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การบรหิารจดัการน า้ 

 
นวัตกรรมมีบทบาทอย่างมากต่อความส าเร็จตลอดระยะเวลา 43 ปีในการด าเนินธุรกิจของบริษัทและเป็นหัวใจส าคัญที่ช่วย
ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างย่ังยืน ด้วยความสามารถทางการแข่งขันที่โดดเด่น และการสร้างโอกาสทางธุรกิจ จากผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมและบริการ นอกจากนี้ การพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของตลาดและ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม ท าให้บริษัทต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านนวัตกรรมและกระบวนการ
ท างาน และด้านความสามารถขององค์กร เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่จะท าให้รับมือกับความท้าทายต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

 

 
เป้าหมายระยะยาว 

ปี 2568 
เป้าหมาย 

ปีบัญชี 2563/2564 
ผลการด าเนินงาน 

ปีบัญชี 2563/2564 

อัตราการใช้น ้าต่อหน่วยผลิตภณัฑ ์(Water Intensity) 
เทียบปีฐาน 

ลดลง 2.50% ลดลง 0.50% เพิ่มขึ น 1.31% 

*ปีฐาน ปีบัญชี 2562/2563 

แนวทางการบริหารจัดการ  

 ขอบเขตการรายงานข้อมูลน ้าในรายงานความยัง่ยืนฉบับนี  ครอบคลุมบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ้ากัด, บริษัท แอร์โรคลาส จ้ากัด 
และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ้ากัด ที่อยู่ในพื นท่ีจังหวัดระยองเท่านั น ไม่รวมธุรกิจที่อยู่ในพื นท่ี จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร 
และหน่วยธุรกิจในต่างประเทศ เนือ่งจากบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมลู เพื่อรายงานการด้าเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของบริษัทและมาตรฐานสากล 

บริษัทก้าหนดให้ทุกบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน ้าใช้และน ้าเสียภายใต้พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 อย่างเคร่งครัด มีการตรวจวัดคุณภาพน ้าเป็นประจ้าโดยห้องปฏิบัติการ
ที่ขึ นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเปิดเผยผลการด้าเนินงานเร่ืองการบริหารจัดการน ้าใช้และน ้าเสีย โดยประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางสื่อสารภายในให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นรับทราบถึงข้อมูล เพื่อลดข้อกังวลและสร้างจิตส้านึกด้านการใช้น ้าในองค์กร 

 บริษัทตระหนักถึงความท้าทายในด้านการบริหารจัดการน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก้าหนดเป็นนโยบายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ และมอบหมายให้ทุก
หน่วยธุรกิจต้องมีการชี บ่งและประเมินความเสี่ยงด้านทรัพยากรน ้าด้วยการจัดท้า Water Scarcity Footprint ตามมาตรฐาน ISO 
14046 เพื่อให้ทราบถึงปริมาณน ้าที่ใช้ในการผลิตในแต่ละผลิตภัณฑ์ ตั งแต่การได้มาซึ่ งวัตถุดิบ การขนส่ง การผลิต การใช้งาน และ
การก้าจัดซาก รวมถึงการขาดแคลนน ้าในพื นที่ที่บริษัทด้าเนินธุรกิจอยู่  

ในส่วนของน ้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในสถานประกอบการนั น บริษัทได้ก้าหนดเป็นนโยบายให้ทุกธุรกิจมีเป้าหมายและ
ก้าหนดมาตรการควบคุมการใช้น ้าแต่ละหน่วยงาน ร่วมถึงส่งเสริมบุคลากรในองค์กรมีจิตส้านึก ตระหนักรู้ถึงการใช้น ้า รณรงค์การใช้
น ้าอย่างประหยัด เพื่อบริหารจัดการน ้าให้คุ้มค่าที่สุด และก้าหนดให้มีการตรวจติดตามความส้าเร็จของเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และ
รายงานผลการด้าเนินงานต่อคณะท้างานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทและคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 ครั งต่อปี  

กลยุทธ์หลักของบริษัทในการบริหารบริหารน้ าและน้ าเสีย 

1 จัดท้าระบบข้อมูลพื นฐานด้านการใช้น ้า และคุณภาพน ้าทิ ง 
2 บริหารความเสี่ยงด้านการจัดการน ้า 

3 ลดอัตราการใช้น ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 
 



 
 

2 
 

 บริษัทได้ก้าหนดแนวทางการด้าเนนิงานเพื่อตอบสนองกลยุทธ์แตล่ะด้าน โดยความร่วมมือของบริษัทยอ่ย โดยมีรายละเอียด 
ดังนี  

กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน 
การด าเนินงานในรอบการรายงานปีบัญชี 

2563/2564 

จัดท้าระบบข้อมูลพื นฐานดา้น
การใช้น ้า และคณุภาพน ้าทิ ง 
 

 จัดท้าสมดุลน ้า (Water Balance) ให้
ครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจ 

 จัดท้า Water Flow Diagram 

 ติดตั งมาตรวัดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
ปริมาณน ้าเข้า-ออก 

 ท้าการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ งตามกฎหมายก้าหนด 

 จัดท้าการประเมิน Water Footprint 
บริหารความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากรน ้า 
 

 ประเมินความเสี่ยงด้านการจัดการน ้า  ประเมินความเสี่ยงผ่านการประเมนิบริบทของ ISO 
14001:2015 

 จัดหามาตรการรองรับในกรณีความเสี่ยงสูง 

 ส่งเสริมการใช้น ้าจากแหล่งน ้าที่มีความ
เสี่ยงต่้า 

 ลดสดัส่วนการใช้น ้าใต้ดิน  

 เพิ่มสัดส่วนการใช้น ้าผิวดินจากแหล่งกักเกบ็ของ
บริษัท 

ลดอัตราการใช้น ้าต่อหน่วย
ผลิตภณัฑ ์

 ใช้น า้อย่างมีประสิทธิภาพในส้านักงาน 

 พัฒนานวัตกรรมเพื่อลดการใช้น ้าใน
กระบวนการผลิต 

 รณรงค์การใช้น ้าในส้านักงานอย่างรู้คุณค่าและ
ติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่อง 

 เปลี่ยนกระบวนการผลิตเป็นการใช้น ้าแบบ Close 
Loop System 

 
ผลการด าเนินงาน  
การจัดท า Water Footprint  

 บริษัทจัดท้ารายงานการประเมินวอเตอร์ฟุตพริ นท์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อรวบรวมและประเมินศักยภาพในการก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากน ้าตามมาตรฐานสากล ISO 14046 Environmental Management; Water footprint-principles, 
Requirements and Guidelines โดยใช้หลักการประเมินวัฎจักรชีวิตสิ่งแวดล้อม (Life Cycle Assessment: LCA) ซึ่งการประเมิน
ดังกล่าวจะสามารถอธิบายถึงความเสี่ยงเฉพาะประเด็นที่ต้องการศึกษาได้ เช่น ด้านการขาดแคลนน ้า (Water Scarcity Footprint) 
ด้านมลพิษทางน ้าจากปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่นที่แหล่งน ้ามีสารอาหารมากเกินไปจนกระตุ้นเกิดการเติบโตที่ผิดปกติของพืชบางชนิด 
(Water Eutrophication Footprint) โดยบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ้ากัด ได้จัดท้าวอเตอร์ฟุตพริ นท์ของผลิตภัณฑ์ส้าเร็จเป็นธุรกิจแรก โดย
ได้รับการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ้ากัดได้รับการรับรองการประเมินวอเตอร์ฟุตพริ นท์ของผลิตภัณฑ์จากสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยบริษัท แอร์โรคลาส จ้ากัด และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ้ากัด มีแผนด้าเนินการให้ได้รับการรับรอง
ต่อไปในอนาคต 
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การบริการจัดการน้ าภายในองค์กร 

แม้ว่าธุรกิจทั งหมดของบริษัทเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้น ้าน้อย แต่บริษัทได้ท้าการประเมินความเสี่ยงเร่ืองน ้าในแต่ละพื นท่ีฐานการ
ผลิต (water stress areas) รวมถึงการจัดท้าสมดุลน ้า (water balance) ของแต่ละธุรกิจหลัก ซึ่งพบว่าโรงงานของบริษัทตั งอยู่ในแหล่ง
ลุ่มน ้าภาคตะวันออก (East Coast Gulf) ที่มีความเสี่ยงต่้าในด้านการขาดแคลนน ้า แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงให้ความส้าคัญกับการ
บริหารจัดการน ้าทั งในส้านักงานและโรงงานผลิตอย่างต่อเนื่อง  

 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้น ้านั น บริษัทมอบหมายให้บริษัทย่อยก้าหนดเป้าหมายการใช้น ้าในกิจกรรมทั่วไปของ
แต่ละบริษัท โดยสื่อสารเป้าหมายให้หน่วยงานภายในองค์กรรับทราบและจัดท้ามาตรการและแผนการด้าเนินงานเพื่อควบคุมปริมาณ
การใช้น ้าภายในหน่วยงาน เช่น ตรวจสอบปริมาณการใช้น ้าแต่ละสัปดาห์ ในกรณีที่พบว่ามีปริมาณการใช้ผิดปกติให้ตรวจสอบจุดร่ัว-ซึม
และแจ้งซ่อมทันที  จัดการประชุมชี แจงเป้าหมายและผลการด้าเนินงานแต่ละเดือนให้พนักงานรับทราบ รณรงค์และอบรมพนักงานทุก
หน่วยงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้เร่ืองการใช้ทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  

   
 

ในรอบการรายงานปีบัญชี 2563/2564 บริษัทใช้น ้าประปาส้าหรับการหล่อเย็นในกระบวนการผลิตจ้านวน 53,101 ลูกบาศก์
เมตร และใช้น ้าบาดาลเพื่อการอุปโภคในโรงงาน เช่น การซักล้าง จ้านวน 82,672 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน ้าท่ีบริษัทดึงมาจากแหล่ง
ต่างๆ จ้านวนรวม 135,773 ลูกบาศก์เมตร (Disclosure 303-3) ซึ่งการใช้น ้าบาดาลที่เพิ่มขึ นร้อยละ 11 จากปีบัญชี 2562/2563 
เนื่องมาจากระบบส่งน ้าประปาของเขตอุตสาหกรรม IPP จังหวัดระยอง ที่โรงงานของบริษัทตั งอยู่มีการซ่อมแซมระบบการจ่ายน ้า จึง
จ้าเป็นต้องใช้น ้าบาดาลทดแทนน ้าประปาในกระบวนการผลิต  
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แหล่งน้ าท่ีดึงน้ ามาใช ้ ปีบัญชี 2561/2562 ปีบัญชี 2562/2563 ปีบัญชี 2563/2564 

น ้าใตด้ิน (ลบ.ม.) 75,342 74,393 82,672 
น ้าประปา (ลบ.ม.) 53,725 53,250 53,101* 

*ข้อมูลน ้าจากบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ้ากัด ถูกนา้มารวมเป็นปีแรก 

 

 
 
บริษัทมีการระบายน ้าทิ งออกสู่แหล่งน ้าผิวดินทั งหมดรวม 100,557 ลูกบาศก์เมตร (Disclosure 303-4) ซึ่งน ้าทิ งที่ทางบริษัท

ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมนั น แบ่งเป็น 2 ส่วน น ้าทิ งที่มีการปนเปื้อนสารเคมีจะถูกส่งไปบ้าบัดแบบการบ้าบัดทางเคมี ( Chemical 
Treatment) โดยการจัดการของบริษัทเอง ส่วนน ้าที่มาจากโรงอาหารนั นจะต้องผ่านถังดักไขมัน และถูกส่งต่อไปยังบ่อเติมอากาศใน
พื นที่ของบริษัท และมีการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ งโดยบริษัทภายนอกที่ได้รับรองมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ตามระบบ ISO 17025 
เพื่อให้น ้าทิ งมีคุณภาพเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ืองก้าหนดมาตรฐานการระบายน ้าทิ งจากโรงงาน พ.ศ.2560 ก่อน
ปล่อยออกสู่ล้ารางสาธารณะหรือแหล่งน ้าธรรมชาติ 

 ทุกหน่วยธุรกิจได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด มีการตรวจวัด
คุณภาพน ้า ติดตามและตรวจสอบตามมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2015 โดยบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ้ากัด และบริษัท แอร์โรคลาส 
จ้ากัด ได้รับการรับรองความถูกต้องของข้อมูลและกระบวนการจาก บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จ้ากัด และบริษัท อีสเทิร์น โพลี
แพค จ้ากัด ได้รับการรับรองจากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ้ากัด 
 ในรอบการรายงานปีบัญชี 2563/2564 บริษัทมีการใช้น ้าในกระบวนการผลิตเท่ากับ 35,216 ลูกบาศก์เมตร (Disclosure 
303-5) คิดเป็นอัตราการใช้น ้าต่อหน่วยผลติภณัฑข์องกลุม่บริษัทเท่ากับ 0.51 ลูกบาศก์เมตรต่อตันผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ นร้อยละ 1.31 จากปี
บัญชี 2562/2563   
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ปริมาณน้ าใช้ในกระบวนการผลิตทั้งหมด 

ปริมาณน ้าใช้ในกระบวนการผลิต อัตราการใช้น ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 


