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สารจากกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 
(Disclosure 102-14)

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
(Disclosure 102-6, 102-45)

•	 ผลงานและรางวัลความยั่งยืนปี	2561

•	 อีสท์วอเตอร์	ผู้เช่ียวชาญด้านบริหาร 

	 จัดการน้ำาด้วยระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำา 

•	 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

•	 การสร้างการมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดเ้สยีหลกั

•	 แนวทางในการกำาหนดประเด็นสาระสำาคัญ 

	 ต่อความยั่งยืนของอีสท์วอเตอร์

ส่วนที่ 3 ความรับผิดชอบ 
  ในกระบวนการดำาเนินงาน
•	 การสร้างเสถียรภาพของระบบ	Water	Grid

•	 การใช้น้ำาประปาของบริษัท

การบริหารความพึงพอใจของลูกค้า
(Disclosure 102-43, 102-44, 418-1)

•	 ข้อร้องเรียนและการแก้ไขข้อร้องเรียน

•	 การพัฒนาสู่องค์กรน้ำาระดับประเทศ

•	 การแบ่งปันความรู้สู่สังคม

•	 คุณภาพชีวิตของพนักงาน

•	 ข้อร้องเรียนจากพนักงาน

การบริหารจัดการน้ำาเพื่อความสำาเร็จ
ร่วมกัน (Disclosure 303-2)

•	 ความรับผิดชอบต่อการเปล่ียนแปลง 

	 ของคุณภาพแหล่งน้ำา

•	 ความรับผิดชอบต่อผลกระทบ 

	 จากการก่อสร้าง

ส่วนที่ 2 ความยั่งยืนระดับนโยบาย
•	 อีสท์วอเตอร์กับการพัฒนาอย่างย่ังยืน

•	 การเข้าเป็นสมาชิกในเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา 

	 อย่างย่ังยืน

สารบัญ



62

85
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99

83
การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย
การบริหารจัดการน้ำาอย่างครบวงจร
(Disclosure 201-2)

•	 การบริหารจัดการต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้า

ส่วนที่ 4 โครงการเพื่อความยั่งยืน 
 ของชุมชน (Disclosure 203-1)

•	 โครงการเพ่ือความย่ังยืนของชุมชน

•	 การสร้างนวัตกรรมรักษ์น้ำา

SDG Index

GRI Content Index

ข้อมูลพนักงาน
(Disclosure 102-7, 102-8)

74
การกำากับดูแลกิจการที่ดี

(Disclosure 205-2)



บริษัทพร้อมนำ�ศักยภ�พ 
คว�มเชี่ยวช�ญ 

ด้�นธุรกิจน้ำ�ครบวงจร 
ร่วมขับเคลื่อนประเทศ 
สู่คว�มมั่งคั่ง ยั่งยืน  

ด้วยก�รสร้�งคว�มมั่นคง
ด้�นน้ำ�ให้คงอยู่ตลอดไป

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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รายงานความยั่งยืน 2561



นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

สารจาก
กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 

(Disclosure102-14)
ในปี 2561 จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และภาคอุปโภคบริโภค ตลอดจนสภาพภูมิอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลง เป็นปัจจัยส�าคัญต่อการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก บริษัท 
จึงมุ่งเน้นให้ความส�าคัญต่อความต้องการใช้น�้าที่หลากหลายมากย่ิงข้ึน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้า 
ในนิคมอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มอุปโภคบริโภค ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค 
เทศบาล และชุมชน เป็นต้น ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการธุรกิจน�้าครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ 
หรอื Smart Water Solutions ไม่ว่าจะเป็น น�า้ดบิ น�า้อตุสาหกรรม น�า้ประปา น�า้ดืม่ การบ�าบัดน�า้เสยี  
และน�า้รไีซเคลิ ทีจ่ะเข้ามาช่วยพลกิโฉมการบรหิารจดัการน�า้ของภาคอุตสาหกรรม และอปุโภค บรโิภค 
ให้มีประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ช่วยลดการใช้พลงังาน ปรมิาณน�า้สญูเสยี ตลอดจนต้นทนุการดแูลระบบ 
รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท�าให้ประเทศมีต้นทุนน�้าที่เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งยังเห็นความส�าคัญ 
ของการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพิ่มขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโต 
ของภาคอุตสาหกรรมภายใต้โครงการพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC โดยในปีนี้ 
บริษัทได้มีการลงนามสัญญาซื้อขายน�้าดิบและน�้าอุตสาหกรรม จ�านวน 4 สัญญา เป็นปริมาณกว่า  
25 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ซึ่งสามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2562 

ตลอดระยะเวลา 26 ปี ที่บริษัทสั่งสมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน�้า เพื่อสร้าง
คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน พร้อมเติบโตเคียงคู่ไปกับเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ  
ในพืน้ทีภ่าคตะวันออก ผ่านโครงข่ายท่อส่งน�า้ขนาดใหญ่ความยาวกว่า 491.8 กโิลเมตร ภายใต้วิสยัทศัน์  
“เป็นผู้น�าในการบริหารจัดการน�้าครบวงจรของประเทศ” ดังน้ัน เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
และการด�าเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้วางแผนที่จะเชื่อมโยงแหล่งน�้าที่ส�าคัญทั้งหมดในพื้นที่ระเบียง 
เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ภายในปี 2562

นอกจากนี้ การด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในปี 2561 บริษัทได้มีการจัดท�ามาตรฐานโครงสร้างราคา
ค่าน�้าดิบโดยจะเริ่มประกาศใช้ในปี 2562 อีกทั้งยังได้มีการศึกษาความเหมาะสมในโครงการบริหาร
จัดการแหล่งน�า้ เพือ่สนบัสนนุโครงการพัฒนาแบบจ�าลองการบรหิารแหล่งน�า้ต้นทุนและการสูบจ่ายน�า้  
(Energy and Water Resources Management System Project: EWMS) ซึ่งช่วยให้ปริมาณ 
น�้าต้นทุน มีไม่ต�่ากว่าร้อยละ 25 ของปริมาณน�้าจ�าหน่าย โดยน�าเทคโนโลยีมาช่วยติดตามปริมาณน�้า
ในอ่างเก็บน�้าเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้าให้มีความสมดุลระหว่างปริมาณน�้าต้นทุน
และปรมิาณน�า้จ�าหน่ายทีเ่พยีงพอกบัความต้องการใช้น�า้ของลกูค้าในแต่ละปี พร้อมท้ังส่งเสรมิแนวทาง
การวางแผนการเพาะปลูกของเกษตรกรร่วมกับกรมชลประทานและหน่วยงานท้องถิ่น โดยมีการ 
เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์น�้าเบื้องต้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ผ่านการประชุม War Room ซึ่งจะเริ่ม

ใช้งานในปี 2562 รวมถึงมุ่งเน้นการท�าแผน
แม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (2561-
2563) โดยในปี 2561 บริษัทได้ด�าเนินโครงการ
พัฒนาระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management System: PMS) เพือ่พฒันาระบบ
การประเมนิผลการปฏบิตังิานให้มปีระสิทธภิาพ
และยุติธรรมมากขึ้น รวมถึงการจัดท�า Core 
Competency และสื่อสารไปยังพนักงาน 
กลุ ่มบริษัท เพื่อผลักดันความสามารถของ
บคุลากรท�าให้เกดิ High Performance Culture 
ในปี 2562

จากความทุ่มเทและมุ่งมั่นของคณะกรรมการ  
ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ท�าให้บริษัทเป็น 
ท่ียอมรบัและมคีวามน่าเชือ่มัน่ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี 
โดยได้รับคะแนนประเมินการก�ากับดูแลกิจการ
บ ริ ษั ท จ ดทะ เ บี ย น ไ ท ย  (Co r p o r a t e 
Governance Report: CGR) อยูใ่นเกณฑ์ดเีลศิ  
และยังได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 79 บริษัท 
จดทะเบยีนทีอ่ยูใ่น “หุน้ยัง่ยนื” หรอื “Thailand 
Sustainability Investment: THSI” ทีมี่ความโดดเด่น 
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และ 
ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2561 
ประเภท Recognition 

บริษัทพร้อมน�าศักยภาพ ความเช่ียวชาญ 
ด้านธุรกิจน�้าครบวงจร ร่วมขับเคลื่อนประเทศ 
สู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการสร้างความมั่นคง
ด้านน�้าให้คงอยู่ตลอดไป

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
7

รายงานความยั่งยืน 2561



DRIVING
THE ECONOMIC

GROWTH



ขับเคลื่อน
 ความยั่งยืนทาง เศรษฐกิจ

บริหารจัดการน�้าครบวงจรตอบสนองการใช้น�้าในทุกภาคส่วน

เพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน



E เศรษฐกิจ 
(Disclosure 102-7, 201-1)

S สังคมและสิ่งแวดลอม

G ธรรมาภิบาล
 และความยั่งยืน

รายได

รายไดจากการขายและบริการ
94.64%

588.90
ลานบาท2

รายไดอื่น
5.36%

3,120.05 ลานบาท1

กําไรสุทธิ 
1,044.72 ลานบาท

หมายเหตุ
1 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2 หมายถึง  ภาษีเงินไดและเงินปนผล
3 ป 2561 เงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงานครึ่งปแรก ประกาศจายตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 9
 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2561  ในอัตราหุนละ 0.20 บาท  โดยคณะกรรมการบริษัทจะเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 
 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 

มอบรายไดสูภาครัฐ

0.20
บาท/หุน3 

ปนผลใหแกผูถือหุน

241.93
ลานบาท
คาจาง

และสวัสดิการพนักงาน 

12.75
ลานบาท
การลงทุน

เพือ่พัฒนาชมุชน

337.21
ลานบาท

คาใชจายดําเนินงาน

4
รางวัล

ดานธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

1
บริษัทเปน

1 ใน 79
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหุนยั่งยืน (Thailand Sustainability 
Investment 2018: THSI) เปนปที่ 4 ตอเนื่อง 

2
บริษัทไดรับการประเมินการกํากับดูแลกิจการ
บรษัิทจดทะเบยีนไทย (Corporate Governance Report: CGR)

3
บริษัทไดรับรางวัลประเภท 

RECOGNITION
ในโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนป 2561 
(Sustainability Report Awards 2018) 
จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

4 จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยอยูที่

95คะแนน

สงมอบนํา้สะอาด
แกชมุชน จาํนวน

4.71 ลาน ลิตร 
(รถนํ้าดื่ม, นํ้าถวย, นํ้าขวด, นํ้าทอธาร, 

จุดปลอยนํ้าเขาระบบประปาหมูบาน)

ความผูกพัน
ของพนักงานตอองคกร

เฉลีย่

80.20%
(สูงขึ้นจากปกอน)

เปล่ียนน้ําเสียเปนน้ําใส
น้ําจากโรงอาหารในโรงเรียน จํานวน 

12 แหง
ซึ่งนํ้าที่ผานการบําบัดมีคาออกซิเจน
ละลายในนํ้า (Dissolved Oxygen: DO) 
มากกวา 4 มิลลิกรัมตอลิตร

ดูแลชมุชนตลอดแนว 
Water Grid

491.8 กม.

18 อําเภอ 34 เทศบาล
50 อบต.

จํานวน

เพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียว จาํนวน

13,830
 ตน

34.58
ไร

(คํานวณจาก 400 ตนตอไร)

คิดเปน 

ในระดับดีเลิศ

บริษัทไดรับการประเมินคุณภาพ
ในการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 

ผลงานและรางวัลความยั่งยืน
ปี 2561

ข้อมูลทั่วไป 
(Disclosure 102-6, 102-45)

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
10
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E เศรษฐกิจ 
(Disclosure 102-7, 201-1)

S สังคมและสิ่งแวดลอม

G ธรรมาภิบาล
 และความยั่งยืน

รายได

รายไดจากการขายและบริการ
94.64%

588.90
ลานบาท2

รายไดอื่น
5.36%

3,120.05 ลานบาท1

กําไรสุทธิ 
1,044.72 ลานบาท

หมายเหตุ
1 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2 หมายถึง  ภาษีเงินไดและเงินปนผล
3 ป 2561 เงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงานครึ่งปแรก ประกาศจายตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 9
 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561  ในอัตราหุนละ 0.20 บาท  โดยคณะกรรมการบริษัทจะเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 
 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 ในวันท่ี 22 เมษายน 2562 

มอบรายไดสูภาครัฐ

0.20
บาท/หุน3 

ปนผลใหแกผูถือหุน

241.93
ลานบาท
คาจาง

และสวัสดิการพนักงาน 

12.75
ลานบาท
การลงทุน

เพือ่พัฒนาชมุชน

337.21
ลานบาท

คาใชจายดําเนินงาน

4
รางวัล

ดานธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

1
บริษัทเปน

1 ใน 79
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหุนยั่งยืน (Thailand Sustainability 
Investment 2018: THSI) เปนปที่ 4 ตอเนื่อง 

2
บริษัทไดรับการประเมินการกํากับดูแลกิจการ
บรษัิทจดทะเบยีนไทย (Corporate Governance Report: CGR)

3
บริษัทไดรับรางวัลประเภท 

RECOGNITION
ในโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนป 2561 
(Sustainability Report Awards 2018) 
จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

4 จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยอยูที่

95คะแนน

สงมอบนํา้สะอาด
แกชมุชน จาํนวน

4.71 ลาน ลิตร 
(รถนํ้าดื่ม, นํ้าถวย, นํ้าขวด, นํ้าทอธาร, 

จุดปลอยนํ้าเขาระบบประปาหมูบาน)

ความผูกพนั
ของพนักงานตอองคกร

เฉลีย่

80.20%
(สูงขึ้นจากปกอน)

เปล่ียนนํา้เสียเปนนํา้ใส
นํา้จากโรงอาหารในโรงเรียน จํานวน 

12 แหง
ซึ่งนํ้าที่ผานการบําบัดมีคาออกซิเจน
ละลายในนํ้า (Dissolved Oxygen: DO) 
มากกวา 4 มิลลิกรัมตอลิตร

ดูแลชมุชนตลอดแนว 
Water Grid

491.8 กม.

18 อําเภอ 34 เทศบาล
50 อบต.

จํานวน

เพิม่พืน้ท่ีสีเขียว จาํนวน

13,830
 ตน

34.58
ไร

(คํานวณจาก 400 ตนตอไร)

คิดเปน 

ในระดับดีเลิศ

บริษัทไดรับการประเมินคุณภาพ
ในการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ าภาคตะวันออก  
จ�ากัด (มหาชน) หรือ อีสท์วอเตอร์   
ชื่อในตลาดหุ้น: 

EASTW  
ทุนจดทะเบียน:	

1,663.73 ล้านบาท

ศูนย์ปฏิบัติการระยอง
477	ถนนสุขุมวิท	กิโลเมตรที่	201	
ตำาบลห้วยโป่ง	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดระยอง	
21150	(ประเทศไทย)

• น�้ำประปำ ด�าเนินงานภายใต้ชื่อ บริษัท ยูนิเวอร์แซล  
ยูทีลิตี้ส์ จ�ากัด (มหาชน) ให้บริการด้านการบริหารกิจการ
ประปา ทั้งในระบบประปาผิวดิน และระบบผลิตน�้าประปา
จากน�้าทะเล โดยการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในระบบ
ผลิตงานบ�ารุงรักษาและระบบส่งจ่ายน�้าประปา ตลอดจน
ให้บริการด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจร

• น�้ำดื่ม ให้บริการผลิตน�้าดื่มอัลคาไลน์ที่สะอาดปลอดภัย 
• กำรบ�ำบัดน�้ำเสีย ให้บริการติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเสีย 

ที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ ควบคุมคุณภาพน�้าเสียขาออก 
เช่น ระบบ Activated Sludge และระบบ Membrane 
Bioreactor

• น�้ำรีไซเคิล ให้บริการติดตั้งระบบน�้ารีไซเคิล โดยน�าน�้าเสีย
ที่บ�าบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ในระบบอุตสาหกรรม

บริษัทด�าเนินธุรกิจด ้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 
อย่างครบวงจร อันประกอบด้วย (Disclosure 102-2)
• น�้ำดิบ ให้บริการด้านจัดหาแหล่งน�้าดิบ บริการด้าน 

การลงทนุวางท่อน�า้ดบิ และบรหิารจดัการน�า้ดบิให้เพยีงพอ
ต่อความต้องการของผู้ใช้น�้าในแต่ละปี

• น�ำ้อตุสำหกรรม ให้บรกิารตดิตัง้ระบบผลติน�า้อตุสาหกรรม 
ควบคุมคุณภาพน�้าที่ส่งจ่ายให้เหมาะสมกับความต้องการ 
ของผู ้ ใช ้น�้ าแต ่ละอุตสาหกรรม ทั้ งน�้ า  Clar ified  
น�้า Reverse Osmosis น�้า Demineralized และน�้า  
Sea Water Reverse Osmosis

นํ้าดิบ

การบําบัด
นํ้าเสีย

นํ้าดื่ม

นํ้า
อุตสาหกรรม

นํ้ารีไซเคิล นํ้าประปา

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้า
ภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

ถนนสุขมุวิท

การนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย

บริษัท อาร.เอ็ม.เอส.
อินดัสเทรียลเซอรวิส จํากัด

หมูบานไลนเฮาส

ซอย สุขุมวิท 3

คลองบางซื่อ

ซอย วิภาวดีรังสิต 5

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้า
ภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

สํานักงาน
ก.ล.ต

การบินไทยนสพ.
ไทยรัฐ

ซอย วิภาวดีรังสิต 3
ซอย วิภาวดีรังสิต 16

ทางยกระดับดอนเมือง

ถนนพหลโยธ
ิน ถนนลาดพราว

สวนจตุจักร 5 แยกลาดพราว

สำานักงานใหญ่  (Disclosure 102-3, 102-4)
อาคารอีสท์วอเตอร์	
เลขที่	1	ซอยวิภาวดีรังสิต	5	 
ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงจอมพล	 
เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	(ประเทศไทย)

อีสท์วอเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านบริหารจัดการนำ้า 
ด้วยระบบโครงข่ายท่อส่งนำ้า 
(Disclosure 102-1)

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
12

รายงานความยั่งยืน 2561



วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เพื่อก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย“เป็นผู้นำาในการบริหาร
จัดการน้ำาครบวงจร

ของประเทศ” 1

2

3

4

5

สร้างความมั่นคงและรักษาเสถียรภาพด้าน
แหล่งน้ำา	เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันและตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำาระยะยาว

ขยายการลงทุนในธุรกิจน้ำาอย่างครบวงจร	
เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารของกลุ่มบริษัท	 
เพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

รับผิดชอบต่อชุมชน	สังคม	สิ่งแวดล้อม	
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย	
ด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

SMART WATER SOLUTIONS

นํ้า
รีไซเคิล

การบําบัด
นํ้าเสีย

นํ้าดื่มนํ้า
ประปา

นํ้าดิบ นํ้า
อุตสาหกรรม

SMART WATER SOLUTIONS

นํ้า
รีไซเคิล

การบําบัด
นํ้าเสีย

นํ้าดื่มนํ้า
ประปา

นํ้าดิบ นํ้า
อุตสาหกรรม

SMART WATER SOLUTIONS

นํ้า
รีไซเคิล

การบําบัด
นํ้าเสีย

นํ้าดื่มนํ้า
ประปา

นํ้าดิบ นํ้า
อุตสาหกรรม

SMART WATER SOLUTIONS

นํ้า
รีไซเคิล

การบําบัด
นํ้าเสีย

นํ้าดื่มนํ้า
ประปา

นํ้าดิบ นํ้า
อุตสาหกรรม

SMART WATER SOLUTIONS

นํ้า
รีไซเคิล

การบําบัด
นํ้าเสีย

นํ้าดื่มนํ้า
ประปา

นํ้าดิบ นํ้า
อุตสาหกรรม

SMART WATER SOLUTIONS

นํ้า
รีไซเคิล

การบําบัด
นํ้าเสีย

นํ้าดื่มนํ้า
ประปา

นํ้าดิบ นํ้า
อุตสาหกรรม

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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โครงสร้างธุรกิจ
กลุ่มบริษัทอีสท์วอเตอร ์
(Disclosure 102-5)

บริษัทด�าเนินธุรกิจหลักในการให้บริการน�้าครบวงจร โดยมี  
บมจ. ยนูเิวอร์แซล ยทีูลติีส์้ (UU) เป็นบรษิทัในเครอืด�าเนนิธรุกิจ
น�้าประปาและธุรกิจต่อเนื่องในรูปแบบสัมปทาน แบ่งการ 
บริหารงานออกเป็น 3 รูปแบบ 

• หน่วยธุรกิจการประปา 9 แห่ง ได้แก่ การประปาสัตหีบ  
การประปาเกาะล้าน การประปาบ่อวนิ การประปาหนองขาม  
การประปาเกาะสมุย การประปาระยอง การประปาชลบุรี 
การประปานิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง การประปา
หัวรอ 

•  หน่วยธุรกิจการบริหารระบบบ�าบัดน�้าเสียและน�้ารีไซเคิล  
2 แห่ง ได้แก่ ระบบบ�าบดัน�า้เสียฯ นคิมอตุสาหกรรมหลักชัย
เมอืงยาง ระบบบ�าบดัน�า้เสียฯ บรษิทั ราชบุรี กล๊าส อนิดสัตรี 
จ�ากดั

•  บรษิทัในเครอื 4 บรษิทั ได้แก่ บรษิทั ประปานครสวรรค์ จ�ากดั 
บริษัท ประปาบางปะกง จ�ากัด บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา 
และบริษัท เอ็กคอมธารา จ�ากัด

ธุรกิจนํ้าดิบ
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้า
ภาคตะวันออก

100%
ธุรกิจนํ้าประปา
บมจ. ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส

100%
บจ. ประปา
นครสวรรค

• ประปาสัตหีบ • ประปาระยอง
• ประปาเกาะลาน • ประปาชลบุรี
• ประปาบอวิน • ประปานคิมอตุสาหกรรม
• ประปาหนองขาม   หลักชัยเมืองยาง
• ประปาเกาะสมุย • ประปาหัวรอ

• การบริหารระบบบําบัดนํ้าเสียฯ นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง
• การบริหารระบบบําบัดนํ้าเสียฯ บริษัท ราชบุรี กลาส อินดัสตรี จํากัด

100%
บจ. ประปา
บางปะกง

100%
บจ. ประปา
ฉะเชิงเทรา

90%
บจ. เอ็กคอมธารา

หนวยธุรกิจการประปา

หนวยธุรกิจการบริหาร
ระบบบําบัดนํ้าเสียและนํ้ารีไซเคิล

พ้ืนทีก่ำรให้บริกำร กลุม่ลกูค้ำ และช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยน�ำ้ดบิ (Disclosure 102-6)
- บริษทัเป็นผูป้ระกอบการธรุกิจพฒันาระบบท่อส่งน�า้และจดัจ�าหน่ายน�า้ดบิให้กบัผูใ้ช้น�า้ ทัง้ภาคอตุสาหกรรม และอุปโภคบรโิภค  

รายใหญ่ทีส่ดุในพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก โดยมจีดุแขง็ด้านระบบโครงข่ายท่อส่งน�า้สายหลัก และระบบสูบจ่ายทีเ่ช่ือมโยง 
แหล่งน�า้ส�าคญัในภาคตะวนัออกทีม่คีวามสมบูรณ์ ทนัสมยั มีประสทิธิภาพ และครอบคลมุพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก ทัง้ 3 จงัหวดั 
อกีทัง้มคีวามยัง่ยืนในการส่งจ่ายน�า้ดบิได้อย่างเพยีงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการในพืน้ที ่ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ในขณะที่
ผูป้ระกอบการรายอืน่ ยงัมีข้อจ�ากัดทัง้ด้านพืน้ทีก่ารให้บรกิาร ด้านปรมิาณ เสถยีรภาพแหล่งน�า้ และระบบการส่งจ่าย 

- ปี 2561 บริษัทได้มีการจดัแบ่งกลุม่ลกูค้า ซ่ึงครอบคลมุทัง้ส่วนอตุสาหกรรมและอปุโภคบรโิภค ออกตามพืน้ทีก่ารให้บรกิาร (Service 
Area) เพือ่ให้สามารถวางแผนบริหารจดัการน�า้ท่ีรองรบัต่อความต้องการใช้น�า้ในพืน้ท่ี ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตได้อย่างเหมาะสม 
และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยได้ท�าการแบ่งลกูค้าออกตามพืน้ทีใ่ห้บรกิารดงันี ้ 1. พืน้ทีม่าบตาพดุ 2. พืน้ทีบ้่านฉางและสตัหบี  
3. พ้ืนทีบ่่อวิน-ปลวกแดง 4. พืน้ทีช่ลบุรี 5. พืน้ทีฉ่ะเชงิเทรา

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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โครงสร้าง
การกำากับดูแลกิจการ
(Disclosure 102-7, 102-18, 102-20, 102-22, 102-23)

ในปี 2561 คณะกรรมการบรษิทัได้ปรบัโครงสร้างคณะกรรมการ
ชุดย ่อย เ พ่ือกระจายหน ้าที่ และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการชดุย่อยคณะต่างๆ ให้สมดลุ รวมถงึให้ความส�าคญั
กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ โดยได้ปรับคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลและสรรหา เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยเพิ่มหน้าที่ด ้านการพัฒนา 
เพื่อความยั่งยืน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย  ์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปี 2560 ส่วนงานด้านการสรรหา

ไปรวมอยู่ในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
เพื่อความรวดเร็วในการด�าเนินการ 

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ประกอบด้วย  
1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการการลงทุน  
3) คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 4) คณะกรรมการธรรมาภบิาล 
และพฒันาเพ่ือความย่ังยนื 5) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

ณ ธันวาคม 2561

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
การลงทุน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและพัฒนา

เพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน

สํานักกรรมการ
ผูอํานวยการใหญ

ฝายกลยุทธองคกร

ฝายสื่อสารองคกร

ฝายพัฒนาธุรกิจ ฝายทรัพยากรบุคคลฝายปฏิบัติการ
และบริการลูกคา

ฝายบรหิารโครงการ
กอสราง

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายวิศวกรรม ฝายซอมบํารุง ฝายอํานวยการ

ฝายการเงิน

ฝายบัญชี

ฝายตรวจสอบ

สายกลยุทธ สายพัฒนาธุรกิจ สายปฏิบัติการ สายสนับสนุน สายการเงินและบัญชี

สํานักเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้า
ภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

กรรมการผูอํานวยการใหญ

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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ร�ยชื่อกรรมก�รบริษัท ตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท
และคณะกรรมก�รชุดย่อย
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1. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล  ✓   ✓   ✓ ✓  -  ประธานคณะกรรมการบริษัท
 (กรรมการอิสระ) 

2.  นายอมร เลาหมนตรี   ✓       ✓ ✓     -  กรรมการบริษัท
 (กรรมการอิสระ)

3.  พลต�ารวจตรี วิชัย สังข์ประไพ  ✓       ✓ ✓     -  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 (กรรมการอิสระ)           -  ประธานคณะกรรมการสรรหา
            และพิจารณาค่าตอบแทน
           -  กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนา
            เพื่อความยั่งยืน

4.  นางธัชดา จิตมหาวงศ์   ✓     ✓   ✓     -  ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
 (กรรมการอิสระ)           และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
           -  กรรมการตรวจสอบ

5.  พันเอก เปรมจิรัสย์ ธนไทยภักดี   ✓   ✓           -  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
 (กรรมการอิสระ)          -  กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนา
            เพื่อความยั่งยืน

6.  นายสุรชัย ขันอาสา  ✓      ✓  -  ประธานคณะกรรมการการลงทุน
 (กรรมการอิสระ)          -  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

7. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ✓         -  กรรมการการลงทุน
 (กรรมการอิสระ)          -  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

8.  นายกฤษฎา ศังขมณี  ✓ ✓ ✓       -  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 (กรรมการ)          -  กรรมการการลงทุน

9. นายเวอร์จิลิโอ จูเนียร์ เซอร์แวนเทส ริเวร่า ✓ ✓ ✓  ✓     -  กรรมการการลงทุน
 (กรรมการ) 

10.  นางอัศวินี ไตลังคะ ✓    ✓  ✓   -  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 (กรรมการอิสระ)          -  กรรมการตรวจสอบ

11.  นางสาวสมจิณณ์ พิลึก  ✓  ✓      -  กรรมการบริษัท
 (กรรมการ)

12. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ✓ ✓ ✓  ✓ ✓       ✓ -  กรรมการการลงทุน
 (กรรมการและกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่)          - กรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท              
1.  นายวิชา นิลเพชร์พลอย   ✓       ✓    -  ที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน
2.  พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน   ✓               -  ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
3.  นายศิวะ แสงมณี  ✓     ✓   -  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตารางแสดงองค์ประกอบความรู้ ความชำานาญของกรรมการบริษัท 
(Skills matrix) ปี 2561

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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โดยมีคณะกรรมการชุดย่อยท่ีมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี ประกอบด้วย

1. คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืน  
(Disclosure 102-32)
ประกอบด ้วยกรรมการอิสระทั้ งคณะ จ� านวน 3 คน  
มีหน้าที่หลัก 2 ด้าน ได้แก่ 

1)  ด้ำนธรรมำภิบำล พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติ
ด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชันภายในองค์กรและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
กลุ ่ มบริ ษั ท ให ้ สอดคล ้ อ ง กับข ้ อก� าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) หรือหน่วยงานก�ากับดูแล มีการทบทวน
นโยบายและแนวปฏบิตัดิงักล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
และการสอดส่องดูแลให้มีการน�านโยบายไปปฏิบัติ
อย่างสม�่าเสมอ 

 
2)  ด้ำนกำรพัฒนำเพื่อควำมย่ังยืน ก�าหนดนโยบาย 

กลยุทธ์ และแผนการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน  
ด้วยการบรหิารจดัการน�า้บนพืน้ฐานการใช้ทรพัยากรน�า้
ร่วมกบัชมุชน และรักษาสมดลุของระบบนเิวศ โดยการ
สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านกระบวนการ
ด�าเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามกรอบ
การบริหารจัดการให้เป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกันตามมาตรฐานองค์การแห่งการริเริ่มว่าด้วย
การรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) 
รวมท้ังติดตามดูแลให้ฝ ่ายจัดการประกอบธุรกิจ 
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ด�าเนินการ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และ 
แผนกลยุทธ์ของบริษัท 

โดยมี แผนกก�ำกับดูแลกิจกำร สังกัดส�านัก
เลขานุการบริษัท รับผิดชอบงานก�ากับดูแลกิจการ 
ทั้งกลุ่มบริษัท รับผิดชอบการจัดท�า Compliance 
Checklist เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 
กฎระเบยีบ ข้อบงัคับ และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง โดยมกีาร
สือ่สารแนวปฏบิติัดงักล่าวยงัพนกังาน ประสานงานกบั
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในการเปิดเผยข้อมูล 
และสารสนเทศอย่างครบถ้วนตามก�าหนด ในปี 2561 
บริษัทได ้ทบทวนหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ของกลุ่มบริษัท โดยน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปี 2560 มาปรับใช้ 
ให้เหมาะสมกับบรษิทั ตลอดจนได้ทบทวนจรรยาบรรณ 
ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฉบับใหม่ นอกจากนี้ 
ยงัได้ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและแผนกกฎหมาย
ในการทบทวนระเบียบบริษัท 3 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบ

ด้านการจดัซือ้จดัจ้าง ระเบยีบด้านงบประมาณ การบญัชี
และการเงิน ระเบียบด้านการบริหารสัญญา อีกท้ัง 
ยังร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาจากภายนอก จัดให้มีการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) และการประเมนิ
เพื่อปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Law 
Compliance) เพ่ือลดความเสีย่งในการฝ่าฝืนกฎหมาย
และป้องกันปัญหาในอนาคต โดยมีการรายงาน 
ผลการด�าเนินการต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืนอย่างสม�่าเสมอ (Disclosure 
102-17)

บริษัท ยังมีแผนกกิจกำรสัมพันธ์ และ CSR  
รบัผดิชอบการด�าเนนิงานผลกัดนังาน CSR in process 
เพือ่ให้ธรุกจิด�าเนนิการโดยมคีวามรบัผิดชอบต่อชมุชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยตรง

2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 3 คน มีหน้าที่ในการก�าหนด 
และทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ก�ากับ
ดูแลและสนับสนุนให้มีการด�าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง 
ทีส่อดคล้องกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะ
และพิจารณาเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจน
ติดตามและทบทวนความเ ส่ียง รวมถึงการส่ือสารและ 
ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปในทิศทาง
เดยีวกนัทัง้องค์กร โดยมแีผนกบรหิำรควำมเสีย่งร่วมกบัทกุหน่วยงาน 
รบัผิดชอบในการวเิคราะห์ และทบทวนปัจจยัความเส่ียงต่อความ
ส�าเร็จตามแผนธุรกิจของบริษัท พร้อมเสนอแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงท่ีเหมาะสม โดยน�าเสนอเป็นแผนบริหารความเสี่ยง
ของบรษิทั รวมถงึตดิตามความก้าวหน้าของการบรหิารความเสีย่ง
องค์กรจากหน่วยงานต่างๆ รายงานยังคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

3. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ จ�านวน 3 คน มีหน้าท่ี 
รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุม
ภายใน ระบบการบรหิารความเสีย่ง และปฏบิตัติามกฎหมาย พ.ร.บ. 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธรุกจิของบรษิทั รวมท้ังพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยง หรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พิจารณาคัดเลือกและ
ก�าหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชี ในปี 2561 ได้เพิ่มเติม 
การสอบทานกระบวนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และ 
กระบวนการภายในเก่ียวกับการก�ากับดูแล การรับแจ้งเบาะแส  
และการรับเรื่องร้องเรียนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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ผู้ถือหุ้น “EASTW” 
(Disclosure 102-5)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของหลักทรัพย์ EASTW ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561

 1 การประปาส่วนภูมิภาค 668,800,000 40.20%

 2 บริษัท มะนิลา วอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 311,443,190 18.72%
  MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED  

 3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 76,000,000 4.57%

 4 นายมิน เธียรวร 34,500,000 2.07%

 5 อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 30,226,600 1.82%

 6 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 29,812,100 1.79%

 7 อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 27,465,700 1.65%

 8 ธนชาต Low Beta 25,181,300 1.51%

 9 อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท 25,159,500 1.51%

 10 ธนชาต Prime Low Beta 23,728,200 1.43%

  ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 411,408,559 24.73%

  จ�ำนวนหุ้นทั้งหมด 1,663,725,149 100%

ลำ�ดับ จำ�นวนหุ้น สัดส่วน (%)ผู้ถือหุ้น

ที่มำ: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
หมำยเหตุ ผู้ถือหุ้นในล�าดับท่ี 1 และ 3 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีเป็นตัวแทนภาครัฐ และผู้ถือหุ้นล�าดับท่ี 2 เป็นนิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ราย 
  มีส่วนในการก�าหนดนโยบายการจัดการ โดยเสนอผู้แทนเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
(Disclosure 102-10, 102-45, 102-46, 102-48, 102-49,  
102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54)

กำรจัดท�ำรำยงำนควำมยั่งยืนประจ�ำปี 2561 (Sustainability 
Report 2018) เป็นรายงานฉบับที่ 8 ซึ่งจัดท�าขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ�าทุกปีเพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงนโยบาย กลยุทธ์ แนวทาง
การบริหารจัดการผลกระทบ และผลการด�าเนินงานของบริษัท 
ที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ท่ีมีนัยส�าคัญต่อการพัฒนา 
สู่ความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งจะแบ่งการน�าเสนอตามแนวทางการ
บรหิารจดัการผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีในทกุกระบวนการหลกั
ของการด�าเนินธุรกิจ หรือแนวทางสู่ความยั่งยืน 6 ประการ  
โดยรายงานตามกรอบการรายงานความยั่งยืนของ Global  
Reporting Initiative (GRI Standard) ก�าหนดความสมบรูณ์ของ 
เนื้อหาตามหลักเกณฑ์ของการรายงานในระดับ CORE Option 
และระดับความเชื่อมั่นแบบจ�ากัด (Limited Assurance)  
ซึ่งข้อมูลในการรายงานฉบับนี้มีรอบการรายงานตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561

ส�าหรับขอบเขตการรายงานฉบับน้ีครอบคลุมเฉพาะธุรกิจน�้า 
ครบวงจรของบริษทั โดยเฉพาะในเร่ืองการให้บรกิารสบูส่งน�า้ดิบผ่าน 
โครงข่ายท่อส่งน�้าขนาดใหญ่ความยาว 491.8 กม. ซึ่งพาดผ่าน

พื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ดังนี้ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงการด�าเ นินงานในพื้นที ่
ส�านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยที่ไม่รวมบริษัท ยูนิเวอร์แซล  
ยูทีลิตี้ส์ จ�ากัด (มหาชน) ซ่ึงท�าธุรกิจประปาสัมปทาน และ 
ธุรกิจน�้าดื่ม 

การน�าเสนอข้อมูลในรายงานฉบับน้ี มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
การด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญ จากปี 2560 ดังนี้
1. นโยบายการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร  

โดยผ่านการพจิารณาอนมุตัจิากคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

2. การค�านวณอัตราการบาดเจ็บของพนักงาน ใช้สูตรค�านวณ
จ�านวนชั่วโมงการท�างานต่อคนต่อป ีตามระบบของ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

3. สถานีสูบน�้าของบริษัทมีการยกเลิกสถานีสูบน�้าเพิ่มแรงดัน
บางปะกง 1 สถานี สรุปจ�านวนสถานีสูบน�้าหลักของบริษัท
มี 15 สถานี ลดลงจากปี 2560 จ�านวน 1 สถานี

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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สามารถดาวน์โหลดรายงานความยัง่ยนืฉบบันีแ้ละฉบบัก่อนหน้า
ได้จากเว็บไซต์ของอีสท์วอเตอร์  www.eastwater.com

ช่องทางการติดต่อ
กรณีมีข้อสอบถามเพิ่มเติม

นางสาวฉัตรแก้ว ภุมรินทร์ 
รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร 

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก 
จ�ากัด (มหาชน) 

อาคารอีสท์วอเตอร์ 
เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900 (ประเทศไทย)

โทรศัพท์ : 02-272-1600 ต่อ 2326
อีเมล :  pr@eastwater.com

ทั้งนี้ รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ ได้ขอการรับรองจากหน่วยงาน
ภายนอก (Third party) ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจรับรอง 
และให้ความเชื่อมั่นเพื่อความถูกต้อง และน่าเชื่อถือของข้อมูล 
ที่ได้เปิดเผยตามแนวทางการรายงานของ Global Reporting 
Initiative (GRI Standard) รายงานในระดับ Core Option  
และระดับความเชื่อม่ันแบบจ�ากัด (Limited Assurance)  
โดยผู ้บริหารระดับสูงได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือก 
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท

แนวทำงกำรคัดเลือกเนื้อหำเพื่อกำรรำยงำน คณะท�างาน 
การจดัท�ารายงานความยัง่ยนื 2561 ประกอบด้วย ผูแ้ทนจากทกุฝ่าย 
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ โดยมีการ 
จดัประชมุระดมความคดิเหน็เพือ่พจิารณาทบทวนและวเิคราะห์
หาประเดน็อนัเป็นสาระส�าคญัทีจ่ะส่งผลต่อความยัง่ยนืขององค์กร
ร ่วมกัน และด�าเนินการสรุปเนื้อหาน�าเสนอกรรมการ 
ผูอ้�านวยการใหญ่พจิารณาเหน็ชอบและรายงานยงัคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเพื่อทราบ ก่อนเปิดเผย
ข้อมูลในรายงานความยั่งยืนฉบับนี้

การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียหลัก
(Disclosure 102-40, 102-42, 102-43, 102-44)

บริษัทได้จัดตั้งคณะท�างานจัดท�ารายงานความย่ังยืน เพ่ือร่วมกันทบทวนและระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักของธุรกิจเป็นประจ�าทุกปี 
โดยพิจารณาความส�าคัญจากการประเมินความมีอิทธิพลและผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท ประกอบกับความมีอิทธิพล 
และผลกระทบท่ีได้รับจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทท้ังในปัจจุบันและอนาคต เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการวางแผนกลยุทธ ์
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทั และสามารถสร้างคณุค่าร่วมกันอย่างยัง่ยนื โดยกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีหลกั
ของบริษัท แบ่งออกได้เป็น 8 กลุ่ม ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย วิธีก�รมีส่วนร่วม คว�มถี่คว�มค�ดหวัง

1. ลูกค้าปัจจุบัน

2. ลกูค้าในอนาคต

3. หน่วยงาน
ราชการท้องถิน่
และชมุชน

-  สร้างเสถียรภาพของระบบสูบจ่ายน�้าทั้งปริมาณ
น�้าต้นทุน และคุณภาพน�้า

-  ตรวจสอบเทียบมาตรวัดน�้าให้มีความเสถียร
ตลอดเวลาและได้มาตรฐาน

-  ด�าเนินงานโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน
-  มแีผนขยายธุรกจิและหาแหล่งน�า้ส�ารองระยะยาว
-  ให้ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น�้า และคุณภาพน�้า

ที่รวดเร็วชัดเจน
-  พัฒนาศักยภาพบุคลากร
-  จัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์

-  ให้บริการด้านน�้าครบวงจรที่ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละรายในราคาที่เหมาะสม

-  การคืนสภาพถนนตามมาตรฐาน
-  ความปลอดภัยของผู ้สัญจรและแก ้ป ัญหา 

อย่างรวดเร็ว
-  โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จตามก�าหนด

-  การประชุม Water War 
Room

-  การประชุมระหว่างผู้บริหาร
กับลูกค้าหลัก

-  การส�ารวจความพึงพอใจ
-  ตดิตามความก้าวหน้าโครงการ
-  การรับข้อร้องเรียนของลูกค้า
-  การส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียน

ข้อมูลทาง Line Group
-  การพบปะในโอกาสวันส�าคัญ

-  การพบปะในโอกาสวันส�าคัญ
- การประชุมหารือกับผู้บริหาร

ระดับ Top Management

-  การประชมุร่วมกบักลุม่ผูใ้ช้น�า้
ลุ่มน�้าบางปะกง

-  การประชาสัมพันธ์โครงการ
-  การประชุมติดตามแก ้ ไข

ประเด็นของชุมชน

-  12 ครั้ง/ปี

-  1 ครั้ง/ปี

-  2 ครั้ง/ปี
-  1 ครั้ง/ปี
-  ทั้งปี
-  ทั้งปี

-  ทั้งปี

-  4 ครั้ง/ปี
-  ตามโครงการ

ของบริษัท

-  2 ครั้ง/ปี

-  เมื่อมีโครงการ
-  เมือ่มข้ีอร้องเรยีน

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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ผู้มีส่วนได้เสีย วิธีก�รมีส่วนร่วม คว�มถี่คว�มค�ดหวัง

3. หน่วยงาน
ราชการท้องถิน่
และชมุชน

  (ต่อ)

4. นกัลงทนุ 
และผูถ้อืหุน้

5. กรมชลประทาน

6. ผูบ้ริหาร 
และพนกังาน

7. พันธมิตร 
ทางธุรกิจ

 7.1 คู่ค้า
 7.2 ผู้ส่งมอบ

-  เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและ 
สิง่แวดล้อมเพือ่ให้ชมุชนเกิดการพฒันาอย่างยัง่ยนื

-  วางแผนบรหิารจดัการน�า้และกจิกรรมเพือ่สงัคม
โดยค�านงึถงึปัญหา และความต้องการของชมุชน
เป็นส�าคัญ โดยเฉพาะสถานการณ์ภัยแล้ง

-  การแบ่งปันน�้าให้กับชุมชนตามแนวท่อ
-  การปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดสูบน�้าจากแม่น�้า

บางปะกงเมื่อค่าความเค็มถึงเกณฑ์ที่ก�าหนด

- ผลตอบแทนและอัตราการจ ่ายเงินป ันผล 
ที่มีความเหมาะสม

-  ให้ข ้อมูลข่าวสารแก่นักลงทุน และผู ้ถือหุ ้น 
อย่างชัดเจน ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ตาม 
ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

-  ผลประกอบการเป ็นไปในทิศทางที่ดีและ 
มีการขยายโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

-  เป็นองค์กรท่ีโปร่งใสรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม

-  จัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

-  มีการบริหารจัดการน�้าได ้ตามแผนที่วางไว ้ 
ร่วมกับกรมชลประทาน

-  ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับ
ชุมชน

-  แลกเปลี่ยนข้อมูล และวิทยาการร่วมกัน

-  มีกิจกรรมสร ้างความสัมพันธ ์กับพนักงาน 
ในบริษัทให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท�างาน

- มค่ีาตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่ป็นธรรมเทยีบเคยีง
กลุ่มธุรกิจ

- ได้รับการพัฒนาความรู ้ ทักษะความสามารถ  
ในสาขาวิชาชีพเพื่อความเป็นมืออาชีพ

-  มีคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ที่ดี

-  มีเส้นทางการเติบโตและการสืบทอดต�าแหน่ง
-  มีการปรับปรุ งกระบวนการที่ ลดขั้ นตอน 

และเพิ่มประสิทธิภาพ
-  สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างองค์กรให้เติบโต

อย่างยั่งยืน

-  มกีระบวนการจดัซ้ือจัดจ้างทีโ่ปร่งใส และเป็นธรรม
-  ลดขั้นตอนการจัดซื้อ และการเบิกจ่ายเงิน
-  ให้ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนรวดเร็วเข้าถึงง่าย
-  มีแผนการขยายธุรกิจเพื่อการเติบโต
-  พัฒนาศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่โครงการ 

ที่รับผิดชอบ

- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของภาครัฐ

- การส�ารวจความพึงพอใจ
- การจัดกิจกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม
ให้กับชุมชน

- ศึกษาข้อมูลการคาดการณ์
สภาพภูมิอากาศจากแบบ
จ�าลองต่างๆ (แผนการปรับตัว
รองรั บการ เป ล่ี ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ)

-  การจดัประชมุผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 
(AGM)

-  การจัดกิจกรรม Site Visit
-  การจัดกิจกรรม CSR
-  การส�ารวจความพึงพอใจ
-  การแถลงผลประกอบการ 

(MD&A)
-  การตอบประเด็นข้อซักถาม

ผ่านทางโทรศัพท์และ Email

-  การประชมุ Water War Room
-  การจัดกิจกรรมสัมพันธ์
-  การประชมุร่วมกบักลุม่ผูใ้ช้น�า้

นอกภาคการเกษตร
-  การพบปะในโอกาสวันส�าคัญ
-  การส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียน

ข้อมูลทาง Line Group

-  การส�ารวจความพึงพอใจและ
ความผูกพันของพนักงาน

- การประชุมคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบการ 
2 ชุด

- การประชุมคณะกรรมการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน

- จัดช่องทางการรบัความคดิเห็น 
และเรือ่งร้องเรยีนในหลากหลาย
รูปแบบ

- การเชิญประชุมชี้แจง
ขอบเขตงานที่มีมูลค่า  
1 ล้านบาท ขึ้นไป

-  การจัดกิจกรรมสัมพันธ์
- การจัดกิจกรรมเยี่ยมชม

กิจการบริษัท (Site Visit)
-  การประชุมตดิตามความคบืหน้า

การด�าเนินงาน
-  การส�ารวจความพึงพอใจ

-  ตลอดการ 
ด�าเนินงาน

-  2 ปี/ครั้ง
-  ทุกเดือน

-  1 ครั้ง/ปี

-  1 ครั้ง/ปี

-  2 ครั้ง/ปี
-  1 ครั้ง/ปี
-  2 ปี/ครั้ง
-  4 ครั้ง/ปี

-  ตลอดทั้งปี

- 12 ครั้ง/ปี

-  5 ครั้ง/ปี

-  2 ครั้ง/ปี
-  ตลอดทั้งปี

-  1 ครั้ง/ปี

-  4 ครั้ง/ปี
 

-  12 ครั้ง/ปี

-  12 ครั้ง/ปี

-  ทกุครัง้ทีมี่การสอบ/
ประกวดราคา

-  1 ครั้ง/ปี
-  2 ครั้ง/ปี

-  ทกุครัง้ทีม่กีารสอบ/
ประกวดราคา

-  2 ครั้ง/ปี

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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บริษัทได้ก�าหนดประเด็นอันเป็นสาระส�าคัญต่อความยั่งยืน 
ขององค์กรในปี 2561 โดยพจิารณาจากปัจจยัภายในและภายนอก
องค์กรที่มีอิทธิพลหรือเป็นตัวแปรหลักที่ส่งผลต่อการบรรลุ 
เป้าหมายเชงิกลยทุธ์และความยัง่ยนืขององค์กรการประเมนิดงักล่าว
จะมีคณะท�ำงำนกำรจัดท�ำรำยงำนควำมยั่งยืนปี 2561 ร่วมกัน
พิจำรณำประเดน็ตำมกรอบกำรรำยงำนควำมยัง่ยนืฉบบัมำตรฐำน 
(Global Reporting Initiative: GRI Standard) โดยมีขั้นตอน 
ดังนี้

กระบวนการประเมินสาระส�าคัญ 
1. ระบุประเด็น
 โดยพิจำรณำประเด็นด ้ำนควำมยั่ งยืนที่ ได ้รับจำก 

ทัง้ภำยนอกและภำยในองค์กร ได้แก่ แผนกลยทุธ์ของบรษัิท 
ปัจจัยเสี่ยงและโอกำสทำงธุรกิจ ทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ประเดน็ตรวจสอบ (ระดบัควำมส�ำคญัสงู) ประเด็นควำมเส่ียง 
(ระดับควำมส�ำคัญสูง) ประเด็นข่ำวที่สำธำรณชนสนใจ 
ประเด็นข ้อร ้องเรียน ตลอดจนควำมต ้องกำรและ 
ควำมคำดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

2. จัดล�าดับความส�าคัญ 
 ควำมส�ำคัญของประเด็นท่ีมีต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยเชิง 

กลยทุธ์ของบรษิทั ทัง้ในด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดล้อม 
ที่สอดคล้องกับประเด็นควำมส�ำคัญในมุมมองของกลุ่ม 

ผู้มส่ีวนได้เสีย รวมถงึประเดน็ทีผู้่มส่ีวนได้เสียให้ควำมส�ำคญั
มำกกว่ำหนึ่งกลุ ่ม และระเบียบข้อบังคับตำมกฎหมำย 
ที่พึงปฏิบัติ

3. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
 โดยคณะท�ำงำนจัดท�ำรำยงำนฯ กำรพจิำรณำของกรรมกำร

ผูอ้�ำนวยกำรใหญ่และรำยงำนยงัคณะกรรมกำรธรรมำภบิำล
และพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืนเพื่อทรำบ ก่อนกำรเผยแพร่

4. สรุปผล

5. ทวนสอบข้อมูล
 รำยงำนควำมยั่งยืนฉบับนี้ได้รับกำรทวนสอบข้อมูลจำก

องค์กรภำยนอก (Independent Third Party) ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการตรวจรับรอง ซึ่งบริษัทได้ยื่นขอการรับรอง
ตามมาตรฐาน (Global Reporting Initiative: GRI  
Standard) โดยก�าหนดความสมบรูณ์ของเนือ้หาสอดคล้องกบั
หลักเกณฑ์ในระดับ CORE Option และระดับความ 
เชื่อมั่นแบบจ�ากัด (Limited Assurance) จึงสามารถให้
ความเชือ่มัน่ต่อรายงานฉบบันีไ้ด้ว่ามคีวามครบถ้วน ถกูต้อง 
และน่าเชื่อถือตามแนวทางของการรายงานของ Global 
Reporting Initiative (GRI Standard) รายละเอยีดประกอบ
ท้ายเล่ม

แนวทางในการกำาหนดประเด็นสาระสำาคัญ
ต่อความยั่งยืนของอีสท์วอเตอร์
(Disclosure 102-47)

ผู้มีส่วนได้เสีย วิธีก�รมีส่วนร่วม คว�มถี่คว�มค�ดหวัง

8. หน่วยงาน 
ก�ากบัดแูล

 8.1 หน่วยงาน
ราชการ เพ่ือขอ
อนญุาตก่อสร้าง

 8.2 กรมสวสัดกิาร
และคุ ้ มครอง
แรงงาน

 8.3  ก.ล.ต. 
และ ตลท.

-  การก่อสร้างไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน
-  การคืนสภาพถนนหลังการก่อสร้างให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน
-  ด�าเนินงานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ทันต่อเหตุการณ์

-  การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายแรงงาน และ
พ.ร.บ. ความปลอดภัย

-  การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาชีวิต 
ผู้พิการ

-  มีการด�าเนินงานด้านต่อต้านคอร์รัปชัน
-  มีการปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ 

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

-  การพบปะในโอกาสวันส�าคัญ
-  การติ ดตามประสานงาน 

กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
-  การศกึษาข้อก�าหนดในหนงัสอื

ขออนุญาต

-  การศึกษารายละเอียดตาม 
ข้อกฎหมาย

-  ข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง

-  การพบปะเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง
ในโอกาสต่างๆ

-  ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ และ พ.ร.บ. ของ 
ก.ล.ต. และ ตลท.

-  การประชุม CSR CLUB
-  การอบรมสัมมนาในหลักสูตร 

ก.ล.ต. และ ตลท.

-  3 ครั้ง/ปี

-  ทุกครั้งที่งาน 
โครงการ
ก่อสร้าง

 
-  1 ครั้ง/ปี
 

-  1-2 ครั้ง/ปี

-  60 ครั้ง/ปี

-  4 ครั้ง/ปี
-  ตามหลักสูตร

ของ ก.ล.ต. 
และ ตลท. 

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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ตารางแสดงประเด็นที่มีนัยสำาคัญต่อความยั่งยืนของบริษัท
รวมจำานวน 19 ประเด็น 18 ตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้

แนวท�ง 
สู่คว�มยั่งยืน

ของบริษัท
คว�มค�ดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 

Standard 
Title

EWG 
Sustainability 

Aspects
ปัจจัยภ�ยในภ�ยนอก

1. สร้ำงกำร 
เติบโตอย่ำง
ต่อเนื่อง

2. กำรบริหำร
พันธมิตร
เพื่อควำม
ส�ำเร็จร่วมกนั

แผนกลยุทธ์องค์กร
1.  การได้โครงการสร้างผลตอบแทน

ระยะยาวได้ในทนัที
2.  มาตรฐานโครงสร้างค่าน�า้ 

แบบครบวงจร
นโยบำยกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั
ข้อมลูจำก Corporate KPI 2561
1.  การรกัษาอตัราเพิม่ของรายได้รวม

ของกิจการ (ก�าไรสทุธงิบรวม 
และ EBITDA Margin)

2.  ปรมิาณน�า้อตุสาหกรรมทีไ่ด้ 
ลงนามสญัญา

3.  การควบคมุค่าใช้จ่ายการด�าเนินงาน
ให้เหมาะสม (การเบกิจ่าย 
งบประมาณลงทนุประจ�าปี  
การจัดการโครงสร้างราคาน�า้ 
ความสามารถในการควบคุมต้นทนุ
ต่อหน่วย)

ปัจจัยควำมเสีย่ง
1.  แผนธรุกิจหยดุชะงกั
2.  การประกาศใช้  พ.ร.บ. ทรพัยากรน�า้

แผนกลยุทธ์องค์กร
1.  เพิม่ความพงึพอใจของลกูค้า 

ด้วยคณุภาพและประสทิธภิาพ 
ในการให้บรกิาร

2.  บรกิารระบบน�า้ครบวงจรด้วย
ราคาทีเ่หมาะสม และการ 
รบัประกันคณุภาพ

3.  สร้างความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอผูม้ ี
ส่วนได้เสยีหลกั

นโยบำยกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั
ข้อมลูจำก Corporate KPI 2561
1.  ความพงึพอใจของลกูค้าพืน้ที่

ปฏบิตักิารในการบริการ
2.  ด�าเนนิการตามแผนแม่บทการ

พฒันาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

กลุม่ลกูค้ำปัจจบุนั
1. วางแผนขยายธรุกจิและหาแหล่ง

น�า้ส�ารองระยะยาว
กลุม่นกัลงทนุ
1. ผลตอบแทนและอัตราการ

จ่ายเงนิปันผลทีม่คีวามหมาะสม
2.  มนีโยบายขยายธรุกจิเพือ่การ

เตบิโตอย่างยัง่ยนื
3. เป็นองค์กรทีม่ส่ีวนร่วมในการ

พฒันาประเทศด้านการ
ประหยดัพลังงานได้ถงึ 
ร้อยละ 5 ของค่าไฟฟ้า 
ต้นทนุหลักของการสูบน�า้

กลุม่ผูร่้วมค้ำ
1.  มแีผนขยายธรุกจิเพือ่การเตบิโต

ของบรษิทั

กลุม่ลกูค้ำปัจจบุนั
1. สร้างเสถยีรภาพของระบบ 

สูบจ่ายน�า้ ทัง้ปรมิาณน�า้ต้นทนุ 
และคุณภาพน�า้

2. ตรวจสอบเทยีบมาตรวดัน�า้ 
ให้มคีวามเสถยีรตลอดเวลา 
เพือ่ความเชือ่ถอืของข้อมลู

3. ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัคณุภาพ
และสถานการณ์ทีช่ดัเจน 
แม่นย�า รวดเร็ว ทนัต่อเหตกุารณ์
เพือ่เตรยีมความพร้อม

4. การด�าเนนิงานโครงการ
ก่อสร้างให้แล้วเสรจ็ตามแผน

5. การจดัหาแหล่งน�า้ส�ารอง 
ให้เพยีงพอต่อความต้องการ

6. จดักจิกรรมเชือ่มสัมพนัธ์ 
เพือ่สอบถามเกีย่วกบัการ 
ให้บรกิารในโอกาสต่างๆ

7.  ต้นทนุการบรหิารจดัการ 
กบัราคาน�า้ทีส่มดลุ

8.  มมีาตรการป้องกนัการไหล 
ย้อนกลับของลม หลังจากซ่อมท่อ

• การบริหาร
จัดการต้นทุน 
(ค่าใช้พลังงาน
ไฟฟ้า/การจดัการ
โครงสร้างราคาน�า้)

• การปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศ
กบัโอกาสทางธุรกจิ

• ก�าไรและ 
การเติบโต

• การสร้าง
เสถียรภาพ 
ของ Water Grid

• การบริหาร 
ความพึงพอใจ
ของลูกค้า

• การบริหาร 
ข้อร้องเรียน 

Energy
(302-4)
Emissions
(305-2)

Economic 
Performance
(201-2)
Economic 
Performance
(201-1)

Water
(303-1)

General 
Disclosures
(102-43, 102-44)
Customer 
Privacy
(418-1)

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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แนวท�ง 
สู่คว�มยั่งยืน

ของบริษัท
คว�มค�ดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 

Standard 
Title

EWG 
Sustainability 

Aspects
ปัจจัยภ�ยในภ�ยนอก

ปัจจัยควำมเสีย่ง
1.  ความพงึพอใจของลกูค้า/ 

ผูใ้ช้บรกิาร
2.  นโยบายราคาไม่ยดืหยุน่
3.  การเปลีย่นแปลงจาก 

ภยัธรรมชาตทิีส่่งผลกระทบ 
ต่อแหล่งน�า้ต้นทนุของบรษิทั 
(ปรมิาณ และคณุภาพ)

4.  กระบวนการ และวธิกีาร 
ปฏบิตังิานยงัมปัีญหา

ประเดน็ข้อร้องเรยีน
1.  คณุภาพน�า้ประปา 

ไม่ได้มาตรฐาน
2.  น�า้ประปาไม่ไหล
3.  บลิค่าน�า้ประปาผดิปกติ

กลุม่นกัลงทนุ
1. เพิม่การจดักจิกรรมนกัลงทนุ

สัมพนัธ์ การเข้าเยีย่มชมกจิการ
บรษิทั ตลอดจนให้ความรู้และ
ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์กบั 
นกัลงทนุทนัต่อเหตกุารณ์ 
เพือ่ประกอบการตดัสนิใจในกลุม่
ธรุกจิ และประชมุหารอืระหว่าง 
ผู้บรหิารและนกัลงทนุให้มากขึน้
และสม�า่เสมอ

กลุม่ผูค้้ำร่วม
1. ลดขัน้ตอนการด�าเนนิงาน 

การจดัซือ้จดัจ้างและการเงนิ 
ให้กระชบัและรวดเร็ว

กลุม่ชลประทำน
1.  บรษิทัใช้น�า้ตามแผนทีว่าง 

ร่วมกบักรมชลประทาน
2.  การแลกเปล่ียนข้อมลู  

และวทิยาการร่วมกนั
กลุม่ผูบ้รหิำรและพนกังำน
1. มกีจิกรรมสร้างความสัมพนัธ์กบั

พนกังานในบรษิทัให้เกดิ
บรรยากาศทีด่ใีนการท�างาน

กลุม่ผูเ้ช่ำ
1.  เพิม่ความถีใ่นการตรวจดูแล

พืน้ทีส่่วนกลางและระบบ 
สาธารณปูโภคต่าง  ๆของอาคาร 
อีสท์วอเตอร์ ให้พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ

2. พฒันาระบบการซ่อมแซมและ
บ�ารงุรกัษาสาธารณปูโภคต่างๆ 
อย่างสม�า่เสมอ

กลุม่หน่วยงำนรำชกำรท้องถิน่ 
และชมุชน
1. ศึกษาข้อมลูการคาดการณ์

สภาพภมูอิากาศจากแบบจ�าลอง
ต่างๆ (แผนการปรบัตวัรองรบั
การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ)

2. กำรบริหำร
พันธมิตร
เพื่อควำม
ส�ำเร็จร่วมกนั

 (ต่อ)

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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3. กำรมอง
แบบองค์รวม
เพื่อลด 
ผลกระทบ
จำกกำร
บริหำร
จัดกำรน�้ำ 
ประเด็น 
ข้อร้องเรียน

4. กำรสร้ำง
คุณค่ำเพิ่ม 
สู่บุคลำกร
คุณภำพ

• ความรบัผิดชอบ
ต่อการ
เปล่ียนแปลง
ของคุณภาพ
แหล่งน�า้

• ความรบัผิดชอบ
ต่อผลกระทบ
จากการก่อสร้าง

• การดแูลฟ้ืนคืน
ผลกระทบจาก
การก่อสร้าง 

• ค่านยิมองค์กร
• ข้อมลูพนกังาน
• คณุภาพชวีติ

ของพนกังาน
• การบรหิาร 

ข้อร้องเรยีน

• การพฒันา 
สู่องค์กรน�า้
ระดบัประเทศ

• ความพงึพอใจ
และความผูกพนั
ของพนกังาน

Water 
(303-2)

Management 
Approach
(103-2, 413-2)
Local 
Community
(413-2)

Employment
(401-1)

General 
Disclosures 
(102-43, 102-44)
Training and 
Education
(404-1, 404-2)
Occupational 
Health and 
Safety
(403-1, 403-2)

แนวท�ง 
สู่คว�มยั่งยืน

ของบริษัท
คว�มค�ดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 

Standard 
Title

EWG 
Sustainability 

Aspects
ปัจจัยภ�ยในภ�ยนอก

ประเดน็ข้อร้องเรยีน
1. ผลกระทบจากการก่อสร้างวางท่อ 

(ถนนพงั สญัจรไม่สะดวก 
อบุตัเิหต)ุ

ปัจจัยควำมเสีย่ง
1.  การด�าเนนิงานทีมี่ผลกระทบต่อ

ชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม

แผนกลยุทธ์องค์กร
1.   ด�าเนนิการตามแผนแม่บท 

ด้านทรพัยากรบคุคล
ปัจจัยควำมเสีย่ง
1.  ความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน
2. ความเพยีงพอ และคณุภาพ 

ของบคุลากร
3.  การบรหิารโครงการ 

ไม่มปีระสทิธภิาพ

กลุม่ชมุชนและหน่วยงำนรำชกำร
1. การคืนสภาพถนนให้เหมือนเดมิ

หรอืดกีว่าเดมิ/ 
ความปลอดภยัของผู้สัญจร/
การแก้ไขปัญหาทีร่วดเร็ว/ 
โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ตามแผน

2. การปฏบิตัติามข้อตกลง 
หยดุสูบน�า้จากแม่น�า้บางปะกง 
เมือ่ค่าความเค็มถงึค่าทีก่�าหนด

กลุม่นกัลงทนุ
1.  เป็นองค์กรทีร่บัผิดชอบ 

ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

กลุม่ลกูค้ำปัจจบุนั
1.  พฒันาบคุลากรให้มคีวามรู้ 

ทางด้านเทคนคิเรือ่งน�า้และ
คณุสมบตัขิองน�า้ เพือ่แก้ไข
ปัญหาได้ตรงจดุ

กลุม่ผูร่้วมค้ำ
1.  เพิม่ศักยภาพการบริการ 

ด้านการสือ่สารทีช่ดัเจน ถกูต้อง
เป็นประโยชน์แก่ผู้ค้าในการ
ตดัสินใจและสามารถแก้ไข
ปัญหา/ตอบข้อซกัถาม 
ได้อย่างรวดเรว็

2. พฒันาบคุลากรเจ้าหน้าที่
โครงการให้มีความรู้ความสามารถ
ในการตอบข้อซกัถาม

กลุม่ผูเ้ช่ำ
1. ควบคุมดแูลฝึกอบรมการ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังาน
ท�าความสะอาดและพนกังาน
รกัษาความปลอดภยัอย่างใกล้ชดิ

กลุม่ผูบ้รหิำรและพนกังำน
1.  ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 

ทีเ่ป็นธรรมเทียบเคยีงกลุม่ธรุกิจ
2.  พฒันาความรูท้กัษะความสามารถ

ในสาขาวชิาชพีเพือ่ความเป็น
มอือาชพี

3.  มีคุณภาพชีวิต และ 
สภาพแวดล้อมการท�างานทีด่ี

4.  มเีส้นทางการเตบิโตและ 
การสืบทอดต�าแหน่งงาน

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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5. กำรสร้ำง
นวัตกรรม
รักษ์น�้ำ

6. กำรด�ำเนิน
ธุรกิจด้วย
คุณธรรม

• SMART 
WATER 
SOLUTIONS

• การก�ากบัดแูล
กจิการทีด่ี

• การต่อต้านการ
ทจุรติคอร์รปัชนั

• มลูค่าทาง
เศรษฐกจิเพือ่
พฒันาชมุชน
และส่ิงแวดล้อม

Water
(303-1)

Anti- 
Corruption 
(205-2)

Economic 
Performance
(201-1, 203-1)

แนวท�ง 
สู่คว�มยั่งยืน

ของบริษัท
คว�มค�ดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 

Standard 
Title

EWG 
Sustainability 

Aspects
ปัจจัยภ�ยในภ�ยนอก

แผนกลยุทธ์องค์กร
1. การรบัรูถึ้งสนิค้า และบรกิาร

ของบรษิทัในระบบน�า้ครบวงจร
ต่อกลุม่ลกูค้า

2.  ลดต้นทนุการผลติ การสบูส่ง 
และการด�าเนนิงานภายใน

ปัจจัยควำมเสีย่ง
1.  ภยัคกุคามด้านเทคโนโลยแีละ

ความปลอดภยัของระบบ 
เครอืข่าย

แผนกลยุทธ์องค์กร
1.  ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน 

สิง่แวดล้อมในพืน้ที ่และ 
ภาพลกัษณ์องค์กร

2. บรหิารจดัการความเสีย่งอย่าง 
มรีะบบและด�าเนนิงานสอดคล้อง
กับกฎระเบยีบ ข้อบงัคบั

นโยบำยกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั
ข้อมลูจำก Corporate KPIs 2561
1.  ปฏบิตัติามหลกัการก�ากับ

กิจการทีด่ขีอง ตลท. ปี 2561
ปัจจัยควำมเสีย่ง
1. การปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ 

ระเบยีบข้อบงัคบั (ภายใน 
และภายนอก)

2.  ทจุรติคอร์รปัชัน

กลุม่ลกูค้ำใหม่
1.  สามารถแก้ไขปัญหาเร่ืองน�า้ 

ให้กบัธรุกจิได้ในราคา 
ทีเ่หมาะสม

กลุม่ชมุชนและหน่วยงำนรำชกำร
1. เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วม 

พฒันาชมุชนและส่ิงแวดล้อม
เพือ่ให้ชมุชนเกดิการพฒันา
อย่างยัง่ยนื

2.  วางแผนบรหิารจดัการน�า้ และ
กจิกรรมเพือ่สังคม โดยค�านงึถงึ
ปัญหาความต้องการของชมุชน
เป็นส�าคญั

3.  การแบ่งปันน�า้ให้กบัชมุชน 
ตามแนวท่อ

กลุม่นกัลงทนุ
1.  มกีารบรหิารงานทีช่ดัเจน 

โปร่งใส
กลุม่ผูค้้ำร่วม
1.  การด�าเนนิงานทีโ่ปร่งใส  

ตรวจสอบได้
กลุม่ชลประทำน
1.  ให้การสนบัสนนุกจิกรรมทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อชมุชน ด้วยความ
รวดเรว็ ต่อเนือ่ง และสม�า่เสมอ

ก.ล.ต. และ ตลท.
1.  การด�าเนนิงานต่อต้าน

คอร์รปัชนั
2.  ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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PAY INTENSIVE
RESPONSIBILITY 
TO SOCIETY



สร้�งเสถียรภ�พ
	 	 ที่มั่นคง	ให้สังคมและชุมชน

บริหารจัดการนำ้าอย่างมีประสิทธิภาพ	
บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี	และความมั่นคงของชุมชน



ความยั่งยืน
ระดับนโยบาย

เพราะเชื่อว่าการจะสร้างความยั่งยืนและมั่นคงให้กับธุรกิจนั้น ความมุ่งมั่น
พฒันาศกัยภาพความเป็นมอือาชพีเพยีงอย่างเดียวไม่เพยีงพอ บรษิทัต้องรกัษา
มาตรฐานทางจริยธรรม มีการด�าเนินงานท่ีโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ  
และสามารถแข่งขันได้ ความรับผิดชอบในท่ีน้ีหมายถึง ความรับผิดชอบ 
ต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผูมี้ส่วนได้เสยี และเนือ่งจากบรษิทัได้ด�าเนนิธรุกจิเกีย่วกับ 
“ทรัพยากรธรรมชาติ” ดังนั้นรากฐานการด�าเนินงานในทุกกระบวนการ 
ของบริษัทจึงเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย  
โดยค�านึงถึงผลกระทบใน 3 มิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ภายใต้กรอบกลยุทธ์ 3 สร้าง 3 พัฒนา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร
และเป็นพลังขับเคลื่อนสู่การเติบโตอย่างมั่นคง

สร้าง
พัฒนาก ร อ บ ก ล ยุ ท ธ์

สร้าง 
การยอมรับ 

สร้าง 
ความมั่นคง 

สร้าง 
คุณค่าร่วม 

พัฒนา 
สาธารณูปโภค

ด้านน้ำาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนา 
คุณภาพชีวิต

ชุมชน 

พัฒนา 
การเรียนรู้

อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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บรษัิทจดัท�านโยบายการบรหิารจดัการเพือ่ความยัง่ยนื ผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนา 
เพื่อความยั่งยืนเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนโยบาย
การด�าเนินงาน ดังนี้
1. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
2. ความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพแหล่งน�้า
3. การบริหารจัดการนวัตกรรม
4. สิทธิมนุษยชนและการจ้างงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

อย่างยั่งยืน
5. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคมและส่งเสริมการเรียนรู้

อีสท์วอเตอร์
กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในปี 2561 บรษิทัเริม่ขยายธรุกจิสูก่ารให้บรกิาร “น�า้ครบวงจร” 
ซึ่งมีตั้งแต่ น�้าดิบ น�้าอุตสาหกรรม น�้าประปา น�้าดื่ม การบ�าบัด
น�า้เสยี และน�า้รีไซเคลิ ทัง้ในพ้ืนทีป่ฏบิตักิาร (จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ชลบุรี และระยอง) รวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นท่ีต้ังของ
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC 
นอกจากนี้ บริษัทได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ ์
ขององค์กร พร้อมทั้งก�าหนดทิศทางการด�าเนินธุรกิจ รวมถึง
นโยบายการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนที่ชัดเจนขึ้น

เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการภายในองค์กร 
บรษิทัได้ปรบัโครงสร้างคณะกรรมการบรษิทั โดยมคีณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ท�าหน้าที่ก�าหนด
นโยบายกลยุทธ์ ตลอดจนแผนการด�าเนินงานเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้การส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย 
ด้านการพฒันาเพ่ือความยัง่ยนื ซ่ึงเชือ่มโยงกบักลยทุธ์ขององค์กร
ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม และ 
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความโปร่งใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านการบริหารงานของฝ่ายบริหาร

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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กระบวนการดำาเนินธุรกิจ 
8 กระบวนการหลัก
(Disclosure 102-9)

1. กำรก�ำหนดและวิเครำะห์อุตสำหกรรมเป้ำหมำย
• บริษัทได้ก�าหนดแนวทางการให้บริการโดยแบ่งเป็น 

ในประเทศ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น และธุรกิจน�้าครบวงจร 
ตั้งแต่น�้าดิบ น�้าอุตสาหกรรม น�้าประปา น�้าดื่ม  
การบ�าบดัน�า้เสยี และน�า้รไีซเคลิ ภายใต้พืน้ทีป่ฏิบตักิาร 
และพ้ืนทีอ่ืน่ๆ ภายในประเทศทีม่ศีกัยภาพในการลงทนุ

2. กำรออกแบบและพัฒนำระบบ
• การออกแบบและพฒันาระบบจะเน้นการน�านวัตกรรม

และเทคโนโลยีการบริหารจัดการน�้ า ท่ีทันสมัย 
มาประยกุต์ใช้เพ่ือเพิม่ความรวดเรว็ แม่นย�า ลดน�า้สูญเสยี
และต้นทนุการผลติ ภายใต้การออกแบบระบบทีเ่หมาะสม
กับผู ้ใช้น�้าแต่ละราย 

3. กำรพัฒนำแหล่งน�้ำและโครงข่ำยท่อส่งน�้ำ
• เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งน�้าของกรมชลประทาน

และบริษัทอย่างบูรณาการ เพื่อวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์น�า้ในปัจจยัต่างๆ ได้อย่างแม่นย�า ช่วยเพิม่
ศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งน�้าต้นทุน

4. กำรบริหำรโครงกำร (ก่อสร้ำง)
• การก่อสร้างเป็นกระบวนการส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อ 

ผูม้ส่ีวนได้เสยีเกอืบทกุกลุม่ จงึมกีารก�าหนดมาตรฐาน 
การท�างานร่วมกันกับทั้งผู้รับเหมาและชุมชนโดยรอบ
อย่างใกล้ชิดเพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

5. กำรบริหำรชุมชน
• บริหารจัดการน�้าเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจ 

พร้อมสร้างคณุภาพชวีติของคนในชมุชนและสงัคม ทีอ่ยู่
ตามแนวโครงข่ายท่อส่งน�้าตลอดความยาว 491.8 กม. 
ภายใต้กรอบการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านส่งเสริม
สาธารณปูโภคด้านน�า้และอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม ด้านส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตชุมชน และด้านส่งเสริมการเรียนรู  ้
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

6. กำรบริหำรสัญญำและลูกค้ำสัมพันธ์
• เ พ่ือรักษาระดับความพึงพอใจในการให ้บริการ  

จงึก�าหนดมาตรการต่างๆ พร้อมทัง้ประเมนิผลเป็นระยะ
เพื่อปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการบริการ 
ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

7. กำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน
• เน้นระบบการควบคุมภายในทีด่ ีมกีารบรหิารความเสีย่ง

ทางการเงินอย ่างสม�่าเสมอ รวมถึงมีการจัดท�า 
รายงานทางการเงนิประจ�าปีด้วยระบบการจดัการฐาน
ข้อมูลที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและด้วยนโยบาย 
การบญัชีทีเ่หมาะสม ซึง่รบัรองโดยผู้สอบบัญชีเพือ่ความ
ถูกต้องโปร่งใส สะท้อนไปยังการรักษาอันดับเครดิต
ทางการเงินที่ดี และความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่อง

8. กำรก�ำกับดูแล
• การด�าเนินงานที่ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

เป็นจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทที่ทุกคนใช้เป็น 
พืน้ฐานในการปฏบิตังิาน รวมถงึมกีารประเมนิความเสีย่ง 
และจัดท�าแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
(Business Continuity Planning: BCP) เป็นประจ�า
ทุกปี

นอกจากนี้ ในการบริหารงานของบริษัทได้มีการน�าข้อก�าหนด
และมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ป็นสากลมาใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน
เพือ่พฒันาการด�าเนนิงานให้เกิดความยัง่ยนื (Disclosure 102-12) 
ดังนี้

1. กรอบการรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานองค์กร 
แห่งการริเริ่มว ่าด้วยการรายงานสากลของ Global  
Reporting Initiative: GRI

2. พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับริษทัจดทะเบยีนไทย

ปี 2560 ของ ก.ล.ต.
4. นโยบายการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของบริษัท
5. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ IOD
6. มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
7. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
8. มาตรฐานในการบรหิารและการจดัการด้านความปลอดภยั 

อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างานตามประกาศ
กฎกระทรวง

9. พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
10. ระบบงานคุณภาพ ISO 9001:2015 (คุณภาพงาน) และ 

ISO 14001:2015 (สิ่งแวดล้อม)
11. มาตรฐานการควบคุมงานโดยผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ

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

12. การด�าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แห่งสหประชาชาติ (SDG)

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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การเข้าเป็นสมาชิกในเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Disclosure 102-13)

หน่วยง�น/องค์กร ประโยชน์จ�กก�รเข้�ร่วมเป็นสม�ชิก

1. โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption: CAC)

 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย  
หอการค้านานาชาต ิสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย สมาคมธนาคารไทย

 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
และสภาอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 

2. คณะท�างานร่วมภาครฐัและภาคเอกชนด้านบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้
พ้ืนทีภ่าคตะวนัออก 

 จดัตัง้โดย สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

3. คณะท�างานศนูย์ปฏบิตักิารน�า้ภาคตะวนัออก (Water War room)

 สมาชกิประกอบด้วย ผูป้ระกอบการ ภาคอุตสาหกรรม การนคิมอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สถาบนัน�า้เพือ่ความยัง่ยนื และกรมชลประทาน

4. กรรมการ CSR CLUB

 โดย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย

5. กรรมการและฝ่ายวชิาการ 
 
 ของสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.)

6. กรรมการท่ีปรึกษาพื้นท่ีคุ้มครองระดับกลุ่มป่า ในกลุ่มป่าตะวันออก  

 ของสถาบันนวัตกรรมอุทยานแห ่ งชาติและพื้ นที่ คุ ้ มครอง 
ส�านกัอทุยานแห่งชาต ิกรมอทุยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพนัธุพ์ชื 

เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจในการ
ด�าเนินธุรกิจที่โปร ่งใส ซึ่งเป ็นประเด็นส�าคัญ 
ทีท่กุภาคส่วนให้ความสนใจ

เพือ่สร้างเครอืข่ายกบักลุ่มผู้ประกอบการอตุสาหกรรม 
ซึง่เป็นลูกค้าของบรษิทั

เพื่อร ่วมกันติดตาม แก้ปัญหาสถานการณ์น�้า 
ในภาคตะวนัออกอย่างใกล้ชดิ

เพื่อสร้างเครือข่ายและรับทราบความเคล่ือนไหว 
ข้อมูลข่าวสาร ด้าน CSR ที่ตลาดหลักทรัพย  ์
แห่งประเทศไทย ให้ความส�าคัญ

เพือ่สร้างเครอืข่ายทางวชิาการด้านน�า้ระดบัประเทศ

 

เพือ่ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการอนรัุกษ์ทรพัยากรป่าไม้
ซึง่เป็นต้นน�า้ของแหล่งน�า้ส�าคญัของบรษิทั 

13. การจัดท�าบัญชีก ๊าซเรือนกระจกตามแนวทางของ  
World Resource Institute และการค�านวณค่าการ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานส�านักงานนโยบาย 
และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

14. การบริหารงานบุคลากรเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน 
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากการน�าข้อก�าหนดและมาตรฐานข้างต้นมาใช้เป็น 
หลักปฏบิตัใินการด�าเนนิงานแล้ว บรษิทัยงัได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิ
เครอืข่ายของหน่วยงานต่างๆ เพือ่บรูณาการในการท�างานร่วมกนั
ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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KEEP THE
ENVIRONMENT

CLEAN AND SAFE



รักษ�สิ่งแวดล้อม
เพื่อการใช้น้ำาที่	สะอ�ดและปลอดภัย

บริหารจัดการนำ้าอย่างยั่งยืน	
ควบคุมมลพิษ	อันเกิดจากการปฏิบัติงาน	 
พร้อมใส่ใจในการปกป้องสิ่งแวดล้อม
และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ



คว�มรับผิดชอบ
ในกระบวนการด�าเนินงาน 

(Disclosure 303-1)

การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก 
อย่างต่อเนื่อง ท�าให้ปัจจุบันพื้นท่ีดังกล่าวเป็นจุดยุทธศาสตร์ 
การลงทนุทีส่�าคญัของไทย ภายใต้โครงการระเบยีงเขตเศรษฐกจิ 
ภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ของรัฐบาล 
ที่จะท�าให้พื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี 
และฉะเชิงเทรา มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะทรัพยากร “น�้า” 
ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท�าให้บริษัทคาดว่า 
ความต้องการใช้น�้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า  
200 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งสร้างความท้าทาย
ให้กับบริษัทในฐานะที่เป็นกลไกหนึ่งของภาครัฐในการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคด้านน�้าส�าหรับกลุ ่มอุตสาหกรรมและ 

อุปโภคบริโภคในภูมิภาคตะวันออก เพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการให้บริการจัดส่งน�้าดิบได้เพียงพอกับความต้องการ 
ของลูกค้าปัจจุบันและอนาคต บริษัทจึงได้เร่งสร้างเสถียรภาพ
ของโครงข่ายท่อส่งน�้าดิบ (Water Grid) ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ดังนั้น ในปี 2561 เพื่อสนับสนุนการเติบโตและการลงทุน 
ของภาคอุตสาหกรรม บริษัทได้น�านวัตกรรมและเทคโนโลย ี
การบริหารจัดการน�้าที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนาการให้บริการ 
จาก “น�า้ดบิ” สู ่“น�า้ครบวงจร” หรอื Smart Water Solutions 
ให้กับผู้ใช้น�้า ภายใต้การออกแบบระบบที่เหมาะสมกับผู้ใช้น�้า
แต่ละราย อาทิ น�้าดิบ น�้าอุตสาหกรรม น�้าประปา น�้าดื่ม  
การบ�าบัดน�้าเสีย และน�้ารีไซเคิล ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 
ของบริษัท ซึ่งแบ่งเป็น 5 พื้นที่ 3 จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

ฉะเชิงเทรา

เมืองใหม

เมืองใหม

เมืองใหม

ทองเที่ยว

โครงขายทอสงนํ้าของบริษัท

รถไฟความเร็วสูง

รถไฟรางคู

มอเตอรเวย

ทาเรือแหลมฉบัง

อุตสาหกรรม

ทาเรือมาบตาพุด
สนามบินอูตะเภา

ชลบุรี

ระยอง

โครงข่ายท่อส่งนำา้ทีเ่ชือ่มโยง
แหล่งนำา้สำาคญัในภาคตะวนัออก 
ความยาว 491.8 กม.

การสร้างเสถียรภาพของระบบ Water Grid

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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กำรวเิครำะห์แหล่งน�ำ้และกำรใช้น�ำ้ในพืน้ทีใ่ห้บรกิำรแต่ละแห่ง
ของบริษัท ดังนี้

พื้นที่มำบตำพุด พื้นที่บ้ำนฉำง และสัตหีบ
ผู ้ใช้น�้าส่วนใหญ่ในพื้นท่ีน้ีเป็นภาคอุตสาหกรรม ใช้น�้าจาก 
อ่างเก็บน�้าหลักในพื้นที่ รวม 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน�้าดอกกราย 
อ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล และอ่างเก็บน�้าประแสร์ 

พื้นที่ชลบุรี และพื้นที่บ่อวิน-ปลวกแดง
ถอืเป็นแนวยทุธศาสตร์เส้นใหม่ของประเทศ โดยผูใ้ช้น�า้ส่วนใหญ่
ในพืน้ทีน่ีเ้ป็นกลุม่อปุโภคบรโิภค แต่ด้วยลกัษณะภมูปิระเทศทีม่ี
แหล่งกกัเกบ็น�า้ขนาดใหญ่น้อย ซ่ึงมีเพยีง 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน�า้
หนองค้อ และอ่างเก็บน�า้บางพระ จงึจ�าเป็นต้องพึง่พาน�า้ดบิจาก
จังหวัดระยอง ได้แก่ อ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล และอ่างเก็บน�้า
ประแสร์ โดยการสูบผันน�้าผ่านระบบท่อของบริษัท

พื้นที่ฉะเชิงเทรำ 
ผูใ้ช้น�า้ส่วนใหญ่ในพืน้ทีน่ีเ้ป็นกลุม่อปุโภคบรโิภค ใช้น�า้จากแม่น�า้
บางปะกงเป็นหลัก อย่างไรก็ตามเนื่องจากฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่
ทีม่ปัีญหาการรุกตวัของน�า้เคม็ ท�าให้พืน้ทีบ่างแห่งได้รบัผลกระทบ
จากการขาดแคลนน�้าจืดในช่วงฤดูแล้ง ดังนั้นเพื่อให้มีน�้าใช ้
ตลอดทั้งปีจึงต้องบริหารจัดการโดยการซื้อน�้าดิบจากแหล่งน�้า
เอกชน มาเสริมความมั่นคงด้านแหล่งน�้าในพื้นที่ช่วงฤดูแล้ง  
และการสูบน�้าจากแม่น�้าบางปะกงในช่วงฤดูน�้าหลากไปฝากไว้ 
ทีส่ระส�ารองน�า้ส�านกับกของบรษิทั เพือ่น�ากลบัมาใช้ในช่วงฤดแูล้ง 

ด้ำนแหล่งน�้ำที่บริษัทน�ามาใช้บริหารจัดการน้ันเป็นน�้าผิวดิน 
ที่สูบมาจากแหล่งน�้าต่างๆ ซึ่งสามารถจ�าแนกตามการใช้งาน 
ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ แหล่งน�้าหลัก และแหล่งน�้าส�ารอง 

แหล่งน�ำ้หลกั  หมายถึง แหล่งน�้าท่ีบริษัทได้รับการจัดสรร 
จากกรมชลประทาน ได้แก่ อ่างเกบ็น�า้หนองค้อ  
อ่างเกบ็น�า้ดอกกราย อ่างเกบ็น�า้หนองปลาไหล 
อ่างเก็บน�้าประแสร์ อ่างเก็บน�้าบางพระ 
(ระหว่างวนัที ่1 กุมภาพนัธ์ - 30 กนัยายน 61) 
รวมถงึแหล่งน�า้ที่บริษัทสามารถสูบใช้น�้าได้ 
ในแต่ละปี โดยที่ มีปริมาณน�้าต้นทุนเป็น
ปริมาณน�้าท่าตามฤดูกาล ได้แก่ แม่น�้า
บางปะกง และแหล่งน�้าเอกชน 

แหล่งน�้ำส�ำรอง  หมายถึง แหล่งน�า้ทีม่ไีว้เพือ่เสรมิความมัน่คง
ของแหล่งน�า้หลกั ซึง่ต้องมกีารเกบ็ส�ารองน�า้
ไว้ล่วงหน้า โดยจะใช้ในกรณีที่ปริมาณน�้า 
ในแหล่งน�า้หลกัมีน้อยและเกดิภาวะขาดแคลนน�า้ 
ได้แก่ สระส�ารองน�้าส�านักบก สระส�ารองน�้า
ฉะเชิงเทรา และอ่างเก็บน�้าบางพระ

ส�าหรบัแหล่งน�า้ทีไ่ด้รบัจดัสรรจากกรมชลประทานนัน้ ในแต่ละปี 
ส�านักงานชลประทานที่ 9 จะจัดการประชุมผู ้ใช ้น�้านอก 
ภาคเกษตรกรรม (อุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม) ขึ้นเพื่อ
จดัสรรปรมิาณน�า้แก่ผูท้ีไ่ด้รบัอนญุาตใช้น�า้ โดยรอบปีการจัดสรร
จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนตุลาคมของปีถัดไป  
โดยระหว่างปีการจดัสรรจะมีการประชมุตดิตามปรมิาณการใช้น�า้
ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์น�้า เพื่อจัดสรรปริมาณน�้า
เพิ่มเติมเมื่อมีปริมาณน�้าไหลเข้าในอ่างเก็บน�้าเพิ่มขึ้น 

ส่วนการสูบน�้าจากแม่น�้าบางปะกง บริษัทจะสูบเฉพาะในช่วง 
ฤดูน�้าหลาก โดยในรอบปีที่ผ ่านมาบริษัทสูบน�้าระหว่าง 
เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561 ส่งจ ่ายให้กับผู ้ใช ้น�้า 
กลุ่มอุปโภคบรโิภคและอตุสาหกรรมในพืน้ทีฉ่ะเชงิเทราเป็นหลกั  
และอีกส่วนหนึง่สูบผันไปเก็บส�ารองไว้ยังอ่างเก็บน�้าบางพระ 
และสระส�ารองน�า้ส�านักบก เพื่อส�ารองไว้ให้กับผู้ใช้น�้าในพื้นท่ี
ฉะเชิงเทราและชลบุรีในช่วงฤดูแล้ง 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ ในปี 2561 การสูบใช้น�้าของบริษัท
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรในทุกแหล่ง มีการซื้อ
น�้าดิบจากแหล่งน�้าเอกชนเพิ่มเติม เพื่อเสริมความมั่นคง 
ด้านแหล่งน�้าในพื้นที่ช่วงฤดูแล้งของพื้นที่ฉะเชิงเทรา และใช้น�้า
จากแหล่งน�้าในพื้นที่เป็นหลักเพื่อลดค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า
จากการสูบน�้าลง

สรุปปริมาณน�้าทั้งหมดที่บริษัทสูบเพื่อบริหารจัดการในปี 2561
(ส�าหรับใช้ในปี 2561-2562) อยู่ที่ 243.00 ล้าน ลบ.ม. ลดลง
จากปีก่อน เนื่องจากการพ่ึงพาตนเองในช่วงฤดูน�้าหลาก 
ของลูกค้ากลุ่มประปาที่มีแหล่งน�้าทางเลือกในเขตพื้นที่ชลบุรี  
โดยได้จ�าแนกปริมาณการสูบใช้ตามแหล่งน�้าหลักซึ่งแสดงไว ้
ในตารางต่อไปนี้

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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ตารางแสดงข้อมูลปริมาณน้ำาจากแหล่งน้ำาหลักที่บริษัทใช้ใน ปี 2560 - 2561

ปริม�ณนำ้�เพื่อบริห�รจัดก�ร

ได้รับจัดสรร
(ต�มหนังสือ

อนุญ�ต)

คว�มจุอ่�งฯ

ล้�น ลบ.ม.ล้�น ลบ.ม.ล้�น ลบ.ม. ล้�น ลบ.ม.

แหล่งนำ้� หม�ยเหตุ
นำ้�สูบ

ปี 2560
นำ้�สูบ

ปี 2561

พื้นที่ระยอง

1. อ่างฯ ประแสร์ 248.00 88.00 41.20 38.77 ในปี 2561 บริษัทใช้น�้าจากท่อประแสร์-คลองใหญ่ 
      15.83 ล้าน ลบ.ม. และจากท่อประแสร์-หนองปลาไหล  

     22.94 ล้าน ลบ.ม.

2. อ่างฯ หนองปลาไหล 163.75 120.00 102.35 115.49 

3. อ่างฯ ดอกกราย 79.41 116.00 81.39 77.11 ปริมาณน�้าที่บริษัทได้รับอนุญาต 116 ล้าน ลบ.ม.
      มากกว่าความจุของอ่างเก็บน�้า เพราะมีการพิจารณา
      ปรมิาณน�า้ทีจ่ะไหลลงอ่างฯ เป็นน�า้ในระหว่างปีด้วย

พื้นที่ชลบุรี     

4. อ่างฯ บางพระ (ชัว่คราว) 117.0 10.00 - 5.88 บริษัทได้รับหนังสืออนุญาตใช้น�้าจากอ่างเก็บน�้า
   (ช่ัวคราว)   บางพระ 10.00 ล้าน ลบ.ม. (ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. -
      30 ก.ย. 61) โดยในเดือน ม.ค. 61 บริษัทใช้น�้าฝาก
      ที่เหลือ 2.16 ล้าน ลบ.ม. และใช้น�้าที่ได้รับจัดสรร 
      ในช่วงเวลาดังกล่าว 5.88 ล้าน ลบ.ม. 

5. อ่างฯ หนองค้อ 21.40 16.70 20.02 10.81 ในป ี 2561 (ม.ค. - ธ.ค. 61) บริษัทใช ้น�้ าจาก
      อ่างเก็บน�้าหนองค้อ 10.81 ล้าน ลบ.ม. โดยหาก 

      นับตามรอบปีจัดสรรน�้า 60-61 (พ.ย. 60 - ต.ค. 61)  
     บริษทัใช้น�า้จากอ่างเกบ็น�า้หนองค้อ 11.22 ล้าน ลบ.ม. 
     อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับอนุญาตใช้น�้า 16.70 ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่ฉะเชิงเทรา     

6. แม่น�้าบางปะกง  - 27.00 7.31 6.05 บริษัทด�าเนินการสูบน�้าเฉพาะช่วงฤดูฝนและเป็นไป
      ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
      มีปริมาณน�้าส่วนหน่ึงผันไปเก็บกักยังอ่างฯ บางพระ
      และสระส�ารองน�้าดิบส�านักบก เพื่อส�ารองน�้า
      ในช่วงฤดูแล้งให้พื้นที่ฉะเชิงเทราและชลบุรี
      
      โดยในปี 2561 บริษัทได้สูบน�้าจากแม่น�้าบางปะกง
      ส่งจ่ายพื้นที่ฉะเชิงเทรา นอกจากนั้นน�าไปฝากส�ารอง
      ที่สระส�ารองส�านักบก 0.74 ล้าน ลบ.ม. 

7. แหล่งน�้าเอกชน - - 0.25 8.00 บริษัทส่งจ่ายน�้าแหล่งน�้าเอกชน ให้พ้ืนที่ฉะเชิงเทรา 
     ในช่วงฤดแูล้ง และฝากส�ารองน�า้ทีส่ระน�า้ส�ารองส�านกับก 
     2.98 ล้าน ลบ.ม. 

8. ปริมาณน�า้ฝน - - 0.26 0.26 คิดเป ็นร ้อยละ  5.59 ของปริมาณน�้าในสระฯ 
  จากสระฯ ส�านักบก     ค�านวณจากปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือน x พื้นที่ผิวน�้า 
      (อ้างอิงข้อมูลปริมาณฝนเฉล่ีย ในรายงานการศึกษา
      ความเหมาะสมและส�ารวจออกแบบท่อส่งน�้าดิบ 

      อ่างเก็บน�้าประแสร์-อ่างเก็บน�้าหนองค้อ-อ่างเก็บน�้า 
     บางพระ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัย 
     เกษตรศาสตร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2561)   

รวม - 377.70 252.78 262.37 

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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ด้ำนกำรสร้ำงเสถียรภำพของโครงข่ายท่อส่งน�้าเพื่อให้เพียงพอ
ต่อความต้องการในระยะยาว จากผลการศึกษาเรื่องการ 
คาดการณ ์สภาพภูมิ อ ากาศพื้ นที่ ภ าคตะวั นออกของ 
ส�านกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.)  
โดยใช้แบบจ�าลอง Meteorological Research Institute Global  
Circulation Models: MRI GCM ของสถาบนัวจิยัอตุนุยิมวทิยา
แห่งประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
จากแบบจ�าลองการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยรวบรวม
ข้อมลูปรมิาณฝน และอณุหภมูริายวนัของกรมอตุนุยิมวทิยาและ
กรมชลประทาน (1979-2006) และข้อมลูปรมิาณฝน อณุหภูมิ 
ความเรว็ลม รายวันจากแบบจ�าลอง (1979-2006, 2015-2039, 
2075-2099) มาท�าการวิเคราะห์พื้นที่ Hotspots พบว่า

• แนวโน้มความเสี่ยงการเกิดอุทกภัย ในอนาคตอันใกล้ 
มีความเสี่ยงน้อยกว่าปีฐาน ส่วนในอนาคตอันไกล 
มีความเสี่ยงมากกว่าอนาคตอันใกล้ 

• แนวโน้มความเสี่ยงการเกิดภัยแล้ง ในอนาคตอันใกล ้
มีความเสี่ยงมากกว่าปีฐาน และในอนาคตอันไกล 
มีความเสี่ยงมากกว่าอนาคตอันใกล้ 

(แหล่งที่มา http://www.onep.go.th/climatechange/
index.php/about-east-5) 

บริษัทจึงมีแผนการด�าเนินงานสร้างเสถียรภาพของโครงข่าย 
ท่อส่งน�้าประกอบด้วยกัน 3 ส่วน เพื่อรองรับความเสี่ยงการเกิด
ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่

• การเพิ่มศักยภาพแหล่งน�้าต้นทุน
• การพัฒนาระบบโครงข่ายท่อส่งน�้าดิบ (Water Grid)
• การประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องและการคาดการณ์

สภาพภูมิอากาศล่วงหน้า

1. กำรเพิ่มศักยภำพแหล่งน�้ำต้นทุน
 บริษัทได้จัดท�าแผนพัฒนาแหล่งน�้าต้นทุนทั้งระยะสั้น  

ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อสร ้างเสถียรภาพของ 
แหล่งน�้าดิบ อันจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า 
ในช่วง 20 ปีข้างหน้า โดยมีการปรับแผนการพัฒนาแหล่งน�้า 
ไปจากปีก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
และไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อผู ้ใช้น�้า รายละเอียดตาม 
แผนภาพด้านล่าง
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นํ้าตนทุนปจจุบัน 
398 ลาน ลบ.ม.

1. เพิ่ม
 ประสิทธิภาพ
 แมนํ้าบางปะกง
 20 ลาน ลบ.ม.
2. คลอง
 พระองคเจา
 ไชยานุชิต
 20 ลาน ลบ.ม.

3. คลองหลวง
 40 ลาน ลบ.ม.
4. สระสํารองนํ้าดิบ
 ทับมา
 27 ลาน ลบ.ม.
5. บอดินเอกชน
 4 ลาน ลบ.ม.

6. จัดสรรเพิ่มประแสร
 50 ลาน ลบ.ม.
 (คลองสะพาน-
 ประแสร-หนองคอ-
 บางพระ)

7. สระสํารองนํ้าดิบ
 ทับมา
 20 ลาน ลบ.ม.

8. จัดสรรเพิ่มประแสร 
 70 ลาน ลบ.ม.
 (คลองวังโตนด-
 ประแสร-หนองคอ-
 บางพระ)

9. ผันนํ้า อ.แกลง
 70 ลาน ลบ.ม.

นํ้าตนทุนอนาคต 
719 ลาน ลบ.ม.
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2. กำรพัฒนำระบบโครงข่ำยท่อส่งน�้ำดิบ (Water Grid)
บริษัทได้ด�าเนินโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับระบบ 
โครงข่ายท่อส่งน�า้ดบิของบรษิทัอย่างต่อเนือ่ง โดยในปี 2561 
เป็นการด�าเนินงานต่อเนื่องจากปี 2560 ประกอบด้วย  
5 โครงการ โดยมีความคืบหน้าการด�าเนินงาน ดังนี้
(1) โครงกำรพัฒนำระบบช่วยตัดสินใจในกำรบริหำร 

แหล่งน�ำ้ต้นทนุ และกำรสบูจ่ำยน�ำ้ (Energy and Water 
Resources Management System Project: 
EWMS เฟส 2)

 เป็นการศึกษาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดท่ีจ�าเป็น 
ในการสนบัสนนุระบบ EWMS ด้านการบรหิารจดัการแหล่งน�า้ 
พร้อมเช่ือมโยงข้อมูลแหล่งน�้าของกรมชลประทานและ
บริษัท ให้สามารถติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น�้า
ในภาคตะวันออกได้อย่างแม่นย�า ด�าเนินการแล้วเสร็จ 
ในปี 2561

(2) โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อน�ำ้ดบิหนองปลำไหล-หนองค้อ 
เส้นที่ 2

 เพื่อรองรับความต้องการใช้น�้าในพื้นท่ีชลบุรีและพื้นที ่
บ่อวิน-ปลวกแดง รวมถึงปัญหาการขาดแคลนน�้า 
ในอนาคต ความสามารถในการส่งจ่ายน�้าได้ประมาณ  
60 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ในปี 2561 งานวางท่อส่งน�า้ดิบ
ด�าเนินการแล้วเสร็จ ปัจจุบันสามารถด�าเนินการสูบ 
ส่งน�้าผ่านโครงข่ายท่อได้เป็นที่เรียบร้อย โดยในปี 2562 
อยู ่ระหว่างสรุปแนวทางการปรับปรุงสถานีสูบน�้า  
ก�าหนดแล้วเสร็จภายในปี 2563

(3) โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรสบูน�ำ้จำกแม่น�ำ้บำงปะกง
 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบที่สูบน�้าจากแม่น�้า

บางปะกงไปเก็บกักยังอ่างเก็บน�้าบางพระ โดยเพ่ิม 
ความสามารถอีก 20 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี เพื่อรองรับ 

ความต้องการใช้น�้าในพื้นที่ฉะเชิงเทราและชลบุรี 
ในอนาคต ก�าหนดแล้วเสร็จปี 2563

3. กำรประสำนควำมร่วมมือและคำดกำรณ์สภำพภูมิอำกำศ
ล่วงหน้ำ 

 เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าบริษัทมีการวางแผนการบริหารจัดการน�้า
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้มี 
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างใกล้ชิด อาทิ กรมชลประทาน คณะท�างานศูนย์ปฏิบัติ
การน�้าภาคตะวันออก (Water War Room) ส�านกังาน 
เพือ่พฒันาระเบยีงเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)  
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นต้น

ด้ำนควำมพร้อมใช้งำนของระบบท่อส่งน�้ำ
การควบคุมน�้าสูญเสียเป็นหนึ่งในภารกิจที่บริษัทให้ความส�าคัญ 
มาโดยตลอด น�้าในอ่างเก็บน�้าที่สูบข้ึนมาต้องใช้ทั้งพลังงาน  
และทรัพยากรน�้า เพื่อส ่งให ้ลูกค ้าอย ่างมีประสิทธิภาพ  
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บรษิทัเริม่ด�าเนนิโครงการ Pipeline Risk Prioritization สามารถ
(ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ทีห่วัข้อ “การสร้างนวตักรรมรกัษ์น�า้” 
หน้าที่ 97) เพื่อประเมินความเส่ียงจากการแตกรั่วของระบบ 
ท่อส่งน�า้ตลอดความยาว 491.8 กม. พร้อมทัง้จดัท�าแนวทางและ
จดัหาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการบ�ารงุรกัษา ป้องกนั ตลอดจน
การประเมินค่าใช้จ่ายส�าหรับบ�ารุงรักษาเส้นท่อในอนาคต  
เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานที่สุดและคุ้มค่าสูงสุด เนื่องจาก
ปัจจบุนัปรมิาณน�า้ทีไ่ม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Revenue Water: 
NRW) เริม่สูงขึน้เรือ่ยๆ โดยในปี 2561 มปีรมิาณน�า้ทีไ่ม่ก่อให้เกดิ 
รายได้ อยู่ที่ร้อยละ 3.50 อันเนื่องมาจากการแตกรั่วของระบบ
ท่อส่งน�้าบางปะกง-ชลบุรี และหนองปลาไหล-หนองค้อ เส้นที่ 2

หมำยเหตุ เดือนตุลาคม 2561 มีการสูบจ่ายให้กับประปาบางปะกง แต่ไม่ได้เรียกเก็บค่าน�้าทางบัญชี

(ปริม�ณนำ้�สูบจ่�ย - ปริม�ณนำ้�ใช้ลูกค้� - ปริม�ณนำ้�สำ�รอง)

ปริม�ณนำ้�สูบจ่�ย
% NRW = X 100
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0.00%
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50% 3.43%

2.69%
2.44%

2.23%

2.90%
3.28%

3.50%

1.94%

4.00%

0.50%

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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ตารางปริมาณการสูบจ่ายน้ำาของบริษัท  ปี 2561

เดือน ปริม�ณนำ้�สูบ
(ลบ.ม.)

ปริม�ณนำ้�จำ�หน่�ย
(ลบ.ม.)

ปริม�ณนำ้�กักเก็บวัดได้
(ลบ.ม.)

นำ้�สูญเสีย
(ลบ.ม.) %NRW

มกราคม 22,265,657 21,600,185  0 665,472 2.99%

กุมภาพันธ์ 19,752,438 19,174,562 0 577,876 2.93%

มีนาคม 22,423,929 21,154,031 0 1,269,898 5.66%

เมษายน 21,998,281 20,452,850 381,086 1,164,345 5.29%

พฤษภาคม 21,432,147 20,598,681 522,391 311,075 1.45%

มิถุนายน 22,050,268 20,588,698 919,856 541,714 2.46%

กรกฎาคม 23,161,049 21,533,008 1,157,954 470,087 2.03%

สิงหาคม 22,965,383 22,111,385 494,380 359,618 1.57%

กันยายน 21,462,817 20,915,420 0 547,397 2.55%

ตุลาคม 20,945,041 20,174,058 81,536 689,447 3.29%

พฤศจิกายน 21,135,022 19,763,909 139,092 1,232,021 5.83%

ธันวาคม 23,115,719 21,730,097 20,733 1,364,889 5.90%

  262,707,751 249,796,884 3,717,028 9,193,839 3.50% 

หมำยเหตุ ปริมาณสูบที่สระส�ารองส�านักบก 3.72 ล้าน ลบ.ม. เป็นน�้าที่ฝากจากแม่น�้าบางปะกงและสระเอกชน ในปี 2561

บริษัทยังคงมุ ่งมั่นในการรักษาเสถียรภาพของระบบสูบและ 
การจ่ายน�้า (Reliability) โดยการก�าหนดเป้าหมายไม่ให้เกิด 
ความเสียหายกับเครื่องจักร อุปกรณ์ จนท�าให้ระบบสูบจ่ายน�า้
หยุดชะงัก หรือต้องไม่มีการหยุดจ่ายน�้าจากระบบโครงข่าย 
ท่อส่งน�้าหลัก อย่างไรก็ตาม ได้ก�าหนดเกณฑ์การหยุดจ่ายน�้า 
เพือ่การบ�ารุงรกัษาไว้ไม่เกนิ 8 ช่ัวโมง/ครัง้ แต่ส�าหรบัเครือ่งจกัร
หรืออปุกรณ์ทีมี่ความส�าคญัสงู (Class A) จะต้องไม่มกีารหยดุท�างาน
แต่อย่างใด

แผนกำรป้องกนัปัญหำกำรขำดแคลนน�ำ้กรณภียัแล้งระยะกลำง
แม้ว่าในปี 2561 จะไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง แต่เพื่อการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านปริมาณน�้าที่อาจไม่เพียงพอในช่วง 1-2 ปี 
ข้างหน้า บริษัทจึงต้องด�าเนินการตามแผนการป้องกันปัญหา 
การขาดแคลนน�้าอย่างเป็นระบบ โดยได้จ�าลองสถานการณ์น�้า 
(Simulation) เพื่อศึกษาการขาดแคลนน�้าของอ่างเก็บน�้าหลัก 
ได้แก่ อ่างเก็บน�้าดอกกราย อ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล และ 
อ่างเกบ็น�า้คลองใหญ่ โดยก�าหนดไว้ 4 กรณดีงัปรากฏตามแผนภาพ

50% 10% 5% 2.5%

ปรมิาณน้ําอยูในเกณฑปเฉลีย่
โอกาสเกิด 50%

ภัยแลงแบบป 2547-2548
โอกาสเกิด 10%
(มีการสูบผันนํ้า
ทอประแสร-คลองใหญ
และทอประแสร-หนองปลาไหล)

ภัยแลงแบบป 2540
โอกาสเกิด 5%
(มีการสูบผันนํ้า
ทอประแสร-คลองใหญ 
และทอประแสร-หนองปลาไหล)

ภัยแลงรอบ 20 ป
โอกาสเกิด 2.5%
(มีการสูบผันนํ้า
ทอประแสร-คลองใหญ 
และทอประแสร-หนองปลาไหล)
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กรณีศึกษา
 กรณีน้�าไหลเข้าอ่างฯ อยู่ในปีเฉลี่ย
 กรณีน้�าไหลเข้าอ่างฯ ต่�าสุดรอบ 20 ปี (2.5%)
 กรณีน้�าไหลเข้าอ่างฯ แบบปี 2540 (5%)
 กรณีน้�าไหลเข้าอ่างฯ แบบปี 2547-2548 (10%)
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 ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562

ปริมาณน้ำาเก็บกัก 283.26 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำาเก็บกักต่ำาสุด 19.50 ล้าน ลบ. ม. 

สรุปการด�าเนินงานในปี 2561 ตามมาตรการเพื่อรองรับปัญหา
การขาดแคลนน�้า ดังนี้ 
1. สูบผันน�้าจากอ่างเก็บน�้าประแสร์ผ่านท่อส่งน�้าเชื่อมโยง 

ไปยังอ่างเก็บน�้าคลองใหญ่ 
2. สูบผันน�้าจากอ่างเก็บน�้าประแสร์ผ่านท่อส่งน�้าเชื่อมโยง 

ไปยังอ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล
3. ส�ารองน�้าจากแม่น�้าบางปะกงไปยังสระส�ารองส�านักบก  

ด้วยระบบสูบน�้าสถานีสูบน�้าแม่น�้าบางปะกงของบริษัท
4. สบูผนัน�า้จากอ่างเกบ็น�า้หนองปลาไหล ส่งจ่ายน�า้ให้กับพืน้ที่

ชลบุรี และพื้นที่บ่อวิน-ปลวกแดง
5. จัดหาแหล่งน�้าเอกชนเพิ่มเติม

กำรใช้น�้ำประปำของบริษัท (Disclosure 303-1)
นอกจากการสร้างความมั่นคงของน�้าต้นทุนเพื่อการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของประเทศแล้ว บริษัทยังให้ความส�าคัญกับการ
ใช้น�้าภายในอาคารส�านักงานของบริษัทให้คุ ้มค่าด้วยหลัก  
3R: Reduce Reuse Recycle โดยการน�าน�้ารีไซเคิลมาใช้ใน
ระบบฟลัชชิ่ง พร้อมทั้งรณรงค์ให้พนักงานใช้น�้าอย่างประหยัด 
และรู้คุณค่า

โดยในปี 2561 บริษัทมีการใช้น�้าประปาเฉลี่ย 2,806.41 ลบ.ม.  
ต่อเดือน โดยแหล่งน�้าที่ใช้มาจากการประปานครหลวงและ 
การประปาส่วนภูมภิาค รายละเอยีดการใช้น�า้แยกแต่ละพืน้ที ่ดังนี้

การจ�าลองสถานการณ์น�้าในอ่างดอกกราย หนองปลาไหล คลองใหญ่ ปี 2560-2562 กรณีเมื่อมีการส�ารองน�้า 3 ปี

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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อาคารอีสท์วอเตอร์1 กปน. 2,542.25 30,507.00

ส�านักงานปฏิบัติงาน2 กปภ. 65.25 783.00

สถานีสูบน�้า 20 สถานี3 กปภ. 194.16 2,330.00

บ้านพักพนักงาน4 กปภ. 4.75 57.00

รวม  2,806.41 33,677.00

พื้นที่ใช้นำ้� หน่วยง�นผู้ส่งนำ้� ปริม�ณก�รใช้นำ้�     
 (เฉลี่ย ลบ.ม./เดือน)

ปริม�ณก�รใช้นำ้�รวม 
(ลบ.ม.)

หมำยเหตุ
1 หมายถึง การใช้น�้าของพื้นที่ส�านักงานของบริษัท (ชั้น 22-26) และพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด
2 หมายถึง การใช้น�้าของศูนย์ปฏิบัติการระยอง และส�านักงานแหลมฉบัง เนื่องจากส�านักงานฉะเชิงเทราใช้มิเตอร์น�้ารวมกับสถานีฯ ฉะเชิงเทรา และ 
 ส�านักงานในพื้นที่อื่นๆ
3 สถานีสูบน�้าจ�านวน 6 แห่ง ใช้น�้าจาก กปภ. และจ�านวน 7 แห่ง บริษัทผลิตน�้าประปาใช้เอง โดยน�้าดิบที่น�ามาใช้ถือเป็นปริมาณน�้าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  
 (NRW) ได้แก่ สถานีฯ หนองปลาไหล 1-3 สถานีฯ เพิ่มแรงดันหนองปลาไหล สถานีฯ แม่น�า้บางปะกง สถานีฯ หนองค้อ และสถานีฯ ประแสร์ 2  
 นอกนั้นไม่มีน�้าประปาใช้
4  หมายถึง การใช้น�้าของบ้านพักผู้บริหารที่ศูนย์ปฏิบัติการระยอง ส�าหรับบ้านพักที่สถานีฯ ยกระดับน�้าฉะเชิงเทรา ใช้มิเตอร์น�้าเดียวกับสถานีฯ ฉะเชิงเทรา  
 นอกนั้นบริษัทผลิตน�้าประปาใช้เอง โดยน�้าดิบท่ีน�ามาใช้ถือเป็นปริมาณน�้าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NRW)

เพื่อตอบสนองต่อค่านิยมองค์กร ที่มุ่งเน้นใส่ใจต่อการให้บริการ
และเอาใจใส่ลูกค้า และเพื่อรักษาความพึงพอใจให้อยู่ในเกณฑ์
ที่ก�าหนด บริษัทจึงก�าหนดแนวทางปรับปรุงการให้บริการลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง ผ่านการรับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ  
จากเสียงของลูกค้า (Voice of Customer) โดยอาศัยช่องทาง 
ที่หลากหลาย อาทิ โทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์บริษัท การเข้า
เยี่ยมเยียน (Site Visit) ในวาระเทศกาลส�าคัญต่างๆ รวมทั้ง 
การส�ารวจความพึงพอใจในแต่ละปี ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกน�ามา
รวบรวม วิเคราะห์ พิจารณาในที่ประชุมฝ่ายปฏิบัติการและ
บริการลูกค้า และที่ประชุมฝ่ายบริหาร เพื่อจัดท�าแผนปรับปรุง
การให้บริการทีส่ามารถตอบสนองตามความต้องการในแต่ละกลุม่
อย่างต่อเนือ่ง โดยในปี 2561 สรุปภาพรวมการให้บริการส่งจ่าย
น�้าดิบ แบบแบ่งสัดส่วนตามพื้นที่การให้บริการ ดังนี้

จากการส�ารวจการให ้บริการในแต ่ละพื้นที่พบว ่าลูกค ้า 
มองภาพลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของบริษัท เป็นด้านความมัน่คงและความ 
น่าเชื่อถือขององค์กร และการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการน�้า 

โดยความคาดหวงัต่อการให้บรกิาร พบว่า ลกูค้ามคีวามคาดหวงั
สูงสุดด้านคุณภาพในการให้บริการจ่ายน�้าและห้องควบคุม  
และด้านคณุภาพในการให้บรกิารซ่อมบ�ารงุ รองลงมาเป็นด้านการ
ให้ข้อมลูข่าวสาร และด้านการตอบสนองความต้องการของลกูค้า 
ตามล�าดบั ทัง้นี ้ฝ่ายจดัการทีเ่กีย่วข้อง จงึก�าหนดให้ความส�าคญั
กับห้องควบคุม (Control Center) ซึ่งเป็นศูนย์กลางส�าคัญ 
ของข้อมูลในการรับเรื่องและแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณภาพและ
การสูบจ่ายน�้า โดยมุ่งเน้นความถูกต้องและรวดเร็วของข้อมูล 
เป็นส�าคัญ อย่างไรกด็ ีในปี 2561 บริษทัได้ปรับปรงุการให้บรกิาร
เพ่ิมเติมด้านข้อมูลคุณภาพน�า้ โดยเพิ่มช่องทางการเข้าดูข้อมูล
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ทั้งน้ี เพื่อเป็นการอ�านวย 
ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น�้าอีกช่องทางหนึ่ง

คะแนนความพึงพอใจรวม ปี 2559-2561

4.34

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

4.23
4.49

การบริหารความพึงพอใจของลูกค้า
(Disclosure 102-43, 102-44, 418-1)

มาบตาพุด
60.70%บ้านฉางและสัตหีบ

9.20%

บ่อวิน-ปลวกแดง
11.50%

ชลบุรี
14.20%

ฉะเชิงเทรา
4.40%

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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ผลการส�ารวจความพึงพอใจลูกค้าในปี 2561 มีความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นจากระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
ประมาณร้อยละ 3.62 บริษทัและผูเ้กีย่วข้องตระหนักเป็นอย่างยิง่ 
ในการรักษาระดับความพึงพอใจ พร้อมมุ่งเน้นการปรับปรุง 
การให้บริการด้านข้อมูลที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

กระบวนกำรบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียน  
เมื่อลูกค้าแจ้งข้อร้องเรียน พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (AE) บันทึก
ข้อมูล ระบุรายละเอียด ประเภท ข้อร้องเรียน ข้อมูลผู้ติดต่อ  
และประสานงานผู้เกีย่วข้อง  เพือ่ระบสุาเหต ุ แนวทางแก้ไขและ
ป้องกนัการเกดิซ�า้ในอนาคต  โดย AE จะเป็นผูรั้บผิดชอบตดิตาม
ประสานงานลูกค้าเพื่อแจ้งผลการด�าเนินงานแก้ไขจนแล้วเสร็จ  
พร้อมรวบรวมผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อการ 
ด�าเนนิงาน  และจดัท�ารายงานสรปุข้อร้องเรยีน แจ้งแก่ผูเ้กีย่วข้อง
และผู้บริหารรับทราบเป็นประจ�าทุกเดือน

เรื่อง ก�รแก้ไขข้อร้องเรียนวัน เดือน ปี

สถิติข้อร้องเรียนที่ผ่านมา มีดังนี้

20 เม.ย. 59

12 พ.ค. 59

11 ต.ค. 60

ปริมาณและแรงดันน�้า 
ไม่เพียงพอ ช่วงวันท่ี 
20-21 เม.ย 59

น�้าดิบมีสภาพขุ่น  
และมีกลิ่นเหม็น

น�้ามีลักษณะขุ่นสูง  
ขอให้ตรวจสอบ

1. สืบเนื่องจากปัจจัยสภาวการณ์ภัยแล้งส่งผลต่อปริมาณน�้าต้นทุนในพื้นที่ 
มีระดับต�่ากว่าค่าเฉลี่ยปกติ 

2. ปรับระบบน�้าสูบเสริมจากสถานีสูบน�้าหนองค้อ เพื่อเพิ่มปริมาณน�้า 
และแรงดันในพื้นที่ ส่งผลให้แรงดันและปริมาณส่งจ่ายเป็นปกติ

1. เน่ืองจากสภาวการณ์ภัยแล้ง จึงต้องบริหารจัดการ โดยสูบน�้าดิบบ่อดิน
เอกชนเข้าเสริมการจ่ายในพื้นที่  

2. เข้าชี้แจงประเด็นปัญหาคุณภาพน�้าดิบที่มีกล่ินและความขุ ่นแก่ลูกค้า  
พร้อมชี้แจงแผนการเปลี่ยนแปลงแหล่งสูบจ่ายน�้า และแนวทางการปรับปรุง
จุดระบายตะกอนภายใน (Blow Off) ร่วมกัน

เข้าท�าการระบายตะกอนน�้าก่อนจุดจ่ายน�้าลูกค้า

ข้อมูลเรื่องข้อร้องเรียนและกำรแก้ไขข้อร้องเรียน
ปี 2561 บริษัทไม่มีประเด็นข้อร้องเรียน อย่างไรก็ดีบริษัท 
ให้ความส�าคญัและตระหนกัต่อการแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรยีน
ในแต่ละปี โดยมกีระบวนการและขัน้ตอนจดัการต่อข้อร้องเรยีน 
โดยจะท�าการระบปุระเภทของข้อร้องเรยีนและการขอรบับรกิาร 
เพื่อก�าหนดทีมผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ 
วางแนวทางการแก้ไขและป้องกันให้อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา

ที่ก�าหนด ซ่ึงเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในด้านการแก้ไข
และป้องกันข้อร้องเรียน พร้อมก�าหนดให้ต้องท�าการประเมิน
ความพึงใจในการแก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้าทุกครั้งเมื่อการ
ด�าเนินการแล้วเสร็จ และจัดท�ารายงานน�าเสนอผู้บริหารทราบ
เป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการแก้ไข 
ข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ประสาน
ขอขอมูลเพิ่มเติม

บันทึกขอมูล
- ขอรองเรียน
- ขอมูลผูติดตอ

ผูรองเรียน พนักงานลูกคาสัมพันธ (AE) ดําเนินการแกไข

ไมผาน ผาน

ประเมินผลการแกไข จัดทํารายงานสรุป นําเสนอตอผูบริหาร

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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นอกจากการลงพืน้ทีส่�ารวจความพงึพอใจและการรบัฟังข้อร้องเรยีน
ต่างๆ แล้ว บรษัิทยงัมกีารจดักิจกรรมประชมุลูกค้า โดยเรยีนเชญิ
มาร่วมรับฟังและให้ความคิดเห็นต่างๆ อันจะเป็นประโยชน ์
ในการพัฒนาการให้บริการเป็นประจ�าทุกปี  

ทั้งนี้เพ่ือท�าความเข้าใจและสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้า 
อย่างต่อเนือ่ง ในปี 2561 บรษิทัจงึได้จดักจิกรรมประชมุลูกค้าหลกั
ดังนี้

กิจกรรม กลุ่มเป้�หม�ย วัตถุประสงค์/ร�ยละเอียด โครงก�ร

ประชมุเปิดบ้าน East water 
(Open House)

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
(Education Seminar)

• ลูกค้ารายใหม่ (new account)
• กลุ ่มที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคต 

(new opportunities)
• กลุ่มลูกค้า (ปัจจุบัน) ที่สนใจ 
• กลุ ่มลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม 

(End Users)

• ลูกค้าปัจจุบัน 
• กลุ ่มลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม 

(End Users) 

เพื่อเป็นการแนะน�าบริษัทให้กับผู้ใช้น�้ารายใหม่/
อนาคต รวมทั้งผู้ที่สนใจ พร้อมเป็นช่องทางในการ
เผยแพร ่ความรู ้ความเข ้าใจด ้านการบริหาร 
และควบคุมการสูบจ่ายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเป็น 
ผูใ้ช้น�า้ในอนาคต

เพื่อรายงานสถานการณ์แหล่งน�้าในปีปัจจุบัน และ
แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต รวมทั้งสถานการณ์
ด้านคุณภาพแหล่งน�้า และแนวทางการบริหาร
จดัการและแก้ไขป้องกนั เพือ่เสรมิสร้างความเช่ือมัน่
ให้แก่ผู้ใช้น�้า

ด้วยศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจ บริษัทจึงได้ก�าหนดทิศทาง
การเติบโตของธุรกิจในระยะยาวเพ่ือให ้เกิดความยั่งยืน   
ด้วยการต่อยอดธรุกิจน�า้ดบิ และน�า้ประปา ภายใต้แนวคดิในการ
ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถเข้าถึง 
การจัดการน�้าครบวงจร

แนวความคิด การบ�าบัดน�้าทิ้งอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ 
เหมาะสมตามเกณฑ์น�้าทิ้งที่กฎหมายก�าหนด และสามารถ 
น�ากลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วย 
ลดค่าใช้จ่ายการซื้อน�้าสะอาดให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
และช่วยให้เกดิการใช้ทรพัยากรน�า้อย่างรู้คณุค่าและลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ในปี 2561 ตามที่บริษัทได้ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจ 
ของกลุ่มผู ้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ในพื้นที่ปฏิบัติการ
(จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ในหมวดหัวข้อ “โอกาสทาง
ธุรกิจในอนาคต” โดยได้ด�าเนินการสอบถามด้านกระบวนการ 
น�าน�า้ในระบบเวยีนกลบัมาใช้ใหม่ ของกลุ่มลูกค้านัน้ จากผลการ
ส�ารวจ พบว่า ลูกค้าร้อยละ 38.90 มีระบบการบ�าบัดน�้าท้ิง 
เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ และร้อยละ 61.10 ยังไม่มีระบบดังกล่าว 
ซึ่งจากข้อมูลนี้ บริษัทจะใช้ข้อมูลที่ได้เพื่อเป็นแนวทางต่อยอด
การพัฒนาธุรกิจร่วมกับลูกค้าอย่างยั่งยืนต่อไป

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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1. ค่านิยมองค์กร
 (Disclosure 102-16)

ในปี 2561 บริษัทได้ก�าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ ดังน้ัน 
เพือ่ให้สอดคล้องในแนวทางเดยีวกนั จงึได้จดัประชมุระดมสมอง
เพือ่ก�าหนด Core Competency ทีส่ะท้อนแนวคดิและสิง่ทีอ่งค์กร
ต้องการไปสู่แนวทางสร้างความยั่งยืนและมั่นคงให้กับธุรกิจ 

บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย เน่ืองจากบริษัท 
ด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน�้าเป็นหลักจึงต้องมี 
ความรบัผิดชอบต่อผู้มส่ีวนได้เสีย จากสิง่ท่ีบรษัิทให้ความส�าคัญ 
น�ามาสูก่ารก�าหนดสมรรถนะหลักของกลุ่มบริษัทว่า “SHARP” 
ซึ่งบริษัทจะเน้นย�้าอย่างต่อเนื่องให้เป็นพฤติกรรมของพนักงาน 
ดังนี้

กลุ่มบริษัทให้ความส�าคัญกับ EWG’s Core Competency  
รายละเอียดดังนี้

Stakeholder Focus (กำรให้ควำมส�ำคัญผู้มีส่วนได้เสีย)
ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการเพื่อสนอง 
ความต้องการของผู ้มีส่วนได้เสีย (ท้ังภายในและภายนอก)  
อันได้แก่ บุคลากรภายในองค์กร หน่วยงานภาครัฐและ 
ภาคเอกชน พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน รวมถึงประชาชนทั่วไป

Holistic Thinking (กำรคิดในมุมมององค์รวม)
ความสามารถในการมองภาพรวมของปัญหาหรือประเด็นต่างๆ 
ครบถ้วนทุกด้าน โดยสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล
ทั้งหมดที่ เป ็นองค์ประกอบในเรื่องน้ันๆ ได ้อย ่างชัดเจน  
รวมถงึผลกระทบต่อองค์กร เพ่ือสร้างความคิดรวบยอดของส่ิงนัน้
หรือเรื่องนั้น 

Adaptability (ควำมสำมำรถในกำรปรับเปลี่ยน)
ความสามารถในการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลง สามารถปรับเปลี่ยนแผนงาน วิธีการท�างาน และ
สามารถปรับเปลี่ยนให้ยืดหยุ่น คล่องตัว และสอดคล้องกับ
สถานการณ์หรือบุคคล เพื่อให้งานบรรลุผลส�าเร็จ

Result Acceleration (กระตือรือร้นท�ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์)
ความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส�าเร็จตามที่ 
ได้รับมอบหมายและตอบสนองต่อเป้าหมายและความคาดหวัง
ด้วยความรวดเรว็และมคุีณภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทนัท่วงท ี
ก่อให้เกดิความส�าเรจ็สงูสดุต่อการด�าเนนิงานและองค์กรโดยรวม

Proactive and Creative Thinking (ควำมคิดเชิงรุก  
และควำมคิดสร้ำงสรรค์)
ความสามารถในการคิดเชิงรุก จนมีแรงบันดาลใจในการริเริ่ม 
และสร้างสรรค์แนวคดิ วธิกีาร หรอืนวตักรรมใหม่ๆ เพือ่ปรบัปรงุ
และพัฒนาระบบการท�างานของตนเอง หน่วยงาน และองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

EWG’s Core
Competency

“เฉียบแหลมวองไว”

Stakeholder
Focus

S H A R P

การใหความสําคัญ
ผูมีสวนไดเสีย

Holistic
Thinking

การคิดในมุมมอง
องครวม

Adaptability

ความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยน

Result
Acceleration

กระตือรือรน
ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์

Proactive &
Creative
Thinking

มีความคิดเชิงรุกและ
ความคิดสรางสรรค

การสร้างคุณค่าเพิ่มสู่บุคลากรคุณภาพ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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2.  การพัฒนาสู่องค์กรนำ้าระดับประเทศ
 (Disclosure 404-1 ,404-2)

ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์และ 
พันธกจิทีเ่ปลีย่นแปลงกบัการก้าวสูธ่รุกจิน�า้ครบวงจรอย่างเตม็รปูแบบ 
รวมถึงความแตกต่างตามวัยและเพศเป็นความท้าทายหนึ่ง 
ขององค์กร บริษัทจึงได้วางกรอบการด�าเนินงานภายใต้  
แผนแม่บทในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Master Plan) 
เพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากรในด้านต่างๆ ตลอดจนรักษา
องค์ความรู้ให้อยู่ภายในองค์กรเพื่อเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  
และองค์กรแห่งการเรยีนรู้ (High Performance Organization & 
Learning Organization) ในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ การเตรียมความรู้พ้ืนฐานให้กับพนักงานใหม่ การพัฒนา
ศักยภาพพนักงานและการประเมินผล และการบริหารจัดการ
ความรู้องค์กร 

กำรเตรียมควำมรู้พื้นฐำนให้กับพนักงำนใหม่
บริษัทจัดให้มีหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ในรูปแบบ
ผสมผสานระหว่างการบรรยายและกิจกรรมฐานความรู้ เพื่อให้
พนกังานทีเ่ข้างานใหม่ทกุคนได้รบัรูร้บัทราบถงึนโยบายทีส่�าคญั
และมาตรฐานต่างๆ ในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึง
ความรู้พ้ืนฐานเกีย่วกบักระบวนการผลติน�า้แบบครบวงจร พร้อมทัง้
เปิดโอกาสให้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน�้าดิบ  
น�้าประปา และการบ�าบัดน�้าเสียจากสถานท่ีจริง (Site Visit)  
โดยผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานใหม ่
ด้วยตวัเอง แสดงให้เหน็ถงึการให้ “ความส�าคญั” และ “ใส่ใจ” กบั
การเข้าเริ่มงานของพนักงานใหม่ทุกคนเพราะกิจกรรมดังกล่าว 
ถอืเป็นการปพูืน้ฐานเพือ่ให้พนกังานใหม่ได้เข้าใจการด�าเนนิงาน
ขององค์กรและสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายต่อไป 

หัวข้อการบรรยายความรู้พื้นฐานของกลุ่มบริษัท ได้แก่
• การบริหารจัดการน�้าดิบ
•  การบริหารจัดการธุรกิจน�้าประปา
•  กระบวนการน�้าครบวงจร

หัวข้อการบรรยายเรื่องนโยบายและมาตรฐานส�าคัญของ 
กลุ่มบริษัท ได้แก่

•  นโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน

•  นโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รปัชนั (Anti-Corruption) 
และจรรยาบรรณของพนักงาน (Code of Conduct)

•  นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล
•  นโยบายความยั่งยืน และกรอบการพัฒนาชุมชน  

(CSR Framework)

นอกจากให้ความส�าคัญในเรื่องพื้นฐานความรู้แล้ว ยังออกแบบ
กิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและสร้างความ
สมัพนัธ์อนัดขีองพนกังานใหม่ เพือ่เตรยีมความพร้อมทีจ่ะท�างาน
ร่วมกันในอนาคต รวมถึงการได้มโีอกาสพบปะและรบัฟังนโยบาย
จากผู้บริหารระดับสูงโดยตรง เพื่อสร้างความตระหนักถึงการ 

ร่วมเป็นส่วนหนึง่ขององค์กรและมหีน้าทีรั่กษาและส่งเสรมิคณุค่า 
ตามสมรรถนะหลัก (CORE Competency) ต่อไป

ผลการประเมินความรู้หลังกิจกรรม: ผ่านการทดสอบทุกคน  
โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 85
ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรม: อยู่ที่ร้อยละ 92

กำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนและกำรประเมินผล
ปี 2561 บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน
ที่สอดคล้องตามกลยุทธ์องค์กรและส่งเสริมความก้าวหน้า 
ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับ 
ผูบ้งัคบับญัชาแต่ละสายงานในการวางแผนพฒันารายบคุคล (IDP) 
และจดัท�าโปรแกรมการอบรมประจ�าปีนอกเหนอืจากการพฒันา
ในรปูแบบอืน่ๆ อาท ิ การเรียนรูด้้วยตนเอง การมอบหมายงาน  
การสอนงาน เป ็นต ้น ซึ่ ง ในป ีที่ ผ ่ านมาแบ ่งหลักสูตร 
การฝึกอบรมหลักๆ ออกเป็น

1. หลักสูตรที่เป็นพื้นฐำนที่จ�ำเป็นขององค์กร 
•  เป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับพนักงานทุกระดับที่ต้อง

ปฏบัิติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย การปฏบิตัติามนโยบาย
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลอดจน
นโยบายการด�าเนินงานของบริษัท โดยประสาน 
ความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านเพื่อท�าแผน 
การฝึกอบรมประจ�าปี 

•  ส�าหรับในปี 2561 บริษัทได้มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร 
เพือ่ความยัง่ยนื โดยได้ปรบัปรงุกระบวนการด�าเนนิงานต่างๆ 
ตัง้แต่การปรบับทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการธรรมาภบิาล
และสรรหาให้รับผิดชอบด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
และเปล่ียนชือ่เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันา
เพ่ือความยั่งยืน การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ  
การบริหารความเสี่ยง และระบบสารสนเทศภายใน
องค์กร เพื่อให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น
นอกจากหลักสูตรที่เป็นไปตามกฎหมาย อาทิ หลักสูตร
ด ้านการอนุรักษ ์พลังงานและหลักสูตรด ้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังมี
หลักสูตรการฝึกอบรมทีส่นบัสนนุการด�าเนนิงานดงักล่าว
เพิ่มขึ้น จ�านวนหลักสูตรทั้ งหมด 38 หลักสูตร 
เพือ่ให้พนกังานทีเ่กีย่วข้องทกุระดบัมคีวามรูค้วามเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
หลักสูตรที่ส�าคัญในปี 2561 ดังนี้
•  หลักสูตรความยั่งยืน, GRI Standard
•  CG Code, หลกัธรรมาภบิาลและจรยิธรรมทางธรุกจิ
•  ISO 9001, 14001, 45001:2018
•  Microsoft 365, IT Security Awareness 

2. หลักสูตรด้ำนบริหำรจัดกำรและภำวะผู้น�ำ
•  มุง่เน้นการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างภาครฐัและเอกชน 

เพือ่รบัรูน้โยบายของภาครฐัทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิ

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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ขององค์กร และการพฒันาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารทกุระดับ 
ตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อม
ส�าหรับพนักงานผู้มีศักยภาพสูงที่จะก้าวขึ้นในระดับ
บงัคบับญัชาในอนาคต จ�านวนหลกัสตูรทัง้หมด 19 หลักสตูร 
หลักสูตรที่ส�าคัญในปี 2561 ดังนี้
• The 4 Essential Roles of Leadership
• PPPs for Executive Program
• ผู้น�าด้านการบริหารจัดการน�้า 
• Driving Performance by OKRs
• Executive Management Development Program
• วิทยาป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 

3. หลักสูตรควำมรู้ในสำยงำน
•  มุ ่งพัฒนาสมรรถนะความสามารถของพนักงานให้มี

ศกัยภาพในการปฏบิตังิานปัจจบัุนและอนาคตอย่างต่อเนือ่ง
เพื่อความเป็นมืออาชีพให้ครอบคลุมความรู ้ ทักษะ 
ที่จ�าเป็นต่อการเติบโตทางธุรกิจและความยั่งยืนของ
องค์กร โดยแผนการฝึกอบรมในปี 2561 จะเน้นการ 
ตอบสนองกลยทุธ์การตลาดเชงิรกุ การพฒันาผลติภณัฑ์  
และการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน ในการพัฒนา
หลักสูตรแผนกพัฒนาบุคลากรได้ออกแบบหลักสูตร 
ร่วมกับผู ้บริหารของแต่ละสายงานโดยมีท้ังที่ เป ็น  
Technical Skill และ Soft Skill เพื่อครอบคลุมทักษะ
ในทุกด้าน รวมถึงการน�าเอาทฤษฎี DISC มาใช้ในการ
พฒันาบคุลากรในบางหลกัสตูร จ�านวนหลกัสตูรทัง้หมด 
313 หลักสูตร 
หลักสูตรที่ส�าคัญในปี 2561 ดังนี้
• การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและ

กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
• แบบจ�าลองเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

• การบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
• การบริหารงานวิศวกรรมและงานซ่อมบ�ารุง
• การควบคุมระบบการสูบจ่ายน�้า
• Effective Sales & Marketing
• Powerful mindset & Emotional Quotient 

4. หลักสูตรเสริมอื่นๆ 
•  บริษัทจัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรเสริมทักษะ

อื่นๆ ให้กับพนักงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ตนเอง โดยในปี 2561 มีหลักสูตรหลักๆ ดังนี้ หลักสูตร
เสรมิทกัษะทางด้านภาษาองักฤษ โดยออกแบบหลักสตูร
ให้ตรงกับลักษณะงานของแต่ละกลุ่ม ได้แก่ หลักสูตร 
English for Law and International Express Pre- 
Intermediate, English for E-mail and International 
Express Pre-Intermediate และ Enhancing English 
Communication หลักสูตรให้ความรู้ด้านการวางแผน
การเงินก่อนเกษียณอายุ ได้แก่ การลงทุนในกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ เพื่อเตรียมเกษียณอย่าง SMART และ 
โครงการ “บริษัทเกษียณสุข” 

ผลลัพธ์กำรพัฒนำ
จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด 76 ชั่วโมง 
ต่อคนต่อปี 
• พนกังานชาย เฉล่ียอยูท่ี ่87 ช่ัวโมงต่อคนต่อปี พนกังานหญงิ

เฉลี่ยอยู่ที่ 66 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
• ระดับบริหาร เฉล่ียอยู่ท่ี 129 ช่ัวโมงต่อคนต่อปี ระดับ 

บังคับบัญชา เฉลี่ยอยู่ที่ 94 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
• ระดับปฏิบัติการ เฉลี่ยอยู่ที่ 67 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

หลักสูตรพื้นฐานที่จ�าเป็นขององค์กร (Core Course) 38 15 1.25 21
หลักสูตรด้านบริหารจัดการและภาวะผู้น�า (Managerial Course) 21 8  2.35  41
หลักสูตรความรู้ในสายงาน (Functional Course) 177 70  2.04  35
หลักสูตรเสริมทักษะอื่นๆ (Elective Course) 17 7  0.18  3
รวม 253 100  5.82  100

หลักสูตร จำ�นวน
หลักสูตร

คิดเป็น 
ร้อยละ

ค่�ใช้จ่�ย
(ล้�นบ�ท)

คิดเป็น 
ร้อยละ

ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ทุกระดับในแต ่ละป ีตามเกณฑ์ KPIs และการประเมิน  
Competency ตลอดจนการประเมนิคุณภาพงานจากผูบ้งัคบับัญชา 
เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงศักยภาพและการพัฒนาของตนเอง 
โดยมุง่หวงัให้เกดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง อย่างไรกต็ามในปี 2561 
บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและสะท้อนเป้าหมายตาม 
วิสัยทัศน์องค์กร พร้อมทั้งได้ปรับเปลี่ยน Core Competency 
และ Managerial Competency ดังนั้น ในปี 2561 จึงประเมิน
ความส�าเร็จขององค์กรด้วย KPIs และคณุภาพงานของพนักงานเท่านัน้ 
โดยรวมผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กร
ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เริ่มเข้าสู ่ยุค Disruption  
โดยเฉพาะ Aging หรอื Generation Disruption ทีมี่แนวโน้ม 
จะส่งผลต่อการสูญเสียองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิค 
ในตัวบุคคลจากการเกษียณอายุหรือการลาออกของคนรุ่นใหม่ 
ดังนั้น กลยุทธ์อีกหนึ่งเร่ืองที่ถือว่าท้าทายและส�าคัญอย่างยิ่ง  
กคื็อการบรหิารจดัการความรูอ้งค์กร (Knowledge Management) 
เพ่ือใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือการพัฒนาองค์กรและยกระดับ 
ศักยภาพของบุคลากรในด้านต่างๆ ตลอดจนรักษาองค์ความรู้ 
ที่ส�าคัญขององค์กร 

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดโครงการ Knowledge Sharing 
Contest 2018 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
ตลอดจนรวบรวมความรู้และประสบการณ์จากการท�างานมาจดัเก็บ
ในคลงัความรูก้ลางขององค์กร (Internal Web) อย่างเป็นระบบ 
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานผู้ชนะการประกวดได้ไปศึกษา
เรยีนรูม้มุมองธรุกจิด้านน�า้ระดบัโลกในงาน “2018 IWA World 
Water Congress & Exhibition in Tokyo” และได้จัด 
กิจกรรมขยายผลองค์ความรู้จากการประกวดฯ เพื่อถ่ายทอด 
ความรู ้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร ่วมกันในกลุ ่มงาน 
ที่เกี่ยวข้องระหว่างกลุ่มบริษัทท�าให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและ
น�าความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาและปรับปรุงระบบงานของ
กลุ่มบริษัท รวมจ�านวน 2 เรื่อง ส�าหรับโครงการดังกล่าวถือเป็น
โครงการน�าร่องในการยกระดับและบูรณาการองค์ความรู ้ 
สู่การพัฒนาระบบงาน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
และมุ่งสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

นอกจากนี ้บรษัิทยงัได้จดักจิกรรมถ่ายทอดความรูแ้ละแลกเปล่ียน
ประสบการณ์จากการอบรม จ�านวน 148 คน และจากผู้บริหาร
ที่จะเกษียณอายุงานในปี 2561 จ�านวน 1 คน โดยมีหลักสูตร 
(Internal Trainer) ต่างๆ ดังนี้

•  Presentation & Infographic 
•  Advance Excel
•  การจดัท�างบประมาณ และรายงานงบประมาณระบบ SAP
•  ระบบ Workflow
•  การเขียนโปรแกรม PLC เบื้องต้น
•  Security Awareness

ทั้งนี้ ข้อมูลในการอบรมจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบ Internal Web 
เพื่อเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ของบริษัทส�าหรับให้พนักงาน 
ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

ไม่เพียงการแลกเปลีย่นความรู้ภายในองค์กรแล้ว ในปี 2561 บรษิทั 
ยงัได้จดัให้มกีารแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารและประสบการณ์ด้านงาน
ระบบบญัชกีารเงนิและระบบงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ร่วมกนักบั
บริษัท มะนิลา วอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทอย่างต่อเนือ่ง พร้อมทัง้ได้เดนิทางไปศกึษาดงูานระบบ  

ณ บรษิทั มะนลิา วอเตอร์ (MWC) ประเทศฟิลปิปินส์ เพือ่น�า 
กลับมาพฒันาระบบงานให้มคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้

สรุปงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร รวมเป็นเงิน 6.10 
ล้านบาท (เฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อคน 0.03 ล้านบาท) แบ่งเป็น

•  งบประมาณการเตรยีมความรูพ้ืน้ฐานให้กบัพนกังานใหม่ 
0.10 ล้านบาท

•  งบประมาณการพฒันาศกัยภาพพนกังานและการประเมนิผล 
5.82 ล้านบาท

•  งบประมาณการบรหิารจดัการความรูอ้งค์กร 0.18 ล้านบาท

ด้ำนกำรบริหำรพนักงำนกลุ่มที่มีศักยภำพสูง และแผนกำร
สืบทอดต�ำแหน่ง
เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มจ�านวนกลุ ่ม
พนกังานทีม่ศีกัยภาพความสามารถทีจ่�าเป็นในการบรรลกุลยทุธ์
ทางธุรกิจขององค์กรและมีผลงานโดดเด่นให้อยู ่กับบริษัท  
จึงได้ก�าหนดแผนการบริหารพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง (Talent 
Management) และการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession  
Management) ตามกรอบแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล  
(HR Master Plan) ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างด�าเนนิการคาดว่าแล้วเสรจ็
ในปีถัดไป 

โดยในปี 2561 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคล ซ่ึงมีการทบทวนหลักเกณฑ์ต่างๆ  
ทัง้ด้านการบรหิารระบบผลการปฏบิติังาน (PMS: Performance 
Management System) การพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career 
Path) ผูม้ศีกัยภาพสงูและผูส้บืทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) 
โดยเน้นให้ทุกระบบมีความเชื่อมโยงกันอันจะส่งผลลัพธ์ต่อ
องค์กรอย่างยัง่ยนื ทัง้นีเ้พือ่เป้าหมายเป็นองค์กรทีม่ปีระสิทธภิาพสงู 
(High Performance Organization) นอกจากนีส้�าหรบัแผนการ
สืบทอดต�าแหน่งได้ก�าหนดต�าแหน่งงานที่ส�าคัญ (Critical Job) 
ภายในกลุ ่มบริษัท เพื่อจัดท�าแผนผู ้สืบทอดต�าแหน่งต่อไป 
อย่างไรกต็ามกระบวนการนีอ้ยูร่ะหว่างด�าเนนิการ เมือ่แล้วเสร็จ
จะน�าไปด�าเนินการในการจัดท�าแผนพฒันารายบคุคล เพือ่เตรยีม
ความพร้อมต่อไป 

กรอบแนวคิดและภาพรวมของระบบ Seccession Planning

กําหนดตําแหนงที่ตองมีการจัดทํา
แผนการสืบทอดตําแหนงงาน

การคัดกรองบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
และศักยภาพที่เหมาะสม

สําหรับการเปนผูสืบทอดตําแหนง

การพัฒนาหลักสูตรการอบรม
เพื่อพัฒนาและเตรียมความพรอม

ใหแกผูสืบทอดตําแหนง

การระบุตําแหนง
ที่มีความสําคัญ

• คดัเลอืกตาํแหนงทีส่าํคัญเชงิกลยทุธ 
 (Mission Critical Position: MCP)
 ตามเกณฑการคดัเลอืก
• จัดทํา Success Profile ของแตละตาํแหนง
 ท่ีสาํคญัในองคกร เพือ่ระบคุณุสมบติั
 และความคาดหวงั

• คดัเลอืกผูสบืทอดตําแหนงจากแหลงตางๆ
 เชน Talent Pool บุคลากรท่ีมคุีณสมบัต ิ
 หรอืการสรรหาจากภายนอก
• จดัทํา Personal Profile ของผูสบืทอด
 ตาํแหนงทีถ่กูคดัเลอืก

• จัดทํา IDP ของผูสืบทอดตําแหนง
• อบรมและพัฒนาผูสบืทอดตําแหนง
• วางแผนการมอบหมายงานท่ีสาํคัญ
 และทาทายใหแกผูสบืทอดตําแหนง
• พฒันาดวยแนวคิดตางๆ เชน Job Shadowing
 หรือ Job Rotation
• การประเมนิผลอยางตอเนือ่ง

กระบวนการ
ระบุผูสืบทอดตําแหนง

การวางแผนการพัฒนา
ผูสืบทอดตําแหนงและ

การประเมินผล

POSITION

กระบวนการดำาเนินงาน การบริหารพนักงาน กลุ่มที่มีศักยภาพสูง 
และแผนการสืบทอดตำาแหน่ง (Talent & Succession Planning Framework)

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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ด้ำนกำรแบ่งปันควำมรูสู้ส่งัคม
ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน�้าให้กับพื้นที่
ชายฝั ่งทะเลภาคตะวันออกซ่ึงเป็นภูมิภาคท่ีมีความซับซ้อน 
ในการบริหารจดัการน�า้อย่างมากภมูภิาคหนึง่ บรษิทัจึงได้มีกิจกรรม
แบ่งปันความรูสู้ก่ลุม่ต่างๆ ด้วยวธิกีารทีห่ลากหลาย ดงันี้

1. โครงกำรพฒันำนกับรหิำรกำรเปลีย่นแปลงรุน่ใหม่ (นปร.) 
ของสถำบันส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)
บริษัทได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมอืงทีด่ ี ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานักบริหาร 
การเปลีย่นแปลงรุน่ใหม่ (นปร.) ตัง้แต่ปี 2554 จนถงึปัจจบุนั 
ต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ปีแล้ว มีข้าราชการที่เข้ามาฝึกงานกับ
บริษัท จ�านวน 8 คน โดยผูบ้ริหารระดบัสงูท�าหน้าทีค่รผููฝึ้กสอน 
(Mentor) ให้กบัข้าราชการเหล่านัน้ ถอืเป็นการเปิดโอกาส 
ให้ข้าราชการรุ่นใหม่ฯ ของภาครฐัเข้ามาเรยีนรู้กระบวนการ
ท�างานในภาคเอกชน อนัเป็นการให้ความร่วมมอืในการสร้าง
และพัฒนาข้าราชการรุ่นใหม่ให้เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 
ในหน่วยงานภาครฐั และเป็นก�าลังทีส่�าคญัในการพฒันาประเทศ
ต่อไป

โดยบรษัิท ผูฝึ้กสอน และข้าราชการในโครงการฯ จะร่วมกนั
จัดท�าแผนการเรียนรู ้งาน โดยก�าหนดแนวทาง วิธีการ  

ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบัติงาน และการประเมินผล 
ซึ่งจะครอบคลุมในด้านความรู ้ ความสามารถ ทักษะ  
และประสบการณ์ อาทิ
•  ด้านการเป็นผู้น�า (Leadership) และการเป็นผู้บริหาร

หน่วยงานภาคเอกชน 
•  ด้านการบริหารจัดการองค์กร (Organizational  

Management) 
•  ด้านการจัดท�าหรือด�าเนินงานยุทธศาสตร์โครงการ  

และแผนงานต่างๆ

นอกจากกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ถ่ายทอดประสบกาณ์โดยตรงแล้ว ยงัมอบหมายให้ผูบ้รหิาร 
ที่เกี่ยวข้องร่วมถ่ายทอดความรู ้ธุรกิจขององค์กรด้วย  
พร้อมกนันีย้งัเปิดโอกาสให้ข้าราชการในโครงการฯ น�าเสนอ
มมุมองทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพือ่เป็นแนวทางในพฒันา 
ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

2. กำรรบันกัศกึษำฝึกงำน
บรษิทัมโีครงการเปิดประสบการณ์การเรยีนรูจ้ากการปฏิบตัิ
งานจรงิให้กบัเยาวชนในโครงการนกัศกึษาฝึกงาน เพือ่พฒันา
ศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตการท�างานในอนาคต
ให้กับนิสิตนักศึกษา โดยสรุปมีนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการกบับรษิทั ดงันี้

ข้อมูลการรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2558-2561

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

6 คน 5 คน 4 คน 4 คน

ปริญญาตรี อนุปริญญา

โครงการนักศึกษาฝึกงาน นอกจากนิสิตนักศึกษาจะได้เรียนรู้ 
และได้รับประสบการณ์ในการท�างานแล้ว บริษัทยังได้จัดให้ม ี
ผลตอบแทนอืน่ๆ ไว้ส�าหรบันกัศกึษาฝึกงานประกอบด้วย พีเ่ลีย้ง
ดูแลตลอดการฝึกงาน การประกันอุบัติเหตุและการประกันชีวิต 
ค่าเบี้ยเลี้ยงในการฝึกงานตามที่กฎหมายก�าหนด (ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์เก่ียวกับการคุ้มครอง
ผูร้บัการฝึกเตรยีมเข้าท�างาน หมวด 2 ข้อ 10, 11 บรษิทัต้องจ่าย
เบี้ยเลี้ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอัตราค่าจ้างขั้นต�่าสูงสุด 
ที่ใช้อยู ่ในขณะนั้นและก�าหนดการจ่ายเบ้ียเลี้ยงให้ผู ้รับการ
ฝึกงานไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง)

คุณภำพชีวิตของพนักงำน
กำรบริหำรผลตอบแทน โครงสร้ำงค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน  
และสวัสดิกำร (Remuneration Policy)
บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานทุกระดับ
อย่างเหมาะสม ทั้งในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทแต่ละปี และสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทน 
ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Disclosure 401-1)

ในการจ่ายผลตอบแทนแก่พนักงาน บริษัทมุ ่งเน้นการจ่าย 
ผลตอบแทนตามผลงาน (Pay for Performance) โดยน�าดชัน ี

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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วดัความส�าเรจ็ของงาน (Key Performance Indicator: KPI) มา
ใช้ในการประเมนิผลของพนกังานทกุระดบั ทัง้นี ้KPIs จะมคีวาม
สอดคล้องตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล 
เพื่อให ้เป ้าหมายในการท�างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

ส�าหรับในระยะยาว บริษัทมีการวัดผลการปฏิบัติงานและ
ศกัยภาพของพนกังาน โดยจะจ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสมกบั
ผู้ที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถสูง รวมทั้งให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนาให้พนักงานผู ้มีศักยภาพเติบโตตามสายอาชีพ  
ทั้งนี้นอกจากการจ่ายผลตอบแทนแล้ว บริษัทยังดูแลสวัสดิการ
ต ่างๆ ของพนักงานอย ่างสม�่ า เสมอ ผ ่ านการประชุม 
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการซึ่งเป็นผู้แทน
จากพนักงานในการมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป 

ในปี 2561 บริษัทได้มีโครงการพัฒนาบุคลากร ตามแผนแม่บท
ด้านทรัพยากรบุคคล (HR Master Plan) ได้ด�าเนินการเรื่อง 
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management 
System) ระบบเส้นทางเดินสายอาชีพ (Career Path)  
และ ระบบการบรหิารแผนสบืทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) 
ซึ่งจะต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเป้าหมายหลักคือ 
การเป็นองค์กรทีม่ผีลงานด ี(High Performance Organization) 

กำรบริหำรจัดกำรและดูแลสวัสดิกำรของพนักงำน แบ่งเป็น 
คณะกรรมกำรสวัสดิกำร (Disclosure 102-41)
ถงึแม้ว่าบริษัทจะไม่มกีารจดัตัง้สหภาพแรงงาน แต่ได้จดัให้มกีาร
เลอืกตัง้คณะกรรมการสวสัดกิารประจ�าสถานประกอบกจิการขึน้ 
มวีาระคราวละ 2 ปี ตามมาตรา 97 แห่ง พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ซึ่งพนักงานประจ�าทุกคนมีสิทธิในการสมัครและ 
เลือกต้ังคณะกรรมสวัสดิการฯ โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้ง 
เป็นผู้ด�าเนินการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส

เดิมบริษัทมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
เพียงคณะเดียว อย่างไรก็ตามในปี 2561 จากจ�านวนพนักงาน 
ที่เพิ่มขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้น บริษัทจึงได้จัดให้มีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯ ของพื้นที่ปฏิบัติการระยอง
เพิม่อกี 1 คณะ ดังนัน้ปัจจบุนับรษิทัจงึมคีณะกรรมการสวสัดกิาร
รวม 2 คณะประจ�าพื้นที่ส�านักงานใหญ่และพื้นที่ปฏิบัติการ
ระยอง รวมทัง้ส้ินจ�านวน 10 คน (คดิเป็นร้อยละ 4.52) เป็นผูแ้ทน
พนักงานจากส�านักงานใหญ่และพื้นที่ปฏิบัติการระยอง 
ในทุกระดับ ท�าหน้าที่ควบคุม ดูแล และร่วมหารือกับบริษัท 
เพื่อจัดหาสวัสดิการให้กับพนักงาน ตลอดจนให้ค�าปรึกษาและ
เสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทและพนักงาน  
ทั้ งนี้ คณะกรรมการฯพื้นที่ ส� านักงานใหญ ่จะครบวาระ 
ในเดือนพฤษภาคม 2562 ส่วนคณะกรรมการสวัสดิการฯ  
พื้นที่ปฏิบัติการระยองจะครบวาระในเดือนพฤษภาคม 2563

คณะกรรมการสวัสดิการ

ระดับบังคับบัญชา 1 คน

ระดับปฏิบัติการ 9 คน

ภาคกลาง   5 คน

ภาคตะวันออก  5 คน

ชาย 4 คน

หญิง 6 คน

แบงตาม
ระดบัพนกังาน

แบงตาม
เพศ

แบงตาม
ภูมิภาค

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสวัสดิการ ในปี 2561
(1)  การพิจารณารายชื่อและคุณสมบัติพนักงานที่เหมาะสม 

เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้ 
(2) การหารือให้พนักงานได้เข ้ารับการตรวจรักษาโรคกับ 

โรงพยาบาลท่ีได้มาตรฐานและเป็นทีพ่งึพอใจของพนกังาน  
(3) การประสานข้อมูลและสื่อสารให้พนักงานทราบในประเด็น

เกี่ยวเนื่องกับสวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
(4) การรับฟังข้อมูลจากพนักงานและน�ามาเสนอยังบริษัท อาทิ 

การจัดสวัสดิการยืดหยุ่น การเพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ต 
เป็นต้น 

สวสัดสิงเครำะห์และสทิธปิระโยชน์ของพนกังำน (Disclosure 
401-2)
บริษัทจัดให้มีสวัสดิสงเคราะห์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับ
พนักงานประจ�าโดยเท่าเทียมกัน แบ่งเป็น

(1) สวัสดิสงเคราะห์พ้ืนฐานพนักงานจะได้สิทธิเหมือนกัน 
ทุกคน
- การตรวจสุขภาพประจ�าปี
- ค่ารักษาพยาบาลการคลอดบุตร
- การประกันสุขภาพ
- การประกันชีวิตหมู่

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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- เงินทดแทนการขาดรายได ้จากการเจ็บป ่วย/  
ทุพพลภาพ/เสียชีวิต

- การช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
(2) สวัสดิสงเคราะห์ยืดหยุ่น พนักงานสามารถเบิกได้ตาม

ความจ�าเป็นของแต่ละบคุคลภายใต้วงเงินสงูสดุทีก่�าหนด 
ส�าหรับพนักงานเข้าใหม่จะค�านวณตามสัดส่วนอายุงาน

(3) การลาคลอด
(4) กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
(5) เกษียณอายุ (ไม่มี)
(6) สิทธิการเป็นผู้ถือหุ้น (ไม่มี)

ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน
ในปี 2561 ในพื้นที่ส�านักงานใหญ่ มีการจัดพื้นที่เป็นห้องอาหาร 
และห้องออกก�าลงักาย เพือ่ให้พนกังานได้มกีจิกรรมด้านสขุภาพ 
อนัเป็นการส่งเสรมิคณุภาพชวีติทีด่ใีนการท�างานให้กบัพนกังาน 

ด้ำนกำรให้ควำมเคำรพในสิทธิมนุษยชน
ด้วยตระหนักดว่ีาบรษิทัเป็นองค์กรหนึง่ในสังคมทีส่ามารถแบ่งปัน
โอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้มีความเสมอภาค
เท่าเทียมกับพนักงานปกติทั่วไป ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทได้ว่าจ้าง
ผู้พิการเข้ามาปฏิบัติงานประจ�ากับบริษัท (มาตรา 33) โดยให้
โอกาสในการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ และปฏิบัติ
อย่างทัดเทียมในด้านค่าจ้าง และสวัสดิการไม่แตกต่างจาก
พนักงานอื่นแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550

อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความส�าคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 
ในปี 2561 จึงได้ประกาศรับผู้พิการจากภายนอกเข้าร่วมงาน 
ในกลุม่บรษิทั อนัเป็นการเปิดโอกาสให้ผูพ้กิารได้เข้าท�างานประจ�า
ในองค์กรและใช้ชีวิตแบบบุคคลท่ัวไป สามารถพ่ึงพาและ 
เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาองค์กรได้เช่นเดียวกัน

ควำมปลอดภัย อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน 
บริษัทให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยมีเป้าหมาย 
“อุบัติเหตุจากการท�างานเป็นศูนย์” ซ่ึงนอกจากการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องตามกฎหมายแล้วยังถือปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีปลอดภัย  
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท�างานท่ีดีแก่พนักงาน คู ่ค้า  
และผู้รับเหมา

ดังนั้น บริษัทจึงมุ ่งมั่นที่จะสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย  
(Behavior-based safety: BBS) ในการท�างานให้แก่พนักงาน
ทุกระดับ ซึ่งการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่ง
เทคนิคที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามารถลดการเกิด
อุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี และช่วยส่งผลต่อการ
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร เมื่อพนักงานทุกคน

วธิกีารดาํเนนิงานตาม พ.ร.บ. สงเสรมิ
และพฒันาคณุภาพชีวิตคนพกิาร 2550

จาํนวนผูพกิารทีส่นบัสนุน  (คน)

มาตรา 34

มาตรา 33

2559 2560 2561

มาตรา 35

รับคนพิการเขาทํางาน

สงเงินเขากองทุนสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สัมปทานจัดสถานที่จําหนายสินคาบริการ
จัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการ
โดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน หรือจัดใหมีอุปกรณ
หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ลามภาษามือ 
หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการ
หรือผูดูแลคนพิการ

1 1

1 1

1

-

- - 1

2 2 2

เข้าใจหลกัการของ Behavior-based safety: BBS และน�าไปปฏบิตัิ
อย่างจริงจัง บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่พนักงาน
กลุ่มเป้าหมายระดับปฏิบัติงานซ่ึงปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติการ
และมกีารสัมผัสกบัปัจจยัเส่ียงต่างๆ และพนกังานระดบัปฏิบตังิาน
ซ่ึงปฏิบัติงาน ณ ส�านักงานใหญ่ มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี  
ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล 
ด้านความปลอดภัยในการท�างานอย่างต่อเนื่อง 

ทัง้นีใ้นปี 2561 มอีตัราการเกดิอบุตัเิหตข้ัุนเล็กน้อย จ�านวน 1 ครัง้ 
แบ่งเป็น พนักงาน 2 ราย และผู้รับเหมา 1 ราย จากการลงไป
ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ ท�าให้หมดสติ หลังเกิดเหตุ 
ดังกล่าว บริษัทได้น�าส่งโรงพยาบาลเพื่อท�าการรักษาในทันท ี 
โดยระบุระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุตามคู ่มือ 
ความปลอดภยัฯ ของบรษิทั ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ดงันี้

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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รวม สนง. ใหญ่ (กทม.) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
 -  บาดเจ็บเล็กน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
 -  บาดเจ็บปานกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 -  บาดเจ็บรุนแรง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวม พื้นที่ปฏิบัติการ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
 -  บาดเจ็บเล็กน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
 -  บาดเจ็บปานกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 -  บาดเจ็บรุนแรง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานพนักงาน 
- ส�านักงานใหญ่: IFR
(คน ต่อ หนึ่งล้านชั่วโมงการท�างาน)
อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานพนักงาน
- พื้นที่ปฏิบัติการ: IFR
(คน ต่อ หนึ่งล้านชั่วโมงการท�างาน)
อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานรวม
- พนักงาน: IFR
(คน ต่อ หนึ่งล้านชั่วโมงการท�างาน)

รวม สนง. ใหญ่ (กทม.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวม พื้นที่ปฏิบัติการ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานพนักงาน
- ส�านักงานใหญ่ : ISR
(คน ต่อ หนึ่งล้านชั่วโมงการท�างาน)
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานพนักงาน
- พื้นที่ปฏิบัติการ : ISR
(คน ต่อ หนึ่งล้านชั่วโมงการท�างาน)
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานรวม
- พนักงาน : ISR
(คน ต่อ หนึ่งล้านชั่วโมงการท�างาน)

1. อบุตัเิหตขุัน้เลก็น้อย คอื มกีารบาดเจบ็เลก็น้อยพนกังาน
สามารถกลับ เข ้ าท� า งานได ้หลั งจากได ้ รั บการ
ปฐมพยาบาล (First aid) หรือหลังจากได้รับการรักษา
พยาบาล (Medical Treatment) หรือหยุดงานไม่เกิน  
3 วนั หรอืมทีรัพย์สนิเสยีหายอนัเนือ่งมาจากการเกดิเหตุ
มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 100,000 บาท และ/หรือ  
ไม่หยุดการผลิต และ/หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ภายในแผนก

2. อุบัติเหตุขั้นปำนกลำง คือ มีการบาดเจ็บซึ่งแพทย์ระบุ
ให ้หยุดงานเกิน 3 วัน ขึ้นไปแต ่ไม ่ เ กิน 30 วัน  
หรือทรัพย์สินเสียหายอันเนื่องมาจากการเกิดเหตุมูลค่า 
ตั้งแต่ 100,000-700,000 บาท และ/หรือหยุดการผลิต
ไม่เกิน 8 ช่ัวโมง และ/หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ภายในบริษัท

ตารางสรุปจำานวนการเกิดอุบัติเหตุรวม-พนักงาน (Injury Frequency Rate: IFR) (ตารางท่ี 1)
ก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�น

รวม-พนักง�น

ก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�นถึงขั้น
หยุดง�น-พนักง�น

2557

2557

จำ�นวนผู้บ�ดเจ็บ (คน)

จำ�นวนผู้บ�ดเจ็บ (คน)

ช

ช

ช

ช

ช

ช

ช

ช

ช

ช

ญ

ญ

ญ

ญ

ญ

ญ

ญ

ญ

ญ

ญ

2559

2559

2558

2558

2560

2560

2561

2561

ปี

ปี

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 16.01

 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 4.64

 0.00 0.00 0.00 0.00 2.32

3. อุบัติเหตุขั้นรุนแรง คือ มีการบาดเจ็บสาหัส (พนักงาน
หยุดงานมากกว่า 30 วัน ขึ้นไป) สูญเสียอวัยวะ พิการ 
หรือเสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหายอันเนื่องมาจากการ
เกิดเหตุมูลค่าตั้งแต่ 700,000 บาท ขึ้นไป และ/หรือ  
หยุดการผลิตเกิน 8 ชั่วโมง และ/หรือส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกบริษัท

กรณกีารเกิดอบุตัเิหตขุ้างต้น บรษิทัได้ตัง้คณะกรรมการสอบสวน
เพือ่วิเคราะห์หาสาเหตแุละแนวทางการป้องกนัเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุ
ซ�า้ขึน้ โดยมาตรการเร่งด่วนท่ีบรษิทัด�าเนนิการคอืจดัอบรมให้แก่
พนักงานในการท�างานพื้นที่อับอากาศ พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์
ตรวจสอบปริมาณออกซิเจน และระบบระบายอากาศเพิ่มเติม

ส�าหรับอัตราการเกิดโรคจากการท�างาน รายละเอียดอัตรา 
การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการท�างาน (Disclosure 403-2) 
แสดงดังตารางต่อไปนี้

ตารางสรุปจำานวนการเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน-พนักงาน (Injury Severity Rate: ISR) (ตารางท่ี 2)
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อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Rate: LTIR)  
 = (จ�านวนรายที่ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน X 1,000,000)/จ�านวนชั่วโมงการท�างานทั้งหมดแยกเพศ
 ชาย = 4.79 หญิง = 0.00

อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ (Lost Day Injury Rate: LDIR) 
 =  (จ�านวนวันหยุดงาน X 1,000,000)/จ�านวนชั่วโมงการท�างานทั้งหมดแยกเพศ
 ชาย = 4.79 หญิง = 0.00

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท (Injury Rate: IR)  
 = (จ�านวนรายทีไ่ด้รบับาดเจ็บทัง้หมด X 1,000,000)/จ�านวนชั่วโมงการท�างานทั้งหมดแยกเพศ
 ชาย = 9.58 หญิง = 0.00

เกิดอุบัติเหตุกับผู้รับเหมาขั้นบาดเจ็บเล็กน้อยจ�านวน 1 ราย โดยสามารถสรุปสถิติอุบัติเหตุดังตารางต่อไป

ตารางสรุปจำานวนและความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ (ตารางที่ 3)

ตารางสรุปจำานวนและความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ- ผู้รับเหมา(ตารางที่3)

งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า  0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
115/22-3.3 kV สถานีสูบน�้า
ฉะเชิงเทราและสถานีสูบน�้า
บางปะกง 

โครงการก่อสร้าง 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 6.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
หนองปลาไหล-หนองค้อ 
เส้นที่ 2 

งานปรับปรุงสถานีสูบน�้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
ฉะเชิงเทรา 

งานจัดหาและติดตั้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
เครื่องสูบน�้า-มอเตอร์
พร้อมระบบไฟฟ้า ชุดที่ 7 
สถานีสูบน�้าบางปะกง 

งานบ�ารุงรักษาเส้นท่อส่งน�้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0 2.63 

รวมสถิติความปลอดภัย การเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานประกอบด้วยผู้รับเหมาช่วงโครงการขนาดใหญ่         2.63

(เฉพาะงานที่มีสัญญา งานบ�ารุงรักษาเส้นท่อ งานรักษาความปลอดภัย งานบริการรักษาความสะอาด 

งานบ�ารุงรักษาสวนและงานผู้ช่วยช่าง จ�านวน 130 คน) ซึ่งไม่รวมส�านักงานใหญ่            

โครงก�ร/
ง�นผู้รับเหม�ช่วงทำ�

2560

รวม
จำ�นวน

ผู้บ�ดเจ็บ 
(คน)

ช ชญ ญ
ช ญ ช ญช ญ ช ญช ญ ช ญ

เล็กน้อย เล็กน้อย
IFR IFRISR ISR

ป�นกล�ง ป�นกล�งรุนแรง รุนแรง

อัตร�
ก�รบ�ดเจบ็

จ�กก�ร
ทำ�ง�น

อัตร�
ก�รบ�ดเจบ็

จ�กก�ร
ทำ�ง�น

อัตร�
ก�รบ�ดเจบ็

ถึงขั้น
หยุดง�น

อัตร�
ก�รบ�ดเจบ็

ถึงขั้น
หยุดง�น

จำ�นวน
ผู้บ�ดเจ็บ

(คน)
คว�มรุนแรง

ของก�รบ�ดเจ็บ
คว�มรุนแรง

ของก�รบ�ดเจ็บ

2561

* จ�านวนชั่วโมงการท�างานต่อคนต่อปี (ผู้รับเหมา) = 365 วัน x 8 ชม. = 2,920 ชม.

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Rate: LTIR)  
 = (จ�านวนรายที่ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน X 1,000,000)/จ�านวนชั่วโมงการท�างานทั้งหมด = 2.63
อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ (Lost Day Injury Rate: LDIR) 
 =  (จ�านวนวันหยุดงาน X 1,000,000)/จ�านวนชั่วโมงการท�างานทั้งหมด= 2.63
อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท (Injury Rate: IR)  
 = (จ�านวนรายที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด  X 1,000,000)/จ�านวนชั่วโมงการท�างานทั้งหมด = 2.63

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
52

รายงานความยั่งยืน 2561



จากสถติกิารเกดิอบุตัเิหตจุากการท�างานทีผ่่านมาพบว่า ส่วนใหญ่
จะอยู ่ในพื้นที่ปฏิบัติการ ดังน้ันเพื่อให้เกิดความคล่องตัว  
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริษัท
จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะท�างานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานเป็น 2 คณะ ได้แก่ คณะท�างานฯ 
พื้นที่ส�านักงานใหญ่ และคณะท�างานฯ พื้นที่ปฏิบัติการ  
เพื่อให ้สามารถดูแลรับผิดชอบแต่ละพื้นที่ ได ้อย ่างทั่วถึง  

พ้ืนท่ีสํานกังาน
กรงุเทพฯ พ้ืนท่ีปฏิบัตกิาร

ประธานคณะกรรมการ จํานวน 1 คน

จํานวน 1 คน

จํานวน 2 คน

จํานวน 3 คน

จํานวน 1 คน

จํานวน 1 คน

จํานวน 4 คน

จํานวน 5 คน

กรรมการผูแทนนายจาง
ระดับบังคับบัญชา

กรรมการผูแทนลูกจาง 

เจาหนาที่ความปลอดภัย
ในการทํางานระดับวิชาชีพ
(เปนคณะกรรมการและเลขานุการ) 

บทบาทหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของทั้ง 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

ผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2561
1. จัดคู่มือความปลอดภัยในการท�างานส�าหรับการควบคุมการ

ปฏบิตังิานทีม่คีวามเสีย่งส�าหรบัผูร้บัเหมา โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อให้ผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงที่เข้ามาท�างาน 
ในพื้นที่รับผิดชอบของบริษัทได้ใช้เป็นแนวทางในการ 
ด�าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างานและปฏิบัต ิ
ได้ถกูต้องครบถ้วนตามทีก่ฎหมายก�าหนด โดยมรีายละเอยีด 
ที่ส�าคัญคือข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการท�างานของ
งานที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายต่างๆ และเส่ียงต่อการเกิด 
อัคคีภัย ข้อห้ามและข้อแนะน�าในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย  
รวมถึงการรายงานการเกิดอุบัติเหตุของผู้รับเหมาให้ทราบ

2. จัดท�าคู่มือระบบการขออนุญาตท�างานในพื้นที่ปฏิบัติการ 
ของบรษิทัเพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการควบคมุการปฏิบตังิาน
อย่างเป็นขั้นตอนส�าหรับการปฏิบัติงานที่เส่ียงอันตรายสูง 
รวมทั้งตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา  
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานที่เสี่ยงอันตรายสูงได้มีการ 
ตรวจสอบความปลอดภยัทัง้ก่อนการปฏบิตังิาน ระหว่างการ
ปฏิบัติงานและหลังการปฏิบัติงานและเพื่อใช้เป็นระบบ 
ในการป้องกนัความสญูเสยีจากการเกดิอบุตัเิหต ุอบุตักิารณ์
จากการปฏิบัติงานที่เสี่ยงอันตรายสูง

3. จัดท�าคู ่มือการบริหารจัดการผู ้รับเหมา (Contractor  
Management) พร้อมทัง้อบรมด้านความปลอดภยั ระบบบรหิาร
คณุภาพ (ISO) ผู้รบัเหมา (Contractor) ก่อนเข้ามาปฏิบตังิาน
ในพืน้ทีป่ฏิบตักิารเพือ่ให้มัน่ใจว่าบคุคลทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทั 
และผู ้ รับเหมาจะปฏิบัติงานภายใต ้ข ้อตกลงเพื่อให ้ 
การสนับสนนุ ระบบการจดัการความปลอดภัย อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานของบรษิทั และกฎหมายไทย
โดยขั้นตอนการท�างานตามคู ่มือมีการก�าหนดกรอบ 
การท�างานด้านสุขภาพ ส่ิงแวดล้อมและการบริหาร 
ความปลอดภัยส�าหรับผู้รับเหมา และน�าไปใช้กับผู้รับเหมา
ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมการด�าเนินงานของบริษัท

4.  ตรวจสอบกระบวนการท�างาน/ให้ค�าแนะน�า อบรมก่อนเข้า
ท�างานในพืน้ท่ีควบคมุของบรษิทั ผูร้บัจ้างงานโครงการต่างๆ 
ทั้งหมด พร้อมติดตามเป็นรายเดือน เพื่อให้การก�ากับ 
เรือ่งความปลอดภัย และป้องกนัพนกังาน ผูร้บัจ้างประสบเหตุ
อันตราย

โดยมีจ�านวนของคณะท�างานฯ เป็นไปตามกฎกระทรวงแรงงาน
ว่าด้วยเรื่อง “การก�าหนดมาตฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
2549 หมวด 2 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน” คณะท�างานฯ ท้ัง 2 คณะ 
ประกอบด้วยสมาชิก (Disclosure 403-1) ดังนี้

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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กิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัย
บริษัทมีการจัดกิจกรรมการด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1.  กำรสื่อสำรด้ำนควำมปลอดภัย บริษัทมีการจัดท�าวารสาร
ด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (SHE NEWS) 
เป ็นประจ�าทุกเดือนและเผยแพร ่ข ่ าวสาร ส่ือสาร  
และสร้างความตระหนกัด้านความปลอดภยั การมสุีขภาพทีดี่ 
การใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน

2.  กำรฝึกอบรม บริษัทได้จัดท�าแผนฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
แก่พนกังานแต่ละกลุม่เป้าหมาย ซึง่ในปีทีผ่่านมาประกอบด้วย 
6 หลักสูตร เช่น 

หลกัสตูรกำรประเมนิควำมเสีย่ง การชีบ่้งอนัตรายและประเมนิ
ความเสีย่งจากการท�างาน (Risk Assessment)  เป็นวธิกีารและ
ขัน้ตอนทีร่ะบลุ�าดบัความเสีย่งของอันตรายท้ังหมดทีเ่ก่ียวข้องกบั
กิจกรรมของงานที่ครอบคลุมขั้นตอนการท�างาน สถานที่ 
เครื่องจักร อุปกรณ์ บุคลากร ท่ีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ  
ความเจ็บป่วย ความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม หรือ
สิง่ต่างๆ รวมกัน ในหัวข้อนีจ้ะอธบิายถงึหลกัการ และวธิกีารประเมนิ
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การอธิบายถึง 
ความจ�าเป็นที่ต ้องประเมินความเสี่ยงการประมาณระดับ 
ความเสีย่ง โดยค�านงึถงึความรนุแรงและโอกาสทีจ่ะเกิดอนัตราย 
เพ่ือน�ามาพจิารณาว่าเป็นความเสีย่งทีย่อมรบัได้ หรอืยอมรบัไม่ได้ 
และการวางแผนควบคุมความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้    

กำรอบรมกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นและกำรช่วยฟื้นคืนชีพ 
(Cardio Pulmonary Resuscitation: CPR)  
การฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาล” เป็นหลักสูตรส�าคัญ 
และจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับพนักงานทุกคนเพื่อช ่วยเหลือ 
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายก่อนน�าส่ง 
โรงพยาบาล โดยเร่ิมตั้งแต่การตรวจร่างกายเพื่อค้นหาการ 
บาดเจบ็ต่างๆ ทีจ่ะเป็นอนัตรายแก่ชวีติและให้การช่วยเหลอืทีเ่ป็น
ล�าดบัตัง้แต่ขัน้รุนแรงทีส่ดุเป็นต้นไป ได้แก่ การกระตุน้หวัใจและ
การผายปอด การห้ามเลือด การปฐมพยาบาลบาดแผลทุกชนิด 
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยช็อกจากสาเหตุต่างๆ การปฐมพยาบาล
ผูป่้วยได้รบัสารพษิ กระดกูหกั ภาวะฉกุเฉินทางจติ ตลอดจนการ
เคลือ่นย้ายผูป่้วยไปส่งโรงพยาบาล ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่พนกังาน
ผูท้ีป่ฏบิตังิานทกุคนเป็นอย่างมากและการจดัอบรมมุง่เน้นการอบรม
และฝึกปฏิบัติการการปฐมพยาบาลที่สอดคล้องตรงกับอุบัติเหตุ
ที่พบบ่อยในขณะปฏิบัติงาน และรวมทั้งมีการอบรมและ 
ฝึกปฏบิตักิารเพือ่การปฐมพยาบาลเหตอุืน่ๆ ด้วย เพ่ือให้พนกังาน
ได้รับประโยชน์จากการอบรมอย่างสูงสุด
      
กำรจัดกำรเหตุฉุกเฉิน
บรษัิทให้ความส�าคญัเรือ่งการจดัการเหตฉุกุเฉนิเป็นอย่างย่ิง ทัง้นี้
เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมและลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบั
พนักงานและทรัพย์สินของบริษัท ในปี 2561 มีการด�าเนินการ
ดังนี้

1.  จัดท�าคู่มือการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management: BCM) และการจัดท�าแผน
รองรบัการด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง (Business Continuity 
Planning: BCP) รวมทัง้ฝึกซ้อมแผนความต่อเนือ่งทางธรุกจิ 
ณ ส�านักงานใหญ่ อาคารอีสท์วอเตอร์ และศูนย์ปฏิบัติการ
ระยอง เพื่อให้มีการปรับปรุงเอกสารแผนความต่อเนื่อง 
ทางธุรกิจของบริษัทที่ครอบคลุมภาวะวิกฤต ดังนี้ 

• เพลิงไหม้ 
• แผ่นดินไหว 
• น�้าท่วม 
• ท่อแตก/ท่อรั่ว
• การจลาจลทางการเมืองภายในประเทศ 

โดยบริษัทได้ทดสอบความครบถ้วนของแผนความต่อเนื่อง
ทางธรุกจิ รวมทัง้ทดสอบความรู ้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของหน่วยงานต่างๆ และจัดเตรียมความพร้อมของสถานท่ี
ปฏิบัติงานส�ารอง การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

2. ฝึกซ้อมดับเพลงิและอพยพหนไีฟประจ�าปีของส�านกังานใหญ่ 
อาคารอีสท์วอเตอร์ และพื้นที่ปฏิบัติการทั้งหมด (จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) เพื่อเตรียมความพร้อมการ 
ฝึกปฏิบัติการอพยพ การทดสอบระบบป้องกันอัคคีภัยกรณี
เกดิเหต ุทัง้นีม้หีน่วยงานราชการ สถานดีบัเพลงิ สถานตี�ารวจ 
โรงพยาบาล หน่วยงานฝึกอบรม และอาคารบ้านเรือน 
ข้างเคียง ให้ความร่วมมือสนับสนุนการฝึกซ้อม ซึ่งผลการ 
ฝึกซ้อมส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

3.  จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และอนุญาตให้พนักงาน 
ทุกระดับที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ปฏิบัติการที่ท�างานในพื้นท่ี 
อับอากาศ โดยมีพนักงานจ�านวน 44 คน ที่ผ่านการอบรม  
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ช่วยเหลือ 

4. จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคด้านความ
ปลอดภัยกับการท�างานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การท�างาน
เกี่ยวกับไฟฟ้า ฯลฯ ให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการ  
ระดับบังคับบัญชา

5. มาตรการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน 
ภายในสถานประกอบการและพื้นที่ปฏิบัติการ โดยก�ากับให้
ผู้รับเหมาช่วงทุกราย เข้าอบรมความปลอดภัยฯ ก่อนเข้า
ท�างาน ในปี 2561 ผู้รับเหมาช่วงที่ผ่านการอบรมจ�านวน 
ทั้งสิ้น 428 คน 

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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กำรสื่อสำรและกิจกรรมสัมพันธ์

1. การสือ่สารภายในบรษิทั ผ่านกจิกรรม 3 กจิกรรมหลัก ได้แก่
- “CEO พบพนักงาน” เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2561  

มีพนักงานร่วมกิจกรรม 216 คน โดยผู้บริหารได้สื่อสาร
ผลประกอบการทีผ่่านมา แนวโน้มธรุกิจ SMART WATER 4.0 
กลยุทธ์ของบริษัทในปี 2561 การสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า รวมทั้งพัฒนาศักยภาพภายในองค์กรการพัฒนา
มาตรฐานงานและความปลอดภัย 

- “กิจกรรม MOVE#1” เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2561 
พนักงานร่วมกิจกรรม 168 คนเป็นการจัดกิจกรรม 
เพ่ือสื่อสารทิศทางการปฏิบัติงาน ปี 2561 ที่เน้นการ 
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าภายใต้ concept “MOVE” 

MOVE :  พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน 
MOVE :  ระดับมาตรฐานงาน / ความปลอดภัย / 

งานซ่อมบ�ารุงฯ / งานบริหารสัญญา
โครงการ / งานระบบด้านเทคโนโลยี / 
วางระบบในการจดัการต้นทนุในอนาคต
ให้มีประสิทธิภาพ

MOVE :  อีสท์วอเตอร์ ให้ใกล้ชิดกับผู้ใช้น�้าย่ิงข้ึน 
เ พื่ อ พ ย า ก ร ณ ์ แ ล ะ ค า ด ก า ร ณ ์  
การเปลี่ยนแปลงและความต้องการ 
ของตลาดให้แม่นย�าขึ้น

- “EWG Day” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 มีพนักงาน 
ร่วมกิจกรรม 250 คน โดยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
ได้ชี้แจงประเด็นหลักที่ส�าคัญดังนี้
(1)  บริษัทได้มีการทบทวน ก�าหนดวิสัยทัศน์ และ 

เป้าหมายองค์กรใหม่ โดยพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ
จากธุรกิจน�้าดิบและน�้าประปา มุ่งไปสู ่วิสัยทัศน์  
เป็นผูน้�าในการบรหิารจดัการน�า้ครบวงจรของประเทศ 

(2) เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจน�้าครบวงจร SMART 
WATER บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ใหม่  
เพ่ิมโทนสีเขียวสื่อถึงชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
เพื่อภาพพจน์ที่ชัดเจนขึ้น 

-  “CEO พบพนักงาน และ CG Day” เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 
2561 พนักงานร่วมกิจกรรม 186 คน โดยกรรมการ 
ผู้อ�านวยการใหญ่สื่อสาร New Core Competency: 
SHARP เน้นย�้าให้พนักงานเข้าใจลักษณะพฤติกรรม 
ของพนักงานคือต ้องมีความเฉียบแหลมว ่องไว  
ให้ความส�าคญักบัผูม้ส่ีวนได้เสยี มกีารคดิในมมุมององค์รวม  

ความสามารถในการปรับเปลี่ยน มีความกระตือรือร้น 
ท�าให้เกดิผลสัมฤทธิ ์รวมทัง้เป็นผู้ทีม่คีวามคิดเชิงรกุและ 
ความคิดสร้างสรรค์
นอกจากนี้  นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล ประธาน 
คณะกรรมการบริษัท ได้บรรยายเรือ่ง “พนกังานกบั CG” 
โดยเน้นถงึการด�าเนนิธรุกจิทีม่คีวามโปร่งใส การน้อมรบั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9  
อันประกอบด้วยความพอประมาณ มีเหตุผล และ 
มีภูมิคุ้มกัน ซึ่งนั่นคือความยั่งยืนมาใช้ในการท�างาน 

- “เสวนาร่วมกับผู้บริหาร” เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
มีพนักงานร่วมกิจกรรม 298 คน เป็นการสื่อสาร 
ถงึผลการด�าเนนิงานของกลุ่มบรษิทัในปี 2561 โครงการ
ที่ประสบความส�าเร็จตามกลยุทธ์ รวมถึงความท้าทาย 
ที่จะเกิดขึ้นในปี 2562 

2. กิจกรรมชมรม เพื่อสนับสนุนให้พนักงานใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ปัจจุบัน
มีชมรมทั้งสิ้น 9 ชมรม ได้แก่ (1) ชมรม EWG Badminton 
Club จัดกิจกรรมเชิญชวนพนักงานร ่วมกิจกรรเล ่น
แบดมนิตนัทกุสปัดาห์ และจดัแข่งขนักฬีาแบดมนิตนักระชบั
ความสัมพันธ์ ระหว่างบริษัทกับผู ้เช่าอาคารและบริษัท 
ที่เกี่ยวข้อง (2) ชมรม Healthy make Beauty (โยคะ)  
โดยจัดกิจกรรมออกก�าลังกายโยคะสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
(3) ชมรมกอล์ฟอีสท์วอเตอร์กรุ๊ป (4) ชมรมจิตอาสาวาไรตี้ 
(5) EWG Football & Sports Club (6) Sport Area Club 
(7) EW Running Fun (8) EW Photo Club และ (9) EWG 
Cycling Club โดยมีจ�านวนสมาชิกทุกชมรมรวม 251 คน 

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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จํานวนสมาชกิ  (รอยละ)
อตัราเงนิสะสม (รอยละ)

2559 2560 2561

2-4

5-8

9-12

13-15

ไมเปนสมาชิก*

-

23.70

29.00

37.90

9.40

รวม 100.00

-

27.40

28.30

32.10

12.20

100.00

0.50

32.60

29.00

26.70

11.20

100.00

หมายเหตุ  *ไมเปนสมาชิก รวมพนักงานใหม พนักงานสัญญาจางและพนักงานที่ลาออกจากกองทุนฯ

3. กิจกรรมด้าน CSR
- การบริจาคโลหิต โดยร่วมกับศูนย์อ�านวยการแพทย์

พระมงกุฎเกล้าต่อเน่ืองตลอด 12 ปี ตั้งแต่ปี 2550 
เป็นต้นมา  ส�าหรับในปี 2561 จัดให้มีการบริจาคโลหิต 
จ�านวน 4 ครั้ง โลหิตที่ได้รับทั้งหมดคิดเป็น 98,850 ซีซี 
ซึ่งช่วยเหลือผู้ป่วยได้ ประมาณ 282 คน (ผู้ป่วยหนึ่งคน 
ใช้โลหิตประมาณ 350 ซีซี)

- การร่วมมือกับฝ่ายส่ือสารองค์กรในการสนับสนุน
พนักงานให้เข้าร่วมกิจกรรม CSR เช่น (1) กิจกรรมปลูก
พนัธุไ์ม้เสรมิป่าชมุชนบ้านหนองม่วงเพือ่เฉลิมพระเกยีรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 
(2) โครงการโรงเรียนต้นแบบระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
โรงอาหาร (3) กิจกรรมสร้างฝายชะลอน�้าชั่วคราวและ
ปลูกพนัธุไ์ม้ฟ้ืนฟปู่าชมุชนบ้านอ่างกระพงศ์ (4) กจิกรรม
ปลูกพันธุ์ไม้เสริมป่าชุมชนบ้านสามพราน (5) กิจกรรม
โครงการปล่อยปฟ้ืูนฟรูะบบนเิวศ (6) กฐนิสามคัคีประจ�าปี  
2561 เป็นต้น รวมพนักงานกลุ่มบริษัทกว่า 100 คน  
เพือ่เป็นการสนบัสนนุให้พนกังานมคีวามเข้าใจ มส่ีวนร่วม
ในการท�า CSR ทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อม การช่วยเหลือ
ชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งประโยชน์จะเกิดขึ้นกับสังคม 
โดยบริษัทได้รับความเช่ือถือ ความไว้วางใจ และ 
เป็นที่ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

4. โครงการบริษัทเกษียณสุขในปี 2561 บริษัทได้เข้าร่วม 
เป็นสมาชิกโครงการ “บริษัทเกษียณสุข” ของส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) 
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพือ่ส่งเสริมให้
พนกังานมเีงนิใช้อย่างเพยีงพอในวยัเกษยีณโดยใช้กองทนุส�ารอง 
เลีย้งชพีเป็นเครือ่งมอื ทัง้นีค้ณะกรรมการกองทนุส�ารองเลีย้งชีพ
ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อน�าความรู้มาเผยแพร่และกระตุ้นให้
สมาชิกออมเงินในอัตราที่สูงสุดคือร้อยละ 15 ทั้งน้ีพบว่า
อตัราเงนิสะสมของพนกังานในช่วง 3 ปี ตัง้แต่ 2559-2561 ดงันี้

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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จากข้อมลูในปี 2561 พบว่า อตัราเงินสะสมทีพ่นกังานเลือกสงูสดุ 
3 ล�าดบัแรก คอื เลอืกสะสมร้อยละ 8 จ�านวน 60 คน (คดิเป็น
ร้อยละ 31) รองลงมา เลือกสะสมร้อยละ 15 จ�านวน 59 คน  
(คิดเป็นร้อยละ 30) และร้อยละ 10 จ�านวน 55 คน (คิดเป็น  
ร้อยละ 28) ทั้งนี้คณะกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้
พนักงานเห็นความส�าคัญของการออม และเลือกสะสมในอัตรา
สูงสุดเพื่อเป็นหลักประกันในอนาคตเมื่อครบอายุเกษียณต่อไป

 ข้อร้องเรียนจำกพนักงำน
บรษัิทมนีโยบายรบัฟังข้อร้องเรยีนและแจ้งเบาะแส (Whistle 
Blowing Policy) เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร  
พนักงาน และผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่มสามารถร้องเรียน  
แจ้งเบาะแส หรอืเสนอแนะ ตลอดจนจดัให้มกีลไกและแนว
ปฏบิตัใินการรกัษาความลบัและคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแส/ผูร้้องเรยีน 
ส�าหรบัช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรอืข้อเสนอแนะ 
สามารถด�าเนินการผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

เว็บไซต์บริษัท

แจ้งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรรมการ
ผู้อ�านวยการใหญ่ และคณะกรรมการตรวจสอบ

กล่องรับฟังความคิดเห็น

จดหมายธรรมดา

โดยในปี 2561 ไม่พบข้อร้องเรียนจากกล่องรับความคิดเห็น  
ส่วนจากช่องทางอืน่มกีารร้องเรยีนเกีย่วกบัพนกังานจ�านวน 3 เร่ือง 
ไม่มเีรือ่งเกีย่วกบัด้านแรงงานสิทธมินษุยชน ซ่ึงบริษทัได้ด�าเนินการ
ตามแนวทางการบริหารข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว

 ควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของพนักงำน
ในปี 2561 ระดับความพึงพอใจในการท�างานอยู่ท่ีร้อยละ 
77.75 และความผกูพนัต่อองค์กรร้อยละ 80.20 ในภาพรวม
พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในการท�างานเพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.29 และคะแนนความผกูพนัต่อองค์กรเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.98 

ทัง้นี ้จากการพัฒนาระบบการสือ่สารภายในให้มคีวามหลากหลาย 
เข้าถึงง่าย รวดเร็ว รูปแบบน่าสนใจมากขึ้น โดยเพิ่มความถี ่
ในการส่ือสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งการจัด CEO  
พบพนักงาน การใช้ Social Media ต่างๆ เช่น E-mail, 
Facebook, Line Group และ Internal Web เป็นต้น  
ซึ่งจากผลส�ารวจความพึงพอใจในการท�างาน พบว่า ปี 2561 
หัวข้อการส่ือสารภายในบริษัทได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 82.38 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.41 
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ปี 2558
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ความพึงพอใจต่อองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร

ผลสำารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานปี 2558-2561

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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“น�า้” เป็นทรพัยากรธรรมชาตทิีส่ามารถหมนุเวยีนไม่มวีนัหมดส้ิน 
แต่เม่ือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมีการเปล่ียนแปลงท�าให ้
การหมนุเวยีนของวัฏจกัรน�า้ ท่ีเป็นกลไกส�าคญัของทกุชีวติบนโลก 
ถูกท�าลายสมดุลลง น่ันหมายถึงเป ็นจุดเริ่มต ้นของการ
เปลีย่นแปลง ไม่ว่าจะเป็นการเปลีย่นแปลงของปรมิาณน�า้ท่าและ
การระเหยของน�า้ซึง่ส่งผลต่อเนือ่งไปยงัระบบนเิวศของธรรมชาติ 
หรือการเปล่ียนแปลงลักษณะการไหลของน�้าและปริมาณน�้าฝน
ทีจ่ะส่งผลต่อคณุภาพน�า้ ซึง่จากการตรวจตดิตามค่าพารามเิตอร์
พบว่าปัจจุบันคุณภาพน�้าของแหล่งน�้าในลุ่มน�้าต่างๆ เริ่มลดลง
และมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงเร่ือยๆ รวมถึงแหล่งน�้าในภาค 
ตะวันออก อันได้แก่ อ่างเก็บน�้าและทางน�้าธรรมชาติ ท�าให้
ประเดน็ดงักล่าวเป็นประเดน็หนึง่ทีล่กูค้าให้ความส�าคญัอย่างมาก

อ่างเก็บน�้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นแหล่งน�้าขนาดใหญ่ 
ที่มีความส�าคัญต่อภาคเกษตรกรรมท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน 
พร้อมทัง้เป็นแหล่งเพาะพนัธุส์ตัว์น�า้ ท่องเทีย่วและพกัผ่อนหย่อนใจ 
นอกจากนีย้งัสามารถช่วยป้องกนัอทุกภยั เป็นต้น นอกเหนอืจาก
ความส�าคัญดังที่กล่าวมาแล้วนั้น อ่างเก็บน�้ายังช่วยส่งน�้า 
ให้กับภาคอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนา
ประเทศ โดยน�้าในอ่างเก็บน�้าท่ีบริษัทสูบท้ังหมดเป็นน�้า 
ที่ได้รับจัดสรร จากกรมชลประทานท่ีเป็นผู้บริหารจัดสรรน�้า 
ให้แต่ละภาคส่วนโดยค�านึงถึงปริมาณน�้าที่มีอยู่ในรอบปีนั้นๆ 

โครงการบริหารแหล่งน�้า จัดท�าโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
เป็นแหล่งน�้าส�าหรับส่งน�้าให้แก่พื้นที่ชลประทานที่เกิดขึ้นใหม่ 
ส่งน�า้ให้กบัภาคอุปโภคบรโิภค และภาคอุตสาหกรรม ช่วยป้องกนั
และลดความเสียหายจากอุทกภัยในพ้ืนที่ ช่วยผลักดันน�้าเค็ม 
ที่หนุนเข้ามาในแม่น�้าประแสร์ช่วงฤดูแล้ง เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ทีส่�าคญั และเป็นแหล่งน�า้ส�าหรับรองรบัการขยายตวัมากขึน้ของ
เศรษฐกจิในจงัหวดัระยอง ซึง่ในปี 2561 บรษิทัสูบน�า้ 38.77 ล้าน 
ลบ.ม. (ปริมาณน�้าจัดสรรจากกรมชลประทาน 88 ล้าน ลบ.ม.) 

อ่ำงเก็บน�้ำหนองปลำไหล ตั้งอยู่ที่ ต�าบลปลวกแดง อ�าเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยองมีความจุอ่างเก็บน�้าอยู่ที่ 163.75 ล้าน 
ลบ.ม. และปริมาณน�้าไหลลงอ่างเก็บน�้า 202.79 ล้าน ลบ.ม. 
(แหล่งที่มา โครงการบริหารแหล่งน�้า จัดท�าโดยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์) เป็นแหล่งน�า้ส�าหรบัส่งน�า้ให้แก่พืน้ทีช่ลประทาน
อ�าเภอบ้านค่าย ช่วยป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัย 
ส่งน�้าส�าหรับผลิตน�้าประปาในจังหวัดระยอง ได้แก่ การประปา
ระยอง การประปาบ ้านฉาง และเป ็นแหล ่งน�้ าส�าหรับ 
ภาคอตุสาหกรรมทีส่�าคญั ซึง่ในปี 2561 บรษิทัสบูน�า้ 115.49 ล้าน 
ลบ.ม. (ปริมาณน�้าจัดสรรจากกรมชลประทาน 120 ล้าน ลบ.ม.) 

อ่ำงเก็บน�้ำดอกกรำย ตั้งอยู่ที่ ต�าบลแม่น�้าคู้ อ�าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยองมีความจุอ่างเก็บน�้าอยู่ที่ 79.41 ล้าน ลบ.ม. และ
ปริมาณน�้าไหลลงอ่างเก็บน�้า 160.94 ล้าน ลบ.ม. (แหล่งที่มา 
โครงการบริหารแหล่งน�้า จัดท�าโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
เป็นแหล่งน�า้ส�าหรบัส่งน�า้ให้แก่พืน้ทีช่ลประทานอ�าเภอบ้านค่าย
ช่วยป้องกันอุทกภัยในบริเวณที่ราบลุ่มน�้าระยอง ใช้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ปลา เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งน�้า
ส�าหรับภาคอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ ซึ่งในปี 2561 บริษัทสูบน�้า 
77.11 ล้าน ลบ.ม. (ปริมาณน�้าจัดสรรจากกรมชลประทาน  
116 ล้าน ลบ.ม.) 

อ่ำงเก็บน�้ำบำงพระ ตั้งอยู่ที่ ต�าบลบางพระ อ�าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรีมีความจุอ่างเก็บน�้าอยู่ที่ 117 ล้าน ลบ.ม. และ
ปริมาณน�้าไหลลงอ่างเก็บน�้า 53.61 ล้าน ลบ.ม. (แหล่งที่มา 
โครงการบริหารแหล่งน�้า จัดท�าโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
เป็นแหล่งน�า้ส�าหรบัส่งน�า้ให้แก่พืน้ทีช่ลประทานชลบรุเีป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ปลา เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ส่งน�า้ส�าหรับผลิต 
น�้าประปาในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ การประปาชลบุรี การประปา
พัทยา และเป็นแหล่งน�้าส�าหรับภาคอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ  
ซึ่งในปี 2561 บริษัทสูบน�้า 5.88 ล้าน ลบ.ม. (ปริมาณน�้าจัดสรร
จากกรมชลประทาน 10 ล้าน ลบ.ม.) 

การบริหารจัดการนำ้าเพื่อความสำาเร็จร่วมกัน

16%

20%

27%

37% ภาคเกษตรกรรม

ภาคอุตสาหกรรม

ภาคอุปโภคบริโภค

รักษาระบบนิเวศ

เกณฑ์การจัดสรรน�้ าในอ ่างเ ก็บน�้ าพื้น ท่ีภาคตะวันออก  
(แหล่งที่มา ข้อมูลด้านการเกษตรและศักยภาพน�้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด: กรมชลประทาน)

ความส�าคัญของแต่ละแหล่งน�้าที่บริษัทใช้มีรายละเอียดดังนี้
อ่ำงเก็บน�้ำประแสร์ ตั้งอยู่ท่ี ต�าบลป่ายุบใน อ�าเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยองมีความจุอ่างเก็บน�้าอยู ่ที่ 248 ล้าน ลบ.ม. 
และปรมิาณน�า้ไหลลงอ่างเกบ็น�า้ 266.90 ล้าน ลบ.ม. (แหล่งทีม่า 

ความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพแหล่งนำ้า
(Disclosure 303-2)

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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อ่ำงเก็บน�้ำหนองค้อ ตั้งอยู่ท่ี ต�าบลหนองขาม อ�าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี มีความจุอ่างเก็บน�้าอยู่ที่ 21.40 ล้าน ลบ.ม. และ
ปริมาณน�้าไหลลงอ่างเก็บน�้า 20.93 ล้าน ลบ.ม. (แหล่งที่มา 
โครงการบริหารแหล่งน�้า จัดท�าโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
เป็นแหล่งน�า้ส�าหรบัส่งน�า้ให้แก่พืน้ทีช่ลประทานชลบรุเีป็นแหล่ง
เพาะพันธุ ์ปลา เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ส่งน�้าส�าหรับ 
ผลิตน�้าประปาในจังหวัดชลบุรี ได้แก่การประปาศรีราชา และ
เป็นแหล่งน�า้ส�าหรับภาคอตุสาหกรรมทีส่�าคญั ซ่ึงในปี 2561 บรษิทั
สบูน�า้ 10.81 ล้าน ลบ.ม. (ปรมิาณน�า้จดัสรรจากกรมชลประทาน 
10 ล้าน ลบ.ม.) 

แม่น�้ำบำงปะกง เป็นแหล่งน�้าส�าคัญขนาดใหญ่ของลุ่มน�้า
เจ้าพระยา มีปริมาณน�้าท่าตามธรรมชาติรายปีเฉลี่ยทั้งหมด 
3,344 ล้าน ลบ.ม. (แหล่งท่ีมา ส�านักโครงการขนาดใหญ่  

จัดท�าโดยกรมชลประทาน) มีความส�าคัญต่อระบบนิเวศ 
ช่วยชะลอน�า้เคม็ เป็นแหล่งน�า้ส�าหรบัการอปุโภคบรโิภคการเกษตร 
และกิจกรรมด้านอื่นๆ ตลอดจนสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม  
ซึ่งในปี 2561 บริษัทสูบน�้า 6.05 ล้าน ลบ.ม.

จากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทที่มีกระบวนการสูบใช้น�้าจาก
แหล่งน�้าโดยตรง อาจท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของปริมาณน�้า 
การระเหย ตลอดจนการไหลของน�้าได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปล่อย 
ของเสียปนเปื้อนออกมาจากระบบก็ตาม แต่เนื่องจากแหล่งน�้า 
ที่บริษัทใช้ส่วนใหญ่เป็นอ่างเก็บน�้าและทางน�้าธรรมชาติ ท�าให้
แหล่งน�้าดังกล่าวมีผู้ใช้น�้ามากกว่า 1 ราย จึงไม่สามารถประเมิน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการด�าเนินงานของบริษัท 
ได้อย่างชัดเจน อย่างไรกต็ามบรษิทัยงัคงใช้น�า้ตามเกณฑ์ทีก่�าหนด
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน�้าดังกล่าวน้อยที่สุด

ตารางสรุปแสดงข้อมูลแหล่งน้ำาที่บริษัทใช้
และความสำาคัญของแหล่งน้ำานั้นต่อชุมชนท้องถิ่น

แหล่งนำ้� คว�มสำ�คัญของแหล่งนำ้�ต่อชุมชนท้องถิ่นได้รับจัดสรร
(ต�มหนังสือ

อนุญ�ต)

นำ้�สูบ
ปี 2561

คว�มจุ
อ่�งฯ

ล้�น ลบ.ม. ล้�น ลบ.ม. ล้�น ลบ.ม.

ปริม�ณนำ้�เพื่อบริห�รจัดก�ร

พื้นที่ระยอง    
1. อ่างฯ ประแสร์ 248.00 88.00 38.77 • ส่งน�้าให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการประแสร์
     • เพื่อป้องกันการรุกล�้าของน�้าเค็ม
     • ป้องกันอุทกภัยใน อ.แกลง จ.ระยอง
     •  ส�ารองน�้าดิบส�าหรับนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นท่ี 

ชายฝั่งทะเลตะวันออก
2. อ่างฯ หนองปลาไหล 163.75 120.00 115.49 •  ส่งน�า้ให้พืน้ทีก่ารเพาะปลกูในเขตโครงการชลประทาน

บ้านค่าย
     • ป้องกันอุทกภัย ใน จ.ระยอง
     •  ส่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการอุตสาหกรรม  

ในอนาคตมแีผนการส่งน�า้ไปให้พืน้ทีสั่ตหบี เพือ่โครงการ
ขยายพื้นที่อุตสาหกรรม 

     • เป็นแหล่งเพาะพนัธุป์ลา ท่องเทีย่ว และพกัผ่อนหย่อนใจ
3. อ่างฯ ดอกกราย 79.41 116.00 77.11 • ส่งน�า้ให้พืน้ทีเ่พาะปลูกในเขตโครงการชลประทานบ้านค่าย
     • ป้องกันอุทกภัย ใน จ.ระยอง
     • ส่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการอุตสาหกรรม
     • เป็นแหล่งเพาะพนัธุป์ลา ท่องเทีย่ว และพกัผ่อนหย่อนใจ
พื้นที่ชลบุรี บ่อวิน-ปลวกแดง    
4. อ่างฯ บางพระ 117.0 10.00 5.88 • เพื่อการเกษตรกรรม 8,500 ไร่
 (ชั่วคราว)  (ชั่วคราว)  • ส่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการอุตสาหกรรม
     • เป็นแหล่งเพาะพนัธุป์ลา ท่องเทีย่ว และพกัผ่อนหย่อนใจ
5.  อ่างฯ หนองค้อ 21.40 16.70 10.81 • ส่งน�้าลงล�าห้วยเดิม เพื่อการเกษตรกรรม 7,500 ไร่
     • ส่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการอุตสาหกรรม
     • เป็นแหล่งเพาะพนัธุป์ลา ท่องเทีย่ว และพกัผ่อนหย่อนใจ

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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แหล่งนำ้� คว�มสำ�คัญของแหล่งนำ้�ต่อชุมชนท้องถิ่นได้รับจัดสรร
(ต�มหนังสือ

อนุญ�ต)

นำ้�สูบ
ปี 2561

คว�มจุ
อ่�งฯ

ล้�น ลบ.ม. ล้�น ลบ.ม. ล้�น ลบ.ม.

ปริม�ณนำ้�เพื่อบริห�รจัดก�ร

พื้นที่ฉะเชิงเทรา    
6.  แม่น�้าบางปะกง  - 27.00 6.05  • รักษาระบบนิเวศ
      • ช่วยชะลอน�้าเค็ม 
      • เป็นแหล่งน�้าส�าหรับการอุปโภคบริโภค 
       การเกษตรกรรมและการอุตสาหกรรม
7.  แหล่งน�้าเอกชน - - 8.00 
8.  ปริมาณน�้าฝนจาก   0.26
 สระฯ ส�านักบก  
               รวม  377.70 262.37 

บริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อคุณภาพน�้าจึงได้มี 
เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน�้าเป็นประจ�าทุกเดือน พบว่า
คุณภาพน�้าในอ่างเก็บน�้าบางแห่งมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป
บรษัิทจงึน�าเสนอข้อมลูผลการตรวจวดัคณุภาพน�า้ในอ่างเกบ็น�า้
ในทีป่ระชมุคณะท�างานศนูย์ปฏบิตักิารน�า้ภาคตะวนัออก (Water 
Warroom) ที่ประชุมเห็นว่าควรศึกษาสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
คณุภาพน�า้ในอ่างเก็บน�า้ดอกกราย และอ่างเกบ็น�า้หนองปลาไหล
บรษัิทได้ว่าจ้างทีป่รึกษาจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ด�าเนนิการ
ศึกษาและตรวจสอบหาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน�้า 
ในแหล่งน�้าจ�านวน 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน�้าดอกกรายและ 
อ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล ท่ีมีผลกับการใช้น�้าของบริษัท ได้แก่ 
ค ่าการเหนี่ยวน�ากระแสไฟฟ้าของสิ่งต ่างๆ (Electrical  
Conductivity: EC) โดยท�าการศึกษาค่า EC ในดิน น�้าผิวดิน  
และน�้าใต้ดิน เพื่อหาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน�้า  
พบว่า ในน�้าผิวดินที่ไหลลงอ่างเก็บน�้า มีแนวโน้มของค่า EC  
ท่ีสงู ส่งผลให้ค่าของแข็งละลายน�า้ (Total Dissolved Solid: TDS) 
ในอ่างเกบ็น�า้มค่ีาสงูขึน้ และมกีารสะสมบรเิวณก้นอ่างเก็บน�า้ ท�าให้ 
น�า้ทีบ่ริษัทส่งให้ลกูค้ามีแนวโน้มคณุภาพลดลง และอาจเกนิเกณฑ์ 
ที่ก�าหนดในสัญญาของลูกค้าบริษัทได้ ดังน้ันเพื่อเป็นการลด 
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงคณุภาพน�า้จะต้องควบคมุค่า EC 
ในอ่างเก็บน�้า ทั้ง 2 แห่ง ดังนี้

1. อ่างเก็บน�้าดอกกราย กรมชลประทานต้องบริหารจัดการน�้า
ในอ่างเกบ็น�า้ให้อยูใ่นเกณฑ์ระดบัควบคมุสงูสดุ (Upper Rule 
Curve) และตดิตามค่า EC ในอ่างเกบ็น�า้อย่างต่อเนือ่ง 

2. อ ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล ต้องผันน�้าจากอ่างเก็บน�้า
คลองใหญ่ที่มีคุณภาพดีมาเจือจาง โดยบริหารจัดการน�้า 
ในอ่างเก็บน�้าให้อยู่ในเกณฑ์ระดับควบคุมสูงสุด (Upper 
Rule Curve) และตดิตามค่า EC ในอ่างเกบ็น�า้อย่างต่อเนือ่ง 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทได้ส่งผลการศึกษาดังกล่าวให้กับ
ส�านักงานชลประทานที่ 9 ที่เป็นผู้บริหารจัดการอ่างเก็บน�้า 
ดงักล่าว เพ่ือประโยชน์กบัทกุภาคส่วนในการพิจารณาการบรหิาร
จัดการน�้าในอ่างเก็บน�้า (แหล่งที่มา รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาคุณภาพน�้าอ่างเก็บน�้าดอกกรายและอ่างเก็บน�้า
หนองปลาไหล ภาควชิาวทิยาศาสตร์พืน้พภิพ คณะวทิยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มิถุนายน 2561)

ส�าหรับลุ่มน�้าบางปะกงซึ่งเป็นทางน�้าธรรมชาติ จากการศึกษา
การเปล่ียนแปลงด้านส่ิงแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ พบว่า 
มีปัญหาเรื่องการรุกตัวของน�้าเค็มท�าให้บางพื้นที่ขาดแคลนน�้า 
ในฤดูแล้ง บริษัทได้ค�านึงถึงผลกระทบดังกล่าวจึงมีแผนการ 
สูบใช้น�้าจากแม่น�้าบางปะกงเฉพาะในฤดูน�้าหลากเท่านั้น  
โดยในปีที่ 2561 บริษัทสูบน�้าจากแม่น�้าบางปะกงระหว่างเดือน
กรกฎาคม 2561 ถงึ ธนัวาคม 2561 เป็นปรมิาณ 6.05 ล้าน ลบ.ม. 
หรอื ร้อยละ 0.18 (ไม่เกนิร้อยละ 5) ของปริมาณน�า้ท่าเฉลีย่รายปี
พร้อมทั้งยังให้ความร่วมมือกับภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นในการ
ปฏิบัติตามข้อตกลงการหยุดสูบน�้าเม่ือค่าความเค็มถึงเกณฑ์ 
ที่ก�าหนดอย่างเคร่งครัด ท้ังนี้เพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน 
เข้าถึงแหล่งน�้าสาธารณะได้อย่างทั่วถึงตามล�าดับความส�าคัญ 
และจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต  

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
 นอกจากนี ้ในปี 2561 บรษิทัน�าผลการศกึษาของจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุง 
การบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น น�ามาปรับใช้
ในงานของบรษัิท เพือ่ให้การบรหิารโครงการก่อสร้างของบรษิทั
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและช่วยลดปัญหาความล่าช ้า 
ของโครงการในอนาคต อกีทัง้พฒันาและปรบัปรงุกระบวนการ
ก่อสร้าง ตัง้แต่ก่อนการก่อสร้าง (Pre-Construction Phase) 
กระบวนการควบคมุงานในระหว่างก่อสร้าง (Construction 
Phase) กระบวนการตดิตามและเร่งรดัการก่อสร้าง ตลอดจน
พัฒนาแนวทางการประเมินผลลัพธ์ของโครงการก่อสร้าง 
(Post-Construction Phase)

 

ความรับผิดชอบต่อผลกระทบ
จากการก่อสร้าง
(Disclosure 413-2)
 

ในปี 2561 การด�าเนินงานโครงการก่อสร้าง โดยส่วนมากจะอยู่
ในพื้นที่ของบริษัท แต่เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อม บริษัทจึงเคร่งครัดการด�าเนินงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมงานและความปลอดภัยของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท�างาน 
เช่นเดียวกันกับปี 2560 ดังนี้

1. จัดท�ามาตรฐาน (Standard Checklist) ในการบริหาร
โครงการเพิม่เตมิให้ครอบคลุมถงึการป้องกนัมลภาวะและลด 
ผลกระทบจากการก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรม 

2. การก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจรับงานคืนสภาพ
พื้นที่ตามแนวการวางท่อ โดยให้มีผู ้แทนของหน่วยงาน
เจ้าของพื้นที่ที่อนุญาตการก่อสร้างร่วมการตรวจสอบ 
และรับรองผลงาน 

3. การจดัประชมุร่วมกบัผูรั้บเหมา และผูแ้ทนหน่วยงานเจ้าของ
พื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหา สาเหตุ และหาแนวทางแก้ปัญหา
ร่วมกัน ตลอดจนติดตามการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด 
รายสัปดาห์

4. ปรบัปรงุกระบวนการรบัเรือ่งร้องเรยีนให้มีประสิทธภิาพมากข้ึน

จากการรวบรวมข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ สามารถสรุป 
ข้อร้องเรยีนทีเ่กดิขึน้จากการด�าเนนิงานโครงการก่อสร้างของบรษิทั 
พบว่า ในปี 2561 มีข้อร้องเรียนที่ยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
จากปี 2560 จ�านวน 1 ราย ได้แก่ เรือ่งการคืนสภาพถนนในพืน้ที่
โครงการก่อสร้างท่อส่งน�้าดิบจากแหล่งน�้าเอกชน จังหวัดชลบุรี 
(งานวางท่อและก่อสร้างสถานสูีบน�า้แรงต�า่) ทัง้นี ้บรษิทัได้หารอื 
ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหา รวมถึงด�าเนินการ 
ส�ารวจ ออกแบบการซ่อมแซมถนนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ�้าและ 
ให้การซ่อมแซมถนนมีมาตรฐานเป็นไปตามความต้องการ 
ของชุมชนและได้รับความสะดวกสามารถสัญจรตามปกติ  
โดยบริษัทได้ด�าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2561  
และในเดือนมกราคม 2562 บริษัทและชุมชนลงพื้น ท่ี 
ตรวจสภาพถนน เพื่อส่งมอบงานให้แก่ชุมชนเป็นที่แล้วเสร็จ

ไมผาน

ผูรองเรียน ชองทางการรับเรือ่งรองเรยีน
 E-mail
 Website
 Social Media
 จดหมาย/หนังสือ

บันทึกขอมูล
รบัเรือ่งรองเรียน

สาํเนาหัวัหนา
สายงานทีเ่กีย่วของ

ติดตามความ
คบืหนาการแกไข

รายงานผล รวบรวมขอมูล

หนวยงานที่
เกี่ยวของ

ประชุมหารือ
กับผูรับจาง

ดําเนินการ

ตรวจสอบ/
ติดตาม

รายงาน
ผูเกี่ยวของ

รวบรวมขอมูล/หา
แนวทางปองกันการเกิดซํ้า

ผาน

รายงานสรุปประจําเดือนของ
ฝายบริหารโครงการกอสราง

ติดตามการดําเนินงาน
ทีป่ระชมุสายงาน

กรณีเกินกําหนด

รายงานสรุป
- รายงานประจําเดือน 
 (ผูบริหาร)
- รายงานประจําปตอ
 คณะกรรมการธรรมาภิบาล
 และพฒันาเพือ่ความยัง่ยืน
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ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศเป็นทีป่ระจกัษ์แล้ว
ทั่วโลก สังเกตได้จากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกท่ีสูงข้ึนประมาณ  
1 องศาเซลเซียส ในระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา ซึ่งประเทศไทย
ก็ได ้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ 
สภาพอากาศ ตัวอย่างเช่น ในปี 2554 ประเทศไทยประสบกบั
อุทกภัยรุนแรงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา และ 
ลุ่มแม่น�้าโขง และในปี 2558 เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที ่
ลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา และลุ่มแม่น�้าแม่กลอง ซึ่งส่งผลกระทบ 
สร้างความเสยีหายในทกุๆ ภาคส่วน ทัง้นี ้บริษทัได้เลง็เหน็ถงึปัญหา 
ดังกล่าว และด�าเนินการบริหารจัดการน�้าให้แก่ผู้ใช้น�้าในพื้นที ่
ให้สามารถฝ่าฟันปัญหาดังกล่าวได้อย่างส�าเร็จลุล่วง (แหล่งที่มา 
Climate Change อ้างอิงจาก WMO: World Meteorological 
Organization องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก)

อย่างไรก็ตาม การด�าเนินงานข้างต้นถือเป็นเพียงแผนระยะส้ัน
และระยะกลาง ในการรับมือกับความแปรปรวนของสภาพ 
อากาศ ส�าหรับในระยะยาวเพื่อให้เกิดความม่ันคงทั้งในด้าน
ปรมิาณน�า้และคณุภาพน�า้ บรษิทัได้มีแผนการปรบัปรงุคณุภาพน�า้
ทั้งในส่วนของน�้าดิบจากธรรมชาติ น�้าทิ้งจากอุตสาหกรรม  
และการน�าน�า้กลบัมาใช้ใหม่ เพือ่ให้การใช้น�า้เกดิประโยชน์สงูสดุ
โดยพิจารณาความต้องการของลูกค้าซ่ึงต้องการน�้าท่ีมีคุณภาพ

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ด้วยการบริหารจัดการนำ้าอย่างครบวงจร
(Disclosure 201-2)
 

สม�่าเสมอ รวมถึงพิจารณาโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ 
ด้วยปัจจยัหลัก อนัได้แก่ แนวโน้มการขบัเคล่ือนด้วยกระแสธุรกจิ 
สีเขยีวเป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม และทีส่�าคัญทีสุ่ดคือ นโยบายของ 
รฐับาล โครงการพืน้ทีร่ะเบยีงเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 
หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) โดยเป็นการพัฒนา
ต่อยอดจากพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อยกระดับ 
ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ส่งผลให้ความต้องการ
ใช้น�้าเพิ่มสูงขึ้น และต้องการน�้าที่มีคุณภาพมาตรฐานคงที่

จากปัจจัยดังกล่าวบริษัทจึงริเริ่มแผนการขยายธุรกิจด้วยการ 
ให้บริการน�้าครบวงจรที่ประกอบด้วย น�้าดิบ น�้าอุตสาหกรรม  
น�้าประปา น�้าดื่ม การบ�าบัดน�้าเสีย และการน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่
แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมต่างๆ เพือ่ลดภาระการลงทนุและค่าใช้จ่าย
ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังเป็นการสร้างความมั่นคง
ด้านปริมาณและคุณภาพน�้าที่ได้มาตรฐานคงที่ ไม่แปรปรวน 
ตามสภาพอากาศและฤดกูาล ประกอบกบัข้อได้เปรยีบของบรษิทั 
ที่มีความพร้อมทั้งด้านการเงินและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
เนือ่งจากธรุกิจขนส่งน�า้ทางท่อต้องใช้เงนิลงทนุค่อนข้างสูงในการ
ด�าเนนิการก่อสร้างวางท่อส่งน�า้ การสร้างสถานสีบูน�า้ การจดัหา
แหล่งน�า้ต้นทนุ และความเชีย่วชาญในการด�าเนนิการขออนญุาต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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ด้วยโอกาสทางการตลาดผนวกกบัศกัยภาพทีม่คีาดว่าจะส่งเสรมิ
ให้ธุรกิจน�้าครบวงจรมีแนวโน้มเติบโตในอนาคต ทั้งน้ีบริษัท 
ได้ก�าหนดทิศทางของธุรกิจน�้าครบวงจรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ด้วยการต่อยอดจากธุรกิจน�้าดิบ ภายใต้แนวคิดที่ส่งเสริมให ้
ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมต่างๆ สามารถเข้าถงึการจดัการน�า้ได้
แบบครบวงจรตามความต้องการของอตุสาหกรรม สามารถแก้ไข
ปัญหาด้านปริมาณและคุณภาพน�้ารวมถึงต้นทุนด้านราคา 
และความคุม้ค่าที่จะได้รับ โดยมีแนวทางดังนี้ 

1. กำรบริหำรจัดกำรน�้ำอย่ำงครบวงจร เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า 
ในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับน�้าดิบ เช่น การเสนอบริหารจัดการ
น�้าดิบ น�้าประปา การผลิตน�้าประปาจากน�้าทะเล (Reverse 
Osmosis) การบ�าบดัน�า้เสยีและน�า้รไีซเคิล เป็นต้น โดยเน้นกลุ่ม
ผู้ใช้น�้ารายใหม่ทั้งในและนอกพื้นที่ภาคตะวันออก ทั้งน้ี  
บริษัทมีแผนการจัดตั้งทีมงานผู ้เชี่ยวชาญเพื่อให้บริการ 
เป ็นที่ปรึกษาด ้านน�้าอย ่างครบวงจรแก ่กลุ ่มผู ้ ใช ้น�้ า 
ทั้งรายใหม่และรายเดิม

1. RAW WATER: น�ำ้ดบิและท่อน�ำ้ดบิ 
ให้บรกิารด้านจดัหาแหล่งน�า้ดบิ บริการด้านการลงทนุวางท่อ
น�า้ดบิ และบรหิารจดัการน�า้ดบิให้เพยีงพอต่อความต้องการ
ของผูใ้ช้น�า้ในแต่ละปี

2. INDUSTRIAL WATER: น�ำ้อตุสำหกรรม 
ให้บรกิารตดิตัง้ระบบผลติน�า้อตุสาหกรรม ควบคุมคณุภาพน�า้
ที่ส่งจ่ายให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้น�้าแต่ละ
อตุสาหกรรม โดยการให้บรกิารน�า้อตุสาหกรรมมหีลายรปูแบบ 
คอื น�า้ Clarified น�า้ Reverse Osmosis น�า้ Demineralize 
น�า้ Sea Water Reverse Osmosis เป็นต้น

3. TAP WATER: น�ำ้ประปำ 
ให้บริการด้านบรหิารกจิการประปาทัง้ในระบบประปาผวิดนิ
และระบบผลติน�า้ประปาจากน�า้ทะเล โดยการน�าเทคโนโลยี

ทีท่นัสมยัมาใช้ในระบบผลติ งานบ�ารงุรกัษาและระบบส่งจ่าย
น�า้ประปา ตลอดจนท�าให้บรกิารด้านวศิวกรรมอย่างครบวงจร

4. DRINKING WATER: น�ำ้ดืม่
ให้บรกิารผลติน�า้ดืม่อลัคาไลน์ทีส่ะอาดปลอดภยั

5. WASTEWATER TREATMENT: น�ำ้เสยี 
ให้บรกิารตดิตัง้ระบบบ�าบัดน�า้เสียทีเ่หมาะสมกบัแต่ละธรุกจิ 
ควบคุมคุณภาพน�า้เสียขาออกด้วยระบบ Activated Sludge 
และระบบ Membrane Bio Reactor

6. RECYCLED WATER: น�ำ้รไีซเคลิหรอืกำรน�ำน�ำ้กลบัมำใช้ใหม่
ให้บริการติดต้ังระบบน�้ารีไซเคิลที่สามารถน�าน�้าเสียที่บ�าบัด
แล้วน�ากลับมาใช้ใหม่ในระบบอุตสาหกรรม ระบบฟลัชชิ่ง 
ระบบ Cooling Tower แม้กระทั่งการน�ากลับมาใช้ 
อปุโภคบรโิภค

2. กำรให้บริกำรน�ำ้อตุสำหกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านคณุภาพ 
โดยการปรบัเปลีย่นรูปแบบการให้บรกิารน�า้ดบิเป็นน�า้ท่ีผ่าน
การบ�าบัดแล้ว หรือ “น�้าอุตสาหกรรม (Industrial Water)” 
ซึ่งมีความเหมาะสมต่อกลุ่มผู้ใช้น�้าของบริษัท เนื่องจาก 
ช่วยแก้ปัญหาคุณภาพน�้าดิบตามธรรมชาติ ผู้ประกอบการ 
มนี�า้สะอาดใช้อย่างเพยีงพอ ไม่ส้ินเปลืองทรพัยากรน�า้ดบิ และ
สามารถใช้ในกระบวนการผลิตหรือการใช้งานของผู้ใช้น�้า 
ได้อย่างทันที ช่วยให้ผู ้ประกอบการไม่จ�าเป็นต้องมขีัน้ตอน 
การบ�าบดัน�า้หรือผลติน�า้สะอาดภายในพืน้ทีข่องตนเองอกีด้วย 

3. มุ ่งสู ่ธุรกิจกำรบริหำรจัดกำรน�้ำในนิคมอุตสำหกรรม 
(Operation and Maintenance) และบ�าบดัน�า้เสยี มุง่เน้น 
การรบัรองด้านคณุภาพน�า้ทีเ่หมาะสมตามเกณฑ์ทีก่ฎหมาย
ก�าหนด และสามารถน�ากลับมาใช้ในกระบวนการผลิต 
ได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการซ้ือน�้าสะอาด 
ให้แก่ผู้ประกอบการ และช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรน�้า 
อย่างรู้คุณค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 

บรกิารน�า้ครบวงจรของเรา ค�านงึถงึการออกแบบให้เหมาะสมกบั
ผู้ใช้น�า้แต่ละราย ทัง้ภาคอปุโภคบรโิภค และภาคอตุสาหกรรม ดงันี้

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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  น�้าประปา/น�้าอุตสาหกรรม 2 - 2
  การบ�าบัดน�้าทิ้ง/น�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ - 1 1

ประเภทก�รให้บริก�ร

จำ�นวนโครงก�ร

ในพื้นที่
ภ�คตะวันออก

นอกพื้นที่
ภ�คตะวันออก รวม

โดยในปี 2561 บริษัทประสบความส�าเร็จในการท�าธุรกิจน�้าครบวงจร จากการท�าสัญญากับบริษัทชั้นน�าของประเทศไทย ดังนี้

สัญญาระยะสั้น 

Engineering 
Procurement 
Construction: EPC
บริการรับดําเนินการกอสรางระบบ หรือ งานวางทอ 
โดยลูกคาเปนผูบริหารจัดการระบบและเปนเจาของสินทรัพย
ทันทีที่การกอสรางแลวเสร็จ

1

2

บริษัทเปนผูดําเนินการกอสรางระบบ 
หรือ งานวางทอ พรอมทั้งบริหารจัดการ
ระบบเมื่อดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ 
และโอนกรรมสิทธิ์ของสินทรัพยทั้งหมด
ใหเปนของลูกคาเมื่อครบอายุสัญญา

บริษัทเปนผูดําเนินการกอสรางระบบ 
หรือ งานวางทอ โดยโอนกรรมสิทธิ์ของ
สินทรัพยทั้งหมดใหเปนของลูกคาทันที
ที่การกอสรางแลวเสร็จ และบริษัท
จะดําเนินงานบริหารจัดการระบบ
จนครบอายุสัญญา

บริษัทเปนผูดําเนินการกอสรางระบบ 
หรอื งานวางทอ พรอมท้ังบริหารจัดการระบบ
โดยเมื่อครบอายุสัญญากรรมสิทธิ์
ของสินทรัพยทั้งหมดยังคงเปนของบริษัท

BOT 
(Build-Operate-Transfer)

BTO
(Build-Transfer-Operate) 

BOO
(Build-Operate-Own)

สัญญาระยะยาว มีรูปแบบ ดังนี้

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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• ธุรกิจน�้ำประปำ และน�้ำอุตสำหกรรม 
บริษัทลงนามสัญญาซื้อขายน�้าอุตสาหกรรม 2 ราย ได้แก่ 
-  บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) เพื่อให้บริการ 

น�า้อตุสาหกรรมแก่พืน้ทีน่คิมอตุสาหกรรมอมตะซติี ้ระยอง 
โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่เพิม่ศกัยภาพความสามารถในการ
ให้บริการแก่ลกูค้าในนคิม รวมถึงสร้างความมัน่คงทางด้าน
แหล่งน�้า และเพิ่มความเชื่อม่ันให้กับลูกค้าในระยะยาว 
มีปริมาณการใช้น�้าประมาณ 15,000 ลบ.ม. ต่อวัน โดย
มีระยะเวลาสัญญา 30 ปี และจะเริ่มรับน�้าในปี 2564

-  บริษัท กัลฟ์ พีดี จ�ากัด เพื่อให้บริการน�้าอุตสาหกรรม 
แก่ โรงไฟฟ้ากัลฟ์ ปลวกแดง จ.ระยอง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า
ในเครือของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ขนาดก�าลังการผลิต 2,500 
เมกะวัตต์ ต้ังอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่ความมัน่คงและเสถยีรภาพของ
ระบบสาธารณูปโภคด้านน�้า เน่ืองจากเป็นปัจจัย 
ที่ส�าคัญปัจจัยหน่ึงในการพัฒนาธุรกิจด้านการผลิตและ

จ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าต่อไป มีปริมาณการใช้น�า้ 60,000 
ลบ.ม. ต่อวัน โดยมีระยะเวลาสัญญา 25 ปี และจะเริ่ม 
รับน�้าในปี 2565

• กำรบ�ำบัดน�้ำทิ้ง/น�ำน�้ำกลับมำใช้ใหม่
บริษัทลงนามสัญญาก่อสร้างระบบน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่  
กับบริษัท ราชบุรี กล๊าส อินดัสตรี จ�ากัด เป็นบริษัทในเครือ
บริษัท บางกอกกล๊าส จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผลิต 
บรรจุภัณฑ์แก้ว โดยมีจุดประสงค์เพื่อน�าน�้าเสียท่ีผ่าน 
การบ�าบดัแล้ว น�ากลบัมาใช้ใหม่ โดยมปีรมิาณการใช้น�า้สงูสุด 
1,000 ลบ.ม. ต่อวนั ระยะเวลาสญัญา 15 ปี ปัจจบุนัก่อสร้าง
แล้วเสร็จ และเริ่มด�าเนินการแล้วในปี 2561

ทั้งนี้ สามารถคาดการณ์ความต้องการใช้น�้าแต่ละประเภท  
รวมถงึสดัส่วนการใช้น�า้แต่ละพืน้ทีต่ามแผนกลุม่ลกูค้าระหว่างปี 
2562-2566 ได้ดังนี้

1. คาดการณ์ปริมาณความต้องการใช้น�้าสะสมของลูกค้าแบ่งตามกลุ่มการให้บริการ 

การบําบัดนํ้าทิ้ง / นํานํ้ากลับมาใชใหม นํ้าประปา / นํ้าอุตสาหกรรม
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(ระหวางป 2561-2566)
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นอกพื้นที่ภาคตะวันออก
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2. คาดการณ์สัดส่วนความต้องการใช้น�้าประปา, น�้าอุตสาหกรรม และปริมาณการบ�าบัดน�้าทิ้ง, น�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ แยกตามพื้นที่
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29.59%

15.89%

9.60%

6.91%

38.00%

คานํ้าดิบ

คาไฟฟา

คาเสื่อมราคา

คาซอมบํารุง

คาใชจายอื่นๆ

(Disclosure 201-1, 302-4)

จากกราฟข้างต้นพบว่า อัตราการเติบโตของรายได้จากธุรกิจน�้าครบวงจรจะข้ึนสูงสุดในปี 2564 เนื่องจากเป็นช่วงที่โครงการ 
ในพื้นที่ EEC ด�าเนินโครงการและเริ่มรับน�้าในช่วงดังกล่าว คาดว่าจะส่งผลให้รายได้รวมในช่วงระยะ 5 ปี (2562-2566) 
เติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 13 ต่อปี

กำรบริหำรจัดกำรต้นทุนค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ
เนื่องจากต้นทุนหลักในการด�าเนินงานของบริษัท คือ ค่าเส่ือมราคาและค่าพลังงานไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 38 และร้อยละ 29.59  
ตามล�าดับ

โดยการใช้พลังงานไฟฟ้ามีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณการสูบน�้าผ่านโครงข่ายท่อส่งน�้า (Water Grid) ความยาว 491.8 กม.  
ที่มีสถานีสูบน�้าหลัก จ�านวน 15 สถานี สถานีไฟฟ้าย่อยและมาตรวัดน�้า จ�านวน 59 สถานี

29.59%

15.89%

9.60%

6.91%

38.00%

คานํ้าดิบ

คาไฟฟา

คาเสื่อมราคา

คาซอมบํารุง

คาใชจายอื่นๆ

(Disclosure 201-1, 302-4)

3. คาดการณ์อัตราการเติบโตของรายได้จากธุรกิจน�้าครบวงจร (Disclosure 201-1, 201-2)

แผนภาพแสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 
(Disclosure 201-1, 302-4)
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หมายเหตุ ขอมูลดังกลาวเปนการคาดการณผลการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนการใชนํ้าของลูกคา
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ขอมูล มกราคม 2562
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ขอมูล มกราคม 2562
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ดังนั้น บริษัทจึงได้ศึกษาการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 
มาใช้ในการบริหารจัดการน�้าเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
ในการสูบส่งน�้าอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1. โครงการ Pump Audit เพื่อหาแนวทางในการประหยัด
พลังงาน โดยการเก็บข้อมูลต่างๆ ของเครื่องสูบน�้า และ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาที่เครื่องสูบน�้าเป็น 
รายเครือ่ง เพือ่หาทางเลอืกในการลดการใช้พลงังาน สามารถ
ดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้ทีห่วัข้อ “การสร้างนวตักรรมรกัษ์น�า้” 
(หน้า 97)

2. โครงการลดค่าพลังงานไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ทีห่วัข้อ “การสร้างนวตักรรม
รักษ์น�้า” (หน้า 97)

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่าง
ต่อเนือ่ง ทัง้ในกระบวนการหลกัและงานสนบัสนนุเพือ่ลดการใช้
พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของท้ังองค์กร  
ผ่านคณะท�างานด้านการจดัการพลงังาน ซึง่นอกจากจะเป็นการ
บรหิารจดัการต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรแล้วยงัช่วยลดปัญหา 
“ภาวะโลกร้อน” ได้ส่วนหนึง่ด้วย เพราะถึงแม้ว่าในกระบวนการ
หลักของบริษัทนั้นจะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเกิด 
ก๊าซเรือนกระจก แต่ก็ยังมีกิจกรรมทางอ้อมอื่นๆ อาทิ การใช้
พลังงานไฟฟ้า การใช้กระดาษ การใช้สารท�าความเย็นในระบบ
ปรับอากาศ เป็นต้น ส�าหรับการด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์
พลังงานจะครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

1. สถานสีบูน�า้ท่ีขึน้ทะเบยีนเป็นโรงงานควบคมุทัง้สิน้ 8 โรงงาน 
 ได้แก่ สถานีสูบน�้าหนองปลาไหล สถานีสูบน�้าดอกกราย 

สถานีสูบน�้าเพิ่มแรงดัน สถานีสูบน�้าบางปะกง และ 
สถานีสูบน�้าฉะเชิงเทรา (โดยในปี 2561 มีสถานีสูบน�้า 
ทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นโรงงานควบคมุใหม่อกี 3 แห่ง คอื 
สถานีสูบน�้าบางพระ สถานีสูบน�้ามาบตาพุด สถานีสูบน�้า 
เพิม่แรงดนัส�านักบก)

2. อาคารควบคุม 1 อาคาร 
 ได้แก่ อาคารส�านกังานใหญ่ โดยเป้าหมายในแต่ละปีจะใช้ผล

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานของปีก ่อน 
มาก�าหนดเพือ่ลดระดบัการใช้พลงังานในปีถดัไป ทัง้ในระดบั
องค์กร ในระดับการผลิตหรือบริการ และในระดับอุปกรณ์ 
โดยพิจารณาจากระดับการสูญเสียพลังงานที่ เ กิดขึ้น 
และโอกาสที่จะด�าเนินการปรับปรุง

3. สถานีไฟฟ้าย่อย จ�านวน 59 สถานี

สรุปผลการด�าเนินงานในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานปี 2561 มีดังนี้ (Disclosure 302-4)
1. โครงกำรบ�ำรุงรักษำเครื่องท�ำน�้ำเย็น Chiller พื้นที่ห้อง 

Chiller ชัน้ 9 ของอาคารอสีท์วอเตอร์ เพือ่ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า เนื่องจากเคร่ือง Chiller มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
ท�าให้เกิดตระกรันภายในระบบท่อระบายความร้อนมีผลต่อ
การระบายความร้อนท�าได้ไม่ดีจึงท�าให้ส้ินเปลืองพลังงาน 
บริษัทจึงท�าการบ�ารุงรักษาระบบ Chiller โดยท�าการล้าง
ระบบระบายความร้อน พบว่าค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 
โดยก่อนเริ่มโครงการได้ตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้าอยู ่ที่ 
1,308,395 kWh/ปี หลังด�าเนินโครงการเมื่อเดือนเมษายน 
2561 รวมระยะเวลาด�าเนินการ 2 เดือน (มีนาคม-เมษายน 
2561) พลังงานลดลง 58,652.61 kWh/ปี

2. โครงกำรเปล่ียนเครื่องปรับอำกำศประสิทธิภำพสูง
เน่ืองจากเครื่องปรับอากาศ (ระบบเดิม) เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้
พลังงานไฟฟ้าสิ้นเปลืองมากเมื่อใช้งานเป็นเวลานานและ 
จะท�าให้ประสทิธภิาพในการท�าความเย็นลดลง ดังนัน้บรษิทั
จึงได้มีโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
จ�านวน 10 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�าความเย็น 
ทัง้นี ้ก่อนเริม่การบ�ารงุรกัษาสามารถวดัการจดัการกระแสไฟฟ้า
ของเครือ่งปรบัอากาศดงักล่าว คดิเป็น 110,520.34 kWh/ปี 
ภายหลังท�าเปล่ียนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง  
ท�าการตรวจสอบการจัดการกระแสไฟฟ้าอีกครั้ง พบว่า 
ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง 49,759.40 kWh/ปี โดยโครงการ
เปล่ียนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงน้ีด�าเนินการ 
แล้วเสร็จเมื่อ 31 มกราคม 2561

3. มำตรกำรกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ เพื่อการบริหารแหล่งน�้า
อย่างมีประสิทธิภาพท�าให้มีการใช้พลังงานต่อหน่วยลดลง 
0.35 kWh/ลบ.ม. ซึ่งลดลงจากปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 8  
รวมแล้ว 7,751,612 kWh/ปี

ทั้งน้ี บริษัทได้ก�าหนดแผนพัฒนางานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และนวัตกรรม ในปี 2562 ต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. โครงการศึกษาการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์
(Solar Floating) ในแหล่งที่มีศักยภาพของบริษัท เช่น  
สระพักน�้าดิบมาบตาพุด 

2. การปรับปรุงเครื่องสูบน�้าตามผลการด�าเนินโครงการ  
Pump Audit การด�าเนินการเพื่อลดการใช้พลังงาน เช่น  
การลงทุนเปลี่ยนเครื่องสูบน�้าใหม่เพื่อทดแทนเครื่องสูบน�้า 
ที่มีสภาพช�ารุด ไม่เหมาะสม หรือมีประสิทธิภาพต�่า

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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สถานีสูบนํ้า

สํานักงาน

สถานีไฟฟายอย

0.96

0.03 0.01

การใช้พลังงานของบริษัทในปี 2561 มีการใช้เฉพาะพลังงาน
ไฟฟ้าเท่านั้น คิดเป็น 104,544,871 kWh โดยเป็นการค�านวณ
จากการใช้พลังงานในสถานีสูบน�้า ส�านักงานใหญ่ที่อาคาร 
อีสท์วอเตอร์ และสถานีไฟฟ้าย่อยตามแนวท่อส่งน�้าบริษัท 
ซึง่การใช้พลงังานลดลง 16,500,784 kWh คดิเป็น 59,402,822.40 
MJ หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของปี 2560 โดยพลังงานที่ลดได้เกิด
จากโครงการปรับปรุงประสทิธภิาพการใช้พลงังาน ทัง้ 2 โครงการ 
จ�านวน 108,412 kWh คดิเป็น 390,283.20 MJ และมาตรการ 
การบริหารจดัการน�า้จ�านวน 7,751,612 kWh คิดเป็น 27,905,803.20 MJ 

(ค่าพลังงานลดได้ (kWh) *3.6=(MJ); แหล่งที่มา 
http://www.eppo.go.th/info/cd-2015/index.html)

ทั้งนี้การใช้พลังงานไฟฟ้าดังกล่าวสามารถเทียบได้กับการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ จ�านวน 52,795 ตัน ในปี 2561 
มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ลดลงจากปี 2560 
ร้อยละ 15 โดยใช้ค่าพลังงานในปี 2560 เป็นปีฐาน คิดเป็น 
การใช้พลังงาน 0.35 kWh ต่อลบ.ม. มกีารใช้พลังงานต่อหน่วยน�า้
น้อยกว่าปี 2560 อยู่ประมาณร้อยละ 8
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*คิดจากการใชพลังงานในสถานีสูบนํ้าเทียบกับปริมาณนํ้าสูบทั้งหมดในป
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กราฟเปรียบเทียบการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2558-2561
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วิธีการคำานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Disclosure 305-2)

**สูตรการคิด GHG emissions  =   Activity Data (kWh) X Emission Factor

Emission Factor ของไฟฟ้า  =   0.505 kg-CO
2
/kWh

ค่าพลังงานที่ใช้ในการสูบนำ้า + อาคารสำานักงานใหญ่ปี 2561 + ค่าไฟฟ้าสถานีย่อย

  GHG   =  [(สถานีสูบน�้า) 100,745,771 kWh + (สถานีมิเตอร์ย่อย) 256,100 kWh 
        + (อาคารส�านักงานใหญ่) 3,543,000 kWh] x 0.505 kg-CO

2
/kWh

     =   52,795,160  kg-CO
2
 

  
     =   52,795 TonCO

2

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

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี 
(Disclosure 205-2 )

คณะกรรมการบรษัิทได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2546 โดยมอบหมาย 
ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ให้สอดคล้องกับข้อก�าหนด 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
พร้อมทั้งน�าเสนอยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ในปี 2561 บรษิทัได้ทบทวนหลกัการก�ากบัดแูลกิจการของกลุม่ 
บรษิทัเป็นครัง้ที ่ 12 โดยอ้างองิจากหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) และหลกัการก�ากบัดแูลกจิการส�าหรบับรษิทั
จดทะเบยีนปี 2560 ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท 
ได้พิจารณาแล้วพบว่า บริษัทสามารถน�าหลักปฏิบัติมาปรับใช้ 
ได้ทัง้หมด คณะกรรมการธรรมาภบิาลและพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื
จงึน�าเสนอหลกัการก�ากับดแูลกิจการของบรษัิทต่อคณะกรรมการ 
บริษัท ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 14/2561 วันที่ 
11 ธนัวาคม 2561 เพือ่เป็นแนวทางให้แก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังานทกุระดบัของกลุม่บรษิทัในการปฏิบตัติามอย่างเคร่งครดั

บรษิทัจัดท�าและเผยแพร่หลักการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีและจรรยาบรรณ 
ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทไว้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง
เวบ็ไซต์ www.eastwater.com และ Internal Web ของบริษทั
เพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาท�าความเข้าใจยิ่งขึ้น พนักงานใหม่ 
จะลงนามรบัทราบเอกสารจรรยาบรรณทางธรุกจิในวันปฐมนเิทศ
ด้วย เพื่อให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ  
ซึ่งเป็นหัวข้อหน่ึงที่ก�าหนดไว้ในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
ทีจ่ะต้องน�าไปปฏบัิตใิห้สอดคล้องต่อไป เช่นเดยีวกับคณะกรรมการ
บริษัทจะลงนามและรับทราบหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ในวนัปฐมนเิทศกรรมการทีเ่ข้ารบัต�าแหน่งใหม่ทกุคร้ัง

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ
กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั ตลอดจนจรรยาบรรณทางธุรกจิของกลุ่มบรษัิท  
และสามารถน�าไปปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
บรษัิทจึงให้พนกังานทกุคนท�าแบบทดสอบเกีย่วกับการก�ากบัดแูล
กจิการทีดี่ และนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัภายในองค์กร
ผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทเป็นประจ�าทุกปี และน�าผลที่ได้
มาประเมนิระดบัความรูแ้ละความเข้าใจของพนกังานเพือ่ปรบัปรงุ
การสือ่สารและให้ความรูแ้ก่พนกังานมคีวามเข้าใจอย่างท่ัวถงึ และ
ตระหนกัถงึหน้าทีข่องตนในการส่งเสรมิการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 
ขององค์กร โดยบริษัทปรับปรุงและพัฒนาแบบทดสอบดังกล่าว
ให้สอดคล้องกบักฎหมายและระเบยีบทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างสม�า่เสมอ 

บริษัทปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท
อย่างสม�่าเสมอ ซึ่งประกอบด้วย 8 หลักปฏิบัติดังนี้

หลักปฏิบัติ 1  ตระหนักถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมกำรในฐำนะผู้น�ำองค์กรที่สร้ำง
คุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้มีหน้าท่ี 
รบัผิดชอบการด�าเนนิงานของบรษัิททัง้หมด ซึง่รวมถงึการส่ังการ 
การอนุมัติ และติดตามดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ของบริษัท 
ไปปฏิบตั ิตลอดจนการก�ากบัดแูลกจิการ ความเส่ียง ความมัน่คง
ทางการเงิน รวมถึงโครงสร้างองค์กร สามารถดูรายละเอียด  
เพิม่เตมิได้ทีห่วัข้อ “ขอบเขต อ�านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการได้ที่หัวข้อโครงสร้างการจัดการ” ในรายงาน
ประจ�าปี 2561 (หน้า 45) 

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่  
17 สงิหาคม 2561 มมีตอินมุตัวิสิยัทศัน์ พนัธกจิ และแผนกลยทุธ์
ของกลุ่มบริษัท ประจ�าปี 2562-2564 (แผน 3 ปี) ตามที่ 
ฝ่ายบริหารเสนอ ซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ดังกล่าว
มุ่งเน้นให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดี 
โดยค�านึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่าง 
มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และ 
ผู ้มีส ่วนได ้เสีย เป ็นประโยชน์ต ่อสังคม และพัฒนาหรือ 
ลดผลกระทบด้านลบต่อส่ิงแวดล้อม และสามารถปรับตัวได ้
ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
ได้ทีห่วัข้อ “นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ” ในรายงาน
ประจ�าปี 2561 (หน้า 32)

หลักปฏิบัติ 2 ก�ำหนดวัตถุประสงค ์และเป ้ำหมำยหลัก 
ของกิจกำรที่เป็นไปเพื่อควำมยั่งยืน

 
คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้บริษัทมีวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน กล่าวคือ 
บรษิทัมวีสิยัทศัน์ทีจ่ะเป็นผูน้�าในการบรหิารจดัการน�า้ครบวงจร
ของประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงและรักษาเสถียรภาพ 
ด้านแหล่งน�้า และมีการขยายการลงทุนในธุรกิจน�้าให้ครบวงจร 
เพือ่สร้างการเติบโตอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนืให้แก่องค์กร พร้อมท้ัง 
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียควบคู่ไปพร้อมกัน สามารถดูรายละเอียด 
เพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ” 
ในรายงานประจ�าปี 2561 (หน้า 32)

หลักปฏิบัติ 3  เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรที่มีประสิทธิผล 

บรษิทัก�าหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้สอดคล้องกบักฎหมาย
บริษัทมหาชนจ�ากัดและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ ก.ล.ต. ทั้งในเรื่องขนาด  
องค์ประกอบและสัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ กล่าวคือ 

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน 
และต้องไม่เกินกว่า 12 คน และก�าหนดสัดส่วนกรรมการอิสระ
ให้มีจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งในปี 2561 
มคีณะกรรมการบริษทัทีป่ระกอบด้วยผูท้รงคณุวฒุทิัง้สิน้ 12 คน 
โดยมกีรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระ จ�านวน 8 คน คดิเป็น 2 ใน 3 
ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด อนึ่ง กรรมการอิสระไม่มีส่วนร่วม
ในการบริหาร รวมถึงไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและกรรมการ
อสิระ 3 จาก 8 คน ยงัด�ารงต�าแหน่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ  
และมีประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็น
ประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่
ก�ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได ้ว ่าการปฏิบัติหน้าที ่
ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ท�าหน้าท่ีก�าหนดหลักเกณฑ ์
และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริษัท 
ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก�าหนดไว้ รวมทั้งพิจารณา 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อย 
เพ่ือน�าเสนอยงัคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ชอบในเบ้ืองต้นก่อน 
น�าเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน 
โดยค�านึงถึงความเหมาะสม เพียงพอ เป็นธรรม สามารถจูงใจ 
และรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว้ได้ โดยต้องสอดคล้องกับ 
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และต้องไม่สงูเกินไปจนท�าให้กรรมการ
ขาดความเป็นอิสระ (สามารถดูรายละเอียดหน้าที่และความ 
รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้ที่กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ 
www.eastwater.com) 

บริษัทก�าหนดแนวปฏิบัติท่ีเป็นการเสริมสร้างคณะกรรมการ 
ให้มีประสิทธิผล ได้แก่ การก�าหนดวันประชุมล่วงหน้าทั้งปี  
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าประชุมได้อย่าง
พร ้อมเพรียงกัน มีการประเมินผลการปฏิบั ติ งานของ 
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล 
โดยผลประเมนิจะถกูน�าไปใช้ส�าหรบัการพฒันาการปฏบิตัหิน้าที่
ของกรรมการต่อไป นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ 
คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่าง 
ต่อเนือ่ง เพ่ือช่วยให้กรรมการสามารถท�าหน้าทีแ่ละก�ากับดแูลบรษิทั
ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการก�ากับดูแลกิจการ  
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน เทคโนโลยีด้านน�้า 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยสนับสนุนให้กรรมการ 
ได้ศึกษาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซ่ึงจัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันที่มีชื่อเสียงอื่นๆ
  
หลักปฏิบัติ 4 สรรหำและพัฒนำผู ้บริหำรระดับสูงและ 

กำรบริหำรบุคลำกร 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา 
และพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูท้�าหน้าทีก่�าหนดหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารสรรหาบคุคลเพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ 

ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในเครือ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
ในแต่ละสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการสรรหาผู้บริหารระดับสูง
ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณลักษณะที่จ�าเป็นต่อการ 
ขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมาย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ทีห่วัข้อ “การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิารสงูสดุ” 
ในรายงานประจ�าปี 2561 (หน้า 65)

บริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารเข้าร่วมอบรมกับมูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เข้าร่วมอบรมหลักสูตร  
Executive Development Program (EDP) ของสมาคมบรษัิท
จดทะเบียนไทย ส�าหรับพนักงานบริษัทมีแผนพัฒนาบุคลากร 
Individual Development Plan (IDP) ของพนักงานด้วย

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจ 
อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญและสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ โดยก�าหนดให้บริษัท 
เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ที่ทันสมัยไว้เป็นพันธกิจของบริษัทข้อหนึ่ง 

นอกจากน้ี บริษัทได้ก�าหนดปรัชญาการท�างานโดยมุ ่งเน้น 
ความรับผิดชอบและการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเป็นที่น่าเชื่อถือ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

(1)  ผู้ถือหุ้น
 บริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู ้ถือหุ ้น และ

อ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถอืหุน้มาโดยตลอด  
เช่น สทิธทิีก่�าหนดไว้ตามกฎหมายหรอืตามข้อบงัคบัของ
บริษัทสิทธิในการเข้าประชุมผู ้ถือหุ ้นและออกเสียง 
ลงคะแนน รวมถงึสิทธใินการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
และให้สิทธิผู ้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ 
เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของ
บริษัทคนหน่ึง รวมทั้งรักษาสถานภาพทางการเงิน 
ให้มีสภาวะม่ันคง และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง 
เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย 
บุคคลธรรมดาหรือสถาบัน สัญชาติไทยหรือต่างชาติ 

(2) พนักงาน 
 บรษิทัให้ความเคารพต่อสทิธติามกฎหมายของพนกังาน

ทุกคน รวมทั้งจัดให้มีสภาพแวดล้อมของการท�างานที่ดี
และปลอดภัย จัดให้มีสวัสดิการที่ดีและสภาพการจ้าง 
ที่ยุติธรรมเหมาะสมกับสภาวะตลาด รวมทั้งส่งเสริม 
ให้ใช้ทรพัยากรบคุคลอย่างมค่ีาและเปิดโอกาสการจ้างงาน 
ให้แก ่ทุกคนโดยเท่าเทียมกัน ตลอดจนสนับสนุน 
ให้พนกังานได้มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานและมจีติส�านกึ
ในภาระหน้าที่และการท�างานอย่างมุ่งมั่น โดยบริษัท
ก�าหนดแนวทางปฏบิตังิานให้แก่กรรมการ ผูบ้รหิารและ
พนักงานของกลุ่มบริษัทไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
ของกลุม่บรษิทั (รายละเอยีดของจรรยาบรรณทางธรุกจิ

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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ของกลุ่มบริษัท อีสท์วอเตอร์ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ 
http://investor.eastwater.com/th/corporate- 
overview/corporate-governance)

(3) ลูกค้า 
 บรษิทัมุง่มัน่สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าในการ

บริหารจัดการน�้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
ทุกรายด้วยบริการอย่างใส่ใจและเท่าเทียมกันในการ 
แก้ปัญหา เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างดีที่สุดในเวลา 
ที่เหมาะสมเพื่อการบริการที่มีคุณภาพที่ดีในทุกพื้นที่

(4) คู่ค้าและเจ้าหนี้ 
 บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อก�าหนดในสัญญาและ 

ไม่ปกปิดสถานะการเงนิทีแ่ท้จรงิของบริษทั และบรษิทัย่อย 
ไม่ใช้เงินทุนท่ีได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางท่ีขัดกับ
วัตถุประสงค์ในข้อตกลงท่ีท�ากับผู้ให้กู้ยืมเงิน รวมทั้ง 
ได้ก�าหนดนโยบายการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมและรบัผดิชอบ
ต่อเจ้าหนี้ในเรื่องเงื่อนไขค�้าประกัน การบริหารเงินทุน 
และกรณีที่ผิดนัดช�าระหน้ีไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
และเปิดเผยถึงแนวทางปฏิบัติไว้

(5) สังคมและสิ่งแวดล้อม
 บริษัทด�าเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องและตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ต่างๆ ทีเ่กีย่วกับการรกัษาสขุภาพอนามยั ความปลอดภยั 
และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อปกป้อง 
ผลกระทบใดๆ ที่ก ่อให ้ เกิดความสูญเสียต ่อชีวิต 
และทรัพย์สินของบุคลากร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

(6)  คู่แข่ง
 บริษัทปฏิบัติภายใต้หลักการของการแข่งขันที่ดีและ 

ถูกกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

 
 บริษัทจัดให้มีช่องทางส�าหรับผู ้มีส่วนได้เสียสามารถ 

แสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเรื่องส�าคัญอื่นๆ 
หลายช่องทาง ดังนี้

1. เว็บไซต์บริษัท: www.eastwater.com

2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: 
 • คณะกรรมการตรวจสอบ 
  AC_EW@eastwater.com
 • กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
  CEO@eastwater.com
 • เลขานุการบริษัท    
  Corporate_secretary@eastwater.com

3. จดหมายธรรมดา: 
 • คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท  จั ดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ า 
ภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) 
อาคารอี สท ์ วอ เตอร ์  ช้ัน  25  เลข ที่  1  
ซอยวิภาวดี รั ง สิต  5  ถนนวิภาวดี รั งสิ ต  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 10900

4. กล่องรับฟังความคิดเห็น: 
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นอกเหนือจากช่องทางดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดให้มีหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการรับความคิดเห็น ข้อร้องเรียน
ต่างๆ จากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และจัดท�าแนวนโยบาย และ 
วิธีปฏิบัติงานต่อข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจน 
ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อรักษาสิทธิ รวมถึง
คุ้มครองความเป็นส่วนตวัของผู้ร้องเรยีน โดยผู้ร้องเรยีนดงักล่าว
จะได้รบัการคุม้ครองและเก็บรักษาข้อมลูส่วนตวัไว้เป็นความลบั 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให ้ มี ระบบกำรบริหำรควำม เสี่ ย ง 
และกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม  
(Disclosure 102-11)

บริษัทมีหน่วยงานบริหารความเส่ียง ภายใต้การก�ากับดูแล 
ของฝ่ายกลยทุธ์องค์กร ซึง่จะประสานงานร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบ
ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี เป็นผู้รับผิดชอบในการ
พัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพถึงความเพียงพอของระบบ 
การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทาน 
ไว้ในรายงานประจ�าปี สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีหัวข้อ 
“การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง”  
ในรายงานประจ�าปี (หน้า 72)

หลักปฏิบัติ 7 รั กษำควำมน ่ ำ เชื่ อถือทำงกำรเ งินและ 
กำรเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามก�าหนด
ของหน่วยงานก�ากบัดแูล นอกจากนีย้งัสร้างช่องทางการเปิดเผย
ข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยง่าย รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ตระหนักถึงความส�าคัญของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ในการด�าเนนิงานและสร้างกลไกในการรับเรือ่งร้องเรยีนทีเ่หมาะสม
และเป็นธรรมส�าหรบัผูร้้องเรียนและผูถ้กูร้องเรยีนไว้ในจรรยาบรรณ 
ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยดูแลให้ฝ่ายบริหารเผยแพร่
ข้อมูลที่ส�าคัญของบริษัทที่มีสาระส�าคัญครบถ้วนและเผยแพร ่
ในเวลาที่เหมาะสม เช่น การรายงานข้อมูลทางการเงิน หรือ 
ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอื่น 
ทีส่�าคญั ไม่ว่าจะโดยกฎหมายบงัคบัหรอืบนพืน้ฐานความสมคัรใจ  

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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โดยข้อมูลต่างๆ จะเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยและน�าเผยแพร่ผ่าน www.eastwater.com 
และ www.uu.co.th ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยฝ่ายบรหิาร
น�าเสนอข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน รวมท้ังให้ข้อมูลยังหน่วยงาน 
นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทด้วย 

บริษัทมอบหมายให้แผนกก�ากับดูแลกิจการและแผนกวิเคราะห์
การเงินและลงทุนสัมพันธ์ท�าหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลองค์กร  
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ัวไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน  
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
ในการลงทนุ และหน่วยงานก�ากับดแูลทีเ่ก่ียวข้อง ผ่านช่องทางต่างๆ 
ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) และเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน
สัมพันธ์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวก

กรณีที่ผู ้ถือหุ ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและ 
ต้องการสอบถาม สามารถตดิต่อมายงัแผนกวเิคราะห์การเงินและ 
ลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2272-1600 ต่อ 2438, 2411  
อีเมล: IR@eastwater.com หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท  
www.eastwater.com

ในปี 2561 แผนกวิเคราะห ์การเงินและลงทุนสัมพันธ ์ 
ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชี้แจงข้อมูล รวมถึง 
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถาม โดยมีผู้บริหารระดับสูง
เข้าร่วมการช้ีแจงด้วย โดยสรุปกิจกรรมได้ ดังน้ี

• การประชุมกับสื่อมวลชน (Press Meeting) 1  
• การประเมินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Review) 1 
• การเข้าพบผู้บริหารเพื่อสอบถามถึงแนวทางการบริหารจัดการ 11  
 และความคืบหน้าของโครงการต่างๆ (Company Visit)
• การประชุมทางไกลทางโทรศัพท์ (Conference Call) 14  
• การร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์พบนักลงทุนรายย่อย (Opportunity Day)  1  
• การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) 2  

ประเภทกิจกรรม จำ�นวนครั้ง

หลักปฏิบัติ 8  สนบัสนนุกำรมส่ีวนร่วมและกำรสือ่สำรกบัผู้ถอืหุน้  

บริษัทตระหนักถึงสิทธิข้ันพื้นฐานของผู ้ถือหุ ้น และอ�านวย 
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นมาตลอด ได้แก่ การซื้อ 
ขาย หรอืการโอนหุน้ การมส่ีวนแบ่งในก�าไรของบรษิทั การได้รบั
ข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอผ่านช่องทางและเวลาท่ีเหมาะสม 
การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  
การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ รวมถึงการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ ของบรษิทัอย่างเพยีงพอ
เพื่อประกอบการตัดสินใจ 

บรษัิทมนีโยบายส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ทกุรายเข้าร่วมประชมุผู้ถอืหุ้น 
เพ่ือให้ผูถ้อืหุน้สามารถใช้สทิธใินทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 
โดยบรษัิทก�าหนดให้มกีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปีละครัง้ ภายใน
เวลา 4 เดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชขีองบรษิทั และในกรณี
ที่มีความจ�าเป ็นเร ่งด ่วนต ้องเสนอวาระเป ็นกรณีพิ เศษ  
ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 
หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับ 
ทีต้่องได้รบัการอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะเรยีกประชมุวสิามญั
ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 บริษัทได้จัดการ
ประชุมในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม 
เอ บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว 

และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทอ�านวย
ความสะดวกในการช่วยตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุม
ก่อนล่วงหน้า รวมถงึมกีารให้ข้อมลูและตอบข้อซกัถามต่างๆ อกีด้วย 

บริษัทให้ความส�าคัญกับการประชุมผู ้ถือหุ ้น และได้อ�านวย 
ความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม เช่น 

• บริษัทเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู ้ถือหุ ้นเสนอระเบียบวาระ 
การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า 3 เดือน ตั้งแต่วันท่ี  
1 ตลุาคม - 31 ธนัวาคม 2560  โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเว็บไซต์
ของบริษัท  

• บริษัทแจ้งก�าหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  
และเวบ็ไซต์บรษิทัล่วงหน้าก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 30 วนั

• บริษัท จัดส ่ งหนั งสือ เชิญประชุม และรายละเ อียด
ระเบียบวาระการประชุม โดยได ้ จัดส ่ งยั ง ผู ้ถือ หุ ้น 
พร้อมหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู ้ ถือหุ ้นที่ ไม ่สามารถ 
เข้าร่วมประชุมได้ มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน  
ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ พร้อมทัง้แจ้งการเผยแพร่ 
เอกสารการประชุมยังผู ้ถือหุ ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
ไม่น้อยกว่า 28  วนั และได้ประกาศลงหนงัสอืพมิพ์ติดต่อกนั 
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3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั ทัง้นี ้บรษิทัได้น�าข้อมลู 
หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และเอกสารประกอบการประชมุ
เปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 บริษัทได้อ�านวย 
ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เช่น 

• การน�าโปรแกรมการลงทะเบยีน (E-Voting) และการตรวจนบั 
คะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode มาใช้ในการประชุม 

• บริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม
ผูถื้อหุน้ จ�านวน 3 คน โดยเป็นผูแ้ทนจากส�านกังานกฎหมาย 
1 คน และผู้แทนจากผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุม 2 คน

• ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในท่ีประชุมแจ้งวิธีการ 
ลงคะแนน นับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ท้ังน้ีก่อนการ
ลงมติทุกระเบียบวาระ ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให ้
ผู ้ถือหุ ้นทุกรายมีสิทธิในการตรวจสอบการด�าเนินงาน 
ของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้สอบถาม แสดงความคิดเห็น 
โดยได้แจ้งผูถ้อืหุน้อภปิรายภายในระยะเวลาอย่างเหมาะสม
รวมทั้งให้สิทธิเสนอแนะอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้กรรมการ 
และผู้บริหารตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนทุกค�าถามแล้ว 
จงึให้ทีป่ระชมุออกเสยีงลงมติ ส�าหรบัระเบียบวาระการเลอืกตัง้
กรรมการ ประธานแจ้งให ้ผู ้ ถือหุ ้นลงคะแนนในบัตร 
ลงคะแนนเป็นรายบุคคล

• ประธานในที่ประชุมได้แจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละ
ระเบียบวาระการประชุมให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ท้ังก่อน
เสนอระเบียบวาระใหม ่และก ่อนสิ้นสุดการประชุม 
โดยประธานด�าเนินการประชุมให้สอดคล้องกับข้อบังคับ
บริษัท โดยได้ประชุมตามล�าดับระเบียบวาระท่ีก�าหนดไว้ 
ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนล�าดับ
ระเบยีบวาระด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวน
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ  ท้ังนี ้ไม่มกีารเปลีย่นล�าดบัระเบยีบวาระ
จากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเมื่อ 
ที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกระเบียบวาระแล้วประธาน 
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นซ่ึงรวมกันไม่น้อยกว่า 
1 ใน 3 ของจ�านวนหุ ้นท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมดอาจขอให้ 
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นได้ 

ภายหลังการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2560 บรษิทัเผยแพร่
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทันทีภายในวันประชุม และได้จัดท�า
รายงานการประชุมฯ ที่มีสาระส�าคัญครบถ้วน พร้อมทั้งบันทึก
มตทิีป่ระชมุทีช่ดัเจนและระบผุลการลงคะแนนทัง้ประเภทเหน็ด้วย
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงและเผยแพร่รายงานดังกล่าว 
ไว ้ในเว็บไซต์ของบริษัท และน�าส่งตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

ด้านมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท
ก�าหนดแนวทางปฏิบัติของพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และไม่ให้
ความส�าคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตนเหนือความรับผิดชอบ 

ที่มีต่อบริษัทและรวมถึงการไม่น�าข้อมูลภายในบริษัทไปใช ้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน  และก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด 
หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้บริหาร
สงูสดุลงมา ผู้ซึง่ด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้�ารงต�าแหน่งระดบั
บรหิารรายที ่ 4 ทกุรายจะต้องรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของ
บริษัทที่ตนเองรวมถึงบุคคลที่ เ ก่ียวข ้องถือเมื่อเข ้าด�ารง 
ต�าแหน่งต ่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 30 วนันบัจากวันทีด่�ารงต�าแหน่ง 
และรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ภายใน 3 วนั
ท�าการนบัจากวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง อกีทัง้ยงัห้ามคณะกรรมการ 
ผู้บรหิาร พนกังานประจ�าของบรษิทั รวมทัง้คู่สมรสและบตุรทีย่งั
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบรษิทัในช่วงระยะเวลา 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยข้อมลูงบการเงิน
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และในช่วงระยะ
เวลา 3 วันหลังการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) ด้วย

บริษัทจัดท�าและประกาศใช้ “จรรยาบรรณพนักงานกลุ่มบริษัท 
อีสท์วอเตอร์” ตั้งแต่ปี 2546  และฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่แก้ไข
ให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายใน
องค์กรซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการประเมินของโครงการ 
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption: CAC) และรองรับการต่ออายุการรับรอง
การเป็นสมาชกิของโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตด้วย และในปี 2561 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
“จรรยาบรรณทางธรุกจิของกลุ่มบรษิทั อสีท์วอเตอร์”  ซึง่อนมัุติ
โดยคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่14/2561 วนัที ่11 ธนัวาคม 2561 
ประกอบด้วย 14 หัวข้อ ดังนี้

1)  สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 
2)  อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย 
3)  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
4) การให้หรอืรับของขวญั หรอืทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใด
5)  จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง และการปฏิบัติ 

ต่อคู่ค้า
6)  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
7)  รายการที่เกี่ยวข้องกัน
8)  การด�าเนินการด้านการเมือง 
9)  การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน 
10)  การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร 
11)  การท�าธุรกรรมของ EWG 
12)  การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ 
13)  การแข่งขันทางการค้า 
14)  การป้องกันการฟอกเงิน

บริษัท เผยแพร ่จรรยาบรรณทางธุ รกิจของกลุ ่ มบริษัท  
อสีท์วอเตอร์ (Code of Conduct) ไว้ในรูปแบบสือ่อเิลก็ทรอนกิส์
ผ่านทางเว็บไซต์ www.eastwater.com และ Internal Web 
ของบริษัท เพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาท�าความเข้าใจยิ่งขึ้น 
พนักงานใหม่จะลงนามรับทราบเอกสารจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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ในวนัปฐมนเิทศด้วย เพือ่ให้ตระหนกัถึงการปฏบิติัตามจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งที่ก�าหนดไว้ในหลักการก�ากับดูแล
กจิการทีด่ ีทีจ่ะต้องน�าไปปฏบิตัใิห้สอดคล้องต่อไป เช่นเดยีวกบั
คณะกรรมการบรษิทัจะลงนามและรบัทราบหลกัการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีในวันปฐมนิเทศกรรมการ 

ทั้งนี้ ในปีที่ผ ่านมา บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการ 
จดัประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ�าปี 2561 ด้วยคะแนน 95 คะแนน
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และบริษัทยังได้รับการประเมิน
การก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี 2561  
ในระดับ “ดีเลิศ” (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies 2018) จากการประเมนิโดยสมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ซ่ึงพิจารณาจากข้อมูลที่บริษัท 
เผยแพร ่ผ ่านช ่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย ์ 
แห่งประเทศไทยตลอดจนเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ของบริษัท
นอกจากนี ้บริษทัยงัได้รบัรางวลัรายงานความยัง่ยนื ประจ�าปี 2561  
(Sustainability Report Award 2018) ประเภท Recognition 
อีกด้วย

กิจกรรมส่งเสริมกำรท�ำงำนด้วยคุณธรรม ประจ�ำปี 2561

กำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) 
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption: CAC) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีจดัข้ึนโดยสมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย และได้รบัการสนบัสนนุจาก
รฐับาลและส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และในปี 2561 บริษัทได้รับการต่ออายุ
การรับรองเป็นสมาชิก CAC แล้วตามมติคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ ซึง่ได้พจิารณา
ให้การรบัรองในไตรมาสที ่3/2561 เมือ่วนัที ่5 พฤศจกิายน 2561 
ใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง 
ทัง้นี ้บรษิทัได้ก�าหนดแนวทางในการประพฤตปิฏิบตัทิีเ่หมาะสม
เกี่ ยวกับ เรื่ อ งการทุจริตคอร ์ รัปชันภายในองค ์กรของ 
คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานของบรษิทัไว้ในนโยบาย
ต่อต้านการทจุริตคอร์รปัชนัภายในองค์กร ซึง่มกีารทบทวนทุกปี
และเผยแพร่แก่ผู้บริหาร พนักงาน ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดนโยบายฯ สามารถดูได้ที่  
http://investor.eastwater.com/storage/company- 
subsidiary/corporate-governance/20180925-eastw-anti- 
corruption-policy-2018-th.pdf

ในปี 2561 บรษิทัได้จดักิจกรรมและเข้าร่วมสัมมนาและกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการ 
ทจุรติคอร์รปัชนั เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้กรรมการ ผูบ้รหิาร
และพนักงานของบริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับ
ดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร 
ดังนี้ 

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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-  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 บริษัทจัดอบรมให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เข้าร่วมฟังค�าบรรยายเร่ือง  
“New CG Code 2017 and New Laws” โดยที่ปรึกษา บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ากัด โดยมีจ�านวนกรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เข้าร่วมทั้งสิ้น 39 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

-  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 พนักงานเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 ภายใต้หัวข้อ “คนไทย  
ตืน่รูสู้โ้กง” ซึง่จดัโดยองค์กรต่อต้านคอร์รปัชนั (ประเทศไทย) โดยมจี�านวนผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิท เข้าร่วมทัง้สิน้ 16 คน  
มีรายละเอียดดังนี้ 

-  เมือ่วันที ่8 ตลุาคม 2561 บรษิทัจดังานกิจกรรมครบรอบ 26 ปี อสีท์วอเตอร์ และกจิกรรม CG Day โดยม ีคณุวรีศกัดิ ์โฆสิตไพศาล 
ประธานคณะกรรมการบริษัท ร่วมบรรยายในหัวข้อ “EWG กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทโดยมีจ�านวนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เข้าร่วมทั้งสิ้น 185 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

หมายเหตุ: เทียบกับจํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2561 จํานวน 221 คน 

รวม

คิดเปนรอยละ
22.62

50 คน
5.43     10.86                             6.33

ระดับผูบริหาร    คน

ระดับผูบังคับบัญชา    คน

ระดับปฏิบัติการ   คน

แบงตาม
ระดับพนักงาน 

ภาคกลาง   คน

ภาคตะวันออก   คน

แบงตาม
ภูมิภาค

19.91                                            2.71 22.17                                            0.45

ประจํา   คน
สัญญาจาง   คน

49
1

แบงตาม
สัญญาจาง

หมายเหตุ: เทียบกับจํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2561 จํานวน 221 คน 

รวม

คิดเปนรอยละ
17.64

39 คน
7.69      3.62    6.33

ระดับผูบริหาร    คน

ระดับผูบังคับบัญชา    คน

ระดับปฏิบัติการ   คน

แบงตาม
ระดับพนักงาน 

ภาคกลาง   คน

ภาคตะวันออก   คน

แบงตาม
ภูมิภาค

15.83                                          1.81 17.19                                           0.45

ประจํา   คน
สัญญาจาง   คน

38
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แบงตาม
สัญญาจาง

หมายเหตุ: เทียบกับจํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2561 จํานวน 221 คน 

รวม

คิดเปนรอยละ
7.24

16 คน
0.45                                             6.79

ระดับผูบริหาร    คน

ระดับผูบังคับบัญชา    คน

ระดับปฏิบัติการ   คน

แบงตาม
ระดับพนักงาน 

ภาคกลาง   คน

ภาคตะวันออก   คน

แบงตาม
ภูมิภาค

7.24                                          7.24                                          

ประจํา   คน
สัญญาจาง   คน

16
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แบงตาม
สัญญาจาง

หมายเหตุ: เทียบกับจํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2561 จํานวน 221 คน 

รวม

คิดเปนรอยละ
83.71

185คน
6.78 12.22                               64.71

ระดับผูบริหาร    คน

ระดับผูบังคับบัญชา    คน

ระดับปฏิบัติการ   คน

แบงตาม
ระดับพนักงาน 

ภาคกลาง   คน

ภาคตะวันออก   คน

แบงตาม
ภูมิภาค

58.82                                        24.89 82.35                                           1.36

ประจํา   คน
สัญญาจาง   คน
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หมายเหตุ: เทียบกับจํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2561 จํานวน 221 คน 

รวม

คิดเปนรอยละ
22.62

50 คน
5.43     10.86                             6.33

ระดับผูบริหาร    คน

ระดับผูบังคับบัญชา    คน

ระดับปฏิบัติการ   คน

แบงตาม
ระดับพนักงาน 

ภาคกลาง   คน

ภาคตะวันออก   คน

แบงตาม
ภูมิภาค

19.91                                            2.71 22.17                                            0.45

ประจํา   คน
สัญญาจาง   คน

49
1

แบงตาม
สัญญาจาง

หมายเหตุ: เทียบกับจํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2561 จํานวน 221 คน 

รวม

คิดเปนรอยละ
17.64

39 คน
7.69      3.62    6.33

ระดับผูบริหาร    คน

ระดับผูบังคับบัญชา    คน

ระดับปฏิบัติการ   คน

แบงตาม
ระดับพนักงาน 

ภาคกลาง   คน

ภาคตะวันออก   คน

แบงตาม
ภูมิภาค

15.83                                          1.81 17.19                                           0.45

ประจํา   คน
สัญญาจาง   คน

38
1

แบงตาม
สัญญาจาง

หมายเหตุ: เทียบกับจํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2561 จํานวน 221 คน 

รวม

คิดเปนรอยละ
7.24

16 คน
0.45                                             6.79

ระดับผูบริหาร    คน

ระดับผูบังคับบัญชา    คน

ระดับปฏิบัติการ   คน

แบงตาม
ระดับพนักงาน 

ภาคกลาง   คน

ภาคตะวันออก   คน

แบงตาม
ภูมิภาค

7.24                                          7.24                                          

ประจํา   คน
สัญญาจาง   คน

16
0

แบงตาม
สัญญาจาง

หมายเหตุ: เทียบกับจํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2561 จํานวน 221 คน 

รวม

คิดเปนรอยละ
83.71

185คน
6.78 12.22                               64.71

ระดับผูบริหาร    คน

ระดับผูบังคับบัญชา    คน

ระดับปฏิบัติการ   คน

แบงตาม
ระดับพนักงาน 

ภาคกลาง   คน

ภาคตะวันออก   คน

แบงตาม
ภูมิภาค

58.82                                        24.89 82.35                                           1.36

ประจํา   คน
สัญญาจาง   คน

182
3

แบงตาม
สัญญาจาง

12
24
14
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8

14

1
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55

- เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 บริษัทจัดอบรมให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เข้าร่วมฟังค�าบรรยายเรื่อง “New Era of 
Governance & Internal Controls” โดยท่ีปรึกษา บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ากัด โดยมีจ�านวนผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัท เข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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- เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 บริษัทจัดอบรมให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเข้าร่วมฟังค�าบรรยายหัวข้อ  
“การต่อต้านทจุรติคอร์รปัชนั” โดย ดร.มานะ นมิติรมงคล เลขาธกิารองค์กรต่อต้านคอร์รปัชัน (ประเทศไทย) โดยมจี�านวนกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเข้าร่วมทั้งสิ้น 66 คน 

หมายเหตุ: เทียบกับจํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2561 จํานวน 221 คน 

รวม

คิดเปนรอยละ
29.86

66 คน

รวม

คิดเปนรอยละ
9.05

20 คน

5.88     12.67                            11.31

ระดับผูบริหาร    คน

ระดับผูบังคับบัญชา    คน

ระดับปฏิบัติการ   คน

แบงตาม
ระดับพนักงาน 

ภาคกลาง   คน

ภาคตะวันออก   คน

แบงตาม
ภูมิภาค

25.34                                            4.52 29.86

ประจํา   คน
สัญญาจาง   คน

66
0

แบงตาม
สัญญาจาง

หมายเหตุ: เทียบกับจํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2561 จํานวน 221 คน 

7.69 14.03                               74.66

ระดับผูบริหาร    คน

ระดับผูบังคับบัญชา    คน

ระดับปฏิบัติการ   คน

แบงตาม
ระดับพนักงาน 

ภาคกลาง   คน

ภาคตะวันออก   คน

แบงตาม
ภูมิภาค

66.06                                          30.32 95.48                                           0.90

ประจํา   คน
สัญญาจาง   คน

211
2

แบงตาม
สัญญาจาง

หมายเหตุ: เทียบกับจํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2561 จํานวน 221 คน 

รวม

คิดเปนรอยละ
0.90

2 คน
0.45                                              0.45

ระดับผูบริหาร    คน

ระดับผูบังคับบัญชา    คน

ระดับปฏิบัติการ   คน

แบงตาม
ระดับพนักงาน 

ภาคกลาง   คน

ภาคตะวันออก   คน

แบงตาม
ภูมิภาค

0.90                                        0.90                                        

ประจํา   คน
สัญญาจาง   คน

2
0

แบงตาม
สัญญาจาง

หมายเหตุ: เทียบกับจํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2561 จํานวน 221 คน 

รวม

คิดเปนรอยละ
96.38

213คน

9.05

ระดับผูบริหาร    คน

ระดับผูบังคับบัญชา    คน

ระดับปฏิบัติการ   คน

แบงตาม
ระดับพนักงาน 

ภาคกลาง   คน

ภาคตะวันออก   คน

แบงตาม
ภูมิภาค

5.88                                              3.17 8.60                                              0.45

ประจํา   คน
สัญญาจาง   คน

19
1

แบงตาม
สัญญาจาง

13
28
25

17
31

165

1
1
0

0
0
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0
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หมายเหตุ: เทียบกับจํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2561 จํานวน 221 คน 

รวม

คิดเปนรอยละ
29.86

66 คน

รวม

คิดเปนรอยละ
9.05

20 คน

5.88     12.67                            11.31

ระดับผูบริหาร    คน

ระดับผูบังคับบัญชา    คน

ระดับปฏิบัติการ   คน

แบงตาม
ระดับพนักงาน 

ภาคกลาง   คน

ภาคตะวันออก   คน

แบงตาม
ภูมิภาค

25.34                                            4.52 29.86

ประจํา   คน
สัญญาจาง   คน

66
0

แบงตาม
สัญญาจาง

หมายเหตุ: เทียบกับจํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2561 จํานวน 221 คน 

7.69 14.03                               74.66

ระดับผูบริหาร    คน

ระดับผูบังคับบัญชา    คน

ระดับปฏิบัติการ   คน

แบงตาม
ระดับพนักงาน 

ภาคกลาง   คน

ภาคตะวันออก   คน

แบงตาม
ภูมิภาค

66.06                                          30.32 95.48                                           0.90

ประจํา   คน
สัญญาจาง   คน

211
2

แบงตาม
สัญญาจาง

หมายเหตุ: เทียบกับจํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2561 จํานวน 221 คน 

รวม

คิดเปนรอยละ
0.90

2 คน
0.45                                              0.45

ระดับผูบริหาร    คน

ระดับผูบังคับบัญชา    คน

ระดับปฏิบัติการ   คน

แบงตาม
ระดับพนักงาน 

ภาคกลาง   คน

ภาคตะวันออก   คน

แบงตาม
ภูมิภาค

0.90                                        0.90                                        

ประจํา   คน
สัญญาจาง   คน

2
0

แบงตาม
สัญญาจาง

หมายเหตุ: เทียบกับจํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2561 จํานวน 221 คน 

รวม

คิดเปนรอยละ
96.38

213คน

9.05

ระดับผูบริหาร    คน

ระดับผูบังคับบัญชา    คน

ระดับปฏิบัติการ   คน

แบงตาม
ระดับพนักงาน 

ภาคกลาง   คน

ภาคตะวันออก   คน

แบงตาม
ภูมิภาค

5.88                                              3.17 8.60                                              0.45

ประจํา   คน
สัญญาจาง   คน

19
1

แบงตาม
สัญญาจาง

13
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หมายเหตุ: เทียบกับจํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2561 จํานวน 221 คน 

รวม

คิดเปนรอยละ
29.86

66 คน

รวม

คิดเปนรอยละ
9.05

20 คน

5.88     12.67                            11.31

ระดับผูบริหาร    คน

ระดับผูบังคับบัญชา    คน

ระดับปฏิบัติการ   คน

แบงตาม
ระดับพนักงาน 

ภาคกลาง   คน

ภาคตะวันออก   คน

แบงตาม
ภูมิภาค

25.34                                            4.52 29.86

ประจํา   คน
สัญญาจาง   คน

66
0

แบงตาม
สัญญาจาง

หมายเหตุ: เทียบกับจํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2561 จํานวน 221 คน 

7.69 14.03                               74.66

ระดับผูบริหาร    คน

ระดับผูบังคับบัญชา    คน

ระดับปฏิบัติการ   คน

แบงตาม
ระดับพนักงาน 

ภาคกลาง   คน

ภาคตะวันออก   คน

แบงตาม
ภูมิภาค

66.06                                          30.32 95.48                                           0.90

ประจํา   คน
สัญญาจาง   คน

211
2

แบงตาม
สัญญาจาง

หมายเหตุ: เทียบกับจํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2561 จํานวน 221 คน 

รวม

คิดเปนรอยละ
0.90

2 คน
0.45                                              0.45

ระดับผูบริหาร    คน

ระดับผูบังคับบัญชา    คน

ระดับปฏิบัติการ   คน

แบงตาม
ระดับพนักงาน 

ภาคกลาง   คน

ภาคตะวันออก   คน

แบงตาม
ภูมิภาค

0.90                                        0.90                                        

ประจํา   คน
สัญญาจาง   คน

2
0

แบงตาม
สัญญาจาง

หมายเหตุ: เทียบกับจํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2561 จํานวน 221 คน 

รวม

คิดเปนรอยละ
96.38

213คน

9.05

ระดับผูบริหาร    คน

ระดับผูบังคับบัญชา    คน

ระดับปฏิบัติการ   คน

แบงตาม
ระดับพนักงาน 

ภาคกลาง   คน

ภาคตะวันออก   คน

แบงตาม
ภูมิภาค

5.88                                              3.17 8.60                                              0.45

ประจํา   คน
สัญญาจาง   คน

19
1

แบงตาม
สัญญาจาง

13
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หมายเหตุ: เทียบกับจํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2561 จํานวน 221 คน 

รวม

คิดเปนรอยละ
29.86

66 คน

รวม

คิดเปนรอยละ
9.05

20 คน

5.88     12.67                            11.31

ระดับผูบริหาร    คน

ระดับผูบังคับบัญชา    คน

ระดับปฏิบัติการ   คน

แบงตาม
ระดับพนักงาน 

ภาคกลาง   คน

ภาคตะวันออก   คน

แบงตาม
ภูมิภาค

25.34                                            4.52 29.86

ประจํา   คน
สัญญาจาง   คน

66
0

แบงตาม
สัญญาจาง

หมายเหตุ: เทียบกับจํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2561 จํานวน 221 คน 

7.69 14.03                               74.66

ระดับผูบริหาร    คน

ระดับผูบังคับบัญชา    คน

ระดับปฏิบัติการ   คน

แบงตาม
ระดับพนักงาน 

ภาคกลาง   คน

ภาคตะวันออก   คน

แบงตาม
ภูมิภาค

66.06                                          30.32 95.48                                           0.90

ประจํา   คน
สัญญาจาง   คน

211
2

แบงตาม
สัญญาจาง

หมายเหตุ: เทียบกับจํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2561 จํานวน 221 คน 

รวม

คิดเปนรอยละ
0.90

2 คน
0.45                                              0.45

ระดับผูบริหาร    คน

ระดับผูบังคับบัญชา    คน

ระดับปฏิบัติการ   คน

แบงตาม
ระดับพนักงาน 

ภาคกลาง   คน

ภาคตะวันออก   คน

แบงตาม
ภูมิภาค

0.90                                        0.90                                        

ประจํา   คน
สัญญาจาง   คน

2
0

แบงตาม
สัญญาจาง

หมายเหตุ: เทียบกับจํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2561 จํานวน 221 คน 

รวม

คิดเปนรอยละ
96.38

213คน

9.05

ระดับผูบริหาร    คน

ระดับผูบังคับบัญชา    คน

ระดับปฏิบัติการ   คน

แบงตาม
ระดับพนักงาน 

ภาคกลาง   คน

ภาคตะวันออก   คน

แบงตาม
ภูมิภาค

5.88                                              3.17 8.60                                              0.45

ประจํา   คน
สัญญาจาง   คน

19
1

แบงตาม
สัญญาจาง

13
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-  วันที่ 19 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2561 บริษัทให้ผู้บริหารและพนักงานท�าแบบทดสอบเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อน�าผลมาปรับปรุงการเผยแพร่ความรู ้และแนวปฏิบัติ 
ที่ถูกต้องในปีต่อไป โดยมีจ�านวนพนักงานที่ท�าแบบทดสอบทั้งสิ้นจ�านวน 213 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

 -  บริษัทส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) เป็นจ�านวนทั้งส้ิน 2 คน  
โดยมีรายละเอียดดังนี้

-  บริษัทสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรให้กับพนักงานใหม่ในวันปฐมนิเทศพนักงานเป็นจ�านวนท้ังสิ้น  
20 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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-  บรษิทัส่งพนกังานเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูร “แนวทางการเปิดเผยข้อมลู CG Code ตามหลกั apply or explain” เป็นจ�านวนทัง้สิน้ 
1 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทส่งพนกังานเข้าร่วมอบรมหลกัสตูร “การจดัท�ากระดาษท�าการเพือ่มาตรการต่อต้านการคอร์รปัชนัในองค์กร” เป็นจ�านวนทัง้สิน้  
2 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

-  บริษัทส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม “CG Code workshop”เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 4 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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พนักงานทั้งหมด 169 168 214 221
แบ่งตามประเภทการจ้างงาน    
ประจ�า 166 165 210 217
สัญญาจ้าง 3 3 4 4
แบ่งตามระดับ    
ผู้บริหาร 11 13 18 19
ผู้บังคับบัญชา 23 24 27 31
ปฏิบัติงาน 135 131 169 171
แบ่งตามอายุ    
น้อยกว่า 30 ปี 34 28 33 35
30-50 ปี 121 122 158 163
มากกว่า 50 ปี 14 18 23 23
แบ่งตามเพศ    
ชาย 94 93 105 107
หญิง 75 75 109 114
แบ่งตามภูมิภาค    
ภาคกลาง 117 117 148 151
ภาคตะวันออก 52 51 66 70

จำ�นวนพนักง�น 2558 2559 2560 2561

ข้อมูลพนักงาน (Disclosure 102-7, 102-8)

พนักงานใหม่ทั้งหมด 32 19 65 23
แบ่งตามอายุ     
น้อยกว่า 30 ปี 17 8  18 13
30-50 ปี 15 10  45 10
มากกว่า 50 ปี  0 1 2 -
อัตราการจ้างพนักงานใหม่ (ร้อยละ) 19% 11% 30% 10%
แบ่งตามเพศ    
ชาย  22 9 19 11
หญิง  10 10 46 12
แบ่งตามภูมิภาค    
ภาคกลาง 8 6 7 12
ภาคตะวันออก 24 13 58 11
พนักงานลาออกทั้งหมด 23 20 19 16
แบ่งตามอายุ     
น้อยกว่า 30 ปี 3 6 5 6
30-50 ปี 19 13  11 10
มากกว่า 50 ปี  1 -  3 -
อัตราพนักงานลาออก (ร้อยละ) 14% 12%  9% 7%
แบ่งตามเพศ    
ชาย  14 10 7 9
หญิง  9 10 12 7
แบ่งตามภูมิภาค    
ภาคกลาง 18 17 15 10
ภาคตะวันออก 5 3 4 6

จำ�นวนพนักง�น 2558 2559 2560 2561

อัตราการจ้างพนักงานใหม่และพนักงานที่ลาออก แบ่งตามเพศ อายุ และภูมิภาค
(Disclosure 401-1)

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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จำ�นวนคน

จำ�นวนคน

จำ�นวนคน

ล�ป่วย (ร้อยละ)

ล�ป่วย (ร้อยละ)

จำ�นวนชั่วโมง 
ก�รทำ�ง�น

จำ�นวนชั่วโมงก�รทำ�ง�น

จำ�นวนชั่วโมงก�รทำ�ง�น

จำ�นวนชั่วโมง
ล�ป่วย

จำ�นวนชั่วโมง
ล�ป่วย

จำ�นวนชั่วโมง
ล�ป่วย

ล�ป่วย
(ร้อยละ)

*ล�ป่วย
(เจบ็ป่วยจ�กก�รทำ�ง�น

คนต่อล้�นชั่วโมง 
ก�รทำ�ง�น)

สถิติการลาป่วยของพนักงาน แยกตามเพศและพื้นที่  (Disclosure 403-2)

 ชาย 107  208,864.00 4,059.50 1.94 0.00
 หญิง 114  222,528.00 5,073.50 2.28 0.00

  
 ชาย 54  105,408.00 2,297.00 2.18
 หญิง 97  189,344.00 4,700.50 2.48

หมำยเหตุ  *อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน (Occupational Disease Rate: ODR) คนต่อล้านชั่วโมงการท�างานของพนักงาน 

บริษทัใช้ระบบสารสนเทศด้านทรพัยากรบคุคล (HRIS: Human Resources Information System) ในการบริหารข้อมลูของพนกังาน 
มีการลา การเบิกสวัสดิการในระบบ HRIS รวมทั้งข้อมูลการท�างานต่างๆ โดยการค�านวณชั่วโมงในการท�างานได้น�ามาจาก 
ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานซึ่งระบุชั่วโมงการท�างานของพนักงานจ�านวน 8 ชั่วโมงต่อวัน  จึงใช้หลักการค�านวณชั่วโมง
การท�างานต่อคนในปี 2561 ค�านวณ ดังนี้

จ�านวนชั่วโมงการท�างานต่อคนต่อปี =  8 ชม.* ((5 วัน * 52 สัปดาห์) - 16 วัน) = 1,952 ชม.

กรุงเทพฯ

พื้นที่ปฏิบัติการภาคตะวันออก  
 ชาย 53  103,456.00 1,762.50 1.70
 หญิง 17  33,184.00 373.00 1.12

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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โครงการเพื่อความยั่งยืนของชุมชน (Disclosure 203-1)

กิจกรรมเพื่อสังคม
ของบริษัทใน 3 ดาน

ดานการพัฒนาสาธารณูปโภค
 ดานนํ้าและอนุรักษสิ่งแวดลอมI.

ดานการพัฒนา
 คุณภาพชีวิตชุมชน2.

ดานการพัฒนาการเรียนรู
 อยางไมมีที่สิ้นสุด3.

• โครงการโรงเรียนตนแบบระบบบําบัดนํ้าเสียโรงอาหาร

• โครงการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและแหลงนํ้า
 (ไดแก  ปลูกปา, ปลอยพันธุสัตวนํ้า, ปลอยปู )

• โครงการเครือขายอีสทวอเตอรรักษนํ้า 
 (ไดแก  คายเยาวชนฯ  การตรวจสอบคุณภาพนํ้าตามแหลงนํ้าตนทุนของบริษัท)

• โครงการนํ้าเพื่อชุมชน 
 (ไดแก  สนับสนุนนํ้าถวย, นํ้าขวด และบริการรถนํ้าดื่มเคลื่อนที่
 เพื่อบริการกิจกรรมสาธารณประโยชนของหนวยงานราชการและชุมชน)

• โครงการควบคุมการผลิตและบํารุงรักษาระบบประปาชุมชน
 (บูรณาการรวมกับโครงการ Fix it center)

• กิจกรรม CSR เพื่อชุมชนตามแนวเสนทอนํ้าดิบประแสร-คลองใหญ

• โครงการอบรมอาชีพ
 (ลดรายจาย เพิ่มรายได ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง)

• โครงการฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ 

• โครงการกฐินประจําป

• การสนับสนุนกิจกรรม/โครงการสาธารณประโยชน
 ของหนวยงานราชการ, ชุมชน และองคกรการกุศล

• การจัดทําของที่ระลึกสําหรับกิจกรรม CSR ของบริษัท

• โครงการตนแบบเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดนํ้าและอากาศ

• โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงอีสทวอเตอร
 อําเภอคลองเขื่อน

• โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาคนพิการ

บริษัทมีนโยบายด�าเนินธุรกิจเคียงคู่กับความยั่งยืนของชุมชน 
ในพื้นที่ประกอบการของบริษัท และให้ความส�าคัญเกี่ยวกับ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนมาอย่างต่อเน่ือง บนพ้ืนฐาน 
การใช้ทรัพยากรน�า้ร่วมกนั รวมถึงบรษิทัได้ก�าหนดให้มกีารส�ารวจ 
ความต้องการใช้น�้าของชุมชนตามแนวเส้นท่อของโครงการ
ก่อสร้างท่ีจะขึน้ใหม่ประกอบการด�าเนนิการศึกษาความเหมาะสม 
ในการก่อสร้างท่อน�า้ดบิเส้นใหม่ของบรษิทัด้วย โดยได้ก�าหนดเป็น
ระบบงานของฝ่ายวศิวกรรมอย่างชดัเจน และก่อนเริม่ด�าเนนิการ
ก่อสร้าง บริษัทและผู้รับเหมาจะจัดประชุมร่วมกับผู้น�าชุมชน 
และชาวบ้านเพือ่ประชาสมัพนัธ์โครงการ รวบรวมความต้องการ
และปัญหาของชุมชน เพื่อเตรียมการปรับปรุงหรือบรรเทา 
ความเดือดร้อนดังกล่าว รวมถึงเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของชมุชนตามแนวเส้นท่อของบรษิทัให้ดขีึน้ด้วย

จากอดตีท่ีผ่านมาบรษิทัจดัท�าโครงการเพือ่ความยัง่ยนืของชุมชน
บนความร่วมมือระหว่างบริษัทกับชุมชนในพื้นที่ประกอบการ 
รวมถึงได้เปิดโอกาสให้ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปรับปรุง
และพฒันารูปแบบโครงการต่าง ๆ  ดงันัน้ โครงการเพือ่ความยัง่ยนื
ของชุมชนจึงผ่านการปรับปรุงกระบวนการ หรือแนวทาง 
การด�าเนนิงานเพือ่ให้เกดิความสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ โดยแบ่งกรอบ
กลยทุธ์เป็น 3 สร้าง 3 พฒันา ทีเ่น้นสร้างการยอมรบั สร้างความมัน่คง  
และสร้างคณุค่าร่วม สูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนืนัน้ ได้ถกูน�าไปเป็น
แนวทางในการสร้างพันธมิตรโดยรอบทั้งหน่วยงานราชการ 
ส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ตามแนวเส้นท่อกว่า 491.8 กม.  
ของบริษัท โดยใช้หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามวิถ ี
แห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรม 
เพือ่สังคมของบรษัิทใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพฒันาสาธารณปูโภค
ด้านน�้าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชน และด้านการพัฒนาการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
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เป็นโครงการต่อยอดจากโครงการระบบบ�าบัดน�้าเสียโรงอาหาร
ในโรงเรียน ซึ่งบริษัทจัดโครงการตั้งแต ่ป ี  2554-2556  
ซึง่โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการได้รบัทนุจากการเข้าร่วมค่ายเยาวชน 
ผู้น�าอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าของบริษัท พร้อมได้รับความรู้และ 
ค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าท่ีของบริษัทด้วยการลงพื้นท่ีจริงในแต่ละ
โรงเรียน เพื่อน�างบประมาณกลับไปปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสีย
ในโรงอาหารของตนที่มีอยู่เดิมให้เป็นไปตามแบบของส�านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ต่อมาในปี 2557 บริษัทได้ตรวจประเมินผลการปรับปรุง ติดตั้ง 
และใช้งานระบบเพื่อรวบรวมปัญหาและข้อแนะน�าเพื่อน�ามา
พัฒนาโครงการ 

โดยในปี 2559 บริษัทได้ร่วมมือกับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาทั้ง 7 แห่ง (ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา)  
จัดโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบน�้าเสียโรงอาหารขึ้น  
โดยพัฒนาโครงการเดิมให้มีความยั่งยืนและสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

เพื่อปลูกจิตส�านึกให้แก่เยาวชนและบุคลากรภายในโรงเรียน 
ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส�าคัญยิ่งต่อ 
การด�าเนินชีวิต และเป็นแหล่งความรู้เรื่องการบริหารจัดการน�้า
ให้แก่เยาวชนและชุมชนใกล้เคียงอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งหวัง 
ให้มโีรงเรยีนต้นแบบระดบัเพชร 1 แห่งต่อเขต รวมทัง้สิน้ 7 แห่ง 
ในปี 2562 

ในปี 2561 บรษิทัร่วมกบัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทัง้ 7 แห่ง 
เข้าตรวจประเมินผลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น  
12 แห่ง โดยมเีกณฑ์การประเมนิ 5 หวัข้อ ได้แก่ 1. การติดตัง้และ 
ใช้งานระบบบ�าบัดน�้าเสีย 2. การก�ากับดูแลระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
3. การปรับปรุงคุณภาพน�้าในขั้นตอนสุดท้าย 4. น�าน�้าที่ผ่าน 
การบ�าบัดกลับมาใช้ประโยชน์ 5. การเผยแพร่องค์ความรู ้ 
ระบบบ�าบัดน�้าเสียทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โรงเรียน 
ที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รางวัลมีดังนี้

โครงการโรงเรียนต้นแบบระบบบำาบัดนำ้าเสียโรงอาหาร

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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ระดับ
เพชร

ระดับ
ทอง

ระดับ
เงิน

ระดับ
ทองแดง

โรงเรียนชุมชน
วัดสุวรรณรังสรรค
สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1

โรงรียนบานหนองใหญ
สาํนกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษา
ฉะเชงิเทรา เขต 2

โรงเรียนบานหนองไทร
สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2

โรงเรียนวัดจุกเฌอ
สาํนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษา
ฉะเชงิเทรา เขต 1

โรงเรียนบานทับราง
สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2

โรงเรยีนบานตลาดเนินหนิ
สาํนกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษา
ชลบรุ ีเขต 2

โรงเรียนชุมชน
บริษัทนํ้าตาลตะวันออก

สาํนักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศึกษา

ระยอง เขต 1

โรงเรียนบานหนองหวา
สาํนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษา
ฉะเชงิเทรา เขต 2

โรงเรียนบานโคงดารา
สาํนกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศึกษา
ชลบรุ ีเขต 3

โรงเรียนบานมาบลําบิด
สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1

ทั้งนี้ ตามเป้าหมาย บริษัทต้องการให้มีโรงเรียนต้นแบบระดับเพชร จ�านวน 1 แห่ง ต่อเขตพื้นที่การศึกษา รวมเป็น 7 แห่งในปี 2562 
จากผลการประเมินที่ได้ ยังคงเหลือส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ�านวน 3 แห่ง ที่ยังไม่มีโรงเรียนต้นแบบฯ ระดับเพชร 
ดงันัน้ ในปี 2562 บรษิทัจะขบัเคลือ่นโรงเรยีนของส�านกังานเขตฯ ดงักล่าว ให้มโีรงเรยีนต้นแบบฯ ได้รางวัลระดบัเพชรจ�านวน 1 แห่ง
ต่อเขต โดยจะประกาศผลและมอบรางวัลในปี 2563 และตั้งแต่ปี 2564 เพ่ือให้โครงการมีความต่อเนื่องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
บริษัทร่วมกับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 7 แห่งจะติดตามและประเมินผลโรงเรียนต้นแบบฯ ระดับเพชรเป็นประจ�าทุกปี
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วทิยาลยัเทคนคิอบุลราชธานี
ตดิตัง้เครือ่งกลเตมิอากาศ

ณ ชมุชนบานเอือ้อาทร
ฉะเชงิเทรา 4 เครือ่ง

พรอมทดสอบประสทิธภิาพ
ดวยการวดัคาออกซเิจน

ละลายในนํา้ (คา DO)

บรษัิทขยายผลองคความรู
ไปยงัวทิยาลยัเทคนคิ 2 จังหวดั

(ระยองและฉะเชงิเทรา)
พรอมตดิตัง้เครือ่งกล
เตมิอากาศ เพิม่ 3 แหง
ภายใตโครงการอบรม
เชงิปฏบิตักิารหลกัสูตร

การสรางเครื่องกลเติมอากาศ
แบบดูดนํา้และอากาศ

บรษัิทขยายผลองคความรู
ไปยงัวทิยาลยัเทคนคิพทัยา

พรอมตดิตัง้เครือ่งกลเติมอากาศ 
บรษัิทรวมกบัวิทยาลยัเทคนคิ

ทัง้ 4 แหง และสถาบัน
การอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก
อบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสูตร
การสรางเคร่ืองกลเตมิอากาศ

แบบดูดนํา้และอากาศ
เพือ่เผยแพรองคความรูสูชมุชน
โดยมูลนธิชิยัพัฒนาเปนวทิยากร

2556 2557-2559 2560

ในปี 2561 บริษัทร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคทั้ง 4 แห่ง และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สร้างต้นแบบเครื่องกลเติมอากาศ
แบบดดูน�า้และอากาศขึน้ โดยมุ่งหวงัให้เกดิต้นแบบเครือ่งกลเตมิอากาศแบบดดูน�า้และอากาศทีส่มบรูณ์แบบมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะในเรื่อง
ของประสิทธิภาพการใช้งาน รวมถึงประหยัดงบประมาณค่าวัสดุและค่าพลังงาน ตลอดจนง่ายและสะดวกในการสร้าง เพื่อสามารถ
ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้ 

จากนั้นได้น�าไปทดสอบประสิทธิภาพพร้อมขอรับค�าแนะน�าจากมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อจัดท�าหลักสูตรการสร้างเครื่องกลเติมอากาศ 
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน

ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าหมายให้ปี 2562 บริษัทร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่ปฏิบัติการ 3 จังหวัด (ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา)  
จัดสัญจรถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างและดูแลเครื่องกลเติมอากาศแก่ชุมชนและหน่วยงานที่สนใจ 3 แห่ง

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในการประกวดนวัตกรรมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใต้ชื่อโครงการประกวดนวัตกรรมจัดการน�้าด้วย 3R 
(Reduce, Reuse, Recycle) เม่ือปี 2553 จุดประกายท�าให้เกิดแนวความคิดที่จะน�านวัตกรรมจากในห้องเรียนมาสร้างประโยชน ์
สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ัน บริษัทจึงได้คัดเลือกนวัตกรรมเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน�้าและอากาศ ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์จาก
วทิยาลยัเทคนคิอบุลราชธาน ี(รางวลัชมเชย) มาต่อยอด บนความร่วมมอืระหว่างกลุม่นกัรบสิง่แวดล้อม/นกัสบืสายน�า้ สมาชกิสมาคม
รกัษ์สิง่แวดล้อมฉะเชงิเทรา ศนูย์เฝ้าระวังและตรวจสอบคณุภาพน�า้อ�าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง และวทิยาลยัเทคนคิอบุลราชธานี  

ต้นแบบเครื่องกลเติมอากาศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน
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พ้ืนทีต้่นแบบแห่งที ่1 ทีบ่รษิทัคดัเลอืก คอื ป่าชมุชนบ้านสามพราน 
ต�าบลคลองตะเกรา อ�าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ซึ่งมีสภาพพื้นที่ของหมู ่บ้านอยู ่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
เขาอ่างฤาไน และยังเป็นป่าต้นน�้าบางปะกง มีคลองสียัด 
ไหลผ่านชุมชน ซึ่งมีความส�าคัญของระบบนิเวศป่ารอยต่อ  
5 จังหวัดภาคตะวันออก และเป็นแหล่งต้นน�้าท่ีมีความส�าคัญ 
ต่อแม่น�้าบางปะกงโดยโครงการมีเน้ือท่ีจ�านวน 32-0-03 ไร่  
และได้รับอนมุติัโครงการป่าชมุชนตัง้แต่วนัที ่15 กรกฎาคม 2559 
มผีูใ้หญ่บ้านสามพรานและคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านสามพราน
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัด
ภาคตะวันออก จัดโครงการบ�ารุงดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าชุมชน

โครงการบำารุงดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านสามพราน
แบบมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ

พ้ืนทีต้่นแบบแห่งที ่2 ทีบ่รษิทัคดัเลอืก คอื ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง 
ต�าบลชุมแสง อ�าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง สภาพพื้นที่ของ
หมู่บ้านอยู่ติดกับอ่างเก็บน�้าประแสร์ เป็นท่ีราบสลับพื้นที่ภูเขา 
มคีวามส�าคญัของระบบนเิวศป่ารอยต่อ 5 จงัหวดัภาคตะวนัออก 
และแหล่งต้นน�า้ประแสร์ โดยโครงการมเีนือ้ทีจ่�านวน 96-0-55 ไร่ 
และได้รับอนมุติัโครงการป่าชุมชนต้ังแต่วนัที ่25 เมษายน 2560 

โดยมผู้ีใหญ่บ้านหนองม่วงและคณะกรรมการป่าชมุชนบ้านหนองม่วง
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ตัง้แต่ปี 2560 บรษิทัร่วมกบัเครอืข่ายป่าชมุชนรอยต่อ 5 จงัหวดั
ภาคตะวันออก จัดโครงการบ�ารุงดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าชุมชน
บ้านหนองม่วงแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ เพื่อฟื้นฟู
ดแูลบ�ารงุรกัษาผนืป่าชมุชนบ้านหนองม่วงให้มคีวามอดุมสมบูรณ์
และยั่งยืน ซึ่งมีระยะเวลาด�าเนินโครงการ 5 ปี (ปี 2560-2564) 
มีกิจกรรมบ�ารุงรักษาป่าเดิม และปลูกป่าเสริม ปีละ 3,800 ต้น 
ท�าให้มป่ีาเสรมิรวมทัง้สิน้ 15,200 ต้น สามารถกักเก็บคาร์บอนได้
จ�านวน 30,400 ตันคาร์บอน ต่อ 5 ปี (การประเมินการกักเก็บ
คาร์บอนป่าดิบแล้ง; ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ 2557)

ปี 2561 บริษัทร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัด 
ภาคตะวันออกบ�ารุงรักษาป่าชุมชนบ้านหนองม่วง จัดกิจกรรม 
อาทิ ท�าทางส�ารวจรอบป่าชุมชน ท�าแนวกันไฟ ดูแลผืนป่า  
ตลอดจนจัดกิจกรรมปลูกป่าเสริม จ�านวน 3,800 ต้น

โครงการบำารุงดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านหนองม่วง
แบบมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ

บ้านสามพรานแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือฟื้นฟู
ดแูลบ�ารงุรกัษาผนืป่าชุมชนบ้านสามพรานให้มคีวามอดุมสมบรูณ์ 
และยั่งยืน ซึ่งมีระยะเวลาด�าเนินโครงการ 4 ปี (ปี 2560-2563)
มีกิจกรรมบ�ารุงรักษาป่าเดิม และปลูกป่าเสริมปีละ 1,500 ต้น 
ตลอด 4 ปี ท�าให้มีป่าเสริมรวมทั้งสิ้น 6,000 ต้น สามารถกักเก็บ
คาร์บอนได้จ�านวน 10,440 ตันคาร์บอน ต่อ 4 ปี (การประเมิน
การกักเก็บคาร์บอนป่าดิบแล้ง; ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ 2557)

ปี 2561 บริษัทร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัด 
ภาคตะวันออกบ�ารุงรักษาป่าชุมชนบ้านสามพราน จัดกิจกรรม 
อาทิ ท�าทางส�ารวจรอบป่าชุมชน ท�าแนวกันไฟ ดูแลผืนป่า  
ตลอดจนจัดกิจกรรมปลูกป่าเสริม จ�านวน 1,500 ต้น

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)

ตัง้แต่ปี 2551 จากการส�ารวจความต้องการใช้น�า้ และปรมิาณน�า้ 
รวมถึงแหล่งน�้าส�าหรับอุปโภคของชุมชนตามแนวเส้นท่อน�้าดิบ
โดยมุ่งหวังให้ชุมชนเข้าถึงน�้าสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีพบว่า
ระบบประปาหมู ่บ้านหลายแห่งไม่สามารถใช้งานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ส่งผลกระทบ 
กบัคณุภาพชวีติของชมุชน บรษิทัในฐานะผูป้ระกอบการในเรือ่ง
ของน�้าดิบ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

ในเรือ่งของน�า้ บริษัทจงึร่วมกบับรษิทั ยนูเิวอร์แซล ยทูลีติีส์้ จ�ากดั 
(มหาชน) จัดท�าโครงการซ่อมบ�ารุงและฝึกอบรมการบริหาร
จัดการระบบประปาหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหาร
จดัการระบบประปาหมูบ้่านให้กบัคณะกรรมการประปาหมูบ้่าน 
และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

บรษิทัปรบัเปล่ียนรปูแบบ
โดยใชหลกัชมุชนสอนชุมชน

ควบคูการปฏบัิติหนางานจรงิ
โดยวทิยากรเปนผูทีเ่คยผาน

การอบรมของบรษัิท
แลวนาํกลบัไปพฒันาประปาของตน

จนสามารถบรหิารจัดการ
ไดอยางมปีระสิทธภิาพ

บริษัทรวมกับสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

และการประปานครหลวง
จัดอบรมหลักสูตร

การควบคุมการผลิต
และบํารุงรักษาระบบประปา

ชุมชนขั้นพื้นฐาน 
และขั้นปฏิบัติหนางานจริง

บริษทัรวมกับสถาบนั
การอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก

บรรจหุลกัสตูร
การซอมประปาชุมชน

เขาในโครงการ
ศนูยซอมสรางเพือ่ชมุชน

(Fix It Center)

2555 2559-2560 2561

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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จากนั้นปี 2561 บริษัทร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)  
โดยในปีนี้ได้ให้บริการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาระบบประปาชุมชน รวมทั้งสิ้น 9 แห่ง ดังนี้

สถ�บันก�รศึกษ� พื้นที่ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประป�ชุมชน

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด หมู่ 10 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
วิทยาลัยเทคนิคระยอง หมู่ 8 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เทศบาลต�าบลหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี หมู่ 4 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
 หมู่ 10 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หมู่ 11 บ้านมาบโอน ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
 หมู่ 6 บ้านหนองฉวี ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย หมู่ 9 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ หมู่ 5 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กิจกรรม CSR เพื่อชุมชน
ตามแนวเส้นท่อนำ้าดิบประแสร์-คลองใหญ่
(Disclosure 203-1)

บริษัทมีโครงการผันน�้าจากอ่างเก็บน�้าประแสร์ไปยังอ่างเก็บน�้า
คลองใหญ่ จึงได้จัดประชุมเพื่อบูรณาการจัดการน�้าร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ บริษัท และชุมชนในพ้ืนที่ จากมติการประชุม 
น�ามาสู ่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนร่วมกัน เพ่ือให้ชุมชน 
ได้เข้าถึงน�้าอย่างเท่าเทียมและเพียงพอ และช่วยเหลือชุมชน 
เมือ่มสีถานการณ์ภยัแล้งในพืน้ที ่โดยบรษิทัได้ส่งจ่ายน�า้เข้าระบบ
ประปาหมู่บ้านให้กับชุมชนทีอ่ยูต่ามแนวท่อ รวมจ�านวน 15 แห่ง 
ครอบคลุมผู้ใช้น�้ากว่า 4,000 ครัวเรือน เพื่อให้ชุมชนได้มีน�้าใช้
ตลอดป ีโดยไม ่คิดค ่าใช ้จ ่ายกับชุมชน โดยในป ี  2561  
บริษัทสนับสนุนน�้าส�าหรับอุปโภคให้ชุมชนผ่านแนวเส้นท่อนี้ 
จ�านวน 267,710.10 ลูกบาศก์เมตร

นอกจากนี ้การบรหิารจดัการน�า้ตามแนวท่อดงักล่าว ในปี 2558 
บริษัทได้จัดท�าทึกข้อตกลงร่วมกันในการด�าเนินการสูบผันน�้า 
ท่อส่งน�้าเช่ือมโยงอ่างเก็บน�้าประแสร์-คลองใหญ่ ระหว่าง
กรมชลประทานและบริษัท โดยได้จัดตั้งเป็นกลุ ่มบริหาร 
การใช้น�้าชลประทานนอกภาคเกษตรกรรมลุ่มน�้าคลองใหญ่ 
โครงการท่อผันน�้าเช่ือมโยงอ่างเก็บน�้าประแสร์ไปอ่างเก็บน�้า
คลองใหญ่ จังหวัดระยอง ซ่ึงท่ีประชุมระบุให้ผู ้ใช้น�้าจัดหา 
งบประมาณเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ 

ตามแนวเส้นท่อดังกล่าวไว้ โดยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดสรรงบประมาณด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
ขึ้นเมื่อป ี 2559 พร ้อมทั้งแต ่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
งบประมาณด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) เพ่ือพจิารณาอนุมตัิ
โครงการและงบประมาณร่วมกนัระหว่างผูใ้ช้น�า้ กรมชลประทาน 
และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น โดยตั้งแต่ปี 2558 - 2560 
บริษัทได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม 
และส่ิงแวดล้อม ตามแนวเส้นท่อประแสร์-คลองใหญ่ จ�านวน  
19 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 8,957,783 บาท 

ปี 2561 บริษัทสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม 
และส่ิงแวดล้อม ตามแนวเส้นท่อประแสร์-คลองใหญ่ จ�านวน  
10 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 4,048,100 บาท ท้ังนี้  
บริษัทและคณะกรรมการบริหารงบประมาณด้านสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม (CSR) ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าและ 
ประเมินผลการด�าเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณ CSR  
ในปี 2550-2560 ซึ่งพบว่าชุมชนได้ด�าเนินงานแล้วเสร็จ 
เป็นไปตามแผนทุกโครงการ
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ประปา อบต.ละหาร (2)

ต.ละหาร

(กม.41+700)
(กม.39+900)

(กม.31+900)

(กม.30+985)

ประปา
หนองไร

ประปา
คลองนํ้าแดง

ประปา
คลองปาหวาย

(กม.30+950)

(กม. 37+080)

อางฯ
หนองปลาไหล

อางฯ
คลองใหญ

ตําบลละหาร

ตําบลหนองไร

ตําบลหนองบัว

อ.ปลวกแดง

15

ประปา อบต.ละหาร (1)

ต.ละหาร
14

ประปาคลองนํ้าแดง (1)

ต.หนองไร (ขนานจุดเดิม)
10

ประปาหนองบัว (1)

ต.หนองบัว
13

ประปาคลองนํ้าแดง (2)

ต.หนองไร
11

ประปาคลองปาหวาย (1)
ต.หนองไร

12

15

แนวทอสงนํ้า
และตําแหนงทอแยก
จายนํ้าดิบ 
เพื่อการอุปโภค-บริโภค

จุด

จุดติดตั้งทอแยกจายนํ้าดิบ (ใหม)

จุดติดตั้งทอแยกจายนํ้าดิบ (เดิม)

แนวทอสงนํ้า

เมษายน 2558

สนับสนุนนํ้ามันเชื้อเพลิง
เพื่อใชในการแกปญหาภัยแลง

สนับสนุนวางทอสงนํ้าเชื่อมตอ
จากระบบปรับนํ้าโครงการประแสรโซน 4 
ไปยังสระเก็บนํ้า ม.6 และคลองไผเหนือ    

สนับสนุนเครื่องสูบนํ้า
เพื่อการเกษตร  
    

01.

ตําบล

ตลุาคม 2559

งานซอมแซมทอสงนํ้าโซนขยาย 
(ฝงขวา) 8 จุด  

งานซอมแซมทอสงนํ้าโซนขยาย 
(ฝงขวา) 5 จุด  

งานซอมแซม motor และ Start motor 
สถานีสูบนํ้าโซน 1-4

งานเครื่องมือวัดอัตราการไหลของนํ้า  
    

02.

ตําบล

ตําบล

ต.หนองไร 

ต.กระแสบน

ต.พลงตาเอี่ยม 

ต.ชุมแสง 

ต.ชุมแสง, ต.พลงตาเอี่ยม,  ต.วังจันทร, ต.ปายุบใน  

ต.กระแสบน

ต.ชุมแสง  

กมุภาพนัธ 2560

โครงการเชื่อมตอจุดจายนํ้าและวางทอ
นํ้าลงลํารางธรรมชาติของแนวทอ
สงนํ้าสถานีสงนํ้า โซน 3 กม.6+925 

โครงการวางทอสงนํ้าลงลําราง
คลองไผเหนือ  หมู 7

โครงการวางทอสงนํ้าลงลําราง
เขาผักกูด  ม. 6

โครงการการกระจายนํ้า
ในอุทยานเพียงพอ  

ตําบล

ต.หวยยาง

ต.กระแสบน

ต.หวยยาง

ต.กระแสบน

ต.กระแสบน

ต.ชุมแสง

ต.หวยยาง, ต.สองสลึง, ต.วังหวา   

เมษายน 2560

โครงการวางทอสงนํ้าเพื่อการเกษตร  
สายสํานักมะปริง หมู 5

โครงการตอเติมอาคารศูนยเรียนรู
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร (ศพก.)

โครงการซอมแซมทอสงนํ้า
โซนขยาย โซน 1-3 

โครงการจัดสรรบุคลากรดูแล
ระบบสูบนํ้าของสถานีโซน 3 
และจัดหาบุคลากรเปด-ปด 
จุดจายนํ้าเขาสูชุมชน    
 
    

04.

ตําบล

ต.พลงตาเอี่ยม

ต.พลงตาเอี่ยม

ต.ชุมแสง, ต.ปายุบใน, ต.หวยยาง   

ต.กระแสบน

ต.พลงตาเอี่ยม, ต.ชุมแสง
ต.ปายุบใน, ต.หวยยาง 

กมุภาพนัธ 2560

งานซอมระบบไฟฟาและอุปกรณ
ประกอบสถานีสูบนํ้าสวนขยาย
เพิ่มเติมโซน 3

งานซอมระบบไฟฟาและอุปกรณ
ประกอบสถานีสูบนํ้าสวนขยาย
เพิ่มเติมโซน 4     

03.
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ประปา
หนองฆอ

บานแกงหวาย
อบต.วังจันทร

สถานีสูบนํ้า
อางเก็บนํ้า
ประแสร

ประปาทาเสา

ประปาปายุบใน

บานทาเสา

บานยุบตาเหนง

บานคลองหวายโสม

ประปา
ศาลานํ้าลึก

(กม.22+505)

(กม.22+000) (กม.20+805)

(กม.16+000)

(กม.14+700)

(กม.11+600)

(กม.6+400)

(กม.2+700)

(กม.16+900)

อางฯ
ประแสร

อ.แถลง

อ.เขาชะเมา

อ.วังจันทร

ตําบลชุมแสง

ตําบลปายุบใน

ประปาหนองฆอ (2)

ต.หนองบัว
09

ประปาหนองฆอ (2)

ต.หนองบัว (ขนานจุดเดิม)
08

ประปาชุมแสง (1)

ต.ชุมแสง
01

ประปาปายุบใน (1)

ต.ปายุบใน
03

ประปาปายุบใน (2)

ต.ปายุบใน (ขนานจุดเดิม)
04

ประปาทาเสา (1)

ต.หนองบัว (ขนานจุดเดิม)
06

ประปาชุมแสง (2)

ต.ชุมแสง
02

ประปาชุมแสง (3)

ต.ชุมแสง
05

ประปาศาลานาลึก (1)

ต.หนองบัว
07

 
โครงการซอมแซมทอสงนํ้าโซนขยาย 
โซน 1 ถึง โซน 3 

โครงการซอมแซมทอสงนํ้าโซนขยาย 
โซน 4 

โครงการซอมแซมระบบไฟฟาสําหรับ
ควบคุมมอเตอรสูบนํ้า สถานีสูบนํ้า
โซน 2 ตอน 3 และโซน 4

โครงการซอมแซมบํารุงรักษา
ระบบทอสงนํ้าเหล็กเหนียวโซนขยาย 
โซน 2 ตอน 2, โซน 2 ตอน 3, โซน 3

ต.หวยยาง

ต.พลงตาเอี่ยม, ต.ชุมแสง
ต.ปายุบไน, ต.หวยยาง

ต.กระแสบน

ต.วังจันทร, ต.ชําฆอ

ต.พลงตาเอี่ยม, ต.วังจันทร
ต.หวยยาง, ต.วังหวา  

ตลุาคม 2560

โครงการวางทอสงนํ้าเพื่อการเกษตร 
ม.4, ม.7 และ ม.8 

โครงการซอมแซมปมเครื่องสูบนํ้า
สถานีสูบนํ้าสวนขยายเพิ่มเติมโซน 4     

 
    

05.

ตําบล

ต.หวยยาง

ต.กระแสบน

เมษายน 2561

โครงการจัดหาบุคลากรดูแลระบบสูบนํ้า
ของสถานีโซน 3 และจัดหาบุคลากร
เปด-ปดจุดจายนํ้า

โครงการเชื่อมตอจุดจายนํ้าและวางทอ
ลงลํารางธรรมชาติแนวทอสงนํ้า
สถานีสงนํ้าโซน 3  กม.7+050  

06.

ตําบล

ต.หวยยาง, ต.วังหวา, ต.สองสลึง

กนัยายน 2561

โครงการวางทอนํ้าดิบเพื่อการเกษตร 

โครงการขุดลอกวัชพืช/ตะกอนดิน
คลองคา ม.1 และ ม.6

07.

ตําบล

ต.หวยยาง 

ต.หวยยาง

โครงการปรับปรุงแหลงนํ้าดิบ
ประปาหมูบานคลองนํ้าแดง

โครงการผลิตปุยหมักอินทรีย 
ตามรอยพอ 

โครงการซอมแซมประตูนํ้าของปมตัวที่ 4 
ของสถานีสูบนํ้าฝงขวา 

โครงการวางทอนํ้าเพื่อการเกษตร ม.5
 

 

ต.หนองไร

ต.กระแสบน

ต.ชุมแสง

ต.วังจันทร

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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โครงการอบรมอาชีพ (ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง) 

โครงการฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ 

โครงการนำ้าเพื่อชุมชน

บริษัทได้จัดอบรมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้าน ชุมชน และเยาวชน ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ทั้งสิ้น 1,281 คน จากชุมชน 30 แห่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 88.75

บรษิทัได้สานสมัพนัธ์กบัชมุชนในพืน้ที ่โดยการจดัแข่งขนัฟตุบอลเชือ่มสมัพนัธ์ 4 ครัง้ มหีน่วยงานราชการและชมุชนเข้าร่วมกจิกรรม 
4 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา และอ�าเภอปลวกแดง อ�าเภอบ้านฉาง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

บริษัทได้ให้การสนับสนุนน�้าสะอาดเพื่อกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ทั้งที่เป็นน�้าดื่มแบบถ้วย (220 มล.) น�้าดื่มแบบขวด (350 มล.)  
รถน�้าด่ืมสะอาดเคลื่อนที่ จ�านวน 4 คัน และท่อธาร จ�านวน 5 จุด โดยในปี 2561 บริษัทได้สนับสนุนน�้าสะอาดแก่ชุมชน 
กว่า 4,443,581 ลิตร 

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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โครงการต่อยอดมาจากโครงการค่ายเยาวชน East Water Young Leader Camp ซึ่งด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550-2555 
ต่อมาปี 2557 จนถึงปัจจุบันบริษัทร่วมกับกลุ่มนักรบสิ่งแวดล้อม/นักสืบสายน�้า สมาชิกของสมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา  
และศนูย์เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน�้าอ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บูรณาการองค์ความรู้ในกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพน�้า
ของทั้ ง 2 กลุ่ม กับองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดในโครงการค่ายเยาวชนฯ จัดท�าโครงการเครือข่ายอีสท์วอเตอร์รักษ์น�้า โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์เรื่องการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน�้าของทั้ง 2 องค์กร รวมถึงเสริมทักษะทาง
ด้านวทิยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน ปลกูจติส�านกึให้เยาวชนเกดิความรกัและหวงแหน รูค้ณุค่าและความส�าคญัของทรพัยากรน�า้ ตลอดจน 
ร่วมมือกันดูแล อนุรักษ์แหล่งน�้าของตนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 12 แห่ง แบ่งเป็นเยาวชนจาก
จังหวัดฉะเชิงเทรา 40 คน และจังหวัดระยอง 40 คน ซึ่งเยาวชนที่ผ่านการเข้าค่ายเยาวชนอีสท์วอเตอร์รักษ์น�้า จะน�าความรู้ที่ได้รับ
กลบัไปตรวจสอบคณุภาพน�า้ของแหล่งน�า้ในจงัหวดั และเป็นแกนน�าเพือ่สร้างความร่วมมอืกบัชุมชนในพืน้ทีร่่วมกนัดแูล อนรุกัษ์แหล่งน�า้ 
ให้มีคุณภาพน�้าที่ดีขึ้น โดยเป้าหมายของโครงการจะผลิตเยาวชนอีสท์วอเตอร์รักษ์น�้า จ�านวน 80 คนต่อปี เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 88.22

โครงการเครือข่ายอีสท์วอเตอร์รักษ์นำ้า

ตัง้แต่ปี 2555 เนือ่งในโอกาสบรษิทัครบรอบ 20 ปี บรษิทัได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริของในหลวงรชักาลที ่9 ด้วยการขบัเคลือ่นปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ให้มีการน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีสท์วอเตอร์  
บนพื้นที่ 22 ไร่ ต�าบลคลองเขื่อน อ�าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นสถานที่ส�าหรับการเรียนรู้การด�าเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมรายได้และลดรายจ่ายของเกษตรกร

โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีสท์วอเตอร์ อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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ปี 2561 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีสท์วอเตอร์ อ�าเภอ 
คลองเขือ่น มคีวามพร้อมเปิดให้บรกิารแก่ผูส้นใจเข้าศกึษาดงูาน
ซึ่งมีฐานเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานการปลูกข้าวอินทรีย์ ฐานการ 
ปลูกผักปลอดสารพิษ ฐานระบบบ�าบัดน�้าเสียและการลดต้นทุน
ภาคการเกษตร โดยการผลติปุ๋ยหมกัอนิทรย์ีชีวภาพ การเลีย้งสตัว์  
และจัดให้มีการลงมือปฏิบัติจริงในแปลงสาธิต โดยเกษตรกร
สามารถเข้ามาเรียนรู้และเพิ่มทักษะอาชีพการเกษตรร่วมกัน 
ในลกัษณะน�าท�า น�าพา (learning by doing) และมกีารจ�าหน่าย

ผลผลิตจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ แห่งนี้สู่ท้องตลาด 
อาทิเช่น มะม่วงกวน มะพร้าว ข้าว พืชผักสวนครัว ฯลฯ ท�าให้
มีรายได้บางส่วนหล่อเล้ียงหน่วยงานเพื่อให้เกิดการเติบโต 
อยา่งยัง่ยนื รวมถงึได้เปิดบริการให้ชมุชนและหน่วยงานราชการ
เข้าเยีย่มชมและใช้บรกิารศนูย์เรยีนรูร้วมทัง้สิน้ 11 กลุ่ม 367 คน
ท�าให้ในปีนี้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีสท์วอเตอร์ อ�าเภอ
คลองเขือ่น มกี�าไรจากการจ�าหน่ายผลผลติและค่าเข้าศกึษาดงูาน 
กว่ำ 200,000 บำท

บรษัิททาํขอตกลงความรวมมอืกบั
ศนูยเรยีนรูการศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอธัยาศยั
อาํเภอคลองเข่ือน (กศน.คลองเขือ่น)

จดัต้ังศูนยการเรยีนรู
เศรษฐกจิพอเพยีง พรอมสงมอบ
สรางอาคาร รวมทัง้ส้ิน 7 อาคาร

บริษัทรวมกับอําเภอคลองเขื่อน
และชุมชนจัดตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานโครงการ
ศูนยการเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง

บรษัิทรวมกบัคณะกรรมการ
ดาํเนินงานโครงการปรบัปรงุ

ภมูทิศันภายในศนูยฯ
เพือ่เตรยีมความพรอมรองรบั
การใหบรกิารชุมชนในป 2561

2555 2556 2560

โครงการสอนคอมพิวเตอร์สำาหรับนักศึกษาคนพิการ รุ่น 6 ประจำาปี 2561

และเข้าท�างานในสถานประกอบการต่างๆ ได้ โดยเชิญวิทยากร
จากส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอธัยาศัยระดบัอ�าเภอ จ�านวน 11 อ�าเภอในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
โดยในปี 2560 บริษัทร่วมกับ กศน.ฉช. ติดตามผลของผู้ผ่าน 
การอบรม รุ่นที่ 3 (ปี 2558) เป็นต้นมา โดยตั้งเป้าหมายให ้
ผู้ที่ผ่านการอบรมจะต้องสามารถน�าความรู้ไปประกอบอาชีพ 
ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 ของผู้เข้าอบรมในแต่ละรุ่น 
ปี 2561 มีนักศึกษาผู้พิการผ่านการฝึกอบรม จ�านวน 175 คน
จากการติดตามผลของผู้ผ่านการอบรม พบว่า 
รุ่นที่ 3 (ปี 2558) สามารถเข้าสถานประกอบการจ�านวน 18 คน 
จากผู้เข้าร่วมอบรม 110 คน คิดเป็นร้อยละ 16.36
รุ่นที่ 4 (ปี 2559) สามารถเข้าสถานประกอบการจ�านวน 12 คน 
จากผู้เข้าร่วมอบรม 105 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43
รุ่นที่ 5 (ปี 2560) สามารถเข้าสถานประกอบการจ�านวน 28 คน 
จากผู้เข้าร่วมอบรม 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67

ตัง้แต่ปี 2555 บริษทัร่วมกับส�านกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา (กศน.ฉช) ได้จัด
ท�าโครงการเพื่อผู้พิการ ให้มีความรู้เพื่อน�าไปประกอบอาชีพ 

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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มูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ปี 2560-2561 
(Disclosure 201-1)

โครงก�ร
งบประม�ณ (บ�ท)

2560 2561

โครงการส่งเสริมสาธารณูปโภคด้านน�้าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 10,907,115 8,816,138
(ค่าจ้างชั่วคราว ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา ค่าเช่ารถ งบกิจกรรม 
งบพัฒนาคุณภาพชีวิต) 
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน 5,842,978 3,634,100
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 1,470,547 299,019
รวม 18,220,640 12,749,257

การสร้างนวัตกรรมรักษ์นำ้า
(Disclosure 102-9, 303-1)

1. Pipeline Risk Prioritization
มากกว่า 26 ปี ที่บริษัทด�าเนินธุรกิจสูบส่งน�้าดิบผ่าน 
โครงข่ายท่อส่งน�้าขนาดใหญ่ ท�าให้บริษัทตระหนักถึง
ประสิทธิภาพของท่อส ่งน�้าดิบของบริษัท ซ่ึงถือเป ็น 
ความเสีย่งทีส่�าคญัประเดน็หนึง่ ดังนัน้ บรษิทัจงึจดัท�าโครงการ 
Pipeline Risk Prioritization ขึ้น ซึ่งเป็นการศึกษาเบื้องต้น
เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการเสื่อมสภาพท่อส่งน�้า
ทัง้หมดของบรษิทั ทีม่คีวามยาวประมาณ 491.8 กม. ซึง่การ
ศึกษามาจากการน�าข้อมูลความเป็นไปได้ที่จะเกิดความ 
เสยีหายของท่อน�า้ (Likelihood of Failure) และผลกระทบ
ที่จะเกิดจากความเสียหาย (Consequence of Failure)  
มาประเมิน โดยแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ  
ตามปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของเส้นท่อน�้าดิบ  
เช่น วสัดทุ่อน�า้ดบิ อายกุารใช้งานของท่อน�า้ดิบ การกัดกร่อน
ของวัสดุท่อน�้าดิบ ประวัติการแตกของท่อน�้าดิบ ตลอดจน
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้เมือ่เกดิท่อรัว่หรอืแตก จากผลการศึกษา
พบว่า เส้นท่อน�้าดิบท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงปานกลาง  
มีความยาวเส้นท่อน�้าดิบ 20.83 กิโลเมตร และระดับ 
ความเสี่ยงสูง มีความยาวเส้นท่อน�้าดิบ 22.41 กิโลเมตร  
ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากปัจจัยในเรื่องวัสดุของท่อน�้าดิบ 
การกัดกร่อนของท่อน�้าดิบ และแรงดันจากการจราจร 
ด้านบนเส้นท่อ โดยในปี 2562 บริษัทจะลงพื้นที่ส�ารวจ 
ท่อส่งน�้าดิบในส่วนที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป

2. Pump Audit
บริษัทมีนโยบายด้านการลดการใช้พลังงาน เพื่อช่วยอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางอ้อม  
อกีทัง้ไฟฟ้าคอืต้นทนุหลกัของบรษิทั ซึง่บรษิทัมสีถานสีบูน�า้ 
15 แห่ง โดยสถานีสูบน�้าดอกกรายเป็นสถานีสูบน�้าที่เก่าแก่
ที่สุดใช้งานต้ังแต่ปี 2527 ดังนั้น บริษัทจึงจัดท�าโครงการ 
Pump Audit ขึน้ ซ่ึงการศึกษานีจ้ะทดสอบประสิทธภิาพของ 
เครื่องสูบน�้าแต่ละเครื่อง พลังงานที่ใช้ในการเดินระบบ  
ตลอดจนคดิค่าพลงังานรวมทัง้อายกุารใช้งานของเครือ่งสบูน�า้ 
แต ่ละตัว รวมถึงการเปล่ียนเครื่อง สูบน�้ าที่ทันสมัย 
เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และระยะเวลาคืนทุน

ในปี 2561 บรษิทัได้ด�าเนนิการตรวจสอบเครือ่งสูบน�า้จ�านวน 
56 เครือ่ง ซ่ึงตัง้อยูใ่น 13 สถาน ีพบว่าหากบรษัิทเปลีย่นเป็น
เครื่องสูบน�้าใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้งานสามารถลด 
ค่าใช้จ ่ายด้านพลังงานลง และเพ่ิมประสิทธิภาพของ 
เครื่องสูบน�้าให้สามารถท�างานได้อย่างเต็มที่ โดยในปี 2562  
บริษัทจะน�าผลการศึกษาดังกล ่าวมาใช ้ปรับปรุงและ 
พัฒนากระบวนการท�างานต่อไป

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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SDG Index
GRI IndicatorsSDG GOALS SR Page

 Goal 1 ขจัดความยากจน 201-1, 203-1 10, 11, 67, 85, 91, 97

 Goal 2 ขจัดความหิวโหย 201-1, 203-1 10, 11, 67, 85, 91, 97

 Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 403-2 51, 84

 Goal 4 การศึกษาที่เท่าเทียม 404-1, 404-2 45

 Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ 102-7, 102-8, 401-1 10, 15, 83

 Goal 6 การจัดการน�้าและสุขาภิบาล 201-2, 303-1, 303-2 34, 40, 58, 62, 67, 97

 Goal 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 302-4, 305-2 67, 70, 73

 Goal 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 201-1, 401-1 10, 11, 48, 67, 83, 97

 Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน 201-2 62, 67

 Goal 10 ลดความเหลื่อมล�้า 401-1 48, 83

 Goal 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 201-1, 203-1 10, 11, 67, 85, 91, 97

 Goal 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน N/A N/A

 Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 302-4, 305-2 67, 70, 73

 Goal 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล N/A N/A

 Goal 15 การใช้ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 201-1, 303-2 10, 11, 58, 67, 97

 Goal 16 สังคมสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 205-2 74

 Goal 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 201-1 10, 11, 67, 97

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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GRI Content INDEX
GRI Standard Disclosure

Page number
ขอบเขตก�รร�ยง�น  Omission Note External 

AssuranceAR SR

GRI 101: Foundation 2016

General Disclosures

GRI 
Disclosure

2016

ORGANIZATIONAL PROFILE

102-1 Name of the organization 12

102-2 Activities, brands, products 
and services

12

102-3 Location of headquarters 12

102-4 Location of operations 12

102-5 Ownership and legal form 14, 18

102-6 Markets served 12, 14

102-7 Scale of the organization 10, 15, 83

102-8 Information on employees  
and other workers

83

102-9 Supply chain 30, 97

102-10 Significant changes to the organization 
and its supply chain

18

102-11 Precautionary Principle or approach 76

102-12 External initiatives 30

102-13 Membership of associations 31

STRATEGY

102-14 Statement from senior decision- 
maker

7

102-15 Key impacts, risks and opportunities 38, 40

ETHICS AND INTEGRITY

102-16 Values, principles, standards  
and norms of behavior

44

102-17 Mechanisms for advice  
and concerns about ethics

17

GOVERNANCE

102-18 Governance structure 15

102-20 Executive-level responsibility for 
economic, environmental 
and social topics 

15

102-22 Composition of the highest governance 
body and its committees

15

102-23 Chair of the highest governance 
body

15

102-24 Nominating and selecting the highest 
governance body

16

102-32 Highest governance body’s role in 
sustainability reporting

17
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GRI Standard Disclosure
Page number

ขอบเขตก�รร�ยง�น  Omission Note External 
AssuranceAR SR

GRI 
Disclosure

2016

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

102-40 List of stakeholder groups 19

102-41 Collective bargaining agreements 49

102-42 Identifying and selecting stakeholders 19

102-43 Approach to stakeholder engagement 19, 41 ลูกค้าผู้ใช้น�้าดิบ
(ทางตรง)

102-44 Key topics and concerns raised 19, 41

REPORTING PRACTICE

102-45 Entities included in the consolidated 
financial statements

12, 18

102-46 Defining report content and topic 
Boundaries

18

102-47 List of material topics 21

102-48 Restatements of information 18

102-49 Changes in reporting 18

102-50 Reporting period 18

102-51 Date of most recent report 18

102-52 Reporting cycle 18

102-53 Contact point for questions regarding 
the report

18

102-54 Claims of reporting in accordance 
with the GRI Standards

18

102-55 GRI content index 99

102-56 External assurance 104

Material Topics

GRI 200: Economic Standard Series

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

ECONOMIC PERFORMANCE

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

10, 11, 
14, 97

103-2 The management approach and  
its components

103-3 Evaluation of the management 
approach

GRI 201 
Economic 

Performance 
2016

201-1 Direct economic value generated 
and distributed

10, 11, 
67, 97

รายได้และค่าใช้จ่าย
ด�าเนินการของบริษัท

201-2 Financial implications and other 
risks and opportunities due to 
climate change

62, 67 การด�าเนินงานเฉพาะ
ธุรกิจน�้าครบวงจร 
ของบริษัท

INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

85103-2 The management approach and  
its components

103-3 Evaluation of the management 
approach

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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GRI Standard Disclosure
Page number

ขอบเขตก�รร�ยง�น  Omission Note External 
AssuranceAR SR

GRI 203 
Indirect 

Economic 
Impacts 

2016

203-1 Infrastructure investments and 
services supported

85, 91 กิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์
ต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม ที่มีส่วน
สัมพันธ์กับการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท

ANTI-CORRUPTION

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

74103-2 The management approach and  
its components

103-3 Evaluation of the management 
approach

GRI 205
Anti-

Corruption 
2016

205-2 Communication and training  
about anti-corruption policies  
and procedures

74 พนักงานประจ�าและ
พนักงานสัญญาจ้าง
ของบริษัท เนื่องจาก
เป็นผู้รับนโยบาย 
มาปฏิบัติ และกลุ่มผู้ค้า
ของบริษัท เนื่องจาก
เป็นประเด็นส�าคัญ
ที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
มากกว่าหนึ่งกลุ่ม 
ให้ความสนใจ

Material Topics

GRI 300: Environmental Standard Series

ENERGY

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

70103-2 The management approach and  
its components

103-3 Evaluation of the management 
approach

GRI 302
Energy  
2016

302-4 Reduction of energy consumption 67, 70 พื้นที่ปฏิบัติการ 
3 จังหวัด ได้แก่ 
ระยอง ชลบุรี และ 
ฉะเชิงเทรา เนื่องจาก
กระบวนการหลักของ
บริษัทครอบคลุมพื้นที่
ดังกล่าว และรวมถึง
การใช้พลังงานไฟฟ้า
ในส่วนของส�านักงานใหญ่ 
(อาคารอีสท์วอเตอร์)

โดยขอยกเว้นการ
รายงานการใช้น�้ามัน
จากการด�าเนินธุรกิจ 
เนื่องจากมีปริมาณ
การใช้ที่น้อยมาก 
ในระดบัทีไ่ม่มนียัส�าคญั
เมื่อเทียบกับการใช้
พลังงานไฟฟ้ารวม
ทั้งปี 

WATER

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

103-
1

Explanation of the material topic 
and its Boundary

34, 40, 
97

103-2 The management approach and  
its components

103-3 Evaluation of the management 
approach
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GRI Standard Disclosure
Page number

ขอบเขตก�รร�ยง�น  Omission Note External 
AssuranceAR SR

GRI 303
Water  
2016

303-1 Water withdrawal by source 34, 40, 
97

รวมถงึการใช้น�า้ประปา
ในพื้นที่ด�าเนินการ 
ทั้งส�านักงานใหญ่ 
(อาคารอีสท์วอเตอร์)  
และพื้นที่ปฏิบัติการ  
3 จังหวัด

303-2 Water sources significantly affected 
by withdrawal of water

58 รายงานเฉพาะ 
การด�าเนินงาน 
ในพื้นที่ปฏิบัติการ 
3 จังหวัด เนื่องจาก
กระบวนการหลัก 
ของบริษัทครอบคลุม
พื้นที่ดังกล่าว 

EMISSIONS

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

73103-2 The management approach and  
its components

103-3 Evaluation of the management 
approach

GRI 305 
Emissions 

2016

305-2 Energy indirect (Scope 2)  
GHG emissions

73 พื้นที่ปฏิบัติการ 
3 จังหวัด ได้แก่  
ระยอง  ชลบุรี  
และฉะเชิงเทรา   
เนื่องจากกระบวนการ
หลักของบริษัท
ครอบคลุมพื้นที่ 
ดังกล่าว และรวมถึง
การใช้พลังงานไฟฟ้า
ในส่วนของส�านักงาน
ใหญ่ (อาคารอีสท์
วอเตอร์)

Material Topics

GRI 400: Social Standard Series

EMPLOYMENT

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

48103-2 The management approach and its 
components

103-3 Evaluation of the management 
approach

GRI 401
Employment 

2016

401-1 New employee hires and employee 
turnover

48, 83 พนักงานบริษัท 
เนื่องจากเป็นพลัง 
ขับเคลื่อนที่ส�าคัญ 
ในการด�าเนินงาน 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY      

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

50103-2 The management approach and  
its components

103-3 Evaluation of the management 
approach

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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GRI Standard Disclosure
Page number

ขอบเขตก�รร�ยง�น  Omission Note External 
AssuranceAR SR

GRI 403
Occupational

health  
and safety 

2016

403-1 Workers representation in formal 
joint management–worker health 
and safety committees

53

403-2 Types of injury and rates of injury, 
occupational diseases, lost days 
and absenteeism and number of 
work-related fatalities

51, 84 พนักงานประจ�าและ
พนักงานสัญญาจ้าง  
รวมถึงพนักงานท่ีเป็น 
subcontractor เฉพาะ 
โครงการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่   

โดยขอยกเว้นข้อมูลชุด
ตัวเลข absentee rate 
ของ Subcontractor 
ท้ังหมด เน่ืองจากไม่ได้
เป็นสาระส�าคญัในการ
ด�าเนินธุรกิจ

TRAINING AND EDUCATION

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

45103-2 The management approach and  
its components

103-3 Evaluation of the management 
approach

GRI 404  
Training and 
Education 

2016

404-1 Average hours of training per year 
per employee

45 พนักงานบริษัท  
เนื่องจากเป็นพลัง 
ขับเคลื่อนที่ส�าคัญ 
ในการด�าเนินงาน 404-2 Programs for upgrading employee 

skills and transition assistance 
programs

45

LOCAL COMMUNITIES

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

61103-2 The management approach and  
its components

103-3 Evaluation of the management 
approach

GRI 413 
Local

Communities
2016

413-2 Operations with significant actual 
and potential negative impacts on 
local communities

61 การด�าเนินงาน 
ในโครงการก่อสร้าง
ของบริษัท

CUSTOMER PRIVACY

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

41, 42103-2 The management approach and  
its components

103-3 Evaluation of the management 
approach

GRI 418 
Customer 
Privacy 
2016

418-1 Substantiated complaints concerning 
breaches of customer privacy and 
losses of customer data 41, 42
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LRQA Independent Assurance Statement 
Relating to Eastern Water Resources Development and Management Public 
Company Limited’s Sustainability Report for the calendar year 2018 
 
This Assurance Statement has been prepared for Eastern Water Resources Development and Management 
Public Company Limited (EASTW) in accordance with our contract but is intended for the readers of this Report.  

 
Terms of engagement 
Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) was commissioned by Eastern Water Resources Development and 
Management Public Company Limited (EASTW) to provide independent assurance on its Sustainability Report 
2018 (“the Report”) against the assurance criteria below to a limited level of assurance and materiality of the 
professional judgement of the verifier using LRQA’s verification procedure. LRQA’s verification procedure is based 
on current best practise, is in accordance with ISAE 3000 and uses the principles of AA1000AS (2008) - 
inclusivity, materiality, responsiveness and reliability of performance data. 
 
Our assurance engagement covered EASTW’s operations and activities of water pumping and pipeline system in 
the Eastern region of Thailand, excluded its subsidiary companies. Our engagement specifically covered the 
following requirements: 

 Confirming that the Report is in accordance with GRI G4’s reporting guidelines and core option  

 Evaluating the accuracy and reliability of data and information for only the selected indicators listed below:  
- Environment: Reduction of energy consumption (GRI 302-4), Water Withdrawal by source (GRI 303-1), 

Water sources significantly affected by withdrawal of water (GRI 303-2) 
- Social: Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number 

of work-related fatalities (GRI 403-2) 

Our assurance engagement excluded the data and information of EASTW’s suppliers, contractors and any third-
parties mentioned in the Report. 
 
LRQA’s responsibility is only to EASTW.  LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the 
end footnote. EASTW’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and 
information within the Report and for maintaining effective internal controls over the systems from which the 
Report is derived.  Ultimately, the Report has been approved by, and remains the responsibility of EASTW. 
 

LRQA’s opinion 
Based on LRQA’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that EASTW has 
not, in all material respects: 

 Met the requirements above 

 Disclosed accurate and reliable performance data and information as no errors or omissions were detected 

 Covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this Report. 

The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the 
professional judgement of the verifier.  

Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement.  
Limited assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites.  Consequently, the level 
of assurance obtained in a limited assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had 
a reasonable assurance engagement been performed.  

 

LRQA’s approach 
LRQA’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification procedure.  The following 
tasks though were undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement: 

 Assessing EASTW’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were 
captured correctly. We did this through reviewing the stakeholders’ engagement process and its associated 
documented information and records. 

 Reviewing EASTW’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues 
were included in their Report.   We did this by benchmarking reports written by EASTW and its peers to 
ensure that sector specific issues were included for comparability.  We also tested the filters used in 
determining material issues to evaluate whether EASTW makes informed business decisions that may create 
opportunities that contribute towards sustainable development.  

 Auditing EASTW’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or 
mis-statements in the Report.  We did this by reviewing the effectiveness of data handling procedures, 
instructions and systems, including those for internal verification.  We also spoke with those key people 
responsible for compiling the data and drafting the Report. 

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก จำากัด (มหาชน)
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Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their 
respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register 
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information 
or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for 
the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out 
in that contract. 

The English version of this Assurance Statement is the only valid version. Lloyd’s Register Group Limited assumes no responsibility for 
versions translated into other languages.  

This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety. 

Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2019 member of the Lloyd’s Register Group. 


Observations  
Further observations and findings, made during the assurance engagement, are: 

 Stakeholder inclusive and Responsiveness: 
We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from EASTW’s stakeholder 
engagement process as defined in our Terms of Engagement.  However, the context of the Report, as well as 
EASTW’s approach for addressing sustainability development, has not considered the views and expectations 
of these stakeholders. 

 Materiality: 
We are not aware of any material issues concerning EASTW’s sustainability performance that have been 
excluded from the Report.  It should be noted that EASTW has established extensive criteria for determining 
which issue/aspect is material and that these criteria are not biased to the company’s management. 

 Accuracy and Reliability: 
EASTW should consider improving: 
- data management systems for collecting and calculating the data and information associated with the 

selected specific standard disclosures listed above.  For example, the management approach for data 
collection and evaluation of work-hours and OH&S statistics for subcontractors at the Head Office, was 
incomplete (i.e. some data was omitted), as defined in the GRI Content Index. 

- processes for internally verifying their data to ensure its accuracy before it is reported. We believe that 
more systematic and periodic implementation of internal verification will improve the reliability of its data 
and information and would prevent those errors identified at corporate level. 

 
LRQA’s standards, competence and independence 
LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and 
experience. The outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior 
management to ensure that the approach applied is rigorous and transparent. 
 
The verification is the only work undertaken by LRQA for EASTW and as such does not compromise our 
independence or impartiality. 
 
 
Signed           Dated: 20 March 2019 
 
 
 
 
 
Wiriya Rattanasuwan          
LRQA Lead Verifier 
 
On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Limited. 
Represented by Lloyd’s Register International (Thailand) Limited,  
22

nd
 Floor, Sirinrat Building, 3388/78 Rama IV Road, Klongton, 

Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND. 
 
LRQA reference: BGK00000307

WE SEE THE FUTURE... Smart water for all
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