
ต่างๆ ท่�ได้ม่ริะบุไว้ในักฎหมายึอยึ่างคริบถู้วนั

เป้าหมายการดีําเนินงาน
บริิษััทฯ ม่ความตริะหนัักถูึงความสิ่ําคัญของการิจัดการิ
สิ่ิ�งแวดลั้อมควบคู่กับการิดําเนิันัธุุริกิจ ซื่ึ�งได้จัดทําริะบบ
บริิหาริจัดการิด้านัสิ่ิ�งแวดลั้อม (ISO 14001 : 2015) โดยึม่
เป้าหมายึในัการิตริวจติดตามภายึในัอยึ่างนั้อยึ ปีลัะ 1 คริั�ง 
เพ่ื่�อเป็นัการิสิ่ริ้างความตริะหนัักแลัะตริวจสิ่อบริะบบบริิหาริ
จัดการิด้านัสิ่ิ�งแวดลั้อมแก่พื่นัักงานั

การดีําเนินงาน
บริิษััทฯ ได้ม่การิวางแผินัตริวจติดตามภายึในัริะบบ 
ISO 14001:2015 ริะหว่างวันัท่� 14 ธุันัวาคม 2564 ถูึง  

วันัท่� 18 มกริาคม 2565 โดยึพิื่จาริณาแต่งตั�งผูิ้ท่�ม่ความริู ้
ความสิ่ามาริถูทําหนั้าท่�เป็นัผูิ้ตริวจติดตามภายึในัจากฝ่่ายึ
บริิหาริด้านัสิ่ิ�งแวดลั้อม ในัปี 2565 ม่การิตริวจติดตามภายึในั 
ริะบบ ISO 14001:2015 จํานัวนั 1 คริั�ง โดยึม่ผิลัการิตริวจ
ติดตามภายึในัเป็นัไปตามเป้าหมายึ แลัะไม่ม่ปริะเด็นัการิ
ลัะเมิดด้านักฎหมายึสิ่ิ�งแวดลั้อม

ผลการดีําเนินงาน
บริิษััทฯ ได้ริับการิริับริองริะบบการิจัดการิสิ่ิ�งแวดลั้อม  
(ISO 14001 : 2015) จาก บริิษััท SGS (Thailand) Limited 
เม่�อวันัท่� 17 พื่ฤษัภาคม 2561 ผิลัการิดําเนัินังานัในัปี 2565 
ได้ริับการิตริวจเม่�อ 27-30 ม่นัาคม 2565 ไม่พื่บปริะเด็นั
ริุนัแริงหริ่อกริะบวนัการิใดๆ ท่�ไม่ได้ปฏิิบัติตามกฎหมายึ 
สิ่ิ�งแวดลั้อม

การละเมิดีกฎหมายดี้านสำิ�งแวดีล้อม

รายการ หน่วย 2562 2563 2564 2565

ขิ้อลิะเมิดกุฎหมาย กุรณ่ิ/เรื�อง 0 0 0 0

ค่าปรับั บัาท 0 0 0 0
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สี่รุปผิลการดำาเนิื่นื่งานื่ปี 2565

ผิลการดำาเนื่ินื่งานื่ด้านื่เศรษ์ฐกิจ
คัวามสำําเร็จที่างเศรษัฐกิจ

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วย

รายได้รวมสุทธิ 5,948,536,254 6,165,591,032 6,203,116,678 5,822,385,785 5,704,859,938 บัาท

EBITDA	(กุำาไรกุ่อนหักุ
ดอกุเบั่�ย	ภาษ์่	 
ค่าเส่�อมราคา	แลิะอ่�นๆ)

4,910,525,378 5,269,752,426 5,098,231,739 5,249,403,981 5,137,054,010 บัาท

กุำาไรสุทธิ 2,860,903,791 3,147,333,971 2,971,811,031 3,119,974,681 2,978,774,010 บัาท

กุำาไรสุทธิต่อหุ้น 0.71 0.78 0.74 0.78 0.74 บัาท

อัตราผู้ลิตอบัแทนจากุ

สินทรัพิย์

12.26 3.59 12.92 13.76 13.54 ร้อยลิะ

อัตราผู้ลิตอบัแทนส่วน
ขิองผู้่้ถ่อหุ้น

23.14 23.98 22.16 22.37 20.58 ร้อยลิะ

การกระจายมูลคั่าสำู่ผู้ถืือหุ้น

รายการ  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วย

เงินปันผู้ลิแกุ่ผู้่้ถ่อหุ้น	
(ปี	2565	เฉพิาะ 
คร้�งปีแรกุ)

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

เงินปันผู้ลิต่อหุ้น 
(ปี	2565	เฉพิาะ 
คร้�งปีแรกุ)

0.60 0.60 0.60 0.60 0.30 บัาท/
หุ้น

มูลคั่าการลงทีุ่นของ TTW และบริษััที่ย่อย
หนำ่วย	:	ลิ้านบัาท

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

กุารลิงทุนด้านสาธารณิ่ปโภคแลิะกุารสนับัสนุนอ่�นๆ 20.89 140.07 431.49 157.44 158.89

มูลคั่าที่างเศรษัฐกิจอื�นๆ ของ TTW
หนำ่วย	:	บัาท

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ต้นทุนทางกุารเงิน 371,677,534 304,542,661 274,534,160 249,486,104 168,726,157

ภาษ์่ท่�จ่ายให้รัฐบัาลิ 616,091,619 696,977,417 685,387,474 650,959,542 656,537,396

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
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การจ่ายนํ�าประปาของ TTW และ PTW
หนำ่วย	:	ลิ้านลิ่กุบัาศกุ์เมตร

 รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

พิ้�นท่�นครปฐม-สมุทรสาคร 158.30 166.10 165.85 153.27 141.88

พิ้�นท่�ปทุมธาน่-รังสิต	 145.90 148.90 153.12 138.03 133.54

รวม 304.20 315.00 318.97 291.30 275.42

ผู้ ใชี้นํ�าประปาของ TTW และ PTW
หนำ่วย	:	ราย

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

พิ้�นท่�นครปฐม-สมุทรสาคร 183,853 193,903 203,225 211,504 220,235

พิ้�นท่�ปทุมธาน่-รังสิต	 335,324 345,683 356,351 369,273 384,308

รวม 519,177 539,586 559,576 580,777 604,543

ผลสำํารวจคัวามพัึงพัอใจของลูกคั้าของ TTW และ PTW
หนำ่วย	:	ร้อยลิะ

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

พิ้�นท่�นครปฐม-สมุทรสาคร 95 98 97 95 94

พิ้�นท่�ปทุมธาน่-รังสิต	 96 99 96 94 96

เฉล่�ย 95.50 98.50 96.50 94.50 95

ผิลการดำาเนื่ินื่งานื่ด้านื่สัี่งคม
มูลคั่าการลงทีุ่นดี้านบุคัลากรของ TTW และบริษััที่ย่อย

หนำ่วย	:	ลิ้านบัาท

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ค่าตอบัแทนพินักุงาน	(เงินเด่อน	แลิะโบันัส)	 113.93 122.85 124.44 122.44 133.33

ค่าตอบัแทนผู้่้บัริหาร	(เงินเด่อน	แลิะโบันัส) 26.10 26.57 25.50 29.52 32.30

รวม 140.03 149.42 149.94 151.96 165.53

มูลคั่าการลงทีุ่นดี้านชีุมชีนและสำังคัมของ TTW และบริษััที่ย่อย
หนำ่วย	:	บัาท

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

กุารบัริจาคแลิะพิัฒนาชุมชน 6,468,125.60 15,371,569.54 25,178,964.52 31,345,673.51 50,676,709.45

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
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ข้้อมูลพนัื่กงานื่ 
พันักงานทัี่�งหมดี

หนำ่วย	:	คน

รายการ เพัศ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

จําแนกติามเพัศ

ชาย 267 268 270 270 265

หญิง 54 56 58 58 58

รวม 321 324 328 328 323

จําแนกติามอายุ

อายุไม่เกุิน	30	ปี ชาย 65 69 63 62 48

หญิง 10 10 10 10 6

รวม 75 79 73 72 54

อายุ	30-39	ปี ชาย 100 99 97 98 75

หญิง 22 23 26 26 24

รวม 122 122 123 124 99

อายุ	40-49	ปี ชาย 77 75 85 86 101

หญิง 16 16 13 13 15

รวม 93 91 98 99 116

อายุ	50	ปีขิ้�นไป ชาย 25 26 25 24 41

หญิง 6 6 9 9 13

รวม 31 32 34 33 54

จําแนกติามติําแหน่ง

ผู้่้บัริหารระดับัส่ง	(ผู้่้อำานวยกุารฝ้่ายขิ้�นไป)	 ชาย 4 4 4 5 6

หญิง 2 2 2 2 3

รวม 6 6 6 7 9

ผู้่้บัริหารระดับักุลิาง	(ผู้่้จัดกุารส่วน)	 ชาย 7 7 7 6 4

หญิง 5 5 5 5 5

รวม 12 12 12 11 9

ผู้่้บัริหารระดับัต้น	(ผู้่้จัดกุารแผู้นกุ) ชาย 13 12 10 9 9

หญิง 11 11 11 11 10

รวม 24 23 21 20 19

พินักุงาน ชาย 243 245 249 250 246

หญิง 36 38 40 40 40

รวม 279 283 289 290 286

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
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รายการ เพัศ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

จําแนกติามพั่�นที่่�ธุุรกิจ

นครปฐม ชาย 106 103 104 105 101

หญิง 42 43 44 44 44

รวม 148 146 148 149 145

สมุทรสาคร ชาย 33 35 35 35 29

หญิง 2 2 2 2 2

รวม 35 37 37 37 31

ปทุมธาน่ ชาย 53 52 51 51 54

หญิง 5 5 6 6 6

รวม 58 57 57 57 60

ชลิบัุรี ชาย 38 41 41 40 36

หญิง 1 2 2 2 2

รวม 39 43 43 42 38

ระยอง ชาย 16 15 16 16 22

หญิง 0 0 0 0 0

รวม 16 15 16 16 22

พิระนครศรีอยุธยา ชาย 21 22 23 23 23

หญิง 4 4 4 4 4

รวม 25 26 27 27 27

 
พันักงานใหม่

หนำ่วย	:	คน

รายการ เพัศ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

จําแนกติามเพัศ

ชาย 25 18 9 5 10

หญิง 4 2 3 3 1

รวม 29 20 12 8 11

จําแนกติามอายุ

อายุไม่เกุิน	30	ปี ชาย 13 8 6 3 8

หญิง 4 1 2 3 1

รวม 17 9 8 6 9

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
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รายการ เพัศ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

อายุ	30-39	ปี ชาย 9 10 3 1 2

หญิง 0 1 1 0 0

รวม 9 11 4 1 2

อายุ	40-49	 ชาย 3 0 0 0 0

หญิง 0 0 0 0 0

รวม 3 0 0 0 0

อายุ	50	ปีขิ้�นไป ชาย 0 0 0 1 0

หญิง 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 1 0

จําแนกติามติําแหน่ง

ผู้่้บัริหารระดับัส่ง	(ผู้่้อำานวยกุารฝ้่ายขิ้�นไป)	 ชาย 0 0 0 1 0

หญิง 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 1 0

ผู้่้บัริหารระดับักุลิาง	(ผู้่้จัดกุารส่วน)	 ชาย 0 0 0 0 0

หญิง 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0

ผู้่้บัริหารระดับัต้น	(ผู้่้จัดกุารแผู้นกุ) ชาย 1 1 1 0 0

หญิง 0 0 0 0 0

รวม 1 1 1 0 0

พินักุงาน ชาย 24 17 8 4 10

หญิง 4 2 3 3 1

รวม 28 19 11 7 11

จําแนกติามพั่�นที่่�ธุุรกิจ

นครปฐม ชาย 8 5 2 4 4

หญิง 0 0 3 3 1

รวม 8 5 5 7 5

สมุทรสาคร ชาย 6 2 1 0 1

หญิง 0 0 0 0 0

รวม 6 2 1 0 1

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
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รายการ เพัศ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ปทุมธาน่ ชาย 4 1 1 0 1

หญิง 0 1 0 0 0

รวม 4 2 1 0 1

ชลิบัุรี ชาย 7 4 0 1 1

หญิง 0 1 0 0 0

รวม 7 5 0 1 1

ระยอง ชาย 2 5 4 0 1

หญิง 0 0 0 0 0

รวม 2 5 4 0 1

พิระนครศรีอยุธยา ชาย 2 1 1 0 2

หญิง 0 0 0 0 0

รวม 2 1 1 0 2

พันักงานท่ี่�สำรรหาจากภายในเพั่�อดํีารงติําแหน่งท่ี่�ว่าง 
หนำ่วย	:	คน

รายการ เพัศ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

จําแนกติามเพัศ

ชาย 12 2 3 3 0

หญิง 3 1 0 0 0

รวม 15 3 3 3 0

จําแนกติามอายุ

อายุไม่เกุิน	30	ปี ชาย 3 0 0 1 0

หญิง 1 0 0 0 0

รวม 4 0 0 1 0

อายุ	30-39	ปี ชาย 4 0 3 0 0

หญิง 1 1 0 0 0

รวม 5 1 3 0 0

อายุ	40-49	ปี ชาย 4 2 0 1 0

หญิง 1 0 0 0 0

รวม 5 2 0 1 0

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)127



รายการ เพัศ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

อายุ	50	ปีขิ้�นไป ชาย 1 0 0 1 0

หญิง 0 0 0 0 0

รวม 1 0 0 1 0

จําแนกติามติําแหน่ง

ผู้่้บัริหารระดับัส่ง	(ผู้่้อำานวยกุารฝ้่ายขิ้�นไป)	 ชาย 1 0 0 1 0

หญิง 0 0 0 0 0

รวม 1 0 0 1 0

ผู้่้บัริหารระดับักุลิาง	(ผู้่้จัดกุารส่วน)	 ชาย 2 1 0 0 0

หญิง 1 0 0 0 0

รวม 3 1 0 0 0

ผู้่้บัริหารระดับัต้น	(ผู้่้จัดกุารแผู้นกุ) ชาย 0 1 2 1 0

หญิง 1 1 0 0 0

รวม 1 2 2 1 0

พินักุงาน ชาย 9 0 1 1 0

หญิง 1 0 0 0 0

รวม 10 0 1 1 0

จําแนกติามพั่�นที่่�ธุุรกิจ

นครปฐม ชาย 2 0 1 2 0

หญิง 2 1 0 0 0

รวม 4 1 1 2 0

สมุทรสาคร ชาย 0 0 0 0 0

หญิง 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0

ปทุมธาน่ ชาย 0 2 0 0 0

หญิง 0 0 0 0 0

รวม 0 2 0 0 0

ชลิบัุรี ชาย 10 0 1 1 0

หญิง 0 0 0 0 0

รวม 10 0 1 1 0

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
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รายการ เพัศ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ระยอง ชาย 0 0 1 0 0

หญิง 0 0 0 0 0

รวม 0 0 1 0 0

พิระนครศรีอยุธยา ชาย 0 0 0 0 0

หญิง 1 0 0 0 0

รวม 1 0 0 0 0

พันักงานลาออก
หนำ่วย	:	คน

รายการ เพัศ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

จําแนกติามเพัศ

ชาย 26 23 10 5 1 14

หญิง 1 7 - 2 2 3

รวม 27 30 10 7 3 17

จําแนกติามอายุ

อายุไม่เกุิน	30	ปี ชาย 5 5 2 2 1 5

หญิง 0 2 0 1 2 1

รวม 5 7 2 3 3 6

อายุ	30-39	ปี ชาย 12 12 4 3 0 5

หญิง 0 4 0 1 0 1

รวม 12 16 4 4 0 6

อายุ	40-49	ปี ชาย 4 5 4 0 0 1

หญิง 1 1 0 0 0 0

รวม 5 6 4 0 0 1

อายุ	50	ปีขิ้�นไป ชาย 5 1 0 0 0 3

หญิง 0 0 0 0 0 1

รวม 5 1 0 0 0 4

จําแนกติามติําแหน่ง

ผู้่้บัริหารระดับัส่ง	(ผู้่้อำานวยกุารฝ้่ายขิ้�นไป)	 ชาย 0 1 0 0 0 0

หญิง 0 0 0 0 0 0

รวม 0 1 0 0 0 0

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
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รายการ เพัศ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ผู้่้บัริหารระดับักุลิาง	(ผู้่้จัดกุารส่วน)	 ชาย 5 1 0 0 0 0

หญิง 0 0 0 0 0 0

รวม 5 1 0 0 0 0

ผู้่้บัริหารระดับัต้น	(ผู้่้จัดกุารแผู้นกุ) ชาย 2 2 4 1 0 0

หญิง 1 2 0 0 0 0

รวม 3 4 4 1 0 0

พินักุงาน ชาย 19 19 6 4 1 14

หญิง 0 5 0 2 2 3

รวม 19 24 6 6 3 17

จําแนกติามพั่�นที่่�ธุุรกิจ

นครปฐม ชาย 17 10 7 4 1 2

หญิง 0 6 0 0 2 2

รวม 17 16 7 4 3 4

สมุทรสาคร ชาย 0 0 1 0 0 3

หญิง 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 1 0 0 3

ปทุมธาน่ ชาย 3 3 0 0 0 3

หญิง 1 0 0 0 0 1

รวม 4 3 0 0 0 4

ชลิบัุรี ชาย 3 3 1 1 0 3

หญิง 0 6 0 0 0 0

รวม 3 9 1 1 0 3

ระยอง ชาย 2 0 1 2 0 2

หญิง 0 0 0 0 0 0

รวม 2 0 1 2 0 2

พิระนครศรีอยุธยา ชาย 1 1 0 0 0 1

หญิง 0 1 0 0 0 0

รวม 1 2 0 0 0 1

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
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รายการ เพัศ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

พันักงานลาออกโดียสำมัคัรใจ

จำาแนกุตามเพิศ ชาย 26 23 10 5 1 14

หญิง 1 7 0 2 2 3

รวม 27 30 10 7 3 17

สำัดีสำ่วนเที่่ยบกับพันักงานที่่�ลาออกที่ั�งหมดี 
(ร้อยละ) 

- 100 100 100 100 100 100

พันักงานลาคัลอดี
หนำ่วย	:	คน

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

การลาคัลอดี

นครปฐม 3 2 2 1 0

สมุทรสาคร 0 0 1 0 0

ปทุมธาน่ 0 0 1 0 0

ชลิบัุรี 0 0 0 0 0

ระยอง 0 0 0 0 0

พิระนครศรีอยุธยา 0 1 0 0 0

รวม 3 3 4 1 0

หนำ่วย	:	ร้อยลิะ

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

การกลับมาที่ํางานใหม่ของพันักงานลาคัลอดี

นครปฐม 100 100 100 100 -

สมุทรสาคร - - 100 - -

ปทุมธาน่ - - 100 - -

ชลิบัุรี - - - - -

ระยอง - - - - -

พิระนครศรีอยุธยา - 100 - - -

รวม 100 100 100 100 -

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
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การพัฒนื่าบุคลากร
จํานวนชีั�วโมงการฝึึกอบรม 

หนำ่วย	:	ชั�วโมง

รายการ เพัศ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

จําแนกติามเพัศ

ชาย 3,712 3,768 2,636 2,544 4,788

หญิง 1,007 730 541 729 1,329

รวม 4,719 4,498 3,177 3,273 6,117

จําแนกติามติําแหน่ง

ผู้่้บัริหาร	(ผู้่้จัดกุารแผู้นกุขิ้�นไป) ชาย 925 495 309 157 331.50

หญิง 432 252 193 221 370.50

รวม 1,357 747 502 378 702

พินักุงาน ชาย 2,378 2,456 1,985 2,387 4,456.50

หญิง 984 1,295 690 508 958.50

รวม 3,362 3,751 2,675 2,895 5,415

จําแนกติามหลักสำูติร

หลิักุส่ตรจำาเป็นต่อวิชาช่พิ ชาย 1,645 1,590 1,084.50 456 1,667

หญิง 808 433 270.50 381 801

รวม 2,453 2,023 1,355 837 2,468

หลิักุส่ตรเสริมวิชาช่พิ	(ไม่บัังคับั) ชาย 410 386.50 102 75 157

หญิง 52 26.50 33 39 135

รวม 462 413 135 114 292

หลิักุส่ตรความปลิอดภัย ชาย 1,657 1,791.50 1,449.50 2,013 2,964

หญิง 147 270.50 237.50 309 393

รวม 1,804 2,062 1,687 2,322 3,357

จํานวนชีั�วโมงการฝึึกอบรมเฉล่�ย (ชีั�วโมง/คัน) - 15 14 10 10 19

ผู้เข้ารับการฝึึกอบรม 
หนำ่วย	:	คน

รายการ เพัศ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

จําแนกติามเพัศ

ชาย 198 220 174 226 225

หญิง 49 43 45 48 54

รวม 247 263 219 274 279

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
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รายการ เพัศ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

จําแนกติามติําแหน่ง

ผู้่้บัริหาร	(ผู้่้จัดกุารแผู้นกุขิ้�นไป) ชาย 23 14 15 17 18

หญิง 12 10 12 19 16

รวม 35 24 27 36 34

พินักุงาน ชาย 187 195 154 201 209

หญิง 25 44 38 37 36

รวม 212 239 192 238 245

จําแนกติามหลักสำูติร

หลิักุส่ตรจำาเป็นต่อวิชาช่พิ ชาย 98 92 48 50 61

หญิง 30 25 21 22 20

รวม 128 117 69 72 81

หลิักุส่ตรเสริมวิชาช่พิ	(ไม่บัังคับั) ชาย 12 7 8 11 14

หญิง 5 2 4 11 4

รวม 17 9 12 22 18

หลิักุส่ตรความปลิอดภัย ชาย 88 121 118 165 163

หญิง 14 16 20 15 17

รวม 102 137 138 180 180

หลักสูำติรการฝึึกอบรม 
หนำ่วย	:	หลิักุส่ตร

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

จําแนกติามหลักสำูติร

หลิักุส่ตรจำาเป็นต่อวิชาช่พิ 97 81 51 55 43

หลิักุส่ตรเสริมวิชาช่พิ	(ไม่บัังคับั) 1 10 9 8 6

หลิักุส่ตรความปลิอดภัย 12 20 11 7 17

รวม 110 111 71 70 66

จําแนกติามหน่วยงานที่่�จัดีอบรม

ฝ้ึกุอบัรมภายใน 34 35 25 15 32

ฝ้ึกุอบัรมภายนอกุ 76 76 46 55 34

รวม 110 111 71 70 66

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
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คั่าใชี้จ่ายการฝึึกอบรม 
หนำ่วย	:	บัาท

รายการ เพัศ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

จําแนกติามเพัศ

ชาย 813,992 478,050 155,965 224,800 744,811

หญิง 218,498 119,513 38,991 56,200 186,203

รวม 1,032,490 597,563 194,956 281,000 931,014

จําแนกติามติําแหน่ง

ผู้่้บัริหาร	(ผู้่้จัดกุารแผู้นกุขิ้�นไป) ชาย 516,760 208,855 95,996 2,500 189,667

หญิง 129,191 139,238 24,000 13,500 103,109

รวม 645,951 348,093 119,996 16,000 292,776

พินักุงาน ชาย 401,885 224,523 67,464 238,550 596,550

หญิง 44,546 24,947 7,496 26,450 41,688

รวม 446,431 249,470 74,960 265,000 638,238

คั่าใชี้จ่ายเฉล่�ย (บาที่/คัน) - 3,216 1,844 594 857 2,882

การสำํารวจคัวามพัึงพัอใจของพันักงาน
หนำ่วย	:	ร้อยลิะ

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ผู้ลิกุารสำารวจความพิ่งพิอใจขิองพินักุงาน 75 78 72 92

ผลงานดี้านไคัเซ็น (Kaizen)
หนำ่วย	:	เรื�อง

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ผู้ลิงานความคิดสร้างสรรค์ขิองพินักุงานผู้่านกุิจกุรรมไคเซึ็น	(Kaizen) 236 357 363 368 534

ผิลการดำาเนื่ินื่งานื่ด้านื่สิี่�งแวดล้อม
มูลคั่าการดีูแลดี้านสำิ�งแวดีล้อม

หนำ่วย	:	บัาท

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

กุารด่แลิสิ�งแวดลิ้อม 1,741,155.00 12,753,618.20 2,203,870.00 80,240 549,077.45

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
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การใชี้ที่รัพัยากรนํ�า
การใชี้นํ�าจากแหล่งนํ�าธุรรมชีาติิ

หนำ่วย	:	ลิ้านลิ่กุบัาศกุ์เมตร

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แม่น�ำาท่าจีน	 166.02 179.75 158.34 149.19

แม่น�ำาเจ้าพิระยา	 161.48 161.00 146.95 136.05

รวม 327.50 340.75 305.29 285.24

การนํานํ�ากลับมาใชี้ ใหม่
หนำ่วย	:	ลิ้านลิ่กุบัาศกุ์เมตร

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

โรงผู้ลิิตน�ำาประปาบัางเลิน	แลิะโรงผู้ลิิตน�ำาประปากุระทุ่มแบัน 1.78 3.68 3.64 2.72

โรงผู้ลิิตน�ำาประปาปทุมธาน่ 4.76 3.69 4.50 3.94

รวม 6.54 7.37 8.14 6.66

การใชี้พัลังงานไฟฟ้า
หนำ่วย	:	กุิกุะวัตต์ชั�วโมง

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

โรงผู้ลิิตน�ำาประปาบัางเลิน	แลิะโรงผู้ลิิตน�ำาประปากุระทุ่มแบัน 101.21 112.62 102.24 81.84

โรงผู้ลิิตน�ำาประปาปทุมธาน่ 71.46 70.28 61.42 58.18

รวม 172.67 182.90 163.66 140.02

หมายเหตุ:	วงรอบัในกุารจัดเกุ็บัขิ้อม่ลิ	12	เด่อน	ตั�งแต่เด่อนมกุราคม	–	เด่อนธันวาคม	2565	(ผู้่้ประเมิน	:	TTW)

อัติราการใชี้พัลังงานไฟฟ้าติ่อหน่วยผลิติภัณฑ์์
หนำ่วย	:	กุิกุะวัตต์ชั�วโมงต่อลิ่กุบัาศกุ์เมตร

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

โรงผู้ลิิตน�ำาประปาบัางเลิน	แลิะโรงผู้ลิิตน�ำาประปากุระทุ่มแบัน 0.611 0.679 0.667 0.577

โรงผู้ลิิตน�ำาประปาปทุมธาน่ 0.480 0.459 0.445 0.436

เฉล่�ย 0.546 0.569 0.556 0.507

หมายเหตุ:	วงรอบัในกุารจัดเกุ็บัขิ้อม่ลิ	12	เด่อน	ตั�งแต่เด่อนมกุราคม	–	เด่อนธันวาคม	2565	(ผู้่้ประเมิน	:	TTW)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
หนำ่วย	:	ตันคาร์บัอนไดออกุไซึด์เท่ยบัเท่า

 ปริมาณการปล่อย GHG ใน Scope 2 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

โรงผู้ลิิตน�ำาประปาบัางเลิน	แลิะโรงผู้ลิิตน�ำาประปากุระทุ่มแบัน 50,596 56,296 51,108 41,772

โรงผู้ลิิตน�ำาประปาปทุมธาน่ 35,722 35,135 30,705 29,396

รวม 86,318 91,431 81,813 71,168

หมายเหตุ:	วงรอบัในกุารจัดเกุ็บัขิ้อม่ลิ	12	เด่อน	ตั�งแต่เด่อนมกุราคม	–	เด่อนธันวาคม	2565	(ผู้่้ประเมิน	:	TTW)	

หนำ่วย	:	กุิโลิกุรัมคาร์บัอนไดออกุไซึด์เท่ยบัเท่า/ลิ่กุบัาศกุ์เมตร

อัติราการปล่อย GHG ใน Scope 2 ติ่อหน่วยผลิติภัณฑ์์ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

โรงผู้ลิิตน�ำาประปาบัางเลิน	แลิะโรงผู้ลิิตน�ำาประปากุระทุ่มแบัน 0.305 0.339 0.333 0.294

โรงผู้ลิิตน�ำาประปาปทุมธาน่ 0.240 0.229 0.222 0.220

เฉล่�ย 0.274 0.287 0.281 0.258

หมายเหตุ:	วงรอบัในกุารจัดเกุ็บัขิ้อม่ลิ	12	เด่อน	ตั�งแต่เด่อนมกุราคม	–	เด่อนธันวาคม	2565	(ผู้่้ประเมิน	:	TTW)	

หนำ่วย	:	ตันคาร์บัอนไดออกุไซึด์เท่ยบัเท่า

ปริมาณการปล่อย GHG ใน Scope 1+2 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

โรงผู้ลิิตน�ำาประปาบัางเลิน	โรงผู้ลิิตน�ำาประปากุระทุ่มแบัน	แลิะโรงผู้ลิิตน�ำาประปา
ปทุมธาน่	สถาน่ส่บัน�ำาดิบั	สถาน่จ่ายน�ำาประปา	สถาน่เพิิ�มแรงดัน	แลิะสำานักุงานใหญ่

- - - 69,429

หมายเหตุ:	วงรอบัในกุารจัดเกุ็บัขิ้อม่ลิ	12	เด่อน	ตั�งแต่เด่อนตุลิาคม	2564	–	เด่อนกุันยายน	2565	(ผู้่้ประเมิน	:	บัริษ์ัท	กุรีน	สไตลิ์	จำากุัด) 

หนำ่วย	:	ตันคาร์บัอนไดออกุไซึด์เท่ยบัเท่า

ปริมาณการปล่อย GHG ใน Scope 1+2+3 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

โรงผู้ลิิตน�ำาประปาบัางเลิน	โรงผู้ลิิตน�ำาประปากุระทุ่มแบัน	แลิะโรงผู้ลิิตน�ำาประปา
ปทุมธาน่	สถาน่ส่บัน�ำาดิบั	สถาน่จ่ายน�ำาประปา	สถาน่เพิิ�มแรงดัน	แลิะสำานักุงานใหญ่

- - - 83,055

หมายเหตุ:	วงรอบัในกุารจัดเกุ็บัขิ้อม่ลิ	12	เด่อน	ตั�งแต่เด่อนตุลิาคม	2564	–	เด่อนกุันยายน	2565	(ผู้่้ประเมิน	:	บัริษ์ัท	กุรีน	สไตลิ์	จำากุัด)

หนำ่วย	:	ตันคาร์บัอนไดออกุไซึด์เท่ยบัเท่า/ลิ่กุบัาศกุ์เมตร

อัติราการปล่อย GHG ใน Scope 1+2 ติ่อหน่วยผลิติภัณฑ์์ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

โรงผู้ลิิตน�ำาประปาบัางเลิน	โรงผู้ลิิตน�ำาประปากุระทุ่มแบัน	แลิะโรงผู้ลิิตน�ำาประปา
ปทุมธาน่	สถาน่ส่บัน�ำาดิบั	สถาน่จ่ายน�ำาประปา	สถาน่เพิิ�มแรงดัน	แลิะสำานักุงานใหญ่

- - - 0.0003

หมายเหตุ:	วงรอบัในกุารจัดเกุ็บัขิ้อม่ลิ	12	เด่อน	ตั�งแต่เด่อนตุลิาคม	2564	–	เด่อนกุันยายน	2565	(ผู้่้ประเมิน	:	บัริษ์ัท	กุรีน	สไตลิ์	จำากุัด)

หนำ่วย	:	ตันคาร์บัอนไดออกุไซึด์เท่ยบัเท่า/ลิ่กุบัาศกุ์เมตร

อัติราการปล่อย GHG ใน Scope 1+2+3 ติ่อหน่วยผลิติภัณฑ์์ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

โรงผู้ลิิตน�ำาประปาบัางเลิน	โรงผู้ลิิตน�ำาประปากุระทุ่มแบัน	แลิะโรงผู้ลิิตน�ำาประปา
ปทุมธาน่	สถาน่ส่บัน�ำาดิบั	สถาน่จ่ายน�ำาประปา	สถาน่เพิิ�มแรงดัน	แลิะสำานักุงานใหญ่

- - - 0.0003

หมายเหตุ:	วงรอบัในกุารจัดเกุ็บัขิ้อม่ลิ	12	เด่อน	ตั�งแต่เด่อนตุลิาคม	2564	–	เด่อนกุันยายน	2565	(ผู้่้ประเมิน	:	บัริษ์ัท	กุรีน	สไตลิ์	จำากุัด)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปี 2565

TTW รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุ้นยั�งยืน ปี 2565 ติ่อเนื�อง
ปีท่ี่� 7 จัดีข้�นโดียติลาดีหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย
TTW	 ได้รับักุารจัดอันดับัให้เป็น	 1	 ใน	170	บัริษั์ทจดทะเบั่ยนท่�ม่รายช่�ออย่่ในหุ้นยั�งย่น	 “Thailand	
Sustainability	 Investment”	 (THSI)	ประจำาปี	2565	ขิองตลิาดหลัิกุทรัพิย์แห่งประเทศไทย	 (SET)	
จากุกุารประเมินด้านความยั�งย่นในมิติสิ�งแวดลิ้อม	สังคม	แลิะเศรษ์ฐกุิจ	รวมถึงบัรรษ์ัทภิบัาลิ	หรือ	
ESG:	Environmental	Social	and	Governance)	ตอกุยำ�ากุารบัริหารงานด้านความยั�งย่น

TTW รับรางวัลเก่ยรติิคัุณ Sustainability Disclosure Award ประจําปี 2565 จากสำถืาบันไที่ย
พััฒน์ ติ่อเนื�องเป็นปีท่ี่� 4
จัดโดยสถาบัันไทยพิัฒน์	 จากุกุารประเมินขิ้อม่ลิกุารดำาเนินงานผู้่านรายงานกุารพิัฒนาอย่างยั�งย่น
ขิอง	 TTW	ท่�นำาเสนอขิ้อม่ลิด้านความยั�งย่นได้ครบัถ้วนสมบั่รณิ์	 แลิะม่ความน่าเช่�อถ่อ	 ตามกุรอบั 
กุารรายงาน	Global	Reporting	Initiative	(GRI)

TTW ไดี้รับการจัดีอันดีับคัวามน่าเชืี�อถืือที่างการเงินในสำ่วนของเคัรดิีติองคั์กรและติราสำารหน่� 
ระดีับ AA- จาก บริษััที่ ที่ริสำเรที่ติิ�ง จํากัดี

TTW ไดี้รับประเมินการกํากับดีูแลกิจการบริษััที่ 
จดีที่ะเบ่ยนไที่ย “Corporate Governance Report 
of Thai Listed Companies 2022” ในระดีับ “ด่ีเลิศ” 
จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบันักุรรมกุารบัรษิ์ทัไทย	(IOD) 
ท่�ประเมินบัริษ์ัทจดทะเบ่ัยนไทยตามหลัิกุกุารกุำากุับัด่แลิ
กุิจกุารท่�ด่หรือ	Corporate	Governance	Reporting	
of	Thai	Listed	Companies	(CGR)	ประจำาปี	2565	ซึึ�ง
ในปีน่�	TTW	ได้รับักุารประเมินในระดับั	“ด่เลิิศ”

ได้รับักุารรับัรองว่าเป็น	 อุตสาหกุรรมส่เขิียว
ระดับัท่� 	 3	 ระบับัส่เขิียว	 (Green	 System)	 
ปี	2564-2567	กุารบัริหารจัดกุารสิ�งแวดลิ้อม
อย่างเป็นระบับั	 ม่กุารติดตามประเมินผู้ลิแลิะ
ทบัทวนเพิ้�อกุารพิัฒนาอย่างต่อเน่�อง	 จากุ
กุระทรวงอุตสาหกุรรม

ได้ รับัประกุาศเกุ่ยรติคุณิ	 ระดับั
ทองแดง	ปีท่�	1	กิุจกุรรมกุารรณิรงค์
ลิดสถิติอุบััติเหตุจากุกุารทำางาน
ให้ เป็น ศ่นย์ 	 (Zero 	 Acc ident	
Campaign)	 จากุ	 สถาบัันส่งเสริม
ความปลิอดภัย	 อาช่วอนามัยแลิะ
สภาพิแวดลิ้อมในกุารทำางาน

TTW ไดี้รับรางวัล ASEAN Asset Class PLCs ติอกยํ�าคัวามมุ่งมั�น
ในการพััฒนาการกํากับดีูแลกิจการท่ี่�ดี่ขององคั์กร
TTW	 เป็นหนึ�งในบัริษั์ทจดทะเบ่ัยนไทย	 76	 บัริษั์ท	 ท่� ได้รับัรางวัลิ	
ASEAN	Asset	Class	PLCs	จากุโครงกุาร	ASEAN	CG	Scorecard	
ประจำาปี	 2564	 ท่�สำานักุงานคณิะกุรรมกุารกุำากัุบัหลิักุทรัพิย์แลิะ
ตลิาดหลิักุทรัพิย์	 (สำานักุงาน	 กุ.ลิ.ต.)	 แลิะสมาคมส่งเสริมสถาบััน
กุรรมกุารบัริษั์ทไทย	ได้ให้ความร่วมม่อกัุบัองค์กุรตลิาดทุนในอาเซ่ึยน	
6	ประเทศ	 เพิ้�อช่วยยกุระดับัคุณิภาพิกุารกุำากัุบัด่แลิกุารดำาเนินธุรกุิจ
ขิองบัริษ์ัทจดทะเบั่ยนในอาเซึ่ยนให้ทัดเท่ยมมาตรฐานสากุลิ

TTW	 ได้รับักุารประกุาศผู้ลิกุารขิ้�นทะเบั่ยนฉลิากุคาร์บัอนฟุตพิริ�นท์ขิององค์กุร	ประจำาปี	 2565	 จากุ	องค์กุาร
บัริหารจัดกุารกุ๊าซึเรือนกุระจกุ	 (องค์กุารมหาชน)	สำาหรับักุารประเมินกุารปลิ่อยกุ๊าซึเรือนกุระจกุในกุระบัวนกุาร
ผู้ลิิตนำ�าประปา	โดยม่ขิอบัเขิตกุารดำาเนินงานครอบัคลุิม	3	บัริษั์ท	ประกุอบัด้วย	บัริษั์ท	ท่ท่ดับับัลิิว	จำากุัด	(มหาชน)	
บัริษ์ัท	 ประปาปทุมธาน่	 จำากุัด	 แลิะ	 บัริษ์ัท	 ไทยวอเตอร์โอเปอเรชั�น	 จำากุัด	 ซึึ�งครอบัคลิุมกุารปลิ่อยกุ๊าซึเรือน
กุระจกุ	(Greenhouse	Gas	:	GHG)	ใน	3	Scope	ประกุอบัด้วย	Scope	1	(กุารปลิ่อย	GHG	ทางตรง),	Scope	2	 
(กุารปลิ่อย	GHG	ทางอ้อมจากุกุารใช้พิลิังงาน)	แลิะ	Scope	3	(กุารปลิ่อย	GHG	ทางอ้อมด้านอ่�นๆ)	เพิ้�อแสดงความ 
มุ่งมั�นในกุารด่แลิรักุษ์าสิ�งแวดลิ้อมแลิะแสดงความรับัผู้ิดชอบัต่อกุารปลิ่อยกุ๊าซึเรือนกุระจกุจากุกุารดำาเนินธุรกิุจ
ขิององค์กุร	รวมถึงเป็นแนวทางในกุารตั�งเป้าหมาย	แลิะกุำาหนดวิธ่กุารลิดกุารปลิ่อยกุ๊าซึเรือนกุระจกุในอนาคตต่อไป
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GRI Content Index (GRI Standard 2021)

Statement of use TTW	Public	Company	Limited	has	reported	in	accordance	with	the	 
GRI	Standards	for	the	period	from	1	January	2022	to	31	December	2022.

GRI 1 used GRI	1:	Foundation	2021

Applicable GRI Sector 
Standard(s) -

GRI 
STANDARD/ 

OTHER 
SOURCE

DISCLOSURE LOCATION OMISSION GRI 
SECTOR 

STANDARD 
REF. NO.

REQUIREMENT(S) 
OMITTED

REASON EXPLANATION

General disclosures

GRI	2:	
General	 
Disclosures	
2021

2-1	Organizational	details SR	9-13	
AR	8-9

A	gray	cell	indicates	that	reasons	for	omission	are	not	permitted	
for	the	disclosure	or	that	a	GRI	Sector	Standard	reference	number	

is	not	available.

2-2	Entities	included	 
in	the	organization’s	 
sustainability	reporting

SR	8	

2-3	Reporting	period,	
frequency	and	contact	 
point

SR	8

2-4	Restatements	of	
information

SR	8	

2-5	External	 
assurance

SR	8	

2-6	Activities,	value	chain	
and	other	business	 
relationships

SR	36-40	
AR	VIII-IX,	8-10

2-7	Employees SR	124-134
AR	113

2-8	Workers	who	are	not	 
employees

- a,	b,	c Confidentiality	
constraints

This	 
information	is	for	
internal	use.

2-9	Governance	 
structure	and	 
composition

SR	16-18	 
AR	97

2-10	Nomination	and	
selection	of	the	highest	 
governance	body

SR		43-44
AR	123-125

2-11	Chair	of	the	 
highest	governance	body

SR	18
AR	102-103

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
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GRI 
STANDARD/ 

OTHER 
SOURCE

DISCLOSURE LOCATION OMISSION GRI 
SECTOR 

STANDARD 
REF. NO.

REQUIREMENT(S) 
OMITTED

REASON EXPLANATION

2-12	Role	of	the	 
highest	governance	body	
in	overseeing	the	 
management	of	impacts

SR	17-18	 
AR	102-103

2-13	Delegation	of	 
responsibility	for	 
managing	impacts

SR	18	 
AR	107

2-14	Role	of	the	 
highest	governance	body	
in	sustainability	reporting

SR	18,	94	

2-15	Conflicts	of	interest SR	42
AR	89-90,	
133-134

2-16	Communication	of	
critical	concerns

SR	42-43
AR	95-96,	
139-141

2-17	Collective	 
knowledge	of	the	 
highest	governance	body

SR	43-44
AR	98,	103,	
125-126

2-18	Evaluation	of	the	
performance	of	the	 
highest	governance	body

SR	45
AR	127-129

2-19	Remuneration	
policies

AR	111,	115,	
130-131

2-20	Process	to	 
determine	 
remuneration

SR	79

2-21	Annual	total	 
ompensation	ratio

AR	112,	116,	
123

2-22	Statement	on	 
sustainable	 
development	strategy

SR	14-15	

2-23	Policy	commitments SR	4,	14-15,	
42-43,	50-51,	
53,	61-62,	 
70,	78-79,	 
86,	94-95,	
100, 105
AR	XII,	1

2-24	Embedding	policy	
commitments

SR	14-15

2-25	Processes	to	 
remediate	negative	
impacts

SR	31,	48-49,	
73, 103
AR	46-49
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GRI 
STANDARD/ 

OTHER 
SOURCE

DISCLOSURE LOCATION OMISSION GRI 
SECTOR 

STANDARD 
REF. NO.

REQUIREMENT(S) 
OMITTED

REASON EXPLANATION

2-26	Mechanisms	for	
seeking	advice	and	 
raising	concerns

SR	49,	83,	
152

AR	90,	94,	
140-141

2-27	Compliance	with	
laws	and	regulations

SR	47,	121
AR	76-77

2-28	Membership	 
associations

SR	8,	42,	82,	
100

AR	50,	IV

2-29	Approach	to	 
stakeholder	engagement

SR	36-39
AR	36,	53-55,	

84-88

2-30	Collective	 
bargaining	agreements

SR	78-79,	85
AR	84-88

Material topics

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-1	Process	to	 
determine	material	topics

3-2	List	of	material	topics

Economic performance

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	14-15
AR	62-63

201-1	Direct	economic	
value	generated	and		
distributed

SR	9-10,	122
AR	XI,	72-73

GRI	201:	
Economic	
Performance	
2016

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

SR	33,	55-56
AR	35-36,	
46-49

201-3	Defined	benefit	
plan	obligations	and	other	
retirement	plans

SR	55-56
AR	47,	 
167-168,	
175-176

201-4	Financial	 
assistance	received	from	
government

AR	203

Market presence

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	11,	78	
AR	85

A	gray	cell	indicates	that	reasons	for	omission	are	not	
permitted	for	the	disclosure	or	that	a	GRI	Sector	Standard	

reference	number	is	not	available.

SR	19-21

SR	20-21
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GRI 
STANDARD/ 

OTHER 
SOURCE

DISCLOSURE LOCATION OMISSION GRI 
SECTOR 

STANDARD 
REF. NO.

REQUIREMENT(S) 
OMITTED

REASON EXPLANATION

GRI	202:	
Market	 
Presence	
2016

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

- a,	b,	c,	d Information	
unavailable/
incomplete

Improving	the	
data	collection	
process. 

The	complete	
disclosure	of	
information	will	
report	on	the	
next	reporting	

period.

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

- a,	b,	c,	d Information	
unavailable/
incomplete

Improving	the	
data	collection	
process. 

The	complete	
disclosure	of	
information	will	
report	on	the	
next	reporting	

period.

Indirect economic impacts

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	22-25

GRI	203:	
Indirect	
Economic	
Impacts	
2016

203-1	Infrastructure	 
investments	and	 
services	supported

SR	122

203-2	Significant	 
indirect	economic	 
impacts

SR	26-35

Procurement practices

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	61 
AR	55,	86

GRI	204:	 
Procurement	 
Practices	
2016

204-1	Proportion	of	
spending	on	local	 
suppliers

- a,	b,	c Information	
unavailable/
incomplete

Improving	the	
data	collection	
process. 

The	complete	
disclosure	of	
information	will	
report	on	the	
next	reporting	

period.

Anti-corruption

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	47-48
AR	139
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GRI 
STANDARD/ 

OTHER 
SOURCE

DISCLOSURE LOCATION OMISSION GRI 
SECTOR 

STANDARD 
REF. NO.

REQUIREMENT(S) 
OMITTED

REASON EXPLANATION

GRI	205:	
Anti- 
corruption	
2016

205-1	Operations	 
assessed	for	risks	related	
to	corruption

SR	48-49
AR	139

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

SR	48-49
AR	139

205-3	Confirmed	 
incidents	of	corruption	
and	actions	taken

SR	48
AR	140-141

Anti-competitive behavior

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	46-47
AR	87

GRI	206:	 
Anti- 
competitive 
Behavior	
2016

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

SR	47
AR	87

Tax

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	45
AR	176

GRI	207:	Tax	
2019

207-1	Approach	to	tax SR	122
AR	176

207-2	Tax	governance,	
control,	and	risk	 
management

AR	65,	176

207-3	Stakeholder	 
engagement	and	 
management	of	 
concerns	related	to	tax

AR	176

207-4	Country-by- 
country	reporting

AR	201-202

Materials

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	105
AR	33-35,	
52-53
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GRI 
STANDARD/ 

OTHER 
SOURCE

DISCLOSURE LOCATION OMISSION GRI 
SECTOR 

STANDARD 
REF. NO.

REQUIREMENT(S) 
OMITTED

REASON EXPLANATION

GRI	301:	 
Materials	
2016

301-1	Materials	used	by	
weight	or	volume

SR	108

301-2	Recycled	input	
materials	used

SR	109,	 
113-114

301-3	Reclaimed	 
products	and	their	 
packaging	materials

SR	109

Energy

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	116-117
AR	52,	55,	58

GRI	302:	
Energy	2016

302-1	Energy	 
consumption	within	the	 
organization

SR	117-118

302-2	Energy	 
consumption	outside	of	
the	organization

- a,	b,	c Confidentiality	
constraints

Energy	data	 
are	very	 

confidentialilty	of	
suppliers,	 
transporters,	
customers	and	

related	 
stakeholders	in	
value	chain.

302-3	Energy	intensity SR	118

302-4	Reduction	of	 
energy	consumption

SR	117-118

302-5	Reductions	in	
energy	requirements	of	 
products	and	services

SR	117

Water and effluents

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	108,	114

GRI	303:	
Water	and	
Effluents	
2018

303-1	Interactions	with	
water	as	a	shared	 
resource

SR	107-108

303-2	Management	of	
water	discharge-related	
impacts

SR	114-115

303-3	Water	 
withdrawal

SR	107-108

303-4	Water	discharge SR	109,	 
114-115

303-5	Water	 
consumption

SR	108
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GRI 
STANDARD/ 

OTHER 
SOURCE

DISCLOSURE LOCATION OMISSION GRI 
SECTOR 

STANDARD 
REF. NO.

REQUIREMENT(S) 
OMITTED

REASON EXPLANATION

Biodiversity

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	119

GRI	304:	 
Biodiversity	
2016

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

SR	119,	120

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

SR	119

304-3	Habitats	 
protected	or	restored

SR	119,	120

304-4	IUCN	Red	List	
species	and	national	
conservation	list	 
species	with	habitats	in	
areas	affected	by	 
operations

SR	119

Emissions

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	106,	115

GRI	305:	 
Emissions	
2016

305-1	Direct	(Scope	1)	
GHG	emissions

SR	115-116,	
136

305-2	Energy	indirect	
(Scope	2)	 
GHG	emissions

SR	115-116,	
136

305-3	Other	indirect	
(Scope	3)	 
GHG	emissions

SR	115-116,	
136

305-4	GHG	emissions	
intensity

SR	116,	136

305-5	Reduction	of	 
GHG	emissions

SR	117,	 
118-119

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

SR	106-107

305-7	Nitrogen	oxides	
(NOx),	sulfur	oxides	(SOx),	
and	other	significant	air	
emissions

SR	106-107,	
115
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GRI 
STANDARD/ 

OTHER 
SOURCE

DISCLOSURE LOCATION OMISSION GRI 
SECTOR 

STANDARD 
REF. NO.

REQUIREMENT(S) 
OMITTED

REASON EXPLANATION

Waste

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	109

GRI	306:	
Waste	2020

306-1	Waste	generation	
and	significant	 
waste-related	impacts

SR	112-113

306-2	Management	of	
significant	 
waste-related	impacts

SR	111-112

306-3	Waste	 
generated

SR	110-112

306-4	Waste	diverted	
from	disposal

SR	113

306-5	Waste	directed	to	
disposal

SR	111,	113

Supplier environmental assessment

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	61-62

GRI	308:	
Supplier	 
Environmen-
tal  
Assessment	
2016

308-1	New	suppliers	that	
were	screened	using	
environmental criteria

SR	64-65

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

SR	64

Employment

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	78,	 
100-101

AR	4-5,	88-89

GRI	401:	 
Employment	 
2016

401-1	New	employee	
hires	and	employee	 
turnover

SR	78-79,	
125-127,	
129-131

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

SR	81

401-3	Parental	leave SR	81
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GRI 
STANDARD/ 

OTHER 
SOURCE

DISCLOSURE LOCATION OMISSION GRI 
SECTOR 

STANDARD 
REF. NO.

REQUIREMENT(S) 
OMITTED

REASON EXPLANATION

Labor/management relations

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	78-79

GRI	402:	
Labor/ 
Management  
Relations	
2016

402-1	Minimum	notice	
periods	regarding	 
operational	changes

- a,	b Information	
unavailable/
incomplete

Improving	the	
data	collection	
process.The	

complete  
disclosure	of	
information	will	
report	on	the	
next	reporting	

period.

Occupational health and safety

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	86
AR	60-61,	
117-119

GRI	403:	 
Occupational	
Health	and	
Safety	2018

403-1	Occupational	
health	and	safety	 
management	system

SR	86
AR	118-119

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

SR	88
AR	118

403-3	Occupational	
health	services

SR	88

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

SR	88-89
AR	119

403-5	Worker	training	on	
occupational	health	 
and	safety

SR	89,	 
132-133

AR	117-119

403-6	Promotion	of	 
worker	health

SR	79-81,	89
AR	52,	85,	

116

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

SR	88,	 
101-103
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GRI 
STANDARD/ 

OTHER 
SOURCE

DISCLOSURE LOCATION OMISSION GRI 
SECTOR 

STANDARD 
REF. NO.

REQUIREMENT(S) 
OMITTED

REASON EXPLANATION

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

SR	86

403-9	Work-related	
injuries

SR	90-91
AR	119

403-10	Work-related	ill	
health

SR	90-91

Training and education

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	83
AR	4-5,	60-61, 
113-115

GRI	404:	
Training	and	 
Education	
2016

404-1	Average	hours	of	
training	per	year	per	 
employee

SR	85
AR	115

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

SR	83-84
AR	115

404-3	Percentage	of	
employees	receiving	 
regular	performance	
and	career	development	
reviews

SR	84-85

Diversity and equal opportunity

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	14,	42-43
AR	78

GRI	405:	
Diversity	and	
Equal	 
Opportunity	
2016

405-1	Diversity	of	 
governance	bodies	and	 
employees

SR	16-17,	 
42-43,	78-79
AR	85,	97-98

405-2	Ratio	of	basic	
salary	and	 
remuneration	of	 
women to men

- a,	b Information	
unavailable/
incomplete

Improving	the	
data	collection	
process.The	

complete  
disclosure	of	
information	will	
report	on	the	
next	reporting	

period.
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GRI 
STANDARD/ 

OTHER 
SOURCE

DISCLOSURE LOCATION OMISSION GRI 
SECTOR 

STANDARD 
REF. NO.

REQUIREMENT(S) 
OMITTED

REASON EXPLANATION

Non-discrimination

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	14-15,	 
42, 100
AR	79-80,	
88-89

GRI	406:	 
Non- 
discrimination	
2016

406-1	Incidents	of	 
discrimination	and	 
corrective	actions	taken

SR	101-104

Freedom of association and collective bargaining

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	82

GRI	407:	
Freedom	of	
Association	
and	 
Collective	 
Bargaining	
2016

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

SR	38,	64-68,	
82-83,	102

Child labor

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	100
AR	88

GRI	408:	
Child	Labor	
2016

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

SR	63

Forced or compulsory labor

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	100
AR	88

GRI	409:	
Forced	or	
Compulsory	
Labor	2016

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

SR	63

Security practices

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	86
AR	60-61,	
117-119
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GRI 
STANDARD/ 

OTHER 
SOURCE

DISCLOSURE LOCATION OMISSION GRI 
SECTOR 

STANDARD 
REF. NO.

REQUIREMENT(S) 
OMITTED

REASON EXPLANATION

GRI	410:	
Security	
Practices	
2016

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

- a,	b Information	
unavailable/
incomplete

Improving	the	
data	collection	
process.The	

complete  
disclosure	of	
information	will	
report	on	the	
next	reporting	

period.

Rights of indigenous peoples

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

-

GRI	411:	
Rights	of	
Indigenous	 
Peoples	
2016

411-1	Incidents	of	 
violations	involving	rights	
of	indigenous	peoples

- a,	b Not	 
applicable

In	the	business	
areas	have	not	
the	indigenous	
peoples.

Local communities

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	94-95
AR	50

GRI	413:	
Local  
Communities	
2016

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

SR	95-99
AR	52,	60-61

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

SR	95-98

Supplier social assessment

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	61-62
AR	86-89

GRI	414:	
Supplier	
Social	 
Assessment	
2016

414-1	New	suppliers	that	
were	screened	using	
social	criteria

SR	65

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

SR	63-64
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GRI 
STANDARD/ 

OTHER 
SOURCE

DISCLOSURE LOCATION OMISSION GRI 
SECTOR 

STANDARD 
REF. NO.

REQUIREMENT(S) 
OMITTED

REASON EXPLANATION

Public policy

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

- Information	
unavailable/
incomplete

Improving	the	
data	collection	
process.The	

complete  
disclosure	of	
information	will	
report	on	the	
next	reporting	

period.

GRI	415:	
Public	 
Policy	2016

415-1	Political	 
contributions

- a,	b Information	
unavailable/
incomplete

Improving	the	
data	collection	
process.The	

complete  
disclosure	of	
information	will	
report	on	the	
next	reporting	

period.

Customer health and safety

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	70

GRI	416:	
Customer	
Health	and	
Safety	2016

416-1	Assessment	of	the	
health	and	safety	im	pacts	
of	product	and	service	
categories

SR	70,	73

416-2	Incidents	of	
non-compliance	c 
oncerning	the	health	and	
safety	impacts	of	 
products	and	services

SR	73

Marketing and labeling

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	70
AR	23-24

GRI	417:	
Marketing	
and	 
Labeling	
2016

417-1	Requirements	for	
product	and	service		
information	and	labeling

SR	70-71

417-2	Incidents	of	
non-compliance	 
concerning	product	and	
service	information	and	
labeling

SR	73

417-3	Incidents	of	
non-compliance	 
concerning	marketing	
communications

SR	73
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GRI 
STANDARD/ 

OTHER 
SOURCE

DISCLOSURE LOCATION OMISSION GRI 
SECTOR 

STANDARD 
REF. NO.

REQUIREMENT(S) 
OMITTED

REASON EXPLANATION

Customer privacy

GRI	3:	 
Material  
Topics	2021

3-3	Management	of	
material	topics

SR	74
AR	85-86

GRI	418:	
Customer	
Privacy	2016

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

SR	50

Remark	:		 AR	-	Annual	Report	2022	(Form	56-1	One	Report	2022)	
	 SR	-	Sustainability	Report	2022
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แบบสี่ำารวจความคิดเห็นื่ข้องผิู้อ่านื่
แบบสำํารวจคัวามคิัดีเห็นเก่�ยวกับรายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปี 2565 

บริษััที่ ท่ี่ท่ี่ดัีบบลิว จํากัดี (มหาชีน) (TTW)

1.ที่่านเป็นผู้ม่สำ่วนไดี้สำ่วนเสำ่ยกลุ่มใดี
พินักุงาน		 ชุมชน		 	 ลิ่กุค้า		 	 ภาครัฐ
ค่่ค้า	 ผู้่้รับัเหมา		 	 สถาบัันกุารเงิน		 ผู้่้ร่วมลิงทุน
ผู้่้ถ่อหุ้น		 นักุลิงทุน		 	 องค์กุรอิสระ		 	 อ่�นๆ	(โปรดระบุั............................)

2.ที่่านไดี้รับรายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืนของ TTW จากแหล่งใดี
กุารประชุมสามัญผู้่้ถ่อหุ้น		 	 เว็บัไซึต์บัริษั์ทฯ			
พินักุงานบัริษ์ัทฯ		 	 	 งานสัมมนา
อ่�นๆ	(โปรดระบัุ............................................................................................................................)

3.วัติถืุประสำงคั์ ในการอ่านรายงาน
เพิ้�อเป็นขิ้อม่ลิประกุอบักุารตัดสินใจลิงทุน	 	เพิ้�อทำาความเขิ้าใจธุรกิุจขิองบัริษั์ทฯ		
เพิ้�อกุารวิจัยแลิะศึกุษ์า
อ่�นๆ	(โปรดระบัุ............................................................................................................................)

4.ที่่านสำนใจประเด็ีนคัวามยั�งยืนของ TTW ประเด็ีนใดี
เศรษัฐกิจ        

ผู้ลิประกุอบักุารท่�ด่	 	 	 กุารบัริหารจัดกุารภาวะวิกุฤตจากุสถานกุารณิ์	COVID-19
กุารกุำากุับัด่แลิกิุจกุารท่�ด่	 	 	 กุารบัริหารจัดกุารห่วงโซึ่อุปทาน	
กุารบัริหารความเส่�ยงแลิะความต่อเน่�องทางธุรกุิจ		 ความรับัผู้ิดชอบัต่อสินค้าแลิะบัริกุาร
นวัตกุรรมแลิะเทคโนโลิย่		  

สำิ�งแวดีล้อม
กุระบัวนกุารผู้ลิิตสินค้าแลิะบัริกุาร	 	 กุารเปลิ่�ยนแปลิงสภาพิภ่มิอากุาศแลิะอนุรักุษ์์	พิลิังงาน
ท่�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลิ้อม			 	 กุารบัริหารจัดกุารนำ�า	 	 	
ความหลิากุหลิายทางช่วภาพิ	 	 กุารจัดกุารขิองเส่ยแลิะวัสดุเหลิ่อใช้		
ความร่วมม่อด่แลิสิ�งแวดลิ้อมระหว่างองค์กุร	 กุารปฏิิบััติตามกุฎหมายด้านสิ�งแวดลิ้อม 

พันักงานและสัำงคัม
กุารด่แลิพินักุงานแลิะพิัฒนาบัุคลิากุร	 	 กุารด่แลิสังคมแลิะชุมชน
อาช่วอนามัยแลิะความปลิอดภัย	 	 กุารให้ความช่วยเหลิ่อแลิะกุารบัริจาคเพิ้�อสังคม

สำิที่ธุิมนุษัยชีน
บัทบัาทแลิะความรับัผู้ิดชอบัขิองคณิะกุรรมกุาร		 กุารจ้างงานแลิะกุารเคารพิด้านสิทธิมนุษ์ยชน
แลิะผู้่้บัริหารด้านสิทธิมนุษ์ยชน	 	 กุารส่�อสารแลิะอบัรมด้านสิทธิมนุษ์ยชน	 	 	
กุารประเมินความเส่�ยงด้านสิทธิมนุษ์ยชน	 กุารบัริหารจัดกุารขิ้อร้องเรียนแลิะกุารเย่ยวยาด้านสิทธิมนุษ์ยชน	
ความร่วมม่อกุับัค่่ค้าด้านสิทธิมนุษ์ยชน
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5.ที่่านคิัดีว่าประเด็ีนคัวามยั�งยืนท่ี่�สำ่งผลติ่อการดีําเนินงานของ TTW ไดี้รับการระบุในรายงานคัรบถื้วนหรือไม่ 
ครบัถ้วน		 	 	 ไม่ครบัถ้วน

ห�กที่่�นำคิดำว่�ยังไม่ครบถื�วนำ	กรุณ�ระบุประเดำ็นำท่ี่�ที่่�นำคิดำว่�ควรเพ่�มเติิมในำร�ยง�นำ
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

6.คัวามพัึงพัอใจติ่อรูปแบบรายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน ปี 2565
6.1	ความสมบั่รณิ์ขิองเน่�อหา		 มากุ		 ปานกุลิาง		 น้อย		 ไม่พิอใจ
6.2	กุารกุำาหนดประเด็นขิองรายงาน		 มากุ		 ปานกุลิาง		 น้อย		 ไม่พิอใจ
6.3	เน่�อหาน่าสนใจ		 มากุ		 ปานกุลิาง		 น้อย		 ไม่พิอใจ
6.4	กุารใช้ภาษ์าเขิ้าใจง่าย		 มากุ		 ปานกุลิาง		 น้อย		 ไม่พิอใจ
6.5	กุารออกุแบับัร่ปเลิ่ม		 มากุ		 ปานกุลิาง		 น้อย		 ไม่พิอใจ
6.6	ความพิ่งพิอใจต่อรายงานโดยรวม	 มากุ		 ปานกุลิาง		 น้อย		 ไม่พิอใจ

7.ข้อเสำนอแนะเพั่�มเติิมเพั่�อนําไปพััฒนารายงานในปีถืัดีไป
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

ขอขอบคัุณสำําหรับคัวามร่วมมือของที่่าน 
ความคิดเห็นขิองท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ�งในกุารพิัฒนารายงานให้ด่ยิ�งขิ้�นต่อไป

อ่กหนึำ�งช่องที่�งในำก�รแสํดำงคว�มคิดำเห็นำ	เพียงสํแกนำ	GR	Code	เพ่�อ
ติอบแบบสํอบถื�มออนำไลันำ์
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บริษััที่ ท่ี่ท่ี่ดัีบบลิว จํากัดี (มหาชีน)
30/130	หม่่ท่�	12	ถนนพิุทธมณิฑลิสาย	5	ตำาบัลิไร่ขิิง	อำาเภอสามพิราน	จังหวัดนครปฐม	73210

โทรศัพิท์:	(+66)	2019	9490-3	โทรสาร:	(+66)	2420	6064
http://www.ttwplc.com

http://www.ttwplc.com

TTWPLC.com TTWPLC.com TTWPLC	 TTW	PLC	CHANNEL



บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน)
30/130 หมู่ที่ 12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5  
ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศัพท์ : (+66) 2019 9490-3 โทรสาร : (+66) 2420 6064 

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


