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วิสัยทัศน์

VISION
เป็นบริษัทชั้นน�ำของประเทศในการด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ

น�้ำ

พลังงาน

และ สิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

คุณค่าองค์กร

MISSION

CORPORATE VALUES

เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง
และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์
บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่าง
ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

ด�ำเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจบนพื้นฐานของความ
พึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการ
• พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
• ท�ำงานเชิงรุกด้วยความคิดริเริ่ม และ
• ท�ำงานเป็นทีม

บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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สารจากกรรมการผู้จัดการ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้
ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทน�้ำประปา
ไทยที่จะสื่อสารไปยัง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สาธารณชน
และพนักงานของเราว่า

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
โดยให้ความส�ำคัญในเรื่องสิทธิและ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส
การด�ำเนินนโยบายการลงทุนและการด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ตลอดจน
การด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในปี 2555 นอกเหนือจากการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจมาโดยตลอด
แล้ว บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับ
สังคม โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจาก The Stockholm International
Water Institute (SIWI) ประเทศสวี เ ดนให้ เ ป็ น ผู ้ แ ทนของประเทศไทยใน
การน� ำ เยาวชนไทยที่ ช นะเลิ ศ การแข่ ง ขั น โครงการยุ ว ชนไทยร่ ว มใจรั ก ษ์ น�้ ำ
ซึง่ บริษทั ฯริเริม่ ขึน้ เข้าร่วมแข่งขันในงาน Stockholm Junior Water Prize ทีจ่ ดั ขึน้
ในงานสัมมนา World Water Week ณ กรุงสต๊อกโฮมเป็นระยะเวลา 3 ปี โครงการ
นีส้ ะท้อนถึงเจตนารมณ์ทแี่ น่วแน่ของบริษทั ฯ ในอันทีจ่ ะปลูกจิตส�ำนึกของเยาวชน
ไทยทีจ่ ะเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ในวันข้างหน้าให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของทรัพยากร
น�้ำ และร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมเพื่ออนุรักษ์น�้ำอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังคงด�ำเนินโครงการ “หนึ่งล้านกล้า สร้างป่าต้นน�้ำ” อย่างต่อเนื่อง เพื่ออนุรักษ์
แหล่งต้นน�้ำสร้างสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาและยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนให้เกิดการรักและหวงแหนผืนป่าที่ตนเองอาศัยอยู่ ส�ำหรับปี 2556
จะเป็นก้าวย่างส�ำคัญอีกปีหนึ่งของบริษัทฯ ที่จะเข้าไปด�ำเนินธุรกิจพลังงาน
ทางเลื อ กอย่ า งจริ ง จั ง ซึ่ ง แสดงถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น ของบริ ษั ท ฯ ในการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว เพื่อประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
กระผม ในนามของบริ ษั ท น�้ ำ ประปาไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) ขอขอบคุ ณ ผู ้ มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมแรงกายและแรงใจ ท�ำให้บริษัทฯ สามารถสานต่อ
พันธกิจในการด�ำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้
เติบโตอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

สมโพธิ ศรีภูมิ
กรรมการผู้จัดการ

+
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ได้จัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ขึ้น
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการบริหารงานเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยเนื้อหาครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มน�้ำประปา
เพื่อเผยแพร่แนวคิด และผลงานกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถาบันต่างๆ และผู้สนใจ
รายงานฉบับนี้ได้น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานที่เกี่ยวกับความยั่งยืนในรอบปี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 การด�ำเนินงานดังกล่าว
ตัง้ มัน่ อยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี การด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็น
ธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความสมดุลในการประกอบธุรกิจ
ข้อมูลในการจัดท�ำรายงานฉบับนีไ้ ด้มาจากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และมี
การเพิม่ ขอบเขตการรายงาน โดยยึดแนวทางของการรายงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) ควบคู่กับระบบรายงาน
ผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมของกลุม่
บริษทั น�ำ้ ประปาโดยมีเนือ้ หาครอบคลุมแนวปฏิบตั ทิ างด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อม และมีดชั นีชวี้ ดั หลักตามทีก่ ำ� หนด อย่างไรก็ตาม เนือ้ หาตาม
ดัชนีชี้วัดในบางด้านอาจยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพัฒนา
และปรั บ ปรุ ง การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และทบทวนการรายงาน ให้ ค รอบคลุ ม
การรายงานทีม่ ปี ระเด็นส�ำคัญต่าง ๆ ทัง้ หมด เพือ่ ให้รายงานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ ได้จัดท�ำขึ้นเป็น
ภาษาไทย ในรูปแบบซีดีและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รายงาน
กรุณาติดต่อ :

ส�ำนักงานกรรมการผู้จัดการ
0 2811 8369
แผนกส่งเสริมการสื่อสารภายในและบรรษัทภิบาล
0 2811 8369 ต่อ 1104
นักลงทุนสัมพันธ์
0 2811 8369 ต่อ 1108

บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต�ำบลไร่ขิง
อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 0 2811 7526 หรือ 0 2811 7685-6
Website : www.thaitap.com
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หลักการการจัดท�ำรายงาน
ขอบข่ายการรายงาน

ความครบถ้วนของเนื้อหา

บริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Boundary

Completeness

Sustainability Context

ในการจั ด ท� ำ รายงานเพื่ อ การพั ฒ นาที่
ยั่งยืน บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ซึง่ มีสว่ นส�ำคัญต่อการขับเคลือ่ นองค์กรให้
บรรลุถึงเป้าหมายต่างๆ ด้านความยั่งยืน
ไม่ว่าจะเป็นเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่ง
แวดล้อม โดยพิจารณาทั้งผู้มีส่วนได้เสีย
ซึง่ ได้รบั ผลกระทบทัง้ ด้านบวกและด้านลบ
จากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

ข้ อ มู ล การด� ำ เนิ น งานบางประเด็ น ใน
รายงานฉบั บ นี้ ได้ เ พิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล ที่
ครอบคลุมขอบเขตทีก่ ว้างกว่าทีก่ ำ� หนดไว้
โดยรวบรวมผลการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง
ของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถสะท้อนความ
ยั่งยืนได้อย่างครบถ้วน เช่น การที่บริษัทฯ
ได้ ร วมผลการด� ำ เนิ น งานด้ า นความ
ปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งในการรายงาน
ฉบับนี้ นอกจากนี้ เหตุการณ์หรือกิจกรรม
ใด ๆ ก็ตามที่ส�ำคัญและมีผลกระทบต่อ
ความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในช่วง
ปี 2555 ที่ผ่านมาได้ถูกน�ำมารายงานใน
รายงานฉบั บ นี้ รวมถึ ง การประเมิ น ผล
กระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์หรือ
กิจกรรมนั้น ๆ

ภายใต้สภาวการณ์ที่มีความหลากหลาย
ไม่ ว ่ า จะเป็ น วิ ก ฤตทางด้ า นเศรษฐกิ จ
สังคม การเมือง ผลกระทบจากสิง่ แวดล้อม
และกระแสโลกาภิวตั น์ ล้วนส่งผลต่อเนือ่ ง
กันเป็นลูกโซ่ ซึ่งบริษัทฯ ต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงความคาด
หวั ง ของผู ้ ล งทุ น และความต้ อ งการใน
อนาคตของผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย
บริษัทฯ เล็งเห็นว่าบริบทของความยั่งยืน
ขององค์กรกับความยั่งยืนของสังคมและ
สิ่งแวดล้อมโดยรวมเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนา
ควบคู่กันไป การเติบโตของกิจการอาจไม่
ยั่งยืนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย
สภาวะทางสังคมทีข่ าดการพัฒนา รวมไป
ถึงคุณภาพของทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
ที่เสื่อมโทรม รายงานฉบับนี้จึงได้น�ำเสนอ
มุ ม มองในด้ า นความเชื่ อ มโยงของการ
บริหารจัดการและผลการด�ำเนินงานของ
บริ ษั ท ฯ กั บ พั ฒ นาการทางเศรษฐกิ จ
สังคม และสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จากการด�ำเนินงานในอดีตถึงในปัจจุบัน
สู ่ ก ารเตรี ย มพร้ อ มส� ำ หรั บ อนาคต เช่ น
การสนับสนุนองค์ความรู้ในหลายมิติให้
กับคนในองค์กร การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา และโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพในชุมชน

ดั ง นั้ น รายงานฉบั บ นี้ จึ ง ครอบคลุ ม
นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ
เพื่อความยั่งยืนของบริษัท น�้ำประปาไทย
จ�ำกัด (มหาชน) (บริษทั ฯ)และประสิทธิผล
การด�ำเนินงานของบริษัทในเครือภายใต้
การก�ำกับดูแลของบริษัทฯ ส�ำหรับข้อมูล
นอกเหนือจากรายงานฉบับนี้ ได้แสดง
อยู ่ ใ นรายงานประจ� ำ ปี 2555 อย่ า งไร
ก็ตามบริษทั ฯ มุง่ ขยายขอบข่ายการจัดท�ำ
รายงานความยัง่ ยืนให้ครอบคลุมบริษทั ใน
กลุ่มน�้ำประปามากขึ้น ด้วยการส่งเสริม
และสนับสนุนให้มกี ารประยุกต์ใช้แนวทาง
สากลในการรายงานด้านการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน เพือ่ ตอบสนองความคาดหวังการได้
รับข้อมูลที่มีคุณภาพของผู้มีส่วนได้เสีย

+
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2555

บริษัท นํ้าประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน)

THAITAP
WATER

มุ่งผลิตนํ้าประปาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปฏิบัติ 3 ประการ
คือ ความสะอาด เพียงพอ และต่อเนื่อง

เราร่วมกันด�ำเนินธุรกิจ
ด้านการบริหารจัดการน�้ำแบบครบวงจร
รวมถึงการบ�ำบัดน�้ำเสียอันเป็นการคืนสมดุลสู่วงจรน�้ำ
พร้อมน�ำผลประโยชน์สุงสุดสู่ทุกคน อย่างเท่าเทียม

บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน)

THAI TAP WATER SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED

ปี 2555
อัตราการเติบโต
สูงถึงร้อยละ

9.22

ก�ำลังการผลิต
ในปี 2555
161,040,000
(ลูกบาศก์เมตร)

09

+

ยอดการจ่ายน�้ำ
ในปี 2555

สูงที่สุด

131,001,157
(ลูกบาศก์เมตร)

+
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2555

รู้จักน�้ำประปาไทย
Corporate Milestones

กลุ่มบริษัทน�้ำประปาไทยด�ำเนิน
ธุรกิจในการผลิตและจ่ายน�้ำประปา
แบบครบวงจรทั้งในส่วนของการเดินเครื่อง
บ�ำรุงรักษา วิศวกร การควบคุมคุณภาพ
ให้แก่โรงผลิตน�้ำทั้งสองแห่งของบริษัทฯ
บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้ด�ำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้
กับชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปด�ำเนินงาน โดยสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้
คุณภาพการบริหารงานที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยมีระบบก�ำกับดูแลที่มีความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ และ
เป็นธรรม น�ำไปสู่ประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งยังตระหนักถึงภารกิจส�ำคัญในการสร้างสรรค์
สังคมด้วยการสนับสนุนโครงการอันเป็นประโยชน์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน และการช่วย
เหลือสาธารณประโยชน์

THAI TAP WATER SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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+

บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯ ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยจ่ายน�้ำให้กับ
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) สาขาสามพราน สาขาอ้อมน้อย และสาขาสมุทรสาคร ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ได้แก่ อ�ำเภอนครชัยศรี
อ�ำเภอสามพราน อ�ำเภอพุทธมณฑล และจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ อ�ำเภอกระทุม่ แบน อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยบริษทั ฯ มีโรงผลิตน�ำ้ ประปา
ทีอ่ ำ� เภอบางเลนจังหวัดนครปฐมด้วยก�ำลังการผลิต 440,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และบริษทั ฯ ยังมีโรงผลิตน�ำ้ ประปากับบริษทั ในเครือ คือบริษทั
ประปาปทุมธานี จ�ำกัด ที่อ�ำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ด้วยก�ำลังการผลิต 388,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยจ่ายน�้ำให้กับการประปา
ส่วนภูมิภาคในพื้นที่ ปทุมธานี - รังสิต

สัดส่วนผู้ถือหุ้น
บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีผู้ถือหุ้นหลักคือ บริษัท ช. การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 โดยมีสัดส่วน
การถือหุ้น ดังนี้

บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)

30.04 %

สัดส่วนการถือครองหุ้น

บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
25.9

25.98 %

8%

30.04%
8%

.2
10

33.7
0%

นักลงทุนในประเทศ

33.70 %
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555

นักลงทุนต่างประเทศ

10.28 %

+
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ลักษณะธุรกิจ
กลุ่มบริษัทน�้ำประปาไทยด�ำเนินธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับน�้ำ ครอบคลุมธุรกิจการผลิต
และการจ่ายน�้ำประปา ให้กับการประปา
ส่วนภูมิภาคในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต พื้นที่
จังหวัดนครปฐม อ�ำเภอนครชัยศรี อ�ำเภอ
พุ ท ธมณฑล อ� ำ เภอสามพราน พื้ น ที่
จังหวัดสมุทรสาคร อ�ำเภอกระทุ่มแบน
อ� ำ เภอเมื อ งสมุ ท รสาคร ธุ ร กิ จ การให้
บริการน�้ำประปาและการบ�ำบัดน�้ำเสียใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และการผลิต
น�ำ้ ดืม่ บรรจุขวดสนับสนุนให้กบั หน่วยงาน
ส่วนท้องถิน่ ของรัฐ สถานศึกษา และชุมชน
บริ ษั ท ฯ มี โ รงผลิ ต น�้ ำ ประปาที่ อ� ำ เภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐมทีม่ กี ำ� ลังการผลิต
น�้ำได้ 440,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งมี
สถานีจา่ ยน�ำ้ ทีอ่ ำ� เภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม และอ� ำ เภอมหาชั ย จั ง หวั ด
สมุทรสาคร โดยมีสถานีเพิ่มแรงดันน�้ำที่
ต�ำบลคลองโยง อ�ำเภอพุทธมณฑล อ�ำเภอ
กระทุม่ แบน สมุทรสาคร และโรงผลิตน�ำ้ ที่
อ�ำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ทีม่ กี ำ� ลัง
การผลิตได้ 388,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2555
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บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน)

THAI TAP WATER SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED

+

การเติบโตในการผลิตน�้ำประปาของบริษัทฯ

สิ้นปี (พ.ศ.)

สิ้นปี (พ.ศ.)

สิ้นปี (พ.ศ.)

สิ้นปี (พ.ศ.)

สิ้นปี (พ.ศ.)

2551

2552

2553

2554

2555

ก�ำลังการผลิต
(ลูกบาศก์เมตร)

ก�ำลังการผลิต
(ลูกบาศก์เมตร)

ก�ำลังการผลิต
(ลูกบาศก์เมตร)

ก�ำลังการผลิต
(ลูกบาศก์เมตร)

ก�ำลังการผลิต
(ลูกบาศก์เมตร)

117,120,000

116,800,000

160,600,000

160,600,000

161,040,000

ยอดการจ่ายน�้ำ
(ลูกบาศก์เมตร)

ยอดการจ่ายน�้ำ
(ลูกบาศก์เมตร)

ยอดการจ่ายน�้ำ
(ลูกบาศก์เมตร)

ยอดการจ่ายน�้ำ
(ลูกบาศก์เมตร)

ยอดการจ่ายน�้ำ
(ลูกบาศก์เมตร)

107,519,686

108,748,024

120,189,167

119,939,978

131,001,157

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
(ลูกบาศก์เมตร)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
(ลูกบาศก์เมตร)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
(ลูกบาศก์เมตร)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
(ลูกบาศก์เมตร)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
(ลูกบาศก์เมตร)

ปีฐาน

1,228,338

11,441,143

-249,189

11,061,179

อัตราการเติบโต
(ร้อยละต่อปี)

อัตราการเติบโต
(ร้อยละต่อปี)

อัตราการเติบโต
(ร้อยละต่อปี)

อัตราการเติบโต
(ร้อยละต่อปี)

อัตราการเติบโต
(ร้อยละต่อปี)

ปีฐาน

1.14

10.52

-0.21

9.22

+

+

-

+

ก�ำลังการผลิต
(ลูกบาศก์เมตร)

ยอดการจ่ายน�้ำ
(ลูกบาศก์เมตร)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
(ลูกบาศก์เมตร)

อัตราการเติบโต
(ร้อยละต่อปี)

143,232,000

117,479,602

5,870,368

4.48

เฉลี่ย

(หน่วย: ล้าน ลบ.ม./ปี)

+
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ผลการด�ำเนินงาน

OPERATION

การด�ำเนินงาน
และความยั่งยืน
SUSTAINABILITY REPORT 2012

+ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
+ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
+ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

THAI TAP WATER SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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1

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี
ในการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าระบบ
และกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เป็นปัจจัยการน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จ
ในการด�ำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสร้างความเป็นธรรมแก่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทัง้ นีด้ ว้ ยความเชือ่ มัน่ ดังกล่าวคณะกรรมการบริษทั จึงได้บริหารงานให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ตลอดจนแผนและกลยุทธ์ท่ีก�ำหนด
กฎหมายหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดทะเบียนอยูแ่ ละมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นอกจาก
นีค้ ณะกรรมการบริษทั และบริษทั ย่อยยังมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาเพือ่
ยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ไปสูแ่ นวปฎิบตั อิ นั เป็นเลิศ
ในระดับสากล

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั กระท�ำด้วยความโปร่งใส ซือ่ สัตย์สจุ ริต และระมัดระวัง โดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในปัจจุบนั
และอนาคต คณะกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการทัง้ สิน้ 12 คน เป็นกรรมการอิสระ 4 คน ซึง่ เป็นกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร 11 คน
และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนด
แผนกลยุทธ์ วิสยั ทัศน์ แผนการด�ำเนินงานและงบประมาณประจ�ำปี ตลอดจนติดตามการด�ำเนินงานของฝ่ายจัดการ และเพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการกลั่นกรองอย่างครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ ประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีส่ อบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง การควบคุมภายในรายงานทางการเงิน รายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และรายการระหว่างกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาและเสนอ
รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือประธานและกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ก�ำหนดส่งเสริมและดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ ตลอดจน
ติดตามการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน เท่าเทียมกันและมีประสิทธิภาพ
ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย
การบริหารความเสีย่ งและการวางกรอบการบริหารความเสีย่ งโดยรวมของบริษทั ฯ ทีค่ รอบคลุมถึงความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญประเภทต่างๆ อาทิ ความเสีย่ ง
ด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงด้านสัญญา ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ คณะกรรมการบริหาร
มีหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลการปฎิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การให้เป็นไปตามมติ นโยบาย และกลยุทธ์ ก�ำกับดูแลศึกษาความเป็นไปได้สำ� หรับ
โครงการใหม่ พิจารณาอนุมตั ิ หรือก�ำหนดนโยบายการบริหารงาน การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ หรือการด�ำเนินงานใดๆ อันมีผลผูกพันต่อบริษทั ฯ
ภายใต้กรอบนโยบายและกลยุทธ์ ที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

+

16

SUSTAINABILITY REPORT 2012

โครงสร้างองค์กร

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2555

บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง ซึ่งโครงสร้างองค์กรดังกล่าว ได้มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญในช่วงระยะเวลาการจัดท�ำรายงานฉบับนี้

THAI TAP WATER SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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จรรยาบรรณ

สิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�ำคู่มือจรรยาบรรณที่เป็นลายลักษณ์
อั ก ษรตั้ ง แต่ ป ี 2549 โดยบริ ษั ท ฯ ได้ แ จกจ่ า ยและสื่ อ สารคู ่ มื อ
จรรยาบรรณให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน เพือ่ ให้เกิดเป็น
มาตรฐานทางจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ในการน�ำไปปฏิบตั ิ
บริษทั ฯ ยังได้คำ� นึงถึงสภาพความพร้อมและความเหมาะสมทัง้ ด้าน
กฎหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรที่
เกี่ยวข้องด้วย บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
และทัศนคติด้านบรรษัทภิบาล ซึ่งมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณโดยมีการสื่อสารไปยัง
พนักงานในทุกระดับขององค์กร ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม
พนักงานประจ�ำปี การจัดสัมมนาระดมความคิดให้กับหัวหน้างาน
จนถึงผู้บริหาร การสัมมนาคณะกรรมการบริษัทประจ�ำปี เพื่อเป็น
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานถึงหลักการปฏิบัติ
ตามคูม่ อื จรรยาบรรณของบริษทั ฯ และเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุม่ ได้รบั การคุม้ ครองสิทธิและได้รบั การปฏิบตั ดิ ว้ ยดี บริษทั ฯ จัด
ให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาส
แสดงความเห็นและร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
การกระท�ำของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้จดั ท�ำระบบรับข้อร้องเรียนด้าน
บรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสีย 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ลูกค้า กลุ่มผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และกลุ่มพนักงาน

บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน) ตลอดจนคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล
อย่างเคร่งครัดตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นส่วน
หนึ่งในการปฏิบัติงาน รวมทั้งไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิ
มนุษยชนสากล และยึดแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ตี ามจรรยาบรรณในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ โดยมีเจตนารมณ์ในการสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานตามแนวทางทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้ และก�ำหนดให้
เป็นส่วนหนึง่ ของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ทัง้ การสนับสนุน
นโยบายของรัฐหรือการด�ำเนินธุรกิจที่ต้องไม่กระทบสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของชุ ม ชนและบุ ค คลภายนอก ตลอดจนการตอบสนองต่ อ ข้ อ
ร้องเรียนอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมบริษัทในกลุ่มน�้ำประปาให้น�ำ
หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนไปปฏิ บั ติ ต ามกรอบการด� ำ เนิ น งานด้ า น
ความรับผิดชอบต่อสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม และการต่อต้าน
การคอร์รัปชั่นในระดับสากล มาเป็นแนวทางในการด�ำเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจ

+
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2

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินงานโดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้บริษัทในกลุ่มน�้ำประปา
ได้พัฒนากระบวนการสร้างความมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบ จึงได้น�ำมาตรฐาน ISO 26000 มาประยุกต์ใช้กับโรงผลิตน�้ำ
ที่บางเลน นครปฐมและโรงผลิตน�้ำที่สามโคก ปทุมธานีโดยก�ำหนดว่า ผู้มีส่วนได้เสีย คือ กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่ได้รับผลกระทบ หรือผล
ประโยชน์จากการด�ำเนินงานทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และประเมินระดับผลกระทบและผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับจากการด�ำเนิน
งาน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะท�ำให้มั่นใจได้ว่าการสร้างความมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของโรงผลิตน�้ำในกลุ่มน�้ำประปาจะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตารางแสดงด้านความยั่งยืน การสื่อสาร และการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

คู่ค้า

พนักงาน

ด้านความยั่งยืน

การมีส่วนร่วม

• การส่ ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ต รงเวลาตาม • การสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้า
คุณภาพ
• การปฏิบัติต่อลูกค้าโดยยึดหลักความไว้วางใจ
• การบริการอื่นๆ ที่ส่งเสริมประเด็นทางด้าน • การจัดให้มีช่องทางที่ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
คุณภาพ ปริมาณ และบริการ
• การให้การสนับสนุนด้านต่างๆ เกีย่ วกับสินค้าและบริการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
• การร่วมกันดำ�เนินโครงการ ทางด้านสิง่ แวดล้อมและสังคม
• ความเป็นธรรมและเสมอภาค
• การจั ด ให้ มี ก ระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ โ ปร่ ง ใสและ
• ข้อตกลงทางธุรกิจทีเ่ ป็นธรรมกับทัง้ สองฝ่าย
ตรวจสอบได้
• การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และ • การมี น โยบายในการจ่ า ยค่ า ตอบแทนคู่ ค้ า ตรงตาม
ความเชี่ยวชาญระหว่างกัน
กำ�หนดอย่างเคร่งครัด
• การสร้างความเชื่อถือและพัฒนารักษาสัมพันธภาพที่ดี
• ปฎิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเป็นธรรมโดยค�ำนึง
ถึงหลักสิทธิมนุษยชน
• สวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสม
• สภาพการท�ำงานที่ปลอดภัย
• หลักปฏิบัติและระบบงานบริหารทรัพยากร
บุคคลทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความเป็นธรรม
• การได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
อย่างเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
และสอดคล้องกับการเติบโตในอาชีพการ
งาน

• การสือ่ สารภายใน เช่น วารสาร ระบบสารสนเทศกิจกรรม
ภายในบริษัทฯ
• การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีบนพื้นฐานของ
ความรู้ความสามารถ
• จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนสำ�หรับพนักงาน
• เปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การด้ า น
สวัสดิการและคุณภาพชวีตใิ นการทำ�งาน คณะกรรมการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฯลฯ
• การสำ�รวจความผูกพันต่อองค์กร
(Employee Engagement Survey)
• การสำ�รวจพฤติกรรม
• กิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม
• สนับสนุนการรวมกลุ่มของพนักงานเพื่อดำ�เนินกิจกรรม
ทางสังคมที่นอกเหนือจากงาน

บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน)

THAI TAP WATER SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้มีส่วนได้เสีย

เจ้าหนี้

ผู้ถือหุ้น

ชุมชน

ตลาดทุน

สื่อมวลชน

ด้านความยั่งยืน
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การมีส่วนร่วม

• ผลตอบแทนจากเงินกู้และค่าธรรมเนียม
• รายงานข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นและ
• ความสามารถในการช�ำระหนี้ และความตรง
ตรงเวลาให้กับเจ้าหนี้อย่างสม�่ำเสมอ
ต่อเวลา
• จัดให้มรี ะบบการจัดการและติดตามเพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีการ
• ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่าง
ปฎิบตั ติ ามเงือ่ นไข ของสัญญาอย่างครบถ้วน เพือ่ ป้องกัน
เคร่งครัด
การทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
จัดหา
• ความมั่นคงและการเติบโตของกิจการ
• การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออก
• ผลตอบแทนในการลงทุน
เสียง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น
• ความเท่าเทียมในการแสดงความคิดเห็น
ขอคำ�อธิบายหรือตั้งคำ�ถามได้อย่างเท่าเทียม
ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
• การเผยแพร่รายงานประจำ�ปีและรายงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
• ความโปร่ ง ใสในการบริ ห ารจั ด การและ
กับการลงทุน เช่น รายงาน 56-1ข่าวของบริษัทฯ
การเปิ ด โอกาสในการมี ส ่ ว นร่ ว มของ • จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนสำ�หรับผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
• เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและกิจกรรมเพื่อ • สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมชุมชุมสัมพันธ์
พัฒนาชุมชน
เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับชุมชน
• รับฟังข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียนจากชุมชน • การพบปะชุมชนและการร่วมกิจกรรมชุมชน
• ส�ำรวจความพึงพอใจของชุมชน
• การดำ�เนินโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วม
ของบริษัทฯ และผู้แทนชุมชน
• ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
• ธรรมาภิบาล
• การบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์

• การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)
• นำ�เสนอข้อมูลในงานนิทรรศการและงานสัมมนาต่างๆ ที่
จัดโดยหน่วยงานกำ�กับดูแลและส่งเสริมตลาดทุน
• การนำ�เสนอข้อมูลเพื่อการลงทุน (Road Show)
• การเผยแพร่รายงานประจำ�ปีและรายงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
• การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยผู้บริหาร

• การจัดแถลงข่าวเพื่อรายงานผลการด�ำเนิน • ให้ความสำ�คัญต่อการรายงานข้อมูลข่าวสารและผลการ
งานทางธุรกิจและกิจกรรมขององค์กร
ดำ�เนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดย
• การเชิญสือเยี่ยมชมงานและกิจกรรมของ
- ร่วมมือกับสือ่ มวลชนในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารที่
องค์กร
เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ต่อสื่อมวลชน
อย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้นมีช่องทางในการติดต่อ
ถึงคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
ในกรณีที่มีความข้องใจเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ

โดยสามารถติดต่อผ่านช่องทาง
e - mail : ia@thaitap.com

+
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3

การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
กลุ่มบริษัทน�้ำประปาไทย เชื่อมั่นว่าความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
ของกิ จ การ ไม่ เ พี ย งขึ้ น อยู ่ กั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผล
การด� ำ เนิ น การของบริ ษั ท ฯ เท่ า นั้ น แต่ ยั ง รวมถึ ง การมี
ส่วนร่วมพัฒนาชุมชนที่เราประกอบธุรกิจ ตลอดจนสังคม
โดยรวม จึงก�ำหนดพันธกิจไว้ว่า

เติบโต
อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง

และยั่งยืน

เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์
บนพื้นฐานของความสมดุล
ระหว่างลูกค้า พนักงาน คู่ค้า
ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
โดยบริษัทฯ จะให้ความใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อม
กันนี้กลุ่มบริษัทน�ำ้ ประปาไทยยังมุ่งมั่นใส่ใจด�ำเนินธุรกิจการ
ผลิตและจ่ายน�้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการ
ดูแลสิง่ แวดล้อม พัฒนาชุมชนและสังคมเพือ่ รักษาดุลยภาพ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม อันจะน�ำไปสู่
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของประเทศ โดยแนวทางความรับผิด
ชอบต่อสังคม สะท้อนผ่านการด�ำเนินงาน ดังนี้

บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน)

THAI TAP WATER SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
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ด้านเศรษฐกิจ

ECONOMY
กลุม่ บริษทั น�ำ้ ประปาไทย ตระหนักดีถงึ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบในฐานะ
ผู ้ ผ ลิ ต และจ่ า ยน�้ ำ ประปาซึ่ ง เป็ น กิ จ การด้ า นสาธารณู ป โภคที่ มี
บทบาทส�ำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่การพัฒนาประเทศ
จึงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาธุรกิจให้เกิดความมั่นคง ส่งเสริม
และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ โดยไม่หยุดนิ่งที่จะศึกษาและ
พัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับการแสวงหา
โอกาสการเจริญเติบโตในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเพื่อ
ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ จ ะสร้ า งเสริ ม เสถี ย รภาพด้ า นพลั ง งานให้
กับประเทศขณะเดียวกันสามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ด้านสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

SOCIAL

ECONOMY

กลุ่มบริษัทน�้ำประปาไทยเห็นถึงความส�ำคัญของ “สังคม”ว่าเป็น
กลไกที่จะช่วยผลักดันให้การด�ำเนินธุรกิจคงอยู่และก้าวหน้าอย่าง
ยัง่ ยืน รวมถึงเป็นแรงส�ำคัญทีจ่ ะช่วยธ�ำรงรักษาสิง่ แวดล้อมทีด่ ไี ว้ จึง
ให้การพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องเสมอมา จากสังคมภายในองค์กร
กลุ่มบริษัทน�้ำประปาไทยถือว่า ‘พนักงาน’ เป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญ
ทีส่ ดุ ประการหนึง่ ของบริษทั ฯ โดยได้พฒ
ั นาทักษะทัง้ ด้านงานบริหาร
และการท�ำงานให้กับพนักงานควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม นอกจากนี้ ยังได้ขยาย
ขอบเขตการดูแลและพัฒนาไปสูชมุ่ ชนและสังคมในวงกว้าง ผ่านการ
ด�ำเนินโครงการและกิจกรรมเพือ่ สิง่ แวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนือ่ ง

ด้วยลักษณะธุรกิจผลิตน�้ำประปาที่ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นปัจจัย กลุม่ บริษทั น�ำ้ ประปาไทยได้ตระหนักดีถงึ ความส�ำคัญของ
การใช้ ท รั พ ยากรให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และมี ผ ลกระทบต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ มน้ อ ยที่ สุ ด โดยเน้ น การใช้ เ ทคโนโลยี แ ละพั ฒ นา
กระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมครอบคลุมทัง้ การจัดการ
ทรัพยากรน�้ำ การบ�ำบัดน�้ำเสียจากกระบวนการผลิต พร้อมไปกับ
การปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส�ำนึกในการค�ำนึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

+
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HUMAN
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พนักงาน
ความยั่งยืนขององค์กร
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1

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ทรัพยากรบุคคล

การสรรหาพนักงาน

พนั ก งานจะได้ รั บ การดู แ ลทั้ ง ในเรื่ อ งของการพั ฒ นาตนเอง
การวางแผนสายอาชีพ การจัดการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะท�ำหน้าที่
ก�ำหนดทิศทาง หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจขององค์กร เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาพนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนีย้ งั ส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพ
และสมรรถนะในงานอาชี พ ของตนเองให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
กลยุทธ์ทางธุรกิจจากเป้าหมายของบริษัทฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร
ในธุรกิจใหม่ด้านพลังงานทางเลือก เพื่อสร้างความแตกต่างและ
เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร ด้วยการยกระดับจากบริษัทฯ ที่ด�ำเนินธุรกิจ
ด้านน�้ำไปสู่ธุรกิจด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม

พนักงาน คือ ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความยัง่ ยืน เพือ่ ให้ได้มาซึง่ พนักงานทีม่ ศี กั ยภาพบริษทั น�ำ้ ประปาไทย
จ�ำกัด (มหาชน) มีกระบวนการสรรหาโดยมีการสรรหาจากภายใน
เพื่อส่งเสริมระบบการหมุนเวียนและเปิดโอกาสให้กับพนักงานทั้ง
องค์กรได้มีโอกาสในความหลากหลายของหน้าที่การงานที่จะส่งผล
ดีต่ออนาคตการท�ำงาน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ทุ่มเทที่จะพัฒนาองค์กรให้มี
สมรรถนะสูงขึ้นไปสู่ความเป็นเลิศและสามารถบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาพนักงานให้มคี วามรูค้ วามสามารถ และคุณลักษณะครบ
ถ้วนจึงนับเป็นความท้าทายของงานทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ ยังมุ่ง
เสริมสร้างความผูกพันกับพนักงานเพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเติบโต
อย่างยั่งยืน และการเตรียมการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับ
การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 และรองรับการด�ำเนินธุรกิจ
ใหม่ที่บริษัทฯ จะลงทุน

ด้านบุคคลภายนอก สามารถสมัครได้ในหลายช่องทาง อาทิ เว็บไซต์
ของบริษทั ฯ และเว็บไซต์การสมัครงานทีม่ ชี อื่ เสียงต่างๆ หนังสือพิมพ์
โดยหน่ ว ยงานสรรหาจะพิ จ ารณาในเบื้ อ งต้ น เพื่ อ สรรหาตาม
คุณสมบัตทิ อี่ งค์กรต้องการ ในการคัดกรองโดยจะเปิดเสรีและสรรหา
ตามระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั น�ำ้ ประปาไทย ทีไ่ ม่มกี ารกีดกันในเรือ่ ง
ศาสนา เพศ ภูมิล�ำเนา และสถาบันการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ได้ผู้มี
คุณสมบัติตรงตามที่ก�ำหนด ซึ่งเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีคุณภาพ
คุณธรรม และซื่อสัตย์เข้ามาร่วมงาน

+
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การสร้างแรงจูงใจ
การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน

สวัสดิการ

บริษทั น�ำ้ ประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) เป็นองค์กรทีม่ คี า่ จ้าง
และผลตอบแทนเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้
มีการบริหารจัดการมีความเหมาะสมต่อสภาพการณ์ด้านค่าจ้าง
แรงงาน บริษัทฯ ได้ศึกษาเปรียบเทียบและปรับปรุงการบริหาร
ค่าจ้างและผลตอบแทนให้กบั พนักงานเป็นประจ�ำทุกปี มีการบริหาร
ค่าจ้างโดยยึดหลักความเป็นธรรม ค�ำนึงถึงขอบเขตความรับผิดชอบ
ของต�ำแหน่งงาน และความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นส�ำคัญ
อีกทั้งการให้รางวัลการยกย่องชมเชย การเลื่อนระดับเมื่อพนักงาน
มีผลงานที่ดี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดผลงานที่เป็นเลิศ

บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ส วั ส ดิ ก ารต่ า งๆ ทั้ ง ด้ า นการรั ก ษาพยาบาล
ในระบบประกั น สุ ข ภาพ สวั ส ดิ ก ารเงิ น พิ เ ศษ ช่ ว ยเหลื อ กรณี
ประสบภัยธรรมชาติ สวัสดิการจ่ายเงินทดแทน กรณีถึงแก่ชีวิต
เนื่ อ งจากงานหรื อ อุ บั ติ เ หตุ โดยสวั ส ดิ ก ารการรั ก ษาพยาบาล
จะครอบคลุมการรักษาในทุกโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนตาม
สิทธิการรับประกันสุขภาพ อีกทั้งโครงการตรวจสุขภาพประจ�ำปี
ให้ กั บ พนั ก งานตามกลุ ่ ม อายุ เพศ ประเภทรายการ ตามความ
เหมาะสม โดยจัดให้มีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาล
ชั้ น น� ำ มาให้ บ ริ ก ารที่ บ ริ ษั ท ฯ หรื อ ส่ ง พนั ก งานเข้ า รั บ การตรวจ
ณ โรงพยาบาลที่ก�ำหนด ตลอดจนการจัดหาแพทย์มาบรรยาย
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคให้กับพนักงาน

ด้วยความตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาบุคลากร
จึงได้ก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลไว้ข้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ พร้อมกับก�ำหนดเป้าหมายที่จะยก
ระดับผลตอบแทนให้กับพนักงานของบริษัทฯ จากเดิมที่ประมาณ
50 percentile เป็น 75 percentile ของผลตอบแทนของบริษัท
สาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 5 ปี เพื่อเสริม
สร้างแรงจูงใจและสร้างความผูกพันต่อองค์กร ดังนั้น การยกระดับ
ผลตอบแทนของพนักงานให้สูงขึ้น จึงได้ด�ำเนินการควบคู่ไปกับ
การพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อยก
ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นตามไปด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดสรรงบประมาณตามผลประกอบการใน
แต่ละปี ให้แก่พนักงานทุกคน ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับ
กลางก�ำหนดให้มี Variable Bonus ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน KPIs ของแต่ละบุคคลในแต่ละปี ดังนั้นพนักงานใน
ทุกระดับ จะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
ของพนั ก งาน โดยก� ำ หนดโครงสร้ า งเงิ น เดื อ นและสวั ส ดิ ก ารที่
เหมาะสมเทียบเคียงได้ในกลุ่มบริษัทชั้นน�ำในอุตสาหกรรมเดียวกัน
รวมถึงการก�ำหนดอัตราแรกเข้าตามวุฒิการศึกษา
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การพัฒนา
การพัฒนาพนักงานเป็นการลงทุนในระยะยาวที่จะส่งผลสัมฤทธิ์ให้กับองค์กรและตัวพนักงาน โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาพนักงานในทุกสาย
อาชีพทุกระดับและทุกคนอย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดการ และการก�ำหนดคุณลักษณะของต�ำแหน่งงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์
ทางธุรกิจของบริษัทฯ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ และอัตราก�ำลังที่เพียงพอต่อทั้งธุรกิจปัจจุบันคือ การผลิตและจ่ายน�้ำประปา การบริหาร
จัดการน�้ำประปา และน�้ำเสีย และจะสามารถขยายการด�ำเนินกิจการจากธุรกิจน�้ำประปาไปสู่ธุรกิจบริหารจัดการน�้ำเสีย ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน หรือแม้แต่ธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างราบรื่นนั้น ปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งได้แก่การพัฒนาบุคคลากรของบริษัทฯ ให้มี
ความรู้ความสามารถและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ธุรกิจใหม่ในทุกๆ ด้าน บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดกรอบการพัฒนาบุคลากรเป็นรายต�ำแหน่ง โดย
การก�ำหนดแผนการพัฒนา การเตรียมการ และด�ำเนินงานได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งบริษัทฯได้วิเคราะห์ และจัดท�ำ สมรรถนะหลัก (Core
Competency) สมรรถนะทางด้านการบริหาร (Managerial Competency) และสมรรถนะในงาน (Functional Competency) และน�ำมา
ใช้เป็นกรอบการพัฒนา โดยในปี 2554 ได้ท�ำการประเมินเพื่อหาช่องว่าง (Gap) ในการพัฒนา ตลอดจนจัดท�ำเป็นแผนพัฒนารายต�ำแหน่ง
(Individual Development Plan : IDP) และได้ใช้แผนดังกล่าวพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
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การส่งเสริมความรู้

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ส�ำหรับพนักงานที่ได้รับโอกาสร่วมงานใหม่กับบริษัท น�้ำประปาไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ทุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศ เพือ่ ให้รบั ทราบถึง
ข้อปฏิบัติ นโยบายองค์กร ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ หลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับ
พนักงานใหม่ นอกจากนี้ ในระหว่างร่วมงานกับบริษัทฯ พนักงาน
จะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ
แตกต่างกันตามลักษณะงาน และระดับงาน ทัง้ การฝึกปฏิบตั ใิ นงาน
การอบรมความรู้ทั้งในและนอกองค์กร การหมุนเวียนพนักงานให้
สามารถเรียนรู้งานได้อย่างหลากหลาย และการสร้างประสบการณ์
เป็นต้น การเรียนรู้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดให้มีห้องแห่งการเรียน
รู้ “ Edutainment “ที่ประกอบด้วย ต�ำหรับต�ำรา และความบันเทิง
อย่างครบถ้วน เมื่อพนักงานก้าวสู่ระดับงานที่สูงขึ้น บริษัทฯ มี
หลักสูตรเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเปลี่ยนบทบาทจากพนักงาน
ไปสู่บทบาทผู้น�ำ ในปี 2554 หลักสูตรที่พนักงานเข้ารับการอบรม
เพื่อเสริมสร้างทักษะมีจ�ำนวน 133 หลักสูตร เป็นชั่วโมงการอบรม
จ�ำนวน 3,316 ชั่วโมง ในปี 2555 พนักงานได้เข้ารับการอบรมเพื่อ
เสริมสร้างทักษะมีจ�ำนวน 244 หลักสูตรและมีชั่วโมงการอบรมรวม
3,799 ชั่วโมงซึ่งแสดงให้เห็นว่า จ�ำนวนชั่วโมงอบรมของพนักงาน
ทุกระดับได้รบั การพัฒนาเพิม่ สูงขึน้ และพบว่าพฤติกรรมหลังการฝึก
อบรมมีแนวโน้มในการพัฒนาความสามารถการท�ำงานในภาพรวมดี
ขึ้น ส่งผลให้ระดับการประเมินความพึงพอใจต่องานและต่อบริษัทฯ
ของพนักงานมีระดับดีกว่าที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

บริษทั ฯ ก�ำหนดให้มรี ะบบการประเมินผลงาน ทัง้ การประเมินผลงาน
ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ครอบคลุมการวางแผน การติดตาม
ความคืบหน้า การพัฒนา และการประเมินโดยแต่ละหน่วยงาน
ท�ำการตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ และกลยุทธ์
หลัก โดยมีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ ทั้งระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
ส�ำหรับระดับบุคคล บริษัทฯ ก�ำหนดให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน โดยติดตามผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน เป็นประจ�ำปีละ 2 ครัง้ ได้แก่ การติดตามผลการด�ำเนินงาน
ในครึ่งปีแรกและประเมินผลการปฏิบัติงานในครึ่งปีหลัง
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กลุ่มบริษัทน�้ำประปาไทย เล็งเห็นความส�ำคัญของการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นหนึ่ง
ในพันธกิจขององค์กรที่จะต้องใส่ใจพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพราะ
ตระหนักดีวา่ คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม
เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�ำคัญยิ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
และสังคมส่วนรวม การด�ำเนินงานดังกล่าวครอบคลุมทั้งการลดผล
กระทบที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานภายในโรงกรองน�้ำและการ
พัฒนามาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ โดยส่งเสริมพนักงานทุก
คนให้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในการท�ำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนของ
สิง่ แวดล้อมโดยรวม รวมทัง้ ความปลอดภัยและคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี อง
พนักงานและชุมชนใกล้เคียง
การบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัทน�้ำประปาไทย ได้ก�ำหนดโครงสร้างกลยุทธ์ด้านระบบ
การบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ใน
แผนการด�ำเนินธุรกิจ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพื่อให้การด�ำเนิน
งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของโรงผลิต
น�้ำประปาในกลุ่มบริษัทน�้ำประปาไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

การด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
กลุ ่ ม บริ ษั ท น�้ ำ ประปาไทย ได้ จั ด ท� ำ ข้ อ ก� ำ หนดด้ า นการจั ด การ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพือ่
เป็นหลักปฏิบตั ใิ ห้แก่บริษทั ในกลุม่ โดยมีหลักการส�ำคัญอยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของการเกื้อกูลระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์
องค์ความรู้และทักษะต่างๆ ตลอดจนพัฒนาการด�ำเนินงานให้
สอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท โดยคณะกรรมการฯ
ได้จดั ให้มกี ารติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานอย่างสม�ำ่ เสมอ
โดยใช้หลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลที่ได้ร่วมกันพัฒนาให้เป็น
มาตรฐานของกลุ่มบริษัทน�้ำประปาไทย ในกลุ่มที่ด�ำเนินธุรกิจผลิต
และจ�ำหน่ายน�้ำประปาตามมาตรฐานอุตสาหกรรมให้แก่ส�ำนักงาน
ประปาของการประปาส่วนภูมภิ าคพร้อมกันนี้ ยังได้พฒ
ั นาเครือ่ งมือ
ในการบริหารจัดการองค์ความรูอ้ ย่างเป็นระบบ โดยจัดท�ำฐานข้อมูล
ด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม กลุ ่ ม บริ ษั ท
น�้ำประปาไทย เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและเสนอข้อคิดเห็นอย่างเสมอภาคทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อให้
คณะกรรมการฯ น� ำ ไปพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง การด� ำ เนิ น งานอย่ า ง
ต่อเนื่องทั้งนี้ กลุ่มบริษัทน�้ำประปาไทย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม ให้
สอดคล้องกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิง่ แวดล้อมในระดับสากลโดยได้ศกึ ษาวิธกี ารปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ ตลอด
จนกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ น�ำมาปรับปรุง ข้อก�ำหนด
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่ำเสมอ
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บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน)

THAI TAP WATER SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED

+

หนึ่งพันธกิจ
ที่จะสร้างความสมดุล
ระหว่างลูกค้า พนักงาน คู่ค้า
ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
จากหนึ่งพันธกิจ ที่จะสร้างความสมดุลระหว่างลูกค้า พนักงาน คู่ค้า
ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับ
การเข้าไปมีสว่ นร่วมและการแสดงความรับผิดชอบต่อภาคส่วนต่างๆ
โดยเห็นถึงความส�ำคัญของ “สังคม” ว่ามีบทบาทยิง่ ต่อการสร้างสรรค์
และพัฒนาเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม นอกจากการขยายการเจริญเติบโต
ทางด้านธุรกิจ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นสรรสร้าง “คุณค่า” และเสริมสร้าง “คุณภาพชีวิต”
สู่พนักงาน ชุมชนและสังคมโดยรวม ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส
และก่อเกิดประโยชน์สุขสูงสุด ในการส่งเสริมและพัฒนา “คุณภาพ
ชีวติ ชุมชน” กลุม่ บริษทั น�ำ้ ประปาไทยได้ตระหนักถึงความส�ำคัญกับ
ชุมชนบริเวณส�ำนักงานใหญ่และบริเวณที่บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจ โดย
บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุน และพัฒนาโครงการต่างๆ ที่ครอบคลุม
ทั้งด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ สุขอนามัยตลอดจนการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน

มุ่งมั่นสร้างสรรค์

“คุณค่า”
เพื่อเสริมสร้าง “คุณภาพชีวิต”

คุณภาพ
ชุมชน

คุณภาพ
สังคม

คุณภาพ
พนักงาน

ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และก่อเกิดประโยชน์
สุขสูงสุด ในการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพ
ชีวิตชุมชน
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โครงการพัฒนาการศึกษา

1

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมอบ
ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนในพื้นที่บริการของบริษัทฯ ตลอดจน
บุตรของพนักงานและลูกจ้างของการประปาส่วนภูมิภาคทั้งสาขา
สามพราน สาขาอ้อมน้อยและสาขาสมุทรสาคร รวมถึงส�ำนักงานการ
ประปาส่วนภูมิภาคเขตสาม โดยบริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีทบี่ ริษทั ฯ
ด�ำเนินธุรกิจและได้ด�ำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง

อาคารเรียนหลังเก่า

2

โครงการส่งมอบ
อาคารเรียนหลังใหม่

อาคารเรียนหลังใหม่

ด้วยการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาสู่ความยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ
บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนวัดสุขวัฒนาที่อยู่ในบริเวณที่
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ เพื่อให้นักเรียนได้มีอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทนอาคารเรียนหลังเก่า
ที่ทรุดโทรม โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการในปี 2554 และส่งมอบให้กับครูนักเรียนในเดือน
มกราคม 2555 และได้รบั การตัง้ ชือ่ ใหม่เป็น “อาคารปัญญาพิทกั ษ์สขุ วัฒนานุสรณ์” อาคารเรียน
หลังใหม่นี้ได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทั้งผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนประชาชน
ชาวบางระก�ำ อ.บางเลน จ.นครปฐม ได้มอบโต๊ะเก้าอี้ พัดลม กระดานด�ำและอุปกรณ์ทจี่ �ำเป็น
ให้กับโรงเรียนไว้เป็นอนุสรณ์ต่อคนรุ่นสู่รุ่น

บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน)

THAI TAP WATER SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED

3

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

31
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เพือ่ เป็นการสร้างโอกาสทีด่ สี ำ� หรับเด็กๆ ในพืน้ ทีบ่ ริเวณโรงผลิตน�ำ้ ประปาของบริษทั ฯ โดยถือเป็นกิจกรรมที่
บริษัทฯ จะด�ำเนินการจัดงานวันเด็กให้กับเด็กๆ ทั้งในบริเวณพื้นที่รอบโรงผลิตน�้ำของบริษัทฯ หรือ
นอกพื้นที่ก็ตาม ได้มีโอกาสมาร่วมงานวันส�ำคัญของเด็ก โดยเด็กๆ จะได้รับความรู้เบื้องต้นในธุรกิจของ
บริษัทฯ กระบวนการผลิตน�้ำประปา และการเล่นกิจกรรมพร้อมกับรับของขวัญของรางวัลมากมายที่
บริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้กับเด็กๆ
4

โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา
ในพื้นที่ที่ห่างไกลและมีความขาดแคลนต่อปัจจัยสาธารณูปโภค
พื้ น ฐานคื อ น�้ ำ ประปาของประชาชน บริ ษั ท ฯ โดยความร่ ว มมื อ
ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ส�ำนักงานพัฒนาการภาคที่ 3
กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ร่วมด�ำเนินโครงการปรับปรุงประปา
ภูเขา ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการตั้งแต่ปี 2554 เป็น
จ�ำนวนเงิน 3 ล้านบาท ปัจจุบนั การด�ำเนินโครงการได้สำ� เร็จเรียบร้อย
โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้ท�ำการส่งมอบโครงการให้กับหน่วย
พัฒนาการเคลือ่ นที่ 32 ส�ำนักงานพัฒนาการภาคที่ 3 กองบัญชาการ
กองทั พ ไทยเพื่ อ มอบโครงการปรั บ ปรุ ง ระบบประปาภู เ ขาให้ กั บ
ชุมชนบ้านอรุโณทัย ซึง่ จะท�ำให้ชมุ ชนชาวบ้านอรุโณทัยได้มนี ำ�้ ดืม่ น�ำ้
ใช้โดยไม่ขาดตลอดทัง้ ปี โครงการนีต้ งั้ อยูท่ บี่ า้ นอรุโณทัย อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่

+

32

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2555

SUSTAINABILITY REPORT 2012

5

โครงการประกาศพื้นที่น�้ำประปาดื่มได้
การประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมภิ าค สาขาสามพรานได้จดั ท�ำโครงการน�ำ้ ประปา
ดื่มได้ โดยในเดือนกรกฎาคม 2555 ได้มีพิธีประกาศพื้นที่น�้ำประปา
ดื่มได้ ที่วัดไร่ขิง อ.สามพราน นครปฐม บริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิต
น�้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน ได้เข้าร่วม
โครงการดังกล่าวซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชมในพื้นที่ให้มีคุณภาพ
ชีวิตทีดีมีน�้ำประปาเพื่อบริโภค โดยสามารถดื่มน�้ำได้จากน�้ำประปา
ในบ้านโดยไม่ต้องหาซื้อน�้ำดื่ม และยังเป็นการสร้างความมั่นใจ
ด้านคุณภาพน�้ำประปาของบริษัทฯ ที่มีมาตรฐานสามารถดื่มได้
ตามที่กรมอนามัยรับรอง

6

โครงการทอดกฐินน�้ำประปาไทย
เพือ่ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม กลุม่ บริษทั
น�ำ้ ประปาไทยได้ถอื ปฎิบตั กิ นั เป็นประจ�ำทุกปีดว้ ยการจัด “โครงการ
กฐินน�้ำประปาไทย” โดยบริษัทฯ พนักงานและผู้บริหารร่วมกัน
สร้างบุญร่วมกับชุมชนที่บริษัทฯ ได้ไปทอดกฐินส�ำหรับพื้นที่ที่วัดมี
ความขาดแคลนหรือก�ำลังบูรณะพัฒนาวัดอยู่ โดยในปี 2555 กลุ่ม
บริษัทน�้ำประปาไทย ได้จัดโครงการทอดกฐินที่วัดธรรมประสิทธ์
ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม โดยมีคนในชุมชนดังกล่าวให้
ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง

THAI TAP WATER SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED

7

โครงการยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น�้ำ
(Thai Tap Junior Water Prize)

บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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เป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นโครงการระยะยาว 5 ปี (2554-2558) ในปี 2555
บริษทั ฯ ด�ำเนินโครงการต่อจากปี 2554 เป็นปีที่ 2 และได้ยกระดับการประกวดเป็นการประกวด
ระดับประเทศ ครอบคลุม 77 จังหวัด ซึ่งเป็นการ จัดประกวดโครงงานวิจัยนวัตกรรมด้าน
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรน�ำ้ อย่างยัง่ ยืน ของนักเรียนทีก่ ำ� ลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลายอายุระหว่าง 14-19 ปี จนได้โรงเรียนผูช้ นะเลิศคือโรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์ ในผล
งานการประกวดคือ “ชุดอุปกรณ์ดดู ซับโลหะหนักในน�ำ้ ทิง้ ด้วยวัสดุดดู ซับธรรมชาติ” และในปีนี้
บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก The Stockholm International Water Institute (SIWI) ประเทศ
สวีเดนให้เป็นผู้แทนของประเทศไทยเป็นเวลา 3 ปี ในการน�ำเยาวชนไทยที่ชนะเลิศการแข่งขัน
โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์นำ�้ ทีบ่ ริษทั ฯ เป็นผูร้ เิ ริม่ เข้าร่วมแข่งขันในงาน Stockholm Junior
Water Prize ที่จัดขึ้นในงานสัมมนา World Water Week ณ กรุงสต๊อกโฮม
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THAI TAP WATER SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED

เราก้าวไปด้วยกันมีจิตส�ำนึกร่วมกัน
พร้อมตระหนักถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการ
แก้ปัญหาอย่างเต็มที่ เพื่อความเป็น
อยู่ที่ดีของทุกคนในสังคม

บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการสาธารณูปโภคด้านน�้ำประปาเพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีต่อประชาชนที่จะสานต่อในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เน้นการเพิ่มคุณค่าของขบวนการผลิต
ที่รักษาไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ต่อการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมเพื่ออนุรักษ์การกลับคืนสิ่งแวดล้อม
สู่สภาพเดิม แนวทางส�ำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อยู่ที่มาตรการ
เชิ ง ป้ อ งกั น ที่ เ น้ น การประเมิ น ความเสี่ ย งและผลกระทบอั น อาจเกิ ด ขึ้ น กั บ
สภาพแวดล้อม โดยพิจารณาทั้งผลกระทบที่เกิดในระยะสั้นและระยะยาว
ส�ำหรับการพัฒนาโครงการใหม่ๆ และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการด�ำเนินงาน
ในปั จ จุ บั น ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม การบริ ห ารจั ด การและดู แ ล
ด้านสิ่งแวดล้อมจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ด้วยความ
เชื่อมั่นว่า “องค์กรที่แข็งแกร่งจะต้องพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” บริษัทฯ จึงไม่จ�ำกัดความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม
เพี ย งกิ จ กรรมที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ เท่ า นั้ น แต่ ยั ง ยึ ด มั่ น ใน
การให้การช่วยเหลือให้เกิดการดูแลและจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
อันเกิดจากการด�ำเนินการของผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ ซึง่ บริษทั ฯได้มโี ครงการ
ที่ส�ำคัญในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน และส่งเสริมให้พนักงานได้
ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อม

+
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ด้วยความมุง่ มัน่ และตัง้ ใจในการสร้างป่าต้นน�ำ้ แม่นำ�้ แม่กลองซึง่ เป็นแหล่งน�ำ้
ของแม่น้�ำท่าจีน แม่น�้ำสายหลักในการผลิตน�้ำประปาของบริษัทฯ เพื่อให้
เกิดความสมดุลตามธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โครงการ 1 ล้านกล้าสร้างป่าต้นน�้ำเป็นโครงการส่งเสริมให้พนักงาน ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มี
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงให้ความส�ำคัญของการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกป่าในพื้นที่ป่าต้นน�้ำแม่น�้ำแม่กลอง

ปีที่ 1

200,000 ต้น

ปีที่ 2

200,000 ต้น

ปีที่ 3

200,000 ต้น

บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน)

THAI TAP WATER SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED

โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาว 5 ปี (2554-2558) บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการร่วม
กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท�ำการปลูกป่าจ�ำนวน 5,000 ไร่ 1 ล้านต้น โดยบริษัทฯ ได้ท�ำการปลูกปีละ 1,000 ไร่
หรือจ�ำนวน 2 แสนต้น ณ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ หมู่บ้านอีต่อง ต�ำบลปิล๊อก อ�ำเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยในปี 2555 เป็นปีที่ 2 ทีบ่ ริษทั ฯ ได้ทำ� การปลูกอย่างต่อเนือ่ ง
แล้วจ�ำนวน 4 แสนต้นและจะท�ำการปลูกต่อจนครบ 1 ล้านต้นในเวลา 5 ปี จากนั้นอีก
2 ปีจะเป็นการบ�ำรุงรักษาต้นไม้ที่บริษัทฯปลูก

37

โครงการปลูกป่าระยะยาว 5 ปี
1 ล้านต้น บนพื้นที่ 5,000 ไร่

ปลูกปีละ 1,000 ไร่
200,000 ต้น

ภายใน 5 ปี จะครบ
1,000,000
ต้น

โครงการ

1 ล้านกล้า
สร้างป่าต้นน�ำ้
บนพื้นที่ 5,000 ไร่
ณ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

ปีที่ 5

200,000 ต้น

ปีที่ 4

200,000 ต้น

+

+
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ผลการด�ำเนินงาน

ECONOMY

ความยั่งยืน
ทางด้านเศรษฐกิจ
SUSTAINABILITY REPORT 2012

บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน)

THAI TAP WATER SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
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+

กลุ่มบริษัทน�้ำประปาไทย
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า
และแข็งแกร่ง บนพื้นฐานของการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีคุณธรรม และการค�ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
เพื่ อ การเติบ โตอย่ างยั่ง ยืนในฐานะผู้ผลิต น�้ำประปาภาคเอกชน
รายใหญ่ที่สุดของไทย โดยในปี 2554 บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด
(มหาชน)ได้ ป รั บ วิ สัย ทัศ น์ใหม่เพื่อการขยายการลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการศึกษาการลงทุนในโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงานน�้ำ พลังงาน
แสงอาทิตย์ และพลังงานลม โดยจะมุ่งเน้นการแสวงหาโครงการ
ที่มีคุณภาพ ให้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต และอยู่ในระดับความ
เสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะ
การเงินและผลการด�ำเนินงานให้กับกลุ่มบริษัทน�้ำประปาอย่าง
ต่อเนื่อง

ผลการด�ำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจ
ความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน
ตารางแสดงผลการด�ำเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผลการด�ำเนินงาน

2553

2554

2555

หน่วย

รายได้จากการขายรวม

4,420

4,635

5,273

ล้านบาท

อัตรากำ�ไรขั้นต้น

3,101

3,223

3,430

ร้อยละ

กำ�ไรสุทธิ

2,063

2,113

2,421

ล้านบาท

อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระดอกเบี้ย

7.60

7.12

6.74

เท่า

อัตรส่วนหนิ้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

1.27

1.13

1.30

เท่า

+
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ผลประกอบการ
ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิเป็นจ�ำนวนเงิน 2,421 ล้านบาทหรือคิดเป็นก�ำไรสุทธิ 0.61 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 24,670 ล้านบาท โดยสามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�ำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2555 ในอัตรา
หุ้นละ 0.22 บาท และขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการด�ำเนินการเพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลของครึ่งปีหลัง ในอัตราหุ้นละ
0.30 บาท และจะท�ำให้ในปี 2555 บริษัทฯมีการจ่ายเงินปันผลตลอดปีในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท

THAI TAP WATER SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ดัชนี

GRI Content Index

Indicator

Description

รายงานประจ�ำปี

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. Strategy and Analysis
1.1

Statement from the most senior decision

• สารจากกรรมการผู้จัดการ (หน้า 5)

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.

• การดำ�เนินงานและความยั่งยืน : การกำ�กับดูแลกิจการ
(หน้า 15)
• การดำ�เนิ น งานและความยั่ ง ยื น : การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผู้มีส่วนได้เสีย (หน้า 18)
• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร : การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (หน้า 23)
• พนั ก งานความยั่ ง ยื น ขององค์ ก ร : อาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัย (หน้า 27)
• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 35)
• ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ (หน้า 39)

2. Organizational Profile
2.1

Name of the organization.

• เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ : สถานที่ตั้งของหน่วยธุรกิจ
(หน้า 6)

2.2

Primary brands, products, and/or services.

n/a

2.3

Operational structure of the organization, รายงานประจ�ำปี • การดำ�เนินงานและความยัง่ ยืน : การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
including main divisions, operating companies, 2555 (หน้า 46)
- โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (หน้า 16)
subsidiaries, and joint ventures.
- จรรยาบรรณ (หน้า 17)

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.

• หลักการจัดทำ�รายงานขอบข่ายการรายงาน (หน้า 7)

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 6)

2.9

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

n/a

2.10

Awards received in the reporting period.

• การดำ�เนินงานและความยัง่ ยืน : การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
(หน้า 15)
• พนักงานความยัง่ ยืนขององค์กร : อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยความสำ�เร็จ (หน้า 27)
• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมความสำ�เร็จ (หน้า 35)

บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน)

THAI TAP WATER SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED

Indicator

Description

รายงานประจ�ำปี
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3. Report Parameters
3.1

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

• เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ (หน้า 6)

3.2

Date of most recent previous report (if any).

n/a

3.3

Reporting cycle (annual, biennial, etc.)

• หลักการจัดทำ�รายงาน
- ความครบถ้วนของเนื้อหา (หน้า 7)

3.4

Contact point for questions regarding the
report or its contents.

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (หน้า 6)

3.5

Process for defining report content.

• หลักการจัดทำ�รายงาน(หน้า 7)

3.6

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

• หลักการจัดทำ�รายงาน
- ขอบข่ายการรายงาน (หน้า 7)

3.7

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

• หลักการจัดทำ�รายงาน
- ขอบข่ายการรายงาน (หน้า 7)

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
- หลักการการจัดทำ�เนื้อหาของรายงาน (หน้า 7)
- หลักการว่าด้วยเรื่องคุณภาพของรายงาน
		 ความครบถ้วนของเนื้อหา(หน้า 7)

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 42)

3.13

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

n/a

+

+
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Description

รายงานประจ�ำปี

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. Governance, Commitments, and Engagement
4.1

Governance structure of the organization, รายงานประจ�ำปี • การดำ�เนินงานและความยัง่ ยืน : การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
including committees under the highest 2555 (หน้า 46)
(หน้า 15)
governance body responsible for specific
- โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (หน้า 16)
tasks, such as setting strategy or organizational
oversight.

4.2

Indicate whether the Chair of the highest รายงานประจ�ำปี • การดำ�เนินงานและความยัง่ ยืน : การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
governance body is also an executive officer. 2555 (หน้า 46)
(หน้า 15)
- โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (หน้า 16)

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.

• การดำ�เนินงานและความยัง่ ยืน : การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
(หน้า 15)
- โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (หน้า 16)

4.4

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

• การดำ�เนินงานและความยัง่ ยืน : การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
(หน้า 15)
- จรรยาบรรณ (หน้า 17)

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.

• การดำ�เนินงานและความยัง่ ยืน : การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
(หน้า 15)
- จรรยาบรรณ (หน้า 17)

4.7

Process for determining the composition, รายงานประจ�ำปี • การดำ�เนินงานและความยัง่ ยืน : การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
qualifications, and expertise of the members 2555 (หน้า 46)
(หน้า 15)
of the highest governance body and its
- โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (หน้า 16)
committees, including any consideration of
gender and other indicators of diversity.

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 (ปกหน้าใน)
• การดำ�เนินงานและความยัง่ ยืน : การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
(หน้า 15)
• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร : การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (หน้า 23)
• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร : อาชีวอนามัยความ
ปลอดภัย (หน้า 27)
• ความยั่งยืนทางด้านสังคม (หน้า 28)
• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 34)
• ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ (หน้า 38)

บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน)

THAI TAP WATER SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED

Indicator

Description

รายงานประจ�ำปี
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4.9

Procedures of the highest governance body รายงานประจ�ำปี • การดำ�เนินงานและความยัง่ ยืน : การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
for overseeing the organization’s identification 2555 (หน้า 46)
(หน้า 15)
and management of economic, environmental,
- โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (หน้า 16)
and social performance, including relevant
- โครงสร้างองค์กร (หน้า 16)
risks and opportunities, and adherence
or compliancewith internationally agreed
standards, codes of conduct, and principles.

4.10

Processes for evaluating the highest รายงานประจ�ำปี • การดำ�เนินงานและความยัง่ ยืน : การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
governance body’s own performance, 2555 (หน้า 25)
(หน้า 15)
particularly with respect to economic,
- การพัฒนาสู่ความยั่งยืน (หน้า 20)
environmental, and social performance.

4.11

Explanation of whether and how the รายงานประจ�ำปี • การดำ�เนินงานและความยัง่ ยืน : การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
precautionary approach or principle is 2555 (หน้า 25)
(หน้า 15)
addressed by the organization.
- จรรยาบรรณ (หน้า 17)
• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร : อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
- ผลการดำ�เนินงาน (หน้า 27)
• ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ (หน้า 38)

4.12

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

• เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ (หน้า 6)

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.

• การดำ�เนินงานและความยัง่ ยืน : การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
(หน้า 15)

4.14

List of stakeholder groups engaged by the
organization.

• การดำ�เนินงานและความยัง่ ยืน : การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
(หน้า 15)
- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (หน้า 18)

4.15

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

• การดำ�เนินงานและความยัง่ ยืน : การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
(หน้า 15)
- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (หน้า 18)

4.16

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

• การดำ�เนินงานและความยัง่ ยืน : การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
(หน้า 15)
- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (หน้า 18)

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.

• การดำ�เนินงานและความยัง่ ยืน : การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
(หน้า 15)
- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (หน้า 18)

+
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Indicator

Description

รายงานประจ�ำปี

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
- ผลการดำ�เนินงานทางด้านเศรษฐกิจ (หน้า 38)

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.

• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร : การบริหารทรัพยากร
มนุษย์
- พนักงาน (หน้า 23)
- แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หน้า 24)

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.

บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน)

THAI TAP WATER SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED

Indicator

Description

รายงานประจ�ำปี
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Environmental indicators
DMA EN Disclosure on Management Approach EN
Materials
EN1

Materials used by weight or volume.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 34)

EN2

Percentage of materials used that are recycled
input materials.

n/a

EN3

Direct energy consumption by primary energy
source.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 34)

EN4

Indirect energy consumption by primary
source.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 34)

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 34)

EN7

Initiatives to reduce indirect energy
consumption and reductions achieved.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม(หน้า 34)

EN8

Total water withdrawal by source.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม
- การใช้ทรัพยากรน�้ำและการบริหาจัดการน�้ำ (หน้า 35)

EN9

Water sources significantly affected by
withdrawal of water.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม
- การใช้ทรัพยากรน�้ำและการบริหาจัดการน�้ำ (หน้า 36)

EN10

Percentage and total volume of water recycled
and reused.

n/a

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 34)

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 34)

Energy

Water

Biodiversity

+
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Indicator

Description

รายงานประจ�ำปี

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 36)

EN13

Habitats protected or restored.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 34)

EN14

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

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 34)

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 34)

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 34)

EN17

Other relevant indirect greenhouse gas
emissions by weight.

n/a

EN18

Initiatives to reduce greenhouse gas emissions
and reductions achieved.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 34)

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 36)
- การใช้ทรัพยากรน�้ำและการบริหาจัดการน�้ำ (หน้า 36)

บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน)

THAI TAP WATER SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED

Indicator

Description

รายงานประจ�ำปี

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Environmental indicators
DMA EN Disclosure on Management Approach EN
Emissions, effluents and waste
EN23

Total number and volume of significant spills.

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 34)

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 34)

EN27

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

n/a

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

• ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (หน้า 34)

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 34)

Total environmental protection expenditures
and investments by type.

• ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ (หน้า 38)

Compliance
EN28

Transport
EN29

Overall
EN30
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รายงานประจ�ำปี

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.

• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร : การบริหารทรัพยากร
มนุษย์
- พนักงาน (หน้า 23)
- การสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน (หน้า 23)

LA2

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

• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร : การบริหารทรัพยากร
มนุษย์
- พนักงาน (หน้า 23)
- การสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน (หน้า 23)

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.

• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร : การบริหารทรัพยากร
มนุษย์
- สิทธิและสวัสดิภาพของบุคคล (หน้า 24)

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

• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร : การบริหารทรัพยากร
มนุษย์
- สิทธิและสวัสดิภาพของบุคคล (หน้า 24)

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.

• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร : การบริหารทรัพยากร
มนุษย์
- การพัฒนา (หน้า 23)

LA7

Rates of injury, occupational diseases, lost
days, and absenteeism, and number of workrelated fatalities by region and by gender.

• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร : อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
- ผลการดำ�เนินงาน (หน้า 27)

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 27)

LA9

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

n/a

บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน)

THAI TAP WATER SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED

Indicator

Description

รายงานประจ�ำปี
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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.

• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร : การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (หน้า 23)

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.

• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร : การบริหารทรัพยากร
มนุษย์
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน (หน้า 26)
- การพัฒนา (หน้า 25)

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.

• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร : การบริหารทรัพยากร
มนุษย์
- พนักงาน (หน้า 23)
- การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (หน้า 23)

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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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.

• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร : การบริหารทรัพยากร
มนุษย์
- แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสร้างแรงจูงใจ
		 (หน้า 24)
- สวัสดิการของบุคคล (หน้า 24)

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.

• พนักงานความยั่งยืนขององค์กร : การบริหารทรัพยากร
มนุษย์
- แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสร้างแรงจูงใจ
		 (หน้า 24)
- สวัสดิการของบุคคล (หน้า 24)

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

Child labor
HR6

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

บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน)

THAI TAP WATER SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED

Indicator

Description

รายงานประจ�ำปี
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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 28)

HR9

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

n/a

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

n/a

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

n/a

Assessment
HR10
Remediation
HR11

+
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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 28)

SO9

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

• ความยั่งยืนทางด้านสังคม : ความรับผิดชอบต่อสังคม
(หน้า 28)

SO10

Prevention and mitigation measures
implemented in operations with significant
potential or actual negative impacts on local
communities.

n/a

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

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

Corruption

Public Policy

Anti-competitive behavior
SO7

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

n/a

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

n/a

Compliance
SO8

บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน)

THAI TAP WATER SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
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รายงานประจ�ำปี

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 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

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

n/a

Compliance
PR9

55

+

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

ส�ำนักงานกรรมการผู้จัดการ
บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน)
30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต�ำบลไร่ขิง
อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ +66(0) 2811 7526
โทรสาร +66(0) 2811 7687
และสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้
ได้ทางเว็บไซต์
www.thaitap.com

