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วิสัยทัศน์

VISION

เป็นบริษัทชั้นน�าของประเทศในการด�าเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับ น�้า  พลังงาน  และสิ่งแวดล้อม
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พันธกิจ คุณค่าองค์กร

MISSION CORPORATE VALUES

เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืนเพื่อ
บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์บนพื้นฐานของความสมดุล
ระหว่างลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

ด�าเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจบนพื้นฐาน
ของความพึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุดของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการ

• พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
• ท�างานเชิงรุกด้วยความคิดริเริ่ม และ
• ท�างานเป็นทีม
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สารจากกรรมการผู้จัดการ
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ที่บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้ด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้าง
ความสมดลุทัง้ด้านสงัคม สิง่แวดล้อม และเศรษฐกิจเพ่ือน�าไปสูก่ารเจรญิเตบิโตอย่างมัน่คงและย่ังยืนน้ัน 

ในปี 2556 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสานต่องานท่ีมีความรับผิดชอบและรักษาดุลยภาพต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และเศรษฐกิจ ในด้านสังคม บริษัทฯ ให้ความส�าคัญทั้งสังคมภายในและภายนอกองค์กร โดยในส่วนของ
สังคมภายในนั้น บริษัทฯ เห็นว่า “พนักงาน” เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดประการหนึ่ง บริษัทฯ จึงจัดท�า
โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะให้กับพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีขีดความสามารถใน
การท�างานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  ส�าหรบัสงัคมภายนอก บรษิทัฯ ได้จดักิจกรรมเพ่ือพัฒนาชมุชนบรเิวณ
ใกล้เคยีงอย่างจรงิจงั  ควบคู่ไปกับการด�าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ อาท ิการมอบทนุการศกึษา 
ทุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์กีฬาและอุุปกรณ์การศึกษาให้กับนักเรียน และโรงเรียนในพื้นที่บริการ การจัด
กิจกรรมวันเดก็แห่งชาต ิงานด้านสาธารณะกุศลต่างๆ การสนบัสนนุน�า้ดืม่บรรจขุวด ส�าหรบัด้านสิง่แวดล้อม 
บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิกิจกรรมทีส่�าคญั ได้แก่ การปลกูป่าต้นน�า้ ภายใต้โครงการ “หน่ึงล้านกล้าสร้างป่าต้นน�า้” 
ที่อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้ด�าเนินการติดต่อกันเป็นปีที่สามแล้ว โดยปลูกป่าต้นน�้าได้  
6 แสนต้นบนผืนป่า 3 พันไร่ พร้อมกันน้ี บริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการ “ยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น�้า” ปลูก 
จิตส�านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้แก่เยาวชน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมปลายจาก 
ทัว่ประเทศเสนอโครงการด้านการอนุรกัษ์น�า้ ซึง่ผูช้นะเลศิจากโครงการนีจ้ะเป็นผูแ้ทนประเทศไทยเข้าร่วม
ประกวดผลงานระดบัโลกในงาน Stockholm Junior Water Prize ณ ประเทศสวีเดน ส่วนด้านเศรษฐกจินัน้ 
ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและภูมิสังคมของโครงการโรงผลิตน�้าประปาฝั่งตะวันตก  
ที่จัดท�าโดยศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท หลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด เมื่อปี 2552 
พบว่าทกุๆ 1 ลกูบาศก์เมตรของน�า้ประปาทีบ่รษิทัฯ ได้ผลติและส่งต่อให้กับการประปาส่วนภมูภิาคให้บรกิาร 
ในพ้ืนท่ีจงัหวัดสมทุรสาคร-นครปฐมนัน้ ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคดิเป็นมลูค่า 38.8 บาท โดยจ�าแนกเป็น  
สิ่งแวดล้อมดีข้ึน 11.3 บาท การเพ่ิมขึ้นของมูลค่าที่ดินและถนน 12.8 บาท การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
12.8 บาท และสุขภาพ วิถีชีวิตและอื่นๆ 1.9 บาท

ส�าหรับการด�าเนินงานในปี 2557 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะด�าเนินกิจกรรมท่ีได้ริเริ่มไว้ในปีท่ีผ่านมาอย่าง 
ต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์งานเพ่ือสังคมใหม่ๆ โดยจะให้ความส�าคัญกับชุมชนท่ีบริษัทฯตั้งอยู ่
มากขึ้น เพื่อร่วมกันก้าวไปสู่การสร้างสังคมและชุมชนที่ดี มีความไว้วางใจ และมีความสุข

สมโพธิ ศรีภูมิ
กรรมการผู้จัดการ

ในนามผู้บริหาร และพนักงานทุกคน กระผมขอขอบคุณ
ทุกภาคส่วนส�าหรับความร่วมมือและการสนับสนุน
การด�าเนินงานของบริษัทอย่างดียิ่งมาโดยตลอด และ
บริษัทฯ ให้ค�ามั่นที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 
รับผิดชอบต่อสังคม และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาประเทศของเราอย่างยั่งยืนสืบไป
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนแบบต่อเนื่องจากปีก่อน เพ่ือสะท้อนการบริหารงาน
ของบรษิทัฯ ท่ีมกีารเตบิโตอย่างย่ังยนื โดยเนือ้หาครอบคลมุถึงการปฏบิตัิ
งานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มน�้าประปา เป็นการเผยแพร่แนวคิด  
ผลงานกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร แก่ผู ้ถือหุ ้น  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถาบันต่างๆ และผู้สนใจ

การจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ สู่ความยั่งยืนในรอบปี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้ยึดแนวทางการ
รายงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ Global Reporting Initiative 
(GRI) G3.1 ควบคู ่กับระบบรายงานผลการด�าเนินงานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทน�้าประปา โดย
มเีนือ้หาครอบคลมุแนวปฏบิตัทิางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนน้ี ได้จัดท�าขึ้นเป็นภาษาไทย ในรูปแบบ
ซีดีและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจัดท�ารายงาน
เพือ่การพัฒนาทีย่ัง่ยนืเป็นแนวทางทีย่อมรบัโดยสากล ในการพจิารณา
ความครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Inclusiveness) 
สาระส�าคัญ (Materiality) และการตอบสนอง (Responsiveness) เพื่อ
ให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยท่ัวถึงกัน และได้มีการจัดท�าดัชนี
ตามรูปแบบของ Global Reporting Initiative (GRI) ไว้ท้ายเล่ม เพื่อให้
สามารถค้นหาข้อมูลท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว หากท่านต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน

ส�านักงานกรรมการผู้จัดการ

0 2811 8369

บรรษัทภิบาลและเลขานุการบริษัท

0 2811 8369 ต่อ 1106

นักลงทุนสัมพันธ์

0 2811 8369 ต่อ 1108

บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 30/130 หมู่ 12

ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต�าบลไร่ขิง

อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

โทรศัพท์ : 0 2811 7526 หรือ 0 2811 7685-6 
Website : www.thaitap.com

กรุณาติดต่อ :
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หลักการจัดท�ารายงาน

ขอบข่ายการรายงาน

เนือ้หาในการจดัท�ารายงานการพัฒนาท่ีย่ังยืนประจ�าปี 2556 ได้รวบรวมกิจกรรมทีบ่รษิทั น�า้ประปา
ไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้ด�าเนินงานมาก่อนหน้าและด�าเนนิการต่อเน่ืองต่อไป บรษิทัฯ ได้ค�านงึถึงผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสยีซึง่มส่ีวนส�าคญัต่อการขบัเคลือ่นองค์กรให้บรรลถึุงเป้าหมายต่างๆ ด้านความย่ังยืน
ไม่ว่าจะเป็นเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งได้รับผลก
ระทบทั้งด้านบวกและด้านลบจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ดียิ่งขึ้น โดยในปีที่
ผ่านมาบริษทัฯ ได้เข้าร่วมโครงการประกาศรางวลัรายงานความย่ังยนืประจ�าปี 2556 (Sustainability 
Report Award 2013) ที่ด�าเนินการโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อส่งเสริม
ให้บริษัทที่ด�าเนินการเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้จัดท�ารายงานได้
อย่างถูกต้อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ GlobalReporting Initiative (GRI)

ดังนั้น รายงานฉบับนี้ จึงครอบคลุมนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือความย่ังยืนของ 
บริษัทฯ และบริษัทในเครือภายใต้การก�ากับดูแลของบริษัทฯ ส�าหรับข้อมูลนอกเหนือจากรายงาน
ฉบับนี้ ได้แสดงอยู่ในรายงานประจ�าปี 2556 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มุ่งขยายขอบข่ายการจัดท�า
รายงานความย่ังยืนให้ครอบคลุมบริษัทในกลุ่มน�้าประปามากขึ้น ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการประยุกต์ใช้แนวทางสากลในการรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองความ
คาดหวังการได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

บริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภายใต้สภาวการณ์ทีม่คีวามหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวกิฤตทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง และ
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ล้วนส่งผลต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ ซึ่งบริษัทฯ ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น การสร้างโอกาสทางธุรกิจและการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุปสรรคต่างๆ ย่อมท�าไม่ได้ 
หากปราศจากรากฐานอันแข็งแกร่งของบริษัทฯ การด�าเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีเหมาะสม 
ความโปร่งใสและเป็นธรรม ความปลอดภัยในท�างาน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การยอมรับ
จากชุมชนและสังคม และที่ส�าคัญคือการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ส่ิงเหล่าน้ี
นอกจากจะเป็นรากฐานที่มั่นคงแล้วยังเป็นปัจจัยให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน และสร้างคุณค่าให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างย่ังยืน รายงานฉบับนี้จึงได้น�าเสนอมุมมองในด้านความเชื่อมโยงของ 
การบริหารจัดการและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ กับพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อมในส่วนท่ีเก่ียวข้อง จากการด�าเนินงานในอดีตถึงในปัจจุบันสู่การเตรียมพร้อมส�าหรับ
อนาคต เช่น การสนับสนุนองค์ความรู้ในหลายมิติให้กับคนในองค์กร การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
การศึกษา  และโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในชุมชน 

กลุ่มบริษัทน�้าประปาไทย 

ด�าเนินธุรกิจในการผลิ

ตและจ่ายน�้าประปา

ในพื้นที่กรุงเทพ

ฝั่งเหนือและพื้นที่กรงุเทพ

ฝั่งตะวันตก

บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน) THAI TAP WATER SUPPLY PLC.9



มุ่งผลิตน�้าประปาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปฏิบัติ 3 ประการ
คือ ความสะอาด เพียงพอ และต่อเนื่อง

บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)

เราร่วมกันด�าเนินธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการน�้าแบบครบวงจร
รวมถึงการบ�าบัดน�้าเสียอันเป็นการคืนสมดุลสู่วงจรน�้า
พร้อมน�าผลประโยชน์สุงสุดสู่ทุกคน อย่างเท่าเทียม
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สรุปผลการด�าเนินงาน ปี 2556

3.88% 136,086,106 5,084,948
อัตราการเติบโต สูงถึงร้อยละ ยอดการจ่ายน�้า เพิ่มขึ้น

(ลูกบาศก์เมตร) (ลูกบาศก์เมตร)

บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน) THAI TAP WATER SUPPLY PLC.11



รู้จักน�้าประปาไทย

กลุ่มบริษัทน�้าประปาไทยด�าเนิน ธุรกิจในการผลิตและจ่ายน�้าประปา
แบบครบวงจรทั้งในส่วนของการเดินเครื่อง การบ�ารุงรักษา ด้านวิศวกร
การควบคุมคุณภาพให้แก่โรงผลิตน�้าทั้งพื้นที่กรุงเทพฝั่งเหนือและฝั่งตะวันตก

บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน)
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รู้จักกลุ่มบริษัทน�้าประปา

บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างย่ังยืนให้กับชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไป
ด�าเนินงาน โดยสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานท่ีมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง 
นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยังมุง่มัน่ด�าเนินธุรกิจตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่อีย่างเคร่งครดั โดยมรีะบบก�ากับดแูลทีม่คีวามโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบ
ได้ และเป็นธรรม น�าไปสู่ประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมท้ังยังตระหนักถึงภารกิจส�าคัญในการสร้างสรรค์สังคมด้วยการสนับสนุน
โครงการอันเป็นประโยชน์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน และการช่วยเหลือสาธารณประโยชน์

บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นบริษัทผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาภาคเอกชนรายใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่  
11 กันยายน 2543 เพ่ือทดแทนการใช้น�้าบาดาลของภาคเอกชน และการผลิตน�้าประปาจากน�้าบาดาลของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) โดย
บริษัทฯ มีโรงผลิตน�้าทางด้านพ้ืนท่ีกรุงเทพฝั่งตะวันตกคือ โรงผลิตน�้าประปาบางเลน ตั้งอยู่ท่ีอ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้วยก�าลังการผลิต 
440,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันและโรงผลิตน�้าทางด้านพื้นที่กรุงเทพฝั่งเหนือคือ โรงผลิตน�้าประปาปทุมธานี ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 98 ตั้งอยู่ท่ี
อ�าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ด้วยก�าลังการผลิต 388,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่งผลให้บริษัทฯ มีก�าลังการผลิตน�้าประปารวมกันในปริมาณ 
828,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน) THAI TAP WATER SUPPLY PLC.13



ลักษณะธุรกิจ

บริษัทน�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)ด�าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับน�้า ครอบคลุมธุรกิจการผลิตและการจ่ายน�้าประปา ให้กับ
การประปาส่วนภูมิภาคในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม อ�าเภอนครชัยศรี อ�าเภอพุทธมณฑล อ�าเภอสามพราน พ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร อ�าเภอ
กระทุ่มแบน อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร  ธุรกิจการให้บริการน�้าประปาและการบ�าบัดน�้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และการผลิตน�้าด่ืม
บรรจุขวดสนับสนุนให้กับหน่วยงานส่วนท้องถ่ินของรัฐ สถานศึกษา และชุมชน บริษัทฯ มีโรงผลิตน�้าประปาที่อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ที่มีก�าลังการผลิตน�้า 440,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งมีสถานีจ่ายน�้าที่อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และอ�าเภอมหาชัย จังหวัด
สมุทรสาคร โดยมีสถานีเพ่ิมแรงดันน�้าที่ต�าบลคลองโยง อ�าเภอพุทธมณฑล อ�าเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร ทั้งน้ี บริษัทฯ ยังมีบริษัทในเครือท่ีมี 
โรงผลิตน�้าประปาที่ต�าบลสามโคก ปทุมธานี ที่ผลิตและจ่ายน�้าให้กับการประปาส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

บริษัท น�้าประปาไทย เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีผู้ถือหุ้นหลักคือ บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัท ทางด่วน
กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ช. การช่าง จ�ากัด (มหาชน) และนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน)

25.98 %

20.04 %

19.04 %

นักลงทุนในประเทศ

นักลงทุนต่างประเทศ

25.33 %

9.61 %

100 %80604020
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บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน) THAI TAP WATER SUPPLY PLC.15
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จะเห็นได้ว่าในทุกปี (เว้นปี 2554 ที่มีวิกฤติมหาอุทกภัย)

มียอดการจ่ายน�้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงระดับร้อยละ 84.7

ของก�าลังการผลิต ในปี 2556 เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัว

ของความต้องการใช้น�้า บริษัทฯ จึงได้เตรียมการขยายโรงผลิตน�้าแห่งที่ 2

โดยมีก�าลังการผลิตเพิ่มอีก 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

การเติบโตในการผลิตน�้าประปาของบริษัทฯ

2556

เฉลี่ย

2555

2554

2553

2552

2551 117,120,000 107,519,686 ปีฐาน ปีฐาน

116,800,000 108,748,024 1,228,338 1.14%

160,600,000 120,189,167 11,441,143 10.52%

160,600,000 119,939,978 -249,189 -0.21%

160,600,000 131,001,157 11,061,179 9.22%

160,600,000

146,053,333

136,086,106

120,580,686

5,084,948

5,713,284

3.88%

4.91%

ยอดการจ่ายน�้า เพิ่มขึ้น(ลดลง) อัตราการเติบโตก�าลังการผลิต สิ้นปี
(ลูกบาศก์เมตร) (ลูกบาศก์เมตร) (ร้อยละต่อปี)(ลูกบาศก์เมตร)(พ.ศ.)

บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน) THAI TAP WATER SUPPLY PLC.17



การด�าเนินงานและความยั่งยืน

• โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

• โครงสร้างองค์กร

• จรรยาบรรณ

• สิทธิมนุษยชน

• การต่อต้านการทุจริต 

• ลูกค้า

• คู๋ค้า

• พนักงาน

• เจ้าหนี้

• ผู้ถือหุ้น

• ชุมชน

• ตลาดทุน

• สื่อมวลชน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
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ด้วยพันธกิจในการด�าเนินธุรกจิของบรษิทัจะ “เตบิโตอย่างมัน่คง ต่อเนือ่ง 
และย่ังยืน เพ่ือบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ บนพ้ืนฐานของความสมดุลระหว่าง
ลกูค้า พนกังาน คูค้่า ผูถื้อหุน้ ชมุชน และสิง่แวดล้อม”  เพ่ือให้พันธกิจได้
เกิดความสมบรูณ์สูเ่ป้าหมาย บรษิทัฯ มคีณะกรรมการบรษิทั และคณะ
กรรมการชดุย่อยในการก�ากับดแูลให้มกีารบรหิารงานด�าเนนิธุรกิจอย่าง
มรีะบบและมกีระบวนการในการก�ากับดแูลกจิการ ปฎิบตัติามกฎหมาย 
หลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์ ส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนอยู่ในข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกระท�าด้วยความโปร่งใส 
ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง โดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ
ทั้งส้ิน 12 คน เป็นกรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
11 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยประธานคณะกรรมการ
บริษัทเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคัญในการ
ก�าหนดแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ แผนการด�าเนินงานและงบประมาณ
ประจ�าปี ตลอดจนตดิตามการด�าเนินงานของฝ่ายจดัการ และเพ่ือให้การ
ด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการกล่ันกรองอย่างครบ
ถ้วน คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ 
ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่สอบทานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง การควบคุมภายในรายงาน
ทางการเงนิ รายการทีเ่ก่ียวโยงกัน และรายการระหว่างกันเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ท�า
หน้าทีส่รรหาและเสนอรายชือ่บคุคลท่ีเหมาะสมเพ่ือรบัการเลอืกตัง้เป็น
กรรมการหรอืประธานและกรรมการผูจ้ดัการ และพิจารณาค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร คณะกรรม
การบรรษัทภิบาล ท�าหน้าที่ก�าหนดส่งเสริมและดูแลให้มีการประเมิน
ผลการปฏิบัติ ตลอดจนติดตามการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ให้สามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน 
เท่าเทียมกันและมีประสิทธิภาพ ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง 
ท�าหน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งและการวางกรอบ
การบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงท่ี
ส�าคญัประเภทต่างๆ อาท ิความเสีย่งด้านการเงนิ ความเสีย่งด้านสภาพ
แวดล้อมและตลาด ความเสีย่งด้านสญัญา ความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของกิจการ  คณะกรรมการบริหาร ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแล
การปฎิบัติงานของกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามมติ นโยบาย และ
กลยุทธ์  ก�ากับดแูลศกึษาความเป็นไปได้ส�าหรบัโครงการใหม่ พิจารณา
อนมุตั ิหรอืก�าหนดนโยบายการบรหิารงาน การด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ 
หรอืการด�าเนนิงานใดๆ อนัมผีลผกูพันต่อบรษิทัฯ ภายใต้กรอบนโยบาย
และกลยุทธ์ ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

ตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษ
ในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า
ระบบและกระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
เป็นปัจจัยน�ามาซึ่งความส�าร็จในการด�าเนินธุรกิจ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คณะกรรมการบริษัท
ได้บริหารงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ตามแผนกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้ นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทยังมี ความมุ่งมั่น
ที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปสู่แนวปฎิบัติ
อันเป็นเลิศในระดับสากล

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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โครงสร้างองค์กร

บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง ซึ่งโครงสร้างองค์กรดังกล่าว ได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญในช่วงระยะ
เวลาการจัดท�ารายงานฉบับนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�านักงานกรรมการผู้จัดการ

แผนกตรวจสอบภายใน
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ฝ่ายสารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน

ฝ่ายวิศวกรรม และก่อสร้าง

ฝ่ายบัญชี และการเงิน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ฝ่ายบริการลูกค้า
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สิทธิมนุษยชน

บริษทั น�า้ประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) มนีโยบายเคารพในสทิธิมนษุยชน 
และการปฏิบตัใิห้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านแรงงาน
จึงก�าหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องเคารพ
กฎหมาย ขนบธรรมเนยีม ประเพณี วฒันธรรมทีแ่ตกต่างกัน เคารพหลกั
สิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนเป็นส่วนหน่ึงในการปฏิบัติงาน รวมท้ังไม่สนับสนุนกิจการท่ี
ละเมดิหลกัสทิธิมนษุยชนสากล และยึดแนวปฏิบตัทีิด่ตีามจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยมีเจตนารมณ์ในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้ และ
ก�าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังการ
สนับสนุนนโยบายของรัฐหรือการด�าเนินธุรกิจที่ต้องไม่กระทบสิทธิข้ัน
พ้ืนฐานของชุมชนและบุคคลภายนอก ตลอดจนการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียนอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมบริษัทในกลุ่มน�้าประปาให้น�าหลัก
สิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติตามกรอบการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในระดับ
สากล มาเป็นแนวทางในการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 

จรรยาบรรณ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�าคู่มือจรรยาบรรณที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ตั้งแต่ปี2549 โดยบริษัทฯ ได้แจกจ่ายและสื่อสารคู่มือจรรยาบรรณให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพ่ือให้เกิดเป็นมาตรฐานทาง
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ท�าการปรับปรุง
คู่มือจรรยาบรรณฉบับเดิมให้มีความสมบูรณ์ ทันสมัยเป็นปัจจุบัน โดย
ได้ค�านงึถงึความเหมาะสมทัง้ด้านกฎหมาย สังคมและเศรษฐกจิ ตลอด
จนวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องทุกคนในองค์กรน�าไปปฎิบัติสู่
การด�าเนินธุรกิจได้อย่างย่ังยืน ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังได้จัดท�า
คู่มือกรรมการของบริษัทฯ ขึ้นมาโดยตรงเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยเปิดเผย
ให้เห็นว่าหลักเกณฑ์การปฎิบัติของคณะกรรมการบริษัท มีความครบ
ถ้วนตามเกณ์การพิจารณาการก�ากับดแูลกิจการ พร้อมท้ังยังได้ก�าหนด
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการให้มีความเข้มกว่าหลักเกณฑ์การปฎิบัติ
ตามหลักสากลบริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนกองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร
ภายในเป็นสองหน่วยงานท่ีส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือน�าไปสู่
การปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณโดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานในทุก
ระดับขององค์กร ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมพนักงานประจ�า
ปี การจัดสัมมนาระดมความคิดให้กับหัวหน้างานจนถึงผู้บริหาร การ
สมัมนาคณะกรรมการบรษิทัประจ�าปี เพ่ือให้มัน่ใจว่าผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
ทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับการปฏิบัติด้วยดี
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การต่อต้านการทุจริต

ปัญหาการคอรัปช่ัน อาจจะมองว่าไม่ส�าคัญ เพราะคิดว่าไม่ใช่ปัญหา
ของตนเอง ไม่ใช่เรื่องใกล้ตัว แต่หากย้อนกลับมาพิจารณาดูให้ดีแล้ว 
ปัญหาการคอรปัชัน่นี ้นับว่าเป็นสิง่ทีเ่ก่ียวพันกับชวิีตของเราๆ อย่างมาก
ทีเดียว ซึ่งอาจตีความได้อย่างกว้างขวางมาก เช่น การทุจริต การฉ้อโกง 
การฉ้อราษฎรบงัหลวง เป็นต้น ซึง่ล้วนให้ความหมายในเชงิแง่ลบทัง้สิน้ 
มีหลายปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุท�าให้เกิดการคอรัปชั่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การขดักันของผลประโยชน์ (Conflicts of interest) การทจุรติโดยนโยบาย  
( corruption by public policy) เป็นต้น

กลุ่มบริษัทน�้าประปามีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดย
บุคลากรของบริษัทฯ  ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ลงมาจนถึงพนักงาน รวม
ถึงพนักงานใหม่ท่ีเข้าปฏิบัติงานล้วนถูกปลูกฝังค่านิยมและจิตส�านึก
ในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อุทิศเวลาและตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์แก่งานอย่างเต็มก�าลังความสามารถ ทั้งน้ี
กลุ่มบริษัทน�้าประปาได้เข้าร่วมกิจกรรมและประกาศเจตนารมณ์แนว
ร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ ทีจ่ดัโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้า
นานาชาต ิสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจ
ตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแสดงให้เห็นว่า
การคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบเป็นอุปสรรคสาคัญของการพัฒนาประเทศ 
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษัทน�้าประปาไทย ยังส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร 
Anti-Corruption for Executive Program.

การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาใหญ่

ที่บั่นทอนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นภัย

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เป็นอย่างยิ่ง 

ปัญหาการคอรัปชั่นกับสังคมไทย
(The corruption and Thai social)
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นโยบายต่อต้าน
การทุจริตของกลุ่มบริษัทน�้าประปา

จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายใน

บริษัทฯ น�านโยบายการต่อต้านการทุจริต และแผนการก�ากับ

การปฏิบัติงานไปปฏิบัติ จัดให้มีคู่มือ/แนวทางในการด�าเนิน

ธุรกิจแก่ผู้บริหารและพนักงาน

เปิดเผยแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี 

แนวทางความส�าเร็จในการสนับสนุนให้เกิดการท�ารายการทาง

ธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องและโปร่งใสในประเทศไทย

ร่วมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้

เสียกลุ่มอื่นๆ โดยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติและการเข้าร่วมใน

กิจกรรมต่อต้านการทุจริต
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บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืนนั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคม และ
คณุภาพสิง่แวดล้อมเป็นไปอย่างมดีลุยภาพโดยผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี มส่ีวนร่วมตามบทบาทของแต่ละภาคส่วนอย่างเหมาะสม ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี คอื กลุม่
บคุคล หรือองค์กรท่ีได้รับผลกระทบ หรอืผลประโยชน์จากการด�าเนนิงานทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม และประเมนิระดบัผลกระทบและผลประโยชน์ท่ีผูม้ส่ีวน
ได้ส่วนเสยีจะได้รับจากการด�าเนนิงาน ซึง่กระบวนการดงักล่าวจะท�าให้มัน่ใจได้ว่าการสร้างความมส่ีวนร่วมกับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของกลุม่น�า้ประปาไทย 
จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตารางแสดงด้านความยั่งยืน การสื่อสาร และการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

ผู้มีส่วนได้เสีย ด้านความยั่งยืน การมีส่วนร่วม

ลูกค้า • การส่งมอบผลติภณัฑ์ทีต่รงเวลาตามคณุภาพ
• การบริการอื่นๆ ที่ส่งเสริมประเด็นทาง ด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

• การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
• การปฏิบัติต่อลูกค้าโดยยึดหลักความไว้วางใจ
• การจัดให้มีช่องทางท่ีลูกค้าสามารถร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพ 

ปริมาณ และบริการ
• การให้การสนับสนุนด้านต่างๆ เก่ียวกับสินค้าและบริการเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
• การร่วมกันด�าเนินโครงการ ทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

คู่ค้า • ความเป็นธรรมและเสมอภาค   
• ข้อตกลงทางธุรกิจที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
•  การแลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ์และ

ความเชี่ยวชาญระหว่างกัน

• การจัดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
• การมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนคู่ค้าตรงตามก�าหนดอย่าง

เคร่งครัด
• การสร้างความเชื่อถือและพัฒนารักษาสัมพันธภาพที่ดี

พนักงาน • ปฎบิตัต่ิอพนกังานอย่างเป็นธรรมโดยค�านึงถึง
หลักสิทธิมนุษยชน

• สวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสม
• สภาพการท�างานที่ปลอดภัย 
• หลักปฏิบัติและระบบงานบริหาร ทรัพยากร

บุคคลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม 
• การได้รับการพัฒนาความรู ้ความสามารถ

อย่างเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายและ
สอดคล้องกับการเติบโตในอาชีพการงาน

• การส่ือสารภายใน เช่น วารสาร ระบบสารสนเทศกิจกรรมภายใน
บริษัทฯ 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีบนพ้ืนฐานของความรู้ความ
สามารถ

• จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนส�าหรับพนักงาน
• เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสวัสดิการและ

คุณภาพชวีติในการท�างาน คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ฯลฯ

• การส�ารวจความผกูพันต่อองค์กร (Employee Engagement Survey)
• การส�ารวจพฤติกรรม
• กิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม
• สนับสนุนการรวมกลุ่มของพนักงานเพ่ือด�าเนินกิจกรรมทาง สังคมที่

นอกเหนือจากงาน 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ผู้มีส่วนได้เสีย ด้านความยั่งยืน การมีส่วนร่วม

เจ้าหนี้ • ผลตอบแทนจากเงินกู้และค่าธรรมเนียม
• ความสามารถในการช�าระหน้ี และความตรง

ต่อเวลา
• ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่าง

เคร่งครัด

• การน�าเสนอข้อมูลเพื่อการลงทุน (Road Show)
• การเข้าพบในวาระต่างๆเพ่ือรายงานถึงผลประกอบการในการช�าระ

หนี้ และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น • ความมั่นคงและการเติบโตของกิจการ 
• ผลตอบแทนในการลงทุน
• ความเท่าเทยีมในการแสดงความคดิเห็น ของ

ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
• ความโปร่งใสในการบรหิารจดัการและการเปิด

โอกาสในการมีส่วนร่วม ของผู้ถือหุ้นรายย่อย

• การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียง รวม
ท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นขอค�าอธิบายหรือตั้ง
ค�าถามได้อย่างเท่าเทียม

• การเผยแพร่รายงานประจ�าปีและรายงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ลงทุน เช่น รายงาน 56-1ข่าวของบริษัทฯ

• จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนส�าหรับผู้ถือหุ้น

ชุมชน • เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาชุมชน

• รับฟังข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียนจากชุมชน
• ส�ารวจความพึงพอใจของชุมชน

• สนบัสนนุให้พนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมชมุชมุสมัพันธ์เพ่ือเสรมิสร้าง
ความรู้และทักษะให้กับชุมชน

• การพบปะชุมชนและการร่วมกิจกรรมชุมชน             
• การด�าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ 

และผู้แทนชุมชน 

ตลาดทุน • ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ
• ธรรมาภิบาล 
• การบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ 

• การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)
• น�าเสนอข้อมลูในงานนทิรรศการและงานสมัมนาต่างๆท่ีจดัโดยหน่วย

งานก�ากับดูแลและส่งเสริมตลาดทุน
• การน�าเสนอข้อมูลเพื่อการลงทุน (Road Show)
• การเผยแพร่รายงานประจ�าปีและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยผู้บริหาร

สื่อมวลชน • การจัดแถลงข่าวเพ่ือรายงานผลการด�าเนิน
งานทางธุรกิจและกิจกรรมขององค์กร

• การเชิญสือเย่ียมชมงานและกิจกรรมของ
องค์กร

• ให้ความส�าคัญต่อการรายงานข้อมูลข่าวสารและผลการด�าเนินงาน
ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดย
- ร่วมมอืกับสือ่มวลชนในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ต่อสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง
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พนักงานความยั่งยืนขององค์กร

• นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย• ทรัพยากรบุคคล

• การสรรหาพนักงาน

• การสร้างแรงจูงใจ การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน

• การพัฒนา

• การส่งเสริมความรู้

• การประเมินผลการปฏิบัติงาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ทรัพยากรบุคคล

บุคลากร ถือเป็นทรัพยากรท่ีส�าคัญที่สุดในการด�าเนินธุรกิจขององค์กร 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ  บริษัทฯ ให้ความใส่ใจในการดูแล
พนักงานท้ังทางด้านการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถอย่าง
ต่อเน่ืองให้เกิดความช�านาญ และความส�าคญักับการพฒันาองค์ความรู้ 
รวมถึงด้านขวัญก�าลังใจและคุณภาพชีวิตของพนักงาน บริษัทฯ มีนโย
บายก�าหนดค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมด้วยการประเมนิค่างาน ส�ารวจและ
ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราค่าตอบแทนขององค์กรต่างๆ ที่ใกล้
เคียงกันอย่างสม�่าเสมอเพ่ือน�ามาเปรียบเทียบและจัดท�าโครงสร้างเงิน
เดือนที่แข่งขันได้และจูงใจ

นอกจากนี ้ในส่วนของสทิธิประโยชน์และสวัสดกิาร นอกจากการให้สทิธิ
การลาและวันหยุดพักผ่อนประจ�าปีแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญใน
เรื่องการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตพนักงาน โดยให้สวัสดิการรักษา
พยาบาลแก่พนักงานที่ครอบคลุมทั้งเรื่องความเจ็บป่วยด้านทันตกรรม 
สูติกรรม การตรวจสุขภาพประจ�าปี  ให้ทุนการศึกษาแก่บุตร และหาก
พนักงานหรอืครอบครวัพนักงานเสยีชวิีต บรษิทัฯ ให้ความช่วยเหลอืเป็น
เงินช่วยพิเศษด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมเริ่มตั้งแต่ขณะที่ยังปฏิบัติงานอยู่ โดย
การให้ความรู้เร่ืองการสะสมเงนิให้พอใช้หลงัเกษยีณ แนวทางการบรหิาร
เงนิหลงัเกษยีณ การเข้ารับการอบรมโครงการ  “ส่งเสรมิการออมและการ
บรหิารเงนิส่วนบคุคล”  ซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวม
ถึงจดัสวัสดกิารเบกิค่ารกัษาพยาบาลกรณีค่ารกัษาพยาบาลเกินจ�านวน
การคุ้มครองรักษาพยาบาล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

การสรรหาพนักงาน

พนกังาน  ปัจจัยแห่งความส�าเรจ็ในการขบัเคลือ่นองค์กรไปสูค่วามยัง่ยนื เพือ่ให้ได้มาซึ่งพนกังานทีม่ศีกัยภาพ บรษิทัฯ มกีารด�าเนนิการสรรหาและคดั
เลือกพนักงานด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยมีกระบวนการสรรหาจากภายใน เพ่ือส่งเสริมระบบการหมุนเวียน
และเปิดโอกาสให้กับพนักงานทั้งองค์กรได้มีโอกาสในความหลากหลายของหน้าที่การงานที่จะส่งผลดีต่ออนาคตการท�างาน 

ด้านบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาแสดงความสามารถเพ่ือเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้
ในหลายช่องทาง อาทิ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์การสมัครงานที่มีชื่อเสียงต่างๆ หนังสือพิมพ์ ซึ่งหน่วยงานสรรหาจะพิจารณาในเบื้องต้นเพ่ือ
สรรหาตามคุณสมบัติที่องค์กรต้องการ ในการคัดกรองโดยจะเปิดเสรีและสรรหาตามระเบียบปฏิบัติของน�้าประปาไทย ที่ไม่มีการกีดกันในเรื่องศาสนา 
เพศ ภูมิล�าเนา และสถาบันการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ได้ผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่ก�าหนด ซึ่งเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีคุณภาพ คุณธรรม และซื่อสัตย์เข้า
มาร่วมงาน
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การสร้างแรงจูงใจ
การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน

บริษัท น�้าประปาไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นองค์กรท่ีมีค่าจ้างและผล
ตอบแทนเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือให้มีการบริหาร
จัดการมีความเหมาะสมต่อสภาพการณ์ด้านค่าจ้างแรงงาน บริษัทฯ ได้
ศกึษาเปรียบเทียบและปรบัปรงุการบรหิารค่าจ้างและผลตอบแทนให้กับ
พนกังานเป็นประจ�าทุกปี ค�านึงถึงขอบเขตความรบัผดิชอบของต�าแหน่ง
งาน และความสามารถในการปฏิบตังิานเป็นส�าคญั อกีทัง้การให้รางวลั
การยกย่องชมเชย การเลือ่นระดบัเมือ่พนกังานมผีลงานทีดี่ เพ่ือสร้างแรง
จูงใจให้เกิดผลงานที่เป็นเลิศ

ด้วยความตระหนักและเห็นความส�าคัญของการพัฒนาบุคคลากร จึง
ได้ก�าหนดนโยบายการปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไว้ข้อหน่ึงเป็นการเฉพาะ พร้อมกับก�าหนดเป้าหมายที่จะยกระดับผล
ตอบแทนให้กับพนักงานของบรษิทัฯ จากเดมิทีป่ระมาณ 50 percentile 
เป็น 75 percentile ของผลตอบแทนของบริษัทสาธารณูปโภคใน
ตลาดหลกัทรพัย์ภายในระยะเวลา 5 ปี เพ่ือเสรมิสร้างแรงจงูใจและสร้าง

ความผูกพันต่อองค์กร ดังนั้น การยกระดับผลตอบแทนของพนักงาน
ให้สูงขึ้น จึงได้ด�าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพและความรู้
ความสามารถของพนักงาน เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ให้สูงขึ้นตามไปด้วย 

นอกจากน้ี  บรษิทัฯ ยังจดัสรรงบประมาณตามผลประกอบการในแต่ละ
ปี ให้แก่พนกังานทุกคน ส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูและระดบักลางก�าหนด
ให้มี Variable Bonus ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
KPIs ของแต่ละบุคคลในแต่ละปี ดังนั้นพนักงานใน ทุกระดับ จะได้
รับการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย
ก�าหนดโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมเทียบเคียงได้ใน
กลุ่มบริษัทชั้นน�าในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการก�าหนดอัตราแรก
เข้าตามวุฒิการศึกษา 
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การพัฒนา 

การพัฒนาพนักงานเป็นการลงทุนในระยะยาวที่จะส่งผลสัมฤทธ์ิให้
กับองค์กรและตัวพนักงาน โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาพนักงานในทุก
สายชีพทุกระดับและทุกคนอย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดการ และการ
ก�าหนดคุณลักษณะของต�าแหน่งงานท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์
ทางธุรกิจของบริษัทฯ 

เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ และอัตราก�าลัง
ที่เพียงพอต่อท้ังธุรกิจปัจจุบันคือ การผลิตและจ่ายน�้าประปา การ
บริหารจัดการน�้าประปา และน�้าเสีย และจะสามารถขยายการด�าเนิน
กิจการจากธุรกิจน�้าประปาไปสู่ธุรกิจบริหารจัดการน�้าเสีย ธุรกิจผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือแม้แต่ธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ราบรื่นนั้น  ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งได้แก่การพัฒนาบุคคลากรของบ
ริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ธุรกิจใหม่
ในทุกๆ ด้าน บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดกรอบการพัฒนาบุคลากรเป็นราย
ต�าแหน่ง โดยการก�าหนดแผนการพัฒนา การเตรยีมการ และด�าเนินงาน
ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งบริษัทฯได้วิเคราะห์ และจัดท�า สมรรถนะ
หลกั (Core Competency) สมรรถนะทางด้านการบรหิาร (Managerial 
Competency) และสมรรถนะในงาน (Functional Competency) และ
น�ามาใช้เป็นกรอบการพัฒนา 

การส่งเสริมความรู้

ส�าหรับพนักงานที่ได้รับโอกาสร่วมงานใหม่กับบริษัท น�้าประปาไทย 
จ�ากัด (มหาชน) ทุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อให้รับทราบถึงข้อ
ปฏิบตั ินโยบายองค์กร ความรูเ้ก่ียวกับธุรกิจ หลกัการก�ากับดแูลกิจการ
ทีด่ ีรวมถึงการสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างพนกังานกับพนักงานใหม่ 
นอกจากนี้ ในระหว่างร่วมงานกับ บริษัทฯ  พนักงานจะได้รับการพัฒนา
และส่งเสรมิให้เกิดการเรยีนรูใ้นหลายรปูแบบ แตกต่างกันตามลกัษณะ
งาน และระดับงาน ทั้งการฝึกปฏิบัติในงาน การอบรมความรู้ทั้งในและ
นอกองค์กร การหมนุเวยีนพนกังานให้สามารถเรยีนรูง้านได้อย่างหลาก
หลาย และการสร้างประสบการณ์ เป็นต้น การเรยีนรูด้้วยตนเอง บรษิทัฯ 
ได้จัดให้มีห้องแห่งการเรียนรู้ “ Edutainment “ท่ีประกอบด้วย ต�าหรับ
ต�ารา และความบนัเทิงอย่างครบถ้วน เมือ่พนักงานก้าวสูร่ะดบังานท่ีสงู
ขึน้ บรษิทัฯ มหีลกัสตูรเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการเปลีย่นบทบาทจาก
พนักงานไปสู่บทบาทผู้น�า ในปีที่ผ่านมาพนักงานได้รับการอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะ โดยมีชั่วโมงการอบรมต่อบุคคลในระดับต่างๆ แสดง
ให้เห็นว่าจ�านวนชั่วโมงอบรมของพนักงานทุกระดับเพ่ิมสูงขึ้นจากปีท่ี
ผ่านมา และพบว่าพฤตกิรรมหลงัการฝึกอบรมมแีนวโน้มพัฒนาขึน้และ
การพัฒนาความสามารถในการท�างานในภาพรวมมแีนวโน้มดขีึน้ ส่งผล
ให้ระดบัการประเมนิความพึงพอใจต่องานและต่อบรษิทัฯ ของพนกังาน
มีระดับที่ดีกว่าที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีระบบการประเมินผลงาน ทั้งการประเมินผลงาน
ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ครอบคลุมการวางแผน การติดตาม
ความคืบหน้า การพัฒนา และการประเมนิโดยแต่ละหน่วยงานท�าการตัง้
เป้าหมายให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์พันธกิจ และกลยุทธ์หลกั โดยบรษิทัฯ 
ยังคงใช้ระบบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (Key PerformanceIndicator: 
KPI) มาใช้ปฏิบัติ ทั้งระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ส�าหรับระดับ
บุคคล บริษัทฯ ก�าหนดให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นประจ�าปีละ 2 
ครั้ง ได้แก่ การติดตามผลการด�าเนินงานในครึ่งปีแรกและประเมินผล
การปฏิบัติงานในครึ่งปีหลัง
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บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในเรื่องการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างย่ิงเพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมภาย
ใต้ระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย ถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม ต่อ
สังคม ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า อีกทั้ง ยังตระหนักถึงความส�าคัญของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อการตระหนักรู้และ
มีพฤติกรรมในด้านความปลอดภัย 

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐาน ในการบริหาร ความรับผิดชอบต่อสังคม การคุ้มครองป้องกันสุขอนามัย ความปลอดภัย ให้ครอบคลุมถึงการ
ปฏิบตังิานของพนกังาน  นอกจากน้ันบรษิทัยังให้ความส�าคญัต่อการอนรุกัษ์ทรพัยากร อนัเป็นส่วนหน่ึงทีค่วามส�าคญัในการด�าเนินธุรกิจ การลดความ
สูญเสีย การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานด้านความปลอดภัย โดยน�าข้อบังคับเหล่านี้มาเป็นโอกาสในการปรับปรุงการ
ด�าเนินการของบริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 

• ปฏิบัติตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ข้อก�าหนดของบริษัทฯ 
•  ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบทั้งต่อตนเองผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
•  ป้องกันความสูญเสีย และการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ 
•  ใช้ทรัพยากรอันได้แก่ พลังงาน น�้า สารเคมี อย่างคุ้มค่าเป็นไปตามเป้าหมาย
•  สนับสนุนการจัดซื้อ จัดหาผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาถึงความปลอดภัยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน
•  วิจัย พัฒนา จัดหาผลิตภัณฑ์ ที่มีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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ความยั่งยืนทางด้านสังคม

• การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และ

 การเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

• การสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการสร้างบ้านพักครู

• การมอบทุนน�้าประปาไทย

• การมอบทุนบุตร/ธิดาพนักงาน กปภ.

• การเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

• การเป็นเจ้าภาพเทศมหาชาติ และ กฐินน�้าประปาไทย

• โครงการยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น�้า

 (Thai Tap Junior Water Prize)

โครงการที่เกี่ยวข้องกับเด็กและการศึกษากิจกรรมเพื่อสังคม
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เพ่ือให้เยาชนไทยได้มโีอกาสแสดงออกทางความคดิสร้างสรรค์ ในเรือ่งท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรกัษ์น�า้และน�าไปต่อยอดการพัฒนาโครงการสูร่ะดบัประเทศ 
“โครงการยุวชนไทย ร่วมใจรกัษ์น�า้” จงึเกิดข้ึนมาโดยความร่วมมอืและการสนบัสนุนจาก สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
เป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาว 5 ปี (2554-2558) 

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดประกวดผลงานเป็นปีที่ 3 มีโรงเรียนให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดถึง 98 โรงเรียน รวม 108 ผลงาน ซึ่งคณะกรรมการ
ได้พิจารณาคัดเลือกจ�านวนผู้ผ่านเกณฑ์ให้เข้ารอบตัดสิน จ�านวน 19 โรงเรียน รวม 22 ผลงาน และจะทราบผลการตัดสินในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 

การที่ บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจาก The Stockholm International Water Institute ประเทศสวีเดน ให้เป็นผู้แทนประเทศ ในการน�าเยาวชนไทยเข้าร่วม
แข่งขันเสนอผลงานในงาน Stockholm Junior Water Prize นั้น ในปี 2556 บริษัทฯ ได้น�าทีมชนะเลิศการประกวดฯ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
จากผลงานชนะเลิศชื่อ “ชุดอุปกรณ์ดูดซับโลหะหนักในน�้าทิ้งด้วยวัสดุดูดซับธรรมชาติ” เข้าร่วมการประกวด ถือเป็นครั้งแรกที่มีผู้แทนจากประเทศไทย
เข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับโลกในงานดังกล่าว นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความตระหนักในเรื่องของทรัพยากรน�้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า
ของประเทศต่างๆ ท่ัวโลกผ่านกิจกรรมการประกวดแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนจากประเทศต่างๆ รวมถึงเยาวชนจากประเทศไทยท่ี
น�าเสนอแนวคิดนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าได้เป็นอย่างดี 

จากการด�าเนินการโครงการฯ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ได้สร้างการรับรู้ในตัวโครงการให้กับโรงเรียนและนักเรียนในวงกว้างมากขึ้นในปีต่อๆไป บริษัทฯ   
จะได้น�าผลงานจากการประกวดไปเผยแพร่ เพื่อสร้างการรับรู้ในผลงานสิ่งประดิษฐ์ และกระตุ้นให้เกิดการน�าไปใช้งานในชุนชนอย่างแท้จริง นอกจาก
นี้โครงการน้ียังถือได้ว่าส่วนหนึ่งหรือจุดเริ่มในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย เพ่ือพัฒนานวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า  
ต่อไปในอนาคต 

กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น�้า (Thai Tap Junior Water Prize)
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บรษิทั ฯ จะให้ความส�าคญักับเดก็ซึง่เป็นอนาคตของชาต ิท้ังทีเ่ป็นเดก็ก่อนวัยเรยีนและเดก็ในวยัเรยีน ซึง่เป็นนกัเรยีนของโรงเรยีนต่างๆ ในพ้ืนทีบ่รกิาร 
จงึได้จดังานวันเดก็แห่งชาต ิณ โรงกรองน�า้ประปาบางเลนมาอย่างต่อเนือ่งทกุปี โดยในปี 2556 ได้รบัความร่วมมอืสนับสนุนการจดังานวันเดก็จากองค์กร
บรหิารส่วนต�าบลและชมุชนในพ้ืนทีอ่ย่างดย่ิีง ท�าให้เดก็ๆ นับพันคนทีม่าร่วมงาน ได้รบัความรูเ้บือ้งต้นในธุรกิจของบรษิทัฯ กระบวนการผลติน�า้ประปา 
และได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมต่างๆมากมาย หลังจากการจัดกิจกรรมวันเด็กในช่วงต้นปี ในระหว่างปี บริษัทฯ ยังได้ด�าเนินการจัดกิจกรรม 
มอบทุนอาหารกลางวันและจัดท�าอาหารกลางวันเลี้ยงให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆ โดยรอบพ้ืนท่ีบริการ และได้รับความร่วมมือจากพนักงานจิต
อาสาของ บริษัทฯ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้  นักเรียนต่างได้รับประทานอาหารกันอย่างถ้วนหน้า อีกทั้งยังเป็นการสร้างการตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของพนักงานจิตอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรม การด�าเนินการกิจกรรมของบริษัทฯ จะส่งผลให้ทั้งองค์กร พนักงาน ชุมชน 
และ สังคม ในพื้นที่บริการมีมิตรภาพ ความเข้าใจ และมีความร่วมมือกันสร้างสรรสิ่งดีๆ เพื่อความยั่งยืนต่อไป

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และ การเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน 

โครงการที่เกี่ยวข้องกับเด็กและการศึกษา
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บรษิทัฯ ตระหนักถึงความส�าคญัของครผููส้ร้างอนาคตของชาต ิโดยผ่าน
การอบรมสั่งสอนนักเรียน  แต่โรงเรียนมักขาดแคลนบ้านพักครู หรือมี
บ้านพักแต่สภาพเสื่อมโทรม ท�าให้ครูไม่ได้รับความสะดวก ส่งผลต่อ
คุณภาพการสอน ในปี 2556 บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนการจัดสร้างบ้าน
พักครูหลังใหม่เพ่ือทดแทนบ้านพักครูท่ีมีสภาพทรุดโทรมของ รร.บ้าน
น�้าจวง จ.พิษณุโลก โดยมอบทุนค่าก่อสร้างผ่านมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ เป็นเงิน 1,000,000 บาท และหวังว่า จะมีส่วนช่วย
เสริมสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่คุณครูแห่ง รร.บ้านน�้าจวง ในการปฏิบัติ
หน้าที่อันส�าคัญยิ่งให้แก่ประเทศชาติต่อไป

บริษัทฯ ตระหนักถึงการขาดโอกาสของเด็กนักเรียนในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่ท่ียังคงมีความรุนแรงอยู่บ่อยครั้ง 
จึงร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ให้การสนับสนุนทุน
การศึกษาแก่นักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจ�านวน 5 ล้าน
บาท เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ให้มากขึ้น

การสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
การสร้างบ้านพักครู

การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
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การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า เป็นเวลากว่าทศวรรษที่บริษัทฯได้ด�าเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
ในพ้ืนที่บริการและพ้ืนที่ใกล้เคียงติดต่อกันเป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2556 มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้ารับทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน  
ชุดอุปกรณ์กีฬาและชุดพัฒนาทักษะ พร้อมด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับครูอาจารย์และนักเรียนด้วย ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้มอบทุนให้ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนถึงปริญญาตรี

การมอบทุนน�้าประปาไทย
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เช่นเดยีวกับนกัเรยีนในพ้ืนทีบ่รกิาร บรษิทั ฯ ให้ความส�าคญักับบตุรของ
พนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จึงได้ท�าการมอบ
ทุนการศึกษาให้เป็นประจ�าทุกปีเสมอมา ส�าหรับปี 2556 คณะผู้บริหาร
น�้าประปาไทยได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน
และลูกจ้าง กปภ. ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาตรีทั้ง 3 สาขา และ  
1 เขต ได้แก่เขต 3 ราชบรุ ีและสาขาอ้อมน้อย สามพราน และสมทุรสาคร 
มีบุตรของพนักงานและลูกจ้าง กปภ. เข้ารับทุนรวม 138 คน

การมอบทุนบุตร/ธิดาพนักงาน กปภ.

เพ่ือธ�ารงค์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย และเพ่ือให้พนักงาน ได้
ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ในโอกาสเทศกาลส�าคัญๆ 
ทางศาสนา บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวด้วยดีเสมอ
มา ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ร ่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ 
เวสสันดรชาดก “กัณฑ์ฉกษัตริย์” กับอีก 3 หน่วยงาน ส�าคัญ คือ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และส�านักนายกรัฐมนตรี ณ พุทธมณฑล อ�าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ คณะผู้บริหารในกลุ่มบริษัทน�้า
ประปาไทยและพนักงาน ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินท่ี 
วัดแก้วฟ้า ต�าบลบ้านปรก อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อม
กับได้รับการร่วมท�าบุญจากชาวบ้านและชุมชนในพื้นที่ด้วย เพื่อสมทบ
ทุนสร้างศาลาการเปรียญของวัดให้เป็นสถานท่ีประกอบกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ สืบไป 

การเป็นเจ้าภาพเทศมหาชาต ิและกฐินน�า้ประปาไทย
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ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม

• โครงการ “1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�้า” ปีที่ 4

• โครงการโรงเรียนสีเขียว

• โครงการปรับภูมิทัศน์พื้นที่โรงกรองน�้าบางเลน

 เพื่อสร้างสวนสุขภาพชุมชน

• โครงการ “1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�้า” ปีที่ 3

โครงการเพื่อชุมชนที่จะด�าเนินงานในปี 2557โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม
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ปี 2556 นบัเป็นปีท่ี 3 ของ “โครงการ “1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�า้” ท่ีบรษิทัฯ ร่วมกับกรมอทุยานแห่งชาติ
สตัว์ป่าและพันธ์ุพืช กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ท�าการปลกูป่าจ�านวน 1 พันไร่ หรอื 
2 แสนต้น ในอทุยานแห่งชาตทิองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบรุ ีแหล่งต้นน�า้แม่น�า้แม่กลอง อนัเป็นแม่น�า้
สายหลกัของแม่น�า้ท่าจนี เพ่ือสะท้อนถึงความรบัผดิชอบในการใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมคีณุค่า 
สร้างความสมดุลย์ให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย ปลูกให้ครบ 1 ล้านต้น ในปื 2558

โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 3

สร้างป่าต้นน�้า

โครงการ

1 ล้านกล้า

บนพื้นที่ 5,000 ไร่
ณ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน) THAI TAP WATER SUPPLY PLC.43



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2556SUSTAINABILITY REPORT 2013 44



นอกจากกิจกรรมปลูกป่าเป็นปีที่ 3 แล้ว ในปี 2556 แล้ว บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งมอบผืนป่า
ที่ปลูกในปี 2554 จ�านวน 1 พันไร่ หรือ 2 แสนต้น ชุดแรก ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช รับไปดูแลบ�ารุงรักษาต่อไป ซึ่งโครงการนี้ ได้รับการสนุบสนุนเป็นอย่างดียิ่ง จาก
พนักงาน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่
ร่วมเดินทางเข้าพ้ืนท่ีแปลงปลูกอันทุรกันดารเพ่ือเป็นสักขีพยาน การส่งมอบป่าผืนแรก ว่าได้
เป็นไปตามเจตนารมย์ของโครงการนี้ โดยแท้จริง

โครงการปลูกป่าระยะยาว 5 ปี 

1 ล้านต้น บนพื้นที่ 5,000 ไร่

200,000 ต ้น

1,000,000 ต้น

ปลูกปีละ 1,000 ไร่

ภายใน 5 ปี จะครบ
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ในปี 2557 จะเป็นอีกปีหน่ึง ท่ีโครงการนี้จะด�าเนินไปเป็นปีที่ 4 ซึ่งจะมีกิจกรรมปลูกป่า 2 แสนต้น 
และส่งมอบผืนป่า 2 แสนต้น ชุดท่ี 2 รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน เพ่ือป้องกันการ
บุกรุกท�าลายป่า ป้องกันไฟป่า และอื่นๆ ทั้งน้ีเพ่ือให้ผืนป่าดังกล่าวกลายเป็นส่วนหนึ่งของความอุดม
สมบูรณ์ เกิดเป็นระบบวิเวศน์วิทยาและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน เป็นแหล่งต้นน�้าที่มีคุณภาพท่ีดีตลอดไป 

โครงการเพื่อชุมชน
ที่จะด�าเนินงานในปี
2557

โครงการ
“1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�้า” ปีที่ 4

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2556SUSTAINABILITY REPORT 2013 46



เป็นการด�าเนินโครงการปีแรก เพ่ือเสรมิสร้างพ้ืนท่ีสเีขียวและใช้พ้ืนท่ีว่าง
เปล่า ในโรงเรยีนรอบโรงกรองน�า้บางเลน ซึง่เป็นโรงเรยีนในพ้ืนท่ีด�าเนิน
ธุรกิจของบรษิทั ให้เป็นประโยชน์ ด้วยการสร้างสวนหย่อมส�าหรบัการพัก
ผ่อนหย่อนใจและปรับปรุงให้เป็นสนามเด็กเล่น  ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้มีข้อ
จ�ากัดในการปรบัปรงุพ้ืนท่ีภายในของโรงเรยีน และยังเป็นโรงเรยีนทีเ่คย
ประสบปัญหาน�้าท่วมเมื่อปี 2554 ทั้งนี้ จะได้เปิดโอกาสให้พนักงานขอ
งบรษิทัฯ มส่ีวนร่วม ในการด�าเนนิกิจกรรมน้ี ร่วมกับครแูละนักเรยีนของ
โรงเรียนดังกล่าว เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของ และมั่นใจได้ว่า จะท�าการ
บ�ารุงรักษาให้โรงเรียนมีพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืนตลอดไป 

ด้วยต�าบลบางระก�า ซึง่เป็นทีต่ัง้ของโรงกรองน�า้บางเลน ขาดแคลนสวน
สขุภาพชมุชน บรษิทัฯ เห็นว่ามพ้ืีนท่ีซึง่เป็นแหล่งทิง้ดนิตะกอน สามารถ
ปรับปรุงให้เป็นสวนสุขภาพดังกล่าวได้ จึงจัดท�า “โครงการสวนสุขภาพ
ชมุชน” โดยจะปรบัปรงุภูมทัิศน์ ให้มทีศันียภาพทีส่วยงาม ตลอดจนการ
ปรับพื้นที่และด�าเนินการจัดสร้างเป็นสวนหย่อม พร้อมเครื่องออกก�าลัง
กาย และลานกีฬาให้ชมุชนท้ังในพ้ืนทีแ่ละพ้ืนทีใ่กล้เคยีงได้ใช้ประโยชน์ 
เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ใช้เพื่อการออกก�าลัง รวมถึงการแข่งขันกีฬา
ของชุมชน ท้ังนี้จะสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม ด้วยการให้ทั้งชุมชน 
และ พนักงานได้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างการก่อสร้าง จนกระทั่งได้มี
การส่งมอบสวนดังกล่าว ให้กับผู้น�าชุมชนต่อไป

โครงการโรงเรียนสีเขียว โครงการปรับภูมิทัศน์พื้นที่โรงกรองน�้าบางเลน
เพื่อสร้างสวนสุขภาพชุมชน
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ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ

ความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน
ตารางแสดงผลการด�าเนินงานของบริษัทและรวมของบริษัทย่อย

ผลการด�าเนินงาน 2554 2555 2556 หน่วย

รายได้จากการขายรวม 4,635 5,273 5,790 ล้านบาท

อัตราก�าไรขั้นต้น 3,223 3,430 3,632 ล้านบาท

ก�าไรสุทธิ 2,113 2,421 2,574 ล้านบาท

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย 7.12 6.74 7.51 เท่า

อัตรส่วนหนิ้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.13 1.30 1.23 เท่า

ผลประกอบการ

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิเป็นจ�านวนเงิน 2,574 ล้านบาทหรือคิดเป็นก�าไรสุทธิ 0.65 บาทต่อหุ้น ท้ังน้ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
สินทรัพย์รวม 24,525 ล้านบาทโดยสามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ขณะนี้
บรษิทัฯ อยู่ระหว่างด�าเนนิการเพ่ือขออนมุตัจิากผูถื้อหุน้ในการจ่ายปันผลของครึง่ปีหลงัในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท และจะท�าให้ปี 2556 บรษิทัฯ มกีารจ่าย
ปันผลตลอดปีในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท และบรษิทัฯ เชือ่มัน่ว่าจะสามารถรกัษาระดบัการจ่ายเงนิปันผลให้อยู่ในเกณฑ์ทีด่แีละเหมาะสมได้อย่างต่อเนือ่ง

ผลการด�าเนินงานทางด้านเศรษฐกิจ

4,635 2,113 21,728

5,273 2,338 24,672

5,790 2,574 24,525

รายได้รวม ก�าไร/ขาดทุน สินทรัพย์รวม

ปี 2554

(หน่วย : ล้านบาท) (หน่วย : ล้านบาท) (หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2554 ปี 2554

ปี 2555 ปี 2555 ปี 2555

ปี 2556 ปี 2556 ปี 2556
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66.07
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85.24

สถิติการจ่ายเงินปันผล 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

ปี 2554
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GRI Content Index

ดัชนี

Indicator Description รายงานประจ�าปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. Strategy and Analysis 

1.1 Statement from the most senior decision • สารจากกรรมการผู้จัดการ (หน้า 7)

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.

• การด�าเนินงานและความย่ังยืน : การก�ากับดูแลกิจการ 
(หน้า 19)

• การด�าเนินงานและความย่ังยืน: การมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หน้า 26)

• พนักงานความย่ังยืนขององค์กร  : การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (หน้า 28)

• พนักงานความย่ังยืนขององค์กร  : อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย (หน้า 35)

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 42)
• ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ (หน้า 48)

2. Organizational Profile

2.1 Name of the organization. • เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ : สถานที่ตั้งของหน่วยธุรกิจ
 (หน้า 8)

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

2.3 Operational structure of the organization, including 
main divisions, operating companies, subsidiaries, 
and joint ventures.

รายงานประจ�าปี
2555 (หน้า 46)

• การด�าเนนิงานและความย่ังยืน : การก�ากับดแูลกิจการท่ีดี
 - โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (หน้า 19)
 - จรรยาบรรณ (หน้า 22)

2.4 Location of organization’s headquarters. (ปกหลัง)

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.

• หลักการจัดท�ารายงานขอบข่ายการรายงาน (หน้า 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. • เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ (หน้า 8)

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

n/a

2.10 Awards received in the reporting period. • การด�าเนินงานและความยัง่ยืน : การก�ากับดแูลกิจการท่ีดี 
(หน้า 19)

• พนักงานความย่ังยืนขององค์กร  : อาชวีอนามยัและความ
ปลอดภัยความส�าเร็จ (หน้า 35)

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมความส�าเร็จ (หน้า 42)
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Indicator Description รายงานประจ�าปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. Report Parameters

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

• เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ (หน้า 8)

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

3.3 Reporting cycle (annual, biennial, etc.) • หลักการจัดท�ารายงาน
 - ความครบถ้วนของเนื้อหา (หน้า 9)

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

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (หน้า 8)

3.5 Process for defining report content. • หลักการจัดท�ารายงาน(หน้า 9)

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

• หลักการจัดท�ารายงาน
 - ขอบข่ายการรายงาน (หน้า 9)

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

• หลักการจัดท�ารายงาน
 - ขอบข่ายการรายงาน (หน้า 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.

• เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
 - หลักการการจัดท�าเนื้อหาของรายงาน (หน้า 9)
 - หลักการว่าด้วยเรื่องคุณภาพของรายงาน 
  ความครบถ้วนของเนื้อหา(หน้า 9)

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

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

• GRI content index (หน้า 50)

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

n/a
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Indicator Description รายงานประจ�าปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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.

รายงานประจ�าปี
2555 (หน้า 46)

• การด�าเนินงานและความยัง่ยืน : การก�ากับดแูลกิจการท่ีดี 
(หน้า 19)

 - โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (หน้า 19)

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

รายงานประจ�าปี
2555 (หน้า 46)

• การด�าเนินงานและความยัง่ยืน : การก�ากับดแูลกิจการท่ีดี 
(หน้า 19)

 - โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (หน้า 19)

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.

• การด�าเนินงานและความยัง่ยืน : การก�ากับดแูลกิจการท่ีดี 
(หน้า 19)

 - โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (หน้า 19)

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

• การด�าเนินงานและความยัง่ยืน : การก�ากับดแูลกิจการท่ีดี 
(หน้า 19)

 - จรรยาบรรณ (หน้า 22)

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.

• การด�าเนินงานและความยัง่ยืน : การก�ากับดแูลกิจการท่ีดี 
(หน้า 19)

 - จรรยาบรรณ (หน้า 22)

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

รายงานประจ�าปี
2555 (หน้า 46)

• การด�าเนินงานและความยัง่ยืน : การก�ากับดแูลกิจการท่ีดี 
(หน้า 19)

 - โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (หน้า 19)

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.

• วิสัยทัศน์และพันธกิจ (4)
• การด�าเนินงานและความย่ังยืน  : การก�ากับดแูลกิจการท่ีดี 

(หน้า 19)
• พนักงานความย่ังยืนขององค์กร : การบริหารทรัพยากร

มนษุย์ (หน้า 29)
• พนักงานความย่ังยืนขององค์กร : อาชีวอนามัยความ

ปลอดภัย (หน้า 35)
• ความยั่งยืนทางด้านสังคม (หน้า 36)
• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 42)
• ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ (หน้า 48)
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Indicator Description รายงานประจ�าปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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 compliancewith 
internationally agreed standards, codes of conduct, 
and principles.

รายงานประจ�าปี
2555 (หน้า 46)

• การด�าเนนิงานและความย่ังยืน  : การก�ากับดแูลกิจการทีดี่ 
(หน้า 19)

 - โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (หน้า 19)
 - โครงสร้างองค์กร (หน้า 20)

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

รายงานประจ�าปี
2555 (หน้า 25)

• การด�าเนินงานและความย่ังยืน  : การก�ากับดแูลกิจการทีดี่ 
(หน้า 19)

 - การพัฒนาสู่ความยั่งยืน (หน้า 20)

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

รายงานประจ�าปี
2555 (หน้า 25)

• การด�าเนนิงานและความย่ังยืน  : การก�ากับดแูลกิจการทีดี่ 
(หน้า 19)

 - จรรยาบรรณ (หน้า 22)
• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร  : อาชีวอนามัยและ
 ความปลอดภัย
 - ผลการด�าเนินงาน (หน้า 35)
• ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ (หน้า 48)

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

• เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ (หน้า 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.

• การด�าเนนิงานและความย่ังยืน  : การก�ากับดแูลกิจการทีดี่ 
(หน้า 19) 

4.14 List of stakeholder groups engaged by the 
organization.

• การด�าเนนิงานและความย่ังยืน  : การก�ากับดแูลกิจการทีดี่ 
(หน้า 19)

 - การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หน้า 26)

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

• การด�าเนนิงานและความย่ังยืน  : การก�ากับดแูลกิจการทีดี่ 
(หน้า 19)

 - การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หน้า 26)

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

• การด�าเนนิงานและความย่ังยืน  : การก�ากับดแูลกิจการทีดี่ 
(หน้า 19)

 - การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หน้า 26)

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.

• การด�าเนนิงานและความย่ังยืน  : การก�ากับดแูลกิจการทีดี่ 
(หน้า 19)

 - การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หน้า 26)
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Indicator Description รายงานประจ�าปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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.

• ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ
 - ผลการด�าเนินงานทางด้านเศรษฐกิจ (หน้า 48)

EC2 Financial implications and other r isks 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.

• พนักงานความย่ังยืนขององค์กร : การบริหารทรัพยากร
มนุษย์

 - พนักงาน (หน้า 29)
 - แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หน้า 29)

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.

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2556SUSTAINABILITY REPORT 2013 54



Indicator Description รายงานประจ�าปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Environmental indicators

DMA EN    Disclosure on Management Approach EN

Materials

EN1 Materials used by weight or volume. • ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 42)

EN2 Percentage of materials used that are recycled 
input materials.

n/a

Energy

EN3 Direct energy consumption by primary energy 
source.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 42)

EN4 Indirect energy consumption by primary source. • ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 42)

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.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 42)

EN7 Initiatives to reduce indirect energy consumption 
and reductions achieved.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม(หน้า 42)

Water

EN8 Total water withdrawal by source. • ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม
 - การใช้ทรพัยากรน�า้และการบรหิารจัดการน�า้ (หน้า 42)

EN9 Water sources significantly affected by withdrawal 
of water.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม
 - การใช้ทรพัยากรน�า้และการบรหิารจัดการน�า้ (หน้า 42)

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.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 42)

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

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 42)
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Indicator Description รายงานประจ�าปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Environmental indicators

DMA EN    Disclosure on Management Approach EN

Biodiversity

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

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม
 - การจัดการทรัพยากร (หน้า 42)

EN13 Habitats protected or restored. • ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 42)

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

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 42)

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.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 42)

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.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 42)

EN17 Other relevant indirect greenhouse gas emissions 
by weight.

n/a

EN18 Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and 
reductions achieved.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 42)

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.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 42)
 - การใช้ทรพัยากรน�า้และการบรหิารจัดการน�า้ (หน้า 42)
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Indicator Description รายงานประจ�าปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Environmental indicators

DMA EN    Disclosure on Management Approach EN

Emissions, effluents and waste

EN23 Total number and volume of significant spills. • ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 42)

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.

 • ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 42)

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

n/a

Compliance

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

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 42)

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.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 42)

Overall

EN30 Total environmental protection expenditures and 
investments by type.

• ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ (หน้า 42)
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Indicator Description รายงานประจ�าปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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.

• พนักงานความย่ังยืนขององค์กร  : การบริหารทรัพยากร
มนุษย์

 - พนักงาน (หน้า 9)
 - การสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน (หน้า 29)

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

• พนักงานความย่ังยืนขององค์กร  : การบริหารทรัพยากร
มนุษย์

 - พนักงาน (หน้า 29)
 - การสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน (หน้า 29)

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.

• พนักงานความย่ังยืนขององค์กร  : การบริหารทรัพยากร
มนุษย์

 - สิทธิและสวัสดิภาพของบุคคล (หน้า 31)

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

• พนักงานความย่ังยืนขององค์กร  : การบริหารทรัพยากร
มนุษย์

 - สิทธิและสวัสดิภาพของบุคคล (หน้า 31)

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.

• พนักงานความย่ังยืนขององค์กร  : การบริหารทรัพยากร
มนุษย์

 - การพัฒนา (หน้า 33)
    

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

• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร  : อาชีวอนามัยและ
 ความปลอดภัย
 - ผลการด�าเนินงาน (หน้า 35)    

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

• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร  : อาชีวอนามัยและ
 ความปลอดภัย (หน้า 35)

LA9 Health and safety topics covered in formal 
agreements  with trade unions.

n/a
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Indicator Description รายงานประจ�าปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Labor Practices and Decent Work indicators

DMA LA    Disclosure on Management Approach LA

Training and education

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

• พนักงานความย่ังยืนขององค์กร : การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (หน้า 29)

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.

• พนักงานความย่ังยืนขององค์กร : การบริหารทรัพยากร
มนุษย์

 - การประเมินผลการปฏิบัติงาน (หน้า 34)
 - การพัฒนา (หน้า 33) 

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.

• พนักงานความย่ังยืนขององค์กร  : การบริหารทรัพยากร
มนุษย์

 - พนักงาน (หน้า 29)
 - การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (หน้า 29)  

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 รายงานประจ�าปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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.

• พนักงานความย่ังยืนขององค์กร : การบริหารทรัพยากร
มนุษย์

 - แนวทางการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ การสร้างแรงจงูใจ
  (หน้า 31) 
 - สวัสดิการของบุคคล (หน้า 31)

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.

• พนักงานความย่ังยืนขององค์กร : การบริหารทรัพยากร
มนุษย์

 - แนวทางการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ การสร้างแรงจงูใจ
  (หน้า 31) 
 - สวัสดิการของบุคคล (หน้า 31)

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
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Indicator Description รายงานประจ�าปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Social : Human Rights

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

Indigenous rights

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

• ความยั่งยืนทางด้านสังคม: ความรับผิดชอบต่อสังคม
 (หน้า 36)

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
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Indicator Description รายงานประจ�าปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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.

• ความยั่งยืนทางด้านสังคม : ความรับผิดชอบต่อสังคม
 (หน้า 36)

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

• ความยั่งยืนทางด้านสังคม : ความรับผิดชอบต่อสังคม
 (หน้า 36)

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

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, and 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
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Indicator Description รายงานประจ�าปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

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

n/a
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