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สารจากกรรมการ 
ผู้อ�านวยการใหญ่ (G4-1)

•   ผลงานและรางวัลความย่ังยืน ปี 2560
•   ข้อมูลองค์กร  

(G4-3, G4-4, G4-5, G4-6)

•   เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้  
(G4-13, G4-18, G4-22, G4-23, G4-28,  

G4-29, G4-30, G4-31, G4-32, G4-33 )

•   การสร้างการมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้เสียหลัก  
(G4-24, G4-25, G4-26, G4-27)

•   แนวทางในการก�าหนดประเด็น 
สาระส�าคัญต่อความยั่งยืนของ 
อีสท์ วอเตอร์ (G4-19, G4-20, G4-21)

•  อีสท์ วอเตอร์กับการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน

•  การเข้าเป็นสมาชิกในเครือข่าย 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (G4-16)

การบริหารพันธมิตรเพื่อ
ความสำ�เร็จร่วมกัน
•   การสร้างเสถียรภาพของ 

ระบบ Water Grid (EN 8)

•   การใช้น�้าประปาของบริษัท (EN 8)

•   การบริหารความพึงพอใจของลูกค้า 
(PR 5, PR 8) 

•   การบริหารข้อร้องเรียน (PR 8)

ข้อมูลทั่วไป  
(G4-8, G4-17)

ความยั่งยืนระดับ
นโยบาย

ความรับผิดชอบ 
ในกระบวนการด�เนินงาน 
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28

สำารจากกรรมการ
ผู้อ�นวยการใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

ความรับผิดชอบ 
ในกระบวนการ 

ด�เนินงาน 

ความยั่งยืนระดับ
นโยบาย

การสำร้างคุณค่าเพิ่มสำู่บุคลากร
คุณภาพ
•   ค่านิยมองค์กร (G4-56) 
•   การพัฒนาสู่องค์กรน�้าระดับประเทศ 

(LA 9, LA 10) 
•   คุณภาพชีวิตของพนักงาน (LA 1)

•   ข้อร้องเรียนจากพนักงาน (G4-58,  

LA 16, HR 12)

สำารบัญ
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CSR After Process

•   โครงสร้างการค�านวณการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าในโครงการลดระดบัน�า้จาก 
ถังสงูในพ้ืนท่ีระยอง

•   โครงสร้างการค�านวณการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าในโครงการตดิต้ังเซน็เซอร์เปิด-
ปิดหลอดไฟฟ้าอตัโนมติั

•   โครงสร้างการค�านวณการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าในโครงการบ�ารงุรกัษา 
เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกส่วน

•   ข้อมลูพนักงาน  
(G4-9, G4-10, LA 6) 

•   SDGs Index
•   GRI Index

กิจกรรมเพื่อสำังคมอื่นๆ 
ของบริษัท ประจ�ปี 2560

ภาคผนวก
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CSR
After Process

ภาคผนวก

การมองแบบองค์รวมเพื่อ 
ลดผลกระทบจากการ
บริหารจัดการน�้า

การสำร้าง
นวัตกรรมรักษ์น�้า

การมองแบบองค์รวมเพื่อ 
ลดผลกระทบจากการบริหาร
จัดการน�้า
•   ความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลง

ของคุณภาพแหล่งน�้า (EN 9)

•   ความรับผิดชอบต่อผลกระทบจาก
การก่อสร้าง (EN 34, SO 2) 

สำร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย
การบริหารจัดการต้นทุนและ
เพิ่มโอกาสำทางธุรกิจ
•   มาตรการรองรับความแปรปรวน

ของสภาพภูมิอากาศกับโอกาสทาง
ธุรกิจ (EC 2) 

•   การบริหารจัดการต้นทุนค่าพลังงาน
ไฟฟ้า (EN 6, EN 16) 

การด�เนินธุรกิจด้วยคุณธรรม
•   การก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

(SO 4, SO 5) 

•   มลูค่าทางเศรษฐกิจเพ่ือพัฒนาชมุชน
และสิง่แวดล้อม (EC 1, EC 7) 

•   Highlight CSR Projects 

การสำร้างนวัตกรรมรักษ์น�้า
•   นวัตกรรมเชงิธุรกิจ Smart Water 4.0
•   นวัตกรรมจากโครงการเพื่อสังคม 

(CSR)



กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

การพัฒนาธุรกิจใหม่ภายใต้วิสำัยทัศน์ 
“เป็นผู้น�ในการบริหารจัดการน�้า 
ครบวงจรของประเทศ” จะสำ�เร็จ 
อย่างยั่งยืนยังต้องค�นึงถึงผลกระทบ
ในด้านสำังคมและสำิ่งแวดล้อมด้วย

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง
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ในปี 2560 สถานการณ์เศรษฐกิจภาค
ตะวันออกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ชัดเจน ท้ังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การยกระดบันวตักรรมและผลติภัณฑ์ การ
พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต และโดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนา
โครงการพ้ืนท่ีระเบียงเขตเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก หรือ EEC จากการเดินหน้าของ
แผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 
4.0 เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
ซึ่งแน่นอนว่าการวางระบบสาธารณูปโภค
ด้านน�้าให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ
เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีนักลงทุนให้ความส�าคัญ
อย่างมาก จึงเป็นโอกาสของบริษัทที่จะ
ขยายฐานลูกค้าให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
ในอนาคต ด้วยการวางรากฐานของโครง
ข่ายท่อส่งน�้าดิบความยาวกว่า 491.8 กม. 
บนพื้นที่ EEC ไว้แล้ว อย่างไรก็ตามปัจจัย
ส�าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ
น�า้คอื ปรมิาณแหล่งน�า้ต้นทุน คณุภาพน�า้ 
และการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ   

บริษัทจึงได ้ปรับแผนกลยุทธ์ระยะสั้น 
(2560-2561) เน้นพัฒนาการให้บริการ
ธุ ร กิจน�้ าดิบ  เสริมทัพด ้ วย ธุ ร กิจน�้ า
อุตสาหกรรม และชูความเป็น Smart 
Water เพ่ือให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและ
ครบวงจร โดยบูรณาการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือบริหาร
จัดการน�้าให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได  ้
อย ่ า งหลากหลาย  รวมทั้ งค� า นึ ง ถึ ง 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเพ่ือให้
สามารถรบัมอืกับโอกาสและปัจจยัคกุคาม
ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้   

ถึงแม้ว่า “ธุรกิจน�้าดิบ” จะถือเป็นจุดแข็ง
ของบริษัทก็ตาม แต่เพ่ือรักษาเสถียรภาพ
และความมั่นคง ตลอดจนลดความเสี่ยง
จากภาวะภัยแล้งในระยะยาว ในปี 2560 
จึงได้เร่งเพ่ิมศักยภาพของโครงข่ายท่อส่ง

น�้าดิบ พัฒนาแหล่งน�้าต้นทุน และศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน�้าในแหล่ง
น�า้ต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครฐัอย่างต่อ
เนือ่ง ให้สามารถรองรบัความต้องการใช้น�า้
อุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม ที่คาดว่า
จะเพ่ิมสงูขึน้อกีมากกว่า 200 ล้าน ลบ.ม./ปี  
ในอีก 10 ปีข้างหน้า 

ด้วยเห็นถึงความต้องการใช้น�้าท่ีหลาก
หลาย และมีพลังการขับเคลื่อนค่อนข้าง
สูงจากอุตสาหกรรมเกิดใหม่ในพ้ืนท่ี EEC 
บริษัทจึงเริ่มรุกธุรกิจใหม่โดยต่อยอด
ธุรกิจน�้าดิบสู่การให้บริการที่หลากหลาย 
แบบครบวงจร อาทิ น�า้อตุสาหกรรม บ�าบดั
น�้าเสีย และน�้ารีไซเคิล โดยหวังจะผลัก
ดันธุรกิจน้ีให้เติบโตได้ในไม่ช้า ด้วยความ
พร้อมและศักยภาพของบริษัท จึงมีข้อ 
ได้เปรียบด้านกลยุทธ์เชิงรุกและมีโอกาส
ในการแข่งขันที่สูงกว่า ในฐานะที่เป็น 
ผู้บริหารจัดการน�้าให้กับโครงการอีสเทิร์น 
ซีบอร์ดอยู่เดิม จึงมีความน่าเชื่อถือและ
มั่นใจได้ว่าจะสามารถส่งมอบบริการและ
แก้ปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
ส�าหรับเส้นทางธุรกิจใหม่นี้เริ่มเห็นความ
ชัดเจนมากข้ึน คาดว่าจะได้สัญญาไม่
น้อยกว่า 10 ล้าน ลบ.ม. ในปี 2561 และ
สามารถรับรู้รายได้ในปี 2562 
 
นอกจากนี ้การด�าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์
ในปี 2560 บริษัทยังมุ่งเน้นการท�าแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 3 ปี 
(2561-2563) เพ่ือเตรียมความพร้อมสู ่
การเป็น Smart Water 4.0 ที่จะให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ ท้ังการตรวจสอบข้อมูลการ
ใช้น�้า คุณภาพ แรงดัน และการรั่วซึมแบบ 
real-time รวมถึงการช�าระค่าน�า้ ซึง่ท้ังหมด
นี้จะด�าเนินการผ่านแอปพลิเคชันหรือ
เว็บเพจ ท�าให้เพ่ิมความรวดเรว็และแม่นย�า  
ลดปริมาณน�้าสูญเสียและต้นทุนในการ
ดูแลระบบ พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
หากมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ ซึ่งจะ

ช่วยให้การบริหารจัดการน�้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น  

การพัฒนาธุรกิจใหม่ภายใต้วิสยัทัศน์ “เป็น
ผู้น�าในการบริหารจัดการน�้าครบวงจรของ
ประเทศ” จะส�าเรจ็อย่างย่ังยืนยังต้องค�านึง
ถึงผลกระทบในด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม
ด้วย โดยเฉพาะธุรกิจเก่ียวกับทรัพยากร
น�้า บริษัทได้ผสานความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงานตามแนวประชารฐั อาทิ โครงการ
สร้างป่าชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายป่า
ชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก 
ระยะเวลา 4 ปี (2560-2563) โครงการ
โรงเรียนต ้นแบบระบบบ�าบัดน�้ า เสีย 
ในโรงอาหาร ร่วมกับส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษา  3  จั งห วัด 
ภาคตะวันออกและส�านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวัดฉะเชงิเทรา 
เป็นต้น

จากความทุ ่มเทและมุ ่งมั่นของทุกฝ่าย
ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงาน ส่งผลให้บริษัทเป็นท่ียอมรับ
และเชื่อมั่นในการเป็นผู ้บริหารจัดการ
น�้าครบวงจรของประเทศตามวิสัยทัศน์
องค์กร โดยได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 65 
บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน “หุ้นยั่งยืน” หรือ 
“Thailand Sustainability Investment” ท่ีมี
ความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาล ได้รับคะแนนประเมินการ
ก�ากับดแูลกิจการบรษิทัจดทะเบยีน (CGR) 
อยู่ในเกณฑ์ดเีลศิ และได้รบัรางวัลรายงาน
ความย่ังยืน ประจ�าปี 2559 ประเภทรางวัล 
Recognition เป็นต้น
  
อีสท์ วอเตอร์ พร้อมเดินหน้าสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 
4.0 และยังคงมุ่งมั่น ทุ่มเท พัฒนาความรู้
ความเชีย่วชาญด้านน�า้ในทุกมติ ิเพ่ือสร้าง
การเจรญิเตบิโตท้ังในด้านเศรษฐกิจ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบไป
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ECONOMIC

รายได้

ก�ไรสำุทธิ

ล้านบาท 1

ล้านบาท

เศรษฐกิจ (G4-9, EC1)

3,132.63

1,102.50

339.91

18.22

325.35

0.23

172.55

มอบรายได้สำู่ภาครัฐ

การลงทุนเพื่อพัฒนา
ชุมชน

ค่าใช้จ่ายด�เนินงาน

ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ค่าจ้างและสำวัสำดิการ
พนักงาน

ล้านบาท 2

ล้านบาท

ล้านบาท

บาท 3

ล้านบาท

หมายเหตุ : 1 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2 หมายถึง ภาษีเงินได้และเงินปันผล

3 ปี 2560 เงินปันผลระหว่างกาล ส�าหรับผลการด�าเนินงานคร่ึงปีแรก ประกาศจ่ายตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งท่ี 13 เมื่อวันท่ี 
31 สิงหาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 พิจารณาอนุมัติการจ่าย
เงินปันผลจากผลการด�าเนินงานของเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 
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รายได้จากการขาย
และบริการ

รายได้อื่น

95.56%

4.44%

ข้อมูลทั่วไป

สำ่วนที่

01 ผลงานและรางวัลความยั่งยืน
ปี 2560
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SOCIAL GOVERNANCE

รางวัลด้านธรรมาภิบาล
และความยั่งยืน

 สำังคมและสำิ่งแวดล้อม  ธรรมาภิบาล

77.22%

17

ความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์กร เฉลี่ย 

เปลี่ยนน�้าเสำียเป็นน�้าใสำ

เพิ่มพื้นที่สำีเขียว

ให้กับชุมชน

แห่ง

4

01

02

03

04

115.6046,240
จ�านวน คิดเป็น

ไร่ต้น

5.22
สำ่งมอบน�้าสำะอาดแก่ชุมชน 

จ�านวน ล้านลิตร

(รถน�า้ดืม่, น�า้ถ้วย, น�า้ขวด, น�า้ท่อธาร)

(โครงการเพาะกล้าไม้ ค�านวณจาก 
400 ต้น = 1 ไร่)

1 ใน 65

90%

RECOGNITION

94%

ได้รับคัดเลือกให้เป็น

CGR ในระดับดีเลิศ

ได้รับรางวัลประเภท

ได้รับการประเมินคุณภาพ

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand 

Sustainability Awards 2017 : THSI) ต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 3

จากการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจด

ทะเบียนไทย

ในโครงการประกาศรางวัลรายงานความย่ังยืน

ปี 2559 (Sustainability Report Awards 2016) 

จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

จากการประเมนิคณุภาพในการจดัประชมุสามญั

ผู ้ถือหุ ้นประจ�าปี 2559 จากสมาคมส่งเสริม 

ผู้ลงทุนไทย

18
12

ดูแลชุมชนตลอดแนว
Water Grid

อ�าเภอ 
โรงเรียน33

5
49

491.8
ความยาวกว่า

เทศบาล 

ชุมชน

กิโลเมตร

อบต. 

007รายงานความย่ังยืน
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บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาค
ตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ 
ผูเ้ชีย่วชาญด้านการบรหิารจดัการน�า้ครบวงจร
ในประเทศไทย จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยโดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า

ธุรกิจน�้าครบวงจร

สำ�นักงานใหญ่  
อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 23-26 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5
ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900  
ประเทศไทย

ศูนย์ปฏิบัติการระยอง   
477 ถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 201 ต�าบลห้วยโป่ง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 ประเทศไทย

น�้าดิบ น�้าอุตสำาหกรรม

บ�บัดน�้าเสำีย น�้ารีไซเคิล

ทุนจดทะเบียน

EASTW

ล้านบาท

1,663.73

บร�การล�างรถ

สุว�ทย�หัวปลา
มหาบัณฑิต

เดอะการ�เด�นลาว

บร�ษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากร
น้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน สาขา

อีสท�วอเตอร�

ซอ
ย 

ว�ภ
าว

ดีร
ังส

ิต 
5 

แย
ก 

5

ซอ
ย 

ว�ภ
าว

ดีร
ังส

ิต 
5 

แย
ก 

3

ซอย ว�ภาวดีรังสิต 5 แยก 1-2

ซอย ยาสูบ 2

อาคารวังเด็ก

อาคารวรสิน

แอ็ดเวล บิวตี๋
(ประเทศไทยจำกัด)

ทางยกระดับอุตราภิมุข

ซอย ว�ภาวดีรังสิต 5 แยก 1

อาคารพงษ�สุภี

อาคารกุลหิรัญ

บร�ษัท ที.ดับบลิว.
กรุ�ป อิมปอร�ต…

บร�ษัท อาร�.เอ็ม.
เอส.อินดัสเทร�ยลเซอร�ว�ส จำกัด

Spices indian
restaurant at Rayong

บร�ษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
จำกัด (มหาชน)

ถนน สุข�มว�ท

ซอยสุข�มว�ท 3

บร�ษัท ไรว�นทร� บำรุงรักษา
และบร�การ จำกัด

ซีซีพ� คอมเพรส แอร� 
เอ็นจ�เนียร��ง จำกัด

Halabala
Resort

การนิคมอุตสาหกรรม
แห�งประเทศไทย

ข้อมูล
องค์กร

008 รายงานความย่ังยืน
2560

อีสท์ วอเตอร์



สร้างความมั่นคงและรักษาเสถียรภาพด้าน
แหล่งน�้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ใช้น�้าระยะยาว

ขยายการลงทุนในธุรกิจน�้าอย่างครบวงจร เพื่อ
การเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารของกลุ่มฯ เพื่อการ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ด้วย
ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ต่อผู้มีสำ่วนได้เสำีย

01

02

03

04

05

เป็นผู้น�ในการบริหาร
จัดการน�้าครบวงจรของ
ประเทศ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และแผนธุรกิจของบริษัท เมื่อ 18 พฤษภาคม 2560 เพ่ือ 
ก้าวสู ่การเป็นผู ้ให้บริการน�้าครบวงจร รองรับนโยบาย
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของรัฐบาล (EEC)   
ด้วยบริการท่ีหลากหลายและมุ่งขยายเขตการให้บริการ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
โดยก�าหนดวิสัยทัศน์ใหม่ว่า

009รายงานความย่ังยืน
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- หน่วยธุรกิจ 9 แห่ง ได้แก่ การประปาสัตหีบ การ
ประปาเกาะล้าน การประปาบ่อวิน การประปา
หนองขาม การประปาเกาะสมุย การประปาระยอง 
การประปาชลบุรี การประปานิคมอุตสาหกรรม 
หลักชัยเมืองยาง การประปาหัวรอ   

- บริษัทในเครือ 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ประปา
นครสวรรค์ จ�ากัด บริษัท ประปาบางปะกง จ�ากัด 
บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา และบริษัท เอ็กคอมธารา 
จ�ากัด 

(G4-34) ภายใต้โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการซึ่งปรับปรุง
เมือ่ปี 2560 อธิบายเพ่ิมเตมิว่า คณะกรรมการบรษิทัมบีทบาท 
หน้าที ่ในการก�าหนดวสิยัทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และ
ทิศทางการด�าเนินงานของบริษัท รวมถึงบริหารจัดการความ
เสี่ยง ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าระยะยาวให้แก่บริษัท 
และผู ้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้ง 

คณะกรรมการชดุย่อยเพ่ือท�าหน้าทีก่ลัน่กรองการด�าเนินงาน
ท่ีส�าคัญของฝ่ายบริหารก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยมีด้วยกันทั้งสิ้น 5 ชุด ประกอบด้วย  
1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการการลงทุน  
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4) คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลและสรรหา 5) คณะกรรมการพิจารณา 
ค่าตอบแทน

บริษัทด�เนินธุรกิจหลักในการให้บริการน�้า 
ครบวงจร โดยมี บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิต้ีสำ์ 
(UU) เป็นบริษัทในเครือด�เนินธุรกิจน�้าประปา
และธุรกิจต่อเน่ืองในรูปแบบสัำมปทาน แบ่งการ
บริหารงานออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

หน่วยธุรกิจ
• ประปาสัตหีบ

• ประปาเกาะล้าน

• ประปาบ่อวิน

• ประปาหนองขาม

• ประปาเกาะสมุย

บจ. ประปา บจ. ประปา

ธุรกิจต่อเนื่อง

ธุรกิจน�้าครบวงจร

บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้สำ์

บจ. ประปา บจ.
นครสำวรรค์ บางปะกง

ธุรกิจน�้าประปา

บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก

ฉะเชิงเทรา เอ็กคอมธารา

100%

100%

100% 100% 90%
• ประปาระยอง

• ประปาชลบุรี

• ประปานิคมอุตสาหกรรม 

หลักชัยเมืองยาง

• ประปาหัวรอ

โครงสำร้างธุรกิจ 
กลุ่มบริษัทอีสำท์ วอเตอร์ 

โครงสำร้าง
การก�กับดูแลกิจการ
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บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)

วันที่มีผล 1 มิถุนายน 2560

คณะกรรมการ

กรรมการผู้อ�นวยการใหญ่

คณะกรรมการ
ตรวจสำอบ

ฝ่ายตรวจสำอบ

ฝ่ายกลยุทธ์
องค์กร

ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ

ฝ่ายการเงินฝ่ายปฏิบัติการ
และบริการลูกค้า

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร

ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายซ่อมบ�ารุง ฝ่ายอ�านวยการ

ฝ่ายบริหาร
โครงการก่อสร้าง

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ได้รับมอบหมายก�ากับดูแล
กิจการในเครือ

สำ�นักเลขานุการบริษัท

ผู้บริหาร

สำายกลยุทธ์ สำายพัฒนาธุรกิจ สำายปฏิบัติการ สำายสำนับสำนุน สำายการเงินและบัญชี

คณะกรรมการ
การลงทุน

คณะกรรมการ
บริหารความเสำี่ยง

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและสำรรหา

คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยที่เก่ียวข้องกับการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี ได้แก่

1. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสำรรหา 
มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาและทบทวนนโยบายและ
แนวปฏิบตัด้ิานการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีคูม่อืคณะกรรมการ
บรษิทั  และจรรยาบรรณทางธุรกจิ ให้สอดคล้องกับข้อก�าหนด 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) 
รวมถึงการมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเผยแพร่
นโยบายและแนวปฏิบตักิารก�ากับดแูลกิจการท่ีดยัีงกรรมการ
และพนักงานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน

2. คณะกรรมการบริหารความเสำี่ยง 
มบีทบาทหน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง
โดยรวมครอบคลุมความเสี่ยงที่ส�าคัญด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน
กลยุทธ์ ด้านปฏิบัติงาน ด้านการลงทุน ด้านการตลาด ความ
เสีย่งท่ีมผีลกระทบต่อชือ่เสยีงของกิจการ และความเสีย่งด้าน
การป้องกันการเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน นอกจากนี้ ยังได้
ก�าหนดแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามมาตรการการควบคุม
ความเสีย่ง และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างต่อเนือ่ง 
เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการบรหิารความเสีย่งได้น�าไปปฏิบตัอิย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล  
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3. คณะกรรมการตรวจสำอบ  
มบีทบาทหน้าท่ีในการสอบทานรายงานทางการเงนิ สอบทาน
ความมีประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีที่เก่ียวกับรายงาน
ทางการเงินและการควบคุมภายใน พิจารณารายงานจาก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหารือกับฝ่ายบริหาร 
เก่ียวกับนโยบายการประเมินและการบริหารความเสี่ยง 
พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของ 
บริษทัย่อย เพ่ือให้ความมัน่ใจต่อคณะกรรมการบรษิทัว่ามกีาร
ควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามกระบวนการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมท้ังกฎหมายอื่นที่
เก่ียวข้อง กรณีรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการตกลงเข้าท�ารายการ
ได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ นอกจากนี้ ยังสอบทาน 
ความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเอง 
เก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทตาม
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต รวมถึงการสอบทานและให้ความเห็นต่อแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

ในส่วนของฝ่ายบริหาร บริษัทได้จัดต้ังหน่วยงานเฉพาะเพ่ือ
รับผิดชอบดูแลงานเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมโดยตรง ประกอบด้วย งานก�ากับดูแลกิจการ 
ซึ่งอยู ่ภายใต้แผนกก�ากับดูแลกิจการ งานด้านบริหาร 
ความเสีย่ง ภายใต้แผนกนโยบายและบรหิารความเสีย่ง และ
งานด้านพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนกกิจการ
สัมพันธ์และ CSR เพ่ือช่วยกันขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน 
และเชื่อมโยงการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ธุรกิจ  

แผนกก�ำกับดูแลกิจกำร สังกัดส�านักเลขานุการบริษัท  
รับผิดชอบงานก�ากับดูแลกิจการโดยตรง ได้แก่ การก�าหนด
แนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยมีการ
สื่อสารและให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับแนวปฏิบัติดังกล่าวยัง
พนักงาน ประสานงานกับส�านักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ใน
การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทบทวนการน�าหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนเพ่ือน�ามา 
ปรับใช้ให้เหมาะสม นอกจากนี้ แผนกก�ากับดูแลกิจการยัง
มีหน้าที่ทบทวนกฎระเบียบบริษัท ข้อบังคับบริษัท ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและแผนกกฎหมาย เพ่ือให้ทกุคนปฏิบตัิ
งานสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั และหลกัการ 
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ ก.ล.ต. ประจ�าปี 2560 รวมถึง
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Law 
Compliance Checklist) เพ่ือลดความเส่ียงในการฝ่าฝืน
กฎหมายและป้องกันปัญหาในอนาคต (G4-57)

ปัจจบุนั แผนกนโยบำยและบรหิำรควำมเสีย่ง ภายใต้ฝ่าย
กลยุทธ์องค์กร สังกัดสายกลยุทธ์ รับผิดชอบในการวิเคราะห์
และทบทวนปัจจัยความเส่ียงต่อความส�าเร็จของแผนธุรกิจ 
พร้อมเสนอแนวทางการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม รวม
ถึงติดตามความก้าวหน้าของการบริหารความเส่ียงองค์กร
จากหน่วยงานต่างๆ รายงานยังคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงรายไตรมาส   

และ  แผนกกิจกำรสมัพนัธ์และ CSR อยู่ภายใต้ฝ่ายสือ่สาร
องค์กร สังกัดสายกลยุทธ์ จะรับผิดชอบดูแลแผนงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมโดยตรง 
โดยจะปฏิบตัหิน้าท่ีร่วมกับหน่วยงานสายปฏิบตักิารเป็นหลกั
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของหลักทรัพย์ EASTW  ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560

ล�ดับที่ ผู้ถือหุ้น จ�นวนหุ้น สำัดสำ่วน (%)

1 การประปาส่วนภูมิภาค 668,800,000 40.20

2 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) 311,443,190 18.72

3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 76,000,000 4.57

4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 40,128,169 2.41

5 กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสมอลแค็พ 39,827,700 2.39

6 ธนชาต Prime Low Beta 32,599,100 1.96

7 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 29,812,100 1.79

8 ธนชาต Low Beta 28,878,800 1.74

9 กองทุนเปิดอเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 27,465,700 1.65

10 NORTRUST NOMINEES LTD - CL AC 26,598,385 1.60

 ผู้ถือหุ้นอื่น 382,172,005 22.97

 จ�นวนหุ้นทั้งหมด 1,663,725,149 100.00

ที่มา :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นในล�าดับที่ 1 และ 4 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นตัวแทนภาครัฐ และผู้ถือหุ้นล�าดับที่ 2 เป็นนิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ราย มีส่วนในการก�าหนดนโยบาย 

การจัดการ โดยเสนอผู้แทนเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

G4-7

ผู้ถือหุ้น 
“EASTW” 
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รายงานฉบับนี้

การจดัท�ารายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2560 (Sustainability 
Report 2017) เป็นรายงานฉบบัที ่7 ซึง่จดัท�าขึน้อย่างต่อเนือ่ง 
เป็นประจ�าทุกปีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลเชิงนโยบาย กลยุทธ์ 
แนวทางการบริหารจัดการผลกระทบ และผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทท่ีสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียใน
มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท่ีมีนัยส�าคัญต่อ
การพัฒนาสู่ความย่ังยืนของบริษัท ซึ่งจะแบ่งการน�าเสนอ
ตามแนวทางการบริหารจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในทุกกระบวนการหลักของการด�าเนินธุรกิจ หรือแนวทางสู่
ความย่ังยืน 6 ประการ โดยรายงานตามกรอบการรายงาน
ความย่ังยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ 
G4 ก�าหนดความสมบูรณ์ของเนื้อหาตามหลักเกณฑ์ของ
การรายงานในระดับ CORE Option ท้ังนี้ข ้อมูลในการ
รายงานฉบับนี้มีรอบการรายงานต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 
31 ธันวาคม 2560 
 
ส�าหรับขอบเขตการรายงานฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะธุรกิจน�้า
ครบวงจรของบริษัท โดยเฉพาะในเรื่องการให้บริการสูบส่ง
น�า้ดบิผ่านโครงข่ายท่อส่งน�า้ขนาดใหญ่ความยาว 491.8 กม. 
ซึง่พาดผ่านพ้ืนท่ี 3 จงัหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบรุี  
และฉะเชิงเทรา รวมถึงการด�าเนินงานในพ้ืนที่ส�านักงาน
ใหญ่ กรงุเทพฯ โดยทีไ่ม่รวมบรษิทัในเครอื ซึง่ท�าธุรกิจประปา
สัมปทาน ซึ่งมีกระบวนการท�างานที่แตกต่างกัน  

การน�าเสนอข้อมลูในรายงานฉบบัน้ี มกีารเปลีย่นแปลงข้อมลู
การด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญ จากปี 2559 ได้แก่    
1. วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทเปลี่ยนจากเดิม โดยมุ่ง

เน้นการเป็นผู้น�าธุรกิจน�้าครบวงจรของประเทศ
2. ปรบัโครงสร้างธุรกิจและโครงสร้างการบรหิารจดัการใหม่

ให้มีความชัดเจนและสองคล้องกับแผนธุรกิจองค์กร
3. สถานีสูบน�้าของบริษัทมีเพ่ิมสถานีสูบน�้าเพ่ิมแรงดัน 

ส�านกับก 1 สถาน ีและยกเลกิสถานสีบูน�า้สวนสน 1 สถานี  
สรปุจ�านวนสถานสีบูน�า้หลกัของบรษิทัม ี16 สถานเีท่ากับ
ปีก่อน

ทั้งน้ี รายงานความย่ังยืนฉบับน้ี ได้ขอการรับรองในระดับ
ความเชือ่มัน่แบบจ�ากัด (Limited Assurance) จากหน่วยงาน
ภายนอก (Third Party) ท่ีมคีวามเชีย่วชาญในการตรวจรบัรอง 
และให้ความเชือ่มัน่เพ่ือความถูกต้อง และน่าเชือ่ถือของข้อมลู
ที่ได้เปิดเผยตามแนวทางการรายงานของ GRI ฉบับ G4 โดย
ผูบ้รหิารระดับสงูได้มส่ีวนร่วมในการพิจารณาคดัเลอืกซึง่เป็น
ไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท  

แนวทางการคัดเลือกเนื้อหาเพื่อการรายงาน

คณะท�างานการจัดท�ารายงานความย่ังยืน 2560 ประกอบ
ด้วย ผู้แทนจากทุกฝ่าย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการ 
ผูอ้�านวยการใหญ่ โดยมกีารจดัประชมุระดมความคดิเหน็เพ่ือ
พิจารณาทบทวนและวิเคราะห์หาประเดน็อนัเป็นสาระส�าคญั
ที่จะส่งผลต่อความย่ังยืนขององค์กรร่วมกัน จากนั้นจึงสรุป
เนื้อหาน�าเสนอกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่พิจารณาเห็นชอบ
และเปิดเผยข้อมูลในรายงานความยั่งยืนฉบับนี้

ช่องทางการติดต่อกรณีมี
ข้อสำอบถามเพิ่มเติม

อาคารอีสท์วอเตอร์ เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-272-1600 ต่อ 2339  
โทรสาร  : 02-272-1602   
อีเมล : pr@eastwater.com

คุณกันยานาถ  วีระพันธุ์  
ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร 
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า
ภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) 

สามารถดาวน์โหลดรายงานความย่ังยืนฉบบัน้ีและฉบบัก่อน
หน้าได้จากเว็บไซต์ของ อีสท์ วอเตอร์ www.eastwater.com
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การสำร้างการมีสำ่วนร่วม
ของผู้มีสำ่วนได้เสำียหลัก  

G4-24, G4-25, G4-26, G4-27

ความต้องการ ความคาดหวัง และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นสิ่งส�าคัญที่บริษัทต้องรับรู้รับทราบ โดยในปี 2560 บริษัท 
ได้จัดให้มีการรับฟังข้อมูลความต้องการดังกล่าวผ่านการสอบถามโดยตรง การประชุมร่วมกัน และการท�ากิจกรรมต่างๆ ท้ัง
แบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือน�าข้อมูลที่ได้รับมาเป็นตัวก�าหนดทิศทางและการพัฒนาธุรกิจให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการได้ถูกต้องตรงประเด็นและสามารถสร้างคุณค่าร่วมกันในระยะยาวได้  

ผู้มีสำ่วนได้เสำีย ประเด็นที่ให้ความสำ�คัญ วิธีการมีสำ่วนร่วม ความถี่

1. ลูกค้าปัจจุบัน  • สร้างเสถียรภาพของระบบสูบจ่ายน�้า  
ทั้งปริมาณน�้าต้นทุน และคุณภาพน�้า

• ตรวจสอบเทียบมาตรวัดน�้าให้เสถียร
และได้มาตรฐาน

• ด�าเนินงานโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามแผน

• มีแผนขยายธุรกิจและพัฒนาแหล่งน�้า
ส�ารองระยะยาว

• ให้ข้อมูลสถานการณ์น�้าและคุณภาพน�้า
ที่รวดเร็ว ชัดเจน 

• พัฒนาศักยภาพบุคลากร
• จัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์

• การประชุม Water War Room
• การประชมุระหว่างผูบ้รหิารกับลกูค้าหลกั 
• การส�ารวจความพึงพอใจ
• ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
• การรับข้อร้องเรียนของลูกค้า
• การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

ผ่านทาง Line Group
• การพบปะในโอกาสวันส�าคัญ

• 12 ครั้ง/ปี
• 1 ครั้ง/ปี
• 2 ครั้ง/ปี
• 1 ครั้ง/ปี
• ทั้งปี
• ทั้งปี

• ทั้งปี

2. ลูกค้าในอนาคต • เสนอการให้บริการด้านน�้าครบวงจรที่
ตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคา
ที่เหมาะสม

• การพบปะในโอกาสวันส�าคัญ
• การประชุมหารือกับผู้บริหารระดับ Top 

Management 

• 4 ครั้ง/ปี
• ตามโครงการ 

ของบริษัท

3. หน่วยงาน
ราชการท้องถิ่น
และชุมชน

• การคืนสภาพถนนตามมาตรฐาน
• ความปลอดภัยของผู้สัญจรและแก้

ปัญหาอย่างรวดเร็ว
• โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จตามก�าหนด
• เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชุมชนเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

• วางแผนบริหารจัดการน�้าและกิจกรรม
เพื่อสังคม โดยค�านึงถึงปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนเป็นส�าคัญ

• การแบ่งปันน�้าให้กับชุมชนตามแนวท่อ
• การปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดสูบน�้าจาก

แม่น�้าบางปะกงเมื่อค่าความเค็มถึง
เกณฑ์ที่ก�าหนด

• การประชุมกับกลุ่มผู้ใช้น�้าลุ่มน�้า    
บางปะกง

• การประชาสัมพันธ์โครงการ
• การประชุมติดตามการแก้ไขประเด็น 

ของชุมชน
• การปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ

• การส�ารวจความพึงพอใจ
• การจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน

•  2 ครั้ง/ปี

• เมื่อมีโครงการ
• เมื่อมีข้อร้องเรียน

• ตลอดการด�าเนิน
งาน

• 2 ปี/ครั้ง
• ทุกเดือน
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ผู้มีสำ่วนได้เสำีย ประเด็นที่ให้ความสำ�คัญ วิธีการมีสำ่วนร่วม ความถี่

4. นักลงทุนและ 
ผู้ถือหุ้น 

• ผลตอบแทนและอัตราการจ่ายเงินปันผล
ที่เหมาะสม

• ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นอย่าง
ชัดเจน ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ตาม 
ข้อก�าหนดของ ตลท.   

• ผลประกอบการดี มีการขยายธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง

• เป็นองค์กรที่โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

• จัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
• ลดการใช้พลังงาน 

• การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM)
• การจัดเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit)
• การจัดกิจกรรม CSR
• การส�ารวจความพึงพอใจ
• การแถลงผลประกอบการ (MD&A)
• การตอบประเด็นข้อซักถามผ่านทาง

โทรศัพท์  และอีเมล 

• 1 ครั้ง/ปี
• 2 ครั้ง/ปี
• 1 ครั้ง/ปี
• 2 ปี/ครั้ง
• 4 ครั้ง/ปี
• ตลอดทั้งปี

5. กรมชลประทาน • มีการบริหารจัดการน�้าได้ตามแผนที่วาง
ไว้ร่วมกับกรมชลประทาน

• ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
กับชุมชน

• แลกเปลี่ยนข้อมูลและวิทยาการกัน

• การประชุม Water War Room
• กิจกรรมสัมพันธ์
• การประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น�้านอก 

ภาคการเกษตร
• การพบปะในโอกาสวันส�าคัญ
• การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทาง  

Line Group

• 12 ครั้ง/ปี
• 5 ครั้ง/ปี
• 1 ครั้ง/ปี

• 2 ครั้ง/ปี

6. ผู้บริหารและ
พนักงาน

• การสร้างความสัมพันธ์และบรรยาการ 
ที่ดีในการท�างาน 

• ได้รับค�าแนะน�าและการบริการอย่างดี
• มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม 

เทียบเคียงกลุ่มธุรกิจ
• ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความ

สามารถ 
• มีคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมการ

ท�างานที่ดี
• มีช่องทางรับข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงงาน

• การส�ารวจความพึงพอใจและความ
ผูกพันของพนักงาน

• การประเมินผลแบบ Peer-to-Peer และ 
Cross Department (360 องศา) ระดับ 
ผู้บังคับบัญชาขึ้นไป

• การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการใน
สถานประกอบการ

• การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน

• จัดช่องทางการรับความคิดเห็นและเรื่อง
ร้องเรียนในหลากหลายรูปแบบ

• 1 ครั้ง/ปี

• 4 ครั้ง/ปี

• 12 ครั้ง/ปี

• 12 ครั้ง/ปี

016 รายงานความย่ังยืน
2560

อีสท์ วอเตอร์



ผู้มีสำ่วนได้เสำีย ประเด็นที่ให้ความสำ�คัญ วิธีการมีสำ่วนร่วม ความถี่

7. พันธมิตรทาง
ธุรกิจ
• คู่ค้า
• ผู้ส่งมอบ

• มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและ
เป็นธรรม 

• ลดขัน้ตอนการจดัซือ้และการเบกิจ่ายเงนิ
• ให้ข้อมูลที่ชัดเจน รวดเร็ว เข้าถึงง่าย 
• มีแผนการขยายธุรกิจเพื่อการเติบโต
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่

โครงการที่รับผิดชอบ

• การประชุมชี้แจงขอบเขตงาน  
(มูลค่า 1 ล้านบาทขึ้นไป)

• การจัดกิจกรรมสัมพันธ์
• การจดัเย่ียมชมกิจการบรษิทั (Site Visit)
• ช่องทางการรับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

• การประชุมติดตามความคืบหน้า 
การด�าเนินงาน

• การส�ารวจความพึงพอใจ

• ทุกครั้งที่ม ี
การสอบ/ 
ประกวดราคา

• 1 ครั้ง/ปี
• 2 ครั้ง/ปี
• ทุกครั้งที่ม ี

การสอบ/ 
ประกวดราคา

• 2 ปี/ครั้ง

8. หน่วยงานก�ากับ
ดูแล
• หน่วยงาน

ราชการเพื่อ
ขออนุญาต
ก่อสร้าง 

• การก่อสร้างไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน
• การคืนสภาพถนนหลังการก่อสร้างให้

เป็นไปตามมาตรฐาน
• ด�าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง

รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

• การพบปะในโอกาสวันส�าคัญ
• การติดตามประสานงานกับเจ้าหน้าที ่

ที่เกี่ยวข้อง

• การศึกษาข้อก�าหนดในหนังสือ 
ขออนุญาต

• 3 ครั้ง/ปี
• ทุกครั้งที่ม ี

การสอบ/
ประกวดราคา

• ก.ล.ต. และ 
ตลท. 

• มีการด�าเนินงานด้านการต่อต้าน
คอร์รัปชัน

• มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• การศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
และ พ.ร.บ. ของ ก.ล.ต. และ ตลท.

• การประชุม CSR Club
• การอบรม สัมมนา ในหลักสูตรของ 

ก.ล.ต. และ ตลท.

• 60 ครั้ง/ปี

• 4 ครั้ง/ปี

• กรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน 

• การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายแรงงาน
และ พ.ร.บ. ความปลอดภัย

• การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและ
พัฒนาชีวิตผู้พิการ

• การศึกษารายละเอียดตามข้อกฎหมาย
• ข้อร้องเรียนของหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้อง
• การพบปะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโอกาส

ต่างๆ

• 1 ครั้ง/ปี

• 1-2 ครั้ง/ปี
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แนวทางในการก�หนดประเด็นสำาระสำ�คัญ
ต่อความยั่งยืนของอีสำท์ วอเตอร์

บริษัทได้ก�าหนดประเด็นอันเป็นสาระส�าคัญต่อความย่ังยืน
ขององค์กรในปี 2560 และทบทวนใหม่ในปี 2561 โดยพิจารณา
จากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีอิทธิพลหรือเป็น
ตัวแปรหลักที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และ
ความย่ังยืนขององค์กร การประเมนิดังกล่าวจะมคีณะท�างาน 
การจดัท�ารายงานความย่ังยืน 2560 ร่วมกันพิจารณาประเดน็
ตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI-G4)  
โดยมีขั้นตอนดังนี้
 
กระบวนการประเมินสำาระสำ�คัญ 

1. ระบุประเด็น
โดยพิจารณาประเด็นด้านความยัง่ยืนทีไ่ด้รบัจากทัง้ภายนอก
และภายในองค์กร ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ   
ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ ประเด็นตรวจสอบ (ระดับความ
ส�าคัญสูง) ประเด็นข่าวที่สาธารณชนสนใจ ประเด็นข้อ 
ร้องเรียน ตลอดจนความต้องการ/ความคาดหวังของกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสีย

2. จัดล�ดับความสำ�คัญ  
ความส�าคัญของประเด็นที่มีต ่อการบรรลุเป้าหมายเชิง 
กลยุทธ์ของบรษิทั ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
ที่สอดคล้องกับประเด็นความส�าคัญในมุมมองของกลุ ่ม 
ผูม้ส่ีวนได้เสยี รวมถึงประเดน็ท่ีผูม้ส่ีวนได้เสยีให้ความส�าคญั
มากกว่าหนึ่งกลุ ่ม และระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายท่ี 
พึงปฏิบัติ

3. ตรวจสำอบความถูกต้องและครบถ้วน 
โดยคณะท�างานจัดท�ารายงานฯ และการพิจารณาของ
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

4. สำรุปผล 

5. ทวนสำอบข้อมูล 
รายงานความย่ังยืนฉบับนี้ได้รับการทวนสอบข้อมูลจาก
องค์กรภายนอก (Independent Third Party) ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการตรวจรับรอง ซึ่งบริษัทได้ย่ืนขอการรับรอง
ตามมาตรฐาน GRI-G4 โดยก�าหนดความสมบรูณ์ของเนือ้หา
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในระดับ CORE Option และระดับ
ความเชือ่มัน่แบบจ�ากัด (Limited Assurance) จงึสามารถให้
ความเชื่อมั่นต่อรายงานฉบับนี้ได้ว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง  
และน่าเช่ือถือตามแนวทางของการรายงานของ Global 
Reporting Initiative (GRI-G4) รายละเอยีดประกอบท้ายเล่ม

G4
-1
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 G

4-
20

, G
4-

21
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ตารางแสดงประเดน็ทีมี่นยัส�คญัต่อความยัง่ยนืของ อีสท์ วอเตอร์ เทียบกับกรอบการรายงาน GRI และเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื SDGs

รวมจ�ำนวน 19 ประเด็น 17 ตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้

แนวทางสู่ความยั่งยืน
ของอีสท์ วอเตอร์

EWG Sustainability Aspects GRI Material Aspects GRI SDG

1. สร้ำงกำรเติบโต
อย่ำงต่อเนื่อง  

• กำรบริหำรจัดกำรต้นทุน  
(ค่ำใช้พลังงำนไฟฟ้ำ)

• กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศ
กับโอกำสทำงธุรกิจ

• ก�ำไรและกำรเติบโต

Energy

Economic Performance
 
Economic Performance

EN 61, EN 16

EC 2
 
EC 11

Goal 7, 13

Goal 6, 9

Goal 1, 2, 8, 11, 
15, 17

2. กำรบริหำรพันธมิตร
เพื่อควำมส�ำเร็จ 
ร่วมกัน

• กำรสร้ำงเสถียรภำพของ Water 
Grid 

• กำรบริหำรควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 

• กำรบริหำรข้อร้องเรียน

Water

Product and Service 
Labeling
Customer Privacy

EN 81

PR 5

PR 8

Goal 6

3. กำรมองแบบ 
องค์รวมเพื่อลด
ผลกระทบจำกกำร
บริหำรจัดกำรน�้ำ

• ควำมรับผิดชอบต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของคุณภำพแหล่งน�้ำ

• ควำมรับผิดชอบต่อผลกระทบจำก
กำรก่อสร้ำง

• กำรดูแล ฟื้นคืนผลกระทบจำก 
กำรก่อสร้ำง

Water

Product and Services

Local Community

EN 91

EN 34

SO 2

Goal 6, 15

4. กำรสร้ำงคุณค่ำเพิ่ม
สู่บุคลำกรคุณภำพ

• ค่ำนิยมองค์กร
• ข้อมูลพนักงำน
• กำรพัฒนำสู่องค์กรน�้ำระดับประเทศ
• คุณภำพชีวิตของพนักงำน

• กำรบริหำรข้อร้องเรียน
• ควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของ

พนักงำน

Employee
Training and Education
Occupational Health 
and Safety

LA 1
LA 91, LA 10
LA 61

Goal 5, 10 
Goal 4
Goal 1, 3, 10

5. กำรสร้ำงนวัตกรรม
รักษ์น�้ำ

• SMART WATER 4.0 Goal 6, 9, 17

6. กำรด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยคุณธรรม

• กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
• กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
• มูลค่ำทำงเศรษฐกิจเพื่อพัฒนำ

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

Economic Performance SO 4, SO 5

EC 11, EC 7

Goal 16

Goal 1, 2, 8, 11, 
15, 17

หมำยเหตุ : 

1. ข้อมูล 1 เป็นข้อมูลที่ขอกำรรับรองจำกหน่วยงำนอิสระ (Third Party Verification)

2. ขอบเขตกำรรำยงำนอยู่ภำยใต้กำรด�ำเนินงำนของบริษัท จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน�้ำภำคตะวันออก จ�ำกัด (มหำชน) ทั้งนี้ไม่รวมบริษัทในเครือที่ด�ำเนินธุรกิจน�้ำประปำ ซึ่งมี

กระบวนกำรท�ำงำนแตกต่ำงกัน โดยมีรำยละเอียดขอบเขตของแต่ละ GRI ดังนี้  
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GRI Material Aspects GRI ขอบเขตการรายงาน

ENERGY EN 61

Reduction of energy consumption
พ้ืนท่ีปฏิบัติการ 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี 
และฉะเชิงเทรา เน่ืองจากกระบวนการหลัก
ของบริษัทครอบคลุมพ้ืนที่ดังกล่าว และรวมถึง 
การใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนของส�านักงานใหญ่ 
(อาคารอีสท์วอเตอร์)

EMISSIONS EN 16
Energy indirect greenhouse gas (ghg) 
emissions (scope2)

WATER EN 81

Total water withdrawal by source

EN 91 
Water sources significantly affected by 
withdrawal of water

EN 8 จะรวมถึงการใช้น�า้ประปาในพ้ืนท่ีด�าเนินการ 
ทัง้ส�านกังานใหญ่ (อาคารอสีท์วอเตอร์) และพ้ืนท่ี
ปฏิบัติการ 3 จังหวัด 

ส�าหรับ EN 9 รายงานเฉพาะการด�าเนินงานใน
พื้นที่ปฏิบัติการ 3 จังหวัด เนื่องจากกระบวนการ
หลักของบริษัท ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าว 

ENVIRONMENTAL 
GRIEVANCE 
MECHANISMS

EN 34
Number of grievances about 
environmental impacts filed, addressed, 
and resolved through formal grievance 
mechanisms

การด�าเนินงานในโครงการก่อสร้างของบริษัท

ECONOMIC 
PERFORMANCE

EC 11

Direct economic value generated and 
distributed  
EC 7
Development and impact of infrastructure 
investments and services supported

รายได้และค่าใช้จ่ายด�าเนินการของบริษัท

กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ที่มีส่วนสัมพันธ์กับการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท

EC 2
Financial implications and other risks 
and opportunities for the organizations 
activities due to climate change

การด�าเนินงานเฉพาะธุรกิจน�้าครบวงจรของ
บริษัท

PRODUCT AND 
SERVICE LABELING

PR 5
Results of surveys measuring customer 
satisfaction

ลูกค้าผู้ใช้น�้าดิบ (ทางตรง)

CUSTOMER PRIVACY PR 8
Total number of substantiated complaints 
regarding breaches of customer privacy 
and losses of cuxtomer data
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GRI Material Aspects GRI ขอบเขตการรายงาน

EMPLOYEE TRAINING 
AND EDUCATION

LA 1
Total number and rates of new employee 
hires and employee turnover by age 
group, gender and region
LA 91

Average hours of training per year per 
employee by gender, and by employee 
category
LA 10
Programs for skills management and 
lifelong learning that support the 
continued employability of employees and 
assist them in managing career endings 

พนกังานอสีท์ วอเตอร์ เน่ืองจากเป็นพลงัขบัเคลือ่น 
ที่ส�าคัญในการด�าเนินงาน 

OCCUPATIONAL 
HEALTH AND SAFETY

LA 61

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 

พนักงานประจ�าและพนักงานสัญญาจ้าง รวมถึง
พนักงานที่เป็น Subcontractor เฉพาะโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่   

โดยขอยกเว้นข้อมูลชุดตัวเลข Absentee Rate 
ของ Subcontractor ท้ังหมดเนื่องจากไม่ได้เป็น
สาระส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ

LOCAL COMMUNITIES SO 2
Operations with significant actual negative 
impacts on local communities

การด�าเนินงานในโครงการก่อสร้างของบริษัท

ANTI-CORRUPTION SO 4
Communication  and training on anti-
corruption policies and procedures 

พนักงานประจ�าและพนักงานสัญญาจ้างของ
บริษัทเน่ืองจากเป็นผู้รับนโยบายมาปฏิบัติ และ
กลุ่มผู้ค้าของอีสท์ วอเตอร์ เนื่องจากเป็นประเด็น
ส�าคัญท่ีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมากกว่าหนึ่งกลุ่มให้
ความสนใจSO 5

Confirmed incidents of corruption and 
actions taken
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กรอบกลยุทธ์ 
3 สำร้าง 3 พัฒนา 
หมายถึง

เพราะเชื่อว่าการจะสร้างความย่ังยืนและมั่นคงให้กับธุรกิจน้ัน เพียง
ความมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพเพียงอย่างเดียวไม่
เพียงพอ บริษัทต้องรักษามาตรฐานทางจริยธรรม มีการด�าเนินงาน 
ที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และแข่งขันได้ ซึ่งความรับผิดชอบในที่นี้ 
หมายถึง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร และต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ดังน้ันรากฐานการด�าเนินงานในทุกกระบวนการของบริษัท จึงเป็นไป 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู ้มีส่วนได้เสีย โดยค�านึงถึง 
ผลกระทบใน 3 มิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม   

โดยนับแต่ปี 2556 เป็นต้นมา บริษัทได้ก�าหนดนโยบายความย่ังยืน
ขึ้นเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันภายใต้กรอบกลยุทธ์ 3 สร้าง 3 พัฒนา เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรและเป็นพลังขับเคลื่อนสู่การเติบโต
อย่างมั่นคง

ความยั่งยืน
ระดับนโยบาย

สำ่วนที่

02

การยอมรับ
สำร้าง

ความมั่นคง
สำร้าง

คุณค่าร่วม 
สำร้าง

บริหารจัดการน�้า
เพื่อตอบสำนอง
ความต้องการทางธุรกิจ 
โดยไม่ลดทอนคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน
และสำังคมโดยรวม

นโยบายความยั่งยืน

สำาธารณูปโภคด้านน�้า

เศรษฐสำงัคม

การเรียนรู้ 

พฒันา

พฒันา

พฒันา
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อีสำท์ วอเตอร์ 
กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2560 กระบวนการบริหารจัดการของบริษัทนับว่า 
ท้าทายกว่าปีท่ีผ่านมามาก เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจ
ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการให้บริการ “น�้าดิบ” เพียงอย่างเดียว 
แต่ได้เริม่ขยายธุรกิจสูก่ารให้บรกิาร “น�า้ครบวงจร” ซึง่มตีัง้แต่ 
น�้าดิบ น�้าอุตสาหกรรม บ�าบัดน�้าเสีย และน�้ารีไซเคิล เน่ือง 
ด้วยบริบทของสภาพเศรษฐกิจท่ีเปลีย่นแปลงไปตามนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
อันเป็นท่ีตั้งของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค 
ตะวันออก หรือ EEC บริษัทจึงได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และกลยุทธ์ขององค์กรใหม่ พร้อมทั้งก�าหนดทิศทางการ
ด�าเนินธุรกิจให้ชัดเจนข้ึนและสอดรับกับนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ    

นอกจากนี้ เพ่ือเสริมความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร บริษัทได้ปรับโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ
ออกเป็น 5 สายงาน เพื่อความชัดเจนในการบริหารงาน โดย
ให้ความส�าคัญกับการผลักดันกลยุทธ์ให้เกิดการปฏิบัติจริง 
รวมถึงการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการน�้าที่ตอบสนอง
ความต้องการในทุกกลุ ่มทั้งด้านคุณภาพและการลงทุน  

พร้อมท้ังค�านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในทุกกระบวนการ 
ด�าเนินงานขององค์กรทั้ง 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และ 
ส่ิงแวดล้อม ผ่านการบริหารงานของสายงานทั้ง 5 สายงาน  
ได ้แก ่  สายกลยุทธ ์  สายปฏิบัติการ สายพัฒนาธุรกิจ  
สายสนับสนุน และสายการเงินและบัญชี

ทั้งนี้ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง สร้างความ
ย่ังยืนให้กับองค์กรในอนาคต บริษัทจึงได้วางกรอบแนวทาง
การบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อความต้องการและลด 
ผลกระทบกับกลุ่มผู ้มีส่วนได้เสียใน 8 กระบวนการหลัก  
โดยให้สอดรับกับนโยบายและกลยุทธ์องค์กรด้วยแนวทาง
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 6 ประการ ดังนี้
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แนวทางพัฒนาสำู่ความยั่งยืน 
6 ประการ

EWG Sustainability Aspects ผู้มีสำ่วนได้เสำีย

1. สร้างการเติบโตอย่าง 
ต่อเนื่อง

• การบริหารจัดการต้นทุน (ค่าใช้พลังงานไฟฟ้า/การใช้
ทรัพย์สิน/แหล่งเงินทุน)

• การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศกับโอกาสทางธุรกิจ
• ผลก�าไรและการเติบโต

ผู้ถือหุ้น

2. การบริหารพันธมิตรเพื่อ
ความส�าเร็จร่วมกัน

• การสร้างเสถียรภาพของ Water Grid 
• การบริหารความพึงพอใจของลูกค้า
• การบริหารข้อร้องเรียน

กรมชลประทาน
ลูกค้าปัจจุบัน
ลูกค้าและคู่ค้า

3. การมองแบบองค์รวมเพื่อ
ลดผลกระทบจากการ
บริหารจัดการน�้า

• ความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพแหล่งน�้า
• ความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการก่อสร้าง
• การดูแล ฟื้นคืนผลกระทบจากการก่อสร้าง

หน่วยงานราชการส่วน
ท้องถิ่น
ชุมชน

4. การสร้างคุณค่าเพิ่มสู่
บุคลากรคุณภาพ

• ค่านิยมองค์กร
• ข้อมูลพนักงาน
• การพัฒนาสู่องค์กรน�้าระดับประเทศ
• คุณภาพชีวิตของพนักงาน
• ข้อร้องเรียนด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
• ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน

ผู้บริหารและพนักงาน

5. การสร้างสรรค์นวัตกรรม
รักษ์น�้า

• SMART WATER 4.0 ลูกค้าอนาคต

6. การด�าเนินธุรกิจด้วย
คุณธรรม

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
• มูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานก�ากับดูแล
ชุมชน

กลุ่มผู้มีสำ่วนได้เสำีย 8 กลุ่มหลัก 

บรษิทัได้จดัตัง้คณะท�างานจดัท�ารายงานความย่ังยืน เพ่ือร่วมกัน 
ทบทวนและระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักของธุรกิจเป็นประจ�า 
ทุกปี โดยพิจารณาความส�าคัญจากการประเมินความมีอิทธิพล
และผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท ประกอบกันกับ
ความมีอิทธิพลและผลกระทบที่ได้รับจากการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัท ท้ังในปัจจุบันและอนาคต โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก 
ของบริษัท แบ่งออกได้เป็น 8 กลุ่ม ดังนี้
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1. การก�หนดและวิเคราะห์อุตสำาหกรรมเป้าหมาย
บริษัทได้ก�าหนดแนวทางการให้บริการไว้ 2 พ้ืนที่หลัก 
ได้แก่ พ้ืนที่ EEC และ นอกพ้ืนที่ EEC ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่
เกาะต่างๆ ท่ัวประเทศที่มีศักยภาพในการลงทุน รวมถึง
สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ

2. การออกแบบและพัฒนาระบบ
การออกแบบและพัฒนาระบบจะเน้นการน�านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็ว 
แม่นย�า ลดน�้าสูญเสียและต้นทุน ท่ีส�าคัญคือค�านึงถึง
ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย  

3. การพัฒนาแหล่งน�้าและโครงข่ายท่อสำ่งน�้า
เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งน�้าของกรมชลประทาน
และบริษัทอย่างบูรณาการ เพ่ือวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์น�้าในปัจจัยต่างๆ ได้อย่างแม่นย�า ช่วยเพ่ิม
ศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งน�้าต้นทุน

4. การบริหารโครงการ (ก่อสำร้าง)
การก่อสร้างเป็นกระบวนการส�าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียเกือบทุกกลุ่ม จึงมีการก�าหนดมาตรฐาน
การท�างานร่วมกันกับท้ังผู้รับเหมาและชุมชนโดยรอบ
อย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
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ลูกค้า
อนาคต

หน่วยงานราชการ
สำ่วนท้องถิ่นและ

ชุมชน

ลูกค้า
ปัจจุบัน

คู่ค้า

03

07

04

08

กรม
ชลประทาน

ผู้ถือหุ้น

ผู้บริหารและ
พนักงาน

หน่วยงาน
ก�กับดูแล

G4-12

กระบวนการด�เนินธุรกิจ 8 กระบวนการหลัก 
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5. การบริหารชุมชน
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่อยู่
ตามแนวโครงข่ายท่อส่งน�้าตลอดความยาว 491.8 กม. 
เป็นหน่ึงในพันธกิจขององค์กร ภายใต้กรอบการพัฒนา 
3 ด้าน ได้แก่ สาธารณูปโภคด้านน�้า เศรษฐสังคม  
ส่งเสริมการเรียนรู้

6. การบริหารสำัญญาและลูกค้าสำัมพันธ์
เพ่ือรักษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการ จึง
ก�าหนดมาตรการต่างๆ พร้อมทัง้ประเมนิผลเป็นระยะเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการบริการให้ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

7. การบริหารจัดการทางการเงิน
เน้นระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยง
ทางการเงินอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงมีการจัดท�ารายงาน
ทางการเงินประจ�าปีด้วยระบบการจัดการฐานข้อมูลที่
มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับและด้วยนโยบายการบัญชีท่ี
เหมาะสม ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชีเพ่ือความถูกต้อง
โปร่งใส สะท้อนไปยังการรักษาอันดับเครดิตทางการเงิน
ที่ดี และความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่อง

8. การก�กับดูแล
การด�าเนินงานท่ีซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็น 
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ที่ทุกคนใช้เป็นพื้นฐาน
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยง และ 
จัดท�าแผน BCP เป็นประจ�าทุกปี

นอกจากน้ี ในการบรหิารงานของบรษิทัได้มกีารน�าข้อก�าหนด
และมาตรฐานต่างๆ ท่ีเป็นสากลมาใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาการด�าเนินงานให้เกิดความย่ังยืน 
(G4-15) ดังนี้

1. กรอบการรายงานความย่ังยืนสากลของ Global 
Reporting Initiative: GRI

2. พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ IOD
4. มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
5. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
6. มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ

ปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอัมในการท�างาน
ตามประกาศกฎกระทรวง

7. พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
8. ระบบงานคณุภาพ ISO 9001:2008 (การปฏบิตังิาน) และ 

ISO 14001:2004 (สิ่งแวดล้อม)
9. มาตรฐานการควบคมุงานโดยผูท้ีไ่ด้รบัใบประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุม ตาม พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542 และ 
พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505

10. การด�าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนแห่ง
สหประชาชาติ (SDG)

11. การจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางของ World 
Resource Institute และการค�านวณค่าการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกตามมาตรฐานส�านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน

12. การบรหิารงานบคุลากรเป็นไปตามกฎหมายแรงงานและ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นอกเหนือจากการน�าข้อก�าหนดและมาตรฐานข้างต้นมาใช้
เป็นหลักปฏิบัติในการด�าเนินงานแล้ว บริษัทยังได้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกเครือข่ายของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือบูรณาการ 
การท�างานร่วมกันให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
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หน่วยงาน/องค์กร ประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสำมาชิก

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Collective-Anti Corruption: CAC)

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, หอการค้าไทย, 
หอการค้านานาชาติ, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, สมาคมธนาคาร
ไทย, สภาธุรกิจตลาดทุนไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ และความ
มั่นใจในการด�าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส 
ซึ่งเป็นประเด็นส�าคัญที่ทุกภาคส่วน
ให้ความสนใจ

คณะท�างานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนด้านบริหารจัดการทรัพยากร
น�้าพื้นที่ภาคตะวันออก 

โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เพ่ือสร้างเครอืข่ายกับกลุม่ผูป้ระกอบ
การอุตสาหกรรมซึ่งเป็นลูกค้าของ
บริษัท

คณะท�างานศูนย์ปฏิบัติการน�้าภาคตะวันออก (Water War room)

สมาชิกประกอบด้วย ผู ้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันน�้าเพ่ือความย่ังยืน และ
กรมชลประทาน

เ พ่ือร ่ วมกันติดตาม แก ้ป ัญหา
สถานการณ์น�้าในภาคตะวันออก
อย่างใกล้ชิด

กรรมการ CSR CLUB 

โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

เพ่ือสร้างเครอืข่ายและรบัทราบความ
เคลื่อนไหว ข้อมูลข่าวสารด้าน CSR 
ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความส�าคัญ

กรรมการและฝ่ายวิชาการ 

โดยสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.)

เพ่ือสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้าน
น�้าระดับประเทศ

กรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครองระดับกลุ่มป่า ในกลุ่มป่าตะวันออก 

โดยสถาบนันวัตกรรมอทุยานแห่งชาติและพ้ืนทีคุ่ม้ครอง ส�านักอทุยาน
แห่งชาต ิกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่าและพันธ์ุพืช (ป่ารอยต่อ 5 จงัหวัด
ภาคตะวันออก)

เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นต้นน�้าของ
แหล่งน�้าส�าคัญของบริษัท

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน�้า

โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สร้างเครอืข่ายในสายวิศวกรรมแหล่ง
น�้า เพ่ือน�าไปพัฒนาในกระบวนการ
ท�างานของบริษัท

การเข้าเป็นสำมาชิกในเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน G4-16
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ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

รถไฟรางคู

มอเตอรเวย

เมืองใหม

เมืองใหม

เมืองใหมทาเรือแหลมฉบัง

อุตสาหกรรม

ทาเรือมาบตาพุดสนามบินอูตะเภา

ทองเที่ยว

รถไฟความเร็วสูง

ระยอง

โครงขายทอสงน้ำของบริษัท

กรุงเทพมหานคร

การบริหารพันธมิตรเพื่อ
ความสำ�เร็จร่วมกัน

ความรับผิดชอบใน
กระบวนการด�เนินงาน

1. การสำร้างเสำถียรภาพของระบบ Water Grid

ปัจจุบันพื้นที่ภาคตะวันออกกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์การลงทุนส�าคัญ
ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ท่ีจะผลกัดนัเศรษฐกิจของประเทศในอกี 
20 ปีข้างหน้า โดยมเีป้าหมายยกระดบัพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก
ให้กลายเป็น “World-Class Economic Zone” และโครงการที่ส�าคัญ
ที่สุดในเวลาน้ีคือ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) ที่จะท�าให้ 3 เมืองภาคตะวันออกอย่าง
ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

จากกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงหนีไม่พ้นความกังวลของ
ลกูค้าในเรือ่งปรมิาณน�า้ เน่ืองจากคาดว่าความต้องการใช้น�า้ในพ้ืนทีน่ี้
จะเพ่ิมสงูข้ึนอีกมากกว่า 200 ล้าน ลบ.ม./ปี ในอกี 10 ปีข้างหน้า ซึง่สร้าง 
ความท้าทายให้กับบริษัทเช ่นกันในฐานะที่ เป ็นผู ้ พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคด้านน�้าส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภคให้
กับภาครัฐ

ดังน้ัน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้บริการจัดส่งน�้าดิบได้เพียงพอ
กับความต้องการของลูกค้าปัจจุบันและอนาคต บริษัทจึงได้เร่งสร้าง
เสถียรภาพของโครงข่ายท่อส่งน�้าดิบ (Water Grid) ให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของบริษัท ซึ่งแบ่งเป็น 4 พื้นที่ 3 จังหวัด

สำ่วนที่
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ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

รถไฟรางคู

มอเตอรเวย

เมืองใหม

เมืองใหม

เมืองใหมทาเรือแหลมฉบัง

อุตสาหกรรม

ทาเรือมาบตาพุดสนามบินอูตะเภา

ทองเที่ยว

รถไฟความเร็วสูง

ระยอง

โครงขายทอสงน้ำของบริษัท

กรุงเทพมหานคร

วิเคราะห์แหล่งน�้าและการใช้น�้าในพ้ืนท่ีให้บริการแต่ละแห่ง
ของบริษัท ดังนี้

พื้นที่ระยอง
ผู้ใช้น�้าในพ้ืนที่นี้เป็นภาคอุตสาหกรรม ใช้น�้าจากอ่างเก็บน�้า
หลักในพ้ืนท่ี รวม 4 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน�้าดอกกราย อ่าง
เก็บน�้าหนองปลาไหล อ่างเก็บน�้าคลองใหญ่ และอ่างเก็บน�้า 
ประแสร์   

พื้นที่ชลบุรีและพื้นที่ปลวกแดง-บ่อวิน
ถือเป็นแนวยุทธศาสตร์เส้นใหม่ของประเทศ แต่ด้วยลกัษณะ
ภูมิประเทศท่ีมีแหล่งกักเก็บน�้าขนาดใหญ่น้อย โดยมีเพียง 
2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน�้าหนองค้อ และอ่างเก็บน�้าบางพระ 
จึงจ�าเป็นต้องพึ่งพาน�้าดิบจากพื้นที่ระยอง ได้แก่ อ่างเก็บน�้า 
หนองปลาไหล และอ่างเก็บน�้าประแสร์ ส�าหรับผู ้ใช้น�้า 
ส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้เป็นกลุ่มอุปโภคบริโภค  

พื้นที่ฉะเชิงเทรา 
ใช้น�้าจากแม่น�้าบางปะกงเป็นหลัก อย่างไรก็ตามเน่ืองจาก
ฉะเชิงเทราเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาการรุกตัวของน�้าเค็ม ท�าให้
พ้ืนท่ีบางแห่งได้รบัผลกระทบจากการขาดแคลนน�า้จดืในช่วง
หน้าแล้ง ดงันัน้เพ่ือให้มนี�า้ใช้ตลอดทัง้ปีจงึต้องบรหิารจดัการ
ด้วยการสบูน�า้จากแมน่�า้บางปะกงในชว่งน�า้หลากไปฝากไว้
ที่อ่างเก็บน�้าบางพระและสระส�ารองน�้าส�านักบกของบริษัท
เพ่ือน�ากลบัมาใช้ในช่วงฤดแูล้ง เกือบ 100% ของพ้ืนทีน่ีใ้ช้น�า้ 
เพื่อการอุปโภคบริโภค

กิโลเมตร

เชื่อมโยงแหล่งน�้าหลัก
ในภาคตะวันออก
ความยาวกว่า

491.8

EEC กับพื้นที่ให้บริการ
ของ East Water
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ด้ำนแหล่งน�้ำที่บริษัทน�ามาใช้บริหารจัดการน้ันเป็นน�้า 
ผิวดินที่สูบมาจากแหล่งน�้าต่างๆ ซึ่งสามารถจ�าแนกตาม
การใช้งานได้เป็น 2 ลักษณะ คือ แหล่งน�้าหลัก และแหล่ง
น�้าส�ารอง

แหล่งน�้าหลัก 
ห ม า ย ถึ ง  แ ห ล ่ ง น�้ า ท่ี บ ริ ษั ท ไ ด ้ รั บ ก า ร จั ด ส ร ร จ า ก
กรมชลประทาน ได้แก่ อ่างเก็บน�้าหนองค้อ อ่างเก็บน�้า 
ดอกกราย อ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล อ่างเก็บน�้าประแสร์  
รวมถึงแหล่งน�้าที่บริษัทสามารถสูบใช้น�้าได้ในแต่ละปีโดย 
มีปริมาณน�้าต้นทุนเป็นปริมาณน�้าท่าตามฤดูกาล ได้แก่ 
แม่น�้าบางปะกง และแหล่งน�้าเอกชน  

แหล่งน�้าสำ�รอง  
หมายถึง แหล่งน�้าที่มีไว้เพ่ือเสริมความมั่นคงของแหล่งน�้า
หลัก ซึ่งต้องมีการเก็บส�ารองน�้าไว้ล่วงหน้า โดยจะใช้ในกรณี
ทีป่รมิาณน�า้ในแหล่งน�า้หลกัมน้ีอยและเกิดภาวะขาดแคลนน�า้ 
ได้แก่ สระส�ารองน�้าส�านักบก สระส�ารองน�้าฉะเชิงเทรา และ
อ่างเก็บน�้าบางพระ
 
ส�าหรับแหล่งน�้าท่ีได้รับจัดสรรจากกรมชลประทานน้ัน ใน
แต่ละปีส�านักงานชลประทานท่ี 9 จะจัดการประชุมผู้ใช้น�้า 
นอกภาคการเกษตร (อุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม) ข้ึน
เพ่ือจัดสรรปริมาณน�้าแก่ผู้ท่ีได้รับอนุญาตใช้น�้า โดยรอบปี
การจัดสรรจะเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนตุลาคม
ของปีถดัไป และระหว่างปีการจดัสรรจะมกีารประชมุตดิตาม
ปริมาณการใช้น�้าตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์น�้า 
เพ่ือจัดสรรปริมาณน�้าเพ่ิมเติมเมื่อมีปริมาณน�้าไหลเข้าใน
อ่างเก็บน�้าเพิ่มขึ้น  

ส่วนการสูบน�้าจากแม่น�้าบางปะกง บริษัทจะสูบเฉพาะใน 
ช่วงฤดูน�้าหลาก  โดยในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทสูบน�้าระหว่าง
เดือนกรกฎาคม 2560 ถึง มกราคม 2561 ส่งจ่ายให้กับ 
ผู ้ ใช ้น�้ากลุ ่มอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี
ฉะเชิงเทราเป็นหลัก และอีกส่วนหนึ่งสูบผันไปเก็บส�ารองไว้
ยังอ่างเก็บน�า้บางพระและสระส�ารองน�า้ส�านักบก เพ่ือส�ารอง
ไว้ให้กับผู้ใช้น�้าในพื้นที่ฉะเชิงเทราและชลบุรีในช่วงหน้าแล้ง

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำในปี 2560 การสูบใช้น�้าของ 
บริษัทเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรในทุกแหล่ง 
แต่เนื่องจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นจึงมีปริมาณน�้าฝน
มากกว่าค่าเฉล่ียท�าให้มีน�้าไหลเข้าอ่างฯ อย่างต่อเน่ือง ส่ง
ผลให้อ่างเก็บน�า้ในภาคตะวันออกทกุแห่งมปีรมิาณน�า้เก็บกัก
เกือบเต็มความจ ุโดยน�า้ในอ่างเก็บน�า้บางพระและอ่างเก็บน�า้
หนองปลาไหลมีน�้าสูงถึง 96.50% และ101.02% ตามล�าดับ 
ซึ่งเส่ียงต่อการเกิดอุทกภัยจ�าเป็นต้องระบายน�้าทิ้ง อย่างไร
ก็ตามเพื่อให้การบริหารจัดการน�้าเกิดประโยชน์สูงสุด บริษัท
จงึได้ร่วมกับกรมชลประทานวางแผนการผนัน�า้ไปลงอ่างเก็บ
น�้าอื่นๆ แทน เพื่อลดการปล่อยน�้าลงสู่ทะเลโดยไม่จ�าเป็น

สรุปปริมาณน�้าทั้งหมดที่บริษัทสูบเพ่ือบริหารจัดการในปี 
2560 (ส�าหรับใช้ในปี 2560-2561) อยู่ที่ 252.78 ล้าน ลบ.ม. 
ลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากการพ่ึงพาตนเองในช่วงน�้าหลาก
ของลูกค้ากลุ่มประปาที่มีแหล่งน�้าทางเลือก ได้แก่ ประปา
ศรีราชา ประปาแหลมฉบัง และประปาพัทยา โดยได้จ�าแนก
ปริมาณการสูบใช้ตามแหล่งน�้าหลักซึ่งแสดงไว้ในตาราง
ด้านล่างนี้
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ตารางแสำดงข้อมูลปริมาณน�้าจากแหล่งน�้าหลักที่บริษัทใช้ในปี 2559-2560 

แหล่งน�้า
ความจุ
อ่างฯ

ปริมาณน�้าเพื่อบริหารจัดการ

หมายเหตุ
ได้รับจัดสำรร
(ตามหนังสำือ

อนุญาต)

น�้าสำูบ
ปี 2559

น�้าสำูบ
ปี 2560

ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.

1. อ่างฯ ดอกกราย 79.41 116.00 65.00 81.39 ปริมาณน�้าท่ีบริษัทได้รับอนุญาต 116 ล้าน ลบ.ม. 
มากกว่าความจขุองอ่างเก็บน�า้ เพราะมกีารพิจารณา
ปรมิาณน�า้ทีจ่ะไหลลงอ่างฯ เป็นน�า้ในระหว่างปีด้วย

2. อ่างฯ หนองปลาไหล 163.75 120.00 133.40 102.35

3. อ่างฯ หนองค้อ 21.40 16.70 7.80 20.02 ในปี 2560 (ม.ค. 60-ธ.ค. 60) บริษัทใช้น�้าจากอ่าง
เก็บน�้าหนองค้อ 20.02 ล้าน ลบ.ม. โดยหากนับตาม
รอบปีจัดสรรน�้า 59-60 (พ.ย. 59-ต.ค. 60) บริษัทใช้
น�้าจากอ่างเก็บน�้าหนองค้อ 14.66 ล้าน ลบ.ม. อยู่
ในเกณฑ์ที่ได้รับอนุญาตใช้น�้า 16.70 ล้าน ลบ.ม.

4. อ่างฯ ประแสร์ 248.00 58.00 66.00 41.20 ในปี 2560 บริษัทใช้น�้าจากท่อประแสร์–คลองใหญ่ 
27.38 ล้าน ลบ.ม. และจากท่อประแสร์–หนองปลาไหล 
13.82 ล้าน ลบ.ม.

5. แม่น�้าบางปะกง - 27.00 21.50 7.31 บริษัทด�าเนินการสูบน�้าเฉพาะช่วงฤดูฝนและเป็น
ไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา มี
ปริมาณน�้าส่วนหน่ึงผันไปเก็บกักยังอ่างฯ บางพระ
และสระส�ารองน�า้ดิบส�านักบก เพ่ือส�ารองน�้าในช่วง
ฤดูแล้งให้พื้นที่ฉะเชิงเทราและชลบุรี  

โดยในปี 2560 บริษัทได้สูบน�้าจากแม่น�้าบางปะกง
ส่งจ่ายพ้ืนท่ีฉะเชงิเทรา นอกจากน้ันน�าไปฝากส�ารอง
ท่ีสระส�ารองส�านักบกและอ่างเก็บน�้าบางพระ 3.78 
ล้าน ลบ.ม. และ 2.16 ล้าน ลบ.ม. ตามล�าดับ

6. แหล่งน�้าเอกชน    -    - 9.20 0.25 บริษัทมีแผนที่จะใช้น�้าจากบ่อดินเอกชนเพ่ิมเติม 
เพ่ือเตรียมความพร้อมหากเกิดภัยแล้งปี 2560 ใน
พื้นที่ชลบุรี

7. ปริมาณน�้าฝนจาก
สระฯ ส�านักบก

0.26 คิดเป ็นร ้อยละ 5.59 ของปริมาณน�้าในสระฯ   
ค�านวณจากปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดอืน x พืน้ทีผ่วิน�้า 
(อ้างองิข้อมลูปรมิาณฝนเฉลีย่ ในรายงานการศกึษา
ความเหมาะสมและส�ารวจออกแบบท่อส่งน�้าดิบ 
อ่างเก็บน�า้ประแสร์-อ่างเก็บน�า้หนองค้อ-อ่างเก็บน�า้ 
บางพระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2561)    

รวม 319.70 303.00 252.78
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ด้ำนกำรสร้ำงเสถียรภำพของโครงข่ายท่อส่งน�้าเพ่ือให ้
เพียงพอต่อความต้องการในระยะยาว บริษัทมีแผนการ
ด�าเนินงานซึ่งประกอบด้วยกัน 3 ส่วน ได้แก่
• การเพิ่มศักยภาพแหล่งน�้าต้นทุน
• การพัฒนาระบบโครงข่ายท่อส่งน�้าดิบ (Water Grid)
• การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและการคาด

การณ์สภาพภูมิอากาศล่วงหน้า

I. การเพิ่มศักยภาพแหล่งน�้าต้นทุน  
บริษัทได้จัดท�าแผนพัฒนาแหล่งน�้าต้นทุนท้ังระยะส้ัน ระยะ
กลาง และระยะยาว เพ่ือสร้างเสถียรภาพของแหล่งน�้าดิบ 
อันจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในช่วง 20 ป ี
ข้างหน้า โดยมกีารปรบัแผนการพัฒนาแหล่งน�า้ไปจากปีก่อน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบุนัและไม่ส่งผลกระทบ
ใดๆ ต่อผู้ใช้น�้า รายละเอียดตามแผนภาพด้านล่าง

II. การพฒันาระบบโครงข่ายท่อส่ำงน�า้ดิบ (Water Grid)
บริษัทได้ด�าเนินโครงการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับระบบ 
โครงข่ายท่อส่งน�า้ดบิของบรษิทัอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2560 
เป็นการด�าเนินงานต่อเนื่องจากปี 2559 ประกอบด้วย 5 
โครงการ โดยมีความคืบหน้าการด�าเนินงานดังนี้

1. โครงการก่อสร้างวางท่อน�้าดิบหนองปลาไหล-หนองค้อ 
เส้นที่ 2

 เ พ่ือรองรับความต้องการใช ้น�้าในพ้ืนท่ีชลบุรีและ
พ้ืนที่ปลวกแดง-บ่อวิน รวมถึงปัญหาการขาดแคลนน�้า 
ในอนาคต ความสามารถในการส่งจ่ายน�้าได้ประมาณ 
60 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ความคืบหน้างานวางท่อส่งน�้าดิบ
แล้วเสร็จ  

แผนภาพแสำดงแผนการพัฒนาแหล่งน�้าต้นทุนและคาดการณ์ความต้องการใช้น�้าใน 20 ปีข้างหน้า

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
แมน้ำบางปะกง
20 ลาน ลบ.ม.

2. คลองหลวง
40 ลาน ลบ.ม.

3. คลองพานทอง
20 ลาน ลบ.ม.

น้ำตนทุนปจจุบัน 390 ลบ.ม.

น้ำตนทุนอนาคต 719 ลบ.ม.
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4. สระทับมา 
27 ลาน ลบ.ม.

5. บอดินเอกชน 
12 ลาน ลบ.ม.

6. จัดสรรเพิ่มประแสร 
50 ลาน ลบ.ม.

 (คลองสะพาน-PS-NK-BP)

8. จัดสรรเพิ่มประแสร 
70 ลาน ลบ.ม.

 (คลองวังโตนด-PS-NK-BP)

9. ผันน้ำ อ.แกลง 
70 ลาน ลบ.ม.

7. สระทับมา 
20 ลาน ลบ.ม.
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2. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน�้าเพิ่มแรงดันส�านักบก
 เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการสูบจ่ายน�้าจากแหล่งน�้า

เอกชน เพ่ือรองรับความต้องการใช้น�้าในพ้ืนที่ชลบุรีใน
อนาคต รวมถึงเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วย ด�าเนิน
การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2560

3. โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการสบูน�า้จากแม่น�า้บางปะกง
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบท่ีสูบน�้าจากแม่น�้า
บางปะกงไปเก็บกักยังอ่างเก็บน�้าบางพระ โดยเพิ่มความ
สามารถอีก 20 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี เพื่อรองรับความต้องการ
ใช้น�้าในพ้ืนท่ีฉะเชิงเทราและชลบุรีในอนาคต ก�าหนด 
แล้วเสร็จปี 2562

4. โครงการพัฒนาแบบจ�าลองการบรหิารแหล่งน�า้ต้นทุนและ
การสูบจ่ายน�้า (EWMS)

 เป็นการพัฒนาแบบจ�าลองโดยศึกษาถึงศักยภาพของ
ปรมิาณน�า้ต้นทนุของอ่างเก็บน�า้ต่างๆ รวมถึงการผนัแปร
ของปริมาณน�้าในพ้ืนท่ีชายฝั ่งทะเลตะวันออก ได้แก่ 
ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพ่ือช่วยให้การบริหาร
จัดการน�้ามีประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณด้าน
พลังงาน รวมถึงเพ่ิมความมั่นคงให้กับกิจกรรมการใช้น�้า
ต่างๆ และสร้างการยอมรบัของผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวข้อง ด�าเนนิ
การแล้วเสร็จในปี 2560

5. โครงการบริหารแหล่งน�้า (EWMS เฟส2)
 เป็นการศึกษาพร้อมติดตัง้อปุกรณ์ตรวจวัดทีจ่�าเป็นในการ

สนับสนุนระบบ EWMS ด้านการบริหารจัดการแหล่งน�้า  
พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งน�้าของกรมชลประทาน 
และบรษิทัให้สามารถตดิตามและคาดการณ์สถานการณ์
น�า้ในภาคตะวันออกได้อย่างแม่นย�า โดยได้เริม่ด�าเนินการ
เมื่อกลางปี 2560 ก�าหนดแล้วเสร็จภายในปี 2561

III. การประสำานความร่วมมอืและคาดการณ์
สำภาพภมูอิากาศล่วงหน้า
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการวางแผนการบริหารจัดการ
น�้าท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้
มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

อย่างใกล้ชิด อาทิ กรมชลประทาน คณะท�างานศูนย์ 
ปฏิบัติการน�้าภาคตะวันออก (Water War Room) ส�านักงาน 
เพ่ือพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นต้น

ด้ำนควำมพร้อมใช้งำนของระบบท่อส่งน�้ำ บริษัทเริ่ม
ด�าเนินโครงการ Pipeline Risk Prioritization เพ่ือประเมิน
ความเสีย่งจากการแตกรัว่ของระบบท่อส่งน�า้ตลอดความยาว 
491.8 กม. พร้อมท้ังจัดท�าแนวทางและจัดหาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการบ�ารุงรักษา ป้องกัน ตลอดจนการประเมิน
ค่าใช้จ่ายส�าหรับบ�ารุงรักษาเส้นท่อในอนาคต เพ่ือยืดอายุ 
การใช้งานให้นานท่ีสุดและคุ้มค่าสูงสุด เน่ืองจากปัจจุบัน
ปริมาณน�้าท่ีไม่เกิดรายได้ (Non-Revenue Water : NRW) 
เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2560 มีปริมาณน�้าที่ไม่เกิดรายได้
อยู่ท่ี 3.28% อันเน่ืองมาจากการแตกรั่วของระบบท่อส่งน�้า
บางปะกง-ชลบุรี และหนองปลาไหล-หนองค้อ เส้นที่ 2 

%NRW =

x 100

ปริมาณน�้าสำูบจ่าย - ปริมาณน�้าใช้ลูกค้า - 
ปริมาณน�้าสำ�รอง

ปริมาณน�้าสำูบจ่าย

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

3.50%

2.70%

1.80%

0.90%

0.00%

Non Revenue Water
3.43%

2.69%
2.44%

2.23%

1.94%

2.90%
3.28%
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ตารางปริมาณการสำูบจ่ายน�้าของบริษัท ปี 2560 

เดือน ปริมาณน�้าสำูบ ปริมาณน�้าจ�หน่าย ปริมาณน�้ากักเก็บวัดได้ น�้าสำูญเสำีย % NRW

มกราคม 32,952,874 22,793,713 9,352,250 806,911 2.45%

กุมภาพันธ์ 30,539,923 22,085,705 7,751,152 703,066 2.30%

มีนาคม 30,601,049 25,097,476 4,990,337 513,236 1.68%

เมษายน 29,040,717 23,300,396 4,732,450 1,007,871 3.47%

พฤษภาคม 28,417,830 22,967,860 4,442,433 1,007,537 3.55%

มิถุนายน 21,348,445 20,748,872 - 599,573 2.81%

กรกฎาคม 20,944,354 19,744,421 1,008,597 191,336 0.91%

สิงหาคม 23,674,013 21,558,026 1,577,210 538,777 2.28%

กันยายน 20,600,681 18,369,304 1,195,118 1,036,259 5.03%

ตุลาคม 22,184,177 18,505,775 2,163,568 1,514,834 6.83%

พฤศจิกายน 22,709,498 9,573,218 1,802,598 1,333,682 5.87%

ธันวาคม 25,871,053 21,383,784 3,594,803 892,466 3.45%

308,884,613* 256,128,550 42,610,515 10,145,548 3.28%

หมายเหตุ* :  

1. ปริมาณสูบจากอ่างฯประแสร์ ที่สูบฝากที่อ่างฯหนองปลาไหล ต้องสูบขึ้นที่อ่างฯหนองปลาไหลอีกครั้ง เป็นจ�านวน 41.20 ล้าน ลบ.ม.

2. ปริมาณสูบที่อ่างฯบางพระ 9.45 ล้าน ลบ.ม. เป็นน�้าที่ฝากจากแม่น�้าบางปะกง ในปี 2559

3. ปริมาณสูบที่สระส�ารองส�านักบก 4.58 ล้าน ลบ.ม. เป็นน�้าที่ฝากจากแม่น�้าบางปะกง ในปี 2559

4. ปริมาณสูบที่สระส�ารองคลองเขื่อน 1.12 ล้าน ลบ.ม. เป็นน�้าที่ฝากจากแม่น�้าบางปะกง ในปี 2559 และปริมาณน�้าที่สูบทิ้งเพื่อปรับปรุงระบบ

5. รวมปริมาณสูบใช้ทั้งหมดในปี 2560 เป็น 308.88 ล้าน ลบ.ม.

บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการรักษาเสถียรภาพของระบบสูบและการจ่ายน�้า (Reliability) โดยการก�าหนดเป้าหมายไม่ให้เกิด
ความเสียหายกับเครื่องจักร อุปกรณ์ จนท�าให้ระบบสูบจ่ายน�้าหยุดชะงัก หรือต้องไม่มีการหยุดจ่ายน�้าจากระบบโครงข่ายท่อ 
ส่งน�า้หลกั อย่างไรกต็าม ได้ก�าหนดเกณฑ์การหยุดจ่ายน�า้เพ่ือการบ�ารงุรกัษาไว้ไม่เกนิ 8 ชัว่โมง/ครัง้ แต่ส�าหรบัเครือ่งจกัรหรอื
อุปกรณ์ที่มีความส�าคัญสูง (Class A) จะต้องไม่มีการหยุดท�างานแต่อย่างใด
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แผนการป้องกันปัญหาการขาดแคลนน�้ากรณีภัยแล้งระยะกลาง

แม้ว่าในปี 2560 จะไม่ประสบปัญหาภยัแล้ง แต่เพ่ือการบรหิารจดัการความเสีย่งด้านปรมิาณน�า้ทีอ่าจไม่เพียงพอในช่วง 1-2 ปี  
ข้างหน้า บริษัทจึงต้องด�าเนินการตามแผนการป้องกันปัญหาการขาดแคลนน�้าอย่างเป็นระบบ โดยได้จ�าลองสถานการณ์น�้า 
(Simulation) เพ่ือศึกษาการขาดแคลนน�้าของอ่างเก็บน�้าหลัก ได้แก่ อ่างเก็บน�้าดอกกราย อ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล และ 
อ่างเก็บน�้าคลองใหญ่ โดยก�าหนดไว้ 4 กรณี ดังปรากฏตามแผนภาพ

ปริมาณน�้าอยู่ในเกณฑ ์
ปีเฉลี่ย โอกาสำเกิด 50%

ภัยแล้งแบบปี 2547-2548 
โอกาสำเกิด 10%

ภัยแล้งแบบปี 2540 
โอกาสำเกิด 5%

01

50
%

10
%

5
%

02 03

ภัยแล้งรอบ 20 ปี 
โอกาสำเกิด 2.5%

2.5
%

04

ปริมาณน้ำเก็บกัก 283.26 ลาน ลบ.ม.

การจำลองสถานการณน้ำในอางดอกกราย หนองปลาไหล คลองใหญ ป 2561 กรณีมีการสำรองน้ำ

ปริมาณน้ำเก็บกักต่ำสุด 19.50 ลาน ลบ.ม.

กรณีศึกษา
          กรณีน้ำทาไหลเขาอางฯ อยูในปเฉลี่ย
          กรณีน้ำไหลเขาอางแบบป 2547-2548 (10%)
          กรณีน้ำไหลเขาอางฯ แบบป 2540 (5%)
          กรณีน้ำไหลเขาอางต่ำสุดรอบ 20 ป (2.5%)
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สรุปการด�าเนินงานในปี 2560 ตามมาตรการเพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนน�้า ดังนี้ 

1. สูบผันน�้าจากอ่างเก็บน�้าประแสร์ผ่านท่อส่งน�้าเชื่อมโยงไปยังอ่างเก็บน�้าคลองใหญ่ 
2. สูบผันน�้าจากอ่างเก็บน�้าประแสร์ผ่านท่อส่งน�้าเชื่อมโยงไปยังอ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล
3. ส�ารองน�้าจากแม่น�้าบางปะกงเข้าอ่างเก็บน�้าบางพระด้วยระบบสูบน�้าสถานีสูบน�้าแม่น�้าบางปะกงของบริษัท
4. ลดการส่งน�้าจากพื้นที่ระยองไปพื้นที่ชลบุรี โดยใช้น�้าในพื้นที่ชลบุรีให้เต็มศักยภาพ
5. สูบผันน�้าจากอ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล ส่งจ่ายน�้าให้กับพื้นที่ชลบุรีและบ่อวิน–ปลวกแดง
6. จัดหาแหล่งน�้าเอกชนเพิ่มเติม

การใช้น�้าประปาของบริษัท (EN 8)

นอกจากการสร้างความมัน่คงของน�า้ต้นทุนเพ่ือการเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศแล้ว บรษิทัยงัให้ความส�าคญักับการใช้น�า้
ภายในอาคารส�านักงานของบริษัทให้คุ้มค่าด้วยหลักการ 3 R: Reduce Reuse Recycle โดยการน�าน�้ารีไซเคิลมาใช้ในระบบ
ฟลัชชิ่ง พร้อมทั้งรณรงค์ให้พนักงานใช้น�้าอย่างประหยัดและต่อเนื่อง

โดยในปี 2560 บริษัทมีการใช้น�้าประปาเฉลี่ย 3,081.26 ลบ.ม./เดือน โดยแหล่งน�้าที่ใช้มาจากการประปานครหลวงและ 
การประปาส่วนภูมิภาค รายละเอียดการใช้น�้าแยกแต่ละพื้นที่ดังนี้

พื้นที่ใช้น�้า หน่วยงานผู้สำ่งน�้า ปริมาณการใช้น�้า    
(เฉลี่ย ลบ.ม./เดือน)

ปริมาณการใช้น�้ารวม  
(ลบ.ม.)

1. อาคารอีสท์วอเตอร์ 1 กปน. 2,865.67 34,388.00

2. ส�านักงานปฏิบัติการ 2 กปภ. 65.00 780.00

3. สถานีสูบน�้า 16 สถานี 3 กปภ. 148.42 1,781.00

4. บ้านพักพนักงาน 4  กปภ. 2.17 26.00

รวม 3,081.26 36,975.00

หมายเหตุ* :  

1. ข้อมูล 1 หมายถึง การใช้น�้าของพื้นที่ส�านักงานของบริษัท (ชั้น 22-26) และพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด

2. ข้อมูล 2 หมายถึง การใช้น�้าของศูนย์ฯ ระยอง และส�านักงานแหลมฉบัง เนื่องจากส�านักงานที่ฉะเชิงเทราใช้มิเตอร์น�้ารวมกับสถานีฯ ฉะเชิงเทรา และส�านักงานในพื้นที่อื่นๆ 

บริษัทผลิตน�้าประปาใช้เอง โดยน�้าดิบที่น�ามาใช้ถือเป็นปริมาณน�้าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NRW)

3. ข้อมูล 3 สถานีสูบน�้า จ�านวน 3 แห่ง ใช้น�้าประปาจาก กปภ. และจ�านวน 6 แห่ง บริษัทผลิตน�้าประปาใช้เอง โดยน�้าดิบที่น�ามาใช้ถือเป็นปริมาณน�้าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NRW) 

ได้แก่ สถานีฯ หนองปลาไหล 1-3 สถานีฯ เพิ่มแรงดันหนองปลาไหล สถานีสูบน�้าบางปะกง และสถานีฯ หนองค้อ นอกนั้นไม่มีน�้าประปาใช้

4. ข้อมูล 4 หมายถึง การใช้น�้าของบ้านพักผู้บริหารที่ศูนย์ฯ ระยอง ส�าหรับบ้านพักที่สถานีฯ ยกระดับน�้าฉะเชิงเทราใช้มิเตอร์น�้าเดียวกับสถานีฯ ฉะเชิงเทรา นอกนั้นบริษัทผลิต 

น�้าประปาใช้เอง ซึ่งน�้าดิบที่น�ามาใช้ถือเป็นปริมาณน�้าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NRW)
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PR 5, PR 8

2. การบริหารความพึงพอใจของลูกค้า

เพือ่สนองตอบต่อค่านิยมองค์กรที่มุ่งเน้นใส่ใจต่อการให้บริการและเอาใจใส่ลูกค้า บริษัทจึงมุ่งพัฒนามาตรฐานการให้บริการ
ที่ตรงตามความต้องการในแต่ละกลุ่มอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดผ่านการรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of 
Customer) และได้ก�าหนดให้น�าคะแนนการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าบรรจุเป็นส่วนหน่ึงในการประเมินผลการ
ด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2560 (Corporate KPIs)   

ส�าหรับภาพรวมการให้บริการส่งจ่ายน�้าดิบในปี 2560 มีผลการด�าเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

I. สำัดสำ่วนการใช้น�้า (G4-8)

II. ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
บรษิทัได้จดัให้มกีารประเมนิผลการด�าเนินงานด้วยการส�ารวจความพึงพอใจของลกูค้าต่อการให้บรกิารของบรษิทัในด้านต่างๆ 
รวมท้ังสิ้น 6 ด้าน โดยระดับความพึงพอใจในปี 2560 มีภาพรวมอยู่ท่ี 84.6% ความพึงพอใจที่โดดเด่นสูงสุดยังคงเป็นด้าน 
การให้บริการของพนักงานที่มีอัธยาศัยดี มีความเอาใจใส่การให้บริการอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งมีความเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ
บริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืน ในขณะที่ความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องควบคุม (Control Center) มีคะแนนน้อยที่สุด 
โดยประเดน็ท่ีต้องปรบัปรงุคอืความรวดเรว็ในการแจ้งเตอืนสถานการณ์น�า้และเหตผุดิปกตใินระบบสบูจ่ายน�า้ล่วงหน้า รองลง
มาคอืด้านคณุภาพในการให้บรกิารจ่ายน�า้ และด้านการตอบสนองความต้องการของลกูค้า ตามล�าดบั อย่างไรก็ตาม ภาพรวม
ความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

แบงตาม
กลุมลูกคา

34%

กนอ.
การนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย

5%

อื่นๆ
โรงงานทั่วไปและ
ธุรกิจอื่นๆ

21%

เหมราช
นิคมอุตสาหกรรมในเครือ 
บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน 

15%

กปภ.
การประปาสวนภูมิภาค

13%

นิคมเอกชน
นิคมอุตสาหกรรม
ที่ดำเนินการโดย

เอกชน

12%

อุปโภค-บริโภค
กิจการประปาของเอกชน

หนวยงานราชการ รวมถึงชุมชน
ที่ขาดแคลนน้ำสะอาด

แบงตาม
พื้นที่ใหบริการ

67.96%
พื้นที่ระยอง

17.45%
พื้นที่ชลบุรี

10.26%
พื้นที่ปลวกแดง-บอวิน 4.32%

พื้นที่ฉะเชิงเทรา 
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4.43 4.34 4.23

การใหบริการจายน้ำ การใหบริการซอมบำรุง

การใหบริการดานการขาย การใหบริการของหองควบคุม

การใหบริการขอมูลขาวสาร การตอบสนองความตองการชองลูกคา

สรุปคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม
เปรียบเทียบป 2558-2560

ระดับความพึงพอใจในแตละดาน เปรียบเทียบป 2558-2560

หมายเหตุ :  ปี 2559-2560 อ้างอิงตามผลการส�ารวจของบริษัท (External Survey)

 ปี 2558  อ้างอิงตามผลส�ารวจภายใน และยังไม่ได้ส�ารวจข้อมูลด้านการ

ตอบสนอง

III. การบริหารข้อร้องเรียน (PR 8)

บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า
โดยก�าหนดนโยบายไว้ในหลักก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน รวมถึงได้ก�าหนดแนวทางใน
การปรับปรุงการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านการรับฟัง
ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากลูกค้า โดยน�าข้อมูลที่ได้
รับมาเข้ากระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (Customer 
Complaint Process) เพ่ือด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงและ
บันทึกการด�าเนินงานเพื่อเป็นองค์ความรู้ภายในต่อไป

กระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน  

เมื่อลูกค้าแจ้งข้อร้องเรียน พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Account 
Executive: AE) บันทึกข้อมูล ระบุรายละเอียด ประเภท ข้อ
ร้องเรียน ข้อมูลผู้ติดต่อ และประสานงานผู้เก่ียวข้อง เพ่ือ
ระบุสาเหตุ แนวทางแก้ไขและป้องกันการเกิดซ�้าในอนาคต 
โดย AE จะเป็นผู้รับผิดชอบติดตามประสานงานลูกค้าเพ่ือ
แจ้งผลการด�าเนินงานแก้ไขจนแล้วเสร็จ พร้อมรวบรวมผล
ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อการด�าเนินงาน และจัด
ท�ารายงานสรุปข้อร้องเรียน แจ้งแก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้บริหาร
รับทราบเป็นประจ�าทุกเดือน
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ไมผาน ผาน

ผูรองเรียน พนักงานลูกคาสัมพันธ (AE)

ประสานขอ
ขอมูลเพิ่มเติม

บันทึกขอมูล
- ขอรองเรียน
- ขอมูลผูติดตอ

ดำเนินการแกไข ประเมินผลการแกไข จัดทำรายงานสรุป นำเสนอตอผูบริหาร

จากการรวบรวมข้อร้องเรยีนและข้อเสนอแนะของลกูค้าตาม
ช่องทางต่างๆ สรปุได้ว่าในปี 2560 มข้ีอร้องเรยีนจากลกูค้าใน
เรือ่งคณุภาพน�า้มลีกัษณะขุน่เพียงเรือ่งเดยีว ไม่มปีระเดน็ข้อ 
ร้องเรียนเก่ียวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้าหรือ
ข้อมูลของลูกค้าสูญหายแต่อย่างใด

ส�าหรับข้อร้องเรียนท่ีเกิดขึ้น บริษัทได้ตรวจสอบแล้วพบว่า
คุณภาพน�้ามีความขุ่นจริงจึงได้ท�าการระบายตะกอนก่อน 
จุดจ่ายน�้าของลูกค้า พร้อมท้ังได้พัฒนามาตรฐานการให้
บริการโดยการเฝ้าระวังคุณภาพน�้าดิบที่ต้นทาง หากพบ
คุณภาพน�้าเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนัยส�าคัญ จะแจ้งลูกค้า 
รับทราบและประสานทีมงานเข้าไประบายน�้าโดยทันที

ทัง้นี ้เพ่ือการเข้าถึงข้อมลูและตดิต่อสือ่สารกับลกูค้าได้อย่าง
รวดเร็ว ในปี 2560 บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการสื่อสารโดย
ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลส�าคัญแก่ลูกค้าที่สนใจ อาทิ ข้อมูล
สถานการณ์น�า้ และความคบืหน้าโครงการก่อสร้างต่างๆ ผ่าน
ทางอเีมลและแอปพลเิคชนัไลน์ โดยจะมกีารอปัเดตข้อมลูให้
ทราบเป็นประจ�าทุกสัปดาห์  

ส�าหรับการส่ือสารแอปพลิเคชันไลน์เป็นช่องทางเสริมโดยใช้
ร่วมกับช่องทางการส่ือสารหลักในรูปแบบ จดหมาย อีเมล 
และโทรศพัท์ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเรว็ย่ิงขึน้  โดยปัจจบุนั
มีท้ังที่เป็นการสื่อสารผ่านลูกค้าแต่ละหน่วยงานโดยตรงเพ่ือ
แจ้งเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการขอรับ
บริการและแก้ไขข้อร้องเรียน และการส่ือสารผ่านกลุ่มที่จัด
ตัง้ตามความต้องการของข้อมลู อาท ิกลุม่ Water War Room 
เพ่ือรายงานสถานการณ์น�้าและความก้าวหน้าโครงการ
ก่อสร้าง เป็นต้น

ช่องทางติดต่อรับเรื่องร้องเรียน

โทรศัพท์ การเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit) การพบปะ
ในวาระหรือเทศกาลต่างๆ อีเมล เว็บไซต์ และการ
ส�ารวจความพึงพอใจ โดยในปี 2557-2559 ลูกค้า
แจ้งข้อร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ทั้งหมด
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นอกจากน้ีเพ่ือท�าความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมประชุมลูกค้ากลุ่มย่อย
ตลอดปี 2560 ดังนี้

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสำงค์/รายละเอียด โครงการ

ประชุมเปิดบ้าน East Water
(Open House)

• ลูกค้ารายใหม่  (new account)
• กลุ่มที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าใน

อนาคต (new opportunities)
• กลุ่มลูกค้า (ปัจจุบัน) ที่สนใจ 

เพ่ือเป็นการแนะน�าบริษัทให้กับผู้ใช้น�้ารายใหม่/
อนาคต พร้อมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการ
บริหารและควบคุมการสูบจ่ายด้วยเทคโนโลยีที ่
ทันสมัย ทั้งนี้เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ
เป็นผู้ใช้น�้าในอนาคต

ประชุมเชิงปฎิบัติการ   
(Technical Seminar)

• ลูกค้าปัจจุบัน เพ่ือรายงานสถานการณ์แหล่งน�า้ในปีปัจจุบัน และ
แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต 

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเพ่ือป้องกันภัยแล้ง
และเสรมิศกัยภาพระบบสบูจ่ายต่างๆ รวมทัง้ความ
พร้อมการให้บรกิาร เพ่ือให้ความรู ้สร้างความเข้าใจ
ด้านแหล่งน�้าและกระบวนการสูบจ่าย เพ่ือเสริม
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้น�้า

ศึกษาดูงานเชิงวิชาการ 
(Education/Academic)

• ลูกค้าปัจจุบัน เน้นส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการน�้าส่วน
ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจผ่านการศึกษาดูงาน/เย่ียมชม
นิทรรศการที่เก่ียวข้องกับการจัดการด้านน�้า เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มผู้ใช้น�้า รวมทั้งเพ่ิม
โอกาสในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันในอนาคต
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การสำร้างคุณค่าเพิ่ม
สำู่บุคลากรคุณภาพ

G4-56

1. ค่านิยมองค์กร

การจะสร้างความยั่งยืนและมั่นคงให้กับธุรกิจนั้น แค่
ความมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพเพียง
อย่างเดยีวคงไม่พอ ต้องรกัษามาตรฐานทางจรยิธรรม 
มีการด�าเนินงานท่ีโปร ่งใส ซื่อสัตย ์  รับผิดชอบ  
และสามารถแข่งขันได ้ ความรับผิดชอบในที่ น้ี 
หมายถึง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสีย และเน่ืองจากบริษัทท�าธุรกิจเก่ียวกับ 
“ทรพัยากรน�า้” ดงันัน้แน่นอนท่ีสดุว่าความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและต่อสิง่แวดล้อมจงึต้องมาเป็นล�าดบัต้นๆ 
นั่นคือจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน (Code 
of Conduct) ที่ถือเป็นแนวปฏิบัติพ้ืนฐานซึ่งอยู่บน
รากฐานของค่านิยมองค์กรที่ว่า “IACT”

ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนค่านิยมองค์กร I A C T บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายและแผนงาน
ประจ�าปีให้สอดคล้อง อาทิ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การพัฒนามาตรฐาน
การให้บรกิารท่ีตรงตามความต้องการในแต่ละกลุม่ลกูค้า เพ่ือความพึงพอใจสงูสดุ การ 
จดักิจกรรมเพ่ือส่งเสรมิการท�างานเป็นทีม รวมถึงการน�าการประเมนิ 360 องศา ในรปูแบบ  
Peer-to-Peer และ Cross Department มาใช้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร โดยใน
ระยะเริ่มแรกจะน�าผลที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรต่อไป

INTEGRITY

ACHIEVEMENT

CUSTOMER SERVICE 
ORIENTATION

TEAMWORK AND 
LEADERSHIP

การตั้งมั่นในความเป็นธรรม 
มีความซื่อสัตย์สุจริต  
มีจรรยาบรรณในการท�างาน

ความมุ่งมั่นท�างานให้ส�าเร็จ 
บรรลุตามเป้าหมายและ
มาตรฐานที่ก�าหนด

ความใส่ใจบริการลูกค้า  
มุ่งตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้ตรงจุด

การท�างานเป็นทีมและ 
การเป็นผู้น�า

I

A

C

T

บุคคลเจริญได้ด้วย
จริยธรรมในการด�เนิน
ชีวิต องค์กรก็เจริญได้
ด้วยจริยธรรมในการ
ด�เนินธุรกิจ
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2. การพัฒนาสำู่องค์กรน�้าระดับประเทศ

เพราะพนกังานเป็นผูร้ว่มขบัเคลือ่นให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
และพันธกิจท่ีส�าคัญ ดังนั้นบริษัทจึงมุ ่งเน้นการพัฒนา
สมรรถนะของพนักงานในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนา
สมรรถนะหลัก (Core Competency) การพัฒนาสมรรถนะ
ด้านความรู ้ในงาน (Functional Competency) และ
การพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู ้น�าในการบริหารงาน 
(Managerial Competency) โดยสรปุผลการด�าเนินงานดงันี้

I. ด้านการอบรมและพัฒนา

บริษัทได้จัดท�าแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจ�าปี 
ในหลักสูตรต่างๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู ้ความสามารถ
ตามสมรรถนะหลักขององค์กรและตามระดับต�าแหน่งของ
พนักงาน โดยได้พิจารณาคัดเลือกหลักสูตรจากสถาบัน 
และ/หรือวิทยากรท่ีมีชื่อเสียง มีทักษะ ความรู ้  และ 
ความสามารถในเรื่องนั้นๆ อย่างแท้จริง  

โดยในปี 2560 บริษัทได้ปรับแผนการพัฒนาบุคลากรโดยใช้
รูปแบบเดียวกันท้ังกลุ่มบริษัท เพ่ือรองรับการปรับโครงสร้าง
องค์กรแบบรวมศูนย์หน่วยงานสนับสนุนภายในกลุ่มบริษัท 
(SSC: Shared Service Center) รวมถึงการน�าผลการ
ประเมินแบบ Peer-to-Peer และ Cross Department (360 
องศา) มาจัดท�าแผนการพัฒนาร่วมกับการก�าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ กลยุทธ์ และประเดน็ความเสีย่งขององค์กร รวมถึงข้อ
ก�าหนดตามกฎหมาย โดยหลกัสตูรการพัฒนาทีส่�าคญั ได้แก่ 
หลกัสตูรทักษะผูน้�า เพ่ือพัฒนาทกัษะด้านบรหิารจดัการและ
ความเป็นผู้น�าในแต่ละระดับของพนักงาน และหลักสูตรการ
พัฒนาความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน�้าเพ่ือรองรับการขยาย
ธุรกิจในอนาคต

สรุปแผนการพัฒนาบุคลากรปี 2560 แบ่งหลักสูตรออกเป็น 
3 ประเภทหลัก ดังนี้

1. หลักสำูตรด้านการบริหารจัดการ (Management 
Course)

1. หลักสูตรส�าหรับระดับบริหาร 
เน้นการพัฒนาด้านการบรหิารกิจการ การก�ากับดแูล และ
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและเอกชน 
อาทิ หลักสูตรของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี ส�านักงาน ก.พ.ร. สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เป็นต้น

  
2. หลักสูตรส�าหรับระดับบังคับบัญชา  

เน้นการพัฒนาทักษะผู ้น�า เพ่ือการบริหารจัดการใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ Leadership Development Program 
(LDP), The Manager, Growing Great Employee  
รวมถึงหลักสูตรด้านการเงิน ด้านวิศวกรรม และทักษะ
ตามต�าแหน่ง เป็นต้น

LA
 9

, L
A

 1
0
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2. หลักสำูตรด้านการพัฒนาความรู้ในงาน 
(Functional Course)
เน้นการพัฒนาความรูแ้ละทักษะตามลกัษณะการท�างาน 
และความจ�าเป็นในวิชาชีพที่ส�าคัญ ได้แก่
• หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท�างานระดับ

หัวหน้างาน    
• หลกัสตูรการสอบเทียบเครือ่งมอืวัดคณุภาพน�า้ แรงดนั

น�้า ระดับน�้า  
• หลักสูตรการใช้งานเครื่องมือวัดคุณภาพน�้า DR900   
• หลักสูตรเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ เช่น หลักสูตรการ

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน, Business 
Analytic Best Practice&Workshop, Financial 
Modeling with Microsoft Excel, Financial Model, 
Business Intelligence Design Process 

• หลักสูตรการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหาร
ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงขององค์กรและ
การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้กับพนักงานระดับ
บังคับบัญชาขึ้นไป

3.  หลักสำูตรเสำริม (Elective Course)
• การเขียนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 

Continuity Plan)  
• หลักสูตรการสร ้างความเข ้าใจมาตรฐาน ISO 

9001:2015, ISO 14001:2005  
• หลักสูตร Anti-Corruption-The Practical Guide จัด

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบออนไลน์  
• หลักสูตรด้านการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม

การท�างาน
• หลักสูตรด้านความปลอดภัยและการรับมือกรณี 

แผ่นดินไหว

นอกจากน้ี เพ่ือเรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ด้านการบริหาร
จัดการน�้าและระบบปฏิบัติการ (Operation) เพ่ือรองรับ
การขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงได้จัดให้พนักงานได้ 
เดินทางไปศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ

II. ด้านการพัฒนาทักษะและสำร้างองค์ความรู้
ภายในองค์กร

ในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีหลักสูตรการอบรมภายในองค์กร 
ทั้งในด้าน Technical Skill และ Soft Skill ที่จัดสอนโดย
พนักงานทุกระดับตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ 
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ (Internal Trainer) และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างกัน รายละเอียดหลักสูตรมีดังนี้

1. หลักสำูตรการเขียนรายงานการประชุมอย่างมี
ประสำิทธิภาพ
เพ่ือพัฒนาแนวทางการน�าเสนอ การสรุปประเด็น และ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดท�าบันทึกและ
รายงานที่มีการเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมถึง
ด�าเนินการตามมาตรฐานการจดัท�าบนัทกึข้อความภายใน
หนงัสอืออกยังหน่วยงานภายนอก และการจดัท�ารายงาน
เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา

2. หลกัสำตูรการใช้งานระบบบรหิารโครงการวศิวกรรม
เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งาน
ระบบวิศวกรรม ระยะที่ 1 โดยสามารถประยุกต์ใช้จัดการ
บริหารโครงการของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ตรวจสอบและติดตามสถานะการอนุมัติงานต่างๆ ใน
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. หลกัสำตูรการเบิกจ่ายอย่างไรให้ถูกต้องและเหมาะสำม
เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในการเบิกจ่าย การ
จัดท�าใบควบคุมการตรวจรับงานที่ถูกต้อง และสามารถ
น�าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการท�างานได้อย่างมีระบบและ
มีประสิทธิภาพ

4. หลักสำูตรการใช้งานระบบการจัดการวัสำดุ
เพ่ือให้พนักงานเข้าใจและสามารถใช้งานระบบการจดัการ
วัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้
พนักงานสามารถเบิกจ่าย ตรวจสอบ และติดตามสถานะ
การอนุมัติได้แบบออนไลน์ 
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แผนภาพแสดงจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน/ป 
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บริหาร บังคับบัญชา ปฏิบัติการ

แผนภาพแสดงจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน ป 2558-2560

แผนภาพแสดง
จำนวนชั่วโมงอบรม
แยกตามเพศ

2558

2559

2560
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.5

9
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.1
0 11

2.
05

95
.5

0 12
8.

73
11

3.
50

60
.6
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.0

0
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.5
0

48%
ชาย

7,310.45

52%
หญิง

7,779.25

แผนภาพแสดง
จำนวนชั่วโมงอบรม
แยกตาม
ระดับพนักงาน

14%
บริหาร

2,129.50

20%
บังคับบัญชา

3,073.45
66%
ปฏิบัติการ

9,886.35

แผนภาพแสดง
จำนวนชั่วโมงอบรม
แยกตาม
ประเภทพนักงาน

1%
สัญญาจาง

144.00

99%
ประจำ

14,946.10

สรุปชั่วโมงอบรม ป 2560 (หนวย : ชั่วโมง.นาที)5. หลักสำูตร Security Awareness and 
Technology Update
เพ่ือให้พนักงานมคีวามรูค้วามเข้าใจในเรือ่ง Information 
Security รวมถึงรบัทราบและรบัรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีนิยม
ในปัจจุบัน

6. หลกัสำตูรระบบ Workflow และความรูเ้ร่ืองระเบยีบ
ทรัพยากรบุคคลและจรรยาบรรณพนักงาน 
เพ่ือให้พนักงานเข้าใจและสามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง รวมถึงเป็นการสนับสนุนการท�างานรูปแบบรวม
ศูนย์หน่วยงานสนับสนุน (SSC) ในกลุ่มบริษัท

ทั้งน้ี ข้อมูลในการอบรมทุกหลักสูตรจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบ 
Internal Web ของบริษัท เพ่ือเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ของ 
บรษิทั ส�าหรบัให้พนักงานทีส่นใจสามารถเข้าไปศกึษาเรยีนรู้ 
ได้ตลอดเวลา

ผลการพัฒนาและฝึกอบรมของพนักงาน 
ประจ�ปี 2560 

1. ภาพรวมผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในด้าน
สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะด้าน
ภาวะผูน้�าในการบรหิารงาน (Managerial Competency) 
เพ่ิมขึ้น 9.68% (เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของปี 2559  
คิดเป็น 75.18% และปี 2560 คิดเป็น 82.46%) (LA 10)

2. สรุปชั่วโมงอบรมของพนักงาน ปี 2560 (LA 9)
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3. งบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนา ฝึกอบรม และสมัมนา รวม
เป็นเงิน 9.22 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
• ภายนอก   3.09   ล้านบาท   
• ภายใน   4.95   ล้านบาท   
• อื่นๆ  1.18   ล้านบาท  

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคนเป็นเงินประมาณ 43,086 บาท (จ�านวน
พนักงาน ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 214 คน)

III. ด้านการแบ่งปันความรู้สำู่สำังคม

ในฐานะท่ีเป็นผู ้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน�้าให้กับ
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกซึ่งเป็นภูมิภาคท่ีมีความ 
ซบัซ้อนในการบรหิารจดัการน�า้อย่างมากภมูภิาคหนึง่ บรษิทั 
ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ที่สนใจเรียนรู ้และต้องการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ได้เข้าเย่ียมชมและศึกษากระบวนการบริหาร
จัดการน�้าของบริษัท เพ่ือการพัฒนาร่วมกันอย่างย่ังยืน โดย
ในปี 2560 มีคณะเยี่ยมชมกิจการบริษัท รวม 14 คณะ
  
นอกจากการเย่ียมชมกิจการแล้ว บริษัทยังแบ่งปันความรู ้
สู่ชุมชนและสังคมรอบข้างด้วยวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้

1. โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง 
รุ่นใหม่ (นปร.) ของสำถาบันสำ่งเสำริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี สำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
บริษัทได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการบริหาร 
กิจการบ้านเมอืงท่ีด ีส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา 
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ตั้งแต่ปี 2554 
จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องเป็นเวลา 7 ปีแล้ว มีข้าราชการที่
เข้ามาฝึกงานกับบริษัทจ�านวน 7 คน โดยผู้บริหารระดับ
สูงท�าหน้าที่ครูผู ้ฝึกสอน (Mentor) ให้กับข้าราชการ 
เหล่าน้ัน ถือเป็นการสร้างและพัฒนาข้าราชการรุ่นใหม ่
ให้เป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลงในหน่วยงานภาครฐั และเป็น
ก�าลังที่ส�าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

โดยบรษิทัผูฝึ้กสอน และข้าราชการในโครงการฯ จะร่วมกัน 
จัดท�าแผนการเรียนรู้งาน โดยก�าหนดแนวทาง วิธีการ 
ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบัติงาน และการประเมิน
ผล ซึ่งจะครอบคลุมในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และประสบการณ์ อาทิ
• ด้านการเป็นผู้น�า (Leadership) และการเป็นผู้บริหาร

หน่วยงานภาคเอกชน 
• ด้านการบริหารจัดการองค์กร (Organizational 

Management) 
• ด้านการจดัท�าหรอืด�าเนนิงานยุทธศาสตร์โครงการและ

แผนงานต่างๆ
 
นอกจากกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ถ่ายทอดประสบกาณ์โดยตรงแล้ว ยังมอบหมายให ้
ผู ้บริหารท่ีเก่ียวข้องร ่วมถ่ายทอดความรู ้ ธุรกิจของ 
องค์กรด้วย พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้ข้าราชการใน 
โครงการฯ น�าเสนอมุมมองท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
เพื่อเป็นแนวทางในพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. การรับนักศึกษาฝึกงาน
บริษัทมีโครงการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้จากการ
ปฏบิตังิานจรงิให้กับเยาวชนในโครงการนักศกึษาฝึกงาน 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
สรุปมีนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัท ดังนี้    

ข้อมูลการรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2558-2560

ปี
ระดับ

ปริญญาตรี
ระดับ

อนุปริญญา
รวม

จ�นวนคน

2558 4 2 6

2559 3 2 5

2560 3 1 4

ส�าหรบัผลตอบแทนอืน่ๆ ทีบ่รษิทัจดัไว้ให้ส�าหรบันักศกึษา
ฝึกงานประกอบด้วยพ่ีเลี้ยงดูแลตลอดการฝึกงาน  
การประกันอุบัติเหตุและการประกันชีวิต ค่าเบ้ียเล้ียง
ในการฝึกงานตามที่กฎหมายก�าหนด (ซึ่งเป็นไปตาม
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ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์เก่ียวกับการ
คุ้มครองผู้รับการฝึกเตรียมเข้าท�างาน หมวด 2 ข้อ 10, 
11 บริษัทต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยงไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ
ของอัตราค่าจ้างขั้นต�่าสูงสุดท่ีใช้อยู ่ในขณะนั้นและ
ก�าหนดการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้ผู้รับการฝึกงานไม่น้อยกว่า
เดือนละหนึ่งครั้ง)

3. การมอบทุนการศึกษา
บรษิทัได้จดัท�าบนัทึกข้อตกลงกับสถาบนัการอาชวีศกึษา
ภาคตะวันออก ซึ่งอยู ่ในพ้ืนที่ปฏิบัติการของบริษัท 
ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาที่เรียนดี   

โดยในปี 2560 บริษัทได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่
นกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สงู (ปวส.) แบบ
ต่อเนื่องจนจบหลักสูตร จ�านวน 5 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท

4. การบรรยายให้ความรู้ด้านงานเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัทได้รับเชิญจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
หวัข้อ แนวคดิและทฤษฎีการจดัการองค์การสมยัใหม่และ 
องค์ความรู้จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ หมวดงาน
เลขานุการบริษัทให้กับผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร 
Synergy for Management ในเดือนพฤศจิกายน 2560 

3. คุณภาพชีวิตของพนักงาน

ผลตอบแทน โครงสำร้างค่าจ้าง ค่าตอบแทน และ
สำวัสำดิการ (Remuneration Policy)

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานทุก 
ระดับอย่างเหมาะสม ท้ังในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการ
ด�าเนินงานของบริษัทแต่ละปี และสอดคล้องกับการจ่าย 
ผลตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (LA1)  

ในการจ่ายผลตอบแทนแก่พนักงาน บริษัทมุ่งเน้นการจ่าย 
ผลตอบแทนตามผลงาน (Pay for Performance) โดยน�าดัชนี
วัดความส�าเร็จของงาน (KPI: Key Performance Indicator) 
มาใช้ในการประเมินผลของพนักงานทุกระดับ ทั้งนี้ KPIs จะ
มีความสอดคล้องตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และ
ระดับบุคคล เพื่อให้เป้าหมายในการท�างานเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

ส�าหรับในระยะยาว บริษัทมีการวัดผลการปฏิบัติงานและ
ศกัยภาพของพนักงาน โดยจะจ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสม 
กับผู ้ที่มีศักยภาพ มีความรู ้ความสามารถสูง รวมทั้งให ้
ความส�าคัญกับการพัฒนาให้พนักงานผู้มีศักยภาพเติบโต
ตามสายอาชีพ ท้ังนี้ นอกจากการจ่ายผลตอบแทนแล้ว 
บริษัทยังดูแลสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานอย่างสม�่าเสมอ  
ผ่านการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการ ซึ่งเป็นผู ้แทนจากพนักงานในการมีส่วนร่วมให  ้
ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับสวัสดกิารของพนกังานทัง้
องค์กร (คิดเป็น 100%) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนไป  

LA
 1
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1

จำนวนคณะกรรมการสวัสดิการ

แบงตามระดับ
พนักงาน

ระดับ
บังคับบัญชา คน

7ระดับ
ปฏิบัติการ คน

2แบงตามระดับ
เพศ ชาย คน

6หญิง คน

5แบงตามระดับ
ภูมิภาค ภาคกลาง คน

3ภาคตะวันออก คน

การบริหารจัดการและดูแลสวัสดิการของพนักงาน แบ่งเป็น

I. คณะกรรมการสำวัสำดิการ (G4-11)

ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน แต่ได้จัดให้
มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการประจ�าสถานประกอบ
กิจการขึ้น มีวาระคราวละ 2 ปี ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ซึ่งพนักงานประจ�าทุกคนมีสิทธิในการสมัครและ 
เลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯ โดยมีคณะกรรมการ 
เลือกตั้งเป็นผู้ด�าเนินการจัดการเลือกต้ังเพ่ือให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส

ในปี 2560 บรษิทัมคีณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบ
กิจการรวมทั้งสิ้น จ�านวน 8 คน (คิดเป็น 3.66%) เป็นผู้แทน
พนักงานจากส�านักงานใหญ่และศูนย์ปฏิบัติการระยองใน 
ทุกระดับ ท�าหน้าท่ีควบคุม ดูแล และร่วมหารือกับบริษัท  
เพ่ือจัดหาสวัสดิการให้กับพนักงาน ตลอดจนให้ค�าปรึกษา
และเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทและ
พนักงาน ทั้งนี้คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบวาระในเดือน
พฤษภาคม 2562

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสวัสดิการ ในปี 2560 
1.  การพิจารณารายชื่อและคุณสมบัติพนักงานที่เหมาะสม

เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้ 
2. การประชาสัมพันธ์การใช้บัตรประกันชีวิต/อุบัติเหตุ

พนักงาน การประกันสุขภาพพนักงานและครอบครัว
3. การหารือให้พนักงานได้เข้ารับการตรวจรักษาโรคกับ 

โรงพยาบาลที่ได ้มาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจของ
พนักงาน  

4. การประสานข้อมูลและสื่อสารให้พนักงานทราบใน
ประเด็นเก่ียวเน่ืองกับสวัสดิการต่างๆ เช่น การจัดตั้ง
สหกรณ์ เป็นต้น 

5. การสนับสนุนเริ่มการใช้เวลาท�างานแบบยืดหยุ่น (Flexi 
Time) อย่างเป็นระบบ

II. สำวสัำดสิำงเคราะห์และสำทิธปิระโยชน์ของพนกังาน 

บริษัทจัดให้มีสวัสดิสงเคราะห์เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระให้กับ
พนักงานประจ�าโดยเท่าเทียมกัน แบ่งเป็น
1. สวัสดิสงเคราะห์พ้ืนฐาน พนักงานจะได้สิทธิเหมือนกัน 

ทุกคน
• การตรวจสุขภาพประจ�าปี
• ค่ารักษาพยาบาลการคลอดบุตร
• การประกันสุขภาพ
• การประกันชีวิตหมู่
• เงนิทดแทนการขาดรายได้จากการเจบ็ป่วย / ทุพพลภาพ /  

เสียชีวิต
• การช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ

2. สวัสดิสงเคราะห์ยืดหยุ่น พนักงานสามารถเบิกได้ตาม
ความจ�าเป็นของแต่ละบคุคลภายใต้วงเงินสงูสดุทีก่�าหนด 
ส�าหรับพนักงานเข้าใหม่จะค�านวณตามสัดส่วนอายุงาน

3. การลาคลอด
4. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
5. เกษียณอายุ (ไม่มี)
6. สิทธิการเป็นผู้ถือหุ้น (ไม่มี)
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสำภาพแวดล้อม
ในการท�งาน  

บริษัทมีความพยายามท่ีจะพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในองค์กร ตลอดจนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
การท�างาน เพ่ือสร้างความสุข ความผูกพัน และเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดีให้กับพนักงาน ด้วยการพิจารณาและน�าข้อเสนอ
แนะจากผลการส�ารวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อ
องค์กรในปี 2559 มาปรบัปรงุการด�าเนนิงานเพ่ือให้ตอบสนอง
ความต้องการของพนักงานอย่างแท้จริง โดยแบ่งการด�าเนิน
งานออกเป็นด้านๆ ดังนี้

ด้านความปลอดภัย

บริษัทก�าหนดให้พนักงานต้องได้รับการอบรมหลักสูตร 
ความปลอดภัยในการท�างาน แบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังนี้

1. พนักงำนใหม่ จะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรความ
ปลอดภัยในการท�างานส�าหรับพนักงานใหม่ เพ่ือสร้าง
ความตระหนักถึงความปลอดภัยในการท�างานและการ
เรียนรู้กฎความปลอดภัยเบื้องต้น ซึ่งจะท�าให้พนักงานรู้
ถึงหลักการประเมินความเสี่ยง การป้องกันอันตรายก่อน
การท�างาน

2. พนักงำนระดบัหัวหน้ำงำนและพนักงำนระดบับรหิำร
ทุกคน จะได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน และเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยในการท�างานระดับบริหาร ซึ่งเป็นการ 
ส่งเสรมิให้พนกังานทุกระดบัเข้ามามส่ีวนร่วมในการดแูล
ด้านความปลอดภัยในการท�างานอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากน้ันแล้ว บริษัทยังมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึน้ในการท�างาน โดยจดัท�าเป็นคูม่อืความปลอดภยัฯ ขึน้  
เพ่ือให้พนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
ซึง่จะช่วยลดความสญูเสยี ลดต้นทุนการผลติ และเสรมิสร้าง
สวัสดิภาพในการท�างานท่ีดีแก่พนักงาน ท้ังนี้ ในปี 2560 
บริษัทมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสรุปได้ดังนี้

1. มพีนกังานผูป้ฏิบตังิานในพ้ืนทีป่ฏิบตักิารเกิดอบุติัเหตทุาง
รถยนต์ขัน้ปานกลาง จ�านวน 1 ครัง้ และข้ันรนุแรง จ�านวน 
2 ครั้ง โดยระบุระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ
ตามคู่มือความปลอดภัยฯ ของบริษัท ซึ่งแบ่งออกเป็น  
3 ระดับ ดังนี้
1) อุบัติเหตุขั้นเล็กน้อย คือ มีการบาดเจ็บเล็กน้อย

พนักงานสามารถกลบัเข้าท�างานได้หลงัจากได้รบัการ
ปฐมพยาบาล หรือหลังจากได้รับการรักษาพยาบาล 
หรือหยุดงานไม่เกิน 3 วัน หรือมีทรัพย์สินเสียหาย 
อนัเน่ืองมาจากการเกิดเหตมุลูค่าความเสยีหายไม่เกิน 
100,000 บาท และ/หรือไม่หยุดการผลิต และ/หรือ 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในแผนก

2) อุบัติเหตุขั้นปานกลาง คือ มีการบาดเจ็บซึ่งแพทย์
ระบใุห้หยดุงานเกนิ 3 วนัขึ้นไป แต่ไม่เกนิ 30 วนั หรือ
ทรัพย์สินเสียหายอันเนื่องมาจากการเกิดเหตุมูลค่า 
ตัง้แต่ 100,000-700,000 บาท และ/หรอืหยุดการผลติ
ไม่เกิน 8 ชัว่โมง และ/หรอืส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
ภายในบริษัท

3) อบุตัเิหตขุัน้รนุแรง คอื มกีารบาดเจบ็สาหสั (พนกังาน
หยุดงานมากกว่า 30 วันขึ้นไป) สูญเสียอวัยวะ พิการ 
หรอืเสยีชวิีต หรอืทรพัย์สนิเสยีหายอนัเน่ืองมาจากการ
เกิดเหตุมูลค่าตั้งแต่ 700,000 บาทข้ึนไป และ/หรือ 
หยุดการผลิตเกิน 8 ชั่วโมง และ/หรือส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมภายนอกบริษัท

 กรณีการเกิดอุบัติเหตุข้างต้น บริษัทได้ตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพ่ือวเิคราะห์หาสาเหตแุละแนวทางการป้องกัน
เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุซ�้าข้ึน โดยมาตรการเร่งด่วนที่บริษัท 
ด�าเนินการคือ การทบทวนมาตรการความปลอดภัยใน
การขับขี่ การใช้รถใช้ถนนของพนักงาน การตรวจเช็ค
สภาพรถของบริษัท และก�าหนดให้พนักงานที่ใช้รถของ 
บริษัทต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การขับรถเชิง
ป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive driving)” รวมถึงการเข้า
ช่วยเหลอืเยียวยาแก่ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากอบุตัเิหต ุซึง่ทัง้ 
3 เหตุการณ์ผู้ได้รับผลกระทบเป็นบุคคลภายนอกบริษัท 
ทัง้สิน้ ดงันัน้อตัราการบาดเจบ็จากการท�างาน (IFR) และ
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (ISR) จึงเป็นศูนย์
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 ส�าหรบัอตัราการเกิดโรคจากการท�างานเป็นศนูย์ รายละเอยีดอตัราการบาดเจบ็และเสยีชวีติจากการท�างานแสดงดงัตาราง
ต่อไปนี้

(ตารางที่1) (LA 6) อัตราการบาดเจ็บ (IR) บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LDR) เสำียชีวิตจากการท�งาน ปี 2560 – พนักงาน 
(Injury Frequency Rate: IFR)

การบาดเจ็บจากการท�งานรวม-พนักงาน เพศ

จ�นวนผู้บาดเจ็บ (คน) ชาย หญิง

รวม สนง.ใหญ่ (กทม.) 0 0

- บาดเจ็บเล็กน้อย / ปานกลาง / รุนแรง 0 0

- บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 0 0

- เสียชีวิต 0 0

รวมพื้นที่ปฏิบัติการ 3 0

- บาดเจ็บเล็กน้อย / ปานกลาง / รุนแรง 0,1,2 0

- บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 0 0

- เสียชีวิต 0 0

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน : IFR
(คน ต่อ หนึ่งล้านชั่วโมงการท�างาน)

0.00

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน : ISR
(คน ต่อ หนึ่งล้านชั่วโมงการท�างาน)

0.00

2. ไม่เกิดอุบัติเหตุกับพนักงานของคู่ค้าถึงข้ันหยุดงานและไม่มีอัตราการเกิดโรคจากการท�างานเป็นศูนย์ สถิติอุบัติเหตุ 
ดังตารางต่อไปนี้

(ตารางที่ 2) (LA 6) ตารางสำรุปจ�นวนและความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ-ผู้รับเหมา

โครงการ

เพศ
อัตราการบาดเจ็บ
จากการท�งาน

อัตราการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงานจ�นวน 

ผู้บาดเจ็บ (คน) ความรุนแรงของการบาดเจ็บ

ช ญ
เล็กน้อย ปานกลาง รุนแรง

IFR ISR
ช ญ ช ญ ช ญ

โครงการก่อสร้างสถานีสูบส่งน�้า
เพิ่มแรงดัน

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

โครงการก่อสร้างท่อส่งน�้าดิบ
อ่างเก็บน�้าประแสร์- 
อ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

โครงการก่อสร้างหนองปลาไหล 
-หนองค้อ เส้นที่ 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
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พื้นที่สำนักงาน
กรุงเทพฯ

ประธาน
คณะกรรมการ

(คน)

กรรมการผูแทนนายจาง
ระดับบังคับบัญชา

พื้นที่
ปฏิบัติการ

กรรมการ
ผูแทนลูกจาง

เจาหนาที่ความปลอดภัย
ในการทำงานระดับวิชาชีพ 
(เปนกรรมการและเลขานุการ)

 จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานท่ีผ่านมาพบ
ว่า ส่วนใหญ่จะอยู่ในพ้ืนที่ปฏิบัติการ ดังนั้นเพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะท�างาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน เป็น 2 คณะ ได้แก่ คณะท�างานฯ พื้นที่ส�านักงาน
กรุงเทพฯ และคณะท�างานฯ พ้ืนท่ีปฏิบัติการ เพ่ือให้
สามารถดูแลรับผิดชอบแต่ละพ้ืนท่ีได้อย่างทั่วถึง โดยมี
จ�านวนของคณะท�างานฯ เป็นไปตามกฎกระทรวงแรงงาน
ว่าด้วยเรื่อง “การก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2549 หมวด 2 คณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน” คณะท�างานฯ ทั้ง 2 คณะ ประกอบด้วยสมาชิก 
(LA 5) ดังนี้

 บทบาทหน้าท่ีและขอบเขตความรบัผดิชอบของท้ัง 2 คณะ 
ครอบคลุม ดังนี้
1. การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย
2. สภาพแวดล้อมในการท�างาน
3. การป้องกันและระงับอัคคีภัย
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
5. การอับอากาศ

6. ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
7. การตรวจสุขภาพลูกจ้าง
8. สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
9. อัตราน�้าหนักที่ให้ลูกจ้างท�างาน
10. เจ็บป่วยจากการท�างาน
11. เขตปลอดบุหรี่
12. การควบคุมอาคาร
13. ความปลอดภัยในเขตก่อสร้าง

การจัดท�คู่มือด้านความปลอดภัย ในปี 2560
1. จัดท�าคู่มือความปลอดภัยในการท�างานส�าหรับผู้รับจ้าง 

ซึ่งเป็นคู่มือความปลอดภัยในการท�างานส�าหรับการ
ควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียง เพ่ือให้ผู้รับเหมา 
ชัน้ต้นและผูร้บัเหมาช่วงท่ีเข้ามาท�างานในพ้ืนทีร่บัผดิชอบ 
ของบริษัทได้ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการเก่ียวกับ 
ความปลอดภัยในการท�างานและปฏิบัติได้ถูกต้อง  
ครบถ้วนตามที่กฎหมายก�าหนด โดยมีรายละเอียดท่ี
ส�าคัญ คือ ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการท�างาน
ของงานที่มีความเส่ียงต่ออันตรายต่างๆ และเส่ียงต่อ
การเกิดอัคคีภัย ข้อห้ามและข้อแนะน�าในการปฏิบัติ
งานที่ปลอดภัย รวมถึงการรายงานการเกิดอุบัติเหตุของ 
ผู้รับเหมาให้ทราบ

2. จัดท�าคู ่มือการปฏิบัติงานการจัดอบรมด้านความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
เพ่ือให้พนักงานของบริษัทได้เข้ารับการฝึกอบรมตาม
หัวข้อการฝึกอบรมตามความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับลักษณะงานที่พนักงานปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท�างาน ลดการเกิดอันตรายต่างๆ จากการ 
ปฏิบัติงานของผู้ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท

3. จัดท�าคู่มือการจัดท�ารายงานและเอกสารความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท�าเอกสารและรายงาน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน โดยเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างาน
ระดับวิชาชีพเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินการ
จัดท�ารายงานและเอกสารด้านความปลอดภัยฯ เพ่ือน�า
ส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
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4. จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท โดยครอบคลุม
ถึงการท�าใบผ่านเข้า-ออกของผู ้รับจ้าง การตรวจค้น
สินค้าของรถขนส่งสินค้าและรถพนักงาน การเดินตรวจ
ความปลอดภัยรอบบริเวณอาคาร และงานอื่นๆ ที่บริษัท 
มอบหมายเก่ียวข ้องกับการดูแลระบบรักษาความ
ปลอดภัยภายในบริษัท

กิจกรรมด้านความปลอดภัย
1. การสือ่สารด้านความปลอดภัย : จดัท�าวารสารด้านความ

ปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (SHE NEWS) เป็น
ประจ�าทุกเดือนเพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร และสร้างความ
ตระหนักด้านความปลอดภัย การมีสุขภาพที่ดี การใส่ใจ
สิ่งแวดแวดล้อมให้แก่พนักงาน

2. Safety Walk Rally : จัดกิจกรรม Safety Walk Rally เพื่อ
รณรงค์ให้เกิดการลดอุบัติเหตุและโรคจากการท�างาน 
โดยสร้างทีมงานท่ีมีจิตส�านึกด้านความปลอดภัยในการ
ท�างาน หลงัจบกิจกรรมจะได้แนวคดิการท�างานทีม่รีะบบ
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย มีความตระหนักถึง
อันตรายและจิตส�านึกที่ดี 

การจัดการเหตุฉุกเฉิน
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบที่อาจ 
เกิดข้ึนกับพนักงานและทรัพย์สินของบริษัท กรณีเกิด 
เหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้น โดยในปี 2560 มีการด�าเนินการดังนี้
1. จัดท�าแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจหรือ Business 

Continuity Plan (BCP) เพ่ือรองรับกรณีเกิดอุบัติเหตุ
หรือภัยต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
ล่วงหน้า ท้ังน้ี ได้มีการทบทวนและทดสอบแผน BCP  
โดยก�าหนดเหตกุารณ์ฝึกซ้อมเป็นเหตเุพลงิไหม้รนุแรงถึง
ขัน้ต้องประกาศใช้แผน BCP และจ�าลองสถานการณ์การ
ย้ายไซต์ส�ารอง การจัดการเหตุการณ์ การฟื้นคืนงานท่ี
ส�าคญั ณ ส�านกังานใหญ่ อาคารอสีท์วอเตอร์ เพ่ือทดสอบ
ความครบถ้วนของแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของ
บริษัท ทดสอบความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของ
แต่ละหน่วยงาน ตลอดจนความพร้อมของการจัดเตรียม 

สถานท่ีปฏิบัติงานส�ารอง การติดต่อสื่อสารและการ
ประสานงาน

2. จัดฝึกซ้อม “การเตรียมความพร้อมในการรับมือเหต ุ
แผ่นดินไหว เชิงปฏิบัติ” เพ่ือให้ความรู้แก่พนักงานและ
ผู้เช่าอาคารอีสท์วอเตอร์ ในการเตรียมความพร้อมกรณี
เกิดเหตุแผ่นดินไหวให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
ลดโอกาสเกิดการบาดเจ็บ วิทยากรโดยเจ้าหน้าที่จาก 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเป็นการ
บรรยายให้ความรู้ และท�า Workshop ฝึกปฏิบัติด้วย 
รถสาธิตแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว

3. ซ้อมดบัเพลงิและอพยพหนีไฟประจ�าปีของศนูย์ปฏิบติัการ 
ระยองและส�านักงานใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
อพยพ การทดสอบระบบป้องกันอัคคีภัยกรณีเกิดเหตุ  
โดยมีหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องให้ความร่วมมือ 
ฝึกซ้อมเพื่อความสมจริงด้วย อาทิ สถานีดับเพลิง สถานี
ต�ารวจ โรงพยาบาล หน่วยงานฝึกอบรม และอาคาร
บ้านเรือนข้างเคียง ซึ่งผลการฝึกซ้อมส�าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ 

ด้านสำภาพแวดล้อมในการท�งาน

เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทมีจ�านวนพนักงานเพ่ิมมากขึ้น ใน 
ขณะที่พ้ืนท่ีส�านักงานเท่าเดิม ท�าให้สัดส่วนของพ้ืนท่ีท�างาน
ต่อพนักงานหน่ึงคนไม่สอดคล้องกัน เกิดความรู้สึกอึดอัด 
ซึ่งเป็นประเด็นของพนักงานในการส�ารวจความพึงพอใจ
ในปี 2559 เช่นกัน ดังน้ันเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีใน
การท�างานให้กับพนักงาน ในปี 2560 บริษัทจึงได้ปรับปรุง 
พ้ืนท่ีส�านกังานใหม่เพ่ือให้พ้ืนทีส่�านกังานเพยีงพอกับจ�านวน
พนักงานท่ีมใีนปัจจบุนัและมคีวามเป็นสดัส่วน พร้อมท้ังได้จดั
ให้มห้ีองออกก�าลงักายและห้องอาหารส�าหรบัพนกังานไว้ด้วย 
โดยจะเริ่มใช้งานได้ในปี 2561

การสำร้างสำมดุลให้กับชีวิตพนักงาน
บริษัทได้จัดท�าโครงการการท�างานแบบยืดหยุ่น (Flexible 
Time) โดยได้ทดลองใช้ในปี 2559 พบว่าโครงการน้ีไม่ส่ง
ผลกระทบต่องานในหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง และไม่ก่อ
ให้เกิดปัญหาต่อหัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน รวมถึงลูกค้า
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16%

รอบที่ 3
9.00 - 18.00

47%

รอบที่ 2
8.30 - 17.30

34%

รอบที่ 1
8.00 - 17.00

2%
พนักงานกะ

1%
เวลาพิเศษ

สรุปการเลือกเวลาทำงานแบบยืดหยุน
เริ่มมีผลวันที่ 1 มกราคม 2560

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาให้
เริ่มใช้เวลาการท�างานแบบยืดหยุ่นต้ังแต่ 1 มกราคม 2560  
เป็นต้นไป เพ่ือตอบสนองความหลากหลายในการด�าเนนิชวีติ 
ของพนักงาน และส่งเสริมการสร้างสมดุลในชีวิตและ 
การท�างาน (Work Life Balance) การให้ความเคารพในสำิทธิมนุษยชน  

ด้วยตระหนักดีว่าบริษัทเป็นองค์กรหนึ่งในสังคมท่ีสามารถ
แบ่งปันโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู ้พิการให้มี
ความเสมอภาคเท่าเทียมกับพนักงานปกติทั่วไป โดยใน
ปี 2560 บริษัทได้ว่าจ้างผู้พิการเข้ามาปฏิบัติงานประจ�า
กับบริษัท (มาตรา 33) โดยให้โอกาสในการปฏิบัติงานตาม
ความรู ้ความสามารถ และปฏิบัติอย่างทัดเทียมในด้าน 
ค่าจ้าง และสวัสดกิารไม่แตกต่างจากพนกังานอืน่แต่อย่างใด  
ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
ชีวิตผู้พิการ 2550  

ทั้ง น้ี  ในปีต ่อไปบริษัทตั้งเป ้าท่ีจะส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตผู้พิการเพ่ิมเติม โดยใช้แนวทางตามมาตรา 35 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาชีวิตผู้พิการ 2550 
อันเป็นการส่งเสริมให้ผู้พิการที่ไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงาน
ประจ�าได้มอีาชพีและรายได้เพ่ิมขึน้อกีแนวทางหนึง่ด้วย ดังนี้

วิธีการด�เนินงานตาม 
พ.ร.บ. สำ่งเสำริมและพัฒนาชีวิตผู้พิการ 2550

จ�นวนผู้พิการที่สำนับสำนุน (คน)

2558 2559 2560

มาตรา 33 รับคนพิการเข้าท�างาน - 1 1

มาตรา 34 ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

2 1 1

มาตรา 35 สัมปทานจัดสถานที่จ�าหน่ายสินค้าบริการ จัดจ้างเหมา
ช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน 
หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ�านวยความสะดวก ล่าม
ภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการ

- - -

รวม 2 2 2
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การสำื่อสำารและกิจกรรมสำัมพันธ์  
1. การสื่อสารภายในบริษัทผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรมหลัก

ได้แก่
• “CEO พบพนกังาน” ในเดอืนเมษายน 2560 มพีนกังาน

ร่วมกิจกรรม 140 คน เพ่ือสื่อสารเป้าหมาย แนวโน้ม
ธุรกิจ และความคาดหวังในปี 2560 

• “EWG Day” ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีพนักงานร่วม
กิจกรรม 261 คน โดยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ได้
ชี้แจงประเด็นหลักที่ส�าคัญดังนี้

 1) การปรับโครงสร้างองค์กรแบบรวมศูนย์หน่วยงาน 
สนับสนุนบริษัท และบริษัทในเครือ (Shared 
Serv ice  Centers :  SSC)  เ พ่ือ เสริมสร ้ าง
ประสิทธิภาพในการท�างานของกลุ ่มบริษัท ใน
ระยะยาวให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมรองรับ
การขยายตัวทางธุรกิจ

 2) การเน้นย�้าเรื่องการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และมกีารต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั
ในทุกรูปแบบ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือส�าหรับ 
ผู้ถือหุ้นและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

 3) สื่อสารช่องทางการแจ้งเบาะแส 
  CEO@eastwater.com

• “เสวนาร่วมกับผู้บริหาร” ในเดือนธันวาคม 2560 มี
พนักงานร่วมกิจกรรม 295 คน โดยสื่อสารถึงโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
จะเป็นจดุเปลีย่นท่ีด ีท�าให้มคีวามต้องการใช้น�า้เพ่ิมขึน้  
มุ่งสู่ธุรกิจน�้าครบวงจรตามวิสัยทัศน์ จะมีการร่วมมือ
ภายในกลุ่มบริษัท เพ่ือใช้ความเชี่ยวชาญทางด้าน
น�้าดิบและน�้าประปาในการสร้างความย่ังยืนระยะยาว 
ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท

2. กิจกรรมชมรม เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน 
ปัจจุบันมีชมรมทั้งส้ิน 7 ชมรม ได้แก่ (1) ชมรม EWG 
Badminton Club จัดกิจกรรมเชิญชวนพนักงานร่วม
กิจกรรมตีแบดมินตันทุกวันพุธ และจัดแข่งขันกีฬา
แบดมินตัน กระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กับ 
ผู้เช่าอาคารและบริษัทที่เก่ียวข้อง (2) ชมรม Healthy 
make Beauty (โยคะ) โดยจัดกิจกรรมออกก�าลังกาย
โยคะสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (3) ชมรมกอล์ฟอีสท์วอเตอร์กรุ๊ป  
(4) ชมรมจิตอาสาวาไรตี้ (5) ชมรมนาบุญ (6) EWG 
Football & Sports Club (7) Sport Area Club โดยมี
จ�านวนสมาชิกทุกชมรมรวม 150 คน

3. กิจกรรม “EWG Team Building: Journey to New Land” 
จ�านวน 6 รุ ่น ส�าหรับพนักงานกลุ่มบริษัท ในรูปแบบ 
กิจกรรมที่สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างบริษัทและ
บริษัทในเครือ ในโครงการสนับสนุนการท�างานแบบรวม
ศูนย์หน่วยงานสนับสนุน (Shared Service Centers: 
SSC) และผลประกอบการที่มีแนวโน้มคงท่ีและการ
แข่งขันในเชิงธุรกิจที่เกิดขึ้น โดยเน้นเรื่องการท�างานเป็น
ทีมภายในกลุ่มบริษัท เพ่ือรับความเปล่ียนแปลงและ 
มุ่งก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยกัน โดยมีพนักงานกลุ่มบริษัท 
เข้าร่วม 323 คน (คิดเป็น 97%) สรุปผลการประเมินของ
พนักงานท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ที่ 85.8% 
ทั้งนี้ รูปแบบและการจัดกลุ่มพนักงานร่วมกิจกรรมได้
ก�าหนดให้สอดคล้องกับผลการส�ารวจความพึงพอใจและ
ความผูกพันพนักงานปี 2559
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78%

77%

76%

75%

74%

73%

72%

71%

70%

          ความพึงพอใจตอองคกร
          ความผูกพันตอองคกร

2558 2559 2560

Score Comparison 2015 - 2017

75.60%

72.60%

73.97%

76.46%75.25%

77.22%

4. กิจกรรมด้าน CSR  
- การบริจาคโลหิต โดยร่วมกับศูนย์อ�านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าต่อเนื่องตลอด 11 ปี ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา 

ส�าหรับในปี 2560 จัดให้มีการบริจาคโลหิต จ�านวน 4 ครั้ง โลหิตที่ได้รับทั้งหมดคิดเป็น 105,850 ซีซี ซึ่งช่วยเหลือผู้ป่วย
ได้ประมาณ 302 คน (ผู้ป่วยหนึ่งคนใช้โลหิตประมาณ 350 ซีซี)

- กิจกรรม “ตามรอย…รักษาป่าต้นน�้า Step on Water Path of Sustainability” ในโอกาสครบรอบ 25 ปีในเดือน
พฤศจิกายน 2560 โดยได้เชิญผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มประมาณ 800 คน รวมพนักงานกลุ่มบริษัทกว่า 100 คน เข้าร่วม
กิจกรรมอาสาสร้างฝายชะลอน�้าและสางต้นไม้ ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านหนองม่วง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง อันเป็นพ้ืนที่
ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ชุมชนในพ้ืนที่ และบริษัท ในการร่วมกัน 
พัฒนา ดูแลรักษา และฟื้นฟูป่าชุมชนตามนโยบายประชารัฐ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาผืนป่าที่
ได้รับการประกาศให้เป็นป่าชุมชนบนเนื้อที่กว่า 70 ไร่ รวมถึงเป็นป่าต้นน�้าของอ่างเก็บน�้าประแสร์ ซึ่งเป็นแหล่งน�้าที่
ใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยอง

4. ข้อร้องเรียนจากพนักงาน 5. ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายรับฟังข้อร ้องเรียนและแจ้ง
เบาะแส (Whistle Blowing Policy) เพ่ือเป็น 
ช่องทางให้กรรมการ ผู ้บริหาร พนักงาน และ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน แจ้ง
เบาะแส หรือเสนอแนะ ตลอดจนจัดให้มีกลไก
และแนวปฏิบัติในการรักษาความลับและ
คุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแส/ผูร้้องเรยีน ส�าหรบัช่องทาง 
การร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือข้อเสนอแนะ 
สามารถด�าเนินการผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้
• เว็บไซต์บริษัท
• แจ้งผ่านอเีมลของกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่

และคณะกรรมการตรวจสอบ
• กล่องรับฟังความคิดเห็น
• จดหมายธรรมดา

โดยในปี 2560 พบข้อร้องเรียนจากกล่องรับ
ความคิดเห็น จ�านวน 1 เรื่อง ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับ
ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ที่เหลือเป็นข้อ
แนะน�า 4 เรื่อง ซึ่งบริษัทได้พิจารณาด�าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว  

ในปี 2560 ระดับความพึงพอใจในการท�างานอยู่ที่ร้อยละ 76.46 และ
ความผกูพันต่อองค์กรร้อยละ 77.22 ในภาพรวมพบว่าพนักงานมคีวาม
พึงพอใจในการท�างานเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.49 และคะแนนความผกูพันต่อ
องค์กรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.97

ทั้งน้ี จากการพัฒนาระบบการสื่อสารภายในให้มีความหลากหลาย  
เข้าถึงง่าย รวดเร็ว รูปแบบน่าสนใจมากขึ้น โดยเพ่ิมความถ่ีในการ
สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล, เฟซบุ๊ก, กรุ๊ปไลน์, เว็บไซต์ ฯลฯ 
ซึง่จากผลส�ารวจความพึงพอใจในการท�างาน พบว่า ปี 2560 หวัข้อการ
สื่อสารภายในบริษัท ได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 80.97 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3
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การมองแบบองค์รวมเพื่อลดผลกระทบ
จากการบริหารจัดการน�้า

1. ความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพแหล่งน�้า

โดยธรรมชาติแล้วน�้าจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักร แต่เมื่อ
สมดุลของวัฏจักรถูกท�าลายน่ันหมายถึงจุดเริ่มต้นของการ
เปลีย่นแปลง ไม่ว่าจะเป็นการเปลีย่นแปลงของปรมิาณน�า้ท่า
และการระเหยของน�้าซึ่งส่งผลต่อเน่ืองไปยังระบบนิเวศของ
ธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะการไหลของน�้าและ
ปริมาณน�้าฝนท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพน�้า ซึ่งจากการตรวจ
ตดิตามค่าพารามเิตอร์พบว่าปัจจบุนัคณุภาพน�า้ของแหล่งน�า้ 
ในลุ่มน�้าต่างๆ เร่ิมลดลงและมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ  
รวมถึงแหล่งน�้าในภาคตะวันออกก็เช่นกัน โดยประเด็น 
ดังกล่าวเป็นประเด็นหนึ่งที่ลูกค้าให้ความส�าคัญอย่างมาก

ด้วยการด�าเนินธุรกิจของบริษัทที่มีกระบวนการสูบใช้น�้าจาก
แหล่งน�า้โดยตรง อาจท�าให้เกิดการเปลีย่นแปลงของปรมิาณ
น�้า การระเหย ตลอดจนการไหลของน�้าได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้
ปล่อยของเสียปนเปื้อนออกมาจากระบบก็ตาม แต่เนื่องจาก
แหล่งน�้าที่บริษัทใช้เป็นอ่างเก็บน�้าและทางน�้าธรรมชาติ 
(ข้อมูลแหล่งน�้าตามตารางด้านล่าง) ซึ่งแหล่งน�้าดังกล่าวม ี
ผูใ้ช้น�า้มากกว่า 1 ราย ดงันัน้จงึไม่สามารถประเมนิผลกระทบ
ทีเ่กิดขึน้จากกระบวนการด�าเนินงานของบรษิทัได้อย่างชดัเจน
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ตารางแสำดงข้อมูลแหล่งน�้าที่บริษัทใช้และความสำ�คัญของแหล่งน�้านั้นต่อชุมชนท้องถิ่น

แหล่งน�้า
ความจ ุ
อ่างฯ

ปริมาณน�้าเพื่อบริหารจัดการ

ความสำ�คัญของแหล่งน�้า
ต่อชุมชนท้องถิ่น

ได้รับจัดสำรร
(ตามหนังสำือ

อนุญาต)

น�้าสำูบ
ปี 2560

ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.

1. อ่างฯ ดอกกราย 79.41 116.00 81.39 • ส่งน�้าให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการชลประทานบ้านค่าย
• ป้องกันอุทกภัยใน จ.ระยอง
• ส่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการอุตสาหกรรม
• เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ

2. อ่างฯ  
หนองปลาไหล

163.75 120.00 102.35 • ส่งน�้าให้พื้นที่การเพาะปลูกในเขตโครงการชลประทานบ้านค่าย 
• ป้องกันอุทกภัยใน จ.ระยอง
• ส่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการอุตสาหกรรม ในอนาคต

มีแผนการส่งน�้าไปให้พื้นที่สัตหีบเพื่อโครงการขยายพื้นที่
อุตสาหกรรม 

• เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ

3. อ่างฯ หนองค้อ 21.40 16.70 20.02 • ส่งน�้าลงล�าห้วยเดิมเพื่อการเกษตรกรรม 7,500 ไร่
• ส่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการอุตสาหกรรม
• เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ

4. อ่างฯ ประแสร์ 248.00 58.00 41.20 • ส่งน�้าให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการประแสร์ 
• เพื่อป้องกันการรุกล�้าของน�้าเค็ม
• ป้องกันอุทกภัยใน อ.แกลง จ.ระยอง
• ส�ารองน�้าดิบส�าหรับนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล

ตะวันออก

5. แม่น�้าบางปะกง - 27.00 7.31

6. แหล่งน�้าเอกชน - - 0.25

7. ปริมาณน�้าฝนจาก
สระฯ ส�านักบก

- - 0.26

รวม 319.70 252.78

ด้วยตระหนกัถึงความรบัผดิชอบในประเดน็ดงักล่าว บรษิทัจงึ 
ได้ว่าจ้างทีป่รกึษาจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ด�าเนินการ 
ศึกษาและตรวจสอบหาสาเหตุของการเปลีย่นแปลงคุณภาพน�า้ 
ในแหล่งน�้าจ�านวน 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน�้าดอกกราย และ 
อ่างเก็บน�า้หนองปลาไหล เพ่ือเป็นต้นแบบในการศึกษาแหล่งน�า้ 
อืน่ๆ โดยใช้ระยะเวลาด�าเนินการรวม 12 เดอืน โดยมกีารเก็บ 
ตวัอย่างน�า้ท้ังในฤดแูล้งและฤดูฝน รวมจ�านวน 2 ครัง้ ซึง่ปัจจบุนั 

การศึกษาการเปล่ียนแปลงของคุณภาพน�้าดังกล่าวยังไม่
แล้วเสร็จจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของการเปล่ียนแปลง
คุณภาพน�้าของอ่างเก็บน�้าดอกกรายและอ่างเก็บน�้าหนอง
ปลาไหลได้ โดยจะด�าเนินการแล้วเสร็จในปี 2561 

ส�าหรบัลุม่น�า้บางปะกงซึง่เป็นทางน�า้ธรรมชาต ิจากการศกึษา
การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ พบว่า
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มีปัญหาเร่ืองการรุกตัวของน�้าเค็มท�าให้บางพ้ืนท่ีขาดแคลน
น�้าในช่วงแล้ง บริษัทได้ค�านึงถึงผลกระทบดังกล่าวจึงมี
แผนการสูบใช้น�้าจากแม่น�้าบางปะกงเฉพาะในช่วงน�้าหลาก
เท่านั้น โดยในปีท่ีผ่านมาสูบระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560  
ถึง มกราคม 2561 พร้อมทัง้ยังให้ความร่วมมอืกับภาครฐัและ
ชุมชนท้องถ่ินในการปฏิบัติตามข้อตกลงการหยุดสูบน�้าเมื่อ 
ค่าความเค็มถึงเกณฑ์ท่ีก�าหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพ่ือ
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงแหล่งน�้าสาธารณะได้อย่าง 
ทั่วถึงตามล�าดับความส�าคัญและจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต  

ด้านการศึกษาผลกระทบยังคงอ้างอิงผลการศึกษาของ
ส�านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ปี 2552 เช่น

เดียวกับในรายงานความย่ังยืนปีที่แล้ว เน่ืองจากการศึกษา 
ดังกล่าวได ้น�ากรณีท่ีด�าเนินการสูบน�้าในช่วงที่แม ่น�้า
บางปะกงมีปริมาณน�้าแล้งท่ีสุดตามสถิติท่ีผ่านมาจนถึง
ปัจจุบันแล้ว จึงเชื่อได้ว่าการสูบน�้าของบริษัทไม่มีผลกระทบ
ต่อสภาพการไหลของน�้าในลุ่มน�้าบางปะกงแต่อย่างใด 

นอกจากน้ี บรษิทัยังร่วมกับกรมชลประทาน ภาคอตุสาหกรรม 
และภาคเกษตรกรรม สื่อสารถึงการใช้น�้าอย่างคุ้มค่าตามวิถี
พอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ผ่านรายการกบนอกกะลา
และนิตยสาร National Geographic เพ่ือเผยแพร่ตัวอย่าง
ของการบรหิารจดัการน�า้อย่างบรูณาการ การอยู่ร่วมกันอย่าง
พึ่งพา และการดูแลรักษาป่าต้นน�้าร่วมกัน 

1. โครงการโรงเรียนต้นแบบระบบบ�าบัดน�้าเสียโรงอาหาร
• ด�าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 เพื่อส่งเสริมให้มีการ

บ�าบัดน�้าเสียในโรงอาหารของโรงเรียนก่อนปล่อยลง 
สู่ล�าน�้าสาธารณะ โดยต้ังเป้าให้มีโรงเรียนต้นแบบ 1 
แห่งต่อเขตพ้ืนท่ีการศกึษา รวมท้ังสิน้ 7 แห่ง ในปี 2562

• ปี 2560
- ก�าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการให้คะแนน 

และประชุมซักซ้อมผู้แทนจากส�านักงานเขตประถม
ศึกษาทั้ง 7 แห่ง 

- ส�านักงานเขตประถมศึกษาด�าเนินการคัดเลือก
โรงเรียนในสังกัด เพ่ือเตรียมรับการประเมินผล 
จ�านวน 2 โรงเรียน/1 เขตการศึกษา

2. โครงการเครือข่ายอีสท์วอเตอร์รักษ์น�้า
• ด�าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 เพ่ือเผยแพร่ความรู้

เกีย่วกบัทรพัยากรน�า้และการตรวจคณุภาพน�า้ รวมถงึ
ปลูกจิตส�านึกการดูแลแหล่งน�้าชุมชน 

• ปี 2560  
- ด�าเนินการจัดค่ายเยาวชนจ�านวน 1 ครั้ง มีโรงเรียน

เครือข่ายส่งนักเรียนเข้าร่วม 80 คน
- กลุ ่มเครือข ่ายอีสท์วอเตอร์รักษ์น�้า ตรวจสอบ

คุณภาพน�้าตามแหล่งท่ีบริษัทใช้ เพ่ือเฝ้าระวัง
คุณภาพและรายงานผลคุณภาพน�้าต่อส�านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

3. โครงการบ�ารุงดูแลรักษาและฟื ้นฟูป่าชุมชนแบบม ี
ส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ
• เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน�า้ทีส่�าคญัของระบบนเิวศรอยต่อ 

5 จังหวัดภาคตะวันออก  
• ปี 2560 ด�าเนินการเป็นปีแรก โดยคัดเลือกพ้ืนท่ี

ต้นแบบ 2 แห่ง ได้แก่ บ้านสามพราน อ.ท่าตะเกียบ 
จ.ฉะเชิงเทรา และบ้านหนองม่วง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง  

• เป้าหมายสามารถกักเก็บคาร์บอนได้ 40,000 ตัน
คาร์บอน ภายใน 5 ปี (2561-2565) (การประเมินการ
กักเก็บคาร์บอนป่าดิบแล้ง; ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ 2557)

4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องกลเติม
อากาศ
• ต่อยอดจากโครงการประกวดนวัตกรรมจัดการน�้าด้วย 

3R ปี 2553 น�าไปตดิตัง้ให้แก่ชมุชนและส่วนราชการแล้ว  
จ�านวน 4 แห่ง 11 เครื่อง

• ปี 2560  
- ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกจัด

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องกล
เติมอากาศ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของเครื่องกล โดย
มีวิทยากรจากมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมให้ความรู้และ 
เป็นที่ปรึกษาโครงการ

กิจกรรมเพือ่ฟ้ืนฟคุูณภาพแหล่งน�า้ของบรษัิท ในปี 2560 ได้แก่
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2. ความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการก่อสำร้าง

กระบวนการก่อสร้างวางท่อและสถานสีบูน�า้ เป็นอกีกระบวน
หนึ่งท่ีส�าคัญในการสร้างเสถียรภาพให้กับระบบโครงข่ายท่อ
ส่งน�า้ของบรษิทั และเป็นกระบวนการท่ีส่งผลกระทบต่อชมุชน
และสิง่แวดล้อมมากทีส่ดุเช่นกัน โดยประเดน็ทีช่มุชนให้ความ
ส�าคัญและคาดหวัง ได้แก่ 
1. การคืนสภาพถนนให้เหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม  
2. ความปลอดภัยของผู้สัญจร  
3. การแก้ปัญหาที่รวดเร็ว  
4. การด�าเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่แจ้งไว้ 

ถึงแม้ว่าในปี 2560 บริษัทจะไม่มีการด�าเนินงานโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่ แต่ยงัคงมกีารเก็บงานบางส่วน ดงัน้ันเพ่ือ
ลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัท 
จึงเคร่งครัดการด�าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ควบคุมงานและความปลอดภัยของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท�างานดังนี้
1. จัดท�ามาตรฐาน (Standard Checklist) ในการบริหาร

โครงการเพ่ิมเติมให้ครอบคลมุถึงการป้องกันมลภาวะและ
ลดผลกระทบจากการก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรม  

2. การก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจรบังานคนืสภาพ
พ้ืนท่ีตามแนวการวางท่อ โดยให้มีผู้แทนของหน่วยงาน
เจ้าของพ้ืนทีท่ีอ่นญุาตการก่อสร้างร่วมการตรวจสอบและ
รับรองผลงาน 

3. การจัดประชุมร่วมกับผู้รับเหมาและผู้แทนหน่วยงาน
เจ้าของพ้ืนที ่เพ่ือรบัทราบปัญหา สาเหต ุและหาแนวทาง
แก้ปัญหาร่วมกัน ตลอดจนติดตามการด�าเนินงานอย่าง
ใกล้ชิดรายสัปดาห์

4. ปรับปรุงกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

NO

YES

ผูรองเรียน ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน

- อีเมล
- เว็บไซต
- โซเชียลมีเดีย
- จดหมาย/หนังสือ

กรณีเกินกำหนด

รายงานสรุป
- รายงานประจำเดือน
   (ผูบริหาร)
- รายงานประจำป
   ตอคณะกรรมการ
   ธรรมาภิบาล

บันทึกขอมูลรับ
เรื่องรองเรียน

สำเนาหัวหนา
สายงานที่เกี่ยวของ

ติดตามความ
คืบหนาการแกไข

รายงานผล รวบรวมขอมูล

หนวยงานที่
เกี่ยวของ

ติดตามการ
ดำเนินงานที่
ประชุมสายงาน

ประชุมหารือกับ
ผูวาจาง

ดำเนินการ

ตรวจสอบ/
ติดตาม

รายงาน
ผูที่เกี่ยวของ

รวบรวมขอมูล/หาแนวทาง
ปองกันการเกิดซ้ำ

รายงานสรุปประจำเดือน
ของฝายบริหารโครงการ
กอสราง

แผนภาพแสดงกระบวนการรับเรื่องรองเรียนจาก
การดำเนินงานโครงการกอสรางของบริษัท

EN
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จากการรวบรวมข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ สามารถสรุป
ข้อร้องเรียนท่ีเกิดขึ้นจากการด�าเนินงานโครงการก่อสร้าง 
ของบริษัทในปี 2560 โดยแยกเป็น 2 ประเด็น คือ

1. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสำิ่งแวดล้อม 
อันได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับเสำียง ความสำั่น
สำะเทือน คุณภาพน�้าเสำีย เป็นต้น
ปี 2560  มีประเด็นเสียงรบกวนจากการเดินเครื่องสูบน�้า 
สถานีฯ ประแสร์-คลองใหญ่ 1 เรื่อง โดยบริษัทได้ 
ด�าเนินการปิดประเด็นดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย

2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
ปี 2560 มีข้อร้องเรียนรวมจ�านวน 5 ราย เป็นประเด็น
เก่ียวกับเส้นทางการสญัจรช�ารดุอนัเนือ่งมาจากโครงการ 
ก่อสร้างของบรษิทั ปัจจบุนับรษิทัได้ด�าเนนิการคนืสภาพ 
ถนนเพ่ือการสัญจรให้กับชุมชนเป็นท่ีเรียบร้อย คงเหลือ 
เพียง 1 ราย เป็นเรื่องการคืนสภาพถนนในพื้นที่โครงการ
ก่อสร้างท่อส่งน�้าดิบจากแหล่งน�้าเอกชน จังหวัดชลบุรี 
(งานวางท่อและก่อสร้างสถานีสูบน�้าแรงต�่า) อยู่ระหว่าง 
การประสานการตรวจรบัและส่งมอบงานให้กับหน่วยงาน 
ท้องถิ่น

นอกจากนี้ ด้วยบริษัทเห็นว่าการบริหารโครงการก่อสร้าง
เป็นความเสี่ยงส�าคัญของบริษัท โดยที่ผ่านมาพบปัญหา 
ความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงาน ส่งผลต่อมูลค่าการ 
ลงทุนท่ีเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ระบบการ
บริหารความเสี่ยง ทักษะการบริหารโครงการ ประสิทธิภาพ
การด�าเนินงาน และการประสานงาน เป็นต้น บริษัทจึงได้จัด
ท�าโครงการศกึษาแนวทางการปรบัปรงุการบรหิารโครงการให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการก่อสร้าง ตั้งแต่ก่อนการ
ก่อสร้าง (Pre-Construction Phase) กระบวนการควบคุม
งานในระหว่างก่อสร้าง (Construction Phase) กระบวนการ
ติดตามและเร่งรัดการก่อสร้าง ตลอดจนพัฒนาแนวทางการ
ประเมินผลลัพธ์ของโครงการก่อสร้าง (Post-Construction 
Phase) รวมถึงการทบทวนระเบียบ แนวปฏิบัติ คู่มือและ
ระบบงานที่เก่ียวข้องในการด�าเนินโครงการพร้อมตรวจ

ติดตามการปฏิบัติงานตามระบบที่พัฒนาข้ึน เพ่ือให้การ
บริหารโครงการก่อสร้างของบริษัทมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
และช่วยลดปัญหาความล่าช้าของโครงการในอนาคต ซึ่งมี
ก�าหนดแล้วเสร็จปี 2561
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สำร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหาร
จัดการต้นทุนและเพิ่มโอกาสำทางธุรกิจ

1. มาตรการรองรับความแปรปรวนของสำภาพภูมิอากาศกับโอกาสำทางธุรกิจ

พ้ืนที่ภาคตะวันออกในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหา
เรื่องความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเน่ือง ส่ง
ผลต่อฤดูกาล ช่วงเวลาฝนตก ปริมาณน�้าฝน ปริมาณน�้า
เก็บกักในอ่างเก็บน�้า ในขณะที่ภาคเศรษฐกิจยังคงมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องท�าให้ความต้องการน�้ามีเพ่ิมขึ้น ท้ังนี้ 
นอกจากปัญหาและผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพ
อากาศแล้ว ยังพบว่าคณุภาพน�า้ในแหล่งน�า้ต่างๆ มแีนวโน้ม
เสื่อมโทรมลงในช่วงภัยแล้งอีกด้วย  

ดังน้ัน บริบทในการบริหารจัดการน�้าของบริษัทในปัจจุบัน
จึงไม่ได้ค�านึงเฉพาะเพียงเรื่องน�้าต้นทุนที่เพียงพอและระบบ
ส่งจ่ายท่ีมีเสถียรภาพ แต่ยังตระหนักถึงคุณภาพน�้าที่ส่งจ่าย 
ด้วย ซึ่งน่ันคือความกังวลของผู ้ใช้น�้าเช่นกัน บริษัทจึงมี 
นโยบายดูแลรักษาพ้ืนที่ต้นน�้า ตลอดจนมีการติดตามและ
ปรับปรุงคุณภาพน�้าก่อนส่งจ่าย โดยท่ีผ่านมาได้ด�าเนินการ 
ดังนี้

I. การดูแลรักษาพื้นที่ต้นน�้า 
กิจกรรมปลกูป่าและเพาะกล้าไม้ ซึง่เป็นกิจกรรมทีด่�าเนินการ
ร่วมกับชุมชนต้นน�้า องค์กรส่วนท้องถิ่น และผู้ใช้น�้า

ในปี 2560: บริษัทจัดท�าโครงการ “สร้างป่าชุมชน สร้างชีวิต
อย่างยัง่ยืน” โดยความร่วมมอืกับภาคีเครอืข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 
5 จังหวัดภาคตะวันออก โดยมีพื้นที่น�าร่อง 2 แห่ง ได้แก่ ป่า
ชุมชนบ้านสามพราน จังหวัดฉะเชิงเทรา และป่าชุมชนบ้าน
หนองม่วง จังหวัดระยอง

II. การวางแผนและบริหารจัดการน�้า
ในแต่ละปีบริษัทได้จัดท�าแผนการสูบจ่ายน�้าประจ�าปี เพ่ือ
วางแผนการสูบน�้าจากแหล่งน�้า และคาดการณ์ปริมาณน�้า
คงเหลือโดยคาดการณ์ต่อเนื่อง 2 ปี ซึ่งผู้ใช้น�้าสามารถรับ
ข้อมูลได้ทางอีเมลและเว็บไซต์ของบริษัทท่ีมีการปรับปรุง
ข้อมูลทุกสัปดาห์ 

ในปี 2560: บริษัทได้ศึกษาการบริหารจัดการน�้าภายใต้ 
โครงการ EWMS ซึ่งเป็นการศึกษารูปแบบฝนในช่วงต่างๆ 
ในปีน�้ามาก น�้าน้อย น�้าปานกลาง และน�าผลการวิเคราะห์
มาวางแผนและบริหารการใช้น�้าในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกให้
เกิดความคุ้มค่าสูงสุด พร้อมทั้งจัดอบรม สัมมนา และให ้
ความรูแ้ก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีผ่านกลุม่ War Room น�า้ภาคตะวันออก 
โดยผูเ้ข้าร่วมประกอบด้วยกรมชลประทาน ซึง่เป็นผูด้แูลและ
วางแผนจัดสรรน�้าแก่ภาคส่วนต่างๆ ผู้ใช้น�้าท้ังภาคอุปโภค
บริโภคและอุตสาหกรรม เพื่อให้ทราบข้อมูลและความเข้าใจ
ในแนวทางการบริหารจัดการน�้าร่วมกัน ช่วยลดความกังวล
ของผู้ใช้น�้า รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพของโครงข่ายท่อและ
พัฒนาแหล่งน�้าต้นทุนให้เพียงพอกับความต้องการที่เพ่ิม
สูงขึ้น  

III. การติดตามคุณภาพน�้า
การติดตามคุณภาพน�้าในอ่างเก็บน�้าต่างๆ โดยจะมีการ
ประชุมเป็นประจ�าทุกเดือนระหว่างบริษัทและตัวแทนผู ้
ใช้น�้า นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบ SMS แจ้งเตือนผู้ใช้น�้า
กรณีพารามิเตอร์คุณภาพน�้ามีการเปล่ียนแปลงด้วย อีกทั้ง
มีแผนการจ้างศึกษาเพ่ือหาสาเหตุเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
ของคุณภาพน�้าในอ่างเก็บน�้าธรรมชาติร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ

ในปี 2560: บริษัทได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ศึกษาคุณภาพน�้าในอ่างเก็บน�้าดอกกรายและอ่างเก็บน�้า
หนองปลาไหล เพ่ือหาแนวทางการใช้น�้าได้อย่างย่ังยืน ซึ่ง 
รายละเอยีดจะอยู่ในหวัข้อความรบัผดิชอบต่อการเปลีย่นแปลง
ของคุณภาพแหล่งน�้า

อย่างไรก็ตาม การด�าเนินงานข้างต้นถือเป็นเพียงแผนระยะ
สัน้และระยะกลาง ในการรบัมอืกับความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ ส�าหรับในระยะยาวเพ่ือให้เกิดความมั่นคงทั้งใน
ด้านปริมาณน�้าและคุณภาพน�้า บริษัทได้มีแผนการปรับปรุง
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คุณภาพน�้าท้ังในส่วนของน�้าดิบจากทั้งธรรมชาติ น�้าท้ิงจาก
อุตสาหกรรม และการน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ เพ่ือให้การใช้น�้า
เกิดประโยชน์สูงสุดโดยพิจารณาความต้องการของลูกค้าซึ่ง
ต้องการน�้าที่มีคุณภาพสม�่าเสมอ รวมถึงพิจารณาโอกาสใน
การเติบโตทางธุรกิจด้วยปัจจัยหลัก อันได้แก่ แนวโน้มการ
ขับเคลื่อนด้วยกระแสธุรกิจสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และท่ีส�าคัญท่ีสุดคือ นโยบายของรัฐบาล โครงการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic 
Corridor (EEC) โดยเป็นการพัฒนาต่อยอดจากพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ส่งผลให้ความต้องการใช้น�้าเพ่ิมสูงขึ้น
และต้องการน�้าที่มีคุณภาพมาตรฐานคงที่

จากปัจจยัดงักล่าวบรษิทัจงึรเิริม่แผนการขยายธุรกิจด้วยการ
ให้บริการน�้าครบวงจรที่ประกอบด้วยน�้าดิบ น�้าอุตสาหกรรม 
การบ�าบัดน�าเสีย และการน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่แก่ลูกค้า
อุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อลดภาระการลงทุนและค่าใช้จ่ายของ
ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นคง
ด้านปรมิาณและคุณภาพน�า้ทีไ่ด้มาตรฐานคงทีไ่ม่แปรปรวน
ตามสภาพอากาศและฤดูกาล ประกอบกับข้อได้เปรียบของ 
บริษัทที่มีความพร้อมทั้งด้านการเงินและความร่วมมือจาก
ภาครัฐ เน่ืองจากธุรกิจขนส่งน�้าทางท่อต้องใช้เงินลงทุน 
ค่อนข้างสูงในการด�าเนินการก่อสร้างวางท่อส่งน�้า การสร้าง
สถานสีบูน�า้ การจดัหาแหล่งน�า้ต้นทุน และยังต้องขออนุญาต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ  

ด้วยโอกาสทางการตลาดผนวกกับศักยภาพที่มีคาดว่าจะ 
ส่งเสรมิให้ธุรกิจน�า้ครบวงจรมแีนวโน้มเตบิโตในอนาคต ท้ังน้ี 
บริษัทได้ก�าหนดทิศทางของธุรกิจน�้าครบวงจรเพ่ือให้เกิด
ความย่ังยืนด้วยการต่อยอดจากธุรกิจน�้าดิบ ภายใต้แนวคิด
ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถเข้า
ถึงการจัดการน�้าได้แบบครบวงจรตามความต้องการของ
อุตสาหกรรม สามารถแก้ไขปัญหาด้านปริมาณและคุณภาพ
น�้า รวมถึงต้นทุนด้านราคาและความคุ้มค่าท่ีจะได้รับ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 

I. การบริหารจัดการน�้าอย่างครบวงจร 
เพือ่เพ่ิมฐานลกูค้าในธุรกิจเก่ียวเนือ่งกับน�า้ดบิ เช่น การเสนอ
บริหารจัดการน�้าดิบ น�้าประปา การผลิตน�้าประปาจากน�้า
ทะเล (Reverse Osmosis) การบ�าบัดน�้าเสียและน�้ารีไซเคิล 
เป็นต้น โดยเน้นกลุ่มผู้ใช้น�้ารายใหม่ทั้งในและนอกพื้นที่ภาค
ตะวันออก ทั้งนี้ บริษัทมีแผนการจัดตั้งทีมงานผู้เชี่ยวชาญ 
(Total Water Solution) เพ่ือให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านน�้า
อย่างครบวงจรแก่กลุ่มผู้ใช้น�้าทั้งรายใหม่และรายเดิม

II. การให้บริการน�้าอุตสำาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
ด้านคุณภาพ 
โดยการปรบัเปลีย่นรปูแบบการให้บรกิารน�า้ดบิเป็นน�า้ทีผ่่าน
การบ�าบัดแล้ว หรือ “น�้าอุตสาหกรรม (Clarified Water)” 
ซึ่งมีความเหมาะสมต่อกลุ่มผู้ใช้น�้าของบริษัทเน่ืองจากช่วย
แก้ปัญหาคุณภาพน�้าดิบตามธรรมชาติ ผู้ประกอบการมีน�้า
สะอาดใช้อย่างเพียงพอ ไม่ส้ินเปลืองทรัพยากรน�้าดิบ และ
สามารถใช้ในกระบวนการผลิตหรือการใช้งานของผู้ใช้น�้าได้
อย่างทันที ช่วยให้ผู้ประกอบการไม่จ�าเป็นต้องมีขั้นตอนการ
บ�าบัดน�้าหรือผลิตน�้าสะอาดภายในพื้นที่ของตนเองอีกด้วย 

บรษิทัได้ด�าเนินการศกึษาความเป็นไปได้ในการให้บรกิารน�า้
อุตสาหกรรมแก่กลุ่มผู้ใช้น�้ารายใหม่และรายเดิม ประกอบ
ด้วย 3 พ้ืนที ่ได้แก่ พ้ืนทีจ่งัหวดัระยอง พ้ืนทีป่ลวกแดง-บ่อวิน  
และพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีการเจรจากับลูกค้าเป้าหมาย 
รายต่างๆ รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

III. มุ่งสำู่ธุรกิจการบริหารจัดการน�้าใน
นิคมอุตสำาหกรรม (Operation and 
Maintenance) และบ�บัดน�้าเสำีย 
มุ่งเน้นการรับรองด้านคุณภาพน�้าท่ีเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ี
กฎหมายก�าหนด และสามารถน�ากลับมาใช้ในกระบวนการ
ผลิตได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการซื้อน�้า
สะอาดให้แก่ผู้ประกอบการ และช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากร
น�้าอย่างรู้คุณค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 

061รายงานความย่ังยืน
2560

อีสท์ วอเตอร์



70

60

50

40

30

20

10

-

ปร
ิมา

ณ
 (ล

าน
 ล

บ.
ม.

/ป
)

2561 2562 2563 2564 2565

คาดการณความตองการใชน้ำสะสม ตามแผนกลุมลูกคารายใหม

น้ำดิบ/น้ำอุตสาหกรรม

การบำบัดน้ำทิ้ง/นำกลับมาใช

27.48

35.86
40.91

36.45
40.91

62.00

43.83

11.37

0.86

สัดสวนความตองการใชน้ำดิบ/น้ำอุตสาหกรรม ในแตละพื้นที่
(ระหวางป 2561-2565)

9%
พื้นที่ชลบุรี

1%
พื้นที่ฉะเชิงเทรา

6%
นอกพื้นที่ภาคตะวันออก

32%
พื้นที่ระยอง

52%
พื้นที่ปลวกแดง-บอวิน

สัดสวนปริมาณการบำบัดน้ำทิ้ง/นำกลับมาใช ในแตละพื้นที่
(ระหวางป 2561-2565)

60%
พื้นที่ชลบุรี

8%
นอกพื้นที่ภาคตะวันออก

25%
พื้นที่ระยอง

7%

พื้นที่ปลวกแดง-
บอวิน

โดยในปี 2560 บริษัทมีจ�านวนโครงการที่อยู่ระหว่างศึกษาและจัดท�าข้อเสนอการให้บริการน�้าครบวงจรแก่ผู้ประกอบการ 
อุตสาหกรรมหลายรายทั้งในและนอกพ้ืนที่ภาคตะวันออก โดยสามารถสรุปจ�านวนโครงการ ปริมาณการใช้น�้าดิบ 
น�้าอุตสาหกรรม และปริมาณการบ�าบัดน�้าทิ้ง/น�ากลับมาใช้ใหม่ ได้ดังนี้

1. คาดการณ์ปริมาณความต้องการ
ใช้น�า้สะสมของลกูค้ารายใหม่แบ่ง
ตามกลุ่มการให้บริการ 

2. คาดการณ์สดัส่วนความต้องการใช้น�า้ดบิ น�า้อตุสาหกรรม และปรมิาณการบ�าบดัน�า้ท้ิง หรอืน�ากลบัมาใช้ใหม่ แยกตามพ้ืนที่

จ�นวน
โครงการ ประเภทการให้บริการ

ปริมาณความต้องการใช้น�้า (ล้าน ลบ.ม./ปี)

ในพื้นที่ภาคตะวันออก นอกพื้นที่ภาคตะวันออก รวม

16 น�้าดิบ/น�้าอุตสาหกรรม 58.35 3.65 62.00

9 การบ�าบัดน�้าทิ้ง/น�ากลับมาใช้ใหม่ 40.36 3.47 43.83

หมายเหตุ:   ข้อมูลดังกล่าวเป็นการคาดการณ์

ปริมาณความต้องการใช้น�้าของลูกค้า

ในอนาคต ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตาม

แผนการลงทุนของลูกค้า

ทัง้น้ี สามารถคาดการณ์ความต้องการใช้น�า้สะสมแต่ละประเภท รวมถึงสดัส่วนการใช้น�า้แต่ละพ้ืนทีต่ามแผน กลุม่ลกูค้ารายใหม่ 
ระหว่างปี 2561-2565 ได้ดังนี้
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          อัตราการเพิ่มขึ้น (รายไดน้ำดิบ) %
          อัตราการเพิ่มขึ้น (รายไดรวมธุรกิจน้ำครบวงจร) %

2561 2562 2563 2564 2565

อัตราการเติบโตของรายไดจากธุรกิจน้ำครบวงจร

1.7%

6.3%

10.8%
12.0% 12.5%

1.6%
4.2%

5.5%

7.6%
6.8%

แผนภาพแสดงสัดสวนคาใชจายในการดำเนินการ (EC 1)

32.16%
คาเสื่อมราคา

6.07%
คาซอมบำรุง

17.53%
คาใชจายอื่นๆ

12.30%
คาน้ำดิบ

31.94%
คาไฟฟา

3. คาดการณ์อัตราการเติบโตของรายได้จากธุรกิจน�้าครบวงจร (โดยเปรียบเทียบกับรายได้จากธุรกิจน�า้ดิบ) (EC 1, EC 2)

หมายเหตุ:   ข้อมูลดังกล่าวเป็นการคาดการณ์ผลการด�าเนินงาน

ในอนาคต อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนการใช้

น�้าของลูกค้า

จากกราฟและตารางข้างต้น คาดว่าเมื่อบริษัทให้บริการน�้าครบวงจรจะส่งผลให้รายได้รวมในช่วงระยะ 5 ปี (2561-2565) 
เติบโตเพิ่มขึ้นจากการให้บริการน�้าดิบเพียงอย่างเดียวเฉลี่ยประมาณ 3.5% ต่อปี

2. การบริหารจัดการต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้า

เนือ่งจากต้นทนุหลกัในการด�าเนนิงานของบรษิทั คอื ค่าเสือ่มราคา
และค่าพลังงานไฟฟ้า คิดเป็น 32.16% และ 31.94% ตามล�าดับ

EN
 6, EN

 16
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สถานีเพ��มแรงดัน

ว

บ�อน้ำเอกชน

กิโลเมตร
• สถานีสูบน�้าสระส�ารองคลองเขื่อน
• สถานีสูบน�้าฉะเชิงเทรา
• สถานีสูบน�้าบางปะกง
• สถานีสูบน�้าแรงดันต�่าบางปะกง
• สถานีสูบน�้าบ่อดินเอกชน
• สถานีสูบน�้าส�านักบก
• สถานีสูบน�้าเพิ่มแรงดันส�านักบก
• สถานีสูบน�้าหนองค้อ

• สถานีสูบน�้าบางพระ
• สถานีสูบน�้าดอกกราย
• สถานีสูบน�้ามาบตาพุด
• สถานีสูบน�้าหนองปลาไหล 1
• สถานีสูบน�้าหนองปลาไหล 2
• สถานีสูบน�้าหนองปลาไหล 3
• สถานีสูบน�้าเพิ่มแรงดันหนองปลาไหล
• สถานีสูบน�้าประแสร์

**ปี 2560 มีเพิ่ม 1 สถานี คือ สถานีเพิ่มแรงดันส�านักบก และยกเลิก 1 สถานี คือ 
สถานีสูบน�้าสวนสน

โดยทีก่ารใช้พลงังานไฟฟ้ามส่ีวนสมัพันธ์โดยตรงกับปรมิาณการสบูน�า้ผ่าน
โครงข่ายท่อส่งน�า้ (Water Grid) ความยาว 491.8 กม. ทีม่สีถานสีบูน�า้หลกั 
จ�านวน 16 สถานี สถานีไฟฟ้าย่อยและมาตรวัดน�้า จ�านวน 63 สถานี   

เชื่อมโยงแหล่งน�้าหลัก
ในภาคตะวันออก
ความยาวกว่า

491.8

ควบคุมระบบด้วย

สำถานีสำูบน�้า

ลดปริมาณน�้าสำูญเสำีย
ในระบบต�่ากว่า

แหล่งน�้าหลัก

แหล่งน�้าสำ�รอง
ท�าให้คุณภาพน�้า
สม�่าเสมอ

SCADA

16 สำถานี

3%

6 แห่ง

3 แห่ง
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ดังนั้น บริษัทจึงได้ศึกษาการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการน�้าเพ่ือลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในการสูบส่งน�้าอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
1. Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) 

ระบบควบคมุการสบูจ่ายน�า้ของบรษิทัทัง้ 16 สถานีแบบ 
Real Time ควบคู่กับการซ่อมบ�ารงุเพ่ือลดปรมิาณน�า้ท่ีไม่
เกิดรายได้ (Non-Revenue Water: NRW)

2. Energy and Water Resources Management System 
Project (EWMS) โครงการพัฒนาแบบจ�าลองการบรหิาร
แหล่งน�า้ต้นทนุและการสบูจ่ายน�า้ เน้นการเชือ่มโยงแหล่งน�า้ 
ทั้งหมดในภาคตะวันออกของกรมชลประทานและ
ของบริษัทอย่างบูรณาการ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยประเมนิสถานการณ์น�า้และวิเคราะห์
ค่าพลังงานไฟฟ้าในการสูบผันน�้าได้อย่างแม่นย�า สร้าง
ทางเลอืกท่ีเหมาะสมช่วยลดปรมิาณน�า้ต้นทุนและต้นทุน 
ค่าใช้จ่าย เพ่ือบรหิารจดัการน�า้ทีม่คีวามซบัซ้อนอย่างพ้ืนที่
ภาคตะวันออกได้อย่างมปีระสทิธิภาพคุม้ค่าสงูสดุ  

 ในปี 2560 บริษทัได้พัฒนาแบบจ�าลอง EWMS แล้วเสรจ็ 
และมีแผนพัฒนาต่อเนื่องเฟสที่ 2 ในปี 2561 เพ่ือเพ่ิม
ความน่าเชื่อถือและถูกต้องแม่นย�าของข้อมูล สนับสนุน
การประมวลผลของระบบ EWMS โดยด�าเนนิการภายใต้ 
โครงการพัฒนาโครงข่ายระบบตดิตามสถานการณ์น�า้และ 
คาดการณ์ คาดว่าจะเริม่ใช้งานได้จรงิอย่างสมบรูณ์ในปี 2562

3. Smart Water 4.0 การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จด้วย
เทคโนโลยีอันทันสมัย เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วและแม่นย�า 
ช่วยลดปรมิาณน�า้สญูเสยีและต้นทนุในการดแูลระบบ

 
 ในปี 2560 บริษทัเริม่ด�าเนนิการศึกษาระบบ Smart Water 

4.0 เพ่ือรองรบัการให้บรกิารน�า้ครบวงจรแบบเบด็เสรจ็ ซึง่
จะเปิดตวัอย่างเป็นทางการในปี 2561

นอกจากน้ี บริษัทยังมีการด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน
อย่างต่อเนื่องทั้งในกระบวนการหลักและงานสนับสนุนเพ่ือ
ลดการใช้พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของทั้งองค์กร ผ่านคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน ซึ่ง
นอกจากจะเป็นการบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับ

องค์กรแล้วยังช่วยลดปัญหา “ภาวะโลกร้อน” ได้ส่วนหน่ึง
ด้วย เพราะถึงแม้ว่าในกระบวนการหลักของบริษัทนั้นจะ 
ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเกิดก๊าซเรือนกระจก แต่ก็
ยังมีกิจกรรมทางอ้อมอื่นๆ อาทิ การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้
กระดาษ การใช้สารท�าความเย็นในระบบปรบัอากาศ  เป็นต้น 
ส�าหรบัการด�าเนินงานด้านการอนุรกัษ์พลงังานจะครอบคลมุ
พื้นที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. สถานีสูบน�้าที่ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานควบคุมทั้งสิ้น 5 

โรงงาน ได้แก่ สถานีสูบน�้าหนองปลาไหล สถานีสูบน�้า 
ดอกกราย สถานสีบูน�า้เพ่ิมแรงดนั สถานีสบูน�า้บางปะกง 
และสถานีสบูน�า้ฉะเชงิเทรา 

2. อาคารควบคมุ 1 อาคาร  ได้แก่ อาคารส�านกังานใหญ่ โดย
เป้าหมายในแต่ละปีจะใช้ผลการประเมินศักยภาพการ
อนรุกัษ์พลงังานของปีก่อนมาก�าหนดเพ่ือลดระดบัการใช้
พลงังานในปีถัดไป ท้ังในระดบัองค์กร ในระดบัการผลติหรอื
บรกิาร และในระดบัอปุกรณ์ โดยพิจารณาจากระดบัการ 
สญูเสยีพลงังานท่ีเกิดขึน้และโอกาสท่ีจะด�าเนนิการปรบัปรงุ

3. สถานไีฟฟ้าย่อย จ�านวน 63 สถานี

สำรุปผลการด�เนินงานในโครงการปรับปรุง
ประสำิทธิภาพการใช้พลังงานปี 2560 มีดังนี้

1. โครงการลดระดบัน�า้จากถงัสำงูในพืน้ทีร่ะยอง 
โครงการน้ีได้เริม่ด�าเนนิการมาต้ังแต่ปี 2559 เริม่ใช้งานได้จรงิ
ในปี 2560 วัตถุประสงค์เพ่ือประหยัดพลงังานโดยการลดระดบั
น�า้ทีถั่งสงู และตดิตัง้สถานเีพ่ิมแรงดนัน�า้ย่อย (Booster Pump) 
ให้กับลกูค้าท่ีจะได้รบัผลกระทบจากการด�าเนนิการน้ี จ�านวน 
3 สถาน ีได้แก่ เทศบาลนคิมพัฒนา เรอืนจ�ากลางระยอง และ
เทคนคิบ้านค่าย 

หลกัการประหยัดพลงังานของโครงการลดระดับน�า้ฯ คอื การลด
ภาระของระบบ โดยทีก่ำรท�ำงำนของระบบเดมิ (ก่อนด�าเนนิ
มาตรการ) ต้องใช้เครือ่งสบูน�า้ทัง้ 3 สถานีหลกั สบูน�า้ทัง้หมดที่
จะจ่ายให้กับพ้ืนท่ีระยองขึน้ไปยังถังสงูประมาณ 20 เมตร เพ่ือ
เปล่ียนจากพลังงานจลน์เป็นพลังงานศักย์ แล้วจึงปล่อยน�้า
ส่งตามแรงโน้มถ่วงไปตามเส้นท่อ แต่ส�าหรบักำรท�ำงำนของ
ระบบหลงัด�ำเนินมำตรกำร จะสบูน�า้เพียง 60% โดยรกัษา
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ระดบัทีค่วามสงูประมาณ 10 เมตร ส่วนน�า้อกี 30% ของท้ังหมด 
ให้รักษาระดบัท่ีประมาณ 30 เมตร แต่ทัง้นีร้ะบบดงักล่าวจะมี
การใช้พลงังานจากเครือ่งสบูน�า้เพ่ิมแรงดนัท่ีส่งน�า้ให้กับลกูค้า
ทัง้ 3 รายท่ีข้างต้น กำรด�ำเนินโครงกำรนีส้ำมำรถลดพลงังำน
ในปี 2560 ได้ 3,808,482 kWh (หรอืคิดเป็น 6,677,517 kWh/ปี) 
* โครงสร้างการค�านวณแสดงไว้ในภาคผนวก

นอกจากประโยชน์ทางด้านพลังงานแล้ว ยังสามารถสร้าง
เสถียรภาพในการสูบจ่ายน�้าให้กับลูกค้าในพื้นที่ระยองเพ่ิม
ขึน้อีกด้วย 

2. โครงการอนุรักษ์พลังงานในสำถานีสำูบน�้าที่เป็น
สำถานคีวบคมุ 
เป็นมาตรการเปลีย่นเครื่องใช้ไฟฟ้าทีม่ีประสทิธภิาพดแีทนที่
เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่ประสิทธิภาพด้อยลงหลังการใช้งานมา
หลายปี ซึง่ด�าเนนิการเป็นประจ�าต่อเน่ืองทุกปี โดยปี 2560 ได้
ด�าเนินการเปลีย่นเครือ่งปรบัอากาศท่ีมอีายุการใช้งานมากกว่า 
10 ปี และหลอดไฟภายในสถานีสบูน�า้ให้เป็นหลอดไฟ LED 
Tube จากเดมิเป็น Fluorescent T5 ทีส่ถานสีบูน�า้เพ่ิมแรงดัน 
สถานีสูบน�้าคลองเขื่อน สถานีสูบน�้าดอกกราย สถานีสูบน�้า 
บางปะกง และสถานีสูบน�้าหนองปลาไหล ช่วยประหยัด
พลงังานได้ 14,336 kWh (หรอืคดิเป็น 74,776 kWh/ปี) 

3. โครงการติดตั้งเซ็นเซอร์เปิด-ปิดหลอดไฟฟ้า
อัตโนมัติ 
ในห้องน�้าชั้น 10-26 ของอาคารอีสท์วอเตอร์ เพ่ือลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าเนื่องจากก่อนการติดตั้งเซ็นเซอร์จะมีการเปิด
ใช้งานไฟฟ้าในห้องน�า้ตลอดเวลาแม้ไม่มกีารใช้งานท�าให้สิน้เปลอืง
พลังงาน บริษัทจึงมีแนวคิดติดตั้งเซ็นเซอร์เพ่ือเปิด-ปิดไฟ
อัตโนมัติแบบตั้งเวลา โดยตั้งเวลาไว้ 15 นาที พบว่าค่าการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง โดยก่อนเริ่มโครงการได้ตรวจวัดค่า
พลงังานไฟฟ้าอยู่ท่ี 37,547.55 kWh /ปี หลงัด�าเนินโครงการเมือ่
เดือนสงิหาคม 2560 รวมระยะเวลาด�าเนินการ 5 เดือน (ส.ค.-
ธ.ค. 2560) ใช้พลงังานลดลง 9,995.45 kWh [(23,989.13/12 
เดอืน) * 5 เดอืน] ทัง้นี ้เนือ่งจากไม่ได้ตดิตัง้มเิตอร์ไฟฟ้าแยก
ส่วน ดงันัน้วิธีการค�านวณค่าพลงังานไฟฟ้าจงึใช้เครือ่งมอืวัด
ก�าลงัไฟฟ้าทัง้ก่อนและหลงัการตดิตัง้เซน็เซอร์แล้วจงึน�าส่วน

ต่างมาค�านวณกับจ�านวนเดอืนทีม่กีารใช้งานจรงิ * โครงสร้าง
การค�านวณแสดงไว้ในภาคผนวก 

ส�าหรบัโครงการตดิตัง้เซน็เซอร์เปิด-ปิดหลอดไฟฟ้าอตัโนมตัใิน
ห้องน�า้ดงักล่าว ได้มกีารต่อยอดโดยการตดิตัง้เซน็เซอร์แบ่งเป็น 
2 โซน คอื โซนโถงทางเดินจะควบคมุโดยการใช้เซนเซอร์แบบ
จบัการเคลือ่นไหว (Motion Sensor) และโซนห้องน�า้จะควบคมุ
โดยการเปิด-ปิดประตหู้องน�า้ ทัง้นีเ้พ่ือลดการใช้พลงังานลงอกี 
อย่างไรก็ตามไม่ได้น�าค่าพลงังานท่ีลดลงในส่วนน้ีไปค�านวณ
รวมกับค่าพลงังานไฟฟ้าทีล่ดลงในโครงการดงักล่าวข้างต้น

4. โครงการบ�รุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบ 
แยกสำ่วน 
เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 
สิ้นเปลืองมากเมื่อใช ้งานเป ็นเวลานานและจะท�าให ้
ประสทิธิภาพในการท�าความเย็นลดลง ดงันัน้บรษิทัจงึได้ตรวจ
เชค็ระบบเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกส่วน บรเิวณชัน้ 2 และชัน้ 9 
ของอาคารอสีท์วอเตอร์ รวมจ�านวน 10 ชดุ โดยล้างท�าความ
สะอาด Fan Coil และ Condensing เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท�าความเย็น ท้ังน้ีก่อนเริ่มการบ�ารุงรักษาสามารถ
วัดการจัดการกระแสไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศดังกล่าว 
คิดเป็น 77,923.66 kWh/ปี ภายหลังท�าความสะอาดเครื่อง
ปรับอากาศแล้ว ท�าการตรวจสอบการจัดการกระแสไฟฟ้า
อีกครั้งพร้อมกับการตรวจสอบบิลค่าไฟฟ้าในช่วง 10 เดือน 
(มี.ค.-ธ.ค. 2560) พบว่าค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง 7,755.48 
kWh ทัง้นีวิ้ธีการค�านวณค่าพลงังานไฟฟ้าใช้ลกัษณะเดยีวกัน
กับโครงการตดิตัง้เซน็เซอร์ในข้อ 3 ข้างต้น โดยโครงการบ�ารงุ
รกัษาเครือ่งปรบัอากาศนีด้�าเนินการแล้วเสรจ็เมือ่ 13 มนีาคม 
2560 [(9,306.57/12 เดอืน) * 10 เดอืน] * โครงสร้างการค�านวณ
แสดงไว้ในภาคผนวก

ส�าหรับแผนพัฒนางานด้านอนุรักษ์พลังงานในปี 2560 ที่
รายงานไว้ในปี 2559 นัน้ ได้มกีารยกเลกิแผนงานโครงการตดิตัง้ 
ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน�้า เนื่องจากผลการศึกษา
แล้วไม่คุม้ค่าในการลงทนุ ส�าหรบัโครงการ Energy & Water 
Management System มีการจัดท�าระบบเพ่ิมเติมในเฟส 2 
เพ่ือให้เป็นระบบทีส่ามารถตัดสนิใจทางเลอืกท่ีมปีระสทิธิภาพ
ทีส่ดุได้ 
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สัดสวนการใชพลังงานของป 2560 (kWh)

0.18%

สถานีไฟฟายอย
63 สถานี

98.80%

สถานีสูบน้ำหลัก
16 สถานี

2.03%

อาคารสำนักงานใหญ
1 แหง

160,000,000

120,002,500

80,005,000

40,007,500

10,000

2558 2559 2560

การใชพลังงาน (kWh)

กราฟเปรียบเทียบการใชพลังงานและการปลอยกาซเรือนกระจก
ป 2558, 2559 และ 2560

143,958,534 151,037,404

121,045,655
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Carbon Credit (Ton Carbon)

79,512 83,373

62,823

ทัง้นี ้บรษัิทได้ก�าหนดแผนพัฒนางานด้านการอนรุกัษ์พลงังาน
และนวัตกรรม ในปี 2561 ต่อเนือ่ง ดังนี ้ 
1. โครงการ Smart Water 4.0
2. โครงการศึกษาการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์ (Solar Floating) ในแหล่งทีม่ศีกัยภาพของบรษิทั 
เช่น สระมาบตาพุด และอ่างเก็บน�า้ดอกกราย

3. งานตรวจวัดประสทิธิภาพของเครือ่งสบูน�า้ และวิเคราะห์
ระบบสบูจ่ายน�า้

4. โครงการ Pump Audit เพ่ือหาแนวทางในการประหยัด
พลังงาน โดยการเก็บข้อมูลต่างๆ ของเครื่องสูบน�้า และ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาท่ีเครื่องสูบน�้าเป็น 
รายเคร่ือง เพ่ือหาทางเลอืกในการลดการใช้พลงังาน

5. โครงการ Pipeline Risk Prioritization เพ่ือปรบัปรงุระบบ
การลดน�า้สญูเสยีทีไ่ม่เกิดรายได้ (NRW)

สรุปการใช้พลังงานของบริษัทในปี 2560 มีการใช้เฉพาะ
พลังงานไฟฟ้าเท่านั้น คิดเป็น 121,045,655 kWh โดยเป็น 
การค�านวณแบบ Operational Control ทั้งนี้ ค่าพลังงาน 
ไฟฟ้าดงักล่าวสามารถเทยีบได้กับการปล่อยก๊าซคาร์บอนได-
ออกไซด์จ�านวน 62,823 ตัน โดยในปี 2560 มีการใช  ้
พลังงานไฟฟ้าลดลงจากปีก่อน 20% คิดเป็นปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงจากปีก่อน 25% โดย 
ใช้ค่าพลังงานในปี 2558 เป็นปีฐาน ยกเว้นค่าพลังงาน
ไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าย่อยท้ัง 63 สถานี เนื่องจากบริษัทเริ่ม 
ด�าเนินการเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างจริงจังในปี 2560 เพื่อไว้ 
เป็นฐานข้อมลูในปีถัดไป

วิธีการค�นวณปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อ้างอิงหลักการค�านวณ Emission factor จาก ส�านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน
http://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/co2-statistic?
orders[publishUp]=publishUp&issearch=1

GHG emissions = 
Activity Data (kWh) x Emission Factor

Emission Factor ของไฟฟ้ำ = 
0.519 kg - CO2 / kWh

GHG =

=

=

[(สถานีสูบน�้า) 118,379,892 kWh + 
(สถานีมิเตอร์ย่อย) 213,875 kWh + 
(อาคารส�านักงานใหญ่) 2,451,888 kWh] 
x 0.519 kg - CO2 / kWh

62,822,695 kg - CO2

62,823 TonCO2

ค่าพลังงานที่ใช้ในการสำูบน�้า +
อาคารสำ�นักงานใหญ่ ปี 2560 + ค่าไฟฟ้าสำถานีย่อย
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การด�เนินธุรกิจ
ด้วยคุณธรรม

SO
 4, SO

 5

1. การก�กับดูแลกิจการที่ดี

ในฐานะทีเ่ป็นบรษิทัมหาชนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
จึ ง ใ ห ้ ค ว า ม ส� า คั ญ กั บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร บ ริ ษั ท ที่ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ อันเป็นพ้ืนฐานของ
การเติบโตอย่างย่ังยืน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น 
บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่
สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไว้เป็นหลักในการด�าเนินธุรกิจ
และแนวทางการด�าเนินงาน โดยให้มีการทบทวนอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง   

นอกจากน้ี บริษทัยังได้ก�าหนดให้พนักงานทุกระดบัต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน 
(Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั 
ภายในองค์กร รวมถึงมีค่านิยมองค์กรท่ีว่าด้วยการตั้งมั่นใน
ความเป็นธรรมเพ่ือสะท้อนยังพฤติกรรมของพนักงานทุกคน 
โดยได้เผยแพร่และสื่อสารนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องให้
กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานรับทราบและเข้าใจเพ่ือ
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ผ่านการปฐมนิเทศกรรมการ/
พนักงานใหม่ การอบรมสัมมนา การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
โซเชียลมีเดียภายในองค์กร และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 
พร้อมท้ังให้มีการติดตามผ่านหน่วยงานตรวจสอบและ 
หน่วยงานก�ากับดูแล และรายงานต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพ่ือรับทราบ 
อย่างสม�่าเสมอ   

ส�าหรับในปี 2560 บริษัทได้ท�าการทบทวนและเผยแพร่ 
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของกลุ ่มบริษัท (Code of  
Conduct) เมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยเป็นการเพ่ิมความ
ชัดเจนในหน้าที่ 15 การคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส
การร้องเรยีน และปรบัเพ่ิมนิยาม “คอร์รปัชนั” หน้าที ่26 ซึง่ได้
ประชาสมัพันธ์ผ่านทางอเีมลและโซเชยีลมเีดยีภายในองค์กร 
รวมทั้งจัดท�าเอกสารคู่มือแจกให้กับพนักงานทุกคน ตลอด
จนเตรียมด�าเนินการต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และ
ได้สือ่สารไปยังบรษิทัย่อยเพ่ือขอความร่วมมอืให้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกแนวร่วมดังกล่าวด้วยเช่นกัน พร้อมท้ังได้จัดกิจกรรม 
และจัดให้ผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการ
ก�ากับดแูลกิจการท่ีดแีละการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั เพ่ือ
ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของ 
บริษัทและบริษัทในเครือตระหนักถึงความส�าคัญของการ 
ก�ากับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ภายในองค์กรต่อเนื่องตลอดปี ส่งผลให้บริษัทได้รับการ
ประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) 
ประจ�าปี 2560 ในระดับดีเลิศได้ 96 คะแนนในการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมนักลงทุน
ไทย และจากมติคณะกรรมการธรรมาภิบาล ประจ�าปี 2560 
มีข้อร้องเรียนท้ังหมด 4 ประเด็น ซึ่งผลการสอบสวนสรุปว่า
ไม่ได้เป็นการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในส่วนของพนักงานและ 
คู่ค้าทางธุรกิจแต่อย่างใด
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14

21

115

6.54

9.81

53.74

ระดับผูบริหาร

ระดับผูบังคับบัญชา

ระดับปฏิบัติการ

รอยละคน

106

44

49.53

20.56

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

รอยละคน

146

4

68.22

1.87

ประจำ

สัญญาจาง

รอยละคน

แบงตาม
ระดับพนักงาน

แบงตาม
พื้นที่

แบงตาม
สัญญาจาง

กจิกรรมส่ำงเสำรมิการท�งานด้วยคุณธรรม 
ประจ�ปี 2560

1.  กิจกรรม EWG Sport Day 
 กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ สื่อสารนโยบายและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่ผู้บริหาร พนักงานกลุ่มบริษัทตามที่ 

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล

 มีพนักงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 150 คน แบ่งตามระดับพนักงาน พื้นที่ปฏิบัติการ และสัญญาจ้างงาน ดังนี้

2. คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันประชุม Workshop 
เพ่ือจดัท�าแผนกลยุทธ์ของบรษิทั ปี 2560-2561 ซึง่ได้ก�าหนดให้การ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ Compliance เป็นกลยุทธ์ของบริษัทด้วย
(เดือนสิงหาคม 2560)

3. ฝ่ายบรหิารและพนักงานบรษิทัเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการเนือ่งในวนั
ต่อต้านคอร์รปัชนั 2560 ภายใต้หวัข้อ “รฐับาลใหม่! คอร์รปัชนัเก่า?”  
จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (เดือนกันยายน  
2560)

4. บรษิทัโดยแผนกจดัซือ้จดัอบรมผูค้้าและผูเ้ช่าในหวัข้อเรือ่ง “ต่อต้าน
คอร์รัปชนัแล้วดอีย่างไร” เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูให้ผูค้้าและผูเ้ช่ารบัทราบ
ถึงนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท และเชิญชวน 
ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 
ต่อต้านการทุจริต (เดือนพฤศจิกายน 2560)

คิดเป็นร้อยละ

150
รวม

คน

70.09

หมายเหตุ : 
เทียบกับจ�านวนพนักงาน 
ณ สิ้นปี 2560 จ�านวน 214 คน
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5. ฝ่ายบริหารและพนักงานบริษัทร่วมสัมมนาประจ�าปีใน
งาน Thailand’s 8th National Conference on Collective 
Action Against Corruption ของโครงการแนวร่วมปฏบิติั
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ในหัวข้อ 
“Bright Spots: Shine a light of hope on corrupt-less 
society” (เดือนพฤศจิกายน 2560)

 มีผู้ค้า ผู้เช่า ฝ่ายบริหารและพนักงานบริษัท เข้าร่วมทั้งสิ้น 139 คน ดังนี้   

คู่ค้า EW คู่ค้า UU ผู้เช่าอาคาร พนักงานบริษัท

38 52 331 43 3 45

81.58 82.69 100 21.03

เชิญไป เชิญไป เชิญไป

คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ

เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม

4

10

31

1.87

4.67

14.49

ระดับผูบริหาร

ระดับผูบังคับบัญชา

ระดับปฏิบัติการ

รอยละคน

39

6

18.22

2.80

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

รอยละคน

45

0

21.03

0

ประจำ

สัญญาจาง

รอยละคน

แบงตาม
ระดับพนักงาน

แบงตาม
พื้นที่

แบงตาม
สัญญาจาง

หมายเหตุ : เทียบกับจ�านวนพนักงาน ณ สิ้นปี 2560 จ�านวน 214 คน
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7. บริษัทส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รวมทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้  

คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ

177

8

รวม

รวม

คน

คน

82.71

3.74

หมายเหตุ : 
เทียบกับจ�านวนพนักงาน 
ณ สิ้นปี 2560 จ�านวน 214 คน

หมายเหตุ : 
เทียบกับจ�านวนพนักงาน 
ณ สิ้นปี 2560 จ�านวน 214 คน

15

24

138

7.01

11.21

64.49

ระดับผูบริหาร

ระดับผูบังคับบัญชา

ระดับปฏิบัติการ

รอยละคน

120

57

56.07

26.64

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

รอยละคน

176

1

82.24

0.47

ประจำ

สัญญาจาง

รอยละคน

แบงตาม
ระดับพนักงาน

แบงตาม
พื้นที่

แบงตาม
สัญญาจาง

6

1

1

2.80

0.47

0.47

ระดับผูบริหาร

ระดับผูบังคับบัญชา

ระดับปฏิบัติการ

รอยละคน

5

3

2.34

1.40

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

รอยละคน

8

0

3.74

-

ประจำ

สัญญาจาง

รอยละคน

แบงตาม
ระดับพนักงาน

แบงตาม
พื้นที่

แบงตาม
สัญญาจาง

6. บริษัทจัดให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจด้าน CG และ Anti-Corruption เพ่ือน�าผลมาปรับปรุงการเผยแพร่ความรู ้
และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในปีต่อไป โดยผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 70.52 (เดือนธันวาคม 2560)

 
 มีฝ่ายบริหารและพนักงาน ร่วมท�าแบบทดสอบทั้งสิ้น 177 คน ดังนี้ 
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8. บริษัทได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรให้กับพนักงานใหม่ในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่  
รายละเอียดดังนี้

คิดเป็นร้อยละ

27
รวม

คน

12.62

หมายเหตุ : 
เทียบกับจ�านวนพนักงาน 
ณ สิ้นปี 2560 จ�านวน 214 คน

3

2

22

1.40

0.93

10.28

ระดับผูบริหาร

ระดับผูบังคับบัญชา

ระดับปฏิบัติการ

รอยละคน

24

3

11.21

1.40

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

รอยละคน

25

2

11.68

0.93

ประจำ

สัญญาจาง

รอยละคน

แบงตาม
ระดับพนักงาน

แบงตาม
พื้นที่

แบงตาม
สัญญาจาง

2. มูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาชุมชนและสำิ่งแวดล้อม

จากกรอบกลยุทธ์ 3 สร้าง 3 พัฒนา ท่ีเน้นสร้างการยอมรับ 
สร้างความมั่นคง และสร้างคุณค่าร่วม สู่การพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนน้ัน ได้ถูกน�าไปเป็นแนวทางในการสร้างพันธมิตรโดย
รอบท้ังหน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ินและชุมชนในพ้ืนที่ 
ตามแนวเส้นท่อตลอด 491.8 กม. ของบริษัท โดยใช้หลักการ 
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามวิถีแห่งศาสตร์พระราชา 
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ผ่านกิจกรรมเพ่ือสังคมของ
บริษัทใน 3 มิติ ได้แก่ การพัฒนาสาธารณูปโภคด้านน�้า 
และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐสังคม และการพัฒนา 
การเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด  

นอกจากนี้ บริษัทได้ก�าหนดให้มีการส�ารวจความต้องการ 
ใช้น�า้ของชมุชนตามแนวเส้นท่อของโครงการก่อสร้างท่ีจะขึน้ 
ใหม่ประกอบในการด�าเนินการศึกษาความเหมาะสมในการ
ก่อสร้างท่อน�้าดิบเส้นใหม่ของบริษัทด้วย โดยได้ก�าหนด
เป็นระบบงานของฝ่ายวิศวกรรมอย่างชัดเจน และก่อนเริ่ม
ด�าเนินการก่อสร้าง บริษัทและผู้รับเหมาจะจัดประชุมร่วม
กับผู้น�าชุมชนและชาวบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และ
รวบรวมความต้องการและปัญหาของชุมชน เพ่ือเตรียมการ
ปรับปรุงหรือบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว รวมถึงเพื่อช่วย

พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวเส้นท่อของบริษัท  
ให้ดีขึ้นด้วย

กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทใน 3 มิติ ได้แก่

1. การพัฒนาสำาธารณูปโภคด้านน�้าและสำิ่งแวดล้อม
1. โครงการโรงเรียนต ้นแบบระบบบ�าบัดน�้ า เ สีย 

โรงอาหาร
2. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ได้แก่ เครื่องกลเติมอากาศ, ปลูกป่า, ปล่อยพันธุ ์
สัตว์น�้า, เพาะกล้าไม้ และขุดลอกคูคลอง)

3. โครงการเครือข่ายอีสท์วอเตอร์รักษ์น�้า (ได้แก่ ค่าย
เยาวชนฯ การตรวจสอบคุณภาพน�้าตามแหล่งน�้า
ต้นทุนของบริษัท)

4. โครงการน�้าเพ่ือชุมชน (ได้แก่ สนับสนุนน�้าถ้วย,  
น�้าขวด, ตู้น�้า และบริการรถน�้าดื่มเคลื่อนที่)

5. โครงการอบรมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
6. กิจกรรม CSR เพ่ือชุมชนตามแนวเส้นท่อน�้าดิบ 

ประแสร์-คลองใหญ่

EC 1, EC 7

073รายงานความย่ังยืน
2560

อีสท์ วอเตอร์



2. การพัฒนาเศรษฐสำังคม
1. โครงการอบรมอาชีพ (ลดรายจ่าย เพ่ิม 

รายได้ ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง)
2. โครงการฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ 
3. โครงการกฐินประจ�าปี
4. การสนับสนุนกิจกรรม/โครงการสาธารณ- 

ประโยชน์ของหน่วยงานราชการ, ชมุชน และ
องค์การการกุศล

5. การจัดท�าของที่ระลึกส�าหรับกิจกรรม CSR 
ของบริษัท

3. การพัฒนาการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สำิ้นสำุด
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  

การสร้างเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน�้า
และอากาศ

2. โครงการศูนย์เรียนรู ้ เศรษฐกิจพอเพียง 
อีสท์วอเตอร์ อ�าเภอคลองเขื่อน

3. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ส�าหรบัคนพิการ 
4. โครงการทุนการศึกษาร ่วมกับสถาบัน 

การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

HIGHLIGHT
CSR

PROJECTS

โครงการโรงเรียนต้นแบบระบบบ�บัดน�้าเสำีย
โรงอาหาร

ปี 2554–2556 บริษัทร่วมกับส�านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษา ทั้ง 7 เขต ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และระยอง จัดท�าโครงการระบบบ�าบัดน�้าเสีย
โรงอาหารของโรงเรียน จ�านวนทั้งสิ้น 235 แห่ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า ซึ่งถือว่าเป็น
ปัจจัยส�าคัญย่ิงต่อการด�าเนินชีวิตของทุกภาคส่วน ใน
ทางปฏิบัติได้ใช้องค์ความรู้เรื่องระบบบ�าบัดน�้าเสียของ
ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็นต้นแบบในการติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเสีย
ให้กับแต่ละโรงเรียน จากนั้นในปี 2557 บริษัทได้ตรวจ
ประเมินผลการใช้งานเพ่ือรวบรวมปัญหาและข้อแนะน�า
เพ่ือน�ามาพัฒนาโครงการ ตลอดจนได้ข้อสรุปมาพัฒนา
โครงการเป็นโครงการโรงเรยีนต้นแบบระบบบ�าบดัน�า้เสยี
โรงอาหาร โดยมุ่งหวังให้มีโรงเรียนต้นแบบ 1 แห่งต่อเขต 
รวมทั้งสิ้น 7 แห่ง ในปี 2562

6
กิจกรรม

1
7

มุ่งหวังให้มี
โรงเรียนต้นแบบ

รวมทั้งสำิ้น

แห่งต่อเขต
แห่งในปี 2562
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โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัตกิารการสำร้างเครือ่งกล
เติมอากาศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สำู่ชุมชน

จากโครงการประกวดนวัตกรรมจดัการน�า้ด้วย 3R เมือ่ปี 2553 
บริษัทได้เกิดแนวคิดที่จะน�านวัตกรรมในห้องเรียนมาสร้าง
ประโยชน์สู่ชุมชนได้จริง จึงได้คัดเลือกนวัตกรรมเครื่องกล
เติมอากาศแบบดูดน�้าและอากาศ ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์จาก
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (รางวัลชมเชย) มาต่อยอด
กับกลุ่มนักรบสิ่งแวดล้อม/นักสืบสายน�้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ศูนย์เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน�้าอ�าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง และวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เพ่ือท�าการ
ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน�้าและ
อากาศ โดยตดิตัง้บรเิวณบ่อพักน�า้ทิง้จากครวัเรอืนของชมุชน
บ้านเอื้ออาทรฉะเชิงเทรา อ�าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จ�านวน 4 เครือ่ง จากนัน้จงึตรวจวัดค่าออกซเิจนละลายในน�า้ 
(ค่า DO) ผลปรากฏว่าคุณภาพน�้าดีขึ้นตามล�าดับ  

บริษัทจึงได้ขยายผลองค์ความรู้สู่พ้ืนท่ีปฏิบัติการ 3 จังหวัด 
ได้แก่ ระยอง ฉะเชิงเทรา และชลบุรี เพื่อพัฒนานวัตกรรมให้
มคีวามสมบูรณ์และประสทิธิภาพย่ิงขึน้ โดยมวิีทยาลยัเทคนคิ 
จังหวัดละ 1 แห่ง เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ปัจจุบันสร้าง 
เครือข่ายองค์ความรู้ไปยังพ้ืนที่ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ 
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย และ
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา พร้อมสร้างและติดต้ังเครื่องกล 
เติมอากาศแบบดูดน�้าและอากาศเพิ่มอีก 4 แห่ง ได้แก่
1. ตลาดโบราณนครเน่ืองเขต อ�าเภอเมอืง จงัหวัดฉะเชงิเทรา 

จ�านวน 2 เครื่อง
2. บ่อพักน�้าทิ้งจากครัวเรือนของเคหะชุมชนฉะเชิงเทรา

โครงการ 2 อ�าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน  
2 เครื่อง 

3. บริเวณบ่อน�้าดิบ ประปาหมู่บ้าน อ�าเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง จ�านวน 4 เครื่อง

4. บริเวณสระน�้าภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ�านวน  
3 เครื่อง

หลังจากการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การ
สร้างเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน�้าและอากาศ” ส่งผล
ให้แต่ละสถาบันท่ีได้รับองค์ความรู้ดังกล่าวเกิดการพัฒนา
รูปแบบของเครื่องกลเติมอากาศในลักษณะท่ีแตกต่างกัน 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเล็งเห็นว่าหากน�าการ
พัฒนาเครื่องกลเติมอากาศของแต่ละสถาบันมาบูรณาการ
ร่วมกัน ก็จะก่อให้เกิดนวัตกรรมการสร้างเครือ่งกลเตมิอากาศ
ทีส่มบรูณ์แบบมากย่ิงขึน้ โดยเฉพาะในเรือ่งของประสทิธิภาพ
การใช้งาน ประหยัดงบประมาณค่าวัสดแุละค่าพลงังาน ง่าย
และสะดวกในการจัดท�า  

ดังนั้น ในปี 2560 บริษัทจึงร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออก จัดท�าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การสร้างเครือ่งกลเตมิอากาศเพ่ือเผยแพร่องค์ความรูสู้ช่มุชน 
ระหว่างวันที่ 15–17 พฤศจิกายน 2560 (3 วัน 2 คืน) มีผู้เข้า
ร่วม รวมท้ังสิน้ 30 คน ประกอบด้วยผูแ้ทนจากสถาบนัท่ีได้รบั
องค์ความรู้ ผู้แทนจากชุมชนท่ีเป็นผู้ใช้เครื่องกลเติมอากาศ 
และผู้แทนจากบริษัท โดยมีนักวิชาการจากมูลนิธิชัยพัฒนา 
ซึง่มคีวามเชีย่วชาญในเรือ่งเครือ่งกลเตมิอากาศเป็นวทิยากร
บรรยายความรูด้้วย ท้ังนี ้เพ่ือให้ได้มาซึง่รปูแบบเครือ่งกลเตมิ
อากาศที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น   

โดยแผนงานในปี 2561 บริษัทจะร่วมกับวิทยาลัยเทคนิค 
ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัย
เทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย และวิทยาลัย
เทคนิคพัทยา สร้างต้นแบบเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน�้า
และอากาศ และทดสอบประสิทธิภาพ 
โดยมูลนิธิชัยพัฒนา ตั้งเป้าให้ปี 2562 
เป ็นต ้นไป บริษัทจะร ่วมกับวิทยาลัย
เทคนิคจัดสัญจรถ่ายทอดองค์ความรู ้ 
การสร้างและดูแลเครื่องกลเติมอากาศ 
แก่ชุมชนและหน่วยงานที่สนใจ

30
มีผู้เข้าร่วม

คน
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โครงการบ�รุงดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าชุมชน
บ้านสำามพรานแบบมส่ีำวนร่วมตามแนวทางประชารฐั

พ้ืนที่ต้นแบบแห่งที่ 1 ที่บริษัทคัดเลือกคือ ป่าชุมชนบ้าน
สามพราน ต�าบลคลองตะเกรา อ�าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีสภาพพ้ืนที่ของหมู่บ้านอยู่ติดกับเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และยังเป็นป่าต้นน�้าบางปะกง มี
คลองสียัดไหลผ่านชุมชน ซึ่งมีความส�าคัญของระบบนิเวศ
ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก   

ส�าหรบัป่าชมุชนบ้านสามพรานได้เข้ามาเป็นสมาชกิเครอืข่าย
ป่าชมุชนรอยต่อ 5 จงัหวัดภาคตะวันออก ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 
องค์กรชาวบ้านสามพรานมคีวามต้องการทีจ่ะรกัษาป่าต้นน�า้
บางปะกงและระบบนิเวศป่ารอยต่อฯ ให้เกิดความอดุมสมบรูณ์ 
ใช้รูปแบบ “ป่าชุมชน” ได้มีการจัดท�ากิจกรรมฟื้นฟูป่าชุมชน
และร่วมสนับสนนุงานกิจกรรมของเครอืข่ายมาอย่างต่อเนือ่ง 
เพ่ือคุ้มครองเฝ้าระวังรักษาและฟื้นฟูป่ารอยต่อ 5 จังหวัด 
ภาคตะวันออก ชาวบ้านในชุมชนบ้านสามพรานมีความ
ตระหนักให้ความส�าคัญต่อการดูแลป่าต้นน�้า จึงได้ร่วมกัน
แจ้งความประสงค์ในการดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา 
ป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ จึงได้ขอจัดท�าโครงการป่าชุมชนใน
พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบบสียัด เน้ือท่ีจ�านวน  
32–0–03 ไร่ จนได้รับอนุมัติโครงการป่าชุมชนตั้งแต่วันท่ี  
15 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2559 มีผู ้ใหญ่บ้านสามพราน 
และคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านสามพรานเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ในปี 2560 บริษัทร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัด
ภาคตะวันออกจดัโครงการบ�ารงุดแูลรกัษาและฟ้ืนฟูป่าชมุชน
บ้านสามพรานแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือ
ฟื้นฟูดูแลบ�ารุงรักษาผืนป่าชุมชนบ้านหนองม่วงให้มีความ
อดุมสมบรูณ์และย่ังยืน ซึง่มรีะยะเวลาด�าเนนิโครงการ 4 ปี มี
กิจกรรมปลกูป่าเสรมิรวม 6,000 ต้น สามารถกักเก็บคาร์บอน
ได้จ�านวน 10,440 ตันคาร์บอน ต่อ 4 ปี (การประเมินการกัก
เก็บคาร์บอนป่าดิบแล้ง; ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ 2557)

4

6,000 10,440

ระยะเวลาด�เนิน
โครงการ

ปลูกป่าเสำริม
รวม

สำามารถกักเก็บ
คาร์บอนได้

ปี

ต้น ตันคาร์บอน ต่อ 
4 ปี

076 รายงานความย่ังยืน
2560

อีสท์ วอเตอร์



โครงการบ�รุงดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าชุมชน
บ้านหนองม่วงแบบมส่ีำวนร่วมตามแนวทางประชารฐั

พ้ืนท่ีต้นแบบแห่งที่ 2 ท่ีบริษัทคัดเลือกคือ “บ้านหนองม่วง” 
อยู่ในเขตต�าบลชุมแสง อ�าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง สภาพ
พ้ืนท่ีของหมูบ้่านอยู่ตดิกับอ่างเก็บน�า้ประแสร์ เป็นทีร่าบสลบั
พื้นที่ภูเขา มีความส�าคัญของระบบนิเวศป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
ภาคตะวันออก และแหล่งต้นน�้าประแสร์

ป่าชุมชนบ้านหนองม่วงได้เข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่าย 
ป่าชมุชนรอยต่อ 5 จงัหวัดภาคตะวันออก ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558  
องค์กรชาวบ้านหนองม่วงแสดงความจ�านงต้องการที่จะ 
รักษาทรัพยากรป่าไม้ท้องถ่ิน ซึ่งเป็นแหล่งป่าต้นน�า้ประแสร์  
และพ้ืนท่ีส�าคัญต ่อระบบนิเวศป ่ารอยต ่อ 5 จังหวัด 
ภาคตะวันออกให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ จึงจัดการป่าใน 
รปูแบบ “ป่าชุมชน” ได้มกีารจดัท�ากิจกรรมดแูลฟ้ืนฟูป่าชมุชน 
บ้านหนองม่วงมาอย่างต่อเน่ือง และร่วมผลักดันสนับสนุน
งานกิจกรรมของเครือข ่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัด 
ภาคตะวันออก เพ่ือการคุ้มครองเฝ้าระวังรักษาและฟื้นฟูป่า
รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก และเฝ้าระวังฟื้นฟูระบบ
นเิวศแหล่งต้นน�า้ประแสร์เป็นส�าคญั ชมุชนเกิดความตระหนกั
ให้ความส�าคัญต่อทรัพยากรป่าไม้ท้องถ่ินและการรักษา
ดูแลป่าต้นน�้า จึงได้มีแนวคิดร่วมกันแจ้งความประสงค์ใน 
การดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และฟื้นฟูแหล่งต้นน�้า 
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาพ้ืนท่ีป่าไม้ร่วมกับส่วนที่เก่ียวข้อง จึงได้ย่ืนขอจัดท�า
โครงการป่าชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านนา และ 
ป่าทุ่งควายกิน เนื้อที่จ�านวน 96–0–55 ไร่ จนได้รับอนุมัติ
โครงการป่าชุมชนตั้งแต่วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
โดยมีผู ้ใหญ่บ้านหนองม่วงและคณะกรรมการป่าชุมชน 
บ้านหนองม่วงเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ในปี 2560 บริษัทร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัด
ภาคตะวันออก จัดโครงการบ�ารุงดูแลรักษาและฟื้นฟูป่า
ชุมชนบ้านหนองม่วงแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ
เพ่ือฟื้นฟูดูแลบ�ารุงรักษาผืนป่าชุมชนบ้านหนองม่วงให้มี
ความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน ซึ่งมีระยะเวลาด�าเนินโครงการ 
5 ปี มีกิจกรรมปลูกป่าเสริมรวม 15,200 ต้น สามารถกักเก็บ
คาร์บอนได้จ�านวน 30,400 ตนัคาร์บอน ต่อ 5 ปี (การประเมนิ
การกักเก็บคาร์บอนป่าดิบแล้ง; ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ 2557)

5 15,200 30,400
ระยะเวลาด�เนิน
โครงการ

ปลูกป่าเสำริมรวม สำามารถกักเก็บคาร์บอนได้

ปี ต้น ตันคาร์บอน ต่อ 5 ปี
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โครงการฝึกอบรมหลักสำูตร “การควบคุม
การผลิตและบ�รุงรักษาระบบประปาชุมชน”

ปี 2551 บรษิทัจดัโครงการซ่อมบ�ารงุและฝึกอบรมการบรหิาร
จัดการระบบประปาหมู่บ้านขึ้น โดยน�าข้อมูลการส�ารวจ
ประปาหมู่บ้านของชุมชนตามแนวเส้นท่อน�้าดิบและที่อยู่
ระหว่างการก่อสร้างของบริษัทมาพิจารณาเพ่ือเข้าช่วยเหลือ
ปรับปรุงซ่อมแซม ด้วยความร่วมมือจาก บมจ. ยูลิเวอร์แซล 
ยูทีลิตี้ (บริษัทย่อย) ด�าเนินการฝึกอบรมการซ่อมบ�ารุงและ
การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้แก่คณะกรรมการ
ประปาหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพ่ือดแูลระบบประปาหมูบ้่านให้มปีระสทิธิภาพและสามารถ
ใช้งานได้อย่างยั่งยืน    

จากประสบการณ์ด�าเนินงานมา 5 ปี บริษัทจึงได้เปลี่ยน 
รูปแบบการอบรมเป็นแบบชุมชนสอนชุมชน ในปี 2555 เพื่อ
ให้เกิดความเข้าใจในการอบรมมากย่ิงขึ้น โดยเชิญคุณวิชัย 
เลี่ยมเปี่ยม (อบต.หน่อย) ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมประปา
หมู่บ้านของบริษัท ในปี 2554 และได้น�าความรู้กลับไปใช้
จริงจนสามารถดูแลและบริหารจัดการระบบประปาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและย่ังยืน มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู ้
แก่คณะกรรมการประปาหมู่บ้านและเจ้าหน้าท่ีองค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยวิธีการปฏิบัติหน้างานจริง (on the 
job training) จากการด�าเนินโครงการในรูปแบบดังกล่าวน้ี  
บริษัทสามารถซ่อมบ�ารุงและฝึกอบรมการบริหารจัดการ
ประปาหมู่บ้านได้รวมทั้งสิ้น 19 แห่ง    
 
ในปี 2559 หลงัจากด�าเนนิโครงการในรปูแบบชมุชนสอนชมุชน
มา 3 ปี ท�าให้บริษัทได้เห็นว่าประปาหมู่บ้านมีหลากหลาย 
รูปแบบ จึงเห็นว่าควรให้ความรู้เพ่ิมเติม รวมถึงควรกระจาย
ความรู้ด้านระบบประปาหมู่บ้านให้แก่สถาบันการศึกษา
ที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือ เพ่ือเป็น
ก�าลังส�าคัญที่จะช่วยเหลือชุมชนต่อไป ดังน้ันบริษัทจึงได้
แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ได้แก่ การประปา
นครหลวงซ่ึงเป็นผู้ออกแบบระบบประชุมชน และสถาบัน 
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดท�าโครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร “การควบคุมการผลิตและบ�ารุงรักษาระบบประปา
ชุมชน” เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการระบบ
ประปาหมู ่บ ้านให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 
บริษัท โดยคาดหวังว่าตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไปบุคลากรท่ี
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นก�าลังส�าคัญใน
การปฏิบัติตามโครงการซ่อมบ�ารุงและฝึกอบรมการบริหาร
ระบบประปาหมู่บ้านผ่านโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
(Fix It Center) โดยส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีตัง้เป้าหมายในปี 2561 ให้บรกิารซ่อม
และบ�ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน จ�านวน 9 แห่ง

92561
เป้าหมายปี

ให้บริการซ่อมและบ�รุงรักษา
ระบบประปาหมู่บ้าน

แห่ง
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กิจกรรม CSR เพื่อชุมชนตามแนวเสำ้นท่อน�้าดิบประแสำร์-คลองใหญ่ (EC 7)

ส�าหรับโครงการผันน�้าอ่างเก็บน�้าประแสร์ไปยังลุ่มน�้าคลองใหญ่ เป็นโครงการเริ่มแรกท่ีพัฒนาโดยค�านึงถึงผลกระทบต่อ
ชมุชนและสิง่แวดล้อมในพ้ืนที ่โดยให้ทุกภาคส่วนได้มบีทบาทร่วมกันอย่างบรูณาการ ในส่วนของบรษิทัได้ส่งจ่ายน�า้เข้าระบบ 
ประปาหมู่บ้านให้กับชุมชนที่อยู่ตามแนวท่อ รวมจ�านวน 15 แห่ง ครอบคลุมผู้ใช้น�้ากว่า 4,000 ครัวเรือน เพ่ือให้ชุมชนได้ม ี
น�้าใช้ตลอดปีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับชุมชน โดยในปี 2560 บริษัทไม่ได้ส่งจ่ายน�้าให้ชุมชนผ่านเส้นท่อน้ี เน่ืองจากปี 2560 มี
ปริมาณน�้าฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยท�าให้แหล่งน�้าของชุมชนมีเพียงพอกับความต้องการ

นอกจากน้ี การบริหารจัดการน�้าตามแนวท่อดังกล่าว ยังได้มีการท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการด�าเนินการสูบผันน�้าท่อส่ง
น�้าเชื่อมโยงอ่างเก็บน�้าประแสร์-คลองใหญ่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 ระหว่างกรมชลประทานและบริษัท โดยได้จัดตั้งเป็น 
กลุ่มบริหารการใช้น�้าชลประทานนอกภาคเกษตรกรรมลุ่มน�้าคลองใหญ่ โครงการท่อผันน�้าเชื่อมโยงอ่างเก็บน�้าประแสร์ไป 
อ่างเก็บน�า้คลองใหญ่ จงัหวัดระยอง ซึง่ทีป่ระชมุระบใุห้ผูใ้ช้น�า้จดัหางบประมาณเพ่ือการพัฒนาชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม
ที่อยู่ตามแนวเส้นท่อดังกล่าวไว้ โดยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบข้ึนเมื่อปี 2559 พร้อมท้ังแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณร่วมกันระหว่างผู้ใช้น�้า 
กรมชลประทาน และราชการส่วนท้องถิ่น

ตำบลหนองไร

ตำบลละหาร

ตำบลหนองบัว

ตำบลชุมแสง

ตำบลปายุบใน

บานคลองหวายโสม

บานยุบตาเหนง
บานแกงหวาย
อบต.วังจันทร

ประปาปายุบใน

ประปาทาเสา

ประปา
ศาลาน้ำลึก

ประปา
หนองฆอ

ประปา
คลองน้ำแดง

ประปา
หนองไร

ประปา
คลองปาหวาย

บานทาเสา

(กม.41+700)
(กม.39+900)

(กม.31+900)

(กม.30+985)

(กม.30+950)

(กม.16+900)

(กม.14+700)

(กม.11+600)

(กม.16+000)

(กม.20+805)(กม.22+000)

(กม.22+505)

(กม. 37+080)

(กม.6+400)

(กม.2+700)

แนวทอสงน้ำ

จุดติดตั้งทอแยกจายน้ำดิบ (ใหม)

จุดติดตั้งทอแยกจายน้ำดิบ (เดิม)

อางฯ
ประแสร

อางฯ
คลองใหญ

อางฯ
หนองปลาไหล

สถานีสูบน้ำ
อางเก็บน้ำ
ประแสร

2 ประปาชุมแสง (2)
ต.ชุมแสง

5 ประปาชุมแสง (3)
ต.ชุมแสง

7 ประปาศาลานาลึก (1)
ต.หนองบัว

1 ประปาชุมแสง (1)
ต.ชุมแสง

3 ประปาปายุบใน (1)
ต.ปายุบใน

4 ประปาปายุบใน (2)
ต.ปายุบใน (ขนานจุดเดิม)

6 ประปาทาเสา (1)
ต.หนองบัว (ขนานจุดเดิม)

9 ประปาหนองฆอ (2)
ต.หนองบัว

8 ประปาหนองฆอ (2)
ต.หนองบัว (ขนานจุดเดิม)

13 ประปาหนองบัว (1)
ต.หนองบัว

14 ประปา อบต.ละหาร (1)
ต.ละหาร

15 ประปา อบต.ละหาร (2)
ต.ละหาร

12 ประปาคลองปาหวาย (1)
ต.หนองไร

11 ประปาคลองน้ำแดง (2)
ต.หนองไร

10 ประปาคลองน้ำแดง (1)
ต.หนองไร (ขนานจุดเดิม)

จุด

แนวท่อส่ำงน�า้และต�แหน่ง
ท่อแยกจ่ายน�้าดิบ เพื่อ
การอุปโภค-บริโภค

15
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มูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาชุมชนและสำิ่งแวดล้อมของบริษัท ปี 2559-2560 (EC 1)

โดยในปี 2560 บรษิทัได้ให้การสนับสนนุงบประมาณเพ่ือพัฒนาชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ตามแนวท่อประแสร์-คลองใหญ่ 
จ�านวน 12 โครงการ เป็นเงินประมาณ 6.76 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทจะหารือกับกรมชลประทานและ 
กลุ่มบริหารการใช้น�้าฯ เพ่ือพิจารณาการรายงานผลส�าเร็จของโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุด

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

2559 2560

โครงการส่งเสริมสาธารณูปโภคด้านน�้าและสิ่งแวดล้อม 
(ค่าจ้างชั่วคราว, ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา, ค่าเช่ารถ, งบกิจกรรม, 
งบพัฒนาคุณภาพชีวิต)

3,992,804 10,907,115

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน 10,744,162 5,842,978

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 544,819 1,470,547

รวม 15,281,785 18,220,640

หมายเหตุ :  งบประมาณในโครงการ CSR เพื่อชุมชนตามแนวเส้นท่อน�้าดิบประแสร์-คลองใหญ่ ในปี 2559 แสดงไว้ในโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
กิจกรรมในโครงการดังกล่าวจะสนับสนุนการพัฒนาในด้านสาธารณูปโภคด้านน�้าและสิ่งแวดล้อมโดยตรง ดังนั้น ในปี 2560 จึงได้พิจารณาให้ปรับหมวดหมู่ใหม่ โดย
ให้แสดงไว้ในโครงการส่งเสริมสาธารณูปโภคด้านน�้าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแทน
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โครงการสงเสริมสาธารณูปโภคดานน้ำและอนุรักษสิ่งแวดลอม
(คาจางชั่วคราว, คาซอมแซมและบำรุงรักษา, คาเชารถ, 

งบกิจกรรม, งบพัฒนาคุณภาพชีวิต)

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน โครงการสงเสริมการเรียนรูอยางไมมีที่สิ้นสุด

มูลคาทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอมของบริษัท ป 2559-2560

2559

2560

3,992,804

10,907,115 10,744,162

5,842,978

544,819

1,470,547
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การสำร้าง
นวัตกรรมรักษ์น�้า

1. นวัตกรรมเชิงธุรกิจ Smart Water 4.0

จากประสบการณ์การบริหารจัดการน�้ากว่า 25 ปี ท�าให้พบปัญหาในกระบวนการผลิตน�้าครบวงจร ทั้งเรื่องอัตราน�้าสูญเสียใน
ระบบผลิตและระบบจ่ายน�้า การใช้เวลาและอัตราก�าลังคนเพื่อตรวจซ่อมท่อเมื่อเกิดปัญหาท่อแตกท่อรั่ว ซึ่งระบบการบริหาร
แบบเดิมนั้นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสูญเปล่าแล้ว ยังกระทบต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายของ 
บริษัทที่เพิ่มสูงขึ้นโดยไม่จ�าเป็น

ด้วยความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในปัจจบุนั บรษิทัจงึเลง็เห็นถึงประโยชน์อย่างมหาศาลทีจ่ะได้รบัจากเครือ่งไม้
เครื่องมือใหม่ๆ จึงได้ตัดสินใจพัฒนาระบบบริหารจัดการน�้าด้วย Smart Water 4.0 เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกและลดระยะ
เวลาในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สั้นลง ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

นวัตกรรมใหม่ หรือ ระบบ Smart Water 4.0 ที่จะเข้ามาช่วยในการบริหารในกระบวนการผลิตน�้าครบวงจรและกระบวนการ 
สูบจ่ายน�้าแก่ลูกค้า จะท�าให้บริษัทจัดสรรน�้าได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละพ้ืนที่ และลดอัตราการเกิดน�้า 
สูญเสียซึ่งเป็นสาเหตุของค่าใช้จ่ายท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NRW) ซึ่งจะสะท้อนถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต 
(Operation Cost) ที่ลดลง   

ส�าหรับหลักการท�างานของระบบ Smart Water 4.0 แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้

1. Real-Time Monitoring
 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ท่ีทันสมัย ท�าให้สามารถทราบถึงข้อมูลที่

ส�าคัญได้อย่างเป็นปัจจุบันผ่านเครือข่ายดิจิทัล และอุปกรณ์ IOT (Internet of Thing) ต่างๆ ท�าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่
ต้องการทราบ เช่น ข้อมูลปริมาณน�้า คุณภาพน�้า แรงดัน ปริมาณการใช้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อแก้ไขเมื่อมีข้อผิดพลาดก่อน
เกิดความเสียหาย รวมถึงสามารถท�าธุรกรรมช�าระค่าน�้าผ่านทางเว็บเพจ หรือโมไบล์แอปพลิเคชันได้ทุกที่ทุกเวลา

2. Automatic Notification of Anomaly in System
 ระบบควบคมุอตัโนมตั ิสามารถตดิตามและวิเคราะห์ความผดิปกตขิองระบบ และสามารถส่งค�าแจ้งเตอืนไปยังผูเ้ก่ียวข้อง

เมื่อพบความผิดปกติ ช่วยในการตัดสินใจสั่งการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

3. Central Command Center for Entire System
 รวมศูนย์การควบคุมท้ังระบบไว้ที่จุดเดียว ท้ังการผลิต การส่งจ่าย ระบบการติดตามและบริหารจัดการน�้าสูญเสีย ระบบ

บ�าบัดน�้าเสีย และระบบ Recycle ทั้งนี้ยังรวมถึงระบบ Asset Management และระบบ AMR Smart Billing เพื่อง่ายต่อ
การควบคุมและการวิเคราะห์ข้อมูล
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เพิ่มความรวดเร็วและแมนยำ

แจงเตือนทันทีเมื่อมีเหตุผิดปกติ

ตรวจสอบขอมูลแบบ Real Time ผาน
Application หรือ webpage

ปริมาณน้ำ

คุณภาพ

แรงดัน

ควบคุมระบบจากจุดเดียว

REAL-TIME MONITORING OF FOLLOWING
DATA VIA APPLICATION OR WEBPAGE

VOLUME
QUALITY
PRESSURE

AUTOMATIC NOTIFICATION OF
ANOMALY IN SYSTEM

CENTRAL COMMAND CENTER FOR
ENTIRE SYSTEM

การรั่วซึม

การชำระคาน้ำ

LEAKAGE
USAGE AND
BILLING

4.0
CONTROLLED BY

SMART
WATER

INCREASE RESPONSE
SPEED AND ACCURACY 

ลดปริมาณน้ำสูญเสีย

REDUCE
WATER LOSS

ลดตนทุนในการดูแลระบบ

SAVE ON OPERATIONS
AND MAINTENANCE COSTS

WATER
INNOVATION
FOR ALL

INNOVATION COST SAVINGENVIRONMENTENERGY SAVING

ประโยชน์ของระบบที่พัฒนาขึ้นทั้งในแง่ของบริษัท ลูกค้า และสำิ่งแวดล้อม

1. Innovation - เกิดเป็นการบรหิารจดัการน�า้ทีทั่นสมยั
มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

2. Energy Saving - ลดการใช้พลังงานที่ไม่จ�าเป็นลง 
จากการใช้ระบบควบคุมการผลิต ระบบบ�าบัด ระบบส่ง
จ่าย และระบบ Billing ทีท่นัสมยัผ่านเทคโนโลยี IoT และ
ควบคมุระบบท้ังหมดผ่านศนูย์ควบคมุหลกัเพียงแห่งเดียว  

3. Cost Saving - ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นจากการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบผลิต และลดการสูญเสียน�้า
ในระบบท่อส่งจ่ายด้วยการใช้ระบบติดตามและบริหาร
จัดการน�้าสูญเสียที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

4. Environment - ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดของ
เสียจากกระบวนการผลิต รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยี
การบ�าบัดน�้าเสีย และการ Recycle ที่มีประสิทธิภาพสูง 
เพื่อน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง

การสร้างคุณค่าและประโยชน์จากการน�านวัตกรรม Smart Water เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตน�้าครบวงจร แบ่ง
ออกเป็น 4 ด้านหลักๆ ดังนี้
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2. นวัตกรรมจากโครงการเพื่อสำังคม (CSR)

1. ระบบบ�บัดน�้าเสำียในโรงอาหารอย่างง่าย
 จากการพัฒนาโครงการร่วมกันระหว่างบริษัทกับส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศกึษา ท้ัง 7 เขต ในพ้ืนทีจ่งัหวัดฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีและระยอง ในโครงการระบบบ�าบดัน�า้เสยี 
โรงอาหารของโรงเรยีน รวมจ�านวนท้ังสิน้ 235 แห่ง เพ่ืออนุรกัษ์ทรพัยากรน�า้ในชมุชนให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานแหล่งน�้าผิวดินประเภทที่ 3 โดยจะมีค่าออกซิเจนละลายในน�้า  
(DO) >4.0 mg/l ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะซึ่งคุณภาพน�้านี้จะสามารถน�าไปใช้
เพื่อการเกษตรกรรมได้

 ในเบื้องต้นจะใช้องค์ความรู้เรื่องระบบบ�าบัดน�้าเสียของส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นต้นแบบในการติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเสียให้กับ
แต่ละโรงเรยีน หลงัจากน้ันบรษิทัจะตรวจประเมนิผลการใช้งาน โดยจะรวบรวมประเดน็
ปัญหาและข้อแนะน�าเพ่ือน�ามาพัฒนาโครงการ ซึง่ได้ตัง้เป้าหมายไว้ว่าจะต้องมโีรงเรยีน
ต้นแบบด้านระบบบ�าบดัน�า้เสยีในโรงอาหาร จ�านวน 1 แห่งต่อพ้ืนทีก่ารศึกษา 1 เขต รวม
ทั้งสิ้นจ�านวน 7 แห่ง ภายในปี 2562

 ส�าหรับหลักการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสียในโรงอาหาร มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

โดยมีตะแกรงดักเศษอาหารบริเวณปลายท่อน�้าทิ้ง
เข้าถังที่ 1 และกักน�้าทิ้งไว้สักระยะ ท�าให้น�้าและ
ไขมนัแยกชัน้กัน โดยไขมนัจะอยู่ด้านบน และน�า้ท้ิง 
ด้านล่างจะล้นไปสู่ขั้นตอนที่ 2

ในขั้นตอนนี้จะเติมน�้าหมักจุลินทรีย์ลงในบ่อ โดย
ในบ่อจะมีลูกโอโซน หรือลูกหนาม หาซ้ือได้ตาม
ร้านขายอุปกรณ์เลี้ยงปลา เพ่ือเป็นที่ยึดเกาะหรือ
ตัวกลางให้จุลินทรีย์ยึดเกาะ เพ่ือใช้ก�าจัดสาร
อินทรีย์ในน�้า

ให้ใส่อุปกรณ์เพ่ิมเติมออกซิเจนให้แก่น�้า เน่ืองจากน�้าท้ิง
ที่ออกจากขั้นตอนที่ 2 จะมีออกซิเจนต�่ามาก จึงต้องใช้
อปุกรณ์ช่วยเตมิออกซเิจนให้แก่น�า้ ก่อนปล่อยลงสูแ่หล่งน�า้ 
สาธารณะหรือน�าไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ซึ่งอุปกรณ์เติม
ออกซิเจนในน�้ามีหลายวิธี 1. เครื่องเติมอากาศตู ้ปลา 
2. กังหันตีน�้า 3. ระบบน�้าพุ 4. ระบบน�้าตก 5. ระบบน�้า
หมุนเวียน 6. ระบบเวนจูรี่ 7. ปลูกพืชน�้า 8. บ่อตื้นที่มีความ
ลึกไม่เกิน 1 เมตร แดดส่องถึงมีอากาศถ่ายเท ฯลฯ

1

7

เป้าหมาย
มีโรงเรียนต้นแบบ
จ�นวน

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
ดักเศษอาหารและไขมัน

ระบบบ�าบัดน�้าเสียทางชีวภาพแบบไม่ใช้
ออกซิเจน เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�้า

การเติมออกซิเจน

รวมทั้งสำิ้น

แห่งต่อพื้นที่
การศึกษา 1 เขต

แห่ง ภายใน
ปี 2562
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อางลางจาน
(น้ำทิ้งจากโรงอาหาร) ทอรับน้ำทิ้ง

ถังดักไขมัน 1 ถังดักไขมัน 2 ถังดักไขมัน 3

ตะแกรงตักเศษอาหาร
ตะแกรงคว่ำ

ทอ PVC 1 ระดับต่ำลง
จากทอน้ำทิ้ง

ทอ PVC 2 ระดับต่ำลง
จาก 1

ใสลูกโอโซนในถังที่ 2 
จำนวน 100 ลูก

ถังดักไขมัน: ถังพลาสติกหนา (ถังใสสารเคมี) ขนาดความจุ 100 หรือ 200 ลิตร
ตะแกรงดักเศษอาหาร: ตะกราพลาสติกหนา (ดานบน), ฝาชีความกวางเทากับถัง (ดานลาง)
ลูกโอโซน: เปนพลาสติกกลม หาซื้อที่รายขายอุปกรณเลี้ยงปลา

ฝาปด/เปด

ทอ PVC 3 ระดับต่ำลง
จาก 2

น้ำออกสู
ทางระบายน้ำ
สาธารณะ

รายละเอียดประกอบแบบ

หมายเหตุ: สำหรับโรงเรียนขนาดใหญใหใสเครื่องทำออกซิเจนในถังที่ 3

2. เครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน�้าและอากาศ

 นวัตกรรมเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน�้าและอากาศ 
เป็นผลส�าเร็จจากการต่อยอดนวัตกรรมท่ีได้รับรางวัล
จากโครงการประกวดนวตักรรมจดัการน�า้ด้วย 3R สูก่าร
สร้างประโยชน์จริงให้กับชุมชน โดยเป็นผลงานต้นแบบ
จากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และพัฒนาร่วมกับ
กลุม่นกัรบสิง่แวดล้อม/นกัสบืสายน�า้ จงัหวัดฉะเชงิเทรา 
ศนูย์เฝ้าระวังและตรวจสอบคณุภาพน�า้อ�าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง  

 ซึง่ได้ทดสอบประสทิธิภาพการใช้งานจรงิกับบ่อพักน�า้ทิง้ 
ของชุมชนบ้านเอื้ออาทรฉะเชิงเทรา โดยผลการตรวจ 
วัดออกซิเจนละลายในน�้า (ค่า DO) ปรากฏว่าคุณภาพ
น�้าดีขึ้นตามล�าดับ จึงได้จัดท�าเป็นองค์ความรู ้และ
ขยายผลสู ่สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
จนกลายเป็นเครือข่ายในการสร้างและติดต้ังเครื่องกล
เติมอากาศแบบดูดน�้าและอากาศตามแหล่งน�้าใน
ชุมชนต่างๆ เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาน�้าเน่าเสียตามแนว 
พระราชด�าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งระดม 
ความคิดในกลุ ่มเครือข่ายเพ่ือพัฒนานวัตกรรมให้ม ี
ความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้นควบคู่กันไป 
โดยในปี 2561 มแีผนร่วมกับมลูนธิิชยัพัฒนาด�าเนนิการ
พัฒนาต้นแบบเครือ่งกลเตมิอากาศทีส่มบรูณ์มากย่ิงข้ึน   

 ส�าหรบัหลกัการท�างานของเครือ่งกลเตมิอากาศแบบดดูน�า้ 
และอากาศ

 อุปกรณ์และหน้ำที่ของอุปกรณ์แต่ละชนิด
1. ปั๊มน�้าแบบจุ่ม ขนาด 1½.” ท�าหน้าที่สูบน�้าผ่านมา

ทางท่อท่ีต่อลงไปยังท้องน�า้ เพ่ือขึน้มาผสมกับอากาศ 
2. เซอร์กิตเบลคเกอร์ ท�าหน้าที่ควบคุมการท�างาน ตัด

ต่อตั้งเวลาการท�างาน และตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อ
อุปกรณ์เกิดการลัดของกระแสไฟฟ้า

3. ทุน่ลอยและท่อดดูน�า้และอากาศ ท�าหน้าทีกั่กเก็บน�า้
ทีท่่อส่งน�าขึน้มาจากท้องน�า้ เพ่ือรอป๊ัมน�า้สบูออกไป
ผสมกับอากาศส่งออกสู่ผิวน�้า

 คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพำะ
 เครื่องกลเติมอากาศประกอบด้วยทุ่นลอยน�้าท่ีใช้เป็นท่ี

ยึดท่อส่งน�า้และบงัคบัให้ท่อส่งน�า้อยู่ในแนวดิง่ สามารถ
เพ่ิมหรอืลดความยาวได้ ปลายของท่อส่งน�า้ด้านท่ีอยู่ใน
น�า้จะอยู่ในระดบัท้องน�า้ และปลายท่อส่งน�า้อกีด้านหน่ึง
ให้อยู่เหนอืระดบัน�า้ โดยมป๊ัีมน�า้แบบจุม่ติดตัง้อยู่ภายใน
ท่อส่งน�้า เมื่อปั๊มน�้าท�างาน ปั๊มน�้าจะดูดน�้าภายในท่อส่ง
น�้าและฉีดพ่นลงไปในน�้า เพ่ือให้เกิดการเติมอากาศให้
กับน�้า 
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กิจกรรมเพื่อสำังคมอื่นๆ
ของบริษัท ประจ�ปี 2560

โครงการอบรมอาชีพ (ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง) 

โครงการสำอนคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา
คนพิการ รุ่น 5 ประจ�ปี 2560

บริษัทได้จัดอบรมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้าน ชุมชน และ
เยาวชน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายน รวม 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,146 คน จากชุมชน 30 แห่ง 

บริษัทร่วมกับส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ปี 2555 

จัดท�าโครงการเพ่ือผู้พิการ ให้มีความรู้เพ่ือน�าไปประกอบ

อาชีพและเข้าท�างานในสถานประกอบการต่างๆ ได้ โดย

เชิญวิทยากรจากส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยระดับอ�าเภอ จ�านวน 11 อ�าเภอ

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ปัจจุบันมีนักศึกษาผู้พิการผ่านการฝึกอบรม จ�านวน 11 คน

ต่ออ�าเภอ รวมทั้งสิ้น 100 คน ตั้งเป้าไว้ว่าผู้ที่ผ่านการอบรม

จะต้องสามารถน�าความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างน้อย 

1 คนต่ออ�าเภอ ซ่ึงปัจจุบันผลส�าเร็จของโครงการพบว่า 

นักศึกษาผู้พิการท่ีน�าความรู้ไปประกอบอาชีพได้มีจ�านวน 

12 คน คิดเป็น ร้อยละ 12 ของผู้เข้าอบรมทั้งหมด

สำ่วนที่

04
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โครงการฟุตบอลเชื่อมสำัมพันธ์  
บริษัทได้สานสัมพันธ์กับชุมชนในพ้ืนที่ โดยการจัด
แข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ 4 ครั้ง มีหน่วยงาน
ราชการและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม 8 แห่ง 

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีสำท์วอเตอร์ 

อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

บรษิทัได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพชวิีตของชมุชนในพ้ืนท่ี ซึง่ส่วน

ใหญ่ท�าการเกษตร ดังน้ันบริษัทจึงได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริของในหลวง

รัชกาลที่ 9 ด้วยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มีการน�าไปสู่การ

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

อีสท์วอเตอร์ บนพ้ืนท่ี 22 ไร่ ต�าบลคลองเขื่อน อ�าเภอคลองเข่ือน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยใช้เป็นสถานที่ในการเรียนรู้การด�าเนินชีวิตตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม

รายได้และลดรายจ่ายของเกษตรกร  

 
ทัง้นี ้ภายในบรเิวณศูนย์เรยีนรูฯ้ จะจดัท�าเป็นฐานต่างๆ เช่น ฐานการปลกูข้าว

อินทรีย์ ฐานการปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงสัตว์ ฐานระบบบ�าบัดน�้าเสีย

และการลดต้นทุนภาคการเกษตรโดยการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ และ

จดัให้มกีารปฏบิติัในแปลงสาธิต โดยเกษตรกรสามารถเข้ามาเรยีนรูแ้ละเพ่ิม

ทกัษะอาชพีการเกษตรร่วมกันในลกัษณะน�าท�า น�าพา (Learning by Doing) 

ในปี 2555 บริษัทได้ท�าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มอบศูนย์การเรียนรู ้

เศรษฐกิจพอเพียงฯ ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอ�าเภอคลองเขื่อน เพ่ือด�าเนินการต่อไป โดยได้มีการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการด�าเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ชุมชน อ�าเภอคลองเขื่อน มีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบวางแผน อ�านวยการ 

ประสานงาน เพ่ือให้การด�าเนินงานโครงการฯ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ มี

หวัหน้าส่วนราชการ ผูน้�าท้องถ่ิน และบคุคลส�าคญั ซึง่มคีวามรู ้ประสบการณ์

ในด้านการเกษตร รวมถึงบุคลากรของบริษัท เป็นกรรมการ

 

ปัจจุบันศูนย์เรียนรู ้ เศรษฐกิจพอ

เพียงอสีท์วอเตอร์ ได้เริม่น�านักศกึษา

จาก กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราเข้า

ศึกษาดูงานเป็นระยะๆ อีกทั้งเริ่มมี

การจ�าหน่ายผลผลิตจากศูนย์เรียนรู ้

เศรษฐกิจพอเพียงฯ แห่งนีสู้ท้่องตลาด 

ท�าให้มีรายได้บางส่วนหล่อเลี้ยง

หน่วยงานเพ่ือให้เกิดการเตบิโตอย่าง

ยั่งยืน  

ในป ี  2560 บริษัทได ้สนับสนุน 

งบประมาณเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์

โดยรอบ และถนนภายในศนูย์เรยีนรู้

เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการให้

บรกิารชมุชน เยาวชน หรอืหน่วยงาน

ภายนอกเข้ามาใช้บริการตั้งแต่ปี 

2561 เป็นต้นไป

086 รายงานความย่ังยืน
2560

อีสท์ วอเตอร์



โครงการน�้าสำะอาด

บริษัทได้ให้การสนับสนุนน�้าสะอาดเพื่อกิจกรรมต่างๆ ของ

ชุมชน ทั้งที่เป็นน�้าดื่มแบบถ้วย (220 มล.) น�้าดื่มแบบขวด 

(600 มล.) รถน�้าดื่มสะอาดเคลื่อนท่ี จ�านวน 3 คัน และ 

ท่อธาร จ�านวน 5 จุด โดยในปี 2560 บริษัทได้สนับสนุนน�้า

สะอาดแก่ชุมชนกว่า 5,222,086 ลิตร 

โครงการเครือข่ายอีสำท์วอเตอร์รักษ์น�้า
โครงการต่อยอดมาจากโครงการค่ายเยาวชน East Water Young 
Leader Camp ซ่ึงท�าอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ ปี 2550-2555 และ 
บูรณาการร่วมกับโครงการเฝ้าระวังรักษาแหล่งน�้าของกลุ่มนักรบ
สิ่งแวดล้อม/นักสืบสายน�้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์เฝ้าระวัง
และตรวจสอบคุณภาพน�้าอ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่ง
บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมของทั้งสองกลุ่มตั้งแต่ปี 2554-2556 ใน
ปี 2557 บนความร่วมมือระหว่างบริษัท กลุ่มนักรบสิ่งแวดล้อม/
นกัสบืสายน�า้ จงัหวัดฉะเชงิเทรา และ ศนูย์เฝ้าระวังและตรวจสอบ 
คณุภาพน�า้อ�าเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง จดัโครงการ “เครอืข่าย 
อีสท์วอเตอร์รักษ์น�้า” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู ้เก่ียว
กับทรัพยากรน�้า ต้ังแต่วัฐจักรของน�้า ประโยชน์คุณค่าของน�้า  
ตลอดจนการดูแลรักษาแหล่งน�้า ท�าให้เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างโรงเรยีนและชมุชนของทัง้ 2 กลุม่ รวมถึงสร้างจติส�านกึให้
แก่เยาวชน เพื่อดูแล หวงแหน และใช้ทรัพยากรน�้าอย่างรู้คุณค่า
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นการแลกเปล่ียนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ในการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน�า้และการดูแลรักษา
แหล่งน�้าของทั้ง 2 กลุ่มพื้นที่ รวมถึงเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์
ให้แก่เยาวชน ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจ�านวน 12 
แห่ง เยาวชน 80 คนต่อปี แบ่งเป็นจังหวัดระยอง 6 แห่ง และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 6 แห่ง
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โครงสำร้างการค�นวณการ 
ใช้พลังงานไฟฟ้าในโครงการ
ลดระดับน�้าจากถังสำูง 
ในพื้นที่ระยอง

จากข้อมูลการใช้พลังงานของสถานีสูบน�้าทั้งสามแห่ง คือ 
สถานีสูบน�้าดอกกราย สถานีสูบน�้าหนองปลาไหล 2 และ
สถานีสูบน�้าหนองปลาไหล 3

ข้อมูลที่ใช้อ้างอิง
1.  ข้อมลูการใช้พลงังานของท้ัง 3 สถาน ีก่อนการด�าเนนิการ

มาตรการเป็นเวลา 12 เดือน
2.  ข้อมลูการใช้พลงังานของท้ัง 3 สถาน ีหลงัการด�าเนินการ

มาตรการเป็นเวลา 7 เดือน
3.  ข้อมูลการใช้น�้าของลูกค้าที่ต้องติดต้ังสถานีเพ่ิมแรงดัน

ย่อย ทั้ง 3 พื้นที่ และข้อมูลอัตราการไหล และก�าลังงาน
ของเครื่องสูบน�้าในช่วงเวลาหลังด�าเนินมาตรการแล้ว

ภาคผนวก

สำ่วนที่

05
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ปริมาณความต้องการใช้น�้าของลูกค้าในพื้นที่ระยอง  
(จากทั้ง 3 สำถานี) เฉลี่ยอยู่ที่ 15 ล้าน ลบ.ม. ต่อเดือน

ข้อมูลการใช้น�้าของลูกค้าที่ต้องติดตั้งสำถานีเพิ่มแรงดันย่อย ทั้ง 3 พื้นที่  
และข้อมูลอัตราการไหล และก�ลังงานของเครื่องสำูบน�้าในช่วงเวลาหลังด�เนินมาตรการแล้ว

พลังงานที่ใช้ในการสูบน�้าเพ่ิมแรงดันให้กับลูกค้าจ�านวน  
3 ราย มค่ีา 4,768 กิโลวตัต์-ชัว่โมง/เดอืน หรอืคดิเป็น 33,377 
กิโลวัตต-์ช่ัวโมง ในปี 2560 (เริม่ตัง้แต่เดอืนมถุินายน 2560 - 
ธันวาคม 2560) ท�าให้โดยรวมแล้วโครงการลดระดบัน�า้น้ีมผีล
ประหยัดในปี 2560 ท้ังสิน้ 3,808,482 กิโลวตัต์-ชัว่โมง (หรอื 
คดิเป็น 6,677,517 กิโลวัตต์-ชัว่โมง)

ก่อนการท�
มาตรการ

หลังการท�
มาตรการ

ประหยัดได้ สำามารถประหยัด สำามารถประหยัด

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ลบ.ม. กิโลวัตต์-ชั่วโมง/เดือน กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

พลังงานเฉลี่ย 0.31 0.27 0.04 548,837 6,586,045

ลูกค้า
เครื่องสำูบน้�สำถานีเพิ่มแรงดัน

ปริมาณการใช้
น�้าเฉลี่ย

เวลาที่ใช้
เครื่องสำูบน�้า

ท�งาน
พลังงานที่ใช้

ลบ.ม./ชั่วโมง กิโลวัตต์ ลบ.ม./เดือน ชั่วโมง
กิโลวัตต์-

ชั่วโมง/เดือน

เทศบาลต�าบลมาบข่า 17 2.2 858 50 111

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 30 2.2 1,174 39 86

เรือนจ�ากลางระยอง 45 5.5 37,399 831 4,571

4,768
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โครงสำร้างการค�นวณการใช้พลังงานไฟฟ้า 
ในโครงการติดตั้งเซ็นเซอร์เปิด - ปิดหลอดไฟฟ้าอัตโนมัติ

ล�ดับ รายการ สำัญลักษณ์ การค�นวณ ปริมาณ หน่วย

ก่อนการปรับปรุง

1 พิกัดขนาดหลอดไฟฟ้า P
1

Audit Data 7 วัตต์

2 จ�านวนหลอด N
1

Audit Data 180 หลอด

3 พิกัดขนาดหลอดไฟฟ้า P
2

Audit Data 46 วัตต์

4 จ�านวนหลอด N
2

Audit Data 60 หลอด

5 พิกัดขนาดพัดลมระบายอากาศ P
3

Audit Data 113 วัตต์

6 จ�านวน N
3

Audit Data 15 ชุด

7 ก�าลังไฟฟ้ารวม kW
1

(P
1
xN

1
)+(P

2
xN

2
)+ 

(P
2
xN

3
)/1000

5.72 กิโลวัตต์

8 ชั่วโมงท�างานต่อวัน H
d

Audit Data 18 ชม./วัน

9 วันท�างานต่อปี D
y

Audit Data 365 วัน/ปี

10 Factor การใช้งาน D
F

Audit Data 100 %

11 พลังงานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง E1 (kW
1
)(H

d
)(D

y
)(D

F
) 37,547.55 กิโลวัตต์-

ชั่วโมง/ปี

หลังการปรับปรุง

12 ชั่วโมงท�างานต่อวัน H
d

Audit Data 18 ชม./วัน

13 วันท�างานต่อปี D
y

Audit Data 365 วัน/ปี

14 Factor การใช้งาน D
F

Audit Data 36.11 %

15 พลังงานไฟฟ้าหลังปรับปรุง E
2

(kW
1
)(H

d
)(D

y
)(D

F
) 13,558.42 กิโลวัตต์-

ชั่วโมง/ปี

เอกสำารการค�นวณ
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ล�ดับ รายการ สำัญลักษณ์ การค�นวณ ปริมาณ หน่วย

วิเคราะห์ผลประหยัด

16 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้รวม E
s

E
1
-E

2
23,989.13 กิโลวัตต์-

ชั่วโมง/ปี

17 สามารถลดการเกิดก๊าซ CO
2

CO
2

1 Kwh = 0.66 kgCO
2

15,832.83 kgCO
2
/ปี

18 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย E
c

ข้อมูลค่าไฟฟ้า 3.83 บาท/
กิโลวัตต์-
ชั่วโมง

19 คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ B
save

E
c
xE

s
91,878.37 บาท/ปี

การวิเคราะห์การลงทุน

20 คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น Inv  243,840 บาท

21 มีระยะเวลาคืนทุน PB Inv / B
save

2.65 ปี

*** ค�านวณโดย บริษัท ทัช โปรเวิร์ค เอ็นซีบีกรุ๊ป จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินผลการประหยัดพลังงาน ***
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จ�นวนพนักงาน 2558 2559 2560

พนักงานทั้งหมด 169 168 214

แบ่งตามประเภทการจ้างงาน

ประจ�า 166 165 210

สัญญาจ้าง 3 3 4

แบ่งตามระดับ

ผู้บริหาร 11 13 18

ผู้บังคับบัญชา 23 24 27

ปฏิบัติงาน 135 131 169

แบ่งตามอายุ

น้อยกว่า 30 ปี 34 28 33

30 - 50 ปี 121 122 158

มากกว่า 50 ปี 14 18 23

แบ่งตามเพศ

ชาย 94 93 105

หญิง 75 75 109

แบ่งตามภูมิภาค

ภาคกลาง 117 117 148

ภาคตะวันออก 52 51 66

จ�นวนพนักงาน 2558 2559 2560

พนักงานทั้งหมด 32 19 65 (2)

แบ่งตามอายุ 

น้อยกว่า 30 ปี 17 8 18

30 - 50 ปี 15 10 45

มากกว่า 50 ปี 0 1 2

อัตราการจ้าง 
พนักงานใหม่ (ร้อยละ)

19% 11% 30%

แบ่งตามเพศ

ชาย 22 9 19

หญิง 10 10 46

แบ่งตามภูมิภาค

ภาคกลาง 8 6 7

ภาคตะวันออก 24 13 68

พนกังานลาออก
ทัง้หมด

23 (1) 20 19

แบ่งตามอายุ

น้อยกว่า 30 ปี 3 6 5 

30 - 50 ปี 19 13 11

มากกว่า 50 ปี 1 - 3

อัตราพนักงานลาออก 
(ร้อยละ)

14% 12% 9%

แบ่งตามเพศ

ชาย 14 10 7

หญิง 9 10 12

แบ่งตามภูมิภาค

ภาคกลาง 18 17 15

ภาคตะวันออก 5 3 4
หมายเหตุ:  
(1) รวมพนักงานซึ่งโอนย้ายไปบริษัทในเครือ 4 คน
(2) รวมพนักงานย้ายจากบริษัทในเครือ 36 คน

G4-9, G4-10)

ข้อมูลพนักงาน อัตราการจ้างพนักงานใหม่และพนักงานที่ลาออก  
แบ่งตามเพศ อายุ และภูมิภาค
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จ�นวนคน
จ�นวนชั่วโมง 
การท�งาน

จ�นวนชั่วโมงลาป่วย ลาป่วย (ร้อยละ)

ชาย 105 204,960 3,535.00 1.72

หญิง 109 212,768 3,589.00 1.69

จ�นวนคน
จ�นวนชั่วโมง 
การท�งาน

จ�นวนชั่วโมงลาป่วย ลาป่วย (ร้อยละ)

กรุงเทพฯ 

ชาย 54 105,408 1,736.50 1.65

หญิง 94 183,488 3,174.00 1.73

จ�นวนคน
จ�นวนชั่วโมง 
การท�งาน

จ�นวนชั่วโมงลาป่วย ลาป่วย (ร้อยละ)

พื้นที่ปฏิบัติการ ภาคตะวันออก 

ชาย 51 99,552 1,798.50 1.81

หญิง 15 29,280 415.00 1.42

สำถิติการลาป่วยของพนักงาน แยกตามเพศและพื้นที่ (LA 6)

บริษัทใช้ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS: Human Resources Information System) ในการบริหารข้อมูลของ
พนักงาน มีการลา การเบิกสวัสดิการในระบบ HRIS รวมทั้งข้อมูลการท�างานต่างๆ โดยการค�านวณชั่วโมงในการท�างานได้น�า
มาจากทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบัเก่ียวกับการท�างาน ซึง่ระบชุัว่โมงการท�างานของพนักงานจ�านวน 8 ชัว่โมงต่อวนั จงึใช้หลกัการ
ค�านวณชั่วโมงการท�างานต่อคนในปี 2560 ค�านวณ ดังนี้

จ�นวนชั่วโมงการท�งานต่อคนต่อปี =  
8 ชม.* ((5 วัน * 52 สำัปดาห์) – 16 วัน) = 1,952 ชม.
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SDGs  
INDEX

SDG GOALS GRI Indicators SR Page

Goal 1 ขจัดความยากจน EC 1, EC 7 6, 52, 63, 73, 79, 80

Goal 2 ขจัดความหิวโหย EC 1 6, 63, 73, 80

Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี N/A 46

Goal 4 การศึกษาที่เท่าเทียม LA 9, LA 10 42, 44, 45

Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ G4 - 9, G4 - 10, LA 1 46, 95

Goal 6 การจัดการน�้าและสุขาภิบาล EN 8, EN 9, EC 2 28, 36, 55, 57, 60, 63

Goal 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ EN 6, EN 16 63

Goal 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ

EC 1, LA 16 6, 54, 63, 73, 80

Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน EC 2 57, 60, 63

Goal 10 ลดความเหลื่อมล�้า LA 1, HR 12 46, 51, 54

Goal 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน EC 1, EC 7 6, 63, 73, 79, 80

Goal 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน N/A N/A

Goal 13 การรบัมอืกับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ EN 6, EN 16 63

Goal 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมทุรและทรัพยากร 
ทางทะเล

N/A N/A

Goal 15 การใช้ระบบนิเวศและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ

EC 1, EN 9 6, 7, 55, 63, 73, 80

Goal 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก HR 12, SO 4, SO 5 54, 69

Goal 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน EC 1 6, 57, 63, 73, 80

097รายงานความย่ังยืน
2560

อีสท์ วอเตอร์



GENERAL STANDARD DISCLOSURES

G4 Indicator AR SR
Omission/

Note
External  

Assurance

STATEGY AND ANALYSIS

G4 - 1 Statement from the most senior decision - maker 
of the organization

4

G4 - 2 Description of key impacts, risks, and 
opportunities

34, 38

ORGANIZATIONAL PROFILE

G4 - 3 Name of the organization 8

G4 - 4 Primary brands, products, and services 8

G4 - 5 Location of the organization's headquarters 8

G4 - 6 Number of countries where the organization 
operates, and names of countries where either 
the organization has significant operations or 
that are specifically relevant to the sustainability 
topics covered in the report

8

G4 - 7 Nature of ownership and legal form 10, 13

G4 - 8 Markets served (including geographic breakdown, 
sectors served, and types of customers and 
beneficiaries) scale of the organization

6, 37

G4 - 9 Scale of the organization 6, 95

G4-10 Total number of employees by type 95 ปี 2560 
ขอยกเว้นข้อมลู
ชดุตัวเลขของ 
Subcontretor 
ทัง้หมดเนือ่งจาก
ยังไม่มกีารเก็บ
ข้อมลู

G4-11 Percentage of total employees covered by 
collective bargaining agreements

47

G4-12 Describe the organization’s supply chain 25

G4-13 Significant changes during the reporting period 
regarding the organization’s size, structure, 
ownership, or its supply chain

14

G4-14 Explanation of whether and how the 
precautionary approach or principle is 
addressed by the organization

73

GRI 
INDEX (G4)
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G4 Indicator AR SR
Omission/

Note
External  

Assurance
G4-15 List externally developed economic, 

environmental and social charters, principles, 
or other initiatives to which the organization 
subscribes or which it endorses

26

G4-16 Memberships in associations 27

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

G4-17 List all entities included in the organization’s 
consolidated financial statements or equivalent 
documents

6

G4-18 Process defining report boundaries and content 14

G4-19 Material aspects included in the report 18

G4-20 Descriptions of material aspect boundaries 
outside the organization

18

G4-21 Descriptions of material aspect boundaries 
within the organization

18

G4-22 Explanation of the effect of any restatements 14

G4-23 Significant changes from previous reporting 
periods in the Scope and Aspect Boundaries

14

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

G4-24 List of stakeholder groups engaged by  
the organization

15, 24

G4-25 Basis for identification and selection of 
stakeholders with whom to engage

15, 24

G4-26 Approach to stakeholder engagement, including 
frequency of engagement by type and by 
stakeholder group

15, 24

G4-27 Key stakeholder topics and concerns and 
organization response

15, 24

REPORT PROFILE

G4-28 Reporting period for information provided 14

G4-29 Date of most recent report 14

G4-30 Reporting cycle 14

G4-31 Contact point for questions regarding  
the report or its contents

14

G4-32 “In accordance” option, GRI Index and  
report assurance

14

G4-33 Policy regarding report assurance 14
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G4 Indicator AR SR
Omission/

Note
External  

Assurance

GOVERNANCE

G4-34 Governance structure of the organization 10

ETHICS AND INTEGRITY

G4-56 Code of conduct 41

G4-57 Advice on ethical and lawful behavior 12

G4-58 Concerns about unethical or unlawful behavior 54

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
CATEGORY: ECONOMIC

ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EC 1 Direct economic value generated and 
distributed

6, 63, 
73, 80

G4-EC 2 Financial implications and other risks and 
opportunites for the organization's activities due 
to climate change

60

ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EC 7 Develovpment and impact of infrastructure 
investments and services supported

73, 79

CATEGORY: ENVIRONMENTAL

ASPECT: ENERGY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN 6 Reduction of energy consumption 63

ASPECT: WATER

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN 8 Total water withdrawal by source 28, 36

G4-EN 9 Water sources significantly affected by 
withdrawal of water

55

ASPECT: EMISSIONS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN 16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) 
emissions (Scope 2)

68
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G4 Indicator AR SR
Omission/

Note
External  

Assurance

ASPECT: ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN 34 Number of grievances about environmental 
impacts filed, addressed, and resolved through 
formal grievance mechanisms

58

CATEGORY: SOCIAL

SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

ASPECT: EMPLOYMENT

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-LA 1 Total number and rates of new employee hires 
and employee turnover by age group, gender, 
and region

46

ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-LA 5 Percentage of total workforce represented in 
formal joint management - worker health and 
safety committees that help monitor and advise 
on occupational health and safety programs

50

G4-LA 6 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

49, 96 ปี 2560  
ขอยกเว้นข้อมลู
ชดุตัวเลขของ 
Subcontretor 
ทัง้หมดเนือ่งจาก
ยังไม่มกีารเก็บ
ข้อมลู

ASPECT: TRAINING AND EDUCATION

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4 - LA 9 Average hours of training per year per employee 
by gender, and by employee category

42, 44

G4-LA 10 Programs for skills management and 
lifelong learning that support the continued 
employability of employees and assist them in 
managing career endings

42, 44 ปี 2560 ขอ
ยกเว้นข้อมลู
การฝึกอบรม
เพ่ือรองรบั
พนักงาน
เกษยีณอายุ 
เนือ่งจากบรษิทั
ยังไม่ได้มกีาร
จดัโปรแกรมไว้
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G4 Indicator AR SR
Omission/

Note
External  

Assurance

ASPECT: LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-LA 16 Number of grievances about labor pracetices 
filed, addressed, and resolved through formal 
grievance mechanisms

54

ASPECT: HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-HR 12 Number of grievances about human rights 
impacts filed, addressed, and resolved through 
formal grievance mechanisms

54

SUB-CATEGORY: SOCIETY

ASPECT: LOCAL COMMUNITIES

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-SO 2 Operation with sihnificant actual or potential 
negative impacts on local communities

58

ASPECT: ANTI-CORRUPTION

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-SO 4 Communication and training on anti - corruption 
policies and procedures

69

G4 - SO 5 Confirmed incidents of corruption and  
actions taken

69

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY

ASPECT: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-PR 5 Results of surveys measuring customer 
satisfaction

38 รายงานเฉพาะ
ลูกค้าทางตรง
เท่านั้น

ASPECT: CUSTOMER PRIVACY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4 - PR 8 Total number of substantiated complaints 
regarding breaces of customer privacy and 
losses of customer data

37, 39
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