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“การพัฒนาที่ยั่งยืน” เริ่มเข้ามามีบทบาท
อย่างมากในกระแสการพัฒนาของสังคมโลก

ซึ่งประเทศไทยเองก็ ได้มีการน�าแนวคิด
ดังกล่าวมาปรับใช้ในกระบวนการวางแผน

พัฒนาประเทศเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนา
ท่ีสมดุลท้ังด้านทรัพยากรมนุษย์ 
สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม
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ตลอดหลายปีท่ีผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีบทบาทส�าคัญอย่างย่ิงในการ
สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศเพื่อน�ามาซ่ึงความมั่นคงและมั่งคั่งให้แก่ประเทศในระยะยาว 
รวมถึงการยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนโดยการขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความสมดุลและค�านึงถึงความ
รับผิดชอบท้ัง 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม 
(Social) และ บรรษัทภิบาล (Governance) 

ปี 2562 จึงนับเป็นปีท่ีส�าคัญของกลุ่มบริษัทฯ เพราะนอกจากจะเป็น
ปีแห่งการเฉลิมฉลองให้กับความส�าเร็จท่ีผ่านมาแล้วยังเป็นการสร้าง
แรงบันดาลใจเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มองไปข้างหน้าและเตรียมความ
พร้อมส�าหรับความท้าทายและสร้างโอกาสในการเติบโต รวมถึงการ
เป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ
ผ่านธุรกิจหลักท้ัง 4 กลุ่ม อันได้แก่ ธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics) 
ธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม (Industrial Development) ธุรกิจ
การให้บริการสาธารณูปโภคและพลังงาน (Utilities & Power) และ
ธุรกิจการให้บริการด้านดิจิทัล (Digital Platform) 

ท้ังนี้บางส่วนของความส�าเร็จในปีท่ีผ่านมารวมถึงการท่ีกลุ่มบริษัทฯ 
ได้ร่วมกับบริษัทพันธมิตร ได้แก่ บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด 
(มหาชน) และสุเอซ กรุ๊ป เปิดโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมก�าลังผลิต
ไฟฟ้าติดตั้ง 8.63 เมกะวัตต์เพ่ือรองรับการก�าจัดขยะอุตสาหกรรม
ไม่เป็นอันตรายจ�านวนสูงถึง 400 ตันต่อวัน หรือประมาณ 1 แสน
ตันต่อปีโดยน�ามาใช้เป็นเช้ือเพลิงส�าหรับการผลิตไฟฟ้าท่ีเป็นมิตร
กบัสิง่แวดล้อม ตลอดจนนคิมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีล 
เอสเตท ระยอง (WHA IER) ของกลุ่มบริษัทฯ ก็ได้รับมอบใบประกาศ
รับรองการเป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart IE) ประเภทเมือง
ใหม่อัจฉริยะ (New City) ในฐานะนิคมอุตสาหกรรมท่ีมุ่งม่ันขับ
เคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างย่ังยืนด้วยการใช ้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่ท่ีสอดคล้องกับแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานจากแสง
อาทิตย์ซ่ึงเป็นพลังงานทางเลือกสะอาดผ่านบริษัท ดับบลิวเอชเอ 
ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ท่ีมุ่งเน้นการขยายธุรกิจ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยได้มีการวางแผนลงทุนติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ ้าจากโซลาร ์ รูฟ ให ้กับผู ้ ประกอบการภายในนิคม

อุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนเป็น 50 เมกะวัตต์จากปัจจุบันท่ีมีก�าลังการผลิต
อยู่ท่ี 35 เมกะวัตต์ รวมท้ังการสานต่อความส�าเร็จของโครงการ
ก ่อสร ้างระบบบ�าบัดน�้ า เสียชุมชนต ้นแบบระบบบึงประดิษฐ ์ 
(Constructed Wetland) ท่ีสามารถบ�าบัดน�้าเสียได้วันละ 400 
ลูกบาศก์เมตรภายใต้แนวคิด Clean Water for Planet อันเป็น
โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อปรับปรุงคุณภาพน�้า และ
ให้ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมได้มีแหล่งน�้าท่ีสะอาด ปลอดภัย 
ตลอดจนปลูกฝังจิตส�านึกด้านการดูแลรักษาแหล่งน�้าร่วมกัน

จากการท่ีกลุ่มบริษัทฯ ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างถูก
ต้องตามกฎหมายและจริยธรรม มีความรับผิดชอบโดยค�านึงถึงผู้มี
ส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมตลอดมาจึงท�าให้กลุ ่มบริษัทฯ ได้รับ
รางวัลต่างๆ อาทิเช่น การประเมินรายงานการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”, AMCHAM CSR ระดับ 
Excellence Gold เป็นระยะเวลา 9 ปีติดต่อกัน, รางวัลเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town Award) จากการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น ตลอดจนกลุ่มบริษัทฯ ยังให้
ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรซ่ึงเป็นหัวใจของความส�าเร็จและ
มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ สามารถปรับตัวและรู้เท่าทัน
กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงจะช่วยสร้างประโยชน์
ท้ังต่อบุคคล องค์กร และประเทศผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิ 
โครงการ Advanced Business Development Program , โครงการ 
Leadership Development Program, โครงการ WHA Innovation 
Leader ท่ีกลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยช้ันน�าของ
ประเทศ เป็นต้น 

ส�าหรับยุทธศาสตร์ในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นในการส่ง
มอบคุณค่าท่ียั่งยืนด้วยการยึดมั่นในหลักการด�าเนินธุรกิจอย่าง
สมดุลท้ังด้านการเป็นฟันเฟืองส�าคัญท่ีช่วยผลักดันระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม
และเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนของโลกต่อไป

  เ ก่ียวกับกลุ ่มบริ ษัทดับบลิว เอช เอ
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รางวัลและสมาชิกภาพ 

รางวัลเกรียงทองค�า (Golden Trowel Award) 
ประจ�าปี 2562 จากผลงานโครงสร้างพื้นเรียบ
และได้ระดับที่สุดในเอเชีย
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้รับรางวัลเกรียงทองค�า (Golden Trowel 
Award) ประจ�าปี 2562 สาขาโครงสร้างพื้นคอนกรีตแบบวางบน 
เสาเข็ม จากโครงการก่อสร้างศูนย์ E-Commerce Park ของ 
ดับบลิวเอชเอซึ่งถือเป็นอาคารที่มีพื้นคอนกรีตเรียบและได้ระดับที่สุด
ในเอเชีย

รางวัลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
นิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ 4 แห่งได้รับรางวัล
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศระดับ “อี โค-แชมเป ียน (Eco-
Champion)” จากงาน ECO Innovation Forum 2019 รางวัล 
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันของกลุ่มบริษัทฯ ในการส่งเสริม
การพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

รางวัล “องค์กรขวัญใจมหาชน” (People’s 
Choice Award) และรางวัลองค์กรที่มีผลงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจ�าปี 2562 
(AMCHAM CSR Excellence Recognition 
2019 - ACE Recognition)
กลุ ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้รับรางวัล “องค์กรขวัญใจมหาชน” 
(People’s Choice Award) ซ่ึงถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ท้ังยังได้
รับรางวัลองค์กรท่ีมีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น 
ประจ�าปี 2562 (AMCHAM CSR Excellence Recognition 2019 
- ACE Recognition) ระดับ “แพลตินัม” ติดต่อกันเป็นปีท่ี 10 รางวัล
ท้ังสองสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งม่ันตั้งใจของกลุ่มบริษัทฯ ในการ
ด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม

ใบประกาศรับรองการเป็นนิคมอุตสาหกรรม 
อัจฉริยะ ( Smart IE)
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (WHA 
IER) ได้รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 
(Smart IE) ประเภท “เมืองใหม่อัจฉริยะ” (New City) ในฐานะนิคม
อุตสาหกรรมท่ีมุ ่ง ม่ันขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย ่าง ย่ังยืน 
ด ้วยการใช ้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมล�้ าสมัยสอดคล ้องกับ 
นโยบายประเทศไทย 4.0  

รางวัล
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สมาชิกภาพ 
1. หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM)

2. หอการค้าออสเตรเลีย - ไทย

3. สภาหอการค้าอังกฤษแห่งประเทศไทย

4. หอการค้าเยอรมันไทย

5. สมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (EABC)

6. หอการค้าฝรั่งเศส - ไทย

7. หอการค้าญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ

8. หอการค้ามาเลเซีย - ไทย

9. หอการค้านิวซีแลนด์ - ไทย

10. หอการค้าสิงคโปร์ - ไทย

11. หอการค้าไทย - แอฟริกาใต้

12. หอการค้าไทย

13. สภาธุรกิจไทย - เวียดนาม

14. หอการค้าไทย - จีน

15. หอการค้าไทย - อิตาเลียน

16. หอการค้าเดนมาร์ก - ไทย

17. Automotive Focus Group

18. สมาคมการค้าไทย - ยุโรป

19. สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร

20. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

21. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

22. สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

  เกี่ ยวกับกลุ ่มบริ ษัทดับบลิว เอช เอ



เกี่ยวกับรายงานฉบับนี ้
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) (กลุ่มบริษัทดับ
บลิวเอชเอ หรือ กลุ่มบริษัทฯ) จัดท�ารายงานความยั่งยืนประจ�าปี
เพื่อเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการและผลการด�าเนินงานของ
กลุ่มบริษัทฯ ในประเด็นความย่ังยืน ท้ังด้านเศรษฐกิจ ธรรมาภิบาล 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นประเด็นท่ีมีความส�าคัญต่อการ
ประกอบกิจการของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานความคืบหน้าและผลการด�าเนิน
งานตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ (United 
Nations Sustainable Development Goals: SDGs)

รายงานฉบับนี้นับเป็นรายงานความย่ังยืนฉบับแรกของกลุ่มบริษัท
ดับบลิวเอชเอ ซ่ึงมีการจัดเตรียมเนื้อหาตามมาตรฐานการจัดท�า
รายงานของ Global Reporting Initiatives (GRI) ในระดับตัวช้ีวัด
หลัก (Core Option) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจ
ของกลุ ่มบริ ษัทดับบลิว เอชเอ ซ่ึงรวมถึ งบริ ษัทย ่อยต ่างๆ  
ในประเทศไทย ท่ีกลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นเกินร้อยละ 50 
และมีอ�านาจในการบริหารจัดการ ท้ังนี้ผลการด�าเนินงานในรายงาน
ฉบับนี้มีขอบเขตระยะเวลานับตั้งแต่ วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง 31 
ธันวาคม 2562

รายงานฉบับนี้มิได้ผ่านการตรวจรับรองโดยหน่วยงานภายนอก  
แต่มีการทบทวนและรับรองความถูกต้องของข้อมูลและเน้ือหาโดย
ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ท่ี
ส�านักงานเลขานุการกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) 
(กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ)

1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ 
ต�าบลเทพารักษ์ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ประเทศไทย
โทร: (662) 753-3750
อีเมล: Sustainability@wha-group.com

รู้จักกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ
กลุม่บรษัิทดบับลวิเอชเอก่อตัง้ข้ึนเมือ่ปี 2546 โดยกลุม่ผูป้ระกอบการ
ท่ีมีวิสัยทัศน์ด้านธุรกิจพัฒนาและบริหารการจัดการอสังหาริมทรัพย์
ด้านโลจิสติกส์ โดยได้พัฒนาคลังสินค้าคุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย (Built-to-Suit) และ 
Warehouse Farm ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมส่ีวนผสมของโครงการประเภท 
Built-to-Suit และโครงการสร้างแบบส�าเร็จรูป (Ready-Built) ท่ีมี
มาตรฐานสงู เพือ่รองรบัความต้องการท่ีเพิม่มากข้ึนของท้ังกลุม่ลกูค้า
ในปัจจุบันและลูกค้ารายใหม่ และด้วยความมุ่งม่ันของคณะผู้บริหาร
ในการต่อยอดความส�าเร็จ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) ในปี 2555 และต่อมาในปี 2558 กลุม่บรษัิทฯ ได้เข้าซ้ือกจิการ 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ�ากัด (มหาชน)) ผู้พัฒนานิคม
อุตสาหกรรมรายใหญ่ในประเทศไทย และประสบความส�าเรจ็ทางธรุกจิ
ในการพัฒนาท่ีดินนิคมอุตสาหกรรม และ/หรือเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการจัดหาระบบสาธารณูปโภค
และสิง่อ�าหน่วยความสะดวกไว้ให้บรกิารแก่ลกูค้าในนคิมอุตสาหกรรม
ของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
ระบบก�าจดัขยะ ระบบโทรคมนาคม รวมถงึการขออนญุาตการจดัการ
ด้านสิ่งแวดล้อม และสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ อย่างครบครัน โดย
ต่อมาในปี 2560 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์แอนด์พาวเวอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) (WHAUP) หนึ่งในบริษัทในกลุ่มดับบลิวเอชเอ ซึ่งเป็นผู้น�า
ด้านธุรกิจบริการสาธาณูปโภคและพลังงานได้เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นกัน ท้ังนี้การพัฒนาทางธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องนี้นับเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีขับเคลื่อนให้กลุ ่มบริษัท 
ดับบลิวเอชเอก้าวไปสู่การเป็น “Your Ultimate Solution Partners”  
ท่ีสนับสนุนการด�าเนินงานของผู ้ประกอบการและนักลงทุนท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงที่สุด

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอเป็นหนึ่งในผู้น�าในธุรกิจการพัฒนา
อาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า โรงงาน (Logistics) ธุรกิจ 
การพฒันานคิมอุตสาหกรรม (Industrial Estate Developer) ธรุกจิการให้
บริการด้านสาธารณูปโภคและพลังงาน (Utilities & Power) และธุรกิจ
การให้บริการด้านดิจิทัล (Digital Platform) ท้ังในประเทศไทยและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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วิสัยทัศน ์
เป็นผู้น�าธุรกิจในเอเชียทางด้านการพัฒนาอาคาร
คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า โรงงาน (logistics 
facilities) ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมแบบครบวงจร 
ธุรกิจการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและพลังงาน 
และธุรกิจการให้บริการด้านดิจิทัล ด้วยคุณภาพท่ี
ครอบคลุมการให้บริการในทุกระดับ ตั้งแต่ต้นน�้า 
กลางน�้า และปลายน�้า

พันธกิจ 
• ตอบสนองความต้องการของคู่ค้าหลักทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
• มุ่งเน้นกลยุทธ์ในเชิงริเริ่มสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพทางด้านธุรกิจ การเงิน 

คุณภาพการบริการ ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม ชุมชน และหลักธรรมาภิบาล
• สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตรทางธุรกิจ
• น�าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพเหนือกว่าคู่แข่งด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้

และความช�านาญในธุรกิจ เพ่ือบรรลุเป้าหมายอันเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย  
(win-win solution)

• รักษาวินัยทางการเงินเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
• พฒันาการให้บรกิารทางด้านคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้าและโรงงาน (logistics 

facilities) นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภค พลังงาน และอสังหาริมทรัพย์ใน
ระดับมาตรฐานสากล

• น�าเสนอการบริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่งในด้านการบริหารคลังข้อมูลดิจิทัล  
(data center) และบริการเสริมต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
ทุกกลุ่มทั้งบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติ

• พฒันาทีมงานท่ีมีทักษะและความช�านาญ ตลอดจนส่งเสรมิสมรรถนะหลกัของ
องค์กร (core competency)

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ  

ริเริ่มและไม่หยุดอยู่นิ่งในการท�างานเชิงรุก
และมุ่งมั่นปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่
ลกูค้าและเพ่ิมความก้าวล�า้ในอุตสาหกรรม

มุ ่งสร้างความสัมพันธ์ท่ีย่ังยืนและสร้าง
ความไว้วางใจให้กับลูกค้าและคู่ค้าในฐานะ
พันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมท้ังส่งเสริมความ
สัมพันธ ์ อันดีภายในองค ์กรเพื่อบรรล ุ
เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน

ปลูกฝังความไว้วางใจและความเช่ือม่ัน
ของลูกค้า ด้วยวัฒนธรรมการท�างานท่ี
โปร่งใส ยึดมั่นค�าสัญญา จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

มุ ่งมั่นด�าเนินการเพื่อสร้างผลลัพธ์และ
ความส�าเรจ็ระยะยาวและมจีติส�านกึ ความเป็น 
ผู้ประกอบการด้วยการพัฒนาผลลัพธ์ท่ีสูง
ข้ึนและการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 
อย่างต่อเนื่อง

มุ่งม่ันในการให้ค�าแนะน�าและการแก้ไข
ปัญหาอย่างมืออาชีพ และปฏิบัติได้จริง 
ในฐานะท่ีปรกึษา เพือ่เสรมิสร้างการท�างาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับลูกค้า

ก้าวล้�ากว่าใคร

รู้ใจเป็นคู่คิด สุจริตรักษาเกียรติ

ที่หนึ่งในใจ รอบรู้สมองไว

  เกี่ ยวกับกลุ ่มบริ ษัทดับบลิว เอช เอ
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ธุรกิจของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ  

เป็นที่ 1 ในด้ำนธุรกิจพัฒนำ
และบริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์
ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรที่แตกต่ำงของลูกคำ้
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ธุรกิจพัฒนา
และบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ 

  เกี่ ยวกับกลุ ่มบริ ษัทดับบลิว เอช เอ

บริษทัฯ มุ่งม่ันท่ีจะเป็นบริษทัชัน้น�าในฐานะผูพ้ฒันาโครงการคลังสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า และโรงงาน
คุณภาพสูง ในท�าเลที่เป็นยุทธศาสตร์ ด้านการขนส่งรอบกรุงเทพมหานคร เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก และหัวเมือง ต่างจังหวัด โดยบริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้เช่า 
ได้อย่างครบวงจรท้ังในส่วนของท�าเลท่ีตั้งโครงการ การออกแบบโครงการท่ีมีมาตรฐานระดับสากล 
และคุณภาพของการก่อสร้าง ซึ่งสามารถท�าให้ต้นทุนในการด�าเนินงานของลูกค้าลดลงและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันให้กับลูกค้าได้ในระยะยาว

200+
ผู้เช่ำชั้นน�ำ

ราย

WHART

ประสบควำมส�ำเร็จ
ตำมแผนกำรขำยและให้เชำ่
ทรัพย์สินแก่กองทรัสต์

ล้าน ตร.ม.
ที่อยู่ภำยใต้กำรบริหำร
จัดกำรของกลุ่มบริษัทฯ

2.4
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ผู้ประกอบกำรนิคมอุตสำหกรรม อันดับ 1
โดยมีบริกำรมำตรฐำนระดับโลก เพื่อตอบสนอง 
ควำมต้องกำร แบบครบวงจรของลูกคำ้ภำคอุตสำหกรรม
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ธุรกิจ
พัฒนานิคม

อุตสาหกรรม

ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ด�าเนินการผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ กลุ ่มบริษัท WHAID ใน
การพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมและ/หรือ เขตประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อจ�าหน่าย
ท่ีดินให้กับผู้ประกอบการที่มีความต้องการเข้ามาลงทุนจัดต้ังโรงงานในเขตนิคม/เขตประกอบ
การอุตสาหกรรม โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามท่ีก�าหนดโดยการนิคมแห่งประเทศไทย และ/
หรือ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการจัดหาสาธารณูปโภคและ 
ส่ิงอ�านวยความสะดวกไว้ให้บริการแก่ลูกค้า ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
ระบบก�าจัดขยะ ระบบโทรศัพท์ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงการขออนุญาตการจัดการส่ิงแวดล้อมและ 
สิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ อย่างครบครัน

  เกี่ ยวกับกลุ ่มบริ ษัทดับบลิว เอช เอ

ผู้ประกอบกำรนิคมอุตสำหกรรม อันดับ 1
โดยมีบริกำรมำตรฐำนระดับโลก เพื่อตอบสนอง 
ควำมต้องกำร แบบครบวงจรของลูกค้ำภำคอุตสำหกรรม

11
นิคมอุตสาหกรรม
และเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมที่เปิด
ด�ำเนินงำนแล้วและแผนเปิดเพิ่มเติมนิคมฯ ในอนำคต

บนพ้ืนท่ีเขตส่งเสริมนิคมอุตสำหกรรม

ภำยใต้ EEC

WHA ESIE 3

816/1
ไร่

/1  ไม่รวม LOI และ MOU ในประเทศไทย
และเวียดนำม จ�ำนวน 195 ไร่

52,000/2
ไร่

พัฒนาพื้นที่กว่า

/2 รวมพื้นที่โครงกำร ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
โซน 1 - เหงะอำน เวียดนำม เฟส 1 จ�ำนวน 3,110 ไร่

ส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1
ยอดขายที่ดินกว่า 

เปิดตัวนิคมใหม่
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ผู้ ให้บริกำรสำธำรณูปโภค และพลังงำน 
อยำ่งครบวงจรที่มีกำรเติบโตแบบยั่งยืน
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ธุรกิจให้บริการ
สาธารณูปโภค

และพลังงาน

ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภคและพลังงาน ด�าเนินการผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ กลุ่มบริษัท 
WHAUP ในการให้บริการด้านสาธารณูปโภค (Utilities) ประเภทการจ�าหน่ายน�้าดิบ ผลิตและ
จ�าหน่ายน�้าเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน�้าเสีย ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ในนิคม
อุตสาหกรรมและเขตประกอบการ อุตสาหกรรมเป็นหลัก นอกจากน้ี กลุ่มบริษัท WHAUP ยังด�าเนิน
ธุรกิจให้บริการด้านพลังงาน (Power) ผ่านการเข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศกับผู้ประกอบการท่ีมีความรู้ความช�านาญในธุรกิจ ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าประเภทต่างๆ 
ท้ังที่เป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ (Conventional Fuel) และพลังงาน
ทดแทน (Renewable Energy)

  เกี่ ยวกับกลุ ่มบริ ษัทดับบลิว เอช เอ

ร่วมมือพันธมิตร COD

CCE
โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม559

              เมกะวัตต์
ตามสัดส่วนการถือหุ้น

เพิ่มก�าลังการผลิตไฟฟ้าเป็น

110 ล้าน ลบ.ม.

จ�าหน่ายและให้บริการ
สาธารณูปโภค กว่า

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
จากการปรับใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เช่น  
น�า้ปราศจากแร่ธาตุ  
(Demineralized Water)
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ผู้ ให้บริกำรสำธำรณูปโภค และพลังงำน 
อยำ่งครบวงจรที่มีกำรเติบโตแบบยั่งยืน



17บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

ธุรกิจให้บริการ
ด้านดิจิทัล

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัล ผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จ�ากัด 
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัล ท่ี ได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเตอร์เน็ต แบบที่หนึ่งจาก กสทช. 
ประกอบธุรกิจ ให้บริการพื้นท่ีศูนย์ข้อมูล (Data Center) บริการเชื่อมต่อส่ือสารโครงข่ายสายเคเบิล
ใยแก้วน�าแสง (FTTx) และบริการด้านการบริหารจัดการ (Managed Services)

  เกี่ ยวกับกลุ ่มบริ ษัทดับบลิว เอช เอ

ผู้ ให้บริกำรสำธำรณูปโภค และพลังงำน 
อย่ำงครบวงจรที่มีกำรเติบโตแบบยั่งยืน

พันธมิตรทำงธุรกิจ 
กับบริษัทต่ำงชำติ 
ที่หลำกหลำย

ให้บริกำร 
data center 4 แห่ง
ตำมมำตรฐำน Tier III 
และ Tier IV 
รวม 459 racks ตำมกำรถือหุ้น

ให้บริกำร FTTx
ในนิคมอุตสำหกรรม 
ของกลุ่มบริษัทฯ 7แห่ง
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ห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ 

กลุ่มธุรกิจ ระดับต้นน�้า กิจกรรมการประกอบธุรกิจ ระดับปลายน�้า 

ธุรกิจพัฒนาและบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์ 

• การจัดซื้อท่ีดิน
• การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
• การพัฒนาโครงการ

• การให้เช่าและจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์
• การบริหารจัดการสินทรัพย์

• การบ�ารุงรักษาโครงการ
• การบริการลูกค้าหลังการขาย

ธุรกิจพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรม 

•  การจ�าหน่ายที่ดิน 
เพื่อการประกอบอุตสาหกรรม

• การบริหารจัดการสินทรัพย์

ธุรกิจให้บริการ
สาธารณูปโภคและพลังงาน 

• การจัดหาน�้าดิบ
• การจัดซื้อเชื้อเพลิงและแผงโซลาร์

• การผลิตน�้า
• การบริหารจัดการน�้าเสีย
• การผลิตไฟฟ้า
• การติดต้ังแผงโซลาร์บนหลังคา  

(Solar rooftop)

ธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัล 

• การจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ 
และบริการด้านไอที

• บริการศูนย์ข้อมูล (Data center) และ
บริการด้านการจัดการบริหารข้อมูล

• บริการด้านเชื่อมต่อส่ือสารโครงข่าย
เคเบิลใยแก้วน�าแสง (FTTx)

• บริการด้านการบริหารจัดการ 
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กลุ่มธุรกิจ ระดับต้นน�้า กิจกรรมการประกอบธุรกิจ ระดับปลายน�้า 

ธุรกิจพัฒนาและบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์ 

• การจัดซ้ือท่ีดิน
• การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
• การพัฒนาโครงการ

• การให้เช่าและจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์
• การบริหารจัดการสินทรัพย์

• การบ�ารุงรักษาโครงการ
• การบริการลูกค้าหลังการขาย

ธุรกิจพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรม 

•  การจ�าหน่ายที่ดิน 
เพื่อการประกอบอุตสาหกรรม

• การบริหารจัดการสินทรัพย์

ธุรกิจให้บริการ
สาธารณูปโภคและพลังงาน 

• การจัดหาน�้าดิบ
• การจัดซ้ือเชื้อเพลิงและแผงโซลาร์

• การผลิตน�้า
• การบริหารจัดการน�้าเสีย
• การผลิตไฟฟ้า
• การติดต้ังแผงโซลาร์บนหลังคา  

(Solar rooftop)

ธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัล 

• การจัดซ้ือจัดจ้างผลิตภัณฑ์ 
และบริการด้านไอที

• บริการศูนย์ข้อมูล (Data center) และ
บริการด้านการจัดการบริหารข้อมูล

• บริการด้านเชื่อมต่อส่ือสารโครงข่าย
เคเบิลใยแก้วน�าแสง (FTTx)

• บริการด้านการบริหารจัดการ 

  เกี่ ยวกับกลุ ่มบริ ษัทดับบลิว เอช เอ
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ที่ตั้ง  

WHA 50+
STRATEGIC LOCATION IN THAILAND

WHA is a key player in the 
development of the Eastern 
Economic Corridor (EEC).

 WAREHOUSE FARM

 BUILT-TO-SUIT FACTORIES AND WAREHOUSES

 INDUSTRIAL ESTATES/LANDS

 WHA LOGISTICS PARKS

 DIGITAL PLATFORM

 BUSINESS COMPLEX

1113

14

16

WAREHOUSE FARM
1. WHA Mega Logistics Center Bangna-Trad km.18
2. WHA Mega Logistics Center Bangna-Trad km.19
3. WHA Mega Logistics Center Bangna-Trad km.23 (2 Phases)
4. WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit km.3 (2 Phases)
5. WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit km.4
6. WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit km.5
7. WHA Mega Logistics Center Ladkrabang
8. WHA Mega Logistics Center Wangnoi 61
9. WHA Mega Logistics Center Saraburi
10. WHA Mega Logistics Center Panthong, Chonburi (2 Phases)

11. WHA Mega Logistics Center Laemchabang
12. WHA Mega Logistics Center Rama II, km.35
13. WHA Mega Logistics Center Lampoon
14. WHA Mega Logistics Center Khon Kaen
15. WHA Mega Logistics Center Kabinburi
16. WHA Mega Logistics Center Suratthani
17. WHA Mega Logistics Centers Wangnoi 61 Phase 2
18. WHA CENTRAL Mega Logistics Center Wangnoi 63
19. WHA Mega Logistics Center Lum Luk Ka
20. WHA Mega Logistics Center Laemchabang 2

BUILT-TO-SUIT FACTORIES AND WAREHOUSES
1. Consumer Goods Distribution Center
2. Healthcare Air-Con Distribution Center
3. Hazardous Goods Distribution Center
4. Ladkrabang Logistics Center (2 Phases)
5. Diaper Manufacturing
6. Consumer Goods Distribution Center
7. Aerospace Manufacturing 
 • Motorbike Manufacturing
 • Automation & Robotics
 • Aerospace Factory
8. WHA Ready Bulit Factory Park 1 @Hi-tech Kabin

12
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INDUSTRIAL ESTATES/LANDS
1. WHA Chonburi Industrial Estate 1 (WHA CIE 1)
2. WHA Chonburi Industrial Estate 2 (WHA CIE 2)
3. Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) (ESIE)
4. WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 1 (WHA ESIE 1)
5.  WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 2 (WHA ESIE 2)
6. WHA Eastern Industrial Estate (Map Ta Phut) (WHA EIE)
7. WHA Rayong Industrial Land (WHA RIL)
8. WHA Saraburi Industrial Land (WHA SIL)
9. WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 4 (WHA ESIE 4)
10. WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 3 (WHA ESIE 3)
11. WHA Industrial Zone 1 - Nghe An Vietnam

WHA LOGISTICS PARKS
1. WHA Logistics Park 1 (WHA LP 1)
2. WHA Logistics Park 2 (WHA LP 2)
3. WHA Logistics Park 3 (WHA LP 3)
4. WHA Logistics Park 4 (WHA LP 4)

DIGITAL PLATFORM
1. WHA Mega Center Vibhavadi-Rangsit
2. WHA Mega Center Bangna-Trad
3. WHA Mega Center Eastern Seaboard

BUSINESS COMPLEX
1. SJ Infonite / Business Complex
2. Bangna-Trad Business Complex

11

10
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1 2
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20

6

7

97

6

3
3 4

3
4

10

1

815

19

17

18

895

8

5
2

2

1

Gulf of Thailand

BANGKOK

SAMUTPRAKAN

PRACHINBURI

CHONBURI

CHACHOENGSAO

KABINBURI

RAYONG

SARABURI

AYUTTHAYA

PATHUMTHANI

NONTHABURI
Don Muang 

Airport

EASTERN ECONOMIC CORRIDOR (EEC) 
EEC INDUSTRIAL PROMOTION ZONES 

Rayong, Chonburi & Chachoengsao

EECI  
WANG CHAN VALLEY  
ARIPOLIS & BIOPOLIS

U-Tapao Rayong  
Pattaya International  

Airport (U-Tapao  
Aerotropolis)

Suvarnabhumi  
International Airport

Bangkok Port

Sriracha 
Harbour

Laeam Chabang 
Deep Sea Port

Sattahip Port 
Commercial Port Royal 

Thai Navy

Map Ta Phut  
Deep Sea Port

11

  เกี่ ยวกับกลุ ่มบริ ษัทดับบลิว เอช เอ
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

WAA ALL

WHAHK

WHAINDO

WHA IDIBVI

WHA II

WHA
99.99% 99.99%

WHAVH
99.99%

100%

100%

WHASL
99.99%

Gheco-I
35.00%

GIPP
5.00%

CCE
99.99%

GHW
99.99%

WHA ID
98.54%

WHAUP
68.86%

WHAEG
99.99%WHA IDSG WHA IDSG 2

WHA IZ NA

 (Nghe An)

WHA IMSV
100% 100% 100%

99.00%

WHA IDI
99.99%

WHA IDISG
100%

1.14%

100%

99.96%

ธุรกิจพลังงานร่วมลงทุนกับกลุ่มโกลว์และสุเอช

ธุรกิจพลังงานร่วมลงทุนกับกลุ่มโกลว์

99.99%

WUPIN

Gulf Solar BV

Gulf Solar TS2

Gulf Solar TS1

Gulf Solar

Gulf Solar KKS
ธุรกิจพลังงานร่วมลงทุนกับกลุ่มกัลฟ์ ธุรกิจพลังงานร่วมลงทุนกับกลุ่มกันกุล

WHA Gunkul 1
74.99%

WHA Gunkul 6
74.99%

WHA Gunkul 3
74.99%

WHA Gunkul 17
74.99%

25.01%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

RCE
99.99%

HHTC
51.00%

HHPC
25.00%

WHAET
99.99%

ESCE
33.33%
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  เกี่ ยวกับกลุ ่มบริ ษัทดับบลิว เอช เอ

WHA-KPN

WHA-JD

CENTRAL-WHA

WHA-Daiwa

WHA IRM

HPF

HREIT

64.97%

49.99%

50.99%

50.99%

99.99%

22.95%

15.00%

WHAWT
99.99%

BPWHA1
ธุรกิจพลังงานร่วมลงทุนกับกลุ่มบีกริม

25.01%

WHARM WHA Infonite

WHART Genesis

WHABT SNT

ESIE WHA IDE

WHA SIL WHA RIL EPM

WHA ESIE WHA IB

WHA R36 THE PARK

WHA EIE WHA EPS

WHA ESIE4

WHA IER

99.99%

60.00% 99.99%

99.99%

74.99%

99.99%

99.99%

99.99%

29.99%

25.00%

99.99%

99.99%

99.99%

70.01%

99.99%

59.99%

97.67%

33.33%

15.00%

15.00%

15.00%

Gulf WHA MT

WHA NGD4

WHA NGD2

ธุรกิจพลังงานร่วมลงทุนกับกลุ่มกัลฟ์  
และกลุ่มเอ็มไอทีจี

99.99%

99.99%

35.00%
Gulf TS 1

Gulf VTP

Gulf TS 3

Gulf TS 2

Gulf NLL 2

Gulf TS 4

Gulf JP NLL

ธุรกิจพลังงานร่วมลงทุนกับกัลฟ์ เอ็มพี

ธุรกิจพลังงานร่วมลงทุนกับกัลฟ์ เจพี

25.01%

25.01%

25.01%

25.01%

25.01%

25.01%

25.01%

34.00%

SDWTP

100%

WUPSD
100%

WUPS2

99.99%

WUPNA

CUA LO
47.31%

กลุ่มบริษัทที่ลงทุนในต่างประเทศ

100%
WUPS1
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โครงสร้างองค์กร

กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอมีโครงสร้างองค์กรท่ีสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี อันประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
5. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�านักงานตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัตการ

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายกลยุทธ

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายเทคโนโลยี

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบัญชี

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายกฎหมาย
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ความเส่ียงและโอกาส  

ในปี 2562 กลุม่บรษัิทดบับลวิเอชเอได้ระบุปัจจยัความเสีย่งหลกัและพจิารณา
โอกาสท่ีส�าคญั ครอบคลมุถงึความเสีย่งทางธรุกจิและความเสีย่งท่ีอาจเกดิข้ึน
ใหม่ (Emerging risks) ซ่ึงมคีวามเกีย่วข้องกบัการบรกิารจดัการความย่ังยืน
ของกลุม่บรษัิทฯ ดงันี้

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สภาวะการเมืองภายในประเทศ 
และปัจจยัระดบัมหภาคอืน่ ๆ 
เนือ่งด้วยกลุม่บรษัิทดบับลวิเอชเอมลีกูค้าจ�านวนมากท่ีเป็นบริษัทต่างชาต ิการ
เปลีย่นแปลงของสภาวะเศรษฐกจิท้ังในระดบัโลกและระดบัประเทศย่อมมผีล
ต่อรายได้ของลกูค้าและกลุม่บริษัทฯ ดงันัน้จงึมีความเป็นไปได้ท่ีว่าสถานการณ์
ความไม่แน่นอนต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานของกลุม่บรษัิทฯ ได้ 
โดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาเขต
พืน้ท่ีอุตสาหกรรม

อย่างไรกต็ามประเทศไทยยังถอืเป็นเป้าหมายท่ีน่าสนใจส�าหรบันกัลงทุนต่าง
ชาตท่ีิต้องการท�าธรุกจิในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เนือ่งด้วยคณุภาพ
ของแรงงานและอตัราค่าแรงเป็นท่ียอมรบัได้เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ ใน
ภมิูภาคเอเชีย รวมถงึยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา ตลอดจนความพร้อมด้านระบบ
คมนาคม โลจิสตกิส์ โครงสร้างพืน้ฐาน การจดัหาทรพัยากร และเส้นทางท่ี
เชือ่มต่อไปยังศนูย์กลางทางเศรษฐกจิแต่ละแห่งในประเทศ อกีท้ังกลุม่บรษัิทฯ 
ยังได้ประโยชน์จากสงครามการค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิาและจนี ท้ังนีเ้พราะ
ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิาและจนีได้เป็นตวักระตุน้ท่ีท�าให้
มีการย้ายฐานการผลิตมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ
ประเทศไทยเรว็ย่ิงขึน้ เนือ่งด้วยปัจจยัความพร้อมข้างต้น นอกจากนีศ้กัยภาพ
ในการตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของลกูค้าได้อย่างดเียีย่มของ
กลุม่บรษัิทฯ ยังช่วยเสรมิให้ธรุกจิเตบิโตข้ึนอย่างต่อเนือ่ง แม้ว่าสถานการณ์
สงครามการค้าจะคลีค่ลายลงหลงัจากนี ้กลุม่บรษัิทฯ ยังคาดว่าการย้ายฐาน
การผลิตมายังประเทศไทยจะยังคงเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องเพราะค่าแรงและ
ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นในจีน ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงได้เตรียมความพร้อม
ส�าหรบัโอกาสทางธรุกจินีโ้ดยวางแผนเปิดให้บรกิารนคิมอตุสาหกรรมแห่งใหม่
คอืนคิมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ระยอง 36 ในจงัหวดัระยอง มพีืน้ท่ีภายใน
โครงการรวมท้ังหมด 1,280 ไร่ ท้ังยังมปัีจจยัหนนุจากนโยบายส่งเสรมิการ
ลงทุนภายใต้โครงการเขตพืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก (ECC) 
ของรฐับาลไทยซ่ึงจะช่วยกระตุน้การลงทุนในประเทศอกีด้วย

ในขณะเดยีวกนัสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิกลบัเป็นผลดต่ีอ
กลุม่บรษัิทฯ เนือ่งจากผูป้ระกอบธรุกจิและนกัลงทุนต่างมีแนวโน้มท่ีจะด�าเนนิ
ธุรกิจในส่วนท่ีไม่ใช่กิจกรรมหลักขององค์กรผ่านการเช่าหรือใช้บริการจาก
ภายนอก ธรุกจิของกลุม่บรษัิทฯ จงึเตบิโตอย่างต่อเนือ่งท่ามกลางความไม่
แน่นอนทางเศรษฐกจิและการเมืองนี ้ โดยเห็นได้จากการขยายแหล่งรายได้ 
และมีสัดส่วนรายได้ท้ังรายได้ท่ีสม�่าเสมอจากการเช่าและธุรกิจบริการด้าน
สาธารณปูโภค ตลอดจนรายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ของกลุม่บรษัิทฯ 
จ�านวนลกูค้าท่ีเพิม่ข้ึนในนคิมอุตสาหกรรมท้ัง 11 แห่งของกลุม่บรษัิทฯ รวม
ถงึการขายสนิทรพัย์เข้ากอง REIT ของกลุม่บรษัิทฯ 

การแข่งขนัในธรุกิจพฒันาอสังหาริมทรพัย์
และนคิมอุตสาหกรรม
ในปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการอ่ืนได้มีการ
สร้างโรงงานและคลงัสนิค้าให้เช่าเช่นเดยีวกบับรษัิทฯ อย่างไรกต็ามผูป้ระกอบ
การกลุม่ดงักล่าวส่วนใหญ่จะจ�าหน่ายและให้เช่าโรงงานและคลงัสนิค้าสร้าง
แบบส�าเรจ็รปู (Ready-Built) และผูป้ระกอบการท่ีอยู่ในธุรกจินคิมอตุสาหกรรม
โดยส่วนใหญ่จะจ�ากดัการให้บรกิารอยู่ในเขตนคิมอตุสาหกรรมของผูพ้ฒันา
เอง ในขณะท่ีบรษัิทฯ มุ่งเน้นพัฒนาโครงการ ท่ีมีคณุภาพสงูท่ีออกแบบมา
เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าแต่ละราย (Built-to-Suit) และสร้างขึน้
ตามความต้องการของลกูค้า นอกจากนี ้ บรษัิทฯ ยังมกีารใช้ประโยชน์จาก
ความช�านาญในการออกแบบโครงการแบบ Built-to-Suit ท่ีต้องอาศยัความ
ช�านาญระดบัสงู มาใช้ในการพฒันาโครงการ ในรปูแบบท่ีเรยีกว่า Warehouse 
Farm เพ่ือให้บรกิารท้ังในรปูแบบ Built-to-Suit เพือ่รองรบัความต้องการของ
ลกูค้าหลกับางกลุม่ ท่ีมลีกัษณะเฉพาะเช่น การส�ารองพืน้ท่ีต่อขยายเพือ่ใช้
งานในอนาคต และแบบ Ready-Built Warehouse เพือ่รองรบัฐานลกูค้ากลุม่
ใหม่และเพือ่การด�าเนนิธรุกจิท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทันท่วงที 
โดยยังคงนโยบายการจัดหาท�าเลท่ีตั้งท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์การขนส่งและ
กระจายสนิค้าท่ีส�าคญัและสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า จงึเห็นได้ว่า

บรษัิทฯ มกีารตอบสนองความต้องการของกลุม่ลกูค้าท่ีค่อนข้างแตกต่างไป
จากคูแ่ข่งในตลาด

โดยภาพรวมผูป้ระกอบการให้เช่าโครงการประเภท Built-to-Suit ในไทยยงั
ถอืว่ามีจ�านวนไม่มาก เนือ่งจากมีอุปสรรคในการเข้าสูต่ลาดประเภทนีส้งูและ
จะประสบความส�าเรจ็ได้ยาก โครงการประเภทนีต้้องอาศยัความเช่ียวชาญและ
ความละเอียดอ่อนในการท�าความเข้าใจความต้องการซ่ึงซับซ้อนของลกูค้า ใช้
เงนิลงทุนสงู ต้องมีความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งท�าเลท่ีตัง้และความสามารถใน
การจดัหาและลงทุนในท่ีดนิ ท่ีตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าร่วมกบัความ
ต้องการของบรษัิทฯ รวมถงึต้องมคีวามช�านาญ ความยืดหยุน่ และความ
อดทนในการร่วมออกแบบพฒันาผลติภณัฑ์โดยค�านงึถงึผลประโยชน์สงูสดุ
ของลูกคา้ รวมถงึความส�าเรจ็ในอดตีสามารถช่วยสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ 
ผู ้เช่าซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติท่ีมีมาตรฐานการคัดเลือกท่ีสูง  
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการพัฒนาการเรียนรู ้และพยายาม 
พฒันาคณุภาพของคลงัสนิค้าและบรกิารของบรษัิทฯ ให้ดย่ิีงข้ึนตลอดเวลา 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศและภยัธรรมชาติ
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและภยัธรรมชาต ิเช่น อุทกภยั
และภยัแล้ง อาจส่งผลให้ธรุกจิของกลุม่บรษัิทดบับลวิเอชเอต้องหยดุชะงกัหรอื
ก่อให้เกดิความเสยีหายต่อทรพัย์สนิของกลุม่บรษัิทฯ ตลอดจนการสญูเสยีชีวติ
ของพนกังาน ท้ังนี ้ ภยัธรรมชาตยัิงอาจส่งผลกระทบต่อลกูค้า ผูเ้ช่าภายใน
โครงการของกลุม่บรษัิทฯ รวมถงึผูป้ระกอบการ โรงงานในนคิมอุตสาหกรรม
ของกลุม่บรษัิทฯ ท้ังนีก้ลุม่บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความเสีย่งข้อนีเ้ป็นอย่างดจีงึ
ได้มีการด�าเนนิมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกนัและลดผลกระทบข้างต้น

กลุม่บรษัิทดบับลวิเอชเอให้ความใส่ใจในการเลอืกสรรท�าเลท่ีตัง้โครงการและ
จดัให้มรีะบบรกัษาความปลอดภยัอย่างเหมาะสม มีการยกตวัอาคารให้สงูกว่า
ระดบัถนน โครงสร้างพืน้ฐานต่าง ๆ  ในโครงการได้รบัการประเมินและออกแบบ
ให้มีแนวป้องกนัน�า้ท่วม นอกจากนีก้ลุม่บรษัิทฯ ยังได้ศกึษาสภาพภมิูศาสตร์
ของพืน้ท่ีโดยรอบโครงการ เสรมิคนัดนิให้มีความแข็งแรง และขยายระบบ
ระบายน�า้ฝนเพือ่ลดความเสีย่ง

ในขณะเดยีวกนัภยัแล้งได้สร้างความเสยีหายแก่ธรุกจิของกลุม่บรษัิทฯ อย่าง
ชัดเจนในปี 2563 โดยเฉพาะในพืน้ท่ีจงัหวดัชลบุร ีระยอง และสระบุร ีท้ังนี้
กลุม่บรษัิทดบับลวิเอชเอ ภาครฐั และภาคเอกชนได้ร่วมกนัวางมาตรการรบัมือ
เพือ่ให้ผูป้ระกอบการมนี�า้ใช้อย่างเพยีงพอ นอกจากนีก้ลุม่บรษัิทฯ ยังอยู่ใน
ระหว่างพจิารณาการขุดบ่อเกบ็น�า้ภายในพืน้ท่ีของกลุม่บรษัิทฯ เพ่ือลดความ
เสีย่งในอนาคต ท้ังยงัมีการเพิม่ประสทิธภิาพระบบประปาควบคูไ่ปกบัการน�า
น�า้กลบัมาใช้ซ�า้และการปรบัปรงุคณุภาพน�า้ให้มากข้ึนเพือ่ลดปรมิาณการใช้
น�า้ดบิและอนรุกัษ์ทรพัยากรน�า้
 
การพึ่งพิงลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมบางประเภท 
กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความเสี่ยงต่อรายได้และยอดขายท่ีดิน ในกรณีท่ี
อุตสาหกรรมท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจาก
เศรษฐกจิระดบัมหภาค ซ่ึงอาจส่งผลท�าให้เกดิเลือ่นแผนการลงทุนออกไป

ด้วยเหตนุีก้ลุม่บรษัิทดบับลวิเอชเอจงึได้ปรบัเปลีย่นแผนการตลาดเพือ่เข้าถงึ
กลุม่เป้าหมายท่ีหลากหลาย เพือ่ไม่ให้เกดิการพึง่พิงอุตสาหกรรมประเภทใด
อุตสาหกรรมหนึง่จนเกนิไป ท้ังนีน้คิมอตุสาหกรรมท้ัง 10 แห่งและเขตประกอบ
อุตสาหกรรมของกลุม่บรษัิทฯ จะมีกลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั
ออกไป เช่น กลุม่อุตสาหกรรมยานยนต์ ปิโตรเคมี อิเลก็ทรอนกิส์ พลงังาน 
เหลก็ วสัดกุ่อสร้าง โลจสิตกิส์ อาหาร เป็นต้น กลุม่บรษัิทฯ ยงัตดิตามและ
วเิคราะห์สดัส่วนการลงทุนของแต่ละอุตสาหกรรมอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ปรบั
เปลีย่นกลยุทธ์ธรุกจิให้เหมาะสมตามสถานการณ์ นอกจากนีโ้ครงการเขตพืน้ท่ี
ระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (ECC) ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 
ยังมีความคบืหน้าท่ีชดัเจนในการยกระดบัพืน้ท่ีเขตเศรษฐกจิภาคตะวนัออก
ให้กลายเป็น “World Class Economic Zone” เพื่อรองรับการลงทุนใน
อุตสาหกรรม Super Cluster และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศซ่ึงจะ
เป็นการสร้างโอกาสของกลุม่บรษัิทฯ ในการขยายการพฒันาโครงการแก่กลุม่
ลกูค้าในอุตสาหกรรมท่ีหลากหลายได้มากย่ิงขึน้ นอกจากนนี ้กลุม่บรษัิทฯ ยัง
มีการรขยายโครงการและการพัฒนาธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมไปยังประเทศ
เวยีดนาม ซ่ึงถอืเป็นการเพิม่โอกาสทางธรุกจิและกระจายฐานลกูค้าได้มากย่ิงขึน้
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กลุม่บรษัิทดบับลวิเอชเอให้ความส�าคญักบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุม่ ซ่ึงอาจมีอิทธพิลทางตรงหรอืทางอ้อมต่อการด�าเนนิธรุกจิของกลุม่บรษัิทฯ 
ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและรับทราบข้อกังวลและความคาดหวังของแต่ละฝ่าย โดยกลุ่ม
บริษัทฯ มีการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมดในห่วงโซ่คุณค่าโดยพิจารณาจากระดับผลกระทบและอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และยังพิจารณาผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจท่ีมีต่อผู่มีส่วนได้เสียด้วยเช่นกัน ท้ังนี้เพื่อให้การสื่อสารกับผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้จ�าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น 
ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐและหน่วยงานราชการ และชุมชน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

พนักงาน

ชุมชน คู่ค้าและเจ้าหนี้

ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน

คู่แข่ง

ภาครัฐและ
หน่วยงาน
ราชการ

ลูกค้า

การถูก Disruption จากเทคโนโลยี
ปัจจบัุนธรุกจิมากหายหลายประเภทท่ีถกูแทนท่ีด้วยการใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ 
ส่งผลให้ธรุกจิท่ีไม่สามารถปรบัตวัให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงล้วนได้รับผลกระทบ 
ซ่ึงอาจจะถงึขัน้ท่ีจะส่งผลธรุกจินัน้ไม่สามารถด�าเนนิต่อได้ กลุม่บรษัิทดบับลวิ
เอชเอได้ตระหนกัถงึความเปลีย่นแปลงดงักล่าว แม้ว่าธรุกจิของกลุม่บรษัิท
นัน้มคีวามหลากหลายและอาจได้รบัผลกระทบท่ีน้อยกว่าธรุกจิอ่ืนๆ และได้
เลง็เห็นถงึประโยชน์ในการน�าเทคโนโลยีมาส่งเสรมิให้ธรุกจิของกลุม่บรษัิทฯ 
สามารถเตบิโตได้อย่างย่ังยืน โดยกลุม่บรษัิทฯ ได้ให้ความส�าคญัในการน�า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนนิธรุกจิ เช่นการน�าเทคโนลยี 5จ ีมาศกึษา
ความเป็นไปได้ในการน�ามาใช้ประโยชน์ในการท�าธุรกิจ รองรับการ
เปลีย่นแปลง อาทิ แนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคตจะมกีารเช่ือมต่อระหว่าง
อุปกรณ์และเครือ่งมือต่างๆ รวมถงึการประยกุต์ใช้เทคโนโลยกีารสือ่สารไร้สาย
อย่างแพร่หลาย เช่น การน�าหุ่นยนต์มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม การจดัการ

คลงัสนิค้าอัตโนมตั ิ การใช้โดรนหรอือปุกรณ์เซ็นเซอร์เพือ่ช่วยในการบรหิาร
ด้านต่างๆ เป็นต้น โดยกลุม่บรษัิทฯ ได้ขอใบอนญุาตศกึษาและการใช้งานจรงิ 
(Sandbox) ในนคิมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ 3 แห่ง ซ่ึงทดสอบ 5จ ี ท่ีมี
พืน้ท่ีใหญ่สดุ อีกท้ังกลุม่บรษัิทฯ ยังให้ความส�าคญัในการกระตุน้ให้บุคลากร
ของกลุม่บรษัิทฯ มีการพฒันาความรูค้วามสามารถให้เท่าทันการเปลีย่นแปลง 
รวมถงึการสร้างทัศนคตใินการรเิริม่สิง่ใหม่ในการด�าเนนิงานของพนกังานของ
กลุม่บรษัิทฯ นอกจากนีก้ลุม่บรษัิทฯ ยังมีแผนท่ีจะพฒันาต่อยอดทางธรุกจิ
ภายใต้แผนท่ีเรยีกว่า” Digital Transformation” ท่ีจะมีการยกระดบัการด�าเนนิ
ธกุจิไปอกีขัน้โดยท�าเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้และพร้อมส�าหรบัการสร้าง
ธุรกิจใหม่ เพื่อรองรับรูปแบบในการท�าธุรกิจของลูกค้าและคู่ค้าของกลุ่ม
บริษัทฯ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง โดยเป็นแผนระยะเวลาในการด�าเนินการ 
แล้วเสรจ็ในปี 2565
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   พนักงาน

ช่องทางการมีส่วนร่วม ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ มาตรการและการตอบสนอง

• ช่องทางการสื่อสารที่สามารถติดต่อ 
ได้ตลอดเวลา เช่น อีเมล การแจ้งข้อมูลไปยัง
ผู้บังคับบัญชา ระบบสื่อสารภายในองค์กร 
อินทราเน็ต ฯลฯ

• ประชุม Town Hall ประจ�าปีร่วมกับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

• การแชร์ข่าวสารและประสบการณ์ 
จากคณะผู้บริหาร รายไตรมาส  
(Quarterly Executive Sharing)

• การส�ารวจความพึงพอใจและความผูกพัน
กับองค์กรประจ�าปี

• กล่องรับความคิดเห็น
• ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน  

(Whistle blower)

• ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ 
ของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ

• รายงานผลการด�าเนินงานทางธุรกิจ 
และทิศทางการด�าเนินธุรกิจให้ทราบ

• การแจ้งข่าวสารและให้ความรู้ 
ที่เป็นประโยชน์ 

• แจ้งข้อมูลความคืบหน้าและน�าเสนอข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

• โครงการฝึกอบรม 
และพัฒนาทักษะในการท�างาน

• จัดท�าและพัฒนาโครงการฝึกอบรม 
ตามความเหมาะสม

• สภาพแวดล้อมในการท�างาน • สื่อสารคุณค่าและกลยุทธ์ขององค์กร

• ค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์ • ทบทวนค่าตอบแทนและผลประโยชน ์
ของพนักงานอย่างสม�า่เสมอ

• การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

• ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ช่วยเสริมสร้างอาชีว
อนามัยและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ด ี
ในการท�างาน

   ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน 

ช่องทางการมีส่วนร่วม ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ มาตรการและการตอบสนอง

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• รายงานประจ�าปี
• การน�าเสนอข้อมูลบริษัท (Roadshow)
• การประชุมนักวิเคราะห์
• การน�าเสนอทิศทางการด�าเนินธุรกิจ 

ของกลุ่มบริษัทฯ ประจ�าปี
• การเปิดให้นักลงทุนเยี่ยมชมบริษัท
• กิจกรรม Opportunity Day
• ช่องทางการสื่อสารที่สามารถติดต่อได้

ตลอดเวลา เช่น โทรศัพท์ อีเมล  
เว็บไซต์ ฯลฯ

• ผลการด�าเนินงานทางธุรกิจ เช่น  
ผลตอบแทน ผลประโยชน์ และก�าไร

• เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจและปรับทิศทางการบริหารให้เหมาะสม
กับสถานการณ์

• ความโปร่งใสทางธุรกิจ • ยึดมั่นในธรรมาภิบาล
• เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

ของภาคเอกชนไทย (CAC)

• การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการ 
และความเสี่ยงทางธุรกิจ

• จัดท�าการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร 
พร้อมทั้งก�าหนดแผนระยะสั้นและระยะยาว 

• ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน • บริหารจัดการประเด็นความส�าคัญ 
ด้านความยั่งยืน

• ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

• ส่งเสริมแนวคิดด้านนวัตกรรม 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  เกี่ ยวกับกลุ ่มบริ ษัทดับบลิว เอช เอ
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   ลูกค้า 

ช่องทางการมีส่วนร่วม ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ มาตรการและการตอบสนอง

• กิจกรรม Roadshow และ  
กิจกรรมทางการตลาด

• การประชุมทางธุรกิจ (รายไตรมาส)
• การส�ารวจความพึงพอใจ 

ของลูกค้าประจ�าปี
• กิจกรรม Customer clubs (รายไตรมาส)
• วารสาร WHA Connect (รายไตรมาส)
• ช่องทางการสื่อสารที่สามารถติดต่อได้

ตลอดเวลา เช่น โทรศัพท์ อีเมล  
ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลโดยตรง ฯลฯ

• ข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าและบริการ • น�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ
บริษัทบนเว็บไซต์และสื่อประเภทอื่น ๆ

• ตอบข้อสงสัยของลูกค้าอย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ

• คุณภาพของงานบริการหลังการขาย • จัดการระบบลูกค้าสัมพันธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

• ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบลูกค้าสัมพันธ์
อยู่เสมอ โดยพิจารณาจากความคิดเห็น/ 
ข้อแนะน�าจากลูกค้า

• ข้อก�าหนดและมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม

• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดอย่าง
เคร่งครัด และยึดหลักมาตรฐานระดับสากล
ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ตามความเหมาะสม 

• การบริหารจัดการความเสี่ยง 
และภาวะวิกฤติ

• จัดท�าการประเมินความเสี่ยงและภาวะ 
วิกฤติและด�าเนินการตามมาตรการ 
ลดผลกระทบอย่างเหมาะสม

• แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงมาตรการรับมือและ
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
และภาวะวิกฤติที่เกี่ยวข้อง

   คู่ค้าและเจ้าหน้ี

ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ มาตรการและการตอบสนอง

• การจัดกิจกรรมส�าหรับคู่ค้า
• การเยี่ยมชมบริษัทคู่ค้า
• โทรศัพท์
• อีเมล

• ความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง • จัดท�านโยบายและขั้นตอนการจัดซื้อ 
จัดจ้างที่เหมาะสม

• โอกาสและความร่วมมือทางธุรกิจ • จัดกิจกรรมวันพบปะคู่ค้า

• การปฏิบัติตามมาตรฐานของกลุ่มบริษัท 
ดับบลิวเอชเอ

• สื่อสารนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่ม
บริษัทดับบลิวเอชเออย่างมีประสิทธิภาพ

• จัดท�าการตรวจประเมินคู่ค้า พร้อมทั้งเสนอ
ความคิดเห็น/ แผนการแก้ ไขเพื่อเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงมาตรฐาน

• การช�าระเงินตามก�าหนด 
และตามข้อตกลงในเอกสารสัญญา

• ปฏิบัติตามตามข้อตกลงในเอกสารสัญญา
• เปิดเผยข้อมูลตามเงื่อนไขที่ตกลง
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   คู่แข่ง

ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ มาตรการและการตอบสนอง

• ตัวแทนทางธุรกิจ
• การประชุมร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

กับอุตสาหกรรม
• โทรศัพท์
• อีเมล

• โอกาสด้านความร่วมมือ • ให้ความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ  
ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

• การแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรม • ด�าเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณธุรกิจ 
และสื่อสารเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ 
อย่างมีประสิทธิภาพ

   ภาครัฐ/ หน่วยงานราชการ

ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ มาตรการและการตอบสนอง

• การประชุมตามวาระ
• โทรศัพท์
• อีเมล

• กฎหมายและข้อบังคับ • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ 
อย่างเคร่งครัด

• การบริหารจัดการผลกระทบ 
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• ด�าเนินงานร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความโปร่งใส ่
ในการด�าเนินกิจการ

• ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและด�าเนินธุรกิจ 
ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

   ชุมชน

ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ มาตรการและการตอบสนอง

• เวทีรับฟังความคิดเห็น 
และการประชุมร่วมกับบริษัท

• กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
• การส�ารวจการมีส่วนร่วมของชุมชน
• ตัวแทนจากชุมชนท้องถิ่น

• ผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจต่อชีวิต 
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เช่น ปัญหา 
การจราจรติดขัด ปัญหาด้านความปลอดภัย 
และการขาดแคลนน�า้

• จัดท�าการส�ารวจความคิดเห็นของชุมชน 
อย่างสม�่าเสมอ และเฝ้าระวังไม่ให้ธุรกิจ 
ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชุมชน

• ด�าเนินมาตรการลดผลกระทบจากการ
ด�าเนินธุรกิจต่อความเป็นอยู่ของคน 
ในชุมชน เช่น การใช้ระบบควบคุมไฟจราจร
อัจฉริยะ เพื่อแก้ปัญหาการจราจร

• เปิดโอกาสให้ชุมชนโดยรอบเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ 
และการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

• ผลการด�าเนินงานด้านการ 
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

• ด�าเนินธุรกิจตามมาตรฐาน 
และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

• การพัฒนาชุมชนและการส่งเสริม 
กิจกรรมของชุมชน

• จัดท�าโครงการพัฒนาชุมชนอย่างสม�า่เสมอ
• ถ่ายทอดความรู้ความช�านาญ 

ของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่ชุมชน

• บทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชน • ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของชุมชน 
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

• จดัการประชมุร่วมกับชมุชนเพื่อท�าความเข้าใจ
ความต้องการและข้อเสนอแนะของชุมชน

  เกี่ ยวกับกลุ ่มบริ ษัทดับบลิว เอช เอ
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กลุม่บรษัิทดบับลวิเอชเอได้ระบุประเดน็ด้านความย่ังยืนโดยพจิารณาจากปัจจยัท้ังภายในและภายนอก โดยครอบคลมุถงึประเดน็ด้านเศรษฐกจิ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลหรือส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้
ประเมินและจัดล�าดับความส�าคัญประเด็นด้านความยั่งยืนตามกรอบการประเมินภายใต้มาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI) รวมถึง
ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก  

ประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืน

1. การระบุประเด็นส�าคัญ
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้ระบุประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืนโดยวิเคราะห์ปัจจัย
ภายใน ได้แก่ ทิศทางเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจและปัจจัยความเสี่ยงองค์กร ประกอบกับ
ปัจจัยภายนอกซ่ึงครอบคลุมถึงเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ 
(United Nations Sustainable Development Goals: SDGs) แนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทั้ง 4 กลุ่ม รวมถึงประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย   

2. การจัดล�าดับประเด็นส�าคัญ
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอจัดล�าดับความส�าคัญของแต่ละประเด็นโดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่อไปนี้ 1) ระดับผลกระทบของประเด็นนั้น ๆ ต่อกลุ่มบริษัทในเชิงเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม 2) ระดับความมีอิทธิพลของประเด็นท่ีมีผลต่อการประเมิน
และการตัดสินใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังนี้การประเมินจะจัดล�าดับคะแนน
ตั้งแต่ 1-4 ตามระดับความส�าคัญดังนี้ มีความส�าคัญน้อย มีความส�าคัญปานกลาง 
มีความส�าคัญมาก และมีความส�าคัญมากที่สุด

3. การทวนสอบประเด็นส�าคัญ
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอจะจัดการประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบประเด็นส�าคัญด้าน
ความย่ังยืน โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากทุกกลุ่มธุรกิจเข้าร่วมและประธานเจ้าหน้าท่ี
บรหิารกลุม่บรษัิทฯ เป็นประธานการประชุม คณะผูบ้รหิารจะทบทวนผลการประเมิน
ประเด็นส�าคัญและอนุมัติการเปิดเผยข้อมูลในมิติต่าง ๆ ในรายงานความยั่งยืนของ
กลุ่มบริษัทฯ 

ขั้นตอนการประเมินประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืน



31บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

ความย่ังยืนของกลุ่มบริษัท
ดับบลิวเอชเอประจ�าปี 2562

WHA Corporation (WHA)
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Significance to Economic, Environmental and Social Impacts

ส�าคัญปานกลาง ส�าคัญมาก ส�าคัญสูงสุด

บรรษัทภิบาลและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

สังคม

ส่ิงแวดล้อม

• จรรยาบรรณธุรกิจ
• การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
• การจัดการด้านนวัตกรรม
• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
• ความปลอดภัยของข้อมูล

• การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• การบริหารจัดการน�า้
• การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยง 

ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
• การอนุรักษ์ทรัพยากรและการน�าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• การบริหารจัดการพลังงาน

• การพัฒนาชุมชน
• การจัดการทรัพยากรมนุษย์
• อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

สูงมาก

สูงมากปานกลาง

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

จรรยาบรรณธุรกิจ
การพัฒนาชุมชน

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
การบริหารจัดการน�้า

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการด้านนวัตกรรม

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ความปลอดภัยของข้อมูล 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
การบริหารจัดการพลังงาน

การอนุรักษ์ทรัพยากรและการน�าทรัพยากรมาใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการ
บรรเทาผลกระทบจากความเส่ียง 

ท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

  เกี่ ยวกับกลุ ่มบริ ษัทดับบลิว เอช เอ
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หัวข้อการด�าเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืน 

มิติ
ประเด็นความส�าคัญ

ด้านความย่ังยืน
หัวข้อ

ท่ีเกี่ยวข้อง
ประเด็นส�าคัญตามหมวดของ GRI

ขอบเขตของผลกระทบ เป้าหมาย
การพัฒนา

ท่ีย่ังยืน SDGs
หน้า

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

บร
รษั

ทภิ
บา

ล/
 เศ

รษ
ฐก

ิจ

จรรยาบรรณ
ธุรกิจ

จรรยาบรรณ
ธุรกิจ

• Management approach (GRI 103) 
• Ethics and integrity (GRI 102-16) 
• Anti-corruption (GRI 205-2, 205-3) 

พนักงาน ผู้ถือหุ้น
คู่ค้า/ เจ้าหน้ี

35-38

การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์

การจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์

• Management approach (GRI 103) ลูกค้า 39-34

การจัดการ
ด้านนวัตกรรม

การจัดการ
ด้านนวัตกรรม

• Management approach (GRI 103) พนักงาน ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า
ชุมชน

44-52

การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน

การจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทาน

• Supply chain (GRI 102-9)
• Management approach (GRI 103) 
• Supplier Environmental Assessment  

(GRI 308-1)
• Supplier Social Assessment  

(GRI 414-1, GRI414-2)

พนักงาน คู่ค้า / เจ้าหนี้ 53-56

ความปลอดภัย
ของข้อมูล

ความปลอดภัย
ของข้อมูล

• Management approach (GRI 103) 
• Customer Privacy (GRI 418-1)

ลูกค้า 57-61
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มิติ
ประเด็นความส�าคัญ

ด้านความย่ังยืน
หัวข้อ

ท่ีเกี่ยวข้อง
ประเด็นส�าคัญตามหมวดของ GRI

ขอบเขตของผลกระทบ เป้าหมาย
การพัฒนา

ท่ีย่ังยืน SDGs
หน้า

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

สัง
คม

การพัฒนา 
ชุมชน

การพัฒนา
ชุมชน

• Management approach (GRI 103) 
• Economic Performance (GRI 102-1)
• Indirect Economic Impacts  (GRI 203-2)
• Local Communities (GRI 413-1)

พนักงาน ชุมชน 63-71

การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

• Management approach (GRI 103)
• Organizational profile (GRI 102-8)
• Employment (GRI 401-1, GRI 401-2)
• Training and Education  

(GRI 404-1, GRI 404-2, GRI 404-3)
• Diversity and Equal Opportunity  

(GRI 405-1)

พนักงาน 72-77

อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อม
ในการท�างาน

อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อม
ในการท�างาน

• Management approach (GRI 103) 
• Occupational Health and Safety  

(GRI 403-1, GRI 403-2, GRI 403-4, GRI 
403-5, GRI 403-6)

พนักงาน คู่ค้า
ชุมชน

78-83

สิ่ง
แว

ดล
้อม

การบริหารจัดการ 
ส่ิงแวดล้อมและการ
จัดการผลกระทบ 
ต่อส่ิงแวดล้อม

การบริหาร
จดัการ
ส่ิงแวดล้อมและ
การจดัการ 
ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม

• Management approach (GRI 103) 
• Emissions (GRI 305-7)
• Effluents and Waste (GRI 306-2)
• Biodiversity (GRI 304-1)
• Environmental Compliance (GRI 307-1)

พนักงาน ลูกค้า
ชุมชน

85-93

การบรรเทาภาวะ
โลกร้อนและการ
จัดการความเส่ียง
ท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

การจัดการด้าน
การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
และการลดความ
เส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงทาง
สภาพภูมิอากาศ

• Management approach (GRI 103) 
• Energy (GRI 302-1, GRI 302-4)
• Emissions (GRI 305-2)

พนักงาน ลูกค้า
ชุมชน

94-99

การบริหารจัดการ
พลังงาน

การบริหาร
จัดการน�้า

การบริหาร
จัดการน�้า

• Management approach (GRI 103)
• Water and Effluents  

(GRI 303-1, GRI303-2)
• Effluents and Waste (GRI 306-1)

พนักงาน ลูกค้า
ชุมชน

100-103

การอนุรักษ์
ทรัพยากรและการน�า
ทรัพยากรมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

  เกี่ ยวกับกลุ ่มบริ ษัทดับบลิว เอช เอ
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บรรษัทภิบาล
และการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ
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การก�ากับดูแลองค์กรให้เกิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตลอดจน
การน�าหลกัจรรยาบรรณธรุกจิไปใช้ให้เกดิประสทิธผิล ย่อมช่วยเพิม่ขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและเสริมสร้างความมั่นใจ 
ให้กบันกัลงทุน ขณะเดยีวกนักยั็งช่วยลดความเสีย่งและความเสยีหาย 
ท่ีอาจเกิดต่อธุรกิจและชื่อเสียงขององค์กรด้วย ท้ังนี้มีการพิสูจน์มา
แล้วว่าการประพฤติมิชอบในองค์กรไม่เพียงแต่ท�าให้ช่ือเสียงของ 
องค์กรเสื่อมเสีย แต่ยังอาจส่งผลให้องค์กรเสียหายทางการเงินและ
ถกูตดัสทิธิ์ใบอนญุาตด�าเนนิการ ดงันัน้เพือ่ลดผลกระทบท่ีอาจเกดิข้ึน  
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ (“กลุ่มบริษัทฯ”) จึงให้ค�ามั่นสัญญาว่า 
จะด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ท้ังจะตระหนักถึงความส�าคัญของ
ความซ่ือสัตย์สุจริตและความโปร่งใส ซ่ึงนับเป็นปัจจัยส�าคัญพื้นฐาน
ท่ีช่วยสร้างความม่ันใจและรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างกลุ ่ม
บริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงจะเอื้อให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่าง
ย่ังยืน นอกจากนั้นพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ยังให้ค�าม่ันว่าจะส่ง
มอบสินค้าและบริการอย่างมีส�านึกความรับผิดชอบ (Accountable 
Gesture) และจะสนับสนุนและดูแลให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีอยู่ในห่วงโซ่
คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางนี้เช่นกัน ท้ังนี้ความ
ซื่อสัตย์สุจริตถือเป็นค่านิยมข้อหนึ่งในค่านิยมหลักห้าข้อขององค์กร 
(ก้าวล�า้กว่าใคร, ท่ีหนึง่ในใจ, รอบรูส้มองไว, รูใ้จเป็นคูค่ดิ และ สจุรติ
รักษาเกียรติ) ซ่ึงเป็นแก่นหลักท่ีจะน�าองค์กรไปสู่การประสบความ
ส�าเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ในการปลูกฝังคุณธรรมความซ่ือสัตย์สุจริต รวมถึงการดูแลให้
บุคลากรของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอปฏิบัติตนสอดคล้องกับค่านิยม
องค์กร คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลได้จัดท�าจรรยาบรรณ
ธรุกจิ (Code of Conduct) ซ่ึงได้ผ่านการอนมัุตริบัรองจากคณะกรรมการ 

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือ
เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยกลุ่ม
บริษัทฯ ได้สื่อสารประชาสัมพันธ์หลักจรรยาบรรณธุรกิจนี้อย่างท่ัว
ถึงแก่ผู้บริหารและพนักงาน (ครบถ้วนร้อยละ 100 ของพนักงาน) 
และขยายขอบเขตการสื่อสารให้ครอบคลุมไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ
และผู้จัดจ�าหน่ายของกลุ่มบริษัทฯ ท้ังยังคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ท้ังภายในและภายนอกองค์กรน�าหลักจรรยาบรรณธุรกิจไปปฏิบัติใน
การด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของตน 
นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทฯ ยังได้มีการแจ้งเตือนพนักงานทุกคน และ
แจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญท้ัง
ในช่วงก่อนและระหว่างเทศกาลเฉลิมฉลอง ท้ังนี้ ดับบลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรช่ัน และกลุ่มบริษัท WHAUP ตอกย�้าค�าม่ันสัญญาท่ีจะ 
ต่อต้านการทุจรติและการรบัสนิบนเพือ่ผลประโยชน์ทางธรุกจิ ด้วยการ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปช่ันของภาคเอกชนไทย 
(Thai Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) 
และได้รับการรับรองจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors: IOD) ในปี 2560 และ 2562 ตาม
ล�าดับ

กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ มีการสื่อสารและส่งเสริมค่านิยมความ
ซ่ือสัตย์สุจริตและการมีส�านึกความรับผิดชอบ ท้ังนี้ ในปี 2562 กลุ่ม
บริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนอันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าท่ี 
1 เรื่อง บริษัทฯ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบข้อเท็จจริง และ
แจ้งความด�าเนินดคีอาญาต่อผู้กระท�าผิดแล้ว

เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจท่ีดี 
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้จัดตั้งโครงการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น โดยมุ่งเน้นไปที่นโยบายต่อต้านการทุจริตและ
งดรบัของขวญัก่อนเทศกาลปีใหม่ นอกจากนียั้งได้ด�าเนนิการ
วัดผลความเข้าใจของพนักงานผ่านกิจกรรมตอบค�าถามและ
มอบรางวัลให้แก่พนักงานที่เข้าร่วมและชนะการตอบค�าถาม

ของพนักงานได้รับการสื่อสาร 
เรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ

100%

  บรรษัทภิบาลและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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จรรยาบรรณธุรกิจของดับบลิวเอชเอ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดีให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติตาม อันจะเป็นการ 
ส่งเสรมิให้เกดิธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคมในการด�าเนนิ
ธุรกิจ ขณะเดียวกันยังน�าความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่ม
บรษัิทดบับลวิเอชเอมาพจิารณาด้วย คูม่อืจรรยาบรรณธรุกจิจดัท�าข้ึน
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพือ่ให้ผูมี้ส่วนได้เสยีท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศเข้าถงึได้ และสามารถดาวน์โหลดได้จากเวบ็ไซต์ของกลุม่
บริษัทฯ ซ่ึงเนื้อหาภายในคู่มือจะประกอบด้วย แนวทางการด�าเนิน
ธรุกจิ, นโยบายการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน่, ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ และค�าสัง่ต่าง ๆ  ของกลุม่บรษัิทฯ ท่ีเกีย่วข้องกบัจรรยาบรรณ
ของกลุ่มบริษัทฯ และรายการข้อไม่พึงปฏิบัติท่ีพนักงานทุกคนพึง 
งดเว้น จรรยาบรรณธุรกิจท้ังหมดท่ีกล่าวมานี้ใช้ส�าหรับกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของกลุม่บรษัิทฯ ทุกระดบัต�าแหน่ง ไม่ว่าบุคคล
ดังกล่าวจะได้ลงนามรับทราบหรือไม่ ส�าหรับพนักงานใหม่ กลุ่ม
บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมในหัวข้อจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบาย
การต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน่ในระหว่างการปฐมนเิทศพนกังาน 
เพือ่ให้มัน่ใจว่าพนกังานใหม่ทุกคนรบัรูแ้ละมีความเข้าใจเกีย่วกบัเรือ่ง
ดังกล่าว ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้สื่อสารเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ 
และให้พนกังานทุกคนลงนามรบัทราบ รวมถงึก�าหนดให้มีการทบทวน
จรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจ�าทุกปี

ในกรณีท่ีมีการรายงานกรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ ส�านักงาน 
เลขานุการบริษัทฯ จะพิจารณากรณีดังกล่าว โดยประเมินจากความ
ร้ายแรงของการกระท�าผดิและระดบัของพนกังานท่ีเกีย่วข้อง จากนัน้จงึให้

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลยกเรื่องข้ึนพิจารณา และตัดสินต่อไปว่า
จะรายงานไปยังคณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืส่งต่อให้ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารเป็นผู้ดูแล

ค่านิยมองค์กร
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ ได้ก�าหนดค่านิยมองค์กรตั้งแต่ปี 2559 เพื่อ
เป็นหลกัหลอมรวมจติใจของพนกังานให้เป็นหนึง่เดยีว และเพือ่น�าไป
ใช้เป็นสมรรถนะหลักและสมรรถนะความเป็นผู ้น�า (Core and 
Leadership Competencies) ในการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ 
ซ่ึงจะช่วยขับเคลือ่นองค์กรให้ก้าวไปสูว่สิยัทัศน์ได้ ความซ่ือสตัย์สจุรติ
นบัเป็นองค์ประกอบหนึง่ในค่านยิม 5 ข้อของกลุม่บรษัิทฯ ได้แก่ ก้าวล�า้
กว่าใคร, ที่หนึ่งในใจ, รอบรู้สมองไว, รู้ใจเป็นคู่คิด และสุจริตรักษา
เกียรติ โดยกลุ่มบริษัทฯ มุ่งหมายท่ีจะเสริมสร้างค่านิยมด้านการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความคิดริเริ่มในสิ่งใหม่และพัฒนา
ตนเองอย่างสม�่าเสมอ พร้อมท่ีจะด�าเนินงานและให้บริการต่อลูกค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน�าพาลูกค้าและคู่ค้าไปยังจุดเป้าหมาย
และความส�าเร็จด้วยกัน รวมถึงเน้นย�้าเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริตให้แก่
พนกังานทุกคนจนเป็นอุปนสิยั เพือ่สร้างความไว้วางใจและความเช่ือม่ัน
ให้กับลูกค้า และในขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการท�างาน
ที่โปร่งใส ยึดมั่นในค�าพูด และมีความจริงใจต่อกัน นอกเหนือจากนั้น 
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ยังช่วยพัฒนาให้พนักงานมีความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมด้วย (Ethically and Socially 
Responsible) 

Advanced Champion Resourceful Partnership Integrity 
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การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ ถือว่าการทุจริตและคอร์รัปช่ันเป็นสิ่งท่ี
ยอมรบัไม่ได้ จงึประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัช่ัน 
เพ่ือป้องกนัการใช้อ�านาจในทางท่ีผดิ และเพือ่เป็นกรอบในการด�าเนนิ
ธุรกิจให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้น�า
นโยบายไปประยุกต์ใช้ในการปฏบัิตงิานและการด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้าน
การทุจริตอย่างจริงจัง และสนับสนุนให้มีการรายงานกรณีพบเห็น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้
รบัทราบนโยบายการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัช่ันซ่ึงเป็นส่วนหนึง่
ของจรรยาบรรณธุรกิจแล้ว

ในส่วนของการก�ากบัดแูลกจิการ กลุม่บรษัิทฯ ได้จดัตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อก�ากับและตรวจสอบกิจกรรมการด�าเนินงานของกลุ่ม
บริษัทฯ ทุกๆ ด้าน ให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุตริต 
และคอร์รัปชั่น นอกจากนั้นยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit Department) ซ่ึงจะด�าเนินการประเมินความเสี่ยงในด้านท่ี
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน และเป็นผู้ก�าหนดมาตรการในการ
ลดความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงมีการขยายขอบเขตของกลุ่มผู้น�าแนว
ปฏบัิตไิปใช้ให้กว้างข้ึน ครอบคลมุไปยังลกูค้าและพนัธมติรทางธรุกจิ 
เช่น แนวทางการให้และการรับของขวัญ 

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ จัดท�าช่องทางการแจ้งเบาะแส เพ่ือให้
พนกังานและผูมี้ส่วนได้เสยีภายนอกองค์กร สามารถรายงานและแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีท่ีสงสัยว่าจะมีการทุจริตและการ 
กระท�าผดิกฎหมายข้ึน โดยก�าหนดให้มมีาตรการคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแส
ด้วยเช่นกนั ในส่วนของช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจรติและกระท�า
ผิดมีดังนี้

ช่องทางส�าหรับพนักงาน ช่องทางส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

• www.wha-group.com
• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
• กล่องรับความคิดเห็น
• Ceo_office@wha-group.com
• auditcommittee@wha-group.com

• www.wha-group.com
• Ceo_office@wha-group.com
• auditcommittee@wha-group.com

WHA Group 

เมื่อกลุ่มบริษัทฯ ได้รับรายงานเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น คณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเรื่องข้ึนพิจารณาและจะสอบสวน
รายละเอียดโดยทันที

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

  บรรษัทภิบาลและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ



สรุปข้ันตอนการด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

ผู้ร้องเรียน
ช่องทางรับเรื่อง 

ร้องเรียน

รับทราบรายงาน 
ประจ�าไตรมาส

น�าเสนอแนวทาง
การตรวจสอบ
และมาตราการ
การตรวจสอบ

ด�าเนินการตรวจสอบ

อนุมัติแนวทาง
และมารตการ
การตรวจสอบ

อนุมัติแนวทาง
และมารตการ
การตรวจสอบ

ผลการ
ตรวจสอบ

รับทราบการพบการฝ่าฝืน / ทุจริต / ละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ และรับทราบบทลงโทษจากกรณีดังกล่าว

มีข
้อร

้อง
เร

ียน
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่มีข
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้อง
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ียน

ไม
่พ
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าร
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ฝืน

 / 
ทุจ

ริต
 / 
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เม
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รร

ยา
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รณ
ธุร

กิจ
 

พ
บก

าร
ฝ่า

ฝืน
 / 

ทุจ
ริต

 / 
ละ

เม
ิดจ

รร
ยา

บร
รณ

ธุร
กิจ

 

ตรวจสอบ 

เสร็จสิ้น 

รับทราบผล

รับทราบผล

รับทราบผล รับทราบผล

รับทราบผลและติดตาม
การด�าเนินการ

แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด�าเนินการลงโทษ

รับทราบผลและพิจารณา
บทลงโทษตามทางวินัย 

ตามระเบียบฯ และ / หรืออาจ
ได้รับการลงโทษตามกฎหมาย

รับทราบผลสรุป 
เรื่องร้องเรียน จบกระบวนการ

จบกระบวนการ

จบกระบวนการ

หน่วยงาน 
ตรวจสอบ

ข้อร้องเรียน

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

ประธาน
เจ้าหน้าทบริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริษัท

รับทราบ
ข้อร้องเรียน

รับทราบข้อร้องเรียน 
รายงานประจ�าไตรมาส

รวบรวมข้อร้องเรียนและพิจารณาเบื้องต้น

SUSTAINABILITY REPORT 201938
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กลุม่บรษัิทดบับลวิเอชเอมคีวามภาคภมิูใจในฐานะผูน้�าทางธรุกจิด้าน
การพัฒนาอาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า โรงงาน (logistics 
facilities) ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ธุรกิจการให้บริการ
ด้านสาธารณูปโภคและพลังงาน และธุรกิจการให้บริการด้านดิจิทัล 
อันเกิดจากความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการให้บริการอย่าง
ครบวงจรแก่ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมท้ังในประเทศและต่าง
ประเทศ โดยกลุม่บรษัิทฯ มีความมุ่งมัน่ในการใช้ความรูค้วามช�านาญ
ในการให้บริการอย่างครอบคลุม รวมถึงการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพ่ือสร้างความประทับใจ ความเช่ือม่ัน และ
ความสัมพันธ์อันดีแก่ลูกค้าในระยะยาว ซ่ึงล้วนสอดคล้องกับพันธ
สัญญาในการเป็น “Your Ultimate Solution Partners” โดยกลุ่ม
บริษัทฯ เช่ือว่า ระบบการจัดการลูกค้าท่ีดีเป็นพ้ืนฐานส�าคัญในการ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว ซ่ึงจะส่งผลต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในอนาคต ด้วยเหตุนี้กลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนา 
ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือรวบรวมและ
น�าเอาความคิดเห็น ความคาดหวังและค�าแนะน�าจากลูกค้า ผ่านช่อง
ทางต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมส�าหรับลูกค้าทั้งที่จัด
ข้ึนภายในและภายนอกกลุ ่มบริ ษัทฯ มาใช ้ ในการปรับปรุง

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

กระบวนการท�างานและการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อพัฒนาความพึง
พอใจของลูกค้าอย่างสูงสุดและรักษาต�าแหน่งผู้น�าของกลุ่มบริษัทฯ 
ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจท่ีน่าเช่ือถือ 

โดยความมุ่งม่ันดังกล่าวได้น�ามาใช้กับลูกค้าท้ังหมดกว่า 900 ราย 
จาก 4 กลุ่มธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ โดยความสัมพันธ์ท่ีแข็งแกร่ง
กับลูกค้าเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับการด�าเนินธุรกิจของกลุ ่มบริษัทฯ 
เนื่องจากลักษณะสินค้าและบริการท่ีน�าเสนอต่อลูกค้ามีลักษณะเป็น
แบบ one stop service ซ่ึงจ�าเป็นต้องได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
เป็นอย่างมาก รวมถึงความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับลูกค้า
ต้ังแต่ก่อนการท�าสัญญา ช่วงพัฒนาโครงการ ไปจนถึงบริการหลัง
การขาย ดังนั้นความผิดพลาดในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์อาจน�ามา
ซ่ึงการสูญเสียความไว้วางใจและการเลิกใช้สินค้าและบริการของกลุ่ม
บริษัทฯ ซ่ึงจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อช่ือเสียงและการเจริญเติบโต
ทางธุรกิจในระยะยาว เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวกลุ่ม
บรษัิทฯ จงึได้น�าแนวทางดงัต่อไปนีม้าใช้เพือ่สร้างเสรมิความสมัพันธ์
อันดีกับลูกค้า

Logistics
ให้บริการ “Total Solution Package” แบบครบวงจร
โดยให้บริการตั้งแต่การเลือกท�าเลท่ีต้ังตามที่ลูกค้า
ต้องการ การออกแบบตามมาตรฐานระดบัสากล และ
การก่อสร้างในคุณภาพระดับสูง ท้ังน้ีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางด้านการจดัการต้นทุนด้านโลจิสติกส์
ระยะยาว ส�าหรับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

Industrial Development
เป็นผู้น�าด้านพฒันานคิมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
โดยให้บริการพัฒนาท่ีดินเพ่ือสร้างโรงงาน อีกท้ัง
พฒันาคลงัสนิคา้และโรงงานส�าเรจ็รูป รวมถึงการให้
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ด ้านอุตสาหกรรม 
อย่างครบวงจร 

Utilities and Power 
เป็นบริษัทเอกชนรายใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยท่ีให้
บริการผลิตและจ�าหน่ายน�า้เพ่ืออุตสาหกรรม ไม่ว่าจะ
เป็นน�้าดิบ น�้าเพื่อผ่านกระบวนการผลิต (Process 
Water) น�้าเพื่อกระบวนการผลิตปราศจากคลอรีน 
(Clarified Water) และการบริหารจัดการน�้าเสีย 
รวมถึงให้บริการด้านพลังงาน (Conventional)  
และพลังงานแสงอาทิตย์

Digital Platform
ให้การบริการอย่างครบวงจรทางด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐานด้านดิจิทัล ด้านบริการพ้ืนท่ีศนูย์ข้อมูล (Data 
Center) และบริการท่ีเก่ียวข้องอย่างครบวงจร 
ซึ่งประสบความส�าเร็จและเจริญเติบโตจากความรู้ 
เชิงลึกและความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับคู่ค้าทางธุรกิจ
ท่ีเป็นผู้ ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ผู ้ ให้บริการ 
ไฟเบอร์ออพติกและเครือข่ายมือถือ

Your 
Ultimate 
Solution 
Partners

  บรรษัทภิบาลและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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ในฐานะผู้ให้บริการอย่างครบครบวงจร กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอมีหน้าท่ีในการจัดหาท่ีดิน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การเช่ือมต่อและ
ให้บริการทางด้านสาธารณูปโภคและพลังงาน การพัฒนาโรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า การพัฒนาเขตประกอบการด้านโลจิสติกส์ (Logistic Parks) 
รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อให้การท�างานและการด�าเนินธุรกิจของลูกค้ามีความราบรื่นท่ีสุด โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทดับ
บลิวเอชเอมีลูกค้ามากกว่า 900 ราย ซ่ึงกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้าแต่ละรายมีความต้องการและความคาดหวังท่ีแตกต่างกัน กลุ่ม
บริษัทฯ จึงจัดท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจลูกค้าข้ึน โดยมีจุดประสงค์เพื่อน�ามาปรับปรุงการบริการและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่าง
สูงสุด นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มบริษัทฯ ได้ก�าหนดช่อง
ทางการสื่อสารกับลูกค้าผ่าน 2 วิธีการหลัก ได้แก่ 1) แบบส�ารวจความพึงพอใจ โดยมีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้
เสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การส�ารวจความพึงพอใจลูกค้าท่ีเข้าร่วมสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงมีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ผ่านวารสาร WHA Connect การส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ WHA E-Connection รวมถึงการใช้
ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM System) 2) วิธีการแบบบุคคลต่อบุคคล (Person to Person) เช่น การก�าหนดศูนย์ Touch Point 
การเย่ียมลูกค้า และการจัดชมรมส�าหรับลูกค้า (Customer Club)

• แบบส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
• วารสาร WHA Connect
• WHA E-Connection
• ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM System)

• ศูนย์ Touch Point
• การเยี่ยมลูกค้า
• ชมรมลูกค้า 
• การจัดงานแสดงผลงานและสินค้าของลูกค้า   

(customer showcase)

การท�าแบบส�ารวจและประชาสัมพันธ์

วิธีการแบบบุคคลต่อบุคคล
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การท�าแบบส�ารวจ 
กิจกรรมทางการตลาด
และการประชาสัมพันธ์

แบบส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
กลุ ่มบริษัทฯ ได ้ส ่งแบบส�ารวจความพึงพอใจให ้ลูกค ้า โดย
แบบสอบถามดังกล่าวจะช้ีวัดความพึงพอใจท่ีลูกค้ามีต่อกลุ่มบริษัทฯ 
ในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เช่น คุณภาพของการ
บริการท่ีได้รับท้ังจากบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ของกลุ่ม
บริษัทฯ ความสะอาดของพ้ืนท่ีส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 
คุณภาพของข้อมูลข่าวสารท่ีเผยแพร่ให้ลูกค้าได้รับทราบ หรือ
คุณภาพคอร์สอบรมต่างๆ ท่ีกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดท�าข้ึนเพื่อให้บริการ
ต่อลูกค้า เป็นต้น ซ่ึงการให้คะแนนและความคิดเห็นต่างๆ จะถูก 

จากผลส�ารวจลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2562 พบว่า มี 5 เรื่องท่ีส�าคัญ ท่ีสามารถพัฒนาเพื่อสร้างความพึงพอใจท่ีดีข้ึนให้กับลูกค้า  
อันได้แก่ คุณภาพน�้า คุณภาพถนนและการจัดการจราจร คุณภาพไฟฟ้า และคุณภาพโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตซ่ึงทางกลุ่มบริษัทฯ  
ได้ติดตามและพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจท่ีดีท่ีสุด 

น�ามารวบรวมและวิเคราะห์ โดยฝ่ายพัฒนาลูกค้า (Customer 
Development Department) โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้คะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ยจากลูกค้าท่ี 8.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก 7.5 คะแนนในปี 2561 ตัวเลขดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญในด้านการบริการท่ีมีการพัฒนาต่อเนื่อง 
แบบส�ารวจนี้ยังช่วยให้ทราบถึงจุดท่ีควรได้รับการปรับปรุงเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้ลูกค้าต่อไป 

ปี
2559 

(คะแนนเต็ม 5)
2560

(คะแนนเต็ม 5)
2561

(คะแนนเต็ม 10)
2562

(คะแนนเต็ม 10)
เป้าหมายปี 2563

คะแนนความพึงพอใจ
ของลูกค้า 

4.0 4.5 7.5 8.7 8.9

  บรรษัทภิบาลและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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วารสาร WHA Connect 
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอจัดท�าวารสาร “WHA Connect” ข้ึนเพื่อ
ให้ลูกค้าทราบถึงความเปลี่ยนแปลง ข่าวสาร และงานท่ีจะจัดข้ึนใน
นิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงวารสารฉบับนี้จัดท�าขึ้นและออกเผยแพร่ 
ทุกไตรมาส โดยน�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้า บริการ นวัตกรรม 
กิจกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางธุรกิจ และโปรแกรม
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์  ท้ังนี้ วารสาร WHA Connect ถือเป็นอีก
หนึ่งช่องทางให้ลูกค้าได้รับรู ้ความเปลี่ยนแปลงและงานต่างๆ ท่ี 
กลุ่มบริษัทฯ ก�าลังจะจัดข้ึน โดยได้จัดท�าวารสารดังกล่าวข้ึนท้ังหมด 
2 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และภาษาญ่ีปุ่น เพื่อให้ลูกค้าทุกคน
เข้าใจเนื้อหาท้ังหมดได้ นอกจากนี้ วารสารฉบับนี้ยังมีการน�าเสนอ
และแนะน�าสินค้าและบริการของลูกค้าผ่านหัวข้อ Customer 

Showcase อีกด้วย รวมถึงกิจกรรมของชมรมต่างๆ เช่น กิจกรรม
การสัมนาของชมรม WHA Investor Club และข่าวสารการแข่งขัน
กอล์ฟของกลุ่มลูกค้า เป็นต้น

กลุ ่มบริ ษัทฯ ยังมีการติดต ่อสื่ อสารกับลูกค ้ าผ ่ านวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์รายเดือนท่ีมีช่ือว่า WHA E-Connection ซ่ึงถือเป็น
อีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งข่าวสารองค์กร กิจกรรมต่างๆ ท่ีก�าลังจะ
จัดขึ้น โปรแกรมอบรม และกิจกรรม CSR  ซ่ึงนับจนถึงปัจจุบันมี
กลุ่มรายช่ือผู้รับวารสารรวมกว่า 8,700 รายช่ือ ซ่ึงครอบคลุมกลุ่ม
ลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มดับบลิวเอชเอ 
และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
กลุ ่มบริษัทฯ ได้น�าระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer 
Relationship Management หรือ CRM) มาใช้เพื่อให้การบริการ 
มีความต่อเนือ่งสม�า่เสมอ และท�าให้กลุม่บรษัิทฯ สามารถจดัการเรื่อง
ต่างๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ท้ังนี้ ระบบดังกล่าวเป็นระบบ
ท่ีเป็นศูนย์กลางท่ีให้ผู้มีอ�านาจในแต่ละฝ่ายเป็นผู้บันทึกข้อมูลลงใน
ฐานข้อมูลลูกค้าและห่วงโซ่อุปทาน โดยเป็นฐานข้อมูลให้พนักงาน
ท่ีเกี่ยวข้องและมีอ�านาจสามาถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า ความต้องการ
ของลูกค้า แผนขยายงานในอนาคต ความคาดหวัง รวมถึงวิธีการ
ปฏิบัติและการปฏิสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย เพื่อน�ามา
เป็นข้อมูลในการบริการลูกค้าแต่ละรายอย่างเหมาะสมและตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ในปี 2563 ทาง
บริษัทยังมีแผนท่ีจะพัฒนาระบบและแอปพลิเคชั่น CRM เพื่อให้
สามารถจัดการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในช่วงท่ี
ธุรกิจก�าลังขยายตัวและส่งเสริมให้เกิดการท�างานท่ีสอดคล้องกัน
ระหว่างกลุ่มธุรกิจอีกด้วย

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการพัฒนาแอปพลิเคช่ันเพ่ือเป็นอีก
หนึง่ช่องทางการตดิต่อระหว่างลกูค้ากบักลุม่บรษัิทฯ โดยในช่วงเริม่ต้น
และพัฒนานั้น แอพพลิเคชั่นดังกล่าวถูกน�ามาใช้กับกลุ่มธุรกิจด้าน
โลจสิตกิส์ ซ่ึงลกูค้าสามารถเรยีกใช้บรกิารซ่อมบ�ารงุผ่านแอพพลเิคช่ัน
นี้ได้อย่างง่ายดาย ลูกค้ายังสามารถติดตามความคืบหน้าเพ่ือเสริม
ประสิทธิภาพในการท�างานระหว่างทีมงานดับบลิวเอชเอกับลูกค้า
ผ่านแอพพลิเคช่ันได้ด้วย

วิธีการแบบบุคคลต่อบุคคล 

ศูนย์ Touch Point
กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เป็น
อย่างมาก เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ ซ่ึงถือเป็นเป็นหนึ่งในพันธกิจ
และวิสัยทัศน์องค์กรของท้ัง 4 กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงกลุ่มบริษัทฯ 
ได้แต่งตั้งบุคคลท่ีติดต่อกับลูกค้าหลักในแต่ละกลุ ่มธุรกิจเพื่อท�า
หน้าท่ีเป็นศูนย์ Touch Point รับแจ้งปัญหาและความต้องการจาก
ลูกค้า ท้ังยังมีหน้าท่ีแจ้งและประชาสัมพันธ์ข้อมูลธุรกิจและบริการ
ใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ ให้ลูกค้าทราบอีกด้วย ท้ังนี้ ศูนย์ Touch Point 
ดังกล่าวจะสร้างความมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสิ่งท่ีดีท่ีสุดจากการให้
บรกิารของกลุม่บรษัิทฯ และยังเป็นเครือ่งมือท่ีช่วยรกัษาความเช่ือม่ัน
และช่ือเสียงของกลุ่มบริษัทฯ จากกลุ่มลูกค้าได้อีกด้วย   
 
การเยี่ยมลูกค้า 
กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเข้าเย่ียมลูกค้าเพื่อรักษาความสัมพันธ์
อันดี และยังถือเป็นโอกาสในการติดตามสอบถามความพึงพอใจของ
ลูกค้าต่อการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ
กลุ่มบริษัทฯ พร้อมด้วยทีมงานเพื่อเข้าเย่ียมและอวยพรลูกค้าในช่วง
เทศกาลต่างๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมแสดงความ 
ยินดีในโอกาสส�าคัญต่างๆ ของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นพิธีวางศิลาฤกษ์ 
พิธีเปิดโรงงาน และงานบุญต่างๆ เป็นต้น 
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ชมรมลูกค้าดับบลิวเอชเอ
กลุ่มบริษัทฯ มีความพยายามอย่างย่ิงท่ีจะสร้างสังคมผ่านชมรมลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ท่ีก่อตั้งข้ึนมาเพื่อเป็นช่องทางให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถ
สื่อสารกับลูกค้ารวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าสร้างเครือข่ายและพันธมิตรซ่ึงกันและกัน โดยแรกเริ่มนั้น ชมรมของลูกค้าก่อตั้งขึ้นจากกลุ่ม 
ผู้ลงทุนท่ีมาจากประเทศเดียวกัน เช่น ชมรมผู้บริหารชาวญ่ีปุ่น (Japanese Club) ซ่ึงในภายหลังได้รับความนิยมและเกิดการขยายตัว  
จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามสิ่งท่ีลูกค้ามีความสนใจร่วมกัน เช่น ชมรมผู้บริหาร (Director Club) ชมรมความปลอดภัย (Safety 
Club) ชมรมทรัพยากรมนุษย์ (HR Club) ชมรมแรงงาน (Labor Club) และชมรมนักลงทุน (Investor Club) เป็นต้น นอกจากโอกาสใน
การสร้างเครือข่ายแล้ว สมาชิกของชมรม Investor Club ยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น การได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์อย่างรวดเร็ว
ทันเหตุการณ์ เช่น ข่าวสารในเรื่องแผนโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นต้น นอกจากนี้
สมาชิกยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละชมรม เช่น การแข่งขันกอล์ฟของดับบลิวเอชเอ รวมถึงข่าวสารเรื่องโครงการจัดอบรม
ต่างๆ เป็นต้น

โปรแกรมฝึกอบรมส�าหรับลูกค้าของเรา
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้มีการจัดการอบรมส�าหรับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย โดยก�าหนดตารางโครงการอบรมข้ึนเป็นแบบรายปีเพื่อช่วย
พัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถให้แก่ผู้เข้าร่วม ท้ังยังถือเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องระหว่างกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ 
กับผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย 

ช่องทางการร้องเรียน  
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอตระหนักถึงคุณค่าของความคิดเห็นและค�า 
ตชิมจากลกูค้าเพราะเช่ือว่าสิง่เหล่านีเ้ป็นข้อมูลท่ีมคีวามส�าคญัต่อการ
พัฒนาในอนาคต ด้วยเหตุน้ี กลุ่มบริษัทฯ จึงปรับปรุงช่องทางการ
สื่อสารอยู่เสมอเพ่ือให้สามารถรับและติดตามค�าร้องเรียนของลูกค้า
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล เว็บไซต์ โทรศัพท์ ไลน์ สื่อการตลาด 
และการประชุมในชมรมต่างๆ ทั้งนี้ ค�าร้องเรียนจะถูกตรวจสอบโดย
ฝ่ายพฒันาธรุกจิ (Business Development Department) จากนัน้ฝ่าย
ปฏิบัติงานนิคมอุตสาหกรรม (Estate Operation Department) จะหา

วิธีการตอบสนองท่ีเหมาะสมและประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ภายใน
องค์กรเพื่อแก้ปัญหา 

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้รับค�าร้องเรียนจากลูกค้า
ทั้งหมด 16 ครั้ง โดยร้อยละ 90 ของค�าร้องเรียนมีเนื้อหาเกี่ยวกับฝุ่น 
กลิ่น เสียง และเศษขยะ ท้ังนี้ ค�าร้องเรียนท้ังหมดได้รับการแก้ไข
ภายในเวลาท่ีก�าหนดซ่ึงทางบรษัิทได้คดิค้นวธิกีารต่าง ๆ  ข้ึนในปี 2562 
เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาในลักษณะเดิมจะไม่เกิดขึ้นอีก 

  บรรษัทภิบาลและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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การจัดการด้านนวัตกรรม

การจดัการด้านนวัตกรรมท่ีมปีระสทิธภิาพเป็นสิง่ส�าคญัและยังถอืเป็น
ปัจจยัพ้ืนฐานในการขับเคลือ่นธรุกจิและการด�าเนนิงานแบบย่ังยืน การ
สั่งสมความรู้ด้านนวัตกรรมและการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา โดย
เฉพาะอย่างย่ิงในด้านการใช้นวตักรรมและเทคโลยีมาประยุกต์กบัการ
ด�าเนนิธรุกจิ (Disruptive Technologies) ถือเป็นบทบาทใหม่ทีจ่ะช่วย
ส่งเสริมให้องค์กรมีความได้เปรียบด้านการแข่งขัน ท้ังนี้ การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และการพัฒนาระบบหุ่นยนต์เพื่อการท�างานได้
ส่งผลต่อการด�าเนิธุรกิจท่ัวทุกมุมโลก เน่ืองจากมีการน�าเทคโนโลยี
เหล่านี้มาใช้ทดแทนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการด�าเนินธุรกิจ 
หรือ ท่ี เรียกว ่า “การปฏิรูปองค ์กรเข ้าสู ่ ยุคดิจิ ทัล (Dig i ta l 
Transformation)” ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอจึงตระหนักถึง
ความเป็นไปได้ของโอกาสท่ีจะเกดิการเปลีย่นแปลงในองค์กรท้ัง 4 กลุม่
ธรุกจิ อนัได้แก่ ธรุกจิการพฒันานคิมอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ธรุกจิ
การพัฒนาโครงการด้านโลจิสติกส์ ธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคและ
พลังงาน และธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัล ซ่ึงแม้ว่าในสภาวการณ์ 
ดังกล่าว การก้าวทันการปฏิรูปสู่ยุคดิจิทัลไม่ถือเป็นความเสี่ยงหลัก
ของกลุม่ธรุกจิดบับลวิเอชเอ อย่างไรกต็าม กลุม่บรษัิทฯ ก็ได้ให้ความ
ส�าคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยได้เตรียมพร้อมในการ
เปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้า และมีแผนพัฒนาเพ่ือรองรับความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้าที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากใน
ขณะที่โลกเกิดการปฏิรูปทางเทคโนโลยี ย่อมส่งผลความต้องการของ

ลูกค้าก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทฯ จึงพยายาม
อย่างย่ิงท่ีจะปรับตัวและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ท้ังยังคงความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันและสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน 

กลุม่บรษัิทดบับลวิเอชเอมีความมุง่ม่ันท่ีพฒันาการด�าเนนิธรุกจิให้ก้าว
ล�้าในการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อสนองตอบความต้องการของ
ลูกค้าที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ โดยกลุ่ม
บริษัทฯ ได้ก�าหนดทิศทางกลยุทธ์ท้ังในระดับองค์กรและระดับกลุ่ม
ธรุกจิ เพือ่ให้เป็นไปในทิศทางเดยีวกนักบัของความต้องการของลกูค้า
ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุม่ธุรกจิ ท้ังนี ้ด้วยภารกจิของกลุม่บรษัิทฯ ไม่
เพียงแต่การเป็นผู้น�าในธุรกิจด้วยการน�าเสนอสินค้าและบริการท่ีมี
คุณภาพท่ีสูงท่ีสุด แต่ยังมีภารกิจในการเป็นพันธมิตรท่ีน�าเสนอ
นวัตกรรมทางธุรกิจท่ีดีท่ีสุดให้แก่ลูกค้าอีกด้วย และด้วยความมุ่งม่ัน
ท่ีจะก้าวข้ึนสูก่ารเป็นผูน้�าด้านนวตักรรมนีเ้อง กลุม่บรษัิทฯ จงึพยายาม
ให้การด�าเนินการตามแผน Digital Transformation ของกลุ่มบริษัทฯ 
ด�าเนนิไปอย่างราบรืน่ด้วยการสร้างองค์กรแห่งนวตักรรมท่ีมคีวามเป็นเลศิ 
ผ่านการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ และการท�างานร่วมกับทีม 
ผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรม รวมถึงการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่ล�้าสมัยมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ 
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Smart Business 
Solutions 

กลุม่บรษัิทฯ ได้มีการถ่ายทอดทิศทางการจดัการนวตักรรมไปยังกลุม่
ธรุกจิท้ัง 4 กลุม่ ผ่านแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของกลุม่บรษัิท ( 5Y Strategic 
Directions) รวมถงึได้ก�าหนดเป้าหมายในการพฒันาโครงการทางด้าน
นวัตกรรมในแต่ละกลุม่ธรุกจิ นอกจากนีก้ลุม่บรษัิทฯ ยงัมกีารถ่ายทอด
และปลูกฝังความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ รวมถึงแนวคิดทางนวัตกรรมไปสู่
ดเีอน็เอของบุคลากรของกลุม่บรษัิทฯ โดยได้รเิริม่โครงการ Innovation 
Leadership Program ซ่ึงเป็นโครงการท่ีพฒันาความรูแ้ละกระบวนการ
พฒันาด้านนวัตกรรมแก่บุคลากรของกลุม่บรษัิทฯ ผ่านการท�างานจรงิ

ท้ังนี ้ ด้วยกลยุทธ์ของกลุม่บรษัิทฯ คอืการมุง่เน้นท่ีจะยกระดบัในธรุกจิ
หลกัให้แข็งแกร่งย่ิงข้ึน รวมถงึการน�านวตักรรมและเทคโนโลยีอัจฉรยิะ
มาประยุกต์ใช้ในธรุกจิ พร้อมท้ังเดนิหน้าพัฒนาความร่วมมอืกบัผูน้�าใน
แต่ละอุตสาหกรรมภายใต้แนวคดิ (Win-Win collaborations) ตลอดจน
สร้างประโยชน์สงูสดุจากความเช่ือมโยงทางธรุกจิระหว่างกลุม่ธุรกจิของ
กลุม่ดบับลวิเอชเอ (Business synergies) ดงันัน้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป็นสิง่ส�าคญัจะช่วยสร้างเสรมิศกัยภาพของกลุม่บรษัิทฯ ไปในทิศทาง
เดยีวกนักบัแผนกลยุทธ์ของกลุม่บรษัิทฯ 

Smart Logistics
โครงสร้างพืน้ฐานของคลงัสนิค้าของกลุม่บรษัิทฯ ได้ถกูกออกแบบมาให้
สามารถรองรบักบัเทคโนโลยสี�าหรบัการจดัการด้านโลจสิตกิส์และการ
บรหิารคลงัสนิค้าอจัฉรยิะ (Smart Logistics) เช่น ระบบการจดัการคลงั
สนิค้าอัตโนมัต ิ และระบบจดัเกบ็สนิค้าอัตโนมัต ิ รวมถงึการรองรบัการ
ใช้เทคโนโลยี Internet of Thing และ Big Data ส�าหรบัการบรหิารจดัการ
ด้านด้านโลจิสติกส์ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้น�าเทคโนโลยีและ
นวตักรรมต่างๆ น�ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการก่อสร้างอีกด้วย ซ่ึงการ
ให้ความส�าคญัทางด้านนวตักรรมและเทคโนลยีีของกลุม่บรษัิทฯ มจีดุ
ประสงค์หลกั อันได้แก่ 1) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลติภณัฑ์และบรกิารของ
กลุม่บรษัิทฯ และ 2) เพือ่เพิม่ขีดความสามารถและพัฒนาศกัยภาพใน
การด�าเนินงานและบริการแก่ลูกค้าเพื่อรองรับความต้องการท่ี
เปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่ง

นวตักรรมการก่อสร้าง WHA Built to Suit 
E-Commerce Warehouse 
กลุม่บรษัิทฯ ได้ให้ความส�าคญัในคณุภาพและการพฒันากระบวนการ
ก่อสร้างคลงัสนิค้าเป็นอย่างมาก อีกท้ังมแีนวคดิเพือ่สิง่แวดล้อมและการ
ใช้ทรพัยากรอย่างมีประสทิธภิาพสงูสดุ ลดปรมิาณของเสยี ท้ังนี ้กลุม่
บรษัิทฯ จงึได้น�านวตักรรมมาใช้ในการพฒันากระบวนการก่อสร้างและ
เพ่ิมศกัยภาพการก่อสร้างคลงัสนิค้าในรปูแบบ Built-to-Suit เพือ่รองรบั

ความต้องการของลกูค้าท่ีหลากหลาย รวมถงึรองรบัความซับซ้อนของ
การด�าเนนิงานของลกูค้าท่ีมีมากข้ึนอย่างต่อเนือ่ง 

โดยในปี 2562 กลุม่บรษัิทฯ ได้ใช้นวัตกรรมการก่อสร้างพืน้คลงัสนิค้าท่ี
พฒันาร่วมกบัผูร้บัเหมาของกลุม่บรษัิทฯ เพือ่รองรบักลุม่ลกูค้าท่ีใช้คลงั
สนิค้าสมัยใหม่ท่ีต้องการความเรยีบของพ้ืนในระดบัสงู เช่น ผูป้ระกอบ
การด้าน E-Commerce โดยพ้ืนคลงัสนิค้าดงักล่าวสามารถรองรบั Rack 
วางสนิค้าท่ีมีความสงูได้เพิม่ข้ึน และลดช่องว่างระหว่าง Rack ได้ย่ิงข้ึน 
(Very Narrow Aisle “VNA”) ลกูค้าจงึสามารถลดพืน้ท่ีทางสญัจรในคลงั
สินค้าให้น้อยลง และเพิ่มเนื้อท่ีวางสินค้าในคลังได้มากย่ิงขึ้นได้ 
กว่าร้อยละ 30 รวมถงึยังรองรบัระบบคลงัสนิค้าอัตโนมัตอีิกด้วย โดย
กระบวนการก่อสร้างพืน้นีถ้กูเรยีกว่า Burnish Floor ซ่ึงเป็นการพฒันา
รูปแบบการก่อสร้างตั้งแต่การร่วมพัฒนาสูตรคอนกรีตกับทางผู้ผลิต
คอนกรีตเพื่อให้ได้สูตรพิเศษเฉพาะ ซ่ึงเป็นคอนกรีตท่ีมีคุณภาพสูง  
เรยีบเนยีน เหมาะส�าหรบัการก่อสร้างพืน้รปูแบบดงักล่าว อีกท้ังมีการ
พฒันากระบวนการเทคอนกรตีในการก�าหนดรอยต่อ (Construction joint) 
เพื่อลดการยุบตัวของคอนกรีตในช่วงเวลาการเซตตัว การใช้ปัมพ์
คอนกรตีเพ่ือสามารถให้เทได้ต่อเนือ่ง และการน�าเทคโนโลยีเครือ่งจกัร
กลปาดระดบัคอนกรตีท่ีเรยีกว่า Laser screeder มาใช้แทนแรงงานคน 
รวมถงึการใช้เทคนคิพเิศษในการปรบัและเกบ็ผวิคอนกรตีให้เรยีบย่ิงขึน้ 
โดยการก่อสร้างพืน้รปูแบบนี ้Burnish Floor สามารถยืดอายุการใช้งาน
ได้กว่าร้อยละ 50 เมือ่เทียบกบัการก่อสร้างพืน้ในรปูแบบปกต ิอกีท้ังยัง
ดแูลรกัษาได้ง่ายเพยีงแค่การล้างน�า้เปล่า ซ่ึงสามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
ดแูลรกัษาของลกูค้าได้กว่า 1 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี ้ กระบวนการ
ก่อสร้างยังเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เนือ่งจากพ้ืน Burnish Floor มคีวาม
มนัเงาสะท้อนแสงได้ดสีามารถลดปรมิาณการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างลงได้ 
รวมถงึกระบวนการท�าพืน้ Burnish Floor นัน้ไม่มีการใช้สารเคมีท่ีมส่ีวน
ประกอบของ VOCs ท่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพและสิง่แวดล้อม 

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้สินค้าและ
บรกิารท่ีมคีณุภาพและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยได้ใช้นวตักรรมการ
ก่อสร้างดงักล่าวในโครงการ WHA E-Commerce Park บนพืน้ท่ีโครงการ
รวมประมาณ 200,000 ตร.ม. ท้ังนี ้การก่อสร้างท่ีมีมาตรฐานสงูช่วยลด
ความผิดพลาดท่ีมักเกิดข้ึนในงานก่อสร้างซ่ึงจะช่วยให้สิ้นเปลืองวัสดุ
ก่อสร้างน้อยลง ซ่ึงความส�าเรจ็ในกระบวนการก่อสร้างดังกล่าว ส่งผล 
ต่อความพงึพอใจของลกูค้าเป็นอย่างมาก นอกจากนี ้โครงการดงักล่าว
ยังได้รบัรางวลัเกรยีงทองค�า (Golden Trowel Award) ในเรือ่งความเรยีบ
ของพ้ืนท่ีสุดของปี 2562 ในกลุ่มโครงสร้างพื้นวางบนเสาเข็ม 
(Elevate Slab on Pile) 

  บรรษัทภิบาลและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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โครงสร้ำงพื้นฐำนของคลังสินค้ำของกลุ่มบริษัทฯ ได้ถูกออกแบบมำให้สำมำรถรองรับ
กับเทคโนโลยีส�ำหรบักำรจดักำรด้ำนโลจิสตกิส์และกำรบริหำรคลงัสนิค้ำอจัฉริยะ (Smart 
Logistics) เช่น ระบบกำรจดักำรคลงัสนิค้ำอตัโนมัต ิและระบบจัดเก็บสนิค้ำอตัโนมัต ิรวม
ถึงกำรรองรับกำรใช้เทคโนโลยี Internet of Thing และ Big Data

อนิเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT) และระบกำรท�ำงำนอย่ำงอตัโนมัต ิ(Automated Solution) สำมำรถ
ช่วยในกำรน�ำเสนอข้อมูลแบบ  real-time อันประกอบด้วย ข้อมูลเก่ียวกับกำรใช้น�้ำในนิคม
อุตสำหกรรม ข้อมูลของกระบวนกำรผลิตและท�ำงำนของแผงโซลำร์เซลล์เพ่ือผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ
จำกแสงอำทิตย์บนหลังคำ ระบบจัดกำรและควบคุมคุณภำพออนไลน์ ระบบโครงข่ำยส�ำหรับ 
ส่งไฟฟ้ำอัจฉริยะ (Smart power grid) กำรจัดกำรของเสีย และกำรจัดกำรด้ำนสำธำรณูประโภค 
นอกจำกน้ีนวัตกรรมต่ำงๆ ก็ด้น�ำมำประยุกต์และพัฒนำในกระบวนกำรจัดกำรและกำรดูแลด้ำน 
สิ่งแวดล้อม เช่นกำรตั้งศูนย์ EMC2 ในกำรตรวจสอบคุณภำพอำกำศ กำรจัดกำรกำรน�้ำเสีย กำร
ควบคุมกำรน�ำน�้ำเสียกลับมำผลิตและใช้ใหม่ผ่ำนระบบออนไลน์ เป็นต้น

โครงสร้ำงพื้นฐำนระบบดจิิตอล ซึง้ป็นระบบโครงสร้ำงท่ีให้บริกำรแก่ลกูค้ำ ท้ัง FTTx, Data Center 
และโครงข่ำยกำรสื่อสำรที่สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนในทุกกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มลูกค้ำเป็นกลุ่มท่ี WHA ได้ให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงมำก โดย WHA ได้มุ่งม่ันในกำรเป็นส่วน
หน่ึงในกำรเตบิโตและสร้ำงควำมส�ำเรจ็ให้แก่ลกูค้ำ รวมถงึพลกัเดน็กำรเตบิโตทำงเศรษฐกิจในระดับ
ประเทศและภูมิภำค 
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  บรรษัทภิบาลและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

กำรมำถึงของยุคดิจิทัลรวมถึงกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีท่ี
ชำญฉลำด ล้วนส่งผลต่อภำคอุตสำหกรรมในปัจจุบันท่ีมี
กำรพึ่งพิงเทคโนโลยีและกำรเชื่อมต่อในระบบอินเตอร์เน็ต
มำกย่ิงข้ึน อีกท้ังกำรใช้ระบบกำรท�ำงำนอัตโนมัติ ดังน้ัน 
WHA ได้มีริเร่ิมกำรปรับเข้ำสู Digital Transformation 
เทคโนโลยีทีล่�ำ้สมยัมำช่วยสนบัสนุนกำรด�ำเนินงำนและกำร
ให้บริกำร และต่อยอดส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนให้แก่ลกูค้ำของ
ทุกกลุ่มธุรกิจของ WHA

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด เดินหน้ำน�ำเทคโนโลยีอัจฉริยะมำใช้ประโยชน์เพ่ือส่งเสริม 
แนวควำมคิดเรื่อง นิคมอุตสำหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ (Smart Eco-Industrial Estates) ซ่ึงช่วยให้กระบวนกำรผลิต 
ของโรงงำน ธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจอื่น ๆ ที่ด�ำเนินกำรในนิคมอุตสำหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินไปได้อย่ำงรำบรื่น

เทคโนโลยีและนวัตกรรมถูกน�ำมำใช้ ในกำรบริหำรจัดกำรรวมถึงกำรซ่อมบ�ำรุงในนิคมอุตสำหกรรมโดยกำรติดตั้งระบบ
อจัฉริยะท่ีจะช่วยเสริมประสทิธิภำพ เสถยีรภำพ และควำมปลอดภยั ท้ังน้ีกลุม่บริษัทฯ ตระหนักและให้ควำมส�ำคญั

ตอเรื่องควำมปลอดภยัในด้ำนกำรปกป้องทรพัย์สนิของลกูค้ำ โดยได้ลงทุนด้ำนระบบควำมปลอดภัยอจัฉริยะ 
เช่น ระบบกำรเฝ้ำระวังและควบคุมจำกศูนย์กลำงซ่ึงจะมีกำรตรวจตรำตลอด 24 ชั่วโมง ซ่ึงสำมำรถ

ตรวจสอบยำนพำหนะท่ีผ่ำนเข้ำ-ออก เพื่อควำมปลอดภัยภำยในนิคมอุตสำหกรรมของกลุ่ม
บริษัทฯ อีกท้ังได้ประยุกต์ ในกำรใช้ โดรนเพื่อบินตรวจสภำพกำรจรำจรและส�ำรวจท่ีดิน  

 อีกท้ังบริเวณพื้นท่ีส่วนกลำงในนิคมอุตสำหกรรม กลุ่มบริษัทฯ ยังมีกำรติดตั้งระบบ
ไฟฟ้ำและระบบพลังงำนอัจฉริยะ เพื่อประหยัดกำรใช ้ทรัพยำกรในนิคม

อุตสำหกรรม นอกจำกน้ี แนวควำมคิดเรื่องนิคมอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ
อจัฉริยะยังได้น�ำมำประยุกต์ใช้ในกำรบรหิำรควำมเสีย่งในกำรด�ำเนินงำน

หลักของกลุ่มบริษัทฯ เช่น กำรติดตั้งระบบติดตำมสถำนกำรณ์น�้ำ
เพื่อควบคุมระดับน�้ำและระบบกำรเตือนภัย อีกทั้งยังมีกำรน�ำ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ  มำใช้เป็นกรณีศกึษำเพ่ือแก้ปัญหำและเสริม
ประสิทธิภำพให้กำรบริกำร เช่น ระบบควบคุมกำร

จรำจรอัจฉริยะ เป็นต้น
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การพัฒนาบริการด้านโลจิสติกส์แห่งอนาคต  
กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับบริษัท 
กราวด์ อิงค์ จ�ากัด ซ่ึงเป็นผู้น�าในการให้บริการระบบ LogiTech®  

ในประเทศญ่ีปุ่น โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจัดข้ึนท่ี
พ�านักเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย และได้รับเกียรติจาก 
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายฮิเดกิ มากิฮาระ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม 
(METI) ของประเทศญ่ีปุ่น นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญ่ีปุ่น
ประจ�าประเทศไทย และ ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม เข้าร่วมในพิธี 

ความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการให้บริการด้านโล
จิสติกส์แห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่

วงการโลจิสติกส์ในประเทศไทย รองรับการเติบโตแบบก้าวกระโดด
ของด้านโลจิสติกส์และภาอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซ่ึง บริษัท 
กราวด์ อิงค์ จ�ากัด จะมีให้การสนับสนุนทางด้านซอฟต์แวร์และ 
แอพพลเิคชัน่ท่ีรองรบัการเพิม่ประสทิธภิาพการท�างานของคลงัสินค้า 
(Warehouse-operation-optimization) ตลอดจนระบบการบริหาร
คลังสินค้าอัตโนมัติ (Warehouse-operation-automation) ท่ีท�างาน
ร่วมกับหุ่นยนต์ อีกท้ังพร้อมน�าองค์ความรู้และความเช่ียวชาญด้าน
การให้บริการโลจิสติกส์มาขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย ท้ังนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้พร้อมท่ีจะสนับสนุนมนเรื่องของ
สิ่งอ�านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการทดสอบและ
พัฒนาการให้บริการของบริษัท กราวด์ อิงค์ เพื่อเป็นการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการบริการให้แก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ 



49บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

 GOVERNANCE AND ECONOMIC DIMENSION

Smart Eco - Industrial Estates
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด เดินหน้าน�าเทคโนโลยี
อัจฉริยะมาใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมแนวความคิดเรื่อง นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
อัจฉริยะ (Smart Eco-Industrial Estates) ซ่ึงช่วยให้กระบวนการผลิตของโรงงาน 
ธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีด�าเนินการในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ 
ด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น ท้ังนี้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมถูกน�ามาใช้ในการบริหาร
จัดการรวมถึงการซ่อมบ�ารุงในนิคมอุตสาหกรรมโดยการติดตั้งระบบอัจฉริยะท่ีจะ
ช่วยเสริมประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความปลอดภัย ท้ังนี้กลุ่มบริษัทฯ ตระหนัก
และให้ความส�าคัญตอเรื่องความปลอดภัยในด้านการปกป้องทรัพย์สินของลูกค้า 
โดยได้ลงทุนด้านระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ เช่น ระบบการเฝ้าระวังและควบคุม
จากศูนย์กลางซ่ึงจะมีการตรวจตราตลอด 24 ช่ัวโมง ซ่ึงสามารถตรวจสอบยาน
พาหนะท่ีผ่านเข้า-ออก เพื่อความปลอดภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ ่ม
บริษัทฯ อีกท้ังได้ประยุกต์ในการใช้โดรนเพ่ือบินตรวจสภาพการจราจรและส�ารวจ
ท่ีดนิ อีกท้ังบรเิวณพืน้ท่ีส่วนกลางในนคิมอุตสาหกรรม กลุม่บรษัิทฯ ยังมีการตดิตัง้ 
ระบบไฟฟ้าและระบบพลังงานอัจฉริยะ เพ่ือประหยัดการใช้ทรัพยากรในนิคม
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ แนวความคิดเรื่องนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะยัง
ได้น�ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารความเสี่ยงในการด�าเนินงานหลักของกลุ่มบริษัทฯ 
เช่น การตดิตัง้ระบบตดิตามสถานการณ์น�า้เพือ่ควบคมุระดบัน�า้และระบบการเตอืนภยั 
อีกท้ังยังมีการน�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อแก้ปัญหาและเสริม
ประสิทธิภาพให้การบริการ เช่น ระบบควบคุมการจราจรอัจฉริยะ เป็นต้น

  บรรษัทภิบาลและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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การรับรองการเป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ   
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (WHA IER) ได้รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 
(Smart Industrial Estate) ประเภทเมืองใหม่อัจฉริยะ (New City) ในฐานะนิคมอุตสาหกรรมท่ีมุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างย่ังยืน
ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมล�้าสมัย สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ภายในงาน Digital Thailand Big Bang 2019 
ซ่ึงจัดข้ึนโดยส�านักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใต้ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

Smart Utilities
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (WHAUP) มีเป้าหมายท่ีจะน�าเสนอบริการและนวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีสามารถน�ามา
ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และตอบสนองฐานลูกค้าท่ีกว้างข้ึน ท้ังนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้น�าเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาใช้ในการแสดงผล
ข้อมูลแบบ real-time อันประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น�้าในนิคมอุตสาหกรรม ข้อมูลของกระบวนการผลิต ข้อมูลการท�างานของ
แผงโซลาร์เซลล์เพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา ระบบจัดการและควบคุมคุณภาพออนไลน์ ระบบโครงข่ายส�าหรับ 
ส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart power grid) และการบริหารจัดการด้านขยะและสาธารณูปโภค ในนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ระบบอัจฉริยะ
ต่าง ๆ  ยังน�ามาใช้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมในบริเวณของนิคมอุตสาหกรรม ผ่านศูนย์ควบคุมนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ (Industrial 
Estate Monitoring Center) ท้ังในด้านการดูแลคุณภาพอากาศและระบบควบคุมการบ�าบัดน�้าเสียออนไลน์ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ  
ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ว่าด้วยความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ด้านพลังงานต่างๆ เพื่อน�ามาใช้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย
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การผลิตน�้าปราศจากแร่ธาตุ   
กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคแบบครบวงจรและเดินหน้าพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ม่ันใจ
ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการท่ีมีมาตรฐานท่ีดีท่ีสุด นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังค�านึงถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรม ท้ังยังน�าเอานวัตกรรมมาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและจ�ากัดการใช้ทรัพยากรอีกด้วย
 
ในปี 2562 กลุ่มบริษัท WHAUP ได้พัฒนานวัตกรรมการบ�าบัดน�้าเสียโดยการปรับปรุงคุณภาพน�้าผ่านกระบวนการน�าน�้าเสียกลับมาใช้ใหม่
และผลิตน�้าท่ีปราศจากแร่ธาตุ ซ่ึงถือเป็นน�้าบริสุทธิ์ท่ีสามารถน�ามาใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการน�าร่องที่นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเทรียล 
เอสเตท (WHA EIE) ซ่ึงโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กลุ่มบริษัทฯ ได้มากถึง 55,000,000 บาทต่อปี นอกจากนี้  
การผลิตน�้าท่ีปราศจากแร่ธาตุยังช่วยลดปริมาณการใช้น�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการผลิตได้มากถึง 1,500,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อปีอีกด้วย

Smart Technologies
การปฏิวัติทางดิจิทัลตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมท่ัวโลกให้มีการติดต่อเชื่อมโยงกันมากย่ิงข้ึน 
การใช้ระบบอัตโนมัติในการจัดการ รวมถึงการใช้ระบบในการจัดการข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ท่ีมีมากมายมหาศาล ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทฯ 
จึงได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ได้แก่ โครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�าแสง (FTTx) ศูนย์ข้อมูล (Center Data) เพื่อรองรับการให้
บริการแก่กลุ่มลูกค้า รวมถึงได้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครือข่ายต่างๆ เพื่อรองรับธุรกิจท้ังหมดของกลุ่มบริษัทฯ ซ่ึง
นอกจากโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ให้บริการด้านการบริหารจัดการ (Managed Service) และการบริการ
ด้านดิจิทัลท่ีหลากหลาย เช่น การให้บริการด้าน IT Outsourcing ระบบกล้องวงจรปิดบนคลาวด์ (VMS-Video Management Service) 
บริการโทรศัพท์ด้วยเทคโนโลยี IP-PBX และการให้บริการคอลเซ็นเตอร์ บริการอีเมล เว็บไซต์ ไฟร์วอลล์ ระบบกู้คืนข้อมูล และระบบ
ควบคุมการเข้าถึง เป็นต้น

การให้บริการ Cloud Services ของดับบลิวเอชเอ   
กลุ่มธุรกิจดิจทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ของกลุ่มบริษัทฯ  ด�าเนินธุรกิจโดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัท
ย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการน�าเสนอบริการ Cloud Services ซ่ึงเป็นการช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าด�าเนินไปอย่างราบรื่น ท้ังนี้ 
บริการ Cloud Services ของกลุ่มบริษัทฯ มีความยืดหยุ่นสูงในการตอบรับความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้
ท้ังจากระบบ Public Cloud และ Private Cloud service รวมถึงการเสนอบริการแบบ  Multi-Cloud และ Hybrid cloud services  อีก
ด้วย นอกจากนี้ การท่ีกลุ่มบริษัทฯ มีการด�าเนินการ Data Center ท้ังหมด 4 แห่งในประเทศไทย เป็นการช่วยสนุบสนุนการให้บริการ 
Cloud Services ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงกลุ่มบริษัทสามารถฯ ให้บริการและสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านเครือข่ายของลูกค้าได้ตลอด 
24 ช่ัวโมง อีกท้ังยังสามารถโอนย้ายข้อมูลท่ีรวดเร็วกว่าเม่ือเทียบกับผู้ให้บริการท่ีอยู่ในต่างประเทศ ย่ิงไปกว่านั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังให้บริการ
ด้านการบริหารจัดการ (Managed Service) และการบริการด้านดิจิทัลท่ีหลากหลาย เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านดิจิทัลแก่กลุ่มลูกค้า
ของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างครบวงจร

  บรรษัทภิบาลและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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โปรแกรมผู้น�าด้านนวัตกรรม 
พฒันาท่ีย่ังยืนในธรุกจิเพือ่น�ามาซ่ึงความเจรญิเตบิโตขององค์กร และ
บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ 

ในโครงการนี้ กลุ่มบริษัทฯ ก�าหนดให้ผู้เข้าร่วมได้จัดท�าโครงการ
ออกแบบนวัตกรรมข้ึนเพื่อสร้างผู้น�าท่ีมีศักยภาพ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ท้ังยังมีความเข้าใจมุมมองของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ
และมุมมองแบบมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง โดยมีทีมผู้บริหารของ
บริษัทคอยให้การช้ีแนะ ไม่ว่าจะเป็นในฐานะโค้ช ผู้สนับสนุนโครงการ
และท่ีปรึกษาโครงการ เพื่อผลักดันให้เกิดบรรยากาศการท�างานใน
เชิงสร้างสรรค์และกระตุ้นให้เกิดความคิดด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ข้ึน 
ตามวัฒนธรรมองค์กร

นอกจากการพัฒนาด้านนวัตกรรมในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ 
กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เพือ่รองรบัการพฒันาด้านนวตักรรมภายในองค์กรด้วย โดยในปี 2562 
กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดโครงการ Innovation Leadership Program ข้ึน
เพื่อผลักดันให้ทีมผู้บริหารและบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ตระหนัก
และเข้าใจถึงความส�าคัญของนวัตกรรม

ท้ังนี้ Innovation Leadership Program เป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นในการ
พัฒนาทักษะระดับเข้มข้นแก่บุคลากรท่ีมีศักยภาพ ตั้งแต่ระดับ 
ผู้จัดการถึงระดับผู้บริหารในกลุ่มบริษัทฯ จ�านวนท้ังสิ้น 45 คน โดย
โครงการดังกล่าวได้มีการพัฒนาทักษะและความสามารถท่ีจ�าเป็นต่อ
การน�าพาองค์กรผ่านความเปลี่ยนแปลง รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการ
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การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

เนื่องด้วยความหลากหลายของการด�าเนินธุรกิจตาม 4 กลุ่มธุรกิจ
หลักของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ (กลุ่มบริษัทฯ) ส่งผลให้กลุ ่ม
บรษัิทฯ ต้องมีการด�าเนนิงานและความสมัพนัธ์กบัคูค้่าและผูร้บัเหมา
เป็นจ�านวนมาก กลุ่มบริษัทฯ ค�านึงว่าคู่ค้าและผู้รับเหมาของกลุ่ม
บรษัิทฯ เป็นพนัธมติรทางธรุกจิท่ีส�าคญั ซ่ึงล้วนมส่ีวนต่อความส�าเรจ็
ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักว่าหากการ
บริหารจัดการต่อห่วงโซ่อุปทานท่ีขาดประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดการด�าเนินงานใดๆ ท่ีไม่เหมาะสมจากพันธมิตร
ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซ่ึงสามารถส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมได้ และย่อมส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจของกลุ ่ม
บริษัทฯ จากการเป็นผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว 

กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ ได้ก�าหนดมาตรการจัดการกับคู่ค้าและ 
ผู้รับเหมา ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ ท้ังรายใหม่และรายเดิม โดยมี
วัตถุประสงค์ในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกลุ่ม
บรษัิทฯ กบัคูค้่า พร้อมไปกบัการผลกัดนัให้เกดิความร่วมมือระหว่างกนั 
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพเชิงธุรกิจ และลดความเสี่ยงด้านผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ท้ังน้ีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
(Procurement) ของกลุ่มบริษัทฯ จะมีการบริหารงานในระดับกลุ่ม 
และมีกระบวนการเป็นไปตามระบบ ISO9001 และ ISO14001 ซ่ึง
กระบวนการนี้ได้ถูกน�าไปประยุกต์ใช้ใน 4 กลุ่มธุรกิจอย่างท่ัวถึง โดย
จะครอบคลุมถึง นโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีปฏิบัติในกระบวนการ
จดัซ้ือจดัจ้าง การก�าหนดระดบัของผู้มอี�านาจอนมุตักิารจดัซ้ือจดัจ้าง 
ข้ันตอนการคัดเลือกคู่ค้า การประเมินคู่ค้า การท�าสัญญาและการ
ยกเลิกสัญญา ตลอดจนการช�าระเงิน เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า การด�าเนิน
การจัดซ้ือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นอกเหนือจากกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีก�าหนดไว้อย่างชัดเจน 
กลุ่มบริษัทฯ มีการสื่อสารกับคู่ค้าอยู่เป็นประจ�า โดยจัดให้มีการ
ประชุม การเย่ียมชมสถานประกอบการ การจัดท�าแผนงานประเมิน

คู่ค้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างาน ตลอดจนมีการคิดค้น 
แผนงานเสริมสร้างทักษะความรู้ให้กับคู่ค้า ในส่วนของงานก่อสร้าง 
กลุม่บรษัิทฯ ได้ให้ความส�าคญัในเรือ่งของความปลอดภยัเป็นอย่างสงู 
โดยได้ด�าเนนิการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภยัการก่อสร้าง และ
เน้นความปลอดภัยสูงสุดของคนงานก่อสร้าง โดยก�าหนดให้มีการ
วิเคราะห์เรื่องความปลอดภัยในท่ีหน้างาน (Job Safety Analysis) 
อย่างต่อเนื่อง

รู้จักห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ 
กลุม่บรษัิทดบับลวิเอชเอ ด�าเนนิธรุกจิกบัคูค้่าท่ีจดัจ�าหน่ายสนิค้าและ
บริการต่าง ๆ รวมถึงผู้รับเหมา รวมจ�านวน 521 ราย โดยคู่ค้าแต่ละ
รายมีส่วนร่วมในการจัดหาองค์ประกอบส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจให้
แก่ 4 กลุ่มธุรกิจ โดยกลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าการควบคุมและการบริหาร
ห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธภาพของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบการ
แข่งขันท่ีรุนแรงตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ย่อมส่งผล
ให้คู ่ค ้าและพันธมิตรของกลุ ่มบริษัทฯ มีการรักษาและพัฒนา
มาตรฐานของตนเองให้อยู่ในระดบัสงู อีกท้ังน�าเสนอสนิค้าและบรกิาร
ในราคาท่ีสมเหตุสมผลและแข่งขันได้ รวมถึงการส่งงานตรงตาม
ก�าหนด ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ของกลุ่มบริษัทฯ ท้ังนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้น�า “หลักจรรยาบรรณธุรกิจ
ส�าหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct)” มาใช้และสื่อสารให้คู่ค้า
และผู้รับเหมาได้ทราบถึงแนวทางและความคาดหวังของกลุ่มบริษัทฯ 
พร้อมก�ากับให้เกิดการปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ได้วางใจในแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างย่ังยืนของกลุ่ม
บรษัิทฯ และยังถอืเป็นการส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม รวมถงึ 
สิ่งแวดล้อมของประเทศอีกด้วย

หากพจิารณาโครงสร้างธรุกจิของกลุม่บรษัิทฯ ซ่ึงประกอบด้วย 4 กลุม่
ธุรกิจ จะเห็นได้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจและคู่ค้าท่ีเกี่ยวข้องในห่วงโซ่
คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ มีความหลากหลาย ซ่ึงจ�านวนคู่ค้าและ 
ผู้รับเหมาในแต่ละกลุ่มธุรกิจสามารถแสดงได้ตามตารางด้านล่างนี้

ธุรกิจการพัฒนาอาคารคลังสินค้า 
ศูนย์กระจายสินค้า โรงงาน 

ธุรกิจการให้บริการ
ด้านสาธารณูปโภคและพลังงาน 

ธุรกิจการพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

ธุรกิจการให้บริการด้านดิจิทัล

122

207 15

177

  บรรษัทภิบาลและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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การบริหารจัดการความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทาน
นอกเหนือจากการก�าหนดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นระบบ กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอยังได้ด�าเนินการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าในด้าน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางสังคม เพื่อให้สามารถบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มบริษัทฯ ได้
อย่างยั่งยืน ตลอดจนมีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ (New Suppliers Selection) และกระบวนการประเมินผลการท�างานของคู่ค้า 
(Supplier Evaluation) เพ่ือช่วยลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในห่วงโซ่อุปทาน  

การบริหารจัดการความเส่ียงห่วงโซ่อุปทาน  

การจ�าแนกผลการปฏิบัติงานของคู่ค้าและการปฏิบัติเพื่อแก้ ไขข้อบกพร่อง

ระบบการจัดการ           
ความเสี่ยงคู่ค้า

การลงทะเบียน          
คู่ค้า

ประสิทธิภาพ
ของคู่ค้า

• ระบุคู่ค้ารายส�าคัญ
• การประเมินความเสี่ยงของ 

คู่ค้า (ด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม)

• แบบฟอร์มประเมินคู่ค้า
• ลงทะเบียนคู่ค้าที่ผ่านเกณฑ์เข้าใน

ทะเบียนคู่ค้า (Approved  
Vendor List: AVL) 

• การประเมินผลการ 
ท�างานประจ�าปีของคู่ค้า

• การพัฒนาศักยภาพคู่ค้า

ผลการปฏิบัติงาน : ดีเยี่ยม
• ช่วงคะแนน ร้อยละ 80-100
• การปฏิบัติ : ให้คู่ค้าด�าเนินการประเมินตนเองทุก ๆ สองปี

ผลการปฏิบัติงาน : ดี
• ช่วงคะแนน ร้อยละ 60-79 
• การปฏิบัติ : ให้คู่ค้าด�าเนินการประเมินตนเองทุกปี

ผลการปฏิบัติงาน : พอใช้
• ช่วงคะแนน ร้อยละ 25-59
• การปฏิบัติ : ให้คู่ค้ายื่นแผนการแก้ ไขข้อบกพร่องด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ 

บรรษัทภิบาล พร้อมปฏิบัติตามแผนภายใน 6 เดือน และจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบอีกครั้ง

ผลการปฏิบัติงาน: ต�่ากว่ามาตรฐาน
• ช่วงคะแนน ต�่ากว่าร้อยละ 25
• การปฏิบัติ : ให้คู่ค้ายื่นแผนการแก้ ไขข้อบกพร่องด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ   บรรษัทภิบาล พร้อมปฏิบัติ

ตามแผนภายในเวลาท่ีตกลง หากผลการตรวจสอบในภายหลัง พบว่า คู ่ค้ายังไม่สามารถแก้ ไข 
ข้อบกพร่องได้ ให้ถือว่าสัญญาที่มีอยู่เป็นอันสิ้นสุด
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กระบวนการคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่
เม่ือหน่วยงานใด ๆ  ใน กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอประสงค์จะซ้ือสินค้า
และบริการซ่ึงคู่ค้ารายเดิมท่ีได้รับการอนุมัติ (Approved Suppliers) 
ไม่สามารถจัดหาให้ได้ ฝ่ายจัดซ้ือ (Procurement Department)  
จะคัดกรองคู่ค้าท่ีมีศักยภาพ เพื่อสรรหาคัดเลือกคู่ค้าท่ีมีคุณสมบัติ
สูงสุด โดยจะด�าเนินการผ่านกระบวนการคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ ตาม
แนวทางท่ีระบุไว้ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง (Procurement 
Procedure) กล่าวคือ คู่ค้าท่ีมีศักยภาพจะต้องกรอกแบบฟอร์ม
ประเมนิคูค้่า (Pre-qualification Form: PQ) ซ่ึงค�าถามในแบบฟอร์มนี ้
จะมีท้ังค�าถามท่ัวไปท่ีสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา และความ
สามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการของคู่ค้า และยังมีค�าถามท่ีใช้
ตรวจสอบว่าคู่ค้าศักยภาพเหล่านี้มีนโยบายหรือมีการจัดการด้าน
จริยธรรมทางธุรกิจ ด้านความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
การด�าเนินการท้ังหมดข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงท่ี
เกี่ยวข้องกับคู่ค้า และท�าให้ม่ันใจได้ว่าคู่ค้าจะประกอบธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบ ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีคู่ค้าท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณสมบัติเบ้ืองต้นจ�านวน 1 ราย จากดับบลิวเอชเอ  
ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ซ่ึงต่อมาได้กลายเป็นคู่ค้าท่ีได้
รับการอนุมัติจากบริษัทฯ 

กระบวนการประเมินผลการท�างานคู่ค้า
กลุ่มบริษัทฯ ได้ก�าหนดกระบวนการในการประเมินคู่ค้าให้เป็นไป
อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้คู ่ค้าและผู ้รับเหมาท่ีมาร่วมงานกับกลุ ่ม
บริษัทฯ จะเป็นพันธมิตรท่ีมีมาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสร้างความพร้อมในการเติบโตอย่างย่ังยืนไปพร้อมกัน ท้ังนี้ กลุ่ม
บริษัทฯ ได้มีการแยกแบบฟอร์มในการประเมินคู ่ค้าท่ีเป็นผู ้จัด
จ�าหน่ายสนิค้าบรกิาร (Suppliers) แยกออกจากคูค้่าประเภทผูร้บัเหมา
โครงการ (Contractors) โดยได้ก�าหนดให้หน่วยงานท่ีสั่งซ้ือ 
สนิค้าและบรกิาร และฝ่ายจดัซ้ือร่วมกนัประะเมินผลการท�างานประจ�าปี
ของคูค้่าและผูร้บัเหมา ท้ังนีแ้บบฟอร์มของคูค้่าประเภทผูจ้ดัจ�าหน่าย
สินค้าและบริการมีการประเมินผลทางด้านคุณภาพสินค้า บริการ 
ราคา การจัดส่งสินค้า/น�าส่งงาน และการให้ความร่วมมือกับ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นหลัก ในขณะท่ีแบบฟอร์มของผู้รับเหมา 
จะมีการก�าหนดเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติมในด้านการปฏิบัติตาม
นโยบายสิง่แวดล้อมของกลุม่บรษัิทดบับลวิเอชเอ รวมถงึการประเมิน

ด้านคุณภาพงาน ด้านกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้าน
สุขภาพและความปลอดภัย เป็นต้น ท้ังนี้ สาเหตุท่ีแบบฟอร์มมีความ
แตกต่างกนัเป็นผลมาจากการประเมินแล้วว่า ลกัษณะงานของผูร้บัเหมา
นั้นมีความเสี่ยงในด้านดังกล่าวสูงกว่าคู่ค้าท่ีเป็นผู้จัดจ�าหน่ายสินค้า
บริการ อย่างไรก็ตามภายหลังการประเมินเสร็จสิ้น กลุ่มบริษัทฯ 
จะแจ้งผลการประเมนิให้คูค้่าและผูร้บัเหมาทราบ หากผลการประเมิน
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงต้องมีการตกลงแผนการแก้ไข 
ข้อบกพร่องร่วมกัน และหากพบว่าคู่ค้าหรือผู้รับเหมามีผลการปฏิบัติ
งานท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน คู่ค้าหรือ 
ผู ้รับเหมารายดังกล่าวจะถูกตัดออกจากทะเบียนคู ่ค ้า (AVL)  
และฝ่ายจัดซ้ือจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบในล�าดับต่อไป
 
โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้ด�าเนินการประเมินคู่ค้า
และผู้รับเหมา คิดเป็นร้อยละ 90 ของคู่ค้าและผู้รับเหมาท้ังหมด ซ่ึง
ปรากฏว่าคู่ค้าและผู้รับเหมาข้างต้นผ่านการประเมินทุกราย 

คู่ค้ารายส�าคัญ
กลุม่บรษัิทดบับลวิเอชเอ ตระหนกัดว่ีาปัญหาการหยุดชะงกัทางธรุกิจ 
(Business Disruption) และปัญหาสินค้าหรือการให้บริการท่ีขาด
ความต่อเนื่อง อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด�าเนินธุรกิจท่ีไม่
อาจแก้ไขได้ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารห่วงโซ่อุปทานสามารถท�าได้
อย่างมีประสทิธภิาพ กลุม่บรษัิทฯ จงึได้ด�าเนนิการระบุคูค้่ารายส�าคญั 
(Critical Supplier) ซ่ึงกลุม่บรษัิทฯ จะต้องมมีาตรการดแูลจดัการคูค้่า
กลุม่ดงักล่าวเพิม่เตมิ เพือ่ลดผลกระทบท่ีอาจมีต่อกลุม่บรษัิทฯ พร้อม
ส่งเสรมิให้เกดิความต่อเนือ่งและการเตบิโตทางธรุกจิในระยะยาว โดย
การระบุคูค้่ารายส�าคญัสามารถวเิคราะห์ได้ผ่านการจดักลุม่ด้วยระบบ 
ABC (ABC Analysis หรือการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในสายโซ่อุปทาน) 
โดยพิจารณามูลค่า และความถี่ในการจัดซ้ือจัดจ้าง รวมถึงได้การ
ก�าหนดเกณฑ์เพิ่มเติม ได้แก่ คู่ค้าหรือผู้รับเหมานั้นเป็นผู้จัดหาส่วน
ประกอบส�าคัญหรือส่วนประกอบท่ีทดแทนได้ยาก เป็นต้น ท้ังนี้ในปี 
2562 คู่ค้าท่ีมีความส�าคัญของกลุ่มบริษัทฯ อยู่จ�านวน 12 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 2 ของคู่ค้าท้ังหมดท่ียังด�าเนินธุรกิจร่วมกับกลุ่ม
บริษัทฯ และมียอดค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 89 ของค่าใช้จ่ายรวม
ทั้งหมด 

WHA Group (WHA)

จ�านวนคู่ค้าทั้งหมด จ�านวนคู่ค้ารายส�าคัญ

521 12

กลุ่มธุรกิจ ร้อยละของค่าใช้จ่าย

ธุรกิจการพัฒนาอาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงาน 62%

ธุรกิจการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและพลังงาน 16%

ธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแบบครบวงจร 11%

  บรรษัทภิบาลและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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การอบรมแลกเปล่ียนความรู้ให้กับคู่ค้า 
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ มีการจัดหลักสูตรในการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะผู ้รับเหมาก่อสร้างในด้านการซ่อมแซมพ้ืนและ
หลังคา ณ ศูนย์ฝึกอบรมนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด เมื่อ
เดือนเมษายน 2562 การอบรมครั้งนี้มีผู้รับเหมาเข้าร่วม 8 ราย 
เนื้อหาหลักสูตรในการอบรมครอบคลุมการฝึกอบรมในห้องเรียน
ท่ีเน้นการช้ีปัญหาหน้างานและการแก้ปัญหาโดยใช้ผลิตภัณฑ์ท่ี
เหมาะสม ตลอดจนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีหน้างาน  
(On-site Training Workshop) 

การส่งเสริมผู้จัดจ�าหน่ายในประเทศ
ในปี 2562 กลุ ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ ร ่วมกับส�านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสมาคมส่งเสริมการรับช่วง
การผลติไทย จัดงาน “ตลาดกลางผู้ซ้ือพบผู้ขาย ณ นคิมอตุสาหกรรม 
ดับบลิวเอชเอ” ที่พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 
การจัดงานในครั้งนี้มีผู ้เข ้าร ่วมงานเป็นผู ้ ซ้ือ 13 รายและ 
ผูจ้ดัจ�าหน่ายรวม 139 ราย นบัเป็นโอกาสอันดท่ีีช่วยให้ผูผ้ลติจาก
หลากหลายอุตสาหกรรมได้พบกับผู ้จัดจ�าหน่ายในประเทศ 
นอกจากนี ้ ยังถอืเป็นการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ทางธรุกจิใหม่ ๆ 
และตอบโจทย์ธรุกจิให้กบัผูซ้ื้อเป้าหมาย ในขณะเดยีวกนักยั็งเปิด
โอกาสใหม่ ๆ ให้กับผู้จัดจ�าหน่ายในประเทศด้วย 
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ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยให้โลกในยุคปัจจบัุนสามารถเช่ือมโยง
ถึงกันได้จากทุกหนแห่งผ่านระบบดิจิทัล และยังน�าไปสู่การพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์และเครื่องมืออัจฉริยะอีกมากมาย เพื่อน�ามาใช้เสริม
ประสิทธิภาพกระบวนการท�างานและการผลิต รวมถึงการผสาน
เทคโนโลยอีตัโนมัตต่ิาง ๆ เข้าด้วยกนั ซ่ึงกระบวนการเหล่านีล้้วนส่งผล 
ต่อเศรษฐกิจโลกท้ังสิ้น รวมถึงเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อท่ีขยาย
ตวัอย่างรวดเรว็ยังเป็นปัจจยัสนบัสนนุความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ
และสงัคม อกีท้ังยังผลกัดนัให้มีการน�าเอาข้อมลูสารสนเทศท่ีถกูสร้าง
และจัดเก็บไว้ในรูปแบบดิจิทัลมาใช้มากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน 
อย่างไรก็ตาม ด้วยความแพร่หลายของเทคโนโลยีดิจิทัลนี้เอง การ
โจมตทีางไซเบอร์และความเสีย่งด้านข้อมูลจงึกลายเป็นเรือ่งเปราะบาง
และมีความส�าคัญอย่างย่ิงในแง่ของความถี่และความรุนแรง ซ่ึงจาก
ประมาณการพบว่า ในปี 2563 ร้อยละ 60 ของสถานประกอบการ
ท้ังหมดมแีนวโน้มท่ีจะตกเป็นเหย่ือการละเมิดความปลอดภยั ด้วยเหตนุี้ 
กลุม่บรษัิทดบับลวิเอชเอจงึตระหนกัดว่ีาความเสีย่งด้านความปลอดภยั
ของข้อมูลสามารถท�าให้ธุรกิจหยุดชะงักและสร้างความเสียหาย 
ต่อพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าได้ กลุ่มบริษัทฯ จึงทุ่มเทให้กับการ

ความปลอดภัยของข้อมูล

สร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดโดยจัดให้มีการ
ทบทวนแนวทางกลยุทธ์ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจด�าเนินไปได้อย่าง 
ต่อเนือ่งและช่วยให้ธรุกจิให้บรกิารด้านดจิทัิลเตบิโตอย่างย่ังยืน ด้วยการ
บริการอันยอดเยี่ยมของกลุ่มฯ ซึ่งสอดคล้องกับพันธสัญญาที่จะเป็น
พันธมิตรท่ีสามารถตอบโจทย์ความต้องการท่ีดีทีสุดให้กับลูกค้า ท้ัง
ด้านการผลิต ภาคอุตสาหกรรม และโลจิสติกส์ รวมถึงสามารถสร้าง
โอกาสการเติบโตจากห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย

กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้มีการพัฒนาระบบความปลอดภัยด้าน
สารสนเทศส�าหรบัข้อมลูภายในองค์กรและผูม้ส่ีวนได้เสยีตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี 2562 Personal Data Protection 
Act (PDPA) ท่ีประกาศโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเช่ือมั่นต่อประสิทธิภาพของระบบ
ป้องกันข้อมูลทั้งของลูกค้าและข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ กลุ่ม
บริษัทฯ ได้บริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลและมีการจัดการเครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศท้ังหมดในระดับกลุ่มบริษัทฯ ท้ังยังได้ประกาศ
ใช้นโยบายความปลอดภัยทางสารสนเทศ (Information Security 
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Policy) สอดคล้องกับการด�าเนินงานตามมาตรฐาน ISO 27000 ซึ่ง
เป็นแนวทางให้ทุกกลุ่มธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม เพื่อ
รกัษาความปลอดภยัและความลบัของข้อมลู ภายใต้นโยบายดงักล่าว 
กลุม่บรษัิทฯ ได้จดัท�าแบบประเมนิความเสีย่งด้านความปลอดภยัของ
ข้อมูลสารสนเทศในระดับกลุ่มเพ่ือช้ีวัดระดับความเสี่ยงและน�าระบบ
ควบคุมมาใช้ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ความปลอดภัยและความ
เสี่ยงทางสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กลุ่มบริษัทฯ จึงจัด
ให ้มีการทบทวนแบบประเมินความเสี่ยงด ้านความปลอดภัย
สารสนเทศในทุกไตรมาส และมีการตรวจและจัดการด้านข้อมูล
สารสนเทศเป็นประจ�าทุกปี เพื่อประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุง
ระบบควบคุมและลดความเสี่ยงด้านข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

นอกจากนี ้ตามวิสยัทัศน์องค์กรเกีย่วกบัการเปลีย่นผ่านสูร่ะบบดจิทัิล 
(Digital Transformation) กลุ่มบริษัทฯ มีแผนท่ีจะปฏิรูปฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและแก้ไขนโยบายด้านความปลอดภัย
สารสนเทศในปี 2563  โดยแผนงานดังกล่าวครอบคลุมถึงการปฏิรูป
ระบบความปลอดภยัสารสนเทศของทุกกลุม่ธรุกจิภายใต้กลุม่บรษัิทฯ 
รวมถึงเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักถึงความเสี่ยงด้านความ

ปลอดภยัของข้อมูลพร้อมกบัการเตรยีมความพร้อมให้บุคลากรรบัมอื
กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและการยกระดับระบบความปลอดภัย
ของข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
ศูนย์ข้อมูล (Data Center) มาตรฐานระดับโลก
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จ�ากัด เป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของ
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอในกลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการด้านดิจิทัล ซ่ึงให้
บริการระบบไอทีแบบครบวงจร ท้ังนี้ บริการศูนย์บริการ Data 
Center เป็นหนึ่งในบริการซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลของลูกค้า 
โดย Data Center ของกลุ่มบริษัทฯ ให้บริการแบบ co-location โดย
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มี Data Center ให้บริการท้ังหมด 4 แห่ง ซ่ึง
ให้บริการเช่าพ้ืนท่ีรับฝากระบบเซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงเป็นระบบคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบท่ีส�าคัญของลูกค้า ท้ังนี้ Data Center 3 แห่ง 
ถกูสร้างข้ึนและด�าเนนิการตาม “แนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลศิ” (best practices) 
อันเทียบเท่ากับมาตรฐานระดับ Tier III ส่วน Data Center อีกแห่ง
มีมาตรฐานสูงสุดในระดับ Tier IV Gold Certification ซึ่งเป็น Data 
Center เพียงแห่งเดียวในเอเชียท่ีได้รับการรับรองนี้ 
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นอกจากโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้มาตรฐานระดับโลกแล้ว Data 
Center ของกลุ่มบริษัทฯ ยังมีการออกแบบระบบไฟฟ้าส�ารองเพื่อ
ให้ระบบของลูกค้าสามารถท�างานได้ต่อเนื่องตลอดเวลาและป้องกัน
ความเสียหายจากไฟฟ้าดับ รวมถึงมีระบบควบคุมอุณหภูมิและการ
ควบคุมความชื้นให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมอยู่ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อ
ให้ส�าหรับอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์และระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ สามารถ
ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงเป็นการยืดอายุการใช้งานให้
ยาวนานย่ิงข้ึน  อีกท้ังการบริการด้าน Data Center ของกลุ่มบริษัทฯ 
ยังจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีและหน่วยรักษาความปลอดภัยประจ�าการ 24 
ช่ัวโมง พร้อมท้ังระบบกล้องวงจรปิด ระบบตรวจจับและป้องกันการ
เกิดอัคคีภัยเพื่อสร้างความม่ันใจในการดูแลความปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ โดยท่ัวไปแล้ว ลูกค้าจะเช่า
พ้ืนท่ีฝากเครือ่งเซิร์ฟเวอร์เพือ่ใช้เป็นศนูย์ข้อมูลหลกั รวมถงึในบางราย
อาจใช้เป็นศูนย์ส�ารองข้อมูล (Back up site) เพื่อป้องกันฐานข้อมูล
หลักขององค ์กรจากเหตุการณ์ ท่ี ไม ่คาดคิดหรือภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ ดังนั้น Data Center ของกลุ ่มบริษัทฯ ท้ังหมดจึง 
ถกูออกแบบมาให้สามารถรองรบัการเป็นศนูย์การกูค้นืข้อมูล (DR Site) 
โดยมีทีมผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับ Certified Accredited Tier Design จาก
สถาบัน Uptime Institute คอยควบคุมดูแล อีกท้ังทางกลุ่มบริษัทฯ 
ยังมีการจัดเตรียมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Plan) เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการระบบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัท 
ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จ�ากัด มีแผนท่ีจะยื่นขอใบรับรองมาตรฐาน
การรักษาความปลอดภัย PCI DSS เพื่อรองรับในการให้บริการการ
ท�าธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตและเดบิตซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของความ
ก้าวหน้าสู่อีกระดับของการให้บริการอย่างมืออาชีพ
 
จากมาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัยท่ีรัดกุมดังท่ีกล่าวมา
ท้ังหมดนี้ ทางบริษัทจึงไม่พบกรณีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้าและข้อมูลสูญหายในปี 2562

จ�านวนค�าร้องเรียนเรื่อง
การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้า 

Data Center 
ตามมาตรฐานระดับ 
Tier III 3 แห่ง

Data Center ตามมาตรฐาน
ระดับ Tier IV 
Gold Certified 1 แห่ง
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ความปลอดภัยของ Cloud Services 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จ�ากัด ได้พัฒนาการให้บริการ 
ไปอีกระดับ โดยเป็นผู้ให้บริการ Cloud Services ซ่ึงเป็นนวัตกรรม
ท่ีพัฒนาต่อยอดจากการให้บริการพื้นท่ี Data Center และการบริการ
แบบ co-location โดยการให้บริการดังกล่าวเป็นการเสนอทางเลือก
ให้ผู้ใช้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีต้องการใช้
บริการ Cloud สาธารณะ และ Cloud ส่วนตัว (Public Cloud and 
Private Cloud) รวมถึงระบบ Cloud จากหลายผู้บริการ (Multi-
Cloud) และการให้บริการแบบผสมผาน (Hybrid Cloud) โดยทาง
กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดเตรียมทรัพยากรระบบคอมพิวเตอร์ ท้ังอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ รวมถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใต้
การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์ออฟติก (FTTx) ของกลุ่ม
บริษัทฯ ซ่ึงจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและจัดการด้านข้อมูลท่ี
รวดเร็ว มีความปลอดภัยสูง และอัตราความหน่วงเวลาต�่า นอกจาก
นี้ การให้บริการCloud ของกลุ่มบริษัทฯ ยังมีทีมผู้เช่ียวชาญท่ีได้
รับประกาศนียบัตรตามมาตรฐานสากลจากหลากหลายหน่วยงาน 
อาทิ Dell Certification, Hitachi Data System Certification, VM 
Ware Certification และ OpenStack Certification เป็นต้น ท่ีพร้อม
ให้ค�าแนะน�าและคอยดูแลจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้แก่
ลูกค้าอีกด้วย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการให้บริการสนับสนุน

จ�านวนค�าร้องเรียนเรื่องข้อมูล
รั่วไหล ถูกขโมยและสูญหาย

งานระบบ Cloud ท่ีจัดให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงซอฟท์แวร์หรือ
แอปพลิเคช่ันผ่านเว็บบราวเซอร์หรือระบบอินเตอร์เน็ตจากท่ีใดก็ได้
ในโลก หรือเรียกว่า Software as a Service (Saas) 

เพื่อสร้างความเช่ือม่ันด้านความปลอดภัยของข้อมูลจากการบริการ
ของกลุ่มบริษัทฯ จึงได้ใช้วิธีการท�างานเชิงรุกโดยให้ลูกค้าเลือกรูป
แบบระบบป้องกันข้อมูลได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ระบบ Firewall 
ระบบ Anti-Virus ระบบการส�ารองข้อมูล ระบบความปลอดภัย และ
ระบบควบคุมการเข้าถึง เป็นต้น  ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล
เหล่าน้ีช่วยให้ลูกค้าม่ันใจได้ว่าธุรกิจจะสามารถด�าเนินต่อไปได้อย่าง
ราบรื่น และเป็นกจ�ากัดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในด้านต่างๆ 
โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯไม่มีการร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับกรณี
ข้อมูลรั่วไหลและสูญหายเกิดข้ึน 
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การแบ่งปันความรู้ด้านความปลอดภัยของข้อมูล
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้มีการจัดสัมมนาในหัวข้อ ”การจัดการ
คลังสินค้าและการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจบนระบบ Cloud” ท่ี
เขตประกอบอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ จังหวัดสระบุรี (WHA SIL) 
เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ให้ทราบถึงความส�าคัญของ
ระบบแพลตฟอร์ม Cloud Enterprise โดยเนื้อหาการสัมมนา
ครอบคลุมถึงการท�างานของ Cloud Service การบริการ SAP บน 
Cloud และระบบการจัดการคลังสินค้า โดยมีวิทยากรรับเชิญจาก 
WMS Consultant และ SiS Distribution มาร่วมแบ่งปันความรู้
เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล

01 02 03

OBJECT STORAGE TECHNOLOGY

ขั้นตอนการเข�ารหัสข�อมูล
01) ผู ใชงานกำหนด key ในการเขารหัสขอมูลผาน backup software (AES 128-bit encryption หร�อ AES 256-bit encryption)

02) Backup Software เขารหัสขอมูลที่สำรองดวย key ผู ใชงานกำหนด

03) Backup Software สงขอมูลที่ถูกเขารหัสแลวไปเก็บบน Cloud Storage

Private Link or Internet
Other

VM-01 VM-02 VM-03

NUTANIX CLOUD 
CONCEPTUAL DIAGRAM

VM Monitoring and Alert (Included)

24x7 Monitoring
By SiS NOC

Server

Network

Firewall management (Included)

Async DR VM Replication
(Add-on, Q3FY19) 

Up to 30 minutes RPO / 1 hour
RTO

Nutan ix Cloud (DR) 
Nutanix AHV Ultimate

Virtual Firewall Nutanix Prism (Self-service portal)
Nutanix AOS (Virtual Storage)

FortigateVM 
(Add-on) VM VM

VM
Standby

VM
Standby

Nutanix Cloud (DC) 
Nutanix AHV Ultimate

Virtual Firewall
Nutanix Prism (Self-service portal)

Nutanix AOS (Virtual Storage)
Nutanix Snapshot Backup (30 daily copies)

01 02 03

OBJECT STORAGE TECHNOLOGY

ขั้นตอนการเข�ารหัสข�อมูล
01) ผู ใชงานกำหนด key ในการเขารหัสขอมูลผาน backup software (AES 128-bit encryption หร�อ AES 256-bit encryption)

02) Backup Software เขารหัสขอมูลที่สำรองดวย key ผู ใชงานกำหนด

03) Backup Software สงขอมูลที่ถูกเขารหัสแลวไปเก็บบน Cloud Storage

Private Link or Internet
Other

VM-01 VM-02 VM-03

  บรรษัทภิบาลและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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การสร้าง
คุณค่าสู่สังคม
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ส�าหรบักลุม่บรษัิทดบับลวิเอชเอ การก่อตัง้บรษัิทและด�าเนนิธรุกจินคิม
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์นั้นไม่ใช่เรื่องท้าทายท่ีสุดขององค์กร แต่
การสร้างความเช่ือม่ันให้เป็นท่ียอมรับจากชุมชนโดยรอบ นับว่าเป็น
หนึ่งในความท้าทายของภาคธุรกิจมากมาย ความไว้วางใจท่ีกลุ่ม
บริษัทฯ ได้รับจากชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ตลอดระยะเวลา
กว่า 30 ปีท่ีผ่านมา ถือเป็นเครื่องยืนยันให้กับผู้ถือหุ้นว่าธุรกิจของ
บริษัทจะด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น ด้วยวิสัยทัศน์การเป็นพันธมิตร
อันดับหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยส�าหรับธุรกิจ 
ทุกประเภท กลุม่บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบ ในฐานะผูขั้บเคลือ่น
ธุรกิจหลักที่ท�างานควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคมและชุมชนท้องถิ่น 

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�าคัญสูงสุดกับการได้รับความไว้วางใจจาก
ชุมชนโดยรอบ การด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หลากหลายรูป
แบบตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้ริเริ่มและสาน
โครงการอย่างต่อเนือ่ง แสดงให้เห็นถงึความมุง่ม่ันตัง้ใจในการด�าเนนิ
ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
และขับเคลือ่นการเตบิโตของชมุชนในรปูแบบท่ีย่ังยืน กลุม่บรษัิทฯ ได้
ท�าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment: EIA) และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่าง
สม�่าเสมอ เช่น การเยี่ยมเยียนชุมชนเพื่อศึกษาความต้องการของ
สมาชิกในชุมชน เพื่อจัดตั้งและพัฒนาโครงการที่เหมาะสมต่อไป 

กลุ่มบริษัทฯ จัดสรรงบประมาณประจ�าปี จ�านวน 48,030,000 บาท 
(ร้อยละ 0.46 ของรายได้รวม) โดยใช้เวลาท�างานของพนักงานของ
กลุ่มบริษัทฯ จ�านวน 3,300 ช่ัวโมง เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ 
สามารถจัดกิจกรรมเพื่อสังคมตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ได้อย่างส�าเร็จ
ลุล่วง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals–SDG) ขององค์การสหประชาชาติ นอกเหนือ
จากการจดัสรรงบประมาณแล้ว กลุม่บรษัิทฯ ยงัได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
ในการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม ในแต่ละกลุ่มธุรกิจเพื่อมอบหมาย 
ให้แต่ละกลุ ่มสร ้างการมีส ่วนร่วมกับกับชุมชนในท้องถิ่นรอบ 
นิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ตลอดจนด�าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ 

โดยมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม ทั้งนี้
กลุ่มบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาโครงการเพื่อสังคมแบบ
ยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ การพัฒนาด้านการศึกษา การ
พัฒนาองค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคม 
สุขภาพชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาด้าน
ต่างๆ ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบนิคมฯ ใน
ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม ครอบคลุม จังหวัด ระยอง ชลบุรี และสระบุรี 
จ�านวน 131 หมู่บ้าน จาก 133 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 97 และ  
ปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ ตั้งเป้าหมายในการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบ
นิคมฯ ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคม คิดเป็นร้อยละ 97 

กจิกรรมเพือ่สงัคมของกลุม่บรษัิทฯ ด�าเนนิการภายใต้แนวคดิหลกัของ
กลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุม 3 ด้าน ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อม การศึกษา 
และชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการ 
Clean Water for Planet โครงการค่ายศลิปะ (WHA Art Camp) ส�าหรบั
คณุครแูละนกัเรยีน ซ่ึงท้ังสองโครงการถอืเป็นความภาคภมิูใจของกลุม่
บรษัิทฯ เป็นอย่างย่ิง นอกจากนัน้ กลุม่บรษัิทฯ ยังได้จดัโครงการต่างๆ 
เพือ่สนบัสนนุภาคการศกึษาและดแูลสขุภาพของชาวชุมชน ประกอบ
ด้วย การสนับสนุนสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียน การมอบทุนการ
ศึกษาให้แก่นักเรียนในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โครงการ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ รวมถึงการสนับสนุนด้านการกีฬา ด้วยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานหลายแห่งในชุมชน ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมครอบคลุมนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ
ทุกแห่ง และดูแลชาวชุมชนโดยรอบนิคมฯ จ�านวน 182,054 คน 

นิคมอุตสาหกรรมและโครงการโลจิสติกส์ พาร์คของกลุ่มบริษัทฯ  
ต้ังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี และ
สระบุรี ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ ได้มีโอกาสดูแลชาวชุมชนใน 133 หมู่บ้าน 
23 ต�าบล ภายใต้การบริหารจัดการขององค์กรท้องถิ่น 25 แห่ง โดย
ได้ส�ารวจความต้องการของชุมชนแล้วน�ามาวางแผนและพัฒนา
โครงการจัดหาความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมให้กับเด็ก เยาวชน 
ครอบครัว และผู้สูงอายุ 

การพัฒนาชุมชน  การสร ้างคุณค่าสู ่ สังคม

ต�าบล หมู่บ้าน

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

23 133
25

สิ่งแวดล้อมการศึกษา

ชุมชน
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หมู่บ้านต�าบลจังหวัด
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมขององค์กร

1. สิ่งแวดล้อม

Clean Water for Planet
ตัง้แต่เริม่ด�าเนนิธรุกจิการพฒันานคิมอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็น 1 ใน 4 กลุม่
ธรุกจิหลกัของกลุม่บรษัิทดบับลวิเอชเอ กลุม่บรษัิทฯ ได้ยึดถอืหลกัปฏบัิติ
ด้านการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมและกฎระเบียบการบรหิารจดัการ
น�า้อย่างเคร่งครดั โดยนคิมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอส่วนใหญ่ตัง้อยู่ใน
พืน้ท่ีเกบ็กกัน�า้ของอ่างเกบ็น�า้หลกั 2 แห่งคอื อ่างเกบ็น�า้หนองปลาไหล
และดอกกราย ซึง่เป็นแหล่งน�า้ส�าคญัของชุมชนและการด�าเนนิธรุกจิของ
องค์กรภายในจงัหวัดระยองและชลบุรี

นอกเหนือไปจากการมีระบบบริหารจัดการน�้าอันแข็งแกร่งและมี
ประสทิธิภาพภายในนคิมอุตสาหกรรม ท�าให้ม่ันใจได้ว่าการด�าเนนิงาน
จะเป็นไปอย่างราบรืน่แล้ว กลุม่บรษัิทฯ ยังได้ร่วมมอืกบัชุมชนท้องถิน่
โดยรอบนคิมอตุสาหกรรม เพือ่สอบถามปัญหาท่ีกลุม่บรษัิทฯ จะสามารถ
เข้าไปช่วยแก้ไขได้ ซ่ึงคณุภาพของน�า้ นบัว่าเป็นปัญหาส�าคญัของชุมชน

ด้วยตระหนกัถงึปัญหาดงักล่าว กลุม่บรษัิทฯ ได้รเิริม่โครงการ “Clean 
Water for Planet” ในปลายปี 2559 เพือ่พฒันาคณุภาพน�า้ในพืน้ท่ีโดย
รอบนิคมอุตสาหกรรม สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรพัยากรน�า้ โครงการดงักล่าว จะช่วยยกระดบัคณุภาพชวีติของชาว
ชุมชน การเข้าถึงแหล่งน�้าสะอาด การถ่ายทอดความรู้การอนุรักษ์
ทรพัยากรน�า้รวมถงึการบรหิารจดัการและการบ�าบัดน�า้เสยีให้แก่กลุม่
นักศึกษาและสมาชิกชุมชน ตลอดจนความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ในการเป็นศนูย์การเรยีนรูส้�าหรบันสิติภาควชิาวิศวกรรม
สิง่แวดล้อมของมหาวิทยาลยั 

โดยทีมงานผูเ้ช่ียวชาญของกลุม่บรษัิทฯ เริม่ด�าเนนิการวจิยัและพฒันา
โครงการ และได้ร่วมมอืกบัทีมจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และเทศบาล
นครแหลมฉบัง จงัหวัดชลบุร ีในแลกเปลีย่นองค์ความรูท้างเทคนคิ

ปัจจบัุน ดบับลวิเอชเอ ยูทิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ และดบับลวิเอชเอ  
อินดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท์ ได้น�าความรูแ้ละประสบการณ์ในการด�าเนนิ
ธรุกจิของกลุม่บรษัิทฯ มาปรบัใช้ในโครงการ Clean Water for Planet 
ท่ีประสบความส�าเร็จเป็นอย่างสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย 
ดบับลวิเอชเอ ยูทิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์มีบทบาทส�าคญัในการถ่ายทอด
ความรูแ้ละประสบการณ์ด้านการบรกิารบ�าบัดน�า้เสยีให้กบัผูป้ระกอบการ
ภายในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอและชุมชนโดยรอบ ซ่ึง
สามารถน�าน�า้เสยีท่ีผ่านการบ�าบัดแล้วกลบัมาใช้ใหม่ได้อย่างปลอดภยั

โครงการระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบบึงประดิษฐ์
หนึ่งในความส�าเร็จของโครงการปี 2562 ท่ีผ่านมา คือการส่งมอบ
ระบบบ�าบัดน�า้เสยีชุมชนต้นแบบให้แก่อบต. ปลวกแดง จงัหวดัระยอง
 
โครงการดงักล่าวเริม่ต้นข้ึนจากการท่ีทีมงานของกลุม่บรษัิทฯ ด�าเนนิ
การส�ารวจตรวจสอบคุณภาพน�้าภายในบริ เวณโดยรอบนิคม 
อุตสาหกรรรมของกลุ่มบริษัทฯ และต่อมาได้จึงร่วมมือกับอบต. 
ปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาคุณภาพน�้าในชุมชนดังกล่าว 
ให้ดีข้ึน ภายใต้โครงการ Clean Water for Planet 

หลังจากนั้น ได้เริ่มก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบบึงประดิษฐ์ 
(Constructed Wetland) ในเขตพ้ืนท่ี อบต.ปลวกแดง จ.ระยอง  
อันได้รบัแรงบันดาลใจมาจากพระวริยิะอุตสาหะและโครงการอันเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลท่ี 9) 
ท่ีเน้นการบ�าบัดน�้าเสียด้วยวิธีการทางชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงวิธีบ�าบัดน�้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสร้างความ
ตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูคุณภาพน�้าในชุมชนได้
อย่างย่ังยืน 

ส�าหรับรูปแบบของการบ�าบัดน�้าเสียท่ีน�ามาใช้นั้น คือ ระบบบึง
ประดิษฐ์ (Constructed Wetland) ท่ีอาศัยกระบวนการทางธรรมชาติ
มาช่วยในการบ�าบัดน�้าเสีย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีต้นทุนต�่าและ
ดูแลรักษาได้ง่าย  โดยประกอบด้วยบึงประดิษฐ์จ�านวน 2 แปลง ซ่ึง
ในแปลงท่ี 1 จะรองรับน�้าเสียจากชุมชนรอบ อบต. ปลวกแดงซ่ึงจะ
ไหลผ่านช้ันหินเบอร์ 1 หนา 50 ซม. เพื่อกรองตะกอนในข้ันต้นและ
เป็นท่ีอาศัยของจุลินทรีย์ท่ีช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�้า บริเวณนี้
จะปลูกต้นธูปฤาษีและปักษาสวรรค์ ซ่ึงช่วยในการลดไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสในน�้าเสีย ส่วนในแปลงท่ี 2 จะใช้ผักตบชวาเป็นพืชลอย
ผิวน�้า พืชเหล่านี้จะช่วยถ่ายเทออกซิเจนจากอากาศลงสู่น�้าเสียเพื่อ
ให้จุลินทรีย์สามารถน�าออกซิเจนไปย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�้าได้ 
ต่อไป พร้อมน�าไนโตรเจนและฟอสฟอรสัในน�า้ไปใช้เพือ่การเจรญิเตบิโต

กลุ่มบริษัทฯ ได้ท�าการติดตามผลของโครงการรวมถึงการทดสอบ
คุณภาพน�้า รวมถึงส�ารวจความพึงพอใจของชาวชุมชน ระบบบึง
ประดิษฐ์แห่งนี้สามารถบ�าบัดน�้าเสียและคืนน�้าที่สะอาดสู่ธรรมชาติได้
ปีละ 146,000 ลูกบาศก์เมตร และสามารถลดสารอินทรีย์ในน�้าเสีย
ได้มากกว่าร้อยละ 80 ช่วยปรบัปรงุคณุภาพน�า้ในคลองหินลอย แหล่ง
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น�้าส�าคัญของชุมชนในพื้นท่ีปลวกแดง โครงการนี้จะช่วยสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงวิธีบริหารจัดการน�้าเสียท่ีไม่ซับซ้อนให้แก่ชุมชนและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือน�าไปปรับใช้กับแหล่งน�้าในชุมชน
ของตนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ SDG หมายเลข 6 ในด้านน�้าสะอาด
และสุขาภิบาล และหมายเลข 9 ในด้านอุตสาหกรรม นวัตกรรม 
และโครงสร้างพ้ืนฐาน นอกจากนั้นโครงการดังกล่าวยังส่งผล
ประโยชน์ต่อกลุ ่มบริษัทฯ ในด้านการลดความเสี่ยงจากการร้อง
เรียนด้านมลภาวะทางน�้า แม้จะไม่ได้มีสาเหตุจากการด�าเนินงาน
ของกลุ่มบริษัทฯ ก็ตาม

น�า้ก่อนเข้าบึงประดิษฐ์ เก็บจุดสูบน�า้ในคลอง

น�้าก่อนเข้าบึงประดิษฐ์ น�้าก่อนเข้าบึงประดิษฐ์ 1 น�้าก่อนเข้าบึงประดิษฐ์ 2 

น�้าหลังผ่านการบ�าบัดจากบึงประดิษฐ์ 1 (CW1) น�้าหลังผ่านการบ�าบัดจากบึงประดิษฐ์  2 (CW21)

ติดตามผลการบ�าบัดน�า้ของระบบบึงปะดิษฐ์

กลุ่มบริษัทฯ ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคนิคและวิศวกรรม 
ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการจัดท�าโครงการเป็นเงินจ�านวน 
4.49 ล้านบาท และใช้เวลาท�างานของพนักงานกลุ่มบริษัทฯ รวม 
970 ช่ัวโมง โดยมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว ประกอบ
ด้วยชาวชุมชนจ�านวน 4,000 คน อพาร์ทเมนท์ 220 แห่ง บ้าน
เรือน 125 หลังคาเรือน และตลาด 30 แห่งภายในอบต. ปลวกแดง 
ระบบบึงประดิษฐ์แห่งนี้สามารถลดสารอินทรีย์ในน�้าเสียได้มากกว่า
ร้อยละ 80 ท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงาน ตอบโจทย์โซลูช่ัน
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างพื้นท่ีสีเขียวให้แก่ชุมชน 

โครงการระบบบ�าบัดน�้าเสียชุมชนต้นแบบภายใต้โครงการ “Clean Water for Planet”
อบต. ปลวกแดง ต้ังอยู่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
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การตระหนักรู้ด้านส่ิงแวดล้อมส�าหรับชุมชน 

กลุ่มบริษัทฯ เชื่อม่ันว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหนทางสู่การพัฒนาได้อย่างยั่งยืน การเปิดโอกาสให้ชาวชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ท่ีปลูกฝังการตระหนักรู้เรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งท่ีเราให้ความส�าคัญเสมอมา

ในทุกๆ ปี กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดโครงการชุมชนสัมพันธ์โดยเชิญผู้น�าชุมชน เจ้าหน้าท่ี และผู้แทนชุมชนจากพ้ืนท่ีโดยรอบนิคมในจังหวัด
ระยอง และจังหวัดชลบุรี รวม 15 ชุมชน เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังข้อมูลและความเคลื่อนไหวในการบริหารจัดการและระบบดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม ณ โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศหลายแห่ง กิจกรรมและข้อมูลความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ีตัวแทนสมาชิกชุมชน
ได้ไปสัมผัสด้วยตนเอง โครงการชุมชนสัมพันธ์ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น ภาคเอกชน ตลอดจน
สมาชิกในชุมชน ได้ร่วมกันปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน โดยสมาชิกได้ร่วมท�ากิจกรรมเพ่ือฟื้นฟูระบบนิเวศ เช่น ท�าปะการัง
เทียมไว้เป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตใต้น�้าหลากหลายสายพันธุ์ ปล่อยปลาฉลามหัวทรายกลับสู่ท้องทะเล ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
ชุมชน ปลูกป่าชายเลน เป็นต้น ซ่ึงช่วยป้องกันภัยธรรมชาติและรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้กลับมาเป็นแหล่งรวมสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพ
อีกครั้ง

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการปลูกต้นไม้ 5 โครงการภายใน 5 ชุมชน 

โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา 

กลุ่มบริษัทฯ เติมพลังสร้างสรรค์ ให้เยาวชนผ่านโครงการค่ายศิลปะ 
กลุ่มบริษัทฯ เดินหน้าจัดโครงการค่ายศิลปะมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 11 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้
บทบาทหน้าท่ีของตนในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น พร้อมปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ การ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระ ตลอดจนส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการวาดศิลป์ 3 
โครงการในจังหวัดชลบุรีและระยองส�าหรับคุณครูและนักเรียน เพื่อปลูกฝังความรักศิลปะ สร้างเสริมทักษะและเทคนิคข้ันพ้ืนฐานทาง
ศิลปะโดยใช้สีน�้า ดินสอ สีพาสเทลและสีไม้ โดยกิจกรรมท้ัง 3 โครงการในปี 2562 มีนักเรียน 635 คน คุณครู 38 คนจากท้ังหมด 35 
โรงเรียนในพื้นท่ีโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ร่วมกันสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตถ่ายทอดผ่านการแต่งแต้มสีสันและ
จินตนาการ ประกอบด้วย 
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โครงการสอนศิลป์ที่บ้านเกิดส�าหรับคุณคร ู
เป็นการอบรมพัฒนาให้ครูผู้สอนเล็งเห็นถึงความส�าคัญของศิลปะ
เป็นแนวทางท่ีช่วยปลูกฝังให้เด็กๆ ได้บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ 
รู ้จักคิดนอกกรอบ เสริมสร้างความม่ันใจและการเห็นคุณค่าของ
ตนเอง เพื่อก้าวสู่ความส�าเร็จได้อย่างมั่นคงในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ 
ตระหนักถึงความส�าคัญของการขัดเกลาเยาวชนโดยใช้ศิลปะเป็น
สื่อกลาง คุณครูท่ีเข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคนิคขั้นพื้นฐานทาง
ศิลปะโดยใช้สีน�้า ดินสอ สีพาสเทลและสีไม้ เพ่ือถ่ายทอดผลงาน
ท่ีสะท้อนถึงความส�าคัญของน�้าจากประสบการณ์ การเฝ้าสังเกต
และจินตนาการของตนเอง โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้จัด
ท�าการประเมินความพึงพอใจของคุณครูท่ีเข้าร่วมกิจกรรมนี้จ�านวน 
38 คน จาก 16 โรงเรียน ซ่ึงผลของคะแนนความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 92 

โครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิด 
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส�าหรับเยาวชน เพ่ือพัฒนาทักษะด้านศิลปะ 
พร้อมกระตุ้นให้น้องๆ มีความกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และ
ได้เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพข้ันพ้ืนฐานโดยทีมงานจากศูนย์ศิลปะ
และวัฒนธรรมสัญจร รวมถึงกิจกรรมสันทนาการท่ีช่วยเสริมสร้าง
ความกล้าคิดกล้าท�า ตลอดจนปลูกฝังให้เด็กๆ เข้าใจบทบาทของ
ตนเองในการดูแลรักษาธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่น
อีกด้วย เยาวชนท่ีศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาท่ี 4 - 6 ท่ีเข้าร่วม
โครงการวาดศิลป์ท่ีบ้านเกิดได้ปลดปล่อยจินตนาการลงบนผืนผ้าใบ
อย่างอิสระ และน�าความรู้เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ�าวันได้อีกด้วย

ท้ังนี้ในปี 2562 ได้มีการจัดท�าการประเมินความพึงพอใจของเด็ก
นักเรียนจ�านวน 617 คน จาก 20 โรงเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดย
ผลคะแนนความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้คิดเป็นร้อยละ 90 
แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมมีส่วนช่วยเสริมสร้างความรู้ศิลปะพื้นฐาน 
ร่วมถึงนักเรียนยังสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจ�าวันด้วย

นอกจากนั้นในปี 2562 ด.ญ. ชนิดา ภูเชิดสาย (น้องเค้ก) หนึ่งใน
นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการวาดศิลป์ท่ีบ้านเกิดของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 
2560 ได้คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการวาดภาพระบายสี
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับช้ัน ป.1 - ป.6 ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69 จัดโดยกระทรวง
ศึกษาธิการ

กลุ่มบริษัทฯ จัดกิจกรรมโครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิด
สัญจร พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ 
เปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆ ให้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1-3 จากโรงเรียนในพื้นท่ีจังหวัดระยองและชลบุรี ด้วยการพาไป
ทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นและเรียนศิลปะนอกสถานท่ี 
เพื่อให้ได้เรียนรู ้เทคนิคการวาดภาพและองค์ประกอบศิลปะข้ัน 
พื้นฐาน พร้อมสร้างผลงานของตนเอง นอกจากนี้ยังได้มีโอกาส 
ไปเย่ียมชมโครงการบ�าบัดน�า้เสยี ในนคิมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ 
ชลบุรี 2 และอ่างเก็บน�้าหนองค้อ โดยมีตัวแทนกลุ่มบริษัทฯ ได้มา
ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการน�้าได้อย่างย่ังยืนในชุมชน ส่งเสริม
ให้น้องๆ มีบทบาทและส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชนของตนเอง 

โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนมัธยมขยายโอกาสท่ีเข้าร่วมกิจกรรมนี้ จ�านวน 35 คน จาก 
9 โรงเรียน ซ่ึงผลคะแนนความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 88

กิจกรรมโครงการค่ายศิลปะ ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนต่างๆ ใน
เขตจังหวัดระยองและชลบุรี เข้าร่วมท�ากิจกรรมด้วยดีเสมอ ท�าให้
กิจกรรมสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ คือการมุ่งเน้น
พัฒนาการศึกษาของของเยาวชนไทย โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการ
ประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายศิลปะ
ท่ีผ่านมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2562 ดังนี้
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กลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนโรงเรียนต่างๆ ในชุมชน
กลุม่บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัของการศกึษา ซ่ึงเป็นเครือ่งมอื 
ท่ีทรงพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้คนให้ดีย่ิงข้ึน ในระดับชุมชนเองนั้น  การศึกษายังมีบทบาท
ส�าคัญในการช่วยสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ในสังคมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตต่อไป ส�าหรับโครงการ
มอบอุปกรณ์การศึกษาท่ีจัดข้ึนในปี 2562 ซ่ึงด�าเนินการต่อเนื่องมา
เป็นปีท่ี 23 ได้รับความร่วมมืออย่างแข็งขันจากทีมผู้บริหารและ
พนักงาน รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ของ 
ดับบลิวเอชเอกว่า 50 ราย ท่ีได้ร่วมมือร่วมใจกันบริจาคอุปกรณ์
การศึกษา การกีฬา ศิลปะ ดนตรีและการพัฒนาสังคม รวมถึง
อุปกรณ์ท่ีช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ โดยได้ส่งมอบอุปกรณ์ท้ังหมด
ให้กับโรงเรียนท้ัง 67 แห่งโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม และเด็ก
นักเรียนกว่า 20,000 คนท่ีมาจากครอบครัวท่ีขาดแคลน ซ่ึงกลุ่ม
บริษัทฯ ได้ใช ้งบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมรวมท้ังสิ้น 
3,307,700 บาท 

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้การ
สนับสนุนโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVE) ท่ีริเริ่มข้ึนโดย
ส�านักงานอาชีวศึกษา ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง ท่ีมีประวัติเรียนดี แต่
ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อศึกษาต่อ รวมถึงยังได้ช่วยประสานงานกับ
กลุ่มลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ เพื่อมอบโอกาส
ให้แก่น้องๆ ได้เข้าฝึกปฏิบัติงานระหว่างเรียนด้วย ซ่ึงบริษัทได้
ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 9 แล้ว 

กลุ่มบริษัทฯ มีภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งท่ีได้มอบทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษาไปแล้ว จ�านวนรวม 65 คนพร้อมกับนักศึกษาจ�านวน 
1,850 คน ท่ีได้เข้าร่วมในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซ่ึงได้
เริ่มก่อตั้งข้ึนเมื่อ 25 ปีท่ีแล้ว โดยแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กลุ ่มบริษัทฯ พร้อมเดินหน้าเสริมสร้างทักษะทางเทคนิคให้กับ
เยาวชน ปูรากฐานไปสู่การมีอาชีพและท�าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

 การสร ้างคุณค่าสู ่ สังคม
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สร้างโอกาสในการท�างาน 
กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดหางานท่ีมีความเหมาะสมให้กับเยาวชน โดยเฉพาะอย่างย่ิง การฝึกทักษะแรงงานให้มี
ความพร้อมในการท�างานกับบริษัทต่างชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชน รวมถึงครอบครัวและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
ต่อไป 

กลุ่มบริษัทฯ ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของบริษัทผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมไปยังชุมชนโดยรอบ เพื่อผลักดัน 
ให้เกดิการจ้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ชาวชุมชน ในปี 2561 ได้มกีารจ้างงานรวม 607 ต�าแหน่งจากบรษัิทผูป้ระกอบการท้ังหมด 139 แห่ง 
และในปี 2562 มีการจ้างงานรวม 569 ต�าแหน่งจากบริษัทผู ้ประกอบการท้ังหมด 134 แห่ง ซ่ึงการจ้างงานในต�าแหน่งเหล่านี ้
ส่วนใหญ่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย

การดูแลสุขภาพชุมชน 
ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซ่ึงเป็นความท้าทายของทุกประเทศท่ัวโลก 
ด้วยความดูแลใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กลุ่มบริษัทฯ ได้ช่วยเหลือดูแล
ด้านสุขภาพและสนับสนุนบริการทางการแพทย์ให้กับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมของ
กลุ่มดับบลิวเอชเอมาโดยตลอด กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงพื้นท่ีให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวดัใหญ่แก่ผูส้งูอาย ุ รวม 800 คนในพืน้ท่ีจงัหวดัชลบุรแีละระยอง โครงการดังกล่าว 
จัดข้ึน 2 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์และมิถุนายน 2562 ก่อนท่ีประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยลดความเสี่ยงใน
การเจ็บป่วยของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการฉีดวัคซีนแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง 
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 4 ครั้งต่อปี ณ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 
(ระยอง) โดยมีผู้ประกอบการในนิคมฯ และพนักงานของดับบลิวเอชเอ รวมถึงประชาชนในบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็น
จ�านวนมาก โดยโลหิตท่ีได้จะน�าไปใช้ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินต่อไป  

การดูแลคนในชุมชน
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โครงการชุมชนสัมพันธ์

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ จัดโครงการชุมชนสัมพันธ์เป็นเวลา 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน และกลุ่มบริษัทฯ รวมท้ังช่วยพัฒนาให้ท้องถิ่น
เจริญก้าวหน้า พร้อมส�าหรับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน

โดยใน ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ จัดกิจกรรมเชิญหน่วยงานท้องถิ่น ผู้น�าชุมชนและตัวแทนสมาชิก
ชุมชนจาก 17 ชุมชน จ�านวน 81 คน โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิเอชเอ ในจังหวัด
ระยองและชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสในการศึกษาระบบการเฝ้าระวัง และควบคุม 
สิ่งแวดล้อมแบบเรียลไทม์แห่งแรก (E:mc^2) ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 
ซ่ึงเป็นศูนย์เฝ้าระวัง และควบคุมสิ่งแวดล้อมแบบเรียลไทม์ท่ีมีความแม่นย�าและเช่ือถือได้  
รวมถึงความโปร่งใสด้วย ซ่ึงระบบ (E:mc^2) มีช่องทางการร้องเรียนและข้อเสนอแนะด้าน 
สิ่งแวดล้อมทางอิเล็กทรอนิกส์หลากหลายช่องทาง โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดท�าแบบประเมิน
ความพึงพอใจของชุมชนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ซ่ึงชุมชนให้คะแนนความพึงพอใจคิดเป็น
ร้อยละ 85

นอกจากนี้คณะฯ ยังได้เข้าร่วมศึกษาดูงานระบบนิเวศท้องทะเลไทย ณ หาดเตยงาม ฐานทัพ
เรือสัตหีบ จ. ชลบุรี คณะฯ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง และร่วมกันปล่อยปลาฉลามหัวทราย 
ซ่ึงเป็นปลาฉลามท่ีคอยรักษาสมดุลระบบนิเวศของท้องทะเล กิจกรรมดังกล่าวช่วยรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศทางธรรมชาติ โดยกิจกรรมนี้กลุ ่มบริษัทฯ ได้จัดประเมินความพึงพอใจ 
ของชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรม ซ่ึงชุมชนให้คะแนนความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 85 

ท้ังน้ีกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดโครงการชุมชนสัมพันธ์ ข้ึนเป็นประจ�าทุกปี ส่งผลให้ชุมชนมีความ
เข้าใจในการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และสามารถน�าเอาความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ซ่ึงผลการประเมินความพึงพอใจ
ของชาวชุมชนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการชุมชนสัมพันธ์ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2562 
ได้แก่

จังหวัดชลบุรีนับเป็นท่ีตั้งส�าคัญของนิคมอุตสาหกรรมของกลุ ่มบริษัทฯ และมีทีมฟุตบอล
ซ่ึงสร้างช่ือเสียงให้แก่จังหวัดอย่าง สโมสรชลบุรีเอฟซี ซ่ึงกลุ ่มบริษัทฯ  ได้ให้การสนับสนุน
ทีมชลบุรีเอฟซีมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 12 ตอกย�้าการมีส ่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชน 
พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนด้วยกีฬาฟุตบอล นอกจากนี้กลุ ่มบริษัทฯ ยังร่วมเป็น
ผู ้สนับสนุนหลักการแข่งขันฟุตบอล WHA-PATTANA อุตสาหกรรมคัพ ครั้งท่ี 21/9 เพื่อ
ส ่งเสริมความสามัคคีและความเป ็นน�้ าหนึ่ งใจเดียวกันในหมู ่ผู ้ปฏิ บัติงานในเขตนิคม
อุตสาหกรรมต่างๆ ภายใต้เขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ท่ีผ่านมากลุ ่มบริษัทฯ ยังได้ร ่วมสนับสนุนทีมฟุตบอลในพื้นท่ีอีก 3 ทีม อันได้แก่ สโมสร
ปลวกแดงยูไนเต็ด และสโมสรระยองเอฟซี สโมสรฟุตบอลบ้านค่าย ยูไนเต็ด 

การสนับสนุนทีมกีฬาในพื้นท่ีโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 

2560  83%
2561  85%
2562  85%
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กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอตระหนักเป็นอย่างดีถึงความส�าคัญของ
ทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงท่ีเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญในการผลักดันความส�าเร็จ
ของกลุ่มธุรกิจท้ัง 4 ได้แก่ กลุ่มธุรกิจด้านการพัฒนาอาคารคลัง
สินค้า ศูนย์กระจายสินค้า โรงงาน กลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
แบบครบวงจร กลุ ่มธุรกิจการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและ
พลังงาน และกลุ่มธุรกิจการให้บริการด้านดิจิทัล อย่างไรก็ตาม 
จากการคาดการณ์ของสหประชาชาติว่าประชากรของโลกจะเพิ่ม
จ�านวนอย่างต่อเนื่องจนถึง 9 พันล้านคนในปี 2593 อีกท้ังการ
เปลี่ยนแปลงไปสู ่การเป็นสังคมผู ้สูงอายุ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง 
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อประชากรท่ีเป็นวัยท�างานและอาจน�าไป
สู่การขาดแคลนแรงงานได้ในอนาคต ท้ังนี้ กลุ่มบริษัทฯ ทราบดี
ถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนนี้ในภาคธุรกิจ และในองค์กรของกลุ่ม
บริษัทฯ เอง เห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มอายุของบุคลากร 
ซ่ึงสัญญาณนี้บ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในตลาด
แรงงาน รวมถึงการแข่งขันในการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความ
สามารถท่ีทวีความรุนแรงย่ิงขึ้น ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ปรับ
แนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้สะท้อน
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและตอบสนองต่อกลุ่มพนักงานรุ่นใหม่
ท่ีพิจารณาสิ่งตอบแทนท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

โดยการบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มบริษัทฯ นั้น ได้มีการ
จัดการในระดับกลุ ่ม กล่าวคือ กระบวนการสรรหา ระบบผล
ตอบแทนและสวัสดิการ การสร้างความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อ
องค์กร และโครงการพัฒนาพนักงาน ได้มีการน�าไปใช้กับท้ัง 4 
กลุ่มธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัทฯ ในระบบและมาตรฐานเดียวกัน ท้ังนี้ 
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้ริเริ่มด�าเนินการหลายโครงการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของพนักงาน สร้างความผูกพันและสร้าง
แรงจูงใจในการท�างาน รวมถึงการรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความ
สามารถให้อยู่ร่วมกับองค์กรต่อไปในอนาคต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ค่านิยมองค์กรของดับบลิวเอชเอ 
กลุ่มบริษัทฯ ถือว่าค่านิยมองค์กรเป็นรากฐานท่ีส�าคัญในการปลูก
ฝังวัฒนธรรมของกลุ ่มบริษัทฯ และเน้นย�้าให้บุคลากรจากท้ัง 4 
กลุ่มธุรกิจ สามารถปฏิบัติและท�าหน้าท่ีในบทบาทของตนได้อย่าง
สอดคล้องกันและมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ กลุ่มบริษัทฯ เช่ือว่าค่านิยม
องค์กร 5 ประการ ได้แก่ ก้าวล�้ากว่าใคร (Advance) ท่ีหนึ่งในใจ 
(Champion) รอบรู ้สมองไว (Resourceful) รู ้ ใจเป ็นคู ่คิด 
(Partnership) และ สุจริตรักษาเกียรติ (Integrity) จะเสริมสร้าง
ภาวะความเป็นผู ้น�าและความสามารถของบุคลากรของกลุ ่ม
บริษัทฯ ให้ขับเคลื่อนองค์กรในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู ่โลกดิจิทัล 
(Digital Transformation) และสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
ได้ส�าเร็จลุล่วง 

สร้างแรงบันดาลใจสู่ความส�าเร็จ 
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคากรของกลุ ่มบริษัท 
ดับบลิวเอชเอ และเพื่อให้เข้าใจและน้อมรับค่านิยมองค์กรท่ีจะน�า
กลุ่มบริษัทฯ ไปสู่ความส�าเร็จนั้น กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอจึงได้
จัดกิจกรรมวัฒนธรรมองค์กรภายใต้ “Boost Up Your Inspiration 
for Success” ในเดือนพฤษภาคม ปี 2562 ท่ีรีสอร์ทแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้า
แผนก จนถึงพนักงานระดับเจ้าหน้าท่ีจากท้ัง 4 กลุ่มธุรกิจเข้าร่วม 
โดยกิจกรรมดังกล่าวกระตุ้นให้พนักงานมีทัศนคติของการเติบโต 
(Growth Mindset) และพัฒนาการท�างานร่วมกันเป็นทีม ผ่าน
กิจกรรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงจากโครงการดังกล่าว 
พนักงานได้เรียนรู้ท่ีจะปรับตัวเข้ากับความท้าทายต่าง ๆ รวมถึง
ได้เรียนรู ้ ท่ีจะตั้งเป้าหมายร่วมกันในการท�างานร่วมกันเป็นทีม 
เพื่อเป ็นการพัฒนาความส�าเร็จของทีมและเสริมสร ้างความ
สัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเพื่อนร่วมงานในทีมอีกด้วย   

Advanced Champion Resourceful

Partnership Integrity 
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ความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร
การจัดการทรัพยากรท่ีส�าคัญอย่างหนึ่งท่ีกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอให้
ความส�าคัญอย่างมากคือความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ซึ่ง
เป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมความพึงพอใจของพนักงาน และเป็นการ
รักษาประสิทธิภาพ รวมถึงสามารท�าให้แน่ใจได้ว่าพนักงานทุกคน
เข้าใจค่านิยมองค์กรและทิศทางธุรกิจอย่างชัดเจน

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้จัดประชุมทาวน์ฮอลขึ้น เพื่อ
แจ้งให้พนักงานทราบถึงเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึง
แผนการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล รวมถึงมีการการวัดระดับ
ความผกูพันของพนกังานท่ีมต่ีอองค์กรเพือ่พฒันาความพงึพอใจของ
พนักงาน โดยการประชุมทาวน์ฮอลมีพนักงานเข้าร่วมถึง 428 คน 
จากทุกกลุ่มธุรกิจ

การประชุมทาวน์ฮอล
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ปี 2562 กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้จัดประชุม 
ทาวน์ฮอล (Town Hall Meeting) โดยมีผู้บริหารและพนักงานจากทั้ง 
4 ธุรกิจเข้าร่วม ซ่ึงงานดังกล่าวได้ถูกจัดข้ึนท่ี เมกา ซินีเพล็กซ์ 
กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมในวันนั้นนั้น ประธานคณะกรรมการ
บริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ  
คุณจรีพร จารุกรสกุล และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทุกกลุ่มธุรกิจ 
ได้สือ่สารกลยทุธ์ แผนธรุกจิ และทิศทางธรุกจิระยะ 5 ปีของกลุม่บรษัิท 
ดับบลิวเอชเอไปยังพนักงานทุกคน ซึ่งผู้บริหารแต่ละท่านได้น�าเสนอ
ด้วยเนื้อหาและข้อความท่ีเข้าใจได้ง่าย รวมถึงการประชุมจัดข้ึน 
ในบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง เพื่อกระตุ้นให้มีการสนทนาโต้ตอบกัน
ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ซ่ึงการจัดงานดังกล่าวถือเป็นหนึ่ง 
ในความส�าเรจ็ในการสือ่สารระหว่างทีมผูบ้รหิารกบัพนกังาน ท่ีสามารถ
ท�าให้พนักงานได้รับความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับทิศทางของกลุ่มบริษัท 
ดับบลิวเอชเอ และบทบาทของตนในการขับเคลื่อนให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
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การส�ารวจความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร  
กลุม่บรษัิทดบับลวิเอชเอได้ท�าการส�ารวจพนกังานจากท้ัง 4 กลุม่ธรุกจิ
ในเดือนกันยายน ปี 2562 เพ่ือสะท้อนความพึงพอใจโดยรวมของ
พนักงานและระบุประเด็นท่ีกลุ่มบริษัทฯ จะสามารถน�ามาปรับปรุง
แก้ไขเพื่อสนับสนุนพนักงานได้ โดยการส�ารวจดังกล่าวได้ประเมิน
ความพึงพอใจและมุมมองของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร ซ่ึงครอบคลุม 
8 ด้าน ได้แก่ การสื่อสารในองค์กร ภาวะการเป็นผู้น�า ค่านิยมหลัก 
โอกาสในอาชีพการงาน การท�างานเป็นทีม การสนับสนุนการท�างาน 
สมดุลระหว่างชีวิตการท�างานและชีวิตส่วนตัว และความผูกพันของ
พนักงานท่ีมีต่อองค์กร โดยการส�ารวจดังกล่าวสามารถส�ารวจได้
ครอบคลุมพนักงานร้อยละ 67 ของจ�านวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่ม
บริษัทฯ  ซ่ึงได้รับการตอบรับท่ีดีจากพนักงาน โดยสะท้อนได้จาก 
คะแนนความพึงพอใจโดยรวมของพนักงานใน ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 
82.8 ท้ังนี้กลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าท่ีจะเพ่ิมคะแนนความพึงพอใจของ
พนักงานขึ้นอีกร้อยละ 3 ในปี 2563 นอกจากนี้ผลการวัดระดับความ
ผูกพันธ์ท่ีมีต่อองค์กรดังกล่าวได้มีการสื่อสารไปยังผู ้บริหารและ 

ระดับการตอบรับของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ ผู้ตอบแบบส�ารวจ 369 ราย จาก 548 ราย

คะแนนความผูกพันธ์
ต่อองค์กร ปี 2562  

83%

237 132

ผู้จัดการ และได้สรุปผลดังกล่าวเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนผ่านช่อง
ข่าวสารภายในองค์กรด้วย

ท้ังนี้ ผลการส�ารวจดังกล่าวได้ถูกน�ามาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร โดยกลุ่มบริษัทฯ 
ได้วิเคราะห์ผลและก�าหนดแผนโครงการพัฒนาบุคลากรของกลุ่ม
บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 - 3 ปี และได้สื่อสารความคืบหน้าของ
โครงการดังกล่าวให้พนักงานทราบในการประชุมพนักงานประจ�า
ไตรมาสและการประชุมผู้บริหาร

อย่างไรกต็าม เพือ่ให้ได้ผลระดบัความผกูพนัธ์ท่ีมีต่อองค์กรท่ีแม่นย�า
ย่ิงข้ึน กลุม่บรษัิทฯ มเีป้าหมายท่ีจะส�ารวจท้ังร้อยละ 100 ของพนกังาน
ประจ�าภายในปี 2565 อีกท้ังมีแผนท่ีจะใช้บุคคลภายนอกในการท�า
แบบส�ารวจในปี 2563 เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่รวบรวมมานั้นมีความ
ถูกต้องเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น

67%
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การจูงใจและรักษาพนักงาน
ท่ีมีศักยภาพและความสามารถ  
กลุ่มบริษทัดับบลิวเอชเอให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งสรรหาบุคลากรที่
มีความสามารถและมีศักยภาพท่ี ขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทฯ ก็มีการ
ส่งเสรมิความก้าวหน้าทางอาชีพให้กบัพนกังานปัจจบัุนเพือ่เสรมิสร้าง
การเติบโตของธุรกิจไปอย่างยั่ยืน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการก�าหนด
กระบวนการสรรหาพนกังาน เพือ่ให้แน่ใจว่าบุคคลท่ีได้รบัเลอืกมคีวามรู้ 
ทักษะ และความสามารถท่ีเหมาะกับต�าแหน่งงาน รวมถึงมีทัศนคติ
และแนวคดิท่ีเป็นไปในทางทิศเดยีวกบัค่านยิมและวฒันธรรมของกลุม่
บริษัทฯ อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีการด�าเนินการให้แน่ใจว่ากระบวนการ
สรรหาพนักงานมีความยุติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติส�าหรับท้ังผู้สมัคร
ท้ังภายในและภายนอก โดยพิจารณาศักยภาพของผู้สมัครเป็นหลัก 
นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางอาชีพของพนกังานในกลุม่บรษัิทฯ รวมถงึการเปลีย่นผ่านส�าหรบั
พนกังานปัจจบัุน โดยโครงการดงักล่าวรวมถงึโครงการเวยีนหน้าท่ีและ
ต�าแหน่งงาน การเสนอโอกาสทางอาชีพภายในองค์กร การวางแผน
การเกษียณ และโครงการจ้างงานที่ยืดหยุ่นส�าหรับพนักงานในองค์กร

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอมีจ�านวนพนักงานท้ังหมด 557 
คน จากจ�านวนดังกล่าวเป็นพนักงานชาย 361 คน และพนักงานหญิง 
196 คน โดยร้อยละ 74 ของพนักงานกลุ่มบริษัทฯ เป็นคนจากท้องที่
ที่กลุ่มบริษัทฯมีการด�าเนินธุรกิจ และร้อยละ 100 ของพนักงานเป็น
พนักงานที่มีสัญญาจ้างถาวร นอกจากนี้เพื่อสนับสนุนการด�าเนินการ
ตามแผนธุรกิจและรองรับการเติบโต กลุ่มบริษัทฯ จึงได้เพิ่มต�าแหน่ง
งานใหม่ทั้งหมด 6 ต�าแหน่ง

ชาย หญิง

พนักงานใหม่ 5 1

พนักงานภายใน 1 1

ส�าหรับพนักงานปัจจุบัน กลุ ่มบริษัทฯ มีการรักษาพนักงานท่ีมี
ศักยภาพและมีผลงานท่ีดี โดยด�าเนินการให้มั่นใจว่ามีการทบทวน 
ผลงานพนกังานอย่างยุตธิรรม รวมถงึส่งเสรมิความก้าวหน้าทางอาชีพ
การงาน และจดัหาการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมทักษะพนกังาน 
และเนื่องจากค่าจ้างเป็นผลประโยชน์หลักของพนักงานท่ีพิจารณา 
กลุม่บรษัิทฯ จงึร่วมมือกบัสถาบันภายนอกเพือ่ประเมินการจ่ายค่าจ้าง
พนักงานเทียบกับตลาดทุกปี เพ่ือให้แน่ใจว่ากลุ่มบริษัทฯ สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดแรงงาน ทั้งนี้ ในด้านการประเมินผลงานพนักงาน
นัน้ กลุม่บรษัิทฯ  ได้น�าระบบบรหิารผลการปฏบัิตงิาน (Performance 
Management System) มาใช้เพื่อประเมินผลงานพนักงานแต่ละคน
เทียบกับดัชนีวัดผลงาน (KPIs) เพื่อให้มีการพิจารณาอย่างเป็นธรรม
และได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ

ผลประโยชน์และสวัสดิการ    
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมมาตรฐานและคุณภาพในการครองชีพที่ดี
ส�าหรบัพนกังานรวมไปถงึครอบครวั ดงันัน้ กลุม่บรษัิทฯ จงึด�าเนนิการ 
ให้แน่ใจว่าสวัสดิการและผลประโยชน์ท่ีมอบให้พนักงานนั้นมีความ
เหมาะสม อีกท้ังยังเกินกว่าข้อก�าหนดตามกฎระเบียบหากเป็นไปได ้
ทั้งนี้ พนักงานทุกคนจะได้รับแจ้งสิทธิ์ของตนในการรับสวัสดิการและ
ผลประโยชน์ตั้งแต่การเริ่มงาน โดบพนักงานประจ�าของกลุ่มบริษัทฯ 
ท้ังหมดจะได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการ ซ่ึงประกอบด้วยประกัน
ชีวิตและอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพตามเงื่อนไข (ส�าหรับพนักงานและ

สมาชิกครอบครัวตามท่ีลงทะเบียน) การตรวจสุขภาพประจ�าปี  
เครือ่งแบบ กองทุนส�ารองเลีย้งชพี กองทุนเงนิช่วยเหลอื โดยพนกังาน
ทุกคนจะได้ผลประโยชน์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเพศ อายุ หรือสัญชาติใด

นอกเหนือไปจากผลประโยชน์ตามมาตรฐานแล้ว พนักงานยังได้รับ
อนุญาตให้เสนอการปรับปรุงผลประโยชน์ผ่านทางคณะกรรมการ
พนักงานและฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยในปี 2562 พนักงานได้เสนอ
ให้มีชมรมกีฬาพนักงาน กลุ่มบริษัทฯพิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าว 
และตกลงสนบัสนนุชมรมกฬีาพนกังาน ดงันัน้ พนกังานจงึจดัตัง้ชมรม
กฬีาพนกังานภายในกลุม่บรษัิทฯ ประกอบด้วยกจิกรรมต่าง ๆ รวมถงึ 
โยคะ ฟิตเนส ชกมวย และฟุตบอล

นอกจากชมรมกีฬาแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังส่งเสริมสุขภาพท่ีดีในหมู่
พนักงาน และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพขีวิตจ�านวน 2 กิจกรรมในปี 
2562 ได้แก่

WHA Go Grow Goal!
กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “WHA Go Grow Goal!” ข้ึนด้วย
วัตถุประสงค์ในการเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานภายใน
องค์กร และกระตุ้นให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง ในงานดังกล่าวมี
กจิกรรมหลากหลายส�าหรบัผูเ้ข้าร่วมทุกคน กจิกรรมเด่นกจิกรรมหนึง่
คือฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมส�านักงานกรุงเทพกับทีมพนักงาน
ประจ�าสถานประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ โดยงานกิจกรรมดังกล่าว
จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ปี 2562 ที่บ่อวิน อารีนา จังหวัดชลบุรี โดย
มีพนักงาน 190 คนจากทุกกลุ่มธุรกิจเข้าร่วม

 การสร ้างคุณค่าสู ่ สังคม



76 รายงานความย่ังยืน ปี 2562

Run for Blind ครั้งท่ี 7  
กลุ่มบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน “We Run for Blind ครั้งที่ 
7” ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของโครงการพิเศษของกลุม่บรษัิทฯ เพือ่สนบัสนนุ
ผูพ้กิารทางสายตาและส่งเสรมิสขุภาพของผูร่้วมงาน กจิกรรมดงักล่าว
จดัข้ึนเม่ือเดอืนกนัยายน ปี 2562 ท่ีสวนวชิรเบญจทัศ กรงุเทพมหานคร 
โดยมพีนกังาน 70 คนเข้าร่วมงานอย่างมคีวามสขุและสนกุนานไปกบั
กิจกรรมเสริมสุขภาพดังกล่าว

การพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าแก่พนักงาน  
พนกังานคอืปัจจยัส�าคญัยิง่ต่อการด�าเนนิงานท่ีประสบความส�าเรจ็ของ 
ดบับลวิเอชเอ ดงันัน้ กลุม่บรษัิทฯ จงึตัง้โครงการฝึกอบรมและพฒันา
พนักงานข้ึนเพ่ือสนับสนุนให้พนักงานดึงศักยภาพและความสามารถ
ออกมาอย่างเต็มท่ี กลุ่มบริษัทฯ จึงค้นหาความต้องการในการฝึก
อบรมและตั้งโครงการพัฒนาส�าหรับพนักงาน โครงการดังกล่าว
ครอบคลุม 4 ด้าน ดังนี้:
• การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ เช่น โครงการ ABDP และ

โครงการ Leadership Development Program
• การพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจและดิจิทัล เช่น โครงการเกมธุรกิจ 

และโครงการ Digital Transformation program
• การพัฒนาทักษะเชิงเทคนิค
• การบริหารพนักงานท่ีมีศักยภาพ เช่น โครงการ Innovation 

Leadership program

ในปี 2562 มีโครงการฝึกอบรมภายในและโครงการฝึกภายนอกส�าหรบั
พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ รวมจ�านวน 12 โครงการ โดยมีค่าใช้จ่าย
ทางด้านฝึกอบรมพนักงานกว่า 7 ล้านบาท จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรม
เฉลี่ยต่อรายพนักงานคือ 28 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งโครงการฝึกอบรมที่เป็น
โครงการที่โดดเด่นในปี 2562 มีดังนี้

โครงการพัฒนาภาวะผู้น�า 
กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดโครงการภาวะผู้น�าสามโครงการส�าหรับ
พนักงานระดับต่าง ๆ โดยมีโครงการแรกคือโครงการ ABDP ซึ่งเป็น
โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงพัฒนาขึ้นมาส�าหรับ 
ผู้บริหารระดับกลางของกลุ่มบริษัทฯ โดยโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นใน
การพัฒนาและยกระดับทักษะการบริหารจัดการ ทั้งนี้ส�าหรับผู้บริหาร
ระดบัสงูและผูบ้รหิาร กลุม่บรษัิทฯ ได้จดัโครงการพฒันาภาวะผูน้�า LDP  
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการ
บรรลวุสิยัทัศน์และกลยุทธ์ของกลุม่บรษัิทฯ  รวมถงึเป็นส่วนหนึง่ของ
การวางแผนสืบทอดผู้บริหารขององค์กร ซ่ึงโครงการดังกล่าวเป็น
ความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย
มีผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารท้ัง 4 กลุ่มธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ   
ร้อยละ 90 เข้าร่วม

โดยในปี 2562 ได้มีโครงการภาวะผู้น�าด้านนวัตกรรม (Innovation 
Leadership program) เป็นโครงการต่อยอดจากโครงการการพัฒนา
ดังกล่าว โดยเป็นหลักสูตรเร่งรัดที่กลุ่มบริษัทฯ ร่วมพัฒนาขึ้นมาเพื่อ
พนกังานดาวรุง่ 45 คนจากท้ัง 4 กลุม่ธรุกจิของกลุม่บรษัิทฯ โครงการ
นี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนธันวาคม ปี 2562 ในการ
แบ่งกลุ ่มพนักงานท่ีมีความรู ้ความสามารถท่ีแตกต่างกันและท�า
โครงการร่วมกัน โดยให้คิดริเริ่มแผนนวัตกรรมธุรกิจใหม่พร้อมกับ
เรียนรู้กับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ในระยะเวลาประมาณ 
6 เดือน และค้นหากลุ่มท่ีชนะจากโครงการดังกล่าว เพื่อต่อยอดใน
การน�าโครงการมาด�าเนินงานจริงในกลุ่มบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์
ในการสร้างภาวะผู้น�าและการปลูกฝังการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจให้กลุ่มบริษัทฯ ผ่านคนรุ่นใหม่ท่ีมีศักยภาพความ
สามารถ และเพื่อพัฒนากลุ่มบุคลากรท่ีมีศักยภาพรองรับการเติบโต
ของกลุ่มบริษัทฯ อีกท้ัง โครงการนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม
สนับสนุน โดยเข้าร่วมในฐานะโค้ชและผู้สนับสนุนโครงการ ท่ีให้ค�า
แนะน�าและถ่ายทอดประสบการณ์การบรกิารผ่านการท�าโครงการทาง
ด้านนวัตกรรม    

โดยประโยชน์จากการเรยีนรูจ้ากโครงการดังกล่าวสามารถแบ่งประเภท
ตามระดับในธุรกิจได้ดังนี้
1. ระดับกลยุทธ์องค์กร: สร้างกลุ่มผู้น�าในอนาคตขององค์กร ให้มี

ความสามารถและสร้างโอกาสในการลงมือปฏิบัติงานจริง  
รวมถึงการการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และกระตุ ้นความคิด
สร้างสรรค์และแนวคิดการเป็นเจ้าของกิจการ

2. ระดบัการด�าเนนิธรุกจิ: ผูเ้ข้าร่วมจะมทัีกษะด้านบรหิารโครงการ 
การสื่อสารกับลูกค้าและการสื่อสารเชิงธุรกิจ และความรู้เชิง
เทคนิคทางธุรกิจ

3. ระดบัปฏบัิตงิาน: ผูเ้ข้าร่วมจะสามารถจดัล�าดบัความส�าคญัของ
งาน บริหารงานหลายด้าน ประสานงานกับสมาชิกในทีม และ
การเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่

4. ทักษะผูน้�า: ผูเ้ข้าร่วมจะพัฒนาความสามารถด้านภาวะผูน้�า การ
บริหารทีม และทักษะการบริหารด้านมนุษยสัมพันธ์

โครงการพัฒนาทักษะการท�างาน
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีโครงการพัฒนาความสามารถส�าหรับ
พนักงานเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการท�างานและเชิงเทคนิค
ท่ีจ�าเป็น ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานจริง เช่น การพัฒนาเจรจา
การขายทางธุรกิจ กิจกรรมเกมกลยุทธ์ธุรกิจ โครงการพัฒนาความรู้
ทางด้านมาตรฐาน ISO และการฝึกอบรมความปลอดภัย โดยหัวหน้า
แผนกและผูจ้ดัการจะท�าการประเมินความต้องการในการฝึกอบรมของ
พนักงาน และระบุโครงการท่ีเหมาะสมส�าหรับพนักงานในทีมของ
ตนเอง โดยมีพนักงานทั้งหมด 150 คน จากทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ เข้าร่วม
โครงการเพื่อพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นในการท�างานของตน

โครงการด้านวัฒนธรรมองค์กร 
กลุม่บรษัิทฯ ได้ให้ความส�าคญัต่อวฒันธรรมองค์กรเป็นอย่างมาก และ
มุง่ม่ันท่ีจะถ่ายทอดวฒันธรรมดงักล่าวไปยังบุคลากรของกลุม่บรษัิทฯ 
เพื่อน�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวันในการท�างาน กลุ่มบริษัทฯ ได้ก�าหนด
ค่านิยมท่ีชัดเจน ซ่ึงน�าไปสู่ความประพฤติและวัฒนธรรมการท�างาน
ที่ดี โดยค่านิยมดังกล่าวประกอบด้วย ก้าวล�้ากว่าใคร (Advance) ที่
หนึ่งในใจ (Champion) รอบรู้สมองไว (Resourceful) รู้ใจเป็นคู่คิด 
(Partnership) และ สุจริตรักษาเกียรติ (Integrity) ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจ
ว่าพนักงานทุกคนรับรู้และเข้าใจ รวมถึงสามารถน�าค่านิยมดังกล่าว



สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน  
กลุ ่มบริษัทฯ มีการด�าเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารจัดการ
พนกังานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานและกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากในการต่อต้านการ
เลือกปฏิบัติตลอดการปฏิบัติการของกลุ ่มฯ และส่งเสริมความ 
หลากหลายในบุคลากร ซ่ึงครอบคลุมท้ังในระดับผู ้บริหารและ 
ระดับพนักงาน โดยพนักงานทุกคนต้องได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน  
ตั้งแต่กระบวนการสรรหาจนถึงความก้าวหน้าในอาชีพ นอกจากนี้  
กลุม่บรษัิทฯ ยงัด�าเนนิการให้แน่ใจว่าการเลกิจ้างมีความยุตธิรรมและ
มีการบันทึกขั้นตอน ยิ่งไปกว่านั้น พนักงานยังได้รับอนุญาตให้แสดง
ความคดิเห็นของตนและเสนอค�าแนะน�าต่อผูบ้รหิารผ่านคณะกรรมการ
พนักงาน และหยิบยกข้อกังวลของตนโดยตรงไปยังผู้บริหาร หรือ 
ช่องทางแนะน�าต่างๆ

นอกจากนี ้กลุม่บรษัิทฯ ได้ให้ความส�าคญัต่อการเคารพสทิธมินษุยชน 
และได้น�านโยบายสิทธิมนุษยชนมาใช้กับพนักงานทุกระดับและในทุก
การด�าเนนิงานของกลุม่บรษัิทฯ โดยมีการเน้นย�า้ต่อพนกังานทุกคนท่ี
ต้องพึงระลกึถงึการเคราพมนษุยชน และให้คณุค่าต่อศกัดิศ์รคีวามเป็น
มนุษย์ เสรีภาพ และความเท่าเทยีม ในขณะเดียวกันกต็อ้งปฏิบตัติาม
กฎหมายและมาตรฐานนานาชาติท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ เพื่อให้แน่ใจว่า
กิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอก ตลอดท้ังห่วงโซ่คุณค่าทาง
ธุรกิจ นอกจากนี้นโยบายดังกล่าวยังส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรทาง

ธรุกจิให้น�านโยบายสทิธมินษุยชนดงักล่าวไปใช้กบัการปฏบัิตกิารของ
ตน โดยนโยบายสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบริษัทฯ กล่าวถึงการปฏิบัติที่
ต่อต้านการเลือกปฏิบัติ การละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสยี การประเมนิความเสีย่งและการตรวจสอบวเิคราะห์ฐานะด้าน
สิทธิมนุษยชน การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การสื่อสารด้านสิทธิมนุษย
ชน และการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทฯ เริ่มสื่อสารเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไปยังพนักงานใหม่
ทั้งหมด โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ กลุ่ม
บริษัทฯ วางแผนท่ีจะสื่อสารเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไปยังพนักงาน 
ทุกคนผ่านกจิกรรมและช่องทางสือ่สารต่าง ๆ  ในปี 2563 เพือ่ให้แน่ใจ
ว่าพนักงานทุกคนตระหนักรู้และเข้าใจสิทธิมนุษยชนได้อย่างถูกต้อง

การแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด
กลุม่บรษัิทฯ เปิดรบัข้อเสนอแนะและข้อกงัวลของพนกังาน เพือ่พัฒนา
ผลการด�าเนนิงานของกลุม่บรษัิทฯ กลุม่บรษัิทฯ ได้พัฒนากระบวนการ
แจ้งเบาะแสการกระท�าผิดด้วยกระบวนการท่ีจะปกป้องผู้แจ้งเบาะแส 
ข้อมูลท้ังหมดเกี่ยวกับผู ้แจ้งเบาะแสจะเก็บไว้เป็นความลับ และ 
จะจ�ากัดเฉพาะเพียงผู ้ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการสืบสวนเท่านั้น  
กรณีท่ีมีการรายงานจะผ่านข้ันตอนตามกระบวนการแจ้งเบาะแสใน
คู่มือจรรยาบรรณ 
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ก้าวล�้ากว่าใคร ที่หนึ่งในใจ รอบรู้สมองไว

มุ่งมั่นด�าเนินการเพื่อสร้างผลลัพธ์และ
ความส�าเร็จระยะยาวและมีจิตส�านึก

ความเป็นผู้ประกอบการด้วยการ
พัฒนาผลลัพธ์ที่สูงขึ้นและการมอง

หาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง

ริเริ่มและไม่ยอมหยุดนิ่งในการท�างาน
เชิงรุกและมุ่งมั่นปรับเปลี่ยนเพื่อสร้าง
คุณค่าให้แก้ลูกค้าและเพิ่มวามก้าวล�้า

ในอุตสาหกรรม

ปลูกฝังความไว้วางใจและความ
เชื่อมั่นของลูกค้าด้วยวัฒนธรรม
การท�างานที่โปร่งใส ยึดค�ามั่นค�า
สัญญา จริยธรรมและความรับ

ผิดชอบต่อสังคม

สร้างเสริมและรักษาความสัมพันธ์
และความไว้วางใจในฐานะหุ้นส่วนทาง
ธุรกิจกับลูกค้าทั้งภายใน / ภายนอก

เพื่อบรรลุป่าหมายขององค์กร

มุ่งมั้นในการให้ค�าแนะน�าและการแก้
ปัญหาอย่างมืองอาชีพและปฏิบัติ
ได้จริงในฐานะที่ปรึกษาเพื่อเสริม
สร้างท�างานที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลกับลูกค้า

รู้ใจเป็นคู่คิด สุจริตรักษาเกียรติ 

มาปรับใช้ กลุ่มบริษัทฯ จึงริเริ่มกิจกรรมทางด้สยวัฒนธรรมองค์กร 
เช่น กิจกรรม Team Building และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติ
การเกี่ยวกับความเป็นเลิศในการให้บริการ (Service Excellence 
Workshop) อีกท้ังกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และวัฒนธรรม
ภายในองค์กร (The Power of WHA Group Cultures) รวมถึง
งานปีใหม่พนักงาน และงานประจ�าปีอ่ืน ๆ 

โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรผ่านการสื่อสารและกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องต่าง ๆ ส่งผลให้คะแนนทางด้าน “ค่านิยมหลักของกลุ่ม
บริษัทดับบลิวเอชเอ” จากการส�ารวจพนักงานในปี 2562 ขึ้นมาท่ี
ร้อยละ 84

 การสร ้างคุณค่าสู ่ สังคม
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กลุม่บรษัิทดบับลวิเอชเอมุง่หวงัท่ีจะเป็นผูน้�าแห่งเอเชยีทางธรุกจิทาง 
ด้านโลจิสติกส์ ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ธุรกิจ 
การให้บรกิารด้านสาธารณปูโภค และพลงังาน และธรุกจิการให้บรกิาร
ด้านดิจิทัล เพื่อส่งมอบการบริการมาตรฐานระดับสากลให้แก่ลูกค้า 
พร้อมกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ท้ังนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับความมุ่งมั่นดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญใน
การรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานทุกคนรวมถึง 
ผูม้าเยือนในสถานท่ีในการประกอบการของกลุม่บรษัิทฯ ย่ิงไปกว่านัน้ 
กลุม่บริษทัฯ เชือ่วา่การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยัที่
มีประสิทธิภาพรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับมาตรฐานความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นมาตรการและการจัดการป้องกันการ
เกิดเหตุท่ีไม่คาดคิดท่ีได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงล้วนน�าไปสู่
วฒันธรรมความปลอดภยัภายในองค์กร ส่งเสรมิความม่ันใจและก�าลงั
ใจของพนกังานท่ีจะท�างานร่วมกบักลุม่บรษัิทฯ นอกจากนี ้การจดัการ
ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัท่ีดยัีงสร้างช่ือเสยีงและเป็นภาพ
ลักษณ์เชิงบวกต่อกลุ่มบริษัทฯในแง่ว่าเป็นองค์กรท่ีมีความปลอดภัย 
ทั้งยังสร้างความอุ่นใจให้ลูกค้าของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจอีกด้วย

เนือ่งด้วยกลุม่บรษัิทฯ ด�าเนนิธรุกจิภายใต้เขตพืน้ท่ีอันกว้างขวาง โดย
มีท�าเลท่ีด�าเนินธุรกิจท่ีมีศักยภาพเชิงกลยุทธ์มากกว่า 50 แห่งใน
ประเทศไทย ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของคลังสินค้าของลูกค้าในระดับนานาชาติ
จ�านวนมาก รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมในหลากหลายพื้นท่ี ท�าให้มี 
ผู้สัญจรไปมาในพื้นท่ีของกลุ่มบริษัทฯ ราว 200,000 คนต่อวัน 
สิง่เหล่านีท้�าให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีหลกั ซ่ึงได้แก่ พนกังาน ผู้รบัเหมา ลกูค้า 
และชุมชนรอบข้าง มคีวามเสีย่งท่ีอาจประสบอุบัตเิหตใุนรปูแบบต่างๆ  
เช่น อุบัตเิหตทุางถนน เพลงิไหม้ ไฟดดู การได้รบัและรัว่ไหลของสาร
เคมีอันตราย รวมถึงอุบัติเหตุจากเครื่องจักรหนัก ท้ังนี้ ในฐานะ 
ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการให้เช่าอาคารสินค้าของกลุ่ม
บริษัทฯ จึงได้มีก�าหนดมาตรการในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือให้แน่ใจว่าการด�าเนินธุรกิจ
ท้ังหมดของกลุม่บรษัิทฯ มีความปลอดภยัต่อพนกังานทุกคน ผูร้บัเหมา 
บุคคลที่มาติดต่อ และชุมชนรอบข้าง ซึ่งขอบเขตในความรับผิดชอบ
ของกลุม่บรษัิทฯ จะถกูจ�ากดัอยู่ในพืน้ท่ีส่วนกลาง เช่น ถนน เสาไฟฟ้า 
ท่อประปาส่วนกลาง พ้ืนท่ีส่วนกลางในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม  
รวมถึงอาคารและส�านักงานของกลุ่มบริษัทฯ 

กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอมีทีมบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยครอบคลุมการดูแลท้ัง 4 กลุ่มธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซ่ึง
ประกอบด้วยทีมงานท่ีมีความรับผิดชอบในการพัฒนาและตรวจสอบ
ควบคุมกระบวนการอนามัยและความปลอดภัยในการด�าเนินงาน
ภายในพ้ืนท่ีประกอบการของกลุม่บรษัิทฯ เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการบูรณาการ
การปฏบัิตด้ิานอาชีวอนามัยและความปลอดภยัร่วมกบัการด�าเนนิงาน
อย่างต่อเนือ่ง โดยกลุม่บรษัิทฯ ยังมทีีมงานในการบรหิารจดัการอาชีว
อนามยัและความปลอดภยัประจ�าพืน้ท่ีแต่ละนคิมอุตสาหกรรมอีกด้วย 
ซ่ึงมีรองประธานนิคมอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบระดับสูงสุดด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อีกท้ังกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะ
กรรมการความปลอดภัย ประกอบด้วยตัวแทนจากผู้บริหารและ
พนักงานจากกลุ่มธุรกิจทั้งหมด โดยมีการประชุมและหารืออย่างเป็น
ประจ�าเพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุงงานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานที่ท�างาน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในการท�างาน พ.ศ. 2554 และกฎระเบียบอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลเพื่อให้
แน่ใจว่ามีการจัดการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยโดยท่ัวไป ซ่ึงประกอบด้วย การฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัยให้พนักงาน การตรวจสอบความปลอดภัยพื้นท่ีส่วนกลาง 
ความปลอดภยัจากอัคคีภยั การก�าหนดแผนการรบัมอืเหตฉุุกเฉิน การ
ประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การ
พัฒนาการควบคุมความปลอดภัย และการตรวจสอบและรายงานผล
การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย โดยแนวทางการจัดการเหล่านี้ 
น�าไปใช้กับการปฏิบัติการท้ังหมดของกลุ่มบริษัทฯ และขยายไปยัง
กิจกรรม ต่างๆ ของผู้รับเหมาท่ีมีความเสี่ยงสูงในด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยด้วยเช่นกัน
 
ทั้งนี้ เนื่องด้วยระบบการจัดการด้านอาขีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่เข้มแข็งของกลุ่มบริษัทฯ จึงมีเหตุการณ์บาดเจ็บจากการท�างานใน
การปฏบัิตกิารของกลุม่บรษัิทฯ เพยีง 1 เหตกุารณ์ ในปี 2562 อย่างไร
ก็ตามกลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�าคัญถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและได้ออก
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ�้าอีกในอนาคต

เหตุการณ์ความปลอดภยั

ปี 2559 2560 2561 2562 เป้าหมาย

จ�านวน
เหตุการณ์

0 0 0 1 0

ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภยั  
ด้วยพ้ืนท่ีในการด�าเนินงานของกลุ ่มบริษัทดับบลิวเอชเอมีท่ีตั้ง 
มากกว่า 50 ท�าเล เป็นสิง่ท้าทายของกลุม่บรษัิทฯ ในการจดัการและ
ตรวจสอบการปฏบัิตงิานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยัเพ่ือท่ีจะ
ลดความเสี่ยงและลดการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละท่ีตั้งให้น้อยท่ีสุด ด้วย
เหตนุี ้ กลุม่บรษัิทฯ จงึแต่งตัง้ “แผนกความปลอดภยั” ขึน้ น�าโดย
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏบัิตกิารของกลุม่บรษัิทฯ เพือ่ดแูลการจดัการ
ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัท้ังหมดทุกสถานท่ี เพือ่ให้แน่ใจ
ว่าเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดอย่าง
เคร่งครดั นอกจากนี ้กลุม่บรษัิทฯ ยังด�าเนนิการให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยทุกคนมีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอ รวมถึง 
น�ามาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน NFPA 1901-A2003 ซ่ึงเป็นมาตรฐาน
ในด้านรถดบัเพลงิ มาใช้ในการด�าเนนิงานของกลุม่บรษัิทฯ ซ่ึงเป็นสิง่
ท่ีเกินจากข้อก�าหนดให้ปฏิบัติตามของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั ซ่ึงการปฏบัิตติามระเบียบอย่างเคร่งครดัของกลุม่บรษัิทฯ 
เป็นสิง่ท่ีส่งเสรมิวฒันธรรมอาชีวอนามยัและความปลอดภยัท่ีเข้มแข็ง
ภายในกลุม่บรษัิทฯ เพือ่ปกป้องผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกฝ่ายตลอดการ
ปฏบัิตงิาน อีกท้ังเป็นการน�ามาซ่ึงการบรรลเุป้าหมายท่ีจะไม่มกีารเกดิ
อุบัตเิหตภุายในกลุม่บรษัิทฯ (Zero Incident Goal)

ท้ังนี้เพื่อให้กระบวนการการควบคุมทางด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยัของกลุม่บรษัิทฯ มกีารบังคบัใช้และมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรบั 
และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ รวมถงึนโยบายท่ีเกีย่วข้อง แผนก
ความปลอดภยัของกลุม่บรษัิทฯ จงึได้มีการแต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีด้านความ
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การประเมินความเส่ียงและการระบุเหตุอันตรายในพื้นที่   
กลุ่มบริษัทฯ มีการประเมินด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยครอบคลุมการด�าเนินงานท้ังหมดในกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การ
บรหิารจดัการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัมีความครบถ้วนและมปีระสทิธภิาพสงูสดุ ครอบคลมุท้ังพนกังานในกลุม่บรษัิทฯ และผูร้บัเหมา  
อีกท้ังกลุม่บรษัิทฯ ได้มีกระบวนการระบุความเสีย่งในการเกดิเหตอัุนตรายต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานในพ้ืนท่ี เพือ่หามาตรการป้องกนั
และควบคุมที่เหมาะสม ทั้งนี้การประเมินทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดังกล่าวต้องมีการทบทวนปีละครั้ง หรือเมื่อการปฏิบัติงาน
ใดๆ มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทั้งหมดต้องผ่านการรับรองด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการประเมินความเสีย่งและอันตรายท้ังหมดมีการด�าเนนิงานเป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องตามมาตรฐานอาชวี
อนามัยและความปลอดภัย  

กลุ่มบริษัทฯ ได้ก�าหนดกระบวนการประเมินความเสี่ยง โดยมีการระบุกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีโอกาสเกิดอันตรายท่ีมีนัยส�าคัญ ซ่ึงแผนกความ
ปลอดภัยจะมีการน�ามาตรการควบคุมมาใช้เพ่ือลดความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบในกรณีเกิดเหตุดังกล่าว โดยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน 
ISO 14000 ทั้งนี้ในปี 2562 ผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว พบว่าว่าการได้รับหรือสัมผัสสารเคมีที่โรงบ�าบัดน�้าเสีย อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
ในงานก่อสร้าง และความปลอดภัยทางถนน เป็นกิจกรรมหลักที่มีความเสี่ยงทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสูงของการด�าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ

กระบวนการประเมินความเส่ียง 

1. ก�าหนดขอบเขตงาน

2. ระบุความเสี่ยงและอันตราย

3. ประเมินความเสี่ยง

4. จัดล�าดับความเสี่ยง

5. ก�าหนดมาตรการป้องกันและการควบคุม

ปลอดภยัในแต่ละสถานประกอบการ โดยมวีตัปุระสงค์เพือ่ตรวจสอบการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั
ท่ีก�าหนดไว้ นอกจากนีเ้จ้าหน้าท่ีความปลอดภยัยังมหีน้าท่ีรบัผดิชอบในการฝึกอบรมพนกังานให้ทราบถงึแนวปฏบัิตแิละข้ันตอนทางด้านความ
ปลอดภยั รวมถงึการฝึกอบรมความปลอดภยัด้านอัคคภียั ซึง่มีการจดัสม�า่เสมอตามมาตรฐาน NFPA และ OSHA ซ่ึงเป็นการด�าเนนิการท่ีเกนิ
กว่าข้อก�าหนดขัน้ต�า่ของประเทศ อีกท้ังกลุม่ลรษัิทฯ ได้มกีารจดัตัง้ศนูย์ควบคมุในทุกนคิมอตุสาหกรรม ในการตรวจสอบความปลอดภยัของนคิม
อุตสาหกรรมในแต่ละแห่ง และได้มกีารใช้กล้องวงจรปิดเพือ่ตรวจสอบความเรยีบร้อยและดแูลการเข้าออกและสญัจรภายในนคิม รวมถงึเป็นการ
เฝ้าระวงัการเกดิอบัุตเิหตใุนพืน้ท่ีอกีด้วย 
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ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ค�าอธิบาย มาตรการลดความเสี่ยงและ
บรรเทาผลกระทบ 

การได้รับสารเคมี
ที่โรงบ�าบัดน�้าเสีย

สารเคมี เช่น คลอรีนและโซเดียมไฮดรอกไซด์  ถูกใช้
ในกระบวนการบ�าบัดน�้าเสีย  ดังน้ันพนักงาน 
ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความเส่ียง ท่ีจะได้รับหรือสัมผัส
สารเคมีดังกล่าวในที่ท�างาน 

จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้
พนักงานผู้ที่ต้องปฏิบัติงาน และติดตั้งเครื่องตรวจ
จับคลอรีน และตรวจสอบติดตามการควบคุม 
ดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง อีกท้ังก�าหนดให้มีการตรวจ
สุขภาพเฉพาะทางให้พนักงานท่ีมีความเสี่ยงจาก
การปฏิบัติงานทุกปี

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
ในงานก่อสร้าง

อุบัติเหตุท่ีสถานที่ก่อสร้างอาจอาจท�าให้ คนงาน
ก่อสร้างหรือพนกังานของกลุ่มบริษัทฯ  ได้รับบาดเจบ็
หรือเสียชีวิต เช่น การตกจากท่ีสูง การบาดเจ็บ 
จนต้องสูญเสียอวัยวะ  การถูกเผาไหม้ เป็นต้น

พัฒนาคู่มือส�าหรับการท�างานของผู้รับเหมา และ
ก�าหนดให้ผู ้รับเหมาต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้  กลุ่ม
บริษัทฯ ได ้จัดท�าการวเิคราะห์งานเพื่อความ
ปลอดภัย (Job Safety Analysis: JSA)  ซึ่งมี
ประเมินก�าหนดขั้นตอนความปลอดภัยของผู้รับ
เหมา อีกท้ังมีการตรวสอบใบอนุญาตท�างานของ
ผู ้รับเหมาเพื่อให ้มั่นใจว ่าผู ้รับเหมาสามารถ 
ปฏิบั ติงานท่ีมีความเส่ียงสูงได ้อย ่างถูกต ้อง  
ตามมาตรฐาน    

ความปลอดภัยทางถนน การเดินทางสัญจรทางถนนในนิคมอุตสาหกรรม
ของกลุ่มบริษัทฯดับบลิวเอชเอ ไม่ว่าการ เข้าไป
ปฏบิติังานการสัญจรท่ัวไป อาจท�าให้พนกังานของ
กลุ่มบริษัทฯ  ลูกค้า และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ  
หรือการสัญจรผ่านท่ัวไป อาจมีความเส่ียง ทีจ่ะเกิด
อุบัติเหตุทางถนนขึ้นได้

กลุ่มบริษัทฯ ตรวจสอบ ติดตาม และปรบัปรงุสภาพ
พื้นถนนโดยพฒันาระบบควบคมุการจราจรเพื่อให้
มีความปลอดภัยทางถนนส�าหรับพนักงาน ลูกค้า 
และผู้สัญจรในเขตอุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ กลุ่ม
บรษิัทฯ ยังต้ังการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและ 
จัดฝึกอบรมการขับขี่ให้พนักงาน โดยชมรมความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในทุกนิคมอุตสาหกรรม
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การจัดการภาวะฉุกเฉิน
ในกรณท่ีีเกดิเหตฉุุกเฉินพนกังานสามารถรายงานเหตท่ีุเกดิข้ึนท่ีส่งผล
ต่อการปฏบัิตงิานได้โดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ แบบฟอร์มรายงาน
เหตกุารณ์ แบบฟอร์มร้องเรยีน หรอืรายงานต่อหัวหน้างานโดยตรง ซ่ึง
จะมีกระบวนการในการสืบสวนเหตุเหล่านี้อย่างรอบคอบ และมีการ
ด�าเนินการตามกระบวนการจัดการในภาวะฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ 
อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ร้ายแรง พนักงานสามารถปฏิบัติ
ตามกระบวนการปฏบัิตแิละตอบสนองต่อเหตฉุุกเฉินได้ทันที เพือ่น�า
ตนเองออกจากสถานการณ์ท่ีตนเช่ือว่าอาจท�าให้ได้รบับาดเจบ็หรอืเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ จากนั้นแผนกความปลอดภัยและรักษาความ
ปลอดภัยจะด�าเนินการตรวสอบและจัดการตามวิธีท่ีมีมาตรฐานอย่าง
ถี่ถ้วน รวมถึงมีการทบทวนเพื่อหามาตรการป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุ 
เกดิข้ึนซ�า้อกีในอนาคต 

ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉินของดับบลิวเอชเอ
กลุม่บรษัิทฯ ได้มีการจดัตัง้ศนูย์ควบคมุภาวะฉุกเฉิน 9 แห่ง กระจาย
อยู่ตามแต่ละนคิมอุตสาหกรรมของดบับลวิเอชเอ เพือ่ตรวจสอบและ
ยับย้ังสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยศนูย์ควบคมุภาวะฉุกเฉินได้รบัการบรหิาร
โดยผูเ้ชีย่วชาญด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั รวมถงึมีการจดั
เตรยีมและตดิตัง้ระบบควบคมุเพลงิท่ีพร้อมปฏบัิตกิารทุกเมือ่ โดยใน 
ปี 2562 ศนูย์ควบคมุภาวะฉุกเฉินหยุดยัง้เหตฉุุกเฉิน 1 ครัง้ในโรงงาน
ท่ีตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ ศูนย์
ควบคุมภาวะฉุกเฉินยังด�าเนินการช่วยเหลือการท�างานขององค์กร 
ท้องถิน่ในการหยุดย้ังเหตฉุุกเฉินในบรเิวณชุมชนรอบข้างจ�านวน 5 ครัง้       

การฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน 
กลุ่มบริษัทฯ มีแผนฝึกซ้อมเพื่อรับมือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ 
ประจ�าปี ได้แก่ การฝึกซ้อมดบัเพลงิ การซ้อมการอพยพจากเหตกุารณ์

ต่างๆ การฝึกซ้อมในกรณีท่ีเกิดการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย  
การฝึกซ้อมกรณีเกิดอุบัติเหตุทางจราจร การฝึกซ้อมกรณีเกิดเหตุ
อุทกภัย รวมถึงการฝึกซ้อมในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
ในโรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงการ 
ฝึกซ้อมเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีกล่าวมาได้ถูกก�าหนดให้มีการฝึกซ้อม 
เป็นประจ�าทุกปี รวมถึงมีการประเมินเพื่อพัฒนาการฝึกซ้อมอย่าง 
ต่อเนือ่ง

โดยในเดอืนกรกฎาคม ปี 2562 กลุม่บรษัิทฯ เป็นผูจ้ดัการซ้อมตอบสนอง
ภาวะฉุกเฉินส�าหรับเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหล โดยเป็นการฝึกซ้อม 
เตม็รปูแบบ (Full Scale Exercise: FSE) ระดบั 1 ท่ีเขตนคิมอุตสาหกรรม
ดบับลวิเอชเอ อสีเทิร์นซีบอร์ด (WHA Eastern Seaboard Industrial 
Estate: WHA ESIE) ซ่ึงการซ้อมตอบสนองภาวะฉุกเฉินดงักล่าวมี 
ผูเ้ข้าร่วมกว่า 80 คน โดยมาจากการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรมสวสัดกิารและคุม้ครอง
แรงงาน ส�านักงานท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่น ลูกค้า ผู้รับเหมา และ
พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ท้ังนี้การจัดงานดังกล่าวได้สร้างความ
ตระหนกัรูเ้กีย่วกบัความเสีย่งต่างๆ ท่ีอาจเกดิข้ึน และเป็นการเตรยีม
ความพร้อมให้พนกังานของกลุม่บรษัิทฯ และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของ
กลุม่บรษัิทฯ ท่ีจะสามารถจดัการสารเคมรีัว่ไหลได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
โดยในการฝึกซ้อมดังกล่าวได้จ�าลองกระบวนการต่างๆ ท้ังหมด 
ท่ีเกีย่วข้อง เช่น กระบวนการรายงานภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาล  
การเลอืกอปุกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม การออกค�าสัง่และการ
ควบคมุ เป็นต้น การประเมินผลการซ้อมดงักล่าว ได้รบัความคดิเห็น
และได้รบัคะแนนความพงึพอใจร้อยละ 100 ท่ีมต่ีอการจดังานโดยรวม 
รวมถึงการพอใจต่อข้ันตอนการสื่อสาร การจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ 
การเตรยีมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล รวมถงึระยะเวลาในการจดังาน

 การสร ้างคุณค่าสู ่ สังคม



82 รายงานความย่ังยืน ปี 2562

ความปลอดภัยทางถนน
เส้นทางสัญจรในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ มีปริมาณการใช้รถบนท้องถนนเป็นจ�านวนมาก เนื่องจากไม่เพียงแต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทางธุรกิจเท่านั้นท่ีใช้ถนนน้ี แต่ยังมีชุมชนโดยรอบท่ีใช้ถนนในนิคมอุตสาหกรรมเป็นเส้นทางสัญจรร่วมกันด้วย ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงได้
ตระหนกัถงึความเสีย่งด้านความปลอดภยัทางถนน โดยมกีารประเมนิความเสีย่งท่ีจะเกดิอุบัตเิหตทุางถนนและพฒันามาตรการควบคมุต่างๆ  
เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือตรวจสอบและควบคุมการจราจรรอบๆ บริเวณนิคมอุตสาหกรรม โดยใน ปี 2562 มีอุบัติเหตุทางถนน  
148 ครัง้ จากนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอท้ังหมดท่ีเปิดด�าเนินการแล้วจ�านวน 9 แห่ง โดยอุบัติเหตุดังกล่าวเป็นผลให้มีผู้บาดเจ็บ  
91 ราย และผู้เสียชีวิต 5 ราย ท้ังนี้จ�านวนเหตุการณ์เพิ่มข้ึนเนื่องจากการเปิดนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่อย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทฯ  
รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีจ�านวนเพิ่มข้ึนในนิคมอุตสาหกรรมส่งผลต่อจ�านวนคนท่ีเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ มุ่งม่ันท่ีจะ 
ลดจ�านวนอุบัติเหตุทางถนนและวางแผนที่จะใช้นวัตกรรมการจราจรทางถนนเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในอนาคต     

ความปลอดภัยของผู้รับเหมา
กลุ่มบริษัทฯ ไม่เพียงแต่เน้นย�้าความปลอดภัยไปยังพนักงาน แต่ยังให้ความส�าคัญกับเรื่องดังกล่าวไปยังคู่ค้าและผู้รับเหมาของกลุ่มบริษัทฯ  
ผูป้ฏบัิตงิานในสถานท่ีต่าง ๆ  ของลกูค้า ซ่ึงคูค้่าและผูร้บัเหมาท้ังหมดต้องปฏบัิติตามข้อก�าหนดความปลอดภยัของกลุม่บรษัิทฯ อย่างเคร่งครดั 
โดยก่อนการเริม่ท�างาน ผูร้บัเหมาจะต้องได้รบัการฝึกอบรม ซ่ึงครอบคลมุ 3 ด้าน ได้แก่ นโยบายสิง่แวดล้อม ระเบียบของสถานท่ี และมาตรฐาน
ความปลอดภัย ท้ังนี้หลังการฝึกอบรมดังกล่าว ผู้รับเหมาจะได้รับบัตรประจ�าตัวผู้รับเหมา ซ่ึงบัตรนี้มีอายุภายในหนึ่งปีนับจากวันท่ีออก  
และส�าหรบัผูร้บัเหมาท่ีปฏบัิตงิานระยะสัน้จะได้รบัการฝึกอบรม แต่ไม่จ�าเป็นต้องลงทะเบียนเพือ่ท�าบัตรประจ�าตวัผูร้บัเหมา โดยจะได้รบัอนญุาต
ให้ปฏิบัติงานได้เป็นรายครั้งตามระยะเวลาที่ก�าหนดเท่านั้น  
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน  
กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมในการให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานท่ีท�างานและการตอบสนองต่าง ๆ ต่อ
ภาวะฉุกเฉิน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและเป็นการผนวกการปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้ากับการท�างานของพนักงาน ซ่ึง
สอดคล้องกับโยบายพัฒนาพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยในปัจจุบันการจัดโครงการส�าหรับพนักงานครอบคลุมการฝึกซ้อมฉุกเฉิน การซ้อม
หนีเพลิงไหม้ การอพยพ การควบคุมอุบัติเหตุทางถนน การควบคุมอุทกภัยและอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล โดยโครงการฝึกอบรมที่เกิดขึ้นได้ถูก
พฒันาให้สอดคล้องกบัผลจากการประเมนิความเสีย่งทางด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของกลุม่บรษัิทฯ รวมถงึกรณท่ีีมีการเปลีย่นแปลง
ข้อก�าหนดกฎหมายต่างๆ

นอกจากนีก้ลุม่บรษัิทฯ ยงัให้ความส�าคญัในด้านสขุภาพของพนกังานของกลุม่บรษัิทฯ โดยสนบัสนนุและช่วยให้พนกังานทุกคนสามารถเข้าถงึ
บรกิารทางการแพทย์ อกีท้ังจดัให้มแีผนตรวจสขุภาพประจ�าปีแก่พนกังานทุกคน อกีท้ังกลุม่บรษัิทฯ  ยงัมีการจดัท�าประกนัสขุภาพและประกัน
อุบัตเิหตใุห้พนกังานทุกคน เพือ่ให้ม่ันใจว่าพนกังานสามารถเข้าถงึบรกิารทางการแพทย์ท่ีมีคณุภาพเมือ่จ�าเป็น และกลุม่บรษัิทฯ ได้เปิดโอกาส
ให้พนักงานทุกคนสามารถเสนอข้อคิดเห็นและแนะน�าการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานได้โดยตรงต่อหัวหน้างาน และแผนกความ
ปลอดภัย รวมถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานท�ากิจกรรมสันทนาการต่างๆ โดยการสนับสนุนชมรมพนักงาน เช่น ชมรมฟิตเนส ชมรมต่อยมวย ชมรม
โยคะ ชมรมฟุตบอล ชมรมแบดมินตัน ฯลฯ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ชมรมความปลอดภัยดับบลิวเอชเอ
กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญต่อความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้จัดตั้ง “ชมรมความปลอดภัย” ข้ึนเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีจากท้ัง 4 กลุม่ธรุกจิ ประกอบไปด้วยพนกังาน คูค้่า ผูร้บัเหมา และลกูค้า ได้แบ่งปันความเห็นและเรือ่งราว รวมถงึการให้ความรู้ 
ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านความปลอดภัย โดยชมรมความปลอดภัยดังกล่าวมีการจัดการประชุมสัมนาในทุกไตรมาส

ในปี 2562 มีการจัดประชุมชมรม 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมท้ังหมด 520 คน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงได้หยิบยกประเด็นต่างๆ เช่น การ 
ปรับปรุงการจราจร การจัดการในพ้ืนท่ีคับแคบ การเสนอแผนการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยและแผนฉุกเฉิน มาร่วมหารือและแบ่งปัน
ความรู้และข้อคิดเห็นร่วมกัน โดยทีมงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับทราบถึงประเด็นต่างๆ และได้พิจารณาประเด็นท้ังหมดโดยละเอียดและ
น�าไปแก้ไขปรับปรุงต่อไป

 การสร ้างคุณค่าสู ่ สังคม



84 รายงานความย่ังยืน ปี 2562

การดูแลใส่ใจ
ด้านสิ่งแวดล้อม



85บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

 การดูแลใส ่ ใจด ้านส่ิงแวดล ้อมการบริหารจัดการ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นับตั้งแต่วันแรกท่ีก่อต้ัง กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอมีนโยบายและจุด 
มุง่หมายในการก�ากบัดแูลธรุกจิให้อยู่ร่วมกบัชุมชนและสิง่แวดล้อมอย่าง
ผาสกุและย่ังยืน กลุม่บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความส�าคัญของการบรหิาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อความย่ังยืนของ 
สิง่แวดล้อม โดยกลุม่บรษัิทฯ มคีวามมุ่งมัน่ท่ีจะด�าเนนิธรุกจิอย่างย่ังยืน
โดยไม่ก่อปัญหาระยะยาวต่อสิง่แวดล้อมหรอืผลกระทบใดๆ ต่อชุมชน 
ด้วยเหตนุีก้ลุม่บรษัิทฯ จงึผลกัดนัให้มกีารบรหิารจดัการ การตรวจสอบ 
และการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการสร้างผลกระทบต่อ 
สิง่แวดล้อม และการสร้าง Environmental Footprint ควบคูไ่ปกบัการ 
ส่งเสรมิแนวคดิหรอืโครงการท่ีสอดคล้องนโยบายด้านสิง่แวดล้อมของ
กลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อก�าหนดตาม
กฎหมาย

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากน�้าท้ิงและของเสีย การปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก รวมถึงน�้าเสียท่ีปล่อยลงสู่แหล่งน�้า และการอนุรักษ์
ทรัพยากรล้วนเป็นประเด็นเร่งด่วนที่กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�าคัญ ซึ่ง
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเหล่าน้ีอาจน�ามาซ่ึงผลกระทบต่อการด�าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปจนถึงลูกค้า  
คู่ค้า และชุมชนใกล้เคียง

ดงันัน้ กลุม่บรษัิทฯ จงึมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาความยัง่ยืนในการด�าเนนิธรุกจิ
ในทุกภาคส่วนของบริษัทฯ ตามแนวทางนโยบายคุณภาพและ 
สิง่แวดล้อมซ่ึงได้รบัการอนมัุตโิดยผูบ้รหิารสงูสดุ นโยบายดังกล่าวได้ให้
แนวทางในการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมท่ีสอดคล้องกนัท้ัง 4 กลุม่ธรุกจิ
ของดบับลวิเอชเอ รวมถงึแสดงถงึพนัธกจิของบรษัิทฯ ท่ีจะป้องกนัและ
ลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมไปพร้อมกบัการพฒันาการบรหิารจดัการ
ด้านคณุภาพและสิง่แวดล้อมเพือ่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม นอกจากนี ้นโยบาย
คุณภาพและสิ่งแวดล้อมยังใช้เป็นบรรทัดฐานเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการ
บรหิารจดัการสิง่แวดล้อมและทรพัยากรของกลุม่บรษัิทฯนัน้ได้มาตรฐาน
สากล รวมถงึการปฏบัิตติามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO9001:2015 
อีกท้ังต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบในแต่ละท้องถิน่

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA)  
นคิมอุตสาหกรรมทุกแห่งของกลุม่บรษัิทดบับลวิเอชเอต้องมีการศกึษา
ข้อมลูเพือ่จดัท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) เพ่ือ
ให้มัน่ใจได้ว่าการด�าเนนิธรุกจิสอดคล้องกบัข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อก�าหนดต่าง ๆ และเพือ่ควบคมุผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากธรุกจิ 
ของบรษัิทฯ การตรวจประเมินนีจ้ะวดัผลกระทบท่ีอาจเกดิข้ึนจากการ
ด�าเนนิธรุกจิต่อสิง่แวดล้อมและชุมชนใกล้เคยีง ซ่ึงอยู่ในรศัมี 5 กโิลเมตร
จากนคิมอุตสาหกรรมของกลุม่บรษัิทฯ ในแต่ละแห่ง โดยข้อก�าหนดและ
เงือ่นไขท่ีระบุในการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 ท้ังนีก้ารประเมิน EIA ดงักล่าว จะต้องได้รบัอนมัุตโิดยส�านกังาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) ก่อนเริม่
ก่อสร้างและด�าเนนิงาน ท้ังนีก้ารประกอบธรุกจินคิมอตุสาหกรรมของ
กลุม่บรษัิทฯ ได้ผ่านการรบัรองการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) 
ท้ังหมด

ศูนย์ควบคุมส่วนกลาง   
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) เป็นนิคม
อุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯแห่งแรกท่ีริเริ่มก่อตั้งศูนย์เฝ้าระวังและ
ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเม่ือปี 2552 โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อ
เสรมิประสทิธภิาพในการควบคุมคุณภาพสิง่แวดล้อมและกระบวนการ
ติดตามข้อมูลและประเมินผลทั่วทั้งเขตนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ในปี  
2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและบูรณาการในการท�างานด้าน
การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดบจัดตั้งศูนย์ควบคุมส่วนกลาง 
(Central Control Center: CCC) ขึ้น โดยได้พัฒนากระบวนการเฝ้า
ระวังและติดตามผลผ่านระบบออนไลน์และรวมอยู่ในในระบบเดียว  
อันประกอบด้วยระบบดังต่อไปนี้ 

1. ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
 (EMCC) มุ่งเน้นไปที่การด�าเนินงาน 5 ส่วนต่อไปน้ี
1.1 ตรวจสอบคณุภาพน�า้ในส่วนของน�า้ท่ีผ่านการบ�าบัดก่อนระบายสู่

แหล่งน�า้ธรรมชาต ิผ่านสถานตีรวจวดัคณุภาพน�า้ (Water Quality 
Monitoring Station, WQMS) ซ่ึงจะท�าการตรวจสอบคณุภาพจะ
ท�าการวดัปรมิาณสารอนิทรย์ีต่างๆ ค่า COD และค่า BOD แบบ
ตลอดเวลา (Real time) เพือ่ให้สามารถมัน่ใจได้ว่าคณุภาพน�า้ท่ีผ่าน 
ระบบบ�าบัดน�้าเสียในทุกจุดของนิคมอุตสาหกรรมอยู่ภายในค่า
มาตรฐานก่อนปล่อยลงสูแ่หล่งน�า้ตามธรรมชาต ิท้ังนีร้ะบบจะแสดง
สญัญาณเตอืนเมือ่พบค่าท่ีไม่ได้มาตรฐานเพือ่แจ้งให้พนกังานท่ี
เกี่ยวข้องทราบและจัดการ รวมถึงการสูบน�้าไปบ�าบัดโดยทันที 
จนกระท่ังได้คณุภาพตามมาตรฐาน

1.2 ตรวจสอบคณุภาพอากาศโดยรวมในนคิมอตุสาหกกรมของกลุม่
บรษัิทฯ แบบ Real time โดยมรีะบบตรวจวัดคณุภาพอากาศ (Air 
Quality Monitoring Station, AQMS) โดยมุง่เน้นการตรวจวดั
ปรมิาณฝุน่ละอองรวม (TSP) ฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจน 
(NO2) ท้ังยังมกีารตรวจสอบข้อมลูด้านอตุนุยิมวทิยา ความเรว็ลม 
และทิศทางลม โดยระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าว  
ยังสามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศ ในแต่ละช่วงเวลารวมถึง
สามารถระบุแหล่งก�าเนดิของมลพษิในอากาศได้อีกด้วย

1.3 เปิดเผยผลการตดิตามและการเฝ้าระวงัคณุภาพสิง่แวดล้อมตาม
มาตรการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดย
ครอบคลมุถงึค่าช้ีวดัต่าง ๆ เข่น ปรมิาณสารอนิทรย์ีท่ีระเหยง่าย
ในบรรยากาศ (VOC) มลพษิทางเสยีง คณุภาพน�า้ผวิดนิ เป็นต้น 
อีกท้ังยังสามารถติดตามและตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของกลุ่ม
บรษัิทฯ อีกด้วย

1.4 จัดหาช่องทางให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมฯ ท่ีอยู่ภายในนิคม
อุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ สามารถน�าเสนอรายงานด้าน 
สิง่แวดล้อมตามข้อก�าหนด เช่น รายงานเกีย่วกบัคณุภาพและการ
ปล่อยมลพิษทางอากาศ ค่าช้ีวัดตามการประเมินผลกระทบ 
สิง่แวดล้อม (EIA) การวเิคราะห์ความเสีย่งและรายงานการตรวจ
สอบการท�างานหม้อไอน�า้หรอืระบบการผลติไอน�า้ (boiler/steam 
generator) ดังนั้นการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึง
สามารถตรวจสอบรายงานต่าง ๆ  ผ่านระบบ CCC ดงักล่าวได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ ซ่ึงยังสามารถช่วยลดปรมิาณการใช้กระดาษอีกด้วย

1.5 บันทึกข้อมลูผ่านระบบศนูย์ร้องเรยีนและเฝ้าตดิตามกระบวนการ
จดัการข้อร้องเรยีน โดยข้อร้องเรยีนท่ีได้รบัผ่านช่องทางต่าง ๆ  จะ
ถูกบันทึกในระบบและมีการแจ้งเตือนไปยังบุคลากรท่ีมีหน้าท่ี 
รบัผดิชอบเพือ่ด�าเนนิการจดัการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรยีนต่อไป

เป้าหมาย
ด�าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม EIA 
ครบถ้วนคิดเป็นร้อยละ 100
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เข้าหลักของนิคมอุตสาหกรรม เช่น ป้ายทะเบียนรถ จ�านวนรถ และ
เวลาที่รถเข้าออก เพื่อให้บริหารจัดการการจราจรให้คล่องตัวยิ่งขึ้น

3. ศูนย์ควบคุมระบบน�้าใช้และระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
ควบคุมอุปกรณ์หลักท่ีใช้บริหารจัดการคุณภาพน�้าเพื่อให้แน่ใจว่าน�้า
ได้คุณภาพตามมาตรฐานก่อนส่งมอบให้กับผู้ใช้หรือปล่อยลงสู่ทาง
ระบายน�า้รวม

มาตรฐานส่ิงแวดล้อมและผลการด�าเนินงาน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA Monitoring)
กลุ่มบริษัทฯ มีการตรวจสอบผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ท้ังหมด ซ่ึงเกี่ยวข้องกับมาตรการตรวจสอบ ป้องกัน แก้ไข และ
บรรเทาผลกระทบ เป็นไปตามมาตรการติดตามในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ท้ังนี้ผลการด�าเนินงานด้าน
ต่าง ๆ  ข้างต้นจะถูกรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA 
Monitoring) และน�าเสนอต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมประจ�าจังหวัด ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และ 
หน่วยงานท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ ทุก 6 เดือน

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนเก่ียวกับ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายใต้มาตรการการติดตามผลการประเมินผลประทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) และมาตรฐาน ISO14001:2015 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังยินดี
รับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ท่ีต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือได้รับผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจ
ของกลุ ่มบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ทางโทรศัพท์  

038-954-543 เว็บไซต์ของดับบลิวเอชเอ พนักงานของบริษัทฯ  
หรือศูนย์ร้องเรียนในนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งของดับบลิวเอชเอ

โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้รับร้องเรียนว่าโรงงาน 2 
แห่งในนิคมอุตสาหกรรมสร้างมลภาวะทางกลิ่น กลุ่มบริษัทฯ ได้
จัดการกับข้อร้องเรียนโดยทันทีตามแนวปฏิบัติท่ีก�าหนดภายใต้
มาตรฐาน ISO14001:2015 เพื่อระบุสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหาและ
ก�าหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกัน
การเกิดปัญหาลักษณะเดียวกันในอนาคต ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากลุ่ม
บริษัทฯ มีความตั้งใจและสามารถแก้ไขปัญหาและจัดการข้อร้องเรียน
ได้อย่างทันท่วงที 
 
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เป็นกรอบการ
พัฒนาโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อ 
ส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและความย่ังยืนด้าน 
สิง่แวดล้อมของนคิมอุตสาหกรรม กลุม่บรษัิทดบับลวิเอชเอได้ยกระดบั
และพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในทุกมิติ 
ได้แก่ มิติทางกายภาพ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสิ่งแวดล้อม และ
มิติทางสังคม เพื่อเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ศูนย์ควบคุมส่วนกลาง

ระบบควบคุม
การจราจร

ระบบรักษาความปลอดภัย 
CCTV

ระบบเฝ้าระวังส่ิงแวดล้อม 
(EMC^2) คุณภาพน�้าท้ิง

คุณภาพอากาศ ปริมาณน�้าฝน

ระบบควบคุม
ระบบบ�าบัดน�้าเสีย

WWTP

ระบบควบคุมน�้าใช้ 
WTP

2. ระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย (CCTV) 
และระบบควบคุมการจราจร (VMS) 
เป็นศูนย์ที่รวบรวมข้อมูลจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั้งหมดที่ติดตั้ง
อยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงภายในพ้ืนท่ีส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึง
สามารถช่วยให้หน่วยงานปฏิบัติความคุมเหตุการณ์ฉุกเฉินสามารถ
สังเกตและตรวจพบเหตุอันตรายได้ง่ายและสามารถด�าเนินการรับมือ
ได้อย่างทันท่วงทีเมือ่จ�าเป็น นอกจากนีร้ะบบควบคมุการจราจร (VMS) 
ยังช่วยรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการจราจรท้ังหมดท่ีบริเวณทาง
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ในปี 2562 นคิมอตุสาหกรรม 4 ใน 10 แห่งของกลุม่บรษัิทดบับลวิเอชเอ 
ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ESIE) นิคมอุตสาหกรรม
ดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพดุ) (WHA EIE) นคิมอุตสาหกรรม 
ดบับลวิเอชเอ อสีเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) และนคิมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE1) ได้รับการรับรองให้เป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ “อีโค-แชมเปียน (Eco-Champion)” 
นิคมอุตสาหกรรมเหล่านี้มีผลการด�าเนินงานโดดเด่นในด้านการ
ประกอบธุรกิจท่ีส่งเสริมการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามกรอบการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมอัจฉริยะและมีการพัฒนาอย่างย่ังยืน กลุ่มบริษัท 
ดบับลวิเอชเอมีเป้าหมายท่ีจะพฒันานคิมอตุสาหกรรมอืน่ ๆ  ไปสูเ่มอืง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ “อีโค-แชมเปียน (Eco-Champion)”  
และตั้งเป้ายกระดับนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 (WHA 
CIE 2) ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับ “อีโค-แชมเปียน  
(Eco-Champion)” ในปี  2564

การตรวจสอบธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม  
(โครงการธงขาว-ดาวเขียว) 
โครงการมอบรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเป็นนโยบายของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีการมอบรางวัลให้กับ
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็นเลิศ ท้ังนี้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
ต้องจัดกิจกรรมเย่ียมชมโรงงงานให้กับคณะกรรมการตรวจประเมิน
โรงงาน ได้แก่ หน่วยงานรัฐ ชุมชน และผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม 
เพ่ือตรวจสอบกระบวนการผลิต กระบวนการบริหารจัดการปัญหา
มลพิษ และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน

กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของโครงการเพื่อตรวจ
ประเมินโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ในปี  2562 
โรงงานท้ังหมด 43 แห่งในนคิมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก 
(มาบตาพุด) (WHA EIE) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด 
(ระยอง) (ESIE) นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด 
1 (WHA ESIE 1) และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 
(WHA CIE 1) ได้ผ่านการตรวจประเมินและจัดอยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม 
นอกจากนี้สถานประกอบการ 20 แห่งในนิคมอุตสาหกรรม  
ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) (WHA EIE) ยังได้รับรางวัล 
“ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยอดเย่ียม (ธงขาว-
ดาวทอง) อีกด้วย

 การดูแลใส ่ ใจด ้านส่ิงแวดล ้อม
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มลพิษทางอากาศ
ในฐานะท่ีกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้น�าในธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ซ่ึง
ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักเป็นอย่างดีว่ามลพิษทางอากาศท่ีปล่อย
จากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีของกลุ่มบริษัทฯ อาจส่งผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบได้ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึง
จัดให้มีการเฝ ้าระวังคุณภาพอากาศโดยรวมภายในพ้ืนท่ีนิคม
อุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ อีกท้ังยังมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่า
คุณภาพของอากาศตามค่าชี้วัดท่ีได้ตรวจสอบนั้นเป็นไปตามข้อ
ก�าหนดท่ีเกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินการบริหารจัดการมลพิษในอากาศตามกรอบการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมในแต่ละแห่ง 
โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพอากาศภายใน
นิคมอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีโดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตรอย่าง
เคร่งครัด เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศให้อยู ่ภายใต้มาตรฐานท่ี
ก�าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 
(พ.ศ. 2547) เรื่องก�าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยท่ัวไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 21 
(พ.ศ. 2544) เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ใน
บรรยากาศโดยท่ัวไป และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ง
ชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานค่าก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยท่ัวไป

กลุ่มบริษัทฯ ทุ่มเทอย่างเต็มศักยภาพเพื่อลดการก่อมลพิษภายใน
นิคมอุตสาหกรรม โดยกลุ่มบริษัทฯ จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการ
เลือกสรรและคัดกรองโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสร้างมลพิษต�่าให้อยู ่
ภายในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ซ่ึงกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการ
จัดท�าแผนและระบุกระบวนการคัดกรองดังกล่าวตั้งแต่การเจรจา
ตกลงซ้ือขายท่ีดินกับลูกค้า

การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
นิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการตรวจวัดค่า
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  และก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงเป็นตาม
มาตรการท่ีก�าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) ท้ันนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้มีสถานีตรวจวัด โดยตั้งอยู่โดยรอบพื้นท่ี
ส ่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีรอบข้างในระยะ 5 
กิโลเมตร และมีการแสดงผลการตรวจวัดแบบเรียลไทม์ ณ ศูนย์เฝ้า
ระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) โดยผลการตรวจสอบ
ค่าช้ีวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไปข้างต้นจะถูกน�าไปเสนอ
ต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทุก ๆ 6 เดือน และเป็น
ส่วนหนึ่งของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring) ท้ังนี้ผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไปในปี  2562 อยู ่ภายในค่า
มาตรฐานท่ีก�าหนดท้ังหมด

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการบันทึกข้อมูลมลพิษทางอากาศ
ท้ังหมดจากโรงงานในพ้ืนท่ีในนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือให้ม่ันใจว่าการ
ปล่อยมลพิษทางอากาศเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก�าหนดโดยกรม
โรงงานอุตสาหกรรมและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA)

การเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
ฝุ่นละอองขนาดเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ได้กลายเป็นปัญหามี 
นยัส�าคญัในประเทศไทยในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ฝุน่ละอองขนาดเกนิ  
2.5 ไมครอนอาจก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพของคนใน
นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ โดยเฉพาะระบบทางเดิน
หายใจและปอด เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวและรับรองความ
ปลอดภัยของผู้ท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ี กลุ่มบริษัทฯจึงได้จัดท�าการสุ่ม
ตรวจและทดสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเกิน 2.5 ไมครอนภายใน
นิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง อีกท้ังมีการน�าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานท่ีก�าหนดในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 36 (พ.ศ. 2553) และผลการตรวจวัดพบว่าปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดเกิน 2.5 ไมครอนอยู่ในค่ามาตรฐาน

กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ออกมาตรการป้องกันการเกิดฝุ่นละอองขนาดเกิน 
2.5 ไมครอน เช่น ก�าหนดห้ามไม่ให้มีการเผาภายในโรงงานและ
พื้นท่ีอ่ืน ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังร่วมมือกับ
การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ในโครงการด้านการจราจรเพื่อรณรงค์
ให้โรงงานอุตสาหกรรมหันมาใช้รถโดยสารรับส่งพนักงานท่ียังอยู่ใน
สภาพดีเพื่อลดการปล่อยมลพิษในอากาศ

การบริหารจัดการขยะ
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของสังคมเมืองและอุตสาหกรรมได้ส่งผล
ให้เกิดการสร้างขยะปริมาณมหาศาล ดังนั้น เพื่อจัดการกับปัญหา
ดังกล่าวและรองรับกลุ่มลูกค้าท่ีประกอบอุตสาหกรรรมท่ีเพิ่มข้ึนใน
นิคมอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการด�าเนินการ
อย่างต่อเนื่องท่ีจะลดการสร้างขยะและบริหารจัดการขยะอย่าง
เหมาะสม

กลุ ่มบริษัทฯ ได้ก�ากับดูแลการบริหารจัดการขยะตามนโยบาย 
สิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ท้ังนี้  
ในฐานะผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีอ�านาจควบคุม
การบริหารจัดการขยะของโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง อย่างไร
ก็ตามกลุ่มบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือก�ากับดูแลให้โรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมของ
กลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องตามข้อก�าหนด
ต่าง ๆ และคณะกรรมการบริหารจัดการขยะดังกล่าว ยังมีหน้าท่ี
ด�าเนินการมาตรการป้องกันผ่านการจัดท�าการตรวจประเมินการ
จัดการขยะและระบบก�าจัดของเสียของโรงงานซ่ึงตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ อีกท้ังยังมีการแนะน�าข้อควรปฏิบัติ
เพิ่มเติม นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ริเริ่มโครงการแยกขยะตาม
หลักการ 3R (Reduce Reuse and Recycle) เพื่อรณรงค์ให้โรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรม ลดปริมาณขยะท่ีต้องส่งไปก�าจัด ซึ่งผลลัพธ์ท่ี
ได้คือ โรงงานต่าง ๆ ได้แยกขยะและรวบรวมขยะรีไซเคิลได้ถึง 
817,000 ตันหรือประมาณร้อยละ 65 ของปริมาณขยะท้ังหมดในปี  
2562

กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการบริหารจัดการขยะท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจ 
เช่น ขยะจากพื้นท่ีส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมหรือส�านักงาน 
โดยการสร้างความตระหนักให้พนักงานเห็นความส�าคัญของการลด
การสร้างขยะและรณรงค์ให้น�าขยะกลับมาใช้ใหม่หรือน�าขยะมา
รีไซเคิล
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ของเสียในรอยเท้าทางนิเวศน์ (Environmental Footprint) ของกลุ่ม
บริษัทดับบลิวเอชเอนั้นมาจากขยะจากส�านักงานและกากตะกอนจาก
ระบบบ�าบัดน�้าเสียเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มบริษัทฯ เลือกใช้วิธีฝังกลบท่ี
ถูกหลักสุขาภิบาลและทันสมัยในการจัดการขยะ โดยมี บริษัท เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ สยาม จ�ากัด (Waste Management Siam) เป็นผู้
ด�าเนินการ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีระบบบันทึกข้อมูลการท้ิงขยะและ
รายงานข้อมูลต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนท่ีจะน�าขยะออกจาก
พื้นท่ีของบริษัท ในปี 2562 การด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ก่อ
ให้เกิดของเสียอันตรายและของเสียท่ีไม่อันตรายท่ีส�าคัญได้แก่การ
ใช้หลอดไฟท่ีใช้ในสถานท่ีประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ เนื่องจาก
หลอดไฟมีสารปรอทเป็นส่วนประกอบ ดังนั้นการเปลี่ยนหลอดไฟใน
นิคมอุตสาหกรรมจึงถือเป็นการก่อให้เกิดของเสียท่ีอันตรายจากการ
ด�าเนนิงานของกลุม่บรษัิทฯ ซ่ึงมีปรมิาณท่ีเกดิข้ึนรวมประมาณ 1 ตนั  
นอกจากนี้ การด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ยังก่อของเสียท่ีไม่เป็น
อันตรายประมาณ 2,484 ตัน ซ่ึงเกิดจากกระบวนการบ�าบัดน�้าเสีย
และการผลิตน�้า กลุ ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการสร้างของเสีย 
ดงักล่าว จงึได้มกีารตัง้เป้าหมายในการลดของเสยีท่ีอนัตรายลดลงร้อยละ 
50 ภายในปี 2565 โดยการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟประเภทไม่มีสาร
ปรอททดแทนการใช้หลอดไฟแบบเดิม นอกจากนี้ได้ติดตั้งเครื่อง
แยกน�้าออกจากกากตะกอน เพ่ือลดกากตะกอนขยะจากระบบบ�าบัด
น�้าเสีย ซ่ึงกระบวนการดังกล่าว สามารถลดปริมาณกากตะกอนจาก
ระบบบ�าบัดน�้าเสียได้ร้อยละ 15 ของปริมาณกากตะกอนรวมในปี  
2562 และเพ่ือให้ม่ันใจว่ากระบวนการลดกากตะกอนได้รับการ
พัฒนาให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายท่ีจะลด
ปริมาณการก�าจัดกากตะกอนด้วยวิธีฝังกลบ จ�านวน 1,000 ตัน 
ภายในปี 2565 

โครงการ E-Paperless 
กลุ่มบริษัทฯ ยังเดินหน้าลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยท่ีสุดอย่างเต็ม
ความสามารถ ท้ังการลดของเสยีท้ังท่ีเป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย
จากการประกอบธุรกิจ เพื่อตอกย�้าวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทฯ ใน
การพัฒนาไปสู่ความย่ังยืนในทุกภาคส่วนของธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ มี
แผนที่จะลดการใช้กระดาษให้ได้ถึงร้อยละ 25 ในปี  2565 สอดคล้อง
กบัเป้าหมายท่ีจะพัฒนาองค์กรไปสูยุ่คดจิทัิล (Digital Transformation) 

ทั้งนี้ในปี  2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ ‘E-Paperless’ ในทุก
กลุ่มธุรกิจเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 
แท็บเล็ต แทนการใช้การพิมพ์เอกสารในการประชุมเพื่อลดขยะ
กระดาษ โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวได้พัฒนาข้ึนใหม่เพื่อให้บุคคลท่ี
เกีย่วข้องสามารถเข้าถงึข้อมูลและน�าเอกสารมาใช้ประกอบการประชุม 
ผ่านแท็บเล็ตได้ ซ่ึงโครงการดังกล่าวช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถ
ประหยัดกระดาษได้ประมาณ 202,600 แผ่นหรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายใน
การพิมพ์ประมาณ 712,646 บาท คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกได้ราว 2,020 กก. CO2e  

การลดขยะพลาสติก  
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอตระหนักดีถึงการรณรงค์งดใช้ผลิตภัณฑ์
พลาสติกแบบใช ้ครั้งเดียวท้ิงท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกอันเนื่องมาจาก 
ผลกระทบอันร้ายแรงต่อสตัว์ป่าและทะเล เม่ือเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2562 
บริษัทฯ ได้ยกเลิกบริการน�้าดิ่มท่ีบรรจุในขวดพลาสติกแก่แขกและ
บุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อและสามารถลดขยะพลาสติกได้ถึง 20,487 
ขวด ท้ังยังตั้งเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือน�้าดื่มท่ีบรรจุขวด
พลาสติกลง 727,000 บาทในปี 2563 

โครงการรี ไซเคิลกากตะกอนน�้าเสีย  
กากตะกอนของเสียจากน�้าและระบบบ�าบัดน�้าเสียของกลุ่มบริษัทฯ 
จะถูกน�าไปก�าจัดโดยวิธีฝังกลบ โดยในปี 2562 กลุ ่มบริษัทฯ  
จัดท�าการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกากตะกอนเหล่านี้ 
โดยน�าไปผลิตเป็นปุ๋ยแทนการก�าจัด โดยใช้กระบวนการผลิตปุ๋ยหมัก
แบบใช้อากาศในสภาพแวดล้อมท่ีมีกากตะกอนของเสียรวมอยู่กับ
ผักตบชวาและพืชชนิดอื่น ท้ังนี้ การวิจัยนี้ยังคงอยู่ในช่วงระหว่าง
การศึกษาและวิเคราะห์ผล และการประเมินคุณภาพของปุ๋ยท่ีได้ 

โครงการ Sort N’ Save  
โครงการ Sort N’ Save ได้ริเริ่มในปี 2562 โดยหนึ่งในโครงการของ
กลุ่มผู้ชนะจากโครงการ WHA Innovation Leader โดยโครงการ 
Sort N’ Save ดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรของกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ รวมถึง
ผลักดันให้เกิดคิดค้นนวัตกรรมทางธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) ท้ังนี้ ภายในระยะเวลา 4 เดือนหลัง
จากเริ่มโครงการ ทีมงาน Sort N’ Save ได้สร้างจุดรีไซเคิลในอาคาร
ส�านักงาน 2 แห่ง ในกลุ่มบริษัทฯ อีกท้ังยังจัดท�าโครงการมากมาย
เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ เห็นความส�าคัญของการ
รีไซเคิลและการลดปริมาณขยะ โดยโครงการดังกล่าวจัดกิจกรรมโดย
ใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์หลายประเภท เช่น โปสเตอร์ กระดาน
ข่าว การสร้างกลุ่มในแอปพลิเคชัน LINE และอีเมล ท้ังนี้โครงการ 
Sort N’ Save สามารถท�าผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในปี 2562  
ด้วยอัตราการรีไซเคิลในส�านักงานท่ีเพิ่มข้ึนถึงประมาณร้อยละ 50 

RecycleReuseReduce

เป้าหมายปี 2565
ลดปริมาณการก�าจัดกากตะกอน
จากท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตน�้า 
ด้วยวิธีฝังกลบ จ�านวน 1,000 ตัน

ลดของเสียอันตรายท่ีก�าจัด
ด้วยวิธีฝังกลบ 50%

 การดูแลใส ่ ใจด ้านส่ิงแวดล ้อม
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นอกจากนี ้ในเดอืนตลุาคม 2562 มีการจดักจิกรรม “5-Day 
Challenge with Sort N’ Save” ขึ้นเพื่อสร้างจิตส�านึกใน
การรกัษาสิง่แวดล้อมให้กบัพนกังานในท้ัง 4 กลุม่ธุรกจิ โดย
เชิญชวนให้ผูเ้ข้าร่วมถ่ายภาพเซลฟ่ีของตนเองคูก่บัสิง่ของ
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อชิงรางวัลเงินสดประจ�าวัน 
กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดี มีภาพท่ีส่งเข้า
ประกวดถึง 98 ภาพและได้รับผลตอบรับในเชิงบวก 
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โครงการ Sort N’ Save ยังมีเป้าหมายท่ีจะลดปริมาณการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวท้ิงและโฟมอีกด้วย กลุ่มบริษัทฯ ยังได้แจกถุงผ้า
และกระบอกน�้าให้แก่พนักงานทุกคนเพ่ือทดแทนการใช้แก้วน�้าหรือขวดท่ีผลิตจากพลาสติกแบบครั้งเดียวท้ิง นอกจากนี้ในปี 2562 กลุ่ม
บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในระดับชุมชนเพ่ือมอบถุงผ้าให้กับชาวบ้าน 50 ครัวเรือนในอ�าเภอเขาคันทรง จังหวัดชลบุรี 
นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ภาชนะท่ีผลิตจากพลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวท้ิงและโฟม และให้ความรู ้เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้กลุ ่มบริษัทฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรม 
ดังกล่าวจัดข้ึนท่ีต�าบลจอมพลเจ้าพระยา จังหวัดระยองในปี 2562 โดยมีนักเรียนในพื้นท่ี 50 คนและนักเรียนจากพื้นท่ีเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (WHA SIL) 75 คนเข้าร่วมกิจกรรม

ในอนาคตโครงการ Sort N’ Save มีแผนและขั้นตอนการด�าเนินงานต่อยอดกิจกรรมให้ขยายผลไปในวงกว้างยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้แก่ พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และชุมชน เป็นต้น

 การดูแลใส ่ ใจด ้านส่ิงแวดล ้อม
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โครงการชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ย่ี (CCE)   
การผลติเช้ือเพลงิทางเลอืกจากขยะนัน้นบัเป็นอีกวธิกีารบรหิารจดัการ
ของเสยีในเชงิรกุและแสดงถงึความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมของกลุม่
บริษัทดับบลิวเอชเอ อีกท้ังยังเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ชุมชน และ 
สิ่งแวดล้อมในวงกว้างอีกด้วย โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงทุน
ในโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมภายใต้โครงการชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ 
(CCE) โดยเป็นการร่วมทุนกับอีกสองบริษัทช้ันน�าทางด้านพลังงาน 
ได้แก่ บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท สุเอซ  
(เซาท์ อีสท์ เอเชีย) จ�ากัด ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับ แผน
พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 ซึ่ง
มเีป้าหมายการในการเพิม่สดัส่วนการใช้พลงังานทดแทนหรอืพลงังาน
สะอาดของประเทศให้อยู่ทีร่้อยละ 30 ของปริมาณการใช้พลังงานรวม
ในปี 2579 

โครงการ CCE ได้เริ่มต้นก่อสร้างในช่วงปลายปี 2560 และเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ในช่วงทดสอบการด�าเนิน
การระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2562 ผลการตรวจวัดได้จากระบบการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรมแบบ
ต่อเนื่อง (CEMS) แสดงให้เห็นว่าค่าชี้วัดต่าง ๆ ได้แก่ ค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และกรด
ไฮโดรคลอริก ล้วนอยู่ภายในค่ามาตรฐานการปล่อยมลพิษของยุโรป

ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ย่ี (CCE) ถือเป็นโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะ
อุตสาหกรรมท่ีติดตั้งด ้วยเทคโนโลยีทันสมัยและเป ็นมิตรต ่อ 
สิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA 
CIE 1) จังหวัดชลบุรี คิดเป็นมูลค่าการลงทุนราว 1,800 ล้านบาท  
โรงไฟฟ้าแห่งนีส้ามารถก�าจดัขยะอตุสาหกรรมให้เป็นเช้ือเพลงิได้กว่า 
400 ตันต่อวันหรือราว 100,000 ตันต่อปี มีก�าลังผลิตกระแสไฟฟ้า
สูงสุดถึง 8.63 เมกะวัตต์ต่อปี ทั้งนี้โรงไฟฟ้า CCE ได้ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยภายใต้แนวคิดเพื่อความย่ังยืน ความมีเสถียรภาพ และการ
รักษาสิ่งแวดล้อม โดยเป็นเทคโนโลยีการเผาขยะที่ปลอดภัยและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรวมท้ังระบบควบคุมมลภาวะทาง
อากาศประสิทธิภาพสูง โดยชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ (CCE) นับเป็น
โรงผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ท่ีได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยมลพิษของยุโรป 
ซึ่งถือว่ามีข้อก�าหนดที่เคร่งครัดกว่ามาตรฐานภายในประเทศ

Emission Unit EU Regulation Japanese 
Regulation Thai Regulation CCE selected 

thresholds

(Dry Gas 25 c, 7% 02)

NO
2

ppm 136.7 150 180 136

SO
2

ppm 24.6 30 30 24

HF ppm 1.6 - - 1.6

HCL ppm 8.6 25 25 8

Dioxins/Furan Ng/Nm3 0.13 0.13 0.1 0.1

Dust Ng/Nm3 12.9 24 70 12.9
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ความหลากหลายทางชวีภาพ (Biodiversity)
ในฐานะท่ีหนึ่งในธุรกิจของกลุ ่มบริษัทฯ คือการเป็นผู ้น�าในการ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงด�าเนินธุรกิจในพ้ืนท่ีท่ีดินขนาดท่ีมีใหญ่ 
กลุม่บรษัิทฯ ได้ตระหนกัว่ากจิกรรมจากการประกอบธรุกจิอาจสร้างผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 
สายพันธุ ์ ท่ีถิน่อยู่อาศยั และระบบนเิวศในบรเิวณโดยรอบได้ ด้วยเหตนุี ้
กลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและลดความเสี่ยงท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ  
ดงันัน้เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการด�าเนนิธรุกของกลุม่บรษัิทฯ จะต้องมกีาร
เฝ้าระวงัอย่างเคร่งครดัเพ่ือลดผลกระทบต่อความหลากลายทางชีวภาพ
และอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนเิวศทางธรรมชาติ
ในพ้ืนท่ีใกล้เคยีงอย่างเตม็ความสามารถ เพือ่รกัษาระบบนเิวศให้ยังคง
สภาพเดมิต่ออย่างย่ังยืนไปในอนาคต

ท้ังนี้กลุ่มบริษัทฯ มีการก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้าน
การปกป้องผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในนโยบาย
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้กลุ่ม
บริษัทฯ ยังจัดท�าการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ซ่ึงมี
การระบุสาเหตุหลักท่ีอาจเป็นการแทรกแซงให้เสียสมดุลและก่อให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นท่ี รวมถึงกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการก�าหนดแนวทางการ
บริหารจัดการท่ีเหมาะสม

การพัฒนานคิมอุตสาหกรรมเป็นหนึง่ในธรุกจิท่ีก�าหนดให้ต้องจดัท�าการ
ประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม (EIA) โดยการประเมนิจะพจิารณา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมภายในรัศมี 5 กิโลเมตรจาก
โครงการ รวมท้ังผลกระทบต่อพืน้ท่ีท่ีมคีณุค่าด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยการประเมนิดงักล่าวครอบคลมุการประเมนิข้อมลูเกีย่วกบั
ประเภทของการประกอบธรุกจิ ขนาดโครงการ ระยะห่างจากเขตอนรุกัษ์ 
และท�าเลท่ีตั้งของโครงการ ซึงหากการประเมินพบว่าธุรกิจมี่ส่งผล 
กระทบกบัความหลากหลายทางชีวภาพของพืน้ท่ีโดยรอบโครงการ การ
ประเมินจะมีการระบุมาตรการลดผลกระทบหรือแนวทางการบริหาร

จดัการเพือ่อนรุกัษ์ระบบนเิวศ อีกท้ังยงัให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเข้ามามี
ส่วนร่วมเพือ่ให้รบัทราบถงึปัญหาและรบัฟังข้อคดิเห็นเกีย่วกบักจิกรรม
ทางธรุกจิ ท้ังนีผู้พ้ฒันาโครงการต้องปฏบัิตติามมาตรการท่ีก�าหนดทุก
ข้ันตอนจนเสรจ็สิน้โครงการตัง้แต่การก่อสร้างไปจนถงึการด�าเนนิธรุกจิ

จากนคิมอุตสาหกรรมท่ีเปิดด�าเนนิงานอยู่ท้ัง 10 แห่งของกลุม่บรษัิทฯ 
มกีารผ่านการศึกษาข้อมลูเพือ่ประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ซ่ึง
ผลการตรวจสอบพบว่านคิมอุตสาหกรรม 2 แห่ง ได้แก่ นคิมอุตสาหกรรม
ดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี2 (WHA CIE2) และนคิมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ 
อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 (WHA ESIE 2) มีความเสี่ยงสูงท่ีจะก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับ 
เขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าเขาเขียว - เขาชมภู่ อย่างไรก็ตามนิคม
อุตสาหกรรมท้ัง 2 แห่งได้มกีารปฏบัิตติามมาตรการป้องกนั โดยมกีาร
ควบคุมคุณภาพน�้าเสียท่ีปล่อยลงสู่แหล่งน�้าและน�าน�้าเสียท่ีผ่านการ
บ�าบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ให้มากข้ึน โดยจะมีการประเมินผลกระทบ 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพใหม่ทุก 2 ปีเพื่อตรวจสอบ 
ผลกระทบของการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมต่อทรัพยากรป่าไม้ 
ทรพัยากรสตัว์ป่า และทรพัยากรทางชวีภาพในน�า้

ท้ังนีเ้ป็นการปฏบัิตท่ีิเป็นไปตามมาตรการท่ีระบุในรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) 

นอกจากนีน้คิมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (WHA 
ESIE4) ยงัมกีารตรวจประเมนิระบบนเิวศในน�า้ของคลองท่ีเป็นแหล่ง
รบัน�า้เสยีท่ีบ�าบัดแล้วจากนคิมอุตสาหกรรม ท้ังนีจ้ะมีการตรวจประเมิน
ท้ังหมด 2 ครั้งต่อปีในช่วงน�้าแล้งและในช่วงฤดูฝนเพื่อศึกษาความ 
หลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพชื แพลงก์ตอนสตัว์ สตัว์น�า้ 
และพชืน�า้ต้ังแต่ช่วงต้นน�า้ไปจนถงึปลายน�า้ของแหล่งน�า้ท่ีเป็นจดุรบัน�า้
เสียท่ีผ่านการบ�าบัดแล้วจากโครงการ ผลการตรวจประเมินจะน�าไป
เสนอต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงคณะกรรมการผู้ช�านาญการ
พจิารณารายงานการผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) ของนคิมอุตสาหกรรม

 การดูแลใส ่ ใจด ้านส่ิงแวดล ้อม
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การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศถอืเป็นภยัคกุคามระดบัโลกในขณะนี้ 
ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อสิง่แวดล้อม สงัคม และเศรษฐกจิ 
ท้ังนี ้ กลุม่บรษัิทฯ ได้ตระหนกัดว่ีาผลกระทบดงักล่าวเป็นความเสีย่ง
ร้ายแรงและอาจส่งผลต่อการด�าเนนิธรุกจิหากไม่มมีาตรการป้องกนัท่ี
เพียงพอ ดงันัน้ เพ่ือรบัมอืกบัความท้าทายดงักล่าว กลุม่บรษัิทฯ จงึมี
กระบวนการประเมนิความเสีย่ง รวมถงึเสนอมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมโดยครอบคลมุถงึความเสีย่งทุกรปูแบบจาก
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศต่อห่วงโซ่คณุค่าของกลุม่บรษัิทฯ ซ่ึง
รวมถงึชุมชนใกล้เคยีง นอกจากนีก้ลุม่บรษัิทฯ ยังมุ่งส่งเสรมิการพฒันา
พลังงานสะอาดเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของประเทศตาม
พันธกรณีภายใต้ความตกลงปารีสท่ีรัฐบาลได้ลงสัตยาบันไว้ รวมถึง
แผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 
(Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap on 
Mitigation 2021-2030) ซ่ึงมีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศท่ีร้อยละ 20 ภายในปี 2573

ในบรรดาธรุกจิท้ังหมดของกลุม่บรษัิทฯ ธรุกจิพฒันานคิมอุตสาหกรรม
และกลุม่ธรุกจิบรกิารสาธารณปูโภคและพลงังาน คอืกลุม่ธรุกจิท่ีอาจมี
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตท่ี 2) มากกว่ากลุม่ธรุกจิ
อ่ืน โดยคดิเป็นปรมิาณส่วนใหญ่ของรอยเท้าทางนเิวศน์ (Environmental 
Footprint) ของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อเป็นการลดการปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตท่ี 2) กลุม่บรษัิทฯ ตัง้เป้าหมายในการ
เพ่ิมสดัส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ซ่ึงเป็นการใช้พลงังาน
ท่ีสะอาดในนิคมอุตสาหกรรมของพื้นท่ีส่วนกลางและอาคารของกลุ่ม
บรษัิทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของการใช้พลงังานไฟฟ้าท้ังหมด ภายใน
ปี 2568 ในขณะท่ีการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรง (ขอบเขตท่ี 1) 
ของกลุม่บรษัิทฯ ไม่ได้จ�านวนท่ีมนียัส�าคญั โดยอาจมีการเกดิข้ึนจาก
การใช้ยานพาหนะของบริษัทฯ หรือการใช้เครื่องปั่นไฟส�ารองในช่วง
เวลาฉุกเฉินเพียงเท่านัน้ อย่างไรกต็าม กลุม่บรษัิทฯ ได้ให้ความส�าคญั
ในการลดการสร้างผลกระทบดงักล่าว โดยได้พยายามบรหิารจดัการร่อง
รอยการใช้พลังงาน (Energy Footprint) ในหลายๆ ด้าน ด้วยการ
พัฒนาการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงจะน�าไปสูก่ารลดก๊าซเรอืนกระจกนัน่เอง

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมิูอากาศโดยได้จดัให้มีการประเมนิความเสีย่งโดยครอบคลมุถงึ
ผลกระทบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ 

ยังมุ่งม่ันท่ีจะลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย
การบรหิารจดัการพลงังานให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ พร้อมท้ังส่งเสรมิ
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง
ธรุกจิของลกูค้า

เป้าหมายการใช้ ไฟฟ้าจากโซลาร์
เพิ่มสัดส่วนกำรใช้ ไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ ไม่น้อยกว่ำ 5%
ของพลังงำนไฟฟ้ำทั้งหมดที่ใช้นิคม
อุตสำหกรรม (คิดจำกปริมำณกำรใช้ ไฟฟ้ำ 
ในพื้นที่นิคมอุตสำหกกรรม
ของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2561)

การประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง
กับการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดท�าการประเมินความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเป็นประจ�าทุกปี โดยนบัเป็นส่วนหนึง่ของ
การบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อระบุความเสี่ยงท่ี
ส�าคัญ ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการในปัจจุบันในเรื่องการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่เดิม และก�าหนด
มาตรการเพิม่เตมิเพือ่รบัมอืกบัปัญหาท่ีเกดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการทบทวนความเสี่ยง
ดังกล่าวในทุกปี และติดตามผลการด�าเนินงานหรือมาตรการท่ี
เกีย่วข้องกบัผลการประเมนิความเสีย่งอย่างต่อเนือ่งจนกระท่ังสามารถ
แก้ไขและจดัการความเสีย่งได้อย่างสมบูรณ์ ย่ิงไปกว่านัน้ กลุม่บรษัิทฯ 
ยังให้ความส�าคัญตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์ท�าเลท่ีตั้งของนิคม
อุตสาหกรรมและพืน้ท่ีด�าเนนิงานในแต่ละแห่งเพือ่ให้ม่ันใจว่าพืน้ท่ีนัน้ ๆ 
สามารถรองรับและจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ
ได้ เช่น การเกิดภัยแล้งหรือการเกิดอุทกภัย เป็นต้น

จากการประเมินการประกอบธรุกจินคิมอุตสาหกรรม (IEO) ในปี 2562 
ระบุว่าภยัธรรมชาต ิเช่น อุทกภยัและภยัแล้ง จดัเป็นความเสีย่งจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศซ่ึงมผีลกระทบอย่างมากต่อการประกอบ
ธรุกจินคิมอุตสาหกรรม เช่น ธรุกจิหยุดชะงกัและการเกดิความเสยีหาย
ต่อสถานท่ีประกอบธรุกจิ ซ่ึงผลการประเมนิช้ีให้เห็นว่ามาตรการท่ีมีอยู่
ในปัจจุบันสามารถพัฒนาการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัย
ธรรมชาตไิด้มากย่ิงข้ึน จงึก�าหนดให้มีมาตรการเพิม่เตมิดงัต่อไปนี้

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการพลังงาน

ความเสี่ยง มาตรการทีมีอยู่เดิม
มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ

จากภัยธรรมชาติที่ก�าหนดเพิ่มเติม

อุทกภัย • มีคันกั้นน�้าและปั๊มน�้าพร้อมใช้งาน ซึ่งได้รับการ 
บ�ารุงรักษาอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มีสภาพพร้อม 
การใช้งานตลอดเวลา

• พัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยและรายงานสถานการณ์น�้า
• น�าผลที่ได้จากระบบป้องกันอุทกภัยและรายงานสถานการณ์

น�้าไปรายงานต่อผู้จัดการของนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง 
ทุกเดือน

ภัยแล้ง
 

• มีอ่างกักเก็บน�้าดิบ
• วัดระดับน�้าในอ่างกักเก็บน�้าอย่างสม�่าเสมอ

• สร้างอ่างกักเก็บน�้าเพิ่ม
• ตรวจสอบความพอเพียงของน�้า (Water Availability)  

ในจังหวัดระยองและชลบุรี และรายงานผลไปยังหน่วยงาน
ภายในของนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
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การบริหารจัดการพลังงาน 
กลุ่มบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานส�าหรับพนักงาน
ทุกคนรวมถึงสิ่งปลูกสร้างของกลุ ่มบริษัทฯ ท่ีจัดเป็น “อาคาร
ควบคุม” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2540 และ  
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2550 โดยนโยบายอนรุกัษ์พลงังานก�าหนดให้มโีครงการ
ประหยัดพลงังานในอาคารประเภทดงักล่าว นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ 
ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการพลังงานข้ึนเม่ือเดือนพฤษภาคม 2562 
ประกอบด้วยตัวแทนจากแผนกต่าง ๆ เพื่อก�ากับมาตรการป้องกัน
ผลกระทบและตรวจสอบว่าการอนุรักษ์และบริหารจัดการพลังงานใน
การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ นั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

แม้ว่ากลุ่มบริษัทฯ ในฐานะผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและผู้พัฒนา
คลังสินค้าให้เช่า จะไม่มีอ�านาจสั่งการให้โรงงานของผู้ประกอบการ
หรือผู้เช่าคลังสินค้า ลดการใช้พลังงาน แต่กลุ่มบริษัทฯ สามารถ
ควบคมุและอนรุกัษ์พลงังานภายในพืน้ท่ีส่วนกลางของกลุม่บรษัิทฯได้ 
กลุ ่มบริษัทฯ ได้ด�าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานมาเป็นระยะ 

เวลา 5 ปีและสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ราว 1,147,467 กิโลวัตต์
ช่ัวโมงหรือเทียบเท่าการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 667.9 
ตัน CO2e ด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบดังต่อไปนี้ ในปี 2562 กลุ่ม
บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ส�าหรับพื้นท่ี 
ส่วนกลาง ระบบไฟแสงสว่างถนน และแสงสว่างส�าหรับอาคารของ
กลุ่มบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรม โดยตั้งเป้าลดลงร้อยละ 3 หรือ
เป็นการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 92.8 กิโลวัตต์ช่ัวโมงต่อไร่ ภายในปี 2568

เป้าหมายลดพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ในระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนและ
อาคารของกลุ่มบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรม

การประหยัดพลังงาน 

การประหยัดพลังงานภายในพื้นท่ีส่วนกลาง  
กลุ ่มบริษัทฯ ได้จัดท�าโครงการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดการใช้
พลังงานในพื้นท่ีส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม ระบบไฟส่องสว่าง
ภายในนิคมอุตสาหกรรมคือบริเวณท่ีใช้พลังงานสูงสุด เพื่อลดการ
ใช้พลังงานกลุ่มบริษัทฯ ได้เปลี่ยนมาใช้โคมไฟ LED แทนโคมไฟท่ี
มีอยู่เดิมจ�านวน 5,450 หลอด ในนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง รวมถึง
คลังสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2559 โดยโคมไฟ LED ช่วย
ประหยัดพลังงานได้ถึงร้อยละ 50 และลดค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษา
ในระยะยาว นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ลดการใช้พลังงานอย่าง
ต่อเนื่องด้วยโครงการอนุรักษ์พลังงานอ่ืน ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม 

ส่งผลให้ประหยัดพลังงานได้ท้ังสิ้น 76,193 กิโลวัตต์ช่ัวโมงในปี 2562 
ซ่ึงโครงการส่วนหนึ่ง ได้แก่ การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบ LED ใน
ส�านักงาน การเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศจากระบบท�าความเย็น
จากส่วนกลางเป็นระบบแบบติดตั้งแยก รวมถึงการตรวจสอบและ
บ�ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้ยังมีการติดตั้ง
ระบบแสงอาทิตย์สัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะจากพลังงานท่ัวพ้ืนท่ี
นิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ 

เป้าหมายปี 2568
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
ต�า่กว่า 93 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อไร่

เปล่ียนใช้โคมไฟ ไหล่ทาง ชนิด LED 
แทนโคมประเภทเดิม

ใช้สัญญาณไฟกระพริบ จากพลังงานแสงอาทิตย์

 การดูแลใส ่ ใจด ้านส่ิงแวดล ้อม
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Let’s Save the World Together

คอมพิวเตอร์ ปิดคอมพิวเตอร์ช่วงพักเที่ยงและหลังใช้งาน หรือตั้งค่าปิดหน้าจออัตโนมัติ

สวิตช์ ปิดไฟและปิดสวิตช์เครื่องใช้ ไฟฟ้าทุกชนิดหลังใช้งาน

ปลั๊ก ถอดปลั๊กเครื่องใช้ ไฟฟ้าทุกชนิดหลังใช้งาน

เครื่องปรับอากาศ ปรับอุณหภูมิให้อยู่ที่ 25-26 องศาเซลเซียส เพื่อประหยัดพลังงาน

ลิฟต์ ใช้บันไดขึ้น-ลง 1-2 ชั้นและกดลิฟต์รอหาเพื่อนร่วมทาง

เครื่องถ่ายเอกสาร เปลี่ยนมาใช้กระดาษรี ไซเคิลและใช้กระดาษให้ครบทั้งสองด้าน

โครงการ “Let’s Save 
the World Together”
นอกจากนิคมอุตสาหกรรมแล้วกลุ่มบริษัทฯ ยังให้
ความส�าคญักบัการลดการใช้พลงังานภายในส�านกังาน
ท้ังหมดในทุกกลุม่ธรุกจิ เช่น ส�านกังานใหญ่ของแต่ละ
กลุ ่มธุรกิจได้เปลี่ยนมาใช้ไฟส่องสว่างระบบ LED 
ท้ังหมด กลุม่บรษัิทฯ ยงัได้รเิริม่โครงการ “Let’s Save 
the World Together” เพ่ือกระตุ้นให้พนักงานร่วมมือ
กันประหยัดพลังงานโดยการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเม่ือไม่
ได้ใช้งาน ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ และปรับอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม
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Data Center 
ประหยัดพลังงาน 
ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ใน
ความดูแลของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จ�ากัด 
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ โดย Data Center 
ได้ใช้ระบบการควบคุมลมเย็นและลมร้อนแบบ Hot-
Aisle Containment เป็นหลักร่วมกับระบบ Cold-Aisle 
Containment วิธีการดังกล่าวช่วยให้ประหยัดพลังงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดค่าใช้จ่ายพลังงานใน
ส่วนของระบบท�าความเย็นรวมท้ังปีได้ถึงร้อยละ 21 
ซ่ึงสอดคล้องกับค่าประสิทธิผลของการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า (PUE) รวมท้ังปีท่ีลดลงร้อยละ 15 และนอกจาก
การออกแบบการควบคุมลมร้อนและลมเย็นข้างต้น
แล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคา
อาคารของ Data Center เพ่ือผลิตไฟฟ้าใช้ภายในศูนย์
ข้อมูลซ่ึงทดแทนไฟฟ้าจากระบบจ่ายพลังงานได้ราว
ร้อยละ 15

 การดูแลใส ่ ใจด ้านส่ิงแวดล ้อม
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พลังงานแสงอาทิตย์   
ในขณะนี้ผู้ให้บริการคลังสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรมท้ังในนิคม
อุตสาหกรรมของกลุม่บรษัิทฯ และกลุม่ลกูค้าในเขตอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
ต่างให้ความสนใจในระบบพลงังานแสงอาทิตย์มากข้ึน การตดิตัง้ระบบ
พลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคานบัเป็นส่วนหนึง่ของธรุกจิการให้บรกิาร
ด้านพลงังานสะอาดท่ีช่วยลดต้นทุนในการประกอบธรุกจิและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นพลังงานท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย
กว่าระบบการผลิตไฟฟ้าแบบเดิม ทั้งนี้บริษัท WHAUP ได้ติดตั้งและ
ด�าเนินโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาท่ีอาคารคลัง
สินค้าของกลุ่มบริษัทฯ โรงงานของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม อีกทั้ง
ยังมีการขยายการติดตั้งไปยังพ้ืนท่ีส่วนกลาง เช่น ลานจอดรถ  
รวมถึง Data Center ตามที่กล่าวมาในข้างต้น 

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ภายในกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอต่อยอดการใช้พลังงานสะอาดไปยังกิจกรรม
การประกอบธรุกจิส่วนอ่ืน ๆ  ของบรษัิทฯ โดยการตดิตัง้ระบบพลงังาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา แผงโซลาร์บนหลังคาอาคารของ Data Center 
มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ท่ี 582 กิโลวัตต์ นอกจากนี้ยังมีการติดตั้ง
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาท่ีโรงบ�าบัดน�้าเสียและพื้นท่ีลาน
จอดรถพลาซ่าในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก 
(มาบตาพุด) โครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงาน
สะอาดได้ 803,470 กิโลวัตต์ชั่วโมงและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประเภทท่ี 2 ได้ 468 ตนั CO2e จงึช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือพลงังาน
ไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงพาณิชย์ได้ถึง 2,811,500 บาท นอกจากนี้ 

ปี ก�าลังการผลิต เป้าหมาย

2562 2563 2564 2565

ก�าลังการผลิตของระบบที่ติดตั้งแล้วเสร็จ 
(สิ้นปี) (เมกะวัตต์)

30.8 40 50 100

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง 
(ตัน CO2e)

 4,585  25,470  33,119  48,264 

กลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างด�าเนินการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคาลานจอดรถอีก 3 แห่งในพื้นที่ดับบลิวเอชเอ พลาซ่า ซึ่งมี
ก�าลังการผลิตพลังงานไฟฟ้า 368 กิโลวัตต์ โดยมีก�าหนดเสร็จสิ้น 
ในปี 2563

การส่งเสริมให้ลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ 
ในการใช้พลังงานสะอาด
กลุม่บรษัิทฯ มุง่ม่ันให้บรกิารแก่ลกูค้าภาคอุตสาหกรรมทุกกลุม่ในนคิม
อุตสาหกรรมบนแนวทางท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลุ ่มบริษัท 
WHAUP ได้น�าเสนอบรกิารระบบพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาแบบ
ครบวงจรแก่ลูกค้าในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการขอใบอนุญาต การ
ออกแบบ ระบบวศิวกรรม การก่อสร้าง การตดิตัง้ ไปจนถงึการด�าเนนิ
การและการซ่อมบ�ารุงตลอดอายุสัญญา กลุ่มบริษัท WHAUP ได้
ด�าเนินการโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้กับ
ลูกค้าหลายราย โดย ณ สิ้นปี 2562 สามารถผลิตไฟฟ้าได้รวมทั้งสิ้น 
7,073 เมกะวตัต์ช่ัวโมงเพ่ือน�าไปใช้ในการประกอบกจิการซ่ึงลดต้นทุน
ค่าไฟฟ้าได้ถึง 912,085 บาท โดยบริการติดตั้งระบบพลังงานแสง
อาทิตย ์บนหลังคายังช ่วยให ้ลูกค ้าลดปริมาณการปล่อยก ๊าซ 
เรือนกระจกได้ราว 4,117 ตัน CO2e เทียบกับการใช้พลังงานไฟฟ้าที่
ผลิตจากเชื้อเพลิงพาณิชย์

ท้ังนี้กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายระยะยาวท่ีจะให้บริการระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาให้ครบ 100 เมกะวัตต์ภายในปี 2565
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ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคาท่ีจอดรถท่ีใหญ่ท่ีสุดในไทย 
เมื่อปลายปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ โดย WHAUP ได้เซ็นสัญญาร่วมกับ 
บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จ�ากัด (SAIC MOTOR-CP) เพื่อ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาลานจอดรถ  
ณ ลานจอดรถโรงงานผลิตรถยนต์ของเอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี โดย
โครงการดังกล่าวครอบคลุมพ้ืนท่ีหลังคาลานจอดรถท้ังหมด 31,000 
ตร.ม. หรือรองรับรถได้ประมาณ 2,000 คัน โดยมีก�าลังการผลิต
พลังงานไฟฟ้าส�าหรับส่งจ่ายให้โรงงานอยู่ท่ี 4 เมกะวัตต์ นับเป็น
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาลานจอดรถ
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยซ่ึงคิดเป็นรายได้เฉลี่ย 20 ล้านบาท 
ต่อปีตลอดอายุสัญญา 20 ปี

ซ่ึงบริการท่ีครบวงจรโดย WHAUP ได้ครอบคลุมถึงกระบวนการ
พัฒนาโครงการท้ังหมดไปจนถึงการขอรับใบอนุญาต ซ่ึงสร้างความ
เช่ือมั่นให้กับลูกค้าด้วยทีมบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและการ
ด�าเนินงานอย่างเป็นมืออาชีพ พร้อมท้ังประสบการณ์อันยาวนานใน
การให้บริการด้านพลังงานและสาธารณูปโภค นอกจากนี้ระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาลานจอดรถยังช่วยให้ลูกค้า
ประหยัดต้นทุนด้านพลังงานและบรรลุเป้าหมายด้านการอนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 การดูแลใส ่ ใจด ้านส่ิงแวดล ้อม
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การบริหารจัดการน�้า 
การขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมกอปรกบัจ�านวนประชากรโลกท่ีเพิม่ข้ึน
อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้ทรพัยากรโลกปรมิาณมหาศาลถกูน�ามาใช้ รวม
ถงึความต้องการทรพัยากรน�า้ทีเ่พิม่มากข้ึนท้ังในภาคอุตสาหกรรมและ
ครัวเรือนเช่นกัน ในขณะท่ีการบริหารจัดการน�้ามีความท้าทายและ
จดัการได้ยากข้ึน เป็นผลมาจากปรมิาณน�า้ท่ีสามารถน�ามาใช้ได้ลดลง 
ซ่ึงส่วนหนึง่ได้รบัผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและการเปลีย่นแปลงทาง
ธรรมชาต ิ ท้ังนี ้ กลุม่บรษัิทดบับลวิเอชเอตระหนกัดว่ีาน�า้เป็นหนึง่ใน
ทรพัยากรท่ีมีค่าอย่างย่ิงในระบบนเิวศน์และเป็นหนึง่ในทรพัยากรธรรมชาติ
หลกัท่ีในการด�าเนนิกจิการของกลุม่บรษัิทฯ กลุม่บรษัิทฯ จงึมุ่งม่ันเพือ่
อนรุกัษ์และบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ โดยการ
ประหยัดการใช้ทรัพยากรน�้า ลดปริมาณการใช้น�้าจากแหล่งน�้า
ธรรมชาติ และลดการสร้างผลกระทบต่อแหล่งน�า้ให้ได้มากที่สุด เพื่อ
ให้สามารถด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนพร้อมท้ังรักษาทรัพยากรไว้ให้คน
รุ่นหลังในอนาคต อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายก�าหนดอย่างเคร่งครดัและส่งเสรมิการน�าน�า้กลบัมาใช้
ใหม่โดยผ่านกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรน�้า
ทุกหยดอย่างรู้คุณค่าและลดการสูญเสียทรัพยากรจากกระบวนการ
ด�าเนินธุรกิจให้มากท่ีสุด และเพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถรองรับความ
ต้องการลูกค้าทั้งด้านปริมาณและคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การด�าเนินการผลิตน�้าเพื่ออุตาหกรรมและการให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย
ในนคิมอตุสาหกรรมทุกแห่งของกลุม่บรษัิทดบับลวิเอชเอ มีการบรหิาร

จัดการโดย บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) 
ซ่ึงมคีวามมุ่งม่ันพฒันาการบรหิารจดัการน�า้อย่างมปีระสทิธภิาพและ
ค�านงึถงึผลกระบต่อสงัคมไปพร้อมกนั เนือ่งจากน�า้เป็นทรพัยากรท่ีใช้
ร่วมกันไม่เพียงแต่กลุ่มลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ 
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงชุมชนในบริเวณข้างเคียง ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึง
มีความตั้งใจในการลดปริมาณการใช้น�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติ ซึ่งได้
น�ากระบวนการน�าน�้าเสียกลับมาใช้ใหม่ (Recycled Water/ 
Reclamation Water) โดยยังคงรกัษาคณุภาพของน�า้เสยีท่ีบ�าบัดแล้ว 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ 
กลุม่บรษัิทฯ มีการปฏบัิตติามกฎเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้องอย่างเคร่งครดั โดย
ได้ยึดหลักการณ์ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน�้าท้ิงจากโรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม พระราชบัญญัติ
การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2532 อีกท้ังได้มีการควบคมุมาตรฐานโดยการตรวจสอบ
ค่าตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพน�้าอย่างสม�่าเสมอตาม 
ท่ีก�าหนดไว้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และมีการ
รายงานผลการตรวจวดัต่อการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทุก 6 เดือน

บริษัทฯ ยังมีการสุ่มตรวจตัวอย่างน�้าเสียจากโรงงานในนิคม

การบริหารจัดการน�้า
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อุตสาหกรรมประจ�าเดือน เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนท่ีรุนแรงจากการ
ระบายน�้า รวมถงึเพือ่ให้มัน่ใจไดว่้าระบบบ�าบดัน�า้เสยีสามารถท�างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและก�าลังการผลิตที่ก�าหนดไว้

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ มีการร่วมมือกับภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น ชมุชนโดยรอบ ในการก�าหนดมาตรการปกป้องน�้าและ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกัน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ 
(MOU) ร่วมกบัคณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ต�าบล
ปลวกแดง และเทศบาลต�าบลแหลมฉบังระหว่างปี 2559-2561 ซ่ึงการ
ลงนามครั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ประสบความส�าเร็จในการก่อต้ังโครงการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับการอนุรักษ์น�้าภายใต้ช่ือว่า 
“Clean Water for Planet” ในปี 2559 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็น
ภารกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจาก 
ผู้บริหารระดับสูงเป็นอย่างดี โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความ
ตระหนักและความรู้ความเข้าใจในการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน
ต่าง ๆ อย่างยั่งยืน

การจัดหาและการผลิตน�้า
น�้าเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการประกอบธุรกิจของกลุ ่มบริษัท 
ดบับลวิเอชเอ จากการท่ีกลุม่บรษัิทฯ เป็นผูใ้ห้บรกิารด้านสาธารณปูโภค 
และการให้บรกิารบ�าบัดน�า้เสยีเพ่ืออุตสาหกรรมอย่างครบวงจรใน เพือ่ตอบ
สนองความต้องการในกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรม โดยน�า้ท่ีผลติและจ�าหน่ายในนคิมอุตสาหกรรมของกลุม่
บรษัิทฯ ได้มกีารจดัหามาจากหลายแหล่ง ประกอบด้วย ผูจ้ดัจ�าหน่าย
น�้าดิบเอกชน รวมถึงอ่างเก็บน�้าของกรมชลประทานในจังหวัด 
ระยอง นอกจากนีก้ลุม่บรษัิทฯ อ่างกกัเกบ็น�า้ท่ีอยู่ภายในนคิมอุตาหกรรม
ของบริษัทฯ อีกด้วย โดย ขนาดความจุของอ่างกักเก็บน�า้แต่ละแห่ง
จะแตกต่างกันไปในแต่ละนิคมอุตสาหกรรม โดยอ่างกักเก็บน�้าท่ีมี
ความสามารถในการรองรับน�้าสูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ท่ีนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) ซ่ึงสามารถรองรับ
ปริมาณน�้าได้ กว่า 530,000 ลูกบาศก์เมตร 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้น�าเทคโนโลยี Membrane รวมถึงแนวคิด 
Reclamation มาใช้ในการผลิตน�้า โดยยังคงคุณภาพเทียบเท่า
มาตรฐานน�้าเพื่ออุตสาหกรรม โดยในปัจจุบันกลุ่มฯ มีความสามารถ
ในการผลติน�า้ผ่านกระบวนการ Reclamation ได้ ประมาณ 3,650,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อปี และอยู่ในระหว่างการเพ่ิมก�าลังการผลิตให้ได้ถึง 
11,000,000 ลกูบาศก์เมตรต่อปีภายในปี 2563 คดิเป็นร้อยละ 15 ของ
แหล่งน�้าท้ังหมดท่ีใช้ในนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมี
ความเสี่ยงว่าอาจขาดแคลนน�า้ กลุม่บริษทัฯ จะจัดการประชมุร่วมกับ

ผูจ้ดัจ�าหน่ายน�า้ดิบและผูใ้ช้น�า้เพือ่แจ้งสถานการณ์น�า้ให้ทราบและร่วม
กันหาทางออกเพื่อรับมือกับปัญหา รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งทีมงาน 
Water War Room ท่ีประกอบหน่วยงานท้ังภาครฐัและเอกชนท่ีมีหน้า
ที่ในการดูแลการจัดการเรื่องน�้าในภาวะน�า้แล้ง รวมถึง มีการเตรียม
แผนในการใช้น�้าท้ิงมาผ่านกระบวนการ Reclamation มาใช้เพ่ือใช้
ประโยชน์ รวมถงึหาแหล่งน�า้อืน่ๆ เช่นอาจพจิารณาพิจารณาแหล่งน�า้
จากหน่วยงานท้องถิ่นหรือเอกชนท่ีมีศักยภาพ เพื่อเสริมปริมาณน�้า
เพื่อรองรับในสถารการณ์ดังกล่าว

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีความต้ังใจในการเพิ่มสัดส่วนการลดการใช้น�้าท่ีมา
จากแหล่งน�้าภายนอก และเพิ่มสัดส่วนการใช้น�้าท่ีผ่านกระบวนการ 
Reclamation ให้มากขึ้น รวมถึงโครงการตามแนวทาง 3R และการ
ใช้น�า้จากอ่งเกบ็น�า้ภายในกลุม่บรษัิทฯ โดยในปี 2562 สดัส่วนปรมิาณ
น�้าที่มาจากแหล่งน�า้ภายนอกได้ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 80 ของปริมาณ
การใช้น�้าทั้งหมด

การน�าน�้าเสียกลับมาใช้ใหม่ 
เมื่อ 2560 บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) 
ได้เริม่โครงการน�าน�า้เสยีจากโรงงานอุตสาหกรรมกลบัมาใช้ใหม่ท่ีนคิม
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) (WHA EIE) ซึ่ง
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของ
ประเทศไทย โดยโรงปรับปรุงคุณภาพน�า้มีความสามารถในการบ�าบัด
น�า้เสยีอยูท่ี่ 7,500 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั หรอืคดิเป็น 2.7 ล้านลกูบาศก์
เมตรต่อปี โดยในปี 2562 ความสามารถในการบ�าบัดน�้าเสียเพิ่มขึ้น
เป็น 9,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือ 3.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
โดยการเพิ่มก�าลังการผลิตในครั้งนี้ครอบคลุมถึงการเพิ่มระบบ Micro 
Filtration (UF) ระบบ Reverse Osmosis (RO) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
เทคโนโลยี Membrane ท่ีใช ้ในการบ�าบัดน�้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมให้เป็นน�้าปราศจากคลอรีน (Clarified Water) โดยน�้า
ชนิดนี้มีคุณภาพสูงกว่าน�้าท่ีผลิตโดยกรรมวิธีแบบท่ัวไป ได้แก่ 
กระบวนการตกตะกอนและระบบเครื่องกรองทราย ซ่ึงสามารถน�าไป
ใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมหลายประเภท นอกจากนี้ในปี 
2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพน�้าโดยการน�า
กระบวนการผลิตน�้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) มาใช้
ท่ีนคิมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพดุ) (WHA EIE) 
กระบวนการดงักล่าวเป็นกระบวนการบ�าบัดน�า้ปราศจากคลอรนีให้เป็น
น�้าท่ีมีบริสุทธิ์สูงหรือท่ีรู้จักกันในช่ือว่าน�้าปราศจากไอออนหรือน�้า
ปราศจากแร่ธาตุ โดยดึงแร่ธาตุออกจากน�้าด้วยสารแลกเปลี่ยนประจุ
และ Polisher ดังที่แสดงในผังขั้นตอนต่อไปนี้i  

 การดูแลใส ่ ใจด ้านส่ิงแวดล ้อม
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ขั้นตอนท่ี 1 
น�าน�า้ Clarified จากระบบปรบัปรงุคณุภาพน�า้มาผ่านกระบวนการปรบั
ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) เพ่ือให้มีสภาพเหมาะสมต่อกระบวนการ
ดึงแร่ธาตุเพื่อผลิตน�า้ที่มีความบริสุทธิ์สูง.

ขั้นตอนท่ี 2 
น�าน�้าท่ีได้จากข้ันตอนท่ี 1 มาผ่านกระบวนการท่ีให้น�้าผ่านสาร 
แลกเปลี่ยนประจุเพื่อแยกแร่ธาตุออกจากน�า้ 

ขั้นตอนท่ี 3
ดึงแร่ธาตุออกจากน�้าข้ันสุดท้าย (Polisher) ก่อนท่ีจะจัดส่งให้ลูกค้า 
เพื่อให้มั่นใจว่าน�้าได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ

ทั้งนี้ ระบบน�้าเสียกลับมาใช้ใหม่ (Water Reclamation) ช่วยให้กลุ่ม
บรษัิทฯ ประหยัดทรพัยากรน�า้และลดการระบายน�า้เสยีได้ราว 3.7 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรในปี 2562

นอกจากนี้ ใน 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการน�า
น�้าเสียกลับมาใช้ใหม่ (Water Reclamation) ในนิคมอุตสาหกรรมดับ
บลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) (WHA EIE) อีก 15,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน หรือคิดเป็น 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และในนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) อีก 5,200 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน หรือคิดเป็น 1.9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

การน�าน�้าเสียท่ีบ�าบัดแล้วกลับมาใช้ใหม ่
กลุ่มบริษัทฯ ได้น�าน�้าเสียท่ีบ�าบัดแล้วจากโรงบ�าบัดน�้าเสียกลับมาใช้
ใหม่ภายในพื้นท่ีส่วนกลางของเขตอุตสาหกรรม เช่น งานท�าความ
สะอาดต่าง ๆ หรือรดน�้าต้นไม้ ซ่ึงสามารถช่วยประหยัดการใช้
ทรัพยากรน�้าได้ถึง 2.8 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 3.7 
ของปริมาณน�้าที่ใช้ทั้งหมด

การบ�าบัดน�้าเสีย 
กลุ่มบริษัทฯ มีการให้บริการบ�าบัดน�้าเสียและระบบบริหารจัดการ 
น�้าเสียแก่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ท่ัวประเทศ 
ท้ังนี้นิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งจะใช้เทคโนโลยีบ�าบัดน�้าท่ีแตกต่าง
กันไปตามลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมของลูกค้า เช่น ระบบ
บ�าบัดน�้าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) ระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบบ่อเติม
อากาศ (AL) และระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพแบบ
ไฮบริด (Hybrid-RBC) ซ่ึงเป็นการผสมผสานระหว่างระบบบ�าบัดน�้า
เสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (RBC) กับระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบ
ตะกอนเร่ง (AS) ซ่ึงระบบบ�าบัดน�้าเสีย Hybrid-RBC นี้ยังช่วยเติม
อากาศไปยังช้ันไบโอฟิลม์ในระบบ RBC ส่งผลให้การบ�าบัดน�้าเสีย
ได้ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนอีกด้วย โดยกลุ่มบริษัทฯ จะตรวจสอบน�้าท่ีใช้
แล้วท่ีปล่อยท้ิงจากโรงงานว่าอยู ่ ในค่ามาตรฐานท่ีก�าหนดโดย
กระทรวงอุตสาหกรรมหรือไม่ ก่อนท่ีจะส่งไปยังบ่อบ�าบัดกลางของ
นิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง ซ่ึงข้ันตอนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
การสุม่ตวัอย่างน�า้ท้ิงจากโรงงานของลกูค้าทุกเดอืน ท้ังนี ้ เมือ่น�า้เสยี 
ได้ผ่านการบ�าบัดท่ีบ่อบ�าบัดกลางแล้วจะมีการตรวจวัดคุณภาพน�้า
โดยละเอียดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน�้าท้ิงจากโรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อน
ระบายลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติหรือน�ากลับไปใช้ซ�้าวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ  
เช ่น น�าไปรดน�้าต ้นไม ้ในนิคมอุตสาหกรรม หรือน�าไปเข ้า
กระบวนการ Reclamation เป็นต้น โดยผลการตรวจวัดข้างต้นจะ
น�าไปย่ืนต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ทุก 6 เดือน ซ่ึงจากข้อมูล
คุณภาพน�้าเสียในปี 2562 ค่าช้ีวัดทุกรายการอยู่ภายในมาตรฐานท่ี
ก�าหนด

นอกจากการรกัษาคณุภาพน�า้ภายในเขตอตุสาหกรรมของบรษัิทฯ แล้ว 
กลุ ่มบริษัทฯเล็งเห็นความส�าคัญในการอนุรักษ ์แหล ่งน�้าตาม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวงกว้างเช่นกัน โดยมีการตรวจสอบ
คุณภาพน�้าในแหล่งน�้าใกล้เคียงในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอย่าง
เป็นประจ�า

ความสามารถในการบ�าบัดน�้าเสีย 

10,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

เทคโนโลยี Membrane ช่วยประหยัดการใช้
ทรัพยากรน�้าและลดการระบายน�้าเสียได้ราว

3.7 ล้าน  
cubic meters per year

Reclaimed/
Clarified

Water

ขั้นตอนที่ 1
การปรับค่า PH 

ขั้นตอนที่ 2
ถังเรซิน ระบบ
Mixed Bed 

ขั้นตอนที่ 3
Polisher

น�้าปราศจาก
แร่ธาตุ
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ระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบบึงประดิษฐ์ 
ในปี 2559 กลุม่บรษัิทดบับลวิเอชเอได้เริม่โครงการด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม (CSR) ท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์น�้า ภายใต้โครงการท่ีชื่อ
ว่า “Clean Water for Planet” โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้าง
ความตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรน�้า รวมไปถึงการการ
สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเพ่ือปลูกฝังให้คนในชุมชนรู้จัก
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง ซ่ึงกิจกรรมหลักของ
โครงการประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้

1) หลักสูตรการเรียนรู้เรื่องการบ�าบัดน�้าเสีย: กลุ่มบริษัทฯ มีการ 
จดัหลกัสตูรพ้ืนฐานเพือ่ถ่ายทอดความรูใ้ห้กลุม่นกัเรยีนและหน่วยงาน
ท้องถิ่น รวมถึงผู้ท่ีสนใจ เพื่อให้เข้าใจข้ันตอนกระบวนการในระบบ
บ�าบัดน�้าเสีย โดยเป้าหมายของกิจกรรมนี้คือการจัดหลักสูตร 
ฝึกอบรมส�าหรับแต่ละชุมชนซ่ึงอาจมีระบบบ�าบัดน�้าเสียอยู่แล้ว 
แต่ยังท�างานไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร

2) ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม: จัดการเรียนรู้ในสถานท่ีจริง
ส�าหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ท่ีน�าไปใช้ได้
จริงจากระบบบ�าบัดน�้ารูปแบบต่าง ๆ และให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

3) โครงการร่วมกับชุมชน: พัฒนาระบบการบ�าบัดคุณภาพน�้าเพื่อ
ชุมชนในพื้นท่ีข้างเคียงนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ

นับแต่วันแรกท่ีริเริ่มโครงการ หนึ่งในความส�าเร็จอันท่ีเด่นชัด คือ
โครงการระบบบ�าบัดน�้าเสียชุมชนต้นแบบ ซ่ึงตั้งอยู่ในบริเวณนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) ระบบบึงประดิษฐ์ 
(Constructed Wetland) ท�างานโดยอาศัยกระบวนการทางธรรมชาติ
จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท้ังยังประหยัดต้นทุนและได้ประสิทธิภาพ 
โดยได้แรงบันดาลใจจากแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวง
รัชกาลท่ี 9) ท่ีเน้นบ�าบัดน�้าเสียด้วยวิธีการทางชีวภาพโดยพืชและ
จุลินทรีย์ ท้ังนี้ระบบบึงประดิษฐ์จะบ�าบัดน�้าตั้งแต่แหล่งต้นน�้าของ
คลองหินลอยซ่ึงไหลผ่านเขตชุมชนท่ีมีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น ปัจจุบัน
ระบบสามารถบ�าบัดน�้าเสียได้วันละ 400 ลูกบาศก์เมตร สามารถลด
สารอินทรีย์ในน�้าเสียได้มากกว่าร้อยละ 80 และการใช้กระบวนการ
ทางธรรมชาติซ่ึงช่วยให้ประหยัดพลังงานได้ถึง 0.7 กิโลวัตต์ช่ัวโมง/
ลูกบาศก์เมตร หรือมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ท่ี 56 
CO2e ซ่ึงถือว่าอยู่ในระดับต�่ามากเมื่อเทียบกับระบบบ�าบัดน�้าเสีย
ท่ัวไป โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ส่งมอบระบบบ�าบัดน�้าเสียชุมชนต้นแบบ
ดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วนต�าบลปลวกแดง จังหวัดระยอง
ในปี 2562 ซ่ึงโครงการต้นแบบนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การต่อยอด
โครงการด้านการอนุรักษ์น�้าท่ัวประเทศต่อไป

 การดูแลใส ่ ใจด ้านส่ิงแวดล ้อม
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สรุปผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

GRI 
Standard ผลการด�าเนินงาน จ�านวน 2559 2560 2561 2562

201-1

การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

รายได้รวม ล้านบาท 19,325 12,410 10,054 13,386

การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การจ่ายเงินปันผลประจ�าปี ล้านบาท NA 2,899 1,299 2,398

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน ล้านบาท 824 840 493 466

ค่าตอบแทนพนักงาน ล้านบาท 448 545 884 940

การจ่ายภาษี ล้านบาท 326 266 371 301

การลงทุนทางสังคม ล้านบาท 24 25 30 26

มูลค่าทางเศรษฐกิจสะสม ล้านบาท 17,703 7,835 6,977 9,256

205-2 การสื่อสารและอบรมเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการต่อต้านการทุจริตให้กับหน่วยงานก�ากับดูแล

WHA Industrial Development % 80 90 100 100

WHA Utilities and Power % 80 90 100 100

WHA Logistics % 100 100 100 100

WHA Digital Platform % 80 90 100 100

การสื่อสารและอบรมเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการต่อต้านการทุจริตให้กับพนักงาน

WHA Industrial Development % 80 90 100 100

WHA Utilities and Power % 80 90 100 100

WHA Logistics % 100 100 100 100

WHA Digital Platform % 80 90 100 100

205-3 เหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้น

จ�านวนกรณีการทุจริตที่เกิดขึ้นจริง กรณี 0 0 0 1

จ�านวนพนักงานที่พ้นสภาพ
จากการเป็นพนักงานเนื่องจากการทุจริต คน 0 0 0 1

จ�านวนคู่ธุรกิจที่บริษัทยกเลิกสัญญา
เนื่องจากการทุจริต กรณี 0 0 0 0

จ�านวนกรณีการทุจริตที่ได้รับ
การด�าเนินการตามกฎหมาย กรณี 0 0 0 1

418-1 ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

จ�านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับเกี่ยวกับการละเมิด
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าจากบุคคลภายนอก
และได้รับการยืนยันจากกลุ่มบริษัทฯ

กรณี 0 0 0 0

ข้อร้องเรียนที่ได้รับการยืนยันทั้งหมด 
ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดความเป็นส่วนตัว
จ�านวนของลูกค้าจากหน่วยงานก�ากับดูแล

กรณี 0 0 0 0

จ�านวนกรณีการรั่วไหล การโจรกรรม 
และการสูญหายของข้อมูลลูกค้า กรณี 0 0 0 0

สรุปผลการด�าเนินงานปี 2562
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สรุปผลการด�าเนินงานด้านสังคม
ข้อมูลการจ้างงาน

GRI 
Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย

2559 2560 2561 2562

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

102-8 จ�านวนพนักงาน คน 467 512 552 571

จ�านวนพนักงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ

WHA Industrial 
Development คน 186 92 197 99 193 103 199 108

WHA Utilities 
and Power คน 64 8 68 14 83 18 92 18

WHA Logistics คน 48 58 56 63 54 66 58 68

WHA Digital 
Platform คน 8 3 12 3 29 6 23 5

จ�านวนพนักงานแยกตามเพศ

จ�านวนพนักงาน
แยกตามเพศ คน 306 161 333 179 359 193 372 199

จ�านวนพนักงานประจ�าแยกตามกลุ่มธุรกิจ

WHA Industrial 
Development คน 186 92 197 99 193 103 199 108

WHA Utilities 
and Power คน 64 8 68 14 83 18 92 18

WHA Logistics คน 48 58 56 63 54 66 58 68

WHA Digital 
Platform คน 8 3 12 3 29 6 23 5

รวมจ�านวน
พนักงานประจ�า

คน 306 161 333 179 359 193 372 199

คน 467 511 537 557

จ�านวนพนักงานชั่วคราวแยกตามกลุ่มธุรกิจ

WHA Industrial 
Development คน 0 0 0 0 0 0 0 0

WHA Utilities 
and Power คน 0 0 0 0 0 0 0 0

WHA Logistics คน 0 0 0 0 0 0 0 0

WHA Digital 
Platform คน 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมจ�านวน
พนักงานชั่วคราว

คน 0 0 0 0 0 0 0 0

คน 0 0 0 0

401-1 พนักงานเข้าใหม่

จ�านวน
พนักงานใหม่

คน 55 29 44 34 37 27 46 24

คน 84 78 64 70

อัตราการว่าจ้าง
พนักงานใหม่ % 17.99 15.26 11.92 12.57
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GRI 
Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย

2559 2560 2561 2562

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

พนักงานเข้าใหม่แยกตามกลุ่มธุรกิจ

WHA Industrial 
Development

คน 22 12 22 15 5 14 16 14

% 4.71 2.57 4.31 2.94 0.93 2.61 2.87 2.51

WHA Utilities 
and Power

คน 14 3 5 8 17 4 19 1

% 7.53 1.61 2.54 4.06 8.81 3.88 9.55 0.93

WHA Logistics คน 12 11 10 10 6 8 10 9

% 25.00 22.92 17.86 17.86 11.32 12.12 17.54 13.24

WHA Digital 
Platform

คน 7 3 7 1 9 1 1 0

% 87.50 100.00 58.33 33.33 50.00 33.33 7.69 0.00

พนักงานเข้าใหม่แยกตามกลุ่มอายุ

อายุต�า่กว่า 30 ปี
คน 25 12 17 10 14 9 23 15

% 5.35 2.57 3.33 1.96 2.61 1.68 4.13 2.69

อายุระหว่าง
30-50 ปี

คน 27 17 27 23 22 18 23 19

% 5.78 3.64 5.28 4.50 4.10 3.35 4.13 3.41

อายุมากกว่า 50 ปี
คน 3 0 0 1 1 0 0 0

% 0.64 0.00 0.00 0.20 0.19 0.00 0.00 0.00

อัตราการพ้นสภาพของพนักงาน

อัตราการพ้นสภาพ
ของพนักงาน

คน 16 7 15 29 22 61 29 16

คน 23 44 83 45

Turnover rate % 4.93 8.61 15.46 8.08

อัตราการพ้นสภาพของพนักงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ

WHA Industrial 
Development

คน 11 0 7 6 7 9 8 10

% 2.36 0.00 1.37 1.17 1.30 1.68 1.44 1.80

WHA Utilities 
and Power

คน 3 3 2 3 3 1 11 1

% 0.64 0.64 0.39 0.59 0.56 0.19 1.97 0.18

WHA Logistics คน 2 4 3 8 7 6 6 4

% 0.43 2.15 0.59 1.57 1.30 1.12 1.08 0.72

WHA Digital 
Platform

คน 0 0 3 0 5 1 3 1

% 0.00 0.00 0.59 0.00 0.93 0.19 0.54 0.18

อัตราการพ้นสภาพของพนักงานแยกตามกลุ่มอายุ

อายุต�า่กว่า 30 ปี
คน 1 3 4 7 4 0 8 6

% 0.21 0.64 0.78 1.37 0.74 0.00 1.44 1.08

อายุระหว่าง
30-50 ปี

คน 14 4 9 9 16 17 20 10

% 3.00 0.86 1.76 1.76 2.98 3.17 3.59 1.80

อายุมากกว่า 50 ปี
คน 1 0 2 1 2 0 0 0

% 0.21 0.00 0.39 0.20 0.37 0.00 0.00 0.00
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GRI 
Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย

2559 2560 2561 2562

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

404-1 การพัฒนาพนักงาน

จ�านวนชั่วโมง
การฝึกอบรม
พนักงานรวม

ชั่วโมง 7,560.80 3,789.20 4,496.00 1,813.75 8,348.85 2,030.40 9,724.50 5,929.00 

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานรวมแยกตามกลุ่มธุรกิจ

WHA Industrial 
Development ชั่วโมง 5,092.50 2,256.50 2,190.75 774.00 5,576.75  959.50 5,230.00 2,686.00 

WHA Utilities 
and Power ชั่วโมง 1,910.00  230.00 1,419.50 253.50 1,474.10  121.90 1,346.50  408.00 

WHA Logistics ชั่วโมง 558.30 1,320.70  734.75 755.50 1,013.00  874.00 2,632.00 2,755.00 

WHA Digital 
Platform ชั่วโมง - -  151.00  30.75 285.00  75.00 516.00  80.00 

จ�านวนชั่วโมง
การฝึกอบรม
พนักงานรวม

ชั่วโมง 24.71  23.65  13.50  10.19  24.06  10.69  26.94  30.25 

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ยต่อคน ต่อปี

WHA Industrial 
Development ชั่วโมง 27.38  24.53  11.12  7.82  28.90  9.32  26.28  24.87 

WHA Utilities 
and Power ชั่วโมง 29.84  28.75  20.88  18.11  17.76  6.77  14.64  22.67 

WHA Logistics ชั่วโมง 11.63  22.77  13.12  12.19  19.11  13.24  46.18  40.51 

WHA Digital 
Platform ชั่วโมง  -    -    12.58  10.25  15.83  25.00  39.69  40.00 

404-3
สัดส่วนพนักงาน 
ที่ได้รับการประเมิน
ผลการท�างาน

% 100 100 100 100

405-1 จ�านวนผู้บริหารแยกตามกลุ่มอายุ

อายุต�า่กว่า 30 ปี คน 0 0 0 0

อายุระหว่าง
30-50 ปี คน 23 21 20 17

อายุมากกว่า 50 ปี คน 11 12 14 13
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การมีส่วนร่วมกับชุมชน
GRI 

Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย 2559 2560 2561 2562

413-1 การมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ

จ�านวนนคิมอุตสาหกรรมของกลุม่บรษัิทฯ นคิมอตุสาหกรรม 8 9 10 10

นิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ  
ที่มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับ 
ชุมชนโดยรอบ 

นคิมอตุสาหกรรม 8 9 10 10

% 100 100 100 100

นิคมอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมใน 
การประเมินผบกระทบทางสังคม 
ต่อชุมชน

นคิมอตุสาหกรรม 8 9 10 10

% 100 100 100 100

นิคมอุตสาหกรรมที่มีการประเมิน 
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและการ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

นคิมอตุสาหกรรม 8 9 10 10

% 100 100 100 100

นิคมอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมในการ
เปิดเผยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
และสังคมสู่สาธารณะ

นคิมอตุสาหกรรม 8 9 10 10

% 100 100 100 100

นิคมอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมในการ 
จัดโครงการพัฒนาชุมชนที่มาจาก 
ความต้องการของชุมชน

นคิมอตุสาหกรรม 8 9 10 10

% 100 100 100 100

นิคมอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมกับ
ตัวแทนชุมชนที่จัดคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาชุมชนที่ร่วมถึงกลุ่ม 
ที่มีความอ่อนไหว

นคิมอตุสาหกรรม 7 8 9 9

% 87.50 88.89 90 90

นิคมอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมกับ 
สภาแรงงานและคณะกรรมการ 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

นคิมอตุสาหกรรม 8 9 10 10

% 100 100 100 100

นิคมอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมกับ 
ชุมชนในกระบวนการร้องทุกข์

นคิมอตุสาหกรรม 8 9 10 10

% 100 100 100 100

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
GRI 

Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย 2559 2560 2561 2562

403-9 อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)

WHA Industrial Development
ครัง้ต่อ 

1,000,000 
ช่ัวโมงการท�างาน

2.18 0 0 0

WHA Utilities and Power
ครัง้ต่อ 

1,000,000 
ช่ัวโมงการท�างาน

0 0 0 4.68

WHA Logistics ครัง้ต่อ 
1,000,000 

ช่ัวโมงการท�างาน
0 0 0 0

WHA Digital Platform
ครัง้ต่อ 

1,000,000 
ช่ัวโมงการท�างาน

0 0 0 0

การเสียชีวิตจากการท�างาน

พนักงาน คน 0 0 0 0

ผู้รับเหมา คน 0 0 0 0
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สรุปผลการด�าาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม
วัตถุดิบ

GRI 
Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย 2559 2560 2561 2562

301-1

จ�านวนวัตถุดิบที่น�ากลับมาใช้ใหม่  

น�้า ลูกบาศ์ก
เมตร 31,038,308 33,542,602 15,989,684 21,180,880 

301-2

วัตถุดิบที่น�ากลับมาใช้ในองค์กร

สัดส่วนการน�าน�้าที่น�ากลับมา
ใช้ใหม่ภายในองค์กร 
(ไม่รวมน�้าที่ขายให้แก่ลูกค้า)

% 2.86 2.78 4.99 3.89

ของเสีย
GRI 

Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย 2559 2560 2561 2562

306-2 ประเภทของเสียและวิธีการก�าจัด

ของเสียรวม ตัน 4,242.86 3,254.27 4,600.27 5,013.25 

Hazardous waste

Total hazardous waste ตัน 0.89 1.49 2.28 1.40 

Land-fill 0.76 1.29 1.64 1.00

On-site storage ตัน 0.13 0.20 0.64 0.40 

Non-hazardous waste

Total non-hazardous waste ตัน 4,241.97 3,252.78 4,597.99 5,011.85

Land-fill ตัน 0.76 1.29 1.64 1.00

On-site storage ตัน 0.13 0.20 0.64 0.40 

พลังงาน
GRI 

Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย 2559 2560 2561 2562

302-1 Energy consumption from non-renewable sources

Diesel generator KWh 41,604 31,639 44,164 32,967

Grid electricity consumption KWh 24,449,578 25,247,033 33,360,027 32,074,405

Energy consumption from renewable source

Solar power KWh NA NA NA 623,105



110 รายงานความย่ังยืน ปี 2562

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
GRI 

Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย 2559 2560 2561 2562

305-1 Scope 1 emissions by business unit

WHA Industrial Development Metric tons 
CO2e 283.49 581.49 573.58 555.66 

WHA Utilities and Power Metric tons 
CO2e 112.66 85.68 119.60 89.27 

WHA Logistics Metric tons 
CO2e NA NA NA NA

WHA Digital Platform Metric tons 
CO2e NA NA NA NA

305-2 Scope 2 emissions by business unit

WHA Industrial Development Metric tons 
CO2e  1,999.46  2,368.64  2,376.38  2,295.75

WHA Utilities and Power Metric tons 
CO2e  12,028.33  11,882.83  14,758.82  15,730.07

WHA Logistics Metric tons 
CO2e  204.31  188.32  262.67  260.34

WHA Digital Platform Metric tons 
CO2e  NA  256.51  2,021.00  384.35

น�้า
GRI 

Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย 2559 2560 2561 2562

303-3 Water withdrawal

Total water withdrawn 
from surface water sources Ml 6,189.24 7,397.59 7,369.51 3,811.91

Total water withdrawn 
from third party water supplier Ml 55,344.97 58,865.15 57,574.43 63,531.73

303-4 Water discharge by destination

Water discharged 
to surface water Ml 28,812.88 30,872.90 47,185.82 44,292.55

Water discharge to seawater Ml 1,683.02 1,847.24 1,768.44 1,870.21

Water discharged by category

Freshwater (≤1,000 mg/L 
Total Dissolved Solids) Ml 28,812.88 30,872.90 47,185.82 44,292.55 

Other water (>1,000 mg/L 
Total Dissolved Solids) Ml 1,683.02 1,847.24 1,768.44 1,870.21 
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น�้าทิ้ง
GRI 

Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย ค่ามาตรฐาน 2559 2560 2561 2562

306-1 Water discharge by quality and location*

WHA CIE1

pH 5.5 - 9.0 -  7.50  7.40  7.30  7.20

Temperature ≤40 ๐C  31.20  30.80  30.50  32.40

Biochemical Oxygen 
Demand (BOD) ≤20 mg/L  8.00  12.00 13.00  11.00

Chemical Oxygen 
Demand (COD) ≤120 mg/L  33.00  42.00  44.00  44.00

Grease and Oil ≤5 mg/L  <3  <3  <3  <3

Suspended 
Solid (SS) ≤50 mg/L  16.00  17.00  16.00  12.00

Total Dissolved 
Solid (TDS) ≤3,000 mg/L  778.00  832.00  864.00  965.00

Total Kjeldahl 
Nitrogen (TKN) ≤100 mg/L  5.80  7.70  4.60  5.20

Mercury (Hg) ≤0.005 mg/L  <0.0001  0.0001  0.0002  0.0002

Selenium (Se) ≤0.02 mg/L Na Na Na Na

Cadmium (Cd) ≤0.03 mg/L <0.0001 0.00 0.007 <0.0001

Lead (Pb) ≤0.2 mg/L 0.003 0.003 0.003 0.001

Arsenic (As) ≤0.25 mg/L  0.003  0.003  0.003  0.003

Chromium (Cr) ≤0.25 mg/L  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01

Barium (Ba) ≤1.0 mg/L Na Na Na Na

Nickel (Ni) ≤1.0 mg/L  0.09  0.07  0.05  0.10

Copper (Cu) ≤2.0 mg/L  0.26  0.17  0.21  0.31

Zinc (Zn) ≤5.0 mg/L  0.13  0.26  0.22  0.21

Sulfide as H2S ≤1.0 mg/L Na Na Na Na

Cyanide as HCN ≤0.2 mg/L Na Na Na Na

Chloride as Cl2 <1.0 mg/L Na Na Na Na

WHA CIE2

pH 5.5 - 9.0 - NA  8.50  8.40  8.30

Temperature ≤40 ๐C NA  29.60  30.60  29.70

Biochemical Oxygen 
Demand (BOD) ≤20 mg/L NA  6.00  3.00  5.00

Chemical Oxygen 
Demand (COD) ≤120 mg/L NA  26.00  27.00  51.00

Grease and Oil ≤5 mg/L NA  <3  <3  <3

Suspended 
Solid (SS) ≤50 mg/L NA  13.00  11.00  12.00

Total Dissolved 
Solid (TDS) ≤3,000 mg/L NA  1,787.00  1,764.00  2,160.00

Total Kjeldahl 
Nitrogen (TKN) ≤100 mg/L NA  2.00  2.30  2.30
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GRI 
Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย ค่ามาตรฐาน 2559 2560 2561 2562

Mercury (Hg) ≤0.005 mg/L NA  <0.0001  <0.0001  0.0003

Selenium (Se) ≤0.02 mg/L NA Na  Na Na

Cadmium (Cd) ≤0.03 mg/L NA  0.0004  <0.0001  <0.0001

Lead (Pb) ≤0.2 mg/L NA  0.001  <0.0002  <0.0002

Arsenic (As) ≤0.25 mg/L NA  0.010  0.009  0.010

Chromium (Cr) ≤0.25 mg/L NA  <0.01  <0.01  <0.01

Barium (Ba) ≤1.0 mg/L NA Na Na Na

Nickel (Ni) ≤1.0 mg/L NA  0.01  0.02  0.02

Copper (Cu) ≤2.0 mg/L NA  0.002  0.003  0.00

Zinc (Zn) ≤5.0 mg/L NA  0.03  0.13  0.16

Sulfide as H2S ≤1.0 mg/L NA Na Na Na

Cyanide as HCN ≤0.2 mg/L NA Na Na Na

Chloride as Cl2 <1.0 mg/L NA Na Na Na

ESIE Phase 1

pH 5.5 - 9.0 - 8.00 8.27 8.04 7.69

Temperature ≤40 ๐C 30.2 29.9 29.6 29.8

Biochemical Oxygen 
Demand (BOD) ≤20 mg/L 6 5 6 3

Chemical Oxygen 
Demand (COD) ≤120 mg/L 33 38 49 44

Grease and Oil ≤5 mg/L  <3  <3  <3  <3

Suspended Solid (SS) ≤50 mg/L 16 20 12 10

Total Dissolved 
Solid (TDS) ≤3,000 mg/L 681 886 685 890

Total Kjeldahl 
Nitrogen (TKN) ≤100 mg/L 4.6 2.3 2.2 2.7

Mercury (Hg) ≤0.005 mg/L 0.0001 0.0002 0.0004 0.0003

Selenium (Se) ≤0.02 mg/L 0.0002 0.0004 0.0004 0.0004

Cadmium (Cd) ≤0.03 mg/L 0.001 0.0001 0.0001 0.0001

Lead (Pb) ≤0.2 mg/L 0.0008 0.0004 0.0004 0.0003

Arsenic (As) ≤0.25 mg/L 0.003 0.004 0.004 0.005

Trivalent 
Chromium (Cr+3) ≤0.75 mg/L  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01

Hexavalent  
Chromium (Cr+6) ≤0.25 mg/L  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01

Barium (Ba) ≤1.0 mg/L 0.03 0.19 0.27 0.17

Nickel (Ni) ≤1.0 mg/L 0.06 0.03 0.02 0.04

Copper (Cu) ≤2.0 mg/L 0.003 0.004 0.006 0.008

Zinc (Zn) ≤5.0 mg/L 0.17 0.18 0.17 0.11

Sulfide as H2S ≤1.0 mg/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Cyanide as HCN ≤0.2 mg/L  <0.005  <0.005  <0.005  <0.005

Chloride as Cl2 ≤1.0 mg/L Na  Na Na Na
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GRI 
Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย ค่ามาตรฐาน 2559 2560 2561 2562

ESIE Phase 2B

pH 5.5 - 9.0 - 8 7.7 7.8 7.6

Temperature ≤40 ๐C 30.1 29.8 29.9 30.1

Biochemical Oxygen 
Demand (BOD) ≤20 mg/L 10 7 7 5

Chemical Oxygen 
Demand (COD) ≤120 mg/L 45 32 35 45

Grease and Oil ≤5 mg/L <3 <3 <3 <3

Suspended Solid (SS) ≤50 mg/L 22 16 12 9

Total Dissolved 
Solid (TDS) ≤3,000 mg/L 803 889 841 905

Total Kjeldahl 
Nitrogen (TKN) ≤100 mg/L 6.7 2.4 2.3 2.5

Mercury (Hg) ≤0.005 mg/L 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

Selenium (Se) ≤0.02 mg/L  ND  ND 0.0001 0.0001

Cadmium (Cd) ≤0.03 mg/L  ND 0.0001 0.0001 0.0001

Lead (Pb) ≤0.2 mg/L 0.0006 0.0003 0.0002 0.0002

Arsenic (As) ≤0.25 mg/L 0.002 0.002 0.002 0.002

Trivalent 
Chromium (Cr+3) ≤0.75 mg/L  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01

Hexavalent 
Chromium (Cr+6) ≤0.25 mg/L  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01

Barium (Ba) ≤1.0 mg/L 0.04 0.03 0.03 0.03

Nickel (Ni) ≤1.0 mg/L 0.011 0.012 0.009 0.009

Copper (Cu) ≤2.0 mg/L 0.002 0.001 0.001 0.001

Zinc (Zn) ≤5.0 mg/L 0.01 0.03 0.08 0.05

Sulfide as H2S ≤1.0 mg/L  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05 

Cyanide as HCN ≤0.2 mg/L  <0.005  <0.005  <0.005  <0.005

Chloride as Cl2 ≤1.0 mg/L Na  Na Na Na

WHA ESIE1 Phase1

pH 5.5 - 9.0 - 7.84 7.82 7.6 7.7

Temperature ≤40 ๐C 29.74 30.04 29.85 30

Biochemical Oxygen 
Demand (BOD) ≤20 mg/L 8.58 10 11 10.16

Chemical Oxygen 
Demand (COD) ≤120 mg/L 34.58 30.33 40.75 50.26

Grease and Oil ≤5 mg/L 3 4 3 3

Suspended Solid (SS) ≤50 mg/L 14.58 16.58 10.9 17.16

Total Dissolved 
Solid (TDS) ≤3,000 mg/L 656 619 572 626

Total Kjeldahl 
Nitrogen (TKN) ≤100 mg/L 5.7 9.1 6.8 7.8

Mercury (Hg) ≤0.005 mg/L 0.00046 0.0001 0.00065 0.0001
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GRI 
Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย ค่ามาตรฐาน 2559 2560 2561 2562

Selenium (Se) ≤0.02 mg/L 0.008 0.0005 0.00075 0.0003

Cadmium (Cd) ≤0.03 mg/L 0.00010 0.0001 0.0001 0.0001

Lead (Pb) ≤0.2 mg/L 0.00037 0.00047 0.0046 0.0003

Arsenic (As) ≤0.25 mg/L 0.0175 0.0083 0.0083 0.0055

Chromium (Cr) ≤0.25 mg/L 0.01 0.01 0.01 0.01

Barium (Ba) ≤1.0 mg/L 0.03 0.024 0.065 0.035

Nickel (Ni) ≤1.0 mg/L 0.056 0.05 0.074 0.07

Copper (Cu) ≤2.0 mg/L 0.00015 0.0012 0.0011 0.0007

Zinc (Zn) ≤5.0 mg/L 0.045 0.03 0.04 0.04

Sulfide as H2S ≤1.0 mg/L 0.8 0.50 0.5 0.5

Cyanide as HCN ≤0.2 mg/L <0.005 0.005 0.005 0.005

Chloride as Cl2 ≤1.0 mg/L Na  Na Na Na

WHA ESIE1 Phase3

pH 5.5 - 9.0 - 7.9 7.8 7.7 7.5

Temperature ≤40 ๐C 28.90 29.55 29.4 29.36

Biochemical Oxygen 
Demand (BOD) ≤20 mg/L 7.25 7.4 8.4 8.1

Chemical Oxygen 
Demand (COD) ≤120 mg/L 40.33 36.08 39.25 49.17

Grease and Oil ≤5 mg/L 3 5 3 3.00

Suspended Solid (SS) ≤50 mg/L 19.60 14.27 10.83 8.70

Total Dissolved 
Solid (TDS) ≤3,000 mg/L 272 303 282 319

Total Kjeldahl 
Nitrogen (TKN) ≤100 mg/L 5.30 4.25 5.12 9.70

Mercury (Hg) ≤0.005 mg/L 0.0011 0.0001 0.0004 0.0001

Selenium (Se) ≤0.02 mg/L 0.0001 0.0002 0.0001 0.0003

Cadmium (Cd) ≤0.03 mg/L 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

Lead (Pb) ≤0.2 mg/L 0.0007 0.0005 0.0002 0.0002

Arsenic (As) ≤0.25 mg/L 0.015 0.009 0.0053 0.0059

Chromium (Cr) ≤0.25 mg/L 0.01 0.01 0.01 0.01

Barium (Ba) ≤1.0 mg/L 0.04 0.045 0.046 0.06

Nickel (Ni) ≤1.0 mg/L 0.003 0.0025 0.001 0.002

Copper (Cu) ≤2.0 mg/L 0.0015 0.00006 0.0005 0.0007

Zinc (Zn) ≤5.0 mg/L 0.028 0.011 0.019 0.02

Sulfide as H2S ≤1.0 mg/L 0.75 0.50 0.50 0.7

Cyanide as HCN ≤0.2 mg/L 0.005 0.005 0.005 0.005

Chloride as Cl2 ≤1.0 mg/L Na  Na Na Na

WHA ESIE2

pH 5.5 - 9.0 - NA 8.69 7.70 8.75

Temperature ≤40 ๐C NA 27.4 29 31
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GRI 
Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย ค่ามาตรฐาน 2559 2560 2561 2562

Biochemical Oxygen 
Demand (BOD) ≤20 mg/L NA 11 8 5

Chemical Oxygen 
Demand (COD) ≤120 mg/L NA 64 31 52

Grease and Oil ≤5 mg/L NA <3 < 3 < 3

Suspended Solid (SS) ≤50 mg/L NA 56 15 17

Total Dissolved 
Solid (TDS) ≤3,000 mg/L NA 261 470 668

Total Kjeldahl 
Nitrogen (TKN) ≤100 mg/L NA 3.1 1.9 3.0

Mercury (Hg) ≤0.005 mg/L NA < 0.0001 < 0.0001 0.002

Selenium (Se) ≤0.02 mg/L NA  Na  Na Na

Cadmium (Cd) ≤0.03 mg/L NA Not Detected Not Detected Not Detected

Lead (Pb) ≤0.2 mg/L NA 0.0006 0.0004 0.0002

Arsenic (As) ≤0.25 mg/L NA 0.004 0.003 0.004

Chromium (Cr) ≤0.25 mg/L NA < 0.01 < 0.01 < 0.01

Barium (Ba) ≤1.0 mg/L NA

Nickel (Ni) ≤1.0 mg/L NA 0.002 0.008 0.02

Copper (Cu) ≤2.0 mg/L NA 0.002 0.001 0.001

Zinc (Zn) ≤5.0 mg/L NA 0.04 0.02 0.02

Sulfide as H2S ≤1.0 mg/L NA  Na  Na Na

Cyanide as HCN ≤0.2 mg/L NA  Na  Na  Na

Chloride as Cl2 ≤1.0 mg/L NA  Na  Na  Na

WHA ESIE4

pH 5.5 - 9.0 - NA NA NA 7.4-8.9

Temperature ≤40 ๐C NA NA NA 26.8-32.3

Biochemical Oxygen 
Demand (BOD) ≤20 mg/L NA NA NA 4-13

Chemical Oxygen 
Demand (COD) ≤120 mg/L NA NA NA 19-64

Grease and Oil ≤5 mg/L NA NA NA  <3

Suspended Solid (SS) ≤50 mg/L NA NA NA 6-50

Total Dissolved 
Solid (TDS) ≤3,000 mg/L NA NA NA 152-260

Total Kjeldahl 
Nitrogen (TKN) ≤100 mg/L NA NA NA 1.4-5.7

Mercury (Hg) ≤0.005 mg/L NA NA NA ND, <0.0001

Selenium (Se) ≤0.02 mg/L NA NA NA ND, <0.0001

Cadmium (Cd) ≤0.03 mg/L NA NA NA ND, <0.0001

Lead (Pb) ≤0.2 mg/L NA NA NA <0.0002

Arsenic (As) ≤0.25 mg/L NA NA NA 0.0008-0.002

Trivalent 
Chromium (Cr+3) ≤0.75 mg/L NA NA NA  <0.01
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GRI 
Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย ค่ามาตรฐาน 2559 2560 2561 2562

Hexavalent 
Chromium (Cr+6) ≤0.25 mg/L NA NA NA  ND, <0.01

Barium (Ba) ≤1.0 mg/L NA NA NA 0.02-0.04

Nickel (Ni) ≤1.0 mg/L NA NA NA 0.0006-0.001

Copper (Cu) ≤2.0 mg/L NA NA NA 0.001-0.006

Zinc (Zn) ≤5.0 mg/L NA NA NA 0.01-0.13

Sulfide as H2S ≤1.0 mg/L NA NA NA <0.5

Cyanide as HCN ≤0.2 mg/L NA NA NA  <0.005

Chloride as Cl2 ≤1.0 mg/L NA NA NA Na

WHA EIE

pH 5.5 - 9.0 - 8 8 8 8

Temperature ≤40 ๐C 35 34 33 34

Biochemical Oxygen 
Demand (BOD) ≤20 mg/L 4 3 6 2

Chemical Oxygen 
Demand (COD) ≤120 mg/L 38 33 45 49

Grease and Oil ≤5 mg/L 3 3 3 3

Suspended Solid (SS) ≤50 mg/L 21 17 26 22

Total Dissolved 
Solid (TDS) ≤3,000 mg/L 1,766 1,833 2,065 2,405

Total Kjeldahl 
Nitrogen (TKN) ≤100 mg/L 2 3 3 3

Mercury (Hg) ≤0.005 mg/L 0 0 0 0

Selenium (Se) ≤0.02 mg/L 0 0 0 0

Cadmium (Cd) ≤0.03 mg/L 0 0 0 0

Lead (Pb) ≤0.2 mg/L 0 0 0 0

Arsenic (As) ≤0.25 mg/L 0 0 0 0

Chromium (Cr) ≤0.25 mg/L Na Na Na Na

Barium (Ba) ≤1.0 mg/L 0 0 0 0

Nickel (Ni) ≤1.0 mg/L 0 0 0 0

Copper (Cu) ≤2.0 mg/L 0 0 0 0

Zinc (Zn) ≤5.0 mg/L 0 0 0 0

Sulfide as H2S ≤1.0 mg/L 1 1 1 1

Cyanide as HCN ≤0.2 mg/L 0 0 0 0

Chloride as Cl2 ≤1.0 mg/L Na Na Na Na

WHA RIL

pH 5.5 - 9.0 - 7 8 7 7

Temperature ≤40 ๐C 31 32 30 31

Biochemical Oxygen 
Demand (BOD) ≤20 mg/L 6 9 12 8

Chemical Oxygen 
Demand (COD) ≤120 mg/L 33 33 36 49
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GRI 
Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย ค่ามาตรฐาน 2559 2560 2561 2562

Grease and Oil ≤5 mg/L 3 3 3 3

Suspended Solid (SS) ≤50 mg/L 16 9 11 10

Total Dissolved 
Solid (TDS) ≤3,000 mg/L 1,638 1,466 1,193 1,083

Total Kjeldahl 
Nitrogen (TKN) ≤100 mg/L 9 11 10 11

Mercury (Hg) ≤0.005 mg/L 0 0 0 ND

Selenium (Se) ≤0.02 mg/L Na Na Na Na

Cadmium (Cd) ≤0.03 mg/L Na Na Na Na

Lead (Pb) ≤0.2 mg/L Na Na Na Na

Arsenic (As) ≤0.25 mg/L Na Na Na Na

Chromium (Cr) ≤0.25 mg/L Na Na Na Na

Barium (Ba) ≤1.0 mg/L Na Na Na Na

Nickel (Ni) ≤1.0 mg/L 0 0 0 0

Copper (Cu) ≤2.0 mg/L Na Na Na Na

Zinc (Zn) ≤5.0 mg/L 1 0 0 0

Sulfide as H2S ≤1.0 mg/L 1 1 1 1

Cyanide as HCN ≤0.2 mg/L Na Na Na Na

Chloride as Cl2 ≤1.0 mg/L Na Na Na Na

WHA SIL

pH 5.5 - 9.0 - 8 8 8 8

Temperature ≤40 ๐C 32 31 30 31

Biochemical Oxygen 
Demand (BOD) ≤20 mg/L 3 6 4 3

Chemical Oxygen 
Demand (COD) ≤120 mg/L 42 54 45 41

Grease and Oil ≤5 mg/L 3 4 4 3

Suspended Solid (SS) ≤50 mg/L 13 19 13 11

Total Dissolved 
Solid (TDS) ≤3,000 mg/L 1,168 1,128 1,084 1,073

Total Kjeldahl 
Nitrogen (TKN) ≤100 mg/L 2 2 3 3

Mercury (Hg) ≤0.005 mg/L ND ND ND ND

Selenium (Se) ≤0.02 mg/L  Na  Na  Na  Na

Cadmium (Cd) ≤0.03 mg/L <0.0001 <0.0001 ND <0.0001

Lead (Pb) ≤0.2 mg/L 0 0 0 0

Arsenic (As) ≤0.25 mg/L Na Na Na Na

Chromium (Cr) ≤0.25 mg/L Na Na Na Na

Barium (Ba) ≤1.0 mg/L Na Na Na Na

Nickel (Ni) ≤1.0 mg/L 0 0 0 0

Copper (Cu) ≤2.0 mg/L 0 0 0 0

Zinc (Zn) ≤5.0 mg/L 0 0 0 0

* Remark : Not detected = ND  Not analyzed = Na  Not applicable= NA
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GRI 
Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย ค่ามาตรฐาน 2559 2560 2561 2562

Sulfide as H2S ≤1.0 mg/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Cyanide as HCN ≤0.2 mg/L Na Na Na Na

Chloride as Cl2 ≤1.0 mg/L Na Na Na Na

อากาศ 
GRI 

Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย ค่ามาตรฐาน 2559 2560 2561 2562

305-7 Ambient air quality monitoring by industrial estate operation*

WHA ESIE

Location 1: Chompon Chao Phraya Temple

NOx ppm  ≤ 0.17  0.006-0.012  0.004-0.009  0.002-0.008  0.007-0.016

SOx mg/m3 ≤ 0.3  0.0138-
0.0141

 0.0035-
0.0044

 0.0123-
0.0138

 0.0100-
0.0120

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.040-0.088  0.026-0.061  0.024-0.069  0.028-0.053

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12 - - - -

Location 2: Klong Gram Temple

NOx ppm  ≤ 0.17  0.008-0.012  0.007-0.016  0.009-0.025  0.007-0.019

SOx mg/m3 ≤ 0.3  0.0061-
0.0102

 0.0029-
0.0039

 0.0258-
0.0269

 0.0097-
0.0106

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.037-0.091  0.029-0.113  0.025-0.102  0.026-0.074

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12 - - - -

Location 3: Ras Asadaram Temple

NOx ppm  ≤ 0.17  0.010-0.022  0.006-0.010  0.002-0.003  0.007-0.019

SOx mg/m3 ≤ 0.3  0.0032-
0.0036

 0.0035-
0.0043

 0.0094-
0.0357

 0.0035-
0.0040

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.045-0.110  0.039-0.083  0.039-0.074  0.026-0.123

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12 - - - -

Location 4: Ban Wang Ta Pin

NOx ppm  ≤ 0.17  0.010-0.013  0.006-0.011  0.004-0.048  0.007-0.019

SOx mg/m3 ≤ 0.3  0.0051-
0.0067

 0.0043-
0.0059

 0.0093-
0.0097

 0.0047-
0.0053

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.038-0.086  0.049-0.119  0.038-0.118  0.040-0.129

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12 - - - -

Location 5: Ban Map Iang School

NOx ppm  ≤ 0.17  0.009-0.023  0.010-0.023  0.006-0.011  0.007-0.019

SOx mg/m3 ≤ 0.3  0.0005-
0.0085

 0.0033-
0.0043

 0.0039-
0.0042

 0.0092-
0.0103
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GRI 
Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย ค่ามาตรฐาน 2559 2560 2561 2562

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.038-0.092  0.026-0.072  0.030-0.095  0.015-0.051

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12 - - - -

Location 6: Sri Sattanaram Monk Center

NOx ppm  ≤ 0.17  0.009-0.025  0.008-0.016  0.003-0.015  0.003-0.016

SOx mg/m3 ≤0.3  0.0013-
0.0032

 0.0029-
0.0040

 0.0039-
0.0042

 0.0050-
0.0354

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.018-0.040  0.017-0.035  0.015-0.031  0.018-0.030

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12 - - - -

WHA ESIE1

Location 1: Eastern Sugar Company Community School

NOx ppm  ≤ 0.17  0.006-0.014  0.007-0.018  0.015-0.028  0.004-0.016

SOx mg/m3 ≤ 0.3  0.0061-
0.0074

 0.0067-
0.0087  0.012-0.016  0.0035-

0.004

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.014-0.107  0.053-0.097  0.059-0.107  0.023-0.049

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.009-0.107  0.019-0.040  0.054-0.086  0.014-0.021

Location 2: Surasak School

NOx ppm  ≤ 0.17  0.005-0.016  0.011-0.021  0.067-0.086  0.008-0.014

SOx mg/m3 ≤ 0.3  0.006-0.007  0.0061-
0.0065  0.024-0.026  0.0003-

0.004

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.054-0.146  0.066-

0.1640  0.090-0.149  0.038-0.068

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.029-0.065  0.013-0.066  0.042-0.097  0.018-0.028

Location 3: Weather Station

NOx ppm  ≤ 0.17  0.003-0.005  0.004-0.009  0.015-0.028  0.031-0.038

SOx mg/m3 ≤ 0.3  0.005-0.011  0.004-0.010  0.012-0.016  0.002-0.012

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.028-0.053  0.031-0.058  0.059-0.107  0.021-0.030

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.010-0.039  0.031-0.054  0.054-0.086  0.013-0.018

Location 4: Klong Gram Temple

NOx ppm  ≤ 0.17  0.007-0.012  0.014-0.022  0.010-0.026  0.011-0.019

SOx mg/m3 ≤ 0.3  0.0003-
0.0053  0.003-0.005  0.004-0.005  0.004-0.006

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.039-0.064  0.046-0.112  0.044-0.209  0.018-0.062

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.015-0.039  0.017-0.040  0.030-0.120  0.017-0.029

Location 5: Ban Tai Sun

NOx ppm  ≤ 0.17  0.007-0.010  0.009-0.023  0.008-0.035  0.008-0.012
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GRI 
Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย ค่ามาตรฐาน 2559 2560 2561 2562

SOx mg/m3 ≤ 0.3  0.0017-
0.0024  0.006-0.010  0.010-0.012  0.002-0.003

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.034-0.063  0.035-0.071  0.034-0.041  0.019-0.039

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.021-0.040  0.013-0.030  0.027-0.036  0.014-0.020

Location 6: Khao Kan Song Temple

NOx ppm  ≤ 0.17  0.002-0.006  0.007-0.013  0.019-0.043  0.005-0.013

SOx mg/m3 ≤ 0.3  0.0036-
0.0049

 0.006-
0.0077  0.037-0.052  0.004-

0.0097

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.038-0.120 0.048-0.092  0.074-0.088  0.034-0.082

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.025-0.090  0.036-0.059  0.029-0.050  0.019-0.050

Location 7: Ta Kien ku Temple

NOx ppm  ≤ 0.17  0.002-0.008  0.006-0.015  0.007-0.024  0.004-0.010

SOx mg/m3 ≤ 0.3  0.0035-
0.0041  0.004-0.012  0.017-0.023  0.001-0.003

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.040-0.063  0.047-0.063  0.044-0.069  0.019-0.037

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.025-0.049  0.028-0.049  0.029-0.053  0.016-0.029

Location 8: Ban Som

NOx ppm  ≤ 0.17  0.004-0.012  0.005-0.010  0.006-0.016  0.003-0.010

SOx mg/m3 ≤ 0.3  0.0005-
0.0012

 0.0042-
0.0044  0.0053-0.007  0.0019-

0.0042

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.047-0.081  0.064-0.090  0.041-0.120  0.023-0.035

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.029-0.047  0.028-0.044  0.020-0.048  0.015-0.025

WHA ESIE2

Location 1: Ban Map Lam Bid School

NOx ppm  ≤ 0.17  -  0.008-0.016  0.003-0.010  0.016-0.039

SOx mg/m3 ≤ 0.3  -  0.007-0.013  0.0031-
0.0045

 0.0084-
0.0089

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.03-0.143  0.038-0.074  0.031-0.098  0.046-0.115

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.012-0.036  0.019-0.050  0.019-0.058  0.034-0.053

Location 2: Industrial estate area

NOx ppm  ≤ 0.17  -  0.007-0.021  0.003-0.012  0.010-0.018

SOx mg/m3 ≤ 0.3  -  0.005-0.006  0.01  0.0060-
0.0079

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.043-0.109  0.046-0.081  0.025-0.128  0.049-0.071

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.015-0.027  0.029-0.065  0.012-0.043  0.016-0.030
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GRI 
Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย ค่ามาตรฐาน 2559 2560 2561 2562

Location 3: Ban Map Lam Bid Moo.7

NOx ppm  ≤ 0.17  -  0.006-0.012  0.003-0.012  0.004-0.012

SOx mg/m3 ≤ 0.3  -  0.003-0.012  0.0010-
0.0204

 0.0037-
0.0047

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.024-0.062  0.037-0.075  0.032-0.074  0.038-0.062

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.012-0.034  0.020-0.044  0.018-0.047  0.024-0.031

Location 4: Khao Kan Song Moo.3

NOx ppm  ≤ 0.17  -  0.001-0.002  0.002-0.004  0.010-0.028

SOx mg/m3 ≤ 0.3  -  0.010-0.025  0.0309-
0.0398

 0.0042-
0.0060

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.062-0.136  0.024-0.073  0.025-0.072  0.050-0.087

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.023-0.043  0.021-0.051  0.023-0.047  0.022-0.036

Location 5: Chong Lom Temple

NOx ppm  ≤ 0.17  -  0.006-0.012  0.022-0.004  0.002-0.008

SOx mg/m3 ≤ 0.3  -  0.002-0.010  0.001-0.002  0.0029-
0.0037

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.028-0.076  0.023-0.055  0.022-0.066  0.039-0.080

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.01-0.016  0.016-0.042  0.010-0.038  0.016-0.026

Location 6: Ban Map Kla Moo.4

NOx ppm  ≤ 0.17  -  0.005-0.016  0.013-0.028  0.007-0.014

SOx mg/m3 ≤ 0.3  -  0.003-0.008  0.0283-
0.0526

 0.0031-
0.0092

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.048-0.112  0.064-0.108  0.041-0.173  0.079-0.175

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.032-0.066  0.031-0.055  0.024-0.076  0.034-0.076

WHA ESIE3

Location 1: Ban Ta Jam School

NOx ppm  ≤ 0.17  -  -  -  -

SOx mg/m3 ≤ 0.3  -  -  -  -

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  -  -  0.031-0.163  0.080-0.218

Particulate  
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  -  -  0.025-0.070  0.034-0.053

Location 2: Ta Jam Sub-District Hospital

NOx ppm  ≤ 0.17  -  -  -  -

SOx mg/m3 ≤ 0.3  -  -  -  -

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  -  -  0.035-0.063  0.065-0.087
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GRI 
Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย ค่ามาตรฐาน 2559 2560 2561 2562

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  -  -  0.031-0.046  0.028-0.051

Location 3: Huay Mara Sub-District Hospital

NOx ppm  ≤ 0.17  -  -  -  -

SOx mg/m3 ≤ 0.3  -  -  -  -

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  -  -  0.031-0.061  0.031-0.055

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  -  -  0.029-0.046  0.023-0.037

Location 4: Ban Meun Jit Sub-District Hospital

NOx ppm  ≤ 0.17  -  -  -  -

SOx mg/m3 ≤ 0.3  -  -  -  -

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  -  -  0.032-0.109  0.033-0.076

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  -  -  0.029-0.076  0.025-0.032

Location 5: Raweng School

NOx ppm  ≤ 0.17  -  -  -  -

SOx mg/m3 ≤ 0.3  -  -  -  -

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  -  -  0.023-0.077  0.050-0.076

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  -  -  0.018-0.043  0.027-0.040

Location 6: Chaloemraj Temple

NOx ppm  ≤ 0.17  -  -  -  -

SOx mg/m3 ≤ 0.3  -  -  -  -

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  -  -  0.029-0.063  0.027-0.101

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  -  -  0.021-0.041  0.020-0.033

WHA ESIE4

Location 1: Ban Nikom Sans Ton Eng-main road

NOx ppm  ≤ 0.17  -  -  0.006-0.014  0.004-0.030

SOx mg/m3 ≤ 0.3  -  -  0.0051-
0.0054

 0.0083-
0.0089

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  -  0.023-0.049  0.037-0.075  0.079-0.123

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  -  0.021-0.036  0.020-0.038  0.038-0.066

Location 2: Ban Nong Mapring

NOx ppm  ≤ 0.17  -  -  0.0030-
0.0080  0.004-0.021

SOx mg/m3 ≤ 0.3  -  -  0.0013-
0.0017

 0.0056-
0.0060

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  -  0.024-0.059  0.034-0.070  0.064-0.096
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GRI 
Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย ค่ามาตรฐาน 2559 2560 2561 2562

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  -  0.014-0.036  0.021-0.044  0.025-0.039

Location 3: Mae Nam Ku Temple

NOx ppm  ≤ 0.17  -  -  0.0020-
0.0100  0.004-0.022

SOx mg/m3 ≤ 0.3  -  -  0.0014-
0.0031

 0.0005-
0.0013

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  -  0.021-0.061  0.054-0.088  0.073-0.117

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  -  0.016-0.030  0.024-0.041  0.011-0.043

Location 4: Ban Mae Nam Ku

NOx ppm  ≤ 0.17  -  -  0.0120-
0.0230  0.013-0.024

SOx mg/m3 ≤ 0.3  -  -  0.0101-
0.0104

 0.0100-
0.0114

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  -  0.032-0.082  0.042-0.072  0.074-0.115

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  -  0.018-0.039  0.027-0.049  0.034-0.061

WHA CIE1

Location 1: Resident and commercial area within the industrial estate

NOx ppm  ≤ 0.17  0.002-0.038  0.002-0.071  0.009-0.062  0.010-0.034

SOx mg/m3 ≤ 0.3  0.0057-
0.0063

 0.0033-
0.0045

 0.0076-
0.0079

 0.0029-
0.0183

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.066-0.089  0.107-0.123  0.086-0.102  0.110-0.146

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12 - - - -

Location 2: Bo Win School

NOx ppm  ≤ 0.17  <0.001-
0.004  0.002-0.011  <0.001-0.017  <0.001-

0.010

SOx mg/m3 ≤ 0.3  0.0007-
0.0008

 0.0046-
0.0065

 0.0048-
0.0058

 0.0017-
0.0027

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.036-0.047  0.083-0.091  0.043-0.084  0.028-0.031

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12 - - - -

Location 3: Pan Saded Nok Temple

NOx ppm  ≤ 0.17  0.001-0.017  0.003-0.028  <0.001-0.013  0.033-0.010

SOx mg/m3 ≤ 0.3  0.0033-
0.0036

 0.0034-
0.0046

 0.0046-
0.0089

 0.0079-
0.0088

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.032-0.070  0.058-0.073  0.026-0.043  0.016-0.031

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12 - - - -
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GRI 
Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย ค่ามาตรฐาน 2559 2560 2561 2562

WHA CIE2

Location 1: Hoobbon Sub-District Hospital

NOx ppm  ≤ 0.17  <0.001-
0.023

 <0.001-
0.022  <0.001-0.003  <0.001-

0.003

SOx mg/m3 ≤ 0.3  0.001-0.002  0.0015-
0.0069  0.034-0.0404  0.0053-

0.0054

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.027-0.045  0.032-0.092  0.021-0.046  0.032-0.069

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.019-0.039  0.022-0.059  0.015-0.031  0.018-0.033

Location 2: Khao Hin Lad Temple

NOx ppm  ≤ 0.17  0.001-0.019  0.005-0.046  <0.001-0.001  <0.001-
0.018

SOx mg/m3 ≤ 0.3  0.002-0.005  0.0036-
0.0047

 0.0078-
0.0082

 0.0154-
0.0236

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.020-0.050  0.057-0.097  0.017-0.031  0.024-0.061

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.014-0.041  0.022-0.063  0.010-0.020  0.015-0.031

Location 3: Khao Kan Song Moo.3 Community

NOx ppm  ≤ 0.17  0.002-0.015  <0.001-
0.058  <0.001-0.010  0.004-0.030

SOx mg/m3 ≤ 0.3  0.003-0.003  0.0111-
0.0159

 0.0035-
0.0115

 0.0010-
0.0017

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.031-0.067  0.069-0.107  0.020-0.043  0.024-0.060

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.020-0.043  0.025-0.072  0.015-0.034  0.019-0.035

Location 4: Siri Anusorn Community

NOx ppm  ≤ 0.17  0.001-0.020  <0.001-
0.023  0.001-0.006  0.001-0.027

SOx mg/m3 ≤ 0.3  0.003-0.004  0.0035-
0.0054

 0.0123-
0.0204

 0.0192-
0.0196

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.032-0.074  0.055-0.120  0.023-0.037  0.027-0.059

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.016-0.038  0.027-0.063  0.008-0.031  0.014-0.032

WHA EIE

Location 1: WHA EIE office

NOx ppm  ≤ 0.17  <0.001-
0.009  0.001-0.038  <0.001-0.025  0.001-0.024

SOx mg/m3 ≤ 0.3  0.0029-
0.0076

 0.0059-
0.0102

 0.0032-
0.0053

 0.0034-
0.0228

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.035-0.071  0.039-0.142  0.034-0.161  0.020-0.115

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.010-0.027  0.018-0.082  0.015-0.077  0.018-0.055
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GRI 
Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย ค่ามาตรฐาน 2559 2560 2561 2562

Location 2: Nong Fab Temple

NOx ppm  ≤ 0.17  0.003-0.014  0.001-0.034  <0.001-0.022  <0.001-
0.025

SOx mg/m3 ≤ 0.3  0.0037-
0.0055

 0.0081-
0.0245

 0.0278-
0.0289

 0.0037-
0.0436

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.021-0.098  0.040-0.131  0.030-0.127  0.047-0.096

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.011-0.040  0.029-0.075  0.014-0.066  0.027-0.055

Location 3: Map Chalud Temple

NOx ppm  ≤ 0.17  0.005-0.021  <0.001-
0.060  <0.001-0.016  <0.001-

0.016

SOx mg/m3 ≤ 0.3  0.0005-
0.0237

 0.0072-
0.0339

 0.0024-
0.0190

 0.0198-
0.0278

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.029-0.067  0.038-0.180  0.055-0.145  0.045-0.118

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.012-0.027  0.021-0.093  0.023-0.081  0.023-0.055

WHA RIL

Location 1: WHA RIL office

NOx ppm  ≤ 0.17  <0.001-
0.038

 <0.001-
0.033  <0.001-0.024  0.001-0.025

SOx mg/m3 ≤ 0.3  0.002-0.005  <0.001-
0.007  0.001-0.019  <0.001-

0.041

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.023-0.060  0.025-0.098  0.018-0.058  0.021-0.053

Particulate  
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.013-0.033  0.015-0.049  0.008-0.044  0.015-0.032

Location 2: Ban Sam Yak Community

NOx ppm  ≤ 0.17  <0.001-
0.046

 <0.001-
0.024  <0.001-0.024  <0.001-

0.030

SOx mg/m3 ≤ 0.3  <0.001-
0.004  0.002-0.007  0.002-0.016  <0.001-

0.002

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.021-0.063  0.025-0.084  0.023-0.057  0.017-0.049

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.015-0.039  0.011-0.072  0.008-0.035  0.007-0.029

Location 3: Nong La Lok Community

NOx ppm  ≤ 0.17  <0.001-
0.023 

 <0.001-
0.022  <0.001-0.032  0.001-0.029 

SOx mg/m3 ≤ 0.3  <0.001-
0.007 

 <0.001-
0.014  0.001-0.038  <0.001-

0.006 

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.025-0.075  0.030-0.068  0.016-0.049  0.022-0.042 

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.020-0.040  0.015-0.045  0.009-0.030  0.013-0.027 
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GRI 
Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย ค่ามาตรฐาน 2559 2560 2561 2562

Location 4: Ban Klong Nam Yen Community

NOx ppm  ≤ 0.17  <0.001-
0.042 

 <0.001-
0.025  <0.001-0.023  <0.001-

0.026 

SOx mg/m3 ≤ 0.3  <0.001-
0.003 

 <0.001-
0.011  <0.001-0.006  <0.001-

0.006 

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.037-0.066  0.042-0.126  0.020-0.042  0.025-0.049 

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.018-0.037  0.017-0.053  0.010-0.030  0.015-0.033 

WHA SIL

Location 1: WHA SIL office

NOx ppm  ≤ 0.17  <0.001-
0.055 

 <0.001-
0.008  0.002-0.019  <0.001-

0.062 

SOx mg/m3 ≤ 0.3  <0.001-
0.003  0.002-0.004  0.001-0.004  0.002-0.007 

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.035-0.163  0.051-0.111  0.059-0.117  0.069-0.121 

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.013-0.081  0.015-0.038  0.019-0.066  0.031-0.087 

Location 2: Nong Pla Mo School

NOx ppm  ≤ 0.17  0.001-0.016  0.001-0.007  0.001-0.048  <0.001-
0.051 

SOx mg/m3 ≤ 0.3  0.001-0.004  <0.001-
0.002  0.001-0.003  <0.001-

0.002 

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.043-0.129  0.050-0.088  0.084-0.264  0.079-0.204 

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.020-0.057  0.021-0.033  0.041-0.099  0.040-0.104 

Location 3: Bua Loi Klang School

NOx ppm  ≤ 0.17  0.001-0.026  <0.001-
0.009  0.001-0.035  0.001-0.032 

SOx mg/m3 ≤ 0.3  <0.001-
0.004 

 <0.001-
0.002  0.002-0.006  0.001-0.002 

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.046-0.110  0.048-0.066  0.045-0.077  0.073-0.132 

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.023-0.069  0.017-0.030  0.025-0.043  0.045-0.079 

Location 4: Ban Mai Tung Din Khor School

NOx ppm  ≤ 0.17  <0.001-
0.023 

 <0.001-
0.009  0.001-0.016  <0.001-

0.048 

SOx mg/m3 ≤ 0.3  0.001-0.003  <0.001  0.001-0.003  0.001-0.003 

Total Suspended 
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33  0.025-0.106  0.036-0.088  0.053-0.100  0.066-0.146 

Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 <0.12  0.014-0.056  0.016-0.048  0.042-0.059  0.036-0.080 

* Remark : Not detected= ND  Not analyzed= Na  Not applicable= NA
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ความหลากหลายทางชีวภาพ
GRI 

Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย 2559 2560 2561 2562

304-1 นิคมอุตสาหกรรม
ที่ตั้งอยู่ใกล้เขตคุ้มครอง นิคมอุตสาหกรรม 1 2 2 2

นิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ใกล้เขต
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง นิคมอุตสาหกรรม 1 2 2 2

นิคมอุตสาหกรรมที่มีการประเมิน
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ นิคมอุตสาหกรรม 1 2 2 3

นิคมอุตสาหกรรมที่มีข้อก�าหนด
ให้มีการวางแผนการจัดการ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

นิคมอุตสาหกรรม 1 2 2 3

นิคมอุตสาหกรรมที่มีการวางแผนการ
จัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ นิคมอุตสาหกรรม 1 2 2 3

การปฏิบัติตามข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม
GRI 

Standard ผลการด�าเนินงาน หน่วย 2559 2560 2561 2562

307-1 การละเมิดกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

กรณีไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ
ด้านสิ่งแวดล้อม case 0 0 0 0

จ�านวนเงินค่าปรับกรณีไม่ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม บาท NA NA NA NA
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Disclosure Chapter Page

102-1 Name of the Organization About this report 8

102-2 Activities, brands, products, and services About WHA Group 10-17

102-3 Location of Headquarters About WHA Group 8

102-4 Location of operations About WHA Group 20-21

102-5 Ownership and legal form About WHA Group 22-23

102-6 Markets served About WHA Group 20-21

102-7 Scale of the organization About WHA Group 10-17, 20-21

102-8 Information on employees  and other workers Human Resource Management
Performance summary 72, 75, 105

102-9 Supply Chain About WHA Group 18-19, 53

102-11 Precautionary Principles or approach About WHA Group 
Climate Change and Energy Management 25, 94

102-12 External initiatives Awards and membership 7

102-13 Membership of associations Awards and membership 7

102-14 Statement form senior decision-maker CEO message 4-5

102-16 Values, principles, standards,  
and norms of behavior About WHA Group Code of Business Conduct 9, 36, 72

102-18 Governance Structure About WHA Group 24

102-32 Highest Governance Body’s Role in 
Sustainability Reporting Materiality 30

102-40 List of stakeholder groups Stakeholders 26

102-41 Collective bargaining agreements Human Resource Management 75

102-42 Identifying and selecting stakeholders Stakeholders 26

102-43 Approach to stakeholder engagement Stakeholders 27-29

102-44 Key topics and concerns raised Stakeholder Engagement 27-29

102-45 Entities included in the consolidated  
financial statements About WHA Group 22-23

102-46 Defining report content and topic boundaries About this report 30-31

102-47 List of material topics Materiality 31

102-50 Reporting period About this report 8

102-51 Date of most recent report About this report 8

102-52 Reporting cycle About this report 8

102-53 Contact point for questions  
regarding the report About this report 8

102-54 Claims of reporting in accordance  
with the GRI Standards About this report 8

102-55 GRI content Index GRI Content Index 128-135

102-56 External Assurance About this report 8

GRI Content Index

General Disclosures
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Material Topics

GRI Standards Disclosure Chapter Page/Website

Economic Performance

GRI 103 Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of  
the material topic and its boundary

About WHA Group 8-17

103-2 The management  
approach and its components

About WHA Group 8-17

103-3 Evaluation of the management approach About WHA Group 104

GRI 201 Economic 
Performance 2016

201-1 Direct Economic value  
generated and distributed

About WHA Group
Performance summary

104 
For detailed information 

please see 2019 
annual report: https://
wha.listedcompany.

com/ar.html

Indirect Economic Impact

GRI 103 Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material  
topic and its boundary

Community Development
Water Management 65

103-2 The management approach  
and its components

Community Development
Water Management 65

103-3 Evaluation of the  
management approach 

Community Development
Water Management 66

GRI 203 
Indirect Economic 
Impacts 2016

203-1 Infrastructure investments  
and services supported

Community Development
Water Management 66, 70, 103

Procurement Practices

GRI 103 Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary Supply Chain Management 53

103-2 The management approach 
and its components Supply Chain Management 53-56

103-3 Evaluation of  the management approach Supply Chain Management 53, 55-56

GRI 204 Procurement 
Practices 2016 204-1 Proportion of spending on local suppliers Supply Chain Management 55

GRI 414 Supplier 
Social Assessment 
2016

414-1 New suppliers that were screened  
using social criteria Supply Chain Management 55

414-2 Negative social impacts 
in the supply chain and actions taken Occupational Health and Safety 80, 82

Anti-Corruption

GRI 103 Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary Code of Business Conduct 35-36

103-2 The management approach 
and its components Code of Business Conduct 35-38

103-3 Evaluation of the management approach Code of Business Conduct 35-37

GRI 205 
Anti-corruption 2016

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

Code of Business Conduct
Performance summary

35, 37, 104

205-3 Confirmed incidents of corruption  
and actions taken 

Code of Business Conduct
Performance summary

35, 104
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GRI Standards Disclosure Chapter Page/Website

Materials

GRI 103 Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material  
topic and its boundary Water Management 100-101

103-2 The management approach  
and its components Water Management 100-103

103-3 Evaluation of the management approach Water Management 101-103

GRI 301  
Materials 2016

301-1 Materials used by weight or volume Performance summary 109

301-2 Recycled input materials used Water Management
Performance summary 101-102, 109

Energy

GRI 103 Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material  
topic and its boundary

Climate Change and  
Energy Management 94

103-2 The management approach  
and its components

Climate Change and  
Energy Management 94-95

103-3 Evaluation of the management approach Climate Change and  
Energy Management 94-99

GRI 302 Energy 2016

302-1 Energy consumption within the organization
Climate Change and  
Energy Management
Performance summary

95, 109

302-4 Reduction of energy consumption Climate Change and  
Energy Management 95

Water and Effluents

GRI 103 Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material  
topic and its boundary Water Management 100-101

103-2 The management approach  
and its components Water Management 100-103

103-3 Evaluation of the management approach Water Management 101-103

GRI 303 Water  
and Effluents 2016

303-1 Interactions with water as  
a shared resource Water Management 100

303-2 Management of water  
discharge-related impacts Water Management 102

303-3 Water withdrawal Water Management
Performance summary 101, 110

303-4 Water discharge Water Management
Performance summary 102, 110

Emissions

GRI 103 Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic  
and its boundary

Climate Change and 
Energy Management 94

103-2 The management approach  
and its components

Climate Change and  
Energy Management 94-99

103-3 Evaluation of the management approach Climate Change and  
Energy Management 94-99

GRI 305  
Emissions 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions Performance summary 110

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions Performance summary 110

Reduction of GHG emissions Climate Change and  
Energy Management 97-98
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GRI Standards Disclosure Chapter Page/Website

Effluents and Waste

GRI 103 Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material  
topic and its boundary Environmental Management 102

103-2 The management approach  
and its components Environmental Management 102

103-3 Evaluation of the management approach Environmental Management 102

GRI 306 Effluents  
and Waste

306-1 Water discharge by quality and destination Water Management
Performance summary 102, 111-118

306-2 Waste by type and disposal methods Environmental Management
Performance summary 88-89, 109

Environmental Compliance

GRI 103 Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material  
topic and its boundary Environmental Management 85-88, 93

103-2 The management  
approach and its components Environmental Management 85-93

103-3 Evaluation of the  
management approach Environmental Management 86, 93

GRI 307 
Environmental 
Compliance

307-1 Non-compliance with  
environmental laws and regulations

Environmental Management
Performance summary 85, 127

Supplier Environmental Assessment

GRI 103 Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material  
topic and its boundary Supply Chain Management 53

103-2 The management approach  
and its components Supply Chain Management 53-55

103-3 Evaluation of the management approach Supply Chain Management 55

GRI 308 Supplier 
Environmental 
Assessment

308-1 New suppliers that were screened  
using environmental criteria Supply Chain Management 55

Employment

GRI 103 Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary Human Resource Management 72

103-2 The management approach  
and its components Human Resource Management 72, 75

103-3 Evaluation of the management approach Human Resource Management 75

GRI 401  
Employment 2016

401-1 New employee hires 
and employee turnover

Human Resource Management
Performance summary 75, 105

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

Human Resource Management 75

Occupational Health and Safety

GRI 103 Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material  
topic and its boundary Occupational Health and Safety 78, 82-83

103-2 The management approach  
and its components Occupational Health and Safety 78-83

103-3 Evaluation of the management approach Occupational Health and Safety 78, 80-83
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GRI Standards Disclosure Chapter Page/Website

GRI 403 Occupational 
Health and Safety 
2018

403-1 Occupational health  
and safety management systems Occupational Health and Safety 78-83

403-2 Hazard identification, risk  
assessments, and incident investigation Occupational Health and Safety 79-80

403-4 Worker participation, consultation,  
and communication on occupational  
health and safety 

Occupational Health and Safety 81, 83

403-5 Worker training on occupational  
health and safety Occupational Health and Safety 81

403-6 Promotion of worker health Occupational Health and Safety 83

403-7 Prevention and mitigation  
of occupational health and safety  
impacts directly linked by business  
relationships 

Occupational Health and Safety 78-83

403-9 Work-related injuries Occupational Health and Safety
Performance summary 78, 108

Training and Education

GRI 103 Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material 
 topic and its boundary Human Resource Management 76

103-2 The management  
approach and its components Human Resource Management 76

103-3 Evaluation of the management approach Human Resource Management 76

GRI 404 Training and 
Education 2016 

404-1 Average hours of training  
per year per employee

Human Resource Management
Performance summary 76, 107

404-2 Programs for upgrading employee skills 
and transition assistance programs Human Resource Management 76

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

Performance summary 107

Diversity and Equal Opportunity

GRI 103 Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material  
topic and its boundary Human Resource Management 77

103-2 The management  
approach and its components Human Resource Management 77

103-3 Evaluation of the management approach Human Resource Management 77

GRI 405 Diversity and 
Equal Opportunity

GRI 405-1 Diversity of Governance  
bodies and employees Performance summary 105, 107

Local Communities

GRI 103 Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material  
topic and its boundary Community Development 63

103-2 The management approach  
and its components Community Development 63

103-3 Evaluation of the management approach Community Development 63-71

GRI 413-1 Local 
Communities 2016

413-1 Operations with local community 
engagement, impact assessments, and 
development programs

Community Development
Performance summary 63-71, 108
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GRI Standards Disclosure Chapter Page/Website

Supplier Social Assessment

GRI 103 Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary Supply Chain Management 53

103-2 The management approach 
and its components Supply Chain Management 53-55

103-3 Evaluation of the management approach Supply Chain Management 55

GRI 414 Supplier 
Social Assessment 
2016

414- 1 New suppliers that were screened 
using social criteria

Supply Chain Management
Performance summary 55

414-2 Negative social impacts in the supply 
chain and actions taken Occupational Health and Safety 80

Customer Privacy

GRI 103 Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material  
topic and its boundary Data Security 57

103-2 The management approach 
and its components Data Security 57-61

103-3 Evaluation of the management approach Data Security 59-60

GRI 418 Customer 
Privacy

418-1 Substantiated complaints concerning 
breaches of customer privacy and losses of 
customer data

Data Security
Performance summary 60, 104

Innovation 

GRI 103 Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material  
topic and its boundary Innovation Management 44

103-2 The management approach 
and its components Innovation Management 44-52

103-3 Evaluation of the management approach Innovation Management 44-52

Customer Relationship

GRI 103 Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

Customer Relationship 
Management 39

103-2 The management approach 
and its components

Customer Relationship 
Management 40-43

103-3 Evaluation of the management approach Customer Relationship 
Management 40-43
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แบบส�ารวจความคิดเห็นต่อรายงานความยั่งยืน  ประจ�าปี 2562

ข้อมูลทั่วไป

เพศ   หญิง  ชาย  ไม่ระบุ   

อายุ      ต�า่กว่า 25  25 - 40  41 - 60  มากกว่า 60

ความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ (กรุณาเลือก 1 ค�าตอบ)

 ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน       ลูกค้า    พนักงาน  คู่ค้าและเจ้าหนี้    คู่แข่งทางธุรกิจ  

 หน่วยงานราชการ    ชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ท่านอ่าน “รายงานความยั่งยืน” 

 เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน       ความเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

 การวิจัยและการศึกษา          อื่นๆ (กรุณาระบุ.........................................................................)

ความพึงพอใจต่อการน�าเสนอรายงานความยั่งยืน

เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย      มาก       ปานกลาง  ไม่พึงพอใจ

เนื้อหาครอบคลุมเรื่องที่ท่านให้ความสนใจ   มาก       ปานกลาง  ไม่พึงพอใจ

ความเชื่อถือได้ของข้อมูล    มาก       ปานกลาง  ไม่พึงพอใจ

การออกแบบการน�าเสนอมีความสวยงาม   มาก       ปานกลาง  ไม่พึงพอใจ

การใช้ภาษาของรายงานเข้าใจง่าย   มาก       ปานกลาง  ไม่พึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อรายงานโดยภาพรวม   มาก       ปานกลาง  ไม่พึงพอใจ

หลังจากอ่านรายงานฉบับนี้ ท่านเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้หรือไม่ อย่างไร  

 ได้ เพราะ.......................................................................................................................................... 

 ไม่ได้ เพราะ........................................................................................................................................... 

 ไม่ทราบ เพราะ...................................................................................................................................

ท่านคิดว่าประเด็นใดที่มีความส�าคัญต่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ 

 เศรษฐกิจ (กรุณาระบุ................................................................................................................................)

 ไม่ได้ (กรุณาระบุ...............................................................................................................................)

 Society (Please specify...........................................................................................................................)

ข้อเสนอแนะ

กรุณาระบุข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อพัฒนา และปรับปรุงรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปีต่อไป

 ..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ ขอขอบคุณที่ท่านได้สละเวลาตอบแบบส�ารวจความคิดเห็นฉบับนี้

ความเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนารายงานฉบับต่อไปให้ดียิ่งขึ้นไป

สามารถส่งแบบสอบถามทางจดหมายหรืออีเมลได้ที่ 

คณะท�างานด้านความยั่งยืน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต�าบลเทพารักษ์ อ�าเภอเมือง สมุทรปราการ 10270

อีเมล์ : Sustianabilty@wha-group.com
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต�าบลเทพารักษ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
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