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น้ําด่ืม

ความสําคัญหลักตอรางกาย

และช�ว�ต ควบคุมคุณภาพ

และจัดสรรน้ําด่ืมสะอาด 

ปลอดภัยอยางเพียงพอ 

เพ่ือสุขอนามัยท่ีดี

น้ําอุตสาหกรรม

สรางเสถียรภาพดานน้ําใหม่ันคง 

สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 

หลอเล้ียงเศรษฐกิจใหเติบโต 

น้ําดิบ

เตร�ยมพรอมรองรับความตองการใชน้ํา

ท่ีเพ่ิมข�้น ควบคุมคุณภาพต้ังแตตนทาง

จนปลายทาง ใหมีน้ําใชอยางเพียงพอ

น้ําประปา

เสร�มสรางการพัฒนาคุณภาพช�ว�ต 

ความเปนอยูของประชาชน 

และอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

นําไปสูการพัฒนาทุกภาคสวน

การบําบัดน้ําเสีย

เพ่ิมศักยภาพในการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย 

เลือกสรรเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

เพ่ือประหยัดงบประมาณ 

สรางความม่ันใจใหลูกคาและผูวาจาง

น้ําร�ไซเคิล

สงเสร�มการใชทรัพยากรน้ําอยางคุมคา 

ยกระดับขยายธุรกิจการนําน้ําเสีย

กลับมาใชใหม (Recycled Water) 

เพ่ือสรางความม่ันคง และลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข�้น

จากว�กฤตการณภัยแลงในอนาคต

พลังแหงความย่ังยืน



ปจจ�บันประเทศไทยมีการขยายตัวในดานเศรษฐกิจและประชากรอยางตอเน่ือง “น้ํา” เปน

ปจจัยหลักในการดํารงช�ว�ต และเปนตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีสําคัญ รวมท้ังเปนแหลงผลิต

กระแสไฟฟาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การบร�หารจัดการน้ําอยางเปนระบบดวยการนํา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ  มาใชบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน จะชวย

สรางเสถียรภาพดานน้ําใหม่ันคงและย่ังยืน พรอมขับเคล่ือนประเทศใหเติบโตอยางสมดุล

ในทุกมิติ



เป็นผู้น�ำ 
ในกำร
บริหำร
จัดกำรน�้ำ
ครบวงจร
ของประเทศ

วิสัยทัศน์ เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน



ค่ำนิยมองค์กร

01

สร้างความมั่นคงและรักษาเสถียรภาพด้านแหล่งน�้า 

เพือ่สร้างความเชือ่มัน่และตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้ ใช้น�้าระยะยาว

02

ขยายการลงทนุในธรุกจิน�า้อย่างครบวงจร เพือ่การเตบิโต

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

03

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมที่ทันสมัย

04

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและปรับปรุงโครงสร้าง

การบริหารของกลุ่มบริษัท เพ่ือการบริหารอย่างมี

ประสิทธิภาพ

05

รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และสร้าง 

ความสมัพนัธ์ทีด่กีบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ด้วยความโปร่งใส

ตามหลักธรรมาภิบาล

S H A R P
Stakeholder Focus 

(การให้ความส�าคัญ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

Holistic Thinking 

(การคิดในมุมมอง 

องค์รวม)

Adaptability 

(ความสามารถ 

ในการปรับเปลี่ยน)

Result Acceleration 

(กระตือรือร้น 

ท�าให้เกิดผลสัมฤทธิ์)

Proactive and 

Creative Thinking 

(มีความคิดเชิงรุก  

และความคดิสร้างสรรค์)

พันธกิจ ต่อผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย

(Disclosure 102-16)



มิติเศรษฐกิจ 
และธรรมำภิบำล 

เปิดบ้ำนอีสท์ วอเตอร์ 

11

14

16

17

19

20 

24

25 

27

โครงสร้างธุรกิจกลุ่มบริษัทอีสท์ วอเตอร์

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ผลงานและรางวัลความยั่งยืน ปี 2564 

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

แนวทางในการก�าหนดประเด็นสาระส�าคัญ 
ต่อความยั่งยืนของอีสท์ วอเตอร์

ประเด็นสาระส�าคัญด้านความยั่งยืน

ผลการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่ส�าคัญ  
ปี 2564

ความยั่งยืนระดับนโยบาย

29

31

33

35

36

40

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ

การบริหารจัดการกับข้อร้องเรียน

การบริหารจัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืน

การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน 

การใส่ใจบริการและมาตรฐานคุณภาพสินค้า

สำรจำกกรรมกำร 
ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่

ภำคผนวก
094

010 028

008

สำรบัญ



มิติสังคมมิติสิ่งแวดล้อม 

45 

50

52

การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สู่การบูรณาการจัดการน�้าร่วมกัน 

การใส่ใจคุณภาพน�้าในแหล่งน�้า

โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

61 

68

71

73 

77 

79

การบริหารทรัพยากรบุคคลสู่การพัฒนา
องค์กรน�้าระดับประเทศ

การดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน

การแบ่งปันความรู้สู่สังคม

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการ
ก่อสร้าง

โครงการเพื่อความยั่งยืนของชุมชน

GRI CONTENT INDEX
110

044 060



สารบัญ บริ ษั ท  จั ดการแล ะพัฒนาทรัพยากรน�้ าภาคต ะวั นออก จ� า กัด  (มหาชน )8



(Disclosure 102-14)

 น�้ำ เป็นปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิต และเป็นพลัง 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ไม่ว่าโลกของเรา  
จะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใด บริษัทพร้อมน�าศักยภาพ 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน�้า  
ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการสร้างเสถยีรภาพด้านน�า้ให้คงอยูต่ลอดไป

 ปีทีผ่่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ทวีความรุนแรงมากขึ้น การท�างาน
แบบวิถีใหม่ (New Normal) ยังเป็นรูปแบบในการท�างานที่จะ
ขบัเคลือ่นองค์กรไปข้างหน้า บรษิทัเลง็เหน็ถึงโอกาสในการปรบัตวั
ที่ต้องอยู่ร่วมกับโควิด-19 จาก New Normal ก้าวไปสู่ Next 
Normal ซ่ึงเป็นการใช้ชีวิตโดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย 
ด้านสขุอนามัย และผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมด้วยการน�าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการด�าเนนิงานมากขึน้ ดงันัน้ เพ่ือให้การด�าเนนิธรุกจิ
เกิดความยั่งยืน บริษัทได้ทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์องค์กร 
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ด้วยการน�าโครงการ
สถานที่ท� างานแบบยืดหยุ ่น (Flexible Workplace)  
มาปรบัใช้ในรูปแบบการท�างานจากทีบ้่าน (Work From Home) 
โดยคงประสทิธภิาพ และประสทิธผิลของการท�างานให้มคุีณภาพ
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งก�าหนดมาตรการรับมือกับสถานการณ์ 
โควดิ-19 ด้วยการซกัซ้อมแผนความต่อเนือ่งทางธุรกจิ (Business 
Continuity Planning : BCP) ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกัน 
และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 

 ทั้งนี้ การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างเป็นระบบ  
ด้วยการเชื่อมโยงแหล่งน�้าส�าคัญในภาคตะวันออกเข้าด้วยกัน 

ผ่านโครงข่ายท่อส่งน�้า ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการน�้า 
ทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้วางแผนพัฒนา
แหล่งน�า้และการจดัการทรพัยากรน�า้จากบ่อดินเอกชน เพ่ือรองรับ
ความต้องการใช้น�า้ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)  
สร้างความมั่นคงและรักษาเสถียรภาพด้านแหล่งน�้า พร้อมทั้ง
แสวงหาโอกาสทางธรุกจิอย่างต่อเนือ่งในการให้บรกิารน�า้ครบวงจร
แบบเบด็เสรจ็ไม่ว่าจะเป็นน�า้ดบิ น�า้อตุสาหกรรม น�า้ประปา น�า้ด่ืม 
การบ�าบดัน�า้เสยี และน�า้รไีซเคลิ แก่พืน้ทีน่อกเขตภาคตะวนัออก 
เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน พร้อมเติบโต 
เคียงคูไ่ปกบัเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเราตระหนกัถงึบทบาท
หน้าท่ีในการ “เป็นผู้น�าในการบริหารจัดการน�้าครบวงจรของ
ประเทศ” จึงได้เตรียมความพร้อมในการรองรับกับสถานการณ ์
ที่เกิดขึ้น

 จากการด�าเนนิงานของคณะกรรมการ ผู้บรหิารและพนกังาน 
ส่งผลให้บริษัทเป็นที่ยอมรับและได้รับความเช่ือม่ันในการ 
เป็นผูบ้รหิารจดัการน�า้ครบวงจร โดยการด�าเนนิงานในปีทีผ่่านมา 
บริษัทได้รับคัดเลือกให้ติดอยู ่ในรายชื่อ “หุ ้นยั่งยืน” หรือ 
Thailand Sustainability Investment : THSI ต่อเนื่องเป็น 
ปีที ่7 ผลการประเมนิการก�ากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
(Corporate Governance Report : CGR) อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ 
และรางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) 
บรษิทัพร้อมเดนิหน้าสนับสนนุการพฒันาประเทศด้วยความมุ่งม่ัน  
ทุม่เท พฒันาความรู ้ความเช่ียวชาญด้านน�า้ เพือ่สร้างการเตบิโต
ทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบไป

(จิรายุทธ รุ่งศรีทอง)

กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

สำรจำกกรรมกำรผู ้อ�ำนวยกำรใหญ่

สารบัญรายงานความยั่ งยื น  ปร ะจ� าป ี  2564 9



อีสท์ วอเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการน�้าด้วยระบบโครงข่ายท่อส่งน�้า (Disclosure 102-1)

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ 

ชื่อในตลาดหุ้น : EASTW ทุนจดทะเบียน : 1,663.73 ล้านบาท

บริษัทด�าเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างครบวงจร อันประกอบด้วย (Disclosure 102-2)

ส�ำนักงำนใหญ ่(Disclosure 102-3, 102-4)

บมจ. จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน�้ำภำคตะวันออก 

อาคารอีสท ์วอเตอร ์ เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5  

ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900 

(ประเทศไทย)

บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์

อาคารอีสท ์วอเตอร ์ เลขที่  1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5  

ถนนวภิาวดีรงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900 

(ประเทศไทย)

น�้ำดิบ 

น�้ำดื่ม

น�้ำอุตสำหกรรม

กำรบ�ำบัดน�้ำเสีย น�้ำรีไซเคิล

ให้บริการด้านจัดหาแหล่งน�้าดิบ บริการ

ด้านการลงทุนวางท่อน�้าดิบ และบริหาร

จดัการน�า้ดบิให้เพียงพอต่อความต้องการ

ของผู้ ใช้น�้าในแต่ละปี

ให้บริการผลิตน�้าด่ืมอัลคาไลน์ ที่สะอาด

ปลอดภัย 

ให้บรกิารตดิตัง้ระบบผลติน�า้อตุสาหกรรม 

ควบคมุคุณภาพน�า้ทีส่่งจ่ายให้เหมาะสมกบั

ความต้องการของผู้ใช้น�า้แต่ละอตุสาหกรรม 

ทั้งน�้า Clarified น�้า Reverse Osmosis  

น�้า Demineralized และน�้า Sea Water 

Reverse Osmosis

ให้บรกิารตดิต้ังระบบบ�าบัดน�า้เสยีทีเ่หมาะสม

กับแต่ละธุรกิจ ควบคุมคุณภาพน�้าเสีย 

ขาออก เช่น ระบบ Activated Sludge  

และระบบ Membrane Bioreactor

น�้ำประปำ

ด�าเนินงานภายใต้ชื่อ บริษัท ยูนิเวอร์แซล  

ยทูลีติีส์้ จ�ากดั (มหาชน) ให้บรกิารด้านการ

บรหิารกจิการประปา โดยการน�าเทคโนโลยี

ทีท่นัสมยัมาใช้ในระบบผลิต งานบ�ารงุรกัษา

และระบบส่งจ่ายน�า้ประปา ตลอดจนให้บรกิาร

ด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจร

ให้บริการติดตั้งระบบน�้ารีไซเคิล โดยน�า 

น�้าเสียที่บ�าบัดแล้วกลับมาใช้ ใหม่ในระบบ

อุตสาหกรรม

สมำชิกเครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

(Disclosure 102-13) 

เปิดบ้ำนอีสท์ วอเตอร์

สารบัญ บริ ษั ท  จั ดการแล ะพัฒนาทรัพยากรน�้ าภาคต ะวั นออก จ� า กัด  (มหาชน )10



(Disclosure 102-5)

 บริษัทด�าเนินธุรกิจหลักในการให้บริการน�้าครบวงจร โดยมี บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ (ยูยู) เป็นบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจหลัก
ทางด้านกิจการน�้าประปาและระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบครบวงจร โดยมีเป้าหมายที่จะให้ประชาชนได้มีน�้าประปาใช้ในการอุปโภค 
และบริโภคอย่างทั่วถึง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 

ปัจจุบัน บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 4 บริษัท ได้แก่ 

โดยมีรูปแบบสัญญำและกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยแบ่งได ้ดังนี้

ถือหุ้น

100%

ถือหุ้น

100%

ถือหุ้น

100%

ถือหุ้น

90%

บริษัท  

ประปานครสวรรค์ จ�ากัด 

บริษัท  

ประปาบางปะกง จ�ากัด

บริษัท  

ประปาฉะเชิงเทรา จ�ากัด 

บริษัท  

เอ็กคอมธารา จ�ากัด

01

กลุ่มธุรกิจผลิตน�้าประปาผิวดิน 

ภายใต้สัญญาสัมปทานระยะยาว 

จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

02

กลุ่มธุรกิจบ�าบัดน�้าเสีย 

และน�้ารีไซเคิล

บจ. ประปาฉะเช�งเทรา

บจ. ประปานครสวรรค

บจ. ประปาบางปะกง

บจ. เอ็กคอมธารา100%

หนวยงานภาครัฐ และรัฐว�สาหกิจ
จํานวน 744,800,000 หุน

รอยละ 
44.77

สถาบันการเง�น/กองทุน
จํานวน 159,172,690 หุน

หนวยงานเอกชน
จํานวน 333,856,868 หุน

รอยละ 
20.06

บุคคลท่ัวไป
จํานวน 425,895,591 หุน

รอยละ 
9.57

รอยละ 
25.60

100%

100%

100%

90%

ธุรกิจน้ําครบวงจรธุรกิจน้ําครบวงจร

น้ําดิบและทอน้ําดิบ น้ําอุตสาหกรรม น้ําประปา บําบัดน้ําเสีย น้ําร�ไซเคิล

กลุมธุรกิจ
น้ําประปาผิวดิน

กลุมธุรกิจบําบัดน้ําเสีย
และน้ําร�ไซเคิล

สัญญาจางบร�หารจัดการ 
และบํารุงรักษาระบบน้ํา 

ครบวงจร (O&M)

ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

โครงสร้ำงธุรกิจกลุ ่มบริษัทอีสท์ วอเตอร์

03

สัญญาจ้างบริหารจัดการและบ�ารุง

รักษาระบบน�้าครบวงจร (O&M)
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ราชบุร�
ฉะเช�งเทรา

กรุงเทพฯ

พิษณุโลก

ชลบุร�

ระยอง

 

 

นครสวรรค

อยุธยา

กลุมธุรกิจผลิตน้ําประปา (สัมปทาน 
และบํารุงรักษาระบบประปา หร�อ O&M)

กลุมธุรกิจน้ําดิบและทอน้ําดิบ

กลุมธุรกิจน้ําอุตสาหกรรม
กลุมธุรกิจผลิตน้ําประปา (สัมปทาน 
และบํารุงรักษาระบบประปา หร�อ O&M)

กลุมธุรกิจน้ําร�ไซเคิล กลุมธุรกิจผลิตน้ําประปา (สัมปทาน 
และบํารุงรักษาระบบประปา หร�อ O&M)

กลุมธุรกิจน้ําดิบและทอน้ําดิบ

กลุมธุรกิจน้ําอุตสาหกรรม

กลุมธุรกิจผลิตน้ําประปา (สัมปทาน 
และบํารุงรักษาระบบประปา หร�อ O&M)

กลุมธุรกิจบําบัดน้ําเสีย

กลุมธุรกิจน้ําร�ไซเคิล

กลุมธุรกิจน้ําดิบและทอน้ําดิบ

กลุมธุรกิจผลิตน้ําประปา (สัมปทาน 
และบํารุงรักษาระบบประปา หร�อ O&M)

กลุมธุรกิจผลิตน้ําประปา (สัมปทาน 
และบํารุงรักษาระบบประปา หร�อ O&M)

กลุมธุรกิจน้ําร�ไซเคิล

(Disclosure 102-6)

พื้นที่กำรด�ำเนินงำน

สารบัญ บริ ษั ท  จั ดการแล ะพัฒนาทรัพยากรน�้ าภาคต ะวั นออก จ� า กัด  (มหาชน )12



ราชบุร�
ฉะเช�งเทรา

กรุงเทพฯ

พิษณุโลก

ชลบุร�

ระยอง

 

 

นครสวรรค

อยุธยา

กลุมธุรกิจผลิตน้ําประปา (สัมปทาน 
และบํารุงรักษาระบบประปา หร�อ O&M)

กลุมธุรกิจน้ําดิบและทอน้ําดิบ

กลุมธุรกิจน้ําอุตสาหกรรม
กลุมธุรกิจผลิตน้ําประปา (สัมปทาน 
และบํารุงรักษาระบบประปา หร�อ O&M)

กลุมธุรกิจน้ําร�ไซเคิล กลุมธุรกิจผลิตน้ําประปา (สัมปทาน 
และบํารุงรักษาระบบประปา หร�อ O&M)

กลุมธุรกิจน้ําดิบและทอน้ําดิบ

กลุมธุรกิจน้ําอุตสาหกรรม

กลุมธุรกิจผลิตน้ําประปา (สัมปทาน 
และบํารุงรักษาระบบประปา หร�อ O&M)

กลุมธุรกิจบําบัดน้ําเสีย

กลุมธุรกิจน้ําร�ไซเคิล

กลุมธุรกิจน้ําดิบและทอน้ําดิบ

กลุมธุรกิจผลิตน้ําประปา (สัมปทาน 
และบํารุงรักษาระบบประปา หร�อ O&M)

กลุมธุรกิจผลิตน้ําประปา (สัมปทาน 
และบํารุงรักษาระบบประปา หร�อ O&M)

กลุมธุรกิจน้ําร�ไซเคิล

บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน�า้ภาคตะวนัออก 

ให้บริการด้านจัดหาแหล่งน�้าดิบ บริการด้านการ

ลงทนุวางท่อน�า้ดบิ และบรหิารจดัการน�า้ดบิให้เพยีงพอ

ต่อความต้องการของผู้ ใช้น�้าในแต่ละปี 

บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน�า้ภาคตะวนัออก 

บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 

ให้บริการด้านบริหารกิจการประปาในระบบผลิตน�้า

ประปาผิวดิน โดยการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 

ในระบบผลติงานบ�ารงุรกัษา และระบบส่งจ่ายน�า้ประปา 

ตลอดจนให้บริการด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจร

บมจ. จดัการและพฒันาทรพัยากรน�า้ภาคตะวนัออก 

ให้บริการติดตั้งระบบผลิตน�้าอุตสาหกรรมควบคุม 

คุณภาพน�้าที่ส่งจ่ายให้เหมาะสมกับความต้องการ

ของผู้ ใช้น�้าแต่ละอุตสาหกรรม โดยการให้บริการ 

น�้าอุตสาหกรรมมีหลายรูปแบบ คือ น�า้ Clarified  

น�้ า Reverse Osmosis น�้ า Demineral ize  

น�า้ Sea Water Reverse Osmosis

กลุ่มธุรกิจน�้ำดิบและท่อน�้ำดิบ

กลุ่มธุรกิจผลิตน�้ำประปำ  
(สัมปทาน และบ�ารุงรักษา 
ระบบประปา หรือ O&M)

กลุ่มธุรกิจน�้ำอุตสำหกรรม

บมจ. จดัการและพฒันาทรพัยากรน�า้ภาคตะวนัออก 

บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 

ให้บรกิารตดิตัง้ระบบบ�าบดัน�า้เสยีทีเ่หมาะสมกับแต่ละ

ธุรกิจ ควบคุมคุณภาพน�้าเสียขาออก เช่น ระบบ 

Activated Sludge และระบบ Membrane Bioreactor

บมจ. จัดการและพฒันาทรัพยากรน�า้ภาคตะวนัออก 

บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ 

ให้บริการติดตั้งระบบน�้ารีไซเคิล โดยน�าน�้าเสีย 

ที่บ�าบัดแล้วมาใช้ใหม่ในระบบอุตสาหกรรม

กลุ่มธุรกิจบ�ำบัดน�้ำเสีย

กลุ่มธุรกิจน�้ำรีไซเคิล
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น้ําดิบน้ําดิบ

น้ําด่ืมชุมชน

อางเก็บน้ําและแหลงน้ํา
ธรรมชาติ

น้ําประปา

(Disclosure 102-9, 102-10)

กำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน 

ในปี 2564 บริษัทมีกระบวนการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้

กระบวนกำรด�ำเนินธุรกิจ 8 กระบวนกำรหลัก 

(Disclosure 102-9)

กำรวิเครำะห์ พัฒนำแหล่งน�้ำต้นทุน และธุรกิจใหม่

1.	 	หน่วยงานก�ากับดูแล	และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ

2.	 	พนักงาน 3.	 	ลูกค้า 4.	 	คู่ค้า 5.	 	ชุมชนและหน่วยงานราชการ

 บริษัทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการวิเคราะห ์

สภาพภูมิอากาศ สถานการณ์น�้าในพื้นที่ และร่วมกันหาแนวทางพัฒนา

ศักยภาพแหล่งน�้าต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับน�้าได้มากขึ้น 

ตลอดจนการเตรียมแผนธุรกิจน�้าครบวงจรส�าหรับเตรียมความพร้อม

รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ตลอดจนตอบสนอง 

ความต้องการ และเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของลูกค้า  

น�าไปสู่การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

กำรบริหำรงำนชุมชนและภำพลักษณ์องค์กร

1.	 	หน่วยงานก�ากับดูแล	และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับ 

การด�าเนินธุรกิจ

2.	 	พนักงาน 3.	 	ชมุชนและหน่วยงานราชการ 4.	 สือ่มวลชน

 บรหิารจดัการน�า้เพือ่รองรับความต้องการทางธุรกจิ 

โดยค�านึงถึงหลักการใช ้น�้าร ่วมกันให ้ เพียงพอต่อ 

ทุกภาคส่วน ไม่ลดทอนคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ ใช้น�้า 

ภาคส่วนอื่น ตลอดจนร่วมกันสร้างคุณภาพชีวิตของ 

คนในชุมชนและสังคม ที่อยู่ตามแนวโครงข่ายท่อส่งน�้า 

ตลอดความยาว 512 กม. ภายใต้กรอบการพัฒนา  

3 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสรมิสาธารณปูโภคด้านน�า้

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ชุมชน และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้

กำรบริหำร พัฒนำระบบสูบส่งน�้ำ และนวัตกรรม

1.	 	หน่วยงานก�ากบัดแูล	และหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิ

2.	 	พนกังาน 3.	 	ลูกค้า 4.	 	คู่ค้า

5.	 	ชุมชนและหน่วยงานราชการ

 การออกแบบและพฒันาระบบสบูส่งน�า้ ด้วยการน�านวตักรรม

และเทคโนโลยีการบริหารจัดการน�้าที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช ้

เพือ่เพิม่ความรวดเรว็ แม่นย�า ลดน�า้สญูเสยี

และลดการใช ้พลังงานในระบบสูบส ่ง  

ภายใต้การออกแบบระบบที่เหมาะสมกับ 

ผู้ ใช้น�้าแต่ละราย 

สารบัญ บริ ษั ท  จั ดการแล ะพัฒนาทรัพยากรน�้ าภาคต ะวั นออก จ� า กัด  (มหาชน )14



น้ําดิบน้ําดิบ

น้ําด่ืมชุมชน

อางเก็บน้ําและแหลงน้ํา
ธรรมชาติ

น้ําประปา การบําบัดการบําบัด

น้ําเสียน้ําเสีย

น้ํา      อุตสาหกรรม

น้ําร�ไซเคิล

โรงงานอุตสาหกรรม

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

1.	 	หน่วยงานก�ากบัดแูล	และหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธุรกิจ

2.	 คณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงาน

3.	 	ลูกค้า 4.	 	คู่ค้า 5.	 	ผู้ถือหุ้น	และนักลงทุน

6.	 	ชุมชนและหน่วยงานราชการ

 การด�าเนนิงานทีซ่ือ่สัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นจรรยาบรรณ

ทางธรุกจิของบรษิทัทีท่กุคนใช้เป็นพืน้ฐานในการปฏบิตังิาน รวมถงึ

มีการประเมินความเสี่ยง และจัดท�าแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจ

อย่างต่อเนือ่ง (Business Continuity Planning : BCP) เป็นประจ�าทกุปี

กำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน

1.	 ผู้ถือหุ้น	และนักลงทุน 2.	 สถาบันการเงิน 3.	 พนักงาน

 เน้นระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีการบริหารความเส่ียงทาง 

การเงินอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงมีการจัดท�ารายงานทางการเงิน

ประจ�าปีด้วยระบบการจดัการฐานข้อมลูทีม่มีาตรฐานเป็นทีย่อมรบั

ด้วยนโยบายการบัญชีที่เหมาะสม ซ่ึงรับรองโดยผู ้สอบบัญช ี

เพื่อความถูกต้องโปร่งใส สะท้อนไปยังการรักษาอันดับเครดิต

ทางการเงินที่ดี และความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่อง

กำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร

1.	 คณะกรรมการบริษัท 2.	 คณะผู้บริหาร 3.	 พนักงาน

 บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย 

กลยุทธ์และแผนพัฒนาองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการ 

ขับเคลื่อนต้ังแต่ระดับคณะกรรมการบริษัท คณะผู ้บริหาร  

และกลุ่มพนักงาน เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

และมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร

กำรบริหำรสัญญำและลูกค้ำสัมพันธ์

1.	 	หน่วยงานก�ากับดูแล	และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

กับการด�าเนินธุรกิจ

2.	 พนักงาน 3.	 ลูกค้า 4.	 คู่ค้า

 มุ ่งเน้นการบริหารจัดการสัญญาของบริษัท 

ทีร่่วมกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม โดยการก�ากับ

ดูแลตามหลักธรรมาภิบาล ติดตาม เฝ ้าระวัง 

ให้การด�าเนินงานเป็นไปตามสัญญาและมีมาตรฐาน 

ตลอดจนปรับปรุงการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อตอบสนองและสร้าง 

ความพงึพอใจแก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีเ่ป็นคูร่่วมสญัญา

กำรบริหำรงำนโครงกำรก่อสร้ำง

1.	 	หน่วยงานก�ากับดูแล	และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

กับการด�าเนินธุรกิจ

2.	 	พนักงาน 3.	 	ลูกค้า 4.	 	คู่ค้า

5.	 	ชุมชนและหน่วยงานราชการ

 การก่อสร้างเป็นกระบวนการส�าคัญที่ส่งผล 

กระทบต่อผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสียเกือบทุกกลุ ่ม  

บรษัิทจงึมกีารก�าหนดมาตรฐานการท�างานร่วมกนั

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการ โดยเฉพาะ 

กลุ่มคูค้่าและชมุชนโดยรอบอย่างใกล้ชดิ ตลอดจน

การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหาร

งานโครงการ เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพงานและป้องกนั 

การเกิดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
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เศรษฐกิจและธรรมำภิบำล
(Disclosure 102-7, 201-1)

สังคมและสิ่งแวดล้อม

ควำมยั่งยืน

  รายได้ 4,726,728,383 บาท1  

(รายได้จากการขายและบรกิาร 97.96%, รายได้อืน่ 2.04%)

 ก�าไรสุทธิ 1,073,042,569 บาท

 ภาษีเงินได้สู่ภาครัฐ 263,025,798 บาท2

 การลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชน 16,532,020 บาท

 ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน 508,693,190 บาท

 ปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น 0.18 บาท3 

  ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานกลุ่มบริษัท 

388,067,383 บาท

  ดูแลชุมชนตลอดแนวโครงข่ายท่อส่งน�้า (Water Grid) 

512 กม. จ�านวน 23 อ�าเภอ 42 เทศบาล 53 อบต.

  ส่งมอบน�้าสะอาดแก่ชุมชนเพื่อบริโภค (บริการรถน�้าดื่ม, 

น�้าถ้วย, น�้าขวด) รวม 321,528 ลิตร เพื่ออุปโภค 

และการเกษตรผ่านน�้าท่อธาร จ�านวน 2,740 ลบ.ม.  

และผ่านจุดแยกจ่ายน�้าดิบไปยังประปาหมู่บ้าน 15 จุด 

จ�านวน 1,561,037.60 ลบ.ม.

  เพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ ประมาณ 18 ไร่/ปี (ค�านวณพ้ืนที ่

สเีขยีว 400 ต้น/ไร่) และช่วยดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ได้ประมาณ 65-108 ตนั/ปี (ต้นไม้ 1 ต้น สามารถดดูซบั

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 9-15 กิโลกรัม/ปี)

  เปลีย่นน�า้เสยีเป็นน�า้ใส ให้น�า้ท้ิงจากโรงอาหารในโรงเรยีน 

จ�านวน 7 แห่ง ซ่ึงน�้าท่ีผ่านการบ�าบัดมีค่าออกซิเจน

ละลายในน�้า (Dissolved Oxygen : DO) มากกว่า  

4 มิลลิกรัมต่อลิตร และตั้งเป้าหมายขยายโรงเรียน

ต้นแบบเพิ่มขึ้นจาก 7 แห่ง เป็น 14 แห่ง ภายในปี 2566

  ความผกูพนัของพนกังานต่อองค์กร เฉลีย่ร้อยละ 84.58 

(สูงขึ้นจากปีก่อน)

  บรษิทัเป็น 1 ใน 146 บรษิทัจดทะเบยีนทีม่รีายชือ่หุน้ยัง่ยนื 

(Thailand Sustainability Investment : THSI) เป็นปีที่ 7 

ต่อเนื่อง 

  บรษิทัได้รบัรางวลัเกยีรตคิณุ (Sustainability Disclosure 

Award) 

  บริษัทได้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 

จดทะเบยีนไทย (Corporate Governance Report of Thai 

Listed Companies : CGR) ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 96.00 

  บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

อยู่ที่ ร้อยละ 100

หมายเหตุ : 1 งบของบริษัท และบริษัทย่อย (รายได้จากการขายและบริการของบริษัท 3,413.03 ล้านบาท รายได้จากการขายและบริการของบริษัทย่อย 1,455.68 ล้านบาท  

รายได้อื่นของบริษัท 213.14 ล้านบาท รายได้อื่นของบริษัทย่อย 16.38 ล้านบาท)

   2 หมายถึง ภาษีเงินได้กลุ่มบริษัท ประจ�าปี 2564

   3 ปี 2564 เงินปันผลระหว่างกาล ส�าหรับผลการด�าเนินงานครึ่งปีแรก ประกาศจ่ายตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 

ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 จะพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานของ 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2565

ผลงำนและรำงวัลควำมยั่งยืน ปี 2564

สารบัญ บริ ษั ท  จั ดการแล ะพัฒนาทรัพยากรน�้ าภาคต ะวั นออก จ� า กัด  (มหาชน )16



(Disclosure 102-7, 102-18, 102-20, 102-22, 102-23, 102-24)

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ เพื่อท�าหน้าที่ติดตามและก�ากับดูแลการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด 
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการการลงทุน  
3) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4) คณะกรรมการธรรมาภบิาลและพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื 5) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา 
ค่าตอบแทน ซึ่งด�าเนินงานภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอ�านาจ
กระท�าการใดๆ ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและ
คุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ รายละเอียดดังตารางองค์ประกอบความรู้ความช�านาญของคณะกรรมการบริษัท  
(Board Skills Matrix) (รายละเอยีดเพ่ิมเตมิในรายงาน 56-1 One Report 2564 หวัข้อข้อมลูเกีย่วกบัคณะกรรมการ หน้าที ่77)

 ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยที่มีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย (Disclosure 102-32)

01  คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลและพัฒนำเพื่อ 

ควำมยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ 

จ�านวน 3 คน มีหน้าที่หลัก 2 ด้าน ได้แก่ 

 1) ด้านธรรมาภิบาล ท�าหน้าที่พิจารณานโยบายและ 
แนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัชนัภายในองค์กร และจรรยาบรรณทางธรุกจิกลุม่บรษิทั
ให้สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิ
ดงักล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ มอบหมายกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่
เผยแพร่และสือ่สารนโยบายและแนวปฏิบตัดิงักล่าว พร้อมสอดส่อง

ดูแลให้มีการน�านโยบายไปปฏิบัติท้ังที่บังคับโดยกฎหมายและ 
ทีไ่ม่ใช่กฎหมาย
 2) ด้านการพัฒนาเพ่ือความยัง่ยนื โดยก�าหนดนโยบาย
การบรหิารจดัการเพือ่ความยัง่ยนื ทีส่อดคล้องกบัการด�าเนนิธรุกจิ 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม รวมทั้งก�ากับดูแล 
ตดิตามความก้าวหน้าการด�าเนนิงาน ให้การส่งเสรมิและสนบัสนนุ
กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย 
การบรหิารจดัการเพือ่ความยัง่ยนื และท�าหน้าทีพ่จิารณาเหน็ชอบ
รายงานความยั่งยืนก่อนการเผยแพร่ต่อไป โดยมีรายละเอียด
ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อ 
ความยัง่ยนืในเวบ็ไซต์ของบรษิทั

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
การลงทุน

คณะกรรมการ
บร�หารความเส่ียง

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน

สํานักเลขานุการบร�ษัท สํานักกฎหมายและกํากับดูแลสํานักตรวจสอบ

ฝายพัฒนาธุรกิจ

ฝายว�ศวกรรม

ฝายกลยุทธองคกร

ฝายปฏิบัติการและบร�การลูกคา

ฝายซอมบํารุง

ฝายบร�หารโครงการกอสราง

ฝายทรัพยากรบุคคล

ฝายอํานวยการ

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายส่ือสารองคกร

ฝายการเง�น

ฝายบัญช�

คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบร�ษัท
บร�ษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบร�ษัท
บร�ษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

กรรมการผูอํานวยการใหญกรรมการผูอํานวยการใหญ

สํานักกรรมการผูอํานวยการใหญ

สายกลยุทธและพัฒนาธุรกิจ สายปฏิบัติการ สายสนับสนุน สายการเง�นและบัญช�

โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
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  บริษัทมีแผนกก�ากับดูแลกิจการ สังกัดส�านักกฎหมายและ
ก�ากบัดูแล รับผดิชอบงานก�ากับดแูลกิจการของบรษิทั ประสานงาน
กบัทกุฝ่ายในการประเมนิความสอดคล้องการปฏบิตัติามกฎหมาย 
ระเบยีบ ข้อบงัคบั และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง (Law Compliance 
Checklist) พร้อมสือ่สารแนวปฏบิตัด้ิานการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่
ยงัพนกังานทกุคน ประสานงานกบัส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ
อย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายก�าหนด

 ในปี 2564 บริษัทได้ทบทวนหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ ่มบริษัท รวมท้ังนโยบาย 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายใหม่ และ
แนวทางปฏิบัติของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors : IOD) นอกจากนี้ ยังได้ทบทวน
ระเบียบบริษัทที่เก่ียวข้องเพื่อรองรับการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Signature) สอดคล้องกับการท�างานแบบยืดหยุ่นโดยการ 
ใช้เทคโนโลยใีนการติดต่อสือ่สาร ซึง่เพิม่ความสะดวกและรวดเรว็
ในการท�างาน (Disclosure 102-17)

 นอกจากนี ้บริษัทยงัมแีผนกกิจการสมัพนัธ์ และ CSR สงักดั
สายปฏิบัติการ รับผิดชอบการด�าเนินงานด้านชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อให้ธุรกิจด�าเนินงานได้อย่าง
ยั่งยืน

02  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย

กรรมการ จ�านวน 5 คน 

 มหีน้าทีร่บัผดิชอบก�าหนดและทบทวนนโยบายการบรหิาร 
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์  
ความเสีย่งทีย่อมรับได้ ก�ากบัดแูลและสนบัสนนุให้มกีารด�าเนนิงาน
ด้านบริหารความเสีย่งทีส่อดคล้องกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะและพจิารณาเหน็ชอบแผนบรหิารความเสีย่ง 
ตลอดจนติดตามและทบทวนความเส่ียง รวมถึงการส่ือสาร 
และให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกันทั้งบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏในกฎบัตร 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในเว็บไซต์ของบริษัท

 ทั้งน้ี บริษัทมี แผนกบริหารความเส่ียงและระบบคุณภาพ 
สังกดัฝ่ายกลยทุธ์องค์กร รบัผิดชอบในการจดัท�าคู่มอืการบรหิาร
ความเสีย่ง วเิคราะห์และทบทวนปัจจยัความเสีย่งต่อความส�าเรจ็
ตามแผนธรุกจิของบรษิทั พร้อมเสนอ แนวทางการบรหิารความเสีย่ง
ที่เหมาะสม โดยน�าเสนอเป็นแผนบริหารความเส่ียงของบริษัท 
รวมถึงติดตามความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยงองค์กร
จากหน่วยงานต่างๆ รายงานยังคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
อย่างสม�่าเสมอ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน 56-1 One 
Report 2564 หัวข้อการบริหารจัดการความเส่ียง หน้าที่ 47)
(Disclosure 102-11, 102-15)

03  คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ

อิสระทั้งคณะ จ�านวน 3 คน 

 มหีน้าทีร่บัผดิชอบสอบทานรายงานทางการเงนิของบรษัิท
อย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพยีงพอ สอบทานและให้ความเหน็
ต่อแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
รายการที่ เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส สอบทาน
กระบวนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องตามแนวทาง
ของหน่วยงานก�ากับดูแล สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับ
การรบัและก�ากบัดแูลการรับแจ้งเบาะแส และการรบัเรือ่งร้องเรียน 
รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ในเว็บไซต์ของบริษัท

สารบัญ บริ ษั ท  จั ดการแล ะพัฒนาทรัพยากรน�้ าภาคต ะวั นออก จ� า กัด  (มหาชน )18



 การจัดท�ารายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 (Sustainability Report 2021) เป็นรายงานฉบับที่ 11 ซึ่งจัดท�าขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ�าทุกปี เพ่ือเปิดเผยผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในมิติ
เศรษฐกิจและธรรมาภิบาล มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ที่มีนัยส�าคัญต่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งจะแบ่งการน�าเสนอ
ตามแนวทางการบรหิารจดัการผลกระทบต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีในทุกกระบวนการหลกัของการด�าเนนิธรุกจิ หรอืแนวทางสูค่วามยัง่ยนื 
6 ประการ โดยรายงานตามกรอบการรายงานความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI Standard) ก�าหนดความสมบูรณ์
ของเนื้อหาตามหลกัเกณฑ์ของการรายงานในระดบั CORE Option และระดบัความเชือ่มัน่แบบจ�ากดั (Limited Assurance) ซึง่ข้อมลู
ในการรายงานฉบับนี้มีรอบการรายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564

 ส�าหรับขอบเขตการรายงานฉบับน้ี น�าเสนอข ้อมูลการด�าเนินงานในปี 2564 ครอบคลุมการด�าเนินงานของ 
บริษทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน�า้ภาคตะวนัออก จ�ากัด (มหาชน) ทีด่�าเนนิธรุกจิน�า้ดบิ และน�า้อุตสาหกรรม รวมถงึการด�าเนนิงาน
ของบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จ�ากัด (มหาชน) ที่ด�าเนินธุรกิจน�้าประปา การบ�าบัดน�้าเสีย และน�้ารีไซเคิลในประเทศไทย

 ทัง้นี ้รายงานความยัง่ยนืฉบบันี ้ได้ขอการรบัรองในระดับความเชือ่มัน่แบบจ�ากดั (Limited Assurance) จากหน่วยงานภายนอก 
(Third party) ท่ีมีความเช่ียวชาญในการตรวจรับรอง และให้ความเชื่อมั่น เพ่ือความถูกต้องครบถ้วน และน่าเชื่อถือของข้อมูล 
ที่ได้เปิดเผยตามแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI Standard) โดยผู้บริหารระดับสูงได้มีส่วนร่วม 
ในการพิจารณาคัดเลือกซึ่งเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท 

 แนวทางการคดัเลอืกเนือ้หาเพือ่การรายงาน : คณะท�างานการจดัท�ารายงานความยัง่ยนื 2564 ประกอบด้วย ผูแ้ทนจากทุกฝ่าย 
โดยมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพิจารณาทบทวนและวิเคราะห์หาประเด็นอันเป็นสาระส�าคัญที่จะส่งผลต่อความยั่งยืน 
ขององค์กรร่วมกัน และด�าเนินการสรุปเนื้อหาน�าเสนอกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่พิจารณาเห็นชอบและรายงานยังคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเพื่อทราบ ก่อนเปิดเผยข้อมูลในรายงานความยั่งยืนฉบับนี้

(Disclosure 102-10, 102-45, 102-46, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56)

01 02
การค�านวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ค่า Emission Factor 
เดมิอ้างองิจากส�านกังานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวง
พลงังาน เปลีย่นเป็นองค์การบริหารจัดการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การ
มหาชน) (อบก.) โดยในปี 2563 มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
74,564 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า และในปี 2564 มกีารปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 80,625 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เพิ่มการรายงานการใช้น�้า
และพลังงานไฟฟ้าจากสถานี
สูบน�้า 3 แห่ง ได้แก่ สถานี
สูบน�้ าสระส� ารองทับมา 
สถานีสูบน�้ าคลองทับมา 
และสถานสูีบน�า้แม่น�า้ระยอง

กำรน�ำเสนอข้อมลูในรำยงำนฉบบันี ้มกีำรเปลีย่นแปลงข้อมลูกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงมนียัส�ำคญั จำกปี 2563 ดงันี้ 

ช่องทำงกำรติดต่อกรณีมีข้อสอบถำมเพิ่มเติม 

คุณฉัตรแก้ว ภุมรินทร์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยสื่อสำรองค์กร 

บรษิทั จัดการและพฒันาทรพัยากรน�า้ภาคตะวนัออก จ�ากดั (มหาชน) 

อาคารอสีท์วอเตอร์ เลขที ่1 ซอยวภิาวดรีงัสติ 5 ถนนวิภาวดรัีงสติ 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ : 02-272-1600 

อีเมล : pr@eastwater.com

สามารถดาวน์ โหลดรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ 

และฉบับก่อนหน้าได้จากเว็บไซต์ของอีสท์ วอเตอร์ 

www.eastwater.com

เกี่ยวกับรำยงำนฉบับนี้
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กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 

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

 บริษัทแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของบริษัทเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้า กลุ่มหน่วยงานก�ากับดูแลและหน่วยงานราชการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ กลุ่มผู้ถือหุ้นและนักลงทุน กลุ่มชุมชนและหน่วยงานราชการ กลุ่มคู่ค้า และกลุ่มคณะกรรมการ  
ผู้บริหารและพนักงาน โดยน�ามาจากการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกระบวนการด�าเนินงานของบริษัท และน�ามาจัดล�าดับ
ความส�าคญัโดยพิจารณาจากปัจจยั 2 ด้าน ได้แก่ อทิธพิลของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียต่อบรษิทั และผลกระทบจากการด�าเนนิงานของบรษิทั
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงมีหน่วยงานรับผิดชอบช่องทางในการสื่อสารและวางกลยุทธ์พร้อมแผนงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักแต่ละกลุ่ม ดังนี้

แนวทำงในกำรก�ำหนดประเด็นสำระส�ำคัญ 
ต่อควำมยั่งยืนของอีสท์ วอเตอร์

วิธีกำรมีส่วนร่วม/ควำมถี่

รายปี

- การประชุมระหว่างผู้บริหารกับลูกค้าหลัก

-  การส�ารวจความพึงพอใจ (โดยหน่วยงานภายนอก)

- การติดตามความก้าวหน้าโครงการ

ตามโครงการของบริษัท หรือเมื่อมีกิจกรรม 

หรือเมื่อเกิดข้อร้องเรียน

-  การพบปะลูกค้าเพื่อน�าเสนอการให้บริการน�้าครบวงจร

พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าลูกค้าเพื่อพัฒนาโครงการในด้าน 

ที่เกี่ยวข้อง

มากกว่า 1 ครั้ง/ปี หรือรายไตรมาส

-  การส�ารวจความพงึพอใจ (โดยหน่วยงานภายใน)

-  การตรวจสอบมาตรวัดน�้า

-  การบ�ารุงรักษาเชิงป้องกันระบบ SCADA

รายเดือน

-  การประชมุกบักลุม่ Key Man Water War Room

- การรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน�้า

เข้าถึงได้ตลอดเวลาหรือตลอดทั้งปี

- การประชุมหารือกับลูกค้า

- การรับข้อร้องเรียนของลูกค้า

-  การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูล social media เช่น 

Website, Facebook, SMS, Microsoft Teams และ Line group 

เป็นต้น

- การพบปะในโอกาสวันส�าคัญ

- การรายงานสถานการณ์น�้า

ควำมคำดหวัง/ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องกำรให้พัฒนำ

1.  การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านปริมาณ  

ควรหาแหล่งน�า้ส�ารองเพิม่เตมิให้เพยีงพอต่อความต้องการ 

และการบริการของเจ้าหน้าที่บริษัท

2.  คณุภาพในการให้บรกิารจ่ายน�า้และห้องควบคมุ

3.  การรายงานผลด้านการแก้ปัญหาของการลดการจ่ายน�้า

4.  คุณภาพน�้า มีการปรับปรุงคุณภาพน�้าดิบให้ได้มาตรฐาน

5.  การสร้างเสถียรภาพด้านปริมาณและแรงดันให้มีความ

สม�่าเสมอ

6.  การแจ้งข้อมลูข่าวสารทีส่ม�า่เสมอและรวดเรว็ (เช่น คณุภาพน�า้ 

แรงดันน�้า ปริมาณการใช้)

7.  วิธีการค�านวณราคาค่าน�า้ค่อนข้างยาก/ปรับปรงุด้านราคา

ให้มีความยุติธรรม

8.  การปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะน�ามาให้บริการแก่

ลูกค้า

ประเดน็ทีก่ลุม่ให้ความสนใจต่อการด�าเนนิงานด้านความย่ังยนืของ

บริษัท

1.  การด�าเนนิงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

2.  มาตรการรับมอืกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ

3.  การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างคุ้มค่า 

4.  มาตรการควบคมุเพ่ือป้องกนัและลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

5.  อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน)

6.  มาตรการควบคมุเพือ่ป้องกนัและลดผลกระทบทางลบทีม่ต่ีอ

ชุมชน

7.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

วธิกีำรมส่ีวนร่วม/ควำมถี่

ทุกครั้งที่ให้บริการ หรือทุกครั้งที่มีการสอบ/ประกวดราคา 

หรือ 1 ครั้งที่มีการลงนามสัญญาในครั้งแรก

-  การส�ารวจความพึงพอใจหลังใช้บริการ (โดยหน่วยงาน

ภายนอก)

เข้าถึงได้ตลอดเวลาหรือตลอดทั้งปี

-  การรับข้อร้องเรียนของลูกค้า

-  การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูล social media เช่น 

Website Facebook และ Line@ เป็นต้น

-  การพบปะในโอกาสวันส�าคัญ

ควำมคำดหวงั/ข้อเสนอแนะ/ส่ิงท่ีต้องกำรให้พัฒนำ

1.  คุณภาพน�้าประปา

2.  การบรกิารของเจ้าหน้าทีบ่รษิทั และการตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า

3.  ช่องทางการร้องเรียน และ/หรอืช่องทางการตดิต่อสือ่สาร

4.  อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน)

5.  มาตรการควบคมุเพือ่ป้องกนัและลดผลกระทบทางลบทีม่ต่ีอ

ชุมชน

1
กลุ่มลูกค้ำ

1.1 
กลุ่มลูกค้ำ 
บริษัท

1.2 
กลุ่มลูกค้ำ 
(บรษิทัย่อย)

สารบัญ บริ ษั ท  จั ดการแล ะพัฒนาทรัพยากรน�้ าภาคต ะวั นออก จ� า กัด  (มหาชน )20



วิธีกำรมีส่วนร่วม/ควำมถี่

รายปี

-  การศึกษาข้อมูลการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศจาก 

แบบจ�าลองต่างๆ

-  การส�ารวจความพึงพอใจ (โดยหน่วยงานภายนอก)

มากกว่า 1 ครั้ง/ปี หรือรายไตรมาส

-  การประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการ และกลุ่มผู้ ใช้น�้า

- กิจกรรมสัมพันธ์

รายเดือน

-  การประชุมร่วมกับกลุ่ม Key man Water War Room

- การประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการ

เข้าถึงได้ตลอดเวลาหรือตลอดทั้งปี

-  ศึกษา และปฏิบัติตามข้อก�าหนด กฎระเบียบ กฎหมาย

-  การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูล social media เช่น 

Website Facebook Line@ และ Line group เป็นต้น

-  การพบปะในโอกาสวันส�าคัญ

ควำมคำดหวัง/ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องกำรให้พัฒนำ

1.  การจัดหาแหล่งน�้าส�ารอง

2.  อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน)

3.  มาตรการควบคมุเพือ่ป้องกนัและลดผลกระทบทางลบทีม่ต่ีอ

ชุมชน

4.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

5.  ช่องทางการสื่อสารและรับฟังความเห็นจากชุมชน

6.  การคิดค้น หรือน�านวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการ

ด�าเนินธุรกิจ และป้องกันปัญหาภัยแล้ง

ประเดน็ทีก่ลุม่ให้ความสนใจต่อการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืของ

บริษัท

1.  การปฏิบัติงานตามข้อก�าหนด กฎหมาย หรือสัญญา 

ที่จัดท�าขึ้นระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.  การด�าเนนิงานด้วยความซือ่สัตย์สุจรติ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และมีแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน

3.  การควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยของกระบวนการ 

ส่งมอบ เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน

4.  การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างคุ้มค่า

5.  มาตรการควบคมุเพือ่ป้องกนัและลดผลกระทบทางลบทีม่ต่ีอ

สิ่งแวดล้อม 

6.  การคิดค้น หรือน�านวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการ

ด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

7.  ความร่วมมอืกับนโยบาย หรอืโครงการด้านส่ิงแวดล้อมของ

ภาครัฐ หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2 
กลุม่หน่วยงำน
ก�ำกับดูแล 
และหน่วยงำน
รำชกำร 
ทีเ่กีย่วข้องกบั
กำรด�ำเนิน
ธุรกิจ

วิธีกำรมีส่วนร่วม/ควำมถี่

รายปี

- การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี (AGM)

-  การส�ารวจความพึงพอใจ (โดยหน่วยงานภายนอก)

มากกว่า 1 ครั้ง/ปี หรือรายไตรมาส

-  การแถลงผลประกอบการ (Management Discussion and 

Analysis) 

เข้าถึงได้ตลอดเวลาหรือตลอดทั้งปี

-  การจัดกิจกรรมเพื่อส่ือสารผลประกอบการของบริษัทยัง 

นักลงทุน/ผู้ถือหุ้น เช่น Roadshow, Company visit, 

Conference call เป็นต้น

-  การตอบประเด็นข้อซักถามผ่านทางโทรศัพท์และ E-mail

ควำมคำดหวัง/ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องกำรให้พัฒนำ

1.  แผนการรับมือจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ

2.  การบริหารจัดการความเสี่ยงและการเติบโตทางธุรกิจ 

3.  ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ของบริษัท

4.  ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง

ประเดน็ทีก่ลุม่ให้ความสนใจต่อการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืของ

บริษัท

1.  การด�าเนนิงานด้วยความซือ่สัตย์สุจรติ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และมีแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน

2.  การปฏิบัติงานตามข้อก�าหนด กฎหมาย หรือสัญญา 

ที่จัดท�าขึ้นระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.  การควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยของกระบวนการ 

ส่งมอบ เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน และราคา 

น�้าดิบที่เหมาะสม

4.  การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างคุ้มค่า และประหยัด

พลังงานการสูบส่งน�้า

5.  มาตรการควบคมุเพือ่ป้องกนัและลดผลกระทบทางลบทีม่ต่ีอ

สิ่งแวดล้อม 

6.  การคิดค้น หรือน�านวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการ

ด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

7.  การจัดจ้างแรงงานอย่างเป็นธรรม และความเคารพในสิทธิ

และการได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม

8.  มาตรการควบคมุเพือ่ป้องกนัและลดผลกระทบทางลบทีม่ต่ีอ

ชุมชน

9.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

3 
กลุ่มผู้ถือหุ้น 
และนักลงทุน

สารบัญรายงานความยั่ งยื น  ปร ะจ� าป ี  2564 21



วิธีกำรมีส่วนร่วม/ควำมถี่

รายปี

-  การส�ารวจความพึงพอใจ (โดยหน่วยงานภายนอก)

ตามโครงการของบริษัท หรือเมื่อมีกิจกรรม 

หรือเมื่อเกิดข้อร้องเรียน

- การประชาสัมพันธ์โครงการ

- การประชุมติดตามแก้ไขประเด็นของชุมชน

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม CSR

มากกว่า 1 ครั้ง/ปี หรือรายไตรมาส

-  การประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการ และกลุ่มผู้ ใช้น�้า

รายเดือน

-  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ให้กับชุมชน

เข้าถึงได้ตลอดเวลาหรือตลอดทั้งปี

-  ศึกษา และปฏิบัติตามข้อก�าหนด กฎระเบียบ กฎหมาย

-  การสื่อสารและประชาสัมพันธ ์ข ้อมูล social media  

เช่น Website Facebook Line@ และ Line group เป็นต้น

-  การพบปะในโอกาสวันส�าคัญ

ควำมคำดหวัง/ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องกำรให้พัฒนำ

1.  พัฒนาและบริหารจัดการน�้าให้เพียงพอต่อทุกภาคส่วน

2.  ข้อมูลข่าวสารของบริษัทและกิจกรรมต่างๆ 

3.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

ประเดน็ทีก่ลุม่ให้ความสนใจต่อการด�าเนนิงานด้านความย่ังยืนของ

บริษัท

1.  การด�าเนินงานด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และมีแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน

2.  การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างคุ้มค่า

3.  มาตรการควบคมุเพือ่ป้องกันและลดผลกระทบทางลบทีม่ต่ีอ

สิ่งแวดล้อม 

4.  การคิดค้น หรือน�านวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการ

ด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

5.  ความร่วมมือกับนโยบายหรือโครงการด้านสิ่งแวดล้อม  

ของภาครัฐหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6.  อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน)

7.  มาตรการควบคมุเพือ่ป้องกันและลดผลกระทบทางลบทีม่ต่ีอ

ชุมชน

4 
กลุ่มชุมชน 
และ 
หน่วยงำน
รำชกำร 
ท้องถิ่น

วิธีกำรมีส่วนร่วม/ควำมถี่

รายปี

-  การจัดกิจกรรมสัมพันธ์

-  การส�ารวจความพึงพอใจ (โดยหน่วยงานภายนอก)

ทุกครั้งที่ให้บริการ หรือทุกครั้งที่มีการสอบ/ประกวดราคา 

หรอื 1 ครัง้ทีม่กีารลงนามสญัญาในครัง้แรก

-  การเชิญประชุมชี้แจงขอบเขตงานที่มีมูลค่า 1 ล้านบาท ขึ้นไป

-  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

-  ค�าประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน

-  จรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 

เข้าถึงได้ตลอดเวลาหรือตลอดทั้งปี

-  การสื่อสารและประชาสัมพันธ ์ข ้อมูล social media  

เช่น Website และ Line Group เป็นต้น

-  การขึน้ทะเบยีนผูค้้า (การคดัเลือก การขึน้ทะเบยีน การประเมิน 

และการทบทวนการขึ้นทะเบียน)

-  แนวปฏิบัติเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า

ควำมคำดหวัง/ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องกำรให้พัฒนำ

1. การบริการของเจ้าหน้าที่บริษัท

2.  ขัน้ตอนการด�าเนนิงานจดัซือ้ทีร่วดเรว็ และการตดิต่อส่ือสาร

ที่รวดเร็ว

3.  การควบคมุคณุภาพ และความปลอดภยัของกระบวนการส่งมอบ 

เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน

ประเดน็ทีก่ลุม่ให้ความสนใจต่อการด�าเนนิงานด้านความย่ังยืนของ

บริษัท

1.  การด�าเนนิงานด้วยความซือ่สัตย์สุจรติ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และมีแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน

2.  การปฏิบัติงานตามข้อก�าหนด กฎหมาย หรือสัญญา 

ที่จัดท�าขึ้นระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.  การบริหารจัดการน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ

4.  การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างคุ้มค่า

5.  มาตรการควบคมุเพือ่ป้องกันและลดผลกระทบทางลบทีม่ต่ีอ

สิ่งแวดล้อม 

6.  การคิดค้น หรือน�านวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการ

ด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

7.  ความร่วมมือกับนโยบายหรือโครงการด้านสิ่งแวดล้อม  

ของภาครัฐหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8.  การจัดจ้างแรงงานอย่างเป็นธรรม และความเคารพในสิทธิ

และการได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม

9.  การพัฒนาบุคลากร และองค์ความรู้ภายในองค์กร

10.  อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน)

11.  มาตรการควบคมุเพือ่ป้องกันและลดผลกระทบทางลบทีม่ต่ีอ

ชุมชน

5 
กลุ่มคู่ค้ำ
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วิธีกำรมีส่วนร่วม/ควำมถี่

รายปี

- การจัดกิจกรรม Site visit

รายเดือน

-  การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ควำมคำดหวัง/ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องกำรให้พัฒนำ

1.  การด�าเนนิงานด้วยความซือ่สัตย์สุจรติ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และมีแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน

2.  การปฏิบัติงานตามข้อก�าหนด กฎหมาย หรือสัญญา 

ที่จัดท�าขึ้นระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.  การควบคมุคณุภาพ และความปลอดภยัของกระบวนการส่งมอบ 

เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน

4.  การเติบโตทางธุรกิจ และความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน

โครงการลงทุน

5.  การบริหารจัดการความเสี่ยง

6.  ช่องทางการร้องเรียน และ/หรอืช่องทางการตดิต่อสือ่สาร

7.  การบริหารจัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืน

8.  มาตรการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

9.  การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างคุ้มค่า 

10.  คุณภาพน�้า และสร้างเสถียรภาพโครงข่ายท่อส่งน�้าดิบ

11.  มาตรการควบคมุเพือ่ป้องกนัและลดผลกระทบทางลบทีม่ต่ีอ

สิ่งแวดล้อม 

12.  การคิดค้น หรือน�านวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการ

ด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

13.  ความร่วมมือกับนโยบาย หรือโครงการด้านสิ่งแวดล้อม  

ของภาครัฐ หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

14.  การพัฒนาบุคลากร และองค์ความรู้ภายในองค์กร

15.  อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน)

16.  มาตรการควบคมุเพือ่ป้องกนัและลดผลกระทบทางลบทีม่ต่ีอ

ชุมชน

17.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

วิธีกำรมีส่วนร่วม/ควำมถี่

รายปี

-  การส�ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน  

(โดยหน่วยงานภายนอก)

มากกว่า 1 ครั้ง/ปี หรือรายไตรมาส

-  การประชมุคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบการ 2 ชดุ

-  CEO พบพนักงาน

รายเดือน

-  การประชุมกลุ่มผู้บริหาร

-  การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท�างาน 2 ชุด

เข้าถึงได้ตลอดเวลาหรือตลอดทั้งปี

-  การรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน

-  แนวปฏบิตัเิรือ่งการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลของพนกังาน

และผู้สมัครงาน

ควำมคำดหวัง/ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องกำรให้พัฒนำ

1.  การปฏิบัติงานตามข้อก�าหนด กฎหมาย หรือสัญญา 

ที่จัดท�าขึ้นระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.  การบรกิารของเจ้าหน้าทีบ่ริษัท และการตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า

3.  ช่องทางการร้องเรียน และ/หรอืช่องทางการตดิต่อสือ่สาร

4.  ระบบค่าตอบแทน และระบบการชื่นชมผลงาน 

5.  ความก้าวหน้าในงาน 

6.  ระบบรักษาคนเก่งและดี 

7.  ระบบการพัฒนาและแหล่งความรู้ที่ช่วยในการพัฒนา

8.  สวัสดิการ

9.  การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

วิธีกำรมีส่วนร่วม/ควำมถี่

รายปี

-  การส�ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน  

(โดยหน่วยงานภายนอก)

มากกว่า 1 ครั้ง/ปี หรือรายไตรมาส

-  การประชมุคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบการ 1 ชดุ

รายเดือน

- การประชุมกลุ่มผู้บริหาร

-  การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท�างาน 1 ชุด

เข้าถึงได้ตลอดเวลาหรือตลอดทั้งปี

- การรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน

ควำมคำดหวัง/ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องกำรให้พัฒนำ

1.  ระบบค่าตอบแทน และระบบการชื่นชมผลงาน 

2.  ระบบรักษาคนเก่งและดี 

3.  ระบบการพัฒนาและแหล่งความรู้ที่ช่วยในการพัฒนา

4.  การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

6
กลุ่ม 
คณะกรรมกำร 
ผู้บริหำร 
และพนักงำน

6.1 
คณะกรรมกำร
บริษัท

6.2 
กลุ่ม 
ผู้บริหำร
และพนักงำน
(บริษัท)

6.3 
กลุ่ม 
ผู้บริหำร  
และพนักงำน 
(บริษัทย่อย)
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(Disclosure 102-33, 102-47)

01

03

02

 บรษัิทได้น�าประเดน็สาระส�าคญัด้านความยัง่ยนืจากปัจจัยภายในขององค์กร ได้แก่ หลกัธรรมาภบิาลในการด�าเนนิงานของบรษิทั 
นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และปัจจัยภายนอก ได้แก่ แนวโน้มความสนใจระดับประเทศหรือระดับโลก ข้อร้องเรียน 
และความต้องการ ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สอดคล้องกัน มาพิจารณาร่วมกันเพื่อจัดล�าดับความส�าคัญ 
ของประเด็นสาระส�าคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร โดยแบ่งประเด็นสาระส�าคัญตามหลักธรรมาภิบาลออกเป็น 3 มิติ ได้แก่  
มิติเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการ ดังนี้

  ข้อมูลภายในองค์กร 

 (นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และความเสี่ยง)

  ประเด็นส�าคัญจากการระดมสมองของผู ้บริหารในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท�ากลยุทธ์ และความเส่ียงของ
องค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

  ข้อมูลภายนอกองค์กร 

 (แนวโน้มความสนใจระดับประเทศหรือระดับโลก) 

  ทบทวนแนวโน้มความสนใจระดับประเทศหรือระดับโลก 
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก 
(Sustainable Development Goals : SDGs) และ 
ความคาดหวังของผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียจากการส�ารวจ 
ความคดิเหน็ ทัง้อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เช่น 
การประชมุ การสมัมนา การสมัภาษณ์ หรอืการพบปะพดูคยุ 
ตลอดจนการส�ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
กลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีแต่ละกลุ่ม

รวบรวมข้อมูลประเด็น 

สำระส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน

กำรทบทวนเนื้อหำรำยงำน

(Disclosure 102-32)

กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ

 จากการรวบรวมประเด็นสาระส�าคัญด้านความย่ังยืน 
จากปัจจยัภายในและปัจจัยภายนอก มาพจิารณาเพือ่ให้คะแนน
และจัดล�าดับความส�าคัญตามแนวทาง 2 เกณฑ์ และก�าหนด
ประเดน็ลงในตารางการวเิคราะห์ประเด็นสาระส�าคัญ (Materiality 
Matrix) ซึ่งแบ่งเป็น 2 แกน
  แกนนอน ประเด็นสาระส�าคัญที่บริษัทให้ความสนใจ 

พจิารณาผลกระทบต่อบรษิทัทัง้มิตเิศรษฐกิจและธรรมาภิบาล 
มติสัิงคม และมติส่ิิงแวดล้อม โอกาสและความเส่ียงทางธรุกจิ 
ข้อก�าหนด กฎหมาย ตลอดจนความสนใจจากกลุ ่ม  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  แกนต้ัง ประเดน็สาระส�าคญัทีผู่ม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีให้ความสนใจ 
พจิารณาจากผลกระทบทีเ่กดิจากการด�าเนนิงานของบรษิทั
ต่อกลุ่มผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย ทัง้มติิเศรษฐกจิและธรรมาภิบาล  
มิติสังคม และมิติส่ิงแวดล้อม ตลอดจนประเด็นที่มีผล 
ต่อการตดัสนิใจท้ังด้านบวกและด้านลบของกลุม่ผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสียที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท

 ประเด็นสาระส�าคัญท่ีได้จากการวิเคราะห์โดยคณะท�างานพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท และเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง 
เพือ่พิจารณาเหน็ชอบ ตลอดจนได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมาภบิาลและพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื เพ่ือก�าหนดเป็นเนือ้หา
ให้ครอบคลุมใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม

ประเด็นสำระส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน 
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1.1  การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
1.2  การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน 
1.3  คุณภาพสินค้าและการบริการ
1.4  การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย และการจัดการกับข้อร้องเรียน
1.5  การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
1.6  การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ

2.1  มาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ และการบริหารจัดการข้อมูลน�้า

2.2  การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน�้าในแหล่งน�้า
2.3  โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

3.1  ระบบการบริหารและพัฒนาบคุลากร
3.2  ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 

สภาพแวดล้อมในการท�างาน
3.3  มาตรฐานการควบคุมงานโครงการก่อสร้าง

เพื่อชุมชน
3.4  โครงการพัฒนาคุณภาพชวิีตชมุชน

มิติเศรษฐกิจและธรรมำภิบำล มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม

หมายเหตุ :  หัวข้อ 1.1 ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ (มิติเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม)

ตำรำงกำรวิเครำะห์ประเด็นสำระส�ำคัญ 

(Materiality Matrix) (Disclosure 102-28)

1 2 3 4 5

1
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5
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3.3

1.4 1.1 1.2 1.5 2.3
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ประเด็นสาระสําคัญท่ีบร�ษัทใหความสนใจ 

ผลกำรประเมินประเด็นควำมยั่งยืนที่ส�ำคัญ ปี 2564
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ตำรำงแสดงประเด็นที่มีนัยส�ำคัญต่อควำมยั่งยืนของบริษัท

รวมจ�านวน 13 ประเด็น 17 ตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้

ประเด็นสาระส�าคัญบริษัท/
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ให้ความสนใจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจ

EWG  
Sustainability 

Aspects

GRI  
Standard Title

ความ
สอดคล้อง
กบัเป้าหมาย
การพัฒนา

ที่ยั่งยืน 
(SDGs)
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ล
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ผ

ู้บ
ริห

าร
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น
ัก
งา

น

1.  การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 1.  หลั กการก� ากับดู แล
กิจการที่ดี

2.  การบรหิารจดัการความ
เส่ียงอย่างมรีะบบ 

3.  การบริหารจัดการกับ
ข้อร้องเรียน

4.  การบริหารจัดการคู่ค้า
อย่างยั่งยืน

5.  การเติบโตทางธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

6.  การใส ่ใจบริการและ
มาตรฐานคณุภาพสนิค้า

General Disclosures 
(102-11, 102-15, 102-16, 
102-17)
Anti-Corruption (205-2)
Economic Performance 
(201-1, 201-2)
General Disclosures 
(102-43, 102-44)
Evaluat ion of  the 
management approach 
(103-3)

12.7, 16.5

6.3, 9.1, 
9.4
12.5

2.  การเติบโตทางธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน

3.  คณุภาพสนิค้าและการบริการ

4.  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ผู ้ มี ส ่ วนได ้ ส ่ วน เสี ยและ 
การจัดการกับข้อร้องเรียน

5.  การบริหารจัดการห่วงโซ ่
อุปทาน

6.  การบริหารจัดการความเส่ียง
อย่างมีระบบ

1.  มาตรการรองรบัการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ และการบรหิาร
จัดการข้อมูลน�้า

1.  การรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศสู่การ 
บูรณาการจัดการน�้า
ร่วมกัน

2.  การใส ่ใจคุณภาพน�้า 
ในแหล่งน�้า

3.  โครงการด้านส่ิงแวดล้อม

Energy (302-3)
Emissions (305-2)
Water and Effluents 
(303-1, 303-3, 303-5)

13

6.1, 6.4, 
6.5, 12.2, 
12.3, 12.5, 

15.32.  การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน�้า
ในแหล่งน�้า

3.  โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

1.  ระบบการบริหารและพัฒนา
บุคลากร

1.  การบริหารทรัพยากร
บุ คคลสู ่ ก า รพัฒนา
องค์กรน�า้ระดบัประเทศ

2.  การดูแลคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน

3.  การแบ ่ งป ันความรู ้ 
สู่สังคม

4.  ความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน

5.  ความรับผิดชอบต่อผล 
กระทบจากการก่อสร้าง

6.  โครงการเพือ่ความยัง่ยนื
ของชุมชน

General Disclosures 
(102-16) 
Employment (401-1) 
Training And Education 
(404-1, 404-2, 404-3)
General Disclosures 
(102-41, 102-43, 102-44)
Occupational Health 
And Safety (403-1, 403-5, 
403-9)
Management Approach 
(103-2)
Local Communities 
(413-2)
Economic Performance 
(201-1)
Indi rect Economic 
Impacts (203-1)

4.3, 4.5, 
5.1, 8.5

8.8

2.1, 2.4, 
4.4, 4.5, 
6.3, 6.6, 
8.9, 13.3, 
15.1, 15.2

2.  ความปลอดภัย อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน

3.  มาตรฐานการควบคุมงาน
โครงการก่อสร้างเพื่อชุมชน

4.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชน
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 บรษัิทมกีารบรหิารด้านความยัง่ยนืขององค์กรในทกุมติ ิทัง้มติเิศรษฐกจิและธรรมาภบิาล มติสิิง่แวดล้อม และมติสิงัคม พจิารณา
จากปัจจัยการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอก โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ท�าให้บริษัทมีการ 
เตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันต่อสถานการณ์ โดยมีโครงสร้างด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน 3 ระดับ 
(Disclosure 102-19, 102-20, 102-26) ได้แก่

 การด�าเนินงานของบริษัทมุ่งเน้นให้ความส�าคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ครอบคลุมกระบวนการด�าเนินธุรกิจตลอด 
ห่วงโซ่อปุทาน ควบคูไ่ปกบัการจดัการด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างานโดยน�าข้อก�าหนดและมาตรฐานต่างๆ 
ที่เป็นสากลมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการด�าเนินงานให้เกิดความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ (ISO 9001:2015) มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) การจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจก 
ตามแนวทางของ World Resource Institute และการค�านวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการ
เพื่อความยั่งยืนของบริษัท (Disclosure 102-12)

กรอบนโยบาย 
และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ก�าหนดกลยุทธ์ ดัชนีชี้วัด แผนงาน  
แนวทางและเครื่องมือ  

รวมถึงการตรวจติดตามผลการด�าเนินงาน 
และให้ค�าแนะน�าปฏิบัติงาน

จัดท�าค่าดัชนีชี้วัดของสายงานต่างๆ  
ให้สอดคล้องกับแผนงาน  

ปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
และรายงานผลการด�าเนินงาน 

ต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
และพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลและ

พัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

คณะผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา 

สมาชิกคณะท�างาน
(ประกอบด้วยสมาชิกที่มี คุณสมบัติหลากหลาย) 

ประธาน  
คณะท�างาน

รายงาน 
ความยั่งยืน

 คณะท�างาน
รายงานความยั่งยืน
(ระดับปฏิบัติการ) 

ควำมย่ังยืนระดับนโยบำย
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เปล่ียนใหเติบโต
ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาข�ดความสามารถ สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม

ในพ้ืนท่ีชายฝงทะเลภาคตะวันออก หลอเล้ียงเศรษฐกิจใหเติบโตอยางย่ังยืน 

โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

กรุงเทพฯ

อาวไทย

อาวไทย

สระแกว

จันทบุร�

ปราจ�นบุร�

มิติ 
เศรษฐกิจและธรรมำภิบำล

สารบัญ บริ ษั ท  จั ดการแล ะพัฒนาทรัพยากรน�้ าภาคต ะวั นออก จ� า กัด  (มหาชน )28



 คณะกรรมการบรษัิทได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ไีว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรต้ังแต่ พ.ศ. 2546 และบรษิทัได้ปรบัปรงุ
ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคณะกรรมการบรษัิทได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภบิาลและพฒันาเพือ่ความยัง่ยนืเป็นผูก้ลัน่กรอง
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบยีบ ข้อบงัคบัท่ีเปลีย่นแปลงไป รวมทัง้ข้อแนะน�าของสถาบนัต่างๆ และแนวทางปฏบิตัขิองสากล ก่อนน�าเสนอยงัคณะกรรมการบรษัิท 
พิจารณาอนุมัติ

 บรษัิทได้ปฏบิตัติามหลักการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองกลุม่บรษิทั ซึง่ประกอบด้วย 8 หลักปฏบัิติ (รายละเอยีดเพิม่เตมิในรายงาน 
56-1 One Report 2564 หัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ หน้าที่ 71) และได้เผยแพร่หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ 
ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทไว้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.eastwater.com และ Internal Web  
ของบริษัท เพื่อเพิ่มความสะดวกในการค้นหา รวมทั้งแจกเอกสารดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท และพนักงานทุกคนรับทราบ

กิจกรรมส่งเสริมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน ประจ�ำปี 2564

 ในปี 2564 บริษัทได้จัดกิจกรรมและเข้าร่วมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท สรุปดังนี้ 

วันที่ หลักสูตร/กิจกรรม

พนกังาน 
บรษิทั 
เข้าร่วม

พนกังาน 
บริษทั 
ย่อย 

เข้าร่วม

พนกังาน 
กลุ่ม
บริษัท 
เข้าร่วม
ทัง้สิน้

*คดิเป็น
ร้อยละของ
พนกังาน 
กลุม่บรษิทั 
ทัง้หมด

(%)

ระดับพนักงาน ภูมิภาค
ประเภท
พนักงาน
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1-2 ก.พ. 64 Anti-Corruption 2 0 2 0.51 0 0 2 2 0 0 0 2 0

1 เม.ย. - 31 ส.ค. 64, 
2 ก.ย. - 31 ธ.ค. 64

IT Security Awareness 
(E-learning)

246 0 246 63.08 20 31 195 141 1 104 0 244 2

28 พ.ค. 64 PDPA สู่การปฏิบัติจริง 1 0 1 0.26 0 0 1 1 0 0 0 1 0

6 ก.ค. 64 Road to join CAC 0 1 1 0.26 0 0 1 1 0 0 0 1 0

13-14 ก.ค. 64 Company Secretary Program 1 0 1 0.26 0 1 0 1 0 0 0 1 0

21 ก.ค. 64 Road to Certify with THAI 
CAC

0 2 2 0.51 0 1 1 2 0 0 0 2 0

10 ส.ค. 64 PDPA Executive Practices 
Sha r i n g :  เ ผ ยกลยุ ท ธ  ์
ความส�าเรจ็การจัดการข้อมูล 
ส่วนบุคคลขององค์กรชั้นน�า

2 0 2 0.51 1 1 0 2 0 0 0 2 0

19-20 ส.ค. 64 A n t i - C o r r u p t i o n  :  
The Practical Guide (ACPG)

0 1 1 0.26 0 0 1 1 0 0 0 1 0

1 ส.ค. - 31 ต.ค. 64 กฎหมายคุ ้มครองข ้อมูล 
ส่วนบคุคลส�าหรบัผู้ปฏิบตังิาน
ในหน่วยงานและองค์กรธรุกจิ

1 0 1 0.26 0 0 1 1 0 0 0 1 0

(Disclosure 205-2)

หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
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วันที่ หลักสูตร/กิจกรรม
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11-12 ก.ย. 64 ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
กระบวนการตรวจสอบภายใน
ให้มีประสิทธิภาพผ่านกรณี
ศึกษา (Enhancing efficient 
Internal Audit Procedure 
through case study)

1 0 1 0.26 0 0 1 1 0 0 0 1 0

14 ก.ย. - 8 ต.ค. 64 โค ร งกา รพัฒนาวิ ช าชี พ
เลขานกุารบรษัิท (Professional 
Development Program 
For Company Secretary)

1 0 1 0.26 0 0 1 1 0 0 0 1 0

17, 23 ก.ย. 64 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในการท�างาน (PDPA IN 
PRACTICE)

0 105 105 26.92 5 19 81 41 5 53 6 105 0

31 ส.ค. - 1 พ.ย. 64 Director Certification 
Program

1 0 1 0.26 1 0 0 1 0 0 0 1 0

15 ต.ค. 64 EWG Love CG 2021: ชีวิต
วิถีใหม่ ใส่ใจ Stakeholders 

212 106 318 81.54 25 48 245 184 10 118 6 315 3

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 64 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ในองค์กร (E-learning) 

246 0 246 63.08 20 31 195 141 1 104 0 244 2

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 64 จรรยาบรรณทางธุรกิจของ
กลุม่บรษิทั (Code Of Conduct) 
(E-learning)

246 0 246 63.08 20 31 195 141 1 104 0 244 2

5 พ.ย. 64 พระราชบัญญัติ คุ ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1 0 1 0.26 0 0 1 1 0 0 0 1 0

29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 64 Effective Minutes Taking 
(EMT)

1 0 1 0.26 1 0 0 1 0 0 0 1 0

7 ธ.ค. 64 บทบาทกรรมการบริษัท  
ผู้บริหารและพนักงานในการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

2 89 91 23.33 8 17 66 45 1 39 6 91 0

หมายเหตุ : * พนักงานกลุ่มบริษัท มีทั้งสิ้น 390 คน แบ่งเป็นพนักงานบริษัท จ�านวนทั้งหมด 249 คน และพนักงานบริษัทย่อย จ�านวนทั้งหมด 141 คน 

 เพ่ือให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท และการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัชนั บรษิทัจงึได้จดัท�าแบบทดสอบออนไลน์ และก�าหนดเป็นเกณฑ์ประเมนิดชันชีีว้ดัผลงานร่วม (Common KPIs) เพือ่ประเมนิ
วัดระดับความรู้ ความเข้าใจของพนักงานทุกคน และน�าไปปรับปรุงพัฒนาการส่ือสาร การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ของตน 
ในการท�างานอย่างมีจรรยาบรรณและโปร่งใส ซึ่งน�าไปสู่การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

 ทั้งนี้ ณ ไตรมาส 4/2564 ไม่มีการแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส หรือพบเห็นการกระท�าที่เกี่ยวกับการทุจริต ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทหรือขาดการควบคุมภายในที่ดี

สารบัญ บริ ษั ท  จั ดการแล ะพัฒนาทรัพยากรน�้ าภาคต ะวั นออก จ� า กัด  (มหาชน )30



 การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ถือเป็นนโยบายการบริหารจัดการ และการก�ากับดูแลกิจการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ขึน้ โดยระบบการบรหิารจดัการความเสีย่งจะช่วยในเรือ่งของการวเิคราะห์และคาดการณ์สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต หรอืความเสีย่ง
ทีอ่าจเกิดขึน้จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ท�าให้สามารถจดัล�าดบัความส�าคญัของการด�าเนนิงาน การวางแผนมาตรการป้องกนั 
และแก้ไข ตลอดจนหาแนวทางในการบรหิารจดัการ เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการตดัสนิใจ ส่งผลให้ผลลพัธ์ในการปฏิบตังิานดีขึน้ 
รวมถึงลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนประเมินโอกาสในภาวะวิกฤตต่างๆ ที่จะสนับสนุนให้บริษัทสามารถเติบโต 
อย่างยั่งยืน โดยบริษัทก�าหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีการสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องตามมาตรฐาน 
COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และข้อก�าหนดระบบบริหารงานคุณภาพ
ทีต้่องท�าความเข้าใจบรบิทขององค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัวตัถปุระสงค์ขององค์กร รวมถงึต้องท�าความเข้าใจกบัความต้องการ ความคาดหวงั
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน�าประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อด�าเนินการประเมินความเสี่ยง และประเมินโอกาสทางธุรกิจ

หลักกำรวิเครำะห์ ประเมิน และจัดท�ำควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม ตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ตำมมำตรฐำน COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มดีงันี้

01  กำรก�ำหนดเป้ำหมำย
กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
(Objective Setting)

05  กิจกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง  
(Control Activities)

02  กำรระบุควำมเสี่ยง  
(Event Identification)

06  ข้อมูลและกำรสื่อสำร
ด้ำนบรหิำรควำมเส่ียง 
(Information and 
Communication)

03  กำรประเมนิควำมเสีย่ง  
(Risk Assessment)

07  กำรติดตำมผลและ
เฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
(Monitoring)

04  กลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรกับแต่ละ 
ควำมเสี่ยง  
(Risk Response)

กระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Process) มีขั้นตอนที่ส�ำคัญ ดังนี้

 และการบรหิารจดัการความเสีย่งองค์กร ได้จดัให้มกีารพฒันาระบบการบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ (Business Continuity 
Management : BCM) ตามกรอบมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2019 ด้วยการวางระบบบริหารจัดการ
แบบองค์รวมที่ประกอบด้วย แผนการจัดการภาวะวิกฤต แผนการสื่อสารภาวะวิกฤต และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยรวม 
ทุกหน่วยงานภายในองค์กรแบบเชื่อมโยงกัน
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การก�าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และสภาพแวดล้อม (Establish the Context)

การระบคุวามเส่ียง (Risk Identification)

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation)

การจดัการความเสีย่ง (Risk Treatment)

การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment)

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีระบบ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง หมายถึง การจัดท�า
โครงการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของทรัพยากร
ต่างๆ กระบวนการท�างาน และกระบวนการบรหิารภายในองค์กร
โดยก�าหนดขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ ดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ก�าหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัททุกด้าน ปีละ 1 ครั้ง ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ 

 ก�ากบัดแูล และสนบัสนนุให้มกีารบริหารจดัการความเสีย่ง
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

 ตดิตาม ประเมนิผลกระทบและโอกาสทีเ่กดิขึน้ของความเสีย่ง
ที่ได ้ระบุไว ้อย่างสม�่าเสมอ เพื่อจัดล�าดับความเสี่ยง  
และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

ฝ่ายบริหาร 

 ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม

 พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติแผนการบริหาร 
ความเสี่ยง

 พจิารณาผลการบรหิารความเสีย่ง และเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนา

แผนกบริหารความเสีย่งและระบบคณุภาพ ฝ่ายกลยทุธ์องค์กร

 จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

 ด�าเนนิการตามกระบวนการบรหิารความเสีย่ง และการปฏิบตัิ
ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

 รายงานและติดตามผลการด�าเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงที่ส�าคัญ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

 สื่อสารและการให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง รวมถึงการให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับขั้นตอนและ 
วธีิการบรหิารจดัการความเสีย่ง เพือ่ให้เกดิความเข้าใจในการ
ตดัสนิใจด�าเนนิการบรหิารจัดการความเสีย่ง ทราบถงึความ
จ�าเป็น ขอบเขตการด�าเนนิงาน โดยมกีารสือ่สารแลกเปลีย่น
ข้อมลูระหว่างผูท้ีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้เกดิความเข้าใจในแนวคดิ 
หลักการและวิธีปฏิบัติที่ตรงกันเพื่อให้สามารถวิเคราะห์
และจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง และพนักงานทุกคน

 สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะท�างานบริหาร 
ความเสี่ยง

 ให้ความร่วมมอืในการปฏบิตังิานตามแผนบรหิารความเส่ียง
 มส่ีวนร่วมในการก�าหนดวธิกีารจัดการความเส่ียงและน�าไป

ปฏิบัติ
 มหีน้าทีใ่นการจดัการให้รายการความเส่ียงต่างๆ อยูใ่นวสิยั

และขอบเขตทีพ่งึประสงค์ โดยจดัให้มกีารประเมนิ ทบทวน
ความเสี่ยงด้วยความถี่ที่เหมาะสมและตามความจ�าเป็น 

 ประมวลผลวิเคราะห์ความก้าวหน้าของการด�าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ

 ด�าเนินการตามแนวปฏิบัติของระบบการควบคุมภายใน 
ในภาระงานที่เกี่ยวข้อง

 ทั้งน้ี บริษัทก�าหนดให้การระบุความเส่ียงครอบคลุม 
ความเส่ียง 6 ประเภท คือ 1. ความเส่ียงด้านกลยทุธ์ 2. ความเสีย่ง
ด้านปฏิบัติการ 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 4. ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 5. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคมและชุมชน 6. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ซึ่งในปี 2564 บริษัทได้ระบุปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการบริหาร
จัดการความเส่ียงในรายงาน 56-1 One Report 2564  
(รายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงาน 56-1 One Report 2564  
หัวข้อการควบคุมภายใน หน้าที่ 102 และหัวข้อการบริหาร
จัดการความเสี่ยง หน้าที่ 47) (Disclosure 102-11, 102-15) 

คณะกรรมการบร�ษัทคณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หารความเส่ียงคณะกรรมการบร�หารความเส่ียง

สํานักตรวจสอบฝายบร�หาร

แผนกบร�หารความเส่ียงและระบบ
คุณภาพ : ฝายกลยุทธองคกร

ผูประสานงานความเส่ียง
ของทุกหนวยงาน

สารบัญ บริ ษั ท  จั ดการแล ะพัฒนาทรัพยากรน�้ าภาคต ะวั นออก จ� า กัด  (มหาชน )32



กำรบริหำรจัดกำรกับข้อร้องเรียน

 บริษัทให้ความส�าคญักับเสยีงสะท้อนของกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีตลอดห่วงโซ่อปุทานของบรษิทั โดยบรษิทัได้มกีารจดัการข้อร้องเรยีน
จากกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ซึง่จดัตัง้หน่วยงานทีค่อยดูแลรบัผิดชอบในการจดัการข้อร้องเรยีนต่างๆ ทีไ่ด้รบัเข้ามาจากช่องทางของบรษิทั  
รวมถึงมีกลไกการรับข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อลดความเส่ียงในการด�าเนินธุรกิจ และแสดงเจตนารมณ์ในการแสดง 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ความโปร่งใสในการด�าเนนิธรุกจิ และเสรมิสร้างความสัมพนัธ์อันดรีะหว่างบรษิทักบักลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
ตลอดจนน�าบทเรียนมาพัฒนาขับเคลื่อนการด�าเนินธุรกิจสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ช่องทางรับข้อร้องเรียน

 
ช่องทางการร้องเรียน

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักต่อบริษัท
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1.  เว็บไซต์บริษัท : www.eastwater.com

2.  เว็บไซต์ภายในบริษัท (Internal Web) ระบบรับข้อเสนอแนะ 
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

3.  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ : AC_EW@eastwater.com 
 กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ : CEO@eastwater.com 
 เลขานุการบริษัท : Whistleblowing@eastwater.com

4.  จดหมายธรรมดาบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก 
จ�ากดั (มหาชน) อาคารอสีท์วอเตอร์ ช้ัน 25 เลขที ่1 ซอยวภิาวดรัีงสติ 5 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

5.  LINE Official Account (Eastwater CSR)

6.  Facebook บริษัท (@eastwfanpage)

7.  Line Group

8.  Hotline หรือ Call Center

9.  กล่องแสดงความคิดเห็นกรุงเทพฯ และส�านักงานระยอง

10.  การประชุม หรือการจัดกิจกรรมสัมพันธ์

จ�านวนข้อร้องเรียน 0 20,517* 0 0 2** 0 0

หมายเหตุ : * สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มาตรการป้องกันข้อร้องเรียนลูกค้า (น�้าประปา) หน้าที่ 43

   ** สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการก่อสร้าง หน้าที่ 77

กำรบริหำรจัดกำรกับข้อร้องเรียน
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กลไกกำรจัดกำรข้อร้องเรียน

ผูรองเร�ยนผูรองเร�ยน

หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

ติดตามการดําเนินงาน
ท่ีประชุมสายงาน

ประชุมหาร�อ
กับผูรับจาง

ดําเนินการ

ตรวจสอบ/
ติดตาม

รายงาน
ผูเก่ียวของ

รวบรวมขอมูล/
หาแนวทางปองกันการเกิดซ้ํา

รายงานสรุปประจําเดือนของ
ฝายบร�หารโครงการกอสราง

ชองทาง
การรับเร�่องรองเร�ยน

บันทึกขอมูล
รับเร�่องรองเร�ยน

สําเนาหัวหนาสายงาน
ท่ีเก่ียวของ

ติดตามความคืบหนา
การแกไขและการเยียวยา

รายงานผล รวบรวมขอมูล

E-mail Website

Social 
Media

จดหมาย/
หนังสือ

รายงานสรุป

รายงานประจําเดือน
(ผูบร�หาร)

รายงานประจําป 
ตอคณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลและพัฒนา
เพ่ือความย่ังยืน

ไมผาน

ผาน

กรณีเกินกําหนด

ผูใชน้ําแจงปญหา
ผานชองทางตางๆ

พนักงาน
ลูกคาสัมพันธ (AE)

ดําเนินการแกไข
ประสานขอขอมูล

เพ่ิมเติม

ประเมินผลการแกไข

จัดทํารายงานสรุป

นําเสนอตอผูบร�หาร

เจาหนาท่ีเปดงาน
ในระบบ UU Call Center

ทีมงานติดตอกลับ
หาผูใชน้ํา

ทีมชางเขาซอมแซม
แกไขปญหา

เจาหนาท่ีปดงาน
ในระบบ UU Call Center

จัดทํา
รายงานสรุป

นําเสนอ
ผูบร�หารรับทราบ

3rd Party 
สํารวจความพึงพอใจ

หลังใหบร�การ

โครงการกอสรางของบร�ษัท

ลูกคาบร�ษัทยอย 

(น้ําประปา)

ลูกคาบร�ษัท (น้ําดิบ)

ไมผาน

ผาน

บันทึกขอมูล
เร�่องรองเร�ยน

ขอรองเร�ยน

ขอมูลผูติดตอ

สารบัญ บริ ษั ท  จั ดการแล ะพัฒนาทรัพยากรน�้ าภาคต ะวั นออก จ� า กัด  (มหาชน )34



 กลุ ่ มบ ริษัท มีแนวทางการบริหารจัดการคู ่ ค ้ า 
ในห่วงโซ่อปุทานของบรษิทั โดยมคีวามตัง้ใจทีจ่ะพฒันาคูค้่า
เพือ่เพ่ิมศกัยภาพของคูค้่าให้เตบิโตคูไ่ปกบัการประกอบธรุกิจ
ของกลุม่บริษัทอย่างยัง่ยนื บรษิทัยดึม่ันในระเบยีบและแนวปฏบิตัิ
ด้านการจดัซือ้จดัจ้าง และจรรยาบรรณคู่ค้าทีค่�านงึถงึประเดน็
ที่ส�าคัญต่อความยั่งยืน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของกลุ่ม
บริษัททีช่ดัเจนและถือเป็นบรรทดัฐานในกระบวนการจดัซือ้
จดัจ้างของกลุม่บรษิทั ตลอดจนการพฒันาความสมัพนัธ์กบั
คูค้่า โดยมกีารจดักจิกรรมทีส่ร้างการมส่ีวนร่วมระหว่างบรษิทั
และคู่ค้าอย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�าทุกปี

จรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 

สามารถตดิตามได้ในเว็บไซต์ https://investor.eastwater.com/storage/company-subsidiary/corporate-governance/ 
20200903-eastw-supplier-coc-th.pdf หรือสแกน QR Code

 ในปี 2564 กลุ่มบริษัทอีสท์วอเตอร์ได้จัดงานประชุมคู่ค้า
และผู้เช่าประจ�าปีต่อเน่ืองเป็นปีที่ 10 ตามความมุ่งมั่นท่ีจะ 
เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคู่ค้าและผู้เช่าอย่างต่อเนื่อง  
ปีนี้บริษัทยังคงน�าแพลตฟอร์มออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการ 
จัดประชุมเป็นปีที่ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการภาครัฐที่ขอ
ความร่วมมือในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ภายในงานได้มี
การถ่ายทอดหลักการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็น 
ทิศทางของธุรกิจในอนาคต กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
การต่อต้านการคอร์รัปชัน การบริหารจัดการนโยบายคุณภาพ 
การพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน จรรยาบรรณคู่ค้า 

การขึ้นทะเบียนผู้ค้า รวมถึงรับฟังความคิดเห็น ค�าแนะน�าต่างๆ 
อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้คู ่ค้าและผู้เช่าสามารถสอบถามและ 
แจ้งความประสงค์ในการขออัปเดตข้อมูลกับบริษัท ผ่านมายัง 
การจดัประชุมในครัง้นี ้ทัง้นีม้คู่ีค้า ผู้เช่า และพนกังานกลุ่มบรษิทั 
เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 110 คน 

 จากผลการประเมนิการจดักจิกรรมพบว่าคูค้่าและผูเ้ช่าของ
กลุ่มบริษัท มีความพึงพอใจกับการจัดงานประชุมคู่ค้าและผู้เช่า 
EWG Supplier & Tenant Day 2021 ในระดับดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 84.46

งำนประชุมคู่ค้ำและผู้เช่ำ EWG Supplier & Tenant Day 2021 

“THE NEXT NORMAL: POWERING THE FUTURE TOGETHER”

เคียงคู่เพื่อขับเคลื่อนสู่อนำคตบนบรรทัดฐำนใหม่

กำรบริหำรจัดกำรคู ่ค ้ำอย่ำงยั่งยืน

สิทธิมนุษยชน 
และแรงงำน

ควำมขัดแย้ง 
ทำงผลประโยชน์ 

ข้อมูลส่วนบุคคล

กำรไม่ล่วงละเมิด 
ทรัพย์สินทำงปัญญำ 

หรือลิขสิทธิ์

อำชีวอนำมัย  
สิ่งแวดล้อม สุขภำพ 
และควำมปลอดภัย 

กำรต่อต้ำน 
กำรทุจริตคอร์รัปชัน 

กำรให้หรือกำรรับ 
ของขวัญหรือทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใด 

จรรยำบรรณคู่ค้ำ
เพื่อกำรพัฒนำ

ธุรกิจอย่ำงยั่งยืน
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 (Disclosure 201-1, 201-2)

 ในปี 2564 ถือเป็นก้าวใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงการบริหาร
จัดการน�้าเสียในภาคตะวันออกท่ีน่าจับตามอง เม่ือบริษัทกับ
องค์การจดัการน�า้เสีย (อจน.) ได้ร่วมมอืกันลงนามในบนัทกึข้อตกลง
ความร่วมมอืการบริหารจัดการน�า้เสยีในภาคตะวนัออก เพือ่พฒันา
รปูแบบการบริหารจดัการน�า้เสยีในภาคตะวนัออก ตอบรบัการเตบิโต
ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 ปัญหาปริมาณน�า้เสยีจากการอปุโภคบริโภค ภาคพาณชิยกรรม
และภาคอตุสาหกรรมในภาคตะวนัออก โดยเฉพาะจงัหวดัฉะเชงิเทรา
จังหวัดชลบรีุ และจงัหวดัระยอง ยงัคงมอีตัราการเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง
ตามการเติบโตของเศรษฐกิจ ด้วยภูมิศาตร์ท่ีตั้งท่ีเหมาะสมและ 
ยงัเป็นหนึง่ในแผนพัฒนาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก จงึส่งผล
ให้มีจ�านวนประชากรและจ�านวนโรงงานในพื้นท่ีนี้หนาแน่น  
โดยไม่มีทีท่าว่าจะลดปริมาณลงแต่อย่างใด

• ธุรกิจน�้ำอุตสำหกรรม 

- บรษัิทได้รบัสญัญาซ้ือขายน�า้อตุสาหกรรมจากบรษิทัเอกชน ประกอบธรุกจิด้านการผลติ
ถงุมอืยาง ในพืน้ทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรา โดยมปีรมิาณการใช้น�า้สงูสดุ 10,000 ลบ.ม. ต่อวนั 
ระยะเวลาสัญญา 25 ปี และเริ่มให้บริการในปี 2565

- บริษัทได้รับหนังสือยืนยันการใช้บริการน�้าอุตสาหกรรมจากนิคมอุตสาหกรรมประกอบ
กจิการด้านอสงัหารมิทรพัย์ ด้านอตุสาหกรรม ให้ค�าปรกึษาในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
รวมทั้งพัฒนาและจัดสรรที่ดิน ฯลฯ ให้กับผู้ประกอบการจีนที่มาลงทุนในไทย ในพื้นที่
จงัหวัดระยอง โดยมีปรมิาณการใช้น�า้สงูสดุ 15,000 ลบ.ม. ต่อวนั ระยะเวลาสญัญา 30 ปี 
ซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้บริการในปี 2565

- บริษัทได้รับสัญญาซื้อขายน�้าอุตสาหกรรมจากสวนอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดระยอง 
โดยมีปริมาณการใช้น�้าสูงสุด 3,600 ลบ.ม. ต่อวัน ระยะเวลาสัญญา 30 ปี และเริ่มให้
บริการในปี 2565

 นอกจากนั้นในปี 2564 บริษัทได้รับความไว้วางใจในการด�าเนินงานโครงการให้บริการน�้าครบวงจรอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถ
สรุปจ�านวนโครงการที่ได้ด�าเนินการเพิ่มเติม ได้ดังนี้

น�้ำอุตสำหกรรม

3
โครงการ

กำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงยั่งยืน

 บริษัทเห็นถึงความส�าคัญในการบริหารจัดการน�้าเสียให้มี
ประสทิธภิาพ เพือ่ให้สามารถน�าน�า้บางส่วนทีผ่่านการใช้แล้วกลบัมา
ใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเกิดความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น  
โดยมวีตัถปุระสงค์ในการจดัให้มกีารบรหิารจดัการระบบบ�าบดัน�า้เสยี
ชุมชน รวมทัง้บรกิารหรอืกิจการด้านอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัการน�า้เสยี 
เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน�้าเสียในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจส�าคัญของไทย

 การลงนามบันทกึข้อตกลงคร้ังนี ้จงึถือเป็นก้าวส�าคัญในพ้ืนที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การบริหารจัดการน�้าเสียจะมี
ทศิทางทีเ่ปลีย่นไป น�า้เสียปรมิาณมากทีเ่กดิขึน้จะได้รบัการบ�าบดั
ให้มคีณุภาพตามมาตรฐานน�า้ทิง้ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน�า้ธรรมชาติ  
เพือ่หมนุเวยีนเป็นแหล่งน�า้ต้นทนุส�าหรบัอปุโภคบริโภค อนัจะก่อ
ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป

สารบัญ บริ ษั ท  จั ดการแล ะพัฒนาทรัพยากรน�้ าภาคต ะวั นออก จ� า กัด  (มหาชน )36



ธุรกิจกำรบ�ำบัดน�้ำเสียและน�้ำรีไซเคิล

(Disclosure 303-4, 303-5:2018)

 ธุรกิจบ�าบัดน�้าเสียและน�้ารีไซเคิล กลุ่มบริษัทจะเลือกใช้วิธีการบ�าบัดน�้าเสียและการรีไซเคิลน�้าที่เหมาะสมกับคุณลักษณะ 
ของน�า้ทีเ่ข้ามาในระบบ โดยน�า้ทีผ่่านการบ�าบดัน�า้เสยีแล้วจะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก�าหนดไว้ในสัญญา และมาตรฐานควบคมุ
การระบายน�า้ทิง้จากแหล่งก�าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และนคิมอตุสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม 

 ในปี 2564 กลุ่มบริษัทด�าเนินธุรกิจ 3 พื้นที่ โดยพื้นที่จังหวัดระยองมีการบ�าบัดน�้าเสียด้วยกระบวนการ Sequencing Batch 
Reactor SBR มนี�า้เสยีเข้าระบบ จ�านวน 145,087.00 ลบ.ม. ต่อปี ซึง่น�า้ทีถ่กูบ�าบดัแล้วจะถกูเกบ็ไว้ในบ่อพกัน�า้ของนคิมอตุสาหกรรม 
(Polishing pond) ซ่ึงไม่ได้ปล่อยออกสูแ่หล่งน�า้สาธารณะ ส่วนอกี 2 พืน้ที ่มกีารน�าน�า้เสียทีผ่่านการบ�าบดักลับมาใช้ใหม่ในกจิกรรมอืน่ๆ 
ของอุตสาหกรรมที่เหมาะสมต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

รำชบุรี

อยุธยำ

ปริมาณน�้าเสียเข้า (ลบ.ม.)

121,800

ปริมาณน�้าเสียเข้า (ลบ.ม.)

854,439

ปริมาณน�้าเสียออก น�ากลับมาใช้ใหม่ (ลบ.ม.)

118,478

ปริมาณน�้าเสียออก น�ากลับมาใช้ใหม่ (ลบ.ม.)

831,135

ปริมาณน�้าสูญเสีย (ลบ.ม.)

3,322

ปริมาณน�้าสูญเสีย (ลบ.ม.)

23,304
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แผนผังกระบวนการบ�าบัดน�้า

แผนผังกระบวนการบ�าบัดน�้าแบบ SBR

Sludge Drain to Collection Tank

Chemical Adjust
o

2
o

2
o

2Influent from
Factory

Effluent

Collecting Sump Grit Chamber EQ Tank SBR Tank Aeration Pond Pond 

แผนผังกระบวนการบ�าบัดน�้าแบบ Clarified/Sand Filter

Chemical Mixing

Sludge Drain to Lagoon

Clarifier Tank Filter Process Treated Water TankStatic Mixer

Influent from
Factory

Recycle

 ทั้งนี้ บริษัทคาดการณ์ความต้องการใช้น�้าแต่ละประเภท เพื่อรองรับการขยายตัวในธุรกิจน�้าครบวงจร รวมถึงสัดส่วนการใช้น�้า
แต่ละพื้นที่ตามแผนกลุ่มลูกค้าระหว่างปี 2565-2569 ดังนี้

 1) คาดการณ์ปริมาณความต้องการใช้น�้าของลูกค้า แบ่งตามกลุ่มการให้บริการ

คาดการณความตองการใชน้ํา (ลาน ลบ.ม.)

 น้ําอุตสาหกรรม/น้ําประปา  บําบัดน้ําเสีย/น้ําร�ไซเคิล

2565
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20.00 

25.00 

30.00 

35.00 

40.00 

2566 2567

ป พ.ศ.

2568 2569

6.88

0.99

25.70

33.90 34.56 35.43

1.35
2.64 2.63 2.63

หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวเป็นการคาดการณ์ปริมาณความต้องการใช้น�้าของลูกค้าในอนาคต ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามแผนการลงทุนของลูกค้า
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 2)  คาดการณ์สดัส่วนความต้องการใช้น�า้ประปา น�า้อตุสาหกรรม และปรมิาณการบ�าบดัน�า้เสยี น�า้รไีซเคลิ แยกตามพืน้ที่

สัดสวนความตองการบําบัดน้ําเสีย 
และน้ําร�ไซเคิล ในแตละพ้ืนท่ี
(ระหวางป 2565-2569)

 ในพ้ืนท่ีชลบุร�  นอกพ้ืนท่ีภาคตะวันออก

สัดสวนความตองการใชน้ําประปา 
และน้ําอุตสาหกรรม ในแตละพ้ืนท่ี

(ระหวางป 2565-2569)

 พ้ืนท่ีฉะเช�งเทรา  พ้ืนท่ีชลบุร�  พ้ืนท่ีระยอง

รอยละ

17
รอยละ

17

รอยละ

4
รอยละ

4

รอยละ

79
รอยละ

79

รอยละ

52
รอยละ

52
รอยละ

48
รอยละ

48

หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวเป็นการคาดการณ์ผลการด�าเนินงานในอนาคต อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนการใช้น�้าของลูกค้า

 3) คาดการณ์อัตราการเติบโตของรายได้จากธุรกิจน�้าครบวงจร 

คาดการณอัตราการเติบโตของรายไดจากธุรกิจน้ําครบวงจร (ลานบาท)
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392.22

584.24 593.90 607.04

108.19

หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวเป็นการคาดการณ์ผลการด�าเนินงานในอนาคต อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนการใช้น�้าของลูกค้า
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กลุ่มธุรกิจน�้ำดิบ

พื้นที่การให้บริการ กลุ่มลูกค้า และช่องทางการจัดจ�าหน่ายน�้าดิบ (Disclosure 102-6, 102-43, 102-44)

 บริษทัเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิพฒันาระบบท่อส่งน�า้และจดัจ�าหน่ายน�า้ดบิให้กบัผู้ใช้น�า้ทัง้ภาคอตุสาหกรรม และอปุโภคบรโิภค
รายใหญ่ที่สุดในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยมีจุดแข็งด้านระบบโครงข่ายท่อส่งน�้าสายหลัก และระบบสูบจ่ายที่เช่ือมโยง
แหล่งน�้าส�าคัญในภาคตะวันออกที่มีความสมบูรณ์ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 
ทัง้ 3 จงัหวดั ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ีและระยอง อกีทัง้มคีวามยัง่ยนืในการส่งจ่ายได้อย่างพอเพยีงต่อความต้องการของผูป้ระกอบการ
ในพ้ืนที ่ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ทศิทางและแนวโน้มของธรุกจิการให้บรกิารน�า้ดบิพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลตะวันออกในอนาคตยงัมโีอกาสเตบิโต
จากปัจจยัหลกัการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรมในพืน้ที ่ประกอบกบัภาครฐัมนีโยบายส่งเสรมิและผลกัดนัให้ 3 จงัหวดัทีก่ล่าวข้างต้น
เป็นศนูย์กลางการผลติอตุสาหกรรมขัน้สงูเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนัของภาคอตุสาหกรรมไทย ผ่านรปูแบบการจดัตัง้พืน้ท่ี
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซ่ึงเม่ือพิจารณาศักยภาพด้านความพร้อมแข่งขัน บริษัทถือว่ามีความพร้อมสูง ทั้งด้านการลงทุน  
ด้านเสถียรภาพแหล่งน�้า และระบบโครงข่ายท่อส่งน�้าดิบที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด

 โดยในปี 2564 สรุปภาพรวมการให้บริการส่งจ่ายน�้าดิบ แบบแบ่งสัดส่วนตามพื้นที่การให้บริการ ดังนี้ 

 ในการด�าเนนิธรุกิจของบริษทัได้ตระหนกัถงึความคาดหวงัของ
กลุ่มลูกค้า จึงได้ลงพื้นที่ส�ารวจความพึงพอใจและการรับฟัง 
ข้อร้องเรยีนต่างๆ แล้ว บรษิทัยงัมกีารจดักจิกรรมประชมุลกูค้า 
โดยเรียนเชิญมาร่วมรับฟังและให้ความคิดเห็นต่างๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการเป็นประจ�าทุกปี

 ทั้งนี้ เพื่อท�าความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
อย่างต่อเนือ่ง ในปี 2564 บรษิทัได้จดักจิกรรมประชมุลกูค้าหลกั 
ดังนี้

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์/รายละเอียด โครงการ สรุปผลการด�าเนินงาน

ประชุมสัมมนาเชิง
วิชาการ (Education 
S em i n a r )  ผ ่ า น 
Microsoft Teams

- ลูกค้าปัจจุบัน 
-  กลุ ่ มลู กค ้ าภาย ในนิ คม

อุตสาหกรรม (End Users) 

เพื่ อรายงานสถานการณ ์แหล ่ งน�้ า 
ในปีปัจจุบัน และแนวโน้มสถานการณ ์
ในอนาคต รวมทัง้สถานการณ์ด้านคณุภาพ
แหล่งน�า้ และแนวทางการบริหารจดัการ
และแก้ไขป้องกัน เพื่อเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้น�้า

ผู้เข้าร่วม 50 ท่านโดยแบ่งเป็นรายพื้นที่ ดังนี้ 
- พื้นที่มาบตาพุด 30 ท่าน 
- พื้นที่ปลวกแดง 11 ท่าน
- พื้นที่ชลบุรี 9 ท่าน 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการมีความพึงพอใจโดยรวม
เฉลี่ยร้อยละ 82.08

กำรใส่ ใจบริกำรและมำตรฐำนคุณภำพสินค้ำ 

ภาพรวมการสงจายน้ําดิบ แบงสัดสวนตามพ้ืนท่ีการใหบร�การ

พ้ืนท่ีชลบุร�
รอยละ22

พ้ืนท่ี
ปลวกแดง-

บอว�น
รอยละ12

พ้ืนท่ีฉะเช�งเทรา
รอยละ5

พ้ืนท่ีมาบตาพุด
รอยละ50

พ้ืนท่ีบานฉาง
และสัตหีบ
รอยละ11
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 ในปี 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) และผลกระทบภาวะโลกร้อนซึง่ส่งผล
ต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรงในหลายพื้นที่ ทั้งในเรื่องความแห้งแล้งในหลายพื้นที่ที่รุนแรงมาก
ในช่วงฤดแูล้งและน�า้ท่วมฉบัพลนัในช่วงฤดฝูน ซึง่เป็นความท้าทายครัง้ใหม่ของบรษิทั ในการปรบัตวัและประยกุต์ใช้เทคโนโลยใีหม่ๆ 
มาร่วมกับการบริหารจัดการน�้าให้สอดคล้องและเพียงพอกับปริมาณน�้าตามความต้องการของผู้ใช้น�้าในแต่ละปีที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้  
เพ่ือให้เกดิสมดลุด้านการบรหิารจดัการน�า้ในภาพรวมของประเทศ บรษิทัได้มุง่เน้นการพัฒนาทรพัยากรอย่างยัง่ยนืร่วมกนัในระยะยาว
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

กำรบริหำรควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

 เพื่อตอบสนองต่อค่านิยมองค์กรท่ีมุ่งเน้นใส่ใจต่อการให้บริการและเอาใจใส่ลูกค้า และเพ่ือรักษาความพึงพอใจให้อยู่ในเกณฑ์
ทีก่�าหนด บรษัิทจงึก�าหนดแนวทางปรับปรงุการให้บรกิารลกูค้าอย่างต่อเน่ือง ผ่านการรบัฟังข้อร้องเรยีนและข้อเสนอแนะจากเสยีงของ
ลูกค้า (Voice of Customer) โดยอาศัยช่องทางที่หลากหลาย อาทิ โทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์บริษัท การเข้าเยี่ยมเยียน (Site Visit) 
ในวาระเทศกาลส�าคัญต่างๆ รวมทั้งการส�ารวจความพึงพอใจในแต่ละปี ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกน�ามารวบรวม วิเคราะห์ พิจารณา 
ในที่ประชุมฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า และที่ประชุมฝ่ายบริหาร เพื่อจัดท�าแผนปรับปรุงการให้บริการที่สามารถตอบสนอง 
ตามความต้องการในแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 

  คุณภาพในการให้บริการซ่อมบ�ารุง
  จัดหาแหล่งน�้าส�ารองเพิ่มเติม
  สื่อสารข้อมูล ข่าวสารอย่างสม�่าเสมอ 

และรวดเร็ว

  จดัท�าแผนบรหิารแหล่งน�า้ต้นทุน ท้ังแหล่งน�า้หลกั และแหล่งน�า้ส�ารอง ให้ครอบคลมุต่อความต้องการน�า้ของลูกค้า 
ทัง้ความต้องการรบัน�า้กรณปีกตแิละกรณีสงูสดุ รวมทัง้โครงการลงทนุพฒันาแหล่งน�า้เพือ่เพิม่ปรมิาณน�า้ต้นทนุ
ในระบบ อาทิ โครงการรับซ้ือน�า้ดบิจากบ่อเอกชนเพ่ิมเตมิ โครงการปรับปรุงระบบส่งน�า้หนองปลาไหล-หนองค้อ 
เพื่อเพิ่มความสามารถของระบบการสูบจ่ายน�้า จากเดิม 78 ล้าน ลบ.ม./ปี เป็น 96 ล้าน ลบ.ม./ปี

  ปรบัปรงุรูปแบบการตดิตัง้ผูใ้ช้น�า้เป็นการขยายเขตการให้บริการ เพ่ือลดภาระด้านการลงทุนและค่าใช้จ่าย
ดูแลระบบท่อส่งน�้าแก่ลูกค้า 

  พัฒนารูปแบบการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น การจัดท�า Mobile Application เพือ่เพิม่ความสะดวก
ให้แก่ผูใ้ช้น�า้ในการตดิตามปรมิาณการรบัน�า้ได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์

  เก็บข้อมูลสถติใินการซ่อมท่อพร้อมทัง้น�าไปประเมนิและวางแผนการซ่อมเพ่ือจดัการบรหิารเวลาในการซ่อม
และคืนระบบ โดยไม่กระทบการรับน�้าของลูกค้า 

ป พ.ศ.

คะแนนความพึงพอใจรวม ป 2562-2564 
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 (ระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน เปรียบเทียบปี 2562-2564 รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก หน้าที่ 94) 

 ผลการส�ารวจความพึงพอใจลูกค้า ประจ�าปี 2564 ภาพรวมมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 12.21 
โดยผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี พบว่าลกูค้ามองภาพลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของบรษิทัเป็นด้านความมัน่คงและน่าเช่ือถือ ตลอดจนการเป็นผู้เชีย่วชาญ
ในการจัดการน�้าถือเป็นมุมมองเชิงบวกต่อบริษัท

ปี 2564  
ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น

12.21%
จากปีก่อน 

ควำมคำดหวัง และข้อเสนอแนะ
(ผลส�ารวจความพึงพอใจประจ�าปี 2563)

แผนกำรด�ำเนินงำน ประจ�ำปี 2564
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มำตรกำรป้องกันข้อร้องเรียนลูกค้ำ (น�้ำดิบ)

 ปี 2564 บริษัทไม่มีประเด็นข้อร้องเรียน อย่างไรก็ดี บริษัทได้ให้ความส�าคัญและตระหนักต่อมาตรการป้องกันข้อร้องเรียน 
ในแต่ละปี โดยก�าหนดทีมผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์หาสาเหตุ วางแนวทางการแก้ไข และการป้องกันให้อยู่ภายใต้ข้อก�าหนดระยะ
เวลาการให้บรกิารทีไ่ด้ตกลงกบัลกูค้า (Service Level Agreement : SLA) ซึง่เป็นไปตามระบบการควบคมุภายในด้านการแก้ไขและ
ป้องกนัข้อร้องเรียน พร้อมก�าหนดให้ต้องท�าการประเมนิความพงึพอใจในการแก้ไขข้อร้องเรยีนจากลกูค้าทกุครัง้เมือ่การด�าเนนิการแล้วเสรจ็ 
และจดัท�ารายงานน�าเสนอแก่ผูบ้รหิารทราบเป็นประจ�าทกุเดอืน เพ่ือพจิารณาปรบัปรงุกระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนให้มปีระสทิธภิาพ
อย่างต่อเนื่อง

  มุง่เน้นการบรหิารจดัการแหล่งน�า้ส�ารอง
ในอนาคต

 ควรขยายท่อส่งน�้าเพิ่มขึ้น
  ปรับปรุงเรื่องราคา เพื่อสามารถแข่งขัน

กับคู่แข่งได้
  มกีจิกรรมเชือ่มสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงาน

กับลูกค้า

  พฒันาการบรหิารจัดการปริมาณน�า้ให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า อาท ิพฒันาสระส�ารองน�า้ดบิทบัมา 
โครงการสูบผันน�้าคลองหลวง สระส�ารองน�้าดิบส�านักบก

  ปรับปรุงกระบวนการขอใช้น�้าโดยขยายเขตการให้บริการ เพื่อลดภาระด้านการลงทุนและค่าใช้จ่ายดูแล
ระบบท่อส่งน�้าแก่ลูกค้า

  พัฒนาต่อยอดรูปแบบการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น การจัดท�า Mobile Application เพ่ือเพิ่ม 
ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น�้าในการติดตามปริมาณการรับน�้าได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ 

 โดยในปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษัทมีมาตรการวางแผนบริหารแหล่งน�้าต้นทุนให้ครอบคลุมต่อความต้องการน�้าของลูกค้า 
ทั้งความต้องการรับน�้าในกรณีปกติและกรณีสูงสุด รวมทั้งโครงการลงทุนพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อเพิ่มปริมาณน�้าต้นทุนในระบบ

กลุ่มธุรกิจน�้ำประปำ

 บริษทัย่อยด�าเนนิการออกแบบระบบผลติน�า้ประปาให้มคีวามเหมาะสมในแต่ละพืน้ที ่โดยการออกแบบและก่อสร้างทีค่�านงึถงึปรมิาณ
ความต้องการน�า้ คณุภาพน�า้ดบิ เพือ่ให้สามารถเลอืกระบบผลิตประปาทีเ่หมาะสม และผลิตภัณฑ์น�า้ประปาทีผ่ลติออกมาจะได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานทีก่�าหนด ดังนี้

ฉะเชิงเทรำ บำงปะกง รำชบุรีสัตหีบบ่อวิน ระยอง นครสวรรค์

ระบบกำรผลิต 
น�้ำประปำทั่วไป 
(Conventional Water 
Treatment Plant)

ระบบกำรผลิต 
น�้ำประปำแบบเคลื่อนย้ำยได้ 
(Mobile Plant)

ระบบกำรผลิต 
น�้ำประปำขั้นสูง 
(Advanced Water 
Treatment Plant)

บ่อวิน หนองขำม ชลบุรี สัตหีบ หัวรอหลักชัย 
เมืองยำง

เกำะล้ำน

โดยใช้การกรองแบบ	Ultra-Filtration	(UF)	และ 
แบบ	Reverse	Osmosis	(RO)	ซ่ึงใช้เทคโนโลยเีมมเบรน	(Membrane)	
ในกระบวนการกรองน�้าประปา

ควำมคำดหวัง และข้อเสนอแนะ
(ผลส�ารวจความพึงพอใจประจ�าปี 2564)

แผนกำรด�ำเนินงำน ประจ�ำปี 2565

มำตรฐำนคุณภำพน�้ำของกำรประปำส่วนภูมิภำค

มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)

สารบัญ บริ ษั ท  จั ดการแล ะพัฒนาทรัพยากรน�้ าภาคต ะวั นออก จ� า กัด  (มหาชน )42



 ในการส�ารวจความพงึพอใจผูใ้ช้น�า้ประปาประจ�าปี อกีหนึง่ประเดน็ทีผู่ใ้ช้น�า้ประปาให้ความส�าคญัได้แก่เรือ่งคณุภาพน�า้ประปา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความสะอาด ความใส และการตกตะกอนของน�้าประปา เน่ืองจากความขุ่น ความใสของน�้าประปา 
เป็นลักษณะทางกายภาพท่ีผู้ใช้น�้าสังเกตเห็นได้ง่ายที่สุด ดังนั้น บริษัทย่อยจึงมีวิธีการบริหารจัดการช่วงที่มีความเส่ียงคุณภาพน�้า 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนระบบผลติ - พนักงานควบคุมระบบผลิต มีการติดตามเฝ้าระวังค่าความขุ่นน�้าดิบอย่างต่อเนื่อง และมกีารใช้การปรบั
จ่ายสารเคมแีบบอตัโนมตั ิทัง้นีห้ากมกีรณคีณุภาพน�า้ดบิมค่ีาความขุน่สงู อาจเนือ่งมาจากช่วงฤดนู�า้หลากหรอืช่วงฤดแูล้ง 
ความขุ่นน�้าดิบอาจสูงเกินมาตรฐานที่ระบบผลิตสามารถรองรับได้ ผู้ควบคุมจะลดก�าลังการผลิตลงเพื่อให้ความขุ่นน�้าดิบ
เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพที่ก�าหนดไว้ 

 ส่วนระบบท่อจ่าย - เพื่อรักษาให้น�้าในท่อเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพอย่างสม�่าเสมอ บริษัทมีแผนการด�าเนินการระบาย
ตะกอนในท่อตามก�าหนดเวลา หรอืเมือ่พบว่าน�า้ประปามคีวามขุน่สงูขึน้ อาจเนือ่งมาจากงานซ่อมท่อ หรอืการตกตะกอน
ในเส้นท่อก็จะเร่งด�าเนินการระบายตะกอนในเส้นท่อ ทั้งนี้ บริษัทได้พัฒนาระบบการระบายน�้าแบบอัตโนมัติ และติดตั้ง
ให้จุดระบายตะกอนในระบบท่อจ่ายน�้าให้มากที่สุด เพื่อควบคุมค่าความขุ่นน�้าประปาในเส้นท่อได้ดียิ่งขึ้น

มำตรกำรป้องกันข้อร้องเรียนลูกค้ำ (น�้ำประปำ)

 การจดัการข้อร้องเรยีนในกลุ่มธุรกจิน�า้ประปา มหีลายช่องทางให้ลูกค้าในกลุ่มอปุโภคบรโิภคสามารถแจ้งปัญหาการใช้น�า้ประปา 
เช่น การแจ้งผ่านส�านักงานใหญ่ UU Call Center และ Line Application เมื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้ว บริษัทจะติดต่อกลับผู้ใช้น�้า 
เพือ่เข้าแก้ไขปัญหาตามเกณฑ์ทีก่�าหนด และสอบถามความพงึพอใจภายหลังการเข้าให้บรกิาร โดยตัง้แต่ 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2564 
มีรายการการให้บริการผู้ใช้น�้าประปารวมท้ังสิ้น 20,517 รายการ ซึ่งเป็นรายการที่แก้ไขแล้วเสร็จทั้งหมดทุกรายการเป็นไปตาม
มาตรฐานข้อตกลงในการให้บริการผู้ใช้น�้าของบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ UU Service Level Agreement: 
UU SLA เพื่อให้บริการลูกค้าให้มีความพึงพอใจสูงสุด

สรุปคะแนนความพึงพอใจโดยภาพรวมเปร�ยบเทียบ
ป 2562 - ป 2564
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 จากความใส่ใจในคุณภาพการให้บริการบริษัทย่อย จึงให้
หน่วยงานจากภายนอกด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้น�้าประปาเป็นประจ�าต่อเนื่องทุกปี เพื่อน�าข้อคิดเห็นและ 
ข้อแนะน�าทีไ่ด้รบัจากผู้ใช้น�า้ประปามาเป็นแนวทางในการพฒันา
คุณภาพงานบริการในทุกๆ ด้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ผลการส�ารวจความพึงพอใจลูกค้าในปี 2564 มีความ 
พึงพอใจเพิ่มมากขึ้นจากปี 2563 ระดับคะแนนความพึงพอใจ
เฉลีย่ย้อนหลงั 3 ปี เท่ากบั 4.65 บรษิทัย่อยตระหนกัเป็นอย่างยิง่
ในการรักษาระดับความพึงพอใจ พร้อมมุ่งเน้นการปรับปรุง 
การให้บรกิารด้านข้อมลูทีด่ขีึน้อย่างต่อเนือ่ง (ระดบัความพงึพอใจ
ในแต่ละด้าน เปรียบเทียบปี 2562-2564 รายละเอียดเพิ่มเติม 
ในภาคผนวก หน้าที ่95) 
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สรางความม่ันคง
บร�หารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ เพ่ือลดการใชพลังงาน ควบคุมปร�มาณ

น้ําสูญเสียใหลดลง และตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจท่ีจะสงผลกระทบตอทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

มิติ 
สิ่งแวดล้อม

สารบัญ บริ ษั ท  จั ดการแล ะพัฒนาทรัพยากรน�้ าภาคต ะวั นออก จ� า กัด  (มหาชน )44



 ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีมาตรการรองรับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ด้วยการสร้างเสถียรภาพของระบบโครงข่าย 
ท่อส่งน�้า เพื่อสร้างความเชื่อม่ันในการบริหารจัดการน�้าให้แก ่
ทุกภาคส่วนมีน�้าใช้อย่างเพียงพอ ดังนี้

กำรสร้ำงเสถียรภำพของระบบโครงข่ำยท่อส่งน�้ำ

 การสร้างเสถยีรภาพ ของโครงข่ายท่อส่งน�า้เพือ่ให้เพยีงพอ
ต่อความต้องการในระยะยาว จากการตดิตามปรมิาณฝน ปริมาณ
น�า้ไหลลงอ่างเก็บน�า้ ปรมิาณน�า้ในอ่างเก็บน�า้ และการคาดการณ์
สภาพภูมิอากาศ อันได้แก่ อิทธิพลของความกดอากาศ อิทธิพล
กระแสลมของมหาสมุทรแปซิฟิกส่งผลกระทบต่อปรากฏการณ์
เอลนโีญ และลานญีา (El Niño และ La Niña) ปรมิาณฝนล่วงหน้า 
(แบบจ�าลอง IRI : International Research Institute for 
Climate and Society) 

 ใช้ฐานข้อมลูสภาพภมูอิากาศใหม่ ช่วงตัง้แต่ปี 2534-2563 
มาท�าการวเิคราะห์พืน้ทีบ่รกิารจ่ายน�า้ของบรษิทั การคาดการณ์

กำรรับมือต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
สู ่กำรบูรณำกำรจัดกำรน�้ำร่วมกัน 

(Disclosure 303-1:2018)

ความต้องการใช้น�า้ของลูกค้า และศักยภาพท่อและระบบสูบจ่ายน�า้ 
โดยพิจารณาแผนรองรับในระยะยาว 20 ปี บริษัทจึงมีแผนการ
ด�าเนินงานสร้างเสถียรภาพของโครงข่ายท่อส่งน�้า เพื่อรองรับ
ความเสีย่งการเกดิภัยแล้งในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกประกอบด้วยกนั 
3 ส่วน ได้แก่
  การเพิ่มศักยภาพแหล่งน�้าต้นทุน
  การพัฒนาระบบโครงข่ายท่อส่งน�้าดิบ (Water Grid)
   การประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและการคาดการณ์

สภาพภูมิอากาศล่วงหน้า

I. การเพ่ิมศักยภาพแหล่งน�้าต้นทุน : บริษัทได้จัดท�าแผน
พฒันาแหล่งน�า้ต้นทุนทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 
เพื่อสร้างเสถียรภาพของแหล่งน�้าดิบ อันจะเป็นการสร้าง
ความมัน่ใจให้แก่ลกูค้าในช่วง 20 ปีข้างหน้า โดยมกีารปรบั
แผนการพฒันาแหล่งน�า้ไปจากปีก่อน เพือ่ให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์ปัจจุบัน และไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อผู้ใช้น�้า 
รายละเอียด ดังนี้

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584

1. คลองหลวง 30 ลาน ลบ.ม. 7. ผันน้ําวังโตนด ผานประแสร-หนองคอ-บางพระ 25 ลาน ลบ.ม.

แหลงน้ําตนทุนและความตองการใชน้ํา ในระยะ 20 ป ขางหนา (พ.ศ. 2565-2584)

แผนการพัฒนาแหลงน้ําตนทุนและคาดการณความตองการใชน้ําใน 20 ปขางหนา

627

552

8. ผันน้ําแมน้ําประแสร 50 ลาน ลบ.ม.

2. ผันน้ําบอทรายทายคลองหลวง 20 ลาน ลบ.ม.
3. ประตูระบายน้ําคลองน้ําเค็ม (คลองพานทอง) 20 ลาน ลบ.ม.
4. ผันน้ําคลองใหญ-หนองปลาไหล 10 ลาน ลบ.ม.

5. เพ่ิมประสิทธ�ภาพการสูบน้ําดอกกราย 
 15 ลาน ลบ.ม.
6. ผันน้ําคลองสะพาน ผานประแสร-หนองคอ-
 บางพระ 40 ลาน ลบ.ม.
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II. การพัฒนาระบบโครงข่ายท่อส่งน�้าดิบ (Water Grid) : 

บริษัทได้ด�าเนินโครงการเพ่ือเพิ่มศักยภาพให้กับระบบ 
โครงข่ายท่อส่งน�า้ดบิของบรษิทัอย่างต่อเนือ่ง มคีวามคืบหน้า
การด�าเนินงาน ดังนี้
(1) โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน�้าดิบอ่างเก็บน�้า

คลองหลวง-ชลบุรี

 เพือ่รองรบัความต้องการใช้น�า้ในพืน้ทีช่ลบรุแีละพืน้ที่
ปลวกแดง-บ่อวิน รวมถึงปัญหาการขาดแคลนน�้า 
ในอนาคต โดยมีความสามารถในการส่งจ่ายน�้าได้
ประมาณ 20 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี ในปี 2563 ได้ด�าเนนิการ
ขออนุญาตใช้พื้นท่ีเพ่ือการก่อสร้างวางท่อส่งน�้า 
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องแล้วเสรจ็ ปัจจุบันอยูร่ะหว่าง
ด�าเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2565

(2) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อส่งน�้า

จากพื้นที่ระยอง-ชลบุรี

 เป ็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสูบน�้าจาก 
อ่างเกบ็น�า้หนองปลาไหลไปยงัพืน้ทีช่ลบรุ ีโดยสามารถ
สบูน�า้ได้เพิม่ข้ึนจากเดมิทีม่กีารสบูเฉลีย่ปีละ 78 ล้าน 
ลบ.ม. เป็น 110 ล้าน ลบ.ม. เพ่ือรองรบัความต้องการ
ใช้น�า้ในพืน้ทีช่ลบรุแีละพืน้ทีป่ลวกแดง-บ่อวนิ รวมถงึ

ปัญหาการขาดแคลนน�า้ในอนาคต ปัจจบุนัอยูร่ะหว่าง
ด�าเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ

(3) โครงการขยายเขตจ่ายน�้าบริษัทเอกชน

 เป็นการเพิ่มความสามารถในการส่งน�้าจากสถานี 
รับน�้าแหลมฉบังให้โครงการขยายเขตจ่ายน�้าบริษัท
เอกชนในพื้นที่ชลบุรี รวมถึงแก้ปัญหาการขาดแคลน
น�้าในอนาคต โดยมีความสามารถในการส่งจ่ายน�้า 
ได้ประมาณ 34 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด�าเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ

III. การประสานความร่วมมอืและคาดการณ์สภาพภมูอิากาศ

ล่วงหน้า : เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าบรษิทัมกีารวางแผนการบรหิาร
จดัการน�า้ทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบุนั 
จึงได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เช่น กรมชลประทาน คณะท�างาน
ศูนย์ปฏิบัติการน�้าภาคตะวันออก (Water War Room) 
ส�านกังานทรพัยากรน�า้แห่งชาต ิ(สทนช.) สภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พฒันาพเิศษภาคตะวนัออก กรมอตุนุยิมวทิยา กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร เป็นต้น

กำรบริหำรจัดกำรน�้ำร่วมกัน

บ�อน้ำเอกชน
สถานีฯ บ�อดินเอกชน

จ.จันทบุร�

จ.ระยอง

สระสำรองน้ำดิบฉุกเฉิน

แหล�งน้ำหลัก แหล�งน้ำสำรอง

โครงข�ายท�อที่อยู�ระหว�างก�อสร�าง

โครงข�ายท�อป�จจ�บัน

ถังกักเก็บน้ำ

สถานีสูบน้ำ

โครงข�ายท�อป�จจ�บัน

สถานีฯ ประแสร�

สถานีเพ��มแรงดัน
สำนักบก

สถานีฯ แม�น้ำระยอง

เชื่อมโยงแหล�งน้ำหลัก
ในภาคตะวันออก
ความยาวกว�า

กิโลเมตร
512

สถานีฯ
สระสำรองฉะเชิงเทรา

สถานีฯ ฉะเชิงเทรา

อ.คลองเข�่อน

อ.บางคล�า
อ.เมือง

แม�น้ำบางปะกง

อ.บ�านโพธิ์

สถานีเพ��มแรงดัน
บางปะกง

อ.บางเสาธง

อ.พานทอง

สถานีฯ สำนักบก

อ.พนัสนิคม

อ.เมือง

อ.บ�านบึง

อ�างเก็บน้ำ
คลองหลวง

อ�างเก็บน้ำ
หนองค�อ

จ.ฉะเชิงเทรา

จ.ชลบุร�
อ�างเก็บน้ำ
บางพระ
สถานีฯ
บางพระ

สถานีฯ หนองค�อ

อ.เกาะสีชัง

อ.ศร�ราชา

อ.หนองใหญ�

อ�างเก็บน้ำ
หนองปลาไหล

อ�างเก็บน้ำ
คลองใหญ�

อ�างเก็บน้ำ
ประแสร�

อ.วังจันทร�อ.ปลวกแดง

อ.บ�านค�าย

สถานีฯ หนองปลาไหล
1,2 และ 3

สถานีเพ��มแรงดัน
หนองปลาไหล

สถานีฯ
ดอกกราย

สถานีฯ
มาบตาพ�ด 1 และ 2

อ.บ�านฉาง

อ�างเก็บน้ำ
ดอกกราย

อ.เมือง

อ.สัตหีบ

อ.บางละมุง

สถานีฯ คลองทับมา

สถานีฯ สระทับมา

สถานีแรงดันต่ำสระทับมา 

สถานีแรงดันต่ำ
บางปะกง 

แหล่งที่มา Overall Water risk : 

https://www.wri.org/our- work/project/aqueduct/

 แหล่งน�า้ทีบ่ริษทัน�ามาใช้บรหิารจดัการเป็นน�า้ผิวดนิทีสู่บมา 
จากแหล่งน�้าต่างๆ ซ่ึงสามารถจ�าแนกตามการใช้งานได้เป็น  
2 ลักษณะ คือ แหล่งน�า้หลัก และแหล่งน�า้ส�ารอง โดยมรีายละเอียด
การจ�าแนก ดังนี้

  แหล่งน�้าหลัก หมายถึง แหล่งน�้าที่บริษัทได้รับการจัดสรร
จากกรมชลประทาน ได้แก่ อ่างเกบ็น�า้หนองค้อ อ่างเกบ็น�า้
ดอกกราย อ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล อ่างเก็บน�้าประแสร์  
อ่างเกบ็น�า้บางพระ รวมถงึแหล่งน�า้ทีบ่รษิทัสามารถสบูใช้น�า้
ได้ในแต่ละปีโดยที่มีปริมาณน�้าต้นทุนเป็นปริมาณน�้าท่า 
ตามฤดูกาล ได้แก่ แม่น�้าบางปะกง และแหล่งน�้าเอกชน 

  แหล่งน�า้ส�ารอง หมายถงึ แหล่งน�า้ทีม่ไีว้เพือ่เสรมิความม่ันคง
ของแหล่งน�้าหลัก ซึ่งต้องมีการเก็บส�ารองน�้าไว้ล่วงหน้า  
โดยจะใช้ในกรณทีีป่รมิาณน�า้ในแหล่งน�า้หลกัมน้ีอยและเกดิ
ภาวะขาดแคลนน�า้ ได้แก่ สระส�ารองน�า้ส�านกับก สระส�ารอง
น�้าฉะเชิงเทรา อ่างเก็บน�้าบางพระ (น�้าฝากส�ารอง) และ 
สระส�ารองน�้าดิบทับมา

สารบัญ บริ ษั ท  จั ดการแล ะพัฒนาทรัพยากรน�้ าภาคต ะวั นออก จ� า กัด  (มหาชน )46
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ตารางแสดงข้อมูลปริมาณน�้าจากแหล่งน�้าหลักที่บริษัทใช้ใน ปี 2564 (Disclosure 303-3:2018)

แหล่งน�้า
ได้รับจัดสรร

(ตามหนังสืออนุญาต)
103 ล้านลิตร

น�้าสูบ 
ปี 2564

103 ล้านลิตร

ปริมาณของแข็ง
ที่ละลายน�้าทั้งหมด 

(≤ 1,000 มก./ลิตร)
103 ล้านลิตร

ปริมาณของแข็ง
ที่ละลายน�้าทั้งหมด 
(> 1,000มก./ลิตร)

103 ล้านลิตร

1. อ่างฯ ประแสร์ 110.00 23.55 23.55 0

2. อ่างฯ หนองปลาไหล* 120.00 155.04 155.04 0

3. อ่างฯ ดอกกราย 116.00 78.94 78.94 0

4. อ่างฯ บางพระ 8.00 0 0 0

5. อ่างฯ หนองค้อ 16.70 11.41 11.41 0

6. แม่น�้าบางปะกง
 (Water Stress)

27.00 17.95 17.95 0

7.  คลองทบัมา แม่น�า้ระยอง 0 16.41 16.41 0

8.  แหล่งน�้าเอกชน
 (Water Stress)

0 7.48 7.48 0

9.  ปริมาณน�้าฝนจากสระฯ
ส�านกับก (Water Stress)

0 0.23 0.23 0

รวม 397.70 311.01 311.01 0

หมายเหตุ : * ปริมาณน�้าสูบจากอ่างเก็บน�้าหนองปลาไหลเกินกว่าปริมาณที่ได้รับอนุญาตในหนังสือ เนื่องจากปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้าหนองปลาไหลมีปริมาณมาก กรมชลประทาน 

จึงให้ลดการผันน�้าจากอ่างเก็บน�้าประแสร์และให้ใช้น�้าส่วนเกินจาก Upper Rule Curve ในอ่างเก็บน�้าหนองปลาไหลแทน

 (ตารางแสดงข้อมูลปริมาณน�้าจากแหล่งน�้าหลักที่บริษัทใช้ใน ปี 2563-2564 รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก หน้าที่ 96)

 ในส่วนการสูบน�้าจากแม่น�้าบางปะกง ในปี 2564 บริษัท 
จะสบูน�า้จากแม่น�า้บางปะกง ตามเกณฑ์ในบนัทกึข้อตกลงระหว่าง
บรษัิทกบักลุม่ผูใ้ช้น�า้เมือ่วนัที ่3 กนัยายน 2564 คอื ทศิทางการไหล
ของน�้าในแม่น�้าบางปะกง ณ สถานีสูบน�้าคลองเขื่อน ไหลใน
ทศิทางเดยีวตดิต่อกนั 3 วัน ในวนัถดัไปให้บริษทัเชญิคณะท�างาน
ร่วมพิจารณาลักษณะการไหลของน�้าว่าเป็นจริงหรือไม่ ก่อนเริ่ม
สูบน�้า และต้องหยุดสูบน�้าเมื่อค่าความเค็มของน�้าในแม่น�้า
บางปะกง ณ ที่ว่าการชลประทานฉะเชิงเทรา เกิน 1 กรัม/ลิตร 
โดยในรอบปีทีผ่่านมาบรษิทัสูบน�า้ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2564 
ถึงพฤศจิกายน 2564 เพื่อส่งจ่ายให้กับผู้ใช้น�้าในกลุ่มอุปโภค - 
บริโภคและกลุ ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่ฉะเชิงเทราเป็นหลัก  
และอีกส่วนหนึ่งสูบผันไปเก็บส�ารองไว้ยังอ่างเก็บน�้าบางพระ  
เพือ่ส�ารองไว้ให้กบัผู้ใช้น�า้ในพืน้ทีฉ่ะเชงิเทราและชลบรีุในช่วงฤดแูล้ง

 โดยแหล่งน�้าที่ได้รับจัดสรรจากกรมชลประทานเริ่มตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนตุลาคมของปีถัดไป ในแต่ละป  ี
โครงการชลประทานท่ีเก่ียวข้องจะแจ้งผู้ใช้น�้านอกภาคเกษตร  
(ภาคอปุโภคบรโิภค และภาคอตุสาหกรรม) เพือ่ทราบปรมิาณน�า้ 
ทีไ่ด้รับอนญุาตในปีนัน้ๆ โดยขึน้อยูก่บัปรมิาณน�า้ท่ีมใีนอ่างเกบ็น�า้
ในช่วงต้นฤดูแล้ง (เดือนพฤศจิกายน) ปริมาณน�้ากักเก็บต�่าสุด 
แผนการส่งจ่ายน�า้ภาคเกษตร การระบายน�า้เพ่ือรักษาระบบนเิวศ 
เป็นต้น ทั้งนี้ ระหว่างรอบปีการจัดสรรจะมีการติดตามปริมาณ
การใช้น�า้ดงักล่าว เพือ่จดัสรรปรมิาณน�า้ให้สอดคล้องกนั เพิม่เตมิ 
กรณีท่ีมีปริมาณน�้าไหลลงอ่างเก็บน�้าเพิ่มในระหว่างรอบปี  
ในกรอบของหนังสืออนุญาตใช้น�้าจากแหล่งน�้านั้นๆ 
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 การบริหารจัดการน�้า ในปี 2564 ช่วงต้นปีบริษัทและ
กรมชลประทานได้ร่วมกันเฝ้าระวังและบริหารจัดการน�้าร่วมกัน
อย่างใกล้ชิด โดยในช่วงต้นปีปริมาณน�้าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  
(อ่างเกบ็น�า้บางพระ อ่างเกบ็น�า้หนองค้อ และอ่างเกบ็น�า้ในพืน้ที่
พทัยา) และปริมาณน�า้ในพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง (อ่างเก็บน�า้ประแสร์) 
อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง ในขณะที่ปริมาณน�้าในพื้นที่จังหวัดระยอง 
(อ ่างเก็บน�้าดอกกราย อ ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล และ 
อ่างเก็บน�้าคลองใหญ่) มีปริมาณน�้ามากและอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
บรษิทัจงึร่วมมอืกบักรมชลประทาน และการประปาส่วนภูมภิาค 
เร่งผันน�้าจากพื้นที่จังหวัดระยองไปที่พื้นที่จังหวัดชลบุรี และลด
การใช้น�า้ในพืน้ทีจ่งัหวดัชลบรุใีห้มากทีส่ดุ เพือ่ส�ารองน�า้ในพืน้ที่
จังหวัดชลบุรีให้มีปริมาณเพียงพอถึงสิ้นฤดูแล้งปี 2564 ส่วนใน
ฤดูฝน ปริมาณน�้าไหลลงอ่างเก็บน�้าของทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ ์
ใกล้เคยีงค่าเฉลีย่ ท�าให้ปรมิาณน�า้ในอ่างเกบ็น�า้ พืน้ทีจ่งัหวดัระยอง
มปีรมิาณน�า้มาก ประกอบกบัปรมิาณน�า้พืน้ทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรา 
(แม่น�า้บางปะกง และคลองพระองค์เจ้าไชยานชุติ) มปีรมิาณมาก 
ส่งผลให้บริษัทและการประปาส่วนภูมิภาคสามารถสูบผันน�้า 
มาฝากยงัพ้ืนทีจ่งัหวัดชลบรีุ (อ่างเกบ็น�า้บางพระ) ได้ในปรมิาณมาก 
ดงันัน้ แนวโน้มการบรหิารจดัการน�า้ในปี 2565 อยูใ่นเกณฑ์ปกติ
และมีความเสี่ยงต�่าในการขาดแคลนน�้า อย่างไรก็ดีบริษัทยังคง
ติดตามสถานการณ์น�้าอย่างต่อเนื่อง

 สรุปปริมาณน�้าท้ังหมดที่บริษัทสูบเพื่อบริหารจัดการ 
ในปี 2564 อยู่ที่ 311.01 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 
14.98 เนื่องจาก 2 เหตุผล ดังนี้

 ภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) ได้มีการปรับตัว ส่งผลให้กลับมารับน�้า 
ตามค่าเกณฑ์ปกติ

 ปัจจัยเสริมจากกลุ่มลูกค้าเดิม ขยายก�าลังการผลิต 
และจากกลุ่มลูกค้าใหม่ 

ภำพรวมกำรใช้น�้ำในแต่ละพื้นที่

พื้นที่มาบตาพุด พื้นที่บ้านฉาง และสัตหีบ

 ผู้ใช้น�้าส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้เป็นภาคอุตสาหกรรมกว่าร้อยละ 83.00 และเป็นภาคอุปโภคบริโภค ร้อยละ 17.00 โดยใช้น�้าจาก 
อ่างเก็บน�้าหลักในจังหวัดระยอง รวม 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน�้าดอกกราย อ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล อ่างเก็บน�้าประแสร์ และแหล่ง
น�้าส�ารองของบริษัท ได้แก่ สระส�ารองน�้าดิบทับมา

พื้นที่ชลบุรี และพื้นที่ปลวกแดง-บ่อวิน

 ผู้ใช้น�้าส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้เป็นภาคอุปโภคบริโภคกว่าร้อยละ 61.00 และภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 39.00 โดยพื้นที่นี้ถือเป็น 
แนวยทุธศาสตร์เส้นใหม่ของประเทศ แต่ด้วยลกัษณะภมูปิระเทศทีม่แีหล่งกกัเก็บน�า้ขนาดใหญ่น้อย ซึง่มเีพยีง 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเกบ็น�า้
หนองค้อ และอ่างเกบ็น�า้บางพระ จงึจ�าเป็นต้องพึง่พาน�า้ดบิจากจังหวดัระยอง ได้แก่ อ่างเก็บน�า้หนองปลาไหล และอ่างเกบ็น�า้ประแสร์ 
โดยการสูบผันน�้าผ่านระบบท่อส่งน�้าของบริษัท

พื้นที่ฉะเชิงเทรา

 ผูใ้ช้น�า้ส่วนใหญ่ในพืน้ทีน่ีเ้ป็นภาคอปุโภคบรโิภคกว่าร้อยละ 92.00 และภาคอตุสาหกรรมร้อยละ 8.00 ใช้น�า้จากแม่น�า้บางปะกง 
เป็นหลัก อย่างไรก็ตามเนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการรุกล�้าของน�้าเค็ม ท�าให้พื้นที่บางแห่งได้รับผลกระทบจาก
การขาดแคลนน�้าจืดในช่วงฤดูแล้ง ดังน้ันเพื่อให้มีน�้าใช้ตลอดทั้งปีจึงต้องบริหารจัดการโดยการซื้อน�้าดิบจากแหล่งน�้าเอกชน 
มาเสรมิความมัน่คงด้านแหล่งน�า้ในพืน้ทีช่่วงฤดแูล้ง และการสูบน�า้จากแม่น�า้บางปะกงในช่วงน�า้หลากไปฝากไว้ทีอ่่างเกบ็น�า้บางพระ  
เพื่อน�ากลับมาใช้ในช่วงฤดูแล้ง

สารบัญ บริ ษั ท  จั ดการแล ะพัฒนาทรัพยากรน�้ าภาคต ะวั นออก จ� า กัด  (มหาชน )48



กำรใช้น�้ำประปำของบริษัท (Disclosure 303-5:2018)

 กลุ่มบริษัทให้ความส�าคัญกับการใช้น�้าภายในอาคารส�านักงาน ผ่านการรณรงค์ให้พนักงานใช้น�้าอย่างประหยัดและรู้คุณค่า  
ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีการใช้น�้าประปาเฉลี่ย 1,557.59 ลบ.ม. ต่อเดือน โดยแหล่งน�้าที่ใช้มาจากการประปานครหลวง (กปน.)  
และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รายละเอียดการใช้น�้าแยกแต่ละพื้นที่ ดังนี้

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

อาคารอีสท์ วอเตอร์ 1 กปน. 1,129.92 13,559.00

ส�านักงานปฏิบัติงาน 2 กปภ. 52.33 628.00

สถานีสูบน�้า 23 แห่ง 3 กปภ. 364.17 4,370.00

บ้านพักพนักงาน 4 กปภ. 11.17 134.00

รวม 1,557.59 18,691.00

หมายเหตุ : 1 หมายถึง การใช้น�้าของพื้นที่ส�านักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัท (ชั้น 18, 22-26) และพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด

   2 หมายถึง การใช้น�้าของศูนย์ปฏิบัติการระยอง ส�านักงานแหลมฉบัง และส�านักงานทับมา เนื่องจากส�านักงานฉะเชิงเทราใช้มิเตอร์น�้ารวมกับสถานียกระดับน�้าฉะเชิงเทรา 

และส�านักงานในพื้นที่อื่นๆ

   3 หมายถึง สถานีสูบน�้าจ�านวน 9 แห่งใช้น�้าจาก กปภ. และบริษัทผลิตน�้าประปาใช้เอง จ�านวน 8 แห่ง โดยน�้าดิบที่น�ามาใช้ถือเป็นปริมาณน�้าสูญเสีย (NRW) ได้แก่  

สถานีสูบน�้าหนองค้อ สถานีสูบน�้าประแสร์ 2 สถานีสูบน�้าหนองปลาไหล 1-3 สถานีเพิ่มแรงดันหนองปลาไหล สถานีรับน�้าหุบบอน และสถานีสูบน�้าบางปะกง  

นอกนั้นอีก 6 แห่ง ไม่มีน�้าประปาใช้

   4 หมายถงึ การใช้น�า้บ้านพกัผู้บรหิารท่ีศนูย์ปฏบิติัการระยอง และบ้านพกัพนักงานทีส่ระส�ารองน�า้ดบิทบัมา ส�าหรับบ้านพกัทีส่ถานียกระดบัน�า้ฉะเชงิเทราใช้มเิตอร์น�า้เดยีวกบั

สถานียกระดับน�้าฉะเชิงเทรา นอกนั้นบริษัทผลิตน�้าประปาใช้เอง โดยน�้าดิบที่น�ามาใช้ถือเป็นปริมาณน�้าสูญเสีย (NRW)

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรสูบจ่ำยน�้ำ (SMART WATER)

 บริษัทพัฒนาระบบการบริหารจัดการน�้าจากแหล่งน�้าสู ่ลูกค้า  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการตัดสินใจระบบสูบจ่ายน�้า  
โดยในปี 2564 มีการด�าเนินงาน ดังนี้

1. ระบบโปรแกรมวิเคราะห์ทางชลศาสตร์แบบ Real-Time  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมแรงดันในเส้นท่อ 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเครื่องสูบน�้าและแหล่งน�้า  
และวิเคราะห์การสูญเสียน�้าในระบบท่อส่งน�้า

3. ระบบโปรแกรมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน

4. ระบบโปรแกรมการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า สามารถ
วิเคราะห์ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และประเมินคุณภาพ
ไฟฟ้า

5. ระบบศูนย์กลาง (Command Control Center) เป็นระบบ 
แสดงผลการวิเคราะห์ การแจ้งเตือนแบบ Real-Time  
เพือ่ความรวดเรว็ในการตดัสนิใจ และเพิม่ความม่ันใจให้ลกูค้า 

 โดยคาดว่าโครงการจะด�าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2565
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 ในปัจจุบันแหล่งน�้าต้นทุนในพื้นท่ีจังหวัดระยอง ประกอบด้วย อ่างเก็บน�้าดอกกราย อ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล อ่างเก็บน�้า
คลองใหญ่ และอ่างเก็บน�้าประแสร์ ซึ่งมีปริมาตรความจุที่ระดับเก็บกัก รวมกันประมาณ 613.13 ล้าน ลบ.ม. (เพิ่มความจุชั่วคราว) 
ท�าหน้าทีเ่ป็นแหล่งน�า้ต้นทนุหลกัส�าหรบัการพฒันาพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก โดยมกีารใช้ปรมิาณน�า้ทัง้จากปริมาณน�า้ท่า
ตามธรรมชาตทิีไ่หลเข้าอ่างเก็บน�า้ และปริมาณน�า้ทีร่องรับการพฒันาการเชือ่มโยงแหล่งน�า้จากพืน้ทีข้่างเคยีงโดยมกีารบรหิารจดัการน�า้
อย่างเป็นระบบ

 นอกจากนี้ บริษัทได้ค�านึงถึงคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าต่างๆ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของคุณภาพสินค้าและการบริการของบริษัท รวมถึง
มีการติดตามและเฝ้าระวังเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจของบริษัทจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้น�า 
ผลตรวจคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าต่างๆ เทียบกับข้อมูลคุณภาพน�้าดิบย้อนหลัง 5 ปี เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน�้า
ในแหล่งน�้าต่างๆ 

 จากการตดิตามและเฝ้าระวงัคณุภาพน�า้พบว่าค่าดชันคีณุภาพน�า้ (Water Quality Index : WQI) อ้างองิจาก กรมควบคมุมลพษิ
ของอ่างเก็บน�้าหลักส่วนใหญ่มีคุณภาพน�้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ดังนี้

Water Quality Index ของอ่างเก็บน�้าหลัก (ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี) 

อางเก็บน้ําดอกกราย

อางเก็บน้ําคลองใหญ

อางเก็บน้ําหนองปลาไหล

อางเก็บน้ําประแสร

อางเก็บน้ําบางพระ

อางเก็บน้ําหนองคอ

50

60

70

80
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ป พ.ศ.
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กำรใส่ ใจคุณภำพน�้ำในแหล่งน�้ำ  
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 จากข้อมลู WQI ข้างต้น บ่งบอกคณุภาพน�า้ได้เพยีงเบือ้งต้น
เท่านัน้ว่าแหล่งน�า้นัน้มีสภาพอย่างไร แต่พารามเิตอร์ทีส่่งผลกระทบ
ต่อกระบวนการผลติน�า้ของลกูค้าโดยตรง อาทเิช่น ค่าการน�าไฟฟ้า 
(Conductivity) ของแขง็ละลายน�า้ (Total Dissolved Solids : 
TDS) คลอไรด์ (Chloride) และแมงกานสี (Manganese) เป็นต้น 
ซึง่บริษัทมกีระบวนการตรวจวดัโดยแบ่งออกเป็น 2 รปูแบบ ได้แก่

1. การตรวจวเิคราะห์คณุภาพน�า้จากหน่วยงานภายนอก
ตามแหล่งน�้าหลักและแหล่งน�้าส�ารองของบริษัท 
จ�านวน 13 จุด โดยตรวจวัดคุณภาพน�้าทั้งทาง
กายภาพ และทางเคมีเป็นรายเดือน ซึ่งหลังจาก 
ได้ผลวิเคราะห์คุณภาพน�้าแล้วจะท�าการวิเคราะห์ 
แนวโน้ม สาเหตุ ปัจจัย พร้อมจัดท�ารายงานส่งไปยัง
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มลูกค้า โดยผ่าน 
ทางแผนกขายและลูกค้าสัมพันธ์

2. การตรวจคุณภาพน�้าแบบเครื่องตรวจวัดออนไลน ์
จ�านวน 20 จุด โดยบริษัทติดตามผลคุณภาพน�้า 
ผ่านระบบควบคุมและประเมินผลแบบศูนย์รวม 
(Supervisory Control And Data Acquisition หรอื 
SCADA) และแจ้งผลคุณภาพน�้าไปยังกลุ่มลูกค้า  
1 ครั้งต่อวัน 

 จากการติดตามคุณภาพน�้าเม่ือน�ามาเทียบกับข้อมูล 
ย้อนหลงั 5 ปี พบว่าคณุภาพน�า้ดบิโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน
คณุภาพน�า้ในแหล่งน�า้ผวิดนิ แต่บางพารามิเตอร์ อาท ิค่าการน�า

ไฟฟ้าและค่าของแข็งละลายน�้าทั้งหมด (Total Dissolved 
Solids : TDS) มแีนวโน้มสงูขึน้ทกุปี ส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
ผลิตของลูกค้าท�าให้ลูกค้าต้องการปริมาณน�้ามากขึ้น เนื่องจาก
ลูกค้ามีความจ�าเป็นต้องปล่อยน�้าทิ้งออกจากระบบผลิต เพื่อให้
คุณภาพน�้าดิบมีคุณภาพที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต 

 ทั้งนี้ หากน�้าดิบยังคงมีค่าของแข็งละลายน�้าสูงขึ้นเรื่อยๆ 
จะส่งผลต่อปรมิาณน�า้ดิบในอ่างเกบ็น�า้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ดังน้ันบริษัทจึงมีมาตรการติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด  
โดยบรษิทัและลกูค้าได้ประสานงานเรือ่งการเฝ้าระวงัคณุภาพน�า้
จากต้นทาง และปลายทางที่ส่งไปยังลูกค้าแต่ละราย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการให้เกิดความรวดเร็วในการเข้าปรับปรุง
คุณภาพน�้าแก่ลูกค้า ดังนี้

1. กรณีที่ บ ริ ษั ทพบสิ่ ง ผิ ดปกติที่ นอก เหนื อจาก
พารามเิตอร์จากเครือ่งตรวจวดัออนไลน์จากแหล่งน�า้
ต้นทางจะแจ้งข้อมลูไปยงัลกูค้าเพือ่ให้ลกูค้าเฝ้าระวงั
และเตรียมความพร้อมในการหาวิธีป้องกันก่อนที ่
น�้าจะเข้าสู่ระบบการผลิต 

2. กรณทีีไ่ม่พบสิง่ผดิปกตจิากแหล่งน�า้ต้นทาง แต่ลกูค้า
พบส่ิงผิดปกติจากน�้าที่รับเข้าสู่กระบวนการผลิตของ
ลูกค้า ลูกค้าจะแจ้งกลับมายังบริษัท เพื่อให้บริษัท 
เข้าด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบให้คุณภาพน�้า 
กลับมาสภาวะปกติ

กำรตรวจคุณภำพน�้ำ
แบบเครื่องตรวจวัดออนไลน์ 

จ�านวน
 20 

จุด

กำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน�้ำ 
จำกหน่วยงำนภำยนอกตำมแหล่งน�้ำหลัก
และแหล่งน�้ำส�ำรองของบริษัท 
จ�านวน 13 จุด
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กำรควบคุมน�้ำสูญเสีย 

 การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดัควบคู่ไปกับความต้องการน�า้ของลูกค้า และรกัษาสมดลุของระบบนเิวศ แนวทางนี้
ช่วยให้บรษัิทสามารถส�ารองปรมิาณน�า้ทีผู่ร้บัน�า้ต้องการในแต่ละปีได้เพยีงพอ และลดการจดัหาน�า้มากเกนิความต้องการ (Oversupply) 
ที่ท�าให้แผนการจัดการน�้าท้ังระบบไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ท้ังในด้านการจัดสรรทรัพยากรน�้า และด้านการบริหารจัดการ  
ดงันัน้ การควบคมุน�า้สญูเสยีเป็นหนึง่ในภารกจิทีบ่รษิทัให้ความส�าคัญมาโดยตลอด น�า้ในอ่างเก็บน�า้ทีบ่รษิทัสูบขึน้มาต้องใช้ทัง้พลงังาน 
และทรัพยากรน�้า เพื่อส่งให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ตั้งแต่ปี 2563-2564 บริษัทด�าเนินโครงการเปลี่ยนมาตรวัดน�้าใหม่ให้สามารถวัดปริมาณน�้าได้อย่างแม่นย�ามากขึ้น โดยเลือกใช้
มาตรทีม่ขีนาดสอดคล้องกบัปรมิาณการรบัน�า้ลกูค้ามากขึน้ ให้ช่วงในการอ่านปรมิาณน�า้มคีวามเรว็ในเส้นท่อไม่ต�า่กว่า 0.3 เมตร/วนิาที 
อกีทัง้มาตรวดัน�า้มคีณุสมบตัพิเิศษคอืมแีหล่งพลงังานในตวัจากแบตเตอรี ่จึงลดปัญหาในการค�านวณปรมิาณน�า้เมือ่เกิดปัญหาไฟฟ้าดบั 
ส่งผลให้บรษัิทสามารถควบคมุปรมิาณน�า้สญูเสยีในพืน้ทีใ่ห้สามารถอยูใ่นปรมิาณร้อยละ 3.00 ของปริมาณน�า้สบูเพือ่จ่ายตรงเข้าระบบ

สูตรในการค�านวณน�้าสูญเสียมีดังนี้

2554 2555 2556 2557 2558 2559

ป พ.ศ.
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ปร�มาณน้ําสูญเสีย (Non Revenue Water : NRW)
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โครงกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม

%NRW = 
(ปรมิาณน�า้สบู (จ่ายตรง) - ปรมิาณน�า้จ�าหน่ายลูกค้า - ปรมิาณน�า้กักเก็บ)

ปริมาณน�้าสูบ (จ่ายตรง)
 × 100
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ตารางปริมาณการสูบจ่ายน�้าของบริษัท ปี 2564 

เดือน
ปริมาณน�้าสูบ 

(จ่ายตรง) 
(ลบ.ม.)

ปริมาณน�้า 
จ�าหน่ายลูกค้า 

(ลบ.ม.)

ปริมาณน�้ากักเก็บ
(ลบ.ม.)

ปริมาณน�้าสูญเสีย
(ลบ.ม.)

% NRW 
(การจ่ายตรงเข้าระบบ)

มกราคม 26,907,126 26,725,619 0 181,507 0.67%

กุมภาพันธ์ 25,379,950 25,116,321 0 263,629 1.04%

มีนาคม 27,657,011 27,223,445 0 433,566 1.57%

เมษายน 25,763,099 25,464,513 0 298,586 1.16%

พฤษภาคม 27,123,934 26,436,259 0 687,675 2.54%

มิถุนายน 27,693,267 27,178,066 0 515,201 1.86%

กรกฎาคม 27,504,342 24,920,926 2,113,025 470,391 1.71%

สิงหาคม 29,137,874 24,643,240 4,241,218 253,416 0.87%

กันยายน 31,375,376 20,904,416 10,194,718 276,242 0.88%

ตุลาคม 34,583,195 21,778,949 12,180,728 623,518 1.80%

พฤศจิกายน 26,222,644 21,224,229 4,475,405 523,010 1.99%

ธันวาคม 24,555,600 24,359,309 0 196,291 0.80%

รวมทั้งปี 333,903,418 295,975,292 33,205,094 4,723,032 1.41%

หมายเหตุ : ปริมาณน�้าสูญเสีย = ปริมาณน�้าสูบ (จ่ายตรง) - ปริมาณน�้าจ�าหน่ายลูกค้า - ปริมาณน�้ากักเก็บ

 สถานีสูบน�้าสระส�ารองคลองเขื่อน

 สถานีสูบน�้าฉะเชิงเทรา

 สถานีสูบน�้าบางปะกง 

 สถานีสูบน�้าแรงดันต�่าบางปะกง 

 สถานีสูบน�้าบ่อดินเอกชน

 สถานีสูบน�้าเพิ่มแรงดันส�านักบก 

 สถานีสูบน�้าส�านักบก

 สถานีสูบน�้าหนองค้อ 

 สถานีสูบน�้าบางพระ

 สถานีสูบน�้าดอกกราย 

 สถานีสูบน�้ามาบตาพุด

 สถานีสูบน�้าหนองปลาไหล 1 

 สถานีสูบน�้าหนองปลาไหล 2

 สถานีสูบน�้าหนองปลาไหล 3

 สถานีสูบน�้าประแสร์

 สถานสีบูน�า้เพิม่แรงดนัหนองปลาไหล 

 สถานีสูบน�้าสระส�ารองทับมา

 สถานีสูบน�้าแรงดันต�่าทับมา

 สถานีสูบน�้าคลองทับมา

 สถานีสูบน�้าแม่น�้าระยอง

กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำและมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน

 พลงังานไฟฟ้าถือเป็นปัจจยัทีส่�าคญัต่อระบบสบูส่งและการจ่ายน�า้ อกีทัง้
ยังเป็นต้นทุนหลักที่ส�าคัญของบริษัท ซึ่งปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าแปรผัน
ตามปรมิาณการสบูน�า้ผ่านโครงข่ายท่อส่งน�า้ (Water Grid) ความยาว 512 กม. 
ที่มีสถานีสูบน�้าหลัก จ�านวน 20 สถานี สถานีไฟฟ้าย่อยและมาตรวัดน�้า  
จ�านวน 65 สถานี ดังน้ัน บริษัทจึงมุ่งม่ันท่ีจะรักษาเสถียรภาพของระบบสูบ
และการจ่ายน�า้ (Reliability) โดยการก�าหนดเป้าหมายไม่ให้เกดิความเสียหาย
กับเคร่ืองจักร อุปกรณ์ จนท�าให้ระบบสูบจ่ายน�้าหยุดชะงัก หรือต้องไม่ม ี
การหยดุจ่ายน�า้จากระบบโครงข่ายท่อส่งน�า้หลกั อย่างไรกต็ามได้ก�าหนดเกณฑ์
การหยดุจ่ายน�า้เพือ่การบ�ารงุรกัษาไว้ไม่เกนิ 8 ชัว่โมง/ครัง้ แต่ส�าหรบัเครือ่งจกัร
หรืออปุกรณ์ทีมี่ความส�าคัญสงู (Class A) จะต้องไม่มกีารหยดุท�างานแต่อย่างใด

สถานีสูบน�้า 

20 สถานี

บอน้ำเอกชน
สถานีฯ บอดินเอกชน

จ.จันทบุร�

จ.ระยอง

สระสำรองน้ำดิบฉุกเฉิน

แหลงน้ำหลัก แหลงน้ำสำรอง

โครงขายทอที่อยูระหวางกอสราง

โครงขายทอปจจ�บัน

ถังกักเก็บน้ำ

สถานีสูบน้ำ

โครงขายทอปจจ�บัน

สถานีฯ ประแสร

สถานีเพ�่มแรงดัน
สำนักบก

สถานีฯ แมน้ำระยอง

สถานีฯ
สระสำรองฉะเชิงเทรา

สถานีฯ ฉะเชิงเทรา

อ.คลองเข�่อน

อ.บางคลา
อ.เมือง

แมน้ำบางปะกง

อ.บานโพธิ์

สถานีเพ�่มแรงดัน
บางปะกง

อ.บางเสาธง

อ.พานทอง

สถานีฯ สำนักบก

อ.พนัสนิคม

อ.เมือง

อ.บานบึง

อางเก็บน้ำ
คลองหลวง

อางเก็บน้ำ
หนองคอ

จ.ฉะเชิงเทรา

จ.ชลบุร�
อางเก็บน้ำ
บางพระ
สถานีฯ
บางพระ

สถานีฯ หนองคอ

อ.เกาะสีชัง

อ.ศร�ราชา

อ.หนองใหญ

อางเก็บน้ำ
หนองปลาไหล

อางเก็บน้ำ
คลองใหญ

อางเก็บน้ำ
ประแสร

อ.วังจันทรอ.ปลวกแดง

อ.บานคาย

สถานีฯ หนองปลาไหล
1,2 และ 3

สถานีเพ�่มแรงดัน
หนองปลาไหล

สถานีฯ
ดอกกราย

สถานีฯ
มาบตาพ�ด 1 และ 2

อ.บานฉาง

อางเก็บน้ำ
ดอกกราย

อ.เมือง

อ.สัตหีบ

อ.บางละมุง

สถานีฯ คลองทับมา

สถานีฯ สระทับมา

สถานีแรงดันต่ำสระทับมา 

สถานีแรงดันต่ำ
บางปะกง 

เชื่อมโยงแหลงน้ำหลัก
ในภาคตะวันออก
ความยาวกวา

กิโลเมตร
512
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 นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความส�าคัญในการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ จึงได้ด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งในกระบวนการสูบส่งน�้าและอาคารส�านักงาน เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของกลุ่มบริษัท 
ผ่านคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน ซึ่งนอกจากจะเป็นการบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรแล้วยังช่วยลดปัญหา 
“ภาวะโลกร้อน” ได้อกีทางหนึง่ด้วย ส�าหรับการด�าเนนิงานด้านการอนรุกัษ์พลงังานจะครอบคลมุการใช้พลงังานของกลุม่บรษิทั ดังนี้

1. สถานีสูบน�้าที่ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานควบคุมทั้งสิ้น 13 โรงงาน 

 ได้แก่ สถานสีบูน�า้หนองปลาไหล (1-3) สถานสีบูน�า้ดอกกราย สถานสีบูน�า้เพิม่แรงดนัหนองปลาไหล สถานสีบูน�า้บางปะกง 
สถานสีบูน�า้ฉะเชงิเทรา สถานสีบูน�า้บางพระ สถานสีบูน�า้มาบตาพดุ สถานสีบูน�า้เพิม่แรงดนัส�านกับก สถานสีบูน�า้ประแสร์ 
สถานีสูบน�้าหนองค้อ สถานีสูบน�้าทับมา สถานีสูบน�้าคลองทับมา และสถานีสูบน�้าแม่น�้าระยอง

2. อาคารควบคุม 1 อาคาร 

 ได้แก่ อาคารส�านกังานใหญ่ โดยเป้าหมายในแต่ละปีจะใช้ผลการประเมนิศกัยภาพการอนรุกัษ์พลังงานของปีก่อนมาก�าหนด
เพือ่ลดระดบัการใช้พลงังานในปีถัดไป ทัง้ในระดบัองค์กร ในระดบัการผลติหรอืบรกิารและในระดบัอปุกรณ์ โดยพิจารณา
จากระดับการสูญเสียพลังงานที่เกิดขึ้นและโอกาสที่จะด�าเนินการปรับปรุง

3. สถานีไฟฟ้าย่อย จ�านวน 65 สถานี

4. สถานีผลิตน�้าประปาของบริษัท UU จ�านวน 12 กิจการ 

สรุปผลกำรด�ำเนินงำนในโครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนปี 2564 มีดังนี้ 

(Disclosure 302-3, 302-4, 305-2)

มาตรการการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ประจ�าปี 2564 

สถานที่ โครงการ
ก่อนปรับปรุง

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี)
หลังปรับปรุง

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี)
ประหยัดพลังงาน

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี)

ส�านักงานใหญ่ 1.  มาตรการบ�ารงุรกัษาเคร่ืองปรับอากาศ 
(Split Type)

162,366.69 157,495.69 4,871.00

2.  มาตรการเปลีย่นแผงระบายความร้อน
ของหอหล่อเย็น (Cooling Tower)

531,513.11 515,567.71 15,945.40

3.  มาตรการเปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศ
แบบควบคุมความชื้นห้องเซิร์ฟเวอร์ 
(Server Room)

84,811.42 49,038.88 35,772.54

4.  มาตรการปรับอุณหภูมิ (Set Point) 
เครื่องท�าน�้ า เ ย็นให ้ เหมาะสมกับ 
การใช้งาน

515,567.71 499,419.89 16,147.82

รวม 1,294,258.93 1,221,522.17 72,736.76

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
ลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์

คิดเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (kg-CO2eq) 647,000.04 610,638.93 36,361.11
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สถานที่ โครงการ
ก่อนปรับปรุง

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี)
หลังปรับปรุง

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี)
ประหยัดพลังงาน

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี)

พื้นที่ปฏิบัติการ
(สถานีสูบน�้าเพิ่มแรงดันหนองปลาไหล 
สถานีสูบน�้าดอกกราย สถานีสูบน�้า 
หนองปลาไหล (1-3) สถานีสูบน�้า
ฉะเชิงเทรา สถานีสูบน�้าบางปะกง  
สถานีสูบน�้ าประแสร ์  สถานีสูบน�้ า 
หนองค้อ สถานสีบูน�า้ทบัมา สถานสีบูน�า้ 
คลองทับมา และสถานีสูบน�้าแม่น�้า
ระยอง โดยมี 3 สถานีที่ได้รับผ่อนผัน 
ไม่ต้องจัดท�ามาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ตามกฎหมายก�าหนด ได้แก่ สถานสีบูน�า้
บางพระ สถานีสูบน�้ า เพิ่ มแรงดัน 
ส�านักบก และสถานีสูบน�้ามาบตาพุด

1.  มาตรการบ�ารงุรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 1,015,499.92 989,886.03 25,613.89

2.  มาตรการเปล่ียนหลอดไฟถนน จาก 
100 วัตต์ เป็นหลอด LED 70 วัตต์

51,443.10 24,006.78 27,436.32

3. มาตรการซ่อมบ�ารุงเครื่องสูบน�้า 12,316,503.95 12,191,382.25 125,121.71

รวม 13,383,446.97 13,205,275.06 178,171.91

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
ลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์

คิดเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (kg-CO2eq) 6,690,385.14 6,601,317.00 89,068.14

 จากมาตรการการอนรุกัษ์พลงังาน ประจ�าปี 2564 ในแต่ละพืน้ทีส่ามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวม 125.43 ตนั
 อ้างอิงหลักการค�านวณ Emission factor = 0.4999 kg-CO2eq/kWh จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) Emission Factor (www.tgo.or.th)

มาตรการการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า ประจ�าปี 2564

สถานที่ รูปแบบ ระยะเวลาด�าเนินการ พลังงาน

ส�านักงานใหญ่ SOLAR ROOFTOP SYSTEM มกราคม-ธันวาคม 2564 11,893.70 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (kg-CO2eq) 5,945.66

พื้นที่ปฏิบัติการ
สถานีสูบน�้าแม่น�้าบางปะกง

SOLAR ROOFTOP SYSTEM มกราคม-ธันวาคม 2564 26,601.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (kg-CO2eq) 13,297.84

บริษัทย่อย
สถานผีลติน�า้แพงพวย กิจการประปา
ราชบุรี

SOLAR ROOFTOP SYSTEM มกราคม-ธันวาคม 2564 544,789.27 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (kg-CO2eq) 272,340.16

 จากมาตรการการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ประจ�าปี 2564 ในแต่ละพื้นที่สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวม  
291.58 ตัน 
 อ้างอิงหลักการค�านวณ Emission factor = 0.4999 kg-CO2eq/kWh จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) Emission Factor (www.tgo.or.th)

 จากมาตรการการอนุรักษ์พลังงานของอาคารอีสท์วอเตอร์ ประจ�าปี 2564 ส่งผลให้บริษัท  
ได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ประเภทอาคารส�านักงาน ประจ�าปี 2564 โดยม ี
ผลการตรวจสอบค่าดชันกีารใช้พลงังานของอาคาร Management of Energy Achievement Index 
(MEA Index) เป็นตัวชี้วัดระดับการใช้พลังงาน ซึ่งอาคารอีสท์วอเตอร์ได้ผลประเมินเท่ากับ 0.977 
เป็นอาคารทีม่กีารใช้พลงังานด ีมปีระสทิธภิาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามทีก่ารไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
ก�าหนด
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 มาตรการในการบริหารจัดการน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  
3 แนวทางหลัก ดังนี้

1. การประเมินความต้องการใช้น�้าของลูกค้าในอนาคตมีการวางแผน
ความต้องการช่วง 12 เดือนข้างหน้า ในทุกๆ เดือน เพื่อน�าข้อมูล
ไปสูข่ัน้ตอนการเตรยีมแผนจดัสรรน�า้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความต้องการการใช้ไฟฟ้า
สูงสุดลงได้ 

2. ในด้านของการบรหิารจดัการแหล่งน�า้ น�าข้อมูลความต้องการรบัน�า้
จากการประเมนิความต้องการใช้น�า้ของลกูค้ามาวางแผนการใช้น�า้
ในแหล่งน�้าที่อยู่ในลุ่มน�้านั้นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. การบริหารจัดการการสูบจ่ายน�้าโดยการตั้งค่าระบบให้มีแรงดัน 
ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของสถานีสูบน�้าสูงสุด

 ทั้งนี้ บริษัทได้ก�าหนดแผนพัฒนางานด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
นวัตกรรม ในปี 2565 ต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. มาตรการติดตั้งชุด VSD เครื่องท�าน�้าเย็นขนาด 350 TR ห้องเครื่อง 
Chiller ชั้น 9 อาคารอีสท์วอเตอร์

2. มาตรการลดรอบ VSD ปั๊มน�้าเย็น CHP ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
ห้องเครื่อง Chiller ชั้น 9 อาคารอีสท์วอเตอร์

3. มาตรการลดอุณหภูมิน�้าระบายความร้อนเข้าคอนเดนเซอร์  
อาคารอีสท์วอเตอร์

4. มาตรการปรบั Set Point เครือ่งท�าน�า้เยน็ให้เหมาะสมกบัการใช้งาน

 โดยก�าหนดเป้าหมายการลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 3 ต่อปี

 สรุปการใช้พลังงานของบริษัทในปี 2564 มีการใช้พลังงานจาก 3 แหล่ง คือ พลังงานจากไฟฟ้า พลังงานจากน�้ามันดีเซล  
และพลังงานจากแสงอาทิตย์ คิดเป็น 161,614,685 กิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยเป็นการค�านวณจาก 1) การใช้พลังงานในสถานีสูบน�้า 
159,707,914 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 2) ส�านักงานใหญ่อาคารอีสท์ วอเตอร์ 1,528,715 กิโลวัตต์-ชั่วโมง และ 3) สถานีไฟฟ้าย่อยตามแนว
ท่อส่งน�า้บรษัิท 378,056 กโิลวตัต์-ชัว่โมง ซึง่เป็นการใช้พลงังานมากขึน้จากปี 2563 จ�านวน 6,102,524 กโิลวตัต์-ชัว่โมง หรอืเพิม่ขึน้
ร้อยละ 3.90 ของพลงังานทีใ่ช้ในปี 2563 เนือ่งจากในปี 2564 สถานการณ์น�า้ดขีึน้ท�าให้มกีจิกรรมการใช้น�า้ปกต ิเมือ่เทยีบกบัปี 2563  
ที่มีภาวะภัยแล้งที่ต้องลดการใช้น�้าของทุกภาคส่วน แต่เม่ือเทียบการใช้พลังงานในการสูบส่งน�้าต่อหน่วยน�้า คิดเป็นการใช้พลังงาน 
0.45 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ลบ.ม. มีการใช้พลังงานต่อหน่วยน�้าน้อยกว่าปี 2563 อยู่ประมาณ ร้อยละ 7.00 เนื่องจากบริษัทด�าเนินการสูบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมาตรการในการประหยัดพลังงาน

สัดสวนการใชพลังงานของบร�ษัท ป 2564
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หมายเหตุ : คิดจากการใช้พลังงานในสถานีสูบน�้าเทียบกับปริมาณน�้าสูบทั้งระบบ

 ในปี 2564 บริษัทได้น�าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้า รวมปริมาณ 38,494 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ส่งผลให้สามารถ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้จ�านวน 19.24 ตัน 
** สูตรการคิด GHG emissions = Activity Data (kWh) X Emission Factor
 Emission Factor ของไฟฟ้า = 0.4999 kg-CO2eq/kWh
 Emission Factor ของน�้ามันดีเซล = 2.70 kg-CO2/liter 
 อ้างอิงหลักการค�านวณ Emission factor องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) Emission Factor (www.tgo.or.th)

กราฟเปรียบเทียบการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2562-2564 ของบริษัท 

(ไม่รวมส่วนที่ลดการปล่อยจากพลังงานแสงอาทิตย์)

พลังงานท่ีใชตอหนวย (kWh/ลบ.ม.)
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ป พ.ศ.
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 สรุปการใช้พลังงานของบริษัทย่อย ปี 2564 มีการใช้พลังงานจาก 2 แหล่ง คือ พลังงานจากไฟฟ้า และพลังงานจากแสงอาทิตย์ 
คิดเป็น 38,476,348.42 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งมีการใช้พลังงานลดลงจากปี 2563 จ�านวน 728,458.38 กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือลดลง 
ร้อยละ 1.86 ของพลังงานที่ใช้ในปี 2563

สัดสวนการใชพลังงานของบร�ษัทยอย 
ป 2564 (kWh)

98.58

1.42

พลังงานจาก
แสงอาทิตย
รอยละ

พลังงานจาก
ไฟฟา PEA

รอยละ
2562 2563

ป พ.ศ.

2564

10,000,000

20,000,000

0

30,000,000

40,000,000

50,000,000
44,383,470

39,204,806.80 38,476,348.42

การใชพลังงานของบร�ษัทยอย ป 2564 (kWh)

 ในปี 2564 บริษัทย่อยได้น�าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้า รวมปริมาณ 544,789.27 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ส่งผล
ให้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้จ�านวน 272.34 ตัน ดังนั้น การใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัทย่อยสามารถเทียบได้
กับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จ�านวน 18,962 ตัน ท�าให้มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงจากปี 2563  
ร้อยละ 1.86
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22,187
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ปร�มาณการปลดปลอยกาซเร�อนกระจกของบร�ษัทยอย (ton CO
2
eq)

 ในปี 2564 บริษัทย่อย และกิจการในเครือ ได้แก่ บจก.ประปาบางปะกง บจก.ประปาฉะเชิงเทรา บจก.ประปานครสวรรค์ และ 
บจก.เอ็กคอมธารา ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้เป็นหน่วยงานที่มีการประเมิน
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากกิจกรรมต่างๆ รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 3,058.43 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) หรือ LESS

 บริษัทย่อยตระหนักในการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก และด�าเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม จึงได้ส่งเสริม 
ให้เกิดการด�าเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีส่วนในการช่วยฟื้นฟูและรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมและเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกไปสู่ระดับที่สามารถซื้อ-ขายเครดิตได้ในอนาคต
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โครงกำรจัดกำรขยะ 

 ในปี 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้เข้าร่วมโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ต่อเนือ่งเป็นปีที ่2 ซึง่ผู้บรหิารและพนกังานให้ความส�าคัญและให้การสนบัสนนุขบัเคล่ือนการจดัการขยะ
ของอาคารอีสท์วอเตอร์ให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ โดยในปีนีอ้าคารอสีท์วอเตอร์ได้เพิม่การจดัการและการคดัแยกในส่วนของขยะตดิเชือ้
และมีการส่งก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือและสร้างจิตส�านึก 
ในการคัดแยกขยะให้พนักงาน มีการจดบันทึกปริมาณขยะทุกประเภทเพื่อน�าผลที่ได้มาค�านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
ที่ลดได้ในแต่ละเดือน ดังนี้

อำคำรส�ำนักงำนใหญ่

พื้นที่ปฏิบัติกำร

ปริมาณ 

ขยะทั่วไป

20,138.20 
กิโลกรัม/ปี

ปริมาณ 

ขยะทั่วไป

960.60
กิโลกรัม/ปี

ปริมาณ 

ขยะอันตรำย

230.00
กิโลกรัม/ปี

ปริมาณ 

ขยะอันตรำย

18.00
กิโลกรัม/ปี

ปริมาณ 

ขยะรีไซเคิล

3,639.50
กิโลกรัม/ปี

ปริมาณ 

ขยะรีไซเคิล

112.40
กิโลกรัม/ปี

ปริมาณ 

ขยะอินทรีย์

1,432.50
กิโลกรัม/ปี

ปริมาณ 

ขยะอินทรีย์

294.82
กิโลกรัม/ปี

ปริมาณ 

ขยะติดเชื้อ

80.70
กิโลกรัม/ปี

ลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก

15,125.09 KgCO
2
eq

ลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก

665.97 KgCO
2
eq

เนื่องจากในปี	2564	 
ยังไม่ได้มีการค�านวณ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลก บริษัทได้เตรียมความพร้อมด้วยการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ตามค่านิยมองค์กร “SHARP” รวมถึงการ “ปลูกฝัง” และ  
“การสร้างดีเอ็นเอทางความคิดและพฤติกรรม” สู่บุคลากรทุกระดับ ผ่านกระบวนการส่ือสารให้พนักงานภายในกลุ่มบริษัทเข้าใจ
ความหมายของค่านิยมองค์กร และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท�างานตามค่านิยมองค์กร เช่น กิจกรรม SHARP 
ผ่าน LiFE Application ก�าหนดแนวค�าถามส�าหรับใช้สัมภาษณ์พนักงานใหม่ที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร มีการน�าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมนิผลการปฏิบตังิาน และน�าผลทีไ่ด้จากการประเมนิผลการปฏิบติังานมาต่อยอดในการก�าหนดแผนการพฒันาบคุลากร
อย่างต่อเนื่อง 

 โดยในปี 2564 บริษัทได้สื่อสารเรื่องค่านิยมองค์กร “SHARP” ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดท�าป้ายค่านิยมองค์กร 
ผลิตสื่อวีดิทัศน์ในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย ตลอดจนจัดท�าโครงการวิเคราะห์หาพฤติกรรมหลักขององค์กร (SHARP) ผ่านการอบรม 
เชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้บริหาร เพื่อหาความหมาย (Meaning) ประเด็นหลักส�าหรับส่ือสาร และจัดท�าร่างต้นแบบพฤติกรรม  
(Draft Behavior Block) ของ SHARP 

 จากการด�าเนินงานท�าให้ทราบว่าปัจจยัหลักทีพ่นกังานให้ความส�าคญั คอื การแสดงออกทีเ่ป็นแบบอย่างโดยผูน้�า (Role Model) 
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนและทั่วถึง จ�าเป็นต้องสร้างต้นแบบการเป็นผู้น�า (Influencer, Initiator และ Role 
Model) น�าไปสู่การขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดการลงมือปฏิบัติตามต้นแบบพฤติกรรมในระดับพนักงาน รวมถึงวางแผนกิจกรรม
และการสื่อสารทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ (Formal - Informal Communication) มาเป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดการลงมือ
ปฏิบัติระดับองค์กร รวมถึงก�าหนดให้มีการวัดและประเมินผลเชิงพฤติกรรม น�าผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการ
ต่อไป

 จากการส่งเสริมพฤติกรรมการท�างานตามค่านิยมองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้พนักงานเกิดความเข้าใจและมีพฤติกรรม
ที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (SHARP) ในระดับดีมาก เฉลี่ยร้อยละ 89.00 

 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร “SHARP” กลุ่มบริษัทได้ปรับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้

1. กำรปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)

  บริษัทได้จัดท�าคู่มือระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System Manual) เพื่อใช้เป็น
คู่มือในการสื่อสารให้กับพนักงานและผู้บังคับบัญชา โดยแบ่งการบริหารผลการปฏิบัติงานของบริษัทเป็น 2 ส่วน คือ

1. วัดจากการก�าหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPIs) เพื่อวัดผลลัพธ์การด�าเนินงาน เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ให้ทราบความคืบหน้าของแผนงาน และความส�าเร็จที่ได้จากการท�างาน 

2. วัดจากสมรรถนะของพนักงาน (Competency) เพื่อวัดแนวทางการปฏิบัติงาน พฤติกรรม ความสามารถ ทักษะ 
ความรู้ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับความคาดหวังในต�าแหน่งปัจจุบันของพนักงาน

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
สู ่กำรพัฒนำองค์กรน�้ำระดับประเทศ 

(Disclosure 404-2)
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บริษัท

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ�าปี 2564 (Disclosure 404-3)

 ร้อยละของจ�านวนพนักงานทั้งหมดที่ก�าหนดตัวชี้วัดผลงาน และได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

พนักงำนเพศชำย
ร้อยละ 52.28

พนักงำนเพศหญิง
ร้อยละ 47.72

พนักงำนระดับบริหำร
ร้อยละ  9.13

ระดับบังคับบัญชำ
ร้อยละ 13.28

ระดับปฏิบัติกำร
ร้อยละ 77.59

หมายเหตุ :  ไม่รวมพนักงานที่อยู่ในช่วงทดลองงาน

 ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Capital Management : HCM) 

  ในปี 2564 บรษิทัได้ท�าการปรบัปรงุพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคลจากเดมิให้มคีวาม
ทันสมัยมากขึ้นจากระบบ HRIS เดิมมาเป็นระบบ HCM และพนักงานสามารถใช้งานระบบใหม่นี้ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ  
(HR FlexiApp) ซึ่งรองรับกับรูปแบบสถานที่ท�างานแบบยืดหยุ่น (Flexible Workplace) ที่จะเข้ามาสนับสนุนให้พนักงานท�างานได้
สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งส่งเสริมการท�างานตามค่านิยมองค์กรรูปแบบ SHARP โดยได้เริ่มใช้งานระบบ HCM ใหม่ตั้งแต่เดือน มกราคม 
2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรแกรม HCM จะท�าให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานจากสถานที่อื่นนอกส�านักงานได้ สามารถบันทึกการลา  
บันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Check In - Out) และการขอเบิกสวัสดิการ เป็นต้น ซึ่งจะลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานเกิดความสะดวก 
ในการใช้ข้อมูลต่างๆ ที่เหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบัน นอกจากนี้บริษัทได้จัดอบรมและจัดท�าคลิปแนะน�าการใช้งานเพิ่มเติม  
เพื่อให้พนักงานสามารถใช้งานระบบ HCM ได้เต็มประสิทธิภาพ 

 การให้ความเคารพสิทธิมนุษยชน 

  บริษัทมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่จ�ากัดเพศสภาพ อันเป็นนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่บริษัทยึดม่ัน 
มาตลอด ซึง่ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธรุกจิกลุม่บรษิทั ในปี 2564 บรษิทัได้ประกาศนโยบายสทิธมินษุยชนของบรษิทัเพือ่สือ่สาร
ถึงแนวปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชนและแรงงาน บริษัทยังส่งเสริมการจ้างงานผู้ด้อยโอกาสและคนพิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ในปี 2564 
กลุ่มบริษัทมีการจ้างงานผู้พิการ จ�านวน 3 คน นอกจากให้โอกาสในการท�างานแล้วยังมอบความเท่าเทียมในการปฏิบัติงาน 
ตามความรูค้วามสามารถ การจ่ายค่าจ้างเงนิเดือน และสวสัดกิารทีไ่ด้รบั ตลอดจนการพฒันาความรูค้วามสามารถเพือ่เพิม่ศกัยภาพ 
ในการปฏิบัติงานให้กับผู้พิการตามต�าแหน่งงานอีกด้วย 

แกไขขอมูล
สวนตัว

ขอหนังสือ
รับรอง

ขอมูล
การรูดบัตร

ขอมูล
กะงาน

ขอมูล
การลา

ขอมูลการทํางาน
ลวงเวลา

ใบจาย
เง�นเดือน

ขอมูลกองทุน รายการ
เบิกจาย

ประเมิน/
วางแผนพัฒนา

ลงทะเบียน
การฝกอบรม

ขอสรางหลักสูตร/
ฝกอบรมภายนอก

ประเมินผล
ความพึงพอใจ

ประเมินประสิทธ�ผล
การเร�ยนรู

Human Capital Management
(HCM)

Human Capital Management
(HCM)

ม.33 การรับคนพิการ 
เข้าท�างาน

ม.35 สัมปทานจัดสถานที่ 
จ�าหน่ายสินค้าบริการ 1 คน

1 คน

ปี 2561

0 คน

3* คน

ปี 2562

0 คน

3* คน

ปี 2563

0 คน

3* คน

ปี 2564

หมายเหตุ : * จ�านวนมากกว่ากฎหมายก�าหนด
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 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  ในปี 2564 บริษัทได้จัดท�ารายละเอียดแนวปฏิบัติ 
ในการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล ทัง้พนกังาน ผูส้มคัรงาน และคู่ค้า 
โดยมีการน�าแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง 
ได้ทราบรายละเอียดก่อนจะด�าเนินการต่อไป เช่น ผู้สมัครงาน  
จะทราบรายละเอียดข้อมูลที่บริษัทจะจัดเก็บและต้องยินยอม 
ให้บริษัทด�าเนินการ บริษัทจึงจะจัดเก็บข้อมูลของผู้สมัครงาน 
ได้เท่าที่จ�าเป็นเท่าน้ัน รวมท้ังการปรับปรุงเอกสาร การลาออก 
ให้พนักงานที่จะลาออกยังต้องรักษาข้อมูล ข่าวสาร ข้อมูลลูกค้า 
ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้องในหน้าท่ีรับผิดชอบซ่ึงเป็นความลับ
ของบริษัท โดยไม่เปิดเผยให้แก่ผู ้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
ไม่ว่ากรณีใดๆ หลังจากผลพ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้ว

2. กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร

 การพัฒนาบุคลากรในปี 2564 บริษัทให้ความส�าคัญกับ 
การด�าเนินงานท่ีต่อเน่ือง โดยเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กร 
(Corporate Strategy 2562-2564) และแผนแม่บท 
ด้านทรพัยากรบคุคล (HR Master Plan 2563-2565) สู่แผนการ
การพัฒนาบุคลากรระยะยาวเพื่อวางเส้นทางการพัฒนาและ
เตบิโตสูก่ารเป็น Operation & Service Excellence ในอนาคต 
บนพื้นฐานของ ‘S-H-A-R-P’ EWG CORE Value และแผนการ
จัดการความรู้เพ่ือเผยแพร่ รักษา และต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆ 
ภายในองค์กรอีกด้วย

การพัฒนาที่ส�าคัญในปี 2564

1. จัดท�าแผนการพัฒนาบุคลากรระยะยาว ปี 2563-2565
2. จัดระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กร ตามแผนแม่บท

การจัดการความรู้ ปี 2562-2567
3. ฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู ้ที่ส�าคัญตามนโยบายการ

ด�าเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP)

แผนการการพัฒนาบุคลากรระยะยาว 

 บริษัทได้ด�าเนินการจัดท�าเส้นทางการพัฒนาและเติบโต 
ในสายอาชีพของพนักงานทุกกลุ่มทุกระดับให้เกิดความต่อเน่ือง

อย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรสามารถ
ท�างานได้ ท�างานเป็น ท�างานให้ดีขึ้น ด้วยโปรแกรมการพัฒนา 
ที่หลากหลายท้ังในรูปแบบการอบรมสัมมนา การสอนงานและ
การเป็นพี่เลี้ยง รวมถึงการฝึกปฏิบัติจริงครอบคลุมตลอดวงจร
การเป็นพนักงาน (Employee’s Life Cycle) 

สรปุผลลพัธ์การฝึกอบรม ประจ�าปี 2564 (Disclosure 404-1)

22.14

หลักสูตรพ้ืนฐาน
ท่ีจําเปนขององคกร 

(Core Course)
รอยละ

7.14

หลักสูตร
ดานบร�หารจัดการ

และภาวะผูนํา 
(Managerial Course)

รอยละ

50.72

หลักสูตรความรูในสายงาน 
(Functional Course)
รอยละ

20.00

หลักสูตรเสร�มทักษะอื่นๆ 
(Elective Course)
รอยละ

(28 หลักสูตร)

(71 หลักสูตร)

(31 หลักสูตร)

(10 หลักสูตร)

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรม 
รวมของพนักงานทั้งหมด 8,351.12 ชั่วโมง

ระดับบริหำร 
เฉลี่ยอยู่ที่

ระดบับังคับบัญชำ
เฉลี่ยอยู่ที่

ระดับปฏิบัติกำร
เฉลี่ยอยู่ที่

27.32 26.61 35.20 
ชั่วโมง/คน/ปี ชั่วโมง/คน/ปี ชั่วโมง/คน/ปี 

พนักงำนชำย 
เฉลี่ยอยู่ที่

พนักงำนหญิง 
เฉลี่ยอยู่ที่

35.60 30.91
ชั่วโมง/คน/ปี ชั่วโมง/คน/ปี 

บริษัทย่อย
ม.33 การรับคนพิการ 

เข้าท�างาน

ม.34 การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1 คน

1 คน

ปี 2561

1 คน

1 คน

ปี 2562

1 คน

0 คน

ปี 2563

1 คน

0 คน

ปี 2564
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เป้าหมาย การส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรปี 2565 ตามแผนการด�าเนินงาน (Roadmap) องค์กร
1. ร้อยละ 60.00 ของพนกังานกลุ่ม Successor ได้รบัการพฒันาฝึกอบรมให้มทีกัษะใหม่ (New ability) ผลการด�าเนนิงานในปี 2564 

ฝึกอบรมครบถ้วนร้อยละ 100 ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
2. ร้อยละ 80.00 ของพนักงานกลุ่มธุรกิจหลัก (Core Business) ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านน�้าครบวงจร ผลการ

ด�าเนินงานในปี 2564 ฝึกอบรมครบถ้วนร้อยละ 99.60 ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

 โดยมีงบประมาณการพัฒนาศักยภาพพนักงาน 2.03 ล้านบาท (งบประมาณเฉลี่ย 8,147 บาทต่อคนต่อปี) และงบประมาณ 
การบริหารจัดการความรู้องค์กร 1.68 ล้านบาท

สรุปผลส�าเร็จในการพัฒนาบุคลากร ปี 2564

 คะแนนความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับการพัฒนาเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 85.00 
 พนักงานมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการอบรมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 100 (ผ่านการทดสอบความรู้ Post Test) 

กำรจัดกำรควำมรู้ของบริษัท

 บรษัิทมุง่มัน่บรหิารจดัการองค์ความรูท้ีส่ัง่สมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ตลอดจนการถ่ายทอดความรูจ้ากรุน่สูรุ่น่ เพือ่ยงัคง
รักษาความเป็นผู้น�าในธุรกิจ “น�้า” ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับตั้งแต่ระดับบริหารถึงระดับปฏิบัติการ  
โดยแต่งตั้งให้ระดับบริหารทุกคนเป็นคณะท�างานด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO) เพื่อก�าหนดแนวทาง
การจัดท�าแผนงาน การพิจารณากลั่นกรององค์ความรู้ที่ส�าคัญ รวมถึงการจัดล�าดับเพื่อรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ก่อนหลัง 
ให้เหมาะสม พร้อมท้ังยกระดับความส�าคัญ โดยก�าหนดความส�าเร็จของโครงการเป็นหนึ่งในตัวช้ีวัดผลการด�าเนินงานระดับองค์กร 
(Corporate KPIs) ของบริษัทต่อเนื่องทุกปีให้สอดคล้องตาม KM Master Plan 2562-2567

 ส�าหรับแผนงานการจัดการความรู้ในปี 2564 แบ่งการด�าเนินงานออกเป็น 3 การด�าเนินงาน ดังนี้ 

หัวข้อ เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

งานที่ 1 : ด�าเนินการตามวงจรการเรียนรู้ (EW KM Journey)

Coaching: การจัดการความรู้ 
(Systematic Knowledge Management: 
KM) รุ่นที่ 1 Plus+ 

-  เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ
การจัดท�าและรวบรวมองค์ความรู้

-  เพื่อพัฒนากระบวนงานของพนักงาน

-  บริษัทสามารถจัดท�าและรวบรวมองค์ความรู้จากพนักงานได้
จ�านวน 12 ผลงาน

-  พนักงานสามารถพัฒนากระบวนการท�างานส่งผลให ้เกิด
ประสิทธิภาพในกระบวนงานมากยิ่งขึ้น

Coaching: การปรับปรุงกระบวนงาน 
(KM for Productivity Improvement: 
PI) รุ่นที่ 1 

งานที่ 2 : การพัฒนาระบบ KM WEB Portal และ E-learning

การพัฒนาระบบ KM WEB Portal และ 
E-learning

เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่รวบรวม
ข ้อมูลความรู ้องค ์กรให ้สะดวกต ่อ 
การใช้งาน

อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฯ โดยคาดว่าจะสามารถขึ้นระบบได้ 
ในช่วงต้นปี 2565

งานที่ 3 : สร้างเวทีแลกเปลี่ยนและแสดงผลงาน (Show case)

สร้างเวทีแลกเปลี่ยนและแสดงผลงาน 
(Show case)

-  เพื่อเปิดมุมมองการจัดการความรู ้ 
ผ ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนและ
แสดงผลงาน (Showcase)

-  เผยแพร ่และแบ่งป ันความรู ้และ 
เคล็ดลับในการท�างานแบบใหม่หรือ
นวตักรรมใหม่ๆ ให้กบัพนกังานได้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ผลงานการจัดการองค์ความรู้และการปรับปรุงกระบวนงาน มาน�า
เสนอต่อผู้บริหาร ในโครงการ EWG Knowledge Contest 2021
1.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวด 36 ผลงาน 
2.  ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน จ�านวน 26 ผลงาน แบ่งเป็น 
  -  ประเภทการจัดการความรู้ (KM) จ�านวน 9 ผลงาน 
 -  ประเภทการปรับปรุงกระบวนการ (PI) จ�านวน 14 ผลงาน 
 -  ประเภทนวัตกรรม (Innovation) จ�านวน 3 ผลงาน

สารบัญ บริ ษั ท  จั ดการแล ะพัฒนาทรัพยากรน�้ าภาคต ะวั นออก จ� า กัด  (มหาชน )64



 จากผลงานการจัดการองค์ความรู้ และการปรับปรุงกระบวนการงาน ส่งผลให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ
ท�างาน ท�าให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท�างาน ไม่ว่าจะเป็นการลดขั้นตอน และระยะเวลาในการท�างาน อีกทั้งยัง
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานจากการปรับปรุงกระบวนการท�างาน

กำรฝึกอบรม

 2.1) หลักสูตรเก่ียวกับระบบคุณภาพและการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม ในปี 2564 บริษัทให้ความส�าคัญด้านส่ิงแวดล้อม 
ทัง้ในส่วนของอาคารส�านกังานและสถานสูีบน�า้ นอกจากนีย้งัเป็น
ช่วงที่บริษัทเตรียมยื่นขอการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ 
อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 45001:2018 จงึได้จดัฝึกอบรม
ให้ความรู้และเตรียมความพร้อมบุคลากรในเรื่องดังกล่าว โดยมี
หลักสูตรส�าคัญ อาทิ เทคนิคการจัดท�าเอกสารตามมาตรฐาน  
ISO 22301 : 2019 ผูป้ฏบิตังิานประจ�าระบบป้องกนัสิง่แวดล้อม
เป็นพิษ ด้านมลพิษกากอุตสาหกรรม (Industrial Waste 
Operator) เป็นต้น

 2.2) หลกัสตูรเกีย่วกบัความยัง่ยนื เน้นการสร้างความเข้าใจ
ในการบรหิารจดัการธุรกจิเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนืตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
และบรษิทัจดทะเบยีนไทย ทัง้ในระดบัพืน้ฐานและเชงิปฏบิตักิาร
ทีค่รอบคลมุตัง้แต่ทฤษฎ ีหลกัการ และน�ามาประยกุต์ใช้งานจรงิ 

 โดยปี 2564 พนักงานได้เรียนรู้หลักสูตรด้านการบริหาร
จดัการธุรกจิเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนืในรปูแบบการเรยีนรูผ่้าน
ระบบ E-learning ของทาง ตลท. และบรษิทัได้รบัเชญิจาก ตลท. 
เพือ่เชิญผู้บรหิารเข้าร่วมโครงการทนุอบรมหลักสูตรสากลด้าน ESG 
(Environmental, Social and Governance) ถอืเป็นกลุม่ “ESG 
Professional กลุม่แรก” อนัจะเป็นก�าลังส�าคญัในการพฒันางาน
ด้านความยั่งยืนให้แก่องค์กร ตลาดทุนและประเทศในอนาคต 
โดยบริษัทได้เข้าร่วมพัฒนาอบรมหลักสูตร GRI Professional 
Certification (แบบออนไลน์) ของสถาบัน Global Reporting 
Initiative (GRI) Academy เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
ความยั่งยืนขององค์กร และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเสริมรากฐาน  
การยกระดบัการด�าเนนิธรุกจิทีค่�านงึถงึปัจจยั ESG อย่างต่อเนือ่ง 
และต่อยอดการพฒันาอย่างยัง่ยนืของตลาดทนุไทยและประเทศ
ต่อไป 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ในปี 2564 บริษัทได้ปรับวิธีการฝึกอบรมแบบ  
New Normal เน้นให้อยูใ่นรปูแบบสือ่ออนไลน์มากขึน้เป็นจ�านวน 
111 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 82.84 ของจ�านวนหลักสูตร 
ที่จัดทั้งหมด เพื่อให้พนักงานพัฒนาศักยภาพได้อย่างต่อเนื่อง

1) เตรียมความพร้อมให้กับพนักงานใหม่

 จดัให้มหีลกัสตูรการปฐมนเิทศพนกังานใหม่แบบสือ่ออนไลน์
เตม็รูปแบบ เพ่ือให้พนกังานใหม่ทกุคนสามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง 
พร้อมท�าแบบทดสอบ Pre-Post Test เพือ่ประเมนิผลการเรยีนรู้ 
โดยหลกัสตูรส�าหรบัปฐมนเิทศพนกังานใหม่จะมทีัง้หมด 3 ส่วนหลกั 
ได้แก่ หลักสูตรตามที่กฎหมายก�าหนด หลักสูตรความรู้พื้นฐาน
ในการด�าเนินธุรกิจน�้าครบวงจร และหลักสูตรตามนโยบายและ
คูม่อืการปฏบิตังิานของบริษทั เพือ่ให้พนกังานใหม่ได้รบัทราบถงึ
นโยบายท่ีส�าคัญ เข้าใจในวัฒนธรรม แนวปฏิบัติและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ต่อไป

2) ปลูกฝังพื้นฐานความรู ้ด ้านการเติบโตอย่างยั่งยืน 

ด้วยมาตรฐานสากล 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กรมีการด�าเนินงานที่ได้
มาตรฐานสากล มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
บรษัิทจงึได้ปลกูฝังความรูพ้ืน้ฐานด้านการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงระบบบริหารงานคุณภาพ  
สิง่แวดล้อม อาชวีอนามยัและความปลอดภยัให้กบัพนกังานทกุคน 
โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท�าแผนการฝึกอบรม 
ได้แก่
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 2.3) หลักสูตรเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อ 
มุ่งเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับบริหาร และระดับ
ปฏิบัติการในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หลักก�ากับดูแล
กจิการทีด่ ีจรรยาบรรณทางธรุกจิ และข้อบงัคบัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
ผ่านกิจกรรมและการบรรยายให้ความรู้ 

 โดยในปี 2564 บริษัทได้จัดท�าเป็นสื่อการเรียนรู้รูปแบบ 
E-learning และแบบทดสอบให้พนักงานทุกคนเข้าไปเรียนรู้ 
และท�าแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรู้ ตระหนักถึงความส�าคัญ 
รวมถึงประเมินความรู ้ความเข้าใจของพนักงานท้ังบริษัท  
โดยหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาที่ส�าคัญ อาทิ 

 Anti-Corruption
 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 Company Secretary Program 
 Director Certification Program 

 2.4) หลกัสตูรด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และอนุรกัษ์

พลงังาน เพือ่ให้พนกังานได้รบัความรู ้ความเข้าใจในการป้องกนั
อุบัติเหตุและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย รวมถึงการ
อนุรักษ์พลังงาน

 ในปี 2564 บริษัทได้จัดท�าหลักสูตรความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในการท�างาน จัดท�าเป็นสื่อการเรียนรู ้รูปแบบ 
E-learning และแบบทดสอบ เพือ่ให้พนกังานทุกคนเข้าไปเรยีนรู้
และท�าแบบทดสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคน 
ได้ทบทวนความรู ้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส�าคัญ 
เรื่องความปลอดภัยในการท�างาน 

 นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมการจัดกิจกรรม และจัดฝึก
อบรมสัมมนา ด้านความปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงาน  
รวมจ�านวน 20 หลักสูตร

3) พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น�าและทักษะในสายอาชีพ

 บริษัทเห็นความส�าคัญของการพัฒนาทักษะภาวะผู้น�า 
ในทุกระดับ โดยมองว่าการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น�านั้น
เป็นกระบวนการทีม่าจากการสัง่สมประสบการณ์ ความรูค้วามเข้าใจ 

และการฝึกฝนทกัษะในด้านต่างๆ เป็นระยะเวลายาวนานต่อเนือ่ง 
ดังนั้น บริษัทจึงจัดให้ความรู้ขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการ 
ทีมงานในแต่ละระดับ (Management Level) พร้อมเพิ่มดีกรี
ความเข้มข้นในการฝึกฝนต่อยอดในเชิงวิสัยทัศน์เพื่อหล่อหลอม
ให้เป็นผู้น�าทีมที่ดีในอนาคต 

 ในปี 2564 ยงัคงด�าเนนิโครงการพฒันาผูน้�าทีมี่ศักยภาพสูง
ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในหลักสูตรต่างๆ อาทิ 
Director Certification Program (DCP) Road To Chief 
Technology Officer (CTO) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท�าให้มีการเลื่อน 
การจัดอบรม

 บริษัทได้ด�าเนินการจัดท�าเส้นทางการพัฒนาบุคลากร 
ระยะยาว ตาม Competency Level อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ
สายปฏิบัติการ และสายพัฒนาธุรกิจ โดยการวิเคราะห์หาความ
จ�าเป็นในการฝึกอบรม Functional Competency และประเมนิ
สมรรถนะกับพนักงานในสายงานดังกล่าว เพื่อสร้างและพัฒนา
หลักสูตรตามสายอาชีพ (Technical Training) พร้อมทั้งรองรับ
การเติบโตในสายอาชีพ ให้มีความชัดเจนและมีรูปธรรม โดยใช้
สมรรถนะเป็นพื้นฐานในการพัฒนา (Competency Based 
Development Model) และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
บคุลากรในสายงานดงักล่าวของบรษิทั เพือ่ยกระดบัขีดความสามารถ
ของบุคลากรให้มีศักยภาพในการท�างานของสายงานดังกล่าว 
ให้มีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาความเชี่ยวชาญในสายอาชีพปีนี้ 
ในส่วนงานหลัก อาทิ การจัดการโครงการในทางวิศวกรรมและ
ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโครงการส�าหรับวิศวกร การอบรม
และ Workshop พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา ส�าหรับภาคี
วศิวกรพเิศษและสามัญวศิวกร สาขาโยธา เทคนคิการจดัท�า TOR 
Basic Machinery Vibration (BMV) and Certification EXAM 
Overview NDT ให้ตรงกับความต้องการด้าน Operation 
Excellence และในส่วนงานสนับสนุน หลักสูตรทางด้านบัญชี
การเงิน ทรัพยากรบุคคล จัดซื้อ เป็นต้น เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืน รวมจ�านวน 78 หลักสูตร 
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4) สร้างเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

 ในยุค New Normal จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท�าให้บริษัทต้องเร่ง
ปรับการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ให้เป็นแบบการอบรม
เสมือนจริง (Virtual Training) หรือการอบรมออนไลน์ (Online 
Training) เรว็ยิง่ขึน้ เพือ่ตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจบุนัทีพ่นกังาน
สามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเองทกุทีท่กุเวลาท�าให้การพฒันาตนเอง
ไม่หยุดชะงัก โดยในปีนี้บริษัทได้จัดฝึกอบรมในรูปแบบใหม่และ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ขึ้นเอง (E-Learning & 
Knowledge Clip) จ�านวน 8 หลกัสตูร 60 คลปิความรู้ นอกจากน้ี
บริษัทยังจัดหาหนังสือและบทความต่างๆ ทั้งแบบออฟไลน์และ
ออนไลน์ให้พนักงานได้อ่านเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองมาอย่างต่อเนื่องด้วย 

 ส�าหรับกลุ่มพนักงานท่ีใกล้เกษียณอายุงานแล้วนั้น บริษัท
ยังจัดให้มีโปรแกรมการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับ 
ชีวิตหลังเกษียณ ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องกฎหมาย
ประกนัสงัคมทีค่วรรูห้ลงัเกษยีณ และการส�ารวจชีวติ ต้ังเป้าหมาย
สู่ความส�าเร็จ (Life Define) ผ่านรูปแบบ Gamification & 
Coach เพ่ือส�ารวจและสะท้อน ความต้องการของตัวเอง 
ในปัจจุบัน รวมถึงสร้างวิธีการไปสู่เป้าหมายท่ีตัวเองต้องการ  
การค้นหาฝึกอาชีพ ตามนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกกลุ่ม 
ทุกระดับอย่างเท่าเทียมตลอดอายุการท�างานของพนักงาน  
โดยในปีนี้ได้ส�ารวจความต้องการของกลุ ่มเป้าหมายก่อน 
เพื่อน�ามาออกแบบหลักสูตรการฝ ึกอบรมให ้สอดคล ้อง 
กับความต้องการของพนักงานมากที่สุด

5) ประเมินผลศักยภาพและการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม

 บรษิทัมรีะบบการบรหิารผลการปฏบิตังิาน (Performance 
Management System : PMS) ที่เชื่อมโยงการพัฒนาเส้นทาง
อาชีพ (Career Path) และการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงและ 
ผูส้บืทอดต�าแหน่ง (Talent & Successor) เพือ่สร้างแรงผลกัดนั
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาต่อตัวพนักงานและองค์กรอย่าง 
ต่อเนือ่ง โดยในทกุปีจะมกีารประเมินผลการพฒันาศกัยภาพของ
บคุลากรใน 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัที ่1 ประเมนิความพงึพอใจและ
ความรูค้วามเข้าใจ ระดบัที ่2 ประเมนิการเปล่ียนแปลงสมรรถนะ
ของพนักงานหลังผ่านการฝึกอบรม ระดับที่ 3 ประเมินผลส�าเร็จ
ของการปฏิบัติงานตาม KPIs ที่ได้ก�าหนดเป้าหมายไว้ร่วมกัน
ระหว่างหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ส�าหรับในปี 2564  
ผลการประเมนิความพงึพอใจเฉล่ียทกุหลักสูตรอยูท่ีร้่อยละ 85.00 
และผลการประเมินความรู ้ความเข้าใจ (ระดับที่ 1) เฉลี่ย 
ทุกหลักสูตรอยู่ที่ร้อยละ 100

 ส�าหรับผลการประเมินสมรรถนะของพนักงาน (ระดับที่ 2) 
หัวหน้างานจะน�ามาวางแผนการพัฒนาส�าหรับพนักงาน 
รายบุคคลต่อในปีถัดไป ส่วนผลการประเมินความส�าเร็จของ 
การปฏิบัติงาน (ระดับที่ 3) จะใช้ประกอบการพิจารณาค่าจ้าง
และผลตอบแทนประจ�าปีให้กับพนักงาน โดยถือเป็นโอกาส 
ที่พนักงานจะได้รับค�าแนะน�าและแลกเปล่ียนประสบการณ์กับ
หัวหน้างานเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564ปี 2563

พนักงานรวม

221 คน

พนักงานรวม

229 คน

พนักงานรวม

236 คน

พนักงานรวม

249 คน

ปรับระดับ/ต�าแหน่ง

ร้อยละ 12.67
ปรับระดับ/ต�าแหน่ง

ร้อยละ 13.97
ปรับระดับ/ต�าแหน่ง

ร้อยละ 11.02
ปรับระดับ/ต�าแหน่ง

ร้อยละ 11.24
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1. กำรบริหำรจัดกำรและดูแลสวัสดิกำรพนักงำน 

 พนักงานเป็นพลังขับเคลื่อนหลักท่ีส�าคัญของบริษัทในการด�าเนินธุรกิจให้มีความแข็งแรงและยั่งยืน ดังนั้น การที่บริษัท 
จะก้าวไปข้างหน้าได้มากน้อยเพียงใดนั้น จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการขับเคลื่อนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน

 การจัดท�าแผนแม่บทสถานที่ท�างานแบบยืดหยุ่น (Flexible Workplace Master Plan)

  บริษัทมีแผนกลยุทธ์จัดท�าโครงการการท�างานรูปแบบสถานที่ท�างานแบบยืดหยุ่น (Flexible Workplace) เพื่อรองรับ
พฤติกรรมการท�างานของพนักงานที่มีความหลากหลาย อีกทั้งเป็นการเริ่มต้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความทันสมัย รองรับกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
ในเดอืนมนีาคม 2563 ถึงปี 2564 บริษัทได้น�าโครงการดังกล่าว มาปรับใช้ในรูปแบบการท�างานจากที่บ้าน (Work from Home)  
เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงเป็นการตรวจสอบความพร้อมของแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Planning : BCP) และเป็นการทดสอบระบบต่างๆ ของบรษิทั เพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการท�างานแบบยดืหยุน่ของพนกังานในอนาคต

  ในปี 2564 บริษัทจัดท�าแผนงานการจัดท�าแผนแม่บทสถานที่ท�างานแบบยืดหยุ่น (Flexible Workplace Master Plan) 
อนัเป็นการบรูณาการทกุส่วนงานเพือ่ลดข้ันตอนการท�างาน ลดกระดาษ การอนมุตัผ่ิานระบบดจิทิลั การปรบัปรุงระเบยีบแนวปฏบิตัิ
ให้สอดคล้องกับการท�างานนอกสถานที ่โดยผ่านการพจิารณาอนมุติัจากคณะกรรมการบรษิทั สะท้อนให้เหน็ถงึการเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการท�างานบนพื้นฐานของความไว้วางใจ (Trust) 

 คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ (Disclosure 102-41)

  กลุ่มบริษัทจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 

  ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีคณะกรรมการสวัสดิการฯ จ�านวน 3 คณะ คือ
 คณะกรรมการสวสัดกิารฯ ของบรษิทั จ�านวน 2 คณะ คือ คณะกรรมการสวสัดิการฯ ส�านกังานใหญ่ และคณะกรรมการ 

สวัสดิการฯ ศูนย์ปฏิบัติการระยอง รวมจ�านวนกรรมการทั้งหมด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.95 ของพนักงานทั้งหมด 
 คณะกรรมการสวัสดิการฯ ของบริษัทย่อย 1 คณะ จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.67 ของพนักงานทั้งหมด 

กำรดูแลคุณภำพชีวิตของพนักงำน
(Disclosure 401-2)

รายละเอียด
แบ่งตามระดับพนักงาน แบ่งตามเพศ แบ่งตามภูมิภาค

ปฏิบัติการ บังคับบัญชา ชาย หญิง ภาคกลาง ภาคตะวนัออก

คณะกรรมการสวัสดิการบริษัท (ส�านักงานใหญ่) 4 1 0 5 5 0

คณะกรรมการสวัสดิการบริษัท (ศูนย์ปฏิบัติการระยอง) 5 0 5 0 0 5

คณะกรรมการสวัสดิการบริษัทย่อย 5 3 5 3 5 3

 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการสร้างความสัมพันธ์และการสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนความผูกพันของพนักงานกับบริษัท 
เสมอมา จึงได้ด�าเนินโครงการหลายด้านเพื่อสนับสนุนการท�างานของพนักงาน หรือลดภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน เพื่อให้พนักงาน
สามารถมุ่งเน้นการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ (Disclosure 401-2) ดังนี้

สารบัญ บริ ษั ท  จั ดการแล ะพัฒนาทรัพยากรน�้ าภาคต ะวั นออก จ� า กัด  (มหาชน )68



ที่ลาออกจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพกลับมาเป็นสมาชิกได้เร็วขึ้น 
ทั้งนี้  เป ็นการสนับสนุนให้พนักงานมีเงินออมไว ้เมื่อครบ 
การเกษียณอายุ

3.  กำรดูแลสุขภำพพนักงำนภำยใต้สถำนกำรณ์

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 

2019 (โควิด-19)

 ในปี 2564 บริษัทได้ดูแลสุขภาพอนามัยพนักงานเพิ่มเติม
ในด้านต่างๆ ดังนี้

 การจดัท�าประกนัภยัอบุตัเิหตแุละการติดเช้ืออนัเนือ่ง
มาจากไวรัสโควิด-19 ให้พนักงานทุกคนเพิ่มเติมจาก
การประกันสุขภาพที่บริษัทจัดให้อยู ่แล้ว โดยม ี
ทุนประกัน 100,000 บาทต่อคน ในกรณีที่พนักงาน
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 เพิ่มหมวดการเบิกสวัสดิการยืดหยุ ่น ช่วยเหลือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการท�างานรูปแบบสถานที่ท�างาน 
แบบยืดหยุ่น (Flexible Workplace) 

 จดัหาหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ชุดตรวจโควิด-19 
แบบตรวจหาแอนติเจน (ATK) แผ่นฆ่าเชื้อไวรัสและ
แบคทเีรยีส�าหรับตดิโทรศัพท์มอืถอืให้พนกังาน เป็นต้น

 เพือ่ความปลอดภยัของพนกังาน บรษิทัได้ประสานกบั
หน่วยงานภาครฐัด�าเนนิการตรวจหาเชือ้ไวรสัโควดิ-19 
แบบด้วยวิธี Real-Time Polymerase Chain 
Reaction (RT-PCR) ให้กับพนักงานอย่างสม�่าเสมอ 

2. กำรน�ำควำมคิดเห็นที่ได้รับจำกช่องทำงต่ำงๆ 

มำปรับปรุง ในปี 2564 

 2.1 บริษัทได้ปรับปรุงการจัดสวัสดิการ ผ ่านการ
พิจารณาเบื้องต้นจากคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อให้เหมาะสม
และสอดคล้องกบัสถานการณ์และความหลากหลายของพนกังาน 
ในต้นปี 2564 บริษัทจึงได้ปรับปรุงหมวดการเบิกสวัสดิการ 
อย่างไรกต็ามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (โควิด-19) พนักงานมีการปฏิบัติงานจากที่บ้าน
เป็นระยะเวลานาน ซึง่ในการท�างานจากทีบ้่านพนกังานบางคน 
อาจมสีถานทีท่�างานหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการท�างานไม่เหมาะสม
กบัการท�างานต่อเนือ่งหลายชัว่โมง บรษิทัเล็งเหน็ว่าแม้การท�างาน
จากที่บ้านพนักงานควรมีความปลอดภัยแบบถูกสุขลักษณะ 
ด้านอาชวีอนามยั และตามหลกัการยศาสตร์ (Ergonomics) ดงันัน้
บรษัิทจงึเพิม่หมวดค่าช่วยเหลอือปุกรณ์ทีใ่ช้ในการท�างานรปูแบบ
สถานทีท่�างานแบบยืดหยุ่น (Flexible Workplace) อาทิ โต๊ะ
เก้าอี ้อปุกรณ์ส�านกังาน อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ และค่าอนิเทอร์เนต็
รายเดือน เป็นต้น เพื่อช่วยสนับสนุนให้พนักงานที่ท�างานที่บ้าน
มีสภาพการปฏิบัติงานสอดคล้องด้านสภาพแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย

 2.2 คณะกรรมการสวัสดิการฯ ได้พิจารณาข้อบังคับ
กองทนุส�ารองเลีย้งชพี ในกรณพีนกังานทีเ่ป็นสมาชิกลาออกจาก
การเป็นสมาชิกฯ แต่ไม่ลาออกจากงาน โดยลดเวลาการกลับมา
เป็นสมาชกิใหม่จากเดมิใช้เวลา 2 ปี ลดเหลอื 1 ปี เพือ่ให้พนกังาน

บริษัทจัดชุดยูนิฟอร์ม ส�าหรับพนักงานสายปฏิบัติการที่ต้อง 
ออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ เพื่อความสะดวก ความคล่องตัวและ 
ความปลอดภัย และจัดเส้ือยืดโปโลส�าหรับพนักงานทุกคน  
ในปี 2564 บริษทัเปล่ียนแปลงวธิกีารจดัหาเครือ่งแบบให้พนกังาน 
โดยเน้นเรื่องความแตกต่างและความหลากหลายของพนักงาน 
อีกทั้งเน ้นเรื่องการให้ความส�าคัญกับผู ้ มีส ่วนได้ส ่วนเสีย 
(Stakeholder Focus) ในปีนี้จึงมีชุดเครื่องแบบหลากหลาย 
ถึง 3 แบบ คือ ชุดช็อป เสื้อสูทและเสื้อแจ็กเก็ต เพื่อให้พนักงาน
แต่ละคนเลือกแบบทีเ่หมาะสมกบัลักษณะการท�างานของตนเอง

กองทุน 

ส�ำรองเลี้ยงชีพ

กำรจัดชุดยูนิฟอร์ม 

ให้พนักงำน
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมการออมเงินจึงได้ม ี
การแก้ไขข้อบังคับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ในส่วนของระยะเวลา
การกลบัเข้าเป็นสมาชกิกองทนุส�ารองเลีย้งชพี จากเดมิใช้เวลา 2 ปี 
ลดเป็น 1 ปี

กำรปรับปรุง 

สวสัดิกำร
จากความหลากหลายของพนกังานในกลุม่บรษิทัทีม่คีวามแตกต่างกนั
ในหลายด้าน ท้ังอายุ เพศและสถานภาพ เป็นต้น บริษัทจึงได้
ปรบัปรุงสวสัดกิาร และเพิม่หมวดการเบิกสวสัดกิาร เพือ่ช่วยเหลอื
อุปกรณ์ที่พนักงานจ�าเป็นต้องใช้ในการท�างานรูปแบบสถานที่
ท�างานแบบยืดหยุ่น
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 ทั้งนี้ ในปี 2564 มีพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวม 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.43 ของพนักงานทั้งหมด ดังนี้

 จากการด�าเนินงานในปี 2564 บริษัทจัดให้มีการส�ารวจ 
ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานอย่างต่อเน่ือง  
เป็นประจ�าทกุปี โดยมวีตัถปุระสงค์ในการน�าผลทีไ่ด้มาเป็นข้อมลู
ในการพิจารณาปรับปรุงนโยบายหรือแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
พนักงานผลคะแนนความพึงพอใจของพนักงานในปี 2564 อยู่ที่
ร้อยละ 80.06 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งได้คะแนนร้อยละ 79.90 
และคะแนนความผกูพนัของพนกังานอยูท่ีร้่อยละ 84.58 เพิม่ขึน้
จากปี 2563 ซึ่งได้คะแนนร้อยละ 84.52

 จากผลการส�ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานประจ�าปี 2564 บริษัทได้น�าข้อแนะน�าจากความคิดเห็น 
ของพนักงานมาจัดท�าแผนด�าเนินงานในปี 2565 อาทิ

1) การปรับปรุงกระบวนการท�างานของบริษัทมีขั้นตอนที่ชัดเจน รวดเร็ว และยืดหยุ่น

 บริษัทได้ก�าหนดให้ตัวชี้วัดผลงานของพนักงานทุกคน (Common KPI) มีเรื่องปรับปรุงกระบวนการท�างาน (Process 
Improvement : PI) เพื่อให้พนักงานคิดขบวนการพัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการท�างานในปัจจุบันให้มีความรวดเร็ว 
และยืดหยุ่นขึ้น 

2) ระบบการบริหารผลงาน

 ในปี 2564 บริษัทเริ่มใช้ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Capital Management : HCM) 
และในปี 2565 จะน�ามาใช้ในการประเมินผลงานเต็มรูปแบบ ดังนั้นจะท�าให้ผู้บังคับบัญชา สามารถติดตามผลประเมิน 
ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น อันจะท�าให้ทราบถึงสถานะของการด�าเนินงานของพนักงานเทียบกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 
นอกจากนี ้ผูบ้งัคบับญัชาและพนกังานสามารถปรบัเปลีย่นวธิกีารท�างาน เพือ่ให้ผลงานบรรลเุป้าหมาย และเสร็จทนัเวลา
ที่ก�าหนด

ผลสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
ป 2560-2564

2560

77.22%

76.46%
77.75% 77.34%

79.90% 80.06%

80.20%

84.00% 84.52% 84.58%

2561 2562

ป พ.ศ.

2563 2564

ความพึงพอใจ ความผูกพัน

จ�านวนพนักงานผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ปี 2564

แบ่งตามเพศ (คน)

ชาย 17

หญิง 4

รวม 21

แบ่งตามพื้นที่ปฏิบัติงาน (คน)

ส�านักงานใหญ่ 2

พื้นที่ปฏิบัติการ 19

รวม 21
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1. กำรรับนักศึกษำฝึกงำน

 บริษัทมีโครงการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงให้กับเยาวชน ในโครงการนักศึกษาฝึกงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

ข้อมูลการรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2562-2564 

กำรแบ่งปันควำมรู ้สู ่สังคม 

 ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีพี่เลี้ยงดูแลตลอดการฝึกงาน มีการประกันอุบัติเหตุและการประกันชีวิต ค่าเบี้ยเล้ียงในการฝึกงานตามที่
กฎหมายก�าหนด และบริษัทได้จัดท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการด�าเนินการ โดยในปี 2564 
ผลการส�ารวจความพึงพอใจคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.00 ซึ่งนักศึกษาฝึกงานได้ให้ข้อมูลโดยสรุปดังนี้

1. นักศึกษาฝึกงานเห็นว่าการให้ค�าแนะน�าจากผู้ฝึกสอน การอ�านวยความสะดวก การประสานงานระหว่างการฝึกงาน  
และมีความปลอดภัยในการฝึกงาน (ร้อยละ 97.00)

2. นักศึกษาฝึกงานได้รับการดูแลเอาใจใส่ของพี่เลี้ยง (ร้อยละ 93.00)
3. นักศึกษาฝึกงานได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ มีแผนการฝึกงานชัดเจน และสิ่งอ�านวยความสะดวก 

ในการฝึกงาน (ร้อยละ 90.00)
4. นักศึกษาฝึกงานเห็นว่าบริษัทมีความเหมาะสมของสถานที่และบรรยากาศในการฝึกงาน และงานที่ได้รับมอบหมาย 

ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน (ร้อยละ 87.00 และร้อยละ 83.00 ตามล�าดับ)

ระดับปริญญำตรี

4 คน

ระดับปริญญำตรี

6 คน

ระดับอนุปริญญำ

4 คน

ระดับอนุปริญญำ

0 คน

รวม

8 คน

รวม

6 คน

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ระดับปริญญำตรี

5 คน

ระดับอนุปริญญำ

1 คน

รวม

6 คน
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กำรสื่อสำรและกิจกรรมสัมพันธ์

กิจกรรมสัมพันธ์

 บริษัทจัดให้มีการสื่อสารภายในเพื่อให้พนักงานทราบถึง
ภาพรวมของบริษทั การด�าเนนิธรุกจิ แนวนโยบาย และเป้าหมาย
ในแต่ละปี เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อให้การท�างาน 
เกิดการประสานงาน ร่วมมือร่วมใจซึ่งจะส่งผลถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(โควิด-19) บริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสาร และการจัด
กิจกรรม เป็นการสื่อสารแบบออนไลน์ มีการจัดท�าคลิป 
ในการสื่อสารเป้าหมาย ผลการด�าเนินงานของท้ังกลุ่มบริษัท  
เพื่อให้พนักงานเข้าใจและเกิดแรงจูงใจ ก่อให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจการท�างานเพ่ือช่วยกันปฏบิตังิานให้องค์กรบรรลเุป้าหมาย

 กิจกรรม CEO พบพนักงาน เพื่อเป็นการสื่อสารเป้าหมาย
องค์กรจากผูบ้รหิารถงึพนกังานให้เข้าใจร่วมกนั มพีนกังาน
เข้าร่วมงานจ�านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 91.20  
ของพนักงานทั้งหมด และผลการส�ารวจความพึงพอใจ 
การจัดกิจกรรม CEO พบพนักงานเป็นร้อยละ 83.90

 โครงการ Happy Workplace ในปี 2564 บรษิทัได้ด�าเนนิการ
หลายๆ ด้าน เพื่อให้พนักงานท�างานอย่างมีความสุข เช่น 
โครงการ Happy Hour โดยจัดกิจกรรมในบรรยากาศ
สบายๆ ให้พนกังานเข้าร่วมกจิกรรมเล่นเกมร่วมกนัผ่านทาง
ออนไลน์ อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงาน
และโครงการ Happy Health เพื่อจูงใจให้พนักงานดูแล
สุขภาพของตนเองให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรง โดยให้พนักงาน 
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการน�าผลการตรวจสุขภาพปี 2563 
เทียบกับผลการตรวจสุขภาพในปี 2564 รวมถึงจัดให้มี 
การสอนเต้นกระชบัสดัส่วนในรปูแบบออนไลน์ เป็นต้น และ
จากการประเมินผลการจัดกิจกรรมเต้นกระชับสัดส่วน 
พนักงานมีความพึงพอใจร้อยละ 90.40 

 กิจกรรมท�าบุญครบรอบ 29 ปี อีสท์ วอเตอร์ รูปแบบใหม่ 
โดยนมินต์พระมาเทศน์ผ่านทางระบบออนไลน์ ร่วมกบัการจดั
กิจกรรม CG Day เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนืและการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยการส่งเสรมิความรู้
ด้าน CG ให้กับพนักงาน บริษัทจึงได้จัดงานภายใต้ชื่อ 

“EWG Love CG Day 2021 ชีวิตวิถีใหม ่ ใส ่ใจ 
Stakeholders” ขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยเป็น 
การจัดกิจกรรมส่ือสาร และเล่นเกมแบบออนไลน์ เพื่อให้
พนักงานมีความเข้าใจเรื่อง Code of Conduct มีการ
เสวนาเรื่องหัวข้อแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ New Normal โดยมี
พนักงานกลุ่มบริษัทเข้าร่วมงานทั้งหมด 318 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 81.10) และจากการประเมินผลการจัดกิจกรรม 
พนักงานมีความพึงพอใจร้อยละ 90.60

 กิจกรรมกีฬาสี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) บรษิทัจงึปรบัรปูแบบ 
การจัดงานกีฬาสี ในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) แต่ยัง
คงไว้ซ่ึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกลุ่มบริษัท 
EWG และส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน ภายใต้ชื่อกิจกรรม 
“EWG virtual run to 2022 ให้หยาดเหงือ่เป็นสายธารบญุ” 
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินท�าบุญโดยการบริจาคตาม
ระยะทางทั้งหมดที่พนักงานกลุ่มบริษัทวิ่ง (คิดอัตราที่  
1 กม. = 1 บาท) ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 
ซึ่งมีพนักงานกลุ่มบริษัทร่วมกิจกรรมงานทั้งหมด 289 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 75.00) เป็นระยะทางรวมทัง้ส้ิน 15,340 กม. 
จากการประเมินผลพนักงานมีความพึงพอใจกิจกรรม  
EWG virtual run to 2022 ร้อยละ 89.60

 การตั้งชมรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของพนักงาน 
ในด้านกฬีา สุขภาพ และสันทนาการ เพือ่สร้างความสัมพันธ์
ในกลุ่มพนักงาน ทั้งนี้ในปี 2564 มีจ�านวนชมรม 9 ชมรม 
และมีพนักงานในกลุ่มบริษัทจ�านวน 267 คนสมัครเป็น
สมาชิก คิดเป็น ร้อยละ 68.10 ของพนักงานในกลุ่มบริษัท 
ทั้งน้ีแต่ละชมรมจะจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของชมรมให้พนักงานทุกคนทราบ 

 
ข้อร้องเรียนจากพนักงาน

 บรษิทัมรีะบบข้อร้องเรยีนและแจ้งเบาะแส (Whistleblower 
System) ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ 
ผู้บรหิาร พนกังาน และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทกุกลุ่มสามารถร้องเรยีน 
แจ้งเบาะแส หรือข้อเสนอแนะ ซึ่งผู้ร้องเรียนสามารถด�าเนินการ
ผ่านช่องทางต่างๆ ณ สิ้นปี 2564 ไม่มีการแจ้งข้อร้องเรียนจาก
พนักงานของบริษัท
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 กลุม่บรษัิทให้ความส�าคญักบัการบรหิารจดัการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยมเีป้าหมาย 
“อุบัติเหตุจากการท�างานเป็นศูนย์” ซ่ึงนอกจากการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมายแล้วยังถือปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัย เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท�างานที่ดีแก่พนักงาน คู่ค้า และผู้รับเหมา 
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้จัดท�าและประกาศใช้ระเบียบปฏิบัติ และคู่มือการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตามระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (ISO 45001:2015) โดยในปี 2564 มีพนักงานกลุ่มบริษัทได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่ถึงขั้นหยุดงาน หรือเสียชีวิต
จากการท�างานแสดงดังตารางต่อไปนี้ 

สถิติความปลอดภัยในการท�างานของพนักงานบริษัท

เพศ
2562 2563 2564

LTIFR LDIR IR LTIFR LDIR IR LTIFR LDIR IR

ชาย 4.55 118.32 4.55 0 0 0 0 0 3.92

หญิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 2.33 60.54 2.33 0 0 0 0 0 2.14

สถิติความปลอดภัยในการท�างานของพนักงานบริษัทย่อย

เพศ
2562 2563 2564

LTIFR LDIR IR LTIFR LDIR IR LTIFR LDIR IR

ชาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0

หญิง 0 0 0 0 0 0 0 0 10.49

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 3.83

หมายเหตุ : 

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate : LTIFR) = (จ�านวนรายที่ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน X 1,000,000)/จ�านวนชั่วโมงการท�างานทั้งหมด

อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ (Lost Day Injury Rate : LDIR) = (จ�านวนวันหยุดงานจากอุบัติเหตุ X 1,000,000)/จ�านวนชั่วโมงการท�างานทั้งหมด

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท (Injury Rate : IR) = (จ�านวนรายที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด X 1,000,000)/จ�านวนชั่วโมงการท�างานทั้งหมด

 (ตารางสรุปจ�านวนการเกิดอุบัติเหตุรวม-พนักงาน รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก หน้าที่ 105)

 ในปี 2564 มีการเกิดอุบัติเหตุระดับรุนแรงกับผู้รับเหมาและ Outsource ของบริษัท จ�านวน 1 ครั้ง ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ถึงขั้นเสียชีวิต (ระดับ fatalities as a result of work-related injury) จ�านวน 1 ราย
 
 จากกรณีการเกิดอุบัติเหตุข้างต้นนั้น บริษัทที่ปรึกษา ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อวิเคราะห์ 
หาสาเหตุและแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ�้าขึ้น โดยมีมาตรการด�าเนินการ และประชาสัมพันธ์การท�างานให้ผู้รับเหมา 
รับทราบและตระหนักถึงความปลอดภัยในการท�างาน

ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย  
และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน 
(Disclosure 403-1, 403-5, 403-9:2018)
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 ในส่วนของบรษิทัย่อย มีการเกดิอบุตัเิหตกุบัผูร้บัเหมาและ Outsource จ�านวน 1 ครัง้ ส่งผลให้มผีูไ้ด้รบับาดเจบ็ระดบัปานกลาง 
(ระดับ recordable work-related injuries) จ�านวน 1 ราย 

สถิติความปลอดภัยในการท�างานของผู้รับเหมาและ Outsource

เพศ

บริษัท บริษัทย่อย

2563 2564 2563 2564

LTIFR LDIR IR LTIFR LDIR IR LTIFR LDIR IR LTIFR LDIR IR

ชาย 1.60 48.01 1.60 0.50 2,982.42 0.50 2.15 30.11 2.15 0.22 0.22 0.22

หญิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม N/A N/A N/A 0.46 2,736.19 0.46 N/A N/A N/A 0.20 0.20 0.20

หมายเหตุ :

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate : LTIFR) = (จ�านวนรายที่ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน X 1,000,000)/จ�านวนชั่วโมงการท�างานทั้งหมด

อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ (Lost Day Injury Rate : LDIR) = (จ�านวนวันหยุดงานจากอุบัติเหตุ X 1,000,000)/จ�านวนชั่วโมงการท�างานทั้งหมด

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท (Injury Rate : IR) = (จ�านวนรายที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด X 1,000,000)/จ�านวนชั่วโมงการท�างานทั้งหมด

 (ตารางสรุปจ�านวนและความรนุแรงในการเกดิอบุตัเิหต-ุผูร้บัเหมาและ Outsource รายละเอยีดเพ่ิมเตมิในภาคผนวก หน้าที ่108)

 ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีคณะท�างานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน จ�านวน 3 คณะ ได้แก่  
คณะท�างานฯ พื้นที่ส�านักงานใหญ่ คณะท�างานฯ พื้นที่ปฏิบัติการ และคณะท�างานฯ บริษัทย่อยเพื่อให้สามารถดูแลรับผิดชอบ 
แต่ละพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ประกอบด้วยสมาชิก (Disclosure 403-1:2018) ดังนี้ 

ประธาน 
คณะกรรมการ

กรรมการผู้แทนนายจ้าง
ระดับบังคับบัญชา

กรรมการ 
ผู้แทนลูกจ้าง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
ในการท�างานระดับวิชาชีพ 
(กรรมการและเลขานุการ)

ส�ำนักงำนใหญ่

พื้นที่ปฏิบัติกำร

บริษัทย่อย

การบริหารจัดการ
ด้านอาชีวอนามัย

สวัสดิการ 
ในสถานประกอบกจิการ

สภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน

อัตราน�้าหนัก 
ที่ให้ลูกจ้างท�างาน

การป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย

เจ็บป่วย 
จากการท�างาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
เครื่องจักร

เขตปลอดบุหรี่

การอับอากาศ

การควบคมุอาคาร

ความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟ้า

ความปลอดภัย 
ในเขตก่อสร้าง

การตรวจสุขภาพ
ลูกจ้าง

บทบำทหน้ำที่และขอบเขตควำมรับผิดชอบของคณะท�ำงำนฯ ทั้ง 3 คณะ ครอบคลุม ดังนี้
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กิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัย

 บริษัทมีการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. การสื่อสารด้านความปลอดภัย: บริษัทมีการจัดท�าวารสารด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (SHE NEWS) 

เป็นประจ�าทุกเดือนอย่างต่อเน่ืองเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย การมีสุขภาพที่ดี  
การใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน

2. การฝึกอบรม: บรษิทัได้จดัท�าแผนฝึกอบรมด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานแก่พนกังาน
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในปีที่ผ่านมาประกอบด้วย 6 หลักสูตร เช่น 

หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ผลการด�าเนินงานของบริษัท ผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย

หลั ก สู ต ร ด ้ า นค ว ามปลอด ภั ย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานส�าหรับลูกจ้างทั่วไป
และลูกจ้างเข้าท�างานใหม่ ประจ�าปี 
2564

พนักงานกลุ่มบริษัท จัดอบรม ตลอดทั้งปี 
(เมื่อมีพนักงานเข้าท�างานใหม่)
จ�านวนคนเข้าร่วม 32 คน
รูปแบบการจัด : e-Learning 
ผ่านระบบ HCM

จัดอบรม 1 ครั้ง
(เมื่อมีพนักงานเข้าท�างานใหม่)
จ�านวนคนเข้าร่วม 9 คน
รูปแบบการจัด : อบรมภายใน 
(Online)

หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 
ในการท�างาน ระดับบริหาร และ 
เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท�างาน 
ระดับหัวหน้างาน ประจ�าปี 2564

พนักงานกลุ่มบริษัท
(ระดับบริหาร และหัวหน้างาน)

จัดอบรม 10 ครั้ง
(เมื่อมีพนักงานเข ้าท�างานใหม่/ 
ตามเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด)
จ�านวนคนเข้าร่วม 14 คน
รูปแบบการจัด : อบรมภายนอก 
(Online)

จัดอบรม 3 ครั้ง
(เมื่อมีพนักงานเข ้าท�างานใหม่/ 
ตามเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด)
จ�านวนคนเข้าร่วม 4 คน
รูปแบบการจัด : อบรมภายนอก 
(Online)

หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
การช่วยฟื้นคืนชีวิต และการใช้งาน
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ ประจ�าปี 
2564

พนักงานกลุ่มบริษัท จัดอบรม 1 ครั้ง
จ�านวนคนเข้าร่วม 42 คน
รูปแบบการจัด : อบรมภายใน 
(Online) 

-

หลกัสตูรคณะกรรมการความปลอดภยั 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานของสถานประกอบ
กิจการ

-  กรรมการผู ้แทนนายจ้างระดับ
บังคับบัญชา

-  กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
-  คณะกรรมการความปลอดภัย  

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน

จัดอบรม 2 ครั้ง
(เมื่อมีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง)
จ�านวนคนเข้าร่วม 3 คน
รูปแบบการจัด : อบรมภายนอก 
(Online) 

จัดอบรม 1 ครั้ง 
(เมื่อมีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง)
จ�านวนคนเข้าร่วม 1 คน
รูปแบบการจัด : อบรมภายนอก 
(Online)

หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ ประจ�าปี 2564

พนักงานกลุ่มบริษัท จัดอบรม 1 ครั้ง 
จ�านวนคนเข้าร่วม 43 คน
รูปแบบการจัด : อบรมภายใน  
(On Site)

-

หลกัสตูรความปลอดภยัในการท�างาน
เกี่ยวกับสารเคมี ประจ�าปี 2564

พนักงานกลุ ่มบริษัทท่ีปฏิบัติงาน 
กับสารเคมี

จัดอบรม 1 ครั้ง
จ�านวนคนเข้าร่วม 4 คน 
รูปแบบการจัด : อบรมภายใน  
(On Site)

-
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3. โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการท�างาน (ออฟฟิศซินโดรม)

  กลุ่มบริษัทได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการท�างาน (ออฟฟิศซินโดรม) เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกัน  
เพือ่มุง่หวงัทีจ่ะป้องกนัอนัตรายจากการท�างานทีเ่กดิขึน้ในกลุม่คนท�างาน เช่น การปวดหลงั ปวดบรเิวณคอ ไหล่ และปวดศรีษะ เป็นต้น 
ซึ่งสาเหตุดังกล่าวเกิดจากท่าทางการท�างานไม่ถูกต้อง การท�างานหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ โดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถ ผ่านกิจกรรม 
ดังนี้
  -  กิจกรรม “Facial Yoga & Massage” โดยแพทย์แผนตะวันออก พูดคุยแลกเปล่ียนให้ความรู้แก่พนักงาน  

ในองค์ความรู้ทางศาสตร์และศิลป์ของการแพทย์แผนต่างๆ การโยคะใบหน้า (Face yoga) บริหารหน้ากระชับ  
ปรับสภาพผวิจากภายใน เพือ่ผ่อนคลายความตงึเครยีดจากความเมือ่ยล้า และต้านริว้รอยจากการท�างานกบัคอมพวิเตอร์
เป็นเวลานาน

4. กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการท�างาน (Safety Month)

  กลุ่มบริษัทได้ก�าหนดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการท�างาน (Safety Month) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็น 
การเว้นระยะห่างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ทัง้นีไ้ด้จัดกจิกรรมผ่านระบบ Microsoft 
Teams ระบบ Zoom และ LiFE Application มกีารส่งผลงานเข้าประกวดหรอืร่วมสนกุแบบออนไลน์ผ่าน Application Line และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรม Safety & Health Talk เพื่อเป็นการปลูกจิตส�านึกเรื่องความปลอดภัย  
การใช้ชวีติวยัท�างานอย่างปลอดภยั รกัตวัเอง รักสขุภาพ และการสร้างสมดุลของตนเองและการท�างานให้เข้ากบัการใช้ชีวติในสถานการณ์
ปัจจุบนั โดยกจิกรรมดงักล่าวเป็นการกระตุน้ให้พนกังานได้มส่ีวนร่วมในเรือ่งความปลอดภยั และเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย
ด้านความปลอดภัยเรื่องการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของผู้บริหาร 
ที่ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยในการท�างานแก่พนักงานกลุ่มบริษัท

5. กิจกรรมค้นหาอันตราย ตรวจสอบความปลอดภัย  

(Accident Predictive Technique)

  มุง่เน้นสร้างพฤตกิรรมความปลอดภยัให้แก่พนกังาน น�าไปสูก่ารสร้าง
และปรบัปรงุวัฒนธรรมความปลอดภยัขององค์กร ซึง่ได้จดักจิกรรมกบัพนกังาน
ในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัท เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยใน
การท�างานแต่ละวันมีการวางแผนการตรวจสอบเป็นประจ�าสม�่าเสมอ ตั้งแต่ 
วิธีการปฏิบัติงาน สภาพเครื่องจักร สารเคมี และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
ในการท�างาน ตลอดจนผูป้ฏบิตังิาน พร้อมกบัมรีะบบการตดิตามแก้ไขให้แล้วเสรจ็
ในเวลาทีเ่หมาะสม ท�าให้พนกังานมคีวามตระหนกัเกีย่วกบัความปลอดภัย รวมถงึ
บ่งชี้พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย เพื่อน�าไปสู่การแก้ไข ป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ

  ในปี 2564 ได้ก�าหนดเป้าหมายรวมถึงตัวชี้วัด โดยผู้บริหารและ
พนกังานทกุคนภายในสายปฏบิตักิารต้องมส่ีวนร่วมในกิจกรรมดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง 
จากการประเมินพบว่าร้อยละ 99.06 ของพนักงานภายในสายปฏิบัติการ 
มส่ีวนร่วมในกจิกรรมอย่างต่อเนือ่งบรรลตุามเป้าหมายทีว่างไว้ และร้อยละ 0.94 
ของพนักงานภายในสายปฏิบัติการท่ีไม่สามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
ที่ก�าหนด

สารเคมีสารเคมี

สภาพแวดลอมสภาพแวดลอม

คนคน

เทคโนโลยี
และเคร�่องจักร

เทคโนโลยี
และเคร�่องจักร
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กำรจัดกำรเหตุฉุกเฉิน (ส�ำนักงำนใหญ่)

 บรษัิทให้ความส�าคญัเรือ่งการจัดการเหตฉุกุเฉนิเป็นอย่างยิง่ ทัง้นีเ้พือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมและลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้
กับพนักงานและทรัพย์สินของบริษัท ในปี 2564 มีการด�าเนินการ ดังนี้

1. จัดท�าคู่มือการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) และการจัดท�าแผนรองรับ
การด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Planning : BCP) รวมทั้งฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
ณ ส�านักงานใหญ่ อาคารอีสท์วอเตอร์ โดยจ�าลองสถานการณ์โรคระบาด

 บริษัทได้ทดสอบความครบถ้วนของแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้งทดสอบความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานต่างๆ และจัดเตรียมความพร้อมของระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ และการติดต่อส่ือสารงานระหว่าง 
พนักงานที่ปฏิบัติงานที่บ้าน หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

2. ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจ�าปีของส�านักงานใหญ่ อาคารอีสท์วอเตอร์ และพื้นที่ปฏิบัติการทั้งหมด (จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติการอพยพ การทดสอบระบบป้องกัน
อัคคีภัยกรณีเกิดเหตุ โดยมีหน่วยงานราชการ สถานีดับเพลิง สถานีต�ารวจ โรงพยาบาล หน่วยงานฝึกอบรม และอาคาร
บ้านเรือนข้างเคียงให้ความร่วมมือสนับสนุนการฝึกซ้อม ซึ่งผลการฝึกซ้อมส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

   ทั้งนี้ จากประกาศพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และประกาศ กทม. อนุญาตให้ชุมนุมได้ 
ไม่เกิน 25 คน อาคารส�านักงานใหญ่ อาคารอีสท์วอเตอร์ จึงงดเว้นการซ้อมอพยพหนีไฟประจ�าปี 2564

3. ฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหลประจ�าปีของส�านักงานใหญ่ อาคารอีสท์วอเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อม
การฝึกปฏบิตักิารจดัสารเคมอีนัตราย หรอืน�า้มนัเชือ้เพลงิหกรัว่ไหล รวมทัง้การจดัการของเสยีทีเ่กดิขึน้ตามทีก่ฎกระทรวง
ก�าหนดมาตรฐาน

ควำมรับผิดชอบต่อผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำง

 การด�าเนินงานโครงการก่อสร้างบริษัทปฏิบัติตามแนวทางการปรับปรุงการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ ในเรื่องป้องกัน
มลภาวะและลดผลกระทบจากการก่อสร้างตามมาตรฐานในการตรวจรบังานคนืสภาพพืน้ท่ีตามแนวการวางท่อน�า้ดบิ โดยให้มผีูแ้ทน
ของหน่วยงานเจ้าของพื้นท่ีท่ีอนุญาตการก่อสร้างร่วมการตรวจสอบและรับรองผลงาน รวมถึงการจัดประชุมร่วมกับผู้รับเหมา  
และผูแ้ทนหน่วยงานเจ้าของพืน้ที ่เพือ่ประชาสมัพนัธ์ให้ทราบถงึการเข้าด�าเนนิการก่อสร้างของบรษัิท หรอืหากมกีรณไีด้รบัผลกระทบ
จะได้ทราบปัญหา สาเหตุ และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน ตลอดจนติดตามการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิดเป็นรายสัปดาห์

 การด�าเนินงานโครงการก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ของบริษัทและพื้นท่ีภายนอก เช่น พื้นท่ีกรมชลประทาน พื้นท่ีเขตทางหลวง  
และการวางท่อผ่านพืน้ทีชุ่มชน โดยการด�าเนนิงานก่อสร้างจะเริม่เมือ่ได้รบัอนญุาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และผ่านความเห็นชอบ
ของชุมชนให้ด�าเนินการ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้เคร่งครัดการด�าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การควบคุมงานและความปลอดภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปี 2564 บริษัทมีโครงการก่อสร้าง จ�านวน 4 โครงการ ดังนี้

(Disclosure 413-2)
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โครงการ วัตถุประสงค์ รายละเอียด ข้อร้องเรียน ระยะเวลา

1. โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิ ภาพการ 
ส่งจ่ายน�า้สถานสีบูน�า้
หนองปลาไหล-หนองค้อ
เส้นที่ 2

เพิ่ มประสิทธิภาพ 
การสูบจ่ายน�้าให้กับ 
ผู้ใช้น�า้ในพืน้ทีจั่งหวดั
ชลบุรี  และจังหวัด
ระยอง

1.1 งานก่อสร้างวางท่อระยะทาง 10 กโิลเมตร บริเวณพ้ืนท่ี
ทางหลวง หมายเลข 3191 แยกเขาน้อย ต�าบลตาสิทธิ์ 
อ�าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ไปนคิมอตุสาหกรรมเหมราช 
อีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 3 ต�าบลหนองเสือช้าง อ�าเภอ
หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 

ไม่มีข้อร้องเรียน ด�าเนินการ
แล้วเสร็จ

1.2 งานก่อสร้างแพสบูน�า้ดบิ บริเวณอ่างเกบ็น�า้หนองปลาไหล 
พื้นท่ีส�านักงานหนองปลาไหลของบริษัท จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 
ในช่วงต้นปีท่ีผ่านมา ท�าให้ผูร้บัจ้างไม่สามารถน�าเข้าอปุกรณ์
จากต่างประเทศ เพ่ือใช้ในการก่อสร้างได้ บริษัทจึงต้อง
ขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป

คาดว ่าจะ
แล ้ ว เสร็ จ 
เ ม ษ า ย น 
2565

2. โครงการก่อสร้าง
ระบบผลติน�า้อตุสาหกรรม

รองรับความต้องการ
ใช ้น�้าอุตสาหกรรม
ของลูกค้า 

2.1 งานก่อสร้างระบบผลิตน�้าอุตสาหกรรม บริเวณพ้ืนที่
กรรมสิทธิ์ของบริษัท เนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ ต�าบลปลวกแดง 
อ�าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง โดยออกแบบระบบผลติน�า้
ทีใ่ช้เทคโนโลยใีหม่ทีต้่นทุนต�า่ มปีระสทิธภิาพ ก�าลงัการผลติ 
100,000 ลบ.ม. ต่อวัน เป็นระบบผลิตน�้าแบบศูนย์รวม 
(Centralized Clarified Water System)

ไม่มีข้อร้องเรียน ด�าเนินการ
แล้วเสร็จ

2.2 งานวางท่อแยกจ่ายน�้าอุตสาหกรรม ระยะทาง  
13 กโิลเมตร บรเิวณพ้ืนทีต่�าบลมาบยางพร อ�าเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง และต�าบลบ่อวนิ อ�าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุี 

3. โคร งการระบบ 
ท่อส่งน�า้ดิบ อ่างเกบ็น�า้
คลองหลวง - ชลบุรี

เพิ่มแหล่งน�้าต้นทุน
ส� า ห รั บ พื้ น ท่ี ใ ห ้
บริการของบริษัทได้
ไม่น้อยกว่า 20 ล้าน 
ลบ.ม. ต่อปี สนบัสนนุ
เ ข ต พั ฒ น า พิ เ ศ ษ 
ภาคตะวันออก ตาม
นโยบายรัฐบาล

3.1 งานก่อสร้างแพสูบน�้า ตั้งอยู่บริเวณริมอ่างเก็บน�้า 
คลองหลวงรัชชโลทร ในพื้นที่ของหน่วยงานราชการ

ไม่มีข้อร้องเรียน คาดว ่าจะ
แล ้ ว เสร็ จ 
พฤษภาคม 
2565

3.2 งานก่อสร้างสถานีสูบน�้าเพ่ิมแรงดันและงานก่อสร้าง 
ถังยกระดับน�้า ก่อสร้างในพื้นที่ของบริษัท 

3.3 งานก่อสร้างระบบท่อส่งน�้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
1,200 มม. ความยาวท่อส่งน�า้รวม 45.20 กิโลเมตร ก่อสร้าง
ผ่านพืน้ทีข่องหน่วยงานราชการ และผ่านเขตชมุชนตามแนว
ถนนที่รับผิดชอบโดยหน่วยงานราชการ

พบข้อร้องเรยีนงานวางท่อส่งน�า้
กระทบการจราจรของชุมชน
บรเิวณทางเข้าสถานสีบูน�า้เพิม่
แรงดันในเดือนตุลาคม 2564 
บริษัทด�าเนินการแก้ไขแล้ว
เสร็จวันที่ 19 ตุลาคม 2564

4. โครงการพัฒนา
สระเก็บน�้าดิบทับมา

เพิ่ ม ต ้ น ทุ นน�้ า ดิ บ 
ให ้ กับพื้นที่ จั งหวัด
ระยองไม ่น ้อยกว ่า  
47 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี 
สนับสนุนเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 
ตามนโยบายรัฐบาล 

พฒันาสระเกบ็น�า้ ขนาดความจ ุ12 ล้าน ลบ.ม. และก่อสร้าง
สถานีสูบน�้าเพื่อสูบน�้าช่วงฤดูฝนและฤดูน�้าหลากเข้าเก็บ 
ในสระลักษณะของแก้มลิงก่อนเข้าตัวเมือง จังหวัดระยอง 
ซึง่เป็นความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครัฐ ในการช่วยบรรเทา
และป้องกันผลกระทบจากน�้าท่วมก่อนที่จะไหลเข้าสู ่ 
แหล่งชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมืองจังหวัดระยอง 

พบข้อร้องเรียนการสบูน�า้สถานี
สูบน�้าคลองทับมามีมลภาวะ
ทางเสยีงต่อบ้านเรือนข้างสถานี
สูบน�้าในเดือนมีนาคม 2564  
ต่อมาบริษัทได้แจ้งผู ้รับจ้าง
ด�าเนินการออกแบบและติดตั้ง
ระบบป้องกนัเสยีงภายในสถานี
สบูน�า้คลองทบัมา โดยด�าเนนิการ
ติดตั้งแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 
2564 สามารถลดผลกระทบ 
ด้านเสียงดังกล่าวได้

ด�าเนินการ
แล้วเสร็จ
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 การด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท มีเป้าหมายให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงแหล่งน�้าสะอาด มีน�้าเพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรกรรม บนพื้นฐานการบริหารจัดการน�้าร่วมกันกับทุกภาคส่วน อาทิ การจัดกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ การจัดเวทีประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างที่เกิดขึ้นใหม่ของบริษัท การประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น�้า และการส�ารวจความ 
พึงพอใจของชุมชนและหน่วยงานราชการเป็นประจ�าทุกปี ท�าให้บริษัททราบถึงความต้องการ/ความคาดหวังของชุมชน เพื่อน�ามา
วางแผนกลยุทธ์ ปรับปรุง พัฒนาต่อยอดโครงการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารผ่านทางสื่อออนไลน์ 
(Line@ และเฟซบุก๊ อสีท์วอเตอร์ CSR) เพือ่ความรวดเรว็ในการสือ่สารสร้างความเข้าใจระหว่างบรษิทัและชมุชน ตลอดจนช่วยให้เกดิ
การปรับปรุงแก้ไข บรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ดังนั้น เพื่อบรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการน�้าให้เพียงพอต่อทุกภาคส่วน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เติบโต
อย่างยั่งยืน และสร้างความผูกพันระหว่างบริษัทกับชุมชน บริษัทจึงจัดท�าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบ่งเป็น 3 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการส่งเสริมสาธารณูปโภคด้านน�้าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
3. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงกำรเพื่อควำมยั่งยืนของชุมชน
(Disclosure 203-1)

ปี 2537

ปี 2555

ปี 2561

ปี 2564

ก�าหนดนโยบายพฒันาคณุภาพชวิีตและสิง่แวดล้อมด้วยการจดัสรรงบประมาณเพือ่จดัท�าโครงการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตชุมชน

ก�ำหนดกรอบกลยุทธ์ 3 สร้ำง 3 พัฒนำ

- สร้างการยอมรับ สร้างความมั่นคง และสร้างคุณค่าร่วม

-  พฒันาสาธารณปูโภคด้านน�า้และสิง่แวดล้อม พัฒนาเศรษฐกจิและคณุภาพชีวติชมุชน และพัฒนาการเรยีนรูภ้ายใต้

หลักการ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะสร้างการยอมรับด้วยหลัก ความเข้าใจ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพ่ือความยัง่ยนืประกาศนโยบายการบรหิารจดัการเพ่ือความย่ังยนื ซึง่ส่วนหน่ึง

ของนโยบายได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ให้บริษัทส่งเสริมการบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน

การใช้ทรัพยากรน�้าร่วมกับชุมชน ไปพร้อมกับรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ควบคู่กับการพัฒนาสังคม และส่งเสริม

การเรียนรู้ของเยาวชนและชุมชน โดยใช้หลักการ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนได้ยกระดับนโยบายการบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืน  

โดยให้ความส�าคญักับการมส่ีวนร่วมและการด�าเนนิธรุกจิทีร่บัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีรอบด้าน ตลอดห่วงโซ่

อุปทาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และร่วมกันบูรณาการบริหารจัดการน�้าให้เพียงพอ

ต่อทุกภาคส่วนบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรน�้าร่วมกัน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบให้เติบโต

อย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน
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ความร่วมมือระหว่างบริษัท หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน

จัดท�าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ผลส�ำรวจควำมพึงพอใจ
กำรจดัเวทีประชำสัมพันธ์โครงกำร
ก่อสร้ำงท่ีเกดิข้ึนใหม่ของบริษทั

กำรประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น�้ำ  
ชุมชน และหน่วยงำนภำครัฐ

โครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
โครงกำรส่งเสริมสำธำรณูปโภคด้ำนน�้ำ  

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

-  เพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าต้นน�้า ร้อยละ 25 ของพื้นที่ 
ป่าชุมชน 

-  บูรณาการจัดการน�้าให้เพียงพอต่อทุกภาคส่วน

-  ลดปัญหามลพิษทางน�้าที่ส ่งผลต่อคุณภาพน�้า  
ในแหล่งน�า้สาธารณะ โดยการเพ่ิมค่าออกซเิจนละลาย
ในน�้า (Dissolved Oxygen : DO) ของน�้าทิ้งก่อนลง
สู่สาธารณะ มากกว่า 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

-  ส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนระดับอาชีวศึกษาให้เกิด
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการน�้ า จ�านวน  
4 ผลงานต่อปี 

-  สร้างแหล่งเรยีนรูด้้านเกษตรกรรมตามหลกัเศรษฐกจิ 
พอเพียง จ�านวน 1 แห่ง

-  นักศึกษาคนพกิาร ทีผ่่านการอบรมด้านคอมพิวเตอร์
สามารถเข้าท�างานในสถานประกอบการ มากกว่าร้อยละ 10

-  สร้างความเข้าใจ และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท 
หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน

เป้าหมายการด�าเนินโครงการ

-  โครงการอบรมอาชีพ (ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้ 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง) 

-  การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ

-  กฐินประจ�าปี

-  โครงการฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์
ต้นน�้ำ

-  โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน�้า

-  โครงการเครือข่ายอีสท์วอเตอร์รักษ์น�้า 

กลำงน�้ำ

-  โครงการควบคุมการผลิตและบ�ารุงรักษาระบบ
ประปาชุมชน (บูรณาการร่วมกับโครงการ Fix it 
Center)

-  โครงการ CSR เพื่อชุมชนตามแนวเส้นท่อน�้าดิบ

-  โครงการน�้าเพื่อชุมชน 

ปลำยน�้ำ

-  โครงการโรงเรียนต้นแบบระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
โรงอาหาร

ระดับอำชีวศึกษำ

-  โครงการต้นแบบเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน�้า
และอากาศ

ประชำชนทั่วไป

-  โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
อีสท์วอเตอร์ อ�าเภอคลองเขื่อน

กลุ่มคนพิกำร

-  โครงการสอนคอมพิวเตอร์ส�าหรับนักศึกษา 
คนพิการ 

-  บรษัิทเข้าถงึ เข้าใจบรบิท และความต้องการของชุมชนมากขึน้ 

ท�าให้เกิดความร่วมมือในการจัดท�าโครงการเพื่อพัฒนา

คณุภาพชีวติของชุมชน ส่งผลต่อคะแนนความพงึพอใจของ

ชุมชนและหน่วยงานราชการที่มีต่อการด�าเนินธุรกิจของ

บริษัท มากกว่าร้อยละ 85

-  ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมในด้านกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม

และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย

-  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่ได้รับจำกโครงกำร

-  ป่าต้นน�า้มีความอดุมสมบรูณ์ เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว ปลกูป่าเสรมิ

ร้อยละ 25 ของพื้นที่ป่าชุมชน และรักษาความสมดุลของ

ระบบนเิวศ ส่งผลต่อการหมนุเวยีนของวฏัจักรของน�า้ ท�าให้

มีปริมาณน�้าเพียงพอต่อทุกภาคส่วน รวมถึงบริษัทได้รับ

การจัดสรรน�้าที่เหมาะสม

-  ความร่วมมือระหว่าง บริษัท โรงเรียน และชุมชน เฝ้าระวัง

และติดตามคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าต่างๆ ที่เป็นแหล่งน�้า

ต ้นทุนน�้ าดิบของบริษัท  สร ้ าง เครือข ่ าย เยาวชน 

อสีท์วอเตอร์รักษ์น�า้ และได้รบัทนุการศกึษา จ�านวน 120 คน

-  การบูรณาการจัดการน�้าร่วมกันระหว่างบริษัท หน่วยงาน

ภาครัฐ กลุ่มผู้ ใช้น�้า และชุมชน ส่งผลให้มีการจัดสรรน�้า

อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของกลุ่ม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัท ลดปัญหาการขาดแคลนน�้า

-  ชมุชนจ�านวน  9 แห่ง (1,040 ครวัเรอืน) มนี�า้สะอาดส�าหรบั

การอุปโภคบริโภค 

-  เยาวชนระดับอาชีวศึกษาได้เพิ่มทักษะทางอาชีพเกี่ยวกับ 

การซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จ�านวน 9 แห่งต่อปี

-  สร้างโรงเรียนต้นแบบระบบบ�าบัดน�้าเสียโรงอาหาร จ�านวน 

7 แห่ง และขยายโรงเรยีนต้นแบบฯ เป็นจ�านวน 14 แห่งภายใน

ปี 2566 

-  ลดปัญหามลพิษทางน�้าที่ส่งผลต่อคุณภาพน�้าในแหล่งน�้า

สาธารณะ  โดยการเพิม่ค่าออกซเิจนละลายในน�า้ (Dissolved 

Oxygen : DO) ของน�้าทิ้งก่อนปล่อยลงสู ่สาธารณะ 

มากกว่า 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

-  เยาวชน สถานศึกษา และชุมชนโดยรอบรู้คุณค่าของ

ทรัพยากรน�้า และใช้น�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือลด 

ค่าใช้จ่าย และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจากการน�าน�้า 

ที่ผ่านการบ�าบัดมาใช้รดน�้าต้นไม้

ประโยชน์ที่ได้รับจำกโครงกำร -  บรษิทัร่วมกบัสถาบนัการศกึษาทัง้ 4 แห่ง คดิค้นนวตักรรม

จัดการน�้า และช่วยเหลือชุมชน จ�านวน 4 ผลงาน

-  เยาวชนระดับอาชีวศึกษาทั้ง 4 แห่ง ได้เพิ่มทักษะทางอาชีพ 

เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมด้านน�้าใหม่ๆ และได้รับ 

ทุนการศึกษา 20 คน

-  บริษัทร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และชุมชน จัดต้ังศูนย์

เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง เพ่ือเผยแพร่การท�าเกษตรกรรม

ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง รวมถงึการใช้ทีด่นิของ

บริษัทให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบ

-  บริษัทร่วมกับส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทราจัดหลักสูตร 

สอนคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาคนพิการ ท�าให้มีคนพิการ 

ที่ผ่านการอบรม มากกว่าร้อยละ 10 สามารถเข้าท�างาน 

ในสถานประกอบการได้

ประโยชน์ที่ได้รับจำกโครงกำร

คะแนนความพึงพอใจของชุมชน
และหนวยงานราชการตอกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) ของบร�ษัท
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1. โครงกำรส่งเสริมสำธำรณูปโภคด้ำนน�้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 บรษัิทตระหนกัถงึความส�าคัญด้านสิง่แวดล้อม และการพฒันาคุณภาพชวีติของชมุชนในสังคม โดยได้รบัความร่วมมอืจากชมุชน 
และหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งพื้นที่จัดกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า 

 พื้นที่บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน�้า แหล่งน�้าตามธรรมชาติ รวมถึงผืนป่าต้นน�้าที่เป็นเขตป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

ภาคตะวันออก เปรียบเสมือนหัวใจที่คอยสูบฉีดให้สายน�้ายังคงหมุนเวียน บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการดูแล

พืน้ทีด่งักล่าวจงึได้พฒันาต่อยอดให้เกดิเป็นความร่วมมอืในการรกัษาป่าต้นน�า้ รกัษาระบบนเิวศของผืนป่าให้มีความ

อดุมสมบรูณ์ เพือ่สร้างความสมดุลของวฏัจกัรน�า้ ตลอดจนดแูลและเฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลงคณุภาพน�า้ในแหล่งน�า้

ต่างๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ดังนั้น บริษัทได้จัดโครงการร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 

จ�านวน 2 โครงการ ดังนี้

ต้นน�้ำ

01

โครงกำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและแหล่งน�้ำ

 โครงกำรเพำะกล้ำน้อย ร้อยผืนป่ำภำคตะวันออก  
(ปี 2558 - ปัจจุบัน)

SDGs

13.3, 15.1, 

15.2

พื้นที่จัดโครงกำร

- จ.ฉะเชิงเทรา

- จ.ชลบุรี

- จ.ระยอง

- จ.จันทบุรี

กลุ่มเป้ำหมำยที่ร่วมกิจกรรม

-  หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน รวมถงึประชาชน

ทั่วไป

เป้ำหมำยโครงกำร

-  แจกจ่ายกล้าไม้ 20,000 กล้าต่อปี

ผลกำรด�ำเนินงำน ปี 2564

แจกจ่ายกล้าไม้ จ�านวน 20,000 กล้า ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

รวมถงึประชาชนทัว่ไป นอกจากนี ้บางส่วนได้น�ามาใช้ในกจิกรรม CSR ของบริษัท

02

พื้นที่จัดโครงกำร

-  ป่าชุมชนบ้านสามพราน หมู่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

-  ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง หมู่ 4 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

-  ป่าชุมชนบ้านคลองยายไท หมู่ 18 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

กลุ่มเป้ำหมำยที่ร่วมกิจกรรม

-  เครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก

เป้ำหมำยโครงกำร

-  เพิ่มพื้นที่สีเขียวในป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ด้วยการปลูก

ป่าเสริม ร้อยละ 25 ของจ�านวนต้นไม้ในพื้นที่ต่อปี

-  ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ผลกำรด�ำเนินงำน ปี 2564

จัดกิจกรรมปลูกป่าเสริมในพื้นที่โครงการ 

-  บ้านสามพราน จ�านวน 1,500 ต้น/ปี 

-  บ้านหนองม่วง จ�านวน 3,800 ต้น/ปี 

-  บ้านคลองยายไท จ�านวน 1,950 ต้น/ปี 

ท�าให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ ประมาณ 18 ไร่/ปี (ค�านวณพื้นที่สีเขียว 400 ต้น/ไร่) 

และช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ประมาณ 65-108 ตัน/ปี (ต้นไม้ 1 ต้น 

สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 9-15 กิโลกรัม/ปี)

03
โครงกำรปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำ ฟื้นฟูระบบนิเวศ  
(ปี 2561 - ปัจจุบัน)

โครงกำรบ�ำรุงดูแลรักษำและฟื้นฟูป่ำชุมชน 
แบบมส่ีวนร่วมตำมแนวทำงประชำรัฐ (ปี 2554 - ปัจจุบัน)

พื้นที่จัดโครงกำร

-  คลองอ้อมน้อย วัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

กลุ่มเป้ำหมำยที่ร่วมกิจกรรม

 -  สมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา 

-  ชุมชนใน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เป้ำหมำยโครงกำร

-  รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และรักษาพันธุ ์สัตว์น�้าบริเวณป่าชายเลน 

ของแม่น�้าบางปะกง

ผลกำรด�ำเนินงำน ปี 2564

จัดกิจกรรมโครงการเทิดไท ้องค์ราชัน ปล่อยพันธุ ์สัตว ์น�้า ถวายเป ็น 

พระราชกุศลล้นเกล้ารัชกาลท่ี 9 ณ คลองอ้อมน้อย วัดเขาดิน อ.บางปะกง 

จ.ฉะเชิงเทรา (ปล่อยปลากะพง จ�านวน 510,000 ตัว)

สารบัญรายงานความยั่ งยื น  ปร ะจ� าป ี  2564 81



01

โครงกำรเครือข่ำยอีสท์วอเตอร์รักษ์น�้ำ 

ค่ำยเยำวชนอีสท์วอเตอร์รกัษ์น�ำ้ และมอบทนุกำรศึกษำ 
(ปี 2557 - ปัจจุบัน)

SDGs

4.4, 6.3,  

6.6 

พื้นที่จัดโครงกำร

เยาวชนใน 3 จังหวัด

-  จ.ฉะเชิงเทรา

-  จ.ชลบุรี

-  จ.ระยอง

พื้นที่จัดโครงกำร

-  คลองและแม่น�้าใน อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 

-  คลองและแม่น�้าใน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

-  อ่างเก็บน�้าดอกกราย

-  อ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล

-  อ่างเก็บน�้าคลองใหญ่

-  อ่างเก็บน�้าประแสร์

02 กิจกรรมตรวจคุณภำพน�้ำ (ปี 2557 - ปัจจุบัน)

กลุ่มเป้ำหมำยที่ร่วมกิจกรรม

-  กลุ่มนักรบสิ่งแวดล้อม/นักสืบสายน�้า 

-  ศูนย์เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน�้า

-  โรงเรียนใน อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา รวมจ�านวน 6 แห่ง 

-  โรงเรียนใน อ.เกาะจันทร์ อ.บ่อทอง และ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี รวมจ�านวน 5 แห่ง 

-  โรงเรียนใน อ.ปลวกแดง และ อ.แกลง จ.ระยอง รวมจ�านวน 6 แห่ง

เป้ำหมำยโครงกำร

1.  ผลิตเยาวชนเครือข่าย อีสท์วอเตอร์รักษ์น�้า จ�านวน 120 คน/ปี

2.  ผลการตรวจคุณภาพน�้าทั้ง 2 พื้นที่ (กลุ่มนักรบสิ่งแวดล้อม/นักสืบสายน�้า และศูนย์เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน�้า อ.ปลวกแดง จ.ระยอง)

ผลกำรด�ำเนินงำน ปี 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท�าให้งดการจัดค่ายเยาวชน แต่ยังคงมอบทุนการศึกษาให้แก่กลุ่มเครือข่าย 

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง จ�านวน 120 ทุน และมอบทุนตรวจคุณภาพน�้าให้แก่เครือข่ายทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อน�าไปตรวจคุณภาพน�้าในพื้นที่ 

ของเครือข่าย

 พื้นที่โดยรอบบริเวณตามแนวท่อน�้าดิบของบริษัท เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ  

ภาคอุตสาหกรรมพ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศ นอกจากนี้ บริษัทได้ ให้ความส�าคัญกับชุมชนตามแนวเส้นท่อ  

ดงันัน้ บรษัิทร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครฐั ตลอดจนกลุม่ผู้ใช้น�า้ตามแนวท่อน�า้ดบิของบรษิทั จดัท�าบันทกึข้อตกลง

ร่วมกนัในการพฒันาคณุภาพชวีติของชมุชนตามแนวท่อน�า้ดบิของบรษิทัให้ดขีึน้ ตลอดจนร่วมกบัสถาบนัการศกึษา

ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านน�้าให้กับชุมชน ด้วยการมีน�้าที่มีคุณภาพใช้ส�าหรับการอุปโภคบริโภค 

และใช้ ในการเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการน�้าของบริษัท 

ที่รับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น บริษัทได้จัดโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 3 โครงการ

กลำงน�้ำ

สารบัญ บริ ษั ท  จั ดการแล ะพัฒนาทรัพยากรน�้ าภาคต ะวั นออก จ� า กัด  (มหาชน )82



โครงกำรควบคุมกำรผลิตและบ�ำรุงรักษำระบบประปำชุมชน  

(บูรณำกำรร่วมกับโครงกำร Fix it Center) (ปี2561 - ปัจจุบัน)

โครงกำร CSR เพื่อชุมชนตำมแนวเส้นท่อน�้ำดิบ  

(ปี 2558 - ปัจจุบัน)

โครงกำรน�้ำเพื่อชุมชน  

(ปี 2543 - ปัจจุบัน)

SDGs

4.4, 6.3, 

6.4, 6.6 

SDGs

6.3, 6.4,  

6.6

พื้นที่จัดโครงกำร
ประปาชุมชน จ�านวน 9 แห่งต่อปี
-  จ.ฉะเชิงเทรา
-  จ.ชลบุรี
-  จ.ระยอง
-  จ.จันทบุรี

กลุ่มเป้ำหมำยที่ร่วมกิจกรรม
-  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
-  วิทยาลัยเทคนิคระยอง
-  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
-  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
-  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

-  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
-  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
-  วิทยาลัยเทคนิคตราด
-  วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
-  วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

เป้ำหมำยโครงกำร
1.  มีการร่วมพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการอาชีวศึกษา 8 แห่ง จ�านวน 1 หลักสูตร
2.  จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร โครงการควบคมุการผลติและบ�ารงุรกัษาระบบประปาชมุชน (บรูณาการร่วมกับโครงการ Fix it Center) ให้แก่สถานศกึษา จ�านวน 10 แห่ง
3.  ปรับปรุงประปาชุมชน จ�านวน 9 แห่งต่อปี

ผลกำรด�ำเนินงำน ปี 2564
1.  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมการผลิตและบ�ารุงรักษาระบบประปาชุมชน บูรณาการร่วมกับโครงการ Fix it Center ด้วยการอบรมผ่านออนไลน์  

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ซึ่งมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมอบรม จ�านวน 9 แห่ง 
2.  บริษัทร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 8 แห่ง ผ่านโครงการควบคุมการผลิตและบ�ารุงรักษาระบบประปาชุมชน ในรูปแบบ Fix it Center ของสถาบันการศึกษา
3.  สถานศึกษาที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมการผลิตและบ�ารุงรักษาระบบประปาชุมชน จ�านวน 10 แห่ง 
4.  ชุมชนเข้าถึงแหล่งน�้าสะอาดเพื่ออุปโภค จ�านวน 9 แห่ง ท�าให้ชุมชนได้มีน�้าสะอาดส�าหรับอุปโภค จ�านวน 1,040 ครัวเรือน

พื้นที่จัดโครงกำร
ชุมชนใน 4 จังหวัด
-  จ.ฉะเชิงเทรา
-  จ.ชลบุรี
-  จ.ระยอง
-  จ.จันทบุรี

กลุ่มเป้ำหมำยที่ร่วมกิจกรรม
-  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป

เป้ำหมำยโครงกำร
-  สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนด้วยการสนับสนุนน�้าสะอาดส�าหรับบริโภค
-  บรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่

ผลกำรด�ำเนินงำน ปี 2564
1.  สนับสนุนน�้าดื่มสะอาด (น�้าดื่มแบบถ้วย/ขวด และรถน�้าเคลื่อนที่) จ�านวน 321,528 ลิตร
2.  สนับสนุนน�้าส�าหรับอุปโภคเพื่อช่วยเหลือชุมชนในสถานการณ์ภัยแล้งผ่านท่อธารของบริษัท จ�านวน 2,740 ลบ.ม.

พื้นที่จัดโครงกำร
-  แนวท่อน�้าดิบเชื่อมโยงอ่างเก็บน�้าประแสร์-อ่างเก็บน�้าคลองใหญ่ จ.ระยอง
-  แนวท่อน�า้ดบิเชือ่มโยงอ่างเกบ็น�า้ประแสร์-อ่างเกบ็น�า้หนองปลาไหล จ.ระยอง
-  ชุมชนบริเวณแม่น�้าบางปะกงใน จ.ฉะเชิงเทรา

กลุ่มเป้ำหมำยที่ร่วมกิจกรรม
-  โครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษาประแสร์
-  กลุ่มบริหารการใช้น�้าชลประทานนอกภาคเกษตรกรรม
-  ชุมชนตามแนวท่อน�้าดิบเชื่อมโยงอ่างเก็บน�้าประแสร์-อ่างเก็บน�้าคลองใหญ่ 

จ.ระยอง
-  ชมุชนตามแนวท่อน�า้ดบิเชือ่มโยงอ่างเกบ็น�า้ประแสร์ - อ่างเกบ็น�า้หนองปลาไหล 

จ.ระยอง
-  ชุมชนบริเวณแม่น�้าบางปะกงใน จ.ฉะเชิงเทรา

เป้ำหมำยโครงกำร
-  เปิดจุดจ่ายน�้าส�าหรับอุปโภค และการเกษตรกรรมให้แก่ชุมชน จ�านวน  

15 จดุ ครอบคลมุผู้ ใช้น�า้กว่า 4,000 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่

-  สนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือชุมชนตามแนวท่อน�้าดิบให้สามารถ 
เข้าถึงแหล่งน�้าสะอาด ส�าหรับอุปโภค และการเกษตรกรรม

ผลกำรด�ำเนินงำน ปี 2564
1.  สนับสนุนน�้าส�าหรับอุปโภคให้ชุมชนผ่านแนวเส้นท่อ เมื่อเกิดสถานการณ์ 

ภัยแล้ง โดยติดต้ังจุดแยกจ่ายน�้าดิบไปยังประปาหมู่บ้าน 15 จุด จ�านวน 
1,561,037.60 ลบ.ม.

2.  สนบัสนนุโครงการเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวติของชมุชน ในด้านสาธารณปูโภค
ด้านน�า้ ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม ให้แก่ชมุชนตามแนวเส้นท่อประแสร์-คลองใหญ่ 
ประแสร์-หนองปลาไหล และชมุชนบรเิวณแม่น�า้บางปะกงใน จ.ฉะเชงิเทรา ดงันี้

 2.1  โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามวังจันทร์ปันสุข อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 2.2  โครงการสนับสนุนค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์กล้อง 

Conference ค่าสาธารณูปโภค ค่าโปรแกรมออนไลน์ ต.ชุมแสง  
อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

 2.3  โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ในพ้ืนที่ หมู่ 6 ต.กระแสบน 
อ.แกลง จ.ระยอง ช่วยเหลอืชมุชนในมนี�า้ประปาใช้ จ�านวน 249 ครวัเรอืน

 2.4  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ในพื้นที่ หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย 
จ.ระยอง

 2.5  โครงการวางท่อเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ หมู่ 3 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ 
จ.ระยอง

 2.6  โครงการฝายชะลอน�า้ (ฝายหนิ) คลองน�า้โจน ในพืน้ที ่หมู ่4 ต.วังจนัทร์ 
อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

 2.7  โครงการซ่อมแซมทางรับน�้าลงสระยายมี ในพื้นที่ หมู่ 5 ต.วังจันทร์  
อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

 2.8  โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ส�าหรับการประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย
ออนไลน์ ส�าหรับประชุมการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ภาคตะวันออก

 2.9  โครงการสนับสนุนการดูแลควบคุมเครื่องสูบน�้าของโครงการส่งน�้า 
และบ�ารุงรักษาประแสร์ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

SDGs

6.a.1
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 น�า้ทีผ่่านการใช้จากกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละภาคส่วนจะถกูปล่อยลงสู่แม่น�า้ล�าคลอง ท�าให้เกดิเป็นปัญหามลพษิ

ทางน�้า และส่งผลต่อคุณภาพน�้าของแหล่งน�้าต่างๆ ดังนั้น บริษัทในฐานะเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการจัดสรรน�้าไปยัง 

แต่ละภาคส่วน จึงร่วมกับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 7 แห่ง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี 

และจังหวดัระยอง สร้างโรงเรียนต้นแบบในการบรหิารจัดการน�า้เสยีภายในโรงเรยีนขึน้ เพ่ือปลกูจติส�านึกให้กบัเยาวชน 

และชุมชนโดยรอบร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน�้า อนุรักษ์ทรัพยากรน�้า ตลอดจนใช้น�้าอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์

สูงสุด

ปลำยน�้ำ

โครงกำรโรงเรียนต้นแบบระบบบ�ำบัดน�้ำเสียโรงอำหำร

(ปี 2557 - ปัจจุบัน)

SDGs

2.1, 4.4, 

6.3, 6.6

พื้นที่จัดโครงกำร

-  โรงเรียนใน จ.ฉะเชิงเทรา จ�านวน 4 แห่ง

-  โรงเรียนใน จ.ชลบุรี จ�านวน 6 แห่ง

-  โรงเรียนใน จ.ระยอง จ�านวน 4 แห่ง

กลุ่มเป้ำหมำยที่ร่วมกิจกรรม

-  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้ง 7 แห่ง

-  โรงเรียนใน จ.ฉะเชิงเทรา จ�านวน 4 แห่ง

-  โรงเรียนใน จ.ชลบุรี จ�านวน 6 แห่ง

-  โรงเรียนใน จ.ระยอง จ�านวน 4 แห่ง

เป้ำหมำยโครงกำร

1.  น�้าที่ผ่านการบ�าบัดมีค่าออกซิเจนละลายในน�้า (Dissolved Oxygen : DO) 

มากกว่า 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

2.  โรงเรยีนน�าน�า้ทิง้จากโรงอาหารทีผ่่านการบ�าบดักลบัมาใช้ใหม่ได้ร้อยละ 40 

3.  โรงเรียนน�าความรู้ระบบบ�าบัดน�้าเสียมาบูรณาการร่วมกับวิชาในกลุ่มสาระ 

มากกว่า 3 กลุ่มสาระ

4.  ขยายโรงเรียนต้นแบบฯ ระดับเพชร 14 แห่ง (2 แห่งต่อเขตพื้นที่) ภายใน 

ปี 2566

ผลกำรด�ำเนินงำน ปี 2564

1.  มีโรงเรียนต้นแบบฯ ระดับเพชร ที่ยังคงดูแลโครงการอย่างต่อเนื่อง จ�านวน 

7 แห่ง (เขตละ 1 แห่ง)

2.  น�้าที่ผ่านการบ�าบัดมีค่าออกซิเจนละลายในน�้า (DO) ประมาณ 5.0-7.0 

มิลลิกรัมต่อลิตร

3.  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 

โรงเรียนยังคงดูแลรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  ขยายโรงเรียนต้นแบบฯ จากเดิม 7 แห่ง เป็น 14 แห่ง โดยให้ส�านักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ทัง้ 7 แห่ง คดัเลอืกโรงเรยีนทีส่นใจเข้าร่วม

โครงการ

5.  จัดศึกษาดูงานให้แก่โรงเรียนต้นแบบฯ ที่เข้ามาใหม่ พร้อมมอบทุนพัฒนา

โครงการ จ�านวน 7 แห่ง เพื่อเข้าใจการด�าเนินงานโครงการ และน�ากลับไป

ปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายในปี 2566

สารบัญ บริ ษั ท  จั ดการแล ะพัฒนาทรัพยากรน�้ าภาคต ะวั นออก จ� า กัด  (มหาชน )84



2. โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้

 บริษัทมุ่งม่ันส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน และชุมชนให้มีทักษะทางอาชีพ ตลอดจนสามารถน�าความรู ้
ไปประกอบอาชีพได้ รวมถึงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับเยาวชนและชุมชน ซึ่งแบ่งเป็น 3 โครงการ ดังนี้ 

โครงกำรต้นแบบเครื่องกลเติมอำกำศแบบดูดน�้ำและอำกำศ 

(ปี 2557 - ปัจจุบัน)

โครงกำรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีสท์วอเตอร์  

อ�ำเภอคลองเขื่อน (ปี 2555 - ปัจจุบัน)

SDGs

4.4, 6.3,  

6.6

พื้นที่จัดโครงกำร

-  วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

-  สวนสาธารณะชุมชนจุกกะเฌอ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

-  สระพักน�้าดิบส�าหรับผลิตประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านเชิงเนิน  

หมู่ 5 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

-  หอพระพุทธอังคีรส สวนศรีเมือง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

กลุ่มเป้ำหมำยที่ร่วมกิจกรรม

- วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

- วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

- วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

- วิทยาลัยเทคนิคระยอง

พื้นที่จัดโครงกำร

-  ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

กลุ่มเป้ำหมำยที่ร่วมกิจกรรม

-  คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

-  ชุมชน เยาวชนและหน่วยงานราชการที่สนใจศึกษาดูงาน

เป้ำหมำยโครงกำร

1.  ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง 1 แห่ง โดยน�าศาสตร์แห่งการใช้น�า้มาบรหิาร

จัดการน�้าเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจ�าอ�าเภอ

2.  ผู้เข้าศึกษาดูงานมากกว่า 100 คน/ปี

เป้ำหมำยโครงกำร

1.  มกีารร่วมพัฒนาความรู้ด้านพลังงานแสงอาทติย์กับสถาบนัการอาชีวศกึษา 

4 แห่ง จ�านวน 1 หลักสูตร

2.  ตรวจคุณภาพน�้าหลังติดตั้งต้นแบบฯ ส่งผลให้มีค่าออกซิเจนในน�้าดีขึ้น 

3.  ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ จ�านวน 4 แห่ง

ผลกำรด�ำเนินงำน ปี 2564

1.  มกีารร่วมพัฒนาความรู้ด้านพลังงานแสงอาทติย์กับสถาบนัการอาชีวศกึษา 

4 แห่ง จ�านวน 1 หลักสูตร 

2.  บริษัทได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้าของแหล่งน�้าที่ติดตั้งต้นแบบฯ  

มีค่าออกซิเจนละลายในน�้า (DO) มากกว่า 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ท�าให้ 

สัตว์น�้าด�ารงชีวิตได้)

3.  สถาบันการอาชีวศึกษา 4 แห่ง ได้ด�าเนินการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

ให้กับต้นแบบเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน�้าและอากาศ จ�านวน 4 แห่ง

ผลกำรด�ำเนินงำน ปี 2564

ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงอีสท์วอเตอร์ อ�าเภอคลองเขือ่นมกีารจดัการพืน้ที่

ตามศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล ท�าให้สามารถสร้างรายได้จากการ

ขายผลิตผลทางการเกษตร จ�านวน 173,786.99 บาท โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1.  กิจกรรมบ�ารุงดินหลังฤดูเก็บเกี่ยว รอบที่ 1 ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 

ซึง่เป็นช่วงฤดแูล้ง และช่วงที ่2 หลงัฤดูเก็บเกีย่วนาปี ช่วงเดอืนพฤศจกิายน-

ธันวาคม ของทุกปี 

2.  กิจกรรมปลูกพืชอายุสั้นเพื่อหมุนเวียนเป็นรายได้ เช่น ข่า ตะไคร้ ผัก  

กะเพรา โหระพา มะเขือ เป็นต้น 

3.  มะพร้าว มะม่วง และกล้วย เป็นพืชหลกัทีส่ร้างรายได้ประจ�าให้กบัศนูย์เรียนรู้ฯ 

ซึง่ปัจจบุนัศนูย์เรยีนรูฯ้ มมีะพร้าว จ�านวน 100 ต้น และมะม่วง จ�านวน 50 ต้น 

กล้วยปลูกแซมบริเวณคันบ่อ 

4.  กิจกรรมปลูกข้าว ซึ่งศูนย์เรียนรู้ฯ สามารถท�านาได้ ปีละ 2 ครั้ง ฤดูนาปี  

เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม และฤดูนาปรัง เดือนพฤศจิกายน-มกราคม 

SDGs

2.1, 2.4, 4.4,  

6.3, 6.6, 8.9
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3. โครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต

 จากกลยทุธ์การบรหิารงานชุมชน สู่การเข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง บรษิทัได้จดักจิกรรมสานสัมพนัธ์กบัชมุชน และหน่วยงานภาครฐั
อย่างต่อเนือ่ง เพ่ือเป็นช่องทางหนึง่ในการสร้างความเข้าใจอนัดรีะหว่างบรษิทักบัชุมชน รวมถงึเปิดรบัฟังความคดิเหน็ ข้อมลูข่าวสาร
ต่างๆ ของชุมชน เพื่อน�ากลับมาพัฒนากระบวนการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนน�ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับรูปแบบกิจกรรม CSR ของ
บริษัท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในอนาคต 

โครงกำรอบรมอำชีพ ลดรำยจ่ำยเพิ่มรำยได้ ตำมแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ปี 2554 - ปัจจุบัน)

 โครงกำรฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ (ปี 2554 - ปัจจุบัน)

พื้นที่จัดโครงกำร

-  จ.ฉะเชิงเทรา

-  จ.ชลบุรี

-  จ.ระยอง

กลุ่มเป้ำหมำยที่ร่วมกิจกรรม

-  ชุมชนในพื้นที่

-  หน่วยงานราชการปกครองส่วนท้องถิ่น

-  โรงเรียนในพื้นที่

เป้ำหมำยโครงกำร

-  เสรมิทกัษะทางอาชพีให้แก่ชมุชน จ�านวน 40 ครัง้

ผลกำรด�ำเนินงำน ปี 2564

-  จัดอบรมอาชีพใน 3 จังหวัด จ�านวน 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 298 คน

-  จัดอบรมอาชีพแบบถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก จ�านวน 32 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,553 คน

พื้นที่จัดโครงกำร

-  จ.ฉะเชิงเทรา

-  จ.ชลบุรี

-  จ.ระยอง

กลุ่มเป้ำหมำยที่ร่วมกิจกรรม

-  ชุมชนในพื้นที่

-  หน่วยงานราชการปกครองส่วนท้องถิ่น

-  โรงเรียนในพื้นที่

เป้ำหมำยโครงกำร

-  จดักจิกรรมสานสมัพนัธ์ระหว่างบรษิทักบัชมุชน

และหน่วยงานราชการ จ�านวน 6 ครั้ง/ปี

ผลกำรด�ำเนินงำน ปี 2564

-  จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ จ�านวน 2 ครั้ง

-  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริษัทได้ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นการมอบงบประมาณและอุปกรณ์กีฬา 

แก่สมาคมกีฬา ชมรมกีฬา และโรงเรียน จ�านวน 4 แห่ง

โครงกำรสอนคอมพิวเตอร์ส�ำหรับนักศึกษำคนพิกำร 

(ปี 2555 - ปัจจุบัน)

SDGs

4.5

พื้นที่จัดโครงกำร

-  คนพิการใน 11 อ�าเภอ ของ จ.ฉะเชิงเทรา

กลุ่มเป้ำหมำยที่ร่วมกิจกรรม

-  ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

ฉะเชิงเทรา

-  ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับ

อ�าเภอ

-  นักศึกษาคนพิการ

เป้ำหมำยโครงกำร

1.  นักศึกษาคนพิการมีความรู ้ความเข้าใจและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้  

ร้อยละ 100 ของผู้เข้าอบรม

2.  นักศึกษาคนพิการที่ผ่านการอบรมได้เข้าท�างานในสถานประกอบการ  

ร้อยละ 10 ของผู้เข้าอบรมแต่ละรุ่น

ผลกำรด�ำเนินงำน ปี 2564

1.  นักศึกษาคนพิการที่เข้ารับการอบรม จ�านวน 113 คน และมีความรู ้ 

ความเข้าใจและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ร้อยละ 100 ของผู้เข้าอบรม

2.  ปี 2564 ได้ด�าเนินการติดตามนักศึกษาคนพิการที่ผ่านการอบรมสามารถ

เข้าท�างานในสถานประกอบการ 7 คน และประกอบอาชีพส่วนตัว 45 คน
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 กฐินประจ�ำปี

กำรสนับสนุนกิจกรรมสำธำรณะ

พื้นที่จัดโครงกำร

-  จ.ฉะเชิงเทรา

-  จ.ชลบุรี

-  จ.ระยอง

กลุ่มเป้ำหมำยที่ร่วมกิจกรรม

-  ชุมชนในพื้นที่

เป้ำหมำยโครงกำร

-  ร่วมเป็นเจ้าภาพสามัคคี จ�านวน 

1 วัด/ปี

ผลกำรด�ำเนินงำน ปี 2564

-  วัด เขาบางพระ  ต .บางพระ 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

-  วัดเขาโบสถ์ ต.ทับมา อ.เมือง 

จ.ระยอง

พื้นที่จัดโครงกำร

-  จ.ฉะเชิงเทรา

-  จ.ชลบุรี

-  จ.ระยอง

-  พื้นที่อื่นๆ นอกพื้นที่ปฏิบัติการ

กลุ่มเป้ำหมำยที่ร่วมกิจกรรม

-  ชุมชนในพื้นที่

- หน่วยงานภาครัฐและองค์กรการกุศล

-  โรงเรียนในพื้นที่

เป้ำหมำยโครงกำร

-  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน 

-  ส ่งเสริมกิจกรรมของชุมชน ด้านศาสนา 

ขนบธรรมเนียมประเพณี การศึกษา กีฬา ฯลฯ

ผลกำรด�ำเนินงำน ปี 2564

-  สนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี

-  สนับสนุนงบประมาณวางระบบประปาให้กับโรงพยาบาลคลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

-  สนับสนุนงบประมาณระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบบึงประดิษฐ์ ซึ่งสามารถบ�าบัดน�้าเสียจากชุมชนตลาดหนองคล้า จ.จันทบุรี

-  สนับสนุนงบประมาณเชื่อมโยงเส้นท่อส่งน�้าดิบกับสระน�้าหมู่บ้านบ้านท่าจาม ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

-  สนับสนุนงบประมาณโครงการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

-  สนับสนุนงบประมาณเพื่อกิจกรรมของชุมชน ด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี การศึกษา กีฬา ฯลฯ
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อ.บางน�้าเปรี้ยว

อ.บ้านโพธิ์

อ.บางคล�้า

อ.ราชสาส์น

อ.แปลงยาว

อ.สนามชัยเขต

อ.ท่าตะเกียบ

อ.พนมสารคาม
อ.คลองเขื่อน

อ.เมือง

อ.บางปะกง

แม่น�้ำบำงปะกง

จังหวัด 

ฉะเชิงเทรำ

 
โครงกำรเครือข่ำยอีสท์วอเตอร์รักษ์น�้ำ

 1  โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

 2  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร

 3  โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ

 4  โรงเรียนวัดผาณิตาราม

 5  โรงเรียนวัดกระทุ่ม

 6  โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์

 
โครงกำรโรงเรียนต้นแบบระบบบ�ำบดัน�ำ้เสยีโรงอำหำร

 1  โรงเรียนวัดจุกเฌอ 

 2  โรงเรียนวัดเขาดิน

 3  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 

 4  โรงเรียนบ้านคลองอุดม

 
โครงกำรต้นแบบเครื่องกลเติมอำกำศ

 1   วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ โดย วิทยาลัยเทคนิค

ฉะเชิงเทรา

 
โครงกำรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

อีสท์วอเตอร์ อ�ำเภอคลองเขื่อน

 
โครงกำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและแหล่งน�้ำ

 1   โครงการเพาะกล้าน้อย ร้อยผืนป่า ณ ศนูย์เรยีนรู้

เศรษฐกจิพอเพยีงอสีท์วอเตอร์ อ�าเภอคลองเขือ่น

 2   บ้านสามพราน ต.คลองตะเกรา (เนือ้ที ่32-0-30 ไร่)

 
สนับสนุนงบประมำณเพื่อช่วยเหลือ 

และบรรเทำควำมเดือดร้อนของชุมชน  

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19)

 1   สนับสนุนงบประมาณเพ่ือปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลคลองเขื่อน 

 2   สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภค

บริโภค

 3  สนับสนุนงบประมาณเพื่อสถานที่พักคอย (CI)

 4   สนับสนุนงบประมาณเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจากโควดิ-19 ผ่านส�านกังานเหล่ากาชาด

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
สนับสนุนน�้ำดื่ม และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือและ

บรรเทำควำมเดือดร้อนของชุมชน จำกสถำนกำรณ์

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

รวมกว่ำ 15,000 ลิตร

 1   ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา

 2   อ�าเภอคลองเขื่อน

 3   จุดบริการประชาชนรับการฉีดวัคซีนไวรัส 

โควิด-19 โรงพยาบาลพุทธโสธร

 4   อ�าเภอบางปะกง 

 5   หอการค้าฉะเชิงเทรา 

 6   อบต.บางกรูด

 7   อบต.บางขวัญ

 
โครงกำรสอนคอมพิวเตอร์ 

ส�ำหรับนักศึกษำคนพิกำร

 ร่วมกับ กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการเรียนการสอน

ให้แก่นักศึกษาคนพิการได้มีความรู้ และสามารถใช้งาน

คอมพวิเตอร์เพือ่น�าไปประกอบอาชพีได้ กลุม่เป้าหมาย 

11 อ�าเภอ อ�าเภอละ 10 คน

 
สมำชิกสมำคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรำ

 ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณของสมาคม

รักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ กิจกรรมป่ารอยต่อ 5 จังหวัด 

กิจกรรมวิเคราะห์น�้า กิจกรรมวันกตัญญูสายน�้า 

ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า เป็นต้น

 
สนับสนุนงบประมำณ 

เพื่อช่วยเหลือให้ชุมชนเข้ำถึงแหล่งน�้ำสะอำด

 1   สนับสนุนงบประมาณวางระบบประปา 

แก่โรงพยาบาลคลองเขื่อน

 
กำรบริหำรจัดสรรเงินทุนด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม

 พัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มแม่น�้า

บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมในแม่น�้า

บางปะกง
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อ.พนัสนิคม

อ.พานทอง

อ.เมือง

อ.บ้านบึง

อ.เกาะจันทร์

อ.บ่อทอง

อ.หนองใหญ่

อ.ศรีราชา

อ.บางละมุง

อ.สัตหีบ

อ่างเก็บน�้า��
คลองหลวง

อ่างเก็บน�้า��
บางพระ

อ่างเก็บน�้า 
หนองค้อ

จังหวัด 

ชลบุรี

 โครงกำรเครือข่ำยอีสท์วอเตอร์รักษ์น�้ำ

 1   โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า

 2   โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม

 3   โรงเรียนบ้านบึงตะกู

 4   โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส

 5   โรงเรียนบ้านไร่เสธ์

 โครงกำรโรงเรียนต้นแบบระบบบ�ำบดัน�ำ้เสยีโรงอำหำร

 1   โรงเรียนบ้านมาบล�าบิด

 2   โรงเรียนวัดหนองน�้าเขียว 

 3   โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน

 4   โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 

 5   โรงเรียนบ้านโค้งดารา 

 6   โรงเรียนบ้านสันติคาม

 โครงกำรต้นแบบเครื่องกลเติมอำกำศ 

 1   สวนสาธารณะชุมชนจุกกะเฌอ โดย วิทยาลัย

เทคนิคพัทยา

 สนับสนุนงบประมำณเพื่อช่วยเหลือและบรรเทำ

ควำมเดือดร้อนของชุมชน จำกสถำนกำรณ์ 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

(โควิด-19)

 1   สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือและบรรเทา 

ความเดือดร้อนของประชาชน

 2   สนับสนุนงบประมาณเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจากโควดิ-19 ผ่านส�านกังานเหล่ากาชาด

 3   สนบัสนนุชดุป้องกนัโควดิ-19 จ�านวน 3,000 ชดุ 

และข้าวสาร แก่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

 

สนบัสนนุน�ำ้ดืม่ และสิง่ของเพือ่ช่วยเหลอืและบรรเทำ

ควำมเดือดร้อนของชุมชน จำกสถำนกำรณ์ 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

(โควิด-19)

 1   กองบัญชาการช่วยรบที่ 1

 2   ชมรมผู้สูงอายุต�าบลส�านักบก

 3   ศาลาว่าการเมืองพัทยา 

 ทอดกฐินสำมัคคีประจ�ำปี

 1   วัดเขาบางพระ

 
สนับสนุนงบประมำณ 

เพื่อช่วยเหลือให้ชุมชนเข้ำถึงแหล่งน�้ำสะอำด

 1   สนับสนุนงบประมาณเชื่อมโยงเส้นท่อส่งน�้าดิบ

กับสระน�้าหมู่บ้านบ้านท่าจาม
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อ.ปลวกแดง

อ.นิคมพัฒนา

อ.บ้านฉาง อ.เมือง

อ.แกลง

อ.เขาชะเมา

อ่างเก็บน�้า�ประแสร์อ่างเก็บน�้า��
คลองใหญ่

อ่างเก็บน�้า��
ดอกกราย

อ่างเก็บน�้า��
หนองปลาไหล

แม่น�้ำคลองใหญ่

แม่น�้ำประแสร์

อ.วังจันทร์

อ.บ้านค่าย

 โครงกำรเครือข่ำยอีสท์วอเตอร์รักษ์น�้ำ

 1   โรงเรียนชุมชนบริษัทน�้าตาลตะวันออก

 2   โรงเรียนบ้านมาบยางพร

 3   โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

 4   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8

 5   โรงเรียนบ้านปากแพรก

 6   โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้

 โครงกำรโรงเรียนต้นแบบระบบบ�ำบดัน�ำ้เสยีโรงอำหำร

 1   โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์

 2   โรงเรียนชุมชนบริษัทน�้าตาลตะวันออก

 3   โรงเรียนบ้านหนองไทร

 4   โรงเรียนวัดหนองกันเกรา

 โครงกำรต้นแบบเครื่องกลเติมอำกำศ

 1   สระรอบหอพระพุทธอังคีรส โดยวิทยาลัย

เทคนิคระยอง

 2   สระน�้าส�าหรับประปา หมู่ 5 ต.หนองละลอก  

โดยวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

 โครงกำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและแหล่งน�้ำ

 1   บ้านหนองม่วง ม.4 ต.ชุมแสง  

(เนื้อที่ 96-0-55 ไร่)

 สนับสนุนงบประมำณเพื่อช่วยเหลือและบรรเทำ

ควำมเดือดร้อนของชุมชน จำกสถำนกำรณ์ 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

(โควิด-19)

 1   สนุนงบประมาณบรรเทา และเยียวยาผู้ได้รับ

ผลกระทบ ร่วมกับส�านักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดระยอง

 2   สนับสนุนงบประมาณโครงการความร่วมมือ

บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ร่วมกับส�านักงาน

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 3   สนับสนุนงบประมาณการให้ความช่วยเหลือจาก

สถานการณ์โควิด-19 แก่ท่ีว่าการอ�าเภอวังจันทร์

 4   สนับสนุนงบประมาณเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจากโควดิ-19 ผ่านส�านกังานเหล่ากาชาด

จังหวัดระยอง

 สนับสนุนน�้ำดื่ม และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือและ

บรรเทำควำมเดือดร้อนของชุมชน จำกสถำนกำรณ์

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

(โควิด-19) รวมกว่ำ 9,000 ลิตร

 1   อ�าเภอบ้านค่าย

 2   อบต.บางบุตร

 3   อบต.หนองละลอก

 4   อบต.แม่น�้าคู้ 

 5   อบต.ช�าฆ้อ 

 6   อบต.เขาน้อย 

 7   ทม.บ้านฉาง

 8   ทต.ทับมา 

 9   อบต.ละหาร

 กิจกรรม CSR เพื่อชุมชนตำมแนวท่อน�้ำดิบเชื่อมโยง 

อ่ำงเก็บน�้ำประแสร์-อ่ำงเก็บน�้ำคลองใหญ่  

และอ่ำงเก็บน�้ำประแสร์-อ่ำงเก็บน�้ำหนองปลำไหล

 1   โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามวังจันทร์ปันสุข 

อ.วังจันทร์

 2   โครงการสนบัสนนุค่าวัสด ุครภัุณฑ์ทางการแพทย์ 

ครุภัณฑ์กล้อง Conference ค่าสาธารณูปโภค  

ค่าโปรแกรมออนไลน์

 3   โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ 

หมู่ 6 ต.กระแสบน

 4   โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ในพื้นที่ หมู่ 7 

 5   โครงการวางท่อเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ หมู่ 3

 6   โครงการฝายชะลอน�้า (ฝายหิน) คลองน�้าโจน  

ในพื้นที่ หมู่ 4

 7   โครงการซ่อมแซมทางรับน�้าลงสระยายมี ในพื้นที่ 

หมู่ 5

 8   โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ส�าหรับการประชุม

ทางไกลผ่านเครือข่ายออนไลน์ ส�าหรับประชุม

การบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ภาคตะวันออก

 9   โครงการสนับสนุนการดูแลควบคุมเครื่องสูบน�้า

ของโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาประแสร์

 ทอดกฐินสำมัคคีประจ�ำปี

 1   วัดเขาโบสถ์

จังหวัด 

ระยอง
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4
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อ.แก่งหางแมว

อ.นายายอาม อ.ท่าใหม่

อ.เมือง

อ.แหลมสิงห์

อ.ขลุง

อ.โป่งน�้ำร้อน

อ.มะขาม

อ.เขาคิชฌกูฏ

อ.สอยดาว

 โครงกำรควบคุมกำรผลิตและบ�ำรุงรักษำระบบ

ประปำชุมชน (บูรณำกำรร่วมกับโครงกำร Fix it 

Center) 

 1   วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม โดย วิทยาลัย

การอาชีพนายายอาม

 2   บ้านซอยสอง โดย วิทยาลัยเทคนิคระยอง

 3   บ้านคลองตาข�า โดย วิทยาลัยการอาชีพ

สอยดาว

 4   บ้านสุขใจ โดย วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

 5   บ้านหินดาด โดย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

 6   บ้านคลองยายไท โดย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

 7   โรงเรียนวัดขุนซ่อง โดย วิทยาลัยเทคนิคตราด

 8   บ้านขุนซ่อง โดย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

 9   บ้านคลองพริก โดย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

 โครงกำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและแหล่งน�้ำ

 1   บ้านคลองยายไท ม.18 ต.ขุนซ่อง  

(เนื้อที่ 39-1-61 ไร่)

 สนับสนุนงบประมำณเพื่อช่วยเหลือและบรรเทำ

ควำมเดือดร้อนของชุมชน จำกสถำนกำรณ์ 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

(โควิด-19)

 1   สนับสนุนงบประมาณเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจากโควดิ-19 ผ่านส�านกังานเหล่ากาชาด

จังหวัดจันทบุรี

 สนับสนุนโครงกำรบ�ำบัดน�้ำเสียที่เทศบำลต�ำบล

หนองคล้ำ

 เป็นระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบบึงประดิษฐ์ ซึ่งสามารถ

บ�าบัดน�้าเสียจากชุมชนตลาดหนองคล้าได้ประมาณ 

800 ลบ.ม./วัน

จังหวัด 

จันทบุรี

1

1
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 นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จัดท�ากิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อปลูกจิตส�านึกให้แก่เยาวชนได้รู้คุณค่าของทรัพยากรน�้า และใส่ใจในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน�้า ตลอดจนใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า ซึ่งบริษัทย่อยได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

 ด้านการศึกษา (Education Program) ภายใต้โครงการ “สายสืบน�้าสูญเสีย” โดยมุ่งเน้นการสร้างกลุ่มเยาวชนให้มี
จติส�านกึในการรกัษาสิง่แวดล้อม เสรมิสร้างความรูเ้ร่ืองน�า้และสิง่แวดล้อมให้กับนกัเรยีน นกัศึกษาทัง้ในและนอกห้องเรยีน 
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ปลูกจิตส�านึกในเรื่องการอนุรักษ์น�้าและส่ิงแวดล้อม  
โดยกิจการประปาต่างๆ ในพ้ืนท่ีพร้อมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องน�้าในชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
ชุมชนและบริษัท โดยในปี 2564 ได้ด�าเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
 โรงเรียนวัดทัพชุมพล อ�าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 โรงเรียนวัดท้ายเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

   และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริษัทยังได้สนับสนุนอุปกรณ์
ป้องกันเชื้อไวรัสให้กับโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ 
 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน อ�าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 โรงเรียนวัดกระทุ่ม อ�าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต อ�าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 โรงเรียนบ้านเขาหิน อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
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 ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน (Community Support Program) ภายใต้โครงการ “รักษ์ทุกหยด ลดน�้าสูญเสีย”  
เพื่อใช้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากทีมช่างของบริษัทเข้าไปด�าเนินการปรับปรุงระบบท่อประปา โดยในปี 2564 
บรษิทัได้ขยายขอบเขตการด�าเนนิงานออกไปยงัภายในหน่วยงานราชการอืน่ๆ ด้วย นอกเหนอืจากโรงเรยีนและได้ด�าเนนิ
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
 วัดดอนใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 วัดราษฏร์ศรัทธาท�า อ�าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 โรงเรียนบ้าน กม.5 อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว อ�าเภอด�าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
 โรงพยาบาลสนามตะพง อ�าเภอเมือง  จังหวัดระยอง
 Hospitel โรงแรมระยองซิตี้ 

 ด้านการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม (Environmental Program) ผ่านกจิกรรมในหลากหลายมติ ิโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ลดภาวะโลกร้อน 
เพ่ิมพืน้ทีส่เีขยีวในชุมชนทีอ่ยูอ่าศยั เป็นการคืนความสมดลุให้กบัธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม สร้างจิตส�านกึให้ชุมชนรักและ
หวงแหนทรพัยากรธรรมชาตแิละการอนรุกัษ์ธรรมชาต ิโดยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(โควิด-19) บริษัทยังคงด�าเนินกิจกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ได้แก่ 
 โครงการ ยูยู สร้างป่ารักษ์ต้นน�้า ประจ�าปี 2564 ต�าบลละหาร อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 กิจกรรมวันต้นไม้ประจ�าปีของชาติ ประจ�าปี 2564 ณ บริเวณสวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ จังหวัดระยอง
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ระดับควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำน เปรียบเทียบปี 2562-2564 กลุ่มธุรกิจน�้ำดิบ

ป 2562 ป 2563 ป 2564

การใหบร�การจายน้ํา
และหองควบคุม

การใหบร�การ
ซอมบํารุง

การใหบร�การ
ดานการขาย

การใหบร�การ
ขอมูลขาวสาร

การใหบร�การ
ของหองควบคุม

การตอบสนอง
ความตองการของลูกคา

ระดับความพึงพอใจลูกคาทางตรงในแตละดาน เปร�ยบเทียบป 2562-2564

4.48

3.99

4.48 4.48

3.99
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4.62
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ป 2562 ป 2563 ป 2564

การใหบร�การจายน้ํา ดานคุณภาพบร�หารจัดการ
โครงขายทอสงน้ําดิบ

ดานการใหบร�การ
ครบวงจร

การใหบร�การ
ขอมูลขาวสาร

การตอบสนอง
ความตองการของลูกคา

ระดับความพึงพอใจลูกคาทางออมในแตละดาน เปร�ยบเทียบป 2562-2564

3.87

3.50

4.22
3.87

3.41

4.33

3.20 3.16

4.00
3.73 3.66

4.11
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3.56

4.11
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ภำคผนวก
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ระดับควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำน เปรียบเทียบปี 2562-2564 กลุ่มธุรกิจน�้ำประปำ

ความพึงพอใจ
โดยภาพรวม

คุณภาพและว�ธ�การ
สงจายน้ําประปา

การติดตอส่ือสาร
และรับแจงปญหา

การใหบร�การ
และการซอมบํารุง

การอานมาตร
และการชําระเง�น

ระดับความพึงพอใจในแตละดาน เปร�ยบเทียบ ป 2562-2564

ป 2562 ป 2563 ป 2564
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ตารางแสดงข้อมูลปริมาณน�้าจากแหล่งน�้าหลักที่บริษัทใช้ใน ปี 2563-2564 (Disclosure 303-1, 303-3, 303-5:2018) 

แหล่งน�้า ความส�าคัญของแหล่งน�้าต่อชุมชนท้องถิ่น ความจุอ่างฯ

ปริมาณน�้าเพื่อบริหารจัดการ ปริมาณของแข็ง
ที่ละลายน�้า

ทั้งหมด (≤ 1,000 
มก./ลิตร)

ปริมาณของแข็ง
ที่ละลายน�้า

ทั้งหมด (> 1,000 
มก./ลิตร)

หมายเหตุได้รับจัดสรร
(ตามหนังสือ
อนุญาต)

น�้าสูบ
ปี 2563

น�้าสูบ
ปี 2564

ปริมาณน�้า 103 ล้านลิตร 103 ล้านลิตร 103 ล้านลิตร 103 ล้านลิตร 103 ล้านลิตร 103 ล้านลิตร 103 ล้านลิตร เท่ากับ ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่ระยอง

1.  อ่างเก็บน�้าประแสร์ •  ส่งน�้าให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการประแสร์
• เพื่อป้องกันการรุกล�้าของน�้าเค็ม
• ป้องกันอุทกภัยใน อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง
• ส�ารองน�้าดิบส�าหรับนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
• ปริมาณน�้าไหลเข้าอ่าง 203.46 ล้าน ลบ.ม. (ที่มา : โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาประแสร์)

248.00 110.00 34.67 23.55 23.55 0 รอบปี 2563-2564 บริษัทใช้น�้าจากท่อประแสร์-คลองใหญ่ 
2.35 ล้าน ลบ.ม. และจากท่อประแสร์-หนองปลาไหล 22.37 
ล้าน ลบ.ม.

2.  อ่างเกบ็น�า้หนองปลาไหล • ส่งน�้าให้พื้นที่การเพาะปลูกในเขตโครงการชลประทานบ้านค่าย 
• ป้องกันอุทกภัยในจังหวัดระยอง
•  ส่งน�้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการอุตสาหกรรม ในอนาคตมีแผนการส่งน�้าไปให้พื้นที่สัตหีบ  

เพื่อโครงการขยายพื้นที่อุตสาหกรรม 
• เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ
• ปริมาณน�้าไหลเข้าอ่าง 279.62 ล้าน ลบ.ม. (ที่มา : กรมชลประทาน)

163.75 120.00 136.72 155.04 155.04 0 รอบปี 2563-2564 ปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล 
มปีรมิาณมาก กรมชลประทานจงึให้ลดการผันน�า้จากอ่างเกบ็น�า้
ประแสร์และให้ใช้น�้าส่วนเกินจาก Upper Rule Curve  
ในอ่างเก็บน�้าหนองปลาไหลแทน

3.  อ่างเก็บน�้าดอกกราย • ส่งน�้าให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการชลประทานบ้านค่าย
• ป้องกันอุทกภัยในจังหวัดระยอง
• ส่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการอุตสาหกรรม
• เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ
• ปริมาณน�้าไหลเข้าอ่าง 129.54 ล้าน ลบ.ม. (ที่มา : กรมชลประทาน)

79.41 116.00 59.86 78.94 78.94 0 ปริมาณน�้าท่ีบริษัทได้รับอนุญาต 116.00 ล้าน ลบ.ม. 
มากกว่าความจขุองอ่างเกบ็น�า้ เพราะมีการพจิารณาปริมาณ
น�้าที่จะไหลลงอ่างฯ เป็นน�้าในระหว่างปีด้วย 

4.  แม่น�้าระยอง  
คลองทับมา

• เป็นการบริหารจัดการน�้า เพื่อป้องกันภัยแล้ง และป้องกันน�้าท่วม
• สูบมาส�ารองที่สระส�ารองทับมา

12.00 0 0 16.41 16.41 0

พื้นที่ชลบุรี

5.  อ่างเก็บน�้าบางพระ • เพื่อการเกษตรกรรม 8,500 ไร่
• ส่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการอุตสาหกรรม
• เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ
• ปริมาณน�้าไหลเข้าอ่าง 55.40 ล้าน ลบ.ม. (ที่มา : กรมชลประทาน)

117.00 8.00 4.57 0 0 0 บริษัทได้รับหนังสืออนุญาตใช้น�้าจากอ่างเก็บน�้าบางพระ 
8.00 ล้าน ลบ.ม. และใช้น�า้ฝากจากแหล่งน�า้แม่น�า้บางปะกง

6.  อ่างเก็บน�้าหนองค้อ • ส่งน�้าลงล�าห้วยเดิม เพื่อการเกษตรกรรม 7,500 ไร่
• ส่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการอุตสาหกรรม
• เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ
• ปริมาณน�้าไหลเข้าอ่าง 30.46 ล้าน ลบ.ม. (ที่มา : กรมชลประทาน)

21.40 16.70 3.33 11.41 11.41 0

พื้นที่ฉะเชิงเทรา

7.  แม่น�้าบางปะกง
 (Water Stress)
  แหล่งที่มา
  https://www.wri.org/

our-work/project/
aqueduct/

• รักษาระบบนิเวศ
• ช่วยชะลอน�้าเค็ม 
• เป็นแหล่งน�้าส�าหรับการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม และการอุตสาหกรรม
•  ปริมาณน�้าท่าธรรมชาติเฉลี่ยรายปีทั้งหมด 3,344 ล้าน ลบ.ม. (ท่ีมา : ส�านักงานโครงการขนาดใหญ่  

โดยกรมชลประทาน)

0 27.00 18.81 17.95 17.95 0 บริษัทด�าเนินการสูบน�้าเฉพาะช่วงฤดูฝนและเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก�าหนดร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น�้าและจังหวัดฉะเชิงเทรา  
มีปริมาณน�้าส ่วนหน่ึงผันไปเก็บกักยังอ ่างฯ บางพระ  
เพื่อส�ารองน�้าในช่วงฤดูแล้งให้พื้นที่ฉะเชิงเทราและชลบุรี 
โดยในปี 2564 บริษัทได้สูบน�้าจากแม่น�้าบางปะกงส่งจ่าย
พื้นที่ฉะเชิงเทรา นอกจากน้ันน�าไปฝากส�ารองที่อ่างเก็บน�้า
บางพระ 16.80 ล้าน ลบ.ม. 

8. แหล่งน�้าเอกชน
 (Water Stress)
 แหล่งที่มา
  https://www.wri.org/

our-work/project/
aqueduct/

0 0 12.31 7.48 7.48 0 บรษิทัส่งจ่ายน�า้จากแหล่งน�า้เอกชนให้พืน้ทีฉ่ะเชิงเทรา และ
พื้นที่ชลบุรี ในช่วงฤดูแล้ง ในปี 2564 รวม 7.48 ล้าน ลบ.ม.

9.  ปริมาณน�้าฝนจากสระ
ส�ารองน�้าดิบส�านักบก

0 0 0.23 0.23 0.23 0 คิดเป็นร้อยละ 3.78 ของปริมาณน�้าในสระส�ารองน�้าดิบ 
ส�านกับก ค�านวณจากปรมิาณฝนเฉล่ียรายเดือน x พืน้ทีผิ่วน�า้ 
(อ้างอิงข้อมูลปริมาณฝนเฉลี่ยจากกรมอุตุนิยมวิทยา) 

รวม 397.70 270.50 311.01 311.01 0

สารบัญ บริ ษั ท  จั ดการแล ะพัฒนาทรัพยากรน�้ าภาคต ะวั นออก จ� า กัด  (มหาชน )96
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ตารางแสดงข้อมูลปริมาณน�้าจากแหล่งน�้าหลักที่บริษัทใช้ใน ปี 2563-2564 (Disclosure 303-1, 303-3, 303-5:2018) 

แหล่งน�้า ความส�าคัญของแหล่งน�้าต่อชุมชนท้องถิ่น ความจุอ่างฯ

ปริมาณน�้าเพื่อบริหารจัดการ ปริมาณของแข็ง
ที่ละลายน�้า

ทั้งหมด (≤ 1,000 
มก./ลติร)

ปริมาณของแข็ง
ที่ละลายน�้า

ทั้งหมด (> 1,000 
มก./ลติร)

หมายเหตุได้รับจัดสรร
(ตามหนังสือ
อนุญาต)

น�้าสูบ
ปี 2563

น�้าสูบ
ปี 2564

ปริมาณน�้า 103 ล้านลิตร 103 ล้านลิตร 103 ล้านลิตร 103 ล้านลิตร 103 ล้านลิตร 103 ล้านลิตร 103 ล้านลิตร เท่ากับ ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่ระยอง

1.  อ่างเก็บน�้าประแสร์ •  ส่งน�้าให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการประแสร์
• เพื่อป้องกันการรุกล�้าของน�้าเค็ม
• ป้องกันอุทกภัยใน อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง
• ส�ารองน�้าดิบส�าหรับนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
• ปริมาณน�้าไหลเข้าอ่าง 203.46 ล้าน ลบ.ม. (ที่มา : โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาประแสร์)

248.00 110.00 34.67 23.55 23.55 0 รอบปี 2563-2564 บริษัทใช้น�้าจากท่อประแสร์-คลองใหญ่ 
2.35 ล้าน ลบ.ม. และจากท่อประแสร์-หนองปลาไหล 22.37 
ล้าน ลบ.ม.

2.  อ่างเกบ็น�า้หนองปลาไหล • ส่งน�้าให้พื้นที่การเพาะปลูกในเขตโครงการชลประทานบ้านค่าย 
• ป้องกันอุทกภัยในจังหวัดระยอง
•  ส่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการอุตสาหกรรม ในอนาคตมีแผนการส่งน�้าไปให้พ้ืนที่สัตหีบ  

เพื่อโครงการขยายพื้นที่อุตสาหกรรม 
• เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ
• ปริมาณน�้าไหลเข้าอ่าง 279.62 ล้าน ลบ.ม. (ที่มา : กรมชลประทาน)

163.75 120.00 136.72 155.04 155.04 0 รอบปี 2563-2564 ปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล 
มปีรมิาณมาก กรมชลประทานจงึให้ลดการผันน�า้จากอ่างเกบ็น�า้
ประแสร์และให้ใช้น�้าส่วนเกินจาก Upper Rule Curve  
ในอ่างเก็บน�้าหนองปลาไหลแทน

3.  อ่างเก็บน�้าดอกกราย • ส่งน�้าให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการชลประทานบ้านค่าย
• ป้องกันอุทกภัยในจังหวัดระยอง
• ส่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการอุตสาหกรรม
• เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ
• ปริมาณน�้าไหลเข้าอ่าง 129.54 ล้าน ลบ.ม. (ที่มา : กรมชลประทาน)

79.41 116.00 59.86 78.94 78.94 0 ปริมาณน�้าท่ีบริษัทได้รับอนุญาต 116.00 ล้าน ลบ.ม. 
มากกว่าความจขุองอ่างเกบ็น�า้ เพราะมีการพจิารณาปริมาณ
น�้าที่จะไหลลงอ่างฯ เป็นน�้าในระหว่างปีด้วย 

4.  แม่น�้าระยอง  
คลองทับมา

• เป็นการบริหารจัดการน�้า เพื่อป้องกันภัยแล้ง และป้องกันน�้าท่วม
• สูบมาส�ารองที่สระส�ารองทับมา

12.00 0 0 16.41 16.41 0

พื้นที่ชลบุรี

5.  อ่างเก็บน�้าบางพระ • เพื่อการเกษตรกรรม 8,500 ไร่
• ส่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการอุตสาหกรรม
• เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ
• ปริมาณน�้าไหลเข้าอ่าง 55.40 ล้าน ลบ.ม. (ที่มา : กรมชลประทาน)

117.00 8.00 4.57 0 0 0 บริษัทได้รับหนังสืออนุญาตใช้น�้าจากอ่างเก็บน�้าบางพระ 
8.00 ล้าน ลบ.ม. และใช้น�า้ฝากจากแหล่งน�า้แม่น�า้บางปะกง

6.  อ่างเก็บน�้าหนองค้อ • ส่งน�้าลงล�าห้วยเดิม เพื่อการเกษตรกรรม 7,500 ไร่
• ส่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการอุตสาหกรรม
• เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ
• ปริมาณน�้าไหลเข้าอ่าง 30.46 ล้าน ลบ.ม. (ที่มา : กรมชลประทาน)

21.40 16.70 3.33 11.41 11.41 0

พื้นที่ฉะเชิงเทรา

7.  แม่น�้าบางปะกง
 (Water Stress)
  แหล่งที่มา
  https://www.wri.org/

our-work/project/
aqueduct/

• รักษาระบบนิเวศ
• ช่วยชะลอน�้าเค็ม 
• เป็นแหล่งน�้าส�าหรับการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม และการอุตสาหกรรม
•  ปริมาณน�้าท่าธรรมชาติเฉล่ียรายปีท้ังหมด 3,344 ล้าน ลบ.ม. (ที่มา : ส�านักงานโครงการขนาดใหญ่  

โดยกรมชลประทาน)

0 27.00 18.81 17.95 17.95 0 บริษัทด�าเนินการสูบน�้าเฉพาะช่วงฤดูฝนและเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก�าหนดร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น�้าและจังหวัดฉะเชิงเทรา  
มีปริมาณน�้าส ่วนหนึ่งผันไปเก็บกักยังอ ่างฯ บางพระ  
เพื่อส�ารองน�้าในช่วงฤดูแล้งให้พื้นที่ฉะเชิงเทราและชลบุรี 
โดยในปี 2564 บริษัทได้สูบน�้าจากแม่น�้าบางปะกงส่งจ่าย
พื้นที่ฉะเชิงเทรา นอกจากนั้นน�าไปฝากส�ารองที่อ่างเก็บน�้า
บางพระ 16.80 ล้าน ลบ.ม. 

8. แหล่งน�้าเอกชน
 (Water Stress)
 แหล่งที่มา
  https://www.wri.org/

our-work/project/
aqueduct/

0 0 12.31 7.48 7.48 0 บรษิทัส่งจ่ายน�า้จากแหล่งน�า้เอกชนให้พืน้ท่ีฉะเชงิเทรา และ
พื้นที่ชลบุรี ในช่วงฤดูแล้ง ในปี 2564 รวม 7.48 ล้าน ลบ.ม.

9.  ปริมาณน�้าฝนจากสระ
ส�ารองน�้าดิบส�านักบก

0 0 0.23 0.23 0.23 0 คิดเป็นร้อยละ 3.78 ของปริมาณน�้าในสระส�ารองน�้าดิบ 
ส�านกับก ค�านวณจากปริมาณฝนเฉล่ียรายเดอืน x พืน้ทีผ่วิน�า้ 
(อ้างอิงข้อมูลปริมาณฝนเฉลี่ยจากกรมอุตุนิยมวิทยา) 

รวม 397.70 270.50 311.01 311.01 0
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ตารางแสดงข้อมูลปริมาณน�้าจากแหล่งน�้าที่บริษัทย่อยใช้ผลิตน�้าประปา ปี 2564 (Disclosure 303-3:2018) 

วิธีการ 
จัดหาน�้าดิบ

ประเภทแหล่งน�้า กิจการประปา รายการ ปริมาณน�้า

คู่สัญญาจัดหา น�้าผิวดิน ฉะเชิงเทรา บางปะกง 
ชลบุ รี ระยอง บ ่อวิน 
สัตหีบ หลักชัยเมืองยาง  
นครสวรรค์

ปริมาณน�้าที่น�ามาใช้ในการผลิตน�้าประปา (ลบ.ม.) 97,771,739.00

ปริมาณน�้ าที่ น� ามาใช ้ ในการผลิตน�้ าประปา (ลบ.ม . )  
ค่า TDS≤1,000 มก./ลิตร

93,994,010.00

ปริมาณน�้ าที่ น� ามาใช ้ ในการผลิตน�้ าประปา (ลบ.ม . )  
ค่า TDS>1,000 มก./ลิตร

3,777,729.00

ปริมาณน�้าประปาจ่ายออกจากระบบผลิต (ลบ.ม.) 96,377,893.90

ปริมาณน�้าสูญเสียในระบบผลิต (ลบ.ม.) 1,393,845.10

บริษัทจัดหา น�้าผิวดิน หนองขาม ราชบุรี หัวรอ ปริมาณน�้าที่น�ามาใช้ในการผลิตน�้าประปา (ลบ.ม.) 16,638,860.00

ปริมาณน�้ าที่ น� ามาใช ้ ในการผลิตน�้ าประปา (ลบ.ม . )  
ค่า TDS≤1,000 มก./ลิตร

16,638,860.00

ปริมาณน�้ าที่ น� ามาใช ้ ในการผลิตน�้ าประปา (ลบ.ม . )  
ค่า TDS>1,000 มก./ลิตร

0

ปริมาณน�้าประปาจ่ายออกจากระบบผลิต (ลบ.ม.) 16,644,875.00

ปริมาณน�้าสูญเสียในระบบผลิต (ลบ.ม.) 6,015.00

น�้าทะเล เกาะล้าน ปริมาณน�้าที่น�ามาใช้ในการผลิตน�้าประปา (ลบ.ม.) 58,451.00

ปริมาณน�้ าที่ น� ามาใช ้ ในการผลิตน�้ าประปา (ลบ.ม . )  
ค่า TDS≤1,000 มก./ลิตร

0

ปริมาณน�้ าที่ น� ามาใช ้ ในการผลิตน�้ าประปา (ลบ.ม . )  
ค่า TDS>1,000 มก./ลิตร

58,451.00

ปริมาณน�้าประปาจ่ายออกจากระบบผลิต (ลบ.ม.) 56,903.00

ปริมาณน�้าสูญเสียในระบบผลิต (ลบ.ม.) 1,548.00

หมายเหตุ : 

• กิจการประปาระยอง ใช้ค่าของแข็งรวม (TS) ของน�้าดิบแทนค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน�้าทั้งหมด (TDS)

•  กิจการประปาชลบุรี ไม่ได้ตรวจวัดค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน�้าทั้งหมด (TDS) แต่ใช้น�้าผิวดิน และอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันเช่นเดียวกับพื้นที่กิจการประปาบ่อวินซึ่งค่าปริมาณ

ของแข็งท่ีละลายน�้าท้ังหมด (TDS) น�้าดิบไม่เกิน 1,000 ppm จึงพิจารณาว่าคุณสมบัติน�้าดิบของชลบุรีมาจากแหล่งเดียวกันกับบ่อวิน ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน�้าทั้งหมด 

(TDS) จึงไม่ควรเกิน 1,000 ppm เช่นเดียวกัน

•  กิจการประปาหัวรอ ไม่ได้ตรวจวัดค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน�้าทั้งหมด (TDS) แต่ใช้น�้าผิวดิน และอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันเช่นเดียวกับพื้นที่กิจการประปานครสวรรค์ 

ซึ่งค่าปริมาณของแข็งท่ีละลายน�้าทั้งหมด (TDS) น�้าดิบไม่เกิน 1,000 ppm จึงพิจารณาว่าคุณสมบัติน�้าดิบของหัวรอมาจากแหล่งเดียวกันกับนครสวรรค์ ค่าปริมาณของแข็ง 

ที่ละลายน�้าทั้งหมด (TDS) จึงไม่ควรเกิน 1,000 ppm เช่นเดียวกัน

•  กิจการประปาราชบุรี และกิจการประปาหัวรอ พบปัญหามิเตอร์น�้าดิบวัดค่าคลาดเคลื่อน โดยภายหลังตรวจพบได้แก้ไข สอบเทียบ ปรับตั้งค่า และสามารถใช้งานได้เป็นปกติ  

และกิจการประปาหนองขาม มีการปรับรอบการจดหน่วยน�้ารอบเดือนกรกฎาคม 2564 จึงท�าให้หน่วยน�้าดิบเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ
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ข้อมูลพนักงานบริษัท (Disclosure 102-7, 102-8) 

พนักงาน
2561 2562 2563 2564

จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ

พนักงานทั้งหมด 221 100 229 100 236 100 249 100

จ�าแนกตามเพศ

ชาย 107 48.42 117 51.09 124 52.54 133 53.41

หญิง 114 51.58 112 48.91 112 47.46 116 46.59

แบ่งตามประเภทการจ้าง

ประจ�า 217 98.19 228 99.56 232 98.31 245 98.39

สัญญาจ้าง 4 1.81 1 0.44 4 1.69 4 1.61

แบ่งตามระดับ

ผู้บริหาร 19 8.60 20 8.73 21 8.90 22 8.84

- ชาย 9 4.07 10 4.37 11 4.66 12 4.82

- หญิง 10 4.53 10 4.37 10 4.24 10 4.02

ผู้บังคับบัญชา 31 14.03 33 14.41 33 13.98 32 12.85

- ชาย N/A N/A 13 5.68 15 6.36 15 6.02

- หญิง N/A N/A 20 8.73 18 7.63 17 6.83

ปฏิบัติงาน 171 77.38 176 76.86 182 77.12 195 78.31

- ชาย N/A N/A 94 41.05 98 41.53 106 42.57

- หญิง N/A N/A 82 35.81 84 35.59 89 35.74

จ�าแนกตามอายุ

น้อยกว่า 30 ปี 35 15.84 36 15.72 34 14.41 38 15.26

ระหว่าง 30-50 ปี 163 73.76 173 75.55 179 75.85 182 73.09

มากกว่า 50 ปี 23 10.41 20 8.73 23 9.75 29 11.65

แบ่งตามภูมิภาค

ภาคกลาง (กทม.) 151 68.33 150 65.50 144 61.02 144 57.83

ภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 70 31.67 79 34.50 92 38.98 105 42.17
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ข้อมูลพนักงาน OUTSOURCE บริษัท

พนักงาน
2561 2562 2563 2564

จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ

พนักงาน OUTSOURCE บริษัท N/A N/A 49 100 57 100 66 100

จ�าแนกตามเพศ

ชาย N/A N/A 31 63.27 42 73.68 49 74.24

หญิง N/A N/A 18 36.73 15 26.32 17 25.76

แบ่งตามระดับ

ผู้บริหาร N/A N/A 0 0 0 0 0 0

- ชาย N/A N/A 0 0 0 0 0 0

- หญิง N/A N/A 0 0 0 0 0 0

ผู้บังคับบัญชา N/A N/A 0 0 0 0 0 0

- ชาย N/A N/A 0 0 0 0 0 0

- หญิง N/A N/A 0 0 0 0 0 0

ปฏิบัติงาน N/A N/A 49 100 57 100 66 100

- ชาย N/A N/A 31 63.27 42 73.68 49 74.24

- หญิง N/A N/A 18 36.73 15 26.32 17 25.76

จ�าแนกตามอายุ

น้อยกว่า 30 ปี N/A N/A 20 40.82 31 54.39 34 51.52

ระหว่าง 30-50 ปี N/A N/A 28 57.14 24 42.11 32 48.48

มากกว่า 50 ปี N/A N/A 1 2.04 2 3.51 0 0

แบ่งตามภูมิภาค

ภาคกลาง (กทม.) N/A N/A 22 44.90 22 38.60 22 33.33

ภาคตะวนัออก (ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีระยอง) N/A N/A 27 55.10 35 61.40 44 66.67
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อัตราการจ้างพนักงานใหม่ แบ่งตามเพศ อายุ และภูมิภาค (Disclosure 401-1) 

พนักงาน
2561 2562 2563 2564

จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ

อัตราการจ้างพนักงานใหม่ทั้งหมด 23 10.41 23 10.04 20 8.47 31 12.45

จ�าแนกตามเพศ

ชาย 11 4.98 17 7.42 12 5.08 25 10.04

หญิง 12 5.43 6 2.62 8 3.39 6 2.41

จ�าแนกตามอายุ

น้อยกว่า 30 ปี 13 5.88 10 4.37 5 2.12 18 7.23

ระหว่าง 30-50 ปี 10 4.52 13 5.68 13 5.51 12 4.82

มากกว่า 50 ปี 0 0 0 0 2 0.85 1 0.40

แบ่งตามภูมิภาค

ภาคกลาง (กทม.) 12 5.43 13 5.68 5 2.12 13 5.22

ภาคตะวนัออก (ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีระยอง) 11 4.98 10 4.37 15 6.36 18 7.23

อัตราพนักงานบริษัทที่ลาออก แบ่งตามเพศ อายุ และภูมิภาค 

พนักงาน
2561 2562 2563 2564

จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ

อัตราพนักงานลาออกทั้งหมด 15 6.79 15 6.55 13 5.51 18 7.23

จ�าแนกตามเพศ

ชาย 9 4.07 7 3.06 5 2.12 14 5.62

หญิง 6 2.71 8 3.49 8 3.39 4 1.61

จ�าแนกตามอายุ

น้อยกว่า 30 ปี 6 2.71 2 0.87 2 0.85 3 1.20

ระหว่าง 30-50 ปี 9 4.07 10 4.37 7 2.97 13 5.22

มากกว่า 50 ปี 0 0 3 1.31 4 1.69 2 0.80

แบ่งตามภูมิภาค

ภาคกลาง (กทม.) 10 4.52 13 5.68 11 4.66 15 6.02

ภาคตะวนัออก (ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีระยอง) 5 2.26 2 0.87 2 0.85 3 1.20
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ข้อมูลพนักงานบริษัทย่อย

พนักงาน

2563 2564

ธุรกิจน�้าประปา
ธุรกิจบ�าบัดน�้าเสีย  

และน�้ารีไซเคิล
ธุรกิจน�้าประปา

ธุรกิจบ�าบัดน�้าเสีย  
และน�้ารีไซเคิล

จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ

พนักงานทั้งหมด 142 100 0 0 140 99.29 1 0.71

จ�าแนกตามเพศ

ชาย 89 62.68 0 0 85 60.28 1 0.71

หญิง 53 37.32 0 0 55 39.01 0 0

แบ่งตามประเภทการจ้าง

ประจ�า 142 100 0 0 139 98.58 1 0.71

สัญญาจ้าง 0 0 0 0 1 0.71 0 0

แบ่งตามระดับ

ผู้บริหาร 9 6.34 0 0 8 5.67 0 0

- ชาย 5 55.56 0 0 4 2.84 0 0

- หญิง 4 44.44 0 0 4 2.84 0 0

ผู้บังคับบัญชา 20 14.08 0 0 21 14.89 0 0

- ชาย 12 60.00 0 0 12 8.51 0 0

- หญิง 8 40.00 0 0 9 6.38 0 0

ปฏิบัติงาน 113 79.58 0 0 111 78.72 1 0.71

- ชาย 72 63.72 0 0 69 48.94 1 0.71

- หญิง 41 36.28 0 0 42 29.79 0 0

จ�าแนกตามอายุ

น้อยกว่า 30 ปี 27 19.01 0 0 21 14.89 0 0

ระหว่าง 30-50 ปี 103 72.54 0 0 108 76.60 1 0.71

มากกว่า 50 ปี 12 8.45 0 0 11 7.80 0 0

แบ่งตามภูมิภาค

ภาคกลาง (กทม. นครสวรรค์ อยธุยา พษิณุโลก) 65 45.77 0 0 65 46.10 0 0

ภาคตะวันตก (ราชบุรี) 7 4.93 0 0 7 4.96 0 0

ภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 69 48.59 0 0 68 48.23 1 100

ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) 1 0.70 0 0 0 0 0 0
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อัตราการจ้างพนักงานใหม่บริษัทย่อย แบ่งตามเพศ อายุ และภูมิภาค 

พนักงาน

2563 2564

ธุรกิจน�้าประปา
ธุรกิจบ�าบัดน�้าเสีย  

และน�้ารีไซเคิล
ธุรกิจน�้าประปา

ธุรกิจบ�าบัดน�้าเสีย  
และน�้ารีไซเคิล

จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ

อัตราการจ้างพนักงานใหม่ทั้งหมด 15 10.56 0 0 11 7.80 0 0

จ�าแนกตามเพศ

ชาย 9 6.34 0 0 8 5.67 0 0

หญิง 6 4.22 0 0 3 2.13 0 0

จ�าแนกตามอายุ

น้อยกว่า 30 ปี 7 4.93 0 0 6 4.26 0 0

ระหว่าง 30-50 ปี 8 5.63 0 0 5 3.55 0 0

มากกว่า 50 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0

แบ่งตามภูมิภาค

ภาคกลาง (กทม. นครสวรรค์ อยธุยา พษิณุโลก) 7 4.93 0 0 6 4.26 0 0

ภาคตะวันตก (ราชบุรี) 0 0 0 0 0 0 0 0

ภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 8 5.63 0 0 5 3.55 0 0

ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) 0 0 0 0 0 0 0 0

อัตราพนักงานบริษัทย่อยที่ลาออก แบ่งตามเพศ อายุ และภูมิภาค

พนักงาน

2563 2564

ธุรกิจน�้าประปา
ธุรกิจบ�าบัดน�้าเสีย  

และน�้ารีไซเคิล
ธุรกิจน�้าประปา

ธุรกิจบ�าบัดน�้าเสีย  
และน�้ารีไซเคิล

จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ

อัตราพนักงานลาออกทั้งหมด 23 16.19 0 0 11 7.80 0 0

จ�าแนกตามเพศ

ชาย 19 13.38 0 0 10 7.09 0 0

หญิง 4 2.81 0 0 1 0.71 0 0

จ�าแนกตามอายุ

น้อยกว่า 30 ปี 9 6.34 0 0 5 3.55 0 0

ระหว่าง 30-50 ปี 12 8.45 0 0 5 3.55 0 0

มากกว่า 50 ปี 2 1.40 0 0 1 0.71 0 0

แบ่งตามภูมิภาค

ภาคกลาง (กทม. นครสวรรค์ อยธุยา พษิณุโลก) 10 7.04 0 0 7 4.96 0 0

ภาคตะวันตก (ราชบุรี) 0 0 0 0 0 0 0 0

ภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 5 3.52 0 0 4 2.84 0 0

ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) 8 5.63 0 0 0 0 0 0
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ข้อมูล OUTSOURCE บริษัทย่อย

พนักงาน

2563 2564

ธุรกิจน�้าประปา
ธุรกิจบ�าบัดน�้าเสีย  

และน�้ารีไซเคิล
ธุรกิจน�้าประปา

ธุรกิจบ�าบัดน�้าเสีย  
และน�้ารีไซเคิล

จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ

พนักงาน OUTSOURCE บริษัทย่อย 201 98.53 3 1.47 193 98.47 3 1.53

จ�าแนกตามเพศ

ชาย 177 86.77 3 1.47 175 87.24 3 1.53

หญิง 24 11.76 0 0 22 11.22 0 0

แบ่งตามระดับ

ผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0

- ชาย 0 0 0 0 0 0 0 0

- หญิง 0 0 0 0 0 0 0 0

ผู้บังคับบัญชา 0 0 0 0 0 0 0 0

- ชาย 0 0 0 0 0 0 0 0

- หญิง 0 0 0 0 0 0 0 0

ปฏิบัติงาน 201 98.53 3 1.47 193 98.47 3 1.53

- ชาย 177 86.77 3 1.47 171 87.24 3 1.53

- หญิง 24 11.76 0 0 22 11.22 0 0

จ�าแนกตามอายุ

น้อยกว่า 30 ปี 79 38.73 3 1.47 60 30.61 3 1.53

ระหว่าง 30-50 ปี 117 57.35 0 0 128 65.31 0 0

มากกว่า 50 ปี 5 2.45 0 0 5 2.55 0 0

แบ่งตามภูมิภาค

ภาคกลาง (กทม. นครสวรรค์ อยธุยา พษิณุโลก) 29 14.22 0 0 29 14.80 0 0

ภาคตะวันตก (ราชบุรี) 22 10.78 0 0 23 11.73 0 0

ภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 150 73.53 3 1.47 141 71.94 3 1.53

ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) 0 0 0 0 0 0 0 0
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ตารางสรุปจ�านวนการเกิดอุบัติเหตุรวม-พนักงานบริษัท (Disclosure 403-9:2018)

ขอบเขตการรายงาน

พนักงานบริษัท

2561 2562 2563 2564

รวมชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

จ�านวนพนกังาน ส�านักงานใหญ่ (คน) 54 97 55 95 53 91 51 93 144

พื้นที่ปฏิบัติการ (คน) 53 17 62 17 71 21 82 23 105

รวม (คน) 107 114 117 112 124 112 133 116 249

จ� า น ว น วั น
ท�างานปกติของ
พนกังานทัง้หมด

ส�านักงานใหญ่ (วัน) 13,176 23,668 13,365 23,085 12,879 22,113 12,291 22,413 34,704

พื้นที่ปฏิบัติการ (วัน) 12,932 4,148 15,066 4,131 17,253 5,103 19,762 5,543 25,305

รวม (วัน) 26,108 27,816 28,431 27,216 30,132 27,216 32,053 27,956 60,009

จ�านวนชั่ ว โมง
ก า ร ท� า ง า น
ท้ั ง ห ม ด ข อ ง
พนักงาน 

ส�านักงานใหญ่ (ชั่วโมง) 105,408.00 189,344.00 100,167.00 170,702.00 100,095.00 173,632.00 95,350.00 170,038.00 265,388.00

พื้นที่ปฏิบัติการ (ชั่วโมง) 103,456.00 33,184.00 119,581.00 33,280.00 141,472.47 35,792.87 160,034.04 41,213.24 201,247.28

รวม (ชั่วโมง) 208,864.00 222,528.00 219,748.00 203,982.00 241,567.47 209,424.87 255,384.04 211,251.24 466,635.28

จ�านวนการเกิด
เ ห ตุ ที่ ท� า ใ ห ้
พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ 

ส�านักงานใหญ่ (ครั้ง/ปี) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

พื้นที่ปฏิบัติการ (ครั้ง/ปี) 2 0 1 0 0 0 1 0 1

รวม (ครั้ง/ปี) 2 0 1 0 0 0 1 0 1

จ�านวนพนกังาน
ท่ีได้รับบาดเจ็บ
จากการท�างาน 
แบ่งตามระดับ
ความรุนแรง

-  บาดเจ็บเล็กน้อย First Aids 
(คน/ปี)

1 0 0 0 0 0 1 0 1

-  บ า ด เ จ็ บ ป า น ก ล า ง 
recordable work-related 
injuries (คน/ปี)

1 0 1 0 0 0 0 0 0

-  บาดเจ็บรุนแรงสูง (ไม่รวม 
เสยีชวีติ) high-consequence 
(คน/ปี)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-  บ า ด เ จ็ บ ถึ ง ขั้ น เ สี ย ชี วิ ต  
The number of fatalities 
as a result of work-related 
injury (คน/ปี)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-  จ�านวนวันที่พนักงานได้รับ 
บาดเจ็บหยุดงานรวม (วัน/ปี)

1 0 26 0 0 0 0 0 0
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ขอบเขตการรายงาน

พนักงานบริษัท

2561 2562 2563 2564

รวมชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

อัตราการเ กิด
อุ บั ติ เ ห ตุ จ าก
การท�างาน

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท 
Injury Rate : IR (ครั้ง ต่อ หนึ่ง
ล้านชั่วโมงการท�างาน)

9.58 0 4.55 0 0 0 3.92 0 2.14

อตัราการบาดเจ็บจากการท�างาน
ถึ ง ขั้ น ห ยุ ด ง า น  I n j u r y 
Frequency Rate : IFR (ครั้ง ต่อ 
หนึ่งล้านชั่วโมงการท�างาน)

4.79 0 4.55 0 0 0 0 0 0

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 
Lost Time Injury Frequency 
Rate : LTIFR (คน ต่อ หนึ่งล้าน
ชั่วโมงการท�างาน)

4.79 0 4.55 0 0 0 0 0 0

อัตราการเสียชีวิต Rate of 
fatalities as a result of work-
related injury (คน ต่อ หนึง่ล้าน
ชั่วโมงการท�างาน)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ 
Lost Day Injury Rate : LDIR 
(วนั ต่อ หนึง่ล้านชัว่โมงการท�างาน)

4.79 0 118.32 0 0 0 0 0 0

จ�านวนชั่ ว โมง 
ลาป่วยแบ่งตาม
พื้นที่

ส�านักงานใหญ่ (ชั่วโมง) 2,297.00 4,700.50 2,178.48 4,414.48 1,151.63 3,196.38 363.13 1,509.81 1,872.94

พื้นที่ปฏิบัติการ (ชั่วโมง) 1,762.50 373.00 2,223.52 431.52 1,627.50 321.44 2,341.19 408.50 2,749.69

รวม (ชั่วโมง) 4,059.50 5,073.50 4,402.00 4,846.00 2,779.13 3,517.82 2,704.32 1,918.31 4,622.63

จ�านวนชั่ ว โมง 
ลาป่วยแบ่งตาม
ประเภท

ลาป่วยทั่วไป (ชั่วโมง) 4,059.50 5,073.50 4,194.00 4,846.00 2,779.13 3,517.82 2,704.32 1,918.31 4,622.63

ลาป่วยจากการเกิดอุบัติเหตุจาก
การท�างาน (ชั่วโมง)

N/A N/A 208.00 0 0 0 0 0 0

ลาป่วยจากโรคที่เกิดจากการ
ท�างาน (ชั่วโมง)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

อตัราการขาดงาน 
(Absentee Rate :  
AR) ค�านวณจาก
การลาป่วยของ
พนักงานเท่านั้น

ส�านักงานใหญ่ 2.18 2.48 2.04 2.39 1.12 1.81 0.37 0.84 0.67

พื้นที่ปฏิบัติการ 1.70 1.12 1.84 1.31 1.18 0.79 1.48 0.92 1.36

จ�านวนโรคจากการท�างาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0

อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน Occupational 
Disease Rate : ODR (คน ต่อ หนึ่งล้านชั่วโมง 
การท�างาน)

0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ตารางสรุปจ�านวนการเกิดอุบัติเหตุรวม-พนักงานบริษัทย่อย

ขอบเขตการรายงาน

พนักงานบริษัทย่อย

2564

ชาย หญิง รวม

จ�านวนพนักงาน ส�านักงานใหญ่ (คน) 25 30 55

พื้นที่ปฏิบัติการ (คน) 61 25 86

รวม (คน) 86 55 141

จ�านวนวนัท�างานปกตขิอง
พนักงานทั้งหมด

ส�านักงานใหญ่ (วัน) 6,025 7,230 13,255

พื้นที่ปฏิบัติการ (วัน) 14,701 6,025 20,726

รวม (วัน) 20,726 13,255 33,981

จ�านวนชั่วโมงการท�างาน
ทั้งหมดของพนักงาน 

ส�านักงานใหญ่ (ชั่วโมง) 46,742.70 52,691.40 99,434.10

พื้นที่ปฏิบัติการ (ชั่วโมง) 118,780.30 42,668.78 161,449.08

รวม (ชั่วโมง) 165,523.00 95,360.18 260,883.18

จ�านวนการเกิดเหตทุีท่�าให้
พนักงานได้รับบาดเจ็บ

ส�านักงานใหญ่ (ครั้ง/ปี) 0 1 1

พื้นที่ปฏิบัติการ (ครั้ง/ปี) 0 0 0

รวม (ครั้ง/ปี) 0 1 1

จ�านวนพนักงานที่ได้รับ
บาดเจ็บจากการท�างาน 
แบ่งตามระดบัความรนุแรง

- บาดเจ็บเล็กน้อย First Aids (คน/ปี) 0 0 0

- บาดเจ็บปานกลาง recordable work-related injuries (คน/ปี) 0 1 1

- บาดเจ็บรุนแรงสูง (ไม่รวมเสียชีวิต) high-consequence (คน/ปี) 0 0 0

-  บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต The number of fatalities as a result of 
work-related injury (คน/ปี)

0 0 0

- จ�านวนวันที่พนักงานได้รับบาดเจ็บหยุดงานรวม (วัน/ปี) 0 0 0

อัตราการเกิดอุบัติ เหต ุ
จากการท�างาน

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท Injury Rate : IR 
(ครั้ง ต่อ หนึ่งล้านชั่วโมงการท�างาน)

0 10.49 3.83

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน Injury Frequency Rate : IFR 
(ครั้ง ต่อ หนึ่งล้านชั่วโมงการท�างาน)

0 0 0

อตัราการบาดเจบ็ถงึขัน้หยดุงาน Lost Time Injury Frequency Rate : LTIFR 
(คน ต่อ หนึ่งล้านชั่วโมงการท�างาน)

0 0 0

อตัราการเสยีชวีติ Rate of fatalities as a result of work-related injury 
(คน ต่อ หนึ่งล้านชั่วโมงการท�างาน)

0 0 0

อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ Lost Day Injury Rate : LDIR 
(วัน ต่อ หนึ่งล้านชั่วโมงการท�างาน)

0 0 0

จ�านวนชั่วโมงลาป่วย  
แบ่งตามพื้นที่

ส�านักงานใหญ่ (ชั่วโมง) 1,481.00 929.00 2,410.00

พื้นที่ปฏิบัติการ (ชั่วโมง) 72.00 0 72.00

รวม (ชั่วโมง) 1,553.00 929.00 2,482.00

จ�านวนชั่วโมงลาป่วย 
แบ่งตามประเภท

ลาป่วยทั่วไป (ชั่วโมง) 1,553.00 929.00 2,482.00

ลาป่วยจากการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน (ชั่วโมง) 0 0 0

ลาป่วยจากโรคที่เกิดจากการท�างาน (ชั่วโมง) 0 0 0

อัตราการขาดงาน 
(Absentee Rate : AR) 
ค�านวณจากการลาป่วย
ของพนักงานเท่านั้น

ส�านักงานใหญ่ 3.07 1.61 2.27

พื้นที่ปฏิบัติการ 0.06 0 0.04

จ�านวนโรคจากการท�างาน 0 0 0

อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน Occupational Disease Rate : ODR 
(คน ต่อ หนึ่งล้านชั่วโมงการท�างาน)

0 0 0
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ตารางสรุปจ�านวนและความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ - ผู้รับเหมาและ Outsource กลุ่มบริษัท

ขอบเขตการรายงาน

Outsource และผู้รับเหมาบริษัท Outsource และผู้รับเหมาบริษัทย่อย

2563 2564 2563 2564

ชาย หญิง ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง รวม

จ�านวนพนกังาน ส�านกังานใหญ่ (คน) 38 26 38 27 65 1 2 1 2 3

พืน้ท่ีปฏบัิตกิาร งาน
โครงการก่อสร ้าง 
(คน)

1,246 38 271 43 314 180 21 172 20 192

รวม (คน) 107 114 309 70 379 181 23 173 22 195

จ�านวนชั่วโมง
การท�างาน
ทั้งหมดของ
พนักงาน 

ส�านักงานใหญ่ 
(ชั่วโมง)

140,548.00 80,072.00 133,092.00 89,934.00 223,026.00 4,699.00 3,782.00 26,517.50 33,992.00 60,509.50

พืน้ท่ีปฏบัิตกิาร งาน
โครงการก่อสร ้าง 
(ชั่วโมง)

1,868,395.49 39,572.00 1,878,700.42 91,101.08 1,969,801.50 460,231.00 46,323.00 4,519,205.99 396,008.00 4,915,213.99

รวม (ชั่วโมง) 2,008,943.00 119,644.00 2,011,792.42 181,035.08 2,192,827.50 464,930.00 50,105.00 4,545,723.49 430,000.00 4,975,723.49

จ�านวนการเกิด
เ ห ตุ ที่ ท� า ใ ห ้
พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ

ส�านักงานใหญ่ 
(ครั้ง/ปี)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

พืน้ท่ีปฏบิตักิาร งาน
โครงการก่อสร ้าง 
(ครั้ง/ปี)

1 0 1 0 1 1 0 1 0 1

รวม (ครั้ง/ปี) 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1

จ�านวนพนกังาน
ท่ีได้รับบาดเจ็บ
จากการท�างาน 
แบ่งตามระดับ
ความรุนแรง

-  บาดเจบ็เลก็น้อย 
First Aids (คน/ปี)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-  บาดเจบ็ปานกลาง 
r e c o r d a b l e 
work-related 
injuries (คน/ปี)

1 0 0 0 0 1 0 1 0 1

-  บาดเจบ็รนุแรงสงู 
(ไม่รวมเสียชีวิต) 
high-consequence 
(คน/ปี)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-  บาดเจ็บ ถึงขั้น
เสียชี วิ ต  The 
n u m b e r  o f 
fatalities as a 
result of work-
related injury 
(คน/ปี)

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

-  จ� า น ว น วั น ที่
พนักงานได ้ รับ
บาดเจบ็หยดุงาน
รวม (วัน/ปี)

30 0 6,000 0 6,000 14 0 1 0 1
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ขอบเขตการรายงาน

Outsource และผู้รับเหมาบริษัท Outsource และผู้รับเหมาบริษัทย่อย

2563 2564 2563 2564

ชาย หญิง ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง รวม

อัตราการเ กิด
อุ บั ติ เ ห ตุ จ าก
การท�างาน

อัตราการบาดเจ็บ
ทุกประเภท Injury 
Rate : IR (ครั้ง ต่อ 
หน่ึงล้านชั่วโมงการ
ท�างาน)

0.50 0 0.50 0 0.46 2.15 0 0.22 0 0.20

อัตราการบาดเจ็บ
จากการท�างานถึง
ขั้นหยุดงาน Injury 
Frequency Rate : 
IFR (ครั้ง ต่อ หนึ่ง
ล ้ า น ชั่ ว โ ม ง ก า ร
ท�างาน)

0.50 0 0.50 0 0.46 2.15 0 0.22 0 0.20

อัตราการบาดเจ็บ
ถึงข้ันหยดุงาน Lost 
T i m e  I n j u r y 
Frequency Rate : 
LTIFR (คน ต่อ หนึ่ง
ล ้ า น ชั่ ว โ ม ง ก า ร
ท�างาน)

0.50 0 0.50 0 0.46 2.15 0 0.22 0 0.20

อัตราการเสียชีวิต 
Rate of fatalities 
as a result of 
w o r k - r e l a t e d 
injury (คน ต่อ หนึ่ง
ล ้ า น ชั่ ว โ ม ง ก า ร
ท�างาน)

0 0 0.50 0 0.46 0 0 0 0 0

อัตราความรุนแรง
การบาดเจ็บ Lost 
Day Injury Rate : 
LDIR (วัน ต่อ หนึ่ง
ล ้ า น ชั่ ว โ ม ง ก า ร
ท�างาน)

14.93 0 2,982.42 0 2,736.19 30.11 0 0.22 0 0.20
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GRI Standard Disclosure
Page number

ขอบเขตการรายงาน Omission Note
External 

AssuranceAR SR

GRI 101 : Foundation 2016

General Disclosures

GRI Disclosure 
2016

ORGANIZATIONAL PROFILE

102-1 Name of the organization 10

102-2 Activities, brands, products, 
and services

10

102-3 Location of headquarters 10

102-4 Location of operations 10

102-5 Ownership and legal form 11

102-6 Markets served 12, 40

102-7 Scale of the organization 16, 17, 
99

102-8 Information on employees and 
other workers

99

102-9 Supply chain 14

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

14, 19

102-11 Precautionary Principle or 
approach

18, 32

102-12 External initiatives 27

102-13 Membership of associations 10

STRATEGY

102-14 Statement from senior 
decision-maker

8

102-15 Key impacts, risks, and 
opportunities

18, 32

ETHICS AND INTEGRITY

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

5

102-17 Mechanisms for advice and 
concerns about ethics

18

GOVERNANCE

102-18 Governance structure 17

102-19 Delegating authority 27

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

17, 27

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

17

102-23 Chair of the highest 
governance body

17

102-24 Nominating and selecting the 
highest governance body

17

GRI CONTENT INDEX
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Page number

ขอบเขตการรายงาน Omission Note
External 

AssuranceAR SR

GRI Disclosure 
2016

102-26 Role of highest governance 
body in sitting purpose, Values, 
and Strategy

27

102-28 Evaluating the highest 
governance body’s 
performance

25

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

17, 24

102-33 Communication critical 
concerns

24

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

102-40 List of stakeholder groups 20

102-41 Collective bargaining 
agreements

68

102-42 Identifying and selecting 
stakeholders

20

102-43 Approach to stakeholder 
engagement

20, 40 ลูกค้าผู้ ใช้น�้าครบวงจร
ของกลุ่มบริษัท

102-44 Key topics and concerns 
raised

20, 40

REPORTING PRACTICE

102-45 Entities included in the 
consolidated financial 
statements

19

102-46 Defining report content and 
topic Boundaries

19

102-47 List of material topics 24

102-48 Restatements of information 19

102-49 Changes in reporting 19

102-50 Reporting period 19

102-51 Date of most recent report 19

102-52 Reporting cycle 19

102-53 Contact point for questions 
regarding the report

19

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

19

102-55 GRI content index 110

102-56 External assurance 19, 115

Material Topics

GRI 200 Economic Standard Series

ECONOMIC PERFORMANCE

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

40-43
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

16, 36 รายได้และค่าใช้จ่าย
ด�าเนินการของ 
กลุ่มบริษัท

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

36 การด�าเนินงานเฉพาะ
ธุรกิจน�้าครบวงจรของ
กลุ่มบริษัท
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GRI Standard Disclosure
Page number

ขอบเขตการรายงาน Omission Note
External 

AssuranceAR SR

INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

77-93
103-2 The management approach 

and its components

103-3 Evaluation of the management 
approach

GRI 203 
Indirect 
Economic 
Impacts 2016

203-1 Infrastructure investments and 
services supported

79 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

29-30
103-2 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

29 พนักงานประจ�าและ
พนักงานสัญญาจ้าง
ของกลุ่มบริษัท 
เนื่องจากเป็นผู้รับ
นโยบายมาปฏิบัติ และ
กลุ่มผู้ค้ากลุ่มบริษัท 
เน่ืองจากเป็นประเด็นส�าคัญ
ที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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

54-58
103-2 The management approach 

and its components

103-3 Evaluation of the management 
approach

GRI 302 
Energy 2016

302-3 Energy intensity 54 พื้นที่ด�าเนินงาน  
3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง 
ชลบุรี และฉะเชิงเทรา 
เนื่องจากกระบวนการ
หลักของบริษัท
ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าว 
รวมถึงการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในส่วนของ
ส�านักงานใหญ่  
(อาคารอีสท์วอเตอร์) 

โดยขอยกเว้นการ
ตรวจสอบข้อมูล
ของบริษัทย่อย

302-4 Reduction of energy 
consumption

54
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Page number

ขอบเขตการรายงาน Omission Note
External 

AssuranceAR SR

WATER 

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

41-47
103-2 The management approach 

and its components

103-3 Evaluation of the management 
approach

GRI 303 
Water 2018

303-1 Interactions with water as  
a shared resource 

45, 96 รายงานเฉพาะการด�าเนนิงาน
ในพื้นที่ปฏิบัติการของ
กลุ่มบริษัท

303-3 Water withdrawal 47, 96, 
98

303-5 Water consumption 37, 49, 
96

EMISSIONS

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

47-51
103-2 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

54 พืน้ทีป่ฏบิตักิาร และรวมถงึ
การใช้พลังงานไฟฟ้า 
ในส่วนของส�านกังานใหญ่
ของกลุ่มบริษัท  
(อาคารอีสท์วอเตอร์)

Material Topics

GRI 400 Social Standard Series

EMPLOYMENT

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

61-67
103-2 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

101 พนักงานกลุ่มบริษัท

401-2 Benefits provided to full-time 
employees that are not 
provided to temporary or 
part-time employees

68

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

73-77
103-2 The management approach 

and its components

103-3 Evaluation of the management 
approach
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ขอบเขตการรายงาน Omission Note
External 

AssuranceAR SR

GRI 403 
Occupational-
health-and-
safety 2018

403-1 Occupational health and 
safety management system

73

403-5 Worker training on 
occupational health and safety

73

403-9 Work-related injuries 73 พนักงานประจ�าและ
พนักงานสัญญาจ้าง 
รวมถึงพนักงานที่เป็น 
subcontractor เฉพาะ 
โครงการที่มีสัญญา 
จัดซื้อจัดจ้าง 

โดยขอยกเว้นข้อมูล
ชุดตัวเลข 
absentee rate 
ของ Subcontractor 
ทั้งหมดเนื่องจาก 
ไม่ได้เป็นสาระส�าคัญ
ในการด�าเนินธุรกิจ

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

TRAINING AND EDUCATION

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

63-67
103-2 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

63 พนักงานกลุ่มบริษัท 
เนื่องจากเป็นพลัง 
ขับเคลื่อนที่ส�าคัญ 
ในการด�าเนินงาน 

404-2 Programs for upgrading 
employee skills and transition 
assistance programs

61

404-3 Percentage of employees 
receiving regular performance 
and career development 
reviews

62, 67

LOCAL COMMUNITIES

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

77-78
103-2 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

77 การด�าเนินงาน 
ในโครงการก่อสร้าง 
ของบริษัท
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Independent limited assurance report 
To the Directors of Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited (“East Water”) 

Conclusion 

Based on the procedures performed, as described below, nothing has come to our attention that causes us to believe that 
the selected subject matters (“Subject Matters”) identified below and included in the Sustainability Report 2021 (the 
“Report”) for the year ended 31 December 2021, are not, in all material respects, prepared in compliance with the 
reporting criteria (the “Criteria”). 
 
Our Responsibilities 

We have been engaged by East Water and are responsible 
for providing a limited assurance conclusion in respect of 
the Subject Matters for the year ended 31 December 2021 
to be included in the Report as identified below. 

Our assurance engagement is conducted in accordance 
with the International Standard on Assurance 
Engagements ISAE 3000 Assurance Engagements other 
than Audits. This standard requires the assurance team to 
possess the specific knowledge, skills and professional 
competencies needed to provide assurance on 
sustainability information, and that we plan and perform 
the engagement to obtain limited assurance on whether 
the Subject Matters are prepared, in all material respects, 
in compliance with the Criteria.  We have complied with 
the independence and other ethical requirements of the 
International Ethics Standards Board for Accountants’ 
International Code of Ethics for Professional 
Accountants (including International Independence 
Standards) (IESBA Code), which is founded on 
fundamental principles of integrity, objectivity, 
professional competence and due care, confidentiality 
and professional behavior. The firm applies International 
Standard on Quality Control 1 and accordingly maintains 
a comprehensive system of quality control including 
documented policies and procedures regarding 
compliance with ethical requirements, professional 
standards and applicable legal and regulatory 
requirements.  

We have not been engaged to provide an assurance 
conclusion on any other information disclosed within the 
Report.  

 

 
Subject Matters 

Subject Matters comprised of the following data 
expressed numerically or in descriptive text for the year 
ended 31 December 2021: 

• GRI 302-3 Energy intensity (2016) 
• GRI 303-3 Water withdrawal (2018) 
• GRI 403-9 Work-related injuries (2018) 

 
Criteria 

The Subject Matters were assessed according to the 
following criteria: 

• The Sustainability Reporting Standards of the 
Global Reporting Initiative (“GRI Standards”) 

 
Directors’ and management’s responsibilities 

The directors and management of East Water are 
responsible for the preparation and presentation of the 
Subject Matters, specifically ensuring that in all material 
respects the Subject Matters are prepared and presented 
in accordance with the Criteria. This responsibility also 
includes the internal controls relevant to the preparation 
of the Report to ensure they are free from material 
misstatement whether due to fraud or error. 
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Procedure performed 

In forming our limited assurance conclusion over the 
Subject Matters, our procedures consisted of making 
enquiries and applying analytical and other evidence 
gathering procedures including: 

• Interviews with senior management and relevant 
staff at corporate and operating sites; 

• Inquiries about the design and implementation of 
the systems and methods used to collect and 
process the information reported, including the 
aggregation of source data into the Subject 
Matters;  

• Inquiries about managements practices and 
procedures related to identifying stakeholders and 
their expectations, determining material 
sustainability matters and implementing 
sustainability policies and guidelines;  

• Remote site visit to 1 site; Dok Krai station, 
selected on the basis of risk analysis including the 
consideration of both quantitative and qualitative 
criteria;  

• Agreeing the Subject Matters to relevant 
underlying sources on a sample basis to determine 
whether all the relevant information has been 
included in the Subject Matters and prepared in 
accordance with the Criteria. 

The procedures performed in a limited assurance 
engagement vary in nature and timing from, and are less 
in extent than for, a reasonable assurance engagement 
and 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.  
Accordingly, we do not express a reasonable assurance 
opinion. 

 

Inherent limitations 

Due to the inherent limitations of any internal control 
structure it is possible that errors or irregularities in the 
information presented in the Report may occur and not 
be detected. Our engagement is not designed to detect all 
weaknesses in the internal controls over the preparation 
and presentation of the Report, as the engagement has not 
been performed continuously throughout the period and 
the procedures performed were undertaken on a test 
basis. 

 

Restriction of use of our report 

Our report should not be regarded as suitable to be used 
or relied on by any party wishing to acquire rights against 
us other than East Water, for any purpose or in any other 
context. Any party other than East Water who obtains 

access to our report or a copy thereof and chooses to rely 
on our report (or any part thereof) will do so at its own 
risk. To the fullest extent permitted by law, we accept or 
assume no responsibility and deny any liability to any 
party other than East Water for our work, for this 
independent limited assurance report, or for the 
conclusions we have reached. 
 

 

 

 

 

KPMG Phoomchai Audit Ltd. 

Bangkok 

5 April 2022 
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staff at corporate and operating sites; 

• Inquiries about the design and implementation of 
the systems and methods used to collect and 
process the information reported, including the 
aggregation of source data into the Subject 
Matters;  

• Inquiries about managements practices and 
procedures related to identifying stakeholders and 
their expectations, determining material 
sustainability matters and implementing 
sustainability policies and guidelines;  

• Remote site visit to 1 site; Dok Krai station, 
selected on the basis of risk analysis including the 
consideration of both quantitative and qualitative 
criteria;  

• Agreeing the Subject Matters to relevant 
underlying sources on a sample basis to determine 
whether all the relevant information has been 
included in the Subject Matters and prepared in 
accordance with the Criteria. 

The procedures performed in a limited assurance 
engagement vary in nature and timing from, and are less 
in extent than for, a reasonable assurance engagement 
and 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.  
Accordingly, we do not express a reasonable assurance 
opinion. 

 

Inherent limitations 

Due to the inherent limitations of any internal control 
structure it is possible that errors or irregularities in the 
information presented in the Report may occur and not 
be detected. Our engagement is not designed to detect all 
weaknesses in the internal controls over the preparation 
and presentation of the Report, as the engagement has not 
been performed continuously throughout the period and 
the procedures performed were undertaken on a test 
basis. 

 

Restriction of use of our report 

Our report should not be regarded as suitable to be used 
or relied on by any party wishing to acquire rights against 
us other than East Water, for any purpose or in any other 
context. Any party other than East Water who obtains 

access to our report or a copy thereof and chooses to rely 
on our report (or any part thereof) will do so at its own 
risk. To the fullest extent permitted by law, we accept or 
assume no responsibility and deny any liability to any 
party other than East Water for our work, for this 
independent limited assurance report, or for the 
conclusions we have reached. 
 

 

 

 

 

KPMG Phoomchai Audit Ltd. 

Bangkok 

5 April 2022 
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