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 สว่นที 2 หน้าท ี110 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

          10.1 นโยบายภาพรวม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2553 เมือ 30 เมษายน 2553 ได้กําหนดพนัธกิจ ที
สะท้อนถึงการดําเนินธุรกิจทีมีความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  "เติบโตอย่างมนัคง ต่อเนือง และยงัยืน เพือบรรลุซงึ
วิสยัทศัน์ บนพืนฐานของความสมดลุระหว่างลูกค้า พนกังาน คู่ค้า ผู้ ถือหุ้น ชุมชน และสิงแวดล้อม" ซงึได้ยึดถือเป็นหลกัในการ
ดําเนินธุรกิจมาอย่างตอ่เนือง  

10.2  การดาํเนินงาน เป็นไปตาม ”หลกัการ 8 ข้อ”  กล่าวคือ 

10.2.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบลูกค้า คือ กปภ. โดยจะช่วยเหลือร่วมมือกบั กปภ. ใน
การตรวจสอบการสูญเสียนําประปาจากระบบส่ง เนืองจากไม่ต้องการเอาเปรียบ กปภ . ทีต้องจ่ายค่านําประปาทีสูญเสียและไม่ได้
ทําให้เกิดรายได้ แม้วา่การตรวจสอบนีจะไม่ได้อยู่ในเงือนไขความรับผิดชอบของบริษัทฯ    

10.2.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  เนืองจากธรรมชาติการประกอบธุรกิจของบริษัท ฯ ตงัอยู่บนพืนฐานของ
สญัญากับลูกค้าหลักรายเดียวคือ กปภ. ซงึเป็นคู่ค้าทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน ในลักษณะพึงพากันและกัน และสัญญายังคงมีผล
บงัคบัใช้อีกเป็นเวลานาน จงึไม่มีประเดน็ทีจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนเพือประโยชน์ทางธุรกิจ นอกจากนี บริษัทฯ ยงัได้ปฏิบตัิต่อคู่
ค้าอืนๆทีขายสินค้าและบริการให้อย่างตรงไปตรงมา เพือให้มันใจว่า ดําเนินธุรกิจต่อกนัโดยสุจริต ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชัน 
ทงันีได้กําหนดเป็นหลกัปฏิบตัใิห้พนกังานได้ทราบ โดยเฉพาะผู้ ทีมีส่วนเกียวข้องกบัการจดัซือจดัจ้าง 

10.2.3 การเคารพสิทธิมนษุยชน ได้ให้ความสําคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุคนอย่างเทา่เทียมกนั ไม่วา่จะถือหุ้นจํานวนเทา่ไร 

10.2.4 การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ให้ผลประโยชน์ตกแก่พนกังานตามสิทธิทีควรจะได้รับ หรืออย่างน้อย
ตามทีกําหนดในกฎหมายทีเกียวข้อง เช่น การได้รับสิทธิหยุดงานตามวันหยุด ได้รับสิทธิการลา ได้รับค่าล่วงเวลา อีกทงัได้รับ
สวสัดกิารคา่รักษาพยาบาลประกนัชีวติและสขุภาพ กองทนุสํารองเลียงชีพ เกินกวา่ทีกฎหมายกําหนด เป็นต้น 

10.2.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ผู้ ใช้นําจะต้องได้บริโภคนําทีมีความสะอาด ตามมาตรฐานนําประปาทีกําหนด 
ทงัทางกายภาพ ทางเคมี สารทีเป็นพิษ และ จุลชีววิทยา ทงันีบริษัทฯ มีกระบวนการควบคมุคณุภาพ โดยหน่วยงานห้องปฏิบตัิการ
และคณุภาพนํา ซงึปฏิบตัหิน้าทีตลอด 24 ชวัโมง เพือตรวจสอบทงัคณุภาพนําดบิก่อนผลิต และ คณุภาพนําประปา ก่อนส่งมอบให้ 
กปภ. จําหน่ายให้ผู้ ใช้นําตอ่ไป ผู้ใช้นําต้องได้ใช้นําในปริมาณทีเพียงพอ และอย่างตอ่เนือง อนัเป็นผลจากปริมาณการผลิต ซงึบริษัท
ฯ ยงัคงมีขีดความสามารถในการผลิตได้ตามความต้องการ ทีกําหนดไว้ในสญัญา ณ ปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จดัทําแผน
ขยายกําลังการผลิตเพือรองรับความต้องการใช้นําทีเพิมขนึจากการขยายตวัของประชากร และ อุตสาหกรรม ในอนาคต สําหรับ
ความต่อเนืองนนั ได้กําหนดแรงดนันํา ซึงต้องมีแรงดันไม่น้อยกว่า 27 เมตรของนํา เพือให้มนัใจว่า ผู้ ใช้นําทีอยู่ไกลทีสุดจากโรง
กรองสามารถรับนําได้ตลอดเวลา  

10.2.6  การดแูลรักษาสิงแวดล้อม ในระหว่างกระบวนการผลิต มีของเสีย คือตะกอนซงึมีลกัษณะเป็นดินเลน เพียง
อย่างเดียว ซงึจะได้รับการนําไปแยกนําเพือนํานํานนักลบัมาใช้ใหม่ ส่วนทีเหลือซงึเป็นดินตะกอน จะถูกนําไปทงิ ณ ทีทงิตะกอน ซงึ
จะไม่มีผลกระทบกบัสิงแวดล้อมแตอ่ย่างใด 

10.2.7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม เมือมีตําแหน่งงานว่าง จะทําการรับสมัครจากในท้องถินเป็นลําดบัแรก 
เพือลดปัญหาการวา่งงาน และยงัเป็นการเพิมรายได้ให้ชมุชนและสังคม รวมทงัดําเนินกิจกรรมทีเป็น after process อีกจํานวนหนงึ 

10.2.8 การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึงได้จากการดําเนินงานทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดล้อม 
และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  เนืองจากกระบวนการผลิตนําประปา ณ ปัจจุบนั ยงัไม่มีนวตักรรมใหม่ จึงได้ดําเนินกิจกรรมทีเป็น after 

process ตามโครงการยวุชนไทยร่วมใจรักษ์นํา 

10.3 กิจกรรมเพือประโยชน์ตอ่สงัคมและสิงแวดล้อม (after process)  
       10.3.1 กิจกรรมเพือประโยชน์ตอ่สงัคม 
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                  (1) โครงการยวุชนไทย ร่วมใจรักษ์นํา (Thai Tap Junior Water Prize) 

                        บริษัทฯ และ สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมกนัดําเนิน "โครงการ
ยวุชนไทย ร่วมใจรักษ์นํา" ระหวา่งปี 2554-2558 เพือให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ซงึในปี 2556 ถือ
เป็นการประกวดปีที 3 มีโรงเรียนให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดถงึ 98 โรงเรียน รวม 108 ผลงาน ซงึคณะกรรมการได้พิจารณา
คดัเลือกจํานวนผู้ผ่านเกณฑ์ให้เข้ารอบตดัสิน จํานวน 19 โรงเรียน รวม 22 ผลงาน ซึงได้ทําการตดัสินในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 

หลงัจากนนัจะทําการพิจารณาเพือส่งทีมผู้ชนะเลิศ ไปร่วมแสดงผลงานระดบันานาชาติ ในงานStockholm Junior Water Prize ณ 
ประเทศสวีเดนต่อไป ทงันีเนืองจากบริษัทฯ ได้รับการแต่งตงัให้เป็นผู้ แทนประเทศไทย ในการจัดส่งทีมผู้ แทนประเทศไทยเข้า
ประกวดในงานดงักล่าวตงัแต่ปี 2556 ถึง 2558 ซงึการดําเนินโครงการนี ได้สร้างการรับรู้ในผลงานสิงประดิษฐ์และกระตุ้นให้เกิด
การนําไปใช้งานในชุมชนอย่างแท้จริง นอกจากนีโครงการนียังถือได้ว่าเป็นจุดเริมในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ 
นกัวจิยั เพือสร้างนวตักรรมการอนรัุกษ์ทรัพยากรนํา ในอนาคต        
                              (2) โครงการเพือสงัคมอืนๆ บริษัทฯ ยงัได้เป็นเจ้าภาพเทศมหาชาต“ิกณัฑ์ฉกษัตริย์ ณ พทุธมณฑล” นําคณะไป
ทอดกฐินทีวดัแก้วฟ้า อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม เพือจรรโลงพระพทุธศาสนา และสนบัสนนุการสร้างบ้านพกัครู ณ โรงเรียน
บ้านนําจวง จงัหวดัพิษณุโลก มอบทนุการศกึษาแก่นกัเรียนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ผ่านมลูนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลา
นนท์ มอบทนุการศกึษาให้แก่นกัเรียนในโรงเรียนรอบพืนทีบริการ รวมทงัมอบทนุการศกึษาแก่บุตรพนกังาน กปภ . ในพืนที เพือเพิม
โอกาสทางการศกึษาให้กบัเดก็ๆ ให้มากขนึ 

10.3.2 กิจกรรมเพือประโยชน์ตอ่สิงแวดล้อม  
           โครงการ “1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นนํา" บริษัทฯ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ทําการปลูกป่าจํานวนปีละ 1 พันไร่ หรือ 2 แสนต้น ในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวดั
กาญจนบุรี แหล่งต้นนําแม่นําแม่กลอง อันเป็นแม่นําสายหลักของแม่นําท่าจีน เพือสะท้อนถึงความรับผิดชอบในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคณุค่า สร้างความสมดลุย์ให้กบัชุมชนและสิงแวดล้อม เป็นโครงการปลูกป่า 5 ปี และบํารุงรักษาป่าที
ปลูกต่อเนืองอีก 2 ปี ตงัแต่ปี 2554 โดยมีเป้าหมาย ปลูกให้ครบ 1 ล้านต้น ในปื 2558 ซงึในปี 2556 ได้ส่งมอบผืนป่าทีปลูกในปี 
2554 จํานวน 1 พนัไร่ หรือ 2 แสนต้นแรก ให้กบักรมอทุยานแหง่ชาตสิตัว์ป่าและพนัธุ์พืช รับไปดแูลบํารุงรักษาแล้ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


