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สารจากกรรมการผูจ้ดัการ
บริษัท น�้ำประปำไทย จ�ำกัด (มหำชน) มีภำรกิจในกำรดูแลสำธำรณูปโภค 

ด้ำนน�้ำประปำให้กบัประชำชนในพื้นที่จงัหวดัสมทุรสำครและจงัหวดันครปฐม  

เพื่อเสริมสร้ำงพัฒนำคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับสังคมไทยโดยม ี

ปณธิำนที่จะ 

ในปีที่ผ่ำนมำ ถอืเป็นปีที่ บรษิทัฯ มคีวำมมุง่มั่นที่จะพฒันำสงัคมสู่ควำมยั่งยนื

ผ่ำนกำรมส่ีวนร่วมของพนกังำน เพรำะเรำตระหนกัดว่ีำกำรพฒันำองค์กรและ 

สงัคมสูค่วำมยั่งยนื ไม่สำมำรถด�ำเนนิกำรได้หำกปรำศจำกควำมร่วมมอืร่วมใจ

จำกพนกังำน ซึ่งถอืเป็นทรพัยำกรที่ส�ำคญั ที่เป็นก�ำลงัขบัเคลื่อนนโยบำยและ 

โครงกำรต่ำงๆ ขององค์กรไปสู่ควำมส�ำเรจ็ และด้วยเหตนุี้ บรษิทัฯ จงึให้กำรดแูล 

พนกังำนให้เกดิควำมภำคภูมใิจต่องำนและองค์กร ควบคู่ไปกบักำรพฒันำ 

ควำมรู้ควำมสำมำรถ เพื่อให้เกดิควำมพร้อมในทกุด้ำนและปลูกฝังให้เกดิ 

จติส�ำนกึในกำรรกัษำทรพัยำกรธรรมชำต ิและสิ่งแวดล้อม พร้อมๆ กบักำรเข้ำไป 

พฒันำชมุชนและสงัคมให้เกดิคณุภำพชวีติที่ดใีนระยะยำว ในขณะเดยีวกนั 

เรำยงัคงมุง่มั่นที่จะปฎบิตัต่ิอคูค้่ำ และผูถ้อืหุน้อย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทยีมกนั

ส�ำหรบักำรด�ำเนนิงำนในปี 2555 บรษิทัฯ จะยงัคงให้กำรผลกัดนัโครงกำร

เพื่อสงัคมและกำรพฒันำคณุภำพชวีติของชมุชนต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะ 

บริษัทฯ เชื่อว่ำ ทุกฝ่ำยไม่สำมำรถอยู่ได้โดยล�ำพัง แต่จะต้องช่วยเหลือ

เกื้อกูลกนัเพื่อให้สงัคมไทยและคนไทยอยู่ดมีสีขุ  โดยกจิกรรมเพื่อสงัคมนั้น

บรษิทัฯ ได้มุ่งเน้นกำรปลูกฝังจติส�ำนกึของกำรอนรุกัษ์น�้ำในหมู่เยำวชนและ

กำรฟื้นฟู ดูแล อนรุกัษ์ทรพัยำกรป่ำไม้ เพื่อให้เป็นแหล่งต้นน�้ำและดูดซบั 

ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ โดยในส่วนกำรปลกูจติส�ำนกึในหมู่เยำวชนนั้น   บรษิทัฯ 

ได้จดัโครงกำรยวุชนไทยร่วมใจรกัษ์น�้ำ ซึ่งเป็นกำรร่วมมอืและให้กำรสนบัสนนุ 

จำกสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) เป็น

โครงกำรระยะยำว 5 ปี เพื่อส่งเสรมิให้เยำวชนไทยตระหนกัถงึควำมส�ำคญั

และมีจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน�้ำและสิ่งแวดล้อมภำยในชุมชน

แบบยั่งยนื โดยเสนอผลงำนวจิยัและสิ่งประดษิฐ์ ที่แสดงถงึนวตักรรมข้ำงต้น 

เข้ำแข่งขนั โดยบรษิทัฯ จะน�ำผลงำนที่ชนะเลศิเข้ำร่วมประกวดในระดบันำนำชำต ิ

นอกจำกนี้บรษิทัฯ และกรมอทุยำนแห่งชำต ิสตัว์ป่ำและพนัธุพ์ชืร่วมกนัจดัท�ำ 

โครงกำรหนึ่งล้ำนกล้ำสร้ำงป่ำต้นน�้ำส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์ป่ำไม้ 

ของคนในชมุชน โดยเหน็ว่ำกำรดูแลรกัษำป่ำโดยชมุชนเป็นวธิกีำรอนรุกัษ์ป่ำ 

ทำงอ้อมที่ได้ผลสัมฤทธิ์ และทั้งนี้บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกภำคส่วนที่ให้ 

กำรสนบัสนนุร่วมกนัขบัเคลื่อนสงัคมไทยให้เกดิกำรพฒันำอย่ำงยั่งยนื

ให้ประชาชนมีน�้าประปาที่เปี่ยมด้วยคุณภาพได้มี 
น�้าใช้อย่างทั่วถึงตามความมุ่งหมายของ 

คุณค่าองค์กรที่ว่า	จะพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
ท�างานเชิงรุกด้วยความคิดริเริ่มและท�างานเป็นทีม	
ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับ 

สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี

นำยสมโพธ ิศรภีูมิ

กรรมกำรผู้จดักำร
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ความเป็นมาของรายงาน
รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยั่งยนืฉบบันี้ เป็นรำยงำนของบรษิทั น�้ำประปำไทย จ�ำกดั (มหำชน) และกลุ่มบรษิทั ซึ่งได้จดัท�ำรำยงำนขึ้นเพื่อ น�ำเสนอผลกำรด�ำเนนิงำน 

ที่เกี่ยวกบักำรพฒันำอย่ำงยั่งยนืของกลุ่มบรษิทั น�้ำประปำไทย  ด้วยกำรก�ำหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ คณุค่ำองค์กร ให้สำมำรถขบัเคลื่อนธรุกจิไปสู่ควำมยั่งยนื และ

เพื่อให้ผู้มสี่วนได้เสยีรบัทรำบถงึควำมมุ่งมั่น แนวทำงกำรด�ำเนนิงำน และผลกำรด�ำเนนิงำนที่สอดคล้องกบักรอบกำรด�ำเนนิงำนด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 

โดยกลุ่มบรษิทัฯ จะด�ำเนนิธรุกจิบนพื้นฐำนของกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีเพื่อให้เกดิควำมสมดลุของผู้มสี่วนได้เสยีในทกุภำคส่วน รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยั่งยนื 

ได้จดัท�ำขึ้น ในรูปแบบ ซดี ีหำกท่ำนต้องกำรข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัรำยงำน

กรุณาติดต่อที่ : ส�ำนกังำนกรรมกำรผู้จดักำร บรษิทั น�้ำประปำไทย จ�ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ : (+662) 811-7526 I Website : www.thaitap.com

ภาพรวมการประกอบธรุกจิ
บรษิทั น�้ำประปำไทย จ�ำกดั (มหำชน)  ประกอบกจิกำรกำรผลติและจ�ำหน่ำย

น�้ำประปำให้กบักำรประปำส่วนภมูภิำค (กปภ.) ในพื้นที่จงัหวดัสมทุรสำคร  

และจงัหวดันครปฐม เพื่อทดแทนกำรใช้น�้ำบำดำลของภำคเอกชน ซึ่งเป็น 

กำรแก้ปัญหำแผ่นดนิทรดุ และน�้ำเคม็แทรกในชั้นบำดำลตำมนโยบำยของรฐับำล 

ปัจจบุนั บรษิทัฯ มกี�ำลงักำรผลติน�้ำประปำสงูสดุที่ 440,000 ลกูบำศก์เมตรต่อวนั 

ซึ่งเป็นอนัดบัหนึ่งเมื่อเทยีบกบั              ผูป้ระกอบกจิกำรน�้ำประปำภำคเอกชนรำยอื่น 

ในประเทศไทย และถอืหุน้ในบรษิทั ประปำปทมุธำน ี จ�ำกดั ที่เป็นผูผ้ลติน�้ำ

ประปำภำคเอกชนรำยใหญ่ที่สดุอนัดบัสองของประเทศไทย ด้วยก�ำลงักำรผลติ

สงูสดุที่ 388,000 ลกูบำศก์เมตรต่อวนั  รวมถงึเข้ำซื้อสทิธใินกำรบรหิำรจดักำร

น�้ำประปำ และน�้ำเสยีในนคิมอตุสำหกรรมบำงปะอนิ ระยะเวลำ 30 ปี มลูค่ำ 

1,400 ล้ำนบำท มกี�ำลงักำรผลติน�้ำประปำที่ 48,000 ลกูบำศก์เมตรต่อวนั และ

มกี�ำลงักำรบ�ำบดัน�้ำเสยีที่ 18,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวนั

เพื่อตอบสนองต่อวสิยัทศัน์ใหม่ของบรษิทัฯ ที่จะก้ำวไปสูก่ำรเป็นบรษิทัชั้นน�ำ

ของประเทศด้ำนธรุกจิน�้ำ พลงังำนและสิ่งแวดล้อม ในปี 2554 บรษิทัฯ ได้เข้ำ

ลงทนุในหุน้สำมญัของบรษิทั ซเีค พำวเวอร์ จ�ำกดั ( CKP ) ซึ่งเป็น Holding 

Company ที่ถอืหุ้นพลงังำนไฟฟ้ำอยู่ในโครงกำรผลติไฟฟ้ำด้วยพลงังำนน�้ำ 

เขื่อนน�้ำงมึ 2 ในสดัส่วนร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบยีน 100 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็น 

จ�ำนวนหุน้  3 ล้ำนหุน้ และภำยในไตรมำสที่ 1 ของปี 2555 CKP มแีผนที่จะ

จดทะเบยีนเพิ่มทนุจำก 100 ล้ำนบำทเป็น 9,200 ล้ำนบำท ดงันั้นเพื่อเป็น 

กำรรกัษำสดัส่วนกำรถอืหุน้ใน CKP ให้คงอยูท่ี่ร้อยละ 30  บรษิทัฯ จงึจะด�ำเนนิกำร 

ซื้อหุน้เพิ่มทนุของ CKP เพิ่มเตมิด้วยมลูค่ำกำรลงทนุ 2,720 ล้ำนบำท ซึ่งเมื่อ

รวมกบัของเดมิที่มอียูแ่ล้วจะเป็นเงนิลงทนุทั้งสิ้น 2,760 ล้ำนบำท  โดยบรษิทัฯ 

ได้รบักำรอนมุตัจิำกผูถ้อืหุน้เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว
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การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
บรษิทั น�้ำประปำไทย จ�ำกดั (มหำชน) มุ่งมั่นในกำรด�ำเนนิธรุกจิตำมหลกักำรก�ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ี โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้ก�ำหนดเป็นนโยบำยปฎบิตัใิน

กำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ ไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรตั้งแต่ปี พ.ศ 2549 เพื่อให้กำรด�ำเนนิงำนเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและจรยิธรรม บรรลตุำมเป้ำหมำยที่วำงไว้  

บนแนวทำงกำรด�ำเนนิธรุกจิที่ให้ควำมมั่นคงโปร่งใส มโีครงสร้ำงกำรจดักำรและกำรด�ำเนนิธรุกจิที่ด ี สมดลุ รบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้เสยีทกุฝ่ำย (Stakeholder)  

รวมทั้งควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบรษิทั ยงัมหีน้ำที่และบทบำทส�ำคญัในกำรก�ำหนดแผน กลยทุธ์ วสิยัทศัน์ 

แผนกำรด�ำเนนิงำนและงบประมำณประจ�ำปี รวมทั้งตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนของฝ่ำยจดักำร และเพื่อให้กำรปฎบิตังิำนเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ คณะกรรมกำร

บรษิทัได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชดุย่อยขึ้นไว้ 5 คณะ ดงันี้

1. คณะกรรมกำรบรหิำร

2. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง

3. คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล

4. คณะกรรมกำรตรวจสอบ

5. คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

ทั้งนี้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ ปี 2549 บรษิทัฯ ได้รบัใบรบัรองระบบรำยงำนคณุภำพตำมเกณฑ์ ISO 9001: 2000 โดยสถำนบนัรบัรองมำตรฐำนไอเอสโอ ปี 2550 

บรษิทัฯ ได้รบัระบบมำตรฐำนกำรจดักำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ISO 14000 จำก Moody International Certification Ltd.  ปี 2553 บรษิทัฯ ได้รบัรองวลัชมเชย Thailand ICT 

Excellent Awards โครงกำรบูรณำกำรระบบภูมสิำรสนเทศโครงข่ำยจ่ำยน�้ำประปำ

และในปี 2554 บรษิทัฯ ได้รบักำรประเมนิจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์   ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย   และสมำคมส่งเสรมิ 

สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย  ในกำรส�ำรวจและจดัท�ำรำยงำนกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรบรษิทัจดทะเบยีน จำกจ�ำนวน 497 แห่ง บรษิทัฯ ได้รบัคะแนนเฉลี่ยโดยรวม

ร้อยละ 86  ซึ่งอยู่ในระดบั “ดมีำก” บรษิทัฯมุ่งมั่นที่ประกอบธรุกจิโดยยดึหลกัปฏบิตับิรรษทัภบิำลที่ดใีห้อยู่ในเกณฑ์ “ดเีลศิ”  บรษิทัฯ ยงัได้รบักำรประเมนิ

คณุภำพกำรจดัประชมุผู้ถอืหุ้นจำก ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์ สมำคมส่งเสรมิผู้ลงทนุไทย และ สมำคมบรษิทัจดทะเบยีน  โดยได้รบัคะแนน 98.75 

จำกคะแนนเตม็ 100 จดัอยู่ในระดบั “ดเียี่ยม”  

ด้วยวสิยัทศัน์ “เป็นบริษัทชั้นน�าของประเทศในการด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับน�้า พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” บรษิทัฯ พร้อมที่จะขยำยกำรด�ำเนนิธรุกจิให้มี

ควำมก้ำวไกลตำมวสิยัทศัน์ที่ตั้งไว้ ควบคู่ไปกบักำรด�ำเนนิงำนที่รบัผดิชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยจะค�ำนงึถงึผลประโยชน์สูงสดุของผู้มสี่วนได้เสยีทกุฝ่ำย

เป็นส�ำคญั
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ผลการด�าเนินงาน
ด้านเศรษฐกจิ
โดยตลอดทั้งปี 2554 บรษิทัฯ มยีอดจ�ำหน่ำยน�้ำประปำให้กบั กปภ. ทั้งสิ้น 120 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และมยีอดจ�ำหน่ำยน�้ำสะสมนบัตั้งแต่จ่ำยน�้ำวนัแรกจนถงึ 

สิ้นปี 2554 รวมทั้งสิ้น 745 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  และเพื่อให้แน่ใจว่ำ ผลกำรด�ำเนนิงำนของ บรษิทัฯ ตอบสนองควำมต้องกำรน�้ำของประชำชนในพื้นที่เป้ำหมำย 

และผลประโยชน์ด้ำนอื่นๆ บรษิทัฯ ได้มอบหมำยให้ ศูนย์วชิำกำรจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั และบรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก้ จ�ำกดั ด�ำเนนิกำรศกึษำผลตอบแทนทำง 

เศรษฐศำสตร์ของกำรด�ำเนนิงำนดงักล่ำว โดยมุ่งเน้นกำรศกึษำผลกระทบที่เกดิจำกผลภำยนอก (Externalities) ด้ำนเศรษฐกจิ สขุภำพและคณุภำพชวีติ ภูมสิงัคม 

และสิ่งแวดล้อม โดยมผีลกำรศกึษำ ดงันี้

นอกจำกนี้ ยงัเพิ่มควำมสขุให้แก่ประชำชนในพื้นที่คดิเป็นร้อยละ 2 ต่อปี ของควำมสขุของประชำชนทั้งประเทศ

จำกผลกำรศกึษำสรปุได้ว่ำ โครงกำรฯ มผีลตอบแทนเชงิสงัคมที่มคีวำมคุ้มค่ำต่อกำรลงทนุ และส่งผลให้ประชำชนมคีวำมสขุเพิ่มมำกขึ้น ทั้งนี้หำกสำมำรถขยำย

โอกำสในกำรเข้ำถงึน�้ำประปำแก่ประชำชนในพื้นที่มำกขึ้น อนัเนื่องมำจำกกำรเพิ่มจ�ำนวนประชำกร กำรขยำยตวัทำงเศรษฐกจิ กำรพฒันำคณุภำพชวีติ และ

ควำมพยำยำมที่จะลดกำรใช้น�้ำบำดำลเพื่อรกัษำสิ่งแวดล้อม จะยิ่งช่วยส่งผลให้มูลค่ำผลตอบแทนเทำงเศรษฐศำสตร์นี้เพิ่มมำกขึ้นในอนำคต และลดผลกระทบ

ด้ำนต่ำงๆ ที่เกดิจำกกำรใช้น�้ำบำดำล

หัวข้อการวิเคราะห์ มูลค่าผลกระทบ 
(ล้านบาท)

1. การจ้างแรงงานของโครงการฯ 1,730

2. ผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ 87,907

3. ต้นทุนทางสุขภาพที่ลดลง 176

4. มูลค่าส�าหรับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 6,501

5. ต้นทุนการบ�ารุงรักษาสุขภัณฑ์ที่ลดลง 3,351

6. ผลกระทบจากการวางท่อ -91

7. ผลกระทบด้านภูมิสังคม 1.89 

8. มูลค่าส�าหรับสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 75,460

9. มูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการใช้น�้าผิวดิน 88,161

10. มูลค่าของการประหยัดในการซ่อมถนน 530

รวม           263,730

ผลการศึกษา:	การวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบภายนอก

ผลการวิเคราะห์พบว่า	 การจ่ายน�้าของ	 กปภ.	
ทุกๆ	1	ลบ.ม.	สร้างผลตอบแทนสู่สังคมเท่ากับ 
38.8	บาท	ซึ่งเกิดจาก	4	ด้านหลัก	ดังนี้

• สิ่งแวดล้อมดขีึ้น 11.3 บำท

• กำรเพิ่มมูลค่ำที่ดนิ, ถนน 12.8 บำท

• กำรเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกจิ 12.8 บำท

• สขุภำพ วถิชีวีติดขีึ้น และอื่นๆ 1.9 บำท

5%
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ด้านสงัคมและชมุชน
ปัจจบุนักำรด�ำเนนิงำนด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชน มบีทบำทและควำมส�ำคญัเพิ่มขึ้นอย่ำงมำก ควำมส�ำเรจ็ขององค์กรจงึไม่ได้พจิำรณำเพยีงแค่

ผลประกอบกำรและตวัเลขทำงกำรเงนิ ควำมพงึพอใจของผู้บรหิำร ผู้ถอืหุ้น หรอืพนกังำนเท่ำนั้น แต่ต้องพจิำรณำถงึกำรตอบสนองต่อควำมคำดหวงัของสงัคม

และชมุชน โดยให้สงัคมและชมุชนเข้ำมำมสี่วนส�ำคญัในกำรก�ำหนดควำมอยู่รอด และควำมก้ำวหน้ำของธรุกจิที่จะเจรญิเตบิโตอย่ำงยั่งยนืในอนำคต “ควำมรบั

ผดิชอบต่อสงัคม” จงึเป็นเรื่องส�ำคญัและจ�ำเป็นส�ำหรบัธรุกจิ บรษิทัฯ จงึได้ก�ำหนดนโยบำยที่ชดัเจนในกำรดูแลสงัคมและชมุชน ให้กบัคนในองค์กรได้ตระหนกั  

และเกดิควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชน และน�ำไปสู่กำรด�ำเนนิงำนทั่วทั้งองค์กร ในหลำยปีที่ผ่ำนมำบรษิทัฯ ได้จดัท�ำโครงกำรต่ำงๆ เพื่อสงัคมและชมุชนมำ

โดยตลอด

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
กำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัชมุชน คอืกำรท�ำให้สมำชกิในชมุชนมคีณุภำพชวีติและสขุอนำมยัที่ด ี ในกำรพฒันำระบบประปำให้กบัชมุชนเป็นอกีปัจจยัหนึ่งที่

บรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคญัเพื่อให้ชมุชน มนี�้ำประปำใช้อย่ำงทั่วถงึ โดยบรษิทัฯ มโีครงกำรที่ส�ำคญั ดงันี้

การออกรับค�าขอใช้น�้าประปาของประชาชน
กำรเตบิโตของโครงสร้ำงทำงสงัคม ก่อให้เกดิกำรเพิ่มขึ้นของประชำกร ส่งผล 

ให้มคีวำมต้องกำรใช้น�้ำเพิ่มขึ้นอย่ำงมำก บรษิทัฯ ในฐำนะผู้ผลติน�้ำประปำ

เพื่อประชำชนร่วมกบักำรประปำส่วนภูมภิำค (กปภ.) ออกพบประชำชน 

เพื่อให้บรกิำรรบัค�ำขอกำรใช้น�้ำประปำ เพื่อน�ำไปด�ำเนนิกำรจ่ำยน�้ำประปำ

ให้กบัประชำชน

โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา
หน่วยพัฒนำกำรเคลื่อนที่ 32 ส�ำนักงำนพัฒนำกำรภำค 3 กองทัพบก 

ในมูลนธิริฐับรุษุ พลเอกเปรม และบรษิทั น�้ำประปำไทย ร่วมกนัพฒันำ

ปรบัปรงุระบบประปำภูเขำที่บ้ำนอรโุณทยั หมู่ 10 ต.เมอืงนะ อ.เชยีงดำว 

จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ประชำชนมีน�้ำอุปโภคบริโภคอย่ำงเพียงพอ โดยเป็น 

กำรต่อระบบประปำภเูขำเพิ่มเตมิจำกแหล่งต้นน�้ำแห่งใหม่ ซึ่งจะสำมำรถรกัษำ 

แหล่งต้นน�้ำ ให้มคีวำมสมบูรณ์และมนี�้ำไว้ใช้ได้อย่ำงยั่งยนื
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โครงการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม ่
โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
เพื่อให้เยำวชนในชมุชนต.บำงระก�ำ ได้มสีถำนศกึษำที่มั่นคงทั้งในวนันี้และ

ในวนัหน้ำ บรษิทัฯ ด้วยควำมร่วมมอืจำก อบต.และชำวบ้ำน ต.บำงระก�ำ 

อ.บำงเลน จ.นครปฐม ได้สนบัสนนุกำรก่อสร้ำงอำคำรเรยีนหลงัใหม่ของ

โรงเรยีนสขุวฒันำรำม โดยได้มพีธิวีำงศลิำฤกษ์อำคำรเรยีนหลงัใหม่ให้กบั 

โรงเรยีนวดัสขุวฒันำรำมเมื่อวนัที่  20 มกรำคม 2554 ทดแทนอำคำรเรยีน

หลงัเก่ำที่ทรดุโทรม โดยจะมพีธิสี่งมอบอำคำรเรยีนหลงัใหม่ที่ชื่อว่ำ “อำคำร

ปัญญำพทิกัษ์สขุวฒันำนสุรณ์” ให้กบัโรงเรยีนวดัสขุวฒันำรำม ในวนัที่ 12 

มกรำคม 2555

โครงการยุวชนไทย	ร่วมใจรักษ์น�้า	 
(Thai Tap Junior Water Prize)   
ด้วยบริษัทฯ เห็นว่ำปัจจัยส�ำคัญของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน�้ำ จะต้องมี 

รำกฐำนมำจำกกำรสร้ำงควำมตระหนักและจิตส�ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์

ทรพัยำกรน�้ำ จงึได้จดัท�ำโครงกำร “ยวุชนไทย ร่วมใจรกัษ์น�้ำ” ขึ้นซึ่งเป็น

โครงกำรระยะยำว 5 ปี โดยได้รบัควำมร่วมมอืและกำรสนบัสนนุจำก สถำบนั

ส่งเสรมิกำรสอนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) เป็นกำรประกวด 

ผลงำนที่แสดงถึงนวัตกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน�้ำในระดับเยำวชน 

ซึ่งเป็นนกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษำ ด้วยกำรวจิยัค้นคว้ำ เกี่ยวกบัปัญหำ 

และวธิกีำรแก้ปัญหำน�้ำในท้องถิ่นของตนอย่ำงเป็นระบบ

การศึกษา	และการพัฒนาเด็กและเยาวชน
บรษิทัฯ ตระหนกัดว่ีำกำรศกึษำจะน�ำพำควำมก้ำวหน้ำกลบัสูช่มุชน กำรสนบัสนนุและเพิ่มโอกำสทำงกำรศกึษำให้กบั  เดก็และเยำวชนจงึถอืสิ่งส�ำคญัในกำรแสดง

ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม บรษิทัฯ ได้ปลกูฝังให้คนในองค์กร มองเหน็เป็นภำรกจิที่ส�ำคญัที่จะมส่ีวนร่วมในกำรส่งเสรมิกำรศกึษำให้กบัเยำวชน
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โครงการมอบทุนการศึกษา
บรษิทัฯ ให้กำรส่งเสรมิกบันกัเรยีนในพื้นที่ให้บรกิำรได้มโีอกำสรบักำรศกึษำ

ในระดบัที่สูงขึ้น โดยกำรมอบทนุกำรศกึษำเป็นประจ�ำทกุปี ตั้งแต่ระดบัชั้น

อนบุำล ถงึระดบัชั้นมธัยมศกึษำตอนต้น โดยโรงเรยีนต่ำงๆในพื้นที่ได้รบัทนุ

กำรศกึษำมำแล้วตดิต่อเป็นปีที่ 7 พร้อมทั้งอปุกรณ์กำรเรยีนและอปุกรณ์กฬีำ 

รวมถงึบตุรหลำนของคู่ค้ำของบรษิทัฯ คอืกำรประปำส่วนภูมภิำค กจ็ะได้รบั

ทนุกำรศกึษำตั้งแต่ระดบัอนบุำลจนถงึระดบัอดุมศกึษำ

           

โครงการมอบคอมพิวเตอร์โรงเรียน
ควำมส�ำคัญของเทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยเพิ่มพูนควำมรู้และทักษะให้กับ

เดก็ๆ บรษิทัฯ ได้ให้กำรสนบัสนนุเครื่องคอมพวิเตอร์ ให้กบัโรงเรยีนภูมวิทิยำ 

อ�ำเภอภเูขยีว จงัหวดัชยัภมู ิโดยบรษิทัฯ มุง่หวงัที่จะน�ำควำมรูด้้ำนคอมพวิเตอร์ 

ให้เข้ำไปสูโ่รงเรยีนและนกัเรยีนที่ยงัขำดโอกำส  

โครงการจัดงานวันเด็ก
บรษิทัฯ ได้จดักจิกรรมในงำนวนัเดก็เป็นประจ�ำทกุๆ ปี 

โดยมเีดก็ๆ และเยำวชนในพื้นที่รอบๆ บรษิทัฯ ให้

ควำมสนใจและเข้ำร่วมเป็นจ�ำนวนมำก ท่ำมกลำง

บรรยำกำศที่เต็มไปด้วยควำมสนุกสนำนและรอยยิ้ม 

ในขณะเดียวกันยังเป็นโอกำสอันดีที่เด็กๆ จะได้รับ

ปลูกฝังและมีจิตส�ำนึกเกี่ยวกับควำมส�ำคัญของน�้ำ

กบัชวีติของพวกเขำ
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ด้านสิ่งแวดล้อม
มนษุย์มคีวำมสมัพนัธ์กบัทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อมอย่ำงใกล้ชดิ ทั้งในฐำนะที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชำต ิและในขณะเดยีวกนั ยงัเป็นผู้ใช้ประโยชน์จำก

ธรรมชำต ิสิ่งต่ำงๆที่เรำได้รบัจำกทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม สำมำรถท�ำให้คณุภำพชวีติดขีึ้น แต่ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขของกำรรู้จกัใช้ประโยชน์

อย่ำงถูกต้อง และมกีำรบรหิำรจดักำรอย่ำงเป็นระบบและด้วยควำมเหมำะสม โดยจะต้องค�ำนงึถงึขดีควำมสำมำรถในกำรใช้ประโยชน์ได้อย่ำงยั่งยนื เพรำะ

หำกมกีำรตกัตวงใช้ประโยชน์ที่มำกเกนิขนำด และขำดควำมระมดัระวงักย็่อมจะก่อให้เกดิควำมเสื่อมโทรมของทรพัยำกรและสิ่งแวดล้อม จนกลำยเป็นปัญหำที่ 

ย้อนกลบัมำส่งผลกระทบต่อชวีติ และควำมเป็นอยู่ของเรำในที่สดุ

น�า้คอืชวีติ
“หลักส�าคัญว่า	ต้องมีน�้าบริโภค	น�้าใช้	

	น�้าเพื่อการเพาะปลูก	เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น	
	ถ้ามีน�้าคนอยู่ได้	ถ้าไม่มีน�้าคนอยู่ไม่ได้	
	ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้	แต่ถ้ามีไฟฟ้า

	ไม่มีน�้าคนอยู่ไม่ได้”
 

 พระรำชด�ำรสัของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั

 พระบดิำแห่งกำรจดักำรทรพัยำกรน�้ำ
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โครงการ	“1	ล้านกล้า	สร้างป่าต้นน�้า”
บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึควำมส�ำคญัของทรพัยำกรน�้ำ จงึได้รเิริ่มด�ำเนนิโครงกำร 

“1 ล้ำนกล้ำ สร้ำงป่ำต้นน�้ำ” ในปี 2554  บนพื้นที่ 5 พนัไร่ จ�ำนวน 1 ล้ำนต้น 

ที่ ต.ปิล๊อก อ.ทองผำภมู ิจ.กำญจนบรุ ีโดยควำมร่วมมอืกบักรมอทุยำนแห่งชำต ิ

สตัว์ป่ำ และพนัธุ์พชื เพื่อเป็นกำรสร้ำงป่ำต้นน�้ำแม่กลองที่เป็นส่วนหนึ่งของ

ที่มำของแม่น�้ำท่ำจนี นอกจำกเป็นกำรฟื้นฟูผนืป่ำต้นน�้ำแล้ว ยงัท�ำให้เกดิ

กำรจ้ำงงำนชมุชนในท้องถิ่นให้เกดิกำรมสี่วนร่วมและเกดิรำยได้ขึ้นในชมุชน

การให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในช่วงที่เกิดมหำอุทกภัยที่สร้ำงควำมเดือดร้อนให้กับพี่น้องชำวไทย 

เป็นอย่ำงมำก บริษัทฯ เองมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทกภัยที่ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ 

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ยงัคง ท�ำกำรผลติและจ่ำยน�้ำประปำให้กบัประชำชน

อย่ำงต่อเนื่อง และออกให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยถุงยังชีพ 

ตลอดระยะเวลำที่เกดิภยัน�้ำท่วม พร้อมทั้งได้จดัหำน�้ำดื่มที่สะอำด เพื่อให้

ประชำชนมนี�้ำบรโิภคอย่ำงเพยีงพอ

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ 
ที่ประเทศญี่ปุ่น
ในเดอืนมนีำคม 2554 ได้เกดิแผ่นดนิไหวและคลื่นยกัษ์สนึำมอิย่ำงรนุแรง 

ที่ประเทศญี่ปุน่ ในฐำนะที่เป็นประเทศที่มคีวำมสมัพนัธ์อนัดมีำเป็นเวลำยำวนำน 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงได้ให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและ 

สนึำมดิ้วยกำรมอบเงนิจ�ำนวน 1,000,000 บำท ผ่ำนหอกำรค้ำญี่ปุ่น กรงุเทพฯ 

เพื่อน�ำไปบรรเทำทกุข์ให้กบัผู้ประสบภยัชำวญี่ปุ่น
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การปฎบิตัต่ิอคูค้่าอย่างเป็นธรรม
บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรปฏบิตัติ่อคู่ค้ำอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทยีมกนั โดยบรษิทัฯ ได้ก�ำหนดวธิกีำรจดัซื้อจดัจ้ำงที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ และ

เป็นมำตรฐำนเดยีวกนั เพื่อให้คู่ค้ำของบรษิทัฯ สำมำรถเชื่อมั่นในกระบวนกำรพจิำรณำคดัเลอืกคู่ค้ำของบรษิทัฯ ได้ในทกุกรณ ีทั้งนี้ กำรเจรจำตกลงเข้ำท�ำสญัญำ

ระหว่ำงคู่ค้ำและบรษิทัฯ เป็นไปภำยใต้เงื่อนไขทำงกำรค้ำทั่วไป บรษิทัฯ ยงัให้ควำมส�ำคญัของคู่ค้ำและ Supplier โดยมกีำรจดักจิกรรมร่วมกบัคู่ค้ำที่ส�ำคญั คอื

กำรประปำส่วนภูมภิำคและ Supplier กจิกรรมอบรมควำมรู้ให้กบัพนกังำนของ กปภ. กำรมอบทนุกำรศกึษำให้กบับตุรหลำนของ กปภ. กำรร่วมประชมุสญัจรร่วม 

กปภ. กจิกรรม Supplier Day

การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั
บรษิทัฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถอืหุ้นเสนอเรื่องที่เหน็สมควรบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผู้ถอืหุ้น และเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ำรบักำรเลอืกตั้งเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ 

ก่อนกำรประชมุผู้ถอืหุ้น โดยบรษิทัฯ ได้เผยแพร่รำยละเอยีดเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์และวธิกีำรในกำรด�ำเนนิกำรผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และเปิดโอกำสให้ผู้ถอืหุ้น 

ที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเองได้ สำมำรถมอบฉนัทะให้กรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ หรอืบคุคลอื่นเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ โดยผูถ้อืหุน้ 

สำมำรถดำวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะได้ทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ อกีทั้งบรษิทัฯ ได้สร้ำงควำมมั่นใจกำรลงทนุให้กบัผู้ถอืหุ้น โดยกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถอืหุ้นได้เข้ำ

เยี่ยมชมกำรด�ำเนนิกจิกำรของบรษิทัฯ 
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พนักงานของเรา
นโยบำยส�ำคัญประกำรหนึ่งคือ ให้ควำมส�ำคัญกับพนักงำนและถือว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรที่ส�ำคัญที่สุดประกำรหนึ่งของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้มุ่งมั่นพัฒนำ 

พนักงำนและส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ในกำรท�ำงำนเชิงรุกด้วยควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ โดยมีกำรจัดท�ำแผนพัฒนำและฝึกอบรมพนักงำนเป็นรำย 

ต�ำแหน่ง และปฎบิตัติ่อพนกังำนอย่ำงเท่ำเทยีมกนัทั้งในด้ำน เพศ เชื้อชำต ิและศำสนำ ซึ่งพนกังำนทกุคนจะได้รบักำรประเมนิผลกำรปฎบิตังิำน 2 ครั้งต่อปี และ

เพื่อให้ทรำบถงึควำมต้องกำรของพนกังำนในกำรสร้ำงควำมผูกพนักบัองค์กร บรษิทัฯ ได้ก�ำหนดให้มกีำรประเมนิควำมพงึพอใจและควำมผูกพนัของพนกังำนที่มี

ต่อองค์กร 

ด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
ควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และควำมมั่นคงปลอดภยัของพนกังำน เป็นปัจจยัพื้นฐำนที่ส�ำคญัในกำรพฒันำควำมยั่งยนืต่อองค์กรและสงัคม บรษิทัฯ ถอืเป็น 

พนัธกจิหนึ่งขององค์กรที่จะต้องใส่ใจพฒันำอย่ำงเป็นระบบให้ครอบคลมุทั้งกำรลดผลกระทบที่จะเกดิจำกกำรด�ำเนนิงำน  และกำรพฒันำมำตรกำรตดิตำมตรวจสอบ 

คณุภำพ เพื่อให้กำรด�ำเนนิงำนด้ำนควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และควำมมั่นคงปลอดภยัของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพสอดคล้องไปในทศิทำง

เดยีวกนั รวมถงึธรุกจิใหม่ที่จะเกดิขึ้นในอนำคตของบรษิทัฯ  บรษิทัฯ ได้มกีำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร เพื่อก�ำกบัดูแลงำนอย่ำงใกล้ชดิ โดยประกอบด้วยผู้แทนจำก

กลุ่มบรษิทัฯ ที่มผีู้บรหิำรในแต่ละหน่วยงำนเป็นประธำน ทั้งนี้คณะกรรมกำรจะมหีน้ำที่พจิำรณำก�ำหนดแนวทำง หลกัเกณฑ์และแผนงำนด้ำนควำมปลอดภยั  

อำชวีอนำมยั และควำมมั่นคงปลอดภยั ให้สอดคล้องกบันโยบำย เป้ำหมำย และแผนกำรด�ำเนนิงำน รวมทั้งจดัให้มกีำรตดิตำมประเมนิผลอย่ำงเป็นระบบ ตลอดจน 

กำรปรบัปรงุและพฒันำกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงต่อเนื่อง

นอกเหนอืจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัมแีผนในกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงผู้บรหิำร 

และพนกังำนในทกุระดบัชั้น เพื่อส่งเสรมิให้เกดิควำมใกล้ชดิและเปิดโอกำส

ให้พนกังำนสำมำรถพดูคยุ ซกัถำมผูบ้รหิำร ทั้งนี้บรษิทัฯ จะพฒันำเสรมิสร้ำง 

ทกัษะควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนกังำนเพื่อก้ำวไปสู่อนำคตที่ดกีว่ำร่วมกบั 

น�้ำประปำไทย
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เกรด็ความรู้
น�้านั้นส�าคัญไฉน
เป็นที่ทราบกันดีว่า	60%	ของร่างกายมนุษย์มีน�้าเป็นส่วนประกอบ	ยิ่งในเด็กแรกเกิด	จะมีน�้าภายในร่างกายถึง	75%	
เลยทีเดียวแล้วน�้าส่วนใหญ่ไหลแทรกซึมไปตามส่วนใดของร่างกาย

เลิกดื่มน�้าเย็น 
กำรดื่มน�้ำวนัละ 8-10 แก้วต่อวนัจะมปีระโยชน์ เพรำะน�้ำช่วยหล่อลื่น 

ให้ระบบต่ำงๆ ท�ำงำนได้ดีขึ้น ระบบขับถ่ำยดีผิวพรรณสดใสแต่ 

สิ่งส�ำคัญคือ ต้องเป็นน�้ำที่สะอำดบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิเดียวกับ 

อณุหภูมหิ้อง กำรดื่มน�้ำเยน็เกนิไปเข้ำสู่ร่ำงกำย จะท�ำให้เส้นเลอืด 

ที่อยู่ในระบบทำงเดินอำหำรหดตัวลง กว่ำเซลล์จะปรับตัวและ 

ขยำยตัวเพื่อดูดซึมต้องใช้เวลำนำนพอสมควรในกำรปรับอุณหภูม ิ

ก ่อนดูดซึมจึงมักเกิดอำกำรจุกหน้ำอกเมื่อกระหำยน�้ำแล้ว 

ดื่มน�้ำเยน็จดัเข้ำไป ขณะที่น�้ำธรรมดำที่อณุหภมูห้ิอง ( 35 º � c ) ร่ำงกำย 

จะสำมำรถดูดซมึไปใช้ในระบบหมนุเวยีนเลอืดได้เลย

 

เห็นมั๊ยว่าน�้ามีประโยชน์ต่อ
ร่างกายของเราแค่ไหน	

ดังนั้น	ใครที่ไม่ชอบดื่มน�้าพยายาม
เปลี่ยนนิสัย	และหันมาดื่มน�้า

เป็นประจ�าจะดีกว่า

-  น�้ำส่วนหนึ่งจะอยู่บริเวณสมอง เพื่อช่วยควบคุมกลไกอุณหภูมิ
ภำยในร่ำงกำย ดงันั้นหำกสมองขำดน�้ำจะท�ำให้เป็นตะครวิ และ
รู้สกึเหนื่อยอ่อนได้ 

-  ผิวหนังก็เป็นส่วนหนึ่งของร่ำงกำยที่มีน�้ำอยู ่เป็นปริมำณมำก 
เช่นกัน โดยเฉพำะผิวหนังชั้นในสุดจะมีน�้ำอยู่ถึง 70% ดังนั้น  
กำรดื่มน�้ำให้เพยีงพอจะช่วยให้ผวิหนงัมคีวำมชุ่มชื้น อ่อนวยั และ 
ไม่แห้งเหี่ยว ยิ่งในช่วงฤดูร้อนยิ่งต้องดื่มน�้ำมำกๆ เพรำะฤดูนี้ 
แสงแดดรนุแรง ร่ำงกำยจงึสูญเสยีน�้ำมำก ถ้ำดื่มน�้ำไม่เพยีงพอ 
ผวิกจ็ะแห้งมำก 

-  ส่วนกล้ำมเนื้อมนี�้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ถงึ 70-75% ดงันั้นเรำต้อง
ดื่มน�้ำมำกๆ กล้ำมเนื้อจงึจะท�ำงำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพที่สดุ 

-  ไตก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่ท�ำหน้ำที่ส�ำคัญในกำรฟอกเลือด และ
ขจัดของเสียออกจำกร่ำงกำยในรูปของปัสสำวะ และปัจจัยที่จะ 
ช่วยให้ไตท�ำงำนได้ดยีิ่งขึ้น กค็อืกำรดื่มน�้ำมำกๆ และบ่อยๆ นั่นเอง 

-  น�้ำที่อยู่ในล�ำไส้ท�ำให้ล�ำไส้ขยำยใหญ่ขึ้น (แต่ไม่ต้องวติกกงัวลไป 
เพรำะน�้ำไม่ท�ำให้คนเรำอ้วนได้เพรำะไม่มีแคลอรี) ช่วยป้องกัน
อำกำรท้องผูกได้ 


