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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
10.1 นโยบายภาพรวม ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 2/2553 เมือ 30 เมษายน 2553 ได้ กําหนดพันธกิจ ที
สะท้ อนถึงการดําเนินธุรกิจทีมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ได้ แก่ "เติบโตอย่างมันคง ต่อเนือง และยังยืน เพือบรรลุซงึ
วิสยั ทัศน์ บนพืนฐานของความสมดุลระหว่างลูกค้ า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสิงแวดล้ อม" ซึงได้ ยึดถือเป็ นหลักในการ
ดําเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนือง
10.2 การดําเนินงาน เป็ นไปตาม ”หลักการ 8 ข้ อ” กล่าวคือ
10.2.1 การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม ไม่เอาเปรี ยบลูกค้ า คือ กปภ. โดยจะช่วยเหลือร่ วมมือกับ กปภ. ใน
การตรวจสอบการสูญเสียนําประปาจากระบบส่ง เนืองจากไม่ต้องการเอาเปรี ยบ กปภ. ทีต้ องจ่ายค่านําประปาทีสูญเสียและไม่ได้
ทําให้ เกิดรายได้ แม้ วา่ การตรวจสอบนีจะไม่ได้ อยู่ในเงือนไขความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
10.2.2 การต่อ ต้ านการทุจริ ตคอร์ รั ปชัน เนื องจากธรรมชาติการประกอบธุร กิจของบริ ษัท ฯ ตังอยู่บนพืนฐานของ
สัญญากับลูกค้ าหลักรายเดียวคือ กปภ. ซึงเป็ นคู่ค้าทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน ในลักษณะพึงพากันและกัน และสัญญายังคงมีผล
บังคับใช้ อีกเป็ นเวลานาน จึงไม่มีประเด็นทีจะให้ ผลประโยชน์ตอบแทนเพือประโยชน์ทางธุรกิจ นอกจากนี บริ ษัทฯ ยังได้ ปฏิบตั ิต่อคู่
ค้ าอืนๆทีขายสินค้ าและบริ การให้ อย่างตรงไปตรงมา เพือให้ มันใจว่า ดําเนินธุรกิจต่ อกันโดยสุจริ ต ปราศจากการทุจริ ต คอร์ รัปชัน
ทังนีได้ กําหนดเป็ นหลักปฏิบตั ใิ ห้ พนักงานได้ ทราบ โดยเฉพาะผู้ทีมีส่วนเกียวข้ องกับการจัดซือจัดจ้ าง
10.2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน ได้ ให้ ความสําคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะถือหุ้นจํานวนเท่าไร
10.2.4 การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม ให้ ผลประโยชน์ตกแก่พนักงานตามสิทธิทีควรจะได้ รับ หรื ออย่างน้ อย
ตามทีกําหนดในกฎหมายทีเกียวข้ อ ง เช่น การได้ รั บสิทธิ หยุดงานตามวันหยุด ได้ รับสิทธิ การลา ได้ รั บค่าล่วงเวลา อี กทังได้ รั บ
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลประกันชีวติ และสุขภาพ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ เกินกว่าทีกฎหมายกําหนด เป็ นต้ น
10.2.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค ผู้ใช้ นําจะต้ องได้ บริ โภคนําทีมีความสะอาด ตามมาตรฐานนําประปาทีกําหนด
ทังทางกายภาพ ทางเคมี สารทีเป็ นพิษ และ จุลชีววิทยา ทังนีบริ ษัทฯ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพ โดยหน่วยงานห้ องปฏิบตั ิการ
และคุณภาพนํา ซึงปฏิบตั หิ น้ าทีตลอด 24 ชัวโมง เพือตรวจสอบทังคุณภาพนําดิบก่อนผลิต และ คุณภาพนําประปา ก่อนส่งมอบให้
กปภ. จําหน่ายให้ ผ้ ใู ช้ นําต่อไป ผู้ใช้ นําต้ องได้ ใช้ นําในปริ มาณทีเพียงพอ และอย่างต่อเนือง อันเป็ นผลจากปริ มาณการผลิต ซึงบริ ษัท
ฯ ยังคงมีขีดความสามารถในการผลิตได้ ตามความต้ องการ ทีกําหนดไว้ ในสัญญา ณ ปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําแผน
ขยายกําลังการผลิตเพือรองรับความต้ องการใช้ นําทีเพิมขึนจากการขยายตัวของประชากร และ อุตสาหกรรม ในอนาคต สําหรั บ
ความต่อเนืองนัน ได้ กําหนดแรงดันนํา ซึงต้ องมีแรงดั นไม่น้อยกว่า 27 เมตรของนํา เพือให้ มนใจว่
ั า ผู้ใช้ นําทีอยู่ไกลทีสุดจากโรง
กรองสามารถรับนําได้ ตลอดเวลา
10.2.6 การดูแลรักษาสิงแวดล้ อม ในระหว่างกระบวนการผลิต มีของเสีย คือตะกอนซึงมีลกั ษณะเป็ นดินเลน เพียง
อย่างเดียว ซึงจะได้ รับการนําไปแยกนําเพือนํานํานันกลับมาใช้ ใหม่ ส่วนทีเหลือซึงเป็ นดินตะกอน จะถูกนําไปทิง ณ ทีทิงตะกอน ซึง
จะไม่มีผลกระทบกับสิงแวดล้ อมแต่อย่างใด
10.2.7 การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม เมือมีตําแหน่งงานว่าง จะทําการรั บสมัครจากในท้ องถินเป็ นลําดับแรก
เพือลดปั ญหาการว่างงาน และยังเป็ นการเพิมรายได้ ให้ ชมุ ชนและสังคม รวมทังดําเนินกิจกรรมทีเป็ น after process อีกจํานวนหนึง
10.2.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึงได้ จากการดําเนินงานทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดล้ อม
และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เนืองจากกระบวนการผลิตนําประปา ณ ปั จจุบนั ยังไม่มีนวัตกรรมใหม่ จึงได้ ดําเนินกิจ กรรมทีเป็ น after
process ตามโครงการยุวชนไทยร่ วมใจรักษ์นํา
10.3 กิจกรรมเพือประโยชน์ตอ่ สังคมและสิงแวดล้ อม (after process)
10.3.1 กิจกรรมเพือประโยชน์ตอ่ สังคม
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(1) โครงการยุวชนไทย ร่ วมใจรักษ์นํา (Thai Tap Junior Water Prize)
บริ ษัทฯ และ สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ ร่วมกันดําเนิน "โครงการ
ยุวชนไทย ร่ วมใจรักษ์นํา" ระหว่างปี 2554-2558 เพือให้ เยาวชนไทยได้ มีโอกาสแสดงออกทางความคิดสร้ างสรรค์ ซึงในปี 2556 ถือ
เป็ นการประกวดปี ที 3 มีโรงเรี ยนให้ ความสนใจส่งผลงานเข้ าประกวดถึง 98 โรงเรี ยน รวม 108 ผลงาน ซึงคณะกรรมการได้ พิจารณา
คัดเลือกจํานวนผู้ผ่านเกณฑ์ให้ เข้ ารอบตัดสิน จํานวน 19 โรงเรี ยน รวม 22 ผลงาน ซึงได้ ทําการตัดสินในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
หลังจากนันจะทําการพิจารณาเพือส่งทีมผู้ชนะเลิศ ไปร่ วมแสดงผลงานระดับนานาชาติ ในงานStockholm Junior Water Prize ณ
ประเทศสวีเดนต่อไป ทังนีเนื องจากบริ ษัทฯ ได้ รั บการแต่งตังให้ เป็ นผู้แทนประเทศไทย ในการจัดส่งทีมผู้แทนประเทศไทยเข้ า
ประกวดในงานดังกล่าวตังแต่ปี 2556 ถึง 2558 ซึงการดําเนินโครงการนี ได้ สร้ างการรับรู้ ในผลงานสิงประดิษฐ์ และกระตุ้นให้ เกิด
การนํ าไปใช้ งานในชุมชนอย่างแท้ จริ ง นอกจากนี โครงการนียังถือได้ ว่า เป็ นจุดเริ มในการพัฒนาเยาวชนให้ เป็ นนักวิทยาศาสตร์
นักวิจยั เพือสร้ างนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรนํา ในอนาคต
(2) โครงการเพือสังคมอืนๆ บริ ษัทฯ ยังได้ เป็ นเจ้ าภาพเทศมหาชาติ“กัณฑ์ฉกษัตริ ย์ ณ พุทธมณฑล” นําคณะไป
ทอดกฐินทีวัดแก้ วฟ้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพือจรรโลงพระพุทธศาสนา และสนับสนุนการสร้ างบ้ านพักครู ณ โรงเรี ยน
บ้ านนําจวง จังหวัดพิษณุโลก มอบทุนการศึกษาแก่นกั เรี ยนในสามจัง หวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลา
นนท์ มอบทุนการศึกษาให้ แก่นกั เรี ยนในโรงเรี ยนรอบพืนทีบริ การ รวมทังมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน กปภ. ในพืนที เพือเพิม
โอกาสทางการศึกษาให้ กบั เด็กๆ ให้ มากขึน
10.3.2 กิจกรรมเพือประโยชน์ตอ่ สิงแวดล้ อม
โครงการ “1 ล้ านกล้ า สร้ างป่ าต้ นนํา" บริ ษัทฯ ร่ วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวง
ทรั พยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม ทําการปลูกป่ าจํานวนปี ละ 1 พันไร่ หรื อ 2 แสนต้ น ในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุ รี แหล่ ง ต้ น นํ าแม่ นํ าแม่ ก ลอง อัน เป็ นแม่ นํ าสายหลัก ของแม่ นํ าท่ า จี น เพื อสะท้ อ นถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคณ
ุ ค่า สร้ างความสมดุลย์ให้ กบั ชุมชนและสิงแวดล้ อม เป็ นโครงการปลูกป่ า 5 ปี และบํารุ งรักษาป่ าที
ปลูกต่อเนืองอีก 2 ปี ตังแต่ปี 2554 โดยมีเป้าหมาย ปลูกให้ ครบ 1 ล้ านต้ น ในปื 2558 ซึงในปี 2556 ได้ ส่งมอบผืนป่ าทีปลูกในปี
2554 จํานวน 1 พันไร่ หรื อ 2 แสนต้ นแรก ให้ กบั กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุ์พืช รับไปดูแลบํารุ งรักษาแล้ ว
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