




PRO
FILE & SUSTAINABLE M

ANAG
EM

ENT



02 03





 ในปที่ผานมา ความทาทายของอีสทวอเตอร ยังคงเปนเร่ืองความม่ันคงดานแหลงน้ํา หรือ “Water 
Security” ซึ่งถือเปนหัวใจหลักของบริษัทฯ ที่จะตองจัดหาแหลงนํ้าจากพ้ืนที่ตางๆ ใหเพียงพอตอความ
ตองการของลูกคา โดยเฉพาะชวงหนาแลง แมวาสภาพอากาศแปรปรวนในป 2557 จะสงผลใหเกิดภาวะ
ฝนท้ิงชวงเปนเวลาหลายเดอืน ทาํใหการบรหิารจัดการน้ํามคีวามซับซอนยิง่ขึน้ แตอสีทวอเตอร ไดใชความ
เชี่ยวชาญดานบริหารจัดการน้ําที่สั่งสมมายาวนาน จัดทํามาตรการปองกันปญหาการขาดแคลนน้ํา และ
รายงานแผนงานความคืบหนาตอที่ประชุมศูนยปฏิบัติการนํ้าภาคตะวันออก หรือ water war room 
อยางตอเนื่องทุกสัปดาห เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูประกอบการ 

 ปจจบุนัความขดัแยงจากการใชทรพัยากรนํา้รวมกนัยงัคงเปนปญหาอยู ทัง้การจัดสรรน้ําใหพอเพียงเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะชุมชนตางๆ ซึ่งเปนการบริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ขณะเดียวกัน
ตองจัดหาแหลงนํ้าใหกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีตองการใชนํ้าในกระบวนการผลิตที่สมํ่าเสมอ พอเพียงและ
มั่นคง อีสทวอเตอรในฐานะผูบริหารจัดการระบบทอสงนํ้าในภาคตะวันออก จึงตองใชหลักการจัดการ
ที่มุงเนนกระบวนการและการใหบริการเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของทั้ง 2 กลุม เกิดความ
สมดุลยและยั่งยืน

 นอกจากน้ี อีสทวอเตอรยังมีภารกิจหนาที่ในการดําเนินธุรกิจใหมีผลประกอบการท่ีดี ตอบสนองตอ
ความพึงพอใจของผูมสีวนไดเสียในฐานะบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ ในขณะเดียวกันตองคํานึงถึง
ความจําเปนในการสนับสนุนโยบายภาครัฐบาล รวมทัง้รับมือกับการเปลีย่นแปลงเชิงนโยบาย เชน การจดัใหมี
กฎหมายนํ้า การกํากับดูแลทั้งทางดานคุณภาพนํ้าและราคา เปนตน

 ในป 2557 อสีทวอเตอรมกีารเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัในเชงิธรุกจิ เพือ่ขยายโอกาสธุรกจิไปยังลกูคากลุมใหม
เชน ธุรกิจนํ้าประปาชุมชน ธุรกิจนํ้าครบวงจร รวมไปถึงการขยายธุรกิจสูภูมิภาคอาเซียน อาทิ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา เปนตน นอกจากน้ีแลว อีสทวอเตอร ยังมี
การเปล่ียนแปลงอยางมนียัสาํคญัในเชงิคณุภาพ คอื การปรับปรงุกระบวนการทาํงานภายในองคกรทีค่าํนงึ
ผลกระทบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมซึ่งรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ อันเนื่องมาจากการ
เปล่ียนแปลงคณุภาพของแหลงตนนํ้า การสูบสงนํ้าจากแหลงหน่ึงไปสูอีกแหลงหน่ึงในแตละพ้ืนที่ รวมทั้ง
การใหความใสใจกับชุมชนที่อยูตามแนวทอสงนํ้าของบริษัทฯ โดยการวางทอนํ้าเขาสูระบบประปาชุมชน
เพ่ือใหชมุชนมีนํา้กินน้ําใช มคีณุภาพชีวติท่ีด ีควบคูกนัไปกับการเตบิโตทางธุรกิจของบรษิทัฯ อยางตอเนือ่ง
และยั่งยืน 

สารจากกรรมการ
ผู�อํานวยการใหญ�

นายวันชัย หลอวัฒนตระกูล

กรรมการผูอํานวยการใหญ
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 นบัตัง้แตป 2535 คณะรัฐมนตรมีมีตใิหการประปาสวนภมูภิาค (กปภ.)

จัดต้ัง บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด
(มหาชน) หรือ อีสท�วอเตอร� ขึ้น สํานักงานใหญตั้งอยู ที่อาคาร

อีสทวอเตอร ชั้น 23-26 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทมฯ 10900 

 ตอมาในป 2540 ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

เปนบริษทัมหาชนภายใตชือ่หุน “EASTW” โดยมีภารกิจพฒันาและดูแล

โครงขายระบบทอสงน้ําดิบความยาวท้ังส้ิน 394.5 กโิลเมตร และมคีวาม

สามารถสูบสงนํ้าดิบรวมประมาณ 619 ลานลบ.ม.ตอป เพื่อจําหนาย

ใหแกผู  ใชนํ้า ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา 

นอกจากนัน้แลว อสีทวอเตอร ยงับรกิารใหคาํแนะนําเกีย่วกับระบบผลติ

นํา้สะอาด ตลอดจนระบบทอสงน้ําภายในนิคมอุตสาหกรรม หรือโรงงาน

อุตสาหกรรม รับตรวจซอม ซื้อ-ขายอุปกรณและวัสดุที่เก่ียวกับการ

สงนํ้าทุกชนิด รวมทั้งรับเปนที่ปรึกษาในการซอมบํารุงทอสงนํ้า

รู�จกัอสีท�วอเตอร� 
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BEST AWARD 2014

10 11



• ติดอันดับกลุมหลักทรัพย ESG100 จากการประเมินหลักทรัพยจดทะเบียนที่มีการดําเนินงานโดดเดน
 ดานสิง่แวดลอม (Environment) สงัคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) โดยสถาบนัไทยพัฒน 
 เปนผูจัดอันดับธุรกิจดานการพัฒนาความยั่งยืน 

• รางวัล ASEAN CG Scorecard 2014 และไดรับคะแนนการประเมินอยูในชวงคะแนน 80 - 89 คะแนน 
 ติดอันดับ Top 50 ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่ไดรับการประเมิน

• TRIS Rating จัดอันดับเครดิตองคกร ความนาเชื่อถือทางการเงินในระดับ A+ Stable

• รางวัลประกาศเกียรติคุณเปนองคกรท่ีมีสวนสําคัญในการสนับสนุนและขับเคล่ือน “โครงการ 1 บริษัท 
 ดูแล 1 ชุมชน” ภายใตนโยบายลดความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได จัดโดยหอการคาไทยและ
 สภาหอการคาแหงประเทศไทย

ติดอันดับกลุมหลักทรัพย  ESG100 จากการประเมินหลักทรัพย

จดทะเบียนที่มีการดําเนินงานโดดเดนดานสิ่งแวดลอม (Environment) 

สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)  โดยสถาบันไทยพัฒน 

เปนผูจัดอันดับธุรกิจดานการพัฒนาความยั่งยืน

BEST AWARD 2014

ผลงานที่ภาคภูมิใจในป� 2557



การเข�าเป�นสมาชิกในเครือข�ายเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน

1. เขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
 ตอตานการทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) 

2. คณะทํางานรวมภาครัฐและภาคเอกชนดานการบริหาร
 จัดการทรัพยากรน้ําพ้ืนท่ีภาคตะวันออก จัดต้ังโดย 
 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

3. คณะทํางานศูนยปฏิบัติการนํ้าภาคตะวันออก (water war
 room) สมาชิกประกอบดวย ผู ประกอบการ ภาค
 อุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
 สภาอุตสหกรรมแหงประไทย สถาบันนํ้าเพ่ือความยั่งยืน 
 และกรมชลประทาน

4. กรรมการ CSR Club ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

5. กรรมการและฝ ายวิชาการของสมาคมการประปา
 แหงประเทศไทย (สปปท.)

6. กรรมการของสมาคมนักอุทกวทิยาไทย (Thai Hydrologist
 Association)

7. กรรมการท่ีปรึกษาพื้นท่ีคุ มครองระดับกลุมปา ในกลุม
 ปาตะวันออก ของสถาบันนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและ
 พื้นที่คุมครอง สํานักอุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ 
 สัตวปา และพันธุพืช
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โครงสร�างบริหารจัดการ

 เนื่องดวย อีสทวอเตอรเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) จึงมีหนาท่ีปฏิบัติตาม
พระราชบัญญตับิรษิทัมหาชนจํากดั มกีารจัดโครงสรางองคกรให
สอดคลองกบัหลกัธรรมาภบิาลสาํหรบับรษิทัมหาชน (Corporate 
Good governance) ของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (กลต.) เพื่อมุงเนนใหเกิด
ความโปรงใสตอผูถือหุน ลูกคา ทัง้ภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทีไ่ดรบับริการน้ําดิบและน้ําประปาดวยประสทิธิภาพ

สูงสุด ตามที่แสดงในแผนภาพโครงสรางการบริหารบริษัท โดย
ขอบเขต อาํนาจหนาที ่และความรับผดิชอบ ของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ไดมีการจัดทําเปน
กฎบัตร และระบุไวอยางชัดเจนในคูมือคณะกรรมการบริษัท 
ซึง่ประกอบไปดวยคณะกรรมการท่ีเปนอสิระหรือกรรมการจาก
ภายนอกไมนอยกวา 3 คน เพือ่ใหเกดิการถวงดลุอาํนาจระหวาง
กรรมการที่อาจมีผลประโยชนไดเสียกับบริษัท



ธุรกิจในเครืออีสท�วอเตอร� 

โครงสร�างผู�ถือหุ�นอีสท�วอเตอร� 

ลําดับที่ ผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวน (%)

1 การประปาสวนภูมิภาค 668,800,000 40.20

2 บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 311,443,190 18.72

3 NORBAX INC.,13 113,963,100 6.85

4 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 76,000,000 4.57

5 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 44,592,900 2.68

6 NORTRUST NOMINEES LTD. 42,184,575 2.54

7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 26,146,809 1.57

8 กองทุนเปดอเบอรดีนหุนระยะยาว 25,459,000 1.53

9 กองทุนเปดอเบอรดีนโกรท 25,376,800 1.52

10 กองทุนเปดอเบอรดีนสมอลแค็พ 23,398,700 1.41

ผูถือหุนอื่น 306,360,075 18.41

  1,663,725,149 100.00

ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันปดสมดุทะเบียนเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557  เปนดังนี้

ที่มา : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ : ผูถือหุนในลําดับที่ 1 และ 4 เปนผูถือหุนรายใหญที่เปนตัวแทนภาครัฐ และ ผูถือหุนลําดับที่ 2 เปนนิติบุคคล ซึ่งผูถือหุนทั้ง 3 ราย
มีสวนในการกําหนดนโยบายการจัดการ โดยเสนอผูแทนเปนกรรมการใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง 
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงผลการดําเนินการของ อีสทวอเตอร 
ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งผูมีสวนไดเสียของ
องคกรใหความสาํคญัเปนหลกั ตลอดจนทศิทางในอนาคตทีจ่ะ
สามารถทําให อีสทวอเตอร ยั่งยืนและพรอมขยายไปสูภูมิภาค
อาเซียนได 

มาตรฐานที่ใชในการจัดทํารายงาน : ตามกรอบการรายงาน
ตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) รุนที่ 4 
ในรูปแบบหลัก (Core) 

รอบระยะเวลา : รายงานความอยางย่ังยืนประจําป 2557 
เลมนี้เปนฉบับที่ 4 ครอบคลุมขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 
31 ธันวาคม 2557 ทั้งน้ี อีสทวอเตอรไดจัดทํารายงานความ
อยางยั่งยืนเปนรายปโดยเลมแรกเริ่มเมื่อป 2554 

ขอบเขตการรายงาน : รายงานความย่ังยืนประจําป 2557  
ใชขอมูลผลการดําเนินงานท่ีสะทอนในดานเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม ในป 2557  โดยขอบเขตการรายงาน ยังคง
ครอบคลุมพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของอีสทวอเตอรที่สํานักงานใหญ 
กรงุเทพฯ และใน 3 จงัหวดั ไดแก ระยอง ชลบรุ ีและฉะเชงิเทรา 
แตไมรวมบริษทัในเครอื เชน ธรุกจิตอเนือ่งและธรุกจินํา้ประปา 
ทั้งนี้ ขอมูลการดําเนินธุรกิจ โครงสรางการบริหารจัดการ 
โครงสรางผูถือหุน และรอบระยะเวลาการรายงาน ไมมีการ
เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้แลว ไดมีเพิ่มเติมประเด็นสาระสําคัญ 

ไดแก การอนรุกัษความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)
การปลอยพลังงานไฟฟา การจัดการน้ําเสียในสํานักงาน และ
การจัดซ้ือจัดจางแรงงานในทองถ่ิน เพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะ
ธุรกิจของอีสทวอเตอร รวมไปถึงตัวชี้วัดตามกรอบมาตรฐาน
การรายงานตามแนวทางของ GRI รุนที ่4 ทัง้นี ้บรษิทัฯ ยงัไมได
ขอการรับรองจากหนวยงานภายนอก และคาดวาจะย่ืน
ขอการรับรองในป 2559

การคัดเลือกเนื้อหาเพื่อการรายงาน : คณะทํางานการจัดทํา
รายงานความยัง่ยืน ประกอบดวย ผูแทนจากทกุฝายในบรษิทัฯ 
ซึ่งไดรับการแตงต้ังจากกรรมการผูอํานวยการใหญ รวมกับ
ผูเช่ียวชาญภายนอก มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือ
พิจารณาทบทวนและวิเคราะหข อมูลจากผู มีส วนไดเสีย
ทั้งภายในและภายนอกองคกร ผลกระทบเชิงบวกและลบ จาก
ขาวสารบริษทัฯ ทีส่ือ่มวลชนใหความสนใจ พจิารณาขอมูลธุรกจิ
ที่เทียบเคียงกับธุรกิจบริษัทฯ จากนั้นจึงสรุปเนื้อหานําเสนอใน
ที่ประชุมผูบริหาร เพื่อพิจารณาลําดับความสําคัญของประเด็น
สาระสําคัญที่จะสงผลตอความยั่งยืนขององคกร และเห็นชอบ
ใหเปดเผยขอมูลในรายงานความยั่งยืน

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม : 

คุณศิริพร บุญโกย ผู ชวยผู อํานวยการฝายสื่อสารองคกร
อาคารอีสตวอเตอร ชั้น 24 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท 02-272-1600 ตอ 2495 โทรสาร 02-272-1602 
E-mail : pr@eastwater.com 

การกํากับดูแลกิจการที่ดี
*อางอิงไปที่ขอมูลของ รายงานประจําป 2557 หนา 50

การต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชั่น
*อางอิงไปที่ขอมูลของ รายงานประจําป 2557 หนา 54 

จริยธรรมทางธุรกิจ
*อางอิงไปที่ขอมูลของ รายงานประจําป 2557 หนา 59 

การประเมินความเสี่ยง
*อางอิงไปที่ขอมูลของ รายงานประจําป 2557 หนา 85 



Material Aspects
การกําหนดประเด็นที่สําคัญ

 อีสทวอเตอร นําหลักการกําหนดเนื้อหาการรายงานความ
ยั่งยืนของ GRI มาประยุกตใช ในการคัดเลือกประเด็นที่สําคัญ
ตอองคกร โดยพิจารณาจากความคาดหวัง ความสนใจ ปจจัยที่
สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ ทั้งจากภายในและภายนอก
องคกร ไดแก 1) กระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 
2) ผลการสํารวจความพึงพอใจของกลุมผูมีสวนไดเสยี 3) ขาว

ประเด็นที่สําคัญตอความยั่งยืนของอีสทวอเตอร ตัวชี้วัดตามแนวทางของ GRI

ดานสิ่งแวดลอม

1. การบริหารจัดการนํ้า EN9 
WATER SOURCES SIGNIFICANTLY AFFECTED BY 
WITHDRAWAL OF WATER2. การหาแหลงนํ้าสํารองใหเพียงพอตอความ

 ตองการในอนาคต และในสภาวะภัยแลง

3. การประยุกตใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการนํ้า
 เพื่อลดนํ้าสูญหายในเสนทอ

EN8 
TOTAL WATER WITHDRAWAL BY SOURCE

4. การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
 (Biodiversity)

EN13 
HABITATS PROTECTED OR RESTORED 

บริษัทท่ีสื่อมวลชนใหความสนใจ 4) ประเด็นสําคัญของธุรกิจ
ดานน้ําในตางประเทศทีเ่ทยีบเคียงกับอสีทวอเตอรและ 5) ความ
คิดเห็นและนโยบายของฝายบริหาร จากนั้น นํามาจัดลําดับ
ความสําคัญตอประเด็นที่มีผลตอความย่ังยืนของอีสทวอเตอร 
ซึ่งสามารถนําไปกําหนดแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป 
2557 และเกณฑวัดผล สรุปประเด็นที่สําคัญไดดังนี้
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ประเด็นที่สําคัญตอความยั่งยืนของอีสทวอเตอร ตัวชี้วัดตามแนวทางของ GRI

5. การแปรปรวนของสภาพอากาศ และการปลอย
 พลังงานไฟฟา 

EN16 
ENERGY INDIRECT GREENHOUSE GAS (GHG) EMISSIONS 
(SCOPE 2)

6. การจัดการนํ้าเสียในสํานักงาน EN10 
PERCENTAGE AND TOTAL VOLUME OF WATER RECYCLED 
AND REUSED

ดานเศรษฐกิจ

7. การขยายธุรกิจสูประปาชุมชนตามแนวเสนทอ

8. การลงทุนเพื่อสังคม และการดําเนินกิจกรรม
 ดานความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม  สิ่งแวดลอม

EC1 
DIRECT ECONOMIC VALUE GENERATED AND DISTRIBUTED

9. การจัดซื้อ และจางแรงงานในทองถิ่น EC9 
PROPORTION OF SPENDING ON LOCAL SUPPLIERS AT 
SIGNIFICANT LOCATIONS OF OPERATION

ดานสังคม

10. การพัฒนาคุณภาพชีวติของพนักงาน ปรับปรุง
 สภาพแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 ในการทํางาน

LA6
TYPE OF INJURY AND RATES OF INJURY, OCCUPATIONAL 
DISEASES, LOST DAYS, AND ABSENTEEISM, AND TOTAL 
NUMBER OF WORK-RELATED FATALITIES, BY REGION AND 
BY GENDER

11. การพัฒนาทักษะของพนักงาน พรอมสูการขยาย
 ธุรกิจ และกําหนดเสนทางการเติบโต

LA9 & LA10 
AVERAGE HOURS OF TRAINING PER YEAR PER EMPLOYEE 
BY GENDER, AND BY EMPLOYEE CATEGORY
PROGRAMS FOR SKILLS MANAGEMENT AND LIFELONG 
LEARNING THAT SUPPORT THE CONTINUED 
EMPLOYABILITY OF EMPLOYEES AND ASSIST THEM IN 
MANAGING CAREER ENDINGS 

12. การเอาใจใสและรักษาความพึงพอใจของลูกคา PR5 
RESULTS OF SURVEYS MEASURING CUSTOMER 
SATISFACTION



Stakeholder Engagement
การพัฒนาและมีส�วนร�วมไปพร�อมกับอีสท�วอเตอร�

 จากการประชุมปฏิบัติการดานกลยุทธ และการประชุมคณะทํางานจัดทํารายงานความย่ังยืน ซึ่งไดระดมความคิดเห็น รวมถึง
นาํผลการสํารวจความคดิเห็นและความพงึพอใจตอการดาํเนนิงานของบรษิทั ทีไ่ดจากการสํารวจยงักลุมผูมสีวนไดเสียเปนประจาํ
ทุกป มาวิเคราะหและวางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองตอความตองการและความคาดหวังของแตละกลุมอยางเหมาะสม 
สรุปไดดังนี้

กลุมผูมีสวนไดเสีย วิธีการมีสวนรวม ความคาดหวัง ผลกระทบ (บวก/ลบ)

1. ลูกคาปจจุบัน • กิจกรรม CRM (Customer  
 Relation Management) 
• การประชุม War room  
 รวมกับผูประกอบการ
• Customer Survey 
• Website และ Facebook  
 Eastwater
• เขาพบเยี่ยมเยียนลูกคาทุก 
 ไตรมาส

• การบริการดานคุณภาพการ
 ใหบริการจายนํ้า และแรงดัน
 นํ้าที่สมํ่าเสมอ
• การใหบริการขอมูลขาวสาร
 ที่รวดเร็ว
• ราคานํ้าดิบ
• การใชบรกิารซอมบาํรงุ/สอบ
 เทียบมาตรวัดนํ้า
• กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ
 ลูกคา
• การตอบสนองความตองการ
 ของลูกคา

ผลกระทบทางบวก : 
• สงผลตอความพึงพอใจใน
 การใหบริการของบริษัท
• เสริมสรางความสัมพันธอันดี
 ระหวางกัน
• ทําใหลูกคามีความเชื่อมั่นใน
 การใหบริการขององคกร
• ความเ ท่ียงตรงของมาตร
 วัดนํ้าลดนํ้าสูญเสีย รักษา
 ผลประโยชนของลูกคา และ
 องคกร
ผลกระทบทางลบ : 
• ลูกคาพยายามหาแหลงนํ้า
 ทางเลอืกท่ีราคาถกูกวา สงผล
 ตอยอดนํ้าจําหนาย
• คณุภาพนํา้ดบิท่ีเปลีย่นแปลง
 ทําสงผลตอขอรองเรียน และ
 ขอรับบริการที่เพิ่มขึ้น
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กลุมผูมีสวนไดเสีย วิธีการมีสวนรวม ความคาดหวัง ผลกระทบ (บวก/ลบ)

2. ลูกคารายใหม • Website และ Facebook
 Eastwater
• Company Visit

• ใสใจและใหคาํปรกึษาแนะนํา
 ทั้งดานวิศวกรรม การลงทุน
• ได รับการตอบสนองและ
 บริการที่รวดเร็ว
 • ราคานํ้าดิบที่เหมาะสม

ผลกระทบทางบวก : 
• มีลูกคาเพิ่มขึ้น สงผลตอยอด
 นํ้าจําหนาย
• ทําใหลูกคามีความเชื่อมั่นใน
 การใหบรกิารขององคกร และ
 บอกตอ
ผลกระทบทางลบ : 
• หากลูกคาไมไดใชบริการจะ
 ทาํใหสญูเสยีเวลาและคาใชจาย
• ยอดนํา้จําหนายไมเปนไปตาม
 เปาหมาย

3. กรมชลประทาน • การประชุม   Water    War   room 
 รวมกับผูประกอบการ
• การประชุมหารือตางๆ
• กิจกรรมสัมพันธ

• ควบคุมการสูบนํ้าไมใหเกิน
 โควตาที่ไดรับจัดสรร
• การช  วย เหลื อสนับสนุน
 งบประมาณการกอสราง/เพิม่
 ประสิทธิภาพการกักเก็บนํ้า 
 และโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ

ผลกระทบทางบวก : 
• สงผลตอการพิจารณาจัดสรร
 การใชนํ้าดิบ 
ผลกระทบทางลบ : 
• การอนุญาตใหหนวยงานอ่ืน
 ใชนํ้าเพิ่มขึ้น ในขณะที่นํ้า
 มีจํากัด 

4. หนวยงานรัฐ 
 ไดแก กระทรวง
 มหาดไทย กระทรวง
 อุตสาหกรรม 
 กระทรวงเกษตรฯ  
 และองคปกครอง
 สวนทองถิ่น

• การประชุมหารือกับผูบริหาร
 ภาครฐั เพือ่ชีแ้จงการดาํเนนิงาน 
 และรับทราบนโยบายของรัฐ  
• การประชุม   Water   War   room 
 รวมกับผูประกอบการ
• การประชุมศาลาประชาคม
 กับชุมชนตามแนวทอผันนํ้า 
 และเชิญ ผู  นํ า ชุมชนร  วม
 สงัเกตการณการสูบผันน้ํา เพ่ือ
 ทําความเขาใจรวมกันการ
 สบูผนันํา้ โดยใหเกดิผลกระทบ
 ตอชุมชนนอยที่สุด
• การสนับสนุนใหชุมชนตาม
 แนวทอเขาถึงสาธารณูปโภค
 ดานนํ้า โดยกอสราง Outlet 
 จายนํ้าใหแกชุมชนตามแนว
 ทอผันนํ้า

• กลุมบริษัทสามารถใหบริการ
 นํ้ าแก ทุกภาคส วนอย  าง
 พอเพียง เพ่ือเปนกลไกหนึง่ใน
 การสงเสริมการเติบโตทาง
 เศรษฐกิจ
• มหาดไทย : สนบัสุนนภารกิจ
 ใหประชาชนเขาถึงน้ําประปา
 ไดอยางท่ัวถึง (โดยไมทบัซอน
 กั บ พื้ น ท่ี ที่  กปภ .  มี แ ผ น
 การลงทนุรองรับท้ังระยะสัน้-
 กลาง)
• อตุสาหกรรม : สามารถจดัหา 
 และสงมอบนํ้าดิบไดอยาง
 เพยีงพอ ปรมิาณและคณุภาพ
 สมํ่าเสมอ มีเสถียรภาพ โดย
 ไมตองกังวลตอสถานการณ
 แลงในแตละป เพ่ือรองรบัการ
 เติบโตของภาคอุตสาหกรรม
 และโรงไฟฟา

ผลกระทบทางบวก : 
• ภาครัฐ มีความเช่ือม่ัน และ
 ไววางใจใหกลุมบริษัทไดรับ
 สิทธิบริหารจัดการทอสงน้ํา
 สายหลักในภาคตะวันออก
 ตอไป
• ผูประกอบการอุตสาหกรรม
 มีความเช่ือมั่นตอการบริหาร
 จัดการน้ําของบริษัทอยาง
 ตอเนื่อง ไมตัดสินใจลงทุนหา
 น้ําดิบเอง
• เช่ือม่ัน และไววางใจใหกลุม
 บริษัท ได  รั บ สิท ธิบ ริหาร
 จัดการทอสงน้ําสายหลักใน
 ภาคตะวันออกตอไป



กลุมผูมีสวนไดเสีย วิธีการมีสวนรวม ความคาดหวัง ผลกระทบ (บวก/ลบ)

• การรวมมอืกบักรมชลประทาน 
 และผูประกอบการอุตสาหกรรม 
 สนับสนุนวัสดุปองกันความ
 เสยีหายของแนวตลิง่ระหวาง
 เสนทางสบูผันน้ํา เชน Big-bag
   เปนตน

• เกษตร (ชลประทาน) : สนบัสนุน
 ภารกจิการผนัน้ําขามพืน้ท่ีใน
 ภาคตะวันออกเพื่อรองรับ
 สถานการณภัยแลงเชน การ
 ผันนํ้าจาก ลุมนํ้าประแสร -
 คลองใหญ เปนตน

ผลกระทบทางลบ : 
• บริษัทตองรับภาระตนทุน
 การสบูผันน้ําสวนหน่ึง ซึง่อาจ
 ทําใหผลประกอบการไมเปน
 ไปตามเปาหมาย

5. คณะกรรมการ
 บริษัท

• การจัดประชุมคณะกรรมการ
 บริษัท และคณะกรรมการ
 ชุดยอยตางๆ 
• การประชุมแบบไมมผีูบรหิาร
 เขารวม
• Company visit เดินทาง
 ศึ ก ษ า ดู ง า น ท้ั ง ใ น แ ล ะ
 ตางประเทศ

• สารสนเทศท่ีเพียงพอต อ
 ไดรับการตัดสินใจทางธุรกิจ
 อยางมีประสิทธิภาพ เชน
• ผลประกอบการของกลุ ม
 บริษัท
• ความกาวหนาของแผนปฏบิตัิ
 การท่ีสาํคญั (แผนลงทนุ ธรุกจิ
 ปจจุบัน และธุรกิจตอเนื่อง)
• การกํากับดูแลกิจการที่ เชน
 การบริหารความเสี่ยง
• ประสทิธภิาพของระบบควบคมุ
 ภายในความเชื่อถือไดของ
 ขอมูลทางการเงิน
• กรรมการทีม่สีวนไดสวนเสีย : 
 รกัษาผลประโยชนของผูถอืหุน 
 (รายใหญ)
• กรรมการอิสระ  :  รักษา
 ผลประโยชนของผู ถือหุ น
 รายย อย ไม ให ถูกเอารัด
 เอาเปรียบ
• จั ด เ ต รี ย ม แ ล ะ นํ า ส  ง
 สารสนเทศที่เพียงพอใหแก
 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร มี เ ว ล า
 พจิารณาความเหมาะสมกอน
 การประชุม
• จัดทํารายงานการประชุมท่ี
 ระบสุาระสาํคญัตอการตดัสนิใจ
 อยางชัดเจน ครบถวน ไม
 คลุมเครือ

ผลกระทบทางบวก : 
• คณะกรรมการสามารถตดัสนิใจ
 ทางธุรกิจได อย างชัดเจน 
 และกําหนดแผนการแกไข
 ปญหา อุปสรรคตางๆ ที่
 ทํ า ให ผลการดํ า เ นินงาน
 ไมเปนไปตามเปาหมายไดอยาง
 มีประสิทธิภาพ
• ใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชน
 แล ะ นํ า พ า ธุ ร กิ จ เ ติ บ โ ต
 ตอเนื่อง
ผลกระทบทางลบ : 
• หากข  อ มูล ท่ีนํ า เสนอไม 
 ครบถวน  อาจทาํใหคณะกรรมการ
 ตัดสินใจผิดพลาดได 
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กลุมผูมีสวนไดเสีย วิธีการมีสวนรวม ความคาดหวัง ผลกระทบ (บวก/ลบ)

6. หนวยงานกํากับ
 ดูแล 2 ราย ไดแก
 ตลท. และ กลต.

• รวมกิจกรรม/อบรมตามหลัก
 สูตรที่ ตลท. กลต. เชิญชวน
• มหีนวยงานกาํกับดูแล (Com
 pliance unit) เพื่อติดตาม
 หลั ก เ กณฑ  ข อ ง ตล าด ท่ี
 ประกาศใหม และประสานงาน
 กับฝายตางๆ เพื่อปรับปรุง
 การดําเนินงานให  เป นไป
 ตามเกณฑ

• สงรายงาน 6 เรื่องตอไปนี้ได
 ในเวลาที่กําหนด
1. งบกา ร เ งิ น ร าย ไต รมาส 
 (สอบทาน)
2. ง บ ก า ร เ งิ น ป ร ะ จํ า ง ว ด 
 (ตรวจสอบ) 
3. ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
 แ ล ะ ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป  
 (แบบ 56-2) 
4. การวิเคราะหและคําอธิบาย
 ระหวางกาลของฝายจัดการ 
 กรณีที่รายไดหรือกําไรสุทธิ
 เปลี่ยนแปลง > 20%
5. สรุปผลดําเนินงาน (F45)
6. รายงานการถือครองหลัก
 ทรัพย (ครั้งแรก และเม่ือ
 เปล่ียนแปลง แบบ 59-1 และ
 59-2 ตามลําดับ)
• สนับสนุนหลักเกณฑปฏิบัติ
 ด านการเป ดเผยข อมูลที่ 
 กลต. และ ตลท. เชิญบริษัท
 จดทะเบียนเขารวม

ผลกระทบทางบวก : 
• นักลงทุนมีความชื่อถือตอ
 ผลการดําเนินงานของบริษัท
• ไดรับการจัดอันดับธรรมา-
 ภิบาล และความโปรงใสใน
 เกณฑดีมาก (Excellent)
ผลกระทบทางลบ : 
• หากสงรายงานเรื่องที่ 1 2 
 และ 5 สงลาชาจะขึน้เครือ่งหมาย
 S P  ( S u s p e n s i o n )
 หามการซ้ือขายหลักทรัพย 
 จนกวาจะนําสง ทําใหเสีย
 ภาพลักษณบริษัทฯ ได

7. ผูถือหุน • Opportunity Day
• Website & Facebook
 Eastwater
• วารสารอีสทวอเตอร 
• ประชุม AGM
• IR พบนักลงทุน
• Company visit
• การสํารวจความพึงพอใจ
• CSR Activities

• กลุมผูถือหุนรายยอย : ความ
 ตองการการเติบโตของเงิน
 ปนผลอยางสม่ําเสมอ และราคา
 หุนที่ปรับเพิ่มขึ้น 
• ผูถอืหุนกลุมสถาบัน : ตองการ
 ข อมูลเพื่อ นํามาประเมิน
 แนวโนมผลการดําเนินงาน 
 เพ่ือวิเคราะหหาราคาหุนท่ี
 เหมาะสม การเติบโตของ
 เ งินปนผลอย างสม่ําเสมอ
 ส อ ด ค ล  อ ง กั บ ผ ล ก า ร
 ดําเนินงาน รวมถึงความ
 เสี่ยงต างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 จากการลงทุนในบริษัท

ผลกระทบทางบวก : 
1. ชวยใหต นทุนทางการเงิน
 ตํ่าลง หากบริษัทฯ ตองการ
 ระดมทุน เชนการออกหุ น
 เพิม่ทนุ หุนกู หรอื การกูเงนิ
 จากธนาคาร เนื่องจากเปนที่
 รู จักและไดรับความเชื่อม่ัน
 จากนักลงทุน
2. ชวยใหราคาหุนสะทอนมูลคา
 ทีแ่ทจรงิของบรษิทั
3. ได  รั บ รู  และ เข  า ใจความ
 คดิเหน็ของบคุคลภายนอกทีม่ี
 ตอบรษิทั
4.นักลงทุนมีความช่ือถือตอ
 ผลการดําเนินงานของบรษิทั
ผลกระทบทางลบ : 
1. ราคาหุ นไม สะทอนมูลค า
 ที่ แ ท  จ ริ ง แ ม  ว  า จ ะ มี ผ ล
 ประกอบการทีด่ี
2. ภาพลกัษณของบรษิทัในเรือ่ง
 การเปดเผยขอมลูตอนกัลงทนุ



กลุมผูมีสวนไดเสีย วิธีการมีสวนรวม ความคาดหวัง ผลกระทบ (บวก/ลบ)

8. ชุมชน • การสํารวจความพึงพอใจ
• CSR Activities
• การประชาสัมพนัธโครงการฯ 
• เขารวมกจิกรรรมกบัหนวยงาน
 ทองถ่ิน โรงเรียน หนวยงาน
 ราชการ และอื่นๆ เปนตน
• วารสารอีสทวอเตอร

• ชุมชนมีนํ้ าประปาใช  เ พ่ือ
 อุปโภคบริโภค 
• การแบงปนน้ํา ในแนวเสนทอ
 บริษัทฯ ที่พาดผานชุมชนนั้น 
• ความชวยเหลือดานน้ํา เมื่อ
 เกิดภาวะภัยแลง
• การช  วย เหลื อสนับสนุน
 งบประมาณแลกเปล่ียนกับ
 ก า ร ใช  ท รั พ ย า ก รนํ้ า ใ น
 พื้นที่แหลงนํ้า

ผลกระทบทางบวก : 
• มองภาพลักษณบริษัทฯ เปน
 ผูเชี่ยวชาญดานน้ํา สามารถ
 ชวยแกปญหาการขาดน้ําให
 ชุมชนได
• เปนบริษัทที่รับผิดชอบตอ
 สังคมและสิ่งแวดลอม
ผลกระทบทางลบ :
• อาจเกิดการต อต านหรือ
 ประทวง ทําใหเกิดการหยุด
 ชะงักในธุรกิจ

9. สื่อมวลชน
 (ทองถิ่นและสวน
 กลาง)

• พบปะเย่ียมเยยีนสือ่ในโอกาส
 วันสําคัญ
• กิจกรรมสื่อสัมพันธ 
• Website & Facebook 
 Eastwater
• วารสารอีสทวอเตอร 
• CSR Activities

• สามารถใหขอมูลไดถูกตอง 
 รวดเร็ว และมีแหลงอางอิงท่ี
 เชื่อถือได
• การสงขาวสารกิจกรรมของ
 บริษัทที่ถูกตอง ทันสมัยและ
 สมํ่าเสมอ
• การดูแลเอาใจใส พบปะอยาง
 ตอเนื่องตามเทศกาลตางๆ
• การติดต อโดยอัธยาศรัย
 ที่ดี การแกปญหาเฉพาะหนา
 หรือเหตุการณ ที่ เกิดโดย
 ฉับพลัน

ผลกระทบทางบวก : 
• ไดพืน้ทีป่ระชาสัมพนัธองคกร 
 สามารถสรางภาพลักษณที่ดี
 ตอสาธารณชน
ผลกระทบทางลบ :
• ขอมูลอาจบิดเบือนสงผลตอ
 ภาพลกัษณ และความเขาใจผดิ
 ในการดาํเนนิงานของบรษิทั

10. พนักงาน • Website & Facebook 
 Eastwater
• การสํารวจความพึงพอใจ 
• วารสารอีสทวอเตอร 
• Line Group
• เสียงตามสาย
• กิจกรรมพนักงานสัมพันธ
• Intranet
• CEO Mail Box
• กลองรับความคิดเหน็

• ได  รั บข  า วสารที่ ถู กต  อ ง
 รวดเร็ว เขาถึงขอมูลไดงาย 
 สะดวก และเขาถึงไดทุกที่
 ทุกเวลา
• มีฐานขอมูลสามารถสืบคน
 ข อมูลของบริษัทได อย าง
 รวดเร็ว และเปนข อมูลท่ี
 ถูกตองตรงกัน 
• การจัดกิจกรรมสรางสัมพันธ
 ระหวางพนักงานในองคกร 
• การกาวหนาในอาชีพ 

ผลกระทบทางบวก : 
• การดําเนินงานท่ีสอดคลอง
 กั บ น โ ย บ า ย  แ ล ะบ ร ร ลุ
 เปาหมายขององคกร 
• พนักงานเขาใจเปาหมายและ
 ทิ ศทา งขององค  ก รและ
 พรอมในการเปนสวนรวม
 ที่สําคัญ
• พนักงานมีความพึงพอใจใน
 ก า ร ทํ า ง านและ มี ค ว าม
 ผูกพันกับองคกร
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กลุมผูมีสวนไดเสีย วิธีการมีสวนรวม ความคาดหวัง ผลกระทบ (บวก/ลบ)

• คณะกรรมการสวัสดิการใน
 สถานประกอบการ
• CSR Activities

• การลดข้ันตอนเพื่อความ
 คลองตัวและสะดวกรวดเร็ว
 ในการทํางาน 
• การใชเทคโนโลย ีและโปรแกรม 
 software ใหเกิดประสทิธภิาพ
 สูงสุด
• เ พ่ิมความยืดหยุ นในการ
 เบิกจายสวัสดิการ ตามความ
 จําเปนของแตละบุคคล

ผลกระทบทางลบ :
• เกดิความไมเขาใจ ความเขาใจผดิ
 เกิดข าวลือ ส งผลให  เ กิด
 การทํางานท่ีไมเปนไปตาม
 นโยบายขององคกร 
• อตัราการลาออกของบคุลากร
 ที่มีคุณภาพสูงขึ้น 

11. คูคา • Website & Facebook 
 Eastwater
• Visit Suppliers
• กิจกรรมสัมพันธ
• การสํารวจความพึงพอใจ

• เงื่ อนไขการจ างและการ
 ชําระเงินที่รวดเร็ว 
• การคัดเลือกอยางโปรงใส

ผลกระทบทางบวก : 
• สงผลตอความสําเร็จและเกิด
 ประสิทธิผลในการทํางานได
 บรรลุไดตามเปาหมาย
ผลกระทบทางลบ :
• เกิดความเสียหายกระทบตอ
 การดําเนินงานบริษัท หาก
 เกิดงานลาชา

12. ผูเชาอาคาร • Website & Facebook 
 Eastwater
• กีฬาสัมพันธ
• CSR Activities
• การสํารวจความพึงพอใจ

• ความพึงพอใจในการบริหาร
 อาคารไดแก เรือ่งความปลอดภยั 
 ความสะอาดเรียบรอยของ
 สถานที่ ความสะดวกในการ
 ติดตอเจาหนาที่ 
• ตองการไดรับขอมูลขาวสาร 
 ไดแก การเขาถึงชองทาง
 ในการไดรับขอมูลขาวสาร 
 และเขาถึงชองทางการให
 ขอคิดเห็นและเสนอแนะ
• การไดมีสวนรวมในกิจกรรม
 เชน กิจกรรมงานทําบุญวัน
 สําคัญทางศาสนา กิจกรรม
 สันทนาการระหวางบริษัทฯ 
 กับผูเชา เชน การแขงขันกีฬา
 กระชับ มิตร  แบดมิน ตัน 
 เปนตน

ผลกระทบทางบวก :
• ตอสัญญาเชาอาคารอยาง
 ตอเนื่อง
ผลกระทบทางลบ :
• ยายไปหาท่ีเชาอ่ืนท่ีมีเง่ือนไข
 ที่ดีกวา
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บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากัด 

หรืออีสทวอเตอร กอตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

บูรณาการการบริหารจัดการนํ้าดิบผานทอสงนํ้าขนาดใหญ ใหแกภาค

อุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภค สนับสนุนแผนงานพัฒนาชายฝงทะเล

ภาคตะวันออกใหเปนเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

 ทรัพยากรนํ้ามีความสําคัญทั้งตอการดํารงชีวิตประจําวัน 
ภาคการเกษตร ตลอดจนภาคอตุสาหกรรม แตในปจจบุนัความ
แปรปรวนของปริมาณนํ้าในธรรมชาติ อันเนื่องมาจาก
สภาพภูมิอากาศ สงผลตอปริมาณน้ําฝนและนํ้าทาในแตละป 
อสีทวอเตอร ตระหนักถึงความสําคัญของการบรหิารจัดการน้ํา 
และถือวาน้ําเปนความม่ันคง “Water Security” ที่สงผลโดย
ตรงตอความยัง่ยืนขององคกร และเชือ่มโยงไปสูระดบัประเทศ โดย
เฉพาะในภาคตะวันออก ซึ่งมีประชากรหนาแนน เปนแหลง
ทองเท่ียว และเปนเขตอุตสาหกรรม ทาํใหประชากรมรีายไดเพ่ิม
สูงข้ึน โดยมีรายไดเฉล่ียตอหัวสูงเปนอันดับท่ี 2 ของประเทศ 
รองจากประชากรในเขตกทม. และปริมณฑลเทานั้น 

 อีสทวอเตอร ซึ่งมีภารกิจและหนาที่บูรณาการการบริหาร
จัดการน้ําดิบผานทอสงนํ้าขนาดใหญ ใหแกภาคอุตสาหกรรม
และการอุปโภคบริโภค เพื่อใหเพียงพอตอความตองการของ
ลกูคาในปจจบุนั และการคาดการณความตองการใชนํา้ในพ้ืนที่
นิคมอุตสาหกรรมในอีก 10 ป ขางหนา โดยมีพื้นที่บริการท่ี

รับผิดชอบทั้งหมด 4 พื้นที่ ครอบคุม 3 จังหวัด (ระยอง ชลบุรี 
และฉะเชงิเทรา) ไดแก 1) พืน้ท่ีระยอง 2) พืน้ท่ีปลวกแดง-บอวิน
3) พื้นที่ชลบุรี และ 4) พื้นที่ฉะเชิงเทรา ดวยโครงขายทอ
สงนํ้าความยาว 394.5 กิโลเมตร เชื่อมโยงแหลงนํ้าสําคัญใน
ภาคตะวันออกใหเปนโครงขายทอสงน้ําหรือ Water Grid 
ที่ทันสมัยและสมบูรณที่สุดแหงเดียวในประเทศ

จังหวัดระยอง ซึ่งถือเปนพื้นที่ใหบริการหลักของบริษัท มีอาง
เก็บน้ําหลักท่ีอยูในพ้ืนท่ี ไดแก อางเกบ็น้ําดอกกราย อางเกบ็น้ํา
หนองปลาไหล อางเก็บนํ้าคลองใหญ และอางเก็บนํ้าประแสร
จงัหวดัชลบรุ ีมอีางเกบ็นํา้หลัก ไดแก อางเกบ็นํา้บางพระ และ
อางเก็บนํ้าหนองคอ นอกจากนี้ยังมีสระสํารองนํ้าดิบ สํานักบก
จงัหวดัฉะเชงิเทรา ซึง่มปีรมิาณการใหบรกิารจายน้ําในปริมาณ
ที่นอยกวา 2 จังหวัดขางตน มีการดําเนินการสูบจายน้ําจาก
แมนํ้าบางปะกง โดยมีสระสํารองนํ้าดิบจังหวัดฉะเชิงเทรา
ไวคอยสนับสนุนการดําเนินการ

การบริหารจัดการนํ้า



แผนภาพการสูบนํ้าของอีสทวอเตอร แสดงดังนี้

ดูแลอางเก็บนํ้า รวมถึงเปน
ผูอนุญาตและกําหนด
ปริมาณการจัดสรรนํ้า

จัดสงนํ้าดิบผานโครงขายทอสงนํ้าสายหลัก
4 สาย ไดแก
1) หนองปลาไหล - ดอกกราย - มาบตาพุด
 - สัตหีบ
2) หนองคอ-แหลมฉบัง-พัทยา-บางพระ
3) หนองปลาไหล - หนองคอ
4) ทอสงนํ้าพื้นที่ฉะเชิงเทรา

• การนิคมอุตสาหกรรม
 แหงประเทศไทย
• การประปาสวนภูมิภาค
• นิคมอุตสาหกรรมเอกชน
• โรงงานทั่วไป และกลุมธุรกิจ 
 อื่นๆ 

แผนภาพหวงโซอุปทานของอีสทวอเตอร แสดงไดดังนี้
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 กรมชลประทาน โดยสํานักชลประทานที่ 9 เปนผูอนุญาตและกําหนดปริมาณการจัดสรรนํ้า โดยจะมีการประชุมผูใชนํ้าจาก
อางเก็บนํ้าในภาคตะวันออกเปนประจําทุกปตามปฏิทินนํ้า (Water Year) โดยป 2557 อีสทวอเตอร ไดรับการจัดสรรนํ้าและ
มีปริมาณนํ้าที่สูบมาใช ดังนี้

แหลงนํ้า 
ความจุอางฯ

ปริมาณนํ้าที่ใช
งานไดตามที่ไดรับ

จัดสรร

ปริปริมาณนํ้าที่
สูบมาใช หมายเหตุ

ลาน ลบ.ม. ลาน ลบ.ม. ลาน ลบ.ม.

1. อางฯ ดอกกราย 71.40 116 88.7 ในระหวางป มีปริมาณนํ้าไหลลง
อางเก็บนํ้ามากกวาความจุของ
อางเก็บนํ้า ซึ่งทําใหสามารถสูบ
ใชไดมากกวาความจุของอาง
เก็บนํ้า

2. อางฯ หนองปลาไหล 163.75 120 154.2 นอกเหนือจากปริมาณนํ้าในอาง
เก็บนํ้า ยังมีปริมาณนํ้าสวนเพิ่ม
จากการผันมาจากอางเก็บนํ้า
ประแสร 20 ลาน ลบ.ม.

3. อางฯ หนองคอ 40.10 16.7 15.3

4. อางฯ ประแสร 248.00 - 20.3 ในชวงภัยแลง กรมชลประทาน
ใหบริษัทฯ สูบผันนํ้าไปยังอาง
เก็บนํ้าคลองใหญ เชื่อมตอไปสู
อางเก็บนํ้าหนองปลาไหล  ทั้งนี้ 
บริษัทฯ สามารถสูบใชนํ้าสวนนี้
จากอางเก็บนํ้าหนองปลาไหลได

5. แมนํ้าบางปะกง - 17.3 บริษัทฯ ดําเนินการสูบนํ้าเฉพาะ
ชวงฤดูฝนและเปนไปตามเกณฑ
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีปริมาณ
นํ้าสวนหนึ่งผันไปเก็บกักยังอางฯ
บางพระและสระสํารองนํ้าดิบ
สํานักบก เพื่อสํารองนํ้าในชวงฤดู
แลงใหพื้นที่ฉะเชิงเทราและชลบุรี

6. อางฯ บางพระ 117.00 - 5.0 ปริมาณนํ้าจัดสรร กรณีพิเศษเพื่อ
ปองกันการขาดแคลนนํ้าในชวง
ภัยแลง

7. แหลงนํ้าเอกชน - - 2.3

รวม 252.7 303.1

แหล�งนํ้าที่อีสท�วอเตอร� นํามาบริหารจัดการ



 หากมีปริมาณท่ีเกินเกณฑ SLA ทางอีสทวอเตอรจะดําเนินการแจงเตือนและแกไขโดยการระบายตะกอนตนทาง หรือหยุดสูบ
แหลงนํ้าที่คุณภาพนํ้าไมเปนไปตามเกณฑดังกลาว และใชแหลงนํ้าอื่นในพื้นที่ทดแทน

 แหลงนํ้าที่อีสทวอเตอร นํามาใชจะตองมีคุณภาพท่ีได
มาตรฐานแหลงนํา้ผวิดนิทีก่าํหนด ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2535 เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานคณุภาพแหลงน้ําในแหลงน้ํา
ผวิดนิ ซึง่กาํหนดมาตรฐานคณุภาพแหลงนํา้ในแหลงนํา้ผวิดนิไว 
5 ประเภท โดยแหลงนํ้าผิวดินที่ อีสทวอเตอร นํามาใชจะ
ตองมีคณุภาพทีไ่ดมาตรฐานตามท่ีกาํหนดไวประเภทที ่3 โดยมี
รายละเอียดดังนี้

 แหลงนํา้ผวิดนิประเภทที ่3 ไดแก แหลงนํา้ทีไ่ดรบันํา้ทิง้จาก
กิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพื่อ

 (1)  การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรค
   ตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
    นํ้าทั่วไปกอน

 (2)  การเกษตร

แหลงท่ีมา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 
(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพนํ้ า ในแหล  งนํ้ า ผิ วดิ น  ตีพิ มพ  ในราชกิ จจานุ เบกษา 

เลม 111 ตอนที่ 16 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2537

 อีสทวอเตอร ไดดําเนินการตรวจสอบคุณภาพนํ้าดิบของแหลงนํ้าตางๆ ที่ไดสูบจายใหกับลูกคา เพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพ
นํ้าดิบ ตาม พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่งมีการตรวจวัดทั้งหมด 44 พารามิเตอร ตอตัวอยาง โดย
หนวยงานภายนอกทุกเดือน

 นอกจากนี้ อีสทวอเตอร ไดจัดทําขอตกลงในการใหบริการ หรือ Service Level Agreement (SLA) ในการติดตามควบคุม
และรายงานคุณภาพนํ้าดิบ โดยกําหนดเกณฑ SLA คุณภาพนํ้าดิบ ดังนี้

คุณภาพของแหลงนํ้า
แผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพนํ้า ทั้งหมด 12 แหง

ประเภทแหลงนํ้า

เกณฑขอตกลงในการใหบริการ (SLA)

ปริมาณสารคลอไรด
(Chloride)

การนําไฟฟา
(Conductivity)

ความขุน
(Turbidity)

(mg/L) (μS/cm) (NTU)

อางเก็บนํ้า 50 250 20

แมนํ้า/สระสํารอง 250 1,000 200

28 29



แผนปฏิบัติการเพื่อสรางเสถียรภาพของแหลงนํ้าดิบ

 สําหรับในป 2557 บริษัทฯ ไดกําหนดแผนปฏิบัติการ โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางเสถียรภาพของแหลงนํ้าดิบ อันจะ
เปนการสรางความมั่นใจใหแกลูกคา ประกอบดวย 3 โครงการ
ไดแก 

 (1) โครงการกอสรางวางทอสงน้ําอางเก็บน้ําประแสร
ไปยังอางเก็บน้ําหนองปลาไหล จะแลวเสร็จในเดือนกันยายน 
2559 ซึ่งจะทําใหสามารถสูบผันนํ้าดิบเพิ่มขึ้นปละ 70 ลาน 
ลบ.ม และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นใหกับผูใชนํ้า บริษัทฯ ไดเรงรัด
งานวางทอสงนํ้าใหแลวเสร็จภายในป 2558 โดยมีความ
กาวหนาโครงการ ณ 31 ธันวาคม 2557 แลวเสร็จกวารอยละ
43 เร็วกวาแผนงานประมาณรอยละ 35 ซึ่งเมื่อระบบทอแลว
เสร็จจะทําการเช่ือมโยงกับระบบทอของกรมชลประทาน ซึ่ง
สงผลใหสามารถผันนํ้าจากอางประแสรไดเพิ่มขึ้นจากเดิม

 (2) โครงการพัฒนาสระเก็บนํ้าดิบคลองทับมา จะแลว
เสร็จในเดือนธันวาคม 2558 สามารถสํารองนํ้าดิบไดปละ 47 
ลาน ลบ.ม. โดยมีความกาวหนาโครงการ ณ 31 ธนัวาคม 2557
รอยละ 58.01 เร็วกวาแผนงาน รอยละ 3.81 และเริ่มใชงาน
เก็บกักนํ้าในฤดูฝนป 2559

 (3) การวางแผนจัดสรรนํ้าใหเหมาะสมและสอดคลอง
กบัสถานการณในปจจบุนั รวมกับกรมชลประทาน และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ อาทิ การประชุมคณะทํางานศูนยปฏิบัติการนํ้า 
(water war room) ภาคตะวันออก การประสานงานกับ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปนตน 

แผนการปองกันปญหาการขาดแคลนนํ้า

 นอกจากนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงดานปริมาณน้ํา
ที่อาจไมพอเพียง อีสทวอเตอร ไดมีการดําเนินการเพิ่มเติม 
เพื่อปองกันปญหาการขาดแคลนนํ้าในป พ.ศ. 2557 ตอเนื่อง
ไปถึงป พ.ศ. 2558 อยางเปนระบบ โดยมีการจําลอง
สถานการณนํ้าเพื่อศึกษาการขาดแคลนนํ้าที่อางเก็บนํ้าหลัก 
ไดแก อางฯ ดอกกราย อางฯ หนองปลาไหล และอางฯ คลองใหญ
โดยกําหนดไว 4 กรณีคือ 

1) ปริมาณนํ้าอยูในเกณฑปเฉลี่ย โอกาสเกิด 50% 

2) แลงแบบป 2547 - 2548 โอกาสเกิด 2.5% 

3) ภัยแลงรอบ 20 ป โอกาสเกิด 5% 

4) ภัยแลงแบบป 2540 โอกาสเกิด 10% 

ดังปรากฏใหเห็นตามแผนภาพ



อีสทวอเตอร ไดจัดเตรียมแผนเพื่อรองรับปญหาการขาดแคลน
นํ้า ดังนี้

 1. ประสานงานกับหนวยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่
ภาคตะวันออก มีศูนยปฏิบัติการที่จังหวัดระยอง ตั้งแตเดือน
เมษายน 2557 

 2. สบูผนันํา้จากอางเก็บนํา้ประแสร – อางเก็บนํา้คลองใหญ 

 3. สบูนํา้ยอนกลบัจากฝายบานคาย – อางเก็บนํา้หนองปลาไหล 

 4. สํารองน้ําจากแมนํ้าบางปะกงเขาอางเก็บนํ้าบางพระ 
มากกวาปกติในชวงเดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2557 

 5. ลดการสงนํ้าจากพื้นที่ระยองไปพื้นที่ชลบุรี โดยใชนํ้าใน
พื้นที่ชลบุรีใหเต็มศักยภาพ 

 6. การสูบผันน้ําจากแมนํ้าระยองเขามาเสริมในพ้ืนท่ี
มาบตาพุด กรณีวิกฤต

 อีสทวอเตอร ไดนําเทคโนโลยี Supervisory Control and 
Data Acquisition (SCADA) ที่ทันสมัยเขามาควบคุมการ
จายน้ํา 15 สถานีสบูนํา้ ครอบคลมุ 3 จงัหวดั แบบรวมศูนยที ่ศนูย
ปฏิบัติการระยอง การควบคุมนี้เปนแบบ Real time ซึ่ง
ชวยลดการใชกําลังคนและการแกไขปญหาการสูบจายน้ํา
ไดอยางรวดเร็ว

การลดปริมาณนํ้าที่ไมเกิดรายได (Non-Revenue Water)

 อีสทวอเตอร ไดกําหนดนโยบายในการดูแลควบคุมปริมาณ
นํ้าที่ไมเกิดรายได (Non-Revenue Water) ทั้งระบบ โดยการ
คิดคํานวณปริมาณน้ําท่ีไมเกิดรายได สามารถคํานวณไดจาก
สมการดังนี้

 ทั้งนี้อีสทวอเตอรไดกําหนดเกณฑปริมาณนํ้าที่ไมเกิดรายไดอยูที่ ≤2.50 % โดยตั้งแตป 2555 เปนตนมา อีสทวอเตอร มีการ
ควบคุมนํ้าสูญหายไดดีขึ้น โดยมีอัตราการลดลงของ NRW อยางตอเนื่อง ดังแสดงในภาพดานลาง

ป 2554 - 2557 ไดดําเนินการ ทยอยเปลี่ยนทอ CC-GRP
ของทอ  บางปะกง-ชลบุรี และทอ Bypass2 เปนทอเหล็กทั้งหมด

การประยุกต�ใช�เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการนํ้า เพื่อลดนํ้า
สูญหายในเส�นท�อ
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 โดยในปทีผ่านมา อสีทวอเตอร ไดดาํเนนิโครงการตางๆ เพือ่
เปนการลดปริมาณนํ้าที่ไมเกิดรายได ดังนี้

 1. ดําเนินโครงการเปลี่ยนทอ CC-GRP เปนทอเหล็ก 
ของเสนทอ NK-Bypass 2 ความยาว 1,500 เมตร

 2. จัดจางผูรับจางซอมทอในกรณีฉุกเฉิน เพื่อใหผูรับจาง
สามารถเขามาดาํเนินการไดตลอด 24 ชัว่โมง ลดปญหาปรมิาณ
นํ้าที่เกิดจากการแตกรั่วและระยะเวลาในการสูญเสียนํ้าลด

 3. กาํหนดแผนและดาํเนนิการสอบเทยีบมาตร ทัง้มาตรหลกั 
ไดแก มาตรวัดท่ีแหลงน้ํา มาตรวัดท่ีตนทางรับน้ํา และมาตร
วัดที่ลูกคา โดยมีสอบเทียบมาตรวัดอยางสม่ําเสมอเพ่ือเพ่ิม
ความแมนยําในการติดตามปริมาณน้ําสูญหาย และนําระบบ
การอานมาตรวัดนํ้าอัตโนมัติ (Automatic Billing) เขามาใช
โดยเชื่อมตอเขากับระบบ SCADA เพื่อใหพนักงานหองควบคุม
ไดติดตามการใชนํ้าของลูกคาเปนไปอยางตอเนื่อง และเขาไป
แกไขปญหาไดอยางทันที

 4. การดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณในระบบการสูบจายนํ้า
มีการบํารุงรักษาตามแผนซอมบํารุงประจําป สงผลใหอัตรา
ปริมาณนํ้าท่ีไมเกิดรายไดในเสนทอลดลง และระบบมีความ
พรอมใชงานตลอดทั้งป

การอนุรักษ�ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Biodiversity) 

 ในดานคุณภาพการบรกิาร ประกอบดวย แรงดนัน้ํา ปริมาณนํา้
ตามขอตกลง และมาตรฐานงานบริการ ซึ่งแยกพิจารณาเปน
รายพื้นท่ีแตละกลุมลูกคาพบวา พื้นท่ีใหบริการปลวกแดง-
บอวิน มแีรงดันน้ําคอนขางสงูกวาพ้ืนท่ีอืน่ๆ เน่ืองจากเปนพ้ืนที่
ตนทางใกลกบัสถานีสบูน้ําของอางเกบ็น้ําหนองคอ ทาํใหมลีกูคา
บางรายไดรับน้ําท่ีแรงดันคอนขางสูง แตหากดูคาเฉลี่ยตลอด
แนวเสนทอสงแลว มีแรงดันอยูที่ประมาณ 3.0 บาร ทั้งน้ี
แรงดันที่สูงไมไดกระทบตอสายการผลิตของลูกคาแตอยางใด
อยางไรก็ดี บริษัทฯ จะแจงลูกคาทันทีหากพบวามีการเปล่ียน
ระดับแรงดันนํ้าในเสนทอตางๆ 

 ดานความพรอมใชงานของระบบทอสงน้ํา ไดรวบรวมขอมูล
โดยทีมงานปรบัปรุงคุณภาพการใหบริการ (Customer Service 
Improvement) เพื่อเฝาระวังระบบทอและอุปกรณ และ
ใชปรับปรุงการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 อีสทวอเตอรยังคงมุงมั่นในการรักษาเสถียรภาพของระบบ
สูบและการจายน้ํา (Reliability) โดยการกําหนดเปาหมาย
ไมใหเกิดความเสยีหายกบัเครือ่งจักร อปุกรณ จนทําใหระบบสบู
จายนํ้าหยุดชะงัก หรือไมมีการหยุดการจายนํ้าในแนวทอสงนํ้า
หลัก ทั้งนี้การหยุดการจายนํ้าเพื่อบํารุงรักษากําหนดไวไมเกิน 
8 ชั่วโมง/ครั้ง แตสําหรับเครื่องจักรอุปกรณที่มีความสําคัญสูง
(Class A) จะตองไมมีการหยุดทํางาน

 นํา้เปนองคประกอบหลักของระบบนเิวศ ทีเ่อือ้ตอการดํารง
ชีวิตของมนุษยและสิ่งที่มีชีวิตทั้งมวล ดังนั้นอีสทวอเตอร จึงใช
ประโยชนจากนํ้าทาเพ่ือการอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยในพืน้ทีลุ่มนํา้ในภาคตะวนัออกของไทย จดัแบงเปน 4 พืน้ที่
ลุมนํ้าหลัก ประกอบดวย

 1) ลุมนํ้าปราจีนบุรี

 2) ลุมนํ้าบางปะกง

 3) ลุมนํ้าชายฝงทะเลตะวันออก

 4) ลุมนํ้าโตนเลสาบ



 การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพื่อใชประโยชนดานตางๆ
ในพื้นที่ภาคตะวันออกนั้น อยูในความรับผิดชอบของ “สํานัก
ชลประทานท่ี 9 กรมชลประทาน” ที่กํากับดูแลการบริหาร
จัดการนํ้าครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแกว 
มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 11.8 ลานไร 

 โดยลุมน้ําปราจีนบุรีและลุมน้ําบางปะกง ตั้งอยูตอนบน
ของภาค มแีหลงตนนํา้จากอทุยานแหงชาติเขาใหญ ซึง่ครอบคลุม
พื้นที่จังหวัดนครนายก และปราจีนบุรี และมีลํานํ้าสาขา
ไหลมารวมกันกอนออกสูทะเล ลุมนํ้าชายฝงทะเลตะวันออก 
ครอบคลุมจังหวดัท่ีมแีนวเขตติดตอชายฝง มลีาํน้ําสายส้ันๆ เกิด
จากเทอืกเขาท่ีมแีนวตัง้ฉากกบัชายฝง แตละสายแยกเปนอสิระ
ตอกันกอนจะไหลลงสูทะเล ไดแก แมนํา้ประแสร แมนํา้วังโตนด 
แมนํ้าจันทบุรี แมนํ้าตราด และแมนํ้าเวฬุ สุดทายคือ ลุมน้ํา
โตนเลสาบ คลอบคลุมพืน้ทีจ่งัหวัดสระแกว กอนไหลลงสูโตนเลสาบ
ในประเทศกัมพูชา 

 ในภาคตะวันออกมีอางเก็บกักนํ้าขนาดใหญ 5 แหง ภายใต
ความรับผิดชอบของสํานักชลประทานท่ี 9 ไดแก อางเก็บนํ้า
บางพระ จงัหวดัชลบรุ ีอางเกบ็น้ําประแสรและอางเกบ็น้ําหนอง
ปลาไหล จงัหวัดระยอง อางเก็บนํา้คลองสยีดั จงัหวัดฉะเชงิเทรา 
และอางเก็บนํา้ขนุดานปราการชล จงัหวดันครนายก ทัง้นี ้สาํนกั

ชลประทานท่ี 9 ไดยึดหลักการจัดสรรน้ําเพื่อภาคสวนตางๆ 
ตามความสําคัญ ดังนี้

 1) การจดัสรรน้ําเพือ่การอุปโภค-บริโภค ซึง่รวมถึงภาคการ
ทองเที่ยวที่กําลังขยายตัวในเขตพื้นที่ชลบุรี พัทยา

 2) การจัดสรรนํ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ ซึ่งกรมชลประทาน
จําเปนตองปลอยน้ําเพื่อใหแหลงนํ้าตางๆ มีปริมาณน้ําไหล
อยูตลอดท้ังป เพ่ือรักษาคุณภาพน้ําไมใหเส่ือมโทรม และใช
นํ้าจืดผลักดันนํ้าทะเล เพื่อปองกันนํ้าเค็มรุกเขาสูแหลงนํ้าจืด

 3) การจดัสรรน้ําเพ่ือภาคเกษตรกรรมซ่ึงยงัเปนหวัใจสาํคญั
ในหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคตะวันออก

 4) การจัดสรรนํ้ า เพื่อภาคอุตสาหกรรม  ป อนนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดจังหวัดระยอง 

 5) การจัดสรรน้ําเพื่อการคมนาคมทางนํ้า ซึ่งปจจุบันมี
บทบาทนอยลงทุกขณะ 

 อีสทวอเตอร ไดประสานงานโดยตรงกับสํานักชลประทาน
ที่ 9 เพื่อติดตามผลสถิติคุณภาพและปริมาณในแหลงนํ้าที่เปน
แหลงน้ําตนทุนของบริษัทในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีและจังหวัด
ระยอง ตั้งแตเดือนกันยายน 2557 เปนตนมา 
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 นอกจากน้ี อสีทวอเตอร ยงัใหความสําคัญกับการรักษาแหลง
ตนนํ้าและพื้นที่ปาตนนํ้า โดยไดทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ 
ไดแก

 1. มูลนิธิอนุรักษปารอยตอ 5 จังหวัด ตามพระราชเสาวนีย
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กองกําลังบูรพา 
ชมรมรักษบางปะกง หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
และประชาชนในพืน้ทีจ่ดักจิกรรมปลกูตนไมใน ป  2557 จาํนวน
ทัง้สิน้ 29,500 ตน เพื่อชวยกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ปาเขตรอยตอ 5 จังหวัดภาคตะวันออก 
ประกอบดวย จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระแกว 
จงัหวดัปราจนีบรุ ีและจงัหวดัฉะเชงิเทรา ซึง่ถอืวาเปนแหลงตนนํา้
ที่สําคัญ ไดแก แมนํ้าบางปะกง แมนํ้าปราจีนบุรี แมนํ้าจันทบุรี 
แมนํ้าประแสร และคลองโตนด ซึ่งเปนลุ มนํ้าที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจของอีสทวอเตอรโดยตรง

 2. ลงนามบันทึกขอตกลงกับเครือขายปาชุมชนรอยตอ 5 
จงัหวัดภาคตะวันออก และหนวยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 
อาทิ สถาบันลูกโลกสีเขียว ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหง
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟค (RECOFIC) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
(องคกรมหาชน) เปนตน จัดกิจกรรมปลูกตนไมในปาชุมชน 
สนับสนุนนํ้าดื่มและงบประมาณ 

 3. เปนคณะกรรมการท่ีปรึกษาพ้ืนที่คุมครองระดับกลุมปา 
ในกลุมปาตะวันออก สมาชิกประกอบดวย ผูแทนภาคหนวย
งานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม 
มีหนาที่ใหคําปรึกษา แลกเปล่ียนเสนอแนะขอคิดเห็น และ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือชวยกันดูแลรักษากลุมปาตะวันออก 
ประกอบดวย เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน เขตรักษา
พนัธุสตัวปาเขาสอยดาว เขตรักษาพันธุสตัวปาคลองเครือหวาย 
อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ อุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง 
อุทยานแหงชาติเขาสิบหาชั้น อุทยานแหงชาตินํ้าตกพลิ้ว และ
อุทยานแหงชาตินํ้าตกคลองแกว



โครงการในอนาคตเพื่อชวยอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

 อีสทวอเตอร คํานึงถึงการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ 
กรณีการสูบผันน้ําจากลุ มน้ําหน่ึงไปยังอีกลุมน้ําหน่ึง เชน 
การสูบผันนํ้าจากแมนํ้าบางปะกงไปยังอางเก็บนํ้าบางพระ  
ซึ่งในปจจุบันยังไม มีข อมูลหรือมีข อมูลอย างจํากัดของ
ผลกระทบในเชิงกายภาพ ซึ่งในป 2558 บริษัทฯ จะจัดสรร
งบประมาณเพื่อทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ 
และความหลากหลายทางชีวภาพจากการสูบผันนํ้าดังกลาว 
เพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคา และผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ
ตอไป 

 จากปจจัยสภาพสิ่งแวดลอม ความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ ฤดูกาลท่ีมีความผันผวนในปจจุบัน ปฏิเสธไมไดวา 
สวนหน่ึงเกิดจากกิจกรรมที่มนุษยกอใหเกิดกาซเรือนกระจก 
อสีทวอเตอร ซึง่ดําเนินการสูบน้ําผานระบบทอสงน้ํา ระยะทางรวม 
394.5 กโิลเมตร คลอบคลุมพืน้ที ่3 จงัหวดั ไดแก ระยอง ชลบรุี 
ฉะเชิงเทรา ประกอบดวยสถานีสูบน้ําหลัก 15 สถานี การใช
พลังงานไฟฟาถือเปนการใชพลังงานหลักของบริษัทฯ

 อีสทวอเตอรตระหนักและใหความใสใจตอการลดการใช
พลังงานโดยไดมีการดําเนินการอนุรักษพลังงาน ทั้งในสวน
ของงานโครงการปรับปรุงระบบสูบจายนํ้าหลัก และโครงการ
สนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการรวมถึงการอนุรักษ
พลังงานตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทําระบบการจัดการ
พลังงานตามกฎหมาย มีสถานีสูบนํ้าที่ขึ้นทะเบียนเปนโรงงาน
ควบคุมทั้งสิ้น 5 โรงงาน และอาคารควบคุม 1 อาคาร (อาคาร
สํานักงานใหญ) ซึ่งทั้งหมดไดมีการนําผลที่ไดจากการประเมิน
ศักยภาพการอนุรักษพลังงาน มากําหนดเปนเปาหมายท่ีจะ
ลดระดับการใชพลงังานลง ทัง้ในระดับองคกร ในระดับการผลติ
หรือบริการ และในระดับอุปกรณ โดยพิจารณาจากระดับการ
สูญเสียพลังงานที่เกิดขึ้นและโอกาสที่จะดําเนินการปรับปรุง

 อสีทวอเตอร ไดจดัตัง้คณะทาํงานดานการจัดการพลงังาน กาํหนดนโยบายอนรุกัษพลงังานเพ่ือใชเปนแนวทางการดาํเนินงาน
ดานอนรุกัษพลังงาน และเพือ่สงเสรมิการใชพลังงานใหเกิดประสทิธิภาพและเกดิประโยชนสงูสุด มโีครงการปรบัปรุงประสทิธิภาพ
การใชพลังงานในป 2557 ดังตอไปนี้

การแปรปรวนของสภาพอากาศ 
และการปล�อยพลังงานไฟฟ�า
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 1. โครงการเปล่ียนโคมสองสวางถนนสะพานทางเขาสถานี
  สูบนํ้าดอกกราย เปลี่ยนหลอดไแสงสวางถนน ณ สถานี
  หนองปลาไหล และเปล่ียนหลอดไฟจากหลอดแสงจนัทร
  เปนไฮเบร ณ สถานีสูบนํ้าดิบเพิ่มแรงดัน

 2. โครงการลดการเปดหลอดไฟฟาในชวงไมไดใชงาน
   (พักเที่ยง) ณ สถานีสูบนํ้าบางปะกง

สําหรับในป 2558 มีโครงการตอไปนี้

 1. โครงการติดต้ังอุปกรณควบคุมความเร็วรอบมอเตอร 
  (Variable Speed Drive : VSD) ที่สถานีสูบนํ้าในพื้นที่
  ชลบุรี เพื่อควบคุมความเร็วรอบที่เหมาะสมตามปริมาณ
  การใชนํ้า 

การคํานวณการปลอยกาซเรือนกระจก

**สูตรการคิด GHG emissions =
 Activity Data (kWh) X Emission Factor
Emission Factorของไฟฟา = 0.5813 kgCO2e/kWh
คาพลังงานที่ใชในการสูบนํ้า+อาคารสํานักงานใหญ ป 2557
GHG  = 112,908,381 kWh + 4,266,000 kWh X 0.5813   
  kgCO2e
 = 68,113,468 kgCO2e
 = 68,113 TonCO2e

 2. โครงการติดตั้ง Capacitor Bank เพื่อปรับปรุงคุณภาพไฟฟา คา Power Factor ใหเปนไปตามขอกําหนดของการไฟฟา
  สวนภูมิภาค

 3. โครงการติดตั้งเครื่องสูบนํ้าเพิ่มแรงดันใหลูกคาตนทาง (Booster Pump) ที่สถานียกระดับนํ้า เพื่อใหสามารถลดระดับนํ้า
  จากเดิมที่ตองยกระดับไวสูง ซึ่งการลดระดับนํ้าในถังยกระดับนํ้าจะลดการใชพลังงานการสูบนํ้าจากสถานีสูบ ในพ้ืนที่
  จังหวัดระยอง

ประสิทธิภาพการใชพลังงาน

 68,113 ตนั ของการปลอยคารบอนไดออกไซดเทยีบเทาจากการใชพลงังานไฟฟาในป 2557 และใชขอมลูนีเ้ปนปฐานของการ
ปลอยกาซเรือนกระจก



WATER FOR EXCELLENT
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อีสทวอเตอร ตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการนํ้าทิ้ง 

อันเกิดจากการใชนํ้าภายในอาคารสํานักงานใหญ

 อีสทวอเตอร ตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร
จดัการนํา้ทิง้ อนัเกิดจากการใชนํา้ภายในอาคารสาํนกังานใหญ 
โดยไดวางระบบทอนํ้าที่นํากลับมาใชใหม (Recycle) ไวตั้งแต
การกอสรางอาคารในป 2552 และในป 2557 ไดใหองคการ
จดัการน้ําเสยี (อจน.) ทาํการศึกษานํา้ทิง้ของอาคารอีสทวอเตอร
สาํนกังานใหญ พบวา ปรมิาณนํา้ทิง้ทีป่ลอยลงสูลาํรางสาธารณะ
ของกรุงเทพมหานคร ปริมาตรเฉลี่ยวันละ 120 - 150 ลบ.ม. 

คุณภาพของนํ้าทิ้งนี้ สามารถนํามาบําบัดและนํากลับมาใชใหม 
(Recycle) ไดประมาณวนัละ 90 ลบ.ม./วนั หรอืคดิเปนรอยละ 
60 โดยในตนป 2558 จะติดต้ังระบบแลวเสร็จ และสามารถเร่ิม
ใชงานระบบบําบัดนํ้าเสียกับระบบชักโครก โถปสสาวะ รดนํ้า
ตนไม ลางพื้น และเติมสระนํ้าพุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดการนํ้าทิ้งในสํานักงานใหญ�



ลําดับ รายการ จํานวน ลบม./วัน ปริมาณนํ้าทิ้งที่ปลอยลงสู
ลําคลองสาธารณะ หมายเหตุ

1. ใชกับโถชักโครกชั้น 22-26 30

60

2. โถปสสาวะชั้น 22-26 20

3. ลางพื้น 5 อาทิตยละ 1 ครั้ง

4. รดนํ้าตนไม 5

5 เติมบอนํ้าพุ 30 อาทิตยละ  2 ครั้ง

การขยายธุรกิจสู�ประปาชุมชนตามแนวเส�นท�อ
 นอกเหนือจากการใหบริการสงจายนํ้าดิบใหแกลูกคา
อุตสาหกรรมแลว อีสทวอเตอรไดมีการใหบริการแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เชน อบต. เทศบาล รวมถึงหนวยงาน
รฐัวิสาหกจิ ไดแก การประปาสวนภมูภิาค ตามเครอืขายทอสงน้ํา
ของบริษัท โดยรูปแบบการใหบริการ มีทั้งการสัมปทานผลิต
และจําหนายนํ้าประปา ซึ่งลูกคาที่มีอยูปจจุบันไดแก เทศบาล
ตําบลบอวิน เทศบาลตําบลเจาพระยาสุรศักดิ์ และรูปแบบการ
เชาชวงบริหารระบบประปาสัตหีบของการประปาสวนภูมิภาค

 ในป 2556 อีสทวอเตอร เร่ิมมีนโยบายสงเสริมการให
บริการนํ้าประปาแกชุมชนท่ีอยูตามแนวเสนทอ โดยเริ่ม
ดําเนินการสํารวจขอมูลการใชนํ้าประปาของชุมชนควบคู

ไปกับการพัฒนาโครงการทอส งนํ้าเส นใหม ของบริษัท 
ชวงระหวางการเตรียมงานกอสรางวางทอนํ้าดิบอางเก็บนํ้า
ประแสร-อางเก็บน้ําหนองปลาไหล โดยไดมีการสํารวจ
การศึกษาความตองการประปาชุมชนเพื่อศึกษาโอกาสและ
ความเปนไปไดในการพัฒนาทางธุรกิจใหมๆ เชน ธุรกิจรวม
หรือธุรกิจชุมชน (Social Enterprise) และเพ่ือศึกษา
แนวทางในการพัฒนาเพื่อสร างความสัมพันธ ดีระหวาง
อีสทวอเตอรกับชุมชนตามแนวทอ โดยไดรวบรวมขอมูล
ทั่วไปดานแหลงนํ้า การใชนํ้าในพ้ืนที่ ขอมูลประปาหมูบาน
และระบบประปาหมูบานของอบต. จํานวน 6 แหง ดังนี้
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พื้นที่ (อบต.) ระบบประปา ปญหา ความตองการ

ชุมแสง (8 หมูบาน) มีระบบประปาครบทุก
หมูบาน

แหลงนํ้าดิบไมเพียงพอ
คุณภาพนํ้าประปายังไมดี

แหลงนํ้าดิบ
การพัฒนาคุณภาพนํ้า

ปายุบใน (8 หมูบาน) มีระบบประปาครบทุก
หมูบาน

ระบบประปามีความแตกตาง
กัน แรงดันนํ้าไมมีกําลังพอ

ระบบประปามาตรฐาน
แหลงนํ้าดิบสําหรับความ
ตองการในอนาคต

หนองบัว (11 หมูบาน) มีระบบประปาครบทุก
หมูบาน

แหลงนํ้าดิบไมเพียงพอ
ระบบสงนํ้าในบางพื้นที่ยังไม
สมบูรณ

แหลงนํ้าดิบ
และสรางเครือขายประปา
ชุมชนเชื่อมถึงกัน

หนองไร (6 หมูบาน) ขาดระบบประปา 2 หมูบาน
(หมู 5 และ 3)

แหลงนํ้าดิบสวนใหญยังมี
ปญหา และ ขาดแคลน

การเชื่อมตอกับโครงการ
ของ EW แหลงนํ้าดิบใน
ทุกฤดูกาลระบบประปา
มาตรฐานระบบประปา
สําหรับหมูบานที่ยังไมมี

ละหาร (4 หมูบาน) ระบบประปาไมครอบคลุม
(หมู 3)

ระบบประปายังไมพอเพียง
ตอความตองการ คุณภาพ
ของนํ้าประปายังไมดี

ระบบประปามาตรฐาน
ระบบประปาสาํหรับหมูบาน
ที่ยังไมมี

แมนํ้าคู (7 หมูบาน) มีระบบประปาครบทุก
หมูบาน

แหลงนํ้าดิบยังมีปญหาใน
บางฤดูกาล

ระบบประปาขนาดใหญ

โครงการกอสรางทอสงนํ้าดิบอางฯ ประแสร - อางฯหนองปลาไหล

แนวทอเดิม ระยะทางประมาณ 31.45 กม.
แนวทอใหม ระยะทางประมาณ 50 กม.



 ตอมาในป 2557 อีสทวอเตอร มีนโยบายสงเสริมการให
บริการน้ําประปาแกชุมชนท่ีอยูตามแนวเสนทออยางตอเนื่อง
โดยไดวาจางที่ปรึกษา เพื่อสํารวจความตองการใชนํ้าในพ้ืนที่
ใหบริการของบริษัท (Market Research) โดยสวนหนึ่งเปน
การรวบรวมขอมูลชุมชนที่อยูตามแนวทอสงน้ําของบริษัท
ทั้งหมด แลวประเมินความตองการใชนํ้าประปาท้ังในปจจุบัน
และในอนาคต จากนั้นไดวิเคราะหเพื่อหาโอกาสในการขยาย
พืน้ทีก่ารใหบรกิารแกชมุชน โดยกําหนดหลกัเกณฑการคัดเลอืก
ชุมชนตามแนวทอสงน้ําของบริษัท ที่มีศักยภาพการใหบริการ
นํ้าประปาดังนี้

  1. อยูหางจากแนวทอสงนํา้ของบริษทัในระยะทางไมเกนิ 
   10 กิโลเมตร

  2. ปจจุบันอยูนอกพื้นท่ีการใหบริการของการประปา
   สวนภูมิภาค

  3. ขาดแคลนน้ําดิบเพื่อผลิตประปา หรือระบบผลิต
    /สงจายประปาไมเพียงพอ ไมทั่วถึง

 ภายหลงัจากคัดเลือกชุมชนท่ีมศีกัยภาพแลว จงึไดจดัทําแผน
ปฏิบตักิารโครงการประปาชุมชนตามแนวเสนทอ โดยไดกาํหนด
พืน้ท่ีชมุชนเปาหมายจาํนวน 25 แหง ครอบคลมุพ้ืนท่ี 3 จงัหวัด 
คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ทั้งนี้ไดเขานําเสนอขอมูลตอ
ผูบริหารชุมชน ไดแก นายก อบต. นายกเทศมนตรี ปลัด อบต. 
หรือผูนําชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน เพ่ือสอบถามความ
ตองการใชนํา้ประปาจากบรษิทัฯ ใหครบท้ังหมด 25 แหง จากน้ัน
จะสงทมีงานเขาสาํรวจ ประเมินความเหมาะสม แลวจงึสงขอเสนอ
ในการใหบริการประปาใหชุมชนพิจารณาในลําดับตอไป

โครงการประปาชุมชนตามแนวเส�นท�อ
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 ผลการดําเนินโครงการประปาชุมชนตามแนวเสนทอ ณ สิ้นป 2557 มีโครงการที่เสนอตอชุมชน จํานวน 10 แหงจาก 25 แหง 
ดังสรุปผลความกาวหนาโครงการไดดังนี้

หนวยงาน ความสนใจเขารวม
โครงการ

อยูระหวางประเมิน
ความเหมาะสม

ตอบรับ/ทําสัญญา

1. อบต.บางตลาด  

2. อบต.บางเลา  

3. อบต.คลองเขื่อน  

4. อบต.กอนแกว  

5. อบต.หนองขาม ม.2, 4 
ประเมิน

ความเหมาะสมแลว
อยูระหวางจัดทํา

สัญญา

6. อบต.เขาคันทรง ม.1 ม. 2 และม. 6 
ประเมิน

ความเหมาะสมแลว
อยูระหวางจัดทํา

สัญญา

7. อบต.ตาสิทธิ์   อยูระหวางรอตอบรับ

8. อบต.แมนํ้าคู  

9. อบต.นิคมพัฒนา  

10.ทต.มาบขา  

 อีสทวอเตอร ตั้งเปาหมายจะเขานําเสนอโครงการตอชุมชน
ตามแนวทอสงน้ําใหครบท้ัง 25 แหง ภายในป 2558 และ
คาดวาจะดาํเนนิการจนสาํเรจ็ไดไมนอยกวา 4 แหง เพือ่ตอบสนอง
นโยบายการใหบริการนํ้าประปาชุมชนตามแนวเสนทอ 
ซึ่งจะเปนโครงการท่ีสอดคลองกับการดําเนินการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมในระดับการดําเนินกิจการของบริษัท หรือ 
Creating Shared Value: CSV อีกดวย



คําอธิบาย กลุมผูใชนํ้า :

1.  กนอ. : การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

2.  กปภ. : การประปาสวนภูมิภาค

3.  เหมราช: นิคมอุตสาหกรรมในเครือ บมจ.เหมราช 
 พัฒนาที่ดิน 

4.  นิคมเอกชน : นิคมอุตสาหกรรมที่ดําเนินการโดยเอกชน 

5. อุปโภค-บริโภค : กิจการประปาของเอกชน หนวยงาน
 ราชการรวมถึงชุมชนที่ขาดแคลนนํ้าสะอาด 

6. อื่นๆ : โรงงานทั่วไปและธุรกิจอื่นๆ

แผนภูมิแสดงกลุมลูกคาของอีสทวอเตอร

ปริมาณการจายนํ้าใหแกลูกคา แบงตามพื้นที่
บริการในป 2557

การเอาใจใส�และรักษาความพึงพอใจของลูกค�า
ธุรกิจของอีสทวอเตอร คือการบริการสูบสงน้ําดิบใหแกลูกคาท่ี
ไมมีแหลงน้ําทางเลือกหรือไมสามารถจัดหาแหลงสํารองนํ้าใน
ปริมาณที่มากพอกับการใชนํ้าตลอดทั้งปได ลูกคาจึงเลือกรับ
บริการใชนํ้าดิบผานทอสงน้ําของบริษัท เพ่ือนําน้ําดิบไปใชใน
กระบวนการผลิตไดอยางตอเนื่อง กระบวนการทํางานที่เปน

หวัใจของบริษทัในการสบูสงนํา้ดบิ คอื การใหบรกิารเปนระบบ
เครือขาย ซึ่งในปจจุบันเช่ือมโยงการจายน้ําใน 3 จังหวัด คือ 
ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา สามารถสูบสงนํ้าดิบในพื้นที่ที่มี
ปริมาณน้ําเพยีงพอไปยงัพ้ืนท่ีทีข่าดแคลน เพ่ือสรางความมัน่ใจ
ในเสถียรภาพการจายนํ้าแกลูกคา

 เน่ืองจากลูกคามีลักษณะการใชนํ้าท่ีแตกตางกัน บริษัทฯ 
จึงพิจารณาจําแนกลูกคาเปนกลุ มตางๆ ทั้งรายใหญและ
รายยอย เพ่ือจุดประสงคในการบรหิารจดัการ เชน กลุมการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) กลุมการประปาสวน
ภมูภิาค (กปภ.) กลุมนคิมอตุสาหกรรมเอกชน กลุมโรงงานทัว่ไป
และอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาความตองการของลูกคาท่ี
แตกตางกันไปตามลักษณะธุรกิจเพื่อนําขอมูลความตองการ
ของแตละกลุมมาพัฒนาปรับเปนแผนปฏิบัติการ ใหตอบสนอง
ความตองการของลูกคาแตละกลุมเพ่ือใหเกิดความพอใจสูงสุด 
นอกจากน้ัน บริษัทฯ ไดกําหนดแผนงานและความถ่ีในการ
จัดกิจกรรม CRM (Customer Relation Management) ให
เหมาะสมตามกลุมลูกคาดวย

พื้นที่บริการ ปริมาณ (ลบ.ม.)

1. พื้นที่ระยอง 173,787,534

2. พื้นที่ปลวกแดง-บอวิน 24,995,452

3. พื้นที่ชลบุรี 69,578,263

4. พื้นที่ฉะเชิงเทรา 13,630,326

รวม 281,991,575
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คะแนนความพึงพอใจของลูกคา ในแตละหมวดหัวขอ ดังนี้

การรับฟงและตอบสนองความตองการของลูกคา

 อสีทวอเตอร ใหความสาํคญักบัการรบัฟงและตอบสนองความตองการของลกูคาทัง้ในดานคุณภาพและบรกิาร ผานการสาํรวจ
ความพึงพอใจของลกูคาทุกกลุมเปนประจาํทุกป เพ่ือใหทราบถงึระดับความพึงพอใจของลกูคา โดยพิจารณาแบงเปนการประเมนิ
ในดานตางๆ ไดแก การบริการจายนํ้า การบริการซอมบํารุง การใหขอมูลขาวสาร การใหบริการของพนักงาน เปนตน

 ดานการสํารวจความพึงพอใจ บริษัทกําหนดใหมีการ
สํารวจความพึงพอใจของลูกคาเพ่ือทราบระดับความพอใจใน
ผลิตภัณฑและบริการวาอยูในระดับใด เพื่อนําผลการสํารวจ
ไปวิเคราะหและกําหนดเปนแผนปฏิบัติเพื่อนํามาใชปรับปรุง
พัฒนาผลิตภัณฑและการใหบริการใหสามารถตอบสนองความ
พอใจของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทมุงเนนใหบริการ
สงจายนํ้าใหเพียงพอตอความตองการของลูกคาท้ังในดาน

ปริมาณ และคุณภาพ โดยมีการเฝาระวังมิใหมกีารเปลีย่นแปลง
คุณภาพน้ําเกินกวาเกณฑตามขอตกลงในการใหบริการ 
(Service Level Agreement : SLA) โดยคาดังกลาวจะนําไป
กาํหนดและบรรจุไวในระบบฐานขอมลู SCADA เพ่ือเปนเกณฑ
ในการตดิตามการใชนํา้ ใหแจงเตอืนลกูคาทราบลวงหนา เพือ่ลด
ผลกระทบท่ีอาจสงผลตอระบบผลติของลูกคา และเฝาระวงัรวม
ถึงการแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว 

หัวขอ
ระดับความพึงพอใจ

ป 2557 ป 2556 ป 2555

ดานการใหขอมูลขาวสาร 4.39 4.26 4.09

ดานพนักงานที่ใหบริการของบริษัท 4.35 4.35 3.94

ดานบริการจายนํ้า 4.25 4.17 3.97

ดานบริการซอมบํารุง 4.23 4.20 3.82

ดานการตอบสนองความตองการของลูกคา 3.99 4.27 3.98

หมายเหตุ
ป 2557 เก็บขอมูลโดย : บริษัท แบรนด เมทริกซ รีเสริรช จํากัด
ป 2555 และป 2556 เก็บขอมูลโดย : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา



สรุปผลการจัดการขอรองเรียน ดังนี้

 ผลการสาํรวจความพึงพอใจลูกคาในป 2557 มคีวามพงึพอใจ
โดยรวมตอคุณภาพการใหบริการของบริษัทฯ ลดลงเล็กนอย 
(แตยังคงอยู ในระดับความพึงพอใจมาก) ซึ่งหัวขอที่ทําให
คะแนนลดลง คือ ดานการตอบสนองความตองการของลูกคา 
ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุงเนนปรับปรุงในเรื่อง กระบวนการการให
บรกิารและการแกไขขอรองเรยีน ใหมคีวามรวดเร็วและถกูตอง 
เพ่ือใหไดผลลัพธตรงตามท่ีลูกคาคาดหวัง โดยกําหนดใหมี
ทีมพนักงานประจําพื้นที่ (Self-management team) เพิ่มขึ้น
เพื่อแบงการดูแลแตละพ้ืนที่ ซึ่งชวยใหบริการลูกคาไดรวดเร็ว
มากกวาระบบรวมศูนยเพียงอยางเดียว  

 ผลการสํารวจความพงึพอใจดังกลาว จะนําเสนอยังท่ีประชุม
ผูบริหาร เพ่ือทบทวนการดําเนินการในสวนงานตางๆ และ
การปองกันปญหา (Preventive Action) รวมถึงการปรับปรุง
กระบวนการใหผูเกี่ยวของดําเนินการตอไป

วัน/เดือน/ป ผูใชนํ้า เร่ือง การแกไขขอรองเรียน การปองกัน

27 ก.พ. 57 กนอ. 
มาบตาพุด

ลูกคาในนิคมฯ แจงวา
ปญหาเกิดฟองใน 
clarifier พยุง sludge 
RW ทําใหเกิด sludge 
ลอยขึ้นบนผิวนํ้า

1. ทําการระบายตะกอน 
 ในระบบทอ 

2. เปลี่ยนระดับบาน
 ประตูนํ้า 

3. วิเคราะหคุณภาพนํ้า 
 เพิ่มเติมที่ระดับชั้น
 นํ้าตางๆ (คุณภาพนํ้า 
 เริ่มปกติในวันที่ 
 28 ก.พ. 57)

1. พิจารณาใชนํ้าจาก 
 สระสํารองแทน 

2. วิเคราะหคุณภาพแหลง
 นํ้า โดยเพิ่มความถี่ใน 
 ชวงที่มีการเปลี่ยน
 ฤดูกาล

3. เพิ่มความถี่ในการ
 ระบายตะกอน

27 ก.พ. 57 นิคม
อุตสาหกรรม
RIL 1996

ลูกคาในนิคมฯ แจงวานํ้าใน
ถังตกตะกอนมีตะกอนลอย
เหมอืนท่ีเคยเกดิขึน้เมือ่ตนป 
2555

1. ทําการระบายตะกอน
 ในระบบทอ 

2. เปลี่ยนระดับบาน
 ประตูนํ้าลง 

3. วิเคราะหคุณภาพนํ้า
 เพิ่มเติมที่ระดับชัน้นํา้
 ตางๆ (คณุภาพนํา้
 เริ่ม ปกติในวันที่ 
 28 ก.พ. 57)

1. พิจารณาใชนํ้าจาก
 สระสํารองแทน 

2. วิเคราะหคุณภาพแหลง
 นํ้า โดยเพิ่มความถี่ใน
 ชวงที่มีการเปลี่ยน
 ฤดูกาล

3. เพิ่มความถี่ในการ
 ระบายตะกอน

 นอกจากการทํางานพ้ืนฐานแลว บริษัทฯ ไดพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลลูกคาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดวยการนําระบบ 
Salesforce มาใช เพ่ือจดัเกบ็ขอมูลอยางเปนระบบ มมีาตรฐาน 
เปนประโยชนตอการพัฒนาตอยอดธุรกิจ และการใหบริการ
ตอไป 

การจัดการขอรองเรียนจากลูกคา

 จากสถิติการรองเรียนป 2557 พบวาสวนใหญรอยละ 76 
เปนการรองเรียนในเรื่องคุณภาพนํ้าดิบ ทั้งนี้ในสวนการ
จดัการตอขอรองเรยีน บรษิทัฯ จะระบุประเภทของขอรองเรยีน
และการขอรับบริการ เพ่ือกําหนดทีมผูรับผิดชอบ วิเคราะห
หาสาเหตุ วางแนวทางการแกไขและปองกัน ใหอยูภายใต
กรอบระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งเปนไปตามระบบการควบคุม
ภายในดานการแกไขและปองกันขอรองเรียน พรอมกําหนดให
ทําการประเมินความพึงใจในการแกไขขอรองเรียนจากลูกคา
ทุกครั้งเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ และจัดทํารายงานนําเสนอให
ผูบริหาร ทราบเปนประจําทุกเดือน เพื่อการพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการแกไขขอรองเรียนใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
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 นอกจากการลงพ้ืนที่เพื่อสํารวจความพอใจและการรับฟงขอรองเรียนตางๆ แลว บริษัทฯ ไดเชิญลูกคามารวมประชุมและ
รับฟงขอคิดเห็นตางๆ อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาการใหบริการเปนประจําทุกป โดยในป 2557 บริษัทฯ จัดประชุมลูกคา
ในหัวขอ คุณภาพนํ้า (Water Quality Seminar ) จํานวน 2 ครั้ง เพื่อใหความรูเกี่ยวกับคุณภาพนํ้า และการสรางความเขาใจ
ในการเก็บตัวอยางนํ้าดิบและมาตรวัดนํ้าดิบของบริษัทฯ พรอมเสริมสรางความเชื่อมั่นใหกับผูใชนํ้าตอสถานการณตางๆ

วัน/เดือน/ป ผูใชนํ้า เรื่อง การแกไขขอรองเรียน การปองกัน

8 มิ.ย. 57 เทศบาล
มาบขา

ผลกระทบตอปริมาณนํ้าที่
สงจายจากงานซอม 
Gate Valve 
ที่อางหนองปลาไหล

ดําเนินการใหเทศบาลฯ มา
รับนํ้าไปบรรเทาปญหาที่ ทอ
ธารดอกกราย เฝาระวังใน
การปฏิบตังิาน เมือ่เริม่ดาํเนิน
การซอมอกีครัง้ ตดิตามพบวา
ไมสงผลกระทบตอการรับนํ้า
ของเทศบาล

ควบคุม สอบทานแบบงาน
กอสราง ใหตรงตามมาตรฐาน
ทางวิศวกรรมที่กําหนด

6 ส.ค. 57 บมจ.
ไทยพัฒนา
โรงงาน
อุตสาหกรรม

นํ้าดิบมีสีขุนเหลือง ดําเนินการระบายนํ้าที่ขุน
เหลืองออกจากทอสูบสง จน
คุณภาพนํ้าปกติ 

กําหนดใหมีมาตรการแจง
เตือนลูกคาทราบลวงหนา 
กรณีจะมีการเปลี่ยน
แหลงจายนํ้าจากเดมิทีเ่ปน
ลายลกัษณอกัษร เปนการ
แจงผาน SMS เพิม่เตมิเพือ่ให
ลูกคาทราบขอมูลรวดเรว็ขึน้



แนวทางในการพัฒนาพนักงาน

 บริษัทฯ มีเปาหมายการพัฒนาทั้งในระดับบุคคลและระดับองคกร เพ่ือใหเกิดผลลัพธทั้งในระยะส้ัน และระยะยาว 
ดังแผนภาพดานลาง

การพัฒนาทักษะของพนักงานพร�อมสู�การขยายธุรกิจ และกําหนด
เส�นทางการเติบโต
 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน ในป 2557 อีสทวอเตอร
ยังมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อ
ใหเติบโตไปพรอมกับองคกร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงใหความ
สาํคัญกับการพฒันาระบบบรหิารทรพัยากรบคุคลในดานตางๆ 
อาทิ การปรับปรุงโครงสรางองคกรเพื่อรองรับการขยายตัว
ทางธุรกิจสูภูมิภาคอาเซียน การนําแบบทดสอบตางๆ มาใช ใน
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาพนักงานซ่ึงเนน
กระบวนการ Coaching จากผูบังคับบัญชา งานดานกิจกรรม
พนักงานสัมพันธเพื่อสรางความผูกพันธตอองคกร การบริหาร
จัดความกาวหนาในสายอาชีพ การบริหารคาจางเงินเดือนและ
สวัสดิการ ตลอดจนการสานตอการเตรียมความพรอมของ
บุคลากรในการขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเร่ิมการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง
(Succession Planning) โดยเฉพาะในตําแหนงงานที่มีความ
สําคัญกับองคกร ใหมีความเชื่อมโยงกับการวางแผนสายอาชีพ
ทีไ่ดวางไวซึง่ตัง้แตวนัแรกท่ีพนกังานกาวมาเปนสมาชิกครอบครัว
อีสทวอเตอร บริษัทฯ มีโปรแกรมการพัฒนาท่ีมุงสรางความรู
ในธุรกิจ การปรับตัวเขากับทีมงานและวัฒนธรรมของบริษัทฯ 
เพื่อสรางความผูกพันตั้งแตชวงแรก หลังจากนั้นจะมีโปรแกรม
การพฒันาทีจ่ดัใหสอดคลองเหมาะสมกบัหนาท่ีความรบัผิดชอบ
ของพนักงานแตละระดับ โดยเนนการพัฒนาดานทักษะ
การจัดการบริหารการทํางาน หลักการดําเนินธุรกิจ ทักษะการ
เปนผูนําทั้งของตนเองและทีมงาน อีกท้ังหากพนักงานมีการ
เปลี่ยนแปลงตําแหนงหรือระดับงาน จะมีโปรแกรมการพัฒนา
เพือ่ปรบัพืน้ฐาน สรางความพรอมใหสามารถทํางานในตําแหนง
ใหมไดตรงตามหนาที่ความรับผิดชอบนั้นๆ อีกดวย 
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 บริษทัฯ เร่ิมจัดทําแผนพฒันารายบคุคล (IDP: Individual Development Plan) ตัง้แตป 2556 เพ่ือใหมกีารพัฒนาสอดคลอง
ตามความตองการของสายงานมากขึ้น ในป 2557 มีการทําแผนพัฒนารายบุคคลตอเนื่อง โดยนําวิธีการพัฒนาพนักงานทางดาน
ความรู ทักษะ และสมรรถนะ ซึ่งยึดแนวคิดเรื่องการพัฒนาบุคลากรในสัดสวน 70 - 20 - 10 (อางอิง The Career Architect 
Development Planner. 1996, Michael M Lombardo and Robert W.Eichinger) โดยมุงเนนใหพนักงานเรียนรูดวยตนเอง
จากการปฏิบัติงาน หรืองานที่ไดรับมอบหมาย (On the Job Training) รอยละ 70 เรียนรูโดยไดรับการสนับสนุนจากผูอื่น หรือ
การถายทอดความรู (Learning from Other) รอยละ 20 และเรียนรูผานหลักสูตรตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป (Formal 
Learning) เชน การฝกอบรม รอยละ 10 ดังแผนภาพดานลางดังนี้

การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

 ในการพฒันาศกัยภาพของพนักงานน้ัน สามารถดําเนินการ
ไดหลายวิธีนอกจากการอบรมในช้ันเรียน (Class Room 
Training) แลว ยังสามารถดําเนินการไดโดยวิธีการตางๆ เชน 
การมอบหมายงาน การโอนยายงาน การดูงาน การสอนงาน 
การศึกษาตอ และการใหเปนผูถายทอดงาน เปนตน ซึ่งการ
พัฒนาทักษะในแตละดานไดใชวิธีการที่แตกตางกันไป

 สวนระบบการพัฒนาอ่ืนๆ ซึ่งบริษัทฯ ใหความสําคัญและ
ยังตองดําเนินการตอเนื่องใหไดผลลัพธ อาทิ ระบบการสรรหา
พนักงานผูมีผลงานดี เพ่ือเสริมสรางความเปนมืออาชีพและ
มีความพรอมในการปรับเปล่ียนรูปแบบงานหรือการโอนยาย
ไปยังหนวยงานใหม การบริหารสายอาชีพของพนักงาน และ
แผนทดแทนตาํแหนง ทัง้นีเ้พือ่เตรยีมความพรอมของพนกังาน
ภายในใหสามารถทดแทนตําแหนงพนักงานระดับบริหารไดใน
อนาคต หรือตําแหนงงานสายงานหลัก ซึ่งสรางรายไดใหแก
องคกร  ในป 2557 บริษทัฯ ไดเร่ิมหลักสูตร In-house Executive 

Sharing Program ขึ้น โดยกําหนดใหผูบริหารระดับสูงของ
กลุมบริษัท เปนวิทยากรในการแลกเปลี่ยนประสบการณ และ
ถายทอดความรูในงานดานตางๆ ขององคกร ใหแกพนักงาน
ผูที่มีผลงานดี

 นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดหลักสูตรอบรมตางๆ เพื่อรองรับกับ
สมรรถนะหลักขององคกร และมีการสงพนักงานเขาอบรมใน
หลักสูตรที่นาสนใจซึ่งจัดโดยสถาบันที่มีชื่อเสยีง และพนักงาน
ไดเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ ที่เหมาะสมตามระดับ
ตําแหนงของพนักงาน ดังนี้

 • พนักงานระดับบริหาร ไดรับการอบรมในหลักสูตร เชน
หลักสูตรของสถาบันพระปกเกลา, สมาคมทรัพยากรนํ้าแหง
ประเทศไทย และสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) เปนตน



 นอกจากหลักสูตรซ่ึงเก่ียวของกับหนาท่ีหลักแลว พนักงาน
ยังไดรับการพัฒนาทักษะดานการบริหาร ทักษะทางดานภาษา
ตางประเทศ (อาเซียน) รวมถึงการศึกษาดูงานดานการบริหาร
จัดการน้ํา ณ ประเทศเกาหลี การเฝาระวังภัยพิบัติและการ
พยากรณอากาศ ณ ประเทศญี่ปุน และดานบริหารจัดการและ
ดูแลทรัพยากรนํ้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในยุโรปตะวันออก  

 ตั้งแตป 2550 บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานเขารวมการฝก
ปฏิบัติธรรมตามสถานปฏิบัติธรรมตางๆ โดยถือเปนการพัฒนา
จิตใจวิธีการหนึ่งที่สําคัญ เพื่อใหพนักงานดําเนินชีวิตไดอยาง
มีความสุข ซึ่งพนักงานสามารถเขารวมฝกปฏิบัติธรรมไดตาม
สถานทีต่นเองสะดวก โดยบรษิทัฯ ถอืวาเปนการฝกอบรม และ
เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

 อีสทวอเตอรเปนองคกรที่ใชทรัพยากรนํ้าเปนหลัก ดังนั้น
จึงใหความสําคัญในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง โดยในป 2557 มีการจัดอบรมใหกับ
พนักงานทุกคนในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับดานส่ิงแวดลอม จํานวน 
2 หลักสูตร ดังนี้

 1. จิตรักรักษพลังงาน (สํานักงานกรุงเทพ)

 2. การอนุรักษพลังงาน (สํานักงานระยอง)

 • พนักงานระดับบังคับบัญชา ไดรับการอบรมในหลักสูตร เชน The Manager, Productivity Excellence, Strategic 
Workshop รวมถึงหลักสูตรดานความรูตามตําแหนง เปนตน

 • พนักงานระดับปฏิบัติการ ไดรับการอบรมในหลักสูตร เชน The Supervisor, Communication Skill, Writing Skill, การ
วางแผนภาษีอากรกับการทําสญัญา, CRM & Service Excellence, Feasibility study report, Essential of pump application 
focus on energy saving, ระบบ SCADA, Project Management, Capacity Building ASEAN Water Management 
Training & Research Center (AWC) โดยวิทยาลัยประปา รวมกับสถาบัน Delft ประเทศเนเธอรแลนดและหลักสูตรความรู
ตามตําแหนง เปนตน
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ผลลัพธการฝกอบรมพนักงาน ป 2557

ตามระดับพนักงาน จํานวนชั่วโมงอบรม เฉลี่ย/คน

ระดับบริหาร 90.83

ระดับบังคับบัญชา 41.55

ระดับปฏิบัติการ 30.27

แบงตามการจัดอบรมภายในและภายนอกองคกร ป 2557

ประเภทการจัดอบรม จํานวนหลักสูตร

ภายในองคกร 54

ภายนอกองคกร 123

แบงตามเพศ ป 2557

เพศ จํานวนชั่วโมงอบรม เฉลี่ย/คน

ชาย 59.38

หญิง 64.80

การจัดเก็บ การเผยแพร และการถายทอดองคความรู

 สบืเน่ืองจากความสาํคัญในการบรหิารองคความรูขององคกร
บริษัทฯ จึงต้ังหนวยงาน Knowledge Management (KM) 
ตั้งแตป 2553 เพ่ือสรางกระบวนการจัดการองคความรูของ
องคกรอยางจรงิจัง โดยหนวยงาน KM มหีนาท่ีรวบรวมองคความรู
ใหมีความสอดคลองตอพันธกิจ และสมรรถนะหลักของ
องคกร นํามาประมวลผล จัดลําดับความสําคัญและกําหนด
โครงสรางองคความรู ซึ่งบริษัทฯ ดําเนินการบริหารองคความรู
ขององคกรอยางตอเนื่อง อาทิ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
งานโครงการกอสรางตางๆ เปนตน

 ในป 2557 บรษิทัฯ ไดพฒันาระบบการจัดเกบ็ขอมูลขาวสาร
ตางๆ และองคความรูที่สําคัญจากท้ังภายในและภายนอก
องคกร ลงในระบบ Internal Web เพื่อใหพนักงานรับรูขอมูล
ที่เปนปจจุบัน อีกทั้งสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก และ
รวดเร็ว ซึ่งชวยใหพนักงานสามารถเรียนรู แกไขปญหาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหพนักงานพัฒนาศักยภาพดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนรากฐานสําคัญในการขับเคล่ือน
องคกรแหงความยั่งยืน

โครงการ InnoWAVE ป 3

  ในป 2557 กลุมบริษัทอีสทวอเตอร ไดดําเนินโครงการ 
“InnoWAVE ป 3” ซึง่เปนโครงการท่ีตอยอดมาจาก The New 
Wave Project (EW) และ Innovation Award 2012 (UU) โดย
เปนการจัดโครงการรวมกันทั้งกลุมบริษัท ซึ่งยังคงเนนแนวคิด
สรางสรรค โดยใหพนักงานนําเสนอ กระบวนการทางนวัตกรรม 
หรือ Process Innovation ใชแนวคิดนอกกรอบ หรือ Think 
out of the Box และ Innovative Thinking 

 วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อ

 1) เปดโอกาสใหกบัพนักงานฝายปฏิบตักิาร (Front Office)
  และพนักงานฝายสนับสนุน (Back Office) ไดแสดงออก
  ถึงแนวความคิดสรางสรรคดานนวัตกรรม 

 2) สงเสริมการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ ที่เปนประโยชน
  ตอกลุมบริษัท 

 3) กอใหเกิดการขยายผลโดยการนําแนวคิดสรางสรรคที่ได
  รับรางวัลนวัตกรรมไปเปนตนแบบของการพัฒนาใหแก
  บริษัทได และ

 4) นาํนวตักรรมใหมๆ  มาประกอบแนวทางพฒันาธุรกจิของ
  บริษัทในอนาคต



 ทั้งน้ี โครงการดังกลาวสามารถกอใหเกิดประโยชนตอ
บริษัทฯ ในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process)
ลดตนทุนหรือเวลาที่ใชในการดําเนินงาน ตลอดจนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ (Product) และการบริการ (Service) ใหเกิดความ
พงึพอใจแกลกูคา รวมถงึการจดักิจกรรม Knowledge Sharing 
เพ่ือถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูเก่ียวกับการดําเนินงาน
โครงการตางๆ ภายในองคกร 

 นอกจากน้ีแลว ผลงานท่ีผานการประกวดในโครงการ 
Innowave บริษัทฯ ไดนําผลงานของพนักงานไปขอจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร กับกรมทรัพยสินทางปญญา ดังนี้

 ป 2556 จํานวน 1 ผลงาน (รอหนังสือรับรองในระดับ
 อนุสิทธิบัตร)

 ป 2557 จํานวน 4 ผลงาน (อยูระหวางการขอยื่นจดฯ)
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ผลลัพธโครงการประกวด Innowave 

ป จํานวนสมาชิก (คน) จํานวนผลงานทั้งหมด
เขาประกวด

จํานวนผลงาน
ผานเขารอบ

2556 189 46 19

2557 165 43 19



WATER FOR LIFE
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อีสทวอเตอร  ตระหนักเสมอวา “การบริหารจัดการนํ้า เพื่อตอบสนองตอ

ความตองการทางธุรกิจ โดยไมลดทอนคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และ

สังคมโดยรวม” 

 หนึง่ในพนัธกจิของอีสทวอเตอร คอืการดาํเนนิงานดวยความ
รบัผดิชอบตอชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอม และมคีวามสัมพนัธ
ที่ดีกับผูมีสวนไดเสีย โดยอีสทวอเตอร ไดกําหนดนโยบายดาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม ซึ่งปฏิบัติสืบมานับแต
กอตัง้บริษทัฯ เมือ่ป 2538 โดยจดัสรรกําไรสทุธ ิไมเกนิรอยละ 5
เพื่อใชดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม ตามแผน
กลยุทธดาน CSR ระยะ 3 ป และมีการทบทวนและปรับปรุง
ทุกป นอกจากนี้แลว ยังไดจัดทําแนวปฏิบัติสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณะ เพ่ือใชเปนแนวทางการดําเนินงานตามนโยบาย
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม ภายในกรอบงบประมาณ 
และสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

การลงทนุเพือ่สงัคม และการดาํเนนิกจิกรรมด�านความรับผดิชอบ
ต�อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล�อม



ลานบาท

ป พ.ศ. 2553 2554 2555 2556 2557

รายไดรวม 4,163.75 2,775.08 3,210.79 3,286.39 3,312.16

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและ
ภาษีเงินได

1,220.52 1344.72 1,528.55  1667.97 1,621.53

กําไรสุทธิ 827.45 908.70 1,146.85 1,258.56 1,239.33

ผลการดําเนินงานเชิงเศรษฐกิจ และการลงทุนเพื่อสังคม

ลานบาท

คาใชจายเพื่อกระจายรายไดไปยังผูมีสวนไดเสีย

ป พ.ศ. 2553 2554 2555 2556 2557

คาใชจายในการขายและบริหาร 254.13 283.61 340.35 276.48 258.70

ดอกเบี้ยจายใหเจาหนี้สถาบันการเงิน 67.65 52.42 63.47 82.49 81.22

ภาษีที่จายใหแกรัฐบาลและ
หนวยงานทองถิ่น

353.42 383.60 318.22 326.93 300.98

คาใชจายพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอม

32.10 32.23 60.63 44.50 14.50

เงินปนผลใหแกผูถือหุน 632.20 615.58 831.86 732.04 715.40

คาจางและสวัสดิการพนักงาน 131.89 149.47 155.83 158.84 176.46

หมายเหตุ: งบการเงินเฉพาะบริษัท อีสทวอเตอร

หมายเหตุ: งบการเงินเฉพาะบริษัท อีสทวอเตอร

การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในกระบวนการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท (CSR in process)

 อสีทวอเตอร คาํนงึถงึความรบัผดิชอบตอสงัคมในกระบวนการดําเนนิธรุกจิ โดยผูบรหิารระดบัสงู ไดยํา้เตอืนเสมอใหพนกังาน
ทกุคนตระหนักถงึความรบัผดิชอบในการทํางานของทุกฝาย โดยเฉพาะฝายทีเ่กีย่วของกบัการกอสรางโครงการขนาดใหญ ทัง้นี ้ได
เหน็ชอบใหมกีารปรับปรุงคูมอืการปฏบิตังิานดานการลงทุนและการบริหารโครงการธุรกจินํา้ดบิ ซึง่ระบุไววา “ใหมกีารดําเนินการ
สํารวจดานมิติ CSR หรือความรบัผิดชอบขององคกรธุรกิจตอสังคม เพ่ือใหการศึกษาความเหมาะสมของโครงการและการพัฒนา
โครงการเปนไปอยางย่ังยนื แสดงความรบัผดิชอบดวยความรอบคอบอยางตอเน่ือง มเีหตุผล ตามหลกัจริยธรรมและการกาํกบัดแูล
กิจการที่ดี ไมสรางผลกระทบในทางลบ ชวยเหลือฟนฟูสภาพสังคมและชุมชน ตลอดจนอนุรักษฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”

54 55



 ในป 2557 ไดเร่ิมนํานโยบายดังกลาว ไปใชในโครงการ
วางทอสงน้ําดิบจากอางเก็บน้ําประแสรไปยังอางเก็บน้ํา
หนองปลาไหล ระยะทางท้ังส้ิน 50 กม. ซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ี 6 
อบต. ของจังหวัดระยอง ไดแก อ.วังจันทร ประกอบดวย 
อบต.ชุมแสง อบต.ปายุบใน อ.บานคาย ประกอบดวย 
อบต.หนองบัว อ.ปลวกแดง ประกอบดวย อบต.หนองไร 
อบต.ละหาร อบต.แมนํ้าคู  โดยจัดใหมีการประชาสัมพันธ
โครงการรวมกับผูรบัจางและเจาหนาท่ีจากสาํนักชลประทานที ่9 
วัตถุประสงคเพ่ือสรางความเขาใจใหชุมชน และหนวยงาน
ราชการทองถ่ิน ไดรับทราบและซักถามในรายละเอียดในการ
ดําเนินงานโครงการ เกิดความเขาใจและเชื่อมั่นในความ

รับผิดชอบตอกระบวนการดําเนินงานของบริษัทฯ และการ
ปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

 นอกจากนี้ อีสทวอเตอร ยังดําเนินการตอทอเช่ือมทอ
สงน้ําดิบของบริษทัฯ จาํนวน 10 จดุ ลงยงัสระเก็บน้ําของชุมชน 
เพ่ือแบงปนน้ําดิบใหกับชุมชนใชผลิตน้ําประปาชุมชน สวน
บางพื้นที่ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่สูง นํ้าดิบสงไปไมถึง บริษัทฯ รวมกับ
กรมชลประทานจัดรถวิง่บรรทกุนํา้ดบินาํไปเตมิในระบบประปา
ชุมชน โดยป 2557 ชวงหนาแลง มีการจายน้ําดิบใหประปา
ชุมชน ทั้งสิ้น 2,025 ลบ.ม. รวมไปถึงการดําเนินฟนคืนสภาพ
ตล่ิงคลองนํ้าแดง ซึ่งเกิดการกัดเซาะในชวงการผันน้ําดิบจาก
อางเก็บนํ้าประแสร ไปยังอางเก็บนํ้าคลองใหญ 

ภาพแสดงจุดเชื่อมตอทอสงนํ้าดิบใหชุมชนตามทอสงนํ้าอางฯ ประแสร-คลองใหญ



การกําหนดกรอบ (Framework) ในการพัฒนาชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดลอม แบงได 3 ดาน ดังนี้

ดานสาธารณูปโภคพื้นฐานดานนํ้า (Basic Infrastructure) 
มีโครงการที่มีความโดดเดน ไดแก 

 • โครงการระบบบําบัดนํ้าเสียในโรงอาหารโรงเรียน 

 อสีทวอเตอรมแีนวทางเผยแพรองคความรูเรือ่งระบบบาํบดั
นํา้เสียใหแกโรงเรยีนท่ีเขารวมโครงการผูนาํเยาวชนดานน้ํา การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเขาสํารวจ
พื้นที่จริงในโรงอาหารของแตละโรงเรียน เพื่อใหคําแนะนํา
ในการออกแบบกอสราง และสนับสนุนงบประมาณคาติดตั้ง
ระบบบําบดันํา้เสีย ในป 2557 บริษทัฯ ตดิตามและประเมินผล 
โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการจํานวนท้ังหมด 242 แหง พบวายังมี
ระบบบําบัดนําเสียที่สามารถใชงานได จํานวน 192 แหง และ
ตองปรับปรุงเพิ่มเติมในป 2558 จํานวน 50 แหง

 • โครงการเครือขายอีสทวอเตอรรักษนํ้า 

 อีสทวอเตอรขารวมเปนสมาชิกของชมรมรักษสิ่งแวดลอม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเปนองคกรที่มีสมาชิกเขารวมท้ัง
ภาครัฐ, ภาคเอกชน, ผูนําชุมชน และองคกรอิสระในพื้นที่ โดย
เฉพาะกลุมนักรบส่ิงแวดลอม/นักสืบสายน้ํา ซึ่งเปนกลุม
เยาวชนจาก 20 โรงเรยีน ทีร่วมตวักนัอยางม่ันคง และเปนรปูธรรม
ในการเฝาระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ําในพื้นท่ีจังหวัด
ฉะเชิงเทรา รวมทั้งจัดกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ือง สวนในพ้ืนท่ีจงัหวัดระยอง บริษทั
ไดรวมกับศูนยเฝาระวังและตรวจสอบคุณภาพนํ้าอําเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง เพ่ือใหการจัดการเฝาระวังและ
ตรวจสอบคณุภาพน้ํา ทัง้น้ี บริษทัฯ ไดเล็งเห็นถึงความเชือ่มโยง
และตองการใหทั้งสองพ้ืนที่มีความเปนเอกภาพ แลกเปล่ียน
องคความรูและประสบการณ รวมถงึการสรางความรวมมือกนัดแูล
รกัษาคุณภาพนํา้ของแหลงน้ําในพ้ืนท่ี ดงัน้ัน จงึจัดต้ังโครงการ
เครือขายอีสทวอเตอรรักษนํ้า โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปลูก
จติสาํนกึใหเยาวชนเกิดความรกัและหวงแหน รูคุณคาและความ
สําคัญของน้ํา รวมถึงรวมมือกันดูแล อนุรักษแหลงนํ้าของตน
ใหคงอยูอยางยั่งยืน โดยในป 2557 ไดจัดคายเครือขาย
อสีทวอเตอรรกัษนํา้ ใหกบันักเรยีน จาํนวน 80 คน จากโรงเรยีน
ในพ้ืนทีจ่งัหวัดฉะเชิงเทรา และระยอง ซึง่ตัง้อยูใกลกบัแหลงนํา้
ตนทุนของอีสทวอเตอร เขารวมกิจกรรมการเรียนรูดานน้ํา 
อาทิ การสํารวจแหลงน้ําและการเก็บตัวอยาง การตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าดวยชุด test-kit และการเยี่ยมชมสถานีสูบนํ้า

ดอกกราย เปนตน พรอมทั้งมอบทุนการศึกษาใหกับเยาวชน
ที่ผานการเขาคายดังกลาว

 • โครงการซอมบํารุงและอบรมการบริหารจัดการระบบ
ประปาชุมชน

 อสีทวอเตอรไดจดัทาํ “โครงการประปาชมุชน” เพือ่ปรับปรุง
และอบรมใหความรูการบริหารระบบประปาใหกับชุมชนตาม
แนวเสนทอ เพื่อใหชุมชนดูแลระบบประปาใหใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีนํ้าสะอาดใชอยางพอเพียง และ
ทีส่าํคัญชุมชนสามารถบรหิารระบบประปาดวยตนเอง ทาํใหเกิด
รายได ลดการพึง่พางบประมาณจากภาครฐั นอกจากนี ้บรษิทัฯ 
ยังไดพัฒนารูปแบบการดําเนินโครงการ “ประปาตนแบบ”
เพื่อเปนตัวอยางใหชุมชนอื่นๆ ไดศึกษาดูงานและนําไปปรับใช
กับชุมชนอื่นไดตอไป ผลสําเร็จในป 2557 บริษัทฯ ดําเนินการ
จัดอบรมและปรับปรุงระบบประปาชุมชน ทั้งหมด 8 แหง ใน
เขต อบต.ปายุบใน อ.วังจันทร จังหวัดระยอง มีประชาชนไดรับ
ประโยชน จํานวน 2,829 ครัวเรือน 

 • โครงการนํ้าสะอาดเพื่อชุมชน

 ในป 2557 อีสทวอเตอรใหบริการรถน้ําดื่มเคลื่อนที่ระบบ 
RO จาํนวน 3 คนั และน้ําดืม่บรรจแุบบขวดและแกว สาํหรับใชใน
กิจกรรมสาธารณประโยชนตางๆ ทั้งในพื้นท่ีปฏิบัติการและ
สวนกลาง โดยไมคิดคาใชจาย รวมจํานวนทั้งสิ้น 724,299 ลิตร
 นอกจากน้ีแลว ยงัมีจดุบรกิารน้ําทอธารเพ่ือบรรเทาสาธารณภัย 
จํานวน 5 แหง ไดแก 

 1. สถานีสระพักน้ําดิบมาบขา ตําบลมาบขา อําเภอนิคม
  พัฒนา จังหวัดระยอง

 2. สถานีสูบนํ้าอางเก็บนํ้าดอกกราย ตําบลแมนํ้าคู อําเภอ
  ปลวกแดง จังหวัดระยอง

 3. สถานีสูบนํ้าเพิ่มแรงดัน ตําบลแมนํ้าคู อําเภอปลวกแดง
   จังหวัดระยอง

 4. สถานีสูบนํ้ามาบตาพุด เลขที่ 477 ถนนสุขุมวิท ตําบล
  หวยโปง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

 5. สถานสีบูน้ําคลองเข่ือน ตาํบลคลองเขือ่น อาํเภอคลองเขือ่น 
  จงัหวัดฉะเชิงเทรา
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ผลคะแนนความพึงพอใจของชุมชนตอกิจกรรม CSR ของอีสทวอเตอร

ดานสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Socio-
Economy) 

 อีสทวอเตอรสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดย
เปนการสรางเศรษฐกจิท่ีสอดคลองกับพ้ืนฐานการดาํเนินชีวติใน
สังคม ไดแก โครงการพบปะเครือขายชุมชน ลดรายจาย
เพ่ิมรายได ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ดวยการฝกอบรมอาชพี
ใหกบักลุมแมบานในพืน้ทีจ่งัหวัดระยอง ฉะเชงิเทรา และชลบรุี 
เชน นํ้ายาลางจาน นํ้ายาซักผา ยาดมสมุนไพร ไสกรอกอีสาน 
เปนตน ในป 2557 จัดอบรมทั้งสิ้น 30 ครั้ง และมีผูเขารวม
อบรม จํานวน 1,390 คน โครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน เปนการ
จัดอบรมความรูดานคอมพิวเตอรใหผูพิการ เพ่ือใชประกอบ
อาชีพหารายไดทาํงานท่ีบาน มผีูพกิารท่ีผานการอบรม จาํนวน 
110 คน จาก 11 อําเภอ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ดานสงเสริมการเรียนรู อยางไมมีที่สิ้นสุด (Life-Long 
Education) 

 อีสทวอเตอรสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งเปนพ้ืนฐาน
ของการเปล่ียนแปลง และการพัฒนาประเทศใหกับชุมชนใน
ระยะยาว โดยมุงเนนทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ในป 2557 มีโครงการที่สําคัญ ไดแก โครงการจัดตั้ง
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงอีสทวอเตอร ตั้งอยูที่อําเภอ
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อใชในการดําเนินงานของศูนยฯ จํานวน 108,134 บาท 
โครงการจัดต้ังอุทยานการเรียนรูระยอง หรือ Rayong 
Knowledge park (RK park) เปนความรวมมือระหวาง

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และสํานักงานบริหารและ
พัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) ตั้งอยูที่โรงเรียนมัธยม
ตากสินระยอง โดยในป 2557 บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณ 
จํานวน 1,362,560 บาท และโครงการเครื่องกลเติมอากาศ
แบบดูดนํ้าและอากาศ ซึ่งเปนผลงานจากการประกวด
นวตักรรมจดัการนํา้ดวย 3R (Reduce Reuse Recycle) ซึง่เปน
ผลงานทีไ่ดรบัรางวลัของวทิยาลัยเทคนคิอุบลราชธานี เคร่ืองกล
เติมอากาศแบบดดูน้ําและอากาศ สามารถชวยปรับสภาพนํา้ทิง้
กอนปลอยลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติ และเพ่ือใหมีการเผยแพร
องคความรูนวตักรรมเครือ่งกลเตมิอากาศแบบดูดนํา้และอากาศ 
ในป 2557 บริษัทฯ ไดขยายเครือขายนวัตกรรมใหครอบคลุม
พื้นที่ปฏิบัติการ โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับวิทยาลัย
เทคนิคฉะเชิงเทราเปนเวลา 2 วัน โดยมีอาจารยและนักศึกษา 
เขารับการฝกอบรม จํานวน 8 คน 

ผลการสํารวจความพึงพอใจชุมชนและหนวยงานราชการ 

 การวัดผลการดาํเนินกจิกรรมดานความรับผดิชอบตอสงัคม 
บริษัทฯ ใหหนวยงานภายนอกเขาสํารวจความพึงพอใจ
ของชุมชนและหนวยงานราชการเปนประจําตอเนื่องทุกป 
วัตถุประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม CSR
ของอีสทวอเตอร โดยกลุมเปาหมาย คือ ชุมชนตามแนวเสนทอ
บริษัทที่เคยรวมกิจกรรมกับอีสทวอเตอร และชุมชนนอกพื้นที่
ปฏิบัติการใน 3 จังหวัด

หมายเหตุ
ป 2557 เก็บขอมูลโดย : บริษัท แบรนด เมทริกซ รีเสิรช จํากัด 
ป 2555 และป 2556 เก็บขอมูลโดย : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา



การจัดซื้อ และจ�างแรงงานในท�องถิ่น

การพัฒนาคุณภาพชีวิติของพนักงาน

 หนึ่งในนโยบายดานการจัดซื้อจัดจางของอีสทวอเตอร 
กําหนดใหมีการเสาะแสวงหาแหลงขายหรือบริการท่ีมีอยูใน
ปจจุบันและที่จะมีในอนาคตอยางเพียงพอ ดังน้ัน งานจัดซ้ือ
จะทําการจัดหาผูผลิตผูประกอบการหรือผูรับจางท่ีมีความ
นาเช่ือถือจากทุกชองทางทั้งในและนอกพื้นท่ีปฏิบัติการ เพ่ือ
ใหไดสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพตามความตองการของ
หนวยงานผู ใช ภายในระยะเวลาที่กําหนดและกอใหเกิด
ประโยชนสงูสดุตอบรษิทัฯ ในการจัดซือ้จดัจางของบรษิทัฯ เพือ่
เปนการสนับสนุนธุรกิจหลักขององคกร ระบบสูบสงนํ้าดบิเพื่อ
ใหเกิดความมั่นคงในระบบสงจายนํ้า

 อีสทวอเตอร ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรวาเปนพลังขับเคลื่อนสําคัญขององคกร จึงพัฒนาและดําเนินการนําระบบ
การบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคลมาใชในการบริหารงานเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายขององคกร และความตองการดาน
ธุรกิจ รวมทั้งการเสริมสรางสภาพแวดลอมการทํางานที่สงเสริมความผูกพันและแรงจูงใจแกพนักงานที่จะกาวไปสูความเปนเลิศ
ในการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

นโยบายคาตอบแทนพนักงานที่สอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

  พนักงานซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียที่สําคัญโดยเปนผูปฏิบัติงานเพื่อใหผลประกอบการเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนั้นคณะกรรมการ
บริษัท จึงใหนโยบายการจายคาจางที่ดี ดังตอไปนี้ 

   • สามารถแขงขันไดในธุรกิจโดยคํานึงถึงตลาดแรงงานและภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

   • สอดคลองกับการประเมินผลงานเพื่อสรางแรงจูงใจใหพนักงานสรางผลงานที่ดีอยางตอเนื่อง

   • ไมสรางภาระใหแกบริษทัฯ มากเกินไป (Ability to pay) โดยคํานึงถึงอัตราการเตบิโตของบรษิทั สถานการณเศรษฐกจิ
    ในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต

 ในการจายผลตอบแทนบรษิทัฯ มุงเนนการจายผลตอบแทนตามผลงาน (Pay for Performance) โดยนาํดชันชีีว้ดัความสําเร็จ
ของงาน ( KPI: Key Performance Indicator) มาใชในการประเมินผลพนักงานทุกระดับ ทั้งนี้ KPI จะมีความสอดคลองตั้งแต
ระดับองคกร ระดับหนวยงาน และระดับบุคคล เพ่ือใหเปาหมายในการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกบัวิสยัทัศน
และพันธกิจขององคกร

 ในป 2557 อสีทวอเตอร ไดมีการจัดหาผูรับจางเพ่ือดําเนนิงานโครงการหรอืกิจกรรมตางๆ ในพืน้ท่ีปฏิบตักิาร 3 จังหวดั ไดแก 
ระยอง ฉะเชิงเทรา และชลบุรี คิดเปนมูลคากวา 2,380 ลานบาท หรือรอยละ 91 ของมูลคาการจัดซื้อทั้งป ทําใหเกิดการวาจาง
แรงงานทองถ่ิน และกระตุนเกิดการใชจายในทองถ่ินขึน้ เชน การวาจางงานรักษาความปลอดภยั งานดูแลรักษาความสะอาด การ
จางแรงงานในโครงการกอสรางตางๆ งานบํารงุรกัษาเสนทอ-อาคารสํานกังาน-ภมูทิศัน และงานซอมกรณฉีกุเฉิน เปนตน นอกจากน้ี 
ในการจัดกิจกรรมตางๆ นอกสถานที่บริษัทฯ จะพิจารณาใชสถานที่ในพ้ืนที่ปฏิบัติการเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกิดรายได
ในทองถ่ิน อาทิ การจัดสัมมนาลูกคา การจัดการฝกอบรมพนักงาน การจัดประชุมตางๆ การจัดกิจกรรมคายเยาวชน เปนตน 
รวมถึงการพจิารณาเลือกใชสนิคา OTOP มาเปนของทีร่ะลึกหรือของขวัญมอบใหกบัผูเกีย่วของในเทศกาลตางๆ ซึง่ชวยสนับสนุน
การใชแรงงานทองถิ่นดวยเชนกัน
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 นอกเหนอืจากการบริหารคาตอบแทนอยางเปนธรรม พฒันา
เสนทางสายอาชีพ และสงเสริมความรู ความสามารถท่ีเหมาะสม
กับแตละบุคคลแลว บริษัทฯ ยังมุงสงเสริมใหพนักงานมีความ
รัก ความสามัคคีและความสุขในการทํางาน สุขอนามัย รวมถึง
รักษาสัมพันธภาพอันดีระหวางพนักงาน รวมถึงกิจกรรมเพ่ือ
สงัคมตางๆ ผานโครงการและกจิกรรมภายในบรษิทัฯ ซึง่เรยีกวา
แผนการจัดกิจกรรมดานธรรมาภิบาล โดยมีโครงการและ
กิจกรรมที่สําคัญในป 2557 สรุปดังนี้

  1. การเผยแพรหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยการเผย
แพรจรรยาบรรณพนกังานผานทางเอกสารโดยตรงและเวบ็ไซต
อสีทวอเตอร นอกจากน้ี ยงัจดักจิกรรมสนับสนุนการสือ่สารดาน
ธรรมาภบิาล เชน การใหความเขาใจเร่ือง “การจายเงินคารบัรอง
ใหแกหนวยงานรัฐ” และจัดโครงการ “แบงปนจริยธรรม 
แบงปนความสุข” เพื่อสงเสริมจริยธรรมอันดีและสรางการมี
สวนรวมของพนกังาน โดยใหพนกังานสงคาํคม ขอคดิ และคลิป
วิดีโอ ที่แสดงใหเห็นถึงจริยธรรมในการทํางาน หรือการดําเนิน
ชวีติ มพีนกังานกลุมบรษิทัฯ เขารวม 56 คน สงผลงาน 474 ชิน้ 
โดยไดมอบรางวัลใหแกพนักงานที่สรางสรรคผลงานชนะเลิศ
ในที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 

 2. กิจกรรมสงเสริมจริยธรรม และกิจกรรมทางศาสนา
โดยบริษัทฯ จัดกิจกรรมทางศาสนารวมกับพนักงานและผูเชา
อาคาร โดยการทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงในเทศกาล
วนัมาฆบชูา วนัวสิาขบูชา วนัอาสาฬหบชูา และงานทาํบญุครบรอบ
การจัดตั้งบริษัทฯ โดยมีการบรรยายธรรมเพ่ือใหข อคิด
ในการดํารงชีวิต การทํางานอยางซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และ
สามัคคีกับเพื่อนรวมงาน และถายทอด Video Conference 
ใหพนักงานที่ศูนยปฏิบัติการไดรับฟงดวย

 3. กจิกรรมดาน CSR เชน การบริจาคโลหติ โดยบริษทัฯ รวม
กับศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา จัดใหมีการบริจาค
โลหิตตอเนื่องมาตั้งแตป 2550 ซึ่งในป 2557 มีการจัดบริจาค

โลหิตจํานวน 3 ครั้ง โดยมีผูผานการตรวจรางกายและบริจาค
ได 231 คน จํานวนโลหิตที่ไดรับรวม 92,400 ซีซี 

 นอกจากน้ี ยังมีการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนในพื้นที่ ณ 
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ที่
โรงเรียนบานทาเสา จงัหวัดระยอง เพือ่ปรับปรุงคณุภาพสถานศกึษา
ในแนวเสนทอประแสร-หนองปลาไหล โดยรวมกับนักเรียน 
ปลูกหญาแฝก ชาฮกเก้ียน และไมประดบั นอกจากน้ี ไดรวมกับ
จังหวัดฉะเชิงเทรา และชมรมรักษสิ่งแวดลอมฉะเชิงเทรา 
จัดกิจกรรม ปลูกปาไมพะยูง 29 ไร ในโครงการเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ อําเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือชวยพลิกฟนผืนปารอยตอ 
5 จังหวัดและรวมรักษาปาตนนํ้า

 4. กจิกรรมดานความปลอดภยั อาชีวอนามัย เชนการตรวจ
สุขภาพประจําป การตรวจปจจัยเสี่ยงตางๆ การอบรมดาน
ความปลอดภยั รวมทัง้การซอมอพยพ กรณีเกดิภยัพบิตั ิเปนตน

 5. การสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
บรษิทัฯ จางหนวยงานภายนอก สาํรวจความพึงพอใจและความ
ผูกพันตอการทํางานของพนักงานเปนประจําทุกป และนําผล
มาแกไขปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น 

 6. การปรับปรุงสวัสดิการและคาตอบแทน ในป 2557
บริษัทฯ ไดปรับคาใชจายในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสอดคลอง
กบัสภาพเศรฐกจิท่ีเปล่ียนแปลง ไดแก คาเบ้ียเล้ียง และคาท่ีพกั 
ซึ่งใชมาตั้งแตป 2550 เพื่อชวยแบงเบาภาระของพนักงาน

 7. การรบัขอรองเรยีน / การปรับปรงุรวมกบัคณะกรรมการ
สวัสดิการ

  บริษัทไดจัดชองทางรับขอเสนอแนะ ขอรองเรียน และ
ความคิดเห็นของพนักงาน ดังนี้ 

1. เว็บไซตบริษัท: www.eastwater.com

2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส: กรรมการผูอํานวยการใหญ  : CEO@eastwater.com
คณะกรรมการตรวจสอบ  : AC_EW@eastwater.com
เลขานุการบริษัท  : Corporate_secretary@eastwater.com

3. จดหมายธรรมดา: คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก
อาคารอีสทวอเตอร ชั้น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

4. กลองรับความคิดเห็น ชั้น 24 อาคารสํานักงานใหญกรุงเทพฯ และชั้น 1 ศูนยปฏิบัติการมาบตาพุด
จังหวัดระยอง



 หากพนักงานเห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมหรือพบเห็นจุดเสี่ยง หรือการกระทําใดๆ ที่อาจสงผลกระทบกับบริษัทฯ
สามารถดําเนินการรองทุกขไดทั้ง 4 ชองทาง ทั้งนี้กระบวนการรองทุกขและการสอบสวนหาขอเท็จจริงตางๆ บริษัทฯ ไดระบุไว
อยางชัดเจนในคูมือพนักงานป 2555 เพื่อใหพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามโดยเครงครัด

คณะกรรมการสวัดิการในสถานประกอบการ

 อีสทวอเตอรไดดําเนินการดานแรงงานสัมพันธ โดยมีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ตาม 
พรบ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึง่มีการรับสมคัรพนักงาน มี
การเลือกตัง้และมกีระบวนการนับคะแนนอยางโปรงใส ปจจบุนั
มีคณะกรรมการสวัสดิการฯ จํานวน 5 คน เปนผูแทนพนักงาน
จากการเลือกต้ังของพนักงานจากหนวยงานตางๆ ทั้งนี้ คณะ
กรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ (มาตรา 7) มหีนาท่ี
ดังตอไปนี้

 1) รวมหารือกับนายจางเพื่อจัดสวัสดิการแกลูกจาง

 2) ใหคาํปรกึษาหารอืและเสนอแนะความเห็นแกนายจางใน
การจัดสวัสดิการสําหรับลูกจาง

 3) ตรวจตรา ควบคมุ ดแูล การจดัสวสัดิการทีน่ายจางจดัให
แกลูกจาง

 4) เสนอขอคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เปน
ประโยชนสําหรับลูกจางตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน

 ในป 2557 มกีารจัดประชมุคณะกรรมการสวสัดกิาร จาํนวน 
4 ครัง้ โดยมกีารพจิารณาในประเดน็ทีส่าํคญัๆ ไดแก การกล่ันกรอง
คุณสมบัติของพนักงานท่ียื่นขอรับการชวยเหลือดอกเบี้ย
เ งินกู  เคหะและยานพาหนะ การพิจารณาขั้นตอนและ
ความเหมาะสมในการเปล่ียนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
สาํรองเลีย้งชพี (Provident Fund) ของพนกังาน นอกจากนีแ้ลว 
หากกรรมการสวัสดิการ ไดรับขอเสนอแนะอื่นๆ จากพนักงาน
จะนําขอเสนอแนะดังกลาวไปแจงยังที่ประชุมคณะผูบริหาร 
(Management Meeting) ตอไปรวมทั้งจะมีการส่ือสาร
ผลการประชุมใหพนักงานทราบอยางตอเนื่อง

ผลสํารวจความพึงพอใจของพนักงานและความผูกพัน

ป คะแนน
ความพึงพอใจ

คะแนน
ความผูกพัน

2555 70.60 72.80

2556 72.80 76.40

2557 71.40 77.80

ผลลัพธดานการรักษาไวซึ่งทรัพยากรบุคคล

ป อัตราการลาออก (%)

2555 15.00

2556 16.00

2557 7.50

จํานวนพนักงานจําแนกตามเพศ

เพศ จํานวนคน

ชาย 86

หญิง 74

รวม 160

จําแนกตามประเภทการจางงาน

ประเภท จํานวนคน

พนักงานประจํา 157

พนักงานสัญญาจาง 3

รวม 160

จําแนกตามระดับพนักงาน จํานวนคน

ระดับบริหาร 10

ระดับบังคับบัญชา 34

ระดับปฏิบัติการ 116

รวม 160

จําแนกตามภาค จํานวนคน

ภาคกลาง 118

ภาคตะวันออก 42

รวม 160
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การปรุงสภาพแวดล�อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน

 อสีทวอเตอร สงเสรมิและเนนการบรหิารจดัการอาชีวอนามัย
เชิงปองกัน โดยจัดใหมีกิจกรรมสําคัญในป 2557 ดังน้ี
 1. การอนุรักษการไดยิน (Hearing Conservation 
 Program)

 โครงการอนุรักษการไดยินเปนการควบคุมระดับความดัง
ของเสียงภายในสถานสีบูนํา้ ณ พืน้ทีป่ฏบิตักิาร และพ้ืนทีต่ดิตัง้
เคร่ืองจักรของอาคารสาํนักงานใหญ เพ่ือใหเกิดความปลอดภยั
ตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน และผูที่เขาไปในพื้นท่ีดังกลาว ซึ่ง
ทีผ่านมายังไมพบประเดน็การสูญเสยีการไดยินอันเนือ่งมาจาก
การทาํงาน โดยการดาํเนินโครงการมกีารตรวจวดั วเิคราะหและ
จดัทาํแผนทีเ่สยีง (Noise Contour Map) เพือ่ปรับปรุงทีแ่หลง
กําเนิดของเสียง พรอมติดปายเตือนในพ้ืนที่เสียงดังเกิน 85 
เดซิเบล (เอ) ไดแก สถานีลูบนํ้าคลองเข่ือน สถานสูบนํ้า
หนองปลาไหล 1 (หองปม) สถานีสบูนํา้หนองปลาไหล 2 (หองปม) 
และสถานีสูบนํ้าดอกกราย (หองปม) นอกจากนี้ มีการรณรงค
ใหพนักงานและผูรับเหมาสวมใสอุปกรณปองกันเสียงทุกครั้ง
ที่เขาไปปฏิบัติงานในพื้นที่เสียงดังเกินกวาคาที่กําหนด รวมถึง
จัดใหมีการตรวจการไดยิน (Hearing Test) เพื่อเฝาระวังการ
สูญเสียการไดยินในระยะเริ่มตน 

 2. การตรวจประเมินดานสิง่แวดลอมและสภาพแวดลอมใน
การทํางาน เพื่อการควบคุม โดยวาจางบุคคลภายนอกที่ไดรับ
การขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และรายงานผล
การตรวจวัดตามสภาพความเปนจริงใหกับบริษัทฯ และนําสง
ใหกับสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ซึ่งในป 2557 
ยังไมพบประเด็นโรคอันเกิดจากการทํางาน 

 3. การเฝาติดตามการแพรระบาดของโรคตดิตอทีส่าํคญั เชน 
โรคไขหวดันก โรคไขหวดัใหญ เปนตน โดยใหความรูเพือ่ปองกัน 
อาทิ การประชาสัมพันธใหสวมหนากากเพื่อปองกันการแพร
เชือ้หวดั การลางมอือยางถกูวธิ ีเปนตน และจัดบรกิารฉีดวคัซนี
ไขหวดัใหญสายพนัธุใหมเพ่ือปองกนัการระบาดของไขหวดัใหญ
สายพันธ a, b, H3N2, H7N9 ใหแกพนักงานทั้งที่สํานักงาน
กรุงเทพ และพื้นที่ปฏิบัติการ 



 

ความปลอดภัยในโครงการกอสราง

 อีสทวอเตอร ใหความสําคัญในดานความปลอดภัยใน
โครงการกอสราง โดยไดจัดทํา “ขอบังคับดานความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม สําหรับผูรับเหมา” ไวในขอบเขตงานวาจาง
(Term of Reference, TOR) ซึ่งผูรับเหมาของอีสทวอเตอร
ทกุรายจะตองถอืปฏบิตัเินือ่งจากเอกสารดงักลาวเปนสวนหน่ึง
ในสญัญา เชน ผูรบัเหมาจะตองจดัหาและสวมใสอปุกรณปองกนั
อันตรายสวนบุคคล ตามลักษณะงานตลอดระยะเวลาทํางาน 
ผูรับเหมาจะตองจัดหาปายเตือนอันตราย ติดตั้งพื้นที่หนางาน
ตามความเส่ียงของงาน เปนตน นอกจากนี ้ในเง่ือนไขเฉพาะของ

คํานิยาม : 

บาดเจ็บข้ันเล็กนอย คือ มีการบาดเจ็บเล็กนอย พนักงาน
สามารถกลับเขาทํางานได  หรือหยุดงานไมเกิน 3 วัน  หรือมี
ทรัพยสินเสียหายมูลคา ไมเกิน 1 แสนบาท

บาดเจ็บปานกลาง คือ มีการบาดเจ็บปานกลาง ซึ่งแพทยระบุ

งานกอสรางไดระบุใหผูรับจางตองปฏิบัติตามกฎหมายความ
ปลอดภัยและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวย 

 สาํหรับในข้ันตอนการกอสรางโครงการ ไดกาํหนดใหผูรบัจาง
จัดทําคูมือความปลอดภัยในการทํางานเสนอให อีสทวอเตอร
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนเริ่มงานกอสราง และให
ผูรับจางจัดหาเจาหนาที่ความปลอดภัยในวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) 
เพ่ือจัดทํารายงานความปลอดภัยของโครงการกอสรางประจํา
สัปดาห ประจําเดือน เสนอตอที่ประชุมโครงการกอสราง และ
มีหนาที่ในการกํากับ ควบคุม ดูแล งานกอสรางใหเปนไปตาม
คูมือความปลอดภัยในการทํางาน และตามกฎหมายตางๆ 
ที่เกี่ยวของ 

การเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานของพนักงาน
พ.ศ.

2555 2556 2557

จํานวนผูเกิดอุบัติเหตุ (คน)
ช ญ ช ญ ช ญ

0 0 0 0 0 0

อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน: IFR
(คน ตอ หนึ่งลานชั่วโมงการทํางาน) 0.00 0.00 0.00

สถิติอุบัติเหตุจากการทํางานของพนักงาน

1. ตารางสรุปจํานวนการเกิดอุบัติเหตุรวม - พนักงาน (Injury Frequency Rate: IFR)

หมายเหตุ : รวมพนักงานสํานักงานใหญ และพื้นที่ปฏิบัติการ
   อุบัติเหตุนับรวมทั้งหมด ไดแก เล็กนอย ปานกลาง จนถึงรุนแรง

การเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานถึงขั้นหยุดงาน
พ.ศ.

2555 2556 2557

จํานวนผูเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (คน)
ช ญ ช ญ ช ญ

0 0 0 0 0 0

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน: ISR
(คน ตอ หนึ่งลานชั่วโมงการทํางาน) 0.00 0.00 0.00

2. ตารางสรุปจํานวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานรวม - พนักงาน (Injury Severity Rate: ISR)

หมายเหตุ : รวมพนักงานสํานักงานใหญ และพื้นที่ปฏิบัติการ

ใหหยุดงานเกิน 3 วนั แตไมเกิน 30 วนั หรือมีทรัพยสนิเสียหาย
มูลคาตั้งแต 1 - 7 แสนบาท 

บาดเจ็บรุนแรง คือ มีการบาดเจ็บสาหัส  หยุดงานเกิน 30 วัน
ขึน้ไป  สญูเสียอวัยวะ พกิาร หรือเสียชีวติ หรือมีทรัพยสนิเสียหาย
มูลคาตั้งแต 7 แสนบาท
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การดาํเนนิการจากเหตุการณโครงสรางของถังพักน้ําดิบเสยีหาย

 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2557 จากเหตุการณโครงการ
กอสรางถังพกันํา้ (Regulating Well) ทอสงนํา้บางปะกง-บางพระ
-ชลบุรี เกิดความเสียหายในระหวางการกอสราง อีสทวอเตอร
รวมกับผูรับเหมาเขาตรวจสอบความเสียหายและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นทันที นอกจากน้ีแลว อีสทวอเตอรไดตั้งคณะทํางาน
สอบสวนสาเหตุที่แนชัด อยางไรก็ดี กรณีโครงสรางของถังพัก
นํ้าเสียหายดังกลาว ไมมีผลกระทบตอการสงนํ้าใหกับลูกคา
ของอีสทวอเตอร แตจะมีผลกระทบตอประชาชน ชมุชนใกลเคียง 
ซึง่บริษทัฯ และผูรบัเหมาไดใหความชวยเหลือ ชดเชยทรพัยสนิ 
เยียวยาผูเสียหายและผูบาดเจบ็ จาํนวน 3 ราย จนเปนท่ีพงึพอใจ
ของทุกฝาย สวนผลกระทบดานชื่อเสียงและภาพลักษณ
องคกร อสีทวอเตอรไดดาํเนินการตามแผนสือ่สารในภาวะวกิฤต 
(BCP) ทําใหสามารถชี้แจงขาวไดภายใน 24 ชั่วโมง 

 อนึ่ง คณะผูแทนของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ใน
พระบรมราชปูถัมภ (วสท.) มคีวามเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกัน
กับคณะทํางานของอีสทวอเตอร คือ สาเหตุจากจุดตอเชื่อม
ระหวางคานเหล็กกบัแผนเหลก็ ทีฝ่งตดิอยูกบัเสาคอนกรีตหลดุ
ออกจากกนั ทาํใหเกิดการพังทลายของโครงสราง จนทาํใหผนัง
และเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ลมลงโดยฉับพลัน

 จากเหตกุารณดงักลาว อสีทวอเตอร ไดนาํมาเปนกรณศีกึษา
และกําหนดแผนการพัฒนาความรูและความสามารถใหกับ
พนักงานทีป่ฏิบตัหินาท่ีผูควบคุมงานโครงการกอสราง รวมไปถงึ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารโครงการและการบริหาร
สัญญา เพื่อรองรับการจัดการความปลอดภัยในการกอสราง 

การปองกันและการจัดการเหตุฉุกเฉิน

 ในป 2557 บริษัทฯ ไดดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ
แกไขแผนฉุกเฉินของอาคารอีสทวอเตอร ฉบับ พ.ศ. 2557 โดย
ไดปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินการในสวนของแผนปองกันและ
ระงับอัคคีภัย และจัดทําแผนฉุกเฉินเพ่ือรองสถานการณตางๆ 
เพิ่มเติมดังนี้ 

 • แผนปฏิบัติการกรณีการเกิดแผนดินไหว

 • แผนนํ้าทวม

 • วิธีการปฏิบัติเมื่อมีการขูวางระเบิด

 โดยแผนฉุก เ ฉินฉบับ น้ี ได  ผ  านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ และประธานคณะกรรมการ
ความปลอดภยัไดลงนาม รวมทัง้ไดมกีารสงรายละเอียดใหพนกังาน
และการประกาศใชใหทราบโดยทั่วกัน และจัดการฝกซอม
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจําป โดยการจัดทําสถานการณ
เหตุฉกุเฉินจําลองเพือ่วางแผนการฝกซอม ทัง้น้ี ไดประสานงาน
กับบริษัทผูเชาอาคาร สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล หนวยงาน
ฝกอบรม และอาคารบานเรือนขางเคียงอาคารอสีทวอเตอร เพือ่
ขอความรวมมอืสนบัสนนุการฝกซอม โดยผลการฝกซอมสาํเรจ็
ลุลวงตามวัตถุประสงค สรุปมีผูเขารวมการฝกซอม ทั้งสิ้น 376 
คน และขณะทําการฝกซอมไมมผีูเขารวมเกดิอุบตัเิหต/ุบาดเจบ็

 นอกจากน้ี การจัดทําแผนรองรับความตอเน่ืองทางธุรกิจ 
(Business Continuity Plan :BCP) ไดดําเนินการแลวเสร็จใน
ป 2557 ทั้งในสวนของสํานักงานใหญอาคารอีสทวอเตอร และ
พื้นท่ีปฏิบัติการ และดําเนินการจัดการฝกซอมแผน BCP 
ประจาํป 2557 ณ สาํนักงานใหญ (คร้ังท่ี 1) จนสําเร็จลุลวง โดยมี
คะแนนผลการประเมินการฝกซอมจากทีมที่ปรึกษาอยูที่ 79% 
ซึ่งการฝกซอมครั้งน้ีเปนการฝกซอมแบบบูรณาการโดยนํา
แผนตางๆ มาฝกซอมและกําหนดสถานการณจําลองใหมีความ
สอดรับกันเพื่อความสมจริง โดยประกอบดวย แผนการยาย
สถานที่ทํางานไปยังท่ีทํางานสํารอง แผนการสื่อสารในภาวะ
วิกฤต และแผนสรางความตอเน่ืองดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแผนการกูคืนระบบ

การฝกอบรมดานความปลอดภัย

 อสีทวอเตอร สงเสริมและสนับสนนุการเสรมิสรางทกัษะและ
ความเขาใจในการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย จึงไดกําหนด
แผนฝกอบรมดาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ป 2557 โดยสนับสนนุในสวนของ
งบประมาณและมีการกําหนดกลุมเปาหมาย ผูเขาอบรม และ
ตัวช้ีวัดแตละหลักสูตรอยางชัดเจน ซึ่งในปที่ผานมา มีหลักสูตร
ฝกอบรมที่จัดขึ้นจํานวนทั้งสิ้น 7 หลักสูตร อาทิ เทคนิคบริหาร
งานผู รับเหมา เพ่ือทํางานอยางปลอดภัย ความปลอดภัย
เบ้ืองตนและกฎหมายความปลอดภัยที่เก่ียวของในการทํางาน 
เปนตน
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES

General 
Standard 
Disclosures

Page Number (or Link)
Information related to Standard Disclosures required by the ‘in accordance’ options may 
already be included in other reports prepared by the organization. In these circumstances, the 
organization may elect to add a specific reference to where the relevant information can be 
found.

External Assurance
Indicate if the 
Standard Disclosure 
has been externally 
assured.
If yes, include 
the page reference 
for the External 
Assurance 
Statement in 
the report.

STRATEGY AND ANALYSIS

G4-1 4

ORGANIZATIONAL PROFILE

G4-3 7

G4-4 7

G4-5 7

G4-6 7

G4-7 13-14

G4-8 42

G4-9 42, 54, 60

G4-10 60

G4-11 60

G4-12 26

G4-13 15

G4-14 Annual Report 2014 Page 40

G4-15 11

G4-16 12

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

G4-17 15

G4-18 15

G4-19 16-17

G4-20 16-17

G4-21 16-17

G4-22 15

G4-23 15

GRI Content Index for  “In accordance” - Core



STAKEHOLDER ENGAGEMENT

G4-24 18-23

G4-25 18-23

G4-26 18-23

G4-27 18-23

REPORT PROFILE

G4-28 15

G4-29 15

G4-30 15

G4-31 15

G4-32 15, 65-67

G4-33 15

GOVERNANCE

G4-34 Annual Report 2014 Page 50

ETHICS AND INTEGRITY

G4-56 Annual Report 2014 Page 54, 59

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

DMA and
Indicators

Page Number (or Link)
Information related to 
Standard Disclosures 
required by the ‘in 
accordance’ options 
may already be included 
in other reports prepared 
by the organization. In 
these circumstances, 
the organization may 
elect to add a specific 
reference to where the 
relevant information can 
be found. 

Identified 
Omission(s)
In exceptional cases, 
if it is not possible 
to disclose certain 
required information, 
identify the infortion 
that has been omitted.

Reason(s) for 
Omission(s)
In exceptional cases, 
if it is not possible 
to disclose certain 
required information, 
provide the reason 
for omission.

Explanation for 
Omission(s)
In exceptional 
cases, if it is not 
possible to disclose 
certain required 
information, explain 
the reasons why 
the information has 
been omitted.

External 
Assurance
Indicate if the 
Standard Disclosure 
has been externally 
assured.
If yes, include the 
page reference for 
the External Assurance 
Statement in the 
report.

CATEGORY: ECONOMIC

MATERIAL ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE

G4-DMA 53-57

G4-EC1 54

MATERIAL ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES

G4-DMA 58

G4-EC9 58
Precentage of 
product and service 
that suppliers used 
locally 

The information is 
currently unavailable 

The company is 
in the process of 
being updated and 
will be able to 
show outcomes in 
2016.
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CATEGORY: ENVIRONMENTAL

MATERIAL ASPECT: WATER

G4-DMA 25-31

G4-EN8 27

G4-EN9 27

G4-EN10 37

Percentage and total 
volume of water re-
cycled and reused 

The information is 
currently unavailable 

The company will 
start using the 
wastwater treat-
ment system in 
February, 2015, 
and therefore will 
be able to show 
outcome data in 
2016.

MATERIAL ASPECT: BIODIVERSITY

G4-DMA 31-33

G4-EN13 31

Habitats protected or 
restored  

The information is 
currently unavailable 

The company is 
in the process of 
establishing scope 
of the biodiversity 
study and will
finish conducting 
the study by 2015.

MATERIAL ASPECT: EMISSIONS

G4-DMA 34

G4-EN16 35

CATEGORY: SOCIAL
SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

MATERIAL ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

G4-DMA 61-63

G4-LA6 62

Type of injury and 
rates of injury, 
occupational 
diseases, lost days, 
and absenteeism, 
and total number of 
independent 
contractor 

The information is 
currently unavailable

The company will 
notify related 
parties and begin 
collecting the 
statistical data on 
accidents caused 
by contractors’s 
operations in 2015. 
Therefore, the out-
come data can be 
shown in 2016.

G4-DMA 46

G4-LA9 49

G4-LA10 47-51

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY

MATERIAL ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING

G4-DMA 42-45

G4-PR5 43








