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	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จำ�กัด	(มห�ชน)	เดิมชื่อ	บริษัท	น้ำ�ประป�ไทย	จำ�กัด	จัดตั้ง
เมื่อวันท่ี	 11	 กันย�ยน	 2543	 ดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�ประป�ให้แก่ 
ก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค	 (กปภ.)	ถือเป็นผู้ผลิตน้ำ�ประป�ภ�คเอกชนร�ยใหญ่ที่สุด
ของประเทศ	โดยปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีโรงผลิตน้ำ�ประป�	2	แห่ง	แห่งแรกอยู่ที่ตำ�บล
บ�งระกำ�	อำ�เภอบ�งเลน	จงัหวัดนครปฐม	มกีำ�ลงัก�รผลติ	440,000	ลกูบ�ศก์เมตร
ต่อวัน	และแห่งท่ีสองดำ�เนินก�รโดย	บริษัท	ประป�ปทุมธ�นี	จำ�กัด	ซ่ึงบริษัทฯ	ถือหุ้น
อยู่ร้อยละ	98	 ต้ังอยู่ท่ี	 ตำ�บลบ้�นปทุม	อำ�เภอส�มโคก	จังหวัดปทุมธ�นี	มีกำ�ลัง 
ก�รผลิต	388,000	ลูกบ�ศก์เมตรต่อวัน	ทำ�ให้ขณะนี้	บริษัทฯ	มีกำ�ลังก�รผลิตน้ำ�
ประป�รวมกันในปริม�ณ	828,000	ลูกบ�ศก์เมตรต่อวัน	บริษัทฯ	 เข้�จดทะเบียน
ในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อ	22	พฤษภ�คม	2551	ใช้ชื่อหลักทรัพย์ว่�	
“TTW”	หลังจ�กท่ีได้มีแนวคิดเข้�สู่ธุรกิจอื่นๆ	 นอกจ�กก�รผลิตน้ำ�ประป�จึงได้
เปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	ทีทีดับบลิว	จำ�กัด	(มห�ชน)	เมื่อ	18	มีน�คม	2557	ต่อม�ใน
วันท่ี	22	ธันว�คม	2557	บริษัทฯ	ได้ดำ�เนินก�รก่อสร้�งโรงผลิตน้ำ�ประป�อีกแห่งหน่ึง	
ที่ตำ�บลคลองมะเดื่อ	อำ�เภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรส�คร	ซึ่งเมื่อทำ�ก�รก่อสร้�ง
เสร็จในปล�ยปี	 2559	จะมีกำ�ลังก�รผลิตข้ันต้นท่ี	 100,000	 ลูกบ�ศก์เมตรต่อวัน	
พร้อมกับทำ�ก�รก่อสร้�งเพ่ือขย�ยกำ�ลังก�รผลิตโรงผลิตน้ำ�ประป�ท่ีปทุมธ�นี 
ซึ่งเมื่อดำ�เนินก�รเสร็จในปล�ยปี	 2558	 จะมีกำ�ลังก�รผลิตเพ่ิมขึ้นอีก	 57,000	
ลูกบ�ศก์เมตรต่อวัน

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ทีทีดับบลิว	เป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย ์
มีผู้ถือหุ้นหลักคือ	

บริษัท	มิตซุย	วอเตอร์	โฮลดิ้งส์	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	
บริษัท	ท�งด่วนกรุงเทพ	จำ�กัด	(มห�ชน)	 
บริษัท	ช.	ก�รช่�ง	จำ�กัด	(มห�ชน)	 
และนักลงทุนทั้งในประเทศและต่�งประเทศ	โดยมี
สัดส่วนก�รถือหุ้น	ดังนี้

25.98	%	 บริษัท	มิตซุย	วอเตอร์	โฮลดิ้งส์	(ประเทศไทย)	จำ�กัด
19.66	%	 บริษัท	ท�งด่วนกรุงเทพ	จำ�กัด	(มห�ชน)
19.04	%	 บริษัท	ช.ก�รช่�ง	จำ�กัด	(มห�ชน)
นักลงทุนในประเทศ
นักลงทุนต่�งประเทศ
ทุนจดทะเบียน	 	 3,990,000,000	บ�ท
ทุนชำ�ระแล้ว	 	 3,990,000,000	บ�ท
มูลค่�ที่ตร�ไว้ต่อหุ้น		 1	บ�ท
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สารจากกรรมการ 
ผู้จัดการ

	 กว่�สิบปีแล้วที่บริษัท	ทีทีดับบลิว	จำ�กัด	(มห�ชน)	ในฐ�นะ 
ผูผ้ลติน้ำ�ประป�เอกชนร�ยใหญ่ทีส่ดุของประเทศ	ไดด้ำ�เนินธุรกิจ
อย่�งมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ควบคู่กับก�ร
เสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งท�งเศรษฐกิจเพื่อก�รเจริญเติบโตอย่�ง
มั่นคงและยั่งยืนของประเทศช�ติ

	 ในปี	พ.ศ.	2557	ที่ผ่�นม�	บริษัทฯ	ยังคงดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้
แนวคิดก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืนม�อย่�งตอ่เน่ือง	นัน่คอืก�รดำ�เนนิ
ธุรกิจที่คำ�นึงถึงคว�มสมดุลใน	 3	มิติ	 ได้แก่	 มิติด้�นเศรษฐกิจ	
สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ในมิติแรก	บริษัทฯ	ยังคงดำ�รงก�รเติบโต
ท�งด�้นร�ยไดแ้ละผลกำ�ไรแก่ผูถื้อหุน้ไดอ้ย่�งมัน่คงและตอ่เน่ือง
เกินกว่�ร้อยละ	 10	 ม�โดยตลอด	และเพ่ือเตรียมคว�มพร้อม
สำ�หรบัคว�มท�้ท�ยในอน�คต	บรษิทัฯ	ไดเ้ริม่ก�รขย�ยกำ�ลงัก�ร
ผลิตโดยก�รสร้�งโรงผลิตน้ำ�ประป�แห่งท่ีสองที่ใช้เทคโนโลยีที่
สงูขึน้	เพ่ือรองรบักับก�รดำ�เนินง�นท่ีจะเกิดข้ึน	รวมท้ังก�รเตรยีม
คว�มพร้อมสู่ก�รลงทุนผลิตน้ำ�ประป�ในประเทศเพ่ือนบ้�น	 
ในมิติสังคม	บริษัทฯ	 ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�สังคมทั้ง
ภ�ยในและภ�ยนอก	สงัคมภ�ยใน	บรษิทัฯ	ใหค้ว�มสำ�คญักับท้ัง
ก�รพัฒน�ศกัยภ�พและก�รพัฒน�คณุภ�พชีวิตของพนกัง�นใน
ทุกระดับ	รวมถึงคว�มปลอดภัยด้�นอ�ชีวอน�มัย	สำ�หรับสังคม
ภ�ยนอก	บริษัทฯ	 ยังคำ�นึงถึงชุมชนท่ีตั้งอยู่โดยรอบ	 โดยผ่�น
กิจกรรมเพ่ือสังคมในรูปแบบต่�งๆ	 และก�รให้คว�มสำ�คัญกับ

ก�รผลิตน้ำ�ประป�ให้แก่ลูกค้�อย่�งต่อเน่ืองและสม่ำ�เสมอ	
สำ�หรับมิติด้�นสิ่งแวดล้อม	 บริษัทฯ	 ยังคงสนับสนุนกิจกรรม
ปลูกจิตสำ�นึกด้�นก�รอนุรักษ์น้ำ�ให้แก่เย�วชนไทยจ�กทั่ว
ประเทศ	จนไดร้บัร�งวลัในระดบัโลกจ�กง�น	Stockholm	Junior	
Water	Prize	2014	ณ	ประเทศสวีเดน	ส�ม�รถสร้�งชื่อเสียงให้
กับประเทศไทยจ�กก�รได้รับร�งวัล	Diploma	 of	 Excellence		
นอกจ�กนี้	ยังดำ�เนินโครงก�ร	“หนึ่งล้�นกล้�สร้�งป่�ต้นน้ำ�”	ณ	
อุทย�นแห่งช�ติทองผ�ภูมิ	 จังหวัดก�ญจนบุรี	 เป็นปีท่ี	 4	อย่�ง 
ต่อเน่ือง	เพ่ือให้ได้ผืนป่�ท่ีอุดมสมบูรณ์	อันเป็นแหล่งต้นน้ำ�ตลอดไป

	 สำ�หรับก�รดำ�เนินง�นในปี	พ.ศ.	2558	บริษัทฯ	ยังคงมุ่งมั่นที่
จะดำ�เนินธุรกิจท่ีได้ริเริ่มไว้ในปีท่ีผ่�นม�อย่�งต่อเน่ือง	ควบคู่ไป
กับก�รสร�้งสรรคกิ์จกรรมเพ่ือสงัคมรปูแบบใหมท่ีใ่ห้คว�มสำ�คัญ
กับคำ�กล่�ว	 “คุณภ�พน้ำ�ที่ดีกว่�.....นำ�ม�ซึ่งคุณภ�พชีวิต 
ที่ดีขึ้น....”	เพื่อร่วมกันสร้�งสังคมที่มีคุณภ�พยิ่งๆ	ขึ้นไป

	 ในน�มของผู้บริห�รและพนักง�นทุกคน	 ผมขอขอบคุณ 
ทุกภ�คส่วนสำ�หรับคว�มร่วมมือและก�รสนับสนุนก�รดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ	 เป็นอย่�งดีม�โดยตลอด	และบริษัทฯ	 ขอให้
คว�มเชือ่มัน่ว่�จะดำ�เนนิธุรกิจอย่�งมธีรรม�ภิบ�ล	รบัผดิชอบตอ่
สังคม	และพร้อมที่จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รพัฒน�ประเทศของ
เร�ให้ยั่งยืนต่อไป

       
(ชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์)

กรรมก�รผู้จัดก�ร
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
คุณค่าองค์กร 

ทีทีดับบลิว

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำ�ของประเทศในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจเก่ียวกับน้ำ�		พลงัง�น		และสิง่แวดลอ้ม

พันธกิจ

เติบโตอย่�งม่ันคง	 ต่อเน่ือง	 และย่ังยืน	 
เ พ่ือบรร ลุ ซ่ึง วิ สัย ทัศ น์บน พ้ืนฐ�นของ 
คว�มสมดุลระหว่�งลูกค้�	 พนักง�น	 คู่ค้�	 
ผู้ถือหุ้น	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม

คุณค่าองค์กร

ดำ�เนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ
บนพ้ืนฐ�นของคว�มพึงพอใจและผล
ประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้วยก�ร

• พัฒน�และปรับปรุงอย่�งต่อเนื่อง
• ทำ�ง�นเชิงรุกด้วยคว�มคิดริเริ่ม	และ
• 	ทำ�ง�นเป็นทีม

	 คณะกรรมก�รบรษิทัได้กำ�หนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และคณุค�่
องคก์รของททีดีบับลวิ	ไวอ้ย�่งชัดเจน	เพือ่ใช้เปน็แนวท�งในก�ร
ปฏิบัติง�นของผู้บริห�รและพนักง�น	 ในก�รนำ�พ�องค์กร 
ให้เจริญก้�วหน้�อย่�งต่อเนื่อง	

	 ในปี	 2554	 ทีทีดับบลิว	 ได้ปรับวิสัยทัศน์ใหม่	 โดยให้คว�ม
สำ�คัญกับก�รพัฒน�องค์กรอย่�งย่ังยืน	 ซึ่งหม�ยถึงก�รรักษ�
สมดลุในก�รดำ�รงอยู่ของกจิก�ร	ทัง้ท�งด้�นเศรษฐกจิ	สงัคม	และ
สิง่แวดลอ้ม	เพ่ือจะชว่ยเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถในก�รดำ�เนนิธุรกิจ
ในระยะย�วให้กับองค์กรที่นอกเหนือจ�กก�รผลิตน้ำ�ประป�	 
รวมทั้งสร้�งเสริมก�รยอมรับจ�กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ส�ธ�รณชน	นอกจ�กน้ียังได้ต้ังเป้�หม�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจให้
ครอบคลมุท้ังในประเทศไทยและต่�งประเทศ	โดยก�รขย�ยธุรกิจ
เข้�สู่ประเทศอ�เซยีน	ควบคู่ไปกบัก�รใสใ่จดูแลสิง่แวดลอ้มและ
พร้อมเป็นส่วนหน่ึงในก�รพัฒน�สังคมในทุกท่ีท่ี	 ทีทีดับบลิว	
เข้�ไปดำ�เนินกิจก�ร	

       
(ชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์)

กรรมก�รผู้จัดก�ร
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	 ทีทีดับบลิวมีรอบก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืนเป็นร�ยปี	ส�ม�รถด�วน์โหลดร�ยง�นฉบับน้ีและร�ยง�นประจำ�ปี	 ได้จ�กเว็บไซต์ของ	 
ทีทีดับบลิว	หรือสอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	:	

บริษัท	ทีทีดับบลิว	จำ�กัด	(มห�ชน)	
30/130	ถนนพุทธมณฑลส�ย	5	ตำ�บลไรขิง
อำ�เภอส�มพร�น	จังหวัดนครปฐม	
โทรศัพท์	:	0	2811	7526

Website	:	www.ttwplc.com

สำ�นักง�นกรรมก�รผู้จัดก�ร	 โทรศัพท์	:	0	2811	8369
ส่วนสื่อส�รองค์กร		 	 โทรศัพท์	:	0	2811	7526	ต่อ	1104
นักลงทุนสัมพันธ์		 	 โทรศัพท์	:	0	2811	7526	ต่อ	1108

	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จำ�กัด	(มห�ชน)	จัดทำ�ร�ยง�นก�รพัฒน�
อย่�งย่ังยืนฉบับนี้	 เพ่ือแสดงเจตน�รมณ์ในก�รบริห�รง�น 
เพ่ือก�รเติบโตอย่�งย่ังยืน	 ครอบคลุมก�รดำ�เนินง�นท่ีสำ�คัญ 
ด้�นเศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	และสังคม	 โดยอ้�งอิงต�มแนวท�ง
ของ	Global	Reporting	Initiative	(GRI)	ในปี	2554	ได้ประยุกต์
ใช้แนวท�งท่ีกำ�หนดใน	 Technical	 Protocol	 -	 Applying	 the	
Report	 Content	 Principles	 เพ่ือกำ�หนดประเด็นด้�นคว�ม 
ย่ังยืนที่สำ�คัญและก�รประเมินระดับคว�มสำ�คัญของประเด็นท่ี
เก่ียวข้องต่อเป้�หม�ยและก�รดำ�เนินง�นของทีทีดับบลิว	
ขอบเขตของเน้ือห�ในร�ยง�นฉบับนี้ต�มรอบปีงบประม�ณ	
ระหว่�งวันที่	1	มกร�คม	-	31	ธันว�คม	2557	ทั้งนี้	 ในปี	2557	
บรษิทัฯ	ไดด้ำ�เนินก�รทบทวนประเดน็สำ�คญัด�้นก�รพัฒน�อย่�ง
ยั่งยืน	โดยเทียบเคียงกับแผนก�รดำ�เนินธุรกิจ	ปี	2557	ซึ่งพบว่�
ไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญ	ขอบเขตของข้อมูลที่นำ�ม�
ร�ยง�นครอบคลุมถึงก�รปฏิบัติง�นของทีทีดับบลิวและบริษัท
ย่อยในกลุม่ททีีดบับลวิ	ข้อมลูร�ยง�นไดถู้กเก็บรวบรวมโดยไมม่ี
ข้อจำ�กัดใดๆ	และกระบวนก�รที่บริษัทฯ	 ใช้ในก�รเก็บคำ�นวณ	

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

หรือประม�ณก�รข้อมูลท่ีมีนัยสำ�คัญต่อก�รตีคว�มหม�ยของ
ข้อมูลดังกล่�ว	 ได้แสดงไว้ในหัวข้อร�ยง�นท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูล
น้ันๆ	 สำ�หรับข้อมูลด้�นอื่นท่ีอยู่นอกเหนือจ�กร�ยง�นฉบับนี้	 
จะถูกอ้�งอิงไปยังร�ยง�นประจำ�ปี	2557	
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ขอบข่ายการรายงาน

	 เนือ้ห�ในก�รจดัทำ�ร�ยง�นก�รพัฒน�ท่ียัง่ยืนประจำ�ป	ี2557	
ได้รวบรวมกิจกรรมทีบ่รษิทั	ททีดีบับลวิ	จำ�กัด	(มห�ชน)	ไดด้ำ�เนิน
ง�นม�ก่อนหน้�และดำ�เนินก�รต่อเน่ืองต่อไป	 ทีทีดับบลิว	 
ได้คำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซ่ึงมีส่วนสำ�คัญต่อก�รขับเคล่ือน
องค์กรให้บรรลุถึงเป้�หม�ยต่�งๆ	ด้�นคว�มยั่งยืน	 ไม่ว่�จะเป็น
เชิงสังคม	สิ่งแวดล้อม	หรือเศรษฐกิจ	โดยพิจ�รณ�ทั้งผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียซ่ึงได้รับผลกระทบท้ังด้�นบวกและด้ �นลบจ�ก 
ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ	

	 ทีทดีบับลวิ	มคีว�มมุง่มัน่ทีจ่ะพัฒน�คณุภ�พของร�ยง�นเพ่ือ
ก�รพัฒน�ทีย่ั่งยืนใหด้ย่ิีงขึน้	โดยในปท่ีีผ�่นม�บรษิทัฯ	ไดเ้ข�้รว่ม
โครงก�รประก�ศร�งวัลร�ยง�นคว�มย่ังยืนประจำ�ปี	 2556	 
(Sustainability	 Report	 Award	 2013)	 ที่ดำ�เนินก�รโดย 
สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย	 โดยก�รสนับสนุนของสำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์	และสถ�บนั
ไทยพัฒน์	 เพ่ือส่งเสริมให้บริษัทท่ีดำ�เนินก�รเร่ืองก�รเปิดเผย
ขอ้มลูในร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืนไดจ้ดัทำ�ร�ยง�นไดอ้ย่�ง
ถูกตอ้งครบถ้วนต�มหลกัเกณฑ์ของ	Global	Reporting	Initiative	
(GRI)		

	 ดังน้ัน	 ร�ยง�นฉบับนี้	 จึงครอบคลุมนโยบ�ยและแนวท�ง 
ก�รบรหิ�รจดัก�รเพ่ือคว�มยัง่ยืนของบรษิทัฯ	และบรษิทัในเครอื
ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของบริษัทฯ	สำ�หรับข้อมูลนอกเหนือจ�ก
ร�ยง�นฉบับนี้	 ได้แสดงอยู่ในร�ยง�นประจำ�ปี	 2557	 อย่�งไร
ก็ต�ม	ททีีดบับลวิ	มุง่ขย�ยขอบข�่ยก�รจดัทำ�ร�ยง�นคว�มย่ังยืน
ให้ครอบคลุมบริษัทในกลุ่มน้ำ�ประป�ม�กข้ึน	ด้วยก�รส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีก�รประยุกต์ใช้แนวท�งส�กลในก�รร�ยง�น
ด้�นก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน	 เพ่ือตอบสนองคว�มค�ดหวังก�รได้
รับข้อมูลที่มีคุณภ�พของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainability Context) 

	 ภ�ยใต้สภ�วก�รณ์ท่ีมีคว�มหล�กหล�ย	 ไม่ว่�จะเป็นวิกฤต
ท�งด้�นเศรษฐกิจ	 สังคม	 ก�รเมือง	 และผลกระทบจ�ก 
สิ่งแวดล้อม	ล้วนส่งผลต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่	ซึ่งทีทีดับบลิว	ต้อง
เผชิญกับสถ�นก�รณ์ท่ีเกิดขึ้น	 ก�รสร้�งโอก�สท�งธุรกิจและ
ก�รเตรียมคว�มพร้อมรับมือกับอุปสรรคต่�งๆ	 ย่อมทำ�ไม่ได้	 
ห�กปร�ศจ�กร�กฐ�นอันแข็งแกร่ง	 ก�รดำ�เนินก�รต�มกลยุทธ์ 
ท�งธุรกิจท่ีเหม�ะสม	คว�มโปรง่ใสและเปน็ธรรม	คว�มปลอดภัย
ในก�รทำ�ง�น	คว�มรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม	ก�รยอมรับจ�ก
ชุมชนและสังคม	 และท่ีสำ�คัญคือก�รพัฒน�ศักยภ�พของ
พนกัง�นอย่�งตอ่เนือ่ง	สิง่เหล�่น้ีนอกจ�กจะเปน็ร�กฐ�นทีม่ัน่คง
แลว้ยังเปน็ปจัจยัใหเ้กิดก�รพัฒน�รว่มกัน	และสร�้งคณุค�่ให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่�ยอย่�งย่ังยืน	 ร�ยง�นฉบับนี้จึงได้ 
นำ�เสนอมมุมองในด�้นคว�มเชือ่มโยงของก�รบรหิ�รจดัก�รและ
ผลก�รดำ�เนินง�นของทีทีดับบลิว	 กับพัฒน�ก�รท�งเศรษฐกิจ	
สังคม	และสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง	จ�กก�รดำ�เนินง�นใน
อดีตถึงในปัจจุบันสู่ก�รเตรียมพร้อมสำ�หรับอน�คต	เช่น	ก�รเข้�สู่
ระบบเศรษฐกิจประช�คมอ�เซียน	ก�รแสวงห�โอก�สในก�ร
ลงทุนในประเทศประช�คมอ�เซียน	ก�รสนับสนุนองค์คว�มรู้ใน
หล�ยมิติให้กับคนในองค์กร	 ก�รพัฒน�ด้�นคุณภ�พชีวิต	 และ
โอก�สในก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พในชุมชน	

หลักการการจัดทำารายงาน
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การบริหารจัดการองค์กร

	 ในฐ�นะผูผ้ลติน้ำ�ประป�ภ�คเอกชนร�ยใหญ่ทีส่ดุของประเทศไทย	ททีดีบับลวิ
ตระหนักดีว่�ธุรกิจน้ำ�ประป�เป็นธุรกิจส�ธ�รณูปโภคขั้นพ้ืนฐ�นท่ีเก่ียวข้องกับ
คุณภ�พชีวิตของประช�ชน	เพร�ะก�รมีน้ำ�ประป�อย่�งสะอ�ด	เพียงพอ	และต่อเน่ือง
จะช่วยยกระดับคุณภ�พชีวิตคว�มเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน	 รวมท้ังยังมีคว�มสำ�คัญ 
ต่อเสถียรภ�พด้�นส�ธ�รณูปโภคซึ่งเป็นพ้ืนฐ�นในก�รพัฒน�ประเทศ	ทั้งด้�น	
พ�ณิชยกรรมและอุตส�หกรรม	บริษัทฯ	 จึงมุ่งมั่นดำ�เนินกิจก�รให้เติบโตอย่�ง 
ต่อเน่ือง	 ควบคู่ไปกับก�รใส่ใจที่จะธำ�รงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและก�รพัฒน�สังคม	 
เพ่ือที่จะส�ม�รถผลิตน้ำ�ประป�ตอบสนองคว�มต้องก�รใช้ของภ�คอุตส�หกรรม	 
ภ�คพ�ณิชยกรรมและภ�คครัวเรือนได้อย่�งมั่นคง	มีคุณภ�พ	เชื่อถือได้	และเป็น
สม�ชกิท่ีดขีองสงัคม	โดยถือเปน็พันธกิจของททีดีบับลวิ	โดยมกี�รกำ�กับดแูลกิจก�ร
ที่ดีเป็นพื้นฐ�น	เพื่อให้บริษัทฯ	มีระบบก�รบริห�รจัดก�รที่มีประสิทธิภ�พ	โปร่งใส	
และตรวจสอบได้	 ตลอดจนให้คว�มสำ�คัญกับก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อย่�งเป็นธรรม	เพื่อสร้�งเสริมคว�มเข้�ใจและคว�มสัมพันธ์ที่ดีระหว่�งกัน	

	 ทีทีดับบลิว	 ได้นำ�หลักก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน	 (Sustainable	Development)	 
เข้�ม�ประยุกต์ใช้ในองค์กรตั้งแต่ปี	 2554	 โดยเริ่มจ�กก�รรวบรวมผลก�รดำ�เนิน
ง�นที่เกี่ยวข้องและจัดทำ�ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน	เพื่อสื่อส�รผลก�รดำ�เนิน
ง�นของบริษัทฯ	 ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส�ธ�รณชน	 รวมท้ังมุ่งมั่นพัฒน�ก�ร
บริห�รคว�มย่ังยืนขององค์กรโดยเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติและม�ตรฐ�นส�กล
เสมอ	อ�ทิ	 แนวปฏิบัติด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม	 โดยตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	 (ตลท.)	 และคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	
(ก.ล.ต.)	ม�ตรฐ�น	ISO	26000	ม�ตรฐ�นร�ยง�นแห่งคว�มยั่งยืนโดยองค์กรริเริ่ม
ก�รร�ยง�นส�กล	(Global	Reporting	Initiative	:	GRI)	เป็นต้น	ตลอดจนให้คว�ม
สำ�คัญกับก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นคว�มย่ังยืนขององค์กร	 โดยประเมินจ�ก 
แนวโนม้ก�รเปลีย่นแปลงด�้นเศรษฐกิจ	สิง่แวดลอ้ม	และสงัคม	ประกอบกับคว�ม
ค�ดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส�ธ�รณชน	 เพ่ือให้มั่นใจว่�ทีทีดับบลิว 
มแีนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยัง่ยืนท่ีเหม�ะสมและสอดคล้องกับคว�มค�ดหวัง
ของสงัคม	อนัจะนำ�ไปสูก่�รเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขนัระยะย�วขององคก์ร	
และเป็นหลักประกันในก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนของสังคมส่วนรวม
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การกำากับดูแลและความรับผิดชอบ

	 คณะกรรมก�รบริษัทของทีทีดับบลิวประกอบด้วยกรรมก�ร	 11	 ท่�น
โดยมีกรรมก�รท่ีไม่เป็นผู้บริห�รจำ�นวน	 10	 ท่�น	 และกรรมก�รที่เป็น 
ผู้บริห�รจำ�นวน	1	ท่�น	ในจำ�นวนนี้มีกรรมก�รอิสระ	4	ท่�นเพื่อเป็นก�ร
ป้องกันก�รเกิดคว�มขัดแย้งของผลประโยชน์ในก�รบริห�รจัดก�รธุรกิจ
ขององคก์ร	และเพ่ือคว�มเปน็ธรรมกับทุกฝ�่ย	นอกจ�กน้ีมกีรรมก�รทีเ่ปน็
เพศหญิงจำ�นวน	 1	 ท่�น	คณะกรรมก�รบริษัทฯ	 มีหน้�ที่ทำ�ให้มั่นใจว่�

องค์กรมีก�รดำ�เนินธุรกิจที่สอดคล้องกับ
กฎหม�ย	 ระเบียบบริษัท	 มติก�รประชุม 
ผู้ถือหุ้นและต้องดำ�เนินก�รต�มหลักก�ร
กำ�กับดูแลองค์กรที่ดี	 ด้วยคว�มเที่ยงตรง	
ซื่อสัตย์มีจริยธรรม	มีคว�มรับผิดชอบและ 
มีคว�มโปร่งใสในก�รเปิดเผยข้อมูล	 ทั้งนี้	
ก�รสรรห�และแต่งตั้งกรรมก�รบริษัทจะ
ดำ�เนินก�รโดยคณะกรรมก�รสรรห�และ
กำ�หนดค่�ตอบแทน	 โดยพิจ�รณ�จ�ก
คุณสมบัติ	 คว�มรู้	 ประสบก�รณ์	 ให้มี  
คว�มหล�กหล�ยที่เป็นประโยชน์ต่อก�ร
บริห�รจัดก�รธุรกิจของบริษัท	 พร้อมท้ัง

กำ�หนดค่�ตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
กรรมก�รอย�่งเหม�ะสม	จงูใจเทียบเคียงได้
กับอุตส�หกรรมเดียวกันและนำ�เสนอต่อ 
ที่ประชุมส�มัญผู้ ถือ หุ้นประจำ�ปี 	 หรือ 
คณะกรรมก�รบริษัทฯ	เป็นผู้แต่งตั้งแล้วแต่
กรณี	 ต�มเง่ือนไขท่ีกำ�หนดในข้อบังคับ
บริษัทฯ	และเป็นไปต�มกฎหม�ย	นอกจ�กน้ี	
นโยบ�ยก�รดำ�รงตำ�แหน่งจำ�กัดระยะเวล�
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมก�รบริษัท	
ให้มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งครั้งละ	 3	 ปี	 
อีกท้ังได้กำ�หนดให้กรรมก�รส�ม�รถดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียน	 

ในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมกันได้
ไม่เกิน	 5	 แห่ง	 เพ่ือให้ส�ม�รถคงคว�มมี
ประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�น	นอกจ�กนี้	
คณะกรรมก�รบริษัท	 ต้องแต่งต้ังกรรมก�ร
หน่ึงท่�นเป็นกรรมก�รผู้จัดก�รเพ่ือเป็น 
ผู้นำ�ฝ่�ยบริห�รและให้มีอำ�น�จและหน้�ที่
บรหิ�รจดัก�รกิจก�รของทีทีดับบลวิ	ภ�ยใต้
วัตถุประสงค์ข้อบังคับ	มติที่ประชุม	ระเบียบ
ของบริษัทฯ	 ต�มนโยบ�ย	 แผนง�นและ 
งบประม�ณท่ีได้รับอนุมัติจ�กผู้ถือหุ้นและ
คณะกรรมก�รบริษัท
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	 คณะกรรมก�รบริษัท	 เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดย่อย	5	คณะ	ซึ่งมีหน้�ที่ในก�รกลั่นกรองง�นเฉพ�ะท�งเพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พ 
อีกทั้งยังต้องให้คำ�ปรึกษ�และแนะนำ�ต่อคณะกรรมก�รบริษัท	โดยมี	

1.	คณะกรรมก�รบริห�ร	ทำ�หน้�ที่พิจ�รณ�
และกลั่นกรองแผนธุรกิจและงบประม�ณ
ประจำ�ปีเพ่ือนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�ร
บริษัท 	 และกำ �หนดนโยบ�ยก�ร เงิน 
ก�รลงทุนของทีทีดับบลิว

2.	 คณะกรรมก�รตรวจสอบทำ�หน้�ที่  
รับผิดชอบติดต�มก�รดำ�เนินง�นของ 
ทีทีดับบลิวให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดท�ง
กฎหม�ยทีเ่ก่ียวขอ้ง	สอบท�นใหท้ทีีดบับลวิ
มรี�ยง�นท�งก�รเงินอย�่งถูกตอ้ง	ตลอดจน
พิจ�รณ�คัดเลือก	 และเสนอแต่งต้ังหรือ
ถอดถอนบุคคล	เพ่ือทำ�หน�้ท่ีผูส้อบบญัชขีอง
ทีทีดับบลิว

3. 	 คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนด 
ค่�ตอบแทน	ทำ�หน้�ท่ีคัดเลือกบุคคลท่ีสมควร
ไดร้บัก�รเสนอร�ยชือ่เปน็กรรมก�รใหม	่หรอื
สรรห�กรรมก�รผู้จัดก�รต�มกรอบของ
เกณฑ์ก�รพิจ�รณ�อย่�งมีประสิทธิผลและ
โปรง่ใส	รวมถึงกำ�หนดค�่ตอบแทนกรรมก�ร
และกรรมก�รผู้จัดก�รอย่�งเป็นธรรม

4.	คณะกรรมก�รบรรษทัภบิ�ล	เปน็ผูต้ดิต�ม
ก�รดำ�เนินง�นของทีทีดับบลิวเพ่ือให้มั่นใจ
ว่�เปน็ไปต�มหลกัก�รก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
ทีด่	ีและจรรย�บรรณท�งธุรกิจ	รวมทัง้กำ�กับ
ดูแลก�รพัฒน�เพื่อคว�มยั่งยืน

5.	คณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง	ทำ�หน้�ท่ี
กำ�กับดแูลและสนับสนุนให้มกี�รดำ�เนินง�น
ด้�นบริห�รคว�มเสี่ยงองค์กร	สอดคล้องกับ
กลยุทธ์และเป้�หม�ยท�งธุรกิจ	 รวมถึง
สภ�วก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ร�ยละเอียดก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 	
ร�ยง�นในร�ยง�นประจำ�ปี	2557
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แนวทางการจัดการ 
ด้านความยั่งยืน

กลยุทธ์การดำาเนินงาน

ทีทีดับบลิว	มีกลยุทธ์สำ�คัญในก�รดำ�เนิน
กิจก�รในปี	 2557	 แบ่งต�มแนวท�ง 
ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนเป็น	3	ด้�น	ได้แก่	

ด้านสังคม 

1.	 ก�รพัฒน�กระบวนก�รตอบสนองคว�มค�ดหวัง
และสร้�งก�รมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
โดยเฉพ�ะชุมชนในพื้นที่ให้บริก�ร

2.	 ก�รพัฒน�ศกัยภ�พและคว�มรูค้ว�มส�ม�รถ
ของพนักง�น	 ให้รองรับต่อก�รขย�ยกิจก�ร 
และสอดคล้อง	กับรูปแบบธุรกิจขององค์กร	
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การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

	 คณะกรรมก�รบริษัท	มีหน้�ที่รับผิดชอบและควบคุมก�รกำ�หนดดัชนีชี้วัดหลัก
ของทีทีดับบลิว	เพื่อให้สะท้อนถึงคว�มยั่งยืน	โดยมีกรรมก�รผู้จัดก�รเป็นผู้บริห�ร
จัดก�ร	และแต่งตั้งคณะกรรมก�รจัดก�รเพื่อเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รพิจ�รณ�ก�ร
ดำ�เนนิง�นและบรหิ�รจดัก�ร	โดยมอบหม�ยไปยังหนว่ยง�นต�่งๆ	ใหม้สีว่นรว่มใน
ก�รกำ�หนดกลยุทธ์และดำ�เนินง�นเพ่ือให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์	ตลอดจนก�รจัดทำ�
นโยบ�ยและแผนคว�มเสี่ยงขององค์กร	 และแผนแม่บทด้�นคว�มรับผิดชอบ 
ต่อสังคม	 อันจะทำ�ให้บรรลุเป้�หม�ยท่ีกำ�หนดไว้ต�มดัชนีชี้วัดหลักขององค์กร 
ในที่สุดดัชนีชี้วัดหลักของ	ทีทีดับบลิว	ที่สะท้อนภ�พคว�มย่ังยืนท่ีได้กำ�หนดและ 
มกี�รวัดผลไวน้ั้น	เปน็ส่วนประกอบสำ�คัญในก�รใชพิ้จ�รณ�เพ่ือประเมนิศกัยภ�พ
ในมมุกว้�งขององคก์รและบคุล�กร	ดงัน้ันกรรมก�รผูจ้ดัก�รจงึแตง่ตัง้	“คณะทำ�ง�น 
ด�้นคว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม”	ประกอบดว้ยผูบ้รหิ�รระดบัสงูรว่ม
กันรบัผดิชอบในก�รกำ�กับดูแลเพ่ือให้มัน่ใจว�่มกี�รดำ�เนินโครงก�รต่�งๆ	ต�มแผน
กลยุทธ์	และสอดประส�นไปในทิศท�งเดียวกัน	ตลอดจนทบทวนและปรับปรุงผล
ก�รปฏิบัติง�นอย่�งต่อเนื่อง	 เพ่ือให้เป็นไปต�มกลยุทธ์ของทีทีดับบลิว	 ท่ีมุ่งสู่ 
คว�มยั่งยืน	

ด้านเศรษฐกิจ 

1.	 ก�รบริห�รจัดก�รโรงผลิตน้ำ�ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	
ให้เดินเคร่ืองอย่�งมีประสิทธิภ�พสูงสุด	เพียงพอ
ต่อก�รขย�ยตัวของเศรษฐกิจ

2.	 ก�รแสวงห�โอก�สในก�รลงทุนเพ่ือสร�้งคว�ม
เจริญเติบโตต่อเน่ือง	 โดยก�รขย�ยพัฒน�
โครงก�รเดิมและลงทุนโครงก�รใหม่ในประเทศ
เพื่อนบ้�นในภูมิภ�คอ�เซียน	

3.	 ก�รบริห�รโครงก�รท่ีอยู่ระหว่�งก่อสร้�งและ
พัฒน�ให้แล้วเสร็จต�มเวล�ที่กำ�หนด	

ด้านสิ่งแวดล้อม

1.	 ก�รรกัษ�ประสทิธิภ�พก�รใชส้�รเคม	ีพลังง�น
ไฟฟ้�อย่�งเหม�ะสม	 ให้เกิดคว�มสมดุลใน
กระบวนก�รผลิตม�กที่สุด

2.	 ก�รเลือกเทคโนโลยีก�รผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพ�ะโรงผลิตน้ำ�แห่งใหม่ที่
จะเกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่�งประเทศ

3.	 ก�รพิจ�รณ�ก�รลงทุนในก�รผลิตน้ำ�ประป�	
พลังง�นและสิ่งแวดล้อม	 ทั้งในประเทศ 
และต่�งประเทศ



การจัดการกลยุทธ์

	 ทีทีดับบลิว	ได้นำ�ระบบ	Key	Performance	Indicator	(KPI)	เข้�ม�เป็นตัวช้ีวัดคว�มสำ�เร็จขององค์กร	โดยให้ส�ม�รถครอบคลุมในทุกด้�น	
ได้แก่	ผลก�รดำ�เนินง�น	ก�รลงทุน	ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร	และคว�มรับผิดชอบต่อสังคม	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่�บริษัทฯ	ได้มีก�รดำ�เนินง�น
ทีส่มดลุ	ทัง้ด�้นเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดลอ้มเปน็ก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืนขององคก์ร	โดย	KPI	จะกระจ�ยลงไปถึงหน่วยง�นและพนักง�น
ที่รับผิดชอบ	ผลของ	KPI	เพื่อใช้ในก�รประเมินคว�มก้�วหน้�ของก�รบรรลุต�มวิสัยทัศน์	และปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติง�นของ
องค์กร							

แนวทางการดำาเนินงาน

	 ทีทีดับบลิว	 เชื่อว่�ก�รมีส่วนร่วมและก�รสร้�งคว�มร่วมมือ
กับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอย่�งมปีระสทิธิภ�พในสงัคมวงกว้�งจะสง่
ผลให้องค์กรส�ม�รถเติบโตไปพร้อมๆ	กับชุมชน	สังคม	และโลก
ได้อย่�งแข็งแรงและย่ังยืน	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทีทีดับบลิว
ได้แก่

• พนักงาน: พนักง�นถือเปน็ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกลุม่สำ�คญัท่ีเปน็ 
แรงผลักดันขององค์กรสู่เป้�หม�ยที่ได้ตั้งไว้

• ผูถ้อืหุน้: ททีีดบับลวิมคีว�มมุง่มัน่ท่ีจะสร�้งคว�มไวว้�งใจและ
คว�มเชือ่มัน่ใหกั้บผูถื้อหุ้นและผูร้ว่มลงทนุซึง่ผูม้สีว่นไดส่้วนเสยี	
เหล่�นี้ถือได้ว่�เป็นเจ้�ของกิจก�รเช่นกัน

• ลูกค้าและสาธารณชน: ทีทีดับบลิวมุ่งเน้นในก�รสร้�ง 
คว�มพงึพอใจและคว�มเชือ่มัน่ใหล้กูค้�และส�ธ�รณชน	เพ่ือให้
บุคคลเหล่�นี้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริก�รท่ีมีคุณภ�พในร�ค�ที่ 
เหม�ะสม

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง การมีส่วนร่วมตามประเภทและกิจกรรมสำาคัญในปี 2557

ลูกค้�
• คว�มไว้ว�งใจ	คว�มโปร่งใส	 
และคว�มเป็นธรรม

• ผลิตภัณฑ์และบริก�รที่เหม�ะสม

• ติดต่อโดยตรงท�งอีเมล	โทรศัพท์	ก�รเย่ียมเยือน	ก�รชมพ้ืนท่ีปฏิบัติง�น	
ก�รประชุม	(อย่�งสม่ำ�เสมอ)

• ก�รตรวจสอบคว�มพึงพอใจ	(ทุกปี)
• จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนลูกค้�	(ทุกปี)
• ก�รร่วมมือสร้�งสรรค์นวัตกรรม

พนักง�น

• ค่�ตอบแทนและสวัสดิก�รที่เหม�ะสม
• คว�มมั่นคงและก้�วหน้�ในง�น
• ก�รพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถ 
อย่�งต่อเนื่อง

• สวัสดิภ�พและคว�มปลอดภัยในก�ร
ทำ�ง�น

• ปฐมนิเทศพนักง�น
• ก�รประชุมพนักง�น	(กรรมก�รผู้จัดก�รพบพนักง�น)
• ก�รติดต่อท�งตรงและท�งอ้อม	เช่น	อินเทอร์เน็ตภ�ยในของบริษัท	
• ว�รส�ร	(ทุกไตรม�ส)
• มอบทุนก�รศึกษ�บุตรพนักง�นประจำ�ปี/Family	Day
• จัดให้มีช่องท�งก�รรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
• สำ�รวจก�รจ่�ยผลตอบแทนของตล�ดอย่�งสมำ่�เสมอทุกปี
• ก�รสำ�รวจก�รมีส่วนร่วม

ชุมชนท้องถิ่น
• คุณภ�พชีวิตคว�มเป็นอยู่ที่ดี	
• ดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม

• สำ�รวจคว�มต้องก�รของชุมชนและสังคม
• รับฟัง	และแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น
• ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินกิจกรรม

เจ้�หนี้ • จ่�ยดอกเบี้ยและชำ�ระคืนต�มกำ�หนด
• จัดกิจกรรมเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์ในรูปแบบต่�งๆ	 รวมถึงก�รจัด
กิจกรรมให้คว�มรู้

• รับข้อเสนอแนะ	หรือข้อร้องเรียน

สรุปก�รมีส่วนร่วม	และคว�มต้องก�ร/	คว�มค�ดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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แนวทางการลงทุนอย่างยั่งยืน

	 เพ่ือเพ่ิมศักยภ�พในก�รเติบโตและบรรลุวิสัยทัศน์	ทีทีดับบลิว	 ได้กำ�หนดทิศท�งก�รลงทุนโดยมุ่งเน้นก�รดำ�เนินกิจก�รด้�นน้ำ�อย่�ง
ครบวงจร	 ก�รลงทุนด้�นพลังง�นทดแทน	และธุรกิจที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	แนวท�งก�รลงทุนของ	 ทีทีดับบลิว	 มีท้ังก�รลงทุนเอง	 
ก�รลงทุนผ�่นคว�มรว่มมอืกับบรษิทั	ในกลม่	ุช.ก�รช�่ง	และรว่มทุนกับคูค่�้ทีม่ศีกัยภ�พเพ่ือลงทนุในธุรกิจพลงัง�นทดแทน	ธุรกิจพลงัง�น
ไฟฟ้�	และธุรกิจอื่นๆ	ที่มีศักยภ�พในก�รสร้�งคว�มเติบโตให้กับทีทีดับบลิว

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง การมีส่วนร่วมตามประเภทและกิจกรรมสำาคัญในปี 2557

ผู้ถือหุ้น • ก�รเตบิโตของธุรกิจ	เชน่	ร�ยได	้ผลกำ�ไร	
เงินปันผลที่สม่ำ�เสมอ

• ก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	 ซึ่งผลก�รประเมินคุณภ�พ	AGM	 
โดยสม�คมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอยู่ในระดับ	 “ดีเย่ียม”	 คะแนนเต็ม	 
100	คะแนน

• ก�รเย่ียมชมโครงก�รปลูกป่�	1	ล้�นกล้�สร้�งป่�ต้นน้ำ�ท่ีอุทย�นแห่งช�ติ	
ทองผ�ภูมิ	เมื่อวันที่	27-28	พฤศจิก�ยน	2557

• ก�รแจ้งผ่�นเว็บไซต์ของ	 SET	 (อย่�งสม่ำ�เสมอ)	 เพ่ือให้เป็นไปต�ม 
กฎระเบียบ

• Analyst	Meeting	(2	ครั้งต่อปี)
• ก�รประเมินคว�มน่�เชื่อถือ

ผู้ร่วมธุรกิจ	(ผู้จัดซื้อ
จัดห�)	สถ�บันก�รเงิน	 
ผู้ปล่อยกู้	และคู่แข่ง

ท�งก�รค้�

• ก�รค้�อย่�งยุติธรรม
• คว�มถูกต้องและตรงไปตรงม�ของก�ร
ดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีจริยธรรม

• ก�รติดต่อโดยตรงท�งอีเมล	จดหม�ย	โทรศัพท์	และก�รเยี่ยมชมพื้นที่
หน้�ง�น	(เป็นประจำ�สม่ำ�เสมอ)

• ก�รประชุม/สัมมน�	(ต�มโอก�ส)

เจ้�หนี้ • จ่�ยดอกเบี้ยและชำ�ระคืนต�มกำ�หนด
• จัดกิจกรรมเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์ในรูปแบบต่�งๆ	 รวมถึงก�รจัด
กิจกรรมให้คว�มรู้

• รับข้อเสนอแนะ	หรือข้อร้องเรียน

• พันธมิตรทางธุรกิจ คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้ี: ทีทีดับบลิว
ปฏิบัติก�รด้วยคว�มเป็นธรรมและซื่อสัตย์	 อีกทั้งยังปกป้องผล
ประโยชน์ของพันธมิตรท�งธุรกิจ	 แข่งขันกับคู่แข่งท�งก�รค้�
อย่�งเป็นธรรม	และชำ�ระเงินให้เจ้�หนี้ตรงต่อเวล�	

• ผู้รับเหมา: ทีทีดับบลิวจัดตั้งม�ตรฐ�นก�รตรวจสอบ 
คว�มปลอดภัยระหว่�งก�รทำ�ง�นของพนักง�น	 ผู้รับเหม�	 
เพ่ือให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นด้�นคุณภ�พ	 คว�มปลอดภัย	 
อ�ชีวอน�มัยและสิ่งแวดล้อม	(QSHE)

• ชมุชนและสิง่แวดลอ้ม: ททีีดับบลวิมุง่เนน้ท่ีจะพัฒน�คณุภ�พ
ของสิง่แวดลอ้มและสงัคม	โดยใหค้ว�มสำ�คญักับก�รดแูลชมุชน
สังคม	และครอบครัวของพนักง�น	โดยเฉพ�ะกลุ่มท่ีอ�ศัยอยู่ใกล้กับ

พ้ืนท่ีโรงกรองน้ำ�ของทีทีดับบลิวก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียเริ่มต้นท่ีระดับองค์กร	 โดยมีก�รระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ 
สว่นเสยีไว้	6	กลุม่	ในคูม่อืก�รกำ�กับดแูลกิจก�รทีด่	ีพรอ้มทัง้ระบุ
คว�มเก่ียวเนื่องของแต่ละกลุ่ม	ที่มีผลต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของ 
ททีดีบับลวิ	ซึง่คูม่อืก�รกำ�กับดแูลกิจก�รทีด่นีีเ้ปน็ม�ตรฐ�นกล�ง
สำ�หรับพนักง�นทุกคนในองค์กร	 เพ่ือให้เกิดคว�มเข้�ใจถึง
กระบวนก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ขั้นตอน
ก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละข้ันตอนของก�ร
ดำ�เนินง�นหรือแต่ละโครงก�รอ�จมีคว�มแตกต่�งกันออกไป	 
แต่ท้ังน้ีขั้นตอนน้ันยังคงมีคว�มสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในคู่มือ 
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557 17



บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน) 18

ความยั่งยืนด้านชุมชนและสังคม



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557 19

1. โครงการจัดงานวันเด็ก

วัตถุประสงค์

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กที่อ�ศัยอยู่รอบโรงผลิตน้ำ�ประป�ได้รับคว�มสนุกสน�น	 ได้แสดงออก
สมวัย	และได้รับคว�มรู้เก่ียวกับก�รอนุรักษ์น้ำ�และส่ิงแวดล้อม	รวมท้ังได้เย่ียมชมสถ�นท่ี
ผลิตน้ำ�ประป�ของบริษัทฯ

การดำาเนินงาน

• ทีทีดับบลิว	 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งช�ติ	 ปี	 2557	ณ	 โรงผลิตน้ำ�ประป�บ�งเลน	 
และโรงผลิตน้ำ�ประป�ปทุมธ�นี	ภ�ยใต้หัวข้อ	“วันเด็กน้ำ�ประป�ไทย	หัวใจรักษ์น้ำ�” 

• พนกัง�นมสีว่นรว่มในก�รจดักิจกรรมสง่เสรมิคว�มรูเ้ก่ียวกับธุรกิจของบรษิทัฯ	จำ�นวน	
3	 กิจกรรม	ประกอบด้วย	 คว�มรู้ในก�รผลิตน้ำ�ประป�	คว�มรู้เรื่องก�รอนุรักษ์น้ำ� 
และก�รบำ�บัดน้ำ�เสีย	และคว�มรู้เรื่องพลังง�นทดแทน

ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

เด็กในชุมชน	จำ�นวน	1,268	คน	ได้รับคว�มสุขสนุกสน�นสมวัยเน่ืองในโอก�สวันเด็กแห่งช�ติ	
พร้อมทั้งชุมชนได้รับทร�บข้อมูลเกี่ยวกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ

พนักง�น	จำ�นวน	107	คน	ไดม้สีว่นรว่มในก�รเข�้ถึงชมุชน	เผยแพรอ่งคค์ว�มรูก้�รดำ�เนนิ
ธุรกิจของบริษัทฯ	และสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีระหว่�งบริษัทฯ	กับชุมชน

	 ชุมชนและสังคม	 เป็นพ้ืนฐ�นแห่งคว�มเจริญก้�วหน้�ของประเทศช�ติ	 
ทีทีดับบลิว	จึงให้คว�มสำ�คัญ	และมุ่งส่งเสริมสนับสนุนก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งให้
แก่ชุมชนและสังคม	ทั้งในระดับท้องถิ่น	ระดับช�ติ	และน�น�ช�ติ	ด้วยก�รดำ�เนิน
กิจกรรมและโครงก�รดังนี้



วัตถุประสงค์

สง่เสรมิและเพ่ิมโอก�สท�งก�รศกึษ�ใหกั้บนักเรยีนในชมุชน	อกีท้ังยัง
เป็นก�รแบ่งเบ�ภ�ระค่�ใช้จ่�ยของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม

การดำาเนินงาน

สนับสนุนทุนก�รศึกษ�และค่�ใช้จ่�ยเก่ียวกับก�รจัดห�อุปกรณ์ 
ก�รศึกษ�ให้กับนักเรียนและโรงเรียนในชุมชนที่มีคว�มข�ดแคลน 
ทนุทรพัย์	ในพ้ืนที	่3	จงัหวัด	ไดแ้ก่	ปทุมธ�นี	นครปฐม	และสมทุรส�คร	
ประกอบด้วย	

1.	 	 ทุนก�รศึกษ�ให้กับนักเรียนที่กำ�ลังศึกษ�ในระดับอนุบ�ลถึง
ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นที่มีคุณสมบัติ	 “เรียนดีแต่ข�ดแคลน
ทุนทรัพย์”	จำ�นวน	160	ทุน	จำ�นวน	480,000	บ�ท

2.	 	 ทุนอ�ห�รกล�งวันให้กับโรงเรียนในชุมชน	 จำ�นวน	16	 โรงเรียน	
จำ�นวน	80,000	บ�ท

3.	 	 ชุดอุปกรณ์ก�รศึกษ�และอุปกรณ์กีฬ�ให้กับโรงเรียนในชุมชน	
จำ�นวน	16	โรงเรียน	จำ�นวน	80,000	บ�ท		

4.	 	 ชุดพัฒน�ทักษะเด็กท่ีมีคว�มบกพร่องท�งร่�งก�ย	 ให้กับ 
ศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	จำ�นวน	3	แห่ง	ได้แก่	ศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ
จังหวัดปทุมธ�นี	 ศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษจังหวัดนครปฐม	และ 
ศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษจังหวัดสมุทรส�คร	จำ�นวน	15,000	บ�ท

ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

สร้�งเสริมเพ่ิมโอก�สท�งก�รศึกษ�ให้กับเด็กในชุมชน	จำ�นวน	160	คน	
และลดภ�ระค�่ใชจ้�่ยของผูป้กครองในชว่งเปดิเทอม	รวมทัง้โรงเรยีน
ได้รับก�รสนับสนุนอุปกรณ์ก�รเรียนก�รสอน	 จำ�นวน	 16	 โรงเรียน	 
และศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษได้รับก�รสนับสนุนชุดพัฒน�ทักษะ	จำ�นวน	 
3	ศูนย์	เพื่อใช้ในก�รพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ

พนักง�นมีส่วนร่วมในก�รเข้�ถึงชุมชน	 และสร้�งคว�มสัมพันธ์ท่ีดี 
ระหว่�งบริษัทฯ	กับชุมชน

2. โครงการสนับสนุนการศึกษา
โรงเรียนในพื้นที่ให้บริการน้ำาประปา
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วัตถุประสงค์

สนับสนุนให้โรงเรียนใช้พ้ืนท่ีว่�งให้เกิดประโยชน์	 โดยก�รปลูกต้นไม้
และสวนหย่อมเพ่ือสร้�งบรรย�ก�ศ	และสภ�พแวดล้อมที่ดีภ�ยใน
โรงเรียน		

การดำาเนินงาน

จดัสร�้งสวนหย่อมพักผอ่นหย่อนใจ	และปรบัปรงุสน�มเดก็เลน่ภ�ยใน
โรงเรียน	 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและใช้พ้ืนที่ว่�งในโรงเรียนให้เป็น
ประโยชน์สูงสุด	 จำ�นวน	4	 โรงเรียน	 ได้แก่	 โรงเรียนวัดสุขวัฒน�ร�ม	
โรงเรียนบ้�นหนองปรง	โรงเรียนวัดลำ�พญ�	และโรงเรียนวัดเวฬุวน�ร�ม	
อำ�เภอบ�งเลน	จังหวัดนครปฐม	โดยพันธุ์ไม้ที่นำ�ม�จัดทำ�สวนหย่อม	
ได้แก่	โมก	หูกระจง	หม�กเขียว	หม�กเหลือง	อ�ก�เว่	สนสีฟ้�	ผก�กรอง	
ด�ดตะก่ัว	 เข็มปัตต�เวีย	ม่วงคร�ม	และหญ้�นวลน้อย	พร้อมมอบ
หนังสือคู่มือพันธุ์ไม้สวนหย่อมให้กับห้องสมุดของโรงเรียน	

ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

ชุมชนเกิดคว�มตระหนักในก�รอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและส�ม�รถ 
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับโรงเรียนในชุมชน	จำ�นวน	4	โรงเรียน	ได้แก่		โรงเรียน
วัดสุขวัฒน�ร�ม	 โรงเรียนบ้�นหนองปรง	 โรงเรียนวัดลำ�พญ�	และ
โรงเรียนวัดเวฬุวน�ร�ม	อำ�เภอบ�งเลน	จังหวัดนครปฐม

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ

พนักง�นมีส่วนร่วมในก�รเข้�ถึงชุมชนและเกิดคว�มตระหนักในก�ร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	รวมทั้งก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีระหว่�งบริษัทฯ
กับชุมชน

3. โครงการโรงเรียนสีเขียว
โดยรอบโรงกรองน้ำาประปา
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วัตถุประสงค์

ผลติน้ำ�ดืม่บรรจขุวดเพ่ือสนบัสนนุกจิกรรมของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีท�ง
ด้�นส�ธ�รณกุศล	และเพื่อตอบแทนชุมชนด้วยก�รเพิ่มคุณภ�พชีวิต
ที่ดีด้�นส�ธ�รณูปโภคขั้นพื้นฐ�น

การดำาเนินงาน

ทีทีดับบลิวได้ว่�จ้�งแรงง�นที่อ�ศัยอยู่ในพ้ืนท่ีโรงผลิตน้ำ�ประป�
บ�งเลนทำ�ก�รผลติน้ำ�ดืม่บรรจขุวดระบบก�รผลติแบบ	RO	เพ่ือทำ�ก�ร
แจกจ่�ยให้กับกิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท�งด้�นส�ธ�รณกุศล
และช่วงเกิดภ�วะวิกฤต	ในปี	2557	ทีทีดับบลิวได้มีก�รสนับสนุนน้ำ�
ดื่มบรรจุขวดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	จำ�นวน	178,384	ขวด		

ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

ชุมชนมีคุณภ�พชีวิตที่ดีด้�นส�ธ�รณูปโภคขั้นพ้ืนฐ�น	และส�ม�รถ
กระจ�ยร�ยได้ให้กับชุมชน	จำ�นวน	121,917	บ�ท		

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ

เผยแพร่องค์คว�มรู้เก่ียวกับก�รดำ�เนินธุรกิจ	 ก�รประช�สัมพันธ์ 
ชื่อเสียงของบริษัทฯ	และก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ท่ีดีระหว่�งบริษัทฯ 
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วัตถุประสงค์

เพ่ือทำ�นุบำ�รงุพุทธศ�สน�ให้คงอยู่สบืไป	และสร�้งคว�มสมัพันธ์อนัดี
ระหว่�งบริษัทฯ	 ชุมชน	 รวมท้ังพันธมิตรท�งด้�นธุรกิจจ�กประเทศ 
เมียนม�ร์

การดำาเนินงาน

พนักง�นและผูบ้รหิ�รทีทดัีบบลวิ	รว่มทำ�บญุรว่มกับคณะผูบ้รหิ�รจ�ก	
Z	Corporation	ประเทศเมียนม�ร์	 ระหว่�งก�รเดินท�งม�เย่ียมชม
ระบบก�รผลิตน้ำ�ประป�ของบริษัทฯ	 ในเดือนกันย�ยน	2557	ณ	วัด
เจริญสุข�ร�ม	(วัดบ�งไผ่เตี้ย)	ตำ�บลบ�งกระเจ้�	อำ�เภอเมือง	จังหวัด
สมุทรส�คร	เน่ืองจ�กเป็นศูนย์รวมของศ�สนิกชนช�วเมียนม�ร์เช้ือส�ย
มอญและมีพระภิกษุช�วเมียนม�ร์เช้ือส�ยมอญ	พำ�นักอยู่จำ�นวนม�ก

ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

วัดในชุมชนที่มีสถ�นที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่�งไกลได้รับก�รทำ�นุบำ�รุงให้มี
สภ�พที่ดีขึ้น		

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ

คว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งบริษัทฯ	ชุมชน	และพันธมิตรท�งธุรกิจ

5. กิจกรรมทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา4. โครงการน้ำาดื่มบรรจุขวด
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วัตถุประสงค์

เพ่ือสร้�งก�รรับรู้ธุรกิจของบริษัทฯ	 และถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ 
และประสบก�รณ์เก่ียวกับระบบก�รผลิตน้ำ�ประป�ให้กับชุมชน 
ได้รับทร�บ

การดำาเนินงาน

เปิดโอก�สให้ชุมชนและหน่วยง�นต่�งๆ	 ได้เข้�ม�เย่ียมชมโรงผลิต 
น้ำ�ประป�ของบรษิทัฯ	เพ่ือเผยแพรอ่งคค์ว�มรูด้�้นก�รผลติน้ำ�ประป�
ใหผู้เ้ข�้เย่ียมชมไดรั้บทร�บและเข�้ใจ	ในป	ี2557	มหีน่วยง�นภ�ยนอก
เข้�เย่ียมชมโรงผลิตน้ำ�ประป�	 ได้แก่	 มห�วิทย�ลัยธรรมศ�ตร์ 
ศูนย์รังสติ	สถ�บนัเทคโนโลยีแหง่เอเชยี	(AIT)	และมห�วิทย�ลยัมหิดล	
เป็นต้น

ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

ผู้เย่ียมชมรับทร�บข้อมูลข่�วส�รของบริษัทฯ	 มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ
เก่ียวกับระบบก�รผลิตน้ำ�ประป�	 เพ่ือส�ม�รถนำ�ข้อมูลท่ีได้ไปใช้
ประโยชน์ด้�นก�รศึกษ�และด้�นก�รทำ�ง�นได้อย่�งเป็นรูปธรรม

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ

สร้�งก�รรับรู้ก�รทำ�ธุรกิจ	 เผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รและถ่�ยทอด 
องค์คว�มรู้ระบบก�รผลิตน้ำ�ประป�ของบริษัทฯ	 ให้กับหน่วยง�น
ภ�ยนอก

6. กิจกรรมเยี่ยมชมโรงผลิตน้ำาประปา
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ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
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1.การใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างคุ้มค่า

	 ด้วยคว�มตระหนักว่�เป็นผู้ผลิตน้ำ�ประป�เอกชนร�ยใหญ่ที่สุดของประเทศ	 
ซึ่งใช้น้ำ�	 ส�รเคมี	 และพลังง�น	 เป็นจำ�นวนม�กในกระบวนก�รผลิต	ทีทีดับบลิว	 
จึงมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพย�กรน้ำ�	ส�รเคมี	และพลังง�นไฟฟ้�	โดยคำ�นึงถึงคว�มคุ้มค่�	
ประหยัด	 และคว�มมีประสิทธิภ�พ	 โดยได้ประทำ�ก�รประเมินผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมท้ังท�งตรงและท�งอ้อม	 กรณีท่ีจะนำ�วัตถุดิบใหม่ม�ใช้หรือมีก�ร
ปรบัปรงุกระบวนก�รผลิตใหม่ๆ 	หรอืห�กจะดำ�เนินกิจกรรมอืน่ๆท่ีอ�จส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม	และได้นำ�ระบบก�รบริห�รและจัดก�รส่ิงแวดล้อมต�มม�ตรฐ�น	
ISO	14001	ม�ปฏิบัติ	 มีก�รกำ�จัดของเสียต�มม�ตรฐ�น	ดำ�เนินกิจกรรมอนุรักษ์
พลังง�น	 และห�วิธีก�รลดปริม�ณก�รใช้พลังง�น	 เพ่ือใช้พลังง�นอย่�งมี
ประสิทธิภ�พสูงสุด	 ลดระดับมลพิษและปริม�ณของเสียท่ีปลดปล่อยออกสู่ 
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งได้ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและม�ตรฐ�นต่�งๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับ 
สิ่งแวดล้อม	 ฝึกทบทวนแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน	 พร้อมกับทำ�ก�รปรับปรุง 
อย่�งต่อเนื่อง				

1.	 	 กิจกรรมก�รจัดก�รของเสีย
2.	 	 กิจกรรมก�รตรวจสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น
3.	 	 ทบทวนแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

1

2 3
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2. อาคารสำานักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 อ�ค�รสำ�นักง�นใหญ่ทีทีดับบลิว	ซึ่งใช้ง�นม�ตั้งแต่ปี	2553	
ได้รับก�รออกแบบเป็นกลุ่มอ�ค�รทรงกลมชั้นเดียว	 6	 อ�ค�ร	
ขน�ดต่�งๆ	 เชื่อมโยงต่อเน่ืองกัน	 เว้นอ�ค�รกล�งที่มีชั้นลอย	 
ต้ังอยู่บนพ้ืนท่ี	1,283	ต�ร�งว�	มีพ้ืนท่ีใช้สอยรวม	5,132	ต�ร�งเมตร	
ส�ม�รถรองรับพนักง�นได้สูงสุด	80	คน	ผนังอ�ค�รเป็นกระจกใส
เพ่ือใช้ประโยชน์จ�กแสงสว่�งธรรมช�ติอย่�งเต็มที่	 ลดก�รใช้
พลังง�นไฟฟ้�	โดยมคี�่เฉลีย่ก�รใชพ้ลงัง�นเพียงวันละ	2.03	วัตต	์

ต่อต�ร�งเมตร	 โต๊ะทำ�ง�นของพนักง�นได้ออกแบบให้เป็น 
รูปทรงกลมเช่นเดียวกัน	 	 แต่มีพ้ืนท่ีใช้สอยที่เพียงพอ	 จัดว�ง 
แบบเปิดไม่มีผนัง	 ส�ม�รถเพ่ิมและลดจำ�นวนได้โดยง่�ยต�ม
จำ�นวนพนักง�นท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 เพ่ือใช้ประโยชน์สูงสุดจ�ก
พ้ืนท่ีโดยรวม	ประหยัดพลังง�น	 และค่�ใช้จ่�ยท่ีเก่ียวข้องกับ 
ก�รปรับปรุงพื้นที่	
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3. การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “ป่าต้นน้ำา”

	 ทีทีดับบลิว	 เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�รอนุรักษ์	 ”น้ำ�”	 เนื่องจ�กเป็น
ทรัพย�กรธรรมช�ติท่ีมีอยู่อย่�งจำ�กัดและเป็นวัตถุดิบหลักในก�รดำ�เนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ	จึงจัดทำ�โครงก�ร	 “1	ล้�นกล้�	สร้�งป่�ต้นน้ำ�”	 ร่วมกับกรมอุทย�น 
แห่งช�ติสัตว์ป่�และพันธุ์พืช	 โดยมีเป้�หม�ยทำ�ก�รปลูกป่�ปีละ	1,000	ไร่	หรือ	 
2	แสนต้น	เป็นเวล�	5	ปี	(ตั้งแต่ปี	2554-2558)	รวม	1	ล้�นต้น	ในพื้นที่ป่�ต้นน้ำ�
ลำ�ธ�รชั้นที่	 1	 ในเขตอุทย�นแห่งช�ติทองผ�ภูมิ	 หมู่บ้�นอิต่อง	 ท้องท่ีหมู่ที่	 1	 
ตำ�บลปิล๊อก	อำ�เภอทองผ�ภูมิ	 จังหวัดก�ญจนบุรี	 ซึ่งหลังจ�กปลูกแล้วจะบำ�รุง
รักษ�ป่�ท่ีปลูกอีก	 2	 ปีต่อเนื่อง	 ก่อนจะส่งมอบป่�ให้กับกรมอุทย�นแห่งช�ติ 
สัตว์ป่�และพันธุ์พืช	รับไปดูแลต่ออีก	7	ปี	

ปี	2557	นับเป็นปีที่	4	ของโครงก�รฯ	บริษัทฯ	ได้ทำ�ก�รปลูกป่�	2	แสนต้น	และได้
จัดกิจกรรมส่งมอบผืนป่�ท่ีปลูกในปี	 2555	 จำ�นวน	 1,000	 ไร่	 หรือ	 2	 แสนต้น	 
ชุดท่ีสองให้กับกรมอุทย�นแห่งช�ติสัตว์ป่�และพันธ์ุพืช	 รับไปดูแลบำ�รุงรักษ� 
ต่อไป	 ซึ่งโครงก�รนี้	 ได้รับก�รสนุบสนุนเป็นอย่�งดีย่ิง	 จ�กพนักง�น	 ชุมชน	 
หน่วยง�นภ�ครัฐ	และหน่วยง�นส่วนท้องถิ่น	ตลอดจนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ที่ร่วม
เดินท�งเข้�พ้ืนที่แปลงปลูกอันทุรกันด�รเพ่ือเป็นสักขีพย�นก�รส่งมอบผืนป่� 
ว่�ได้เป็นไปต�มเจตน�รมย์ของโครงก�รนี้โดยแท้จริง

วัตถุประสงค์

เพ่ือปลูกและบำ�รุงรักษ�ป่�เสื่อมโทรมท่ีเป็นป่�ต้นน้ำ�ของแม่น้ำ�ส�ยหลักในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ	ให้ฟื้นคืนสภ�พป่�สมบูรณ์	

การดำาเนินงาน

ปลูกป่�และบำ�รุงรักษ�ป่�เสื่อมโทรมร่วมกับกรมอุทย�นแห่งช�ติสัตว์ป่�และพันธ์ุพืช	
เป็นปีที่	 4	ในเขตอุทย�นแห่งช�ติทองผ�ภูมิ	หมู่บ้�นอิต่อง	ท้องที่หมู่ที่	 1	ตำ�บลปิล๊อก	
อำ�เภอทองผ�ภูมิ	 จังหวัดก�ญจนบุรี	 โดยก�รว่�จ้�งแรงง�นที่อ�ศัยอยู่ในพ้ืนที่ทำ�ก�ร
ปลูกป่�และบำ�รุงรักษ�ป่�	ประกอบด้วย	ปลูกป่�	 พ้ืนที่	 1,000	 ไร่	 และบำ�รุงรักษ�ป่�	
พื้นที่	2,000	ไร่	(ป่�ที่ปลูก	ปี	2555-2556)	นอกจ�กนี้ได้จัดพิธีส่งมอบป่�ที่ปลูก	ปี	2555	
พืน้ที่	1,000	ไร่	ใหก้ับกรมอทุย�นแหง่ช�ติสัตวป์่�และพนัธุพ์ชื	เมื่อวนัที่	28	พฤศจิก�ยน	
2557	

ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

ปี	 2557	ส�ม�รถเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกป่�เสื่อมโทรมในพ้ืนท่ีป่�ต้นน้ำ�ลำ�ธ�รชั้นที่	 1	 อุทย�น 
แห่งช�ติทองผ�ภูมิ	 จำ�นวน	1,000	 ไร่	 หรือต้นไม้	 จำ�นวน	200,000	ต้น	นอกจ�กนี้ยัง
ส�ม�รถกระจ�ยร�ยได้ให้กับชุมชน	จำ�นวน	3,860,000	บ�ท

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ

• ทีทีดับบลิวได้รับโล่เกียรติคุณในฐ�นะหน่วยง�นท่ีได้ปฏิบัติช่วยเหลือร�ชก�รแก่ 
กรมอุทย�นแห่งช�ติสัตว์ป่�และพันธ์ุพืช	อันเป็นประโยชน์แก่ร�ชก�รและประเทศ
ช�ติโดยส่วนรวม	ส�ข�ก�รอนุรักษ์	เมื่อวันที่	18	กันย�ยน	2557	

• พนักง�นได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในก�รปลูกป่�ต้นน้ำ�และสร้�งคว�มตระหนัก 
ในก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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4. การส่งเสริมและสนับสนุน “การสร้างจิตสำานึกของเยาวชนด้านการอนุรักษน์้ำา”

วัตถุประสงค์

สง่เสรมิใหเ้ย�วชนไดม้คีว�มคดิรเิริม่สร�้งสรรคใ์นก�รคดิคน้นวัตกรรม
ในก�รอนุรักษ์น้ำ�ที่เป็นประโยชน์ในระดับชุมชน	 ระดับประเทศ	และ
ระดับโลกอย่�งยั่งยืน	

การดำาเนินงาน

นำ�ผลง�นวิจัยซึ่งได้รับร�งวัลชนะเลิศจ�กโรงเรียนสุร�ษฎร์พิทย�	
จังหวัดสุร�ษฏร์ธ�นี	เข้�ร่วมประกวด	SJWP	2014	ณ	กรุงสตอกโฮล์ม	
และได้รับร�งวัล	Diploma	of	Excellence	

ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

ครู	 และนักเรียนได้มีโอก�สแลกเปลี่ยนคว�มรู้และประสบก�รณ์ 
ท�งด�้นก�รเรยีนก�รสอนทีเ่ก่ียวขอ้งกับวิทย�ศ�สตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม	
ทั้งในเวทีก�รประกวดระดับน�น�ช�ติ

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ

• มีส่วนร่วมในก�รสร้�งชื่อเสียงให้กับประเทศช�ติ	

• สร้�งเครือข่�ยและเผยแพร่องค์คว�มรู้ด้�นธุรกิจของบริษัทฯ	 ให้
เป็นที่รู้จักกับหน่วยง�นภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ

	 ทีทีดับบลิว	 เล็งเห็นว่�ร�กฐ�นก�รสร้�งคว�มตระหนัก 
และจติสำ�นึกด�้นก�รอนรุกัษน์้ำ�ซึง่เปน็ทรพัย�กรหรอืสิง่แวดลอ้ม
ท�งธรรมช�ติที่สำ�คัญอย่�งยั่งยืน	ม�จ�กคว�มมุ่งมั่นและคว�ม
คิดริเริ่มของเย�วชนในก�รคิดค้นและสร้�งนวัตกรรมด้�นก�ร
อนุรักษ์น้ำ�	 ทีทีดับบลิวจึงได้ร่วมกับสถ�บันส่งเสริมก�รสอน
วิทย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยี	(สสวท.)	กระทรวงศกึษ�ธิก�ร	จดัให้
มีก�รประกวดผลง�นท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์ที่เป็นนวัตกรรม 
ด้�นก�รอนรุกัษน์้ำ�ของนกัเรยีนทีก่ำ�ลงัศกึษ�ในระดบัมธัยมศกึษ�
ท่ัวประเทศ	ตั้งแต่ปี	 2554	ภ�ยใต้โครงก�ร	 “ยุวชนไทย	 ร่วมใจ 
รักษ์น้ำ�” 

ในปี	 2557	บริษัทฯ	 ได้จัดประกวดผลง�นเป็นปีท่ี	 4	มีโรงเรียน 
ให้คว�มสนใจส่งผลง�นเข้�ประกวดถึง	 122	 ผลง�น	 ซึ่ง 
คณะกรรมก�รได้พิจ�รณ�คดัเลอืกจำ�นวนผูผ้�่นเกณฑ์ให้เข�้รอบ
ตัดสิน	จำ�นวน	20	ผลง�น	โดยจะได้ทร�บผลง�นชนะเลิศในต้น
ปี	2558

จ�กก�รท่ี	 ทีทีดับบลิว	 ได้รับก�รพิจ�รณ�จ�ก	 Stockholm	 
International	Water	 Institute	 (SIWI)	ประเทศสวีเดน	 ให้เป็น 

ผู้จัดประกวดโครงก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรน้ำ�ระดับช�ติ	 (National	
Organizer)	เพ่ือค้นห�ผู้ชนะเลศิทำ�หน้�ท่ีเปน็ผูแ้ทนประเทศไทย
เข�้รว่มประกวดระดบัน�น�ช�ต	ิStockholm	Junior	Water	Prize	
(SJWP)	ณ	 กรุงสตอกโฮล์ม	 ประเทศสวีเดน	 ตั้งแต่ปี	 2556	 
ถึง	 2558	 นั้น	 ในปี	 2557	 บริษัทฯ	 ได้สนับสนุนให้ผู้ชนะเลิศ 
ก�รประกวดยุวชนไทย	 ร่วมใจรักษ์น้ำ�	 ปี	 2556	 จ�กโรงเรียน 
สุร�ษฎร์พิทย�	นำ�ผลง�นชื่อ	“Transforming	Wastewater	from	
Raw	Rubber	Sheet	Production	to	GBC	Plastic”	ไปเข้�ร่วม
ก�รประกวดกับประเทศต�่งๆ	ทัว่โลกอกี	28	ประเทศ	ในเวที	SJWP	
2014	ปร�กฏว่�ผลง�นของไทยได้รับร�งวัล	 “Diploma	 of	 
Excellence”	ซึง่เปน็หน่ึงในสองร�งวัลของก�รประกวดนี	้จ�กก�ร
เข้�ร่วมประกวดเป็นครั้งท่ีสอง	 แสดงให้เห็นถึงศักยภ�พของ
เย�วชนไทยทีน่ำ�เสนอแนวคดินวัตกรรมก�รอนรุกัษท์รพัย�กรน้ำ�
ได้เปน็อย่�งดี	เน่ืองจ�กสิง่ท่ีเปน็ข้อเสนอจ�กผลง�นน้ี	จะชว่ยลด
ปริม�ณน้ำ�เสียจ�กกระบวนก�รผลิตย�งธรรมช�ติได้ถึงวันละ	
3,500	ล้�นลิตร	



29รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557

5. การจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำาแก่มหาวิทยาลัยเมาะลำาไย ประเทศเมียนมาร์

วัตถุประสงค์

สนับสนุนห้องปฏิบัติก�รตรวจสอบคุณภ�พน้ำ�แก่มห�วิทย�ลัย 
เม�ะลำ�ไย	ประเทศเมียนม�ร์	 เพ่ือใช้ในก�รตรวจสอบคุณภ�พน้ำ�ให้
กับโรงผลิตน้ำ�ประป�ที่เมืองเม�ะลำ�ไย	และโรงผลิตน้ำ�ประป�อื่นๆ	 
ทั่วประเทศ	

การดำาเนินงาน

สร�้งห้องปฏิบตักิ�รทีม่ขีดีคว�มส�ม�รถในก�รตรวจสอบคณุภ�พน้ำ�
เทียบเท่�ห้องปฏิบัติก�รของโรงผลิตน้ำ�ประป�ของบริษัทฯ	 โดยก�ร
ปรบัปรงุหอ้งท่ีไมใ่ชป้ระโยชนข์องมห�วิทย�ลยัเม�ะลำ�ไยและบรจิ�ค
อุปกรณ์สำ�หรับห้องปฏิบัติก�รท�งวิทย�ศ�สตร์แก่มห�วิทย�ลัย 
เม�ะลำ�ไย	ประเทศเมียนม�ร์	 รวมถึงก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ในก�ร
ปฏิบัติก�รและม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยให้แก่เจ้�หน้�ท่ีของ
มห�วิทย�ลัย	โดยใช้งบประม�ณทั้งสิ้น	จำ�นวน	3,596,640	บ�ท

ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

มห�วิทย�ลัยเม�ะลำ�ไยได้รับก�รสนับสนุนห้องปฏิบัติก�รท�ง 
วิทย�ศ�สตร์และอุปกรณ์	พร้อมทั้งได้รับองค์คว�มรู้ในก�รปฏิบัติก�ร 
และม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัย	 เพ่ือใช้ในก�รตรวจสอบคุณภ�พน้ำ� 
ที่ได้ม�ตรฐ�น

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ

สร้�งก�รรับรู้ก�รทำ�ธุรกิจของบริษัทฯ	 และคว�มสัมพันธ์อันดี 
ระหว่�งบริษัทฯ	ชุมชน	และพันธมิตรท�งธุรกิจในประเทศเมียนม�ร์
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ความยั่งยืนด้านบุคลากร
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	 ทีทีดับบลิว	 ถือว่�พนักง�นเป็นทรัพย�กรท่ีมีค่�สูงสุดขององค์กรในก�ร 
ขับเคลือ่นองค์กรต�มทิศท�งกลยุทธ์เพ่ือบรรลวิุสยัทศัน์ของบรษิทัฯ	และสร�้ง
ก�รเติบโตอย่�งย่ังยืน	 โดยเป้�หม�ยของส�ยง�นบุคคลคือ	 “เพ่ิมพูน 
คว�มแข็งแกร่งในก�รบริห�ร‘ทรัพย�กรมนุษย์’	 เพ่ือให้ทีทีดับบลิวประสบ
คว�มสำ�เร็จและสร้�งคว�มยั่งยืนแก่องค์กร”	ตลอดจนมุ่งสู่ก�รเป็นองค์กร
แห่งคว�มเป็นเลิศ	(HPO	:	High	Performance	Organization)	ต�มเส้นท�ง 
ก�รพัฒน�ง�นด้�นทรัพย�กรบุคคล	 โดยได้พัฒน�โครงก�รต่�งๆ	 เพ่ือ
สนับสนุนก�รเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร	 โดยมีก�รปรับปรุงระบบก�ร
บรหิ�รทรพัย�กรบคุคลให้มปีระสทิธิภ�พม�กย่ิงขึน้	ผ�่นก�รสนับสนนุคว�ม
ส�ม�รถของบคุล�กรในท�งทีเ่หม�ะสม	ตลอดจนทบทวนและปรบัปรงุหน�้ท่ี
คว�มรับผิดชอบให้สอดคล้องกับสภ�พธุรกิจ	 อีกท้ังยังมุ่งมั่นจะพัฒน�
ศักยภ�พของทรัพย�กรมนุษย์ขององค์กรเพ่ือคว�มย่ังยืน	 ใน	 3	 ด้�น 
ดังต่อไปนี้



บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน) 32

• ก�รจดัก�รองคค์ว�มรู	้โดยมกี�รจดัตัง้คณะกรรมก�รจัดก�ร
คว�มรู้องค์กร	 เพ่ือส่งเสริมก�รจัดก�รองค์คว�มรู้และ
สนับสนุนให้พนักง�นส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งคว�มรู้เพ่ือ 
ก�รพัฒน�ตนเอง	สอดคลอ้งกบัวิสยัทัศนแ์ละเป�้หม�ยของ
องค์กรในระยะย�ว	อันนำ�ไปสู่ก�รเป็นองค์กรแห่งก�รเรียนรู้
ในอน�คต

• ก�รพัฒน�สมรรถนะของบุคล�กรในระดับผู้บริห�ร 
และพนักง�น	 โดยดำ�เนินก�รผ่�นโครงก�รพัฒน�ภ�วะ 
ผู้นำ�สำ�หรับผู้บริห�รระดับสูง	 และโครงก�รพัฒน�ภ�วะ 
ผู้นำ�	 สำ�หรับผู้บริห�รระดับกล�งและระดับต้น	 (โครงก�ร	 
Management	Mentoring	Program)	เพ่ือเตรยีมคว�มพรอ้ม
ของพนักง�นให้มีทักษะคว�มเป็นผู้นำ�	 ส�ม�รถตอบสนอง
กลยุทธ์ขององค์กรได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 นอกจ�กนี้ยังมี
แผนพัฒน�สมรรถนะของบุคล�กร	 (Competency	
Development)	เพ่ือส่งเสรมิองค์คว�มรูแ้ละทักษะต่�งๆ	ของ
พนักง�นให้มีขีดคว�มส�ม�รถที่สูงขึ้น
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• 	 ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตพนักง�น	 ด้วยก�รกิจกรรม 
วันครอบครัว	 พร้อมมอบทุนก�รศึกษ�ให้แก่บุตร
พนักง�นทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบ�ลถึงปริญญ�ตรี		
กิจกรรมเป่�เทียนเค้กวันเกิดทุกเดือน	 เพ่ือส่งเสริมให้
พนักง�นได้ให้คว�มสำ�คัญต่อกันในวันสำ�คัญของชีวิต
และสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งผู้บริห�ร	พนักง�น	
เพ่ือนรว่มง�น	โครงก�รตรวจสขุภ�พและประกันสขุภ�พ
พนักง�น	 เพ่ือให้พนักง�นมีสุขภ�พดี	 เป็นผลดีต่อ
พนักง�นและประสิทธิภ�พประสิทธิผลของง�น

• 	นอกจ�กน้ี	ททีดีบับลวิ	ไดใ้ห้คว�มสำ�คญัในเรือ่งก�รดแูล
คว�มปลอดภัย	 อ�ชีวอน�มัย	 และสิ่งแวดล้อมเป็น 
อย่�งย่ิง	 เพ่ือให้มั่นใจว่�ก�รปฏิบัติง�นในทุกกิจกรรม
ภ�ยใต้ระบบบริห�รจัดก�รที่ได้ม�ตรฐ�นส�กล	 มี 
คว�มปลอดภัยถูกต้อง	 ต�มหลักอ�ชีวอน�มัย	 และ 
คว�มปลอดภัย	ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อม	
ต่อสังคม	 ชุมชน	 รวมท้ังส่งเสริมก�รใช้พลังง�นอย่�ง 
รู้คุณค่�	อีกท้ังยังตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของพนักง�น	
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน	จึงกำ�หนดนโยบ�ยตระหนักรู้
และมีพฤติกรรมในด้�นคว�มปลอดภัย	 และก�รสร้�ง
พฤติกรรมที่ถูกต้องของผู้เก่ียวข้องเป็นคุณสมบัติของ
พนักง�น	(Core	Competency)	
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ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
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ในปี	 2557	 ทีทีดับบลิว	ประสบคว�มสำ�เร็จในผลก�รดำ�เนินง�นเป็นอย่�งดี	 
มรี�ยไดจ้�กผลก�รดำ�เนินง�นจำ�นวน	5,622	ล�้นบ�ท	ประกอบดว้ยร�ยไดจ้�ก
ก�รข�ยน้ำ�ประป�	5,272	ล้�นบ�ท	ร�ยได้จ�กก�รบริก�ร	110	ล้�นบ�ท	ร�ยได้
จ�กดอกเบี้ยรับ	 93	 ล้�นบ�ทและร�ยได้อื่นๆ	 147	 ล้�นบ�ท	 เมื่อเทียบกับ 
ปี	2556	บริษัทฯ	มีร�ยได้จ�กผลก�รดำ�เนินง�นท่ีจำ�นวน	5,790	ล้�นบ�ท	ลดลง	
168	ล้�นบ�ท	หรือลดลงร้อยละ	2.9	ถึงแม้มีร�ยได้รวมน้อยกว่�ปี	2556	อยู่ที่
ร้อยละ	3	แต่มีกำ�ไรสุทธิเพิ่มม�กขึ้นกว่�ปี	2556	ที่ร้อยละ	15.5	บริษัทฯ	จึงได้
ดำ�เนินก�รก่อสร้�งถังเก็บน้ำ�ใสเพิ่มเติมท่ีโรงผลิตน้ำ�ประป�ปทุมธ�นี	 เพ่ือเพ่ิม
คว�มส�ม�รถในก�รจ่�ยน้ำ�ประป�ให้เพียงพอกับคว�มต้องก�รใช้น้ำ�ของ
ประช�ชนต�มอัตร�ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ	 นอกจ�กนี้ได้ทำ�สัญญ�ก่อสร้�ง
โรงผลิตน้ำ�ประป�แห่งที่สองที่อำ�เภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรส�ครโดยในอีก
สองปีจ�กนี้จะมีกำ�ลังก�รผลิต	 1	 แสนลูกบ�ศก์เมตรต่อวัน	 และขย�ยกำ�ลัง 
ก�รผลติทีโ่รงผลติน้ำ�ประป�ปทุมธ�นซีึง่จะทำ�ให้มกีำ�ลงัก�รผลติเพ่ิมขึน้อกีดว้ย	
นอกจ�กนี้	 ทีทีดับบลิว	มีแผนที่จะขย�ยโครงก�รก�รลงทุนสู่ภูมิภ�คอ�เซียน	 
โดยมีเป้�หม�ยก�รลงทุนโรงผลิตน้ำ�ประป�ในประเทศเมียนม�ร์	และประเทศ
เพื่อนบ้�นอื่นๆ	ต่อไป

	 ในสว่นของค�่ใชจ้�่ยในป	ี2557	นัน้	บรษิทัฯ	มคี�่ใชจ้�่ยด�้นก�รดำ�เนินก�ร
ลดลง	105	ล�้นบ�ท	สว่นใหญเ่ปน็ค�่ใชจ้�่ยด�้นก�รข�ยและบรหิ�ร	สำ�หรบัค�่
ใช้จ่�ยด้�นอื่นๆ	ได้แก่	ค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รดูแลสังคม	โรงเรียนและชุมชน	รวมถึง
ก�รบรจิ�คทัง้ในรปูของสิง่ของและเงนิ	ก�รชำ�ระภ�ษใีหแ้ก่รฐับ�ล	ก�รจ�่ยชำ�ระ
คนืเงนิกูร้ะยะย�ว	ซึง่สอดคลอ้งกับคว�มส�ม�รถจ�่ยเงนิปนัผลท่ีบรษิทัฯ	ทำ�ได้
ดีกว่�นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลต�มที่ประก�ศไว้	 โดยปี	2557	จ่�ยเงินปันผล
เป็นจำ�นวน	2,593.50	ล้�นบ�ทเพิ่มขึ้นจำ�นวน	199.50	ล้�นบ�ทเมื่อเทียบกับปี	
2556
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  2557   2556  2555

สินทรัพย์รวม	 24,627	 24,525	 24,672

หนี้สินรวม	 13,238	 13,514	 14,011

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 11,389	 11,011	 10,661

  2557   2556  2555

สินทรัพย์รวม	 23,470	 23,650	 23,994

หนี้สินรวม	 13,021	 13,349	 13,858

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 10,449	 10,331	 10,136

(หน่วย	:	ล้ำนบำท)

(หน่วย	:	ล้ำนบำท)
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ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ

   2557   2556  2555

ก�ำไรสุทธิของบริษัท	 	 2,974	 2,574	 2,338

มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี	(บำท/หุ้น)	 2.85	 2.76	 2.67

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น	(บำท/หุ้น)	 0.75	 0.65	 0.59

   2557   2556  2555

ก�ำไรสุทธิของบริษัท	 	 2,742	 2,359	 2,041

มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี	(บำท/หุ้น)	 2.62	 2.59	 2.54

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น	(บำท/หุ้น)	 0.69	 0.59	 0.51

(หน่วย	:	ล้ำนบำท)

(หน่วย	:	ล้ำนบำท)
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การดำาเนินงานด้านคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย  
และความปลอดภัย
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	 ทีทีดับบลิว	มุ่งมั่นในก�รยกระดับม�ตรฐ�นคว�มรู้คว�มส�ม�รถ	คว�มเป็นเลิศ
ในก�รบริห�รจัดก�รที่ครอบคลุมถึงก�รปฏิบัติหน้�ที่ของพนักง�น	ทีทีดับบลิวยังให้
คว�มสำ�คัญต่อก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรท่ีครอบคลุมกิจกรรมผลิตภัณฑ์และบริก�ร
ทั้งหมดอันเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจท่ีมีคว�มสำ�คัญ	ก�รลดคว�มสูญเสีย	ก�รปฏิบัติ
ต�มกฎหม�ยและกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยง�นกำ�กับดูแลและหน่วยง�นของรัฐ	
โดยนำ�ขอ้บงัคบัเหล�่น้ีม�เปน็โอก�สในก�รปรบัปรงุก�รดำ�เนนิก�รใหเ้หนือกว่�สิง่ที่
จำ�เป็นต้องปฏิบัติต�มกฎระเบียบ	ทีทีดับบลิวจึงได้กำ�หนดนโยบ�ยคว�มปลอดภัย													
อ�ชีวอน�มัยและส่ิงแวดล้อมข้ึน	 โดยถือเป็นหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบโดยตรงของ 
ผู้บริห�ร	พนักง�นทุกคนทั้งหมด	ในอันที่จะปฏิบัติต�มกฎหม�ยด้�นคว�มปลอดภัย	
อ�ชีวอน�มัย	และสิ่งแวดล้อม	รวมถึงข้อกำ�หนดของบริษัทฯ	โดยถือเป็นบรรทัดฐ�น
ข้ันต้นท่ีไม่ส่งผลกระทบท้ังต่อตนเอง	 ผู้ท่ีเก่ียวข้อง	ชุมชน	และส่ิงแวดล้อม	 ป้องกัน
คว�มสูญเสีย	 และก�รเจ็บป่วยในทุกกรณี	 และลดผลกระทบที่อ�จก่อให้เกิดภ�วะ
มลพิษเป็นไปต�มเป้�หม�ย	และดำ�เนินก�รทบทวนปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภ�พก�ร
ใช้ทรัพย�กรขององค์กรอย่�งต่อเน่ือง	 และเหม�ะสมกับขน�ดก�รใช้ทรัพย�กรของ
ธุรกิจ	สนับสนุนก�รจัดซ้ือ	จัดห�ผลิตภัณฑ์	สินค้�	อุปกรณ์และบริก�รต�มคว�มเหม�ะสม	
โดยพิจ�รณ�ถึงคว�มปลอดภัย	ก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังง�น	และ
มีคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	ชุมชน	 รวมถึงก�รพัฒน�ระบบให้มีคว�มทันสมัย	
และต่อเน่ือง โดยเนน้ก�รมสีว่นรว่มของบคุล�กร	เพ่ือใหเ้กิดก�รพัฒน�อย่�งตอ่เนือ่ง	
ดังนี้

1.	 	 ผลิตน้ำ�ประป�ที่มีคุณภ�พตรงต�มคว�มต้องก�รของลูกค้�

2.	 	 สร้�งคว�มพึงพอใจสูงสุดของลูกค้�โดยตรง	และลูกค้�โดยอ้อม

3.	 	ปรับปรุงและพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถ	 ทักษะ	 และคว�มชำ�น�ญให้กับ
พนักง�นทุกคนอย่�งต่อเนื่อง	 เพื่อให้เกิดจิตสำ�นึกในด้�นคุณภ�พ	สิ่งแวดล้อม	
อ�ชีวอน�มัย	และคว�มปลอดภัย

4.	 	ปฏบิติัต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดต่�งๆ	ท่ีเก่ียวข้องลักษณะปญัห�สิง่แวดลอ้ม	
และคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นของบริษัทฯ

5.	 	ปอ้งกันมลพิษทีจ่ะกระทบสิง่แวดลอ้มจ�กกิจกรรมบรษิทัฯ	และผูม้สีว่นเก่ียวข้อง	
รวมทั้งก�รใช้พลัง�นและทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่�สูงสุด

6.	 	ป้องกัน	และลดอุบัติเหตุ	 อันตร�ย	และคว�มเจ็บปวดจ�กก�รปฏิบัติง�นของ
พนักง�น	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ�กก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ

7.	 	 เตรียมคว�มพร้อมต่อเหตุก�รณ์ฉุกเฉินที่อ�จจะเกิดข้ึน	 และดำ�เนินก�รเพ่ือให้
มั่นใจว่�เหตุก�รณ์เหล่�นั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคล	และทรัพย์สิน 
ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกบริษัทฯ	
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GRI Content Index

Indicator Description
ร�ยง�น
ประจำ�ปี

ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

1.	Strategy	and	Analysis

1.1 Statement	from	the	most	senior	decision 	 ส�รจ�กกรรมก�รผู้จัดก�ร	(หน้�	6)

1.2 Description	of	key	impacts,	risks	and	 
opportunities	including;	description	of	the	
significant	impacts	the	organization,	the	effect	
on	stakeholders’	rights	as	defined	by	national	
laws	and	the	expectations	in	internationally	
agreed	standards,	explanation	of	the	approach	
to	prioritizing	the	challenges	and	opportunities.

• ก�รดำ�เนินง�นและคว�มย่ังยืน:	ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร	(หน้�	12)
• ก�รดำ�เนินง�นและคว�มย่ังยืน:	ก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย			(หน้�	16)

• 	พนักง�นคว�มยั่งยืนขององค์กร:	ก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์	
(หน้�	30)

• พนักง�นคว�มย่ังยืนขององค์กร:	 อ�ชีวอน�มัยและคว�ม
ปลอดภัย	(หน้�	38)

• คว�มยั่งยืนท�งด้�นสิ่งแวดล้อม	(หน้�	24)
• คว�มยั่งยืนท�งด้�นเศรษฐกิจ	(หน้�	34)

2.	Organizational	Profile

2.1 Name	of	the	organization. • เกี่ยวกับร�ยง�นฉบับนี้:	(หน้�	8)

2.2 Primary	brands,	products	and/or	services. n/a

2.3 Operational	structure	of	the	organization,	
including	main	divisions,	operating	companies,	
subsidiaries,

ร�ยง�น 
ประจำ�ปี	2557	
(หน้�	63)

• ก�รดำ�เนินง�นและคว�มย่ังยืน:	 ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 
-	ก�รบริห�รจัดก�รก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	(หน้�	14)

2.4 Location	of	organization’s	headquarters. n/a

2.5 Number	of	countries	where	the	organization	
operates	and	names	of	countries	with	either	
major	operations	or	that	are	specifically	relevant	
to	the	sustainability	issues	covered	in	the	report.

• ก�รดำ�เนินง�นและคว�มยั่งยืน	(หน้�	14)
• หลักก�รจัดทำ�ร�ยง�น 
-	ขอบข่�ยก�รร�ยง�น	(หน้�	9)

2.6 Nature	of	ownership	and	legal	form. n/a

2.7 Markets	served	(including	geographic	
breakdown,	sectors	served	and	types	of	
customers/beneficiaries).

n/a

2.8 Scale	of	the	reporting	organization. • เกี่ยวกับร�ยง�นฉบับนี้	(หน้�	8)

2.9 Significant	changes	during	the	reporting	period	
regarding	size,	structure,	or	ownership.

n/a

2.10 Awards	received	in	the	reporting	period. • ก�รดำ�เนินง�นและคว�มยั่งยืน: 
-	ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	(หน้�	12)

• พนักง�นคว�มยั่งยืนขององค์กร: 
-	อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย	(หน้�	38)

• คว�มยั่งยืนท�งด้�นสิ่งแวดล้อม	(หน้�	24)
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Indicator Description
ร�ยง�น
ประจำ�ปี

ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

3.	Report	Parameters

3.1 Reporting	period	(e.g.	fiscal/calendar	year)	for	
information	provided.	

• เกี่ยวกับร�ยง�นฉบับนี้	(หน้�	8)

3.2 Date	of	most	recent	previous	report	(if	any).	 n/a

3.3 Reporting	cycle	(annual,	biennial,	etc.) • หลักก�รจัดทำ�ร�ยง�น:

	 -		คว�มครบถ้วนของเนื้อห�	(หน้�	9)

3.4 Contact	point	for	questions	regarding	the	report	
or	its	contents.

• สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติม	(หน้�	50)

3.5 Process	for	defining	report	content. • หลักก�รจัดทำ�ร�ยง�น	(หน้�	9)

3.6 Boundary	of	the	report	(e.g.	countries,	divisions,	
subsidiaries,	leased	facilities,	joint	ventures,	
suppliers).	See	GRI	Boundary	Protocol	for	
further	guidance.

• หลักก�รจัดทำ�ร�ยง�น:

	 -		ขอบข่�ยก�รร�ยง�น	(หน้�	9)

3.7 State	any	specific	limitations	on	the	scope	or	
boundary	of	the	report.	See	completeness	
principle	for	explanation	of	scope.

• หลักก�รจัดทำ�ร�ยง�น:

	 -		ขอบข่�ยก�รร�ยง�น	(หน้�	9)

3.8 Basis	for	reporting	on	joint	ventures,	 
subsidiaries,	leased	facilities,	outsourced 
operations	and		other	entities		that		can	
significantly		affect	comparability		from	period		
to	period	and/or		between		organizations.

n/a

3.9 Data	measurement	techniques	and	the	bases	of	
calculations,	including	assumptions	and	
techniques	underlying	estimations	applied	to	
the	compilation	of	the	Indicators	and	other	
information	in	the	report.	Explain	any	decisions	
not	to	apply,	or	to	substantially	diverge	from,	the	
GRI	Indicator	Protocols.

• เกี่ยวกับร�ยง�นฉบับนี้:

	 -		หลักก�รว่�ด้วยก�รจัดทำ�เนื้อห�ของร�ยง�น	(หน้�	8)

	 -		หลักก�รว่�ด้วยเรื่องคุณภ�พของร�ยง�น	(หน้�	8)

3.10 Explanation	of	the	effect	of	any	re-statements	of	
information	provided	in	earlier	reports	and	 
the	reasons	for	such	re-statement	

(e.g.	mergers/acquisitions,	change	of	base	
years/periods,	nature	of	business,	measurement	
methods).

n/a

3.11 Significant	changes	from	previous	reporting	

periods	in	the	scope,	boundary,	or	 
measurement	methods	applied	in	the	report.

n/a
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Indicator Description
ร�ยง�น
ประจำ�ปี

ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

3.12 Table	identifying	the	location	of	the	Standard	
Disclosures	in	the	report.

• GRI	content	index	(หน้�	40)

3.13 Policy	and	current	practice	with	regard	to	
seeking	external	assurance	for	the	report.

n/a

4.	Governance,	Commitments	and	Engagement

4.1 Governance	structure	of	the	organization,	
including	committees	under	the	highest	
governance	body	responsible	for	specific	tasks,	
such	as	setting	strategy	or	organizational	
oversight.

ร�ยง�น 
ประจำ�ปี	2557	
(หน้�	63)

• ก�รดำ�เนินง�นและคว�มยั่งยืน:	

	 -		ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	(หน้�	12)

4.2 Indicate	whether	the	Chair	of	the	highest	
governance	body	is	also	an	executive	officer.

ร�ยง�น 
ประจำ�ปี	2557		
(หน้�	63)

• ก�รดำ�เนินง�นและคว�มยั่งยืน:	

	 -		ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	(หน้�	12)

4.3 For	organizations	that	have	a	unitary	board	
structure,	state	the	number	and	gender	of	
members	of	the	highest	governance	body	that	
are	independent	and/or	non-executive	
members.

• ก�รดำ�เนินง�นและคว�มยั่งยืน:	

	 -		ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	(หน้�	12)

4.4 Mechanisms	for	shareholders	and	employees	to	
provide	recommendations	or	direction	to	the	
highest	governance	body.

• ก�รดำ�เนินง�นและคว�มยั่งยืน:	

	 -		ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	(หน้�	12)

4.5 Linkage	between	compensation	for	members	of	
the	highest	governance	body,	senior	managers	
and	executives	(including	departure	
arrangements)	and	the	organization’s	
performance	(including	social	and	
environmental	performance).

n/a

4.6 Processes	in	place	for	the	highest	governance	
body	to	ensure	conflicts	of	interest	are	avoided.

• ก�รดำ�เนินง�นและคว�มยั่งยืน:	

	 -		ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	(หน้�	12)

4.7 Process	for	determining	the	composition,	
qualifications	and	expertise	of	the	members	of	
the	highest	governance	body	and	its	
committees,	including	any	consideration	of	
gender	and	other	indicators	of	diversity.

ร�ยง�น 
ประจำ�ปี	2557		
(หน้�	63)

• ก�รดำ�เนินง�นและคว�มยั่งยืน:	

	 -		ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	(หน้�	12)

4.8 Internally	developed	statements	of	mission	or	
values,	codes	of	conduct	and	principles	
relevant	to	economic,	environmental	and	social	
performance	and	the	status	of	their	 
implementation.

ร�ยง�น 
ประจำ�ปี	2557		
(หน้�	11)

• วิสัยทัศน์และพันธกิจ	(หน้�	7)
• ก�รดำ�เนินง�นและคว�มยั่งยืน: 
-		ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	(หน้�	12)

• พนักง�นคว�มยั่งยืนขององค์กร:	 
-		ก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์	(หน้�	30)

• พนักง�นคว�มยั่งยืนขององค์กร: 
-		อ�ชีวอน�มัยคว�มปลอดภัย	(หน้�	38)

• คว�มยั่งยืนท�งด้�นสังคม	(หน้�	18)
• คว�มยั่งยืนท�งด้�นสิ่งแวดล้อม	(หน้�	24)
• คว�มยั่งยืนท�งด้�นเศรษฐกิจ	(หน้�	34)



43รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2557

Indicator Description
ร�ยง�น
ประจำ�ปี

ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

4.9 Procedures	of	the	highest	governance	body	for	
overseeing	the	organization’s	identification	and	
management	of	economic,	environmental	and	
social	performance,	including	relevant	risks	and	
opportunities	and	adherence	or	compliance 
with	internationally	agreed	standards,	codes	of	
conduct	and	principles.

ร�ยง�น 
ประจำ�ปี	2557		
(หน้�	63) • ก�รดำ�เนินง�นและคว�มยั่งยืน:	

	 -		ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	(หน้�	12)

4.10 Processes	for	evaluating	the	highest	
governance	body’s	own	performance,	
particularly	with	respect	to	economic,	
environmental	and	social	performance.

ร�ยง�น 
ประจำ�ปี	2557		
(หน้�	63)

• ก�รดำ�เนินง�นและคว�มยั่งยืน:	

	 -		ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	(หน้�	12)

	 -		ก�รพัฒน�สู่คว�มยั่งยืน	(หน้�	14)

4.11 Explanation	of	whether	and	how	the	
precautionary	approach	or	principle	is	
addressed	by	the	organization.

• ธุรกิจและคว�มยั่งยืน:	

	 -		ก�รกำ�กับดูแลเพื่อคว�มยั่งยืน	(หน้�	12)
• ธุรกิจและคว�มยั่งยืน:	

	 -		กลยุทธ์เพื่อคว�มยั่งยืน	(หน้�	14)
• พนักง�นคว�มยั่งยืนขององค์กร:	

	 -		อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย(หน้�	38)
• คว�มยั่งยืนท�งด้�นสิ่งแวดล้อม(หน้�	24)
• คว�มยั่งยืนท�งด้�นเศรษฐกิจ	(หน้�	34)

4.12 Externally	developed	economic,	environmental	
and	social	charters,	principles,	or	other	
initiatives	to	which	the	organization	subscribes	
or	endorses.

• เกี่ยวกับร�ยง�นฉบับนี้	(หน้�	8)

4.13 Memberships	in	associations	(such	as	industry	
associations)	and/or	national/international	
advocacy	organizations	in	which	the	
organization:	*	Has	positions	in	governance	
bodies;	*	Participates	in	projects	or	committees;	
*	Provides	substantive	funding	beyond	routine	
membership	dues;	or	*	Views	membership	as	
strategic.

• ก�รดำ�เนินง�นและคว�มยั่งยืน:	

	 -		ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	(หน้�	12)	

4.14 List	of	stakeholder	groups	engaged	by	the	
organization.

• ก�รดำ�เนินง�นและคว�มยั่งยืน:	

	 -		ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	(หน้�	12)

	 -		ก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(หน้�	16)

4.15 Basis	for	identification	and	selection	of	
stakeholders	with	whom	to	engage.

• ก�รดำ�เนินง�นและคว�มยั่งยืน:	

	 -		ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	(หน้�	12)

	 -		ก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(หน้�	16)

4.16 Approaches	to	stakeholder	engagement,	
including	frequency	of	engagement	by	type	and	
by	stakeholder	group.

• ก�รดำ�เนินง�นและคว�มยั่งยืน:	

	 -		ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	(หน้�	12)

	 -		ก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(หน้�	16)
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Indicator Description
ร�ยง�น
ประจำ�ปี

ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

4.17 Key	topics	and	concerns	that	have	been	raised	
through	stakeholder	engagement	and	how	the	
organization	has	responded	to	those	key	topics	
and	concerns,	including	through	its	reporting.

• ก�รดำ�เนินง�นและคว�มยั่งยืน:	

	 -		ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	(หน้�	12)

	 -		ก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(หน้�	16)

Economic	indicators

DMA	EC				Disclosure	on	Management	Approach	EC

EC1 Direct	economic	value	generated	and	
distributed,	including	revenues,	operating	costs,	
employee	compensation,	donations	and	other	
community	investments,	retained	earnings	and	
payments	to	capital	providers	and	governments.

• คว�มยั่งยืนท�งด้�นเศรษฐกิจ

	 -		ผลก�รดำ�เนินง�นท�งด้�นเศรษฐกิจ	(หน้�	34)

EC2 Financial	implications	and	other	risks	and	
opportunities	for	the	organization’s	activities	due	
to	climate	change.

n/a

EC3 Coverage	of	the	organization’s	defined	benefit	
plan	obligations.

n/a

EC4 Significant	financial	assistance	received	from	
government.

n/a

EC5 Range	of	ratios	of	standard	entry	level	wage	by	
gender	compared	to	local	minimum	wage	at	
significant	locations	of	operation.

n/a

EC6 Policy,	practices	and	proportion	of	spending	on	
locally-based	suppliers	at	significant	locations	
of	operation.

n/a

EC7 Procedures	for	local	hiring	and	proportion	of	
senior	management	and	workforce	hired	from	
the	local	community	at	significant	locations	of	
operation.

• พนักง�นคว�มยั่งยืนขององค์กร:	

	 -			แนวท�งก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์	(หน้�	30)

EC8 Development	and	impact	of	infrastructure	
investments	and	services	provided	primarily	for	
public	benefit	through	commercial,	in-kind,	or	

pro	bono	engagement.

EC9 Understanding	and	describing	significant	
indirect	economic	impacts,	including	the	extent	
of	impacts.

Environmental	indicators

DMA	EN				Disclosure	on	Management	Approach	EN

Materials

EN1 Materials	used	by	weight	or	volume. • คว�มยั่งยืนท�งด้�นสิ่งแวดล้อม	(หน้�	24)

EN2 Percentage	of	materials	used	that	are	recycled	
input	materials.

n/a
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Indicator Description
ร�ยง�น
ประจำ�ปี

ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

Energy

EN3 Direct	energy	consumption	by	primary	energy	
source.

• คว�มยั่งยืนท�งด้�นสิ่งแวดล้อม	(หน้�	24)

EN4 Indirect	energy	consumption	by	primary	source. • คว�มยั่งยืนท�งด้�นสิ่งแวดล้อม	(หน้�	24)

EN5 Energy	saved	due	to	conservation	and	
efficiency	improvements.

n/a

EN6 Initiatives	to	provide	energy-efficient	or	
renewable	energy	based	products	and	services	
and	reductions	in	energy	requirements	as	a	
result	of	these	initiatives.

• คว�มยั่งยืนท�งด้�นสิ่งแวดล้อม	(หน้�	24)

      

EN7 Initiatives	to	reduce	indirect	energy	
consumption	and	reductions	achieved.

• คว�มยั่งยืนท�งด้�นสิ่งแวดล้อม	(หน้�	24)

      

Water

EN8 Total	water	withdrawal	by	source. • คว�มยั่งยืนท�งด้�นสิ่งแวดล้อม:

	 -		ก�รใช้ทรัพย�กรน้ำ�และก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�	(หน้�		24)

EN9 Water	sources	significantly	affected	by	
withdrawal	of	water.

• คว�มยั่งยืนท�งด้�นสิ่งแวดล้อม:

	 -		ก�รใช้ทรัพย�กรน้ำ�และก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�	(หน้�		24)

EN10 Percentage	and	total	volume	of	water	recycled	
and	reused.

n/a

Biodiversity

EN11 Location	and	size	of	land	owned,	leased,	
managed	in,	or	adjacent	to,	protected	areas	
and	areas	of	high	biodiversity	value	outside

protected	areas.	

• คว�มยั่งยืนท�งด้�นสิ่งแวดล้อม:

	 -		คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	(หน้�		24)

EN12 Description	of	significant	impacts	of	activities,	
products	and	services	on	biodiversity	in	
protected	areas	and	areas	of	high	biodiversity	
value	outside	protected	areas.

• คว�มยั่งยืนท�งด้�นสิ่งแวดล้อม:

					-		คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	(หน้�		24)

MM1 Amount	of	land	(owned	or	leased	and	managed	
for	production	activities	or	extractive	use)	
disturbed	or	rehabilitated.

• คว�มยั่งยืนท�งด้�นสิ่งแวดล้อม:

		 -		ก�รจัดก�รทรัพย�กร	(หน้�		24)

EN13 Habitats	protected	or	restored. • คว�มยั่งยืนท�งด้�นสิ่งแวดล้อม	(หน้�		24)

EN14 Strategies,	current	actions	and	future	plans	for	
managing	impacts	on	biodiversity.

• คว�มยั่งยืนท�งด้�นสิ่งแวดล้อม	(หน้�		24)

    

MM2 The	number	and	percentage	of	total	sites	
identified	as	requiring	biodiversity	management	
plans	according	to	stated	criteria	and	the	
number	(percentage)	of	those	sites	with	plans	in	
place.

• คว�มยั่งยืนท�งด้�นสิ่งแวดล้อม	(หน้�		24)
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Indicator Description
ร�ยง�น
ประจำ�ปี

ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

EN15 Number	of	IUCN	Red	List	species	and	national	
conservation	list	species	with	habitats	in	areas	
affected	by	operations,	by	level	of	extinction	
risk.

n/a

Emissions,	effluents	and	waste

EN16 Total	direct	and	indirect	greenhouse	gas	
emissions	by	weight.

• คว�มยั่งยืนท�งด้�นสิ่งแวดล้อม	(หน้�		24)

      

EN17 Other	relevant	indirect	greenhouse	gas	
emissions	by	weight.

n/a

EN18 Initiatives	to	reduce	greenhouse	gas	emissions	
and	reductions	achieved.

• คว�มยั่งยืนท�งด้�นสิ่งแวดล้อม	(หน้�		24)

      

EN19 Emissions	of	ozone-depleting	substances	by	
weight.

n/a

EN20 NOx,	SOx	and	other	significant	air	emissions	by	
type	and	weight.

n/a

EN21 Total	water	discharge	by	quality	

and	destination.
n/a

EN22 Total	weight	of	waste	by	type	

and	disposal	method.
n/a

Total	amounts	of	overburden,	rock,	tailings	and	
sludges	and	their	associated	risks.

• คว�มยั่งยืนท�งด้�นสิ่งแวดล้อม:

	 -			ก�รใช้ทรัพย�กรน้ำ�และก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�	(หน้�		24)

	 -		ของเสีย	(หน้�	24)

EN23 Total	number	and	volume	of	significant	spills. • คว�มยั่งยืนท�งด้�นสิ่งแวดล้อม:

		 -		ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย	(หน้�		24)

EN24 Weight	of	transported,	imported,	exported,	or	
treated	waste	deemed	hazardous	under	the	
terms	of	the	Basel	Convention	Annex	I,	II,	III	and	
VIII	and	percentage	of	transported	waste	
shipped	internationally.

n/a

EN25 Identity,	size,	protected	status	and	biodiversity	
value	of	water	bodies	and	related	habitats	
significantly	affected	by	the	reporting	
organization’s	discharges	of	water	and	runoff.

n/a

Products	and	services

EN26 Initiatives	to	mitigate	environmental	impacts	of	
products	and	services	and	extent	of	impact	
mitigation.

• คว�มยั่งยืนท�งด้�นสิ่งแวดล้อม:

	 -		ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย	(หน้�		24)

EN27 Percentage	of	products	sold	and	their	
packaging	materials	that	are	reclaimed	by	
category.

n/a
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Indicator Description
ร�ยง�น
ประจำ�ปี

ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

Compliance

EN28 Monetary	value	of	significant	fines	and	total	
number	of	non-monetary	sanctions	for	non-
compliance	with	environmental	laws	and	
regulations.

• คว�มยั่งยืนท�งด้�นสิ่งแวดล้อม:

				-			ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย	(หน้�	24)

Transport

EN29 Significant	environmental	impacts	of	
transporting	products	and	other	goods	and	
materials	used	for	the	organization’s	operations	
and	transporting	members	of	the	workforce.

• คว�มยั่งยืนท�งด้�นสิ่งแวดล้อม	(หน้�		24)

      

Overall

EN30 Total	environmental	protection	expenditures	and	
investments	by	type.

• คว�มยั่งยืนท�งด้�นเศรษฐกิจ:

		 -		ก�รแบ่งบันคว�มมั่นคั่งท�งด้�นเศรษฐกิจ	(หน้�	34)

Labor	Practices	and	Decent	Work	indicators

DMA	LA				Disclosure	on	Management	Approach	LA

Employment

LA1 Total	workforce	by	employment	type,	
employment	contract	and	region,	broken	down	
by	gender.

• พนักง�นคว�มยั่งยืนขององค์กร:		

	 -		ก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์	(หน้�	30)

LA2 Total	number	and	rate	of	new	employee	hires	
and	employee	turnover	by	age	group,	gender	
and	region

• พนักง�นคว�มยั่งยืนขององค์กร:		

	 -		ก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์	(หน้�	30)

LA3 Benefits	provided	to	full-time	employees	that	are	
not	provided	to	temporary	or	part-time	
employees,	by	major	operations.

n/a

LA15 Return	to	work	and	retention	rates	after	parental	
leave,	by	gender.

n/a

Labor/management	relations

LA4 Percentage	of	employees	covered	by	collective	
bargaining	agreements.

• พนักง�นคว�มยั่งยืนขององค์กร:		

	 -		ก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์	(หน้�	30)

LA5 Minimum	notice	period(s)	regarding	

significant	operational	changes,	including

whether	it	is	specified	in	collective	agreements.

n/a

MM4 Number	of	strikes	and	lock-outs	exceeding	one	
week’s	duration,	by	country

• พนักง�นคว�มยั่งยืนขององค์กร:	

	 -		ก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์	(หน้�	30)
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Indicator Description
ร�ยง�น
ประจำ�ปี

ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

Occupational	health	and	safety

LA6 Percentage	of	total	workforce	represented	in	
formal	joint	management-worker	health	and	
safety	committees	that	help	monitor	and	advice	
on	occupational	health	and	safety	programs.

• พนักง�นคว�มยั่งยืนขององค์กร:		

	 -		ก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์	(หน้�	30)

     

LA7 Rates	of	injury,	occupational	diseases,	lost	days	
and	absenteeism	and	number	of	work-related	
fatalities	by	region	and	by	gender.

• พนักง�นคว�มยั่งยืนขององค์กร:	

	 -		อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย	(หน้�	38)					

     

LA8 Education,	training,	counseling,	prevention	and	
risk-control	programs	in	place	to	assist	workforce	
members,	their	families,	or	community	members	
regarding	serious	diseases.

• พนักง�นคว�มยั่งยืนขององค์กร:	

	 -		อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย	(หน้�	38)					

LA9 Health	and	safety	topics	covered	in	formal	

agreements		with	trade	unions.
n/a

Training	and	education

LA10 Average	hours	of	training	per	year	per	
employee	by	gender	and	by	employee	
category.

• พนักง�นคว�มยั่งยืนขององค์กร:	

	 -		ก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์	(หน้�	30)

LA11 Programs	for	skills	management	and	lifelong	

learning	that	support	the	continued

employability	of	employees	and	assist	them

in	managing	career	endings.

n/a

LA12 Percentage	of	employees	receiving	regular	
performance	and	career	development	reviews,	
by	gender.

• พนักง�นคว�มยั่งยืนขององค์กร:	

	 -		ก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์	(หน้�	30)					

Diversity	and	equal	opportunity

LA13 Composition	of	governance	bodies	and	
breakdown	of	employees	per	employee	
category	according	to	gender,	age	group,	
minority	group	membership	and	other	indicators	
of	diversity.

• พนักง�นคว�มยั่งยืนขององค์กร:	

	 -		ก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์	(หน้�	30)

     

Equal	remuneration	for	women	and	men

LA14 Ratio	of	basic	salary	and	remuneration	of	
women	to	men	by	employee	category,	by	
significant	locations	of	operation.

n/a
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Indicator Description
ร�ยง�น
ประจำ�ปี

ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

Social:	Human	Rights

Investment	and	procurement	practices

HR1 Percentage	and	total	number	of	significant	

investment	agreements	and	contracts	that

include	clauses	incorporating	human	rights

concerns,	or	that	have	undergone	human

rights	screening.

n/a

HR2 Percentage	of	significant	suppliers,	contractors	
and	other	business	partners	that	have	
undergone	human	rights	screening	and	actions	
taken.

n/a

HR3 Total	hours	of	employee	training	on	policies	and	
procedures	concerning	aspects	of	human	rights	
that	are	relevant	to	operations,	including	the	
percentage	of	employees	trained.

n/a

Non-discrimination

HR4 Total	number	of	incidents	of	discrimination	and	
corrective	actions	taken.

• พนักง�นคว�มยั่งยืนขององค์กร:	

	 -		ก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์	(หน้�	30)		

Freedom	of	association	and	collective	bargaining

HR5 Operations	and	significant	suppliers	identified	in	
which	the	right	to	exercise	freedom	of	
association	and	collective	bargaining	may	be	
violated	or	at	significant	risk	and	actions	taken	
to	support	these	rights.

• พนักง�นคว�มยั่งยืนขององค์กร:	

	 -		ก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์	(หน้�	30)		

Child	labor

HR6 Operations	and	significant	suppliers	identified	
as	having	significant	risk	for	incidents	of	child	
labor	and	measures	taken	to	contribute	to	the	
effective	abolition	of	child	labor.

n/a

Forced	and	compulsory	labor

HR7 Operations	and	significant	suppliers	identified	
as	having	significant	risk	for	incidents	of	forced	
or	compulsory	labor	and	measures	to	contribute	
to	the	elimination	of	all	forms	of	forced	or	
compulsory	labor.

n/a

Security	practices

HR8 Percentage	of	security	personnel	trained	in	the	
organization’s	policies	or	procedures	
concerning	aspects	of	human	rights	that	are	
relevant	to	operations.

n/a
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Indicator Description
ร�ยง�น
ประจำ�ปี

ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

Indigenous	rights

MM5 Total	number	of	operations	taking	place	in	or	
adjacent	to	Indigenous	Peoples’	territories,	
number	and	percentage	of	operations	or	sites	
where	there	are	formal	agreements	with	
Indigenous	Peoples’	communities.

• คว�มยั่งยืนท�งด้�นสังคม:	

	 -		คว�มรับผิดชอบต่อสังคม	(หน้�	18)

HR9 Total	number	of	incidents	of	violations	involving	
rights	of	indigenous	people	and	actions	taken.

n/a

Assessment

HR10 Percentage	and	total	number	of	operations	that	
have	been	subject	to	human	rights	reviews	and/
or	impact	assessments.

n/a

Remediation

HR11 Number	of	grievances	related	to	human	rights	
filed,	addressed	and	resolved	through	formal	
grievance	mechanisms.

n/a

Social:	Society	

DMA	SO				Disclosure	on	Management	Approach	SO

Local	communities

SO1 Nature,	scope	and	effectiveness	of	any	
programs	and	practices	that	assess	and	
manage	the	impacts	of	operations	on	
communities,	including	entering,	operating	and	
exiting.

• คว�มยั่งยืนท�งด้�นสังคม:	

	 -		คว�มรับผิดชอบต่อสังคม	(หน้�	18)

SO9 Operations	with	significant	potential	or	actual	
negative	impacts	on	local	communities.

• คว�มยั่งยืนท�งด้�นสังคม:	

	 -		คว�มรับผิดชอบต่อสังคมระดับท้องถิ่น(หน้�	18)

SO10 Prevention	and	mitigation	measures	

implemented	in	operations	with	significant

potential	or	actual	negative	impacts	on	local

communities.

n/a

Corruption

SO2 Percentage	and	total	number	of	business	units	
analyzed	for	risks	related	to	corruption.

n/a

SO3 Percentage	of	employees	trained	in	
organization’s	anti-corruption	policies	and	
procedures.

n/a
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Indicator Description
ร�ยง�น
ประจำ�ปี

ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

SO4 Actions	taken	in	response	to	incidents	of	
corruption.

n/a

Public	Policy

SO5 Public	policy	positions	and	participation	in	
public	policy	development	and	lobbying.

n/a

SO6 Total	value	of	financial	and	in-kind	contributions	
to	political	parties,	politicians	and	related	
institutions	by	country.

n/a

Anti-competitive	behavior

SO7 Total	number	of	legal	actions	for	anti-	competitive	
behavior,	anti-trust,	monopoly	practices	and	
their	outcomes.

n/a

Compliance

SO8 Monetary	value	of	significant	fines	and	total	
number	of	non-monetary	sanctions	for	non-
compliance	with	laws	and	regulations.

n/a

Product	Responsibility	indicators

DMA	PR				Disclosure	on	Management	Approach	PR

Customer	health	and	safety

PR1 Life	cycle	stages	in	which	health	and	safety	
impacts	of	products	and	services	are	assessed	
for	improvement	and	percentage	of	significant	
products	and	services	categories	subject	to	
such	procedures.

n/a

PR2 Total	number	of	incidents	of	non-compliance	
with	regulations	and	voluntary	codes	
concerning	health	and	safety	impacts	of	
products	and	services	during	their	life	cycle,	by	
type	of	outcomes.

n/a

Product	and	service	labeling

PR3 Type	of	product	and	service	information	
required	by	procedures	and	percentage	of	
significant	products	and	services	subject	to	
such	information	requirements.

n/a

PR4 Total	number	of	incidents	of	non-compliance	
with	regulations	and	voluntary	codes	
concerning	product	and	service	information	and	
labeling,	by	type	of	outcomes.

n/a
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Indicator Description
ร�ยง�น
ประจำ�ปี

ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

PR5 Practices	related	to	customer	satisfaction,	
including	results	of	surveys	measuring	customer	
satisfaction.

n/a

Marketing	communications

PR6 Programs	for	adherence	to	laws,	standards	and	
voluntary	codes	related	to	marketing	
communications,	including	advertising,	
promotion	and	sponsorship.

n/a

PR7 Total	number	of	incidents	of	non-compliance	
with	regulations	and	voluntary	codes	
concerning	marketing	communications,	
including	advertising,	promotion	and	
sponsorship	by	type	of	outcomes.

n/a

Customer	privacy

PR8 Total	number	of	substantiated	complaints	
regarding	breaches	of	customer	privacy	and	
losses	of	customer	data.

n/a

Compliance

PR9 Monetary	value	of	significant	fines	for	 
non-compliance	with	laws	and	regulations	
concerning	the	provision	and	use	of	products	
and	services.

n/a

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
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