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สารจากกรรมการผูจ
้ ด
ั การ
บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีภารกิจในการดูแลสาธารณูปโภค
ด้านน�ำ้ ประปาให้กบั ประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม
เพื่อเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับสังคมไทยโดยมี
ปณิธานทีจ่ ะ

ให้ประชาชนมีน�้ำประปาที่เปี่ยมด้วยคุณภาพได้มี
น�้ำใช้อย่างทั่วถึงตามความมุ่งหมายของ
คุณค่าองค์กรที่ว่า จะพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ท�ำงานเชิงรุกด้วยความคิดริเริ่มและท�ำงานเป็นทีม
ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ในปีทผี่ า่ นมา ถือเป็นปีที่ บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาสังคมสูค่ วามยัง่ ยืน
ผ่านการมีสว่ นร่วมของพนักงาน เพราะเราตระหนักดีวา่ การพัฒนาองค์กรและ
สังคมสูค่ วามยัง่ ยืน ไม่สามารถด�ำเนินการได้หากปราศจากความร่วมมือร่วมใจ
จากพนักงาน ซึง่ ถือเป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญ ทีเ่ ป็นก�ำลังขับเคลือ่ นนโยบายและ
โครงการต่างๆ ขององค์กรไปสูค่ วามส�ำเร็จ และด้วยเหตุนี้ บริษทั ฯ จึงให้การดูแล
พนักงานให้เกิดความภาคภูมิใจต่องานและองค์กร ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดความพร้อมในทุกด้านและปลูกฝังให้เกิด
จิตส�ำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม พร้อมๆ กับการเข้าไป
พัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นระยะยาว ในขณะเดียวกัน
เรายังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฎิบตั ติ อ่ คูค่ า้ และผูถ้ อื หุน้ อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี 2555 บริษัทฯ จะยังคงให้การผลักดันโครงการ
เพื่อสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพราะ
บริษัทฯ เชื่อว่า ทุกฝ่ายไม่สามารถอยู่ได้โดยล�ำพัง แต่จะต้องช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันเพื่อให้สังคมไทยและคนไทยอยู่ดีมีสุข โดยกิจกรรมเพื่อสังคมนั้น
บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส�ำนึกของการอนุรักษ์น�้ำในหมู่เยาวชนและ
การฟื้นฟู ดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้เป็นแหล่งต้นน�้ำและดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยในส่วนการปลูกจิตส�ำนึกในหมูเ่ ยาวชนนัน้ บริษทั ฯ
ได้จดั โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์นำ�้ ซึง่ เป็นการร่วมมือและให้การสนับสนุน
จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) เป็น
โครงการระยะยาว 5 ปี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความส�ำคัญ
และมีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
แบบยั่งยืน โดยเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ที่แสดงถึงนวัตกรรมข้างต้น
เข้าแข่งขัน โดยบริษทั ฯ จะน�ำผลงานทีช่ นะเลิศเข้าร่วมประกวดในระดับนานาชาติ
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ร่วมกันจัดท�ำ
โครงการหนึ่งล้านกล้าสร้างป่าต้นน�้ำส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้
ของคนในชุมชน โดยเห็นว่าการดูแลรักษาป่าโดยชุมชนเป็นวิธกี ารอนุรกั ษ์ปา่
ทางอ้อมที่ได้ผลสัมฤทธิ์ และทั้งนี้บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้
การสนับสนุนร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายสมโพธิ ศรีภูมิ
กรรมการผู้จัดการ
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ความเป็นมาของรายงาน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ เป็นรายงานของบริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ซึ่งได้จัดท�ำรายงานขึ้นเพื่อ น�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท น�้ำประปาไทย ด้วยการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าองค์กร ให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน และ
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบถึงความมุ่งมั่น แนวทางการด�ำเนินงาน และผลการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับกรอบการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยกลุ่มบริษัทฯ จะด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความสมดุลของผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ได้จัดท�ำขึ้น ในรูปแบบ ซีดี หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน
กรุณาติดต่อที่ : ส�ำนักงานกรรมการผู้จัดการ บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : (+662) 811-7526 I Website : www.thaitap.com

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษทั น�ำ้ ประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการการผลิตและจ�ำหน่าย
น�ำ้ ประปาให้กบั การประปาส่วนภูมภิ าค (กปภ.) ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสาคร
และจังหวัดนครปฐม เพื่อทดแทนการใช้น�้ำบาดาลของภาคเอกชน ซึ่งเป็น
การแก้ปญ
ั หาแผ่นดินทรุด และน�ำ้ เค็มแทรกในชัน้ บาดาลตามนโยบายของรัฐบาล
ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีกำ� ลังการผลิตน�ำ้ ประปาสูงสุดที่ 440,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ซึง่ เป็นอันดับหนึง่ เมือ่ เทียบกับ ผูป้ ระกอบกิจการน�ำ้ ประปาภาคเอกชนรายอืน่
ในประเทศไทย และถือหุน้ ในบริษทั ประปาปทุมธานี จ�ำกัด ทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตน�ำ้
ประปาภาคเอกชนรายใหญ่ทสี่ ดุ อันดับสองของประเทศไทย ด้วยก�ำลังการผลิต
สูงสุดที่ 388,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมถึงเข้าซือ้ สิทธิในการบริหารจัดการ
น�ำ้ ประปา และน�ำ้ เสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ระยะเวลา 30 ปี มูลค่า
1,400 ล้านบาท มีกำ� ลังการผลิตน�ำ้ ประปาที่ 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และ
มีกำ� ลังการบ�ำบัดน�ำ้ เสียที่ 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
เพือ่ ตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์ใหม่ของบริษทั ฯ ทีจ่ ะก้าวไปสูก่ ารเป็นบริษทั ชัน้ น�ำ
ของประเทศด้านธุรกิจน�ำ้ พลังงานและสิง่ แวดล้อม ในปี 2554 บริษทั ฯ ได้เข้า
ลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด ( CKP ) ซึง่ เป็น Holding
Company ที่ถือหุ้นพลังงานไฟฟ้าอยู่ในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน�้ำ
เขือ่ นน�ำ้ งึม 2 ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท หรือคิดเป็น
จ�ำนวนหุน้ 3 ล้านหุน้ และภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 CKP มีแผนทีจ่ ะ
จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 100 ล้านบาทเป็น 9,200 ล้านบาท ดังนั้นเพื่อเป็น
การรักษาสัดส่วนการถือหุน้ ใน CKP ให้คงอยูท่ รี่ อ้ ยละ 30 บริษทั ฯ จึงจะด�ำเนินการ
ซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนของ CKP เพิม่ เติมด้วยมูลค่าการลงทุน 2,720 ล้านบาท ซึง่ เมือ่
รวมกับของเดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้วจะเป็นเงินลงทุนทัง้ สิน้ 2,760 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ
ได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
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การก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ี

บริษัท น�้ำประปาไทย จ�ำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป็นนโยบายปฎิบัติใน
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี พ.ศ 2549 เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและจริยธรรม บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
บนแนวทางการด�ำเนินธุรกิจที่ให้ความมั่นคงโปร่งใส มีโครงสร้างการจัดการและการด�ำเนินธุรกิจที่ดี สมดุล รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (Stakeholder)
รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังมีหน้าที่และบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดแผน กลยุทธ์ วิสัยทัศน์
แผนการด�ำเนินงานและงบประมาณประจ�ำปี รวมทั้งติดตามการด�ำเนินงานของฝ่ายจัดการ และเพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นไว้ 5 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
4. คณะกรรมการตรวจสอบ
5. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ทั้งนี้ในการด�ำเนินธุรกิจ ปี 2549 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองระบบรายงานคุณภาพตามเกณฑ์ ISO 9001: 2000 โดยสถานบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ปี 2550
บริษัทฯ ได้รับระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14000 จาก Moody International Certification Ltd. ปี 2553 บริษทั ฯ ได้รับรองวัลชมเชย Thailand ICT
Excellent Awards โครงการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศโครงข่ายจ่ายน�้ำประปา
และในปี 2554 บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ในการส�ำรวจและจัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน จากจ�ำนวน 497 แห่ง บริษัทฯ ได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวม
ร้อยละ 86 ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีมาก” บริษัทฯมุ่งมั่นที่ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักปฏิบัติบรรษัทภิบาลที่ดีให้อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” บริษัทฯ ยังได้รับการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจาก ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ สมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยได้รับคะแนน 98.75
จากคะแนนเต็ม 100 จัดอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
ด้วยวิสัยทัศน์ “เป็นบริษัทชั้นน�ำของประเทศในการด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับน�้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” บริษัทฯ พร้อมที่จะขยายการด�ำเนินธุรกิจให้มี
ความก้าวไกลตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ควบคู่ไปกับการด�ำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจะค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
เป็นส�ำคัญ
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ผลการด�ำเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ

โดยตลอดทั้งปี 2554 บริษัทฯ มียอดจ�ำหน่ายน�้ำประปาให้กับ กปภ. ทั้งสิ้น 120 ล้านลูกบาศก์เมตร และมียอดจ�ำหน่ายน�้ำสะสมนับตั้งแต่จ่ายน�้ำวันแรกจนถึง
สิ้นปี 2554 รวมทั้งสิ้น 745 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพื่อให้แน่ใจว่า ผลการด�ำเนินงานของ บริษัทฯ ตอบสนองความต้องการน�้ำของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
และผลประโยชน์ด้านอื่นๆ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ศูนย์วิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ำกัด ด�ำเนินการศึกษาผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ของการด�ำเนินงานดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากผลภายนอก (Externalities) ด้านเศรษฐกิจ สุขภาพและคุณภาพชีวิต ภูมิสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยมีผลการศึกษา ดังนี้

ผลการศึกษา: การวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบภายนอก
หัวข้อการวิเคราะห์

มูลค่าผลกระทบ
(ล้านบาท)

1. การจ้างแรงงานของโครงการฯ

1,730

2. ผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

87,907

3. ต้นทุนทางสุขภาพที่ลดลง

6,501

5. ต้นทุนการบ�ำรุงรักษาสุขภัณฑ์ที่ลดลง

3,351

6. ผลกระทบจากการวางท่อ

-91

7. ผลกระทบด้านภูมิสังคม

1.89

8. มูลค่าส�ำหรับสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

75,460

9. มูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการใช้น�้ำผิวดิน

88,161

รวม
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176

4. มูลค่าส�ำหรับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

10. มูลค่าของการประหยัดในการซ่อมถนน

ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ´Õ¢Öé¹

ผลการวิเคราะห์พบว่า การจ่ายน�้ำของ กปภ.
ทุกๆ 1 ลบ.ม. สร้างผลตอบแทนสู่สังคมเท่ากับ
38.8 บาท ซึ่งเกิดจาก 4 ด้านหลัก ดังนี้
• สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 11.3 บาท
• การเพิ่มมูลค่าที่ดิน, ถนน 12.8 บาท
• การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 12.8 บาท
• สุขภาพ วิถีชีวิตดีขึ้น และอื่นๆ 1.9 บาท

นอกจากนี้ ยังเพิ่มความสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 2 ต่อปี ของความสุขของประชาชนทั้งประเทศ
จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า โครงการฯ มีผลตอบแทนเชิงสังคมที่มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน และส่งผลให้ประชาชนมีความสุขเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้หากสามารถขยาย
โอกาสในการเข้าถึงน�้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่มากขึ้น อันเนื่องมาจากการเพิ่มจ�ำนวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ความพยายามที่จะลดการใช้น�้ำบาดาลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม จะยิ่งช่วยส่งผลให้มูลค่าผลตอบแทนเทางเศรษฐศาสตร์นี้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต และลดผลกระทบ
ด้านต่างๆ ที่เกิดจากการใช้น�้ำบาดาล
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ด้านสังคมและชุมชน

ปัจจุบันการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน มีบทบาทและความส�ำคัญเพิ่มขึ้นอย่างมาก ความส�ำเร็จขององค์กรจึงไม่ได้พิจารณาเพียงแค่
ผลประกอบการและตัวเลขทางการเงิน ความพึงพอใจของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือพนักงานเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาถึงการตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคม
และชุมชน โดยให้สังคมและชุมชนเข้ามามีส่วนส�ำคัญในการก�ำหนดความอยู่รอด และความก้าวหน้าของธุรกิจที่จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต “ความรับ
ผิดชอบต่อสังคม” จึงเป็นเรื่องส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการดูแลสังคมและชุมชน ให้กับคนในองค์กรได้ตระหนัก
และเกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และน�ำไปสู่การด�ำเนินงานทั่วทั้งองค์กร ในหลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดท�ำโครงการต่างๆ เพื่อสังคมและชุมชนมา
โดยตลอด

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน คือการท�ำให้สมาชิกในชุมชนมีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดี ในการพัฒนาระบบประปาให้กับชุมชนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเพื่อให้ชุมชน มีน�้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง โดยบริษัทฯ มีโครงการที่ส�ำคัญ ดังนี้

โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา

การออกรับค�ำขอใช้น�้ำประปาของประชาชน

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ส�ำนักงานพัฒนาการภาค 3 กองทัพบก
ในมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม และบริษัท น�้ำประปาไทย ร่วมกันพัฒนา
ปรับปรุงระบบประปาภูเขาที่บ้านอรุโณทัย หมู่ 10 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีน�้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ โดยเป็น
การต่อระบบประปาภูเขาเพิม่ เติมจากแหล่งต้นน�ำ้ แห่งใหม่ ซึง่ จะสามารถรักษา
แหล่งต้นน�้ำ ให้มีความสมบูรณ์และมีน�้ำไว้ใช้ได้อย่างยั่งยืน

การเติบโตของโครงสร้างทางสังคม ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของประชากร ส่งผล
ให้มีความต้องการใช้น�้ำเพิ่มขึ้นอย่างมาก บริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตน�้ำประปา
เพื่อประชาชนร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ออกพบประชาชน
เพื่อให้บริการรับค�ำขอการใช้น�้ำประปา เพื่อน�ำไปด�ำเนินการจ่ายน�้ำประปา
ให้กับประชาชน
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การศึกษา และการพัฒนาเด็กและเยาวชน
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ การศึกษาจะน�ำพาความก้าวหน้ากลับสูช่ มุ ชน การสนับสนุนและเพิม่ โอกาสทางการศึกษาให้กบั เด็กและเยาวชนจึงถือสิง่ ส�ำคัญในการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทั ฯ ได้ปลูกฝังให้คนในองค์กร มองเห็นเป็นภารกิจทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมการศึกษาให้กบั เยาวชน
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โครงการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม

โครงการยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น�้ำ 
(Thai Tap Junior Water Prize)

เพือ่ ให้เยาวชนในชุมชนต.บางระก�ำ ได้มสี ถานศึกษาทีม่ นั่ คงทัง้ ในวันนีแ้ ละ
ในวันหน้า บริษัทฯ ด้วยความร่วมมือจาก อบต.และชาวบ้าน ต.บางระก�ำ
อ.บางเลน จ.นครปฐม ได้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ของ
โรงเรียนสุขวัฒนาราม โดยได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ให้กับ
โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 ทดแทนอาคารเรียน
หลังเก่าที่ทรุดโทรม โดยจะมีพิธีส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ที่ชื่อว่า “อาคาร
ปัญญาพิทักษ์สุขวัฒนานุสรณ์” ให้กับโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม ในวันที่ 12
มกราคม 2555

ด้วยบริษัทฯ เห็นว่าปัจจัยส�ำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ จะต้องมี
รากฐานมาจากการสร้ า งความตระหนัก และจิตส�ำ นึก ด้ า นการอนุรัก ษ์
ทรัพยากรน�้ำ จึงได้จัดท�ำโครงการ “ยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น�้ำ” ขึ้นซึ่งเป็น
โครงการระยะยาว 5 ปี โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นการประกวด
ผลงานที่แสดงถึงนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำในระดับเยาวชน
ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ด้วยการวิจัยค้นคว้า เกี่ยวกับปัญหา
และวิธีการแก้ปัญหาน�้ำในท้องถิ่นของตนอย่างเป็นระบบ

โครงการมอบทุนการศึกษา

โครงการมอบคอมพิวเตอร์โรงเรียน

บริษัทฯ ให้การส่งเสริมกับนักเรียนในพื้นที่ให้บริการได้มีโอกาสรับการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น โดยการมอบทุนการศึกษาเป็นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ได้รับทุน
การศึกษามาแล้วติดต่อเป็นปีที่ 7 พร้อมทัง้ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กฬี า
รวมถึงบุตรหลานของคู่ค้าของบริษัทฯ คือการประปาส่วนภูมิภาค ก็จะได้รับ
ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา
￼
￼￼

ความส�ำคัญของเทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับ
เด็กๆ บริษทั ฯ ได้ให้การสนับสนุนเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ให้กบั โรงเรียนภูมวิ ทิ ยา
อ�ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยบริษทั ฯ มุง่ หวังทีจ่ ะน�ำความรูด้ า้ นคอมพิวเตอร์
ให้เข้าไปสูโ่ รงเรียนและนักเรียนทีย่ งั ขาดโอกาส

โครงการจัดงานวันเด็ก
บริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมในงานวันเด็กเป็นประจ�ำทุกๆ ปี
โดยมีเด็กๆ และเยาวชนในพื้นที่รอบๆ บริษัทฯ ให้
ความสนใจและเข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก ท่ามกลาง
บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้ม
ในขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสอันดีที่เด็กๆ จะได้รับ
ปลูกฝังและมีจิตส�ำนึกเกี่ยวกับความส�ำคัญของน�้ำ
กับชีวิตของพวกเขา

9

น�ำ้ คือชีวต
ิ

“หลักส�ำคัญว่า ต้องมีน�้ำบริโภค น�้ำใช้
น�้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น
ถ้ามีน�้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน�้ำคนอยู่ไม่ได้
ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า
ไม่มีน�้ำคนอยู่ไม่ได้”
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน�้ำ

ด้านสิ่งแวดล้อม

มนุษย์มคี วามสัมพันธ์กบั ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างใกล้ชดิ ทั้งในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และในขณะเดียวกัน ยังเป็นผู้ใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติ สิ่งต่างๆที่เราได้รับจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถท�ำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น แต่ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการรู้จักใช้ประโยชน์
อย่างถูกต้อง และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและด้วยความเหมาะสม โดยจะต้องค�ำนึงถึงขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพราะ
หากมีการตักตวงใช้ประโยชน์ที่มากเกินขนาด และขาดความระมัดระวังก็ย่อมจะก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นปัญหาที่
ย้อนกลับมาส่งผลกระทบต่อชีวิต และความเป็นอยู่ของเราในที่สุด
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โครงการ “1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�้ำ”

การให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของทรัพยากรน�้ำ จึงได้ริเริ่มด�ำเนินโครงการ
“1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�้ำ” ในปี 2554 บนพื้นที่ 5 พันไร่ จ�ำนวน 1 ล้านต้น
ที่ ต.ปิลอ๊ ก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเป็นการสร้างป่าต้นน�้ำแม่กลองที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ที่มาของแม่น�้ำท่าจีน นอกจากเป็นการฟื้นฟูผืนป่าต้นน�้ำแล้ว ยังท�ำให้เกิด
การจ้างงานชุมชนในท้องถิ่นให้เกิดการมีส่วนร่วมและเกิดรายได้ขึ้นในชุมชน

ในช่ ว งที่ เ กิ ด มหาอุ ท กภั ย ที่ ส ร้ า งความเดื อ ดร้ อ นให้ กั บ พี่ น ้ อ งชาวไทย
เป็นอย่างมาก บริษัทฯ เองมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทกภัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคง ท�ำการผลิตและจ่ายน�้ำประปาให้กับประชาชน
อย่างต่อเนื่อง และออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยถุงยังชีพ
ตลอดระยะเวลาที่เกิดภัยน�้ำท่วม พร้อมทั้งได้จัดหาน�้ำดื่มที่สะอาด เพื่อให้
ประชาชนมีน�้ำบริโภคอย่างเพียงพอ

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ
ที่ประเทศญี่ปุ่น
ในเดือนมีนาคม 2554 ได้เกิดแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิอย่างรุนแรง
ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ในฐานะทีเ่ ป็นประเทศทีม่ คี วามสัมพันธ์อนั ดีมาเป็นเวลายาวนาน
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและ
สึนามิด้วยการมอบเงินจ�ำนวน 1,000,000 บาท ผ่านหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
เพื่อน�ำไปบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยชาวญี่ปุ่น
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การปฎิบต
ั ต
ิ อ
่ คูค
่ า้ อย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร ง่ายต่อการเข้าใจ และ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้คู่ค้าของบริษัทฯ สามารถเชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ ได้ในทุกกรณี ทั้งนี้ การเจรจาตกลงเข้าท�ำสัญญา
ระหว่างคู่ค้าและบริษัทฯ เป็นไปภายใต้เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญของคู่ค้าและ Supplier โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกับคู่ค้าที่ส�ำคัญ คือ
การประปาส่วนภูมิภาคและ Supplier กิจกรรมอบรมความรู้ให้กับพนักงานของ กปภ. การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของ กปภ. การร่วมประชุมสัญจรร่วม
กปภ. กิจกรรม Supplier Day

การปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ผูถ
้ อ
ื หุน
้ อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการด�ำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ฯ หรือบุคคลอืน่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผูถ้ อื หุน้
สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ได้สร้างความมั่นใจการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้า
เยี่ยมชมการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ

12

พนักงานของเรา

นโยบายส�ำคัญประการหนึ่งคือ ให้ความส�ำคัญกับพนักงานและถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุดประการหนึ่งของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้มุ่งมั่นพัฒนา
พนักงานและส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในการท�ำงานเชิงรุกด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีการจัดท�ำแผนพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานเป็นราย
ต�ำแหน่ง และปฎิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันทั้งในด้าน เพศ เชื้อชาติ และศาสนา ซึ่งพนักงานทุกคนจะได้รับการประเมินผลการปฎิบัติงาน 2 ครั้งต่อปี และ
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของพนักงานในการสร้างความผูกพันกับองค์กร บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่มี
ต่อองค์กร
นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
และพนักงานในทุกระดับชั้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดความใกล้ชิดและเปิดโอกาส
ให้พนักงานสามารถพูดคุย ซักถามผูบ้ ริหาร ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ จะพัฒนาเสริมสร้าง
ทักษะความรู้ ความสามารถของพนักงานเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่าร่วมกับ
น�้ำประปาไทย

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความมั่นคงปลอดภัยของพนักงาน เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�ำคัญในการพัฒนาความยั่งยืนต่อองค์กรและสังคม บริษัทฯ ถือเป็น
พันธกิจหนึง่ ขององค์กรทีจ่ ะต้องใส่ใจพัฒนาอย่างเป็นระบบให้ครอบคลุมทัง้ การลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดจากการด�ำเนินงาน และการพัฒนามาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความมั่นคงปลอดภัยของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมถึงธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อก�ำกับดูแลงานอย่างใกล้ชิด โดยประกอบด้วยผู้แทนจาก
กลุ่มบริษัทฯ ที่มีผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานเป็นประธาน ทั้งนี้คณะกรรมการจะมีหน้าที่พิจารณาก�ำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์และแผนงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และความมัน่ คงปลอดภัย ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และแผนการด�ำเนินงาน รวมทัง้ จัดให้มกี ารติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ ตลอดจน
การปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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เกร็ดความรู้

น�้ำนั้นส�ำคัญไฉน

เป็นที่ทราบกันดีว่า 60% ของร่างกายมนุษย์มีน�้ำเป็นส่วนประกอบ ยิ่งในเด็กแรกเกิด จะมีน�้ำภายในร่างกายถึง 75%
เลยทีเดียวแล้วน�้ำส่วนใหญ่ไหลแทรกซึมไปตามส่วนใดของร่างกาย
-

-

น�้ำส่วนหนึ่งจะอยู่บริเวณสมอง เพื่อช่วยควบคุมกลไกอุณหภูมิ
ภายในร่างกาย ดังนั้นหากสมองขาดน�้ำจะท�ำให้เป็นตะคริว และ
รู้สึกเหนื่อยอ่อนได้
ผิ ว หนั ง ก็ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของร่ า งกายที่ มี น�้ ำ อยู ่ เ ป็ น ปริ ม าณมาก
เช่นกัน โดยเฉพาะผิวหนังชั้นในสุดจะมีน�้ำอยู่ถึง 70% ดังนั้น
การดื่มน�้ำให้เพียงพอจะช่วยให้ผิวหนังมีความชุ่มชื้น อ่อนวัย และ
ไม่แห้งเหี่ยว ยิ่งในช่วงฤดูร้อนยิ่งต้องดื่มน�้ำมากๆ เพราะฤดูนี้
แสงแดดรุนแรง ร่างกายจึงสูญเสียน�้ำมาก ถ้าดื่มน�้ำไม่เพียงพอ
ผิวก็จะแห้งมาก
ส่วนกล้ามเนื้อมีน�้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ถึง 70-75% ดังนั้นเราต้อง
ดื่มน�้ำมากๆ กล้ามเนื้อจึงจะท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
ไตก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่ท�ำหน้าที่ส�ำคัญในการฟอกเลือด และ
ขจัดของเสียออกจากร่างกายในรูปของปัสสาวะ และปัจจัยที่จะ
ช่วยให้ไตท�ำงานได้ดยี งิ่ ขึน้ ก็คอื การดืม่ น�ำ้ มากๆ และบ่อยๆ นัน่ เอง
น�้ำที่อยู่ในล�ำไส้ท�ำให้ล�ำไส้ขยายใหญ่ขึ้น (แต่ไม่ต้องวิตกกังวลไป
เพราะน�้ำไม่ท�ำให้คนเราอ้วนได้เพราะไม่มีแคลอรี) ช่วยป้องกัน
อาการท้องผูกได้

เห็นมั๊ยว่าน�้ำมีประโยชน์ต่อ
ร่างกายของเราแค่ไหน
ดังนั้น ใครที่ไม่ชอบดื่มน�้ำพยายาม
เปลี่ยนนิสัย และหันมาดื่มน�้ำ
เป็นประจ�ำจะดีกว่า

เลิกดื่มน�้ำเย็น

การดืม่ น�ำ้ วันละ 8-10 แก้วต่อวันจะมีประโยชน์ เพราะน�ำ้ ช่วยหล่อลืน่
ให้ระบบต่างๆ ท�ำงานได้ดีขึ้น ระบบขับถ่ายดีผิวพรรณสดใสแต่
สิ่งส�ำคัญคือ ต้องเป็นน�้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิเดียวกับ
อุณหภูมิห้อง การดื่มน�้ำเย็นเกินไปเข้าสู่ร่างกาย จะท�ำให้เส้นเลือด
ที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารหดตัวลง กว่าเซลล์จะปรับตัวและ
ขยายตัวเพื่อดูดซึมต้องใช้เวลานานพอสมควรในการปรับอุณหภูมิ
ก่ อ นดู ด ซึ ม จึ ง มั ก เกิ ด อาการจุ ก หน้ า อกเมื่ อ กระหายน�้ ำ แล้ ว
ดืม่ น�ำ้ เย็นจัดเข้าไป ขณะทีน่ ำ�้ ธรรมดาทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง ( 35 º cํ ) ร่างกาย
จะสามารถดูดซึมไปใช้ในระบบหมุนเวียนเลือดได้เลย
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