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003

สารจากประธานกรรมการและ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ
ความก้้ า วหน้้ า ของเทคโนโลยีี ที่่� พัั ฒ นาอย่่ า งก้้ า วกระโดดส่่ ง ผลทำำ� ให้้ โ ลก
ในศตวรรษที่่� 21 หมุุนเร็็วกว่่าที่่�เคยเป็็นมาในอดีีต ปััจจััยทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อมต่่างเกี่่�ยวพัันเชื่่�อมโยง และขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังของเทคโนโลยีี
ดิิ จิิ ทัั ล และนวัั ต กรรมสมัั ยใหม่่ ที่่� เข้้ า มามีี บ ทบาทอย่่ า งมากในการดำำ� รงชีี วิิ ต
การทำำ�ธุุรกิิจ และ Disrupt ภููมิิทััศน์์การแข่่งขัันของอุุตสาหกรรมต่่างๆ ไปอย่่าง
สิ้้�นเชิิง ซึ่่�งปีี 2563 ที่่�ผ่่านมาก็็ถืือได้้ว่่าเป็็นช่่วงเวลาแห่่งความท้้าทายของ
ทั่่�วโลก การแพร่่ระบาดของ COVID-19 กลายเป็็น Game Changer ที่่�เป็็น
ตััวเร่่งปรากฏการณ์์ Digital Transformation ครั้้�งใหญ่่จากปััจจััยต่่างๆ ทั้้�ง
สภาวะเศรษฐกิิจ สถานการณ์์การค้้าการลงทุุน ความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ
ห่่ ว งโซ่่ การผลิิ ต หรืือแม้้ กระทั่่� ง พฤติิ กรรมการดำำ� รงชีี วิิ ต และความเป็็ น อยู่่�
ของผู้้�คนในสัังคมที่่�ล้้วนเกิิดการพลิิกผัันเปลี่่�ยนแปลงไปพร้้อมๆ กััน
ทั้้� ง นี้้� การก้้ า วเข้้ า สู่่�ยุุ ค ดิิ จิิ ทัั ล นัั บ ว่่ า เป็็ น โอกาสที่่� สำำ�คัั ญยิ่่� ง ของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ
ในฐานะผู้้�นำำ�ธุุรกิิจพััฒนาและบริิการจััดการอสัังหาริิมทรััพย์์ (Logistics) ธุุรกิิจ
พัั ฒ นานิิ ค มอุุ ต สาหกรรม (Industrial Development) ธุุ ร กิิ จ ให้้ บ ริิ ก าร
สาธารณููปโภคและพลัังงาน (Utilities & Power) ตลอดจนธุุรกิิจให้้บริิการด้้าน
ดิิจิิทััล (Digital Platform) ของประเทศไทย ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษััทฯ ก็็ได้้วางแผนและ
กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์เพื่่�อรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวโดยมุ่่�งเน้้นการผสม
ผสานนวััตกรรมและเทคโนลีียีีดิิจิิทััลสมััยใหม่่เข้้ากัับโครงสร้้างพื้้�นฐานเดิิม
ที่่�แข็็งแกร่่งของกลุ่่�มบริิษััทฯ ตามแนวคิิดการผสมผสานเทคโนโลยีีแพลตฟอร์์ม
(Platform) เข้้ากัับโครงสร้้างพื้้�นฐาน (Infrastructure) เพื่่�อยกระดัับและ
ต่่อยอดทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจหลัักของกลุ่่�มบริิษััทฯ ไปพร้้อมๆ กัับการยึึดมั่่�นและให้้
ความสำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักการและแนวปฏิิบััติิการพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืน ไม่่ว่่าจะเป็็นการกำำ�หนดนโยบาย กลยุุทธ์์และเป้้าหมายทางธุุรกิิจ การ
กำำ�กัับดููแลกิิจการ แผนการเงิิน ไปจนถึึงแนวทางบริิหารจััดการที่่�คำำ�นึึงถึึงผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย รวมถึึงมีีความรัับผิิดชอบทั้้�งในมิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
(Environmental) สัังคม (Social) และบรรษััทภิิบาล (Governance) อย่่าง
สมดุุล ดัังที่่�สะท้้อนให้้เห็็นจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�คำำ�นึึงถึึงการ
อนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ การพััฒนาศัักยภาพและจููงใจบุุคลากร ตลอดจน
การสร้้างพื้้�นฐานด้้านธรรมาภิิบาลควบคู่่�ไปกัับการมุ่่�งเน้้นการเจริิญเติิบโตทาง
ธุุรกิิจขององค์์กร และการมีีผลการดำำ�เนิินงาน และฐานะทางการเงิินที่่�แข็็งแกร่่ง
ทั้้�งนี้้� ตััวอย่่างความสำำ�เร็็จที่่�โดดเด่่นของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในปีีที่่�ผ่่านมาประกอบด้้วย
โครงการติิดตั้้�งระบบผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคาลานจอดรถ
(Solar Carpark) 4.9 เมกะวัั ต ต์์ ชั่่� ว โมง ณ โรงงานผลิิ ต รถยนต์์ ข อง
เอสเอไอซีี มอเตอร์์-ซีีพีี โดยเป็็นโครงการ Solar Carpark ที่่� ใหญ่่ที่่�สุุดใน
ประเทศไทยซึ่่�งแสดงให้้เห็็นถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งการช่่วยลด
ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกโดยตรง ตลอดจนการส่่งเสริิมให้้ลููกค้้าหััน
มาผลิิตและใช้้พลัังงานทดแทน นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงเดิินหน้้าสานต่่อ
โครงการ ‘Clean Water for Planet’ ซึ่่�งเป็็นโครงการพััฒนาระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
ที่่�ประสบความสำำ�เร็็ จอย่่ า งมาก โดยมีี การก่่ อ สร้้ า งระบบบำำ�บัั ด น้ำำ�� เสีี ย แบบ
บึึงประดิิษฐ์์ (Constructed Wetland) ให้้กัับชุุมชน อัันเป็็นองค์์ความรู้้�ที่่�ได้้รัับ
แรงบัันดาลใจมาจากปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงในพระราชดำำ�ริิของพระบาท
สมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร
(ในหลวงรััชกาลที่่� 9) ซึ่่�งเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม มีีต้้นทุุนต่ำำ��และดููแลรัักษา
ได้้ ง่่ า ย ซึ่่� ง โครงการดัั ง กล่่ า วยัั ง ชี้้� ใ ห้้ เ ห็็ นถึึ งความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คมของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ โดยการช่่วยให้้ชุุมชนได้้มีีน้ำำ��สะอาดใช้้ อีีกทั้้�งพื้้�นที่่� โครงการ
ยัังเปิิดให้้หน่่วยงานราชการและนัักเรีียนนัักศึึกษาเยี่่�ยมชม และจััดให้้มีีโครงการ
ฝึึกงานและโครงการฝึึกอบรมอีีกด้้วย
นอกจากนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังมุ่่�งเน้้นการนำำ�เทคโนโลยีีและนวััตกรรมสมััยใหม่่
มาใช้้ในการบริิหารจััดการเพื่่�อสร้้างประสิิทธิิภาพและลดการสููญเสีียต่่างๆ อาทิิ
เช่่น โครงการ Smart Logistics ของกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการนำำ�ปััญญาประดิิษฐ์์
(Artificial Intelligence) หุ่่�นยนต์์ (Robots) และระบบอััตโนมััติิ มาใช้้บริิหาร
จัั ด การภายในคลัั ง สิิ นค้้ า และเป็็ นต้้ น แบบของการจัั ด การคลัั ง สิิ นค้้ า อย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพที่่�สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ ใช้้กัับคลัังสิินค้้าต่่างๆ ในประเทศไทย
หรืือ โครงการ Smart Industrial Estate ที่่�มีีการนำำ�เทคโนโลยีีและนวััตกรรม
สมััยใหม่่ ได้้แก่่ อิินเทอร์์เน็็ตของสรรพสิ่่�ง (IoT หรืือ Internet of Things) ระบบ

เฝ้้าดููและควบคุุม (SCADA) ระบบโทรทััศน์์วงจรปิิด (CCTV) ฯลฯ มาประยุุกต์์ใช้้
สำำ�หรัับการบริิหารจััดการภายในนิิคมอุุตสาหกรรมเพื่่อ� ลดความเสี่่�ยง สร้้างความ
ปลอดภััย และลดความสููญเสีียทั้้�งชีีวิิตของผู้้�ปฏิิบััติิงาน และทรััพย์์สิินของลููกค้้า
ในนิิคมอุุตสาหกรรม รวมถึึงสร้้างความสะดวกสบายให้้แก่่ประชาชนที่่�อยู่่�อาศััย
ในพื้้�นที่่�โดยรอบนิิคมอุุตสาหกรรม เป็็นต้้น
ในขณะเดีียวกััน กลุ่่�มบริิษััทฯ ตระหนัักดีีว่่าธรรมาภิิบาลที่่�ดีีคืือพื้้�นฐานที่่�สำำ�คััญ
ไปสู่่�การเติิบโตทางธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยยึึดมั่่�นใน
หลัักจริิยธรรม ความโปร่่งใส และสำำ�นึึกรัับผิิดชอบต่่อส่่วนรวม เพื่่�อสร้้างเสริิม
“ธรรมาภิิบาลที่่�ดีี” ทั่่�วทั้้�งองค์์กร โดยส่่งผลให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้รัับรางวััลต่่างๆ
อาทิิ การประเมิินรายงานการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียนในเกณฑ์์
“ดีีเลิิศ” และรางวััล AMCHAM CSR ระดัับ Excellent Gold เป็็นปีที่่ี � 11 ติิดต่่อกััน
อีีกทั้้�งยัังได้้รางวััลในระดัับ Platinum เป็็นปีีที่่� 2 นอกจากนี้้�นิิคมอุุตสาหกรรม
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้รางวััลในการเป็็นเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco
Industrial Town) จำำ�นวน 6 นิิคมอุุตสาหกรรม โดย 4 แห่่งได้้รัับการรัับรองให้้
เป็็นเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศในระดัับ “อีีโค-แชมเปีียน” (Eco-Champion)
และอีีก 2 แห่่งได้้รัับการรัับรองในระดัับ “อีีโค-แอกเซลเลนซ์์” (Eco-Excellence)
และได้้รัับรางวััลพิิเศษในฐานะเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ 4.0 สาขา Smart
Water ตามลำำ�ดัับ ตลอดจนกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญในการพััฒนา
บุุคลากรที่่�จะเติิบโตและพััฒนาไปพร้้อมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และการสร้้าง
บรรยากาศให้้พนัักงานทุุกคนมีีความสุุขไปพร้้อมกัับการทำำ�งาน โดยปีี 2564 นี้้�
WHA Tower จะเป็็นอาคารสำำ�นัักงานใหญ่่แห่่งใหม่่ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ภายใต้้
แนวคิิด “Work Life Solution” ที่่�เพรีียบพร้้อมทั้้�งการออกแบบที่่�ยืืดหยุ่่�นต่่อการ
ใช้้งาน เหมาะแก่่การสร้้างสรรค์์ผลงาน สรรค์์สร้้างสิ่่�งแปลกใหม่่ และร่่วมแรง
ใจในการทำำ�งานร่่วมกััน
นอกจากนี้้� ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะยกระดัับศัักยภาพในการพััฒนาไปสู่่�ความยั่่�งยืืน
และการเติิบโตของธุุรกิิจในระยะยาว กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ประกาศ กลยุุทธ์์ด้้าน
ความยั่่�งยืืน ประกอบกัับเป้้าหมายด้้านความยั่่�งยืืนในระยะยาวในปีี 2563 โดย
เป้้าหมายดัังกล่่าวมุ่่�งเน้้นไปที่่� 9 ประเด็็นสำำ�คััญด้้านธรรมาภิิบาล เศรษฐกิิจ
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งวางแผนให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของสัังคม
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ตลอดจนความเสี่่�ยงและโอกาสที่่�วิิเคราะห์์จากแนวโน้้ม
การเปลี่่�ยนแปลงของโลก
สุุดท้้ายนี้้� ในฐานะประธานคณะกรรมการบริิษััทและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กลุ่่�มของบริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) ดิิฉัันขอขอบคุุณ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่ายที่่� ให้้การสนัับสนุุนธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ มาโดย
ตลอด ดิิฉัันมีีความซาบซึ้้�งในความไว้้วางใจและความร่่วมมืืออัันดีีเพื่่�อผลัักดััน
ให้้เกิิดการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน และช่่วยให้้เราได้้ร่่วมกัันสานต่่อและมอบคุุณค่่า
ให้้กัับสัังคม นัักลงทุุน ลููกค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่ายต่่อไป และนัับต่่อ
จากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จะยัังคงมุ่่�งมั่่�นในการเป็็น “Your Ultimate Solution Partner”
โดยสร้้ า งคุุ ณค่่ า ที่่� ยั่่� ง ยืืนและยึึดมั่่� น ในหลัั กก ารดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ อย่่ า งสมดุุ ล
ร่่วมขัับเคลื่่�อนระบบเศรษฐกิิจของประเทศไทย โดยคำำ�นึึงถึึงความรัับผิิดชอบ
ต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มและสัั ง คม รวมถึึงการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี เพื่่� อ รัั ก ษา
ผลประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย กลุ่่�มบริิษััทฯ หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า
จะช่่วยจุุดประกายให้้บริิษััทอื่่�นๆ ทั้้�งในอุุตสาหกรรมเดีียวกัันและอุุตสาหกรรม
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งเจริิ ญ รอยตามแนวทางของเราเพื่่� อ เป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ที่่� ช่่ ว ยให้้
ประเทศไทยสามารถบรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนในเวทีีโลกต่่อไป

คุุณจรีีพร จารุุกรสกุุล
ประธานคณะกรรมการบริิษััทและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

รางวััล และสมาชิิกภาพ
รางวััล

รางวััล Asia Pacific Property Awards

อาคาร WHA Tower ได้้คว้้ารางวััลสุุดยอด “สถาปััตยกรรมอาคารสำำ�นัักงานแบบไฮไรส์์ ประจำำ�
ประเทศไทย (Commercial High Rise Architecture Thailand)” ในงาน ในงานประกาศรางวััล Asia
Pacific Property Awards ซึ่่�งตััวอาคารได้้รัับการออกโดย “บริิษััท ปาล์์มเมอร์์ แอนด์์ เทอร์์เนอร์์
(ประเทศไทย)” โดยมีีการออกแบบมาเพื่่�อประสิิทธิิภาพการใช้้งานสููงสุุด พร้้อมเทคโนโลยีีล้ำำ��สมััย
ตอบโจทย์์การทำำ�งานที่่�ต้้องใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ นวััตกรรมและการทำำ�งานร่่วมกััน อีีกทั้้�งยัังเป็็น
อาคารที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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รางวััล AMCHAM CSR
Excellence Recognition Award

กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอได้้รัับรางวััล AMCHAM CSR
Excellence Recognition Award ประจำำ�ปีี 2563
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 11 อีีกทั้้�งยัังได้้รัับรางวััลและในระดัับ
“ระดัั บ แพลติิ นัั ม ” ต่่ อ เนื่่� อ งเป็็ นปีี ที่่� 2 โดยรางวัั ล
ดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ในการพััฒนาโครงการเพื่่�อสัังคมและการพััฒนาชุุมชน
เพื่่�อไปสู่่�ความยั่่�งยืืน

6 รางวััลเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ
(Eco-Industrial Town Awards)

นิิคมอุุตสาหกรรม 4 แห่่งของกลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ
ได้้รัับรางวััลเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศในระดัับ EcoChampion และอีีก 1 แห่่งได้้รัับรางวััลในระดัับ EcoExcellence จากงาน ECO Innovation Forum
2020 นอกจากนี้้� นิิคมอุุตสาหกรรมอีีสเทิิร์์น ซีีบอร์์ด
(ระยอง) (WHA ESIE) ยัังได้้รัับรางวััลพิิเศษในฐานะ
เมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ 4.0 สาขา Smart Water
เป็็นครั้้�งแรก

รางวััล FIABCI -Thai Prix D’
Excellence Award 2020

กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอได้้รัับรางวััล FIABCI-Thai
Prix d’Excellence Award 2020 ในสาขาการจััดการ
ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม (การอนุุ รัั กษ์์ แ ละการฟื้้� นฟูู ) จาก
ความสำำ�เร็็จของโครงการ Clean Water for Planet
ที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ริิเริ่่�มระบบบริิหารจััดการน้ำำ��เสีียได้้
อย่่ า งมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพและยั่่� ง ยืืน รวมทั้้� ง โครงการ
ก่่ อ สร้้ า งระบบบำำ�บัั ด น้ำำ�� เสีี ย เพื่่� อ ช่่ ว ยเหลืือชุุ ม ชน
โดยรอบนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ
“รัับมอบโล่่เกีียรติิคุุณ “หุ้้�นยั่่�งยืืน” ประจำำ�ปีี 2563”

กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอได้้รัับมอบโล่่เกีียรติิคุุณสำำ�หรัับ
บริิษััทจดทะเบีียน กลุ่่�มอสัังหาริิมทรััพย์์ และก่่อสร้้าง ที่่�
อยู่่�ในรายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืน THAILAND SUSTAINABILITY
INVESMENT (THSI) ภายในงาน SET Awards 2020
ในฐานะบริิษััทที่่�มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental) สัังคม (Social) และ
หลัักบรรษััทภิิบาล (Corporate Governance) หรืือ ESG
สะท้้อนถึึงความมุ่่�งมั่่�นของบริิษััทฯ ในการบริิหารธุุรกิิจ
ให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ตลอดจนการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีี
จริิยธรรม
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

สมาชิิกภาพ
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.

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

18.

สมาคมการค้าไทย - ยุโรป

19.

สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร

20.

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

21.

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

22.

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ไทย
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) (กลุ่่�มบริิษััท
ดัับบลิิวเอชเอ หรืือ กลุ่่�มบริิษััทฯ) ได้้จััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืน
ประจำำ�ปีีตั้้�งแต่่ปีี 2562 เป็็นต้้นมา เพื่่�อเปิิดเผยแนวทางการ
บริิ ห ารจัั ด การให้้ ผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีี ย ได้้ รัั บ ทราบ ตลอดจน
แนวทางในการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ เพื่่� อ ไปสู่่�ความยั่่� ง ยืืนในมิิ ติิ ด้้ า น
ธรรมาภิิบาล/ เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม โดยรายงาน
ฉบัับนี้้�นัับเป็็นรายงานความยั่่�งยืืนฉบัับที่่� 2 ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
โดยผลการดำำ� เนิิ น งานที่่� ร ะบุุ มีี ข อบเขตระยะเวลานัั บ ตั้้� ง แต่่
วัันที่่� 1 มกราคม 2563 ถึึง 31 ธัันวาคม 2563

อนึ่่�ง รายงานฉบัับนี้้�มิิได้้ผ่่านการตรวจรัับรองโดยหน่่วยงาน
ภายนอกแต่่มีีการทบทวนและรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููล
และเนื้้�อหาโดยผู้้�บริิหารระดัับสููงของแต่่ละฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

หากต้้องการข้้อมููลเพิ่่�มเติิม สามารถติิดต่่อได้้ที่่�
สำำ�นัักงานเลขานุุการกลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
(กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ)
777 อาคาร ดัับบลิิวเอชเอ ทาวเวอร์์ ชั้้�น 23-25
หมู่่�ที่่� 13 ถนนเทพรััตน (บางนา-ตราด) กม.7
ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการจััดเตรีียมเนื้้�อหาตามมาตรฐานการ ตำำ�บลบางแก้้ว อำำ�เภอบางพลีี จัังหวััดสมุุทรปราการ 10540
จัั ด ทำำ� รายงานของ Global Reporting Initiatives (GRI) โทร: (662) 719-9555
ในระดัับตััวชี้้�วััดหลััก (Core Option) ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ อีีเมล: Sustainability@wha-group.com
ได้้ปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการประเมิินประเด็็นสำำ�คััญด้้านความ
ยั่่�งยืืนให้้มีีประสิิทธิิภาพและครอบคลุุมยิ่่�งขึ้้�น โดยมีีประเมิิน
ประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนทั้้�งหมด 20 หััวข้้อ ซึ่่�งประกอบ
ด้้ ว ยหัั ว ข้้ อ ที่่� มีี อ ยู่่�เดิิ ม ในรายงานฉบัั บ ก่่ อ นหน้้ า และหัั ว ข้้ อ
ที่่� เ รีี ย บเรีี ย งขึ้้� น ใหม่่ อัั น ได้้ แ ก่่ การลงทุุ น อย่่ า งยั่่� ง ยืืน
การบริิหารความเสี่่�ยงเเละภาวะวิิกฤติิ และการมีีส่่วนร่่วมของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ทั้้�งยัังมีีการรายงานความคืืบหน้้าและผลการ
ดำำ� เนิิ น งานตามกรอบเป้้ า หมายการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืืนของ
สหประชาชาติิ (United Nations Sustainable Development
Goals: SDGs) โดยข้้อมููลในรายงานฉบัับนี้้�มีีเนื้้�อหาครอบคลุุม
ถึึงการประกอบธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ซึ่่�งรวมถึึงบริิษััทย่่อย
ต่่างๆ ในประเทศไทย ที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นเกิิน
ร้้อยละ 50 และมีีอำำ�นาจในการบริิหารจััดการ
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รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

รู้้�จัักกลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ

วิิสััยทััศน์์
เป็นผู้นำ�ธุรกิจในเอเชียทางด้านการพัฒนาอาคาร คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า โรงงาน (logistics facilities)
ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ธุรกิจการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและพลังงาน และธุรกิจการให้
บริการด้านดิจิทัล ด้วยคุณภาพที่ ครอบคลุมการให้บริการในทุกระดับ ตั้งแต่ต้นน้ำ� กลางน้ำ� และปลายน้ำ�

พัันธกิิจ
ตอบสนองความต้องการของคู่ค้าหลักทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
มุ่งเน้นกลยุทธ์ในเชิงริเริ่มสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพทางด้านธุรกิจ การเงิน คุณภาพการบริการ
ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม ชุมชน และหลักธรรมาภิบาล
สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตรทางธุรกิจ
นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหนือกว่าคู่แข่งด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และความชำ�นาญในธุรกิจ
เพื่อบรรลุเป้าหมายอันเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย (win-win solution)
รักษาวินัยทางการเงินเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
พัฒนาการให้บริการทางด้านคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าและโรงงาน (logistics facilities) นิคมอุตสาหกรรม
สาธารณูปโภค พลังงาน และอสังหาริมทรัพย์ใน ระดับมาตรฐานสากล
นำ�เสนอการบริการที่แตกต่างจากคู่แข่งในด้านการบริหารคลังข้อมูลดิจิทัล (data center) และบริการเสริมต่างๆ
ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ทุกกลุ่มทั้งบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติ
พัฒนาทีมงานที่มีทักษะและความชำ�นาญ ตลอดจนส่งเสริมสมรรถนะหลักของ องค์กร (core competency)

ค่่านิิยมและวััฒนธรรมองค์์กร
ของกลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ
“ก้้าวล้ำำ��กว่่าใคร”

ริเริ่มและไม่หยุดอยู่นิ่งในการทำ�งานเชิงรุกและ
มุ่งมั่นปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและ
เพิ่มความก้าวล้ำ�ในอุตสาหกรรม

“รอบรู้้�สมองไว”

มุ่งมั่นในการให้คำ�แนะนำ�และการแก้ ไขปัญหา
อย่างมืออาชีพ และปฏิบัติได้จริงในฐานะ
ที่ปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการทำ�งานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับลูกค้า

“สุุจริิตรัักษาเกีียรติิ”

ปลููกฝัังความไว้้วางใจและความเชื่่�อมั่่�นของลููกค้้า
ด้้วยวััฒนธรรมการทำำ�งานที่่�โปร่่งใส ยึึดมั่่�นคำำ�สััญญา
จริิยธรรมและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

“ที่่�หนึ่่�งในใจ”

มุ่งมั่นดำ�เนินการเพื่อสร้างผลลัพธ์และความสำ�เร็จระยะยาว
และมีจิตสำ�นึก ความเป็นผู้ประกอบการด้วยการพัฒนา
ผลลัพธ์ที่สูงขึ้นและการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
อย่างต่อเนื่อง

“รู้้� ใจเป็็นคู่่�คิิด”

มุ่่�งสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ยั่่�งยืืนและสร้้างความไว้้วางใจ
ให้้กัับลููกค้้าและคู่่�ค้้าในฐานะพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิมความสััมพัันธ์์อัันดีีภายในองค์์กร
เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายขององค์์กรร่่วมกััน
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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กลุ่่�มบริิษัทั ดัับบลิิวเอชเอก่่อตั้้ง� ขึ้้น� เมื่่อ� ปีี 2546 โดยกลุ่่�มผู้้�ประกอบการที่่�มีวิี สัิ ยทั
ั ศั น์์
ด้้านธุุรกิิจพััฒนาและบริิหารการจััดการอสัังหาริิมทรััพย์ด้์ า้ นโลจิิสติกส์
ิ ์ โดยได้้พัฒ
ั นา
คลัังสิินค้้าคุุณภาพสููงที่่�ออกแบบมาเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าแต่่ละ
ราย (Built-to-Suit) และ Warehouse Farm ซึ่่�งเป็็นโครงการที่่�มีีส่่วนผสมของ
โครงการประเภท Built-to-Suit และโครงการสร้้างแบบสำำ�เร็็จรููป (Ready-Built)
ที่่�มีมี าตรฐานสููง เพื่่อ� รองรัับความต้้องการที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นของทั้้�งกลุ่่�มลููกค้า้ ในปััจจุุบันั
และลููกค้า้ รายใหม่่ และด้้วยความมุ่่�งมั่่�นของคณะผู้้�บริิหารในการต่่อยอดความสำำ�เร็็จ
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) ได้้เข้้าจดทะเบีียนใน
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ตลท.) ในปีี 2555 และต่่อมาในปีี 2558 กลุ่่�ม
บริิษัทั ฯ ได้้เข้้าซื้้อ� กิิจการ บริิษัทั ดัับบลิิวเอชเอ อิินดัสั เตรีียล ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กัดั
(มหาชน) (เดิิมชื่่�อ บริิษััท เหมราชพััฒนาที่่�ดิิน จำำ�กััด (มหาชน)) ผู้้�พััฒนานิิคม
อุุตสาหกรรมรายใหญ่่ ในประเทศไทย และประสบความสำำ�เร็็จทางธุุรกิิจในการ
พััฒนาที่่�ดิินนิิคมอุุตสาหกรรม และ/หรืือเขตประกอบการอุุตสาหกรรม รวมถึึงเป็็น
ศููนย์์กลางในการจััดหาระบบสาธารณููปโภคและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกไว้้ให้้บริิการ
แก่่ลููกค้้าในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้แก่่ ระบบไฟฟ้้า ระบบประปา
ระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย ระบบกำำ�จััดขยะ ระบบโทรคมนาคม รวมถึึงการขออนุุญาต
การจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกอื่่�นๆอย่่างครบครััน โดยต่่อ
มาในปีี 2560 บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์แอนด์์พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
(WHAUP) หนึ่่�งในบริิษััทในกลุ่่�มดัับบลิิวเอชเอ ซึ่่�งเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านธุุรกิิจบริิการสา
ธาณููปโภคและพลัังงานได้้เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยเช่่น
กััน โดยปััจจุุบันกลุ่่�
ั มบริิษัทั ฯ ถือื เป็็นหนึ่่ง� ในผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจการพััฒนาอาคารคลัังสิินค้า้
ศููนย์์กระจายสิินค้้า โรงงาน (Logistics) ธุุรกิิจการพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรม
(Industrial Estate Developer) ธุุรกิิจการให้้บริิการด้้านสาธารณููปโภคและพลัังงาน
(Utilities & Power) และธุุรกิิจการให้้บริิการด้้านดิิจิิทััล (Digital Platform) ทั้้�งใน
ประเทศไทยและภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ทั้้�งนี้้� ด้้วยเจตนารมณ์์ที่่�จะ
สนัับสนุุนนโยบายส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจของรััฐบาลไทย กลุ่่�ม
บริิษััทฯ จึึงได้้พััฒนาพื้้�นที่่�ประกอบอุุตสาหกรรมเพื่่�อรองรัับการพััฒนาคลััสเตอร์์
อุุตสาหกรรมสำำ�หรัับกลุ่่�มอุุตสาหกรรมยานยนต์์ อุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และ
อุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี ในเขตพื้้�นที่่�อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด ซึ่่�งในขณะนี้้�ได้้ก้้าวขึ้้�นมา

มีี บ ทบาทสำำ�คัั ญ ในการพัั ฒ นาพื้้� นที่่� ภายใต้้ โ ครงการเขตพื้้� นที่่� ร ะเบีี ย ง
เศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก (ECC) โดยมีีเป้้าหมายที่่�จะพััฒนาเขตพื้้�นที่่�
สำำ�หรัับคลััสเตอร์์อุุตสาหกรรมที่่�อาศััยเทคโนโลยีีขั้้�นสููง ทั้้�งนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ
ได้้ปฏิบัิ ติั ติ ามข้้อกำำ�หนดของกระทรวงอุุตสาหกรรม การนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย (กนอ.) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย กระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนมาตรฐานระดัับสากล เช่่น
เป้้ า หมายการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืืนของสหประชาชาติิ (United Nations
Sustainable Development Goals: SDGs)
ในฐานะผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจด้้านบริิการพััฒนาอาคารคลัังสิินค้า้ ศููนย์ก์ ระจายสิินค้า้
โรงงาน (Logistics) และธุุรกิิจนิิคมอุุตสาหกรรมแบบครบวงจร กลุ่่�มบริิษัทั ฯ
ได้้ วางกลยุุ ท ธ์์ ท างธุุ ร กิิ จ เพื่่� อ ไปสู่่�การเป็็ น พัั นธมิิต รอัั นดัั บ หนึ่่� ง สำำ� หรัั บ
ผู้้�ประกอบการที่่�ต้อ้ งการเริ่่ม� ต้้นหรืือขยายธุุรกิิจในประเทศไทยหรืือประเทศ
อื่่�นๆ ในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ตามพัันธสััญญาในการเป็็น
“Your Ultimate Solution Partner” ด้้วยความสามารถและความเชี่่�ยวชาญ
ของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ที่่�มีจุี ดุ แข็็งขององค์์กร (core competency) ในการพััฒนา
และส่่ ง มอบโครงการที่่� มีี คุุ ณภาพสูู ง บนทำำ� เลที่่� ตั้้� ง ที่่� เ ป็็ นยุุ ท ธศาสตร์์
ที่่�สามารถตอบสนองต่่อความต้้องการที่่แ� ตกต่่างกัันของลููกค้า้ แต่่ละรายได้้
อย่่างดีี ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังควมุ่่�งมั้้�นที่่�จะนำำ�เสนอบริิการที่่�หลากหลาย
ครอบคลุุมทุุกความต้้องการ ตลอดจนสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกอย่่างครบวงจร
ให้้กัับลููกค้้าผ่่านการดำำ�เนิินงานที่่�มาจากธุุรกิิจหลัักทั้้�ง 4 กลุ่่�ม ได้้แก่่ ธุุรกิิจ
พัั ฒ นาและบริิ ห ารจัั ด การอสัั ง หาริิ ม ทรัั พย์์ (Logistics) ธุุ ร กิิ จ นิิ ค ม
อุุตสาหกรรมแบบครบวงจร (Industrial Estate Developer) ธุุรกิิจบริิการ
สาธารณููปโภคและพลัังงาน (Utilities & Power) และธุุรกิิจบริิการด้้านดิิจิทัิ ลั
(Digital Platform)
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

ธุุรกิิจพััฒนาและบริิหารจััดการอสัังหาริิมทรััพย์์
บริิ ษัั ท ฯ มุ่่� ง มั่่� น ที่่� จ ะเป็็ น บริิ ษัั ท ชั้้� น นำำ� ในฐานะผู้้� พัั ฒ นาโครงการคลัั ง สิิ น ค้้า ศูู น ย์์ ก ระจายสิิ น ค้้า
และโรงงานคุุณภาพสููง ในทำำ� เลที่่� เ ป็็ น ยุุทธศาสตร์์ ด้้านการขนส่่งรอบกรุุงเทพมหานคร
เขตเศรษฐกิิ จ พิิ เ ศษภาคตะวัั น ออก และหัั ว เมืื อ ง ต่่างจัั ง หวัั ด โดยบริิ ษัั ท ฯ สามารถตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้าผู้้�เช่่า ได้้อย่่างครบวงจรทั้้�งในส่่วนของทำำ�เลที่่�ตั้้�งโครงการการออกแบบ
โครงการที่่�มีี มาตรฐานระดัับสากล และคุุณภาพของการก่่อสร้้าง ซึ่่�งสามารถทำำ�ให้้ต้้นทุุน ในการ
ดำำ�เนิินงานของลููกค้้าลดลงและเพิ่่�มศัักยภาพการแข่่งขัันให้้กัับลููกค้้าได้้ ในระยะยาว

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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เป็็นที่่� 1 ในด้้านธุุรกิิจพััฒนา
และบริิหารจััดการอสัังหาริิมทรััพย์์
ที่่�สามารถตอบสนองความต้้องการ
ที่่�แตกต่่างของลููกค้้า

2.5

ล้้าน ตร.ม.

ที่่�อยู่่�ภายใต้้การบริิหาร
จััดการของกลุ่่�มบริิษััทฯ

ผู้้�เช่่าชั้้�นนำำ�

200

+

ราย

บนพื้้�นที่่�ยุุทธศาสตร์์ 41 แห่่ง
ประสบความสำำ�เร็็จตามแผนการขาย
และให้้เช่่าทรััพย์์สิินแก่่กองทรััสต์์

WHART และ
HREIT
เปิิดตััว

WHA
TOWER
การัันตีีด้้วยรางวััล Commercial
High Rise Architecture Thailand
จากการ ออกแบบอย่่างทัันสมััยและ
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�ประกอบการนิิคมอุุตสาหกรรมอัันดัับ 1

โดยมีีบริิการมาตรฐานะดัับโลก เพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการ แบบครบวงจรของลููกค้้าภาคอุุตสาหกรรม

11

นิิคมอุุตสาหกรรม
และเขตประกอบการอุุตสาหกรรม
ที่่�เปิิดดำำ�เนิินงานแล้้วพร้้อมแผนเปิิด
เพิ่่�มเติิมนิิคมฯ ในอนาคต

68,900
พััฒนาพื้้�นที่่�กว่่า

/1
ไร่่

รวมพื้้น� ที่่�โ ครงการที่่เ� ปิิดดำำ� เนิิน การแล้้ว และพื้้น� ที่่�
	ที่่กำ� ำ� ลััง พัั ฒ นาทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
/1

WHA Industrial
Zone Nghe An

ได้้รัับการตอบรัับจากนัักลงทุุนอย่่างล้้นหลาม

พร้้อมขยายพื้้�นที่่�พััฒนาเฟสต่่อไป

สร้้างศููนย์์บ่่มเพาะนวััตกรรม
อัันจะนำำ�ไปสู่่�

TusPark WHA

SCIENCE
PARK
ในอนาคต
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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ธุุรกิิจพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรม
ธุุรกิิจพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรม ดำำ�เนิินการผ่่านบริิษััทย่่อย ได้้แก่่ กลุ่่�มบริิษััท WHAID ในการ
พััฒนาโครงการนิิคมอุุตสาหกรรมและ/หรืือ เขตประกอบการ อุุตสาหกรรมเพื่่�อจำำ�หน่่ายที่่�ดิิน
ให้้กัับผู้้�ประกอบการที่่�มีีความต้้องการเข้้ามา ลงทุุนจััดตั้้�งโรงงานในเขตนิิคม/เขตประกอบการ
อุุตสาหกรรม โดยจะได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์ตามที่่�กำำ�หนดโดยการนิิคมแห่่งประเทศไทย และ/หรืือ
คณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน พร้้อมทั้้�งเป็็นศููนย์์กลางในการจััดหาสาธารณููปโภค และ
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกไว้้ให้้บริิการแก่่ลููกค้้า ได้้แก่่ ระบบไฟฟ้้า ระบบประปา ระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
ระบบกำำ�จััดขยะ ระบบโทรศััพท์์ระบบอิินเตอร์์เน็็ต รวมถึึง การขออนุุญาตการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกอื่่�นๆ อย่่าง ครบครััน
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

ธุุรกิิจให้้บริิการสาธารณููปโภคและพลัังงาน
ธุุรกิิ จ ให้้บริิ ก ารด้้านสาธารณููปโภคและพลัั ง งาน ดำำ� เนิิ น การผ่่านบริิ ษัั ท ย่่อย
ได้้แก่่ กลุ่่�มบริิษััท WHAUP ในการให้้บริิการด้้านสาธารณููปโภค (Utilities)
ประเภทการ จำำ�หน่่ายน้ำำ��ดิิบ ผลิิตและจำำ�หน่่ายน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรม และบริิหาร
จััดการน้ำำ��เสีีย ให้้แก่่ผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรม ในนิิคมอุุตสาหกรรมและ
เขตประกอบการ อุุตสาหกรรม เป็็นหลััก นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััท WHAUP
ยัังดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้บริิการด้้านพลัังงาน (Power) ผ่่านการเข้้าร่่วมลงทุุนในโครงการ
โรงไฟฟ้้าทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศกัับ ผู้้�ประกอบการที่่�มีีความรู้้�ความชำำ�นาญ
ในธุุรกิิจ ผลิิตและจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าประเภทต่่างๆ ทั้้�งที่่�เป็็นการผลิิตไฟฟ้้าโดยใช้้
พลัังงานเชื้้�อเพลิิงเชิิงพาณิิชย์์ (Conventional Fuel) และพลัังงานทดแทน
(Renewable Energy)
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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ผู้้�ให้้บริิการสาธารณููปโภคและพลัังงาน
อย่่างครบวงจรที่่�มีีการเติิบโตแบบยั่่�งยืืน
จำำ�หน่่ายและให้้บริิการ
สาธารณููปโภคกว่่า

114

ล้้าน ลบ.ม.

เพิ่่�มมููลค่่าผลิิตภััณฑ์์

จากการปรัับใช้้เทคโนโลยีี และ
นวััตกรรม เช่่น น้ำำ��ปราศจากแร่่ธาตุุ
DEMINERALIZED WATER และ
การบำำ�บััดน้ำำ��เสีียจากอุุตสาหกรรม
เปิิดตััวโครงการ

SOLAR CARPARK
ขนาดใหญ่่ที่่�สุุดใน
ประเทศไทย

บนพื้้�นที่่�ลานจอดรถ

เพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้าเป็็น

590

เมกะวััตต์์

ตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�น
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�ให้้บริิการด้้านดิิจิิทััล รองรัับความ
ต้้องการของลููกค้้าชั้้�นนำำ� และเสริิมสร้้าง
ความแข็็งแกร่่งให้้แก่่กลุ่่�มบริิษััทฯ

4

ให้้บริิการ
แห่่ง
data center
ตามมาตรฐาน Tier III
และ TIER IV
รวม 459 racks ตามการถืือหุุ้�น

ให้้บริิการ FTTx ครอบคลุุม
นิิคมอุุตสาหกรรมของ
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ

10

แห่่ง

ขัับเคลื่่�อนการเข้้าสู่่�

Digital Innovation
& Transformation
ขององค์์กร

PARTNERSHIP

5G

พัันธมิิตรทางธุุรกิิจเพื่่�อให้้บริิการ

solution in I.E.
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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ธุุรกิิจให้้บริิการด้้านดิิจิทัิ ลั
บริิ ษัั ท ฯ ดำำ� เนิิ น ธุุรกิิ จ ให้้บริิ ก ารด้้านดิิ จิิ ทัั ล
ผ่่านบริิษัทั ย่่อย คืือ บริิษัทั ดัับบลิิวเอชเอ อิินโฟนิิท
จำำ� กัั ด ซึ่่� ง เป็็ น ผู้้� ใ ห้้บริิ ก ารด้้านดิิ จิิ ทัั ล ที่่� ไ ด้้รัั บ
ใบอนุุญาต การให้้บริิ ก ารอิิ น เตอร์์ เ น็็ ต แบบที่่�
หนึ่่� ง จาก กสทช. ประกอบธุุรกิิ จ ให้้บริิ ก าร
พื้้�นที่่� ศููนย์์ข้้อมููล (Data Center) บริิการเชื่่�อม
ต่่อสื่่� อ สารโครงข่่ายสายเคเบิิ ล ใยแก้้ว นำำ� แสง
(FTTx) และบริิ ก ารด้้านการบริิ ห ารจัั ด การ
(Managed Services)
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

WHA 50+
STRATEGIC LOCATION IN THAILAND
WHA IS A KEY PLAYER IN THE
DEVELOPMENT OF THE EASTERN
ECONOMIC CORRIDOR (EEC).

LAOS

11

13

VIETNAM
14

THAILAND
12

WAREHOUSE FARM

CAMBODIA

BUILT-TO-SUIT FACTORIES
AND WAREHOUSES
INDUSTRIAL ESTATES/LANDS
WHA LOGISTICS PARKS
DIGITAL PLATFORM

16

BUSINESS COMPLEX

BUILT-TO-SUIT FACTORIES
AND WAREHOUSES

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.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

WHA Mega Logistics Center Laemchabang
WHA Mega Logistics Center Rama II, km.35
WHA Mega Logistics Center Lampoon
WHA Mega Logistics Center Khon Kaen
WHA Mega Logistics Center Kabinburi
WHA Mega Logistics Center Suratthani
WHA Mega Logistics Centers Wangnoi 61 Phase 2
WHA CENTRAL Mega Logistics Center Wangnoi 63
WHA Mega Logistics Center Lum Luk Ka
WHA-E commerce Park

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Consumer Goods Distribution Center
Healthcare Air-Con Distribution Center
Hazardous Goods Distribution Center
Ladkrabang Logistics Center (2 Phases)
Diaper Manufacturing
Consumer Goods Distribution Center
Aerospace Manufacturing
• Motorbike Manufacturing
• Automation & Robotics
• Aerospace Factory
8. WHA Ready Bulit Factory Park 1 @Hi-tech Kabin
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

5

AYUTTHAYA
8

SARABURI
9

8

18

17

NAKHON NAYOK

PRACHINBURI

19

PATHUMTHANI
NONTHABURI
1

019

8

15

KABINBURI

Don Muang Airport

4
7 1 2

1

BANGKOK 2
3

3

1
4
2 2
5 Suvarnabhumi International Airport
6
3

CHACHOENGSAO

EASTERN ECONOMIC CORRIDOR (EEC)
EEC INDUSTRIAL PROMOTION ZONES
Rayong, Chonburi & Chachoengsao

SAMUTPRAKAN

6

10
Bangkok Port

CHONBURI
11

GULF of THAILAND

1
20

Sriracha Harbour

2

5

3

1 2

10
4

3 4

Laeam Chabang
Deep Sea Port

3

7
11

RAYONG

7

6

Sattahip Port Commercial
Port Royal Thai Navy
U-Tapao Rayong Pattaya
International Airport
(U-Tapao Aerotropolis)

Map Ta phut
Deep Sea Port

WHA LOGISTICS PARKS

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 Rayong 36 Industrial Estate
12. WHA Industrial Zone 1 - Nghe An Vietnam

EECI
WANG CHAN VALLEY
ARIPOLIS & BIOPOLIS

9

1.
2.
3.
4.

WHA Logistics Park 1 (WHA LP 1)
WHA Logistics Park 2 (WHA LP 2)
WHA Logistics Park 3 (WHA LP 3)
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 I
2. WHA Tower and
WHA Bangna Business Complex
3. TusPark WHA incubation Center

020

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

โครงสร้้างกลุ่่�มบริิษััท
WHA
ALL

99.99%

WHA KW

49.99%

100%

100%

WHA IDIBVI

64.97%

WHA-KPN

49.99%

CENTRAL-WHA

50.99%

WHA-Daiwa

50.99%

WHA-JD

99.99%

WHA IDI

100%

WHA IDISG

100%

WHA IDSG

99.00%

WHA IZ NA

WHA IMSV

100%

WHAHK

99.96%

WHAINDO

1.14%

WHA IDSG2

100%

99.99%

WHAEG

99.99%

WHAVH

98.54%

WHA ID

70.45%

WHAUP

99.99%

WUPIN

(Nghe An)

99.99%

WHASL

33.33%

ESCE

99.99%

CCE

99.99%

WHAET

ธุุรกิิจพลัังงานร่่วมลงทุุนกัับกลุุ่�มโกลว์์และสุุเอช

25.01%

Gulf Solar
99.99%

Gulf Solar BV

99.99%

Gulf Solar TS1

99.99%

Gulf Solar TS2

99.99%

Gulf Solar KKS

ธุุรกิิจพลัังงานร่่วมลงทุุนกัับกลุ่่�มกััลฟ์์

74.99%

WHA Gunkul 1

74.99%

WHA Gunkul 3

74.99%

WHA Gunkul 6

74.99%

WHA Gunkul 17

ธุุรกิิจพลัังงานร่่วมลงทุุนกัับกลุ่่�มกัันกุุล

35.00%

Gheco-I

51.00%

HHTC

25.00%

HHPC

ธุุรกิิจพลัังงานร่่วมลงทุุนกัับกลุ่่�มโกลว์์

5.00%

GIPP
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รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
WHA INFONITE

WHARM

15.00%

WHART

33.33%

GENESIS

15.00%

WHABT

15.00%

SNT

99.99%

WHA IRM

99.99%

WHA EIE

22.95%

HPF

60.00%

15.00%

HREIT

99.99%

25.01%

97.67%

WAA

99.99%

99.99%

WHAWT

BPWHA1

กลุุ่�มพลัังงานร่่วมลงทุุนกัับกลุุ่�มบีีกรีีม

74.99%

WHA EPS

ESIE

99.99%

WHA IDE

99.99%

WHA ESIE

99.99%

WHA IB

99.99%

WHA SIL

99.99%

THE PARK

70.00%

WHA R36

99.99%

EPM

99.99%

WHA ESIE4

51.00%

WHA TUS

60.00%

WHA IER

49.00%

BIG WHA

25.01%

Gulf TS 1

25.01%

Gulf TS 2

25.01%

Gulf TS 3

25.01%

Gulf TS 4

25.01%

Gulf VTP

25.01%

Gulf NLL 2

ธุุรกิิจพลัังงานร่่วมลงทุุนกัับกััลฟ์์ เอ็็มพีี

25.01%

25.00%

Gulf JP NLL

ธุุรกิิจพลัังงานร่่วมลงทุุนกัับกััลฟ์์ เจพีี

99.99%

29.99%

100%

100%

WHA RIL

99.99%

WUPS2

99.99%

WUPNA

47.31%

CUA LO

กลุ่่�มบริิษััทที่่�ลงทุุนในต่่างประเทศ

WUPS1

100%

34.00%

35.00%

Gulf WHA MT

99.99%

WHA NGD2

99.99%

WHA NGD4

WUPSD
SDWTP

ธุุรกิิจพลัังงานร่่วมลงทุุนกัับกลุ่่�มกััลฟ์์
และกลุ่่�มเอ็็มไอทีีจีี
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

โครงสร้้างองค์์กร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

คณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล

คณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริิหาร

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กลุุ่�มบริิษััทฯ

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายปฏิิบััติิการ

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายกลยุุทธ์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายการเงิิน

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายเทคโนโลยีี

สำำ�นัักตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายบััญชีี

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายกฎหมาย

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของกลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ
กลุ่่�มธุุรกิิจ

ระดัับต้้นน้้
• การจััดซื้้�อที่่�ดิิน
• การพััฒนา
อสัังหาริิมทรััพย์์

ธุุรกิิจพััฒนาและบริิหาร
จััดการอสัังหาริิมทรััพย์์

กิิจกรรมการประกอบธุุรกิิจ
• การให้้เช่่าและจำำ�หน่่าย
อสัังหาริิมทรััพย์์
• การบริิหารจััดการ
สิินทรััพย์์
• การจำำ�หน่่ายที่่�ดิิน
เพื่่�อการประกอบ
อุุตสาหกรรม
• การบริิหารจััดการ
สิินทรััพย์์

ธุุรกิิจพััฒนา
นิิคมอุุตสาหกรรม

• การจััดหาน้ำำ��ดิิบ
• การจััดซื้้�อเชื้้�อเพลิิงและ
แผงโซลาร์์

• การผลิิตน้ำำ��
• การบริิหารจััดการ
น้ำำ��เสีีย
• การผลิิตไฟฟ้้า
• การติิดตั้้�งแผงโซลาร์์
บนหลัังคา
(Solar rooftop)

• การจััดซื้้�อจััดจ้้าง
ผลิิตภััณฑ์์ และบริิการ
ด้้านไอทีี

• บริิการศููนย์์ข้้อมููล (Data
center) และ บริิการด้้าน
การจััดการบริิหารข้้อมููล
• บริิการด้้านเชื่่�อมต่่อ
สื่่�อสารโครงข่่าย เคเบิิลใย
แก้้วนำำ�แสง (FTTx)
• บริิการด้้านการบริิหาร
จััดการ

ธุุรกิิจให้้บริิการ
สาธารณููปโภคและพลัังงาน

ธุุรกิิจให้้บริิการ
ด้้านดิิจิิทััล

ระดัับปลายน้ำำ��
• การบำำ�รุุง
รัักษา
โครงการ
• การบริิการ
ลููกค้้าหลััง
การขาย
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอกัับการพััฒนาไปสู่่�ความยั่่�งยืืน
ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ประกาศใช้้กรอบแนวทางการพััฒนาไปสู่่�ความยั่่�งยืืนในระยะ 5 ปีี (5-Year Sustainability Framework) ซึ่่�งผ่่าน
การเห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิหาร โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อผลัักดัันให้้มีีการกำำ�หนดแนวปฏิิบััติิเพื่่�อพััฒนาองค์์กรไปสู่่�ความยั่่�งยืืน และ
สอดคล้้องกัับทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ภายใต้้พัันธสััญญาในการเป็็น “Your Ultimate Solution Partner” ทั้้�งนี้้� เพื่่�อบรรลุุ
เป้้าหมายตามเจตนารมณ์์ดัังกล่่าว กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�กรอบการพััฒนาโดยได้้ยึึดหลัักในด้้านธรรมาภิิบาลที่่�ดีี การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
ในฐานะที่่�พลัังสำำ�คััญในการเคลื่่�อนธุุรกิิจให้้เป็็นไปตามกลยุุทธ์์ที่่�วางไว้้ ตลอดจนการปรัับเปลี่่�ยนเพื่่�อพร้้อมเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล (Digital
Transformation) และการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ ทั้้�งนี้้� เป้้าหมายในเรื่่�องความยั่่�งยืืนขององค์์กรในระยะยาวมีีความเกี่่�ยวเนื่่�อง
กัับประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อกลุ่่�มบริิษััทฯ และกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังวิิเคราะห์์
ความเสี่่�ยงและโอกาสจากแนวโน้้มสถานการณ์์ต่่างๆ ของโลก และประเด็็นที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคตมาพิิจารณาร่่วมกัันเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าแนวทาง
การพััฒนามีีประสิิทธิิภาพและเหมาะสมกัับสถานการณ์์

ทิิศทางธุุรกิิจ
“YOUR ULTIMATE SOLUTION PARTNER”
ค่่านิิยม
องค์์กร

ทรััพยากรธรรมชาติิ

การปรัับองค์์กรเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล

• เพิ่่�มปริิมาณการผลิิตน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรม
จากกระบวนการนำำ�น้ำำ��เสีียกลัับมาใช้้ใหม่่
(Reclamation) เป็็นสองเท่่าจาก 30,200
ลููกบาศก์์เมตร/วััน ในปีี 2563 เป็็น
60,400 ลููกบาศก์์เมตร/วััน ภายในปีี 2568
• ลดสััดส่่วนปริิมาณการกำำ�จััดขยะด้้วยฝัังกลบ
หรืือการเผาให้้ลดลงต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 50 ในปีี 2564
และให้้ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 20 ภายในปีี 2568

• สร้้างรายได้้พร้้อมลดต้้นทุุน
จากการสร้้างนวััตกรรมสมััยใหม่่
• ป้้องกัันการละเมิิดข้้อมููลส่่วนบุุคคลได้้สมบููรณ์์
ร้้อยละ 100 ทั้้�งในด้้านการรั่่�วไหล
การโจรกรรม หรืือการสููญหายของข้้อมููล
ขาเข้้าและขาออกภายในปีี 2568

ค่่านิิยม
องค์์กร

ค่่านิิยม
องค์์กร

ทรััพยากรมนุุษย์์

• รัักษาอััตราผลตอบแทนการลงทุุนจากพนัักงาน (Human Capital Return
on Investment) ให้้เท่่ากัับ 14.0 เท่่า ภายในปีี 2568
• คะแนนความมีีส่่วนร่่วมของพนัักงาน (Employee Engagement Score)
เท่่ากัับร้้อยละ 85.8 ในปีี 2563 และตั้้�งเป้้าเป็็นร้้อยละ 88.0 ในปีี 2564
• อััตราการลาออกของบุุคลากรโดยรวมเท่่ากัับร้้อยละ 7.2
ภายในปีี 256
• 8 อััตราการลาออกของบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพสููงเท่่ากัับร้้อยละ 5.0
ภายในปีี 2568

ค่่านิิยม
องค์์กร

บรรษััทภิิบาล
• สื่่�อสารเรื่่�องจรรยาบรรณธุุรกิิจให้้บริิษััทย่่อย พนัักงาน และคู่่�ค้้า/
ผู้้�รัับเหมารัับทราบอย่่างครบถ้้วนร้้อยละ 100 ภายในปีี 2568
• พนัักงานทุุกระดัับได้้รัับการฝึึกอบรมในเรื่่�องการบริิหารความเสี่่�ยง
ครบถ้้วนร้้อยละ 100 ภายในปีี 2565
• รัักษาส่่วนแบ่่งตลาดธุุรกิิจพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรมไว้้ที่่�ร้้อยละ 32
• คะแนนความพึึงพอใจของลููกค้้าเท่่ากัับร้้อยละ 90.0 ในปีี 2563

ค่่านิิยม
องค์์กร

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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ประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
กลุ่่�มบริิษััทฯ จััดให้้มีีการประเมิินประเด็็นสำำ�คััญทางด้้านความยั่่�งยืืนทุุกปีีเพื่่�อพิิจาณาถึึงปััจจััยทั้้�งภายในและภายนอก ที่่�มีีผลกระทบ
หรืืออิิทธิิพลต่่อกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียรวมถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยครอบคลุุมถึึง 3 ประเด็็น ได้้แก่่ ธรรมาภิิบาล/
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ประเมิินประเด็็นสำำ�คััญประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนตามกรอบการประเมิินภายใต้้
มาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่่�งช่่วยให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถบริิหารจััดการความเสี่่�ยงองค์์กรและการเปลี่่�ยนแปลง
ของโลกไปพร้้อมกัับความคาดหวัังของกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียได้้อย่่างสมดุุลและมีีประสิิทธิิภาพ

ขั้้�นตอนการประเมิินประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน

1. การระบุุประเด็็นสำำ�คััญ

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ระบุุประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนโดยพิิจารณาทั้้�งปััจจััย
ภายในและภายนอก ได้้แก่่ ทิิศทางเชิิงกลยุุทธ์์ของธุุรกิิจ ปััจจััยความเสี่่�ยง
องค์์กร มาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง และข้้อกำำ�หนดต่่างๆ (เช่่น เป้้าหมายการ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ (UN SDGs)) แนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลง
ของโลกที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ 4 กลุ่่�มธุุรกิิจหลััก ผลกระทบจากการระบาดของ
เชื้้� อ ไวรัั ส โควิิ ด -19 รวมถึึงความต้้ อ งการและความคาดหวัั ง ของกลุ่่�ม
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของกลุ่่�มบริิษััทฯ

2. การจััดลำำ�ดัับประเด็็นสำำ�คััญ

กลุ่่�มบริิษััทฯ จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของแต่่ละประเด็็นโดยพิิจารณาจาก
2 ปััจจััยต่่อไปนี้้� 1) ระดัับผลกระทบของประเด็็นนั้้�นๆ ต่่อกลุ่่�มบริิษััทใน
เชิิงธรรมาภิิบาล/ เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม 2) ระดัับความมีี
อิิทธิิพลของประเด็็นที่่�มีีผลต่่อกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ทั้้�งนี้้�การประเมิินจะ
จััดลำำ�ดัับคะแนน ตั้้�งแต่่ 1-4 ตามระดัับความสำำ�คััญดัังนี้้� มีีความสำำ�คััญ
น้้อย มีีความสำำ�คััญปานกลาง มีีความสำำ�คััญมาก และมีีความสำำ�คััญมาก
ที่่�สุุด โดยในปีี 2563 ผลจากการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญประเด็็นด้้านความ
ยั่่�งยืืนอยู่่�ในระดัับคะแนนตั้้�งแต่่มีีความสำำ�คััญปานกลาง มีีความสำำ�คััญมาก
และมีีความสำำ�คััญมากที่่�สุุด

3. การทวนสอบประเด็็นสำำ�คััญ

กลุ่่�มบริิษััทฯ จะจััดการประชุุมเพื่่�อพิิจารณาเห็็นชอบประเด็็นสำำ�คััญด้้าน
ความยั่่�งยืืน โดยมีีผู้้�บริิหารระดัับสููงจากทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจเข้้าร่่วมซึ่่�งมีีประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มบริิษััทฯ เป็็นประธานการประชุุม ทั้้�งนี้้� คณะผู้้�บริิหาร
จะทบทวนและตรวจสอบความถููกต้้องของผลการประเมิินประเด็็นสำำ�คััญ
และอนุุมััติิการเปิิดเผยข้้อมููลในมิิติิต่่างๆ ต่่อไป

INFLUENCE ON STAKEHOLDER’S ASSESSMENTS AND DECISSIONS
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5

4
4
3
4

2

1

5

3

6

2

7

5

5

7
6

2

6

3

1

1
2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

SIGNIFICATION ECONOMIC, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL IMPACTS

High Importance

Medium Importance
1

Biodiversity

6

Waste Mgt.

1

Very High Importance

2

Air Emission

3

Energy Mgt.

4

Climate Change

5

Water Mgt.

Labor Practice Indicators

2

Human Rights

3

Community Development

4

Stakeholder Engagement

5

OHS

6

Talent Attraction & Retention

7

Human Capital Development

1

Supply Chain Mgt.

2

Responsible Investment

3

Risk & Crisis Mgt.

4

Codes of Business Conducts

5

Customer Relationship Mgt.

6

Data Security

7

Innovation Mgt.
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

ประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนและขอบเขตผลกระทบ
มิิติิที่่�ระบุุ
ในรายงาน

ประเด็็น
ความสำำ�คััญ
ด้้านความยั่่�งยืืน

ภายใน
องค์์กร

ภายนอกองค์์กร

เป้้าหมาย
การพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน SDGS

หน้้า

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชุุมชน
ภาครััฐ/หน่่วยงานราชการ
ผู้้�ถืือหุ้้�น/นัักลงทุุน
สื่่�อมวลชน
สถาบัันทางการเงิิน
คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�
ลููกค้้า
คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�
ภาครััฐ/หน่่วยงานราชการ
สถาบัันทางการเงิิน
ลููกค้้า

029-033

•
•
•
•
•
•
•

สถาบัันทางการเงิิน
ภาครััฐ/หน่่วยงานราชการ
ลููกค้้า
ผู้้�ถืือหุ้้�น/นัักลงทุุน
สถาบัันทางการเงิิน
สื่่�อมวลชน
ผู้้�ถืือหุ้้�น/นัักลงทุุน

040-046

•
•
•
•
•

จรรยาบรรณธุุรกิิจ

• 103 Management approach
• 102-16 Values, principles, standards, and norms of
behaviour
• 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics
• 205-2 Communication and training about
anti-corruption policies
• and procedures
• 205-3 Confirmed incidents of corruption and
actions taken
• 103 Management approach

พนัักงาน

การลงทุุน
อย่่างยั่่�งยืืน

• 103 Management approach

พนัักงาน

การจััดการห่่วงโซ่่
อุุปทาน

• 103 Management approach
• 308-1 New suppliers that were screened using
environmental criteria
• 308-2 Negative environmental impacts in the supply chain
and actions taken
• 414-1 New suppliers that were screened using
social criteria
• 414-2 Negative social impacts in the supply chain
and actions taken
• 103 Management approach

พนัักงาน

• คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�
• ลููกค้้า

050-054

พนัักงาน

• ลููกค้้า
• คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�

055-060

การจััดการ
ด้้านนวััตกรรม

• 103 Management approach
• 203-1 Infrastructure investments and services supported

พนัักงาน

•
•
•
•
•

ผู้้�ถืือหุ้้�น/นัักลงทุุน
ลููกค้้า
สถาบัันทางการเงิิน
ภาครััฐ/หน่่วยงานราชการ
คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�

061-074,
118

ความปลอดภััย
ของข้้อมููล

• 103 Management approach
• 418-1 Substantiated complaints concerning breaches of
customer privacy and losses of customer data

พนัักงาน

•
•
•
•

ลููกค้้า
สถาบัันทางการเงิิน
ผู้้�ถืือหุ้้�น/นัักลงทุุน
คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�

075-080

การจััดการลููกค้้า
สััมพัันธ์์

103 Management approach
102-40 List of stakeholder groups
102-42 Identifying and selecting stakeholders
102-43 Approach to stakeholder engagement
102-44 Key topics and concerns raised

กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและ
ขอบเขตของผลกระทบ

การมีีส่่วนร่่วม
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

การบริิหาร
ความเสี่่�ยง
เเละภาวะวิิกฤติิ

ธรรมาภิิบาล/ เศรษฐกิิจ

ประเด็็นสำำ�คััญตามหมวดของ GRI

พนัักงาน

พนัักงาน

035-039

047-049

028
มิิติิที่่�ระบุุ
ในรายงาน
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

ประเด็็น
ความสำำ�คััญ
ด้้านความยั่่�งยืืน

กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและ
ขอบเขตของผลกระทบ
ภายใน
องค์์กร

ภายนอกองค์์กร

083-084

พนัักงาน

การปฏิิบััติิ
ต่่อแรงงาน

• 103 Management approach
• 405-1 Diversity of governance bodies and employees

พนัักงาน

การจููงใจ
และรัักษาพนัักงาน
ที่่�มีีศัักยภาพ
และความสามารถ

• 103 Management approach
• 401-1 New employee hires and employee turnover
• 401-2 Benefits provided to full-time employees that are not
provided to temporary or part-time employees
• 404-3 Percentage of employees receiving regular
performance and career development reviews
• 103 Management approach
• 404-1 Average hours of training per year per employee
• 404-2 Programs for upgrading employee skills and transition
assistance programs

พนัักงาน

• คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�

087-091

พนัักงาน

• ผู้้�ถืือหุ้้�น/นัักลงทุุน
• คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�

092-096

• 103 Management approach
• 403-1 Occupational health and safety management system
• 403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident
investigation
• 403-3 Occupational health services
• 403-4 Work participation, consultation, and communication
on occupational health and safety
• 403-5 Worker training on occupational health and safety
impacts directly linked by business relationships
• 403-6 Promotion of worker health
• 403-7 Prevention and mitigation of occupational health and
safety management system
• 403-9 Work-related injuries
• 03 Management approach
• 201-1 Direct economic value generated and distributed
• 413-1 Operations with local community engagement, impact
assessment, and development programs

พนัักงาน

• ลููกค้้า
• ชุุมชน
• คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�

095,
097-104

พนัักงาน

•
•
•
•
•

ชุุมชน
ภาครััฐ/หน่่วยงานราชการ
ผู้้�ถืือหุ้้�น/นัักลงทุุน
สื่่�อมวลชน
ลููกค้้า

105-121

• 103 Management approach
• 304-1 Operational sites owned, leased, managed in, or
adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity
value outside protected areas

พนัักงาน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ลููกค้้า
คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�
ภาครััฐ/หน่่วยงานราชการ
ชุุมชน
สถาบัันทางการเงิิน
ผู้้�ถืือหุ้้�น/นัักลงทุุน
สื่่�อมวลชน
ลููกค้้า
คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�
ภาครััฐ/หน่่วยงานราชการ
ชุุมชน

128-129

การพััฒนา
ของชุุมชน

ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ

ชุุมชน
ภาครััฐ/ หน่่วยงานราชการ
สื่่�อมวลชน
คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�
ลููกค้้า
สื่่�อมวลชน
คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�

หน้้า

• 103 Management approach
• 412-2 Employee training on human rights policies or
procedures

อาชีีวอนามััย
และสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งาน

•
•
•
•
•
•
•

เป้้าหมาย
การพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน SDGS

สิิทธิิมนุุษยชน

การลงทุุนในการ
พััฒนาศัักยภาพ
และส่่งเสริิม
ความก้้าวหน้้า
แก่่พนัักงาน

สัังคม

ประเด็็นสำำ�คััญตามหมวดของ GRI

085-086,
091

130-134

103 Management approach
301-2 Recycled input materials used
303-1 Interactions with water as a shared resource
303-2 Management of water discharge-related impacts
303-3 Water withdrawal
303-4 Water discharge

พนัักงาน

การจััดการ
ของเสีีย

103 Management approach
306-1 Waste generation and significant waste-related impacts
306-2 Management of significant waste-related impacts
306-3 Waste generated
306-4 Waste diverted from disposal
306-5 Waste directed to disposal
103 Management approach
305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other
significant air emissions

พนัักงาน

•
•
•
•

ลููกค้้า
คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�
ภาครััฐ/หน่่วยงานราชการ
ชุุมชน

135-141

พนัักงาน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ลููกค้้า
คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�
ภาครััฐ/หน่่วยงานราชการ
ชุุมชน
สถาบัันทางการเงิิน
ลููกค้้า
คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�
ภาครััฐ/หน่่วยงานราชการ
ชุุมชน
สถาบัันทางการเงิิน
ผู้้�ถืือหุ้้�น/นัักลงทุุน
ลููกค้้า
คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�
ภาครััฐ/หน่่วยงานราชการ
ชุุมชน
สถาบัันทางการเงิิน
ผู้้�ถืือหุ้้�น/นัักลงทุุน

142-145

สิ่่�งแวดล้้อม

การบริิหารจััดการน้ำำ�� •
•
•
•
•
•

การจััดการมลพิิษ
ทางอากาศ

การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ
(ความเสี่่�ยงทาง
กายภาพและความ
ที่่�เกิิดจากการผ่่านใน
แง่่อื่่�น ๆ ที่่�ตามมา)
การจััดการพลัังงาน

•
•
•
•
•
•
•
•

• 103 Management approach
• 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
• 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

พนัักงาน

• 103 Management approach
• 302-1 Energy consumption within the organization
• 302-4 Reduction of energy consumption

พนัักงาน

146-148

149-153
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ความร่่วมมืือที่่�เข้้มแข็็งและกลมเกลีียว รวมถึึงการสื่่�อสารอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพนัับเป็็นปััจจััยพื้้�นฐานสู่่�ความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิิน
ทุุกๆ ธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้� ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นของกลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ
สู่่�การเป็็น “Ultimate Solution Partner” กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงให้้
ความสำำ�คััญกัับความคิิดเห็็นของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่ายเพื่่�อ
สร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีี ตลอดจนกระบวนการปฏิิบััติิงานที่่�มีี
ความโปร่่งใส ซึ่่�งเป็็นรากฐานสำำ�คััญไปสู่่�การเติิบโตของธุุรกิิจอย่่าง
ยั่่� ง ยืืน การมีี ส่่ ว นร่่ ว มกัั บ ผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีี ยนัั บ เป็็ นกิิ จ กรรม
ที่่�สำำ�คััญยิ่่�งที่่�ช่่วยให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้รัับรู้้�ถึึงความคาดหวัังและ
ข้้อกัังวลของแต่่ละฝ่่าย จึึงสามารถป้้องกัันบรรเทาผลกระทบใน
เชิิงลบได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและนำำ�ประเด็็นในเชิิงบวกที่่�ได้้รัับ
มาไปต่่อยอดให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด

แนวทางบริิหารจััดการ

กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอบริิหารจััดการการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยเริ่่�มจากการจำำ�แนกและ
จััดลำำ�ดัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในแต่่ละปีี ทั้้�งนี้้� ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วน
เสีียของกลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถเป็็นได้้ทั้้�งบุุคคล กลุ่่�มบุุคคล หรืือ
องค์์กรในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของกลุ่่�มบริิษััทฯ ซึ่่�งอาจมีีผลกระทบที่่�
สำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ผลิิตภััณฑ์์ บริิการ ตลอดจนผลการ
ดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง จากทั้้�งกลุ่่�มธุุรกิิจพััฒนาและบริิหารจััดการ
อสัังหาริิมทรััพย์์ กลุ่่�มธุุรกิิจพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรม กลุ่่�มธุุรกิิจ
ให้้บริิการสาธารณููปโภคและพลัังงาน และกลุ่่�มธุุรกิิจให้้บริิการ
ด้้านดิิจิิทััล ทั้้�งนี้้�กระบวนการระบุุกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของ

4
3

ลููกค้้า

2

ผู้้�ถืือหุ้้�น/
นัักลงทุุน

1

พนัักงาน

คู่่�ค้้า/
เจ้้าหนี้้�

กลุ่่�มบริิษััทฯ จะพิิจารณาและลำำ�ดัับความสำำ�คััญตามลัักษณะของ
ความเกี่่�ยวข้้องไม่่ว่่าจะโดยทางตรงหรืือทางอ้้อมในกิิจกรรมทาง
ธุุรกิิจ ผลิิตภััณฑ์์ ผลการดำำ�เนิินงาน และการบริิการของกลุ่่�ม
บริิษััทฯ รวมถึึงอิิทธิิพลหรืือผลกระทบของแต่่ละกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียที่่�มีีต่่อผลกลยุุทธ์์หรืือการตััดสิินใจการประกอบธุุรกิิจของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ โดยในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จำำ�แนกกลุ่่�มผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�ออกเป็็น 8 กลุ่่�ม ได้้แก่่ พนัักงาน ผู้้�ถืือหุ้้�น/
นัักลงทุุน ลููกค้า้ คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้� ภาครััฐและหน่่วยงานราชการ ชุุมชน
สถาบัันทางการเงิิน และสื่่�อมวลชน ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้พิิจารณา
แล้้วว่่ากลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้�ง 8 กลุ่่�มดัังกล่่าวมีีความสำำ�คััญ
ต่่อกลุ่่�มบริิษััทฯ อย่่างเท่่าเทีียมกััน
ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้เปิิดรัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อกัังวลของ
ผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีี ยผ่่ า นกิิ จ กรรมการมีี ส่่ ว นร่่ ว มในหลากหลาย
รูู ป แบบรวมถึึงผ่่ า นช่่ อ งทางการสื่่� อ สารต่่ า งๆ ดัั ง ที่่� ร ะบุุ ใ น
หััวข้้อย่่อยถััดไป โดยข้้อกัังวลที่่�ทางกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้รัับจะถููกนำำ�
ไปรายงานต่่อผู้้�บริิหารรวมถึึงคณะทำำ�งานการการพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืน ซึ่่�งประกอบไปด้้วยผู้้�บริิหารและพนัักงานระดัับผู้้�จััดการ
ขึ้้� น ไป และผู้้�มีี ห น้้ า ที่่� รัั บ ผิิ ด ชอบจากฝ่่ า ยที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง เพื่่� อ ให้้
คณะทำำ�งานรัับทราบถึึงปััญหา ตรวจประเมิิน รวมถึึงวางกลยุุทธ์์
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพและเหมาะสมเพื่่�อตอบสนองความคาดหวัังของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ผลจากกิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียจะนำำ�ขึ้้�นรายงานต่่อคณะผู้้�บริิหาร เพื่่�อเป็็นข้้อมููลประกอบ
การตััดสิินใจในการดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อไป

5
ภาครััฐ/
หน่่วยงานราชการ

6
ชุุมชน

7
สถาบััน
ทางการเงิิน

8
สื่่�อมวลชน
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

ผลของกิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
1. พนัักงาน
ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม
และความถี่่�

ประเด็็นที่่�อยู่่� ในความสนใจ

• ช่่องทางการสื่่�อสาร
ที่่�สามารถติิดต่่อได้้
ตลอดเวลา (อีีเมล
การแจ้้งข้้อมููลโดย
ผู้้�บัังคัับบััญชา
อิินทราเน็็ต ฯลฯ)
• ประชุุมทาวน์์ฮอล
ประจำำ�ปีีร่่วมกัับประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
• การประชุุมรายไตรมาส
ร่่วมกัับคณะผู้้�บริิหาร
• การสำำ�รวจความพึึงพอใจ
และความผููกพัันกัับ
องค์์กรประจำำ�ปีี
• กล่่องรัับความคิิดเห็็น
• ช่่องทางรัับเรื่่�องร้้องเรีียน
• การประชุุม
คณะผู้้�บริิหาร
ประจำำ�เดืือน

• ทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�ม
บริิษััทดัับบลิิวเอชเอ

มาตรการและการตอบสนอง
• รายงานผลการดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจและทิิศทางการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจให้้ทราบ

• แนวโน้้มธุุรกิิจและข่่าวสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง • แจ้้งข้้อมููลแนวโน้้มธุุรกิิจและข่่าวสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ
กัับธุุรกิิจ
ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารของดัับบลิิวเอชเอ
• การแจ้้งข่่าวสารและให้้ความรู้้�ที่่�เป็็น
ประโยชน์์

• แจ้้งข้้อมููลความคืืบหน้้าและนำำ�เสนอข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์
ต่่อการปฏิิบััติิงาน

• โครงการฝึึกอบรมและพััฒนาทัักษะ
ในการทำำ�งาน

• จััดทำำ�และพััฒนาโครงการฝึึกอบรมตามความเหมาะสม

• สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน

• สื่่�อสารคุุณค่่าและกลยุุทธ์์ขององค์์กร

• ค่่าตอบแทน สวััสดิิการ
และผลประโยชน์์

• ทบทวนค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์ของพนัักงาน
อย่่างสม่ำำ��เสมอ และปรัับปรุุงให้้เหมาะสม

• การบริิหารจััดการด้้านอาชีีวอนามััย
และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน

• ส่่งเสริิมวััฒนธรรมที่่�ช่่วยเสริิมสร้้างอาชีีวอนามััยและพััฒนา
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
• การแจ้้งข่่าวสารเกี่่�ยวกัับการแพร่่ระบาดของโควิิด-19
ผ่่านช่่องทาง SharePoint (ช่่องทางการสื่่�อสารภายใน
องค์์กร) และอีีเมล
• การดำำ�เนิินงานบริิหารจััดการเพื่่�อป้้องกัันผลกระทบจาก
โควิิด-19 (เช่่น การทำำ�งานจากที่่�บ้้าน การดููแลรัักษา
ความสะอาดอย่่างถููกหลัักและสอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดต่่างๆ)

• การวางแผนความต่่อเนื่่�องของธุุรกิิจ
(Business continuity plan)

• รายงานผลการดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจและทิิศทางการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจให้้ทราบ
• ดำำ�เนิินการซัักซ้้อมแผนความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจเพื่่�อให้้แน่่ใจ
ว่่ามีีการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััดและมีี
ประสิิทธิิภาพ

ประเด็็นที่่�อยู่่� ในความสนใจ

มาตรการและการตอบสนอง

2. ผู้้�ถืือหุ้้�น/นัักลงทุุน
ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม
และความถี่่�
• การประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
• รายงานประจำำ�ปีีและ
รายงานความยั่่�งยืืน
• การนำำ�เสนอข้้อมููลเพื่่�อ
การลงทุุน (Roadshow)
• การประชุุมนัักวิิเคราะห์์
• การนำำ�เสนอทิิศทางการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ประจำำ�ปีี
(Outlook meeting)
• การเปิิดให้้นัักลงทุุน
เยี่่�ยมชมบริิษััท
• กิิจกรรม
Opportunity Day
• ช่่องทางการสื่่�อสารที่่�
สามารถติิดต่่อได้้ตลอด
เวลา เช่่น โทรศััพท์์
อีีเมล เว็็บไซต์์ ฯลฯ

• ผลการดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจ เช่่น
ผลตอบแทน ผลประโยชน์์ กำำ�ไร

• เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจและปรัับ
ทิิศทางการบริิหารให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์
• ตอบข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับผลกระทบจากโควิิด-19 ต่่อโครงสร้้าง
ทางการเงิินของธุุรกิิจผ่่านทางอีีเมล เว็็บไซต์์ของบริิษััท และ
สื่่�อประชาสััมพัันธ์์ต่่างๆ
• ประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลกระทบที่่�สำำ�คััญจากโควิิด-19
ต่่อผลการดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ผ่่านช่่อง
ทางออนไลน์์ เช่่น โปรแกรม Microsoft Teams และ Zoom

• ความโปร่่งใสทางธุุรกิิจ

• ยึึดมั่่�นในธรรมาภิิบาล
• เข้้าร่่วมโครงการแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของ
ภาคเอกชนไทย (CAC)

• การเปลี่่�ยนแปลงด้้านการบริิหาร
กิิจการและความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจ

• จััดทำำ�การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงองค์์กร พร้้อมทั้้�งกำำ�หนด
แผนระยะสั้้�นและระยะยาว

• ผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน

• บริิหารจััดการประเด็็นความสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
• ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
และสัังคม
• ส่่งเสริิมแนวคิิดด้้านนวััตกรรมและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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3. ลููกค้้า
ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม
และความถี่่�
• กิิจกรรม Roadshow/
กิิจกรรมทางการตลาด/
การสััมมนาออนไลน์์
(Webinar)
• การประชุุมทางธุุรกิิจ/
การประชุุมทางไกล
(Video Conference)
รายไตรมาส
• การสำำ�รวจความพึึงพอใจ
ของลููกค้้าประจำำ�ปีี
• กิิจกรรม Customer
Clubs รายไตรมาส
• วารสาร WHA Connect
รายไตรมาส
• ช่่องทางการสื่่�อสาร
ที่่�สามารถติิดต่่อได้้
ตลอดเวลา (เช่่น
โทรศััพท์์ อีีเมล
ผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�ดููแลโดยตรง
สัังคมออนไลน์์ ฯลฯ)

ประเด็็นที่่�อยู่่� ในความสนใจ

มาตรการและการตอบสนอง

• ข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับสิินค้้าและบริิการ

• นำำ�เสนอข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสิินค้้าและบริิการของบริิษััท
บนเว็็บไซต์์และสื่่�อประเภทอื่่�นๆ
• ตอบข้้อสงสััยของลููกค้้าอย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ

• คุุณภาพของงานบริิการหลัังการขาย

• จััดการระบบลููกค้้าสััมพัันธ์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพระบบลููกค้้าสััมพัันธ์์อยู่่�เสมอ
โดยพิิจารณาจากความคิิดเห็็น/ ข้้อแนะนำำ�จากลููกค้้า

• ข้้อกำำ�หนดและมาตรฐานด้้านการ
บริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

• ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด
และยึึดหลัักมาตรฐานระดัับสากลในการบริิหาร
จััดการสิ่่�งแวดล้้อมตามความเหมาะสม

• การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
และภาวะวิิกฤติิิ�

• จััดทำำ�การประเมิินความเสี่่�ยงและภาวะวิิกฤติิิ�และดำำ�เนิินการ
ตามมาตรการลดผลกระทบอย่่างเหมาะสม
• แจ้้งให้้ลููกค้้าทราบถึึงมาตรการรัับมืือและแผนการบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยงและภาวะวิิกฤติิิ�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนในการรัับมืือกัับ
โควิิด-19 และแต่่งตั้้�งบุุคคลสำำ�หรัับติิดต่่อในกรณีีฉุุกเฉิิน
• ลดอััตราค่่าบริิหารจััดการให้้กัับลููกค้้าในนิิคมอุุตสาหกรรม
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในช่่วงไตรมาสที่่� 2-3 ของปีี 2563 เพื่่�อ
ช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19

4. คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�
ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม
และความถี่่�
• การจััดกิิจกรรมสำำ�หรัับ
คู่่�ค้้า
• การเยี่่�ยมชมบริิษััทคู่่�ค้้า
• โทรศััพท์์
• อีีเมล
• การประเมิินตนเองและ
การลงพื้้�นที่่�เยี่่�ยมชม
บริิษััท

ประเด็็นที่่�อยู่่� ในความสนใจ

มาตรการและการตอบสนอง

• ความโปร่่งใสในกระบวนการจััดซื้้�อ
จััดจ้้าง

• จััดทำำ�นโยบายและขั้้�นตอนการจััดซื้้�อจััดจ้้างที่่�เหมาะสม

• โอกาสและความร่่วมมืือทางธุุรกิิจ

• จััดกิิจกรรมวัันพบปะคู่่�ค้้า

• การปฏิิบััติิตามมาตรฐานของกลุ่่�มบริิษััท • สื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์นโยบายการจััดซื้้�อจััดจ้้างของกลุ่่�ม
ดัับบลิิวเอชเอ
บริิษััทดัับบลิิวเอชเออย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• จััดให้้มีีการตรวจประเมิินคู่่�ค้้า พร้้อมทั้้�งเสนอความคิิดเห็็น/
แผนการแก้้ไขเพื่่�อเป็็นแนวทางในการปรัับปรุุงมาตรฐาน
• การชำำ�ระเงิินตามกำำ�หนดและ
ตามข้้อตกลงในเอกสารสััญญา

• ปฏิิบััติิตามข้้อตกลงในเอกสารสััญญา
• เปิิดเผยข้้อมููลตามเงื่่�อนไขที่่�ตกลง

• การบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม และธรรมาภิิบาล

• สื่่�อสารข้้อมููลเกี่่�ยวกัับข้้อกัังวลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม และธรรมาภิิบาล
• ประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนในการรัับมืือกัับ
สถานการณ์์โควิิด-19
• ประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลกระทบที่่�สำำ�คััญจาก
สถานการณ์์โควิิด-19 ต่่อผลการดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจของ
บริิษััทเพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นและความไว้้วางใจให้้กัับคู่่�ค้้า
• หลีีกเลี่่�ยงการประชุุมแบบพบหน้้ากัันเพื่่�อลดความเสี่่�ยง
จากสถานการณ์์โควิิด-19
• ประเมิินคุุณสมบััติิคู่่�ค้้าเพื่่�อกำำ�กัับดููแลในการบริิหารงาน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาลอยู่่�ภายในกรอบ
มาตรฐาน
• ควบคุุมให้้การบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นไปตาม
ข้้อกำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด
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รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

4. คู่่�ค้้า/เจ้้าหนี้้�
ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม
และความถี่่�

ประเด็็นที่่�อยู่่� ในความสนใจ

มาตรการและการตอบสนอง

• คุุณภาพของวััสดุุและผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมของวััสดุุนั้้�นๆ

• จััดให้้มีีกระบวนการคััดกรองเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนด
ในจรรยาบรรณธุุรกิิจสำำ�หรัับคู่่�ค้้า (Supplier Code of
Conduct)

• สภาพการทำำ�งานของแรงงาน
(เช่่น สิิทธิิมนุุษยชน)

• ตรวจสอบดููแลไม่่ให้้มีีการละเมิิดสิิทธิิแรงงานหรืือปััญหา
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

5. ภาครััฐ/หน่่วยงานราชการ
ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม
และความถี่่�
• การประชุุมตามวาระ
• ช่่องทางการสื่่�อสาร
ที่่�สามารถติิดต่่อได้้
ตลอดเวลา (เช่่น โทรศััพท์์
อีีเมล แอปพลิิเคชััน
LINE ฯลฯ)

ประเด็็นที่่�อยู่่� ในความสนใจ

มาตรการและการตอบสนอง

• กฎหมายและข้้อบัังคัับ

• ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับต่่างๆ อย่่างเคร่่งครััด

• การบริิหารจััดการผลกระทบ
จากกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

• การดำำ�เนิินงานร่่วมกัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

• การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและ
ความโปร่่งใส่่ ในการดำำ�เนิินกิิจการ

• ยึึดมั่่�นในธรรมาภิิบาลและดำำ�เนิินธุุรกิิจตามจรรยาบรรณ
ทางธุุรกิิจ

6. ชุุมชน
ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม
และความถี่่�
• เวทีีรัับฟัังความคิิดเห็็นและ
การประชุุมร่่วมกัับบริิษััท
• กิิจกรรมชุุมชนสััมพัันธ์์
• การสำำ�รวจการมีีส่่วนร่่วม
ของชุุมชน
• ตััวแทนจากชุุมชนท้้องถิ่่�น
• การเยี่่�ยมชมบริิษััท

ประเด็็นที่่�อยู่่� ในความสนใจ

มาตรการและการตอบสนอง

• ผลกระทบจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อชีีวิิต
• จััดทำำ�การสำำ�รวจความคิิดเห็็นของชุุมชนอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ความเป็็นอยู่่�ของคนในชุุมชน เช่่น
และเฝ้้าระวัังไม่่ ให้้ธุุรกิิจส่่งผลกระะทบต่่อชุุมชน
ปััญหาการจราจรติิดขััด ปััญหาด้้านความ • ดำำ�เนิินมาตรการลดผลกระทบจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อ
ปลอดภััย และการขาดแคลนน้ำำ��
ความเป็็นอยู่่�ของคนในชุุมชน (เช่่น การใช้้ระบบควบคุุม
ไฟจราจรอััจฉริิยะเพื่่�อแก้้ปััญหาการจราจร)
• เปิิดโอกาสให้้ชุุมชนโดยรอบเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการ
บริิหารจััดการภาวะวิิกฤติิิ�และการฝึึกซ้้อมแผนฉุุกเฉิิน
• ผลการดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารจััดการ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

• ดำำ�เนิินธุุรกิิจตามมาตรฐานและกฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

• การพััฒนาชุุมชนและการส่่งเสริิม
กิิจกรรมของชุุมชน

• จััดทำำ�โครงการพััฒนาชุุมชนอย่่างสม่ำำ��เสมอ
• ถ่่ายทอดความรู้้�ความชำำ�นาญของกลุ่่�มบริิษััท
ดัับบลิิวเอชเอให้้แก่่ชุุมชน
• จััดทำำ�โครงการพััฒนาชุุมชนเพื่่�อช่่วยเหลืือคนในท้้องที่่�
ในการรัับมืือกัับผลกระทบจากโควิิด-19

• บทบาทการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน	

• ตอบสนองต่่อข้้อร้้องเรีียนของชุุมชนอย่่างรวดเร็็ว
และมีีประสิิทธิิภาพ
• จััดการประชุุมร่่วมกัับชุุมชนเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจ
ความต้้องการและข้้อเสนอแนะของชุุมชน

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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7. สถาบัันทางการเงิิน
ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม
และความถี่่�

ประเด็็นที่่�อยู่่� ในความสนใจ

• ช่่องทางการสื่่�อสาร
ที่่�สามารถติิดต่่อได้้
ตลอดเวลา (เช่่น อีีเมล
โทรศััพท์์ แอปพลิิเคชััน
LINE การประชุุม
ทางไกล ฯลฯ)
• การพบปะเยี่่�ยมเยีียน
ประจำำ�ปีี
• การประชุุมรายไตรมาส
กัับนัักวิิเคราะห์์

• ผลการดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจและ
ทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

• เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจและพััฒนา
การบริิหารให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์
• ตอบข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับผลกระทบจากถานการณ์์ โควิิด-19 ต่่อ
โครงสร้้างทางการเงิินของธุุรกิิจผ่่านทางอีีเมล เว็็บไซต์์ของ
กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ และสื่่�อประชาสััมพัันธ์์
• สื่่�อสารข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลกระทบที่่�สำำ�คััญจากสถานการณ์์
โควิิด-19 ต่่อผลการดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท
ดัับบลิิวเอชเอผ่่าน โปรแกรม Microsoft Teams และ Zoom

• ความโปร่่งใสของธุุรกิิจ

• ยึึดมั่่�นในธรรมาภิิบาล
• ปฏิิบััติิตามนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเคร่่งครััด

• การเปลี่่�ยนแปลงด้้านการบริิหาร
จััดการและความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจ

• แจ้้งข่่าวสารหรืือข้้อมููลการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญตามกำำ�หนด

• ผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน

• บริิหารจััดการประเด็็นความสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
• ส่่งเสริิมแนวคิิดด้้านนวััตกรรมและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
• ตรวจประเมิินปััญหาด้้านความยั่่�งยืืน รวมถึึงกระบวนการ
ตััดสิินใจในการลงทุุน

• แนวคิิดที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

• หาแหล่่งเงิินทุุนที่่�คำำ�นึึงถึึงปััญหาด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและ
ด้้านอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

มาตรการและการตอบสนอง

8. สื่่�อมวลชน
ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม
และความถี่่�
• สื่่�อสารผ่่านช่่องทาง
การประชาสััมพัันธ์์ต่่างๆ
(เช่่น การแถลงข่่าว
การสััมภาษณ์์ผู้้�บริิหาร
และบทความข่่าว)
เป็็นรายสััปดาห์์หรืือ
ทุุก 2 สััปดาห์์
• งานแถลงข่่าวประจำำ�ปีี
การเปิิดให้้คณะ
สื่่�อมวลชนเยี่่�ยมชมบริิษััท
และการเข้้าพบปะ
เยี่่�ยมเยีียน
ประจำำ�ปีี
• การสััมภาษณ์์แบบ
กลุ่่�มรายไตรมาส
• การบรรยายสรุุป 2 ครั้้�ง
ต่่อปีี

ประเด็็นที่่�อยู่่� ในความสนใจ

มาตรการและการตอบสนอง

• แนวโน้้มธุุรกิิจ/ ทิิศทางการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ

• จััดงานแถลงข่่าวประจำำ�ปีีเพื่่�อแจ้้งแผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจและ
ทิิศทางธุุรกิิจ

• ข่่าวสารเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการ
• ลููกค้้ารายใหม่่
• โครงการด้้านความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและการบริิหารจััดการ
สิ่่�งแวดล้้อม
• แนวโน้้มธุุรกิิจ
• ผลประกอบการ
• ความก้้าวหน้้าด้้านเทคโนโลยีี

• แจ้้งข่่าวสารเกี่่�ยวกัับความเคลื่่�อนไหวด้้านต่่างๆ
ของบริิษััทเป็็นประจำำ�ผ่่านช่่องทางสื่่�อต่่างๆ
อย่่างเป็็นประจำำ�
• เปิิดเผยข้้อมููลที่่�ถููกต้้องตามความเป็็นจริิง

• การเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี

• รัักษาความสััมพัันธ์์อัันดีีในระยะยาวกัับสื่่�อมวลชน
• สื่่�อสารผ่่านช่่องทางออนไลน์์เพื่่�อลดความเสี่่�ยง
การแพร่่เชื้้�อโควิิด-19 จากการประชุุมแบบพบหน้้ากััน

บรรษััทภิิบาลและ
การพััฒนา
ทางเศรษฐกิิจ
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จรรยาบรรณธุุรกิิจ
บรรษััทภิิบาลที่่�ดีีนัับเป็็นหััวใจสำำ�คััญของการเติิบโตทางธุุรกิิจ
อย่่างยั่่�งยืืนในระยะยาว ทั้้�งยัังเป็็นปััจจััยพื้้�นฐานในการบริิหาร
จััดการองค์์กรโดยคำำ�นึึงถึึงสำำ�นึึกรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและหลััก
จริิยธรรม ทั้้�งนี้้�หลัักการพื้้�นฐานของการกำำ�กัับดููแลองค์์กรของ
กลุ่่�มบริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอนั้้� นถูู ก พัั ฒ นาขึ้้� น โดยยึึดหลัั ก
ความโปร่่งใส ความตระหนัักในภาระหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ
และความยุุติิธรรม ด้้วยเหตุุนี้้� คณะกรรมการของกลุ่่�มบริิษััทฯ
จึึงตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของปััจจััยเหล่่านี้้� ในการกำำ�กัับดููแล
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ นอกจากนี้้� บรรษััทภิิบาลที่่�ดีีจะช่่วยสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับลููกค้้าว่่ากลุ่่�มบริิษััทฯ มีีระบบการบริิหาร
จัั ด การที่่� มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ ตลอดจนรัั ก ษาผลประโยชน์์
ของผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีี ยทุุ ก ฝ่่ า ยให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ แนวทางที่่�
คณะผู้้�บริิหารยึึดถืือ

แนวทางบริิหารจััดการ

จรรยาบรรณธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ

กลุ่่�มบริิ ษััทฯ ได้้กำำ� หนดแนวปฏิิบััติิ ในการกำำ�กัับ ดููแลองค์์กร
โดยยึึดหลัั ก บรรษัั ท ภิิ บ าลตามหลัั กก ารที่่� ต ลาดหลัั ก ทรัั พย์์
แห่่งประเทศไทยระบุุไว้้ ตลอดจนหลัักธรรมภิิบาลสากล เช่่น
กรอบความร่่วมมืือการพััฒนาเพื่่อ� ความยั่่ง� ยืืนแห่่งสหประชาชาติิ
(UN Global Compact)

ทั้้�งนี้้� คณะอนุุกรรมการด้้านธรรมาภิิบาลได้้จััดทำำ�คู่่�มืือจรรยา
บรรณธุุรกิิจสำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษััทฯ (Code of Conduct: CoC)
โดยผ่่านการอนุุมััติิรัับรองจากคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อส่่งเสริิม
แนวทางการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ โดยคำำ�นึึ งถึึงความซื่่� อ สัั ต ย์์ สุุ จ ริิ ต
หลัักจริิยธรรม ตลอดจนความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
และบรรษัั ท ภิิ บ าลและการพัั ฒ นาทางเศรษฐกิิ จ ขององค์์ กร
ซึ่่�งคู่่�มืือจรรยาบรรณธุุรกิิจมีีเนื้้�อหาครอบคลุุมถึึงพนัักงาน คู่่�ค้้า
ที่่� เ ป็็ นผู้้�จัั ด จำำ� หน่่ า ยสิิ นค้้ า บริิ ก าร คู่่�ค้้ า ประเภทผู้้�รัั บ เหมา
พัันธมิิตรธุุรกิิจร่่วมทุุน รวมทั้้�งบริิษััทย่่อยต่่างๆ ของทั้้�ง 4 กลุ่่�ม
ธุุรกิิจ โดยคู่่�มืือนี้้�ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นทั้้�งในภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ
เพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศศึึกษา
เนื้้� อ หาได้้ อ ย่่ า งทั่่� ว ถึึง และเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ความเข้้ า ใจที่่� ต รงกัั น
อย่่างโปร่่งใส ทั้้�งนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดให้้มีีการทบทวน
จรรยาบรรณธุุ ร กิิ จ ทุุ กปีี แ ละเผยแพร่่ เ นื้้� อ หาฉบัั บ ล่่ า สุุ ด ต่่ อ
สาธารณชนทางเว็็ บ ไซต์์ ข องกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ และอิิ น ทราเน็็ ต
เพื่่�อให้้พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เป็็นบุุคคลภายนอก
จึึงเข้้ า ถึึงข้้ อ มูู ล ได้้ โ ดยสะดวก นอกจากนี้้� ส ามารถดูู คู่่�มืื อ
จรรยาบรรณธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ที่่�นี่่� https://www.whagroup.com/Uploads/elFinder/pdf/cg/20210303-wha-codeof-conduct-th.pdf
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การต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�น
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยึึดมั่่�นในการปลููกฝัังพนัักงานให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วย
ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตเพื่่�อสร้้างความตระหนัักรู้้�ในวงกว้้างในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจทุุกภาคส่่วน การทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�นทุุกรููปแบบ
ถืือเป็็นสิ่่�งที่่�ยอมรัับไม่่ได้้ กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้ประกาศนโยบาย
ต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�นสำำ�หรัับพนัักงาน บริิษััทย่่อย
คู่่�ค้้าที่่�เป็็นผู้้�จััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าบริิการ และคู่่�ค้้าประเภทผู้้�รัับเหมา
โดยมีีจุุดประสงค์์เพื่่�อป้้องกัันการใช้้อำำ�นาจไปในทางมิิชอบ ยัับยั้้�ง
ไม่่ ให้้มีีพฤติิกรรมเกี่่�ยวข้้องกัับการฉ้้อโกงหรืือการรัับสิินบนทุุก
รููปแบบ และเป็็นกรอบในการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เป็็นไปอย่่างถููกต้้อง
ตามกฎหมาย ด้้วยเหตุุนี้้�จึึงมีีการระบุุรายละเอีียดแนวทางการต่่อ
ต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�นของบริิษััทไว้้ในทั้้�งคู่่�มืือจรรยาบรรณ
ธุุรกิิจตลอดจนนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�น

(ประเทศไทย) ในฐานะสมาชิิกที่่� ได้้รัับการรัับรอง ทั้้�งยัังได้้รัับ
การรัับรองจากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (Thai
Institute of Directors: IOD) ในปีี 2557 และได้้ต่อ่ อายุุการรัับรองเมื่่อ�
วัันที่่� 30 มิิถุนุ ายน 2563 อีีกทั้้ง� บริิษัทั ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิ ตี้้ิ ส์� แ์ อนด์์
พาวเวอร์์ (WHAUP) ยัังได้้รัับการรัับรองจากสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทยเช่่นกัันในปีี 2562 นอกจากนี้้� เมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน
2563 กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ยัั ง มีี การนำำ�น โยบายงดรัั บ ของขวัั ญกลัั บ
มารณรงค์์ประชาสััมพัันธ์์อีีกครั้้�งให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููง คู่่�ค้้า และ
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจได้้รัับทราบ ภายใต้้โครงการ “No New Year
Gifts for Year 2021” เพื่่อ� ส่่งเสริิมแนวปฏิิบัติั ติ ามหลัักธรรมาภิิบาล
และสร้้างมาตรฐานวััฒนธรรมการทำำ�งานที่่�โปร่่งใสในทุุกภาคส่่วน
ของธุุรกิิจ

นอกจากนี้้� ยัังได้้มีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อกำำ�กัับ
ดููแลและตรวจสอบการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้สอดคล้้อง
กัับนโยบายที่่�กำำ�หนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�บริิหาร
จััดการและลดความเสี่่�ยงของการกระทำำ�ที่่�ผิิดต่่อกฎหมาย ป้้องกััน
การทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�นภายในกลุ่่�มบริิษััทฯ รวมถึึงเฝ้้าระวััง
พฤติิกรรมการฉ้้อโกง ทั้้�งยัังจััดตั้้�งฝ่่ายตรวจสอบภายใน (Internal
Audit Department) เพื่่�อประเมิินความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ปชั่่� น และกำำ� หนดมาตรการลดความเสี่่� ย งดัั ง กล่่ า ว
โดยมีีขอบเขตครอบคลุุมถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียภายนอกองค์์กร
ตลอดจนการติิดต่่อทางธุุรกิิจกัับลููกค้้าและคู่่�ค้้าหลัักทางธุุรกิิจ
เพื่่� อ เน้้ นย้ำำ�� เจตนารมณ์์ ข องกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ในการต่่ อ ต้้ า นการ
ทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ปชั่่� น และการรัั บ สิิ น บนเพื่่� อ ผลประโยชน์์ ท างธุุ ร กิิ จ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงสมาชิิกภาพในแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น
ของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action
against Corruption: CAC) ภายใต้้องค์์กรต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น

100%

ของพนัักงานที่่� ได้้รัับการสื่่�อสาร
เรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิ

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีกระบวนการรัับข้้อร้้องเรีียนเพื่่�อให้้เกิิดสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�โปร่่งใส โดยมีีช่่องทางแก่่พนัักงาน
และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียภายนอกองค์์กรในการรายงานเบาะแส กรณีีต้้องสงสััย ข้้อเสนอแนะ ตลอดจนข้้อร้้องเรีียนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การประพฤติิมิิชอบ การทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น รวมถึึงการกระทำำ�ที่่�ฝ่่าฝืืนกฎหมาย ข้้อกำำ�หนด หลัักธรรมาภิิบาล หรืือจรรยาบรรณ
ธุุรกิิจ ซึ่่�งรวมถึึงการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนและนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�นของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยข้้อมููลจะถููกเก็็บ
เป็็นความลัับ ผู้้�ร้้องเรีียนจะได้้รัับความคุ้้�มครอง ไม่่ว่่าจะเป็็นพนัักงานหรืือผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียภายนอกองค์์กร

ช่่องทางการแจ้้งเบาะแส
ช่่องทางสำำ�หรัับพนัักงาน
•
•
•
•
•

https://www.wha-group.com/en/corporate-governance/corporate-governance
ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
กล่่องรัับความคิิดเห็็น
Ceo_office@wha-group.com
auditcommittee@wha-group.com

ช่่องทางสำำ�หรัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียภายนอกองค์์กร

• https://www.wha-group.com/en/corporate-governance/corporate-governance
• Ceo_office@wha-group.com
• auditcommittee@wha-group.com
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

เมื่่� อ กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ รัั บ รายงานเกี่่� ย วกัั บ การทุุ จ ริิ ต และ
คอร์์รััปชั่่�น หรืือข้้อร้้องเรีียนใดๆ คณะกรรมการตรวจสอบจะนำำ�
เรื่่�องไปรายงานและสอบสวนตามขั้้�นตอน และมีีการดำำ�เนิินการ
ทางวิินััยเมื่่�อได้้ข้้อสรุุป ในกรณีีที่่�มีีการละเมิิดข้้อกฎหมาย
กลุ่่�มบริิษััทฯ จะดำำ�เนิินการตามที่่�กฎหมายระบุุ ตั้้�งแต่่ปีี 2563
เป็็นต้้นมา กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีการตรวจสอบภายใน หาก
ได้้รัับข้้อร้้องเรีียน จะมีีการทบทวนกรณีีนั้้�นๆ เป็็นรายไตรมาส
ในการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ และนำำ�ไปรายงานต่่อ

ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิหารต่่อไป โดยบรรจุุเป็็นหนึ่่�งใน
วาระการประชุุม กระบวนการดัังกล่่าวจึึงช่่วยป้้องกัันไม่่ ให้้มีี
กรณีีร้้ายแรงเกิิดซ้ำำ��อีีก
อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วงปีี 2563 ไม่่พบว่่ามีีกรณีีการละเมิิดกฎ
ข้้อบัังคัับหรืือนโยบายของกลุ่่�มบริิษััทฯ รวมถึึงการรายงาน
หรืือข้้อร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการและการทุุจริิต
คอร์์รััปชั่่�นผ่่านช่่องทางต่่างๆ ที่่�ได้้จััดทำำ�ขึ้้�น

Whistle-Blowing Process

Investigator

Acknowledgement
complain

No complain

Have complain

Acknowledgement complain /
quarterly report

Acknowledgement

Acknowledgement
quarterly report

Approve
investigate for
investigate

Acknowledgement

Approve
investigate for
investigate

Acknowledgement

Propose investigate
for validity

Investigate for
validity

Investigate
already

Find violation / corruption / violation of Code of Conduct

Audit
Committee

Collect and preliminary consideration

Not found violation / corruption / violation of Code of Conduct

Internal
Audit
Chief
Executive
Officer

Report summary of
complaint

Whistle-Blowing
Channels

Complainant

Investigate
outcome

END

Acknowledgment
and monitoring
of operations

Acknowledge and consider
disciplinary measures
and/or punishment
by law

Acknowledgement

Notifying the responsible
agency for the punishment
END

Board of
Directors

Acknowledged the violation / corruption of Code Conduct and acknowledge penalties
END
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

การส่่งเสริิมและสร้้างจิิตสำำ�นึึกเรื่่�องหลัักบรรษััทภิิบาล

บรรษััทภิิบาลถืือเป็็นองค์์ประกอบหนึ่่�งของค่่านิิยมองค์์กรของกลุ่่�มบริิษััทฯ คืือ “สุุจริิตรัักษาเกีียรติิ” (Integrity) การยึึดมั่่�นใน
ค่่านิิยมความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตในการดำำ�เนิินธุุรกิิจส่่งผลให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้รัับความไว้้วางใจจากลููกค้้าและเสริิมสร้้างความมั่่�นใจ
ให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย สะท้้อนให้้เห็็นว่่ากลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ยึึดถืือในหลัักธรรมาภิิบาลในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

สุุจริิตรัักษาเกีียรติิ

“ปลููกฝัังความไว้้วางใจและความเชื่่�อมั่่�นของลููกค้้าด้้วยวััฒนธรรม การทำำ�งานที่่�โปร่่งใส ยึึดมั่่�นในจริิยธรรมและมีีความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม”

ADVANCED

CHAMPION

RESOURCEFUL

PARTNERSHIP

INTEGRITY
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ จัั ด ให้้ มีี การอบรมและกิิ จ กรรมดัั ง ต่่ อ ไปนี้้�
เพื่่� อ เสริิ ม สร้้ า งความตระหนัั ก ในหลัั ก บรรษัั ท ภิิ บ าลให้้ กัั บ
พนัักงาน
•	พนัักงานใหม่่ทุุกคนต้้องผ่่านการอบรมเรื่่�องจรรยาบรรณ
ธุุรกิิจและนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�น โดย
ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของหลัักสููตรปฐมนิิเทศพนัักงาน
• ในปีี 2563 ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลได้้ริิเริ่่�มหลัักสููตรทบทวน
ความรู้้�ออนไลน์์ “การเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง” (Self-learning

program) สำำ�หรัับพนัักงานปััจจุุบัันในหััวข้้อจรรยาบรรณ
ธุุรกิิจและนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�น โดย
กำำ�หนดให้้มีีการทำำ�แบบทดสอบเพื่่�อวััดผลความเข้้าใจใน
เนื้้�อหาในตอนท้้ายของแต่่ละบทเรีียน หากไม่่ผ่่านแบบ
ทดสอบออนไลน์์ ฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องจะจััดการอบรมทบทวน
เนื้้�อหาแบบชั้้�นเรีียนปกติิ การอบรมแบบออนไลน์์นี้้�ถืือ
เป็็นหลัักสููตรเพื่่�อทบทวนเนื้้�อหา และจะจััดให้้พนัักงาน
เข้้าอบรมทุุกปีีหรืือเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงรายละเอีียดใน
นโยบายด้้านธรรมาภิิบาล

CODE OF CONDUCT AND PRACTICES

กลุ่่�มเป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงานปีี
2563

เป้้าหมายในปีี 2568

สััดส่่วนพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่� ได้้รัับการสื่่�อสารและรัับทราบ
ในเรื่่�องจรรยาบรรณธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ

100%

100%

สััดส่่วนบริิษััทร่่วมค้้า (Joint Ventures) และพัันธมิิตรของกลุ่่�ม
บริิษััทฯ ที่่� ได้้รัับการสื่่�อสารและรัับทราบในเรื่่�องจรรยาบรรณธุุรกิิจ
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ

20%

100%

สััดส่่วนคู่่�ค้้า/ ผู้้�รัับเหมา ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�ได้้รัับการสื่่�อสารและ
รัับทราบในเรื่่�องจรรยาบรรณธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ

20%

100%
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

การบริิหารความเสี่่�ยงและภาวะวิิกฤติิ
ความเสี่่� ย งอย่่ า งเหมาะสมและมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภาพ โดยทั้้� ง กลุ่่�ม
บริิ ษัั ท ฯ และ WHAUP ได้้ จัั ด ตั้้� ง คณะกรรมการบริิ ห าร
ความเสี่่�ยง (RMC) ของแต่่ละบริิษััท ซึ่่�งประกอบด้้วยประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของแต่่ละกลุ่่�มบริิษััทฯ และกรรมการจาก
คณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อกำำ�กัับดููแลภาพรวมการดำำ�เนิินการ
บริิหารความเสี่่�ยง และมีีการแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานความเสี่่�ยงที่่�
ประกอบด้้วยผู้้�บริิหารและหััวหน้้าฝ่่ายจากกลุ่่�มธุุรกิิจพััฒนาและ
จััดการอสัังหาริิมทรััพย์์ (WHA Logistics) กลุ่่�มบริิษััทฯ WHAID
และกลุ่่�มบริิษััทฯ WHAUP เพื่่�อบริิหารความเสี่่�ยงในแต่่ละกลุ่่�ม
ธุุ ร กิิ จ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ แนวทางของคณะกรรมการบริิ ห าร
ความเสี่่�ยง โดยคณะทำำ�งานความเสี่่�ยงจะจััดประชุุมเป็็นประจำำ�
เพื่่�อตรวจสอบผัังความเสี่่�ยงองค์์กร และระบุุความเสี่่�ยงที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�น จากนั้้�นจะมีีการรายงานไปยัังคณะกรรมการบริิหาร
แนวทางบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงของแต่่ละกลุ่่�มบริิษััทฯ เพื่่�อนำำ�ไปนำำ�เสนอและหารืือ
โครงสร้้างการบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กร
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดโครงสร้้างการบริิหารความเสี่่�ยง ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทต่่อไป ทั้้�งนี้้� การประเมิิน
บทบาท และหน้้าที่่�ไว้้อย่่างชััดเจน โดยคณะกรรมการบริิษััท ความเสี่่�ยงตลอดจนการแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานความเสี่่�ยงสำำ�หรัับ
(BoD) มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการกำำ�กัับดููแลให้้มีีการบริิหาร กลุ่่�มธุุรกิิจดิิจิิทััลแฟลตฟอร์์มมีีแผนจะเริ่่�มดำำ�เนิินการในปีี 2564

ด้้วยสถานการณ์์เศรษฐกิิจโลกที่่�ผัันผวนและไม่่แน่่นอน ประกอบ
กัับเหตุุการณ์์ที่่�ไม่่คาดคิิดตลอดปีี 2563 ได้้ยกระดัับความกัังวล
และความท้้ า ทายต่่ อ การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ซึ่่� ง เป็็ นสิ่่� ง ที่่� เ น้้ นย้ำำ��
ถึึงความสำำ�คัั ญอัั น เป็็ น แนวทางการบริิ ห ารความเสี่่� ย งที่่� มีี
ประสิิทธิิภาพขององค์์กร เพื่่�อผลัักดัันให้้องค์์กรบรรลุุเป้้าหมาย
ทางธุุรกิิจและนำำ�ไปสู่่�การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิว
เอชเอจึึงวางแนวทางจััดการเชิิงรุุกเพื่่�อรัับมืือกัับความเสี่่�ยงใดๆ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น ทั้้�งนี้้�แนวทางการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�เป็็น
ระบบสามารถช่่วยให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีความคล่่องตััว เปิิดกว้้าง
ต่่อความคิิดใหม่่ๆ และตอบสนองต่่อสถานการณ์์ที่่�ไม่่แน่่นอน
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

คณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยง

คณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยง

เลขานุุการคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ทำำ�หน้้าที่่�โดยเลขานุุการบริิษััท
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

กรอบบริิหารความเสี่่�ยง

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มีีการดำำ�เนิินตามนโยบายและกรอบบริิหาร
ความเสี่่�ยงที่่�พััฒนาโดยคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพในทุุกกิิจกรรมทางธุุรกิิจ โดยคณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงจะมีีการทบทวนนโยบายทุุกปีี เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า
ทุุกความเสี่่�ยงที่่�เป็็นประเด็็นสำำ�คััญได้้รัับการพิิจารณาและมีี
มาตรการในการจััดการที่่�เหมาะสม และทัันต่่อเหตุุการณ์์และ
การเปลี่่�ยนแปลง รวมถึึงการประเมิินความเสี่่�ยงและโอกาสทาง
ธุุรกิิจให้้มีีความสมดุุล

041

ทั้้�งนี้้� เพื่่�อการดำำ�เนิินการบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กรให้้มีี
ความสอดคล้้องกัับนโยบายที่่�กำำ�หนด กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มีีการวาง
กรอบบริิหารความเสี่่�ยงตามแนวทางเดีียวกัับ Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) โดยเจาะจงด้้านบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร (Enterprise
Risk Management: ERM) โดยกรอบดัังกล่่าวถืือเป็็นแนวทาง
บริิ ห ารความเสี่่� ย งสำำ� หรัั บ ให้้ พนัั ก งานทุุ ก คนนำำ� ไปปฏิิ บัั ติิ ใ ช้้
อย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยตารางด้้านล่่างนี้้�แสดงให้้เห็็นวิิธีีการบริิหาร
ความเสี่่�ยงของกลุ่่�มบริิษััทฯ

การระบุุ
ความเสี่่�ยง

การประเมิิน
ความเสี่่�ยง

มาตรการตอบสนอง
และป้้องกัันความเสี่่�ยง

การรายงานความเสี่่�ยง
การตรวจสอบ
และการสื่่�อสาร

• การระบุุความเสี่่�ยงภายใน
และภายนอก รวมถึึง
ผลกระทบทางธุุรกิิจ
• การจััดประเภทความเสี่่�ยง
ที่่�ระบุุได้้เป็็น 4 ประเภท:
กลยุุทธ์์ การเงิิน
การปฏิิบััติิการ
และการปฏิิบััติิตาม
ระเบีียบและกฎหมาย

• การคำำ�นวณระดัับ
ความเสี่่�ยงตามเกณฑ์์
การประเมิิน
ที่่�ได้้มาตรฐาน
• การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
ของความเสี่่�ยงตามผััง
ความเสี่่�ยงองค์์กรและ
ความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้

• กำำ�หนดการดำำ�เนิินการ
เพื่่�อตอบสนอง ป้้องกััน
ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
และลดระดัับความเสี่่�ยง
จากระดัับสููงมาเป็็นระดัับ
ที่่�ยอมรัับได้้ในที่่�สุุด

• การสื่่�อสารความเสี่่�ยงไปยััง
ผู้้�บริิหารและพนัักงาน
ทั้้�งหมดเพื่่�อสร้้าง
วััฒนธรรมความเสี่่�ยง
ที่่�แข็็งแกร่่ง
• คณะทำำ�งานความเสี่่�ยง
รายงานการดำำ�เนิินการ
บริิหารความเสี่่�ยง แผน
ผลลััพธ์์และความคืืบหน้้า
ไปยัังคณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงทุุกไตรมาส
• เพิ่่�มประสิิทธิิภาพช่่อง
ทางการสื่่�อสารภายในเพื่่�อ
เผยแพร่่ข้้อมููลความเสี่่�ยง
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มีีการประเมิินปััจจััยความเสี่่�ยงทั้้�งภายในและภายนอกทั้้�ง 4 ด้้านหลััก ซึ่่�งประกอบด้้วย กลยุุทธ์์ การปฏิิบััติิการ
การเงิิน และการปฏิิบััติิตามระเบีียบและกฎหมาย รวมถึึงได้้มีีการสื่่�อสารความเสี่่�ยงที่่�เป็็นประเด็็นสำำ�คััญและมาตรการในการจััดการ
ความเสี่่�ยงไปยัังพนัักงานทุุกคน เพื่่�อสร้้างความตระหนัักรู้้�ในภาพรวมเกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยงภายในกลุ่่�มบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้�
พนัักงานจะสามารถเข้้าใจความสำำ�คััญของการบริิหารความเสี่่�ยง และเข้้าใจมาตรการในการจััดการที่่�เป็็นไปแนวทางเดีียวกััน ซึ่่�ง
เป็็นสิ่่�งที่่�สนัับสนุุนให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ สามารเตรีียมตััวและพร้้อมที่่�จะบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงใดๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้
ทั้้�งนี้้�รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมของความเสี่่�ยงที่่�เป็็นประเด็็นสำำ�คััญที่่�ระบุุได้้อยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีี 2563 ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
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ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่

กลุ่่�มบริิษััทฯ ไม่่เพีียงแต่่ให้้ความสำำ�คััญต่่อความเสี่่�ยงที่่�เป็็นประเด็็นสำำ�คััญเท่่านั้้�น แต่่ยัังมีีการวิิเคราะห์์ปััจจััยหลัักที่่�ก่่อให้้เกิิดความ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจอีีกด้้วย ทั้้�งนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นในรู้้�เท่่าทัันเหตุุการณ์์และประเมิินและเคราะห์์
โอกาสในการเปลี่่�ยนแปลงไว้้ล่่วงหน้้า ซึ่่�งการพิิจารณาความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถกำำ�หนดหรืือปรัับกลยุุทธ์์
ในการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ และปรัั บ เปลี่่� ยนส มมติิ ฐ านที่่� สำำ�คัั ญ เพื่่� อ ลดหรืือป้้ อ งกัั น ผลกระทบในเชิิ ง ลบอัั น เนื่่� อ งมาจากความเสี่่� ย ง
ที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มีีการพิิจารณาและความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นใหม่่ดัังต่่อไปนี้้�

พััฒนาการของเทคโนโลยีีดิิจิิทััล

ลัักษณะความเสี่่�ยงและผลกระทบของความเสี่่�ยง

พััฒนาการของเทคโนโลยีีดิิจิิทััล (Digital Disruption)
นัับเป็็นกระแสที่่�ไม่่อาจต้้านทานได้้และยากต่่อการรัับมืือ
จึึงกล่่าวได้้ว่า่ การพััฒนาของเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั ตลอดจนการ
เปลี่่� ยน แปลงสู่่�ยุุ ค ดิิ จิิ ทัั ล (Digitization) เป็็ น ความ
เคลื่่�อนไหวที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดที่่�ธุุรกิิจต่่างๆ ต้้องเผชิิญในปััจจุุบััน
ทั้้�งนี้้� การเกิิดขึ้้�นของเทคโนโลยีีดิิจิิทััลใหม่่ๆ ได้้เข้้ามามีี
ผลกระทบกัั บ ภาวะตลาดในปัั จ จุุ บัั น และทำำ� ให้้ ทั้้� ง กลุ่่�ม
บริิษัทั ฯ และลููกค้า้ ต้้องก้้าวตามให้้ทันั และเปิิดรัับการพััฒนา
ไปสู่่�ยุุคดิิจิทัิ ลั (Digital Transformation) ในฐานะผู้้�ให้้บริิการ
ผลกระทบที่่�เกิิดกัับธุุรกิิจของลููกค้้าล้้วนส่่งผลโดยตรงต่่อ
ผลการดำำ� เนิิ น งานทางธุุ ร กิิ จ ของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ อีี กด้้ ว ย
ดัังนั้้�น ทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ และลููกค้้าจึึงต้้องรู้้�เท่่าทัันกระแส
และอยู่่�เหนืือสถานการณ์์อยู่่�เสมอ ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มีี
ปรัั บ ตัั ว ล่่ ว งหน้้ า และพร้้ อ มเข้้ า กัั บ แนวโน้้ ม ด้้ า นดิิ จิิ ทัั ล
เพื่่� อ พัั ฒ นาขีี ด ความสามารถในการแข่่ ง ขัั น รวมถึึง
สามารถตอบสนองต่่ อ สภาวะตลาดและความคาดหวัั ง

ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป และสามารถขัับเคลื่่�อนให้้ธุุรกิิจเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืน พร้้อมทั้้�งคว้้าโอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ๆ และ
พััฒนาความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า
นอกจากนี้้� การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ในช่่วง
ที่่�ผ่่านมา ถืือเป็็นปััจจััยเร่่งให้้การพััฒนาของเทคโนโลยีี
ดิิจิิทััลก้้าวหน้้าไปอย่่างรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น จากสถานการณ์์ที่่�
บัังคัับให้้ผู้้�คนต้้องอยู่่�บ้้านและใช้้ระบบออนไลน์์เป็็นส่่วน
หนึ่่ง� ของกิิจกรรมต่่างๆ ในชีีวิติ ประจำำ�วันั เช่่น การซื้้�อสิินค้า้
ออนไลน์์ การประชุุมเสมืือนจริิง เป็็นต้้น ด้้วยเหตุุดัังกล่่าว
ส่่งผลให้้ที่่�ผ่่านมามููลค่่ารวมของธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์์ซมีีการ
เติิบโตก้้าวกระโดด ซึ่่�งเป็็นโอกาสทางธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับ
กลุ่่�มธุุ ร กิิ จ พัั ฒ นาและจัั ด การอสัั ง หาริิ ม ทรัั พย์์ (WHA
Logistics) ในการหาลููกค้้ารายใหม่่ๆ เพื่่�อตอบสนองความ
ต้้องการคลัังสิินค้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง และนำำ�มาซึ่่�ง
ผลประกอบการที่่�ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�น
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มาตรการของกลุ่่�มบริิษััทฯ

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินโครงการด้้านนวััตกรรมดิิจิิทััลหลายรููปแบบ เพื่่�อตอบสนองและตอบรัับโอกาสต่่างๆ จากแนวโน้้มการ
เปลี่่�ยนแปลงสู่่�ระบบดิิจิิทััล กลุ่่�มบริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นในการนำำ�เทคโนโลยีีใหม่่ที่่�ทัันสมััยมาใช้้กัับระบบการจััดการด้้านโลจิิสติิกส์์และการ
บริิหารคลัังสิินค้้าอััจฉริิยะ (SMART Logistics) เพื่่�อส่่งมอบระบบคลัังสิินค้้าที่่�ล้ำำ��สมััยให้้กัับลููกค้้า อีีกทั้้�งยัังมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนา
เพื่่�อยกระดัับนิิคมอุุตสาหกรรมที่่�ดำำ�เนิินการอยู่่�ให้้เป็็นนิิคมอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศอััจฉริิยะ (SMART Eco-Industrial Estates)
ที่่�เพีียบพร้้อมไปด้้วยเทคโนโลยีีล้ำำ��สมััยต่่างๆ เพื่่�อยกระดัับการนำำ�เสนอบริิการที่่�ปลอดภััย มีีประสิิทธิิภาพ และน่่าเชื่่�อถืือให้้กัับลููกค้้า
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััท WHAUP ยัังมีีเป้้าหมายที่่�จะเพิ่่�มศัักยภาพด้้วยผลิิตภััณฑ์์ด้้านสาธารณููปโภคใหม่่ๆ รวมถึึงขยายธุุรกิิจ
ด้้านพลัังงานไฟฟ้้า ด้้วยนวััตกรรมพลัังงานระบบโครงข่่ายสำำ�หรัับส่่งไฟฟ้้าอััจฉริิยะ SMART Grid ซึ่่�งการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�สามารถลดความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีในยุุคดิิจิิทััลแล้้ว ยัังสามารถเพิ่่�มขีีดความของการแข่่งขััน
ให้้กัับกลุ่่�มลููกค้้าของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ด้้วยเช่่นกััน

ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ

ลัักษณะความเสี่่�ยงและผลกระทบของความเสี่่�ยง

สภาพภููมิอิ ากาศโลกได้้เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็วในระยะเวลา
ไม่่กี่่ปี� มี านี้้� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงความเสี่่ย� งที่่�สำำ�คัญั และความ
เป็็นไปได้้ของความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ที่่�อาจส่่งผลให้้มีีการออกมาตรการหรืือข้้อบัังคัับใช้้ทางกฎหมาย
และข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่�
เข้้มงวดมากขึ้้�น ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ดัังนั้้�น เพื่่�อรัับมืือความเสี่่�ยงอัันเป็็นผลมาจากการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ อุุตสาหกรรมหลายภาคส่่วนต่่าง
กำำ�ลัังให้้ความสนใจพลัังงานทดแทนมากขึ้้�น ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นโอกาส
ทางธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�จะได้้ลููกค้้าเพิ่่�มขึ้้�นจาก
บริิการติิดตั้้�งและให้้บริิการแผงโซลาร์์บนหลัังคา (Solar rooftop)
แก่่ลูกค้
ู า้ นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ยัังได้้ประโยชน์์จากแผงโซลาร์์
บนหลัังคาที่่�ใช้้ภายในองค์์กรโดยมีีประเด็็นดัังต่่อไปนี้้� 1) ลดการ
ปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์จากการประกอบธุุรกิิจของกลุ่่�ม
บริิ ษัั ท ฯ 2) เสนอคาร์์ บ อนเครดิิ ต ของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ให้้ กัั บ
บริิษััทอื่่�นๆ เพื่่�อชดเชยการปล่่อยคาร์์บอนของบริิษััทเหล่่านั้้�น
อย่่างไรก็็ตาม ความเสี่่�ยงจากการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎข้้อบัังคัับที่่�
อาจเกิิดขึ้้�นอาจส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยอาจ
ทำำ� ให้้ เ สื่่� อ มเสีี ย ชื่่� อ เสีี ย ง หรืือนำำ� ไปสู่่�การลงโทษเป็็ นตัั ว เงิิ น
และความรัับผิิดทางกฎหมายเป็็นต้้น

มาตรการของกลุ่่�มบริิษััทฯ

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีโครงการและมาตรการตรวจสอบต่่าง ๆ
ที่่�ช่่วยลดผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ได้้แก่่
การลดการใช้้น้ำำ��จากแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ การลดปริิมาณขยะ
ที่่�กำำ�จัดั ด้้วยวิิธีกี ารฝัังกลบ และการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ซึ่่�งตััวอย่่างของโครงการที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการไปแล้้วนั้้�น
ได้้แก่่ การนำำ�น้ำำ��เสีียกลัับมาใช้้ใหม่่ (Reclamation) การติิดตั้้�ง
แผงโซลาร์์บนหลัังคา (Solar rooftop) การผลิิตสารปรัับปรุุงดิิน
จากกากตะกอนน้ำำ��เสีีย เป็็นต้้น นอกจากนี้้� ยัังให้้บริิการผลิิต
พลัังงานแสงอาทิิตย์์ให้้กัับลููกค้้า โดยถืือเป็็นหนึ่่�งในบริิการหลััก
ของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ อีีกด้ว้ ย ซึ่่ง� ถืือเป็็นแนวทางที่่�ช่ว่ ยให้้ลูกค้
ู า้ ตลอด
ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของกลุ่่�มบริิษััทฯ ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ลงได้้ ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ อยู่่�ระหว่่างการพััฒนาไปสู่่�การเป็็น
องค์์กรคาร์์บอนต่ำำ�� (Low-carbon organization) และมุ่่�งลด
ผลกระทบของก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�มีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
ด้้วยการดำำ�เนิินโครงการต่่างๆ ดัังกล่่าว
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การบริิหารภาวะวิิกฤติิและการบริิหาร
ความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ

กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ จัั ด ทำำ� แผนความต่่ อ เนื่่� อ งทางธุุ ร กิิ จ
(BCP) เป็็นส่่วนหนึ่่�งของแนวทางบริิหารความเสี่่�ยงของ
กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ เพื่่� อ ให้้ การดำำ� เนิิ น งานของกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ
ทั้้�งหมดเป็็นไปอย่่างราบรื่่�น โดยในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ
ได้้แก้้ไขแผนความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจเพื่่�อให้้ครอบคลุุม
เหตุุ ก ารณ์์ เ ลวร้้ า ยทั้้� ง หมดที่่� ร ะบุุ ผ่่ า นการประเมิิ น
ความเสี่่ย� งที่่�อาจทำำ�ให้้ธุรุ กิิจหยุุดชะงััก เช่่น ภััยธรรมชาติิ
อััคคีีภััย โรคระบาด ความปลอดภััยมั่่�นคงของข้้อมููล
เป็็นต้้น
โดยปััจจััยหนึ่่ง� ที่่�นำำ�ไปสู่่�การแก้้ไขแผนความต่่อเนื่่อ� งทาง
ธุุ ร กิิ จ คืือสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของเชื้้� อ ไวรัั ส
โควิิด-19 ทั่่�วโลกที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างฉัับพลััน โดยมีีการ
ทบทวนเนื้้�อหาเพื่่�อรวมปััจจััยเสี่่�ยงจากการแพร่่ระบาด
เข้้ามาด้้วย รายละเอีียดของแผนความต่่อเนื่่อ� งทางธุุรกิิจ

ยัังครอบคลุุมถึึงกรณีีที่่�พบว่่าพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ
หรืือผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรมในนิิคมอุุตสาหกรรมของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ (รวมถึึงห่่วงโซ่่อุุปทานอัันดัับต้้นของกลุ่่�ม
บริิษััทฯ) ติิดเชื้้�อโควิิด-19 นอกจากนี้้� BCP รวมทั้้�งกรณีี
ที่่�สถานที่่�ปฏิิบััติิงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�มีี
ความเสี่่�ยงสููง ตลอดจนการตอบสนองของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ต่่อผลกระทบทางธุุรกิิจอื่่�นๆ ที่่�เป็็นไปได้้ อีีกทั้้�งยัังให้้
แนวทางสำำ� หรัั บ มาตรการด้้ า นความปลอดภัั ย เพื่่� อ
รัับมืือกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส ได้้แก่่
การทำำ�งานจากที่่�บ้้าน การลดปฏิิสััมพัันธ์์ทางสัังคม ฯลฯ
ทั้้� ง นี้้� ไม่่ พ บว่่ า มีี ผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีี ย ฝ่่ า ยใดของกลุ่่�ม
บริิษััทฯ ได้้รัับเชื้้�อโควิิด-19 เนื่่�องด้้วยประสิิทธิิภาพและ
ความรััดกุุมของแผนความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจดัังกล่่าว
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การสร้้างวััฒนธรรมความเสี่่�ยง

แม้้ว่่ากรอบการบริิหารความเสี่่�ยงและบรรษััทภิิบาลจะเป็็นตััว
ขัับเคลื่่�อนวััฒนธรรมความเสี่่�ยงในเชิิงบวก แต่่ปััจจััยพื้้�นฐาน
ที่่�สำำ�คััญ คืือ ความตระหนัักรู้้� ทััศนคติิ และพฤติิกรรมของ
พนัักงานและผู้้�บริิหารในองค์์กร ทางด้้านการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยง ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้กำำ�หนดการสร้้าง
วััฒนธรรมความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิผลในทุุกการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
เป็็นภารกิิจสำำ�คััญขององค์์กร
กลุ่่�มบริิษััทฯ อยู่่�ในระหว่่างปรัับเปลี่่�ยนระบบการสร้้างแรงจููงใจ
ด้้ ว ยแนวทางที่่� ม าจากผู้้�บริิ ห าร (Top-down) โดยจะบรรจุุ
ประเด็็นความเสี่่�ยงที่่�ระบุุในดััชนี้้�ชี้้�วััดความสำำ�เร็็จ (KPI) ของ
ผู้้�บริิ ห ารและเจ้้ า ของความเสี่่� ย ง และมีี ตัั ว บ่่ ง ชี้้� ค วามเสี่่� ย ง
เป็็นหนึ่่�งในเกณฑ์์การประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน ซึ่่�งแนวทาง
ดัั ง กล่่ า วจะช่่ ว ยผลัั กดัั น ให้้ เ กิิ ด การส่่ ง เสริิ ม การสื่่� อ สารและ
การปฏิิบััติิที่่�มุ่่�งเน้้นความเสี่่�ยงโดยตรง ตััวอย่่างเกณฑ์์การ
ประเมิินที่่� ใช้้ทั่่�วทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้แก่่ การปฏิิบััติิตามกฎ
ระเบีียบ ชื่่�อเสีียง ผลการดำำ�เนิินงานทางการเงิิน
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเสริิมสร้้างวััฒนธรรมความเสี่่�ยงให้้แข็็งแกร่่งยิ่่�งขึ้้�น
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีโครงการอบรมและกิิจกรรมเกี่่�ยวกัับ
การบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นประจำำ� เพื่่�อสร้้างความตระหนัักรู้้�
และพััฒนาทัักษะของพนัักงานในการระบุุ ควบคุุม และลด
ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของตน
การฝึึกอบรมและกิิจกรรมที่่�สำำ�คััญมีีดัังต่่อไปนี้้�
• คณะผู้้�บริิหารจะได้้รับั ทราบถึึงแนวโน้้มและการเปลี่่�ยนแปลง
ต่่างๆ ทั้้�งในและนอกองค์์กรผ่่านรายงานของคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยงในที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อให้้
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แน่่ใจว่่าผู้้�บริิหาร คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง ตลอดจน
คณะทำำ�งานความเสี่่�ยง ได้้รัับรู้้�และตระหนัักดีีถึึงผัังความ
เสี่่�ยงองค์์กร ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ และมาตรการลด
ความเสี่่ย� ง ตลอดจนกระบวนการบริิหารความเสี่่ย� งโดยรวม
จึึงกล่่าวได้้ว่่า ผู้้�บริิหารระดัับสููงร้้อยละ 100 ได้้รัับการฝึึก
อบรมและแจ้้งให้้ทราบถึึงกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง
เป็็นอย่่างดีี
• ในปีี 2563 มีีการจััดประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการให้้บริิษััทย่่อยของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้แก่่ บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเรีียล
รีีท แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด (REM) และ บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ
เรีียล เอสเตท แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กัดั (REM) ซึ่่ง� เป็็นบริิษัทั ย่่อย
ในกลุ่่�มบริิษััทฯ ในการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการดัังกล่่าว โดยมีี
ผู้้�เข้้าร่่วมอัันประกอบไปด้้วยประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและ
ผู้้�จัดั การของบริิษัทั ดัังกล่่าวได้้รับั การฝึึกอบรมเกี่่ย� วกัับกรอบ
การบริิหารความเสี่่ย� งองค์์กรแบบ COSO ตลอดจนขั้้�นตอน
การประเมิิ น และบริิ ห ารความเสี่่� ย งและการระบุุ ปัั จ จัั ย
ความเสี่่�ยงตามเกณฑ์์การประเมิินของกลุ่่�มบริิษััทฯ ทั้้�งยัังมีี
การระบุุมาตรการบริิหารความเสี่่�ยงและบรรเทาผลกระทบ
สำำ�หรัับแต่่ละปััจจััยความเสี่่�ยง ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษััทฯ จะตรวจสอบ
ผัังความเสี่่�ยงองค์์กรของทั้้�งสองบริิษััทหลัังจากวัันประชุุม
เชิิงปฏิิบััติิการ
•	กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีแผนที่่�จะประเมิินและบริิหารความเสี่่�ยง
ของธุุรกิิจบริิการด้้านดิิจิิทััล (WHA Digital Platform)
ในปีี 2564 โดยในช่่วงเริ่่�มต้้นของโครงการ กลุ่่�มบริิษััทฯ
จะจััดให้้มีีการฝึึกอบรมบุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้องของกลุ่่�มธุุรกิิจ
ดัังกล่่าว พร้้อมทั้้�งเชิิญชวนบุุคลากรจากกลุ่่�มธุุรกิิจอื่่�นๆ
มาร่่วมการอบรมด้้วย เพื่่�อเป็็นการทบทวนขั้้�นตอนการ
ประเมิินความเสี่่�ยงของกลุ่่�มบริิษััทฯ
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• ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้นำำ�แนวทางการป้้องกััน 3 ระดัับ
มีี ห น้้ า ที่่� เ ป็็ น เจ้้ า ของในกระบวนการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง
(Three Lines of Defense: 3LOD) มาใช้้ เพื่่�อเสริิม
รวมถึึงกระบวนการกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยง และการตรวจ
ประสิิทธิิภาพการสื่่�อสารเกี่่�ยวกัับการบริิหารและควบคุุม
สอบโดยอิิสระตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ คาดหวัังให้้
ความเสี่่�ยง โดยได้้ระบุุบทบาทหน้้าที่่�ที่่�สำำ�คััญของบุุคลากร
หน่่วยงานทั้้�งหมดที่่�เกี่่�ยวข้้องนั้้�นมีีความตระหนัักรู้้�และได้้
ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างชััดเจน ตามแนวทางการป้้องกััน 3 ระดัับ
รัับการสื่่�อสารที่่�เพีียงพอเกี่่�ยวกัับแนวทางดัังกล่่าว เพื่่�อให้้
ซึ่่� ง ฝ่่ า ยบริิ ห ารที่่� ทำำ� หน้้ า ที่่� กำำ�กัั บ ดูู แ ลจะถืื อ เป็็ นป ราการ
แน่่ใจว่่าองค์์กรมีีการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
ด่่านแรกในการบริิหารความเสี่่ย� ง โดยมีีหน่่วยงานที่่�มีหี น้้าที่่� • ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีเป้้าหมายที่่�จะจััดการฝึึกอบรม
ควบคุุ ม ความเสี่่� ย งและกำำ� หนดนโยบายกฎเกณฑ์์ ที่่�
การบริิ ห ารความเสี่่� ย งให้้ พนัั ก งานระดัั บ ฝ่่ า ยบริิ ห ารทั่่� ว
แต่่งตั้้�งโดยคณะผู้้�บริิหารจะถืือเป็็นปราการด่่านที่่�สอง และ
ทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ โดยโครงการฝึึกอบรมนี้้�จะช่่วยให้้พนัักงาน
หน่่วยงานตรวจสอบซึ่่�งมีีสถานะเป็็นหน่่วยงานอิิสระจะเป็็น
ทุุกคนจะเกิิดความเข้้าใจในผัังความเสี่่�ยงขององค์์กรและ
ปราการด่่านสุุดท้้าย ทั้้�งนี้้�ปราการป้้องกัันแต่่ละ “ระดัับ”
มาตรการลดความเสี่่�ยงตามขอบเขตงานที่่�ตนรัับผิิดชอบ
ดัังกล่่าว จะมีีบทบาทที่่�แตกต่่างกัันภายในกรอบการกำำ�กัับ
และช่่วยส่่งเสริิมวััฒนธรรมความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
ดููแลในระดัับองค์์กร ดัังนั้้�น กลุ่่�มบุุคลากรที่่�มีีส่่วนร่่วมจะ

เป้้าหมาย

100%

พนัักงานร้้อยละ 100 ทุุกระดัับได้้รัับ
การฝึึกอบรมด้้านบริิหารความเสี่่�ยง
ภายในปีี 2565

นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังตั้้�งเป้้าที่่�จะนำำ�นวััตกรรมดิิจิิทััล
ต่่ า งๆ มาใช้้ เ พื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม วัั ฒ นธรรมความเสี่่� ย งที่่� มีี
ประสิิทธิิภาพ กลุ่่�มบริิษััทฯ อยู่่�ระหว่่างพััฒนาระบบดิิจิิทััล
พร้้อมด้้วยการแจ้้งเตืือน เพื่่�อแสดงสถานะความเสี่่�ยงหลััก
ทั้้� ง หมด และตรวจสอบติิ ด ตามการดำำ� เนิิ นก ารบริิ ห าร
ความเสี่่�ยงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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การลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืน
ในการลงทุุนในโครงการต่่างๆ ย่่อมก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยง และ
ความเสี่่�ยงนั้้�นอาจส่่งผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานได้้ ทั้้�งนี้้�
แนวคิิดเรื่่�องการลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืนสอดคล้้องกัับแนวทางที่่�กลุ่่�ม
บริิษััทดัับบลิิวเอชเอใช้้เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายทางธุุรกิิจอย่่าง
ยั่่�งยืืนในระยะยาว อีีกทั้้�ง การพััฒนาด้้านความยั่่�งยืืนทั้้�งใน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล (Environmental,
Social and Governance : ESG) ถืือเป็็นประเด็็นที่่�ได้้รัับ
ความสนใจเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง เพราะเป็็นที่่�ทราบกัันดีีว่่า
ผลตอบแทนที่่�เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนในระยะยาวของบริิษััทขึ้้�นอยู่่�
กัั บ ความมีี เ สถีี ย รภาพทั้้� ง ในเรื่่� อ งของระบบกำำ�กัั บ ดูู แ ลของ
องค์์กรในด้้านสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และการดำำ�เนิินทางธุุรกิิจ
ของบริิ ษัั ท ที่่� มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ ด้้ ว ยเหตุุ นี้้� กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ

แนวทางบริิหารจััดการ

จึึงกำำ�หนดให้้พิิจารณาประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนตั้้�งแต่่ขั้้�นแรก
ของการวางแผนลงทุุนในทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ โดยคณะผู้้�บริิหารจะ
คำำ�นึึงถึึงประเด็็นดัังกล่่าวเป็็นหลัักในการกำำ�หนดทิิศทางของ
การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ และใช้้ เ ป็็ นข้้ อ มูู ล ประกอบการตัั ด สิิ น ใจ
เพื่่� อ การสร้้ า งคุุ ณค่่ า ในระยะยาว ยิ่่� ง ไปกว่่ า นั้้� น การแสดง
เจตนารมณ์์ ในการลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืนยัังช่่วยเสริิมสร้้างความ
เชื่่�อมั่่�นและความไว้้วางใจให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ซึ่่�งรวมถึึง
ลูู กค้้ า และสถาบัั น ทางการเงิิ น ในการร่่ ว มธุุ ร กิิ จ กัั บ กลุ่่�ม
บริิษััทฯ เพราะมีีการนำำ�ประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และ
บรรษััทภิิบาล (ESG) มาปรัับใช้้ในทุุกขั้้�นตอนของกระบวนการ
พััฒนาโครงการ รวมถึึงทุุกขั้้�นตอนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

กลุ่่�มบริิษััทฯ ยึึดหลัักการลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืนในทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจโดยการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของท้้องถิ่่�นและ
ภููมิิภาค เช่่น การประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT: EIA) และ
การกำำ�หนดเขตในการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน
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การนำำ�ประเด็็น ESG มาบููรณาการในขั้้�นตอนต่่าง ๆ ในโครงการ

การระบุุโครงการ
การลงทุุน

การปฏิิบััติิตาม
ข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับ
การแบ่่งเขตพื้้�นที่่�

การประเมิิน
ผลกระทบ
สิ่่�งแวดล้้อม

ก่่อนตััดสิินใจลงทุุนบนที่่�ดิินแต่่ละแห่่ง กลุ่่�มบริิษััทฯ จะพิิจารณา
ถึึงประเภทของเขตที่่� ดิิ น รวมทั้้� ง ข้้ อ ห้้ า มหรืือข้้ อ ได้้ เ ปรีี ย บ
ในเชิิงการบริิหารจััดการประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และ
บรรษัั ท ภิิ บ าล เช่่ น กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ รัั บ อนุุ ญ าตให้้ พัั ฒ นา
โครงการธุุ ร กิิ จ ภายในเขตที่่� ดิิ น ซึ่่� ง จัั ด เป็็ น เขตโรงงาน
อุุตสาหกรรมและคลัังสิินค้้าตามพระราชบััญญััติิการผัังเมืือง
พ.ศ. 2518 โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ จะหลีีกเลี่่�ยงการลงทุุนบนที่่�ดิินที่่�
มีีความเสี่่�ยงด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพ มีีข้้อกัังวลด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม มีีพื้้�นที่่�ติิดกัับเขตสงวน หรืือการลงทุุนที่่�การดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจส่่งผลกระทบรุุนแรงต่่อชุุมชนท้้องถิ่่�นและไม่่สามารถแก้้ไข
ได้้ โ ดยมาตรการบรรเทาความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม นอกจากนี้้�
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์เชิิงทำำ�เลที่่�เป็็นยุุทธศาสตร์์
จากโอกาสการลงทุุ น ในเขตพื้้� นที่่� ร ะเบีี ย งเศรษฐกิิ จ พิิ เ ศษ
ภาคตะวัันออก (EEC) ตลอดจนสิิทธิิประโยชน์์และมาตรการ
ส่่งเสริิมการลงทุุน (เช่่น สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีี ทำำ�เลที่่�ตั้้�ง
เชื่่อ� มต่่อกัับเส้้นทางการค้้า การอนุุญาตในการถืือครองที่่�ดินิ และ
อสัังหาริิมทรััพย์์สำำ�หรัับนัักลงทุุนจากต่่างประเทศ ฯลฯ) ซึ่่�งเป็็น
ปัั จ จัั ยที่่� ช่่ ว ยดึึงดูู ด ลูู กค้้ า ให้้ เ ลืือกใช้้ บ ริิ การของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ
อีี กทั้้� ง กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ยัั ง จัั ด ให้้ มีี การศึึกษาประเมิิ น ผลกระทบ

การพััฒนา
โครงการ

การดำำ�เนิิน
โครงการ

การตรวจวััด
และรายงานผล
การดำำ�เนิินงาน

สิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)
ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงผลกระทบจากโครงการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
โครงการพััฒนาและบริิหารจััดการอสัังหาริิมทรััพย์์ รวมถึึง
โครงการบริิการสาธารณููปโภคและพลัังงาน การตรวจประเมิินนี้้�
เป็็นการรัับรองว่่าโครงการต่่างๆ สอดคล้้องกัับข้้อปฏิิบััติิและข้้อ
กฎหมายที่่�กำำ�หนด ผ่่านการอนุุมััติิจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ตลอดจนมีีการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
พร้้อมทั้้�งมาตรการบรรเทาผลกระทบที่่�เหมาะสม
ปััจจััยชี้้�วััดรวมถึึงข้้อกัังวลด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมจะถููกนำำ�
มาพิิจารณาระหว่่างการศึึกษาประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม
และอ้้างอิิงจากข้้อมููลที่่�ได้้จากกิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วมของกลุ่่�ม
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย จากนั้้�นจึึงกำำ�หนดมาตรการป้้องกัันและ
บรรเทาผลกระทบสำำ�หรัับแต่่ละโครงการพััฒนาธุุรกิิจไปจนถึึง
ขั้้�นตอนต่่างๆ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ ปฏิิบััติิ
ตามข้้ อ กำำ� หนดที่่� ร ะบุุ ใ นรายงานการประเมิิ น ผลกระทบ
สิ่่�งแวดล้้อม และจััดให้้มีีการตรวจสอบเฝ้้าระวัังอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในทุุกขั้้�นตอนของการดำำ�เนิินโครงการ เพื่่�อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อย่่างยั่่�งยืืนตลอดทั้้�งอายุุโครงการ
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ตััวชี้้�วััดด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
• โครงสร้้างภููมิิประเทศ
• คุุณภาพอากาศ
• เสีียงรบกวน
• คุุณภาพดิิน
• คุุณภาพน้ำำ��
•	ความหลากหลายทางชีีวภาพ
•	พื้้�นที่่�สีีเขีียว
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ตััวชี้้�วััดด้้านสัังคม
• การวางแผนการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน
• การคมนาคม
• การป้้องกัันอุุทกภััยและภััยแล้้ง
• การบริิหารจััดการขยะ
• สภาวะเศรษฐกิิจและสัังคม
•	ระบบสาธารณสุุขและความสะอาด
• อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งาน

ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังส่่งเสริิมโอกาสทางการลงทุุนที่่�ก่่อให้้เกิิดผลดีีต่่อธุุรกิิจและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่า
ในเชิิงศัักยภาพด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล (ESG) อย่่างยั่่�งยืืน อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และเป็็นรููปธรรม
ตััวอย่่างบริิการของกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�ต่่อยอดมาจากแนวคิิดการลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืนนั้้�นได้้แก่่ การให้้บริิการพลัังงานทดแทนจาก
แผงโซลาร์์บนหลัังคา (Solar rooftop) ระบบนำำ�น้ำำ��เสีียกลัับมาใช้้ใหม่่ (Water Reclamation) และโครงการการผลิิตไฟฟ้้า
จากขยะอุุตสาหกรรม ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดของผลการดำำ�เนิินการด้้านความยั่่�งยืืนของโครงการเหล่่านี้้�มีีระบุุไว้้ในหััวข้้อเกี่่�ยว
กัับสิ่่�งแวดล้้อมในรายงานฉบัับนี้้�
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพสะท้้อนให้้เห็็น
ถึึงการประสานงานที่่� ดีี ร ะหว่่ า งหน่่ ว ยงานแต่่ ล ะฝ่่ า ยภายใน
องค์์กร เพราะเป็็นระบบที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับหลายภาคส่่วนของ
ธุุรกิิจ อย่่างไรก็็ตาม จากสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในปีี 2563
ไม่่ว่่าจะเป็็นสถานการณ์์ของโรคระบาด ข้้อจำำ�กััดการเดิินทาง
ระหว่่างประเทศ การชะลอตััวของภาวะเศรษฐกิิจ กฎข้้อบัังคัับ
ไปจนถึึงความกัังวลในเรื่่�องความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููลในโลก
ออนไลน์์ ล้้วนเป็็นปััจจััยที่่�เน้้นย้ำำ��ถึึงความสำำ�คััญของระบบการ
บริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ สามารถรองรัับ
การเปลี่่�ยนแปลงของความไม่่แน่่นอนของสถานการณ์์ต่่างๆ
ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอให้้ความ
สำำ�คััญกัับประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล
เป็็นหลัักสำำ�คััญ และมุ่่�งมั่่�นที่่�จะผลัักดัันความตั้้�งใจดัังกล่่าวไป
สู่่�คู่่�ค้้าของกลุ่่�มบริิษััทฯ ด้้วยเช่่นกััน เพราะกลุ่่�มบริิษััทฯ เชื่่�อ
ว่่าการดำำ�เนิินการต่่างๆ รวมถึึงชื่่�อเสีียงของคู่่�ค้้าย่่อมมีีผลต่่อ
ภาพลัั ก ษณ์์ แ ละมุุ ม มองจากผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีี ยที่่� มีี ต่่ อ กลุ่่�ม
บริิษััทฯ ด้้วยเช่่นกััน ดัังนั้้�นเพื่่�อควบคุุมดููแลปััจจััยที่่�ท้้าทายนี้้�
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้วางแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจบนพื้้�นฐานระบบ
ที่่�เป็็นธรรมและโปร่่งใส ซึ่่�งจะช่่วยเพิ่่�มขีีดความสามารถของ
คู่่�ค้้าและร่่วมกัันพััฒนาธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนไปด้้วยกััน

แนวทางบริิหารจััดการ

ด้้วยกิิจกรรมการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�หลากหลายตาม 4 กลุ่่�มธุุรกิิจ
หลัักของกลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ ส่่งผลให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ ต้้องมีี
การติิดต่่อประสานงานกัับคู่่�ค้้ารวมถึึงผู้้�รัับเหมาเป็็นจำำ�นวนมาก
ในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของกลุ่่�มบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ให้้ความ
สำำ�คััญสููงสุุดกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนและการปฏิิบััติิตาม
ข้้ อ กำำ� หนดอย่่ า งเคร่่ ง ครัั ด จึึงต้้ อ งกำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ คู่่�ค้้ า และ
ผู้้�รัับเหมาที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้เลืือกยึึดถืือหลัักการนี้้�ด้้วยเช่่นกััน
ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้จััดทำำ�หลัักจรรยาบรรณธุุรกิิจ
สำำ�หรัับคู่่�ค้้า (Supplier Code of Conduct) ขึ้้�น โดยมีีเนื้้�อหา
ครอบคลุุ ม ถึึงข้้ อ ปฏิิ บัั ติิ เ กี่่� ย วกัั บ จริิ ยธ รรมในการทำำ� ธุุ ร กิิ จ
ข้้อกำำ�หนดพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับการรัักษาสิิทธิิมนุุษยชน รวมถึึงการ
บริิหารจััดการอาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ซึ่่ง�
ในปีี 2563 คู่่�ค้้ า และผู้้�รัั บ เหมาทุุ ก รายได้้ รัั บ การสื่่� อ สาร
ประชาสััมพัันธ์์เกี่่�ยวกัับหลัักจรรยาบรรณธุุรกิิจสำำ�หรัับคู่่�ค้้า โดย
ร้้อยละ 50 ได้้ลงนามรัับทราบข้้อปฏิิบััติิ ทั้้�งนี้้�คู่่�ค้้าทั้้�งหมด
ทุุกรายต้้องลงนามรัับทราบหลัักจรรยาบรรณธุุรกิิจสำำ�หรัับคู่่�ค้้า
ภายในปีี 2564
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับการบริิการของกลุ่่�มบริิษััทฯ ทั้้�งในการพััฒนาอาคาร
คลัั ง สิิ นค้้ า ศูู นย์์ กระจายสิิ นค้้ า และโรงงาน รวมถึึงการ
พัั ฒ นานิิ ค มอุุ ต สาหกรรม กระบวนการจัั ด ซื้้� อวัั สดุุ ก่่ อ สร้้ า ง
ถืื อ เป็็ นขั้้� น ตอนสำำ�คัั ญ อย่่ า งมากในช่่ ว งพัั ฒ นาโครงการของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ดัังนั้้�นกลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้มีีการนำำ�กระบวนการ
จัั ด หาอย่่ า งยั่่� ง ยืืนมาใช้้ ใ นการจัั ด ซื้้� อ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ต่่ า งๆ เช่่ น
วัั ต ถุุ ดิิ บ อุุ ปกรณ์์ และวัั สดุุ ก่่ อ สร้้ า ง เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ า ไม่่ มีี
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ใ ดที่่� ไ ด้้ ม าจากพื้้� นที่่� เ ขตสงวนหรืือพื้้� นที่่� ที่่� มีี
ความเสี่่�ยงที่่�จะมีีผลกระทบต่่อด้้านสิ่่�งแวดล้้อม อีีกทั้้�ง กลุ่่�ม
บริิษััทฯ ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการเลืือกจััดซื้้�อจััดจ้้างสิินค้้าหรืือ
บริิการ (เช่่น วััสดุุก่่อสร้้าง) จากคู่่�ค้้าที่่�สามารถตอบสนอง
แนวคิิด “อาคารที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (Green Building)”
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น เนื่่�องด้้วยการที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ
ได้้มุ่่�งเน้้นเรื่่�องการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมซึ่่�งเป็็นไปตามที่่� ได้้
ระบุุ ใ นนโยบายในเรื่่� อ งคุุ ณภ าพสิ่่� ง แวดล้้ อ ม การอนุุ รัั กษ์์
พลัังงาน และความหลากหลายทางชีีวภาพ ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษััทฯ
คาดหวัังให้้คู่่�ค้้าปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าวด้้วยเช่่นกััน ตั้้�งแต่่
การก่่อสร้้างโครงการไปจนถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ตลอดจนการ
ลดการใช้้ทรััพยากร และนำำ�แนวปฏิิบััติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อมมาใช้้
ตามที่่�ระบุุไว้้ในหลัักจรรยาบรรณธุุรกิิจสำำ�หรัับคู่่�ค้้า (Supplier
Code of Conduct)
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การกำำ�กัับดููแลการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานโดยรวมเป็็น
หน้้าที่่�ของฝ่่ายจััดซื้้�อ (Procurement Department) ซึ่่�งการ
บริิหารงานในระดัับกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยมีีกระบวนการคััดเลืือก
และประเมิินคู่่�ค้้าตามแนวทางที่่�ระบุุไว้้ในกระบวนการจััดซื้้�อ
จััดจ้้าง (Procurement Procedure) ซึ่่�งจะมีีการทบทวนเนื้้�อหา
ทุุ กปีี ทั้้� ง นี้้� ใ นกระบวนการคัั ด เลืือก คู่่�ค้้ า จะต้้ อ งกรอก
แบบฟอร์์ ม ประเมิิ นคู่่�ค้้ า (Pre-Qualification Form: PQ)
เพื่่�อประเมิินคุุณสมบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์
และบริิการ ราคา และความสามารถในการผลิิตสิินค้้าหรืือ
บริิ ก าร ตลอดจนระบบบริิ ห ารจัั ด การด้้ า นธรรมาภิิ บ าล
สิ่่�งแวดล้้อม และสัังคม เพื่่�อกำำ�กัับดููแลจริิยธรรมทางธุุรกิิจ
ความปลอดภัั ย และผลกระทบของธุุ ร กิิ จ ต่่ อ สัั ง คมและ
สิ่่�งแวดล้้อม นอกจากนี้้� แบบฟอร์์มดัังกล่่าวยัังมีีคำำ�ถามที่่� ใช้้
ตรวจสอบว่่าผลิิตภััณฑ์์ที่่�จััดซื้้�อมาจากพื้้�นที่่�ที่่�มีีความเสี่่�ยงด้้าน
ความหลากหลายทางชีี ว ภาพหรืือไม่่ ทั้้� ง นี้้� ในปีี 2563
คู่่�ค้้าใหม่่ทุุกรายได้้ผ่่านการคััดเลืือกโดยใช้้แบบฟอร์์มประเมิิน
คู่่�ค้้า กระบวนการคััดเลืือกนี้้�ช่่วยให้้มั่่�นใจได้้ว่่าคู่่�ค้้าที่่�เลืือกให้้
อยู่่�ในทะเบีียนคู่่�ค้้า (AVL) จะดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยยึึดหลัักความ
ยั่่�งยืืน
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงห่่วงโซ่่อุุปทาน
การระบุุคู่่�ค้้า
รายสำำ�คััญ
• ระบุุคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญจากการ
วิิเคราะห์์ฐานข้้อมููลในการ
จััดซื้้�อ (Spending Analysis)
โดยพิิจารณาถึึงความสำำ�คััญ
ของผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
ระดัับความยากง่่ายในการ
หาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการอื่่�น
มาทดแทน ฯลฯ

การประเมิินความเสี่่�ยง
คู่่�ค้้าด้้านความยั่่�งยืืน
• ประเมิินและจััดลำำ�ดัับความ
สำำ�คััญความเสี่่�ยงของคู่่�ค้้าใน
ด้้านจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และผลกระทบทางสัังคม

มาตรการ
จััดการความเสี่่�ยง
• จััดการความเสี่่�ยงของคู่่�ค้้า
แต่่ละรายด้้วยมาตรการที่่�
เหมาะสม รวมถึึงดำำ�เนิินการ
แก้้ไขปรัับปรุุงข้้อบกพร่่องให้้
ถููกต้้อง หรืือการใช้้มาตรการ
ยุุติิสััญญา

การระบุุคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญ

ในปีี 2563 มีี จำำ�นวนคู่่�ค้้ า ทั้้� ง หมด 745 รายในห่่ ว งโซ่่ อุุ ป ทานของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ โดยจำำ� แนกตามกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ ได้้ ดัั ง ตาราง
ด้้านล่่างนี้้�

การวิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่อุุปทาน

การวิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่อุุปทาน
ธุุรกิิจการพััฒนานิิคม
อุุตสาหกรรม

กลุ่่�มธุุรกิิจพััฒนาและบริิหาร
จััดการอสัังหาริิมทรััพย์์
(LOGISTICS)

จำำ�นวน
คู่่�ค้้า

152

ค่่าใช้้จ่่าย
(ร้้อยละ)

20.40

จำำ�นวน
คู่่�ค้้า

277

231

ค่่าใช้้จ่่าย
(ร้้อยละ)

31.01

37.18
การวิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่อุุปทาน
ธุุรกิิจบริิการ
ด้้านดิิจิิทััล

การวิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่อุุปทาน
ธุุรกิิจการให้้บริิการด้้าน
สาธารณููปโภคและพลัังงาน
จำำ�นวน
คู่่�ค้้า

ค่่าใช้้จ่่าย
(ร้้อยละ)

จำำ�นวน
คู่่�ค้้า

85

ค่่าใช้้จ่่าย
(ร้้อยละ)

11.41

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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ผลการทำำ�งานของคู่่�ค้้า ซึ่่ง� ประกอบด้้วยการประเมิินคุณภ
ุ าพของ
สิินค้า้ หรืือบริิการ ราคา การจััดส่่งสิินค้า้ /การส่่งมอบงาน และการ
ให้้ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง นอกจากนี้้� การประเมิิน
ยัังมีีการตรวจสอบคู่่�ค้้าถึึงการปฏิิบััติิตามนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม
แนวปฏิิบััติิด้้านคุุณภาพ สุุขภาพ และความปลอดภััย ฯลฯ
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยเมื่่�อเสร็็จสิ้้�นกระบวนการประเมิิน กลุ่่�ม
บริิษััทฯ จะแจ้้งผลการประเมิินให้้ทราบพร้้อมแผนการแก้้ไขข้้อ
บกพร่่องตามผลคะแนนของคู่่�ค้้าแต่่ละราย ในกรณีีที่่�คู่่�ค้้าได้้
การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนของคู่่�ค้้า
คะแนนต่ำำ
��กว่่ามาตรฐาน 2 ปีีติิดต่่อกััน จะมีีการแจ้้งผลให้้คู่่�ค้้า
ในทุุกๆ ปีี กลุ่่�มบริิษััทฯ จะมีีการดำำ�เนิินการประเมิินความเสี่่�ยง
ของคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญในด้้านจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ ผลกระทบ ทราบและคู่่�ค้้าดัังกล่่าวจะถููกตััดออกจากทะเบีียนคู่่�ค้้า โดยจะมีี
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และผลกระทบทางสัังคม โดยหน่่วยงานที่่�สั่่�งซื้้�อ หนัังสืือแจ้้งในลำำ�ดัับต่่อไป
สิินค้้าบริิการและฝ่่ายจััดซื้้�อจะร่่วมกัันทำำ�แบบฟอร์์มประเมิิน

ทั้้�งนี้้� การระบุุคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญจากการวิิเคราะห์์ค่่าใช้้จ่่าย ความถี่่�
ในการจััดซื้้�อจััดจ้้าง และประเภทของงานจััดซื้้�อจััดจ้้าง โดยในปีี
2563 มีีคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญทั้้�งหมด 38 รายตามเกณฑ์์ที่่�ระบุุข้้างต้้น
คิิดเป็็นร้อ้ ยละ 5.10 ของคู่่�ค้้าทั้้�งหมดที่่�ยังั ดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกัับกลุ่่�ม
บริิษััทฯ โดยมีียอดค่่าใช้้จ่่ายคิิดเป็็นร้้อยละ 80.78 ของยอด
จััดซื้้�อรวมของกลุ่่�มบริิษััทฯ

การจำำ�แนกผลการปฏิิบััติิงานของคู่่�ค้้าและการปฏิิบััติิเพื่่�อแก้้ ไขข้้อบกพร่่อง
ผลการปฏิิบััติิงาน : ดีีเยี่่�ยม

• ช่่วงคะแนน ร้้อยละ 80-100
• การปฏิิบััติิ : ให้้คู่่�ค้้าดำำ�เนิินการประเมิินตนเองทุุก ๆ สองปีี

ผลการปฏิิบััติิงาน : ดีี

• ช่่วงคะแนน ร้้อยละ 60-79
• การปฏิิบััติิ : ให้้คู่่�ค้้าดำำ�เนิินการประเมิินตนเองทุุกปีี

ผลการปฏิิบััติิงาน : พอใช้้

• ช่่วงคะแนน ร้้อยละ 25-59
• การปฏิิบััติิ : ให้้คู่่�ค้้ายื่่�นแผนการแก้้ ไขข้้อบกพร่่องด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และ
บรรษััทภิิบาล พร้้อมปฏิิบััติิตามแผนภายใน 6 เดืือน และจะต้้องจััดให้้มีีการตรวจสอบอีีกครั้้�ง

ผลการปฏิิบััติิงาน: ต่ำำ��กว่่ามาตรฐาน

• ช่่วงคะแนน ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 25
• การปฏิิบััติิ : ให้้คู่่�ค้้ายื่่�นแผนการแก้้ ไขข้้อบกพร่่องด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และ บรรษััทภิิบาล
พร้้อมปฏิิบััติิตามแผนภายในเวลาที่่�ตกลง หากผลการตรวจสอบในภายหลััง พบว่่า
คู่่�ค้้ายัังไม่่สามารถแก้้ ไขข้้อบกพร่่องได้้ ให้้ถืือว่่าสััญญาที่่�มีีอยู่่�เป็็นอัันสิ้้�นสุุด
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ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ ริิ เ ริ่่� ม นำำ�กระบวนการประเมิิ น
ศัั กยภ าพความยั่่� ง ยืืน (Environmental, Social and
Governance (สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล): ESG)
มาใช้้ในการลงพื้้�นที่่�ตรวจสอบคุุณสมบััติิและผลการดำำ�เนิินงาน
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การบริิ ห ารจัั ด การด้้ า นจริิ ยธ รรมทางธุุ ร กิิ จ
สิ่่�งแวดล้้อม สุุขภาพ ความปลอดภััย และสัังคมของคู่่�ค้้าราย
สำำ�คััญ ตามกรอบมาตรฐานและข้้อกำำ�หนดของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ตรวจประเมิินคู่่�ค้้าทั้้�งหมด 43 รายในปีี
2563 โดย 31 รายจากจำำ�นวนทั้้�งหมดเป็็นคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญจาก
ทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจ คู้้�ค้้าทุุกรายมีีผ่่านเกณฑ์์การประเมิินโดยมีี
คะแนนเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 83.73 ซึ่่�งจััดว่่าอยู่่�ในระดัับ “ดีีเยี่่�ยม”
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังถืือว่่าการตรวจประเมิินดัังกล่่าว
เป็็นโอกาสในการฝึึกอบรมรวมถึึงให้้ความรู้้�แก่่คู่่�ค้้าเกี่่�ยวกัับ
แนวปฏิิบััติิด้้านจริิยธรรมทางธุุรกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม และสัังคม
การฝึึกอบรมคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญนัับเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ช่่วยสร้้าง
ผลดีีต่่อทุุกฝ่่ายทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร โดยในอนาคต
กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ตั้้� ง เป้้ า ดำำ� เนิิ นก ารลงพื้้� นที่่� ต รวจสอบคู่่�ค้้ า
รายสำำ�คััญให้้ครบทุุกราย

การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานในภาวะวิิกฤติิ
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19

กลุ่่�มบริิษััทฯ ตระหนัักถึึงผลกระทบจากภาวะวิิกฤติิการแพร่่
ระบาดของเชื้้� อ ไวรัั ส โควิิ ด -19 ซึ่่� ง อาจส่่ ง ผลกระทบต่่ อ การ
ดำำ�เนิินงานและสภาพคล่่องของการจััดการกระแสเงิินสดของ
คู่่�ค้้ า ของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ การตกลงระยะเวลาเครดิิ ต เทอมต่่ อ
คู่่�ค้้าที่่�เหมาะสมถืือเป็็นปััจจััยที่่�สำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
คู่่�ค้้าได้้อย่่างยั่่�งยืืน ทั้้�งนี้้� ตามที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการดำำ�เนิินงาน
ที่่�หลากหลายภายใต้้ธุุรกิิจทั้้�ง 4 กลุ่่�ม ซึ่่�งโดยทั่่�วไปกลุ่่�มบริิษััทฯ
จะกำำ�หนดและได้้รัับระยะเวลาเครดิิตเทอมจากคู่่�ค้้าประมาณ
30-45 วััน โดยปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ ไม่่ได้้รัับผลกระทบจาก
วิิกฤติิดัังกล่่าวอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ และสามารถบริิหารจััดการ
กระแสเงิินสดได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ส่่งผลให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ
ไม่่ ไ ด้้ มีี ปัั ญ หาในการจ่่ า ยชำำ� ระเงิิ น ให้้ แ ก่่ คู่่�ค้้ า แต่่ อ ย่่ า งใด
สามารถปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขเครดิิตเทอมที่่�กำำ�หนดไว้้ได้้อย่่าง
ปกติิ

แนวคิิดริิเริ่่�มการพััฒนาการจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน ผู้้�อนุุมััติิใบเสนอราคา นอกจากนี้้� ระบบจััดซื้้�อจััดจ้้างออนไลน์์
“ระบบ E-PROCUREMENT”

ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ยกระดัับศัักยภาพการดำำ�เนิินงาน
โดยได้้ ใ ช้้ ป ระโยชน์์ จากนวัั ต กรรมทางด้้ า นเทคโนโลยีี ด้้ ว ย
การดำำ� เนิิ น งานโครงการระบบจัั ด ซื้้� อ จัั ด จ้้ า งออนไลน์์
E-Procurement เฟสที่่� 1 เพื่่�อเสริิมประสิิทธิิภาพ ความโปร่่งใส
และปรัับกระบวนการประมููลโครงการให้้มีีความคล่่องตััวและ
เป็็นระบบ โดยคู่่�ค้้าที่่�มีีศัักยภาพสามารถอััปโหลดใบเสนอราคา
ในระบบได้้ อ ย่่ า งสะดวกและปลอดภัั ย จากนั้้� นผู้้�ที่่� มีี ค วาม
รัั บ ผิิ ด ชอบและได้้ รัั บ มอบอำำ�นาจตามมูู ล ค่่ า สัั ญญ าจะเป็็ น

ยัังมีีฐานข้้อมููลเพื่่�อตรวจสอบและเปรีียบเทีียบราคาที่่�คู่่�ค้้าเสนอ
มีีมููลค่่าเป็็นไปตามราคาตลาด ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ตั้้�งเป้้า
ที่่�จะริิเริ่่�มเฟส 2 ของโครงการนี้้� ในอนาคต โดยจะมีีการเพิ่่�ม
ฟัังก์์ชั่่�นให้้ผู้้�ใช้้สามารถประเมิินคุุณสมบััติิคู่่�ค้้า ตรวจประเมิิน
ศัักยภาพความยั่่�งยืืน (ESG) และสามารถบริิหารจััดการรายชื่่�อ
คู่่�ค้้าในระบบได้้ ซึ่่�งระบบดัังกล่่าวยัังช่่วยให้้การประมููลโครงการ
ดำำ� เนิิ น ไปได้้ โ ดยอัั ต โนมัั ติิ กล่่ า วคืือสามารถกำำ� หนดราคา
วิิเคราะห์์ข้้อมููล และดำำ�เนิินการจััดซื้้�อจััดจ้้างกัับคู่่�ค้้าโดยไม่่ต้้อง
อาศััยการควบคุุมโดยตััวบุุคคล

055

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

การจััดการลููกค้้าสััมพัันธ์์
กลุ่่�มบริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอสร้้ า งความสัั ม พัั นธ์์ ที่่� แ น่่ น แฟ้้ นกัั บ ลูู กค้้ า บนพื้้� น ฐานของความไว้้ วางใจซึ่่� ง กัั น และกัั น ซึ่่� ง ถืื อ เป็็ น
หลัักพื้้�นฐานและกลยุุทธ์์ที่่�เป็็นหััวใจสำำ�คััญในการเสริิมสร้้างการเติิบโตทางธุุรกิิจในระยะยาวของกลุ่่�มบริิษััทฯ ตลอดจนการสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่ายในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยถููกขัับเคลื่่�อนด้้วย
พัันธสััญญาในการเป็็น “Your Ultimate Solution Partners” ที่่�มุ่่�งมั่่�นในการเสนอบริิการที่่�หลากหลายครบวงจรให้้กัับลููกค้้า

Your Ultimate
Solution Partners

BUILT-TO-SUIT/OWN

INTEGRAL PROPETY
SOLUTION

ซึ่่�งองค์์ประกอบหลัักสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจได้้อย่่างมั่่�นคงและแข็็งแกร่่งนั้้�นอยู่่�ที่่�การมอบสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุด
ให้้แก่่ลููกค้้า บนทำำ�เลที่่�ตั้้�งที่่�เป็็นจุุดยุุทธศาสตร์์ในด้้านการขนส่่ง
และกระจายสิินค้้า รวมถึึงการให้้บริิการที่่�ครอบคลุุมตามความ
ต้้ อ งการของลูู กค้้ า ได้้ อ ย่่ า งครบวงจรในรูู ป แบบ one stop
service solutions ทั้้�งนี้้�แนวคิิดการให้้บริิการเพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้านัับเป็็นกลยุุทธ์์ที่่�กลุ่่�มธุุรกิิจพััฒนาและ
จััดการอสัังหาริิมทรััพย์์ (Logistics) ของกลุ่่�มบริิษััทฯ นำำ�มาใช้้
บริิการลููกค้้าที่่�ต้้องการเช่่าคลัังสิินค้้าหรืือโรงงานอุุตสาหกรรม
โดยคลัังสิินค้้าหรืือโรงงานอุุตสาหกรรมที่่�ดัังกล่่าวถููกออกแบบ
มาโดยเฉพาะตามความต้้องการของลููกค้้าแต่่ละราย ภายใต้้
การออกแบบในระดัับมาตรฐานสากล หรืือที่่�เรีียกว่่าลัักษณะ
โครงการ Built-to-Suit นอกจากนี้้� ใ นกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ พัั ฒ นา
นิิคมอุุตสาหกรรม ซึ่่�งดำำ�เนิินงานภายใต้้บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ
อิินดััสเตรีียล ดีีเวลลอปเมนท์์ (WHAID) ถืือเป็็นหนึ่่�งในผู้้�นำำ�ใน
การพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุุตสาหกรรม
ชั้้�นนำำ�ของประเทศไทย โดยจำำ�หน่่ายที่่�ดิินที่่�พััฒนาแล้้วสำำ�หรัับ
การสร้้ า งโรงงาน รวมถึึงการให้้ เ ช่่ า โรงงานและคลัั ง สิิ นค้้ า
สำำ�เร็็จรููปแก่่ลููกค้้า ทั้้�งนี้้�ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นในการให้้บริิการลููกค้้า
อย่่างครบวงจร กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้ก่่อตั้้�งดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์
แอนด์์ พาวเวอร์์ (WHAUP) และธุุรกิิจดิิจิทัิ ลั แพลตฟอร์์ม (WHA
Digital Platform) ขึ้้�น เพื่่�อนำำ�เสนอบริิการด้้านสาธารณููปโภค
และพลัังงาน ตลอดจนบริิการด้้านดิิจิทัิ ลั ให้้แก่่ลูกค้
ู า้ ตามลำำ�ดับั
โดยกลุ่่�มบริิษััท WHAUP เป็็นผู้้�ให้้บริิการผลิิตและจััดหาน้ำำ��เพื่่�อ
อุุตสาหกรรม น้ำำ��ดิิบ น้ำำ��เพื่่�อผ่่านกระบวนการผลิิต (Process
Water) และน้ำำ�� เพื่่� อ กระบวนการผลิิ ต ปราศจากคลอรีี น
(Clarified Water) ให้้ แ ก่่ นิิ ค มอุุ ต สาหกรรมรายใหญ่่ ที่่� สุุ ด
ในประเทศไทย ซึ่่� ง รวมถึึงให้้ บ ริิ การด้้ า นพลัั ง งานเชื้้� อ เพลิิ ง

ONE-STOP-SERVICE

OPERATIONAL
EQUITY

เชิิงพาณิิชย์์ (Conventional) และพลัังงานทดแทน นอกจากนี้้�
ธุุ ร กิิ จ ดิิ จิิ ทัั ล แพลตฟอร์์ ม ยัั ง ถืื อ เป็็ นอีี ก หนึ่่� ง บริิ การครบวงจร
ด้้ า นโครงสร้้ า งพื้้� น ฐานดิิ จิิ ทัั ล โดยกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ มีี บ ริิ ก าร
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศหลากหลายประเภทเพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้า
ด้้วยบริิการที่่�หลากหลายครอบคลุุมทุุกความต้้องการ กลุ่่�ม
บริิษััท WHAID จึึงถืือเป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรม
ของประเทศไทย โดยถืือส่่วนแบ่่งการตลาดอัันดัับหนึ่่�งของ
ธุุรกิิจพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรมในประเทศที่่�ร้้อยละ 32 ทั้้�งนี้้�
กลุ่่�มบริิษััทฯ จะยัังคงมุ่่�งมั่่�นยกระดัับประสิิทธิิภาพในการบริิการ
ลููกค้้าด้้วยการปรัับปรุุงพััฒนาคุุณภาพการบริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง
ตามพัันธสััญญาของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในการเป็็น “Your Ultimate
Solution Partners” เพื่่�อรัักษาตำำ�แหน่่งผู้้�นำำ�ในตลาด
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แนวทางบริิหารจััดการ

ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจในแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้
ผ่่ า นการกำำ� หนดทำำ� เลที่่� ตั้้� ง ที่่� เ ป็็ นยุุ ท ธศาสตร์์ รวมทั้้� ง ได้้
ออกแบบและวางกลยุุทธ์์มาอย่่างถี่่�ถ้้วนเพื่่�อตอบสนองความ
ต้้องการที่่�หลากหลายของลููกค้้า เพราะฉะนั้้�น ความคิิดเห็็น
ของลูู กค้้ า และความสัั ม พัั นธ์์ ร ะหว่่ า งลูู กค้้ า จึึงถืื อ เป็็ นปัั จ จัั ย
ที่่�สำำ�คััญยิ่่�งและได้้ถููกบริิหารจััดการในระดัับองค์์กร โดยกลุ่่�ม
บริิษััทฯ มีีระบบการจััดการลููกค้้าสััมพัันธ์์ซึ่่�งใช้้เป็็นฐานข้้อมููล
มาตรฐานส่่วนกลางในการจััดเก็็บและบริิหารจััดการข้้อมููลและ
ความต้้องการของลููกค้้าในทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจ ซึ่่�งในปีี 2563
มีีการศึึกษาและสำำ�รวจข้้อมููลทั้้�งหมดเพื่่�อเตรีียมปรัับปรุุงระบบ
ครั้้�งใหญ่่เพื่่�อเปลี่่�ยนไปใช้้งานในรููปแบบแอปพลิิเคชััน ซึ่่�งจะ
ช่่วยให้้ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้อย่่างรวดเร็็วและ
มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งนี้้� แอปพลิิเคชัันดัังกล่่าวจะเปิิดให้้
ใช้้งานในปีี 2564 โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อยกระดัับความสััมพัันธ์์
กัับลููกค้้าและสร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีี ให้้กัับลููกค้้า
นอกจากนี้้� การสื่่�อสารที่่�มีีประสิิทธิิภาพยัังถืือเป็็นปััจจััยที่่�ช่่วย
ให้้ความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าแน่่นแฟ้้นยิ่่�งขึ้้�น โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ
ได้้จััดให้้มีีช่่องทางและวิิธีีการสื่่�อสารที่่�เข้้าถึึงได้้ง่่าย ข้้อมููล
ที่่� ถูู กต้้ อ งครบถ้้ ว น และใช้้ ง านได้้ ส ะดวกสำำ� หรัั บ ลูู กค้้ า ของ
ทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�วารสาร WHA

Connect เป็็ น รายไตรมาส เพื่่� อ ประชาสัั ม พัั นธ์์ ข่่ า วสาร
เกี่่�ยวกัับกลุ่่�มบริิษััทฯ กิิจกรรมต่่างๆ โครงการอบรม และ
กิิ จ กรรม CSR รวมถึึงการประชาสัั ม พัั นธ์์ ผ ลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ แ ละ
กิิจกรรมของลููกค้้าอีีกด้้วย
อีีกทั้้�ง กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังเสริิมประสิิทธิิภาพของการสื่่�อสาร
สองทาง (Two-way Communication) ด้้วยการเข้้าเยี่่�ยม
ลููกค้้า รวมถึึงการติิดต่่อทางโทรศััพท์์และอีีเมลอย่่างสม่ำำ��เสมอ
กำำ�หนดบุุคคลที่่�เป็็นผู้้�ติิดต่่อหลัักเพื่่�อดููแลลููกค้้าในกรณีีที่่� มีี
ข้้อกัังวลหรืือคำำ�ร้้องขอ และจััดตั้้�งระบบจััดการข้้อร้้องเรีียน ฯลฯ
ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จะเปิิดรัับข้้อคิิดเห็็นหรืือข้้อร้้องเรีียนผ่่าน
ช่่องทางการสื่่�อสารประเภทต่่างๆ ที่่�จััดไว้้ให้้ และดำำ�เนิินการ
ตรวจสอบตามระเบีียบการปฏิิบััติิงานการจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน
จากลูู กค้้ า และชุุ ม ชนของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ทั้้� ง นี้้� เ มื่่� อ ได้้ รัั บ เรื่่� อ ง
ร้้องเรีียน ผู้้�จััดการฝ่่ายของกลุ่่�มธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องจะได้้รัับแจ้้ง
ข้้อมููล และมีีการแต่่งตั้้�งพนัักงานที่่�มีีความรู้้�ความชำำ�นาญให้้
ดำำ�เนิินการสืืบสวน รายงานข้้อมููล รวมถึึงบัันทึึกรายละเอีียด
ลงในเอกสาร จากนั้้�นจึึงนำำ�เรื่่�องร้้องเรีียนและความคืืบหน้้า
ของมาตรการแก้้ ไ ขรายงานต่่ อ คณะกรรมการคุุ ณภ าพ
ในการประชุุมทบทวนฝ่่ายบริิหารซึ่่�งจะจััดขึ้้�นทุุกๆ 6 เดืือน
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังจััดทำำ�แบบสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้า
ประจำำ�ปีีสำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษััท WHAID และกลุ่่�มบริิษััท WHAUP
เพื่่� อ ประเมิิ น ผลการจัั ด การลูู กค้้ า สัั ม พัั นธ์์ โดยมีี เ นื้้� อ หา
ครอบคลุุมถึึงความพึึงพอใจต่่อคุุณภาพของบริิการต่่างๆ อาทิิ
ความเป็็ น ระเบีี ย บเรีี ย บร้้ อ ยของพื้้� นที่่� ส่่ ว นกลางในนิิ ค ม
อุุตสาหกรรม คุุณภาพของข้้อมููลข่่าวสารที่่�เผยแพร่่ ให้้ลููกค้้า
ได้้ รัั บ ทราบ รวมถึึงประสิิ ท ธิิ ภาพของการฝึึ ก อบรมที่่� กลุ่่� ม
บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อให้้บริิการต่่อลููกค้้า โดยเรื่่�องร้้องเรีียน
ที่่� ได้้รัับจากแบบสำำ�รวจจะนำำ�ไปรายงานต่่อฝ่่ายพััฒนาลููกค้้า
(Customer Development Department) ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
เพื่่�อดำำ�เนิินการตรวจสอบสาเหตุุที่่�แท้้จริิงและกำำ�หนดแนวทาง
ป้้องกัันไม่่ให้้กรณีีดัังกล่่าวเกิิดซ้ำำ��อีีกในอนาคต ทั้้�งนี้้� จะมีีการ
รายงานผลการทำำ� แบบสำำ� รวจในการประชุุ ม ผู้้�บริิ ห าร เพื่่� อ
จััดการข้้อร้้องเรีียนต่่างๆ ได้้อย่่างครบถ้้วนและมีีประสิิทธิิภาพ
ไปพร้้อมกัับการปรัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจเพื่่�อพััฒนาสิินค้้าและ
บริิการ
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คะแนนความพึึงพอใจของลููกค้้า *
2561

90%

2562

87%

2563

89%

เป้้าหมายปีี 2564

90%

* ในขณะนี้้�คะแนนความพึึงพอใจของลููกค้้าจะใช้้ในการพิิจารณาสำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษััท WHAID และกลุ่่�มบริิษััท WHAUP เท่่านั้้�น ในอนาคตกลุ่่�ม
บริิษััทฯ มีีแผนที่่�จะรวบรวมผลสำำ�รวจจากลููกค้้าในกลุ่่�มธุุรกิิจอื่่�นๆ ได้้แก่่ ธุุรกิิจพััฒนาและจััดการอสัังหาริิมทรััพย์์ (WHA Logistics) และธุุรกิิจ
บริิการด้้านดิิจิิทััล (WHA Digital Platform) ด้้วยเช่่นกััน

จากผลสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าในปีี 2563 รวมถึึงเรื่่�องร้้องเรีียนที่่�ได้้รัับรายงานจากช่่องทางการสื่่�อสารและกระบวนการ
ต่่างๆ ตามที่่� ได้้ระบุุไว้้ พบว่่ามีีประเด็็นที่่�สามารถพััฒนาเพื่่�อยกระดัับความพึึงพอใจของลููกค้้าดัังต่่อไปนี้้�
ประเด็็นที่่�สร้้างความกัังวล

การบรรเทาผลกระทบ

กลิ่่�นเหม็็นรบกวนจากโรงงานในนิิคมอุุตสาหกรรม

กลุ่่�มบริิษััท WHAID ร่่วมมืือกัับการนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทยเพื่่�อตรวจวััดค่่าและสืืบสวนปััญหา โดยโรงงาน
อุุตสาหกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดกลิ่่�นรบกวนได้้จััดทำำ�แผนติิดตั้้�งระบบ
กำำ�จััดกลิ่่�นเพิ่่�มเติิม เพื่่�อป้้องกัันปััญหากลิ่่�นรบกวนในอนาคต

สภาพการจราจรติิดขััดในพื้้�นที่่�รอบนอกของนิิคม
อุุตสาหกรรม โดยเฉพาะในช่่วงเวลาเร่่งด่่วนหรืือ
ช่่วงที่่�มีีโครงการก่่อสร้้าง

กลุ่่�มบริิษััท WHAID ได้้ริิเริ่่�มใช้้ประเด็็นดัังกล่่าวเป็็นตััวชี้้�วััดผล
การดำำ�เนิินงานในปีี 2564 เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันปััญหาอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ ทั้้�งยัังมีีการตั้้�งงบประมาณสำำ�หรัับดำำ�เนิินโครงการระบบ
ควบคุุมการจราจรอััจฉริิยะในปีี 2563 ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงการติิดตั้้�ง
ระบบกล้้องวงจรปิิดอััตโนมััติิตามทางแยกหลัักในนิิคมอุุตสาหกรรม
เพื่่�อตรวจวััดปริิมาณจราจรและควบคุุมสััญญาณไฟโดยอััตโนมััติิ
สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในการมอบบริิการที่่�ดีี
ที่่�สุุดให้้กัับลููกค้้า
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โครงการเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า

กลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับลููกค้้า เนื่่�องจากเป็็นปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการเติิบโต
ของธุุรกิิจในระยะยาว ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงมีีการจััดทำำ�โครงการดัังต่่อไปนี้้�เพื่่�อเสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพ
การจััดการลููกค้้าสััมพัันธ์์ ในธุุรกิิจทุุกภาคส่่วนของบริิษััท
ชมรมลููกค้้าดัับบลิิวเอชเอ

กลุ่่�มบริิษััทฯ และกลุ่่�มบริิษััท WHAUP ได้้ก่่อตั้้�ง
ชมรมลููกค้้าต่่างๆ ขึ้้�นเพื่่�อเป็็นช่่องทางในการสื่่�อสาร
กัั บ ลูู กค้้ า เปิิ ด โอกาสให้้ กลุ่่� มบริิ ษัั ท ฯ มีี ก าร
ปฏิิสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าอย่่างใกล้้ชิิดเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจ
ความสนใจและข้้อกัังวลของลููกค้้าได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ชมรม
ลููกค้้าที่่�โดดเด่่นในปีี 2563 มีีดัังต่่อไปนี้้�

1.	ชมรมนัักลงทุุน (Investor Club) เปิิดกว้้างสำำ�หรัับลููกค้้า
ทุุกรายในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยสมาชิิก
จะได้้ รัั บ จดหมายข่่ า วรายเดืือน/ รายไตรมาส และ
จดหมายเชิิญเข้้าร่่วมการสััมมนาฝึึกอบรมต่่างๆ ทั้้�งนี้้�มีี
การจัั ด โปรแกรมฝึึ ก อบรมและสัั ม มนาสำำ� หรัั บ สมาชิิ ก
ชมรมทั้้�งหมด 7 โครงการในปีี 2563 ดัังนี้้�
• โครงการสัั ม มนาเรื่่� อ งการผลิิ ต พลัั ง งานจากขยะ
อุุตสาหกรรมภายใต้้หััวข้้อ “Industrial Waste-toEnergy”
•	กิิ จ กรรมพบปะระหว่่ า งองค์์ ก ารส่่ ง เสริิ ม การค้้ า
ต่่ า งประเทศของญี่่� ปุ่่�นกัั บ ผู้้�ประกอบการชาวญี่่� ปุ่่�น
Japan External Trade Organization (JETRO)
meet with Japanese Businessmen event;
• โครงการสััมมนาออนไลน์์หััวข้้อ “Building Aviation
Portfolio for 2020 Global Aviation Market” สำำ�หรัับ
ผู้้�ประกอบการที่่�สนใจธุุรกิิจอากาศยาน
• โครงการสััมมนาออนไลน์์เรื่่�องการทำำ�งานระยะไกล
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ภายใต้้หััวข้้อ “How to Work
Remotely and Effectively while Away from Office”
• โครงการสััมมนาออนไลน์์หััวข้้อ “Post Covid-19
Strategy and Framework for Emerging Risks and
Recovery Opportunities” แนะนำำ�กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ
หลัังโควิิด-19
• โครงการสััมมนาออนไลน์์หัวั ข้้อ “อนาคตอุุตสาหกรรม
ยานยนต์์ ในไทยและภููมิิภาคอาเซีียน ภายใต้้วิิถีีใหม่่
หลัังโควิิด-19” (“ASEAN - Thailand Automotive
Outlook post Covid-19”)
• โครงการสัั ม มนาออนไลน์์ หัั ว ข้้ อ “การพัั ฒ นา
เทคโนโลยีี 5G เพื่่�อขัับเคลื่่�อนระบบการผลิิตอััจฉริิยะ
(Smart Manufacturing) ในอีีอีีซีี” (“Accelerating 5G
Network for SMART Manufacturing”)

2.	ชมรมผู้้�บริิ ห าร (Director Club) ได้้ ดำำ� เนิิ นการอย่่ า ง
ต่่อเนื่่�องมาเป็็นเวลา 12 ปีี มีีสมาชิิกเป็็นผู้้�บริิหารจาก
บริิ ษัั ท ต่่ า งชาติิ ใ นนิิ ค มอุุ ต สาหกรรมอีี ส เทิิ ร์์ นซีี บ อร์์ ด
โดยส่่วนหนึ่่�งของกิิจกรรมที่่�จััดขึ้้�น ได้้แก่่ การหมุุนเวีียน
เยี่่�ยมชมโรงงานทุุกเดืือน การพบปะเครืือข่่าย เป็็นต้้น
3.	ชมรมผู้้�บริิหารชาวญี่่�ปุ่่�น (Japanese Club) จััดตั้้�งขึ้้�นมา
เป็็นเวลากว่่า 20 ปีี ประกอบด้้วยตััวแทนผู้้�ประกอบการ
ชาวญี่่� ปุ่่�น 150 ท่่ า นจากโรงงานอุุ ต สาหกรรมในนิิ ค ม
อุุตสาหกรรม อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด ในปีี 2563 ชมรมได้้จััด
ให้้มีีการประชุุมประจำำ�เดืือน เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลใน
ด้้านต่่างๆ เช่่น การบริิหารจััดการขยะ การผลิิตพลัังงาน
จากขยะ และ ภาษีีการขายอสัังหาริิมทรััพย์์ เป็็นต้้น
ชมรมพััฒนาทรััพยากรบุุคคล

ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�งชมรมพััฒนาทรััพยากรบุุคคล
(HR Club) ขึ้้�นสองชมรม โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อช่่วยเหลืือ
และอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ลููกค้้ารายใหญ่่ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
และกลุ่่�มบริิษััท WHAUP ที่่�สนใจเปิิดโรงงานอุุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย เป็็นการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับลููกค้้าว่่ากลุ่่�ม
บริิษััทฯ จะคอยให้้ความช่่วยเหลืือในทุุกขั้้�นตอนของการลงทุุน
ตลอดจนการดำำ� เนิิ นก ารขอใบอนุุ ญ าตและการติิ ด ต่่ อ
หน่่วยงานรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง จึึงช่่วยเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี
ตั้้�งแต่่จุุดเริ่่�มต้้นของโครงการ
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ทั้้�งนี้้� ได้้มีีการก่่อตั้้�งชมรมบริิหารงานบุุคคลอิิสเทิิร์์นซีีบอร์์ด
(ESIE HR Club) ในปีี 2540 และ ชมรมแรงงานสััมพัันธ์์
อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด (ESLR Club) ในปีี 2548 ชมรมบริิหารงาน
บุุคคลอิิสเทิิร์์นซีีบอร์์ดมีีสมาชิิกจากบริิษััทกว่่า 250 แห่่งใน
นิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับกฎหมายแรงงาน หรืือข่่าวสารอื่่�นๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์
ต่่องานด้้านทรััพยากรบุุคคล รวมถึึงการจััดโครงการอบรม
โดยวิิทยากรผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการบริิหารทรััพยากรบุุคคล

INVESTOR CLUB
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กลุ่่�มบริิษััทฯ จััดงานสััมมนาในหััวข้้อ “ขยะอุุตสาหกรรมสู่่�
พลัังงานไฟฟ้้า (Industrial Waste to Energy)” ให้้ความรู้้�
เกี่่�ยวกัับประโยชน์์ด้้านพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อมรวมถึึงแนะนำำ�
โครงการโรงไฟฟ้้าขยะอุุตสาหกรรม ชลบุุรีี คลีีน เอ็็นเนอร์์ยี่่�
(CCE) ในนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี 1 (WHA
CIE 1) โดยมีี มร. นีีล แอนดรููว์์ อััลเลน (ที่่� 2 จากซ้้าย) โดย
งานสััมมนาดัังกล่่าว ถููกจััดขึ้้�น ณ พััฒนา กอล์์ฟคลัับ แอนด์์
รีีสอร์์ท จัังหวััดชลบุุรีี โดยได้้รัับความสนใจจากลููกค้้าของ
ในขณะที่่�สมาชิิกของชมรมแรงงานสััมพัันธ์์อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด ดัั บ บลิิ ว เอชเอที่่� ต้้ อ งการนำำ� ความรู้้�ด้้ า นพลัั ง งานทางเลืือก
(ESLR Club) จะมาจากบริิษััท 135 แห่่งในนิิคมอุุตสาหกรรม ไปปรัับใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของตนให้้มีีประสิิทธิิภาพอย่่าง
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยชมรมจะทำำ�หน้้าที่่�เสมืือนศููนย์์บริิการ ยั่่�งยืืน
ข้้ อ มูู ล ด้้ า นแรงงานสำำ� หรัั บ สมาชิิ กที่่� สน ใจข้้ อ มูู ล เกี่่� ย วกัั บ
สหภาพแรงงาน ข้้ อ กำำ� หนดต่่ า งๆ และความร่่ ว มมืือหรืือ
ข้้อแนะนำำ�เกี่่�ยวกัับการชี้้�ขาดข้้อพิิพาทแรงงานหรืือกรณีีอื่่�นๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อตกลงด้้านแรงงาน
โดยทั้้� ง สองชมรมจะมีี ก ารประชุุ ม ร่่ ว มกัั นทุุ ก เดืือนเพื่่� อ ให้้
ประชาสััมพัันธ์์สื่่�อสารข้้อมููลไปยัังสมาชิิกได้้อย่่างถููกต้้องและ
ครบถ้้วน
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บทสััมภาษณ์์ที่่�สะท้้อนให้้เห็็นถึึง
ความสััมพัันธ์์อัันดีีกัับลููกค้้า

การร่่วมมืือกัับกลุ่่�มบริิษััท WHAUP ถืือเป็็น
ความร่่วมมืือที่่�ได้้ประโยชน์์ทั้้�งสองฝ่่าย
เราเล็็งเห็็นถึึงโอกาสในการพััฒนาโครงการ
พลัังงานแสงอาทิิตย์์อื่่�นๆ ในภููมิิภาคแห่่งนี้้�
ซึ่่�งเรีียกได้้ว่่ามีีแสงอาทิิตย์์เหลืือเฟืือ

วิิศรุุต พลาฤทธิ์์�
ผู้้�จััดการฝ่่ายการตลาด บริิษััท ไวส์์วููดส์์ จำำ�กััด
กล่่าวถึึงผลประโยชน์์ที่่�บริิษััทได้้รัับจากบริิการพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์ โดยกลุ่่�มบริิษััท WHAUP
ในราคาที่่�ช่่วยประหยััดต้้นทุุน

กลุ่่�มบริิษััท WHAUP เป็็นผู้้� ให้้บริิการด้้านการลงทุุน
ในอุุปกรณ์์ผลิิตพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ตลอดจนดููแล
การติิดตั้้�งและการบำำ�รุุงรัักษา ZF Thailand
มีีเป้้าหมายที่่�จะนำำ�พลัังงานแสงอาทิิตย์์มาใช้้ที่่�อััตรา
ราวร้้อยละ 49 ของการใช้้พลัังงานทั้้�งหมด
และลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกให้้ ได้้ 550 ตัันต่่อปีี
เรามีีความยิินดีีที่่�จะร่่วมมืือกัับกลุ่่�มบริิษััท WHAUP
ในโครงการอัันน่่าตื่่�นเต้้นนี้้� ความร่่วมมืือครั้้�งนี้้�
สอดคล้้องกัับเป้้าหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของเราเป็็น
อย่่างดีี ขอขอบคุุณดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเตรีียล
ดีีเวลลอปเมนท์์ และกลุ่่�มบริิษััท WHAUP ที่่�มอบ
โอกาสในการพััฒนาโรงงานของเราด้้วยข้้อตกลง
ที่่� “ได้้ประโยชน์์ทั้้�งสองฝ่่าย” ในครั้้�งนี้้�

มาร์์ธิินััส จาโคบััส สเตย์์น
Head of Region South East Asia, India and Pacific of the Chassis Systems Business Unit
บริิษััท แซดเอฟ เลมฟอร์์เดอร์์
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INNOVATION MANAGEMENT
ขณะที่่�โลกกำำ�ลัังหมุุนไปอย่่างรวดเร็็ว การจััดการด้้านนวััตกรรม
กลายเป็็นหนึ่่�งในปััจจััยสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจสู่่�ความ
เจริิญเติิบโตแบบยั่่�งยืืน ในปััจจุุบััน ภาคอุุตสาหกรรมต่่างๆ
ล้้วนถููกผลัักดัันให้้ก้้าวออกจากวิิถีีเดิิมและเปิิดรัับเทคโนโลยีี
สมััยใหม่่เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน ด้้วยเหตุุนี้้�
กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอจึึงเดิินหน้้าสานต่่อมาตรการในการ
พััฒนาและสร้้างสรรค์์นวััตกรรมใหม่่ผ่่าน 4 กลุ่่�มธุุรกิิจอย่่างต่่อ
เนื่่�อง โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานดำำ�เนิินไปอย่่าง
ราบรื่่�น มีีประสิิทธิิภาพ คล่่องตััว และตอบสนองต่่อความ
ต้้องการของลููกค้้าที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ทั้้�งยัังสามารถให้้บริิการที่่�
ดีีที่่�สุุดให้้แก่่ลููกค้้าอีีกด้้วย

วิิธีีการบริิหารจััดการ

เพื่่�อให้้เป็็นไปตามพัันธกิิจการเป็็น “Your Ultimate Solution
Partner” กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดแนวทางการบริิหารจััดการ
นวัั ต กรรมให้้ แ ก่่ ทั้้� ง 4 กลุ่่�มธุุ ร กิิ จ โดยเป็็ น หนึ่่� ง ในกลยุุ ท ธ์์
5 ข้้อ ได้้แก่่ 1) ขยายตลาดสู่่�ต่่างประเทศ 2) เพิ่่�มสายผลิิตภััณฑ์์
โดยใช้้ โ ซลูู ชั่่� นที่่� ขัั บ เคลื่่� อ นด้้ ว ยเทคโนโลยีี แ ละนวัั ต กรรม
3) ร่่วมมืือกัับบริิษััทพัันธมิิตรเพื่่�อสร้้างประโยชน์์แก่่ทุุกฝ่่าย
4) ส่่ ง เสริิ ม การทำำ� งานร่่ ว มกัั น ระหว่่ า งกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ ของกลุ่่�ม

บริิษััทฯ ให้้มากที่่�สุุด 5) ปรัับกระบวนการทำำ�งานสู่่�ระบบดิิจิิทััล
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังผลัักดัันการสร้้างสรรค์์นวััตกรรม
เพื่่�อประโยชน์์ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
นอกเหนืือไปจากผลประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจ ทั้้�งในแง่่ของการ
สร้้างรายได้้และการลดต้้นทุุน ทั้้�งนี้้� แนวคิิดเรื่่�องการจััดการ
นวััตกรรมมาปรัับใช้้ในทุุกฝ่่ายงานของทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจ ทั้้�งใน
เรื่่�องของการเพิ่่�มผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่ รวมถึึงการคิิดค้้น พััฒนาและ
ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพกระบวนการทำำ�งาน อย่่างไรก็็ตาม ในการ
พััฒนานวััตกรรมได้้ถููกนำำ�มารวมเป็็นหนึ่่�งในดััชนีีชี้้�วััดผลการ
ดำำ�เนิินงานในทุุกฝ่่ายงานในกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อ
สนัับสนุุนและขัับเคลื่่�อนกลุ่่�มบริิษััทฯ สู่่�ความเจริิญเติิบโตอย่่าง
ยั่่�งยืืน
ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ มุ่่�งเนัันการพััฒนานวััตกรรมทั้้�งใน
4 กลุ่่�มธุุ ร กิิ จ ภายใต้้ แ นวคิิ ด เรื่่� อ งการเตรีี ย มความพร้้ อ ม
การสร้้างความยืืดหยุ่่�น และการใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีี
เพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงการดำำ�เนิินธุุรกิิจและก้้าวสู่่�การเป็็นองค์์กรที่่�
ดำำ�เนิินงานด้้วยระบบดิิจิิทััล นอกจากนี้้� นวััตกรรมที่่�พััฒนา
ขึ้้�นมายัังมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อยกระดัับและต่่อยอดบริิการให้้แก่่
ลููกค้้าอีีกด้้วย
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SMART LOGISTICS

ธุุรกิิจโลจิิสติิกส์์กำำ�ลัังขยายตััวควบคู่่�ไปกัับการเจริิญเติิบโตของ
ตลาดอีีคอมเมิิร์์ซในประเทศไทย ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้ได้้รัับประโยชน์์
จากความเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว กลุ่่�มธุุรกิิจพััฒนาและบริิการ
จัั ด การอสัั ง หาริิ ม ทรัั พย์์ (Logistics) จึึงเปิิ ด รัั บ เทคโนโลยีี
นวััตกรรมใหม่่ๆ อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อยกระดัับการให้้บริิการที่่�
ทัันสมััยพร้้อมรองรัับผู้้�ที่่�จะเข้้ามาใช้้บริิการ ทั้้�งนี้้� โครงการ
นวััตกรรมที่่�ดำำ�เนิินการโดยกลุ่่�มธุุรกิิจโลจิิสติิกส์์ ในปีี 2563
มีีดัังต่่อไปนี้้�

ศููนย์์ E-COMMERCE PARK

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ก่่อตั้้�งโครงการโลจิิสติิกส์์ พาร์์ค แห่่งแรกใน
ประเทศไทย โดยโครงการตั้้�งอยู่่�บนถนนบางนา-ตราด กม.37
อำำ�เภอบางปะกง จัังหวััดฉะเชิิงเทรา บนพื้้�นที่่�กว่่า 200,000
ตารางเมตร มีี ก ารให้้ บ ริิ ก ารที่่� ล้ำำ��สมัั ย เช่่ น เทคโนโลยีี
อััตโนมััติิ หุ่่�นยนต์์ และระบบการจััดการด้้านโลจิิสติิกส์์และ
การบริิหารคลัังสิินค้้าอััจฉริิยะ (smart logistics) เพื่่�อรองรัับ
การปฏิิบััติิงานและกิิจกรรมอีีคอมเมิิร์์ซทุุกรููปแบบ

ระบบควบคุุมเครื่่�องสููบน้ำำ��ดัับเพลิิงด้้วยเทคโนโลยีี SCADA

เทคโนโลยีี Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) ถููกนำำ�มาใช้้ที่่�โครงการ Warehouse Farm 9 แห่่ง
ของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ เพื่่�อ ติิดตามและตรวจจัับ การทำำ�งานของระบบป้้องกัันอััคคีีภััย อัันป ระกอบด้้วย เครื่่�องสููบน้ำำ��ดัับเพลิิ ง
เครื่่�องสููบน้ำำ��รัักษาแรงดััน และสััญญาณเตืือนภััย โดยระบบเทคโนโลยีีดัังกล่่าวช่่วยให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถควบคุุมและป้้องกััน
ความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับทรััพย์์สิินของบริิษััทได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
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ในเดืือนพฤษภาคม 2563 ระบบ SCADA ช่่ ว ยปกป้้ อ ง
ทรัั พย์์ สิิ น ซึ่่� ง อาจก่่ อ ให้้ เ กิิ ด มูู ล ค่่ า ความเสีี ย หายประมาณ
900,000 บาท จากการตรวจจัั บ การทำำ� งานที่่� ผิิ ด ปกติิ ข อง
อุุปกรณ์์ โดยระบบ SCADA ตรวจพบว่่า เครื่่�องสููบน้ำำ��รัักษา
แรงดัันเครื่่�องหนึ่่�งของ Warehouse Farm ที่่�อำำ�เภอวัังน้้อย
ทำำ� งานด้้ ว ยความถี่่� ผิิ ด ปกติิ จึึงส่่ ง สัั ญญ าณเตืือนไปยัั ง
ทีีมดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งสามารถจััดการแก้้ปััญหาได้้ก่่อนเกิิด
ความเสีี ย หาย นอกจากนี้้� บัั นทึึกที่่� ไ ด้้ รัั บ หลัั ง จากระบบ
SCADA ทำำ�งานยัังระบุุว่่าระบบสามารถตรวจจัับสภาวะที่่�อาจ

ระบบนำำ�ทััวร์์เสมืือนจริิง 360O
(VIRTUAL TOUR 360O )

กลุ่่�มบริิทฯ ได้้ศึึกษาการนำำ�เทคโนโลยีีอัันทัันสมััยเข้้ามาใช้้
ประโยชน์์ ตััวอย่่างเช่่น การใช้้โดรน (drone) ถ่่ายภาพและ
วิิดีีโอ เพื่่�อให้้ลููกค้้าสามารถเยี่่�ยมชมระบบโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ของคลัังสิินค้้าทั้้�งแบบเรีียลไทม์์และแบบเสมืือนจริิงได้้จาก
ทั่่�วทุุกมุุมโลก โดยแนวคิิดดัังกล่่าวถืือเป็็นจุุดเปลี่่�ยนสำำ�คััญใน
การรัับมืือกัับความท้้าทายที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต ไม่่ว่่าจะเป็็น
ปััญหาอุุปสรรคในการเดิินทางมายัังคลัังสิินค้้า ข้้อจำำ�กััดใน
การเดิินทาง และอื่่�นๆ ระบบนำำ�ทััวร์์เสมืือนจริิง 360o (Virtual
Tour 360 o ) คาดว่่ า จะเปิิ ด ให้้ บ ริิ ก ารแก่่ ลูู กค้้ า ในเดืือน
กุุมภาพัันธ์์ 2564

063

ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด การรั่่� ว ไหลของท่่ อ การทำำ� งานผิิ ด ปกติิ ข องวาล์์ ว
ระบายแรงดััน และการชำำ�รุุดของวาล์์วประตููน้ำำ�� ทั้้�งนี้้� ระบบ
ดัังกล่่าวช่่วยป้้องกัันการเกิิดปััญหาข้้างต้้นซึ่่�งแต่่ละเหตุุการณ์์
อาจก่่อให้้เกิิดความเสีียหายมููลค่่าสููงถึึง 2,200,000 บาท
จากผลตอบรัับในเชิิงบวกต่่อเทคโนโลยีี SCADA นี้้� กลุ่่�ม
บริิษััทฯ จึึงวางแผนที่่�จะติิดตั้้�งระบบดัังกล่่าวให้้แก่่โครงการ
ที่่�แหลมฉบัังและคลัังสิินค้้าใหม่่ที่่�จะสร้้างขึ้้�นในอนาคต
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โครงการแอพพลิิเคชั่่�นเพื่่�องานบริิการซ่่อมบำำ�รุุงอาคาร
(LBMS)

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้พััฒนาและนำำ�ร่่องการใช้้แอพพลิิเคชั่่�นเพื่่�อ
อำำ�นวยความสะดวกและตอบสนองความต้้อ งการลููกค้้าผู้้�ใช้้
บริิการคลัังสิินค้้าแบบ built-to-suit และโรงงาน/คลัังสิินค้้าแบบ
สำำ�เร็็จรููป (Ready-built) ทั้้�งในด้้านการแจ้้งงานซ่่อมบำำ�รุุง การ
ยื่่�นเรื่่�องเคลมประกััน รวมถึึงการควบคุุมและประกัันคุุณภาพ
แอพพลิิ เ คชั่่� นดัั ง กล่่ า วมีี จุุ ด มุ่่�งหมายเพื่่� อ ให้้ กลุ่่� มบริิ ษัั ท ฯ
สามารถตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้อย่่างรวดเร็็ว
ยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งยัังช่่วยให้้การติิดตามสถานะทำำ�ได้้อย่่างสะดวกรวดเร็็ว
และเป็็นระบบ โดยในช่่วงของการทดสอบนำำ�ร่่องตั้้�งแต่่เดืือน
กุุ ม ภาพัั นธ์์ ถึึ งเดืือนสิิ ง หาคม 2563 แอพพลิิ เ คชั่่� น LBMS
ได้้รัับการแจ้้งเตืือนจากลููกค้้า 37 ราย ซึ่่�งมีีสััดส่่วนมากที่่�สุุดเมื่่�อ
เทีียบกัับการแจ้้งเตืือนที่่� ได้้รัับจากช่่องทางอื่่�น ทำำ�ให้้เห็็นว่่า
ลููกค้้าพร้้อมเปิิดรัับการใช้้ระบบแอพพลิิเคชั่่�นนี้้�

นอกจากนี้้� กลุ่่�มผู้้�ทดลองใช้้ ร ะบุุ ว่่ า แอพพลิิ เ คชั่่� น LBMS
ช่่วยให้้กลุ่่�มบริิษััท WHAID ลดระยะเวลาในการตอบสนองต่่อ
ลููกค้้าได้้ถึึงร้้อยละ 50 ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงวางแผนจะพััฒนา
แอพพลิิ เ คชั่่� นดัั ง กล่่ า วให้้ ส ามารถรองรัั บ ซอฟต์์ แ วร์์ ทั้้� ง หมด
ทุุกแพลตฟอร์์มเพื่่�อเพิ่่�มการเข้้าถึึงและจำำ�นวนผู้้�ใช้้งาน ซึ่่�งกลุ่่�ม
บริิษััทฯ คาดว่่าจะเปิิดตััวแอพพลิิเคชั่่�นในเดืือนมกราคม 2564
และจะมีีการจััดอบรมการใช้้งานฟัังก์์ชั่่�นต่่าง ๆ ของแอพพลิิเคชั่่�น
ให้้แก่่ผู้้�ใช้้งานทุุกคน

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563
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SMART ECO-INDUSTRIAL ESTATE

065

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเตรีียล ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด (WHAID) พััฒนาและปรัับปรุุงเทคโนโลยีีนวััตกรรมต่่างๆ เพื่่�อ
สนัับสนุุนแนวความคิิดเรื่่�องนิิคมอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศอััจฉริิยะ (Smart Eco-Industrial Estates) โดยนวััตกรรมต่่อไปนี้้�เป็็น
ที่่�ถููกพััฒนาขึ้้�นในปีี 2563 ซึ่่�งมีีเป้้าหมายเพื่่�อใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีี ยกระดัับความพึึงพอใจของลููกค้้า และนำำ�ทรััพยากร
ที่่� มีี อ ยู่่�อย่่ า งจำำ�กัั ด มาใช้้ อ ย่่ า งมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภาพ ปรัั บ ปรุุ ง การจัั ด การบริิ การ ทั้้� ง ยัั ง สร้้ า งความได้้ เ ปรีี ย บในการแข่่ ง ขัั น และ
ผลประโยชน์์ที่่� โดดเด่่นในอุุตสาหกรรม
ศููนย์์ควบคุุมส่่วนกลาง
(UNIFIED OPERATION CENTER : UOC)

กลุ่่�มบริิษััทฯ จััดตั้้�งศููนย์์ควบคุุมส่่วนกลางขึ้้�นในปีี 2562 เพื่่�อ
ติิดตามผลและการเฝ้้าระวัังแบบเรีียลไทม์์ โดยใช้้ตััวบ่่งชี้้�จาก
สภาวะแวดล้้อม ตััวอย่่างเช่่น คุุณภาพอากาศ ปริิมาณน้ำำ��ฝน
และคุุ ณภาพน้ำำ�� เสีี ย เป็็ นต้้ น ทั้้� ง ยัั ง ใช้้ ศูู นย์์ ดัั ง กล่่ า วในการ
จััดการข้้อร้้องเรีียนอีีกด้้วย ซึ่่�งรายละเอีียดของศููนย์์ UOC
จะถููกกล่่าวถึึงต่่อไปในหััวข้้อการบริิหารจััดการผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม โดยเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับศููนย์์ UOC ในหััวข้้อนี้้�จะ
รายงานความคืืบหน้้าสำำ�คััญที่่�เกิิดขึ้้�นในปีี 2563 ดัังต่่อไปนี้้�

066

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

•	ศููนย์์ UOC ได้้เชื่่�อมต่่อกัับระบบกล้้องวงจรปิิดทั้้�งหมดใน
นิิ ค มอุุ ต สาหกรรมของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ซึ่่� ง ภาพจากกล้้ อ ง
วงจรปิิดเหล่่านี้้�จะถููกส่่งมายัังศููนย์์ UOC ซึ่่�งเป็็นการช่่วย
ติิดตามและเฝ้้าระวัังทรััพย์์สิินของกลุ่่�มบริิษััทฯ ตลอด 24
ชั่่�วโมง เช่่น สถานีียกระดัับน้ำำ�� โดยในช่่วง 6 เดืือนแรกหลััง
จากการติิดตั้้�งระบบกล้้องวงจรปิิดนั้้�นสามารถลดต้้นทุุนใน
ส่่วนของการจ้้างหน่่วยรัักษาความปลอดภััยได้้เป็็นจำำ�นวน
เงิินทั้้�งสิ้้�น 775,000 บาท
•	กล้้ อ งวงจรปิิ ด ที่่� ติิ ด ตั้้� ง บริิ เ วณสถานีีสูู บ น้ำำ�� ของโรงบำำ�บัั ด
น้ำำ��เสีียซึ่่�งส่่งภาพมายัังศููนย์์ UOC ภายในนิิคมอุุตสาหกรรม
อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด ได้้รัับการเพิ่่�มศัักยภาพให้้มีีฟัังก์์ชั่่�นการ
ตรวจจัับความเคลื่่�อนไหวและสััญญาณเตืือนระดัับน้ำำ��ที่่�เรีียก
ว่่า Smart Motion Detector ซึ่่�งช่่วยยกระดัับการรัักษาความ
ปลอดภััย เนื่่�องจากกล้้องวงจรปิิดทุุกตััวสามารถตรวจจัับ
และส่่งสััญญาณเตืือนทัันทีีที่่�เกิิดเหตุุบุุกรุุก นอกจากจะช่่วย
ป้้องกัันการโจรกรรมแล้้ว ระบบเตืือนยัังช่่วยให้้มั่่�นใจว่่าการ
ทำำ� งานของระบบบำำ�บัั ด น้ำำ�� เสีี ยยัั ง คงทำำ� งานได้้ อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพเพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าคุุณภาพน้ำำ��ทิ้้�งจะไม่่ต่ำำ��กว่่า
ระดัับมาตรฐานที่่�กำำ�หนด ทั้้�งยัังช่่วยเฝ้้าติิดตามระบบปฏิิบััติิ
การของสถานีียกระดัั บ น้ำำ�� ได้้ อีี กด้้ ว ย โดยเมื่่� อ เกิิ ด เหตุุ
ฉุุกเฉิินขึ้้�น ระบบดัังกล่่าวจะส่่งสััญญาณเตืือนไปยัังผู้้�รัับผิิด
ชอบที่่�ศููนย์์ UOC รวมถึึงแจ้้งเตืือนผ่่านแอพพลิิเคชั่่�นไลน์์
เพื่่� อ จัั ด การแก้้ ปัั ญ หาได้้ อ ย่่ า งเหมาะสมและทัั นท่่ ว งทีี
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ยัังเป็็นการลดความจำำ�เป็็นของหน่่วยรัักษา
แยก ESIE-6

Information

ความปลอดภััยที่่�ต้้องเข้้ามาตรวจดููความเรีียบร้้อยบ่่อยๆ
ซึ่่� ง ถืื อ เป็็ นก ารลดการก่่ อ ให้้ เ กิิ ด มลพิิ ษ ทางอากาศและ
ก๊๊าซเรืือนกระจกจากการลดการใช้้ยานพาหนะในการเดิิน
ทางเพื่่�อเข้้าปฏิิบััติิงาน รวมถึึงยัังเป็็นการลดความเสี่่�ยงใน
การเกิิดอุุบััติิเหตุุบนท้้องถนนจึึงถืือเป็็นการส่่งเสริิมด้้าน
ความปลอดภััยให้้กัับพนัักงานและกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
อีีกด้้วย
โดยภายหลัังจากการพััฒนาและการนำำ�ระบบ UOC มาใช้้ ส่่ง
ผลให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถลดค่่าใช้้จ่่ายจากการปฏิิบััติิงาน ลด
ภาระงานให้้แก่่บุุคลากรของกลุ่่�มบริิษััทฯ เพื่่�อที่่�สามารถพััฒนา
ศัักยภาพของพนัักงานทำำ�งานที่่�มีีความซัับซ้้อนและอาศััยทัักษะ
พิิเศษมากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อรองรัับการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนของกลุ่่�ม
บริิษััทฯ นอกจากนี้้� ยัังสามารถช่่วยให้้ชุุมชนและผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้
เสีี ยที่่� เ ข้้ า มาในบริิ เ วณสถานประกอบการของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ
มีีความปลอดภััยทั้้�งร่่างกายและทรััพย์์สิิน อีีกทั้้�งยัังช่่วยลดการ
ก่่อมลพิิษต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งการลดการปล่่อยมลพิิษทางอากาศ
ลดการก่่อให้้เกิิดฝุ่่�นจากยานพาหนะที่่�ต้้องใช้้ในการปฏิิบััติิงาน
ที่่�ส่่งผลให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังสามารถบรรุุเป้้าหมายในการรัักษา
คุุณภาพอากาศที่่�อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐานตามข้้อกำำ�หนดในการ
ประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) และโครงการดัังกล่่าวยััง
สามารถลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจกทางตรง (scope 1)
ได้้ จากการลดการใช้้ น้ำำ��มัั น เชื้้� อ เพลิิ ง สำำ� หรัั บ รถยนตร์์ ใ นการ
ปฏิิบััติิงานได้้กว่่า 75.41 tCO2e ต่่อปีี
Summary

Maintenance log
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067

ระบบควบคุุมการจราจร (VMS)

ระบบควบคุุ ม การจราจรภายในนิิ ค มอุุ ต สาหกรรมของกลุ่่�ม
บริิ ษัั ท ฯ ได้้ รัั บ การพัั ฒ นาอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งเพื่่� อ ยกระดัั บ ความ
ปลอดภััยและการรัักษาความปลอดภััยของยานพาหนะที่่�เข้้าออกในเขตนิิคมอุุตสาหกรรม ซึ่่�งระบบ VMS เป็็นเทคโนโลยีีที่่�
สามารถจดจำำ�ป้้ายทะเบีียน ซึ่่�งจะทำำ�งานร่่วมกัับอุุปกรณ์์นัับ
จำำ�นวนยานพาหนะ โดยก่่อนหน้้านี้้� ตั้้�งแต่่ปีี 2561 ถึึง 2562 มีี
การติิดตั้้�งเสร็็จสิ้้�นแล้้ว 10 แห่่ง และในปีี 2563 มีีการนำำ�ระบบ
VMS มาติิ ด ตั้้� ง ที่่� บ ริิ เ วณทางเข้้ า 15 แห่่ ง ของ 5 นิิ ค ม
อุุตสาหกรรม อัันได้้แก่่ นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี
1, นิิ ค มอุุ ต สาหกรรมอีี ส เทิิ ร์์ นซีี บ อร์์ ด , นิิ ค มอุุ ต สาหกรรม
ดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 1, เขตประกอบการอุุตสาหกรรม
ดัั บ บลิิ ว เอชเอ ระยอง และเขตประกอบการอุุ ต สาหกรรม
ดัับบลิิวเอชเอ สระบุุรีี ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ตั้้�งเป้้าในการติิด
ตั้้�งระบบดัังกล่่าวเพิ่่�มเติิมที่่�บริิเวณทางเข้้าหลัักทั้้�งหมด 38 แห่่ง
ภายในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ ภายในปีี 2565

5G SMART ECOSYSTEM

ด้้วยแนวโน้้มการเติิบโตทางด้้านดิิจิิทััลและระบบสื่่�อสารไร้้สาย
ที่่�ขยายตััวอย่่างรวดเร็็ว ระบบเชื่่�อมโยงที่่�ปลอดภััย มีีความ
เสถีียร รวดเร็็วและเชื่่�อถืือได้้จึึงเป็็นปััจจััยพื้้�นฐานในการเปลี่่�ยน
ผ่่านสู่่�ระบบดิิจิิทััล กลุ่่�มบริิษััท WHAID ได้้เล็็งเห็็นถึึงความ
สำำ�คััญของเทคโนโลยีียุุคที่่� 5 หรืือ 5G ของระบบการสื่่�อสาร
ไร้้สาย ที่่�มีีความสำำ�คััญที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น รวมถึึงมีีประโยชน์์และ
สามารถนำำ�มาใช้้งานได้้กัับอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มลููกค้้า

โดยกลุ่่�มบริิษััท WHAID ได้้รัับใบอนุุญาตเพื่่�อทำำ�วิิจััยและพััฒนา
ระบบ 5G (5G Sandbox) ในเขตเสรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก
(EEC) ซึ่่�งถืือเป็็นทำำ�เลที่่�เหมาะสมอย่่างมากต่่อการใช้้ประโยชน์์
จากเทคโนโลยีี 5G และ IoT อย่่างเต็็มศัักยภาพ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้
ความพยายามดัังกล่่าวบรรลุุผลสำำ�เร็็จ กลุ่่�มบริิษััท WHAID
ได้้ลงนามบัันทึึกข้้อตกลงกัับ 4 ใน 5 บริิษััทโทรคมนาคม
รายใหญ่่ของประเทศไทย อัันได้้แก่่ เอไอเอส, ทรูู คอร์์เปอเรชั่่�น,
ดีีแทค และ กสท โทรคมนาคม โดยความร่่วมมืือดัังกล่่าว
จะช่่วยให้้แผนบริิหารเครืือข่่าย 5G และคลื่่�นความถี่่�สามารถ
เกิิดขึ้้�นได้้ในนิิคมอุุตสาหกรรมต่่างๆ ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
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ทั้้�งนี้้� การนำำ�ระบบเครืือข่่าย 5G เข้้ามาใช้้งานจะช่่วยให้้ลููกค้้า
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถถ่่ายโอนข้้อมููลได้้อย่่างรวดเร็็วฉัับไว
ลดความหน่่วงเวลา และเพิ่่�มความเสถีียรให้้ระบบการสื่่�อสาร
และช่่วยให้้การทำำ�งานทางไกลมีีความสะดวกสบายมากขึ้้�น ซึ่่�ง
สิ่่�งนี้้�ถืือเป็็นประโยชน์์อย่่างมากสำำ�หรัับองค์์กรที่่�สนัับสนุุนเรื่่�อง
ความยืืดหยุ่่�นในการทำำ�งาน นอกจากนี้้� การมีีเครืือข่่ายการ

สื่่�อสารที่่�มีีประสิิทธิิภาพและเชื่่�อถืือได้้จะส่่งผลต่่อการพััฒนา
ระบบเทคโนโลยีีของกลุ่่�มบริิษััทฯ เช่่น ระบบปััญญาประดิิษฐ์์
(Artificial Intelligence) ยิ่่� ง ไปกว่่ า นั้้� น เทคโนโลยีี 5G
ที่่� นำำ� มาใช้้ ใ นเขตพื้้� นที่่� พิิ เ ศษไม่่ เ พีี ย งช่่ ว ยผลัั กดัั น ให้้ ภ าค
อุุตสาหกรรมของประเทศไทยเจริิญก้้าวหน้้า แต่่ยัังช่่วยดึึงดููด
ความสนใจจากนัักลงทุุนต่า่ งชาติิเข้้ามาลงทุุนในประเทศอีีกด้ว้ ย

บริิการก๊๊าซอุุตสาหกรรมและระบบท่่อส่่งก๊๊าซ

กลุ่่�มบริิษััท WHAID และบริิษััท บางกอกอิินดััสเทรีียลแก๊๊ส
จำำ�กััด หรืือ BIG ร่่วมกัันจััดตั้้�งบริิษััทร่่วมทุุนภายใต้้ชื่่�อ บริิษััท
บีีไอจีี ดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเทรีียลแก๊๊ส จำำ�กััด (BIG WHA
Industrial Gas Co., Ltd.) ซึ่่�งเป็็นไปตามแผนกลยุุทธ์์ของกลุ่่�ม
บริิษััทฯ ในเรื่่�องของการสร้้างธุุรกิิจเพื่่�อสร้้างประโยชน์์ร่่วมกััน
กัับบริิษััทคู่่�ค้้าที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญในวงการอุุตสาหกรรมเพื่่�อ
เสนอผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ แ ละบริิ ก ารที่่� เ พิ่่� ม มูู ล ค่่ า แก่่ ลูู กค้้ า ของกลุ่่�ม
บริิษััทฯ โดยเป้้าหมายของบริิษััท BIG WHA คืือการยกระดัับ
ความเชื่่�อมั่่�นในการให้้บริิการก๊๊าซอุุตสาหกรรม เช่่น ไนโตรเจน
ออกซิิ เ จน หรืืออาร์์กอนภายในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�ม
บริิ ษัั ท ฯ รวมทั้้� ง เป็็ นการลดค่่ า ใช้้ จ่่ า ยที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ระบบ
ท่่อส่่งก๊๊าซ ทั้้�งนี้้� ด้้วยการให้้บริิการก๊๊าซอุุตสาหกรรมที่่�มีีความ
น่่าเชื่่�อถืือที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ในขณะที่่�ค่่าใช้้จ่่ายที่่�ลููกค้้าต้้องจ่่ายลดลง
จะเป็็นการช่่วยให้้โครงการต่่างๆ ในโครงการพััฒนาระเบีียง
เศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก หรืือ EEC ของประเทศไทย
เติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน

โดยในระยะแรก บริิษััทร่่วมทุุน BIG WHA จะดำำ�เนิินการ
ก่่อสร้้างโรงงานผลิิตก๊๊าซพร้้อมท่่อส่่งเพื่่�อให้้บริิการแก่่ลููกค้้าใน
นิิคมอุุตสาหกรรม อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด (ESIE) ที่่�ต้้องการใช้้ก๊๊าซ
ไนโตรเจน และนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์นซี
์ บี อร์์ด
1 (WHA ESIE 1) ซึ่่�งเป็็นคลััสเตอร์์อุุตสาหกรรมยานยนต์์
ของไทย โดยในเบื้้�องต้้นคาดว่่าจะสามารถผลิิตและให้้บริิการ
ก๊๊ า ซไนโตรเจนผ่่ า นท่่ อ ได้้ ร าวปลายปีี 2564 ส่่ ว นการผลิิ ต
ก๊๊าซออกซิิเจนหรืือก๊๊าซอุุตสาหกรรมอื่่�นๆ อยู่่�ในแผนการลงทุุน
ของบริิษััทร่่วมทุุนฯ ด้้วยเช่่นกััน นอกจากนี้้� BIG WHA ยัังมีี
แผนที่่� จ ะขยายสู่่�นิิ ค มอุุ ต สาหกรรมอื่่� น ของดัั บ บลิิ ว เอชเอใน
จัังหวััดชลบุุรีีและจัังหวััดระยองอีีกด้้วย
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ศููนย์์บ่่มเพาะนวััตกรรมด้้านวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี TUSPARK WHA

ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ โดย WHAID กัับ และ บริิษััท ทััส
โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (TUS) ผู้้�พััฒนาศููนย์์ ให้้บริิการด้้านวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี ชั้้� นนำำ� จากประเทศจีี น ประกาศจัั ด ตั้้� ง บริิ ษัั ท
ร่่วมทุุน ภายใต้้ชื่่�อ บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ทััส จำำ�กััด (WHA
TUS) เพื่่�อเปิิดศููนย์์สร้้างนวััตกรรมและบ่่มเพาะธุุรกิิจภายใต้้ชื่่�อ
“ทััสพาร์์ค ดัับบลิิวเอชเอ” แห่่งแรกในประเทศไทย ตั้้�งอยู่่�
ใจกลางกรุุงเทพมหานคร โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสนัับสนุุนการ
พััฒนาสตาร์์ทอััพและส่่งเสริิมความร่่วมมืือด้้านวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีระหว่่างจีีน ไทย และประเทศอื่่�นๆ ในภููมิิภาค
อาเซีียน
ศููนย์์บ่่มเพาะนวััตกรรม “ทััสพาร์์ค ดัับบลิิวเอชเอ” ตั้้�งอยู่่�ใจกลาง
กรุุ ง เทพมหานคร บนพื้้� นที่่� บ ริิ ห ารจัั ด การของจุุ ฬ าลงกรณ์์
มหาวิิ ท ยาลัั ย บนถนนพระราม 4 มีี พื้้� นที่่� ข นาด 1,408
ตารางเมตร ด้้วยจำำ�นวน working desk กว่่า 230 ที่่� สามารถ
รองรัั บ สตาร์์ ท อัั พ ได้้ กว่่ า 80 บริิ ษัั ท นอกเหนืือจากพื้้� นที่่�
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การทำำ�งานที่่�เพีียบพร้้อมด้้วยสาธารณููปโภคแล้้ว ผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�ยััง
จะได้้รัับบริิการการสนัับสนุุนทางธุุรกิิจที่่�ครบครััน ได้้แก่่ บริิการ
บ่่ ม เพาะธุุ ร กิิ จ (Incubation Service) ครอบคลุุ ม บริิ การ
Entrepreneurship Salon, Venture Tours, Project Fitting
การอบรมออนไลน์์ ฯลฯ และบริิ ก ารเพื่่� อ การขยายธุุ ร กิิ จ
(Soft-Landing Service) ที่่�ช่่วยให้้บริิการด้้านการจดทะเบีียน
บริิ ษัั ท การให้้ คำำ� แนะนำำ�ด้้ า นกฎหมาย ภาษีี และการเงิิ น
รวมถึึงการจดทะเบีียนสิิทธิิบััตร ศููนย์์ทััสพาร์์ค ดัับบลิิวเอชเอ
ยัังเตรีียมพื้้�นที่่�กว่่า 400 ตารางเมตรเพื่่�อรองรัับการจััดแสดง
นิิทรรศการ งานสััมมนา การประชุุม การเปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์
ตลอดจนงานการจัับคู่่�ทางธุุรกิิจ โดยมีีเป้้าหมายที่่�จะสร้้างระบบ
นิิเวศด้้านนวััตกรรม ผ่่านความร่่วมมืือกัับภาครััฐ มหาวิิทยาลััย
และสถาบัันวิิจััยต่่างๆ ในประเทศจีีน รวมถึึงผู้้�พััฒ นานิิ คม
อุุ ต สาหกรรมชั้้� นนำำ� ของไทย เพื่่� อ ขัั บ เคลื่่� อ นการพัั ฒ นา
สตาร์์ทอััพและเป็็นตััวกลางในการเชื่่�อมความร่่วมมืือระหว่่าง
ผู้้�ประกอบการชาวไทยกัั บ ทรัั พย ากรด้้ า นเทคโนโลยีี แ ละ
ทรััพยากรบุุคคล พร้้อมมอบโอกาสในการเข้้าถึึงนัักลงทุุนและ
ตลาดในหลากหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศจีีน ซึ่่�งมีี
ประชากรกว่่า 1.4 พัันล้้านคน
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รายงานผ่่านระบบออนไลน์์ (ONLINE PROGRESS REPORT)

กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีความพยายามอย่่างยิ่่�งในการประโยชน์์จากเทคโนโลยีีและผลัักดัันให้้เกิิดการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ระบบดิิจิิทััลภายใน
องค์์กร (Digital Transformation) โดยในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้พััฒนาแพลตฟอร์์มสำำ�หรัับรายงานความคืืบหน้้าผ่่านระบบ
ออนไลน์์ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อช่่วยลดขั้้�นตอนการจััดทำำ�รายงานการซ่่อมบำำ�รุุงแบบรููปเล่่มที่่�ผู้้�รัับเหมาและพนัักงานของกลุ่่�ม
บริิษััทฯ ต้้องร่่วมกัันนำำ�เสนอ ทั้้�งนี้้� แพลตฟอร์์มที่่�ทำำ�งานผ่่านยัังใช้้เพื่่�อจััดระเบีียบเอกสารรายงาน ลดปััญหาการทำำ�งานซ้ำำ��ซ้้อน
และลดความผิิดพลาดที่่�เกิิดจากพนัักงานในการจััดทำำ�รายงาน โดยแนวคิิดนี้้�จะช่่วยให้้การตรวจสอบรายงานสะดวกยิ่่�งขึ้้�น
เนื่่�องจากฝ่่ายบริิหารสามารถเข้้าถึึงรายงานผ่่านแพลตฟอร์์มได้้โดยตรง ทั้้�งนี้้�แพลตฟอร์์มนี้้�มีีระบบควบคุุมการเข้้าถึึงเพื่่�อ
รัักษาความปลอดภััยให้้กัับรายงาน ซึ่่�งคาดว่่าแพลตฟอร์์มออนไลน์์นี้้�จะให้้บริิการอย่่างเป็็นทางการในเดืือนมีีนาคม 2564

SMART UTILITIES & POWER

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (WHAUP) มีีความมุ่่�งมั่่�นในการขยายศัักยภาพในการให้้บริิการด้้วย
ผลิิตภััณฑ์์ด้้านสาธารณููปโภค รวมถึึงขยายรููปแบบการลงทุุนด้้านพลัังงานด้้วยนวััตกรรมใหม่่ ทั้้�งนี้้� WHAUP ได้้คำำ�นึึงถึึงคุุณภาพ
ชีีวิิตและผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ จึึงได้้พยายามอย่่างต่่อเนื่่�องในการพััฒนาบริิการด้้านสาธารณููปโภคใหม่่ รวมถึึง
กระบวนการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย ระบบการผลิิตน้ำำ��ปราศจากแร่่ธาตุุ (Demineralized Water) และระบบผลิิตน้ำำ��จืืดจากน้ำำ��ทะเล
(Desalination Water) โดยในปีี 2563 WHAUP ได้้เพิ่่�มประสิิทธิิภาพเทคโนโลยีีดัังต่่อไปนี้้�พื่่�อขยายศัักยภาพในการให้้บริิการของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ
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เทคโนโลยีีการควบคุุมกำำ�กัับดููแลและเก็็บข้้อมููล
(SUPERVISORY CONTROL AND DATA
ACQUISITION - SCADA) ในโรงบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย

SMART UTILITIES
SMART METERING

ด้้วยแนวคิิดในการพััฒาอย่่างต่่อเนื่่�อง WHAUP ได้้ริิเริ่่�มพััฒนา
ระบบ “SMART Metering” ในช่่วงปลายปีี 2562 เพื่่�อเพิ่่�มขีีด
ความสามารถในการติิดตามการจ่่ายน้ำำ��โดยการเปลี่่�ยนมาตรวััด
น้ำำ��จากระบบอะนาล็็อกที่่�ติิดตั้้�งไว้้เพื่่�อบัันทึึกปริิมาณน้ำำ��จ่่ายและ
การใช้้งานของผู้้�ประกอบการภายในนิิคมอุุตสาหกรรมเป็็นระบบ
ดิิ จิิ ทัั ล เพื่่� อ เพื่่� อ เพิ่่� ม ความสามารถในการจัั ด ทำำ� รายงานที่่�
เที่่�ยงตรง รวมถึึงการบัันทึึกข้้อมููลดิิจิิทััลดัังกล่่าวสามารถลด
ค่่าใช้้จ่่ายด้้านบุุคลากรในการเก็็บรวบรวมข้้อมููลจากมาตรวััดน้ำำ��
ทั้้�งหมดเพื่่�อจััดทำำ�ใบเรีียกเก็็บค่่าใช้้จ่่าย ทั้้�งนี้้�ความคิิดริิเริ่่�ม
ดัังกล่่าวยัังเพิ่่�มความสามารถต่่อยอดในการสัังเกตพฤติิกรรม
การใช้้ น้ำำ�� และตรวจจัั บ ความผิิ ด ปกติิ ต่่ า งๆ เพื่่� อ ระบุุ ส าเหตุุ
ได้้ อ ย่่ า งทัั นท่่ ว งทีี รวมถึึงการตรวจสอบและระบุุ จุุ ด รั่่� ว ไหล
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในระบบส่่งน้ำำ��ได้้อีีกด้้วย
เช่่นเดีียวกััน ในปีี 2563 WHAUP เริ่่�มนำำ�ระบบตรวจสอบ
ออนไลน์์ ม าใช้้ ใ นการบัั นทึึกการใช้้ พลัั ง งานแสงอาทิิ ต ย์์ ข อง
ลููกค้้าซึ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในการจััดทำำ�ใบเรีียกค่่าใช้้จ่่าย โดย
ข้้อมููลจะถููกส่่งและจััดเก็็บที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่ ณ ตึึก WHA Tower
ซึ่่�งส่่งผลให้้พนัักงานสามารถบัันทึึกข้้อมููลได้้โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้อง
เดิินทางไปยัังสถานที่่�ตั้้�งของบริิษััทของลููกค้้า รวมถึึงไม่่ต้้อง
จดบัันทึึกข้้อมููลการใช้้พลัังงานด้้วยมืือ ดัังนั้้�น ความคิิดริิเริ่่�ม
ดัั ง กล่่ า วสามารถทำำ� ให้้ กระบวนการจัั ด ทำำ� ใบเรีี ยก เก็็ บ ค่่ า ใช้้
จ่่ายมีีความรวดเร็็วขึ้้�น ถููกต้้อง แม่่นยำำ� และสามารถประหยััด
ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งได้้ ถึึ ง 3,000 บาทต่่ อ เมกกะวัั ต ต์์
ซึ่่�ง WHAUP ตั้้�งเป้้าตามแผนธุุรกิิจที่่�จะสามารถขยายกำำ�ลััง
การผลิิ ต พลัั ง งานแสงอาทิิ ต ย์์ เ ป็็ นกว่่ า 300 เมกกะวัั ต ต์์
ในปีี 2566 ซึ่่� ง หมายความว่่ า ระบบ SMART Metering
จะสามารถช่่วยประหยััดค่่าใช้้จ่่ายได้้ถึึง 900,000 บาท
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ในปัั จ จุุ บัั น WHAUP อยู่่�ระหว่่ า งการศึึกษาเพื่่� อ เพิ่่� ม ความ
สามารถโดยใช้้เทคโนโลยีี SCADA ในโรงบำำ�บััดน้ำำ��เสีียซึ่่�งตั้้�งอยู่่�
ภายในเขตนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก
(Eastern Economic Corridor of Innovation - EECi)
ในเขตอำำ�เภอวัังจัันทร์์ จัังหวััดระยอง โดยระบบเทคโนโลยีีดััง
กล่่าวสามารถช่่วยตรวจสอบผลการดำำ�เนิินการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
ตลอด 24 ชั่่�วโมง โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถประหยััดค่่าใช้้จ่่าย
ในการดำำ� เนิิ นก ารเพื่่� อ แต่่ ง ตั้้� ง บุุ ค คลากรประจำำ� ไซต์์ ง าน
โดยคาดว่่าการก่่อสร้้างโรงบำำ�บััดน้ำำ��เสีียดัังกล่่าวและการติิดตั้้�ง
เทคโนโลยีี SCADA จะแล้้วเสร็็จในปีี 2564
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WHAUP มุ่่�งมั่่� น และใส่่ ใ จในการพัั ฒ นานวัั ต กรรมด้้ า น
พลัังงาน โดยได้้ดำำ�เนิินความร่่วมมืือกัับการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่ง
ประเทศไทย ภายใต้้บัันทึึกข้้อตกลงความเข้้าใจ (MOU) ในการ
พััฒนาระบบพลัังงาน SMART Energy และระบบไมโครกริิด
ร่่วมกััน โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อลดต้้นทุุนค่่าไฟฟ้้าและศึึกษา
ความเป็็ น ไปได้้ ใ นการพัั ฒ นานวัั ต กรรมด้้ า นพลัั ง งาน โดย
โครงการแรกที่่�จะเริ่่�มดำำ�เนิินการในปีี 2564 คืือระบบการซื้้�อขาย
ไฟฟ้้าระหว่่างกััน (Peer-to-Peer Energy Trading system)
ซึ่่�งจะช่่วยเอื้้�อการซื้้�อขายพลัังงานไฟฟ้้าจากแสงอาทิิตย์์ระหว่่าง
กัันของผู้้�ใช้้แต่่ละรายในนิิคมอุุตสาหกรรม อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด
ผ่่านแพลตฟอร์์มซื้้�อขายพลัังงาน SMART Energy ซึ่่�งใช้้ร่่วม
กัับเทคโนโลยีีบล็็อคเชน ทั้้�งนี้้� เมื่่�อดำำ�เนิินการอย่่างเต็็มระบบ
จะทำำ�ให้้มีีพลัังงานไฟฟ้้าจากแสงอาทิิตย์์ ใช้้งานเพิ่่�มขึ้้�นภายใน
นิิคมฯ อย่่างน้้อย 50 เมกกะวััตต์์ และสามารถประหยััดค่่าใช้้
จ่่ า ยด้้ า นพลัั ง งานแก่่ ผู้้� ใช้้ แ ต่่ ล ะรายในนิิ ค มอุุ ต สาหกรรม
ได้้มากกว่่า 25 ล้้านบาทต่่อปีี รวมถึึงสามารถลดการผลิิตก๊๊าซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ ได้้ถึึง 1,000,000 ตััน จนกระทั่่�งสิ้้�นสุุด
โครงการ
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SMART DIGITAL

กลุ่่�มธุุรกิิจ WHA Digital Platform ยัังคงสร้้างความมั่่�นใจว่่าระบบ
โครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านแพลตฟอร์์มดิิจิิทััลของกลุ่่�มบริิษััทฯ ของ
บริิษััทยัังคงได้้รัับการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง ด้้วยการลงทุุนในการวาง
โครงข่่ายเชื่่�อมต่่อสื่่�อสารสายเคเบิิลใยแก้้วนำำ�แสง (FTTx) และให้้
บริิ การพื้้� นที่่� ศูู นย์์ ข้้ อ มูู ล (Data Center) ด้้ ว ยศูู นย์์ ปฏิิ บัั ติิ การ
โครงข่่าย (NOC) ที่่�ปฏิิบััติิงานตลอด 24 ชั่่�วโมง รวมถึึงการพััฒนา
โครงการเพิ่่� ม เติิ ม ต่่ า งๆ เพื่่� อ ขยายขีี ด ความสามารถของระบบ
โครงสร้้ า งพื้้� น ฐานทางด้้ า นโครงข่่ า ยข้้ อ มูู ล ของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้พััฒนาการให้้บริิการทางด้้านคลาวด์์
เซอร์์วิิส (Cloud Services) ซึ่่�งให้้บริิการทั้้�งการสำำ�รองข้้อมููล การ
กู้้�ข้้อมููลกรณีีภััยพิิบััติิ (DR) และการจััดเก็็บข้้อมููล เพื่่�อรองรัับการ
เติิบโตและการเพิ่่�มขึ้้�นของข้้อมููลในยุุคดิิจิิทััล นอกจากนี้้� กลุ่่�มธุุรกิิจ
WHA Digital Platform ยัังให้้บริิการด้้านการจััดการบริิการและ
ดิิจิิทััลโซลููชั่่�นอื่่�นๆ ได้้แก่่ บริิการให้้เช่่าอุุปกรณ์์ด้้านไอทีี บริิการ
ไอทีีเอาท์์ซอร์์ส การบริิการบริิหารจััดการระบบวีีดีีโอ บริิการระบบ
โทรศััพท์์โดยใช้้เทคโนโลยีี IP-PBX และบริิการระบบคอลล์์เซ็็นเตอร์์
อีีเมล เว็็บไซต์์ ไฟร์์วอลล์์ การจััดเก็็บและรัักษาความปลอดภััยข้อ้ มููล
ระบบสำำ�รองข้้อมููล รวมถึึงบริิการจััดการ Colocation และควบคุุม
การเข้้าถึึงเซิิร์์ฟเวอร์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม ดัับบลิิวเอชเอ กรุ๊๊�ป ร่่วมงานสััมมนาด้้านเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
ชี้้�เทคโนโลยีีเป็็นตััวเร่่งขัับเคลื่่�อนอีีอีีซีีและประเทศไทย

คุุณจรีีพร จารุุกรสกุุล ประธานคณะกรรมการบริิษััท และประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มบริิษััทฯ ร่่วมบรรยายพิิเศษในหััวข้้อ รััฐเอกชนพลัังขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจดิิจิิทััล ภายในงาน “เศรษฐกิิจ
ดิิจิิทััล พลิิกฟื้้�นประเทศ” จััดโดย บริิษััท มติิชน จำำ�กััด (มหาชน)
พร้้ อ มนำำ� เสนอวิิ สัั ยทัั ศ น์์ ใ นการขัั บ เคลื่่� อ นอุุ ต สาหกรรมไทย
โดยเฉพาะในเขตอีีอีซีี ี รวมถึึงบทบาทความสำำ�คัญั ของการทรานส
ฟอร์์มธุุรกิิจสู่่�ดิิจิิทััลเพื่่�อปรัับตััวรัับเทรนด์์ ใหม่่ๆ รองรัับโอกาส
ในการลงทุุ น พร้้ อ มอธิิ บ ายถึึงประโยชน์์ ข องการบูู ร ณาการ
เทคโนโลยีีขั้้นสู
� งู เพื่่อ� เร่่งขัับเคลื่่อ� นนโยบายอุุตสาหกรรม 4.0 ของ
ภาครััฐ ร่่วมผลัักดัันให้้ประเทศไทยเป็็นผู้้�นำำ�ทางอุุตสาหกรรมใน
ภููมิิภาค

เวทีีเสวนาดัังกล่่าวยัังมีีผู้้�บริิหารจากองค์์กรภาครััฐ และบริิษััท
เอกชนชั้้�นนำำ�มากมาย อาทิิ สำำ�นัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
(DEPA), สำำ�นักั งานคณะกรรมการดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม
แห่่งชาติิ(ONDE), บริิษััท ไปรษณีีย์์ ไทย จำำ�กััด และตััวแทนจาก
ภาคเอกชนชั้้�นนำำ� ได้้แก่่ Huawei และบริิษััท SEA ประเทศไทย
ร่่วมแลกเปลี่่�ยนวิิสััยทััศน์์ด้้านการพััฒนาเศรษฐกิิจดิิจิิทััล พร้้อม
สนัับสนุุนการผนึึกกำำ�ลัังระหว่่างภาครััฐและเอกชน เพื่่�อร่่วมกััน
สร้้างสรรค์์การเติิบโตทางเศรษฐกิิจดิิจิิทััลที่่�ยั่่�งยืืนให้้แก่่ประเทศ
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กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอจััดงาน 5G WHA SMART
ECOSYSTEM ให้้แก่่ลููกค้้าในนิิคมอุุตสาหกรรม

กลุ่่�มบริิษััทฯ จััดงาน 5G WHA Smart Ecosystem นำำ�เสนอ
ข้้อมููลความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีี 5G และการเปลี่่�ยนแปลงของโลก
ดิิจิิทััลให้้แก่่ลููกค้้าในนิิคมอุุตสาหกรรมของดัับบลิิวเอชเอ โดย
งานนี้้� จัั ด ขึ้้� น เพื่่� อ สนัั บ สนุุ นกลุ่่� มลูู กค้้ า และกลุ่่�มนัั ก ลงทุุ นที่่�
ต้้ อ งการนำำ� เทคโนโลยีี 5G เข้้ า มาพัั ฒ นาธุุ ร กิิ จ และเพิ่่� ม ขีี ด
ความสามารถในการแข่่งขััน โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้เชิิญบริิษััท
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเทคโนโลยีีชั้้�นนำำ�ระดัับโลก อาทิิ เอไอเอส
บ๊๊อช ไชน่่า โมบายล์์ ดีีแทค หััวเว่่ย และชไนเดอร์์ อิิเล็็คทริิค
ในการนำำ� เทคโนโลยีีที่่� โดดเด่่น ตลอดจนโครงสร้้างพื้้�นฐาน
และโซลููชั่่�นต่่างๆ มาจััดแสดงให้้แก่่ผู้้�ที่่�มาร่่วมงาน ทั้้�งยัังมีี
ผู้้�เชี่่�ยวชาญในสาขาเฉพาะมาร่่วมให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์
และบริิการที่่�จะช่่วยเสริิมความแข็็งแกร่่งทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ในยุุคเศรษฐกิิจดิิจิิทััล ซึ่่�งงานนี้้� ได้้รัับการตอบรัับเป็็นอย่่างดีี
เยี่่�ยมจากผู้้�เข้้าร่่วมงาน โดยมีีผู้้�แทนกว่่า 150 คน จาก 100
บริิ ษัั ท รวมถึึงการจัั ด แสดงโซลูู ชั่่� น เทคโนโลยีี แ ละนำำ� เสนอ

บริิ การต่่ า งๆ และเปิิ ด โอกาสให้้ ผู้้� ให้้ บ ริิ การชั้้� นนำำ� ได้้ พ บปะ
พูู ด คุุ ยกัั บ ลูู กค้้ า โดยตรงอย่่ า งใกล้้ ชิิ ด โดยกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้
นำำ�เสนอโซลููชัันหลากหลาย อาทิิ บริิการไฟเบอร์์ออพติิก การ
ให้้เช่่าอุุปกรณ์์และบริิการด้้านซอฟต์์แวร์์ และการผสานรวม
ระบบการทำำ�งาน ฯลฯ นอกจากนี้้� บริิษััทเทคโนโลยีีอีีก 5 แห่่ง
ยัังมาพร้้อมผลิิตภััณฑ์์ดิิจิิทััลที่่�ช่่วยมอบประสิิทธิิภาพที่่�เหนืือ
กว่่าให้้แก่่ลููกค้้า ได้้แก่่ เอไอเอส 5G บิิสสิิเนส (โซลููชััน 5G
หุ่่�นยนต์์ที่่�ปรัับใช้้กัับภาคอุุตสาหกรรม), บ๊๊อช (การใช้้เทคโนโลยีี
เพื่่�อชีีวิิตภายใต้้คอนเซปท์์ “Connected Life” และ “Invented
Life”), ไชน่่า โมบายล์์ (iSOLUTIONS เพื่่�อการผลิิตอััจฉริิยะ),
ดีีแทค (บริิการเชื่่�อมต่่อและโซลููชัันอััจฉริิยะ Smart MDB),
หัั ว เว่่ ย เทคโนโลยีี (Wifi 6 และโซลูู ชัั นส มาร์์ ท ออฟฟิิ ศ
“Ideahub”) และชไนเดอร์์ อิิ เ ล็็ ค ทริิ ค (โซลูู ชัั นด้้ า นดิิ จิิ ทัั ล
ทรานส์์ฟอร์์เมชั่่�นในการจััดการพลัังงาน และระบบออโตเมชั่่�น)
ซึ่่�งกลุ่่�มลููกค้้าผู้้�เข้้าร่่วมงานต่่างให้้การตอบรัับที่่�ดีี ทั้้�งในด้้านการ
จััดงานและข้้อมููลที่่�ได้้รัับการนำำ�เสนอ

6 บริิษััทผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเทคโนโลยีีชั้้�นนำำ�ระดัับโลกต่่างนำำ�เสนอเทคโนโลยีีที่่�ล้ำำ��สมััย
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ความปลอดภััยของข้้อมููล
กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอมุ่่�งมั่่�นพััฒนาขีีดความสามารถในการ
แข่่งขัันด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงองค์์กรเพื่่�อเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล (Digital
Transformation) ซึ่่� ง การเปลี่่� ยน แปลงดัั ง กล่่ า วทำำ� ให้้ กลุ่่� ม
บริิษััทฯ มีีการลงทุุนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ รวมถึึงต้้องมีีการพึ่่�งพา
เทคโนโลยีีและระบบสารสนเทศมากขึ้้�น ในขณะเดีียวกัันความ
เจริิญก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีอย่่างก้้าวกระโดดในปััจจุุบัันอาจ
ส่่งผลให้้มีีความเสี่่�ยงต่่อความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์และ
ภัั ยคุุ ก คามความปลอดภัั ย ของข้้ อ มูู ล มากขึ้้� น ด้้ ว ยเหตุุ นี้้�
ทรััพย์์สิินและข้้อมููลภายในองค์์กรหรืือธุุรกิิจของลููกค้้าอาจเกิิด
ความเสีียหายหรืือถููกนำำ�ไปใช้้ในทางมิิชอบได้้ และก่่อให้้เกิิด
ผลกระทบรุุนแรงต่่อบริิษััท โดยผลกระทบดัังกล่่าวมีีหลายระดัับ
ตั้้� ง แต่่ ก ารสูู ญ เสีี ย ความไว้้ ว างใจจากลูู กค้้ า ไปจนถึึงการ
แทรกแซงข้้อมููลทางการเงิิน บางกรณีีอาจนำำ�ไปสู่่�การละเมิิด
ข้้อกำำ�หนด การฟ้้องร้้องทางกฎหมาย หรืือการหยุุดชะงัักทาง
ธุุ ร กิิ จ อย่่ า งรุุ น แรง ทั้้� ง นี้้� กลุ่่� มบริิ ษัั ท ฯ ตระหนัั กดีี ว่่ า ความ
ปลอดภััยของข้้อมููลคืือหนึ่่�งในหััวใจหลัักในการดำำ�เนิินกิิจการ
ของแต่่ ล ะกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ ให้้ ป ระสบความสำำ� เร็็ จ กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ

จึึงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับลููกค้้าและพนัักงานว่่า
ข้้อมููลจะถููกจััดเก็็บ นำำ�ไปใช้้ และส่่งต่่ออย่่างปลอดภััย
นอกจากนี้้� ในช่่วงที่่�มีีการระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ในปีี
2563 ธุุรกิิจต่่างๆ ล้้วนมีีความเสี่่�ยงต่่อความปลอดภััยทาง
ไซเบอร์์มากยิ่่�งขึ้้�น เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์ที่่�พนัักงานบางส่่วนที่่�
อาจจะต้้องทำำ�งานจากที่่�บ้้าน ซึ่่�งการทำำ�งานจากภายนอกอาจมีี
ความเสี่่�ยงในเรื่่�องของความปลอดภััยของข้้อมููลจากการใช้้
อุุปกรณ์์ที่่�ไม่่มีีระบบป้้องกัันที่่�เพีียงพอ การใช้้อุุปกรณ์์ ใหม่่เพื่่�อ
รองรัับสถานการณ์์เฉพาะหน้้า รวมถึึงความเสี่่�ยงจากความ
ผิิดพลาดของตััวผู้้�ปฏิิบััติิงานเอง นอกจากนี้้�จากการระบาดของ
เชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ยัังถืือเป็็นการเปิิดโอกาสให้้เกิิดอาชกรรม
ไซเบอร์์ อีี กด้้ ว ย เช่่ น การใช้้ ข่่ า วสารเกี่่� ย วกัั บ สถานการณ์์
โควิิ ด -19 เป็็ น เหยื่่� อ ล่่ อ ให้้ ผู้้� ใช้้ เ ปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ส่่ ว นบุุ ค คล
หรืือรหััสผ่่าน ดัังนั้้�นกลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการ
กำำ�กัับดููแลแนวปฏิิบััติิด้้านความปลอดภััยของข้้อมููลอย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพและรัักษาข้้อมููลให้้เกิิดความปลอดภััยสููงสุุด
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แนวทางบริิหารจััดการ

กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอยึึดถืือแนวปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลปีี 2562 และพระราชบััญญััติิการรัักษา
ความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ พ.ศ. 2562 เพื่่�อรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยของข้้อมููลลููกค้้าและองค์์กรภายในอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ทั้้�งนี้้�กลุ่่�มบริิษััทได้้ทบทวนเนื้้�อหาในนโยบายความปลอดภััยทางสารสนเทศ (Information Security Policy) ในปีี 2563
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดในพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 สามารถดููรายละเอีียดในนโยบาย
ความปลอดภััยทางสารสนเทศได้้ที่่�นี่่� https://www.wha-group.com/en/about/privacy-data-protection
คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการบริิหาร
ความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ

ฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ
แผนผัังองค์์กรของหน่่วยงานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศของกลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ

ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการจััดตั้้�งฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่�อ
ตรวจสอบดููแลความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศครอบคลุุมทั้้�งใน
กลุ่่�มธุุรกิิจพััฒนาและบริิหารจััดการอสัังหาริิมทรััพย์์ (Logistics)
ธุุ ร กิิ จ พัั ฒ นานิิ ค มอุุ ต สาหกรรม ตลอดจนธุุ ร กิิ จ ให้้ บ ริิ ก าร
สาธารณููปโภคและพลัังงานภายใต้้ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์
พาวเวอร์์ (WHAUP) ฝ่่ า ยเทคโนโลยีี ส ารสนเทศมีี ห น้้ า ที่่�
รัั บ ผิิ ด ชอบการติิ ด ตั้้� ง และดูู แ ลรัั ก ษาระบบข้้ อ มูู ล สารสนเทศ
รวมถึึงการสรุุปข้้อมููลจากเหตุุละเมิิดความปลอดภััยมั่่�นคงของ
ข้้อมููลตามที่่�ได้้รัับรายงาน ตลอดจนประเภทและรายละเอีียด
เกี่่�ยวกัับกรณีีนั้้�นๆ (เช่่น สถานที่่�เกิิดเหตุุ ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น
มาตรการรัับมืือ เป็็นต้้น) รวมถึึงสาเหตุุที่่�แท้้จริิงของปััญหา
และมาตรการลดความเสี่่�ยงและบรรเทาผลกระทบ ทั้้�งนี้้�ฝ่่าย
เทคโนโลยีีสารสนเทศเป็็นหน่่วยงานที่่�ขึ้้�นตรงต่่อคณะกรรมการ
บริิหารความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศซึ่่�งมีีหััวหน้้าฝ่่ายเป็็น
คณะทำำ�งาน โดยคณะกรรมการบริิหารความมั่่�นคงปลอดภััย
สารสนเทศมีีหน้้าที่่�อนุุมััติิรัับรองนโยบายต่่างๆ และกำำ�หนด
แนวทางปฏิิบัติั งิ าน รวมทั้้�งตััดสิินใจในประเด็็นสำำ�คัญที่่
ั เ� กี่่�ยวข้้อง
กัับความปลอดภััยของข้้อมููลรวมถึึงความมั่่�นคงปลอดภััยทาง
ไซเบอร์์ โดยคณะกรรมการบริิ ห ารความมั่่� น คงปลอดภัั ย
สารสนเทศต้้องยื่่�นรายงานต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
2 ครั้้�งต่่อปีี เพื่่�อติิดตามเฝ้้าระวัังความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศอย่่ า งครอบคลุุ ม ทั่่� ว ถึึง คณะกรรมการบริิ ห าร
ความเสี่่�ยงจะทบทวนข้้อมููลความเสี่่�ยงด้้านสารสนเทศในการ
ประชุุมรายไตรมาส โดยมีีผู้้�เชี่่�ยวชาญและมีีประสบการณ์์ด้้าน
เทคโนโลยีีสารสนเทศเข้้าร่่วมด้้วย จากนั้้�นคณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงจะนำำ�ข้้อมููลรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ ต่่อไป

ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้นำำ�แผนการ Digital Transformation
มาใช้้ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของระบบรัักษาความปลอดภััยของ
ข้้อมููล ตามเป้้าหมายที่่�จะป้้องกัันการรั่่�วไหลของข้้อมููลให้้ได้้
ร้้อยละ 100 ในปีี 2568 โดยฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศได้้
จััดทำำ�การตรวจประเมิินเกี่่�ยวกัับการป้้องกัันการรั่่�วไหลของ
ข้้อมููลสำำ�หรัับทั้้ง� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ และนำำ�ผลรายงานต่่อคณะผู้้�บริิหาร
ซึ่่�งข้้อมููลดัังกล่่าวได้้นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาระบบการลงทะเบีียน
สิินทรััพย์์ข้้อมููล แพลตฟอร์์มส่่วนกลางที่่�ควบคุุมดููแลข้้อมููล
ทั้้�งขาเข้้าและขาออกของทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้�ฝ่่ายเทคโนโลยีี
สารสนเทศจะใช้้แพลตฟอร์์มส่่วนกลางนี้้�ในการระบุุสาเหตุุหลััก
ของความเสี่่ย� งด้้านความปลอดภััยมั่่น� คงของข้้อมููล และกำำ�หนด
มาตรการเชิิงทฤษฎีีและเชิิงปฏิิบััติิที่่�เหมาะสม เพื่่�อปกป้้อง
ข้้อมููลและสิินทรััพย์์ที่่�สำำ�คััญของกลุ่่�มบริิษััทฯ จากภััยคุุกคาม
รวมทั้้�งกำำ�จััดจุุดบกพร่่องในระบบ โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีแผนจััดทำำ�
การทดสอบในการเจาะระบบและประเมิินช่่องโหว่่ของระบบในปีี
2564 โดยมีีจุดุ ประสงค์์เพื่่อ� ปลููกฝังั ให้้พนักั งานตระหนัักถึึงความ
สำำ�คัั ญ ข อ ง ค ว า ม ป ล อ ด ภัั ย ข อ ง ข้้ อ มูู ล น อ ก จ า กนี้้�
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้พััฒนาแอปพลิิเคชัันตรวจสอบระบบขึ้้�นเพื่่�อ
ตรวจสอบเฝ้้าระวัังการรั่่�วไหลของข้้อมููลทั้้�งภายในและภายนอก
องค์์กร รวมถึึงผลกระทบของแต่่ละกรณีี ตามข้้อกำำ�หนดใน
พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 โดย
แอปพลิิเคชั่่�นดัังกล่่าวจะพร้้อมใช้้งานในปีี 2564
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แผนบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (BCP)
เพื่่�อความปลอดภััยของข้้อมููล

เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์การระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 และ
ความเสี่่�ยงต่่อความปลอดภััยทางไซเบอร์์จากการทำำ�งานจากที่่�
บ้้านหรืือภายนอกองค์์กร โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มีีแผนบริิหาร
ความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (BCP) เพื่่�อความปลอดภััยของข้้อมููล
ซึ่่� ง ได้้ ร วบรวมแนวทางปฏิิ บัั ติิ สำำ� หรัั บ พนัั ก งานเมื่่� อ ใช้้ ง าน
ช่่องทางการสื่่�อสารออนไลน์์หรืือเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับ
ของบริิ ษัั ท ผ่่ า นแพลตฟอร์์ ม ออนไลน์์ แ ละระบบไดรฟ์์ ก ลาง
โดยในปีี 2564 ฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศจะจััดทำำ�การวิิเคราะห์์
ผลกระทบทางธุุรกิิจของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศทั้้�งหมด
และพััฒนาแนวปฏิิบััติิเพื่่�อความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจสำำ�หรัับแต่่ละ
ระบบโดยเฉพาะ
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กลไกการจััดการการละเมิิดความปลอดภััยของข้้อมููล

ความปลอดภััยมั่่�นคงและการรัักษาความลัับของข้้อมููลถืือเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของจรรยาบรรณธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ด้้วยเช่่นกััน
ทั้้�งนี้้�กลุ่่� มบริิษััทฯ ได้้มีีกระบวนการและกลไลในการจัั ดการ
ประเด็็นดัังกล่่าว โดยสามารถรายงานปััญหาและดำำ�เนิินการ
สืืบสวนกรณีีต้้องสงสััย ความเดืือดร้้อน หรืือการรั่่�วไหลของ
ข้้ อ มูู ล อัั น เกิิ ด จากพฤติิ กรรมที่่� ล ะเมิิ ด ต่่ อ ข้้ อ ปฏิิ บัั ติิ ใ นคู่่�มืือ
จรรยาบรรณธุุรกิิจ ตามกระบวนการรัับข้้อร้้องเรีียนที่่�ระบุุไว้้ใน
หัั ว ข้้ อ จรรยาบรรณธุุ ร กิิ จ ในรายงานฉบัั บ นี้้� นอกจากนี้้�
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีนโยบายการตรวจประเมิินการรั่่�วไหล
ของข้้อมููลและการบริิหารจััดการความปลอดภััยของข้้อมููลเมื่่�อ
เดืือนสิิงหาคม 2563 โดยจะประกาศใช้้เต็็มรููปแบบในปีี 2564
โดยนโยบายดัังกล่่าวมีีผลบัังคัับใช้้กัับพนัักงานทุุกคน รวมถึึง
ระบุุแนวทางปฏิิบัติั แิ ละบุุคคลที่่�มีหี น้้าที่่�รับั ผิิดชอบในการบริิหาร
จััดการและการรายงานปััญหาเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยของข้้อมููล
สำำ�หรัับการรั่่�วไหลของข้้อมููลในแต่่ละกรณีีที่่�ได้้รัับรายงาน
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โครงการเสริิมสร้้างความตระหนัักในความสำำ�คััญของ
ความปลอดภััยของข้้อมููลและการรัักษาข้้อมููล

ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น พนัักงานทุุกคนของกลุ่่�มบริิษััทฯ จะต้้องผ่่านการ
ฝึึกอบรมเพื่่อ� ให้้ความรู้้�และสร้้างความตระหนัักเรื่่อ� งความสำำ�คัญั
ของความปลอดภััยของข้้อมููลปีีละครั้้�ง โดยมีีเนื้้�อหาครอบคลุุม
ถึึงประเด็็นที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับความปลอดภััยของข้้อมููลพิิจารณาโดย
คณะกรรมการมาตรฐานความปลอดภัั ยข้้ อ มูู ล (Security
Standards Council) นอกจากนี้้�ยัังมีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับความ
ปลอดภััยทางกายภาพ ความปลอดภััยของอีีเมล ความปลอดภััย
ของรหัั สผ่่ า น อุุ ปกรณ์์เคลื่่�อ นที่่� เครืือข่่ายไร้้สายและความ
ปลอดภััยของการเชื่่อ� มต่่อเครืือข่่าย ตลอดจนความปลอดภััยของ
สถานที่่�ปฏิิบััติิงานและมััลแวร์์ สำำ�หรัับพนัักงานฝ่่ายเทคโนโลยีี
สารสนเทศจะได้้ รัั บ การฝึึ ก อบรมปีี ล ะครั้้� ง โดยวิิ ท ยากร
ผู้้�เชี่่�ยวชาญจากภายนอกองค์์กร

ความปลอดภััยของข้้อมููลลููกค้้า

เนื่่� อ งด้้ ว ยกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ นำำ� เสนอบริิ ก ารด้้ า นเทคโนโลยีี
สารสนเทศผ่่ า นธุุ ร กิิ จ ดิิ จิิ ทัั ล แพลตฟอร์์ ม ของดัั บ บลิิ ว เอชเอ
จึึงให้้ ค วามสำำ�คัั ญสูู ง สุุ ด กัั บ การปกป้้ อ งข้้ อ มูู ล ของลูู กค้้ า
เทีี ย บเท่่ า กัั บ ความปลอดภัั ยมั่่� น คงของข้้ อ มูู ล ภายในองค์์ กร
โดยปรัั บ ปรุุ ง พัั ฒ นาให้้ บ ริิ ก ารด้้ า นเทคโนโลยีี ทัั นสมัั ย
ตามสถานการณ์์ปััจจุุบัันอยู่่�เสมอ

ศููนย์์ข้้อมููล (DATA CENTER) มาตรฐานระดัับโลก

ธุุ ร กิิ จ ดิิ จิิ ทัั ล แพลตฟอร์์ ม ของดัั บ บลิิ ว เอชเอดำำ� เนิิ น งานโดย
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ อิินโฟนิิท จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในบริิษััทย่่อย
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยให้้บริิการด้้านดิิจิิทััลหลากหลายรููปแบบ
ตามความต้้องการของลููกค้้า รวมถึึง Data Center ซึ่่�งเป็็น
บริิการให้้เช่่าพื้้�นที่่�หรืือระบบการรัับฝากวางเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์
แม่่ข่่าย โดยในปััจจุุบัันกลุ่่�มบริิษััทฯ มีี Data Center ให้้บริิการ
ทั้้�งหมด 4 แห่่ง ซึ่่�งมีีการติิดตั้้�งระบบการเชื่่�อมต่่อสื่่�อสารความ
เร็็วสููงและระบบบริิหารความปลอดภััยของข้้อมููลตามมาตรฐาน
ISO/IEC 27001: 2013 ด้้วยระบบที่่�ล้ำำ��สมััยเหล่่านี้้� บริิการ Data
Center จึึงเป็็นที่่�นิิยมในหมู่่�ลููกค้้าหลากหลายประเภท ซึ่่�งหนึ่่�ง
ในนั้้�นเพื่่�อใช้้เป็็นฐานข้้อมููลหลัักหรืือศููนย์์กู้้�คืืนข้้อมููลเมื่่�อเกิิดภััย
พิิบัติั ิ ทั้้�งยัังมีีโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�ถูกสร้
ู า้ งขึ้้�นและดำำ�เนิินการตาม
“แนวปฏิิบััติิที่่�เป็็นเลิิศ” (Best Practices) อัันเทีียบเท่่ากัับ
มาตรฐานระดัับ Tier III ของสถาบััน Uptime Institute ทั้้�งนี้้�
หนึ่่�งใน Data Center จากทั้้�งสี่่�แห่่งได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน
สููงสุุดในระดัับ Tier IV Gold ส่่วนอีีกสามแห่่งได้้รัับการรัับรอง
ในระดัับ Tier III Gold นอกจากความล้ำำ��หน้้าด้้านโครงสร้้าง
พื้้�นฐานแล้้ว Data Center ทั้้�ง 4 แห่่งยัังมีีระบบจ่่ายไฟฟ้้าสำำ�รอง
เพื่่�อให้้ระบบของลููกค้้าสามารถทำำ�งานได้้ต่่อเนื่่�องตลอดเวลา
ทั้้� ง ยัั ง มีี ร ะบบควบคุุ ม อุุ ณ หภูู มิิ แ ละความชื้้� น ให้้ อ ยู่่�ในระดัั บ
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ที่่�เหมาะสมตลอด 24 ชั่่�วโมง เพื่่�อให้้อุุปกรณ์์เซิิร์์ฟเวอร์์ทำำ�งาน ในปีี 2563 บริิ ษัั ท ได้้ รัั บ การรัั บ รองมาตรฐาน PCI-DSS
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงเป็็นการช่่วยยืืดอายุุการใช้้งาน (Payment Card Industry Data Security Standard) เพื่่�อ
ของอุุปกรณ์์
รองรัับการทำำ�ธุุรกรรมของลููกค้า้ ความสำำ�เร็็จครั้้ง� นี้้ถื� อื เป็็นปัจั จััย
ที่่� ช่่ ว ยเสริิ ม สร้้ า งความไว้้ วางใจให้้ กัั บ ลูู กค้้ า ในอุุ ต สาหกรรม
ทั้้�งนี้้� ยัังจััดให้้มีีการติิดตั้้�งกล้้องวงจรปิิดบริิเวณทางเข้้าออก การเงิินและธนาคารในการเก็็บรัักษาข้้อมููลด้้านการเงิิน
ภายในศููนย์์ข้้อมููล พร้้อมหน่่วยรัักษาความปลอดภััยประจำำ�การ
24 ชั่่�วโมงเพื่่�อเสริิมความปลอดภััยและป้้องกัันข้้อมููลสำำ�คััญและ
ข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของลููกค้้า มีีการติิดตั้้�งระบบตรวจจัับและ
ป้้องกัันอััคคีีภััยอย่่างทั่่�วถึึง ควบคุุมการเข้้าออกพื้้�นที่่�ต่่างๆ
Data Center ทุุกแห่่งด้้วยการใช้้อุุปกรณ์์ยืืนยัันตััวตน (เช่่น ป้้าย
ชุุดกุุญแจ) กำำ�หนดมาตรการควบคุุมเชิิงกายภาพและเชิิงระบบ
สำำ�หรัับการเข้้าถึึงเครืือข่่าย ซึ่่�งเป็็นการจำำ�กััดการเข้้าถึึงจาก
สาธารณะและอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ใช้้ที่่� ได้้รัับอนุุญาต
อีีกทั้้�งยัังมีีการจััดเตรีียมแผนบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
(Business Continuity Plan) ที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้ตลอดเวลา
เพื่่� อ ช่่ ว ยเหลิิ อ ลูู กค้้ า ในการบริิ ห ารจัั ด การระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศของตนเองได้้อย่่างสะดวกง่่ายดาย

ความปลอดภััยของ CLOUD SERVICES

นอกจากบริิการ Data Center กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังให้้บริิการ
Cloud Services โดยนำำ�เสนอตััวเลืือกในหลากหลาย
รููปแบบให้้กัับลููกค้้า ไม่่ว่่าจะเป็็นระบบการใช้้งานแบบ
สาธารณะ (Public Cloud) หรืือส่่วนตััว (Private Cloud)
ตลอดจนระบบ Cloud จากหลายผู้้�บริิการ (Multi-Cloud)
และการให้้บริิการแบบผสมผาน (Hybrid Cloud) โดย
ทางกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ จัั ด เตรีี ย มทรัั พย ากรระบบ
คอมพิิวเตอร์์ ทั้้�งอุุปกรณ์์ฮาร์์ดแวร์์และซอฟท์์แวร์์ รวมถึึง
ระบบเครืือข่่ า ยคอมพิิ ว เตอร์์ ภ ายใต้้ ก ารให้้ บ ริิ ก าร
โครงสร้้ า งพื้้� น ฐานไฟเบอร์์ อ อฟติิ ก (FTTx) ซึ่่� ง จะ
ช่่วยให้้ลููกค้้าสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้รวดเร็็ว มีีความ
ปลอดภััยสููง และอััตราความหน่่วงเวลาต่ำำ�� การให้้บริิการ
Cloud Services ยัั ง มีี ทีี ม ผู้้�เชี่่� ย วชาญที่่� ไ ด้้ รัั บ
ประกาศนีียบััตรตามมาตรฐานสากลจากหลากหลาย
หน่่วยงาน อาทิิ Dell Certification, Hitachi Data
System Certification, VM Ware Certification และ
OpenStack Certification เป็็นต้้น ที่่�พร้้อมให้้คำำ�แนะนำำ�
และคอยดููแลจััดการระบบเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ ให้้แก่่
ลููกค้้าอีีกด้้วย
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการรัับมืือกัับความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความปลอดภััยของข้้อมููล กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้นำำ�เสนอ
แนวทางปฏิิบััติิเชิิงรุุกรููปแบบต่่างๆ ให้้ลููกค้้าเลืือกใช้้ในการป้้องกัันข้้อมููล เช่่น ระบบ Firewall ระบบ Anti-Virus
ระบบการสำำ�รองข้้อมููล ระบบความปลอดภััย และระบบควบคุุมการเข้้าถึึง เป็็นต้้น ระบบรัักษาความปลอดภััยข้้อมููล
เหล่่านี้้�ช่่วยให้้ลููกค้้ามั่่�นใจได้้ว่่าธุุรกิิจจะสามารถดำำ�เนิินต่่อไปได้้อย่่างราบรื่่�น และเป็็นการจำำ�กััดความเสี่่�ยงด้้านความ
ปลอดภััยในด้้านต่่างๆ
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ผลการดำำ�เนิินงาน

กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาการบริิหารจััดการความปลอดภััยของข้้อมููลและระบบที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อป้้องกัันข้้อมููลรั่่�วไหลในทุุกกรณีีให้้ได้้ร้้อยละ 100 ตามเป้้าหมาย ไม่่ว่่าจะเป็็นการรั่่�วไหลของข้้อมููล ไปจนถึึงการโจรกรรม
หรืือการสููญหายของข้้อมููลทั้้�งขาเข้้าและขาออก
จำำ�นวนคำำ�ร้้องเรีียน
จากบุุคคลภายนอกองค์์กร
และได้้รัับการยืืนยัันจากบุุคคล
ในองค์์กร

จำำ�นวนคำำ�ร้้องเรีียน
จากหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล

จำำ�นวนกรณีี
ที่่�ข้้อมููลของลููกค้้ารั่่�วไหล
ถููกโจรกรรม หรืือสููญหาย

2562

2562

2562

2563

2563

2563

0 0 0 0 0 0
ในยุุคดิิจิิทััลเช่่นปััจจุุบัันนี้้�และจากวิิกฤติิิ�
การระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 เป็็นที่่�ทราบกัันดีี
ว่่าข้้อมููลถืือเป็็นทรััพยากรที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด
ในทุุกธุุรกิิจ การเข้้าถึึงโครงสร้้างพื้้�นฐานระบบ
ดิิจิิทััลที่่�ต่่อเนื่่�องและปลอดภััยจึึงนัับว่่า
มีีความสำำ�คััญแทบจะเทีียบเท่่ากัับ
การเข้้าถึึงโครงสร้้างพื้้�นฐานของระบบน้ำำ��
ไฟ และสาธรณููปโภคอื่่�นๆ

คุุณจรีีพร จารุุกรสกุุล
ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�ม
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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การสร้้างคุุณค่่า
สู่่�สัังคม
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การบริิหารจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
ทรัั พย ากรมนุุ ษ ย์์ ถืื อ เป็็ น ส่่ ว นสำำ�คัั ญ หนึ่่� ง ในการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ
มาโดยตลอด อัันนำำ�มาซึ่่�งความสำำ�เร็็จและการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในสภาวะที่่�มีีความเปลี่่�ยนแปลงเกิิดขึ้้�นอย่่าง
รวดเร็็วทั้้�งทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลง
ในพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ยุุคดิิจิิทััล จึึงเป็็น
เรื่่�องจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอได้้ส่่งเสริิมการ
จััดการทรััพยากรมนุุษย์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นถึึง
การให้้ความสำำ�คััญกัับประสิิทธิิภาพและการพััฒนาระบบบริิหาร
จััดการ เพื่่�อให้้การสรรหาและการรัักษาบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพ
สามารถดำำ�เนิินไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยในขณะเดีียวกัันได้้
มีีการส่่งเสริิมวััฒนธรรมการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานต่่อกลุ่่�ม
บริิษัทั ฯ อีีกด้ว้ ย นอกจากนี้้� ในช่่วงหลายปีีที่่ผ่� า่ นมา การคำำ�นึึงถึึง
ชุุมชนและความเคลื่่�อนไหวทางสัังคมต่่างๆ ทำำ�ให้้แนวคิิดการ
บริิหารที่่�สนัับสนุุนความหลากหลายและยอมรัับความแตกต่่าง
แพร่่หลายมากขึ้้�น เห็็นได้้จากสถิิติิประชากรด้้านแรงงานใน
ปััจจุุบััน สิ่่�งเหล่่านี้้�สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความต้้องการแนวทางการ
จัั ด การทรัั พย ากรมนุุ ษ ย์์ ที่่� เ หมาะสมกัั บ ลัั ก ษณะของกลุ่่�ม
พนัักงานและแรงงานที่่�มีีความเปลี่่�ยนแปลงไปด้้วยเช่่นกััน

มิิติิ ซึ่่�งสะท้้อนผ่่านกระบวนการสร้้างแรงจููงใจและรัักษาไว้้ของ
กลุ่่�มบุุ ค ลากรที่่� มีี ศัั กยภาพ รวมถึึงการลงทุุ น ในการพัั ฒ นา
ทรััพยากรมนุุษย์์ ทั้้�งนี้้� แนวทางการบริิหารจััดการยัังหมาย
รวมถึึงความปลอดภััยและสุุขภาพของพนัักงาน โดยคำำ�นึึงถึึง
การปฏิิบััติิด้้านแรงงานที่่�เป็็นธรรม มีีจริิยธรรม มีีความเคารพ
ในสิิทธิิมนุุษยชน และเหนืือสิ่่�งอื่่�นใดคืือการเห็็นแก่่ผลประโยชน์์
ของพนัักงานเป็็นหััวใจสำำ�คััญ

ค่่านิิยมองค์์กรของดัับบลิิวเอชเอ

กลุ่่�มบริิษััทฯ ถืือว่่าค่่านิิยมองค์์กรเป็็นรากฐานที่่�สำำ�คััญในการ
ปลููกฝัังวััฒ นธรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ และเน้้นย้ำำ��ให้้บุุคลากร
จากทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจสามารถปฏิิบััติิและทำำ�หน้้าที่่� ในบทบาท
ของตนได้้ อ ย่่ า งสอดคล้้ อ งกัั น และมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ ทั้้� ง นี้้�
กลุ่่�มบริิษััทฯ เชื่่�อว่่าค่่านิิยมองค์์กร 5 ประการ ได้้แก่่ ก้้าวล้ำำ��
กว่่าใคร (Advance) ที่่�หนึ่่�งในใจ (Champion) รอบรู้้�สมองไว
(Resourceful) รู้้�ใจเป็็นคู่่�คิิด (Partnership) และ สุุจริิตรัักษา
เกีียรติิ (Integrity) จะเสริิมสร้้างภาวะความเป็็นผู้้�นำำ�และความ
สามารถของบุุคลากรของกลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้ขัับเคลื่่�อนองค์์กร
ในการเปลี่่�ยนผ่่านเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทััล (Digital Transformation)
กลุ่่�มบริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความเปลี่่�ยนแปลงเหล่่านี้้�และทุ่่�มเท และสามารถบรรลุุเป้้าหมายทางธุุรกิิจได้้สำำ�เร็็จลุุล่่วง
ความพยายามในการพััฒนาระบบจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ในทุุก

LIVE WITH WHA GROUP CULTURE

ADVANCED

CHAMPION

RESOURCEFUL

PARTNERSHIP

INTEGRITY

“ก้้าวล้ำำ��กว่่าใคร”

“ที่่�หนึ่่�งในใจ”

“รอบรู้้�สมองไว”

“รู้้�ใจเป็็นคู่่�คิิด”

“สุุจริิตรัักษาเกีียรติิ”

เรามาร่่วมใจกัันปฏิิบััติิตามวััฒนธรรมองค์์กรของ WHA GROUP เพื่่�อนำำ�พาองค์์กรของเราไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ
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สิิทธิิมนุุษยชน
มนุุษย์์ทุุกคนถืือกำำ�เนิิดมาพร้้อมกัับสิิทธิิมนุุษยชนโดยปราศจาก
เงื่่�อนไข แม้้กระนั้้�นประชากรโลกกลัับต้้องเผชิิญกัับปััญหาการ
ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน หรืือพบสถานการณ์์การละเมิิดกฎหมาย
มาตรฐานสากล หรืือพัันธสััญญาในด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ซึ่่�งประเด็็น
อื้้�อฉาวด้้านสิิทธิิมนุุษยชนเหล่่านี้้�เป็็นสิ่่�งที่่�ทั่่�วโลกให้้ความสนใจ
เป็็นอย่่างมากและนำำ�มาซึ่่�งความท้้าทายให้้กัับภาคธุุรกิิจ ทั้้�งยััง
สะท้้อนให้้เห็็นปััญหาที่่�เกิิดจากสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�ไม่่
ปลอดภััยอัันเกี่่�ยวเนื่่�องมาจากการบริิหารจััดการด้้านอาชีีวอนามััย
และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�ไม่่เหมาะสมเพีียงพอ อีีกทั้้�ง
ปััญหาทางด้้านมลพิิษทางสิ่่�งแวดล้้อม ปััญหาการจำำ�กััดเสรีีภาพ
ในการพููด ปััญหาการย้้ายชุุมชนไปสู่่�พื้้�นที่่�ใหม่่ (Resettlement
and Relocation) จากการครอบครองที่่�ดิินอย่่างไม่่เหมาะสม และ
ปัั ญ หาการใช้้ แ รงงานผิิ ด กฎหมายจากกระบวนการสรรหา
พนัักงานที่่�ไม่่เป็็นระบบ นอกจากนี้้�การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โควิิด-19 ในปีี 2563 ยัังก่่อให้้เกิิดสถานการณ์์เพิ่่�มเติิมที่่�อาจนำำ�
ไปสู่่�การละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ด้้ า นสุุ ข ภาพของพนัั ก งาน ประเด็็ นต่่ า งๆ
เหล่่านี้้� ถืือเป็็นความท้้าทายและสิ่่�งกระตุ้้�นให้้ภาคธุุรกิิจต้้องบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยง เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงผลกระทบด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
และผลกระทบเชิิงลบต่่อภาพลัักษณ์์ขององค์์กร ตลอดจนป้้องกััน
ไม่่ ใ ห้้ เ กิิ ด ข้้ อ ร้้ อ งเรีี ยน จากนัั กปกป้้ อ งสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน และการ
ประท้้วงโดยผู้้�ทรงสิิทธิิต่่างๆ (Right Holder)

แนวทางบริิหารจััดการ

ในฐานะผู้้�ให้้ บ ริิ ก ารธุุ ร กิิ จ หลากหลายประเภท กลุ่่�มบริิ ษัั ท
ดัับบลิิวเอชเอตระหนัักดีีว่่าการปกป้้องสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทานถืือเป็็นแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจขั้้�นพื้้�นฐาน
ขององค์์กร โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มีีการตรวจสอบการดำำ�เนิินการ
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน (Human Rights Due Diligence) เพื่่�อประเมิิน
ความเสี่่�ยงและต่่อยอดไปสู่่�การพััฒนานโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ซึ่่�งนโยบายดัังกล่่าวตั้้�งอยู่่�บนแนวทางปฏิิบััติิ
สากล เช่่น ปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษ ยชน (Universal
Declaration of Human Rights: UDHR) หลัักการชี้้�แนะเรื่่�องสิิทธิิ
มนุุ ษ ยชนสำำ� หรัั บ ธุุ ร กิิ จ แห่่ ง สหประชาชาติิ (United Nations
Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP)
ข้้ อ ตกลงโลกแห่่ ง สหประชาชาติิ (United Nations Global
Compact: UNGC) และหลัักการและสิิทธิิขั้้นพื้้
� น� ฐานในการทำำ�งาน
ขององค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ (The International Labor
Organization’s Declaration on Fundamental Principles and

Rights at Work) ซึ่่�งเนื้้�อหาของนโยบายมีีการระบุุถึึงประเด็็น
การไม่่เลืือกปฏิิบััติิ การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษ ยชน การตรวจสอบการ
ดำำ�เนิินการด้้านสิิทธิิมนุุษยชน การส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชน การ
สื่่� อ สารและการรายงานกรณีีฝ่่ า ฝืืนหรืือละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
และมีี ข อบเขตครอบคลุุ ม ไปถึึงผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ยภ ายในและ
ภายนอกองค์์ กรที่่� อ ยู่่�ในห่่ ว งโซ่่ คุุ ณค่่ า ของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ทั้้� ง นี้้�
ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลได้้มีีการสื่่�อสารนโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ให้้พนัักงานทั้้�งหมดในทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจรัับทราบแล้้ว
กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอได้้ดำำ�เนิินการประเมิินความเสี่่�ยงด้้าน
สิิทธิิมนุุษ ยชนของโครงการพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�ม
บริิษััทฯ ทั้้�งหมด โดยถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการศึึกษาการประเมิิน
ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Impact Assessment:
EIA) ซึ่่� ง ในการดำำ� เนิิ นการดัั ง กล่่ า วจะมีี ก ารประเมิิ นตัั ว ชี้้� วัั ด
ความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษ ยชนในประเด็็นต่่างๆ เช่่น ประเด็็น
การย้้ายชุุมชนไปสู่่�พื้้�นที่่� ใหม่่ ประเด็็นด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม
ประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ประเด็็นด้้านความปลอดภััย และประเด็็น
ด้้านทุุนมนุุษย์์ของแรงงานข้้ามชาติิ (Foreign Human Capital)
และมีี การกำำ� หนดมาตรการแก้้ ไ ขเพื่่� อ ลดและเฝ้้ า ระวัั ง ติิ ด ตาม
ความเสี่่�ยงดัังกล่่าวตลอดการพััฒนาและดำำ�เนิินงานของโครงการ
นัับตั้้�งแต่่ระยะก่่อสร้้างไปจนถึึงระยะดำำ�เนิินงาน
ดัั ง นั้้� น เมื่่� อ พิิ จ ารณาจากรูู ป แบบและลัั ก ษณะกิิ จ กรรมการ
ดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ซึ่่�งเป็็นผู้้�ให้้บริิการด้้านโลจิิสติิกส์์และ
การพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรม พบว่่าความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีความรุุนแรงน้้อยกว่่าเมื่่�อเทีียบกัับหมวดธุุรกิิจ
อื่่�น เนื่่�องจากกลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอมีีการปฏิิบััติิตามกฎหมาย
ผัังเมืือง รวมถึึงดำำ�เนิินการตามข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขในรายงาน
การประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม อีีกทั้้�งการมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับ
แรงงานข้้ามชาติิของกลุ่่�มบริิษััทฯ ก็็อยู่่�ในระดัับต่ำำ�� นอกเหนืือ
ไปจากนั้้�นกลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้จััดเตรีียมช่่องทางการแจ้้งเบาะแส
เพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสามารถเข้้าถึึงระบบการแจ้้งเบาะแสผู้้�ฝ่่าฝืืน
นโยบายสิิทธิิมนุุษยชนหรืือรายงานการกระทำำ�ที่่�อาจละเมิิดสิิทธิิ
มนุุษยชนได้้โดยสะดวก ซึ่่�งกลไกการร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแส
ดัังกล่่าวมีีรายละเอีียดเป็็นไปตามที่่�ระบุุไว้้ในจรรยาบรรณธุุรกิิจ
และในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ ไม่่พบว่่ามีีกรณีีเกี่่�ยวข้้องกัับการ
ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนแต่่อย่่างใด
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ความตระหนัักรู้้�ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างความเข้้าใจและ
ความตระหนัักรู้้�เรื่่�องสิิทธิิมนุุษยชนให้้พนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยฝ่่ า ยทรัั พย ากรบุุ ค คลได้้ นำำ�น โยบายด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
บรรจุุเข้้าในวาระการปฐมนิิเทศพนัักงานใหม่่ โดยในปีี 2563
ร้้ อ ยละ 100 ของพนัั ก งานเข้้ า ใหม่่ จากทุุ กกลุ่่� มธุุ ร กิิ จ รวม
ทั้้�งสิ้้�น 108 คน ได้้ผ่่านโครงการปฐมนิิเทศพนัักงาน ซึ่่�งจััดขึ้้�น
เป็็นรายไตรมาส ทั้้�งนี้้�ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลได้้ประชาสััมพัันธ์์

ส่่ ง เสริิ ม ให้้ พนัั ก งานเห็็ น ความสำำ�คัั ญ ในการยอมรัั บ ความ
หลากหลายทางด้้านเชื้้�อชาติิ ศาสนา ภาษา อายุุ และเพศ
พร้้อมกัับจััดทำำ�เอกสารต่่างๆ แนบไปกัับเอกสารนโยบายสิิทธิิ
มนุุ ษ ยชน ผ่่ า นระบบจัั ด การเอกสารภายใน SharePoint
เพื่่� อ เพิ่่� ม ความตระหนัั กรู้้�ด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนและช่่ ว ยให้้
พนัักงานทั้้�งหมดได้้กลัับมาทบทวนนโยบายอีีกครั้้�ง
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การปฏิิบััติิต่่อแรงงาน
ในยุุควิิกฤติิเศรษฐกิิจโลกและความต้้องการการสนองตอบต่่อภาวะว่่างงานเกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง กฎหมายและข้้อบัังคัับมีีการ
เปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา การเปลี่่�ยนแปลงข้้อกำำ�หนดกฎเกณฑ์์ต่่างๆ สร้้างแรงกดดัันต่่อธุุรกิิจทั้้�งหลายให้้ต้้องปฏิิรููปแนวทาง
การปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อป้้องกัันการละเมิิดและผลกระทบในเชิิงลบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อพนัักงาน
ขององค์์กรและการปรากฏต่่อสื่่�อสาธารณะ กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอตระหนัักถึึงประเด็็นดัังกล่่าวจึึงทุ่่�มเทความพยายามอย่่าง
สููงสุุดในการดำำ�เนิินการปฏิิบััติิต่่อแรงงานให้้มีีประสิิทธิิภาพและเป็็นไปอย่่างเหมาะสม

แนวทางบริิหารจััดการ

ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นในการส่่งเสริิมความสำำ�เร็็จของพนัักงาน การ
จััดสรรสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�หลากหลาย และการ
ปฏิิ บัั ติิ ต่่ อ พนัั ก งานตามแนวทางที่่� เ หมาะสม กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ
จึึงให้้ ค วามสำำ�คัั ญ อย่่ า งยิ่่� ง ในการปรัั บ ปรุุ ง แนวทางดัั ง กล่่ า ว
ดัังที่่�ระบุุไว้้ในคู่่�มืือระเบีียบและข้้อปฏิิบััติิพนัักงาน นอกจากนี้้�
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังรัับรองว่่าการบริิหารจััดการพนัักงานเป็็นไป
ตามกฎหมายและข้้อบัังคัับด้้านแรงงานของประเทศ
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างมากใน
การต่่อต้้านการเลืือกปฏิิบััติิ และส่่งเสริิมความหลากหลาย
ของบุุ ค ลากร ซึ่่� ง ครอบคลุุ ม ทั้้� ง ในระดัั บ ผู้้�บริิ ห ารและระดัั บ
พนัักงาน กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหาและ
ช่่วงอายุุพนัักงานระดัับผู้้�อำำ�นวยการ
ถึึงผู้้�บริิหาร (คน)

พิิ จารณาค่่ า ตอบแทน (Nomination Remuneration and
Compensation Committee: NRC) ซึ่่�งประกอบด้้วยสมาชิิก
ของคณะกรรมการบริิ ษัั ท โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทนมีีหน้้าที่่�เสนอชื่่�อบุุคลากรที่่�ถึึงพร้้อมด้้วย
คุุณสมบััติิ โดยไม่่มีีการจำำ�กััดหรืือเลืือกปฏิิบััติิอัันเนื่่�องมาจาก
เพศ อายุุ สีีผิิว เชื้้�อชาติิ ชาติิพัันธุ์์� สััญชาติิและภููมิิหลัังทาง
วััฒนธรรมเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
นอกจากนี้้� คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ยััง
รัับผิิดชอบในการเสนอหลัักเกณฑ์์และแนวทางในการกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนที่่�ชััดเจน เป็็นธรรมและเหมาะสม ซึ่่�งสอดคล้้อง
กัั บ สภาวะตลาดแรงงาน โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน จะมีีการจััดประชุุมขึ้้�นปีีละสองครั้้�งและ
เสนอรายงานต่่อคณะกรรมการบริิหารบริิษััท
2561

2562

2563

ต่ำำ��กว่่า 30 ปีี

0

0

0

30-50 ปีี

20

17

25

มากกว่่า 50 ปีี

14

13

13
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กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังส่่งเสริิมความหลากหลายในที่่�ทำำ�งานด้้วยการ
สนัั บ สนุุ น และจัั ด ให้้ มีี สภ าพแวดล้้ อ มที่่� ทุุ ก คนมีี ส่่ ว นร่่ ว ม
อัั นก่่ อ ให้้ เ กิิ ด สภาพการทำำ� งานที่่� มีี ค วามแตกต่่ า งได้้ รัั บ การ
เชิิดชููและเห็็นคุุณค่่า กลุ่่�มบริิษััทฯ มอบโอกาสที่่�เท่่าเทีียมกััน
แก่่พนัักงานทุุกคนทั้้�งใน 4 กลุ่่�มธุุรกิิจนัับตั้้�งแต่่การสรรหาว่่า
จ้้ า งไปจนถึึงความก้้ า วหน้้ า ในสายอาชีี พ ด้้ ว ยกระบวนการ
สรรหาว่่าจ้้างที่่�ยุุติิธรรมและไม่่เลืือกปฏิิบััติิเพื่่�อทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่า
ผู้้�สมััครทุุกคนได้้รัับโอกาสที่่�เท่่าเทีียมกััน ค่่าตอบแทนที่่�เป็็น
ธรรม และการประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านด้้ ว ยผลลัั พธ์์ แ ละ
ความสำำ�เร็็จ นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังประเมิินค่่าตอบแทน

พนัั ก งานร่่ ว มกัั บ สถาบัั นภ ายนอกเพื่่� อ ทำำ� ให้้ มั่่� น ใจว่่ า กลุ่่�ม
บริิษััทฯ ยัังคงแข่่งขัันได้้กัับตลาดแรงงาน อีีกทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ
มีีกระบวนการการเลิิกจ้้างที่่�เป็็นธรรมและโปร่่งใส พนัักงาน
สามารถแสดงความคิิ ด เห็็ น และให้้ ข้้ อ เสนอแนะเรื่่� อ ง
การปฏิิ บัั ติิ ต่่ อ แรงงานผ่่ า นคณะกรรมการพนัั ก งาน หรืือ
ผ่่ า นช่่ อ งทางอื่่� น ๆ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ กระบวนการร้้ อ งทุุ กข์์
(ดัั ง รายละเอีี ย ดเรื่่� อ งกระบวนการรัั บ ข้้ อ ร้้ อ งเรีี ยนที่่� ร ะบุุ ใ น
หััวข้้อ “จรรยาบรรณธุุรกิิจ”) ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ
ไม่่ พ บกรณีีการละเมิิ ด กฎหมายและข้้ อ บัั ง คัั บ ด้้ า นแรงงาน
แต่่อย่่างใด
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การจููงใจและรัักษาพนัักงาน
ที่่�มีีศัักยภาพและความสามารถ
เนื่่�องด้้วยกระบวนการสรรหาและคััดเลืือกบุุคลากรที่่�พััฒนา
ไปอย่่างรวดเร็็วในโลกปััจจุุบััน ระบบบริิหารจััดการทรััพยากร
บุุคคลต้้องมีีประสิิทธิิภาพมากเพีียงพอในการการจููงใจและ
รัักษาพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพและความสามารถให้้สอดคล้้อง
กัั บ โอกาสทางธุุ ร กิิ จ ใหม่่ ๆ ที่่� เ พิ่่� ม มากขึ้้� น โดยกลุ่่�มบริิ ษัั ท
ดัับบลิิวเอชเอได้้มุ่่�งเน้้นคิิดค้้นแนวทางใหม่่ๆ ในการสรรหา
พนัักงานที่่�มีีความสามารถ เช่่น การนำำ�เสนอด้้านที่่�บริิษััท
เชี่่� ย วชาญและดึึงจุุ ด ขายของบริิ ษัั ท หรืือนำำ� โจทย์์ ม าให้้ แ ก้้
ปััญหาเพื่่�อทดสอบหลัักการใช้้เหตุุผลและทัักษะความสามารถ
ระหว่่ า งการสัั ม ภาษณ์์ อีี กทั้้� ง การรัั ก ษาพนัั ก งานที่่� มีี ค วาม
ชำำ�น าญและมีี ศัั กยภ าพสูู ง ให้้ ทำำ� งานร่่ ว มกัั บ บริิ ษัั ท ต่่ อ ไป
ในระยะยาวก็็ ถืื อ เป็็ น เรื่่� อ งสำำ�คัั ญ เช่่ นกัั น เช่่ น การชื่่� นช ม
ยอมรัั บ เมื่่� อ มีี ผ ลงานที่่� ดีี เสนอค่่ า ตอบแทนที่่� เ หมาะสม

หรืือนโยบายสร้้างแรงจููงใจอื่่�นๆ พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิมบทบาทการ
มีีส่่วนร่่วมของพนัักงานในองค์์กร เพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี
และทำำ�ให้้พนัักงานรู้้�สึึกผููกพัันกัับองค์์กร
นอกจากนี้้� สถานการณ์์ โรคระบาดที่่�ก่่อให้้เกิิดวิิกฤติิิ�ไปทั่่�วโลก
ในปีี 2563 ได้้ส่่งผลให้้พฤติิกรรมทางสัังคมเปลี่่�ยนแปลงไปสู่่�
การพึ่่�งพาการติิดต่่อสื่่�อสารทางออนไลน์์และการใช้้เทคโนโลยีี
เป็็นหลััก รวมถึึงวััฒนธรรม “การทำำ�งานจากที่่�บ้้าน” ดัังนั้้�น
การคัั ด สรรพนัั ก งานที่่� มีี ทัั ก ษะและความรู้้�ที่่� เ หมาะสม
ซึ่่�งสามารถนำำ�มาปรัับใช้้ในสถานการณ์์ดัังกล่่าวได้้จึึงเป็็นเรื่่�อง
สำำ�คััญยิ่่�ง (เช่่น ทัักษะเฉพาะทางด้้านเทคโนโลยีี) ทั้้�งนี้้�ระบบ
ทรััพยากรบุุคคลถืือเป็็นหนึ่่�งในปััจจััยสำำ�คััญที่่�ช่่วยขัับเคลื่่�อน
ให้้บริิษััทบรรลุุเป้้าหมายทางธุุรกิิจและประสบความสำำ�เร็็จ
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แนวทางบริิหารจััดการ

การบริิหารจััดการเพื่่�อจููงใจและรัักษาพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพ
และความสามารถเป็็นประเด็็นที่่�อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของ
ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลขององค์์กร กลุ่่�มบริิษััทฯ ตระหนัักดีีว่่า
การควบคุุ ม ให้้ อัั ต ราการลาออกของพนัักงานอยู่่�ในระดัับต่ำำ��
จะช่่ ว ยให้้ บ ริิ ษัั ท คงไว้้ ซึ่่� ง ผลิิ ต ภาพที่่� ดีี ร วมถึึงเป็็ นการรัั ก ษา
พนัั ก งานที่่� มีี ทั้้� ง ความสามารถและประสบการณ์์ ไ ว้้ อีี กทั้้� ง
การสรรหาและคััดเลืือกบุุคลากรยัังเป็็นขั้้�นตอนที่่�มีีค่่าใช้้จ่่ายสููง
และใช้้ระยะเวลานาน เพื่่อ� หลีีกเลี่่ย� งปััญหาดัังกล่่าว กลุ่่�มบริิษัทั ฯ
จึึงได้้ ตั้้� ง เป้้ า หมายลดอัั ต ราการเลิิ กจ้้ า งโดยรวมให้้ อ ยู่่�ที่่�
ไม่่ เ กิิ นร้้ อ ยละ 7.2 โดยมีี อัั ต ราการลาออกโดยสมัั ค รใจอยู่่�
ที่่� ไ ม่่ เ กิิ นร้้ อ ยละ 5.5 และอัั ต ราการลาออกของพนัั ก งาน
ที่่�มีีศัักยภาพที่่�ไม่่เกิินร้้อยละ 5
ทั้้� ง นี้้� ส่่ ว นหนึ่่� ง ของแนวทางสำำ�คัั ญที่่� กลุ่่� มบริิ ษัั ท ฯ นำำ� มา
ประยุุ กต์์ ใ ช้้ เ พื่่� อ รัั ก ษาพนัั ก งานที่่� มีี ค วามสามารถและมีี
ผลงานที่่�ดีคืืี อการสำำ�รวจความผููกพัันของพนัักงานที่่�มีต่ี อ่ องค์์กร
โดยมีีจุุดประสงค์์เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจปััจจััยต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง
กัับแรงจููงใจในการลาออกจากงาน การสร้้างความผููกพัันต่่อ
องค์์กรเป็็นกระบวนการที่่�ช่่วยเพิ่่�มความพึึงพอใจของพนัักงาน
ต่่อบริิษััท รวมถึึงเป็็นการรัักษาประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิงาน
และปลููกฝัังให้้พนัักงานรู้้�สึึกว่่างานของตนเองมีีคุุณค่่าและมีี
บทบาทต่่อองค์์กร ทั้้�งนี้้�บุุคลากรในทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจที่่�มีีอายุุงาน

มากกว่่า 6 เดืือนจะต้้องทำำ�แบบสำำ�รวจความพึึงพอใจดัังกล่่าว
โดยตั้้� ง แต่่ ปีี 2563 เป็็ นต้้ น มา การสำำ� รวจดัั ง กล่่ า วจะ
ดำำ� เนิิ นการโดยสถาบัั นบัั ณฑิิ ต พัั ฒ นบริิ ห ารศาสตร์์ (NIDA)
ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานภายนอกองค์์กร ด้้วยเครื่่�องมืือในการวิินิิจฉััย
องค์์กรระดัับตััวบุุคคล (Employee Engagement on Meter:
EMO Meter) เพื่่� อ ให้้ แ น่่ ใ จว่่ า ข้้ อ มูู ล ที่่� ไ ด้้ ถูู กต้้ อ งตรงตาม
ความเป็็ น จริิ ง และปราศจากอคติิ ใ ดๆ โดยการสำำ� รวจความ
ผููกพัันของพนัักงานที่่�มีีต่่อองค์์กรจะประเมิินความพึึงพอใจ
ของพนัักงานต่่อองค์์กรครอบคลุุม 8 ด้้าน ได้้แก่่ การสื่่�อสาร
ในองค์์กร ภาวะการเป็็นผู้้�นำำ� ค่่านิิยมหลััก โอกาสในอาชีีพ
การงาน การทำำ�งานเป็็นทีีม การสนัับสนุุนการทำำ�งาน สมดุุล
ระหว่่างชีีวิิตการทำำ�งานและชีีวิิตส่่วนตััว และความผููกพัันของ
พนัั ก งานที่่� มีี ต่่ อ องค์์ กร โดยจะมีี การรายงานผลการสำำ� รวจ
ต่่ อ คณะผู้้�บริิ ห ารและบุุ ค ลากรระดัั บ บริิ ห ารของแต่่ ล ะกลุ่่�ม
ธุุรกิิจ ทั้้�งยัังแจ้้งผลการสำำ�รวจให้้พนัักงานทุุกคนทราบผ่่าน
ระบบการสื่่�อสารภายในองค์์กรที่่�เรีียกว่่า “SharePoint” ทั้้�งนี้้�
ในปีี 2563 ได้้ จัั ด ทำำ�การสำำ� รวจครอบคลุุ ม พนัั ก งานร้้ อ ยละ
90.0 ของพนัักงานทั้้�งหมด และมีีผลการประเมิินในระดัับที่่�
น่่าพอใจอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 87.0 ซึ่่�งสููงกว่่าเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ที่่�ร้้อยละ
85.8 นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีเป้้าหมายที่่�จะสำำ�รวจทั้้�งร้้อยละ
100 ของพนัักงานประจำำ�ภายในปีี 2565 เพื่่�อให้้ได้้ผลระดัับ
ความผููกพัันธ์์ที่่�มีีต่่อองค์์กรที่่�แม่่นยำำ�ยิ่่�งขึ้้�น

คะแนนความผููกพัันธ์์ต่่อองค์์กร
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กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ริิเริ่่�มโครงการต่่างๆ เพื่่�อสร้้างความผููกพััน
กัับองค์์กรและเพิ่่�มความพึึงพอใจของพนัักงานต่่อองค์์กร เช่่น
• กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีโครงการ Facebook “Advance”
Campaign เป็็นช่่องทางการสื่่�อสารภายในองค์์กรภายใต้้
ความดูู แ ลของฝ่่ า ยทรัั พย ากรบุุ ค คล โดยจะมีี ก าร
ประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลข่่าวสารและบทสััมภาษณ์์ผู้้�บริิหาร
ผ่่าน SharePoint ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ข้้อมููลเหล่่านี้้�จะ
ช่่วยให้้พนัักงานทราบแนวโน้้มการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
และเข้้าใจทิิศทางธุุรกิิจจากเนื้้�อหาในบทสััมภาษณ์์ต่่างๆ
ของผู้้�บริิหาร
• เพื่่�อเสริิมสร้้างความผููกพัันของพนัักงานที่่�มีีต่่อองค์์กร
กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ จัั ด ประชุุ ม ทาวน์์ ฮ อล (Town Hall
Meeting) ในปีี 2563 โดยมีีประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ เป็็นผู้้�บรรยาย โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
ให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมและรัับทราบกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของ
แต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจในปีีถััดไป
• กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ยกระดัับศัักยภาพด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
เพื่่�อเสริิมประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานของฝ่่ายทรััพยากร
บุุคคล โดยได้้พััฒนาแอปพลิิเคชััน ‘At Work’ ขึ้้�นสำำ�หรัับ
ใช้้เป็็นช่่องทางการสื่่�อสารระหว่่างฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
กัับพนัักงานในทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ ช่่วยให้้พนัักงานสามารถ
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ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับงานทรััพยากรบุุคคลบางส่่วนได้้ด้้วย
ตนเอง และเข้้าถึึงระบบ e-application รวมถึึงประกาศ
ต่่างๆ ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ โดยในปีี 2563 มีีการทดลอง
ใช้้ ง านแอปพลิิ เ คชัั นกัั บ พนัั ก งานกลุ่่�มตัั ว อย่่ า ง และ
ได้้ รัั บ ผลตอบรัั บ ความพึึงพอใจอยู่่�ที่่� ร้้ อ ยละ 83 ทั้้� ง นี้้�
คาดว่่าแอปพลิิเคชัันดัังกล่่าวจะเปิิดให้้ใช้้งานได้้จริิงใน
ช่่วงไตรมาสแรกของปีี 2564
ยิ่่� ง ไปกว่่ า นั้้� นกลุ่่� มบริิ ษัั ท ฯ ยัั ง จัั ด ให้้ มีี ก ารประเมิิ น ผลงาน
พนัั ก งานตามแนวทางระบบบริิ ห ารผลการปฏิิ บัั ติิ ง าน
(Performance Management System) โดยพิิจารณาผลงาน
ของพนัักงานจากดััชนีีวััดผลงาน (KPIs) ในปีี 2563 พนัักงาน
ร้้ อ ยละ 100 ได้้ รัั บ การประเมิิ น ผลงานทั้้� ง หมด ทั้้� ง นี้้� กลุ่่� ม
บริิษััทฯ จะนำำ�ข้้อมููลจากการสำำ�รวจความผููกพัันของพนัักงาน
ที่่�มีีต่่อองค์์กรและการประเมิินผลงานพนัักงานมารวบรวมและ
วิิ เ คราะห์์ เ พื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม ความก้้ า วหน้้ า ทางอาชีี พ หรืือพัั ฒ นา
โครงการพััฒนาศัักยภาพที่่�เป็็นประโยชน์์ โครงการเวีียนหน้้าที่่�
และตำำ�แหน่่งงาน รวมถึึงการวางแผนการเกษีียณ และการ
เสนอโอกาสสำำ�หรัับตำำ�แหน่่งงานใหม่่ๆ ภายในองค์์กร
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WORK-LIFE SOLUTIONS

นอกจากนี้้� ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มีีการก่่อสร้้างโครงการ
WHA Tower อาคาร สํํานัักงาน ใหญ่่แห่่งใหม่่ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ศููนย์์กลางธุุรกิิจย่่านบางนา ตอบโจทย์์ การทํํางานเพื่่�อการใช้้
ความคิิดสร้้างสรรค์์ นวััตกรรม และการทํํางานร่่วมกัันด้้วย
โซลููชั่่�นที่่�ทัันสมััย ครบครััน พร้้อมเปิิดให้้บริิการอย่่างเป็็น
ทางการ ในเดืือนมกราคม 2564

ซึ่่�งการย้้ายสำำ�นัักงานใหญ่่แห่่งใหม่่ดัังกล่่าว จะเป็็นการส่่งเสริิม
เรื่่�องของ Work-Life Solution ของบุุคลากรของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ด้้วยสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�ปรับั เปลี่่�ยนง่า่ ย ประกอบด้้วย
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกต่่างๆ อาทิิ โคเวิิร์์คกิ้้�งสเปซ ร้้านกาแฟ
แวดล้้อมด้้วย ภููมิิทััศน์์ สวนและน้ำำ��พุุ และพื้้�นที่่�เอนกประสงค์์
สำำ�หรัับกิิจกรรมอื่่�นๆ เพื่่�อให้้บุุคลากรได้้สััมผััสประสบการณ์์การ
ทำำ�งานที่่�มีีประสิิทธิิภาพและมีีรููปแบบชีีวิิตการทำำ�งานที่่�สมดุุล
ผ่่ อ นคลาย และสนุุ กสนานด้้ ว ยไลฟ์์ ส ไตล์์ ด้้ า นสุุ ข ภาพและ
ความบัันเทิิงที่่�ครบครััน
รวมถึึงเทคโนโลยีีล้ำำ��สมััยพร้้อมความปลอดภััยและคล่่องตััว ซึ่่�ง
ผสานนวััตกรรมเทคโนโลยีีภายในอาคารที่่�ควบคุุมด้้วยระบบ
ดิิจิิทััล โดดเด่่นด้้านการดููแลรัักษาระบบความปลอดภััย มีี
ระบบการแสกนใบหน้้า (Face Scan) ในการเข้้าออกพื้้�นที่่�
สำำ�นัั ก งาน และคัั ด กรองตรวจอุุ ณ หภูู มิิ ร่่ า งกายทุุ ก ทางเข้้ า
ออกเพื่่�อความปลอดภััยทางด้้านสาธารณสุุข พร้้อมที่่�จอดรถ
ได้้ประมาณ 500 คััน รวมถึึงนวััตกรรมเทคโนโลยีีที่่�เป็็นมิิตร
ต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม รวมถึึงโครงการรถไฟฟ้้ า รางเบาที่่� ค าดว่่ า
จะแล้้วเสร็็จในปีี 2566
ทั้้�งนี้้� การย้้ายสำำ�นัักงานแห่่งใหม่่ยัังเป็็นการรวมทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ
ของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ รวมถึึงทุุ ก ๆ หน่่ ว ยงานมาอยู่่�ในสถานที่่�
แห่่ ง เดีี ย วกัั น ซึ่่� ง เป็็ นก ารเพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพในการทำำ� งาน
ลดการเดิิ น ทาง และลดข้้ อ จำำ�กัั ด ในการติิ ด ต่่ อ ประสานงาน
ระหว่่างกััน

091

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

ผลประโยชน์์และสวััสดิิการ

กลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการส่่งเสริิมมาตรฐานในการ
ครองชีี พที่่� ดีี สำำ� หรัั บ พนัั ก งานและครอบครัั ว ซึ่่� ง สอดคล้้ อ ง
กัับเป้้าหมายในการจููงใจและรัักษาพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพและ
ความสามารถ ทั้้� ง นี้้� ไ ด้้ ม อบสวัั สดิิ การและผลประโยชน์์ ใ ห้้
พนัั ก งานอย่่ า งเหมาะสม อีี กทั้้� ง ยัั ง เกิิ นกว่่ า ข้้ อ กำำ� หนดตาม
กฎระเบีียบหากเป็็นไปได้้ พนัักงานทุุกคนจะได้้รัับแจ้้งสิิทธิ์์�
ของตนในการรัั บ สวัั สดิิ การและผลประโยชน์์ ตั้้� ง แต่่ การเริ่่� ม
งาน พนัักงานประจำำ�ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ทั้้�งหมดจะได้้รัับผล
ประโยชน์์ แ ละสวััสดิิการมาตรฐาน ซึ่่�งประกอบด้้วยประกััน
ชีีวิิตและอุุบััติิเหตุุ ประกัันสุุขภาพซึ่่�งให้้ความคุ้้�มครองสมาชิิก
ในครอบครัั ว ที่่� ล งทะเบีี ยนด้้ ว ย การตรวจสุุ ข ภาพประจำำ�ปีี
เครื่่�องแบบ กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ และกองทุุนเงิินช่่วยเหลืือ

นอกจากนี้้�พนัักงานยัังสามารถเสนอการปรัับปรุุงผลประโยชน์์
ผ่่ า นทางคณะกรรมการพนัั ก งานและฝ่่ า ยทรัั พย ากรบุุ ค คล
อีีกด้้วย
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยััง มุ่่�งพััฒ นาเพื่่�อสร้้างบรรยากาศการทำำ� งาน
ในเชิิ ง บวกและกระตุ้้�นให้้ เ กิิ ด แรงจูู ง ใจในการทำำ� งาน ทั้้� ง นี้้�
ได้้จััดให้้มีีกิิจกรรมและโครงการต่่าง ๆ เพื่่�อมุ่่�งเน้้นส่่งเสริิม
ความเป็็ น อยู่่�ที่่� ดีี ข องพนัั ก งาน ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ
ได้้ จัั ด โครงการ AIA Vitality เพื่่� อ นำำ� เสนอข้้ อ มูู ล เรื่่� อ ง
“การใช้้ ง านแอปพลิิ เ คชัั น AIA Vitality” โดยมีี ผู้้� เข้้ า ร่่ ว ม
กิิจกรรมทั้้�งหมด 250 ราย

ข้้อมููลพนัักงาน
36%

พนัักงานทั้้�งหมด

613
64%

หญิิง

36%

218 ราย

ชาย

64%
395 ราย
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การลงทุุนในการพััฒนาศัักยภาพ
และส่่งเสริิมความก้้าวหน้้าแก่่พนัักงาน
ในอดีีตที่่�ผ่่านโครงการพััฒนาศัักยภาพพนัักงานส่่วนใหญ่่มััก
ถููกออกแบบด้้วยแนวการบริิหารจััดการจากบนลงล่่าง (Topdown) อย่่างไรก็็ตาม ความสำำ�คััญของศัักยภาพของพนัักงาน
ซึ่่�งเป็็นไปตามแนวโน้้มของอุุตสาหกรรมและการเปลี่่�ยนแปลง
ของสัังคมได้้เข้้ามามีีบทบาทและถููกให้้ความสำำ�คััญมากขึ้้�น
อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ส่่ ง ผลให้้ การออกแบบการพัั ฒ นาศัั กยภาพ
และส่่งเสริิมความก้้าวหน้้าแก่่พนัักงานเปลี่่�ยนไปเป็็นรููปแบบ
จากล่่างขึ้้�นบน (Bottom-up) มากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อให้้การพััฒนา
นั้้�นเกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อทั้้�งพนัักงานและองค์์กร ด้้วยเหตุุนี้้�
องค์์ กรต่่ า งๆ ได้้ ถูู ก ผลัั กดัั น ให้้ มีี การปรัั บ เปลี่่� ยนรูู ป แบบใน
การพััฒนาศัักยภาพและส่่งเสริิมความก้้าวหน้้าแก่่พนัักงาน
ด้้ ว ยแนวคิิ ด ของการพัั ฒ นาทุุ น มนุุ ษ ย์์ (Human Capital
Development)
ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอตระหนัักถึึงคุุณค่่าของพนัักงาน
ทุุกคน ในฐานะที่่�เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญที่่�ช่่วยขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจไปสู่่�
ความสำำ�เร็็จ ตลอดจนการบรรลุุเป้้าหมายทางธุุรกิิจ ทั้้�งยัังมีี
บทบาทสำำ�คััญที่่�ช่่วยให้้องค์์กรเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน ด้้วยเหตุุนี้้�
กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการลงทุุนสำำ�หรัับการพััฒนา
ศัั กยภ าพพนัั ก งาน เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น ให้้ พนัั ก งานพัั ฒ นา
ความสามารถและเสริิมทัักษะของตนได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ

แนวทางบริิหารจััดการ

การบริิหารด้้านทรััพยากรมนุุษย์์ของกลุ่่�มบริิษััทฯ อยู่่�ภายใต้้
การกำำ�กัั บ ดูู แ ลในระดัั บ องค์์ ก รโดยฝ่่ า ยทรัั พย ากรบุุ ค คล
โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ ตระหนัักดีีว่่าการลงทุุนในการฝึึกอบรมและ
พััฒนาพนัักงานไม่่เพีียงแต่่ช่่วยสร้้างแรงจููงใจให้้กัับพนัักงาน
เท่่ า นั้้� น แต่่ ยัั ง เป็็ นการเสริิ ม สร้้ า งบุุ ค ลากรที่่� มีี ทัั ก ษะความ
สามารถให้้กัับองค์์กรอีีกด้้วย ส่่งผลให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงจััด
ให้้มีีโครงการพััฒนาทัักษะที่่�หลากหลายและครอบคุุลมเพื่่�อ
ส่่ ง เสริิ ม ความก้้ า วหน้้ า ทั้้� ง ในด้้ า นทัั ก ษะส่่ ว นบุุ ค คลและเส้้ น
ทางอาชีีพ (Career Path) ของพนัักงาน ซึ่่�งจะช่่วยเพิ่่�มความ
พึึงพอใจในงานและสร้้างแรงจููงใจให้้บุุคลากรที่่�ปฏิิบััติิงานได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ทั้้� ง นี้้� โครงการฝึึ ก อบรมและพัั ฒ นาทัั ก ษะที่่� กลุ่่� มบริิ ษัั ท ฯ
จััดขึ้้�นมุ่่�งเน้้นการพััฒนาใน 5 ด้้านหลัักๆ ได้้แก่่ 1) การพััฒนา
ทัักษะการจััดการ 2) การพััฒนาความรู้้�ด้้านธุุรกิิจและดิิจิิทััล 3)
การพัั ฒ นาลัั ก ษณะอุุ ปนิิ สัั ย และทัั ก ษะความสามารถเชิิ ง
สมรรถนะ 4) การพััฒนาทัักษะทางเทคนิิค และ 5) การบริิหาร
พนัักงานที่่�มีีศัักยภาพและความสามารถ
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MANAGEMENT SKILLS
BUSINESS & DIGITAL KNOWLEDGE
SOFT SKILLS
TECHNICAL SKILLS
TALENT MANAGEMENT
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังวิิเคราะห์์ผลตอบแทนจากการลงทุุนในพนัักงาน (HCROI) เพื่่�อใช้้เป็็นตััวชี้้�วััดและบ่่งบอกระดัับการลงทุุน
ที่่�เหมาะสมในพนัักงานอีีกด้้วย โดยในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีผลตอบแทนดัังกล่่าวที่่� 10 เท่่า และกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ริิเริ่่�ม
เป้้าหมายระยะยาว 5 ปีี ในการรัักษาอััตรา HCROI ไว้้ที่่� 12 เท่่า และให้้ได้้ในปีี 2564 และ 14 เท่่า ในปีี 2568 ทั้้�งนี้้�กลุ่่�ม
บริิษััทฯ ได้้ลงทุุนเป็็นจำำ�นวนปรมาณ 1.9 ล้้านบาทเพื่่�อพััฒนาบุุคลากรในปีี 2020 คิิดเป็็นปรมาณ 3,300 บาทต่่อหนึ่่�งอััตรา
กำำ�ลัังเต็็มเวลา (FTE) นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทยัังสนัับสนุุนในการเติิบโตในสายอาชีีพภายในองค์์กร โดยได้้ส่่งเสริิมให้้พนัักงาน
ปััจจุุบัันสามารพิิจารณาสมััครเพื่่�อในตำำ�แหน่่งใหม่่ได้้ ทั้้�งนี้้�เมื่่�อพิิจารณาตำำ�แหน่่งที่่�เปิิดรัับสมััครในปีี 2563 แล้้ว พบว่่าตำำ�แหน่่ง
ร้้อยละ 5.5 มีีที่่�มาจากการสรรหาบุุคลากรภายในองค์์กร

การพััฒนาทัักษะการจััดการ
(MANAGEMENT SKILLS DEVELOPMENT)

ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดโครงการฝึึกอบรมทางด้้านการ • กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ร่่วมมืือกัับ “AMCHAM Academy” เพื่่�อ
ริิเริ่่�มโครงการฝึึกทัักษะภาวะผู้้�นำำ� ซึ่่�งมีีผู้้�เข้้าร่่วม 2 คน
พััฒนาศัักยภาพและทัักษะในการจััดการและการบริิหารงาน
จากระดัับผู้้�บริิหาร (รองผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ) ที่่�ได้้รัับ
โดยมีีโครงต่่างๆ ต่่อไปนี้้�
เสนอชื่่�อให้้เข้้าร่่วมโครงการ ระหว่่างโครงการฝึึกอบรม
• กลุ่่�มบริิษััทฯ จััดโครงการฝึึกอบรมด้้านการเงิินสำำ�หรัับ
ผู้้�เข้้ า ร่่ ว มทั้้� ง หมดได้้ ร่่ ว มแบ่่ ง ปัั น ทรรศนะด้้ า นธุุ ร กิิ จ
ผู้้�ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ อ ยู่่�ในสายการเงิิ น (Finance for Nonของตน และได้้พััฒนาทัักษะความรู้้�เกี่่�ยวกัับภาวะผู้้�นำำ�
Finance) สำำ�หรัับบุุคลากรระดัับผู้้�บริิหารของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ทั้้�งนี้้� โครงการดัังกล่่าวมุ่่�งเน้้นการพััฒนาทั้้�งด้้านทัักษะ
โดยการฝึึกอบรมดัังกล่่าวมีีระยะเวลา 12 ชั่่�วโมงและมีี
ส่่ ว นบุุ ค คล อาชีี พก ารงาน และภาวะผู้้�นำำ� และเปิิ ด
ผู้้�เข้้าร่่วมทั้้�งหมด 28 คน โดยเป็็นระดัับผู้้�อำำ�นวยการ
โอกาสให้้ ผู้้� เข้้ า ร่่ ว มได้้ สัั ม ผัั สป ระสบการณ์์ การสัั ม มนา
ขึ้้� น ไปและตัั ว แทนหลัั ก จากแต่่ ล ะฝ่่ า ย ซึ่่� ง ระหว่่ า งการ
กลุ่่�มแบบพิิเศษจากองค์์กรชั้้�นนำำ�ต่่างๆ ในประเทศไทย
ฝึึกอบรม ผู้้�เข้้าร่่วมได้้รัับการอบรมความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และสหรััฐอเมริิกา
ทางด้้านการเงิิน ตั้้�งแต่่พื้้�นฐานการประเมิินมููลค่่าทาง
การเงิิ น ไปจนถึึงการเรีี ยนรู้้� หลัั ก และวิิ ธีี ก ารทำำ� งบ
ประมาณทางการเงิิน
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BUSINESS AND DIGITAL KNOWLEDGE
DEVELOPMENT

โครงการฝึึกอบรมดัังต่่อไปนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จััดขึ้้�นเพื่่�อมุ่่�งสร้้าง
ความรู้้�ความเข้้าใจของพนัักงานในด้้านธุุรกิิจและดิิจิิทััล
• หลัักสููตร Shift Your Presentation คืือหลัักสููตรอบรม
ที่่� มีี วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ในการเสริิมสร้้างทัักษะการนำำ�เสนอที่่�
จำำ�เป็็นให้้แก่่ผู้้�เข้้าร่่วม หลัักสููตรนี้้�ช่่วยสร้้างเสริิมความ
มั่่�นใจและศัักยภาพของบุุคลากรในการนำำ�เสนอให้้มีีความ
น่่าสนใจและมีีประสิิทธิิภาพ การอบรมดัังกล่่าวจััดขึ้้�น
สำำ�หรัับบุุคลากรระดัับ Senior Associate ไปถึึงระดัับ
ผู้้�บริิหารของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยการฝึึกอบรมใช้้เวลารวม
ทั้้�งหมด 12 ชั่่�วโมง มีีผู้้�เข้้าร่่วม 12 คนจากเป้้าหมาย
20 คน และได้้รัับการตอบรัับที่่�ดีีจากผู้้�เข้้าร่่วม ซึ่่�งมีี
พััฒนาการทั้้�งในทัักษะการนำำ�เสนอ ความมั่่�นใจ และเคล็็ด
ลัับจากการฝึึกฝนในสถานการณ์์จริิง

• มีี การจัั ด โครงการฝึึ ก อบรมการจัั ด ทำำ�สื่่� อ อิิ น โฟกราฟิิ ก
และการนำำ�เสนอสำำ�หรัับบุุคลากรระดัับระดัับ Associate
ไปจนถึึงผู้้�อำำ�นวยการของทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจ โดยโครงการ
ดัังกล่่าวจััดขึ้้�น 2 ช่่วง ซึ่่�งมีีศาสตราจารย์์กษิิติิ พัันธุ์์�ถนอม
จากบริิษััท ซิิตี้้�ฮัับส์์ จำำ�กััด เป็็นผู้้�บรรยาย และใช้้เวลา
กว่่า 12 ชั่่�วโมงในแต่่ละช่่วง โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมทั้้�งสองช่่วง
รวมทั้้�งสิ้้�น 32 คน หลัังการฝึึกอบรมผู้้�เข้้าร่่วมต้้องเตรีียม
การนำำ�เสนอของตนเองบน PowerPoint และผลที่่�ได้้แสดง
ให้้เห็็นว่่าพนัักงานสามารถใช้้การนำำ�เสนอ PowerPoint
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

การพััฒนาลัักษณะอุุปนิิสััยและทัักษะ
ความสามารถเชิิงสมรรถนะ
(SOFT SKILLS DEVELOPMENT)

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดโครงการฝึึกอบรมต่่อไปนี้้� โดยมีีจุุดปรสงค์์
เพื่่�อพััฒนาและเพิ่่�มพููนทัักษะด้้าน Soft Skills ทั้้�งด้้านลัักษณะ
อุุปนิิสััย การจััดการทางด้้านอารมณ์์ และการพััฒนาเพื่่�อเพิ่่�ม
ขีีดความสามารถของพนัักงาน
• กลุ่่�มบริิษััทฯ จััดการฝึึกอบรมเพื่่�อเสริิมสร้้างทัักษะการ
สื่่�อสารให้้สามารถสื่่�อสารกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจในอนาคต
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งกิิจกรรมการฝึึกอบรมดำำ�เนิิน
โดยคุุณจุุลชััย จุุนเจืือ ทั้้�งนี้้�พนัักงานระดัับตั้้�งแต่่ Senior
Supervisor จนถึึงระดัับ Associate เข้้าร่่วมอบรมเป็็น
เวลา 2 วััน หรืือรวม 12 ชั่่�วโมง มีีผู้้�เข้้าร่่วมทั้้�งหมด
82 คนจากกลุ่่�มบริิษััท WHAID และกลุ่่�มบริิษััท WHAUP
โดยภายหลัั ง การฝึึ ก อบรมผู้้�เข้้ า ร่่ ว มได้้ มีี โ อกาสฝึึ ก
การใช้้ทัักษะการสื่่�อสารจากการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการด้้วย
• ตั้้�งแต่่ปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีแผนในการจััดโครงการ
เพื่่�อการพััฒนาไปสู่่�ยุุคดิิจิิทััลสำำ�หรัับพนัักงานทุุกระดัับ
ทั่่�วทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจ เพื่่�อเสริิมสร้้างและปรัับเปลี่่�ยนทัักษะ
พััฒนากรอบความคิิดให้้สอดคล้้องกัับยุุคดิิจิิทััล รวมถึึง
เสริิมทัักษะความเข้้าใจและใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
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YOUR NEXT YOU

เนื่่� อ งจากการแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด -19 ในปีี 2563
กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ ปรัั บ เปลี่่� ยนก ารฝึึ ก อบรมด้้ า นการพัั ฒ นา
ศัักยภาพทรััพยากรมนุุษย์์ ให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ผ่่านหลัักสููตร
การเรีียนรู้้�ออนไลน์์เสมืือนจริิง การฝึึกอบรมดัังกล่่าวมีีชื่่�อว่่า
‘Your Next You’ จััดโดย SEAC Institute มีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้� ความสามารถ และทััศนคติิ ใหม่่ๆ ของ
พนัักงาน ได้้แก่่ การคิิดเชิิงออกแบบ (Design Thinking)
การขจัั ด สิ่่� ง กีี ด ขวางในการคิิ ด เชิิ ง สร้้ า งสรรค์์ (Creative
Thinking Blocker) ทััศนคติิของการเติิบโต (Growth Mindset)
ทััศนคติิ ในการเข้้าใจมุุมมองของคนอื่่�น (Outward Mindset)
การเติิ ม พลัั ง ให้้ ค วามสามารถเชิิ ง สร้้ า งสรรค์์ (Recharge
Creative Capacity) และการเข้้ า สู่่�การเป็็ นหัั ว หน้้ า งาน
(Step-in-Leader) เป็็นต้้น ซึ่่�งหลัักสููตรต่่างๆ มีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่� อ พัั ฒ นาทางด้้ า น Soft Skills เพื่่� อ เพิ่่� ม ศัั กยภ าพและ
เพิ่่� ม ขีี ด ความสามารถในการทำำ� งานของพนัั ก งานแต่่ ล ะคน
รวมถึึงวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ที่่� จ ะปรัั บ เปลี่่� ยนมุุ ม มองและอุุ ปนิิ สัั ย
ต่่ า งๆ ของพนัั ก งานเพื่่� อ สนัั บ สนุุ น ความคิิ ด สร้้ า งสรรค์์ แ ละ
การคิิ ด ค้้ นนวัั ต กรรมต่่ า งๆ ซึ่่� ง สอดคล้้ อ งกัั บ ความต้้ อ งการ
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�จะผลัักดัันการสร้้างนวััตกรรมจากพนัักงาน
และเพื่่� อ พร้้ อ มต่่ อ การเข้้ า สู่่�ยุุ ค ของโลกดิิ จิิ ทัั ล (Digital
Transformation) ขององค์์กร โดยมีีพนัักงานเข้้าร่่วมโครงการ
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ทั้้�งหมด 33 คน โดยมีีระยะเวลาดำำ�เนิินโครงการ 3 เดืือน ซึ่่�ง
กำำ�หนดให้้ผู้้�เข้้าร่่วมต้้องเข้้าหลัักสููตรออนไลน์์เสมืือนจริิงเป็็น
เวลารวมไม่่ต่ำำ��กว่่า 30 ชั่่�วโมง

ทัักษะทางเทคนิิคและการทำำ�งาน
(TECHNICAL AND FUNCTIONAL SKILLS
DEVELOPMENT)

ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ จัั ด โครงการฝึึ ก อบรมด้้ า นความ
สามารถและการพััฒนาต่่างๆ สำำ�หรัับพนัักงานเพื่่�อปรัับปรุุง
ทัั ก ษะทางเทคนิิ ค และการทำำ� งานและเสริิ ม ความรู้้�ที่่� จำำ� เป็็ น
เช่่ น การฝึึ ก อบรมด้้ า นอาชีี ว อนามัั ย และสภาพแวดล้้ อ มใน
การทำำ�งาน
• มีีการจััดโครงการอบรมความปลอดภััยตามข้้อกำำ� หนด
โดยครอบคลุุ ม หัั ว ข้้ อ ดัั ง นี้้� อาชีี ว อนามัั ย และสภาพ
แวดล้้อมในการทำำ�งาน การทำำ�งานบนที่่�สููง ที่่�แคบ เครน
เหนืือศีี ร ษะ ความปลอดภัั ย ทางไฟฟ้้ า การฝึึ กซ้้ อ ม
ดัับเพลิิง สารเคมีีอัันตราย เป็็นต้้น โครงการฝึึกอบรม
ดัังกล่่าวจััดให้้พนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้องของบริิษััท WHAUP
และบริิษััท WHAID ในระดัับต่่างๆ ตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�จััดการ
จนถึึงพนัั ก งานระดัั บ ปฏิิ บัั ติิ ก าร มีี จำำ�นวนชั่่� ว โมงฝึึ ก
อบรมความปลอดภััยทั้้�งสิ้้�น 114 ชั่่�วโมง โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วม
รวมทุุกครั้้�งทั้้�งหมด 385 คน
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การบริิหารพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพ
และความสามารถ
แผนการพััฒนาบุุคลากรรายบุุคคล

กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ เ ตรีี ย มแผนการพัั ฒ นาบุุ ค ลากรรายบุุ ค คล
(IDP) ทั้้� ง ระยะสั้้� น และระยะยาวสำำ� หรัั บ พนัั ก งานแต่่ ล ะคน
เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม ความก้้ า วหน้้ า และการเจริิ ญ เติิ บ โตในสายงาน
เพื่่�อรัักษาบุุคลากรที่่�มีีความรู้้�ความสามารถเอาไว้้ แผน IDP
ช่่วยให้้สามารถระบุุทัักษะและความสามารถด้้านต่่างๆ ของ
พนัักงาน สรุุปข้้อมููลดัังกล่่าว และนำำ�ไปพััฒนาศัักยภาพใน
การปฏิิบััติิงาน ตลอดจนเสริิมทัักษะความชำำ�นาญเฉพาะด้้าน
โครงการภาวะผู้้�นำำ�ด้้านนวััตกรรม
(INNOVATION LEADERSHIP PROGRAM)

ให้้เกิิดสภาพแวดล้้อมและบรรยากาศการทำำ�งานที่่�ส่่งเสริิมการ
สร้้างสรรค์์นวััตกรรม (Innovative Workplace) ทั้้�งยัังเป็็นการ
ปลููกฝัังวััฒนธรรมนวััตกรรมในองค์์กรอีีกด้้วย โดยในปีี 2563
โครงการได้้ต่่อยอดจากการอบรมโครงการดัังกล่่าว โดยได้้
คัั ด เลืือกนวัั ต กรรมที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น จากการคิิ ด ริิ เ ริ่่� ม จากโครงการ
Innovation Leadership Program บางส่่วนมาพััฒนาต่่อด้้วย
กลุ่่�มผู้้�อบรมเพื่่�อใช้้งานจริิงในธุุรกิิจ นอกจากนี้้�ผู้้�ที่่�เข้้าร่่วม
โครงการยัังได้้รัับการประเมิินผลจากสถาบัันภายนอก โดย
ผลการประเมิิ น ได้้ นำำ� มาเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ในการวางแผนการ
พััฒนารายบุุคคลสำำ�หรัับปีี 2563 และปีีถััดๆ ไป อีีกทั้้�งยััง
เป็็ นข้้ อ มูู ล สำำ� หรัั บ ผู้้�บริิ ห ารในการวางแผน career path
เชิิงลึึกของพนัักงานที่่�เข้้าร่่วมโครงการในแต่่ละคน

ในปีี 2562-2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ เริ่่�มดำำ�เนิินโครงการพััฒนา การฝึึกอบรมส่่งเสริิมวััฒนธรรมองค์์กร
ภาวะผู้้�นำำ� สำำ� หรัั บ บุุ ค ลากรที่่� มีี ศัั กยภ าพ 45 คนที่่� ไ ด้้ รัั บ • ในเดืือนสิิงหาคม ปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดกิิจกรรม
เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม วัั ฒ นธรรมองค์์ กรภายใต้้ ชื่่� อว่่ า “รู้้�ใจเป็็ น
การคััดเลืือกตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�จััดการจนถึึงผู้้�อำำ�นวยการจากทั้้�ง
คู่่�คิิด” สำำ�หรัับพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ
4 กลุ่่�มธุุ ร กิิ จ โครงการดัั ง กล่่ า วมีี จุุ ด ประสงค์์ เ พื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม
ทัักษะและศัักยภาพในการนำำ�พาองค์์กรผ่่านการเปลี่่�ยนแปลง • กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ จัั ด “กิิ จ กรรมวัั ฒ นธรรมองค์์ ก ร
ดัับบลิิวเอชเอ” โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อปลููกฝัังวััฒนธรรม
และอุุ ปส รรคต่่ า งๆ ระหว่่ า งดำำ� เนิิ น โครงการ บุุ ค ลากรที่่� มีี
องค์์กรของกลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้กัับพนัักงานใหม่่ กิิจกรรม
ศัั กยภ าพสู่่�การเป็็ นผู้้�นำำ� ได้้ รัั บ ประสบการณ์์ ที่่� มีี ป ระโยชน์์
ดัังกล่่าวดำำ�เนิินการโดยฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล และผู้้�เข้้า
เกี่่� ย วกัั บ โครงการนวัั ต กรรมต่่ า งๆ ซึ่่� ง ส่่ ง เสริิ ม แนวคิิ ด
ร่่วมได้้รัับความรู้้�เกี่่�ยวกัับวััฒนธรรมองค์์กร พนัักงานใหม่่
การบริิ ห ารแบบธุุ ร กิิ จ สตาร์์ ท อัั พ (Startup) และทัั ศ นคติิ
รวมร้้อยละ 50 จากทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจได้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมนี้้�
ที่่� มุ่่� งเน้้ นลูู กค้้ า เป็็ นสำำ�คัั ญ โครงการดัั ง กล่่ า วช่่ ว ยผลัั กดัั น

ผลการดำำ�เนิินงาน

ในปีี 2563 มีี ผ ลการดำำ� เนิิ น งานโดยพิิ จ ารณาจากจำำ�นวนชั่่� ว โมงฝึึ ก อบรมเฉลี่่� ยต่่ อ ปีี ต่่ อ รายพนัั ก งานตามรายละเอีี ย ด
ในตารางด้้านล่่างนี้้�
จำำ�นวนชั่่�วโมงฝึึกอบรม
กลุ่่�มธุุรกิิจ

จำำ�นวนชั่่�วโมงฝึึกอบรมเฉลี่่�ย /ปีี (ชั่่�วโมง)

2563
ชาย

หญิิง

กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ

ชั่่�วโมง/คน/ปีี

10.3

8.75

WHA Logistics

ชั่่�วโมง/คน/ปีี

16.00

11.22

WHA Industrial Development

ชั่่�วโมง/คน/ปีี

4.36

7.51

WHA Utilities and Power

ชั่่�วโมง/คน/ปีี

20.63

12.00

WHA Digital Platform

ชั่่�วโมง/คน/ปีี

2.36

1.50
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097

อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
ด้้วยลัักษณะการดำำ�เนิินดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษัทั ดัับบลิิวเอชเอ
มีีความเสี่่ย� งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
(Operational, Health and Safety: OHS) ที่่�อาจส่่งผลกระทบ
ร้้ า ยแรงต่่ อ พนัั ก งาน ลูู กค้้ า และชุุ ม ชน เช่่ น การรัั บ สาร
เคมีี เ ข้้ า สู่่�ร่่ า งกายหรืือเหตุุ ก ารณ์์ ส ารเคมีี ห กรั่่� ว ไหลภายใน
สถานที่่� ปฏิิ บัั ติิ ง าน อุุ บัั ติิ เ หตุุ เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ความปลอดภัั ย
ทางถนน รวมถึึงงานการก่่อสร้้างและกิิจกรรมซ่่อมบำำ�รุุงต่่างๆ
ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษัทั ฯ จึึงมุ่่�งมั่่�นในการปลููกฝังั วััฒนธรรมด้้านความ
ปลอดภััยทั่่�วทั้้�งองค์์กร โดยได้้กำำ�กัับดููแลความปลอดภััยและ
สวััสดิิภาพของพนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับเขตประกอบอุุตสาหกรรม ซึ่่�งรวมถึึงการดำำ�เนิินมาตรการ
ป้้องกัันต่่างๆ การจััดฝึึกอบรมความปลอดภััย รวมทั้้�งการ
ส่่งเสริิมวััฒนธรรมความปลอดภััยภายในองค์์กรเพื่่�อเสริิมสร้้าง
ความมั่่�นใจและขวััญกำำ�ลัังใจของพนัักงานในการทำำ�งานกัับกลุ่่�ม
บริิษััทฯ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อการป้้องกัันและลดจำำ�นวนการ
เกิิดอุุบััติิเหตุุ การบาดเจ็็บ และการเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งานให้้
ได้้มากที่่�สุุด

แนวทางบริิหารจััดการ

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ยึึดหลัักตามปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติิความ
ปลอดภัั ย อาชีี ว อนามัั ย และสภาพแวดล้้ อ มในการทำำ� งาน
พ.ศ. 2554 (2011) และกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดอย่่าง
เคร่่ ง ครัั ด รวมถึึงมาตรฐานความปลอดภัั ยต่่ า งๆ ในระดัั บ
สากล เพื่่� อ ให้้ แ น่่ ใ จว่่ า มีี การจัั ด การความปลอดภัั ย อย่่ า งมีี

ประสิิทธิิภาพ ทั้้�งยัังมีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการความปลอดภััย
ซึ่่� ง ประกอบด้้ ว ยผู้้�บริิ ห ารและพนัั ก งานจากทุุ กกลุ่่� มธุุ ร กิิ จ
เพื่่� อ ทบทวนประเด็็ นที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ อาชีี ว อนามัั ย และความ
ปลอดภััยในสถานที่่�ทำำ�งานอย่่างสม่ำำ��เสมอ นอกจากนี้้� กลุ่่�ม
บริิ ษัั ท ฯ ยัั ง ได้้ จัั ด ให้้ มีี แ ผนกความปลอดภัั ยภ ายใต้้ ค วาม
ดูู แ ลของประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� ฝ่่ า ยปฏิิ บัั ติิ การ เพื่่� อ กำำ�กัั บ ดูู แ ล
ประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยในทั้้�ง
4 กลุ่่�มธุุรกิิจ และเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายอุุบััติิเหตุุเป็็นศููนย์์
ทั่่�วทั้้�งองค์์กรสำำ�หรัับทั้้�งพนัักงานและผู้้�รัับเหมาของกลุ่่�มบริิษััทฯ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ใช้้ระบบจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
เพื่่� อ ระบุุ แ ละแก้้ ไ ขความเสี่่� ย งและประเด็็ นต่่ า งๆ เกี่่� ย วกัั บ
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััยทั่่�วทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจ โดขอบเขต
ของระบบจััดการดัังกล่่าวครอบคลุุมถึึงพนัักงาน ตลอดจน
คู่่�ค้้ า และลูู กค้้ า จากนั้้� น แผนกความปลอดภัั ย จะประเมิิ น
ความเสี่่�ยงเพื่่�อระบุุอัันตรายต่่างๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ในการดำำ�เนิิน
ธุุ ร กิิ จ และใช้้ ม าตรการควบคุุ ม เพื่่� อ กำำ�จัั ด อัั น ตรายและลด
ความเสี่่ย� ง โดยการประเมิินความเสี่่ย� งต้้องมีีการทบทวนปีีละครั้้ง�
หรืือเมื่่� อ มีี ก ารเปลี่่� ยน แปลงกิิ จ กรรมการดำำ� เนิิ น งานใด
ทั้้�งนี้้� การระบุุความเสี่่�ยงและมาตรการบรรเทาผลกระทบที่่�ใช้้ในปีี
2563 มีีระบุุรายละเอีียดอยู่่�ในหััวข้้อถััดไป ในขณะเดีียวกััน
การประเมิินความเสี่่�ยงถืือเป็็นพื้้�นฐานของขั้้�นตอนต่่างๆ ในการ
ปฏิิบััติิงาน จากนั้้�นจึึงนำำ�ไปบููรณาการและปรัับใช้้เป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของงานที่่�ต้้องทำำ�เป็็นประจำำ�ทุุกวััน
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อย่่างไรก็็ตาม ได้้มีีการบัันทึึกกรณีีการบาดเจ็็บจากการทำำ�งาน
จำำ�นวน 1 ครั้้�ง โดยผู้้�ประสบเหตุุคืือผู้้�รัับเหมาที่่�ปฏิิบััติิงาน
ของกลุ่่�มบริิษััท WHAUP ซึ่่�งผู้้�รัับเหมารายดัังกล่่าวถููกแผง
โซลาร์์เซลล์์บาดขณะทำำ�ความสะอาดและได้้รัับการช่่วยเหลืือ
ทางการแพทย์์ อ ย่่ า งทัั นท่่ ว งทีี จากนั้้� นจึึ งผู้้�รัั บ เหมาราย
ดัังกล่่าวสามารถกลัับมาปฏิิบััติิงานต่่อในหน้้าที่่�อื่่�นได้้ ทั้้�งนี้้�
ไม่่มีีรายงานกรณีีสารเคมีีหกรั่่�วไหลในปีี 2563 แต่่อย่่างใด
ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาระบบอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััยอย่่างสม่ำำ��เสมอและต่่อเนื่่�องเพื่่�อป้้องกััน
ไม่่ ให้้เหตุุการณ์์ ในอดีีตเกิิดซ้ำำ�� และเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายที่่�จะ
ลดอุุบััติิเหตุุให้้กลายเป็็นศููนย์์

การเสริิมสร้้างอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

ในพ.ศ. 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นเสริิมสร้้างระบบและวิิธีีการ
จััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยผ่่านแนวคิิด ‘SMART
Safety’ ซึ่่�งกล่่าวถึึงสามด้้านหลัักการ ได้้แก่่ 1) การตอบโต้้
ภาวะฉุุกเฉิิน 2) ความปลอดภััยทางถนน และ 3) การปกป้้อง
ทรััพย์์สิินของนิิคมอุุตสาหกรรม โดยแนวคิิด SMART Safety ยััง
จะช่่วยส่่งเสริิมวััฒนธรรมความปลอดภััยรวมไปถึึงกำำ�กัับดููแล
การเฝ้้าระวัังเพื่่�อความปลอดภััยอย่่างมีีประสิิทธิิภาพทั่่�วทั้้�ง
นิิ ค มอุุ ต สาหกรรมของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ รวมถึึงบริิ เ วณพื้้� นที่่�
โดยรอบอีีกด้้วย

การจััดการภาวะฉุุกเฉิิน

พนัั ก งานควรปฏิิ บัั ติิ ต ามขั้้� น ตอนตามที่่� ไ ด้้ รัั บ การฝึึ ก อบรม
เมื่่�อเกิิดเหตุุขึ้้�น และหาทางนำำ�ตนเองออกมาให้้พ้้นจากสภาวะ
ดัั ง กล่่ า วในกรณีีเกิิ ด เหตุุ ร้้ า ยแรงได้้ อ ย่่ า งรวดเร็็ ว ที่่� สุุ ด โดย
ภายหลัังการเกิิดกรณีีฉุุกเฉิินขึ้้�น พนัักงานสามารถรายงาน
เหตุุ เ กี่่� ย วกัั บ การทำำ� งานทั้้� ง หมดผ่่ า นแบบฟอร์์ ม รายงาน
เหตุุการณ์์ แบบฟอร์์มร้้องเรีียน หรืือรายงานต่่อหััวหน้้างาน
โดยตรง โดยจะมีีการสืืบสวนกรณีีเหล่่านี้้�ตามขั้้�นตอนการแจ้้ง
เหตุุฉุุกเฉิินของกลุ่่�มบริิษััทฯ นอกจากนี้้� แผนกความปลอดภััย
และความมั่่�นคงจะตรวจสอบเหตุุการณ์์ทั้้�งหมดโดยละเอีียด
เพื่่�อปกป้้องพนัักงานจากการเหตุุรุุนแรงใดๆ และป้้องกัันเหตุุ
ไม่่ ให้้เกิิดซ้ำำ��อีีกในอนาคต
จากกระบวนการประเมิินความเสี่่ย� งของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ซึ่่ง� สามารถ
ระบุุได้้ว่่าอุุบััติิเหตุุจากงานก่่อสร้้างเป็็นความเสี่่�ยงหลัักด้้าน
ความปลอดภััย ผู้้�รัับเหมาหรืือพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ อาจ
ได้้รัับบาดเจ็็บหรืือเสีียชีีวิิตจากการทำำ�กิิจกรรมก่่อสร้้าง อาทิิ
อุุบััติิเหตุุตกจากที่่�สููง อุุบััติิเหตุุที่่�ส่่งผลต่่อร่่างกายจากของมีีคม
แผลไหม้้ ฯลฯ ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้จััดทำำ�และดำำ�เนิินการ
ตามแผนป้้องกัันดัังต่่อไปนี้้� ซึ่่�งรวมถึึง
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• พััฒนาคู่่�มืือผู้้�รัับเหมาซึ่่�งผู้้�รัับเหมาจำำ�เป็็นต้้องปฏิิบััติิตาม
มาตรฐานความปลอดภััย
• มีีการวิิเคราะห์์ความปลอดภััยของงานแต่่ละประเภทและ
มีีการพััฒนาขั้้�นตอนความปลอดภััยของการทำำ�งาน
• การใช้้ระบบใบอนุุญาตทำำ�งาน เพื่่�อลงทะเบีียนก่่อนเข้้า
ปฏิิบััติิงานของผู้้�รัับเหมาและคู่่�ค้้า
• สำำ�รวจความเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อยภายในนิิคมอุุตสาหกรรม
อย่่างต่่อเนื่่�อง
อััคคีีภััยและการอพยพ

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�งศููนย์์ควบคุุมภาวะฉุุกเฉิิน (Emergency
Control Center: ECC) ซึ่่�งกระจายอยู่่�ตามนิิคมอุุตสาหกรรม
9 แห่่งของกลุ่่�มบริิษััทฯ เพื่่�อตรวจและระงัับเหตุุฉุุกเฉิินต่่างๆ
โดยศููนย์์ถููกบริิหารจััดการโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านอาชีีวอนามััย
และความปลอดภัั ย และได้้ รัั บ การติิ ด ตั้้� ง ระบบควบคุุ ม เพลิิ ง
ที่่� พร้้ อ มปฏิิ บัั ติิ การทุุ ก เมื่่� อ ซึ่่� ง ในพ.ศ. 2563 ศูู นย์์ ECC
ได้้ระงัับเหตุุฉุุกเฉิินหนึ่่�งครั้้�งที่่�โรงงานแห่่งหนึ่่�งที่่�ตั้้�งอยู่่�ภายใน
นิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ นอกจากนี้้� ศููนย์์ ECC
ยัังได้้ช่่วยเหลืือองค์์กรท้้องถิ่่�นในการยัับยั้้�งเหตุุฉุุกเฉิิน 12 ครั้้�ง
ในชุุมชนรอบข้้างที่่�อยู่่�ภายนอกเขตอุุตสาหกรรม
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อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มบริิษััทฯ กำำ�หนดการฝึึกซ้้อมเหตุุฉุุกเฉิินปีีละ
หนึ่่�งครั้้�ง มีีการวางแผนการฝึึกซ้้อมประจำำ�ปีีสำำ�หรัับเหตุุฉุุกเฉิิน
ต่่างๆ รวมถึึงการระงัับอััคคีีภััยและการอพยพ การรั่่�วไหลของ
สารเคมีีอัันตราย อุุบััติิเหตุุทางจราจร อุุทกภััยและเหตุุฉุุกเฉิิน
ต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับโรงงานในนิิคมอุุตสาหกรรม โดยในปีี 2563
กลุ่่�มบริิษััทฯ เป็็นผู้้�จััดการซ้้อมการตอบสนองต่่อเหตุุอััคคีีภััย
4 ครั้้ง� ที่่�นิคิ มอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ตะวัันออก (มาบตาพุุด)
(WHA EIE) ซึ่่�งมีีพนัักงานเข้้าร่่วมการฝึึกซ้้อมทั้้�งหมด 10 คน
การฝึึ กซ้้ อ มดัั ง กล่่ า วครอบคลุุ ม การอบรมการระงัั บ อัั ค คีี ภัั ย
ขั้้�นสููง การประเมิินผลการดำำ�เนิินงานการฝึึกซ้้อมได้้รัับคะแนน
ความพึึงพอใจร้้อยละ 100 ซึ่่�งประเมิินพนัักงานโดยพิิจารณา
จากความพร้้อมสำำ�หรัับกระบวนการทั้้�งหมดรวมถึึงอุุ ปกรณ์์
ป้้องกัันส่่วนบุุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)
การตอบสนอง ตลอดจนขั้้�นตอนการรายงานและระยะเวลาที่่�
ใช้้ในการระงัับเหตุุ
เหตุุสารเคมีีรั่่�วไหล

จากกระบวนการประเมิินความเสี่่�ยง กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนด
ให้้การรัับสััมผััสสารเคมีีที่่�โรงบำำ�บัดั น้ำำ��เสีียเป็็นหนึ่่ง� ในความเสี่่ย� ง
ด้้านความปลอดภััย กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีความกัังวลว่่าพนัักงานที่่�
ปฏิิบััติิงานที่่�โรงบำำ�บััดน้ำำ��เสีียอาจได้้รัับสััมผััสสารคลอรีีนและ
โซเดีียมไฮดรอกไซด์์ จึึงได้้มีีการระบุุและใช้้มาตรการบรรเทา
ผลกระทบดัังต่่อไปนี้้�เพื่่�อจััดการความเสี่่�ยงดัังกล่่าว
• จััดให้้มีีอุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคล (PPE) สำำ�หรัับพนัักงาน
ทุุกคน
• ติิดตั้้�งเครื่่�องตรวจจัับคลอรีีน
• ตรวจสอบสถานที่่�ปฏิิบััติิงานทุุกปีี
• จััดให้้มีีการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีีสำำ�หรัับพนัักงาน
เมื่่� อ เดืือนกรกฎาคม 2563 กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ จัั ด การซ้้ อ ม
ตอบสนองภาวะฉุุกเฉิินสำำ�หรัับเหตุุการณ์์สารเคมีีรั่่�วไหลที่่�นิิคม
อุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด (WHA ESIE)
โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมทั้้�งหมด 250 คนจากการนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย (กนอ.) กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย
กรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงาน หน่่วยงานท้้องถิ่่�น ชุุมชน
ท้้องถิ่่�น โรงพยาบาลท้้องถิ่่�น ลููกค้้า และพนัักงานของกลุ่่�ม
บริิษััทฯ เป็็นต้้น การฝึึกซ้้อมดัังกล่่าวครอบคลุุมกลไกการ
ตอบสนองตั้้�งแต่่การรายงานเหตุุฉุุกเฉิิน การปฐมพยาบาล
การเลืือกอุุปกรณ์์ PPE การสั่่�งการและการควบคุุม เป็็นต้้น

100

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 เกิิดอุุบััติิเหตุุขึ้้�น 1 ครั้้�งที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด (WHA ESIE) โดยรถบรรทุุกสารเคมีีของ
ลููกค้้าตกลงไปในทางระบายน้ำำ��และเกิิดเหตุุสารเคมีีรั่่�วไหลตามมา อย่่างไรก็็ตามไม่่มีีพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้รัับบาดเจ็็บ
ขณะเกิิดเหตุุ ถึึงกระนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงพััฒนาและปรัับปรุุงการป้้องกัันด้้านความปลอดภััยบนท้้องถนนอยู่่�เสมอ เพื่่�อใช้้
เป็็นมาตรการป้้องกัันหลัังเกิิดเหตุุและตอบสนองต่่อเหตุุการณ์์ที่่�คล้้ายคลึึงกัันในอนาคตได้้อย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ
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โควิิด-19

ในปีี 2563 ขณะที่่�การแพร่่กระจายของเชื่่�อไว้้รััสโควิิด-19 ยัังคง
มีีอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งถืือได้้ว่่าเป็็นภััยคุุกคามอย่่างหนึ่่�งที่่�อาจส่่ง
ผลกระทบต่่อสุุขภาพของพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ผู้้�รัับเหมา
หรืือผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยง ดัังนั้้�นหลัักปฏิิบััติิด้้านอาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภัั ยที่่� ดีี จึึ งมีี ค วามสำำ�คัั ญ อย่่ า งยิ่่� ง โดยเฉพาะเมื่่� อ
มีี โ รคระบาด เนื่่� อ งด้้ ว ยไวรัั ส โควิิ ด -19 ที่่� แ พร่่ ร ะบาดอย่่ า ง
รวดเร็็ว จึึงมีีความเสี่่�ยงสููงที่่�อาจเกิิดการติิดเชื้้�อในหมู่่�พนัักงาน
และพนัักงานระดัับปฏิิบััติิการภายในนิิคมอุุตสาหกรรมและ
สถานที่่� ปฏิิ บัั ติิ ง านของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ อีี กทั้้� ง กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ
ยัังเล็็งเห็็นความสำำ�คััญของการดำำ�เนิินการและป้้องกัันอย่่าง
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เหมาะสมเพื่่�อตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากไวรััสดัังกล่่าว
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดขั้้�นตอนทีีเกี่่�ยวข้้องกัับไวรััสโควิิด-19
ซึ่่�งมีีการระบุุข้้อปฏิิบััติิ ในการระมััดระวัังต่่างๆ ที่่�สอดคล้้อง
กัั บ ข้้ อ กำำ� หนดและกฎระเบีี ย บของกระทรวงสาธารณสุุ ข
ขั้้� น ตอนดัั ง กล่่ า วรวมถึึงการฆ่่ า เชื้้� อ โรคสถานที่่� ต่่ า งๆ เป็็ น
ประจำำ�ด้้วยแอลกอฮอล์์ การตรวจอุุณหภููมิิร่่างกายและการ
บัันทึึกข้้อมููลส่่วนตััวเมื่่�อเข้้าสู่่�สถานที่่�ทำำ�งาน เป็็นต้้น ยิ่่�งไป
กว่่านั้้�น พนัักงานทุุกคนยัังได้้รัับการสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์
เกี่่�ยวกัับข่่าวสารล่่าสุุดเกี่่�ยวกัับไวรััสโควิิด-19 ผ่่านช่่องทาง
SharePoint ภายในองค์์กรและอีีเมล
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ความปลอดภััยทางถนน

ถนนภายในนิิ ค มอุุ ต สาหกรรมของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ ถูู ก ใช้้
ประโยชน์์เป็็นจำำ�นวนมากจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียฝ่่ายต่่างๆ ซึ่่�งเป็็น
สาเหตุุที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดการจราจรติิดขััดหรืืออุุบััติิเหตุุได้้ ด้้วย
เหตุุนี้้� ความปลอดภััยทางถนนจึึงเป็็นความเสี่่�ยงด้้านความ
ปลอดภัั ยอีี กป ระการหนึ่่� ง ที่่� ร ะบุุ ไ ด้้ จากกระบวนการประเมิิ น
ความเสี่่�ยงที่่�พนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ลููกค้้า และผู้้�สััญจร
ไปมาอาจประสบอุุบััติิเหตุุบนท้้องถนนได้้เมื่่�อเดิินทางภายใน
นิิคมอุุตสาหกรรม ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงดำำ�เนิินมาตรการ
บรรเทาผลกระทบดัังต่่อไปนี้้�เพื่่�อจััดการความเสี่่�ยงดัังกล่่าว:
• การสร้้ า งเนิิ นช ะลอความเร็็ ว บนถนนเส้้ น หลัั ก ที่่� กั้้� น
คอนกรีีต การเพิ่่�มช่่องทางกลัับรถใหม่่สำำ�หรัับยานพาหนะ
ที่่�เข้้ามาจากถนนท้้องถิ่่�นเพื่่�อลดการจราจรติิดขััด
• การตรวจสอบ ติิดตาม และปรัับปรุุงสภาพพื้้�นถนนอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง
• การพััฒนานวััตกรรมระบบควบคุุมการจราจร
• ริิเริ่่�มโครงการรณรงค์์การขัับขี่่�ปลอดภััยโดยชมรมความ
ปลอดภััยและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อฝึึกอบรมพนัักงานและลููกค้้า
เกี่่�ยวกัับทัักษะการขัับขี่่�ที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมทุุกแห่่ง ในปีี
2563 มีีผู้้�เข้้าร่่วมการฝึึกอบรม 250 คน โดยมีีลููกค้้า
ทั้้�งหมด 170 คน และพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ 80 คน

กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ถืื อว่่ า ความปลอดภัั ย บนท้้ อ งถนนเป็็ น เรื่่� อ งที่่�
สำำ�คััญอย่่างมาก โดยได้้ปรัับปรุุงโครงสร้้างพื้้�นฐานและพััฒนา
เทคโนโลยีีอยู่่�เสมอเพื่่�อเพิ่่�มความปลอดภััยบนท้้องถนนอย่่าง
เต็็มศัักยภาพ กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้นำำ�ระบบจััดการยานพาหนะ
มาใช้้ตั้้�งแต่่ปีี 2561 โดยติิดตั้้�งตามทางเข้้าต่่างๆ ดัังที่่�ระบุุไว้้
ในหััวข้้อ “การจััดการด้้านนวััตกรรม” เพื่่�อแก้้ปััญหาด้้านความ
ปลอดภััยบนท้้องถนนและการจราจรติิดขััดในเขตอุุตสาหกรรม
เมื่่�อมีีการนำำ�ระบบนี้้�มาใช้้ กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงมีีข้้อมููลจำำ�นวน
ยานพาหนะรวมถึึงหมายเลขทะเบีียนได้้อย่่างถููกต้้องแม่่นยำำ�
เพื่่�อบริิหารจััดการการจราจรติิดขััดและรัับมืือกัับเหตุุชนแล้้วหนีี
ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 มีีจำำ�นวนรถเข้้าออกบริิเวณนิิคมอุุตสาหกรรม
ดัั บ บลิิ ว เอชเอ อีี ส เทิิ ร์์ นซีี บ อร์์ ด (WHA ESIE) ประมาณ
วัันละ 144,420 คััน คิิดเป็็นประมาณ 52,713,300 คัันต่่อปีี
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้นำำ�ระบบดิิจิิทััลมาบููรณาการในการ
ศึึกษาข้้อมููลเกี่่�ยวกัับระบบควบคุุมการจราจรอััตโนมััติิ เพื่่�อ
ตรวจสอบระดัั บ ความแออัั ด และเปลี่่� ยนสัั ญญ าณไฟจราจร
โดยอััตโนมััติิเพื่่�อระบายการจราจร จะเห็็นได้้ว่่าด้้วยการใช้้
เทคโนโลยีี เ หล่่ า นี้้� ช่่ ว ยให้้ นิิ ค มอุุ ต สาหกรรมดัั บ บลิิ ว เอชเอ
อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด (WHA ESIE) สามารถลดเวลาการจราจร
ติิดขััดจาก 10 นาทีีลงเหลืือ 3 นาทีี และมีีจำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิต
จากอุุบััติิเหตุุทางจราจรลดลงจาก 5 รายในปีี 2562 เหลืือ
3 รายในปีี 2563
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ยัั ง อยู่่�ในระหว่่ า งศึึกษาการใช้้
เทคโนโลยีี โ ดรนเพื่่� อ ตรวจสอบสภาพถนนและการจราจรใน
ชั่่�วโมงเร่่งด่่วน โดยจะนำำ�มาใช้้ตรวจสอบอุุบััติิเหตุุทางถนน
และตรวจจัับความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น และนำำ�ข้้อมููลไปวิิเคราะห์์
ต่่อยอดเพื่่�อระบุุแนวทางป้้องกัันและจำำ�กััดจำำ�นวนอุุบััติิเหตุุใน
อนาคตได้้ ในกรณีีที่่�เกิิดอุุบััติิเหตุุ ทั้้�งนี้้�การใช้้โดรนจะช่่วยให้้
ตอบสนองต่่อเหตุุฉุุกเฉิินได้้รวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
และเมื่่�อมีีอุุบััติิเหตุุลดลงจึึงส่่งผลให้้ปริิมาณการใช้้ถนนเบาบาง
ลงตามไปด้้วย เทคโนโลยีีโ ดรนดัังกล่่าวจะนำำ�มาใช้้ตั้้�งแต่่ ปีี
2564 เป็็นต้้นไป
ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 มีีอุุบััติิเหตุุบนท้้องถนนทั้้�งหมด 245 ครั้้�ง
จากผู้้�สััญจรไปมาภายในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ
โดยอุุบััติิเหตุุดัังกล่่าวเป็็นผลให้้มีีผู้้�บาดเจ็็บ 107 ราย และ
ผู้้�เสีียชีีวิิต 3 ราย โดยไม่่มีีบุุคคลใดเป็็นพนัักงานกลุ่่�มบริิษััทฯ
อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มบริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะลดตััวเลขเหล่่านี้้�และ
ปฏิิบััติิตามมาตรการความปลอดภััยบนท้้องถนนและมาตรการ
ความปลอดภััยด้้านอื่่�นๆ ต่่อไป รวมถึึงใช้้นวััตกรรมใหม่่ต่่างๆ
เพื่่�อลดอััตราการเกิิดอุุบััติิเหตุุอีีกด้้วย
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การปกป้้องทรััพย์์สิินของนิิคมอุุตสาหกรรม

ในพ.ศ. 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้นำำ�ความก้้าวหน้้าทางดิิจิิทััลมาใช้้เพื่่�อพััฒนากระบวนการทำำ�งานและพััฒนาด้้านความปลอดภััย เช่่น
การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพกล้้องวงจรปิิด 9 ตััวที่่�ติิดตั้้�งอยู่่�ที่่�สถานีีปั๊๊�มน้ำำ��ของโรงบำำ�บััดน้ำำ��เสีียที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์น
ซีีบอร์์ด (WHA ESIE) ให้้มีีการตรวจจัับการเคลื่่�อนไหวและระบบแจ้้งเตืือนควบคุุมผ่่านสายเคเบิิล ดัังที่่�กล่่าวถึึงรายละเอีียดใน
หััวข้้อ “การจััดการด้้านนวััตกรรม” ด้้วยเทคโนโลยีีนี้้� เซ็็นเซอร์์ตรวจจัับการเคลื่่�อนไหวจะตรวจจัับและแจ้้งเตืือนเมื่่�อใดก็็ตามที่่�ตรวจ
จัับผู้้�บุุกรุุกได้้ จึึงเป็็นการช่่วยปกป้้องสิินทรััพย์์ภายในเขตพื้้�นที่่�นั้้�นๆ ด้้วยเหตุุนี้้� ระบบดัังกล่่าวจึึงช่่วยให้้ติิดตามเฝ้้าระวัังความเสี่่�ยง
และการดำำ�เนิินงานได้้โดยอััตโนมััติิและมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งยัังลดความจำำ�เป็็นที่่�พนัักงานต้้องลงพื้้�นที่่�ติิดตามและตรวจสอบ
หน้้างานบ่่อยๆ ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงสามารถลดจำำ�นวนพนัักงานลงได้้ 9 คน เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ดัังกล่่าว โดยสามารถพััฒนา
บุุคลากรเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ที่่�มีีความซัับซ้้อนอื่่�นๆ ได้้ อีีกทั้้�งยัังลดจำำ�นวนอุุบััติิเหตุุทางถนน รวมถึึงตััดขั้้�นตอนการตรวจสอบที่่�ไม่่จำำ�เป็็น
ออกได้้

วััฒนธรรมความปลอดภััย

กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีโครงการฝึึกอบรมให้้กัับพนัักงานตามข้้อกำำ�หนด
เพื่่�อปลููกฝัังความเข้้าใจอัันดีีและความตระหนัักรู้้�เกี่่�ยวกัับข้้อ
ปฏิิบััติิด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ
ได้้ส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุกคนเข้้ารัับการตรวจสุุขภาพ แลจััด
ให้้มีีการตรวจสุุขภาพที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับพนัักงานเป็็นประจำำ�
ทุุกปีี นอกจากนี้้� พนัักงานยัังสามารถเข้้าถึึงบริิการทางการ
แพทย์์ ได้้ผ่่านประกัันสุุขภาพและประกัันอุุบััติิเหตุุ นอกจากนี้้�
กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ยิินดีีรัับ ฟัังและสนัับ สนุุนให้้พนัักงานเสนอข้้อ
แนะนำำ�ในการปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานผ่่านทาง
หััวหน้้างาน แผนกทรััพยากรบุุคคล และแผนกความปลอดภััย

กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยของผู้้�รัับเหมาของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ อีีกด้้วย ทั้้�งนี้้� ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มดัังกล่่าวต้้อง
ปฏิิ บัั ติิ ต ามข้้ อ กำำ� หนดด้้ า นความปลอดภัั ย ของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ
อย่่างเคร่่งครััดและสุุดความสามารถ ดัังนั้้�น ก่่อนปฏิิบััติิงาน
ผู้้�รัับเหมาจะได้้รับั การฝึึกอบรมที่่�ครอบคลุุม 3 ด้้าน ได้้แก่่ นโยบาย
สิ่่�งแวดล้้อม กฎระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง และมาตรฐาน
ความปลอดภััย จากนั้้�น ผู้้�รัับเหมาที่่�ผ่่านการฝึึกอบรมแล้้วจะ
ได้้รัับบััตรประจำำ�ตััวผู้้�รัับเหมาที่่�จะหมดอายุุใน 1 ปีีนัับจากวัันที่่�
ออกบััตร การฝึึกอบรมดัังกล่่าวจััดขึ้้�นในปีี 2563 สำำ�หรัับผู้้�รัับ
เหมารายใหม่่ 20 ราย และผู้้�รัับเหมาเดิิม 50 รายที่่�บัตั รประจำำ�ตัวั
ผู้้�รัั บ เหมาหมดอายุุ ผู้้�รัั บ เหมาที่่� ม าปฏิิ บัั ติิ ง านระยะสั้้� น
ต้้องผ่่านการฝึึกอบรมเพื่่�อให้้ได้้ใบอนุุญาตทำำ�งานเป็็นรายครั้้�ง
ตามระยะเวลาที่่�กำำ�หนดเช่่นกััน
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นอกจากโครงการฝึึกอบรมความปลอดภััยแล้้ว กลุ่่�มบริิษััทฯ
ยัั ง ได้้ จัั ด ตั้้� ง ชมรมความปลอดภัั ยขึ้้� น เพื่่� อ ร่่ ว มกัั น เสริิ ม สร้้ า ง
มาตรการความปลอดภััยในหมู่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ชมรมดัังกล่่าว
ประกอบด้้วยพนัักงาน ผู้้�รัับเหมา และลููกค้้าของกลุ่่�มบริิษััท
WHAID และกลุ่่�มบริิษััท WHAUP โดยวััตถุุประสงค์์ของชมรม
ความปลอดภััยนี้้�คืือเพื่่�อให้้สมาชิิกชมรมแบ่่งปัันความคิิดเห็็น
และมุุ ม มองต่่ า งๆ เกี่่� ย วกัั บ ข้้ อ ปฏิิ บัั ติิ ด้้ า นความปลอดภัั ย
มีีการจััดประชุุมชมรมทุุกไตรมาส โดยการประชุุมครั้้�งล่่าสุุด
จััดขึ้้�นเมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน ปีี 2563 มีีผู้้�เข้้าร่่วมทั้้�งหมด
240 คน หัั ว ข้้ อ ในการหารืือครอบคลุุ ม ถึึงการจัั ด การ
การจราจร ความปลอดภัั ย บนท้้ อ งถนน การควบคุุ ม การ
ติิดยาเสพติิด การปฐมพยาบาล ปฏิิบััติิการช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพด้้วย
วิิธีีปั๊๊�มหััวใจ และประโยชน์์ของวิิสาหกิิจชุุมชน
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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การพััฒนาชุุมชน

สถานการณ์์เศรษฐกิิจทั่่�วโลกกำำ�ลัังก้้าวเข้้าสู่่�การเติิบโตอย่่าง
ยั่่�งยืืน องค์์กรธุุรกิิจจำำ�นวนมากตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการ
ดำำ�เนิินงานที่่�ส่่งผลกระทบต่่อชุุมชนโดยรอบ และองค์์กรธุุรกิิจ
เหล่่านี้้�เชื่่�อมั่่�นว่่า ธุุรกิิจจะประสบความสำำ�เร็็จได้้อย่่างยั่่�งยืืน
ต้้องได้้รับั การยอมรัับและไว้้วางใจรวมถึึงมีีการพััฒนาเสริิมสร้้าง
ความมั่่�งคั่่�งให้้กัับชุุมชนและสัังคม อย่่างไรก็็ตาม บางธุุรกิิจอาจ
จะต้้องเผชิิญกัับความท้้าทายในการเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชน
โดยรอบ เพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิผล กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจควบคู่่�ไปกัับการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นและความ
ไว้้วางใจจากชุุมชนโดยรอบ ตลอดระยะเวลา 33 ปีีที่่�ผ่่านมา
กลุ่่�มบริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบ ในฐานะผู้้�ขัับเคลื่่�อน
ธุุรกิิจที่่�ทำำ�งานควบคู่่�ไปกัับการตอบแทนสัังคมและชุุมชนท้้องถิ่่�น

แนวทางการจััดการ

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเตรีียล ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด
(มหาชน) และ บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์
จำำ�กััด (มหาชน) ได้้จััดทำำ�การประเมิินผล (Environmental
Impact Assessment: EIA) การดำำ�เนิินธุุรกิิจ การรัับรู้้�ของ
ชาวชุุมชน ตลอดจนผลกระทบทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมใน
ชุุมชนโดยรอบ ผลการประเมิินระบุุว่่า ทั้้�งสองบริิษััทมีีแนวทาง
ในการบริิ ห ารจัั ด การบรรเทาผลกระทบได้้ อ ย่่ า งเหมาะสม
ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารต่่างๆ ประกอบด้้วยโทรศััพท์์ อีีเมล
การจััดกิิจกรรมที่่�สร้้างการมีีส่่วนร่่วม แบบสำำ�รวจ การแต่่งตั้้�ง
ตัั ว แทนชุุ ม ชนในพื้้� นที่่� แ ละแพลตฟอร์์ ม การแจ้้ ง เบาะแส
การกระทำำ�ผิิด (ดููรายละเอีียดได้้ที่่�บทจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ)
เพื่่� อ รัั บ ฟัั ง ความคิิ ด เห็็ น ของชาวชุุ ม ชน ข้้ อ เสนอแนะ
แ ล ะ ข้้ อ ร้้ อ ง เ รีี ยนทั้้� ง ห ม ด จ ะ ไ ด้้ รัั บ ก า ร ท บ ท ว น โ ด ย
คณะกรรมการดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมที่่�จััดตั้้�งขึ้้�น ซึ่่�งจะมีี
การประชุุ ม ในทุุ ก เดืือนเพื่่� อ กำำ� หนดแนวทางการพัั ฒ นาที่่�
เหมาะสมจากนั้้�นจะรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท

106

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563
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กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์ ในการพััฒนาโครงการเพื่่�อ
สัังคมอย่่างยั่่�งยืืนให้้ครอบคลุุมทั้้�ง 3 มิิติิ ได้้แก่่ การพััฒนาด้้าน
การศึึกษา การดููแลสุุขภาพชุุมชนและการพััฒนาองค์์ความรู้้�
เรื่่� อ งการอนุุ รัั กษ์์ สิ่่� ง แวดล้้ อ มให้้ เ หมาะสมกัั บ ความต้้ อ งการ
และข้้อกัังวลของชุุมชน ในปีี 2563 บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ
อิินดััสเตรีียล ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััท
ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ได้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมที่่�หลากหลายให้้กัับชุุมชนที่่�อาศััย
อยู่่�ในรััศมีี 5-10 กม. โดยรอบนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�ม
บริิษััทฯ ด้้วยการจััดสรรงบประมาณประจำำ�ปีีจำำ�นวน 52.43
ล้้านบาทสำำ�หรัับจััดกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม ตามรายละเอีียดใน
ตารางต่่อไปนี้้�

จาก 159 ชุุมชน เข้้าร่่วมและได้้รัับประโยชน์์จากกิิจกรรม
ทำำ�ให้้บริิษััทสามารถจััดกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมตามเป้้าหมายที่่�ตั้้�ง
ไว้้ได้้อย่่างสำำ�เร็็จลุุล่่วง

โดยใช้้เวลาทำำ�งานของพนัักงานดัับบลิิวเอชเอ กรุ๊๊�ปจำำ�นวน
7,633 ชั่่� ว โมง และมีี ช าวชุุ ม ชนเข้้ า ร่่ ว มทั้้� ง หมดจำำ�นวน
191,585 คน จาก 156 ชุุมชน เข้้าร่่วมและได้้รัับประโยชน์์
จากกิิจกรรม ทำำ�ให้้บริิษััทสามารถจััดกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมตาม
เป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ได้้อย่่างสำำ�เร็็จลุุล่่วง ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััท
มีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชนโดยรอบนิิคมฯ ในส่่วนกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม
ครอบคลุุม จัังหวััดระยอง ชลบุุรีี และสระบุุรีี จำำ�นวน 156
หมู่่�บ้้าน จาก หมู่่�บ้้าน 159 คิิดเป็็นร้้อยละ 98 และปีี 2564
กลุ่่�มบริิษััทฯ ตั้้�งเป้้าในการมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชนโดยรอบนิิคมฯ
โดยใช้้เวลาทำำ�งานของพนัักงานกลุ่่�มบริิษััทฯจำำ�นวน 7,633 ในส่่วนของกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมคิิดเป็็นร้้อยละ 97
ชั่่�วโมง และมีีชาวชุุมชนเข้้าร่่วมทั้้�งหมดจำำ�นวน 191,585 คน
ประเภทของกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม
1. การบริิจาคเพื่่�อการกุุศล
2. การทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อชุุมชน
3. กิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องทางการค้้า
รวมทั้้�งหมด

โครงการส่่งเสริิมด้้านการศึึกษา

มููลค่่า (ล้้านบาท)
10.5
41.9
14.5
66.9

จำำ�นวนร้้อยละ (%)

15.7
62.6
21.7
100.0

ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมหลากหลายโครงการ ซึ่่�งเน้้นการพััฒนาด้้านการศึึกษาสำำ�หรัับสมาชิิกชุุมชน
ในทุุกช่่วงวััย
โครงการวาดศิิลป์์
สำำ�หรัับนัักเรีียน
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

ในปีีนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ จััดโครงการวาดศิิลป์์ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 12
เริ่่� ม ที่่� โ ครงการแรกวาดศิิ ล ป์์ ที่่� บ้้ า นเกิิ ด สำำ� หรัั บ นัั ก เรีี ยนชั้้� น
ประถมศึึกษาตอนปลายในพื้้�นที่่�จัังหวััดระยองและชลบุุรีี ได้้
เรีียนรู้้�ทัักษะด้้านศิิลปะขั้้�นพื้้�นฐาน พร้้อมถ่่ายทอดเรื่่�องราว
การรู้้�รัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม ประวััติิศาสตร์์ ตลอดจนวััฒนธรรม
ท้้องถิ่่�น ต่่อด้้วยโครงการวาดศิิลป์์ที่่�บ้้านเกิิดสััญจร สำำ�หรัับ
นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้น ด้้วยการพาไปทััศนศึึกษา
ศิิ ล ปวัั ฒ นธรรมในท้้ อ งถิ่่� น และเรีี ยนศิิ ล ปะนอกสถานที่่� ร่่ ว ม
กัั บ เพื่่� อ นๆ จากต่่ า งโรงเรีี ยน เพื่่� อ ให้้ ไ ด้้ เ รีี ยนรู้้� เทคนิิ ค การ
วาดภาพและองค์์ ป ระกอบศิิ ล ปะขั้้� นพื้้� น ฐาน แม้้ ต้้ อ งเผชิิ ญ
กัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 แต่่บริิษััทยัังคง
ส่่งเสริิมการศึึกษาด้้านศิิลปะให้้กัับน้้องๆ เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการ
พััฒนาทัักษะของตนเอง
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โดยทั้้� ง 2 โครงการ มีี นัั ก เรีี ยน ในระดัั บ ชั้้� นป ระถมศึึกษา
ตอนปลายจำำ�นวน 563 คน จาก 20 โรงเรีียน และนัักเรีียนระดัับ
ชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้นจำำ�นวน 29 จาก 6 โรงเรีียน เข้้าร่่วม
กิิ จ กรรม และกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ จัั ด การประเมิิ น ความพึึง
พอใจของนัั ก เรีี ยนที่่� เ ข้้ า ร่่ ว มทั้้� ง หมด ซึ่่� ง ผลคะแนนความ
พึึงพอใจในการเข้้าร่่วมกิิจกรรมคิิดเป็็นร้้อยละ 88 และ 93
ตามลำำ�ดัั บ นัั ก เรีี ยน ส่่ ว นใหญ่่ รู้้�สึึกว่่ า การเข้้ า ร่่ ว มกิิ จ กรรม
ทำำ�ให้้พััฒนาการทัักษะด้้านศิิลปะดีีขึ้้�น และสามารถนำำ�ข้้อมููล
ที่่� ไ ด้้ รัั บ ไปใช้้ ใ นชีี วิิ ต ประจำำ�วัั น ความสำำ� เร็็ จ จากโครงการ
ดัังกล่่าวคืือช่่วยในการส่่งเสริิมและสร้้างความเป็็นเลิิศด้้านการ
ศึึกษาให้้กัับเยาวชนไทย ซึ่่�งมีีความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาชุุมชน
และประเทศในอนาคต
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กราฟแท่่งแสดงความพึึงพอใจโครงการวาดศิิลป์์ที่่�บ้้านเกิิด ปีี 2563 (ครั้้�งที่่� 12)

จากนัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4-6 จำำ�นวน 532 คน จาก 19 โรงเรีียนในเขตจัังหวััดระยองและชลบุุรีี
ทำำ�กิิจกรรมในช่่วงเดืือนกรกฎาคม - สิิงหาคม 2563
ได้้รัับประสบการณ์์และความรู้้�ด้้านศิิลปะ
ได้้พััฒนาประสบการณ์์ด้้าน
ความคิิดสร้้างสรรค์์
สามารถนำำ�ความรู้้�และประสบการณ์์
ที่่�ได้้รัับไปก่่อประโยชน์์ ให้้ตนเองและสัังคม
ประทัับใจในการเข้้าร่่วมกิิจกรรม
และรู้้�สึึกอยากร่่วมกิิจกรรมนี้้�อีีก
รู้้�จัักและเข้้าใจ WHA GROUP
และนิิคมอุุตสาหกรรม

88%

86%

85%

95%

87%

กราฟแท่่งแสดงความพึึงพอใจโครงการวาดศิิลป์์ที่่�บ้้านเกิิดสััญจร ปีี 8
อบรมวัันที่่� 14 - 16 กัันยายน 2563
สอบถามจากนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้นจำำ�นวน 29 คน จาก 6 โรงเรีียน

ได้้รัับประสบการณ์์และความรู้้�ด้้านศิิลปะ
ได้้พััฒนาประสบการณ์์ด้้าน
ความคิิดสร้้างสรรค์์
สามารถนำำ�ความรู้้�และประสบการณ์์
ที่่�ได้้รัับไปก่่อประโยชน์์ ให้้ตนเองและสัังคม
ประทัับใจในการเข้้าร่่วมกิิจกรรมและ
รู้้�สึึกอยากร่่วมกิิจกรรมนี้้�อีีก
รู้้�จัักและเข้้าใจ WHA GROUP
และนิิคมอุุตสาหกรรม

94%

กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ตระหนัั กดีี ว่่ า เยาวชน คืือกลุ่่�มแรงงานที่่� จ ะ
ขัับเคลื่่�อนประเทศในอนาคต อย่่างไรก็็ตามเยาวชนบางคน
แม้้จะมีีความสามารถและทัักษะสููงมาก แต่่ก็็อาจขาดโอกาส
ในการศึึกษาเพื่่�อหาความรู้้�ได้้อย่่างเต็็มที่่� ด้้วยข้้อจำำ�กััดทาง
การเงิิ น กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ จึึงให้้ ก ารสนัั บ สนุุ นด้้ า นการศึึกษา
อัันถืือเป็็นรากฐานที่่�สำำ�คััญในการพััฒนาชุุมชน รวมถึึงพััฒนา

93%

90%

98%

87%

ศัักยภาพเพื่่�อให้้พวกเขามีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ
ได้้มอบทุุนการศึึกษาสำำ�หรัับนัักเรีียนที่่�จะเข้้าเรีียนต่่อในระดัับ
อาชีีวศึึกษา เพื่่�อบ่่มเพาะความรู้้�ให้้สามารถดำำ�รงชีีวิิตต่่อไป
ในอนาคต ปััจจุุบัันกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มอบทุุนการศึึกษาให้้กัับ
นัักเรีียนรวมแล้้ว 79 ทุุน จำำ�นวนเงิิน ทั้้�งสิ้้�น 727,600 บาท ในปีี
2563 มีีนัักเรีียน 22 คนเข้้าร่่วมรัับทุุนการศึึกษาจากโครงการ
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โครงการพััฒนาระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก (อีีอีีซีี) ที่่�ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ยุุทธศาสตร์์ ในจัังหวััดระยอง
ชลบุุรีี และฉะเชิิงเทรา เป็็นพื้้�นที่่�เศรษฐกิิจที่่�ดึึงดููดเม็็ดเงิินลงทุุนของภาคเอกชน โครงการอีีอีีซีีมีีภาครััฐช่่วย
สนัับสนุุนการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานต่่างๆ มากมาย เช่่น โครงการมอเตอร์์เวย์์ ระบบรถไฟรางคู่่� รวมถึึง
การขยายสนามบิินอู่่�ตะเภาและท่่าเรืือ
ความท้้าทายอย่่างหนึ่่�งของการพััฒนาโครงการเศรฐกิิจขนาดใหญ่่ คืือ ความต้้องการแรงงานที่่�มีีฝีีมืือตามความต้้องการ
ของอุุ ต สาหกรรมเพิ่่� ม มากขึ้้� น ด้้ ว ยความร่่ ว มมืือระหว่่ า งภาคการศึึกษาและบริิ ษัั ท ภาคเอกชน สำำ�นัั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีีวศึึกษาได้้ริิเริ่่�มโครงการอาชีีวศึึกษาระบบทวิิภาคีี (DVT) ส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษาระดัับอาชีีวศึึกษาได้้มีีประสบการณ์์
ปฏิิบััติิงานควบคู่่�ไปกัับการเรีียนภาคทฤษฎีี ในสถาบัันการศึึกษา
ทุุนการศึึกษาที่่�ส่่งเสริิมทัักษะและความสามารถ

บััณฑิิตจากวิิทยาลััยอาชีีวศึึกษาและมหาวิิทยาลััยกำำ�ลัังเป็็นที่่�
ต้้องการอย่่างมากในตลาดแรงงาน อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีีเยาวชน
ที่่�มีีความสามารถจำำ�นวนมากไม่่มีีโอกาสเรีียนจนจบหลัักสููตร
ได้้ เนื่่�องจากประสบปััญหาด้้านการเงิิน กลุ่่�มบริิษััทฯ มองเห็็น
ถึึงปััญหานี้้�และได้้ร่่วมมืือกัับวิิทยาลััยเทคนิิคบ้้านค่่าย จัังหวััด
ระยอง สนัับสนุุนนัักศึึกษาโครงการอาชีีวศึึกษาระบบทวิิภาคีี ซึ่่�ง
ได้้ทำำ�ต่่อเนื่่�องมาเป็็นระยะเวลา 9 ปีี ด้้วยการมอบทุุนการศึึกษา
ให้้แก่่นัักศึึกษาที่่�มีีประวััติิเรีียนดีี แต่่ขาดแคลนทุุนทรััพย์์เพื่่�อ
ศึึกษาต่่อ นอกจากนี้้กลุ่่�
� มบริิษัทั ฯ ยัังได้้ช่ว่ ยประสานงานกัับกลุ่่�ม
ลููกค้้าในนิิคมอุุตสาหกรรมของดัับบลิิวเอชเอ เพื่่�อมอบโอกาสให้้
แก่่น้้องๆ ได้้เข้้าฝึึกปฏิิบััติิงานระหว่่างเรีียนด้้วย
นายประทีีป จุุฬาเลิิศ ผู้้�อำำ�นวยการวิิทยาลััยเทคนิิคบ้้านค่่าย
กล่่าวว่่า “วิิทยาลััยเทคนิิคบ้้านค่่ายเป็็นสถาบัันเพีียงแห่่งเดีียว
ที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนในโครงการอาชีีวศึึกษาระบบทวิิภาคีี
และขอขอบคุุณกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�ให้้การสนัับสนุุนอย่่างเต็็มที่่�มา
โดยตลอด “โครงการนี้้�นัับว่่ามีีประโยชน์์อย่่างมากต่่อนัักศึึกษา
ระดัับอาชีีวะ องค์์กร และโครงการอีีอีีซีี ตลอดจนสมาชิิกชุุมชน
การที่่� นัั กศึึก ษาได้้ รัั บ การฝึึ ก อบรมและปฏิิ บัั ติิ ง านจริิ ง ใน
หน่่วยงานต่่างๆ ได้้รัับความรู้้�ที่่�เฉพาะเจาะจงและทัักษะจาก
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ พร้้อมการปฏิิบััติิงานอย่่างเต็็มรููปแบบ รวมถึึง
การบรรจุุ เ ข้้ า ทำำ� งานกัั บ หน่่ ว ยงานต่่ า งๆ หลัั ง จากเรีี ยน จบ
การศึึกษา หรืือนำำ�ป ระสบการณ์์ ที่่� ไ ด้้ รัั บ ไปประกอบอาชีี พ
ในอนาคต ถืื อ ว่่ า เป็็ น แบบอย่่ า งที่่� ดีี ใ ห้้ แ ก่่ รุ่่�น น้้ อ งๆ ต่่ อ ไป
มร.เดวิิ ด นาร์์ โ ดน ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห าร ธุุ ร กิิ จ นิิ ค ม ช่่วยเป็็นการยืืนยัันว่่าหากมีีความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจก็็จะได้้รัับโอกาส
อุุตสาหกรรมและการลงทุุนต่่างประเทศ บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ในการเข้้าทำำ�งานและสร้้างอาชีีพที่่�มั่่�นคงให้้ตนเองได้้”
อิิ นดัั ส เตรีี ย ล ดีี เ วลลอปเมนท์์ จำำ�กัั ด (มหาชน) กล่่ า วว่่ า
“ดัั บ บลิิ ว เอชเอ เล็็ ง เห็็ นว่่ า โครงการดัั ง กล่่ า ว จะเป็็ นก าร
ส่่งเสริิมความสามารถของเยาวชนรุ่่�นใหม่่ที่่�อาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�
โครงการอีีอีีซีี ให้้มีีอนาคตที่่�มั่่�นคง บริิษััทฯ มีีความยิินดีีและ
ภููมิิใจที่่�ได้้มอบทุุนการศึึกษา พร้้อมกัับเงิินช่่วยเหลืือให้้เยาวชน
ที่่� ข าดแคลนมีี โ อกาสแสดงศัั กยภ าพของตนได้้ อ ย่่ า งเต็็ ม ที่่�
ปููรากฐานไปสู่่�การมีีอาชีีพและทำำ�ให้้คุุณภาพชีีวิิตดีีขึ้้�น”
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สร้้างแบบอย่่างที่่�ดีี ให้้ชุุมชน

วิิทยาลััยเทคนิิคบ้้านค่่าย และกลุ่่�มบริิษััทฯ จะทำำ�การคััดเลืือก
นัักศึึกษาที่่�มีีคุุณสมบััติิ ในการรัับทุุนการศึึกษารวมถึึงโอกาส
การฝึึกปฏิิบััติิงานตามความสามารถที่่�เหมาะสม นายประสิิทธิ์์�
รามจาตุุ ตัั ว แทนนัั กศึึก ษาที่่� ไ ด้้ เ ข้้ า รัั บ การฝึึ ก งานที่่� บ ริิ ษัั ท
เอ็็นทีี เซอิิมิิซุุ (ประเทศไทย) จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทสััญชาติิ
ญี่่�ปุ่่�น กล่่าวว่่า “ผมมีีความฝัันอยากจะเข้้าทำำ�งานกัับบริิษััท
ต่่างชาติิที่่�มีีชื่่�อเสีียง แต่่ครอบครััวค่่อนข้้างขััดสน การที่่�ได้้รัับ
ทุุนการศึึกษาจากกลุ่่�มบริิษััทฯ ทำำ�ให้้ผมมีีโอกาสเรีียนต่่อใน
ระดัับชั้้�นปวส. และมีีประสบการณ์์การทำำ�งาน ได้้รัับความรู้้�
การฝึึ ก อบรมจากหัั ว หน้้ า และทำำ� งานร่่ ว มกัั บ ผู้้�อื่่� น เป็็ น ระยะ
เวลา 11 เดืือนนัับว่่ามีีประโยชน์์เป็็นอย่่างมาก และหลัังจาก
จบการศึึกษาผมได้้ รัั บ การบรรจุุ เ ป็็ นพนัั ก งานของบริิ ษัั ท
เอ็็นทีี เซอิิมิิซุุ (ประเทศไทย) จำำ�กััด นอกจากประสบการณ์์
ในการทำำ�งานผมยัังได้้มีีโอกาสในการฝึึกการสื่่�อสารภาษากัับ
ชาวต่่ า งชาติิ ซึ่่� ง มีี ค วามสำำ�คัั ญ เป็็ น อย่่ า งมากในการทำำ� งาน
และพััฒนาศัักยภาพของตนเองอย่่างเต็็มที่่�
โครงการอาชีีวศึึกษาระบบทวิิภาคีี ถืือว่่าเป็็นโครงการที่่�เอื้้�อ
ประโยชน์์ต่อ่ ทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง กลุ่่�มบริิษัทั ฯ รู้้�สึึกภาคภููมิิใจเป็็น
อย่่างยิ่่�งที่่�ได้้มีีส่่วนร่่วมสนัับสนุุน และสร้้างแรงงานที่่�มีีทัักษะ
ขั้้�นสููงสำำ�หรัับกลุ่่�มอุุตสาหกรรม เช่่น อุุตสาหกรรมยานยนต์์
สมััยใหม่่ สมาร์์ท อิิเล็็กทรอนิิกส์์ เกษตรกรรมและเทคโนโลยีี
ชีี ว ภาพ โรโบติิ กส์์ แ ละกลุ่่�มอุุ ต สาหกรรมเป้้ า หมายอื่่� น ๆ
เพื่่อ� ตอบสนองความต้้องการในโครงการอีีอีซีี ี และช่่วยขัับเคลื่่อ� น
ประเทศไปข้้างหน้้าตามแผนนโยบายไทยแลนด์์ 4.0

โครงการ
TEACHER FELLOWSHIP

ปััจจุุบัันสัังคมของเรากำำ�ลัังประสบปััญหาขาดแคลนบุุคลากร
ครููผู้้�สอน กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้เข้้าร่่วมโครงการ Teacher Fellowship
ด้้วยการมอบเงิินสนัับสนุุนจำำ�นวน 1,260,000 บาท ให้้กัับ
ครููผู้้�สอนจาก 7 โรงเรีียนในพื้้�นที่่�จัังหวััดระยองและชลบุุรีี
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กลุ่่�มบริิษััทฯ:
โครงการมอบอุุปกรณ์์การศึึกษา

กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ จัั ด โครงการมอบอุุ ปกรณ์์ ก ารศึึกษาประจำำ�ปีี
นัับเป็็นครั้้�งที่่� 23 ได้้ร่่วมมืือกัับกลุ่่�มผู้้�ประกอบการในนิิคม
อุุตสาหกรรมต่่างๆ ของกลุ่่�มบริิษััทฯ กว่่า 50 ราย ในการให้้
ความช่่วยเหลืือน้้องๆ นัักเรีียนที่่�ครอบครััวมีีรายได้้น้้อย ให้้
ได้้รัับการศึึกษาที่่�ดีีและนำำ�ไปพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของตนเอง
ซึ่่�งโครงการนี้้�สามารถหล่่อเลี้้�ยงชีีวิิตชาวชุุมชนโดยรอบนิิคม
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและแข็็งแกร่่ง

อุุปกรณ์์ต่่างๆ ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการส่่งเสริิมการพััฒนาร่่างกายและ
จิิตใจ ซึ่่�งช่่วยบ่่มเพาะทัักษะทางสัังคมและความรู้้�ด้้านวิิชาการ
ให้้แก่่โรงเรีียน 50 แห่่งและศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก 15 แห่่ง โดย
รอบนิิคมอุุตสาหกรรมของบริิษััทฯ มีีน้้องๆ นัักเรีียนที่่�เข้้าร่่วม
กิิจกรรมจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 20,400 คน ซึ่่�งน้้องๆ แต่่ละคนจะได้้รัับ
กระเป๋๋าเป้้ สมุุด ปากกา ดิินสอ ดิินสอสีีและอุุปกรณ์์พื้้�นฐาน
อื่่�นๆ เพื่่�อใช้้ประกอบการเรีียนรู้้�อย่่างสร้้างสรรค์์ทั้้�งในและนอก
ห้้องเรีียน นอกจากนี้้� ตลอดช่่วงเวลาการแพร่่ระบาดของโรค
โควิิด-19 ทีีมผู้้�บริิหารฯ ของบริิษััทฯ เข้้าเยี่่�ยมโรงเรีียนในชุุมชน
แจกจ่่ายเจลแอลกอฮอล์์ เพื่่�อดููแลให้้คณาจารย์์และนัักเรีียน
ปลอดภััยจากโรคระบาดในครั้้�งนี้้�

“นัับเป็็นเวลากว่่าสองทศวรรษที่่�ทีีมผู้้�บริิหารและพนัักงานของ
บริิษััทฯ รวมไปถึึงลููกค้้าในนิิคมอุุตสาหกรรมของเราได้้ร่่วม
แบ่่งปัันและสนัับสนุุนโครงการอัันทรงคุุณค่่า ตอกย้ำำ��ความ
มุ่่�งมั่่�นของเราในการเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ช่่วยสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง
ผ่่ า นการการศึึกษา เราขอขอบคุุ ณผู้้�สนัั บ สนุุ น โครงการนี้้�
ที่่�ช่่วยเหลืือเรามาตลอดระยะเวลาหลายปีีที่่�ผ่่านมา” มร.เดวิิด
นาร์์ โดน ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ธุุรกิิจนิิคมอุุตสาหกรรม
ตลอดระยะเวลา 5 วัันในเดืือนกรกฎาคม ผู้้�บริิหารของกลุ่่�ม และการลงทุุนต่่างประเทศ บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเตรีียล
บริิษัทั ฯ ได้้เดิินทางไปส่่งมอบอุุปกรณ์์การศึึกษา การกีีฬา รวมถึึง ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) กล่่าว
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โครงการพััฒนาชุุมชน

ด้้วยเป้้าหมายอัันแน่่วแน่่ในการดููแลให้้ชาวชุุมชนมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดกิิจกรรมดัังต่่อไปนี้้� ในปีี 2563

โครงการ
หน่่วยแพทย์์เคลื่่�อนที่่�

กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ จัั ด โครงการหน่่ ว ยแพทย์์ เ คลื่่� อ นที่่� พร้้ อ มให้้
บริิ การด้้ า นการดูู แ ลสุุ ข ภาพสำำ� หรัั บ ผู้้�ที่่� อ ยู่่�ในพื้้� นที่่� ห่่ า งไกล
เพื่่�อส่่งเสริิมชาวชุุมชนให้้มีีสุุขภาพแข็็งแรงและมีีคุุณภาพชีีวิิต
ที่่�ดีีขึ้้�น ในทุุกๆ ปีี บริิษััทได้้จััดทีีมแพทย์์และพยาบาลในการ
บริิการทางการแพทย์์ ให้้กัับชุุมชนรอบนิิคมอุุตสาหกรรมของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ในจัังหวััดระยองและชลบุุรีี ประกอบไปด้้วยการ
ฉีีดวััคซีีนเสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันโรคไข้้หวััดใหญ่่ การมอบถุุง
ยัังชีีพให้้กัับชาวชุุมชน
ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ สนัั บ สนุุ นวัั ค ซีี นป้้ อ งกัั น โรค
ไข้้หวััดใหญ่่ ให้้กัับชุุมชน ดัังนี้้�
•	สนัั บ สนุุ นวัั ค ซีี นจำำ�นวน 400 เข็็ ม ให้้ กัั บ สำำ�นัั ก งาน
เทศบาลตำำ�บลเขาคัันทรง จัังหวััดชลบุุรีี
•	สนัั บ สนุุ นวัั ค ซีี นจำำ�นวน 400 เข็็ ม ให้้ กัั บ สำำ�นัั ก งาน
เทศบาลตำำ�บลจอมพลเจ้้าพระยา จัังหวััดระยอง
•	สนัั บ สนุุ นวัั ค ซีี นจำำ�นวน 300 เข็็ ม ให้้ กัั บ สำำ�นัั ก งาน
เทศบาลตำำ�บลบ่่อวิิน จัังหวััดชลบุุรีี
•	สนัับสนุุนวััคซีีนจำำ�นวน 280 เข็็ม ให้้กัับสำำ�นัักงานเขต
อำำ�เภอปลวกแดง จัังหวััดระยอง

นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ยัั ง ได้้ ม อบถุุ ง ยัั ง ชีี พกัั บ ชุุ ม ชน
ตามรายละเอีียดดัังนี้้�
•	สนัับสนุุนถุุงยัังชีีพจำำ�นวน 90 ถุุง ให้้กัับเทศบาลตำำ�บล
ตาสิิทธิ์์� จัังหวััดระยองและ
•	สนัับสนุุนเงิินจำำ�นวน 15,000 บาท สำำ�หรัับจััดถุุงยัังชีีพ
ให้้กัับผู้้�ป่่วยติิดเตีียง ในชุุมชนอำำ�เภอปลวกแดง จัังหวััด
ระยอง
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สนัับสนุุน
หุ่่�นยนต์์วััดอุุณหภููมิิ

บริิษััทได้้มอบเงิินสนัับสนุุนให้้แก่่คณะแพทย์์ศาสตร์์ โรงพยาบาลศิิริิราช
และโรงพยาบาลรามาธิิบดีี เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19
รวมถึึงร่่วมบริิจาคเงิินสมทบทุุนสร้้าง “หุ่่�นยนต์์ปิ่่�นโต” ผู้้�ช่่วยส่่งอาหาร
และเวชภััณฑ์์ผ่่านการควบคุุมทางไกลจำำ�นวน 2 ตััว ภายใต้้โครงการ
CU-RoboCovid จััดทำำ�โดยคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในโรงพยาบาล พร้้อมอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่แพทย์์และ
พยาบาลได้้พููดคุุยสอบถามอาการกัับผู้้�ป่่วยเพื่่�อรัักษาระยะห่่างทางสัังคมใน
วิิถีีชีีวิิตใหม่่ ลดความเสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อจากการสััมผััสกัับผู้้�ป่่วย ตลอดจน
สนัับสนุุนระบบ Telepresence เพื่่�อช่่วยอำำ�นวยความสะดวกในการติิดต่่อ
สื่่�อสารระหว่่างแพทย์์ พยาบาลและผู้้�ป่่วย ทางออนไลน์์ โดยไม่่ต้้องพบปะ
ลดการแพร่่กระจายของเชื้้�อไวรััส และช่่วยปกป้้องบุุคลากรทางการแพทย์์
จากการติิดเชื้้�ออีีกด้้วย

การร่่วมมืือ
กัับผู้้�ประกอบการ

เขตประกอบการอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอเชเอ สระบุุรีีและเขตประกอบการ
อุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ระยอง และกลุ่่�มลููกค้้า ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการ
ชุุมชนสััมพัันธ์์ ซึ่่�งคณะกรรมการชุุมชนสััมพัันธ์์ ทำำ�หน้้าที่่�ในการประสานงาน
ในการจััดหาเงิินทุุน สำำ�หรัับโครงการพััฒนาชุุมชน ปััจจุุบัันเขตประกอบการ
อุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ สระบุุรีี มีีจำำ�นวนสมาชิิกอยู่่�ที่่� 64 คน ซึ่่�งสมาชิิก
แต่่ละคนจะมอบเงิินสนัับสนุุนจำำ�นวน 30,000 บาทต่่อสมาชิิกต่่อปีี จากโรงงาน
ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ ในขณะที่่�เขตประกอบการอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ระยอง
มีีจำำ�นวนสมาชิิกอยู่่�ที่่� 23 คน ซึ่่�งสมาชิิกแต่่ละคนจะมอบเงิินสนัับสนุุนจำำ�นวน
23,000 บาทต่่อสมาชิิกต่่อปีี ซึ่่�งสมาชิิกแต่่ละคนจะมีีเงิินสะสมอยู่่�ที่่� 23,000
บาทต่่อปีี โดยในปีี 2563 มีีเงิินทุุนทั้้�งสิ้้�น 2,462,000 บาท เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ใน
กิิจกรรมการให้้ทุุนการศึึกษา กิิจกรรมทางศาสนา และกิิจกรรมเพื่่�อเยาวชน
รวมทั้้�งโครงการ “We Care Nong Kae”
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โครงการ ปัันกััน

ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ เปิิดตััวโครงการ ปัันกััน ตลาดออนไลน์์
สำำ�หรัับประชาสััมพัันธ์แ์ ละจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ของชุุมชนที่่�อาศััย
อยู่่�โดยรอบนิิคมอุุตสาหกรรมของดัับบลิิวเอชเอ ในจัังหวััดชลบุุรีี
และระยอง
โดยเว็็บไซต์์ https://pangan.wha-industrialestate.com/th/
home เป็็นพื้้�นที่่� ให้้ชุุมชนได้้นำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์หลากหลาย
ประเภท เช่่น งานฝีีมืือหััตถกรรม ผลิิตภััณฑ์์จากสมุุนไพรไทย
รวมถึึงอาหารประจำำ�ท้้องถิ่่�น
โครงการ ดัั บ บลิิ ว เอชเอ ปัั นกัั น เปิิ ด รัั บ พร้้ อ มสนัั บ สนุุ น
ช่่องทางการขายให้้แก่่กลุ่่�มผู้้�ประกอบการรายย่่อย กลุ่่�มผู้้�ผลิิต
อาหาร กลุ่่�มอุุตสาหกรรมขนาดเล็็ก ตลอดจนกลุ่่�มแม่่บ้้าน
เพื่่�อนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ของตนให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักในวงกว้้าง ตอกย้ำำ��
วิิสััยทััศน์์ โครงการความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ในการสร้้างงานและอาชีีพ รวมถึึงการพััฒนาเศรษฐกิิจในชุุมชน
ให้้เข้้มแข็็ง นอกจากนี้้�ยัังเป็็นการเพิ่่�มรายได้้ให้้แก่่ครััวเรืือนใน
ท้้องถิ่่�นและปููรากฐานการประกอบอาชีีพเพื่่�อยกระดัับคุุณภาพ
ชีีวิิตให้้ดีีขึ้้�นอีีกด้้วย
นอกจากนี้้� ยัั ง ช่่ ว ยอนุุ รัั กษ์์ ม รดกของชุุ ม ชนและสืืบสานวิิ ช า
หััตถกรรม และผลิิตภััณฑ์์อาหารประจำำ�ท้้องถิ่่�นที่่�มีีเอกลัักษณ์์
โดดเด่่ น จากหลากหลายชุุ ม ชน เป็็ นก ารแสดงให้้ เ ห็็ นถึึ ง
คุุณค่่าทางวััฒนธรรมและประเพณีี ที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับสิินค้้า
เกษตรและวััสดุุธรรมชาติิ พร้้อมส่่งเสริิมการถ่่ายทอดความรู้้�
ความเชี่่�ยวชาญจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น
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ความร่่วมมืือร่่วมใจในการยัับยั้้�ง
การแพร่่ระบาดของโควิิด-19

สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด19 ส่่งผลกระทบไปยัังทุุกคนทั่่�วโลก เกิิดความ
วิิ ต กกัั ง วลในการดำำ� เนิิ นชีี วิิ ต ในช่่ ว งเวลาอัั น
ยากลำำ�บาก สำำ�หรัับในประเทศไทยสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ส่่งผลต่่อสภาพ
ร่่างกายและจิิตใจของคน ครอบครััวและชาว
ชุุมชน ที่่�ติิดเชื้้�อไวรััสดัังกล่่าว นอกจากนี้้�การ
แพร่่ระบาดยัังส่่งผลกระทบต่่อภาคธุุรกิิจอีีกด้ว้ ย
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ให้้ความช่่วยเหลืือไม่่เพีียงแต่่ชุุมชมโดยรอบนิิคมฯ แต่่ยัังส่่งต่่อความช่่วยเหลืือไปยัังพื้้�นที่่�อื่่�นๆ ผ่่าน
กิิจกรรมต่่างๆ ที่่�ได้้จััดทำำ�ให้้เหมาะกัับความต้้องการของแต่่ละพื้้�นที่่�

• การเตรีียมความพร้้อมรัับมืือกัับการแพร่่ระบาดของ
โควิิด-19

ท่่ามกลางสถานการณ์์ความไม่่แน่่นอนอัันเกิิดจากการระบาด
ของโควิิด-19 กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังคงดำำ�เนิินการให้้ความช่่วยเหลืือ
ชาวชุุ ม ชนในพื้้� นที่่� ผ่่ า นหลากหลายกิิ จ กรรมอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
ได้้แก่่ การส่่งมอบรถตรวจการณ์์ ให้้แก่่สถานีีตำำ�รวจภููธรบ่่อวิิน
อ.ศรีีราชา จ.ชลบุุรีี เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของ
เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจในการดููแลประชาชนอย่่างทั่่�วถึึง สร้้างสัังคม
ปลอดภััย การส่่งมอบตู้้�ความดัันลบ (Negative Pressure
Cabinet) ให้้แก่่โรงพยาบาลบ้้านค่่าย จ.ระยอง เพื่่�อใช้้ดููแล
ผู้้�ป่่วยโควิิด-19 อย่่างปลอดภััยไร้้การติิดเชื้้�อ พร้้อมรองรัับ
ผู้้�ป่่วยในอนาคต การส่่งมอบอาหารให้้กัับครอบครััวที่่� ได้้รัับ
ผลกระทบจากโควิิ ด -19 นอกจากนี้้� บ ริิ ษัั ท ฯ ยัั ง ได้้ ร่่ ว มมืือ

เหล่่ากาชาดจัังหวััดระยองและโรงพยาบาลระยอง รัับบริิจาค
โลหิิต ณ สำำ�นัักงานนิิคมอุุตสาหกรรมอีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด (ระยอง)
โลหิิตที่่�ได้้รัับจะนำำ�ไปใช้้ในโรงพยาบาลในท้้องถิ่่�น ช่่วยรัักษา
ผู้้�ป่่วยและดููแลชีีวิิตของผู้้�คนได้้อีีกมากมาย รวมถึึงได้้จััดทำำ�
และมอบถุุ ง ยัั ง ชีี พ ให้้ ผู้้�สูู ง อายุุ แ ละผู้้�ป่่ ว ยติิ ด เตีี ย งในพื้้� นที่่�
อบต.หนองเสืือช้้าง จ.ชลบุุรีี เพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อนและ
ส่่งเสริิมสุุขอนามััยประชาชน นอกจากการมีีสุุขภาพที่่�ดีีแล้้ว
บริิษััทฯ เชื่่�อว่่าความสะอาดเรีียบร้้อยและความปลอดภััยของ
พื้้�นที่่�สาธารณะในชุุมชนก็็เป็็นสิ่่�งที่่� ไ ม่่ควรมองข้้าม จึึงร่่ วม
มืือกัับจิิตอาสา พััฒนาปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์พื้้�นที่่�ต่่างๆ ในอำำ�เภอ
บ้้านค่่าย จ. ระยอง การบำำ�เพ็็ญประโยชน์์สาธารณะยัังเสริิม
สร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่างองค์์กรและชุุมชนอีีกด้้วย
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•	ร่่วมดููแลชุุมชน ปกป้้องบุุคลากรทางการแพทย์์

•	ดููแลทั้้�งสุุขภาพกายและใจชาวชุุมชนให้้แข็็งแรง

ตัั ว แทนจากกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ เ ดิิ น ทางไปเยี่่� ย มชุุ ม ชนอย่่ า ง
ต่่อเนื่่�อง ส่่งมอบหน้้ากากอนามััย KN-95 และเจลล้้างมืือ
แอลกอฮอล์์ ใ ห้้ แ ก่่ โ รงพยาบาลปลวกแดง จัั ง หวัั ด ระยอง
ศาลาว่่ากลางเมืืองพััทยา และสำำ�นัักงานบริิหารส่่วนท้้องถิ่่�น
อื่่�นๆ ในเขตพื้้�นที่่�อีีอีีซีี พร้้อมสนัับสนุุนงบประมาณในการผลิิต
หน้้ากากผ้้าภายในพื้้�นที่่สำ� ำ�หรัับพระสงฆ์์และบุุคคลทั่่�วไปที่่�ตำำ�บล
แม่่น้ำำ��คู้้� จัังหวััดระยอง เพื่่�อให้้ชาวชุุมชนมีีอุุปกรณ์์ ไว้้ใช้้ป้้องกััน
การแพร่่กระจายของโรคอย่่างทั่่�วถึึงอีีกด้้วย

บริิ ษัั ท ได้้ ม อบชุุ ด อุุ ปก รณ์์ ป้้ อ งกัั น ส่่ ว นบุุ ค คล (PPE) ให้้
โรงพยาบาลรามาธิิบดีีจำำ�นวน 1,000 ชุุด เพื่่�อนำำ�ไปจััดสรรให้้
แก่่โรงพยาบาลต่่างๆ ทั่่�วประเทศ พร้้อมมอบหน้้ากากอนามััย
KN-95 จำำ�นวนกว่่า 5,000 ชิ้้�น ให้้องค์์การบริิหารส่่วนท้้องถิ่่�น
และโรงพยาบาลในจัังหวััดระยอง ชลบุุรีี และจัันทบุุรีี นำำ�ไป
แจกจ่่ายและส่่งต่่อให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�ทางการแพทย์์

บริิษััทฯ ได้้เดิินทางไปยัังโรงพยาบาล สถานพยาบาล สำำ�นัักงาน
บริิหารส่่วนท้้องถิ่่�น ตลอดจนโรงเรีียนกว่่า 65 แห่่ง เพื่่�อส่่งมอบ
ผลิิตภััณฑ์์เจลล้้างมืือแอลกอฮอล์์ป้้องกัันเชื้้�อโรค นอกจากนี้้�
ตััวแทนผู้้�บริิหาร พร้้อมด้้วยพนัักงานของบริิษััทฯ ยัังได้้จััด
กิิจ กรรมเผยแพร่่ความรู้้�ความเข้้าใจเรื่่�องการดููแลตนเองให้้
ปลอดภััยจากเชื้้�อ ผ่่านการเล่่นเกมส์์ตอบคำำ�ถาม ส่่งเสริิมการ
เรีียนรู้้�ที่่�สร้้างสรรค์์และปลอดภััย หลัังจากที่่�โรงเรีียนกลัับมา
เปิิดการเรีียนการสอนอีีกครั้้�ง
กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ยัั ง ได้้ มีี ส่่ ว นร่่ ว มสนัั บ สนุุ นการจัั ด ทำำ� โครงการ
“คนหนองแคดููแลกััน” จััดทำำ�ถุุงยัังชีีพ อัันประกอบด้้วยข้้าวสาร
อาหารแห้้ง และของใช้้จำำ�เป็็นในชีีวิิตประจำำ�วััน พร้้อมแจกจ่่าย
อาหารปรุุงสุุกจำำ�นวนมาก ร่่วมแบ่่งปัันน้ำำ��ใจและความช่่วยเหลืือ
ให้้ชาวชุุมชนที่่�ได้้ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิิด-19
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• โครงการ WHA E-Job Market

ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ ร่่วมมืือกัับผู้้�ประกอบการภายในนิิคมอุุตสาหกรรมจัังหวััดระยองและชลบุุรีี
เปิิดตััวโครงการ “E-Job Market” ตลาดนััดแรงงานออนไลน์์
E-Job Market เป็็นอีีกหนึ่่�งโครงการเพื่่�อสัังคมของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยบริิษััทฯ ได้้สร้้างแพลตฟอร์์ม
หน้้าเว็็บที่่�ใช้้งานง่่าย เพื่่อ� เป็็นการช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�กำำ�ลังั หางาน ซึ่่ง� อาศััยอยู่่�ในชุุมชนโดยรอบนิิคมอุุตสาหกรรม
ให้้เกิิดการจ้้างงานจากผู้้�ประกอบการในพื้้�นที่่�คลัังสิินค้้า และนิิคมอุุตสาหกรรมทั้้�งหมดของดัับบลิิวเอชเอ
ได้้คััดเลืือกคุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร ได้้ตรงตามตำำ�แหน่่งงาน
โครงการดัังกล่่าว มุ่่�งหวัังที่่�จะช่่วยเพิ่่�มอััตราการจ้้างงานมากขึ้้�น ท่่ามกลางการแพร่่ระบาดของโควิิด-19
ซึ่่�งมีีการโพสต์์รัับสมััครงานจำำ�นวน 149 ตำำ�แหน่่งงาน และมีีชาวชุุมชนที่่�สนใจเข้้าร่่วมยื่่�นใบสมััครจำำ�นวน
400 คน
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โครงการดููแลรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดกิิจกรรมมากมายเพื่่�อสร้้างความตระหนัักรู้้�และความเข้้าใจที่่�ดีีขึ้้�น รวมถึึงความสำำ�คััญของสิ่่�งแวดล้้อม
ให้้กัับชาวชุุมชนได้้แสดงความรัับผิิดชอบในทรััพยากรธรรมชาติิร่่วมกััน

โครงการ CLEAN WATER FOR PLANET

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ริิเริ่่�มโครงการ “Clean Water for Planet” ในปลายปีี 2559
1) การจััดทำำ�หลัักสููตรสำำ�หรัับนัักศึึกษาและถ่่ายทอดความรู้้�
ให้้กัับหน่่วยงานต่่างๆ

ความร่่ ว มมืือกัั บ จุุ ฬ าลงกรณ์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย ในการจัั ด ทำำ�
หลัั กสูู ต รการอนุุ รัั กษ์์ ท รัั พย ากรน้ำำ�� และการบริิ ห ารจัั ด การ
น้ำำ��เสีีย สำำ�หรัับนัักศึึกษาคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ โดยในทุุกๆ ปีี
จะมีี ตัั ว แทนนัั กศึึก ษาได้้ เ ข้้ า ร่่ ว มโครงการเพื่่� อ เรีี ยนรู้้�ก าร
ดำำ�เนิินงาน ด้้านการบริิหารจััดการน้ำำ��เสีียที่่�มีีประสิิทธิิภาพจาก
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการบริิหารจััดการน้ำำ��เสีียที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ซึ่่�งในปีี 2563 มีีนัักศึึกษาเข้้าร่่วมในโครงการ
ทั้้�งหมด 7 คน
2)	ศููนย์์การเรีียนรู้้�ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมภายในนิิคมอุุตสาหกรรม
ดัับบลิิวเอชเอ

ในปีี 2563 มีีคณะบุุคคลรวม 8 กลุ่่�มเข้้าเยี่่�ยมชมและศึึกษา
ดููงานการบำำ�บััดน้ำำ��เสีียที่่�โครงการบึึงประดิิษฐ์์ โดยคณะบุุคคล
ที่่�เข้้าเยี่่�ยมชมประกอบด้้วย หน่่วยงานราชการส่่วนภููมิิภาค
ตััวแทนจากการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทยและกลุ่่�ม
คนในพื้้�นที่่�

3) การจััดทำำ�โครงการ CLEAN WATER สำำ�หรัับชุุมชน

ความสำำ�เร็็จอัันภาคภููมิิใจที่่�สุุด จากโครงการ Clean Water for
Planet ของกลุ่่�มบริิษััทฯ คืือการก่่อสร้้างระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
ชุุมชนต้้นแบบและส่่งมอบให้้กัับที่่�ว่่าการตำำ�บลปลวกแดงใน
จัังหวััดระยอง ซึ่่�งเป็็นกระบวนการบำำ�บััดของระบบบึึงประดิิษฐ์์
ในการบริิหารจััดการน้ำำ��
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีแผนที่่�จะพััฒนาระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียแบบยั่่�งยืืน
ในลัักษณะคล้้ายๆ กัันที่่�เทศบาลหนองกล้้า จัังหวััดจัันทบุุรีี
ซึ่่�งคาดว่่าจะบำำ�บััดน้ำำ��เสีียได้้มากถึึง 800 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน
กลุ่่�มบริิษััทฯ เห็็นถึึงประโยชน์์จากโครงการนี้้�จะช่่วยทำำ�ให้้ชุุมชน
หนองกล้้าสามารถเข้้าถึึงแหล่่งน้ำำ��สะอาดและบริิษััท สามารถ
สำำ�รองน้ำำ��ประปาดัังกล่่าวไว้้ใช้้ในกรณีีที่่�เกิิดภััยแล้้ง โดยการ
ก่่อสร้้างจะเริ่่�มในปีี 2564
จากความสำำ� เร็็ จ ของโครงการ Clean Water for Planet
ทำำ�ให้้บริิษััทได้้รัับรางวััล FIABCI-Thai Prix d’Excellence
Award 2020 ในสาขาการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (การรัักษา
และการฟื้้�นฟูู) ซึ่่�งจััดขึ้้�นโดยสมาคมการค้้าอสัังหาริิมทรััพย์์
สากล (FIABCI-Thai) ที่่�บริิษััทฯ ได้้ริิเริ่่�มขึ้้�นเพื่่�อการบริิหาร
จััดการน้ำำ��เสีียได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและยั่่�งยืืนภายในนิิคม
อุุตสาหกรรมของดัับบลิิวเอชเอ
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โครงการ ผลิิตภััณฑ์์จากผัักตบชวา

ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ นำำ�ผัั ก ตบชวาจากบ่่ อ บำำ�บัั ด
น้ำำ��เสีียภายในนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์นซี
์ บี อร์์ด 1
(WHA ESIE 1) ที่่�ทำำ�ความสะอาดแล้้วส่่งต่่อให้้กัับชาวชุุมชน
อำำ�เภอบ้้านค่่าย จัังหวััดระยองโดยไม่่เสีียใช้้จ่า่ ยใดๆ ในทุุกๆ เดืือน
ซึ่่�งชาวชุุมชนได้้นำำ�ผัักตบชวาเหล่่านั้้�นไปผลิิตตะกร้้าจัักสาน
เพื่่�อสร้้างรายได้้เสริิมให้้กัับครอบครััว
ช่่วยให้้ประหยััดค่่าใช้้จ่่ายในการซื้้�อผัักตบชวาซึ่่�งมีีราคาอยู่่�ที่่�
ประมาณ 80-100 บาทต่่อมััดหรืือ 100 เส้้น รวมถึึงยัังช่่วย
ประหยััดค่่าใช้้จ่่ายของผู้้�รัับเหมาประมาณ 15,000 บาทต่่อเดืือน
สำำ�หรัับการกำำ�จััดผัักตบชวาดัังกล่่าว นอกจากนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ
ยัังได้้สนัับสนุุนงบประมาณจำำ�นวน 50,000 บาท ในการจััดทำำ�
ห้้ อ งอบไล่่ ค วามชื้้� นสำำ� หรัั บ อบเครื่่� อ งจัั กส านให้้ แ ห้้ ง ง่่ า ยและ
ทำำ� ให้้ ผ ลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ มีี ค วามคงทน พร้้ อ มสั่่� ง ซื้้� อ ตะกร้้ า จำำ�นวน
300 ใบจากชาวชุุ ม ชนเพื่่� อ จัั ด ทำำ� ของขวัั ญปีี ใ หม่่ 2564
สร้้างความประทัับใจให้้กัับผู้้�ที่่�ได้้รัับ
ผลิิตภััณฑ์์ตะกร้้าของชาวชุุมชนได้้ร่่วมจำำ�หน่่ายผ่่านโครงการ
PAN GAN ของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ สามารถสร้้ า งรายได้้ ใ ห้้
ชาวชุุมชนจำำ�นวน 120,000 บาท นอกจากนี้้�ยัังมีีผลิิตภััณฑ์์
ประจำำ�ท้้องถิ่่�นอื่่�นๆ ที่่�ร่่วมจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับเป็็นของขวััญปีีใหม่่
อีี กด้้ ว ย ซึ่่� ง ช่่ ว ยให้้ ผู้้�ซื้้� อ สิิ นค้้ า สามารถประหยัั ด ค่่ า ใช้้ จ่่ า ย
ได้้ถึึงร้้อยละ 25 เมื่่�อเทีียบกัับการซื้้�อจากแหล่่งอื่่�น
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โครงการอนุุรัักษ์์พื้้�นที่่�สีีเขีียว

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้เข้้าร่่วมโครงการสร้้างจิิตอาสาอนุุรัักษ์์ป่่า
และทรััพยากร ร่่วมปลููกต้้นไม้้จำำ�นวน 200 ต้้น อาทิิ ต้้น
มะค่่า ลำำ�ดวน มะฮอกกานีี เพื่่�อฟื้้�นฟููผืืนป่่าให้้กลัับมาสมบููรณ์์
อย่่ า งยั่่� ง ยืืนที่่� ตำำ� บลบ่่ อวิิ น ทั้้� ง ยัั ง ส่่ ง เสริิ ม ให้้ นัั ก เรีี ยน ของ
โรงเรีียนบ้้านเขาหิิน จัังหวััดชลบุุรีี ได้้เรีียนรู้้�ถึึงคุุณค่่าของ
ทรััพยากรทางธรรมชาติิและตระหนัักถึึงผลกระทบที่่�เกิิดจาก
การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพแวดล้้อม ซึ่่�งต้้นไม้้มีีประโยชน์์
มากมายมหาศาล นอกเหนืือจากให้้ความร่่มรื่่�นแล้้ว ยัังผลิิต
ออกซิิเจนและช่่วยลดปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนในอากาศ เป็็น
ที่่�อยู่่�อาศััยและแหล่่งอาหารของสััตว์์ป่่า รวมไปถึึงการรัักษา
สภาพน้ำำ��และดิินให้้อุุดมสมบููรณ์์
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�โครงการปลููกต้้นไม้้เพื่่�อ
ฟื้้�นฟููระบบนิิเวศและส่่งเสริิมความหลากหลายทางชีีวภาพ
ที่่�เขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่าเขาเขีียวชมภูู จัังหวััดชลบุุรีี โดยได้้
สนัับสนุุนงบประมาณจำำ�นวน 30,000 บาทในการซื้้�อต้้นกล้้า
จำำ�นวน 1,000 ต้้นที่่�ปลููกในพื้้�นที่่� 7-00-88 ไร่่ของเขตรัักษา
พัันธุ์์�พัันธุ์์�สััตว์์ป่่าเขาเขีียวชมภูู
อีีกหนึ่่�งกิิจกรรมที่่�น่่าสนใจ คืือการให้้ความรู้้�เชิิงทฤษฎีีและ
ภาคปฏิิบััติิเรื่่�องการรีีไซเคิิลให้้แก่่น้้องๆ โรงเรีียนบ้้านพััน
เสด็็จนอก ตำำ�บลเขาคัันทรง อำำ�เภอศรีีราชา จัังหวััดชลบุุรีี
รวมถึึงสาธิิตวิิธีีคััดแยกขยะประเภทต่่างๆ เพื่่�อการทิ้้�งลงถััง
อย่่างถููกต้้อง ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับกระบวนการรีีไซเคิิล
เพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่และบทบาทหน้้าที่่�ของทุุกๆ คนในการ
ช่่วยดููแลโลกให้้น่่าอยู่่� น้้องๆ ที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่างให้้ความ
สนใจกัับวิิธีีการคััดแยกวััสดุุเหลืือใช้้และเคล็็ดลัับเกี่่�ยวกัับการ
ลดปริิมาณขยะและการคิิดหาวิิธีีนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ รวมถึึงการ
ดููแลเอาใจใส่่สิ่่�งแวดล้้อมรอบๆ ตััวที่่�เริ่่�มต้้นได้้ตั้้�งแต่่เยาว์์วััย
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การปกป้้องระบบนิิเวศใต้้น้ำำ��

ตััวแทนพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมชุุมชนสััมพัันธ์์ซึ่่�งใช้้ระยะเวลา 2 วัันที่่�หาดเตยงาม อ่่าวนาวิิกโยธิิน อำำ�เภอ
สััตหีีบ จัังหวััดชลบุุรีี ร่่วมกัับคณะผู้้�นำำ�ชุุมชน สมาชิิกชุุมชนต่่างๆ ได้้ร่่วมเรีียนรู้้�และรัับฟัังข้้อมููลโครงการต่่างๆ ที่่�ช่่วยดููแลรัักษา
และฟื้้�นฟููระบบนิิเวศชายฝั่่�งทะเลไทย จากตััวแทนเจ้้าหน้้าที่่�จากหน่่วยบััญชาการนาวิิกโยธิิน นอกจากนี้้� ตััวแทนพนัักงานของ
กลุ่่�มบริิษััทฯยัังได้้ร่่วมกัับตััวแทนชุุมชน ในการปลููกป่่าชายเลน ปล่่อยปลาฉลามพยาบาลกลัับสู่่�ท้้องทะเล อัันมีีเป้้าหมายเพื่่�อเพิ่่�ม
จำำ�นวนปลาหายากชนิิดนี้้�ในระบบนิิเวศ ป้้องกัันการสููญพัันธุ์์�ของปลาให้้อยู่่�คู่่�ท้้องทะเลไทยตลอดไป และได้้ร่่วมทำำ�ปะการัังเทีียมไว้้
เป็็นบ้้านของสิ่่�งมีีชีีวิิตใต้้น้ำำ��หลากหลายสายพัันธุ์์� ช่่วยฟื้้�นฟููโลกใต้้น้ำำ��ให้้มีีความอุุดมสมบููรณ์์และกลัับมางดงามอีีกครั้้�งอย่่างยั่่�งยืืน

“กิิจกรรมชุุมชนสััมพัันธ์์ที่่�เราจััดขึ้้�นต่่อเนื่่�องมาเป็็นเวลาหลายปีีมุ่่�งเน้้นการให้้ความรู้้� พร้้อมกัับสร้้างแรงบัันดาลใจ ให้้สมาชิิกใน
ชุุมชนได้้เห็็นถึึงประโยชน์์ ในระยะยาวของการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม ระบบนิิเวศที่่�สมดุุลจะนำำ�มาซึ่่�งความหลากหลายทางชีีวภาพ
และเมื่่�อท้้องทะเลมีีความอุุดมสมบููรณ์์ก็็จะนำำ�ไปสู่่�การสร้้างรายได้้ อัันจะเป็็นการยกระดัับความเป็็นอยู่่�และคุุณภาพชีีวิิตของคนใน
ท้้องถิ่่�นอย่่างยั่่�งยืืน”
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การจััดการผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

กลุ่่�มบริิ ษัั ท ดัั บ บลิิ ว เอชเอมีี น โยบายมุ่่�งเน้้ น ให้้ ก ารดำำ� เนิิ น
ธุุรกิิจอยู่่�ร่่วมกัับชุุมชนโดยรอบและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็นมิิตร
ด้้วยความยั่่�งยืืนมาโดยตลอด อีีกทั้้�งยัังได้้ตระหนัักถึึงความ
สำำ�คััญของการบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและการอนุุรัักษ์์
ทรััพยากรตามกรอบนโยบายดัังกล่่าว ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ
จึึงมุ่่�งพัั ฒ นาเพื่่� อ ขัั บ เคลื่่� อ นธุุ ร กิิ จ อย่่ า งยั่่� ง ยืืน โดยเน้้ นการ
นำำ�รููปแบบการบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
มาใช้้ รวมทั้้�งการจััดการเชิิงรุุกและการควบคุุมด้้วยการตรวจวััด
ตััวแปรหลัักที่่�มีีผลต่่อสิ่่�งแวดล้้อมอยู่่�ตลอดเวลา โดยครอบคลุุม
ถึึงความรัับผิิดชอบต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ คุุณภาพ
น้ำำ��ทิ้้�ง การจััดการขยะ มลพิิษทางอากาศ และการอนุุรัักษ์์
ทรััพยากร ซึ่่�งตััวแปรข้้างต้้นเป็็นไปตามลัักษณะการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับ ลููกค้้า คู่่�ค้้า และ
ชุุมชนในพื้้�นที่่�โดยรอบ อีีกทั้้�งยัังเป็็นปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ อีีกด้้วย

ชี้้� ให้้เห็็นเจตนารมณ์์ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในการป้้องกัันและลด
ผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาคุุณภาพ
รวมถึึงการกำำ�กัับดููแลให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนด
ต่่างๆ และแนวปฏิิบััติิตามมาตรฐานสากล ทั้้�งมาตรฐานระบบ
การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม (ISO 14001) และมาตรฐานระบบ
บริิหารงานคุุณภาพ (ISO 9001) โดยองค์์กรระหว่่างประเทศ
ว่่ า ด้้ ว ยการมาตรฐาน (International Organization for
Standardization: ISO) ซึ่่�งถืือเป็็นกรอบในการปฏิิบััติิงานเพื่่�อ
ให้้การบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมสอดคล้้องไปในแนวทาง
เดีียวกัันในทุุกๆ กลุ่่�มธุุรกิิจ

มาตรฐานสิ่่�งแวดล้้อมและผลการดำำ�เนิินงาน

การรัับรองมาตรฐานระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม

กลุ่่�มบริิษััท WHAID และกลุ่่�มบริิษััท WHAUP ได้้รัับการรัับรอง
มาตรฐานตามระบบสากลโดยองค์์กรระหว่่างประเทศว่่าด้้วยการ
มาตรฐาน (International Organization for Standardization:
ทั้้�งนี้้� แนวทางพััฒนาไปสู่่�การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนของกลุ่่�ม ISO) โดยมีีผลงานที่่�โดดเด่่นคืือการรัับรองมาตรฐานระบบการ
บริิษััทฯ เป็็นไปตามกรอบของนโยบายคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม จััดการสิ่่�งแวดล้้อม (ISO 14001) อัันแสดงให้้เห็็นถึึงแนวทาง
การอนุุรัักษ์์พลัังงาน และความหลากหลายทางชีีวภาพซึ่่�งได้้รัับ ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�คำำ�นึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อมของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิษััทฯ ซึ่่�งนโยบายดัังกล่่าว
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การประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA)

กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ยึึดถืื อ ข้้ อ กำำ� หนดและเงื่่� อ นไขที่่� ร ะบุุ ใ นพระ
ราชบัั ญญัั ติิ ส่่ ง เสริิ ม และรัั ก ษาคุุ ณภาพสิ่่� ง แวดล้้ อ มแห่่ ง ชาติิ
พ.ศ.2535 อย่่ า งเคร่่ ง ครัั ด โดยโครงการทั้้� ง หมดของกลุ่่�ม
บริิษััทฯ ต้้องมีีการศึึกษาข้้อมููลเพื่่�อจััดทำำ�รายงานการประเมิิน
ผลกระทบสิ่่� งแวดล้้อ ม (EIA) ทั้้�งนี้้�การประเมิินผลกระทบ
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม (EIA) จะพิิ จ ารณาผลกระทบต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม
และสัังคมในพื้้�นที่่�ภายในรััศมีี 5 กิิโลเมตรโดยรอบโครงการ
เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ามีีการตรวจสอบ บรรเทาผลกระทบ และควบคุุม
WHA UNIFIED OPERATIONS CENTER
ดูู แ ลความเสี่่� ย งในประเด็็ นต่่ า งๆ อย่่ า งเหมาะสม โดยการ
ประเมิิน EIA ดัังกล่่าวจะต้้องได้้รัับอนุุมััติิโดยสำำ�นัักงานนโยบาย
และแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม (สผ.) ก่่อนเริ่่�ม
ก่่อสร้้างและดำำ�เนิินงาน
รัักษาความปลอดภััย (CCTV) และระบบควบคุุมการจราจร
(VMS) และ 3. ศููนย์์ควบคุุมระบบน้ำำ��ใช้้และระบบบำำ�บััดน้ำำ��
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังกำำ�กัับดููแลให้้มาตรการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเป็็น เสีีย ทั้้�งนี้้� การพััฒนาระบบ UOC นั้้�นเพื่่�อรองรัับการตรวจวััด
ไปตามแนวทางที่่�กำำ�หนดในการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม สถานะต่่างๆ ในเขตประกอบการแบบเรีียลไทม์์ ตามเจตนารมณ์์
(EIA) มีี ก ารตรวจสอบและรายงานผลการดำำ� เนิิ น งานของ ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�ต้้องการให้้มีีการแสดงข้้อมููลผลชี้้�วััดด้้าน
แต่่ละโครงการไปยัังการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างโปร่่งใส และรองรัับให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนด
(กนอ.) สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและ โดยหน่่วยงานรััฐที่่�ให้้มีีการเผยแพร่่ผลการตรวจวััดต่่อสาธารณะ
สิ่่�งแวดล้้อม หน่่วยงานท้้องที่่�ประจำำ�จัังหวััด ทั้้�งหมด 2 ครั้้�ง
ต่่อปีี โดยแบ่่งช่่วงเวลาออกเป็็นเดืือนมกราคม - มิิถุุนายน 1.	ศููนย์์เฝ้้าระวัังและควบคุุมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม (EMCC)
และเดืือนกรกฎาคม - ธัันวาคม ซึ่่�งในปีี 2563 ไม่่พบว่่ามีี มุ่่�งเน้้นไปที่่�การดำำ�เนิินงาน 5 ส่่วนต่่อไปนี้้�
ค่่ า ชี้้� วัั ด ใดเกิิ น จากค่่ า มาตรฐานที่่� กำำ� หนดตามกฎหมายด้้ า น • สถานีีตรวจวััดคุุณภาพน้ำำ�� (Water Quality Monitoring
สิ่่�งแวดล้้อมรวมถึึงรายงานการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม
Station: WQMS) จะตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ��ในส่่วนของ
(EIA) นอกจากนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังควบคุุมนโยบายการจััดการ
น้ำำ��ที่่�ผ่่านการบำำ�บััดก่่อนระบายสู่่�แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ ซึ่่�งจะ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมโดยรวมของลููกค้้าผู้้�ประกอบการในเขตพื้้�นที่่�
มีีการวััดปริิมาณสารอิินทรีีย์์ต่่างๆ ค่่า COD (Chemical
อุุตสาหกรรม เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเป็็นไปตามแนวปฏิิบััติิที่่�เหมาะ
Oxygen Demand) และค่่า BOD (Bio-Chemical Oxygen
สมและสอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดต่่างๆ มิิฉะนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ
Demand) ทั้้�งนี้้�ระบบจะแสดงสััญญาณเตืือนเมื่่�อตรวจพบ
จะประสานงานไปทางกนอ. เพื่่�อให้้มีีการดำำ�เนิินมาตรการตาม
ค่่าที่่�ไม่่ได้้มาตรฐานเพื่่�อแจ้้งให้้พนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทราบ
ความเหมาะสมต่่อไป ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบััติิ
และจััดการแก้้ไขโดยทัันทีี เพื่่�อสููบน้ำำ��ไปบำำ�บััดจนกระทั่่�งได้้
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดำำ�เนิินการร่่วมกัับลููกค้้ามีีระบุุไว้้ในหััวข้้อที่่�
คุุณภาพตามมาตรฐาน
เกี่่�ยวข้้องของรายงานฉบัับนี้้�
• ระบบตรวจวััดคุุณภาพอากาศ (Air Quality Monitoring
Station: AQMS) จะใช้้สำำ�หรัับตรวจวััดค่่าปริิมาณฝุ่่�นละออง
รวม (TSP) ฝุ่่�นละอองขนาดไม่่เกิิน 10 ไมครอน (PM-10)
เป้้าหมาย
ก๊๊าซซััลเฟอร์์ ไดออกไซด์์ (SO2) และก๊๊าซไนโตรเจน (NO2)
ดำำ�เนิินการตามมาตรการติิดตามตรวจสอบ
ในบรรยากาศทั่่�วไป ตลอดจนการตรวจสอบข้้อมููลด้้ า น
ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมตาม EIA
ครบถ้้วนคิิดเป็็นร้้อยละ 100
อุุตุุนิิยมวิิทยา เช่่น ความเร็็วลม และทิิศทางลม เป็็นต้้น
ศููนย์์ควบคุุมส่่วนกลาง (UOC)

ในปีี 2562 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้นำำ�ระบบศููนย์์ควบคุุมส่่วนกลาง
(Unified Control Center: UOC) มาใช้้งานเพื่่�อรวบรวม
บููรณาการ และแสดงผลจากระบบตรวจสอบเฝ้้าระวัังในนิิคม
อุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ทั้้�ง 3 ระบบ ได้้แก่่ 1. ศููนย์เ์ ฝ้้าระวััง
และควบคุุมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม (EMCC) 2. ระบบกล้้องวงจรปิิด
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• เปิิดเผยผลการติิดตามและการเฝ้้าระวัังคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
ของนิิคมอุุตสาหกรรมตามที่่�รายงานการประเมิินผลกระทบ
สิ่่�งแวดล้้อม (EIA) กำำ�หนด ซึ่่�งตััวแปรชี้้�วััดที่่�ตรวจสอบ
ได้้แก่่ ปริิมาณสารอิินทรีีย์์ที่่�ระเหยง่่ายในบรรยากาศ มลพิิษ
ทางเสีียง คุุณภาพน้ำำ�� ผิิวดิิน ฯลฯ
• เป็็นช่อ่ งทางให้้แก่่ผู้้�ประกอบการโรงงานอุุตสาหกรรมฯ ที่่�อยู่่�
ภายในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถนำำ�เสนอ
รายงานด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มตามข้้ อ กำำ� หนดในการประเมิิ น
EIA ของโรงงานแต่่ละแห่่ง เช่่น รายงานเกี่่�ยวกัับคุุณภาพ
และการปล่่อยมลพิิษทางอากาศ ค่่าชี้้�วััดตามการประเมิิน
ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) การวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงและ
รายงานการตรวจสอบการทำำ�งานหม้้อไอน้ำำ��หรืือระบบการ
ผลิิตไอน้ำำ�� (Boiler/ Steam Generator) เป็็นต้้น การนิิคม
อุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทยจึึงสามารถตรวจสอบรายงาน
ต่่างๆ ผ่่านระบบ UOC ดัังกล่่าวได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ทั้้�งยัังสามารถช่่วยลดปริิมาณการใช้้กระดาษอีีกด้้วย
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• บัั นทึึกข้้ อ มูู ล และติิ ด ตามเรื่่� อ งร้้ อ งเรีี ยน จนเสร็็ จ สิ้้� น
กระบวนการจััดการข้้อร้้องเรีียน โดยข้้อร้้องเรีียนที่่�ได้้รัับ
ผ่่านช่่องทางต่่างๆ จะถููกบัันทึึกในระบบและมีีการแจ้้งเตืือน
ไปยัังบุุคลากรที่่�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบเพื่่�อดำำ�เนิินการจััดการ
แก้้ไขปััญหาตามข้้อร้้องเรีียนต่่อไป
2.	ระบบกล้้องวงจรปิิดรักั ษาความปลอดภััย (CCTV) และระบบ
ควบคุุมการจราจร (VMS)
ระบบ UOC จะเป็็นจุดุ รวบรวมข้้อมููลจากกล้้องวงจรปิิด (CCTV)
ทั้้�งหมดที่่�ติิดตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงภายในพื้้�นที่่�ส่่วนกลางของนิิคม
อุุ ต สาหกรรม ช่่ ว ยให้้ ห น่่ ว ยงานควบคุุ ม เหตุุ ก ารณ์์ ฉุุ ก เฉิิ น
สามารถสัังเกตและตรวจพบเหตุุอัันตรายได้้ง่่ายและสามารถ
ดำำ� เนิิ นก ารรัั บ มืือได้้ อ ย่่ า งทัั นท่่ ว งทีี เ มื่่� อ จำำ� เป็็ น นอกจากนี้้�
ระบบควบคุุ ม การจราจร (VMS) ยัั ง ช่่ ว ยรวบรวมข้้ อ มูู ล ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการจราจรทั้้�งหมดที่่�บริิเวณทางเข้้าหลัักของนิิคม
อุุตสาหกรรม เช่่น ป้้ายทะเบีียนรถ และเวลาที่่�รถเข้้าออก
เป็็นต้้น เพื่่�อบริิหารจััดการการจราจรให้้คล่่องตััวยิ่่�งขึ้้�นและ
เป็็นการสร้้างเสริิมความปลอดภััย

3.	ศููนย์์ควบคุุมระบบน้ำำ��และระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
ใช้้สำำ�หรัับแสดงผลและควบคุุมประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของ
อุุปกรณ์์ ในระบบน้ำำ��และระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าน้ำำ��
ได้้คุุณภาพตามมาตรฐานก่่อนส่่งมอบให้้กัับลููกค้้าหรืือปล่่อย
ลงสู่่�ทางระบายน้ำำ��รวม
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กระบวนการจััดการข้้อร้้องเรีียนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

กลุ่่�มบริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาระบบการจััดการทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมให้้มีีประสิิทธิิภาพที่่�ดิินยิ่่�งขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยได้้จััดให้้
มีีช่่องทางให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของกลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถแจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนและข้้อกัังวลทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมได้้ และได้้มีี
การสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลเรื่่�องของช่่องทางดัังกล่่าวให้้ทราบกัันอย่่างทั่่�วถึึง โดยกระบวนการจััดการข้้อร้้องเรีียนเป็็นไป
ตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ที่่�จะมีีกระบวนการตรวจสอบหาสาเหตุุที่่�แท้้จริิง และกำำ�หนดมาตรการป้้องกัันและบรรเทา
ผลกระทบตามความเหมาะสม เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ปััญหาเดิิมเกิิดขึ้้�นซ้ำำ��อีีกในอนาคต โดยช่่องทางร้้องเรีียนดัังกล่่าวมีีดัังต่่อไปนี้้�
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บุุคลากรโดยตรง

ศููนย์์รัับ
ข้้อร้้องเรีียน
ของนิิคม
อุุตสาหกรรม

ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้รัับเรื่่�องร้้องเรีียนจากโรงงานในนิิคมอุุตสาหกรรมทั้้�งหมด 8 กรณีีเกี่่�ยวกัับปััญหากลิ่่�นรบกวนจาก
โรงงานอื่่�นๆ ในพื้้�นที่่� ทั้้�งนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการตามกระบวนการจััดการข้้อร้้องเรีียนและสามารถแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าว
ได้้อย่่างลุุล่่วง

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563
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มาตรการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมตามนโยบายของรััฐ
การพััฒนาเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ

เมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco Industrial Town) เป็็นกรอบ
การพััฒนาโดยการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (กนอ.)
เพื่่�อส่่งเสริิมและขัับเคลื่่�อนการพััฒนาเศรษฐกิิจและความยั่่�งยืืน
ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มของนิิ ค มอุุ ต สาหกรรม โดยกำำ� หนดเกณฑ์์
ชี้้�วััดครอบคลุุม 5 มิิติิ ได้้แก่่ มิิติิกายภาพ มิิติิเศรษฐกิิจ มิิติิ
สัังคม มิิติิสิ่่�งแวดล้้อม และมิิติิการบริิหารจััดการ เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับ
การประเมิิ น ผลการดำำ� เนิิ น งานของนิิ ค มอุุ ต สาหกรรมด้้ า น
ธรรมาภิิบาลขององค์์กร สิิทธิิมนุุษ ยชน แนวปฏิิบััติิ ในการ
ใช้้แรงงาน สิ่่�งแวดล้้อม การมีีส่่วนรวมของชุุมชน และการ
พัั ฒ นาชุุ ม ชน โดยผลการพิิ จารณาจะมีี การรัั บ รองการเป็็ น
เมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ ซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น 3 ระดัับ ได้้แก่่
“อีีโค-แชมเปีียน (Eco-Champion)” “อีีโค-แอกเซลเลนซ์์ (EcoExcellence)” และ “อีีโค-เวิิลด์์คลาส (Eco-World Class)”

การตรวจสอบธรรมาภิิบาลสิ่่�งแวดล้้อม
(โครงการธงขาว-ดาวเขีียว)
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โครงการมอบรางวััลธรรมาภิิบาลสิ่่�งแวดล้้อม (โครงการธง
ขาว-ดาวเขีียว) เป็็นนโยบายของการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่ง
ประเทศไทย โดยมีีการมอบรางวััลให้้กัับโรงงานอุุตสาหกรรม
ที่่�มีีผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคมเป็็นเลิิศ ทั้้�งนี้้�ผู้้�ประกอบการโรงงานอุุตสาหกรรมต้้องจััด
กิิจกรรมเยี่่�ยมชมโรงงงานให้้กัับคณะกรรมการตรวจประเมิิน
กระบวนการผลิิต กระบวนการบริิหารจััดการด้้านมลพิิษ และ
โครงการร่่วมกัับชุุมชน กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้เป็็นคณะกรรมการ
ของโครงการร่่วมกัับหน่่วยงานรััฐ ชุุมชน และผู้้�เชี่่�ยวชาญ เพื่่�อ
ตรวจประเมิินโรงงานในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ในปีี 2563 โรงงานทั้้�งหมด 40 แห่่งในนิิคมอุุตสาหกรรมของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ (ได้้แก่่ โรงงาน 2 แห่่งจากในนิิคมอุุตสาหกรรม
ดัับบลิิวเอชเอ ตะวัันออก (มาบตาพุุด) (WHA EIE) โรงงาน
2 แห่่งจากนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด
นิิคมอุุตสาหกรรม 4 ใน 10 แห่่งของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้แก่่ 1 (WHA ESIE 1) และโรงงาน 2 แห่่งจากนิิคมอุุตสาหกรรม
นิิคมอุุตสาหกรรมอีีสเทิิร์์น ซีีบอร์์ด (ESIE) นิิคมอุุตสาหกรรม ดัั บ บลิิ ว เอชเอ ชลบุุ รีี 1 (WHA CIE1)) ได้้ รัั บ มอบธง
ดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี 1 (WHA CIE1) นิิคมอุุตสาหกรรม ธรรมาภิิบาลสิ่่�งแวดล้้อม (ธงขาว-ดาวเขีียว)
ดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 1 (WHA ESIE 1) และนิิคม
อุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี 2 (WHA CIE 2) ได้้รัับ
การรัับรองให้้เป็็นเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศในระดัับ “อีีโคแชมเปีียน” ตั้้�งแต่่ปีี 2563 เป็็นต้้นมา นอกจากนี้้�
นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ตะวัันออก (มาบตาพุุด) (WHA
EIE) ยัั ง ได้้ ยกระดัั บ มาตรฐานเมืืองอุุ ต สาหกรรมเชิิ ง นิิ เ วศ
จากระดัับ “อีีโค-แชมเปีียน” มาสู่่�ระดัับ “อีีโค-แอกเซลเลนซ์์
(Eco-Excellence)” โดยนิิคมอุุตสาหกรรมที่่�กล่่าวมานี้้�มีีผลการ
ดำำ�เนิินงานที่่�โดดเด่่นในแง่่การประกอบธุุรกิิจที่่�คำำ�นึึงถึึงส่่วนรวม
และส่่งเสริิมให้้เกิิดการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ตามกรอบการพััฒนา
เมืืองอุุตสาหกรรมอััจฉริิยะ ทั้้�งนี้้� นิิคมอุุตสาหกรรมอีีสเทิิร์์น
ซีีบอร์์ด (ESIE) ยัังได้้รัับรางวััลพิิเศษในฐานะเมืืองอุุตสาหกรรม
เชิิงนิิเวศ 4.0 สาขา Smart Water ในปีี 2563 อีีกด้้วย
WHA ESIE ALSO RECEIVED A SPECIAL ECOINDUSTRIAL TOWN 4.0 AWARD IN THE SMART
WATER CATEGORY IN 2020.
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ความหลากหลายทางชีีวภาพ
ในฐานะที่่�กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอเป็็นหนึ่่�งในผู้้�พััฒนานิิคมอุุตสาหกรรมชั้้�นนำำ�และมีีโรงงานอุุตสาหกรรมในความดููแลบนพื้้�นที่่�
ขนาดใหญ่่หลายแห่่งในประเทศไทย ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษััทฯ ตระหนัักดีีถึึงผลกระทบที่่�สำำ�คััญต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและความหลากหลายทาง
ชีีวภาพ (เช่่น สิ่่�งมีีชีีวิิต สายพัันธุ์์� และแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััย เป็็นต้้น) มีีระบบแจ้้งเตืือนเมื่่�อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของผู้้�ประกอบธุุรกิิจ
เข้้ า ข่่ า ยการแทรกแซงระบบนิิ เ วศ เพื่่� อ อนุุ รัั กษ์์ แ ละปกป้้ อ งระบบนิิ เ วศจากผลกระทบโดยฝีี มืื อของมนุุ ษ ย์์ ทั้้� ง นี้้� ถืื อ เป็็ น
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมในพื้้�นที่่�ที่่�ประกอบธุุรกิิจ ตลอดจนบรรเทาผลกระทบต่่อความ
หลากหลายทางชีีวภาพในแต่่ละท้้องที่่�

แนวทางบริิหารจััดการ

วิิสััยทััศน์์ด้้านการอนุุรัักษ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีเนื้้�อหาระบุุไว้้ในนโยบายการจััดการคุุณภาพ
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม อนุุ รัั กษ์์ พลัั ง งาน และความหลากหลายทาง
ชีีวภาพ โดยนโยบายดัังกล่่าวได้้เน้้นย้ำำ��เจตนารมณ์์ของกลุ่่�ม
บริิษััทฯ และกำำ�หนดแนวทางการอนุุรัักษ์์ความหลากหลายทาง
ชีีวภาพของระบบนิิเวศ ภููมิิประเทศ และสายพัันธ์ุุ�ของสิ่่�งมีีชีีวิิต
ในทุุ กพื้้� นที่่� ที่่� แ ต่่ ล ะกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ ใช้้ ป ระกอบธุุ ร กิิ จ นอกจากนี้้�
ยัั ง จัั ด ทำำ�ก ารประเมิิ น ผลกระทบต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม (EIA) ใน
นิิ ค มอุุ ต สาหกรรมทุุ ก แห่่ ง ของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ เพื่่� อ ประเมิิ น
ความเสี่่�ยงด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพตลอดระยะเวลา
การดำำ� เนิิ น งานก่่ อ สร้้ า งไปจนถึึงการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ทั้้� ง ยัั ง มีี

การประเมิิ น ความเสี่่� ย งด้้ า นความหลากหลายทางชีี ว ภาพที่่�
เป็็นประเด็็นเฉพาะเจาะจงสำำ�หรัับแต่่ละโครงการโดยถืือเป็็น
ส่่ ว นหนึ่่� ง ของการประเมิิ น ผลกระทบต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม (EIA)
ในกรณีีที่่� โ ครงการตั้้� ง อยู่่�ในพื้้� นที่่� ที่่� มีี ค วามเสี่่� ย งสูู ง ต่่ อ ความ
หลากหลายทางชีี ว ภาพหรืือมีี กิิ จ กรรมการประกอบธุุ ร กิิ จ ที่่�
ส่่งผลกระทบต่่อสภาพความหลากหลายทางชีีวภาพในพื้้�นที่่�
ใกล้้เคีียง โครงการดัังกล่่าวต้้องมีีมาตรการบรรเทาผลกระทบ
เพื่่� อ เสริิ ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพในการอนุุ รัั กษ์์ แ ละปกป้้ อ งความ
หลากหลายทางชีีวภาพ ซึ่่�งฝ่่ายสิ่่�งแวดล้้อมของกลุ่่�มบริิษััทฯ
มีี ห น้้ า ที่่� เ ฝ้้ า ติิ ด ตามผลโดยมีี ม าตรการบรรเทาผลกระทบ
และเฝ้้าระวัังตลอดระยะเวลาการดำำ�เนิินงานของโครงการ

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

129

มาตรการอนุุรัักษ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพ

จากผลการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) ได้้ชี้้� ให้้เห็็นว่่า นิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ 3 แห่่งจากทั้้�งหมด
10 แห่่งมีีความเสี่่�ยงด้้านผลกระทบต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ เนื่่�องจากทำำ�เลที่่�ตั้้�งอยู่่�ใกล้้กัับเขตอนุุรัักษ์์ ได้้แก่่ นิิคม
อุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี 2 (WHA CIE2) และนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 2 (WHA ESIE 2)
ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ใกล้้กัับเขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่าเขาเขีียว - เขาชมภู่่� จัังหวััดชลบุุรีี รวมถึึงนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์น
ซีีบอร์์ด 4 (WHA ESIE4) ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ใกล้้กัับอ่่างเก็็บน้ำำ��หนองปลาไหล โดยอ่่างเก็็บน้ำำ��ดัังกล่่าวเป็็นแหล่่งรัับน้ำำ��เสีียที่่�บำำ�บััดแล้้ว
จากนิิคมอุุตสาหกรรม จึึงเกิิดข้้อกัังวลเกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางชีีวภาพ

ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิตามมาตรการป้้องกัันและบรรเทา
ผลกระทบที่่�กำำ�หนดในรายงาน EIA ของนิิคมอุุตสาหกรรม
แต่่ละแห่่งอย่่างเคร่่งครััด เช่่น นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ
อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 2 (WHA ESIE 2) ต้้องมีีการเฝ้้าติิดตามข้้อมููล
จำำ�นวนสายพัั นธุ์์� และชนิิ ด ของสัั ต ว์์ ป่่ า ภายในพื้้� นที่่� โ ดยรอบ
นิิคมอุุตสาหกรรมในทุุกๆ 2 ปีี อีีกทั้้�งยัังกำำ�หนดให้้มีีการตรวจวััด
คุุณภาพทางอากาศ และให้้การสนัับสนุุนโครงการวิิจััยเกี่่�ยว
กัับผลกระทบของการประกอบของการประกอบอุุตสาหกรรม
ต่่ อ ระบบนิิ เ วศน์์ ที่่� ดำำ� เนิิ น งานโดยองค์์ กรอนุุ รัั กษ์์ ป่่ า ภายใน
พื้้�นที่่�ตลอดจนสถาบัันการศึึกษา สำำ�หรัับนิิคมอุุตสาหกรรม
ดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 4 (WHA ESIE4) กำำ�หนดให้้
เฝ้้าติิดตามข้้อมููลระบบนิิเวศของสิ่่�งมีีชีีวิิตในน้ำำ��บริิเวณอ่่าง
เก็็บน้ำำ��ที่่�เป็็นจุุดรัับน้ำำ��เสีียที่่�บำำ�บััดแล้้วจากนิิคมอุุตสาหกรรม
มีีการเก็็บตััวอย่่างเพื่่�อศึึกษาค่่าชี้้�วััดมาตรฐานของตััวแปรด้้าน
ความหลากหลายทางชีีวภาพ (เช่่น แพลงก์์ตอนพืืช แพลงก์์
ตอนสััตว์์ สััตว์์น้ำำ�� พืืชน้ำำ�� และสััตว์์หน้้าดิิน) และนำำ�ไปเปรีียบ
เทีี ย บกัั บ ผลการตรวจประเมิิ น ทั้้� ง นี้้� จ ะมีี การตรวจประเมิิ น
2 ครั้้�งต่่อปีี ตั้้�งแต่่ช่่วงต้้นน้ำำ��ไปจนถึึงปลายน้ำำ��ของแหล่่งน้ำำ��

ที่่�เป็็นจุดุ รัับน้ำำ��เสีียที่่ผ่� า่ นการบำำ�บัดั แล้้วจากโครงการ โดยผลจาก
การตรวจประเมิินในปีี 2563 ระบุุว่่าดััชนีีชี้้�วััดความหลากหลาย
ทางชีีวภาพยัังอยู่่�ในค่่ามาตรฐาน ชี้้�ให้้เห็็นว่า่ ยัังไม่่พบผลกระทบ
ร้้ า ยแรงต่่ อ ความหลากหลายทางชีี ว ภาพอัั น เนื่่� อ งมาจาก
การดำำ� เนิิ นกิิ จ การของนิิ ค มอุุ ต สาหกรรมดัั บ บลิิ ว เอชเอ
อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 4 (WHA ESIE4) ทั้้�งนี้้� ผลการตรวจวััด
ตามที่่� กำำ� หนดในการประเมิิ น ผลกระทบสิ่่� ง แวดล้้ อ ม (EIA)
จะนำำ�ไปนำำ�เสนอต่่อหน่่วยงานในท้้องที่่�รวมถึึงคณะกรรมการ
ผู้้�ชำำ�นาญการพิิจารณารายงานการผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA)
ของนิิ ค มอุุ ต สาหกรรม นอกจากนี้้� นิิ ค มอุุ ต สาหกรรม
ดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี 2 (WHA CIE2) นิิคมอุุตสาหกรรม
ดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 2 (WHA ESIE 2) ยัังมีีการ
ตรวจประเมิิ น ความเสี่่� ย งด้้ า นความหลากหลายทางชีี ว ภาพ
ทุุกๆ 2 ปีี ตามมาตรการที่่�กำำ�หนดในการประเมิินผลกระท
บสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) เพื่่�อตรวจสอบสภาวะที่่�เปลี่่�ยนแปลง และ
ผลกระทบอื่่�นๆ จากการพััฒนาเชิิงอุุตสาหกรรมต่่อทรััพยากร
ป่่าไม้้และสััตว์์ป่่า
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

การบริิหารจััดการน้ำำ��
ทรััพยากรน้ำำ��นัับเป็็นปััจจััยพื้้�นฐานสำำ�หรัับการดำำ�รงชีีวิิต ตอลดจนการพััฒนาทางสัังคมและเศรษฐกิิจ รวมถึึงระบบนิิเวศ
อย่่างไรก็็ตาม ผลกระทบจากการขยายตััวของภาคอุุตสาหกรรมและการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศอาจมีีความรุุนแรง
มากจนกระทั่่�งส่่งผลทำำ�ให้้ทรััพยากรธรรมชาติิการเสื่่�อมโทรมได้้ ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้ฝนไม่่ตกตามฤดููกาลซึ่่�งและส่่งผลทำำ�ให้้
น้ำำ��ในอ่่างเก็็บน้ำำ��อยู่่�ในระดัับต่ำำ��กว่่าปกติิ ฉะนั้้�นจึึงถืือเป็็นประเด็็นที่่�ท้้าทายสำำ�หรัับผู้้�ให้้บริิการด้้านสาธารณููปโภคในการจััดหา
น้ำำ��มาใช้้อย่่างเพีียงพอและปลอดภััยในการประกอบธุุรกิิจ นอกจากนี้้�ข้้อกัังวลทางด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมในช่่วงไม่่นาน
มานี้้� ยัังได้้ผลัักดัันให้้อุุตสาหกรรมต่่างๆ พิิจารณาที่่�จะลดปริิมาณน้ำำ��เสีีย รวมทั้้�งต้้องตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ��ทิ้้�งให้้อยู่่�ภายใน
ค่่ามาตรฐานก่่อนปล่่อยลงสู่่�แหล่่งน้ำำ��ตามธรรมชาติิ

ในฐานะผู้้�ผลิิตน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรมและผู้้�ให้้บริิการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย น้ำำ��ถืือเป็็นทรััพยากรสำำ�คััญที่่�ต้้องใช้้ร่่วมกัันในการประกอบ
ธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ กล่่าวคืือผู้้�ประกอบการในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ ต้้องใช้้บริิการจััดหาน้ำำ��เพื่่�อ
อุุตสาหกรรมและบริิการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย ซึ่่�งในขณะเดีียวกััน น้ำำ��ที่่�ใช้้ประโยชน์์ก็็มีีที่่�มาจากแหล่่งน้ำำ��ที่่�ใช้้ร่่วมกัันกัับชุุมชนในพื้้�นที่่�
ด้้วยเช่่นกััน ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงตระหนัักดีีว่่าการควบคุุมคุุณภาพของน้ำำ��เสีียที่่�บำำ�บััดแล้้ว ประกอบกัับการใช้้น้ำำ��อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพและมาตรการป้้องกัันผลกระทบ ล้้วนมีีความเกี่่�ยวเนื่่�องกัันและเป็็นแนวทางที่่�ยั่่�งยืืนไปสู่่�การอนุุรัักษ์์และบริิหาร
จััดการทรััพยากรน้ำำ��ในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของกลุ่่�มบริิษััทฯ
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

แนวทางบริิหารจััดการ

การจััดการทรััพยากรน้ำำ��ในทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ
เป็็นไปตามแนวทางที่่�กำำ�หนดในนโยบายคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
การอนุุ รัั กษ์์ พลัั ง งาน และความหลากหลายทางชีี ว ภาพ
ซึ่่�งรัับการเห็็นชอบจากคณะผู้้�บริิหาร โดยนโยบายดัังกล่่าว
ได้้ให้้กรอบปฏิิบััติิ ในการรัักษาสมดุุลนํ้้�า (Water Balance)
อย่่ า งมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภาพ โดยไม่่ ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ผลกระทบในเชิิ ง ลบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม การบริิหารจััดการน้ำำ��ในกลุ่่�มบริิษััท WHAID
และกลุ่่�มบริิ ษัั ท WHAUP อยู่่�ภายใต้้ ก ารกำำ�กัั บ ดูู แ ลของ
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ฝ่่ า ยประกอบธุุ ร กิิ จ นิิ ค มอุุ ต สาหกรรม (Industrial Estate
Operator: IEO) ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การบริิ ห ารจัั ด การน้ำำ�� ตามประกาศกระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม พระราชบััญญััติิการนิิคม
อุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และพระราชบััญญััติิ
โรงงาน พ.ศ. 2535 อีีกทั้้�งได้้มีีการควบคุุมมาตรฐานโดยการ
ตรวจสอบค่่ า ตัั ว แปรที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การควบคุุ ม คุุ ณภาพน้ำำ��
ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA)

น้ำำ��อุุตสาหกรรม
การใช้้น้ำำ��ทั้้�งหมด
• ผู้้�ผลิิตและผู้้�จำำ�หน่่ายน้ำำ��อื่่�น (ใช้้น้ำำ��จากแหล่่งธรรมชาติิ)
• อ่่างเก็็บน้ำำ��ภายในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�ม WHA
• น้ำำ��ที่่�บำำ�บััดจากน้ำำ��ใช้้แล้้วเพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ ใหม่่
(Reclamation Water) ของ WHAUP

โรงงานผลิิตน้ำำ��
อุุตสาหกรรม
WHAUP

โรงงานอุุตสาหกรรม

การบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
โรงงาน
อุุตสาหกรรม

โรงบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
ส่่วนกลาง
WHAUP

อ่่างเก็็บน้ำำ��/
บ่่ออุ้้�มน้ำำ��

5.62 ลบ. ม.

น้ำำ��แปรสภาพ

รีี ไซเคิิล/ใช้้ซ้ำำ��ในนิิคมอุุตสาหกรรมส่่วนกลาง
(เช่่น การจััดสวน การทำำ�ความสะอาด)

WHAUP RO Plant
(ความจุุสููงสุุด :
30,200 ลบ.ม./วััน)

WHAUP
Premium Clarified Plant

(ความจุุสููงสุุด: 5,200 ลบ.ม./วััน)

การบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย

การระบายออกนอก
สถานที่่�
• 	น้ำำ��ผิิวดิิน
• 	น้ำำ��ทะเล

โรงงาน
อุุตสาหกรรม
WHAUP
Demin Plant

(ความจุุสููงสุุด : 12,000 ลบ.ม. /วััน)

สำำ�หรัับบริิการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย กลุ่่�มบริิษััท WHAUP จะตรวจสอบ
คุุณภาพน้ำำ��เทีียบกัับค่่ามาตรฐานอย่่างสม่ำำ��เสมอ มีีการสุ่่�ม
ตัั ว อย่่ า งน้ำำ��ทิ้้� ง จากโรงงานของลูู กค้้ า ก่่ อ นที่่� จ ะส่่ ง ไปบำำ�บัั ด
ทุุกเดืือนเพื่่�อตรวจวััดค่่าตััวแปรต่่างๆ เช่่น ปริิมาณโลหะหนััก
ปริิมาณสารแขวนลอย (TDS) และปริิมาณออกซิิเจนละลาย
(DO) โดยจะนำำ�ค่่าชี้้�วััดเหล่่านี้้� ไปเปรีียบเทีียบกัับมาตรฐาน
ที่่� ร ะบุุ ไ ว้้ ใ นรายงานประเมิิ น ผลกระทบสิ่่� ง แวดล้้ อ ม (EIA)
จึึงช่่วยให้้ตรวจจัับความเสี่่�ยงและป้้องกัันผลกระทบร้้ายแรงต่่อ
ประสิิทธิิภาพการบำำ�บััดน้ำำ��เสีียของบ่่อบำำ�บััดกลาง ในกรณีีที่่�
ผลการสุ่่�มตััวอย่่างจากโรงงานของลููกค้้าเกิินจากค่่ามาตรฐาน

Legend
การสููบน้ำำ��
รีี ไซเคิิล

ที่่�กำำ�หนด กลุ่่�มบริิษััทฯ จะดำำ�เนิินการตามมาตรการต่่อไปนี้้�:
1. ออกจดหมายเตืือนและออกคำำ�สั่่� ง ให้้ ผู้้�ป ระกอบการนำำ�
น้ำำ��เสีียจากโรงงานของตนไปบำำ�บััดซ้ำำ��
2. หากยัั ง ไม่่ ไ ด้้ รัั บ การแก้้ ไ ข จะมีี การปิิ ด วาล์์ ว รัั บ น้ำำ�� จาก
บ่่อบำำ�บััดกลาง
3. หยุุดการจ่่ายน้ำำ��เพื่่�อใช้้ในอุุตสาหกรรม
4.	ประสานงานไปยัังการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
(กนอ.) เพื่่�อดำำ�เนิินมาตรการในขั้้�นต่่อไป (เช่่น สั่่�งหยุุด
ดำำ�เนิินงานจนกว่่าจะมีีการแก้้ไข)
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นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััท WHAUP ได้้ให้้บริิการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
ให้้กัับนิิคมอุุตสาหกรรมแต่่ละแห่่งตามรููปแบบการประกอบ
อุุตสาหกรรมของลููกค้้า เช่่น ระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียแบบตะกอน
เร่่ง (AS) ระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียแบบบ่่อเติิมอากาศ (AL) และ
ระบบบำำ�บัั ด น้ำำ�� เสีียแบบแผ่่นจานหมุุนชีีว ภาพแบบไฮบริิด
(Hybrid-RBC) ซึ่่�งเป็็นการผสมผสานระหว่่างระบบบำำ�บััดน้ำำ��
เสีียแบบแผ่่นจานหมุุนชีีวภาพ (RBC) กัับระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
แบบตะกอนเร่่ง (AS) และมีีประสิิทธิิภาพในการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
ที่่�มีีอััตราภาระบรรทุุกสารอิินทรีีย์์ (Organic Loading Rate:
OLR) สููงกว่่าระดัับทั่่�วไป เมื่่�อน้ำำ��เสีียได้้ผ่่านการบำำ�บััดที่่�บ่่อ

บำำ�บััดกลางแล้้ว จะมีีการตรวจวััดคุุณภาพน้ำำ��ตามมาตรฐาน
ที่่� กำำ� หนดในประกาศกระทรวงทรัั พย ากรธรรมชาติิ แ ละ
สิ่่�งแวดล้้อมและการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA)
ก่่อนระบายน้ำำ��ออก ค่่าที่่�ตรวจวััดนั้้�นรวมถึึงปริิมาณโลหะหนััก
อุุณหภููมิิ ค่่า BOD (Biological Oxygen Demand) ค่่า COD
(Chemical Oxygen Demand) ไขมัันและน้ำำ��มััน ปริิมาณ
ของแข็็งแขวนลอย (SS) และปริิมาณสารแขวนลอยที่่�ละลาย
ได้้ (TDS) ในปีี 2563 ค่่าชี้้�วััดทุุกรายการอยู่่�ภายในมาตรฐาน
ที่่�กำำ�หนด
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การจััดหาและผลิิตน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรม

ในส่่วนของบริิการจััดหาและผลิิตน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรม กลุ่่�ม
บริิ ษัั ท ฯ ตระหนัั กถึึ งความสำำ�คัั ญ ของการมีี น้ำำ�� ใช้้ อ ย่่ า ง
เพีียงพอในการประกอบธุุรกิิจ อีีกทั้้�งน้ำำ��ยัังเป็็นทรััพยากร
ที่่� ผู้้�ป ระกอบอุุ ต สาหกรรมยัั ง ต้้ อ งใช้้ ร่่ ว มกัั บ ชุุ ม ชนและ
สิ่่�งแวดล้้อม โดยในปีี 2563 ประเทศไทยได้้เผชิิญกัับปััญหา
ภััยแล้้งอย่่างหนััก การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
(กนอ.) และสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทยจึึงประกาศ
ขอความร่่ ว มมืือให้้ นิิ ค มอุุ ต สาหกรรมลดการใช้้ น้ำำ�� ลง
ร้้อยละ 10 ตั้้�งแต่่เดืือนมกราคมถึึงเดืือนมิิถุุนายน เพื่่�อจััดสรร
ให้้มีีน้ำำ��ใช้้อย่่างเพีียงพอในประเทศ ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ
จึึงถืื อ ว่่ า ภัั ย แล้้ ง เป็็ น หนึ่่� ง ในความเสี่่� ย งสำำ� หรัั บ องค์์ ก ร
โดยมีี การกำำ� หนดมาตรการบรรเทาผลกระทบดัังที่่�ระบุุใ น
หััวข้้อ “การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ” เพื่่�อสร้้างความ
เชื่่� อ มั่่� น ให้้ กัั บ ลูู กค้้ า และปฏิิ บัั ติิ ต ามนโยบายลดการใช้้ น้ำำ��
ดัังกล่่าว กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดเป้้าหมายระยะยาวเพื่่�อ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการนำำ�น้ำำ��เสีียกลัับมาใช้้ใหม่่ (Water
Reclamation) เป็็น 2 เท่่า จาก 30,200 ลููกบาศก์์เมตรต่่อ
วัันในปีี 2563 เป็็น 60,400 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวัันในปีี 2568
สำำ�หรัับการนำำ�ไปใช้้ในอุุตสาหกรรม ซึ่่�งจะช่่วยลดการดึึงน้ำำ��
จากแหล่่งธรรมชาติิมาใช้้
กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ยัั ง ได้้ ล งทุุ น เพื่่� อ เพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพระบบ
การนำำ�น้ำำ��เสีียกลัับมาใช้้ใหม่่ (Water Reclamation) ที่่�นิิคม
อุุ ต สาหกรรมดัั บ บลิิ ว เอชเอ ตะวัั น ออก (มาบตาพุุ ด )
(WHA EIE) จาก 10,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวัันเป็็น 15,000
ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน คิิดเป็็นมููลค่่า 300 ล้้านบาท นอกจากนี้้�
ระบบ Water Reclamation ที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม อีีสเทิิร์์น
ซีี บ อร์์ ด (ระยอง) (ESIE) ยัั ง สามารถบำำ�บัั ด น้ำำ�� ได้้ วัั น ละ
5,200 ลููกบาศก์์เมตร ทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีความสามารถ
ในการบำำ�บััดน้ำำ��ด้้วยระบบ Water Reclamation รวมอยู่่�ที่่�
20,200 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน ทั้้�งนี้้�ระบบ Water Reclamation

ยัังช่่วยให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถลดปริิมาณการใช้้น้ำำ��จาก
แหล่่งน้ำำ��มาใช้้ รวมถึึงการระบายน้ำำ��ทิ้้�งจากนิิคมอุุตสาหกรรม
ได้้ ทั้้� ง หมด 4.03 ล้้ า นลูู ก บาศก์์ เ มตรในปีี 2563 ซึ่่� ง
ถืือว่่ามีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มขึ้้�นราวร้้อยละ 9 เมื่่�อเทีียบกัับ
ผลการดำำ� เนิิ น งานในการจัั ด การน้ำำ�� ในปีี 2562 อีี กทั้้� ง ยัั ง
ช่่ ว ยประหยัั ด ต้้ นทุุ น ในการจัั ด หาแหล่่ ง น้ำำ��ดิิ บ ได้้ ถึึ ง 81.1
ล้้านบาทต่่อปีี
นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้นำำ�หลัักการ 3R (Reduce
Reuse and Recycle) และหลัั ก เศรษฐกิิ จ หมุุ น เวีี ยน
(Circular Economy) มาใช้้เพื่่�อนำำ�น้ำำ��ที่่�ได้้ผ่่านการบำำ�บััด
แล้้วกลัับมาใช้้ทำำ�ความสะอาดและปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์ภายใน
นิิคมอุุตสาหกรรม โดยในปีี 2563 นิิคมอุุตสาหกรรม อีีสเทิิร์์น
ซีีบอร์์ด (ระยอง) (ESIE) ยัังได้้ลงทุุนต่่อท่่อ HDPE เพื่่�อเชื่่�อม
ท่่อส่่งน้ำำ��หลัักเพื่่�อนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ซ้ำำ��เข้้ากัับระบบชำำ�ระล้้าง
เพื่่�อนำำ�น้ำำ��มาใช้้ในการชำำ�ระล้้างสำำ�หรัับโถสุุขภััณฑ์์ ซึ่่�งคิิด
เป็็นมููลค่่าการลงทุุนประมาณ 66,000 บาท ทั้้�งนี้้� การนำำ�น้ำำ��
ที่่�บำำ�บััดแล้้วกลัับมาใช้้ซ้ำำ��ดัังกล่่าว สามารถช่่วยลดปริิมาณ
การนำำ�น้ำำ�� จากแหล่่ ง ธรรมชาติิ ม าใช้้ ไ ด้้ ถึึ ง 1.22 ล้้ า น
ลููกบาศก์์เมตรในปีี 2563 ระบบ Water Reclamation และ
แนวทางการนำำ�น้ำำ��ที่่� บำำ�บัั ด แล้้ ว กลัั บ มาใช้้ ซ้ำำ��ช่่ ว ยให้้ กลุ่่� ม
บริิษััทฯ นำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ซ้ำำ��ได้้ 5.23 ล้้านลููกบาศก์์เมตร
กล่่ า วคืือสามารถลดการใช้้ น้ำำ�� จากแหล่่ ง น้ำำ��ธ รรมชาติิ ไ ด้้
ร้้อยละ 8
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การบริิหารจััดการน้ำำ��เพื่่�อชุุมชน

นอกเหนืือจากกระบวนการผลิิตและบริิการของกลุ่่�มบริิษััทฯ กลุ่่�มบริิษััทฯ
ยัั ง ให้้ ค วามสำำ�คัั ญกัั บ การพัั ฒ นาระบบบำำ�บัั ด น้ำำ�� เสีี ย ของชุุ ม ชนโดยรอบ
อีีกด้้วย โดยความมุ่่�งมั่่�นทุ่่�มเทนี้้�สะท้้อนให้้เห็็นได้้จากโครงการ “Clean
Water for Planet”

โครงการ Clean Water for Planet ได้้ก่่อตั้้�งขึ้้�นในปีี 2559
โดยมีีวััตถุุประสงค์์หลัักคืือการสร้้างความตระหนัักรู้้�ในความ
สำำ�คััญของทรััพยากรน้ำำ�� ตลอดจนถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�เพื่่�อ
สร้้างความเข้้าใจที่่�ถููกต้้อง เพื่่�อปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกต่่อส่่วนรวม
ให้้ กัั บ สมาชิิ ก ในชุุ ม ชนให้้ เ ห็็ น ความสำำ�คัั ญ ของการอนุุ รัั กษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิอัันมีีค่่ายิ่่�ง กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ริิเริ่่�มก่่อสร้้าง
และส่่ ง มอบระบบบำำ�บัั ด น้ำำ�� เสีี ย ให้้ กัั บ ชุุ ม ชนเพื่่� อ ใช้้ สำำ� หรัั บ
ปรัั บ ปรุุ ง คุุ ณภ าพน้ำำ�� ในลำำ� คลอง สำำ� หรัั บ รูู ป แบบของการ
บำำ�บัั ด นำำ� เสีี ยที่่� นำำ� มาใช้้ นั้้� นคืื อระบบบึึงประดิิ ษ ฐ์์ โดยอาศัั ย
กระบวนการทางชีีวภาพโดยพืืชน้ำำ��และจุุลิินทรีีย์์มาช่่วยในการ
บำำ�บััดน้ำำ��เสีีย ซึ่่�งเป็็นวิิธีีที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม มีีต้้นทุุน
ต่ำำ��และดููแลรัักษาได้้ง่่าย อัันได้้รัับแรงบัันดาลใจมาจากแนว
พระราชดำำ�ริิ ใ นพระบาทสมเด็็ จ พระบรมชนกาธิิ เ บศร
มหาภูู มิิ พ ลอดุุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิิ ต ร (ในหลวง
รัั ชก าลที่่� 9) กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ ส่่ ง มอบระบบบำำ�บัั ด น้ำำ�� เสีี ย
ให้้ กัั บ องค์์ การบริิ ห ารส่่ ว นตำำ� บลปลวกแดง จัั ง หวัั ด ระยอง
ซึ่่� ง ใช้้ บำำ�บัั ด น้ำำ��ตั้้� ง แต่่ แ หล่่ ง ต้้ นน้ำำ�� ของคลองหิิ น ลอยซึ่่� ง ไหล
ผ่่านเขตชุุมชนที่่�มีีผู้้�อยู่่�อาศััยหนาแน่่น ระบบดัังกล่่าวสามารถ
บำำ�บััดน้ำำ��เสีียได้้วัันละ 400 ลููกบาศก์์เมตร และสามารถลดสาร
อิินทรีีย์์ ในน้ำำ��เสีียได้้มากกว่่าร้้อยละ 80

จากความสำำ� เร็็ จ ในการส่่ ง มอบระบบบำำ�บัั ด น้ำำ�� เสีี ย ให้้ กัั บ
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลปลวกแดง จัังหวััดระยอง กลุ่่�มบริิษัทั ฯ
มีี แ ผนเข้้ า ร่่ ว มโครงการพัั ฒ นาระบบบำำ�บัั ด น้ำำ�� เสีี ย แบบบึึง
ประดิิ ษ ฐ์์ ใ ห้้ กัั บ เทศบาลตำำ� บลหนองคล้้ า จัั ง หวัั ด จัั น ทบุุ รีี
โดยคาดว่่าระบบดัังกล่่าวจะมีีประสิิทธิิภาพในการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
อยู่่�ที่่� 800 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวัันและจะเริ่่�มก่่อสร้้างในปีี 2564

กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ยัั ง ได้้ ร่่ ว มมืือกัั บ การนิิ ค มอุุ ต สาหกรรม
แห่่ ง ประเทศไทยและสถาบัั นน้ำำ�� และสิ่่� ง แวดล้้ อ มเพื่่� อ ความ
ยั่่�งยืืนในการเปิิดให้้คณะทำำ�งานกลุ่่�มลุ่่�มน้ำำ��วัังโตนด จัังหวััด
จัันทบุุรีีเยี่่�ยมชมศึึกษาโครงการ Clean Water for Planet
เพื่่� อ เป็็ นตัั ว อย่่ า งให้้ กัั บ คณะทำำ� งานอื่่� น ๆ นำำ� แนวคิิ ด ใน
การพััฒนาของกลุ่่�มบริิษััทฯ ไปปรัับใช้้ต่่อไป
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การจััดการของเสีีย
จากสาเหตุุ ข องจำำ�น วนประชากรที่่� ม ากขึ้้� น รวมถึึงการ
ขยายตัั ว อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งของเขตเมืืองและพื้้� นที่่� สำำ� หรัั บ ภาค
อุุตสาหกรรม ได้้ส่่งผลให้้ปริิมาณขยะเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างหลีีกเลี่่�ยง
ไม่่ ไ ด้้ นัั บ เป็็ น แรงกดดัั น และความท้้ า ทายอย่่ า งใหญ่่ ห ลวง
สำำ�หรัับผู้้�ประกอบการในอุุตสาหกรรมในการจััดการของเสีีย
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและยั่่�งยืืน ทั้้�งนี้้� การกำำ�จััดขยะมููลฝอย
จากชุุมชนและ หรืือขยะอุุตสาหกรรมด้้วยวิิธีีการที่่� ไม่่ยั่่�งยืืน
ก็็ มีี แ ต่่ จ ะส่่ ง ผลเสีี ยต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มรวมถึึงสุุ ข ภาพของคน
ในพื้้�นที่่�นั้้�นๆ ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอจึึงมุ่่�งมั่่�น
พััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อลดการสร้้างขยะในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ รวมทั้้�งกำำ�กัับดูู ให้้มีีการนำำ�แนวปฏิิบััติิด้้าน
การจััดการของเสีียที่่�เหมาะสมไปใช้้ในทุุกภาคส่่วนของธุุรกิิจ

แนวทางบริิหารจััดการ

เนื่่� อ งด้้ ว ยแต่่ ล ะกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ ของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ มีี ลัั ก ษณะการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�แตกต่่างกััน ขยะที่่�มาจากกิิจกรรมทางธุุรกิิจ
จึึงมีี ห ลายประเภท ทั้้� ง นี้้� ส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น ขยะจำำ�พ วกของเสีี ย
ทั่่�วไป กากตะกอนของเสีียจากน้ำำ��และระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียจาก
บริิการของกลุ่่�มบริิษััท WHAUP และของเสีียอัันตรายจาก
อุุ ต สาหกรรมบางส่่ ว นจากหลอดไฟแสงสว่่ า งภายในนิิ ค ม
อุุตสาหกรรม เป็็นต้้น อีีกทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ ตระหนัักดีีว่่าการ
ก่่อสร้้างโครงการก่่อให้้เกิิดขยะเป็็นจำำ�นวนมากเช่่นกััน จึึงให้้

ความสำำ�คััญกัับการคััดเลืือกคู่่�ค้้า ที่่�ต้้องแน่่ใจว่่าคู่่�ค้้ารายนั้้�น
มีีการเลืือกวััสดุุก่่อสร้้างที่่�ผ่่านการพิิจารณาถึึงผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม (สามารถศึึกษารายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้
ในหััวข้้อ “การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน”)
กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ มุ่่�งมั่่� นที่่� จ ะพัั ฒ นากระบวนการจัั ด การ
ของเสีียของทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจ ซึ่่�งเป็็นไปตามนโยบายคุุณภาพ
สิ่่�งแวดล้้อม การอนุุรัักษ์์พลัังงาน และความหลากหลายทาง
ชีีวภาพ รวมถึึงเป็็นไปตามกระบวนการที่่�เกี่่�ยวข้้องการจััดการ
ของเสีีย ที่่�ระบุุไว้้ในผลการประเมิินผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
(EIA) นอกจากนี้้� กลุ่่� มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ มีี การจัั ด ตั้้� ง คณะทำำ� งาน
เพื่่�อบริิหารและจััดการของเสีียเพื่่�อกำำ�กัับดููแลและตรวจสอบ
การจัั ด การของเสีี ย ให้้ เ ป็็ น ไปตามแนวทางที่่� เ หมาะสมตาม
ข้้อกำำ�หนดทางกฎหมาย คณะทำำ�งานเพื่่�อบริิหารและจััดการ
ของเสีี ย จะตรวจสอบและจำำ� แนกของเสีี ย แต่่ ล ะประเภทจาก
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ตลอดจนส่่งเสริิมนโยบาย
การจัั ด การของเสีี ย อย่่ า งมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ โดยในปีี 2563
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ตั้้�งเป้้าหมายลดสััดส่่วนปริิมาณการกำำ�จััดขยะ
ด้้วยฝัังกลบหรืือการเผาให้้ลดลงต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 50 ในปีี 2564
และให้้ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 20 ภายในปีี 2568 โดยไม่่มีีการแปรรููป
เพื่่�อเปลี่่�ยนเป็็นพลัังงาน
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

โครงการจััดการของเสีีย

ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถลดอััตราขยะมููลฝอยที่่�ต้้อง
ส่่งไปกำำ�จััดโดยการฝัังกลบหรืือการเผา (โดยไม่่มีีการแปรรููป
เพื่่� อ เปลี่่� ยน เป็็ นพลัั ง งาน) ต่่ อ ปริิ ม าณขยะทั้้� ง หมดลงเหลืือ
ร้้อยละ 53.7 จากร้้อยละ 99.7 ในปีี 2561 ตััวเลขที่่�ลดลงนี้้�เป็็นผล
มาจากโครงการพัั ฒ นาและความพยายามมุ่่�งมั่่� น ของกลุ่่�ม
บริิษััทฯ เช่่น การศึึกษาวิิจััยและพััฒนากระบวนการนำำ�ขยะ
กลัับมาใช้้ซ้ำำ��และการรีีไซเคิิล รวมถึึงการลงทุุนในเทคโนโลยีี
เพื่่�อหาทางเลืือกในการกำำ�จััดขยะนอกเหนืือจากวิิธีีฝัังกลบและ
การเผา อีี กทั้้� ง โครงการอื่่� น ๆ ได้้ แ ก่่ การจัั ด หาทรัั พย ากร
ของเสีีย
อัันตราย

8.31
ตััน
(0.10%)

ที่่� จำำ� เป็็ น ให้้ กัั บ ลูู กค้้ า และชุุ ม ชน ตลอดจนกิิ จ กรรมการมีี
ส่่ ว นร่่ ว ม เพื่่� อ ปลูู กฝัั ง ให้้ เ กิิ ด ความตระหนัั กรู้้� และผลัั กดัั น
ให้้ มีี ก ารนำำ� หลัั ก ความยั่่� ง ยืืนไปใช้้ ใ นกระบวนการจัั ด การ
ของเสีี ย และระบบที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง ทั้้� ง นี้้� รายละเอีี ย ดเกี่่� ย วกัั บ
โครงการจััดการของเสีียโดยเน้้นการลดการใช้้ การนำำ�กลัับมา
ใช้้ ซ้ำำ�� และการนำำ� ขยะกลัั บ มาใช้้ ใ หม่่ เ พื่่� อ บรรลุุ ตั้้� ง เป้้ า หมาย
การลดปริิ ม าณขยะเหลืือทิ้้� ง ลงสู่่�บ่่ อ ฝัั ง กลบหรืือการเผา
(โดยไม่่มีีการแปรรููปเพื่่�อเปลี่่�ยนเป็็นพลัังงาน) มีีระบุุอยู่่�ใน
หััวข้้อย่่อยถััดไปในรายงานฉบัับนี้้�
ของเสีียปนเปิ้้�อน
8.24 ตััน

การเผา

หลอดไฟฟลููออเรสเซนต์์/LED
0.07 ตััน

การเก็็บกััก ณ สถานที่่�
ของผู้้�ก่่อกำำ�เนิิดมููลฝอย

การฝัังกลบ

ปริิมาณ
ของเสีีย
ทั้้�งหมด

การผลิิตสารปรัับปรุุงดิิน
จากกากตะกอนนํ้้�าเสีีย
(รีี ไซเคิิล)/การนำำ�กลัับมาใช้้ซํ้้�า

กากตะกอนของเสีียจากนํ้้�า/
ระบบบำำ�บััดนํ้้�าเสีีย
8,247.15 ตััน

9,234.94
ตััน(100%)

การเก็็บกััก ณ สถานที่่�
ของผู้้�ก่่อกำำ�เนิิดมููลฝอย
ของเสีีย
ทั่่�วไป

9,226.63
ตััน (99.90%)

ไส้้กรอง
1.12 ตััน

การเก็็บกััก ณ สถานที่่�
ของผู้้�ก่่อกำำ�เนิิดมููลฝอย

ของเสีียจากธุุรกิิจการค้้า
และอื่่�นๆ 978.36 ตััน

การฝัังกลบ

สััดส่่วนการกำำ�จััดขยะด้้วยการฝัังกลบหรืือการเผา

(โดยไม่่มีีการแปรรููปเพื่่�อเปลี่่�ยนเป็็นพลัังงาน)

ปีี 2561

61.0%

ปีี 2562

ปีี 2563

99.7% 53.7%

เป้้าหมาย
ลดสััดส่่วนปริิมาณการกำำ�จััด
ขยะด้้วยฝัังกลบหรืือการเผา
ให้้ลดลงต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 50 ในปีี
2564 และให้้ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 20
ภายในปีี 2568 (ไม่่มีีการแปรรููป
เพื่่�อเปลี่่�ยนเป็็นพลัังงาน)
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การผลิิตสารปรัับปรุุงดิินจากกากตะกอนน้ำำ��เสีีย

กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ มองเห็็ น โอกาสที่่� ช่่ ว ยให้้ บ รรลุุ เ ป้้ า หมาย
ดัั ง กล่่ า วโดยการนำำ�ก ากตะกอนของเสีี ย จากน้ำำ�� และระบบ
บำำ�บัั ด น้ำำ�� เสีี ย ของกลุ่่�มบริิ ษัั ท WHAUP มาผลิิ ต เป็็ นส าร
ปรัับปรุุงดิินเพื่่�อเพิ่่�มสารอาหารให้้กัับดิิน ซึ่่�งจะนำำ�ไปใช้้ปรัับ
สภาพดิินภายในเขตนิิคมอุุตสาหกรรม โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อลด
ปริิมาณขยะเหลืือทิ้้�งลงสู่่�บ่่อฝัังกลบหรืือการเผา ทั้้�งนี้้�จะมีีการ
วิิเคราะห์์คุุณภาพของดิินเพื่่�อตรวจสอบให้้มั่่�นใจว่่าจะไม่่มีีสาร
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โลหะหนัั ก หรืือสารประกอบอิิ น ทรีี ย์์ ร วมถึึงเชื้้� อ โรคพืืช
ปนเปื้้�อนอยู่่�ในดิิน ทั้้�งนี้้�ตั้้�งแต่่ปีี 2563 เป็็นต้้นมา กลุ่่�มบริิษััทฯ
ได้้ นำำ�กากตะกอนจากการบำำ�บัั ด น้ำำ�� เป็็ นจำำ�นวนไม่่ น้้ อ ยกว่่ า
24 ตัั น และกากตะกอนจากระบบบำำ�บัั ด น้ำำ�� เสีี ยจำำ�น วน
19.94 ตัันไปผลิิตเป็็นสารปรัับปรุุงดิินแทนการกำำ�จััดด้้วยวิิธีี
ฝัังกลบหรืือการเผา อีีกทั้้�ง กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้ตั้้�งเป้้าที่่�จะ
ผลิิตปุ๋๋�ยจากกากตะกอนจำำ�นวน 1000 ตัันในปีี 2564

การผลิิตพลัังงานทางเลืือกจากขยะ

แนวคิิ ด ทั่่� ว ไปของการผลิิ ต พลัั ง งานทางเลืือกจากขยะคืือการใช้้ ประโยชน์์ จากของเหลืือ
ทุุกประเภทมาแปรรููปเป็็นทรััพยากรพลัังงานที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�ม ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ เล็็งเห็็นว่่า
การนำำ�ขยะมาผลิิตเป็็นพลัังงานไฟฟ้้าเป็็นการยกระดัับการแก้้ปััญหาขยะอีีกทั้้�งยัังเป็็นการ
จัั ด การต่่ อ ข้้ อ กัั ง วลเรื่่� อ งความต้้ อ งการใช้้ พลัั ง งาน ซึ่่� ง สอดคล้้ อ งกัั บ กรอบแผนพัั ฒ นา
พลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือก พ.ศ. 2558 -2579 (AEDP 2015) ที่่�เสนอให้้เพิ่่�ม
สััดส่่วนการใช้้พลัังงานสะอาดหรืือพลัังงานทดแทนให้้อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 30 ของปริิมาณการใช้้
พลัังงานรวมในปีี 2579 ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้ร่่วมลงทุุนกัับอีีก 2 พัันธมิิตรใน
โครงการโรงไฟฟ้้าไฟฟ้้าขยะอุุตสาหกรรม ชลบุุรีี คลีีน เอ็็นเนอร์์ยี่่� (CCE)
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โดยโครงการชลบุุ รีี คลีี น เอ็็ น เนอร์์ ยี่่� (CCE) ถืื อ เป็็ น
โรงไฟฟ้้ า ขยะอุุ ต สาหกรรมแห่่ ง แรกในภูู มิิ ภาคเอเชีี ย ตะวัั น
ออกเฉีียงใต้้้�ที่่� ไ ด้้ ม าตรฐานควบคุุ ม การปล่่ อ ยมลพิิ ษ ของ
ยุุ โ รป ทั้้� ง ยัั ง ได้้ รัั บ รางวัั ล จากคณะกรรมการกำำ�กัั บ กิิ จ การ
พลัังงานและกระทรวงอุุตสาหกรรมในฐานะที่่�เป็็นโรงไฟฟ้้า
ไฟฟ้้าขยะอุุตสาหกรรมแห่่งแรกในเขตพื้้�นที่่�ระเบีียงเศรษฐกิิจ
พิิเศษภาคตะวัันออก (ECC) นอกจากนี้้� โครงการชลบุุรีี คลีีน
เอ็็ น เนอร์์ ยี่่� (CCE) ยัั ง มีี แ นวทางสอดคล้้ อ งกัั บ แนวคิิ ด
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียนและถืือเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีของการจััดการ
ขยะทั่่� ว ไปจากอุุ ต สาหกรรมอย่่ า งยั่่� ง ยืืน โรงไฟฟ้้ า แห่่ ง นี้้�

สามารถกำำ�จัั ด ขยะอุุ ต สาหกรรมให้้ เ ป็็ น เชื้้� อ เพลิิ ง ได้้ วัั น ละ
300 ตัันหรืือราว 100,000 ตัันต่่อปีี และมีีกำำ�ลัังผลิิตกระแส
ไฟฟ้้าสููงสุุด 8.63 เมกะวััตต์์ต่่อปีี
ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ลงนามในข้้อตกลงกัับบริิษััท เวสท์์
แมเนจเม้้นท์์ สยาม จำำ�กััด (Waste Management Siam)
ซึ่่�งเป็็นผู้้�ให้้บริิการจััดการขยะ ภายใต้้ข้้อตกลงดัังกล่่าวกลุ่่�ม
บริิษััทจะส่่งขยะจากโรงงานอุุตสาหกรรมทุุก ไปยัังโครงการ
CCE เพื่่� อ นำำ� ไปผลิิ ต พลัั ง งานทดแทน ช่่ ว ยให้้ ส ามารถลด
กำำ�จััดขยะด้้วยวิิธีีการฝัังกลบหรืือการเผา
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การพััฒนาไปสู่่�การทำำ�งานโดยไม่่ใช้้กระดาษ
(PAPERLESS) ท่่ามกลางวิิกฤติิิ�โควิิด-19

วิิกฤติิิ�จากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ที่่�ส่่งผลกระทบ
ไปทั่่� ว โลกถืื อ เป็็ นปัั จ จัั ย เร่่ ง ที่่� ผ ลัั กดัั น ให้้ มีี การนำำ� เทคโนโลยีี
ดิิ จิิ ทัั ล มาใช้้ ใ นการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ มากขึ้้� น สำำ� หรัั บ ธุุ ร กิิ จ
ทั่่� ว โลกรวมถึึงกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ เอง การใช้้ เ ทคโนโลยีี ดิิ จิิ ทัั ล
ในการช่่ ว ยลดการปฏิิ สัั ม พัั นธ์์ แ บบต่่ อ หน้้ า ได้้ ถูู กนำำ� มาใช้้
ประโยชน์์เพื่่�อป้้องกัันพนัักงานจากความเสี่่�ยงด้้านสุุขภาวะ
อีีกทั้้�งการเปลี่่�ยนช่่องทางการสื่่�อสาร การจััดการข้้อมููล และ
การประชุุ ม ไปใช้้ แ พลตฟอร์์ ม ออนไลน์์ แ ทน จึึงถืื อ เป็็ นการ
ช่่วยลดปริิมาณการใช้้กระดาษลงไปโดยปริิยาย นอกจากนี้้�
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�โครงการ “E-Paperless” ในทุุกกลุ่่�ม
ธุุรกิิจ ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของเป้้าหมายที่่�จะพััฒนาองค์์กรไปสู่่�
ยุุคดิิจิิทััล (Digital Transformation) โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังมีี
การรณรงค์์ ให้้บุุคลากรหัันมาใช้้เทคโนโลยีีและอุุปกรณ์์ต่่างๆ
ที่่�มีีอยู่่�เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพในการดำำ�เนิินงานให้้มากขึ้้�นอีีกด้้วย
อีีกทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้จััดให้้กลุ่่�มผู้้�บริิการให้้ใช้้แท็็บเล็็ต
เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม วัั ฒ นธรรมการทำำ� งานโดยไม่่ ใ ช้้ กระดาษ และ
ช่่วยให้้สามารถเข้้าถึึงและเรีียกดููเนื้้�อหานำำ�เสนอในที่่�ประชุุม
รายงาน แบบฟอร์์ ม ตรวจสอบ และบัั นทึึกการประชุุ ม ได้้
อย่่างสะดวกง่่ายดาย โดยในปีี 2563 โครงการดัังกล่่าวช่่วย
ให้้ประหยััดกระดาษจากการพิิมพ์์เอกสารได้้ 190,814 แผ่่น
ซึ่่�งคิิดเป็็นการลดค่่าใช้้จ่่ายในการพิิมพ์์ทั้้�งสิ้้�น 718,248 บาท
ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีเป้้าหมายที่่�จะลดการใช้้กระดาษลงเป็็น
ร้้อยละ 25 ในปีี 2565
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การลดบรรจุุภััณฑ์์สารเคมีีอัันตราย

กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ มีี ค วามพยายามที่่� จ ะลดปริิ ม าณของเสีี ย
อัั น ตรายที่่� เ กิิ ด จากการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ จึึงริิ เ ริ่่� ม หัั นมาจัั ด ซื้้� อ
สารเคมีี สำำ� หรัั บ ระบบน้ำำ�� และระบบบำำ�บัั ด น้ำำ�� เสีี ย โดยใช้้
รถแทงค์์จััดส่่งสารเคมีี (loading tankers) ตั้้�งแต่่ ในปีี 2563
เป็็นต้้นมา เพื่่�อลดการใช้้บรรจุุภััณฑ์์สารเคมีีอัันตราย ทั้้�งนี้้�
พอลิิอะลููมิิเนีียมคลอไรด์์ (PAC) ที่่�อััตราความเข้้มข้้นร้้อยละ
20 และคลอรีีนน้ำำ��ที่่�ยัังคงมีีความจำำ�เป็็นต้้องจััดซื้้�อในรููปแบบ
ที่่� มีี บ รรจุุ ภัั ณ ฑ์์ อ ยู่่� อย่่ า งไรก็็ ต ามได้้ มีี ข้้ อ ตกลงว่่ า คู่่�ค้้ า ต้้ อ ง
รัั บ ผิิ ด ชอบในการนำำ� บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ที่่� ใ ช้้ แ ล้้ ว กลัั บ ไปใช้้ ซ้ำำ�� หรืือ
กำำ�จััดอย่่างเหมาะสม ทั้้�งนี้้�การจััดซื้้�อสารเคมีีโ ดยรถแทงค์์
สามารถช่่วยลดปริิมาณบรรจุุภััณฑ์์สารเคมีีที่่�ต้้องนำำ�ไปกำำ�จััด
ด้้วยการฝัังกลบได้้ราวปีีละ 2 ตััน
โครงการ SORT N’ SAVE

โครงการ Sort N’ Save ได้้ริิเริ่่�มในปีี 2562 โดยมีีที่่�มาจาก
หนึ่่�งในโครงการ WHA Innovation Leader ซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อเสริิมสร้้างความตระหนัักด้้านสิ่่�งแวดล้้อมให้้กัับบุุคลากร
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ รวมถึึงผลัักดัันให้้เกิิดคิิดค้้นนวััตกรรมทาง
ธุุรกิิจภายใต้้แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy)
ทั้้�งนี้้� มีีการจััดทำำ�โครงการมากมายเพื่่�อรณรงค์์ ให้้บุุคลากรของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมและเห็็นความสำำ�คััญของ
การรีีไซเคิิลและการลดปริิมาณขยะ โดยโครงการดัังกล่่าวจััด
กิิจกรรมโดยใช้้สื่่�อในการประชาสััมพัันธ์์หลายประเภท เช่่น
การใช้้การสื่่�อสารผ่่านภาพพื้้�นหลัังหน้้าจอ การส่่งข้้อความ
ผ่่านแอปพลิิเคชััน LINE อีีเมล และจดหมายข่่าวประจำำ�เดืือน
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
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การลดการใช้้พลาสติิก

แม้้ว่่าพลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�งจะเป็็นวััสดุุที่่�นำำ�มาใช้้ได้้ง่่ายและสะดวกก็็ตาม แต่่
หากไม่่มีีการจััดการอย่่างเหมาะสม วััสดุุดัังกล่่าวจะถืือเป็็นภััยคุุกคามต่่อระบบนิิเวศที่่�
มนุุษย์์ก่่อขึ้้�น ซึ่่�งส่่งผลกระทบร้้ายแรงทั่่�วโลกและไม่่อาจหวนคืืนสู่่�สภาพเดิิมได้้ทั้้�งในแง่่
ของการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและความหลากหลายทางชีีวภาพ เพื่่�อรัับมืือกัับ
ปััญหาข้้างต้้น กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะลดปริิมาณการและเลิิกใช้้พลาสติิกแบบใช้้
ครั้้� ง เดีี ย วทิ้้� ง โดยในปีี 2563 กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ ยก เลิิ ก บริิ ก ารน้ำำ��ดื่่� ม ที่่� บ รรจุุ ใ นขวด
พลาสติิกแก่่บุุคคลภายนอกที่่�มาติิดต่่อ ซึ่่�งสามารถลดขยะพลาสติิกได้้ถึึง 20,000 ขวด
โดยโครงการทั้้� ง หมดที่่� กล่่ า วมาช่่ ว ยให้้ กลุ่่� มบริิ ษัั ท ฯ ลดขยะพลาสติิ ก ได้้ ถึึ ง 0.2 ตัั น
จากปริิมาณการใช้้พลาสติิกที่่�น้้อยลง
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การส่่งเสริิมให้้ลููกค้้าเกิิดความตระหนััก
ในความสำำ�คััญของการจััดการของเสีีย
จากอุุตสาหกรรม

ในฐานะผู้้�พััฒนานิิคมอุุตสาหกรรม กลุ่่�มบริิษััทฯ
ไม่่ มีี อำำ�นาจควบคุุ ม การบริิ ห ารจัั ด การขยะของ
โรงงานอุุ ต สาหกรรมภายในเขตอุุ ต สาหกรรม
โดยตรง อย่่างไรก็็ตามกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�ง
คณะทำำ� งานเพื่่� อ บริิ ห ารและจัั ด การของเสีี ย
โดยมีี วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ กำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ โ รงงาน
อุุตสาหกรรมมีีการบริิหารจััดการขยะอย่่างถููกต้้อง
และเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ทั้้�งยัังมีีหน้้าที่่�
ดำำ�เนิินการมาตรการป้้องกัันโดยจััดทำำ�การตรวจ
ประเมิินโรงงานหรืือเครื่่�องกำำ�จััดขยะ และดำำ�เนิิน
การตามนโยบายการจัั ด การของเสีี ยอื่่� น ๆ ตาม
มติิ ข องคณะผู้้�บริิ ห าร นอกจากนี้้� ยัั ง ได้้ จัั ด ทำำ�
โครงการแยกขยะตามหลัักการ 3R ภายใต้้ชื่่�อว่่า
“Green Industry” ในนิิ ค มอุุ ต สาหกรรมทุุ ก
แห่่งของกลุ่่�มบริิษััทฯ เพื่่�อรณรงค์์ ให้้กัับโรงงาน
อุุตสาหกรรมนำำ�หลัักการ 3R (Reduce Reuse
and Recycle) และหลัั ก เศรษฐกิิ จ หมุุ น เวีี ยน
(Circular Economy) ไปปฏิิ บัั ติิ ทั้้� ง นี้้� ตั้้� ง แต่่
ปีี 2563 มีีโรงงานอุุตสาหกรรมเข้้าร่่วมโครงการ
ดัังกล่่าวทั้้�งสิ้้�น 53 แห่่ง

กิิจกรรมรัักษ์์ โลก

กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ มีี ค วามมุ่่�งมั่่� นที่่� จ ะผลัั กดัั น ให้้ เ กิิ ด การพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืืนในอนาคตต่่ อ สัั ง คม ด้้ ว ยการให้้ ค วามรู้้� แ ละเพิ่่� ม ขีี ด
ความสามารถของคนรุ่่�นหลัังให้้รู้้�จัักคำำ�นึึงถึึงส่่วนรวมและใส่่ ใจสิ่่�งแวดล้้อม ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้เดิินทางไปจััดกิิจกรรม
ที่่� โ รงเรีี ยนบ้้ า นพัั น เสด็็ จ นอก ตำำ� บลเขาคัั น ทรง อำำ� เภอศรีี ร าชา จัั ง หวัั ด ชลบุุ รีี เพื่่� อ ให้้ ค วามรู้้�เรื่่� อ งการลดปริิ ม าณขยะ
การแยกขยะ และการรีีไซเคิิลแก่่นัักเรีียน นัักเรีียนที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่างให้้ความสนใจกัับวิิธีีการคััดแยกวััสดุุเหลืือใช้้และ
เคล็็ดลัับเกี่่�ยวกัับการลดปริิมาณขยะและการคิิดหาวิิธีีนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ทั้้�งนี้้� จากการทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัับเยาวชน กลุ่่�มบริิษััทฯ
ได้้แสดงให้้เห็็นถึึงแบบอย่่างที่่�ดีี ตลอดจนให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบััติิที่่�เหมาะสม
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การจััดการมลพิิษทางอากาศ
คุุณภาพอากาศเป็็นปััจจััยที่่�สััมพัันธ์์กัับสภาพภููมิิอากาศโลก
ตลอดจนสุุ ข ภาพและความเป็็ น อยู่่�ของประชากรโลกอย่่ า ง
แยกไม่่ออก โดยเห็็นได้้ชััดว่่าผลกระทบร้้ายแรงจากมลพิิษ
ทางอากาศมีีสาเหตุุมาจากสารมลพิิษต่่างๆ เช่่น ฝุ่่�นละออง
ขนาดไม่่เกิิน 100 ไมครอน (Total suspended particulate:
TSP) ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ ก (Particulate matter: PM)
ก๊๊าซไนโตรเจน (NO2) และก๊๊าซซััลเฟอร์์ ไดออกไซด์์ (SO2) ด้้วย
เหตุุนี้้� องค์์กรระหว่่างประเทศ เช่่น องค์์การอนามััยโลก จึึงมััก
กล่่าวถึึงมลพิิษทางอากาศว่่าเป็็น “มหัันตภััยร้้ายที่่�มองไม่่เห็็น”

แนวทางบริิหารจััดการ

กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอตระหนัักดีีถึึงผลกระทบในวงกว้้างของ
มลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดจากพื้้�นที่่�ประกอบอุุตสาหกรรมต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อมและชุุมชนโดยรอบ มลพิิษจากการก่่อสร้้างโครงการ
การดำำ�เนิินงานของโรงงานอุุตสาหกรรม และการสััญจรไปมา
โดยผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรล้้วนเป็็น
ที่่�มาของมลพิิษที่่�ก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อคุุณภาพอากาศ เพราะ
ฉะนั้้�น ประเด็็นดัังกล่่าวจึึงถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของค่่านิิยมองค์์กรที่่�
มุ่่�งหมายให้้นิิคมอุุตสาหกรรม ชุุมชน และธรรมชาติิอยู่่�ร่่วมกััน
อย่่างเป็็นสุุขและยั่่�งยืืนและมีีเนื้้�อหาระบุุอยู่่�ในนโยบายคุุณภาพ
สิ่่�งแวดล้้อม การอนุุรัักษ์์พลัังงาน และความหลากหลายทาง
ชีีวภาพ กลุ่่�มบริิษัทั ฯ มีีเจตนารมณ์์ที่่จ� ะปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนดใน
การประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) และกรอบมาตรฐานใน
การบริิหารจััดการมลพิิษทางอากาศตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนริิเริ่่�มโครงการ
ไปจนถึึงการประกอบธุุรกิิจ นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้
กำำ�หนดเป้้าหมายค่่ามาตรฐานภายในสำำ�หรัับการประกอบธุุรกิิจ
ของบริิษััทและโรงงานอุุตสาหกรรมในนิิคมอุุตสาหกรรม โดยจะ
ต้้องมีีมลพิิษทางอากาศต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 20 ของอััตราความเข้้ม
ข้้นของการปล่่อยมลพิิษทางอากาศต่่อหน่่วยพื้้�นที่่�ที่่�กำำ�หนด
ทั้้�งยัังได้้จััดทำำ�เกณฑ์์การคััดกรองคุุณสมบััติิเพื่่�อพิิจารณาปััจจััย
ด้้านมลพิิษทางอากาศตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนลงนามในข้้อตกลงการ
ให้้บริิการไปจนถึึงการดำำ�เนิินกิิจการของลููกค้้า จึึงสามารถ

เลืือกสรรเฉพาะอุุตสาหกรรมที่่�สร้้างมลพิิษทางอากาศต่ำำ��ให้้อยู่่�
ในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ
ยัังมีีมาตรการในการกำำ�กัับดููแลการระบายมลพิิษทางอากาศ
ของโรงงานอุุตสาหกรรมที่่�ตั้้�งอยู่่�ในเขตนิิคมอุุตสาหกรรมของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน โดยหากพบว่่าโรงงาน
ใดมีีอััตราการระบายมลพิิษเกิินก่่าที่่�กำำ�หนดไว้้ กลุ่่�มบริิษััทฯ
จะดำำ�เนิินการแจ้้งไปยัังโรงงานดัังกล่่าวให้้มีีการปรัับปรุุงระบบ
ควบคุุมมลพิิษให้้อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน รวมถึึงแจ้้งไปยัังการ
นิิคมอุุตสาหกรรม (กนอ.) ในการกำำ�กัับดููแลให้้โรงงานดัังกล่่าว
ให้้มีีการปรัับปรุุงแก้้ไข อย่่างไรก็็ตามหากไม่่สามารถควบคุุม
ให้้ เ ป็็ น ไปตามมาตรฐานที่่� กำำ� หนด กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ และกนอ.
จะมีีมาตรการเพื่่�อระงัับการดำำ�เนิินงานของโรงงานดัังกล่่าว
ต่่ อ ไป ทั้้� ง นี้้� ที่่� ผ่่ า นมากลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ยัั ง ไม่่ เ คยพบปัั ญ หา
การปล่่ อ ยมลพิิ ษ ที่่� เ กิิ นกว่่ า มาตรฐานแล้้ ว ไม่่ ส ามารถแก้้ ไ ข
ได้้จนกระทั้้�งต้้องให้้โรงงงานต้้องระงัับการดำำ�เนิินงานแต่่อย่่างใด
อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการตรวจวััดค่่าฝุ่่�นละอองรวม
(TSP) ก๊๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์์ (NO2) และก๊๊าซซััลเฟอร์์ ได
ออกไซด์์ (SO2) ในบรรยากาศโดยทั่่�วไปภายในพื้้�นที่่�ประกอบ
อุุ ต สาหกรรม ซึ่่� ง เป็็ น ไปตามแนวปฏิิ บัั ติิ แ ละความถี่่� ใ นการ
ตรวจวััดที่่�กำำ�หนดในรายงานการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม
(EIA) โดยมีีสถานีีตรวจวััดตั้้�งอยู่่�โดยรอบพื้้�นที่่�ส่่วนกลางของ
นิิคมอุุตสาหกรรมและพื้้�นที่่�รอบข้้างในระยะ 5 กิิโลเมตร และ
จะแสดงผลการตรวจวััดแบบเรีียลไทม์์ ณ ศููนย์์เฝ้้าระวัังและ
ควบคุุมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม (EMCC) ซึ่่�งผลการตรวจสอบค่่า
ชี้้�วััดคุุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่่�วไปข้้างต้้นจะถููกนำำ�ไปเสนอ
ต่่อการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย 2 ครั้้�งต่่อปีี โดยถืือ
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของรายงานผลการปฏิิบััติิตามมาตรการป้้องกััน
และแก้้ไขผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA Monitoring) ทั้้�งนี้้� ในปีี
2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้บรรลุุเป้้าหมายตามมาตรการที่่�กำำ�หนด
ในการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) โดยค่่าชี้้�วััดคุุณภาพ
อากาศในบรรยากาศทั่่�วไปอยู่่�ในมาตรฐานที่่�กำำ�หนดทั้้�งหมด
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นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�การสุ่่�มตรวจและทดสอบ
ปริิ ม าณฝุ่่�นละอองขนาดไม่่ เ กิิ น 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
ภายในนิิคมอุุตสาหกรรมทุุกแห่่ง ทั้้�งนี้้�หากร่่างกายได้้รัับฝุ่่�น
ละอองขนาดไม่่ เ กิิ น 2.5 ไมครอนในปริิ ม าณที่่� ม ากเกิิ น ไป
อาจก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ผลกระทบร้้ า ยแรงต่่ อ สุุ ข ภาพได้้ โดยเฉพาะ
ผู้้�อาศััยอยู่่�ในชุุมชนโดยรอบที่่�เป็็นโรคเกี่่�ยวกัับหััวใจและระบบ
ทางเดิินหายใจ ด้้วยเหตุุนี้้� การตรวจวััดค่่าฝุ่่�นละอองดัังกล่่าว
จึึงช่่ ว ยให้้ แ น่่ ใ จได้้ ว่่ า ผู้้�ที่่� ปฏิิ บัั ติิ ง านในนิิ ค มอุุ ต สาหกรรม
รวมถึึงผู้้�อาศัั ย ในชุุ ม ชนโดยรอบอยู่่�ในสภาพแวดล้้ อ มที่่�
ปลอดภััย โดยข้้อมููลตััวอย่่างที่่�ทางกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ทำำ�การ
สำำ�รวจจะนำำ�มาเปรีียบเทีียบกัับมาตรฐานที่่�กำำ�หนดในประกาศ
คณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 36 (พ.ศ. 2553)
ซึ่่�งในปีี 2563 ผลการตรวจวััดพบว่่าปริิมาณฝุ่่�นละอองขนาด
ไม่่เกิิน 2.5 ไมครอนอยู่่�ในค่่ามาตรฐาน อีีกทั้้�ง กลุ่่�มบริิษััทฯ
ยัั ง ได้้ ดำำ� เนิิ น มาตรการป้้ อ งกัั นก ารเกิิ ด ฝุ่่�นละอองขนาดไม่่
เกิิน 2.5 ไมครอนอย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น กำำ�หนดห้้ามไม่่ ให้้มีี
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การเผาภายในโรงงานและพื้้�นที่่�อื่่�น ๆ ในนิิคมอุุตสาหกรรม
สำำ� หรัั บ การก่่ อ สร้้ า งหรืือการดำำ� เนิิ น งานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การ
พัั ฒ นานิิ ค มอุุ ต สาหกรรม มีี การกำำ� หนดมาตรการบรรเทา
ผลกระทบเพื่่�อลดปริิมาณฝุ่่�นละอองขนาดไม่่เกิิน 2.5 ไมครอน
เช่่น การสร้้างรั้้�วกั้้�น การล้้างทำำ�ความสะอาดรถบรรทุุกที่่� ใช้้
และการพ่่นละอองน้ำำ�� เป็็นต้้น
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้ขอข้้อมููลปริิมาณมลพิิษทางอากาศจาก
ผู้้�ประกอบการในนิิ ค มอุุ ต สาหกรรมของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ และ
บัันทึึกรวบรวมข้้อมููลดัังกล่่าวไว้้ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการปล่่อย
มลพิิ ษ ทางอากาศเป็็ น ไปตามมาตรฐานที่่� กำำ� หนดโดยกรม
โรงงานอุุตสาหกรรมและมาตรฐานที่่�กำำ�หนดในการประเมิิน
ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จะดำำ�เนิิน
มาตรการป้้องกััน เช่่น การออกประกาศเตืือน หากพบว่่ามีี
โรงงานอุุตสาหกรรมภายในนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ
สร้้างมลพิิษทางอากาศเกิินกว่่าค่่ามาตรฐาน
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แนวทางการจััดการมลพิิษทางอากาศ

ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินโครงการด้้านการบริิหารจััดการระบบจราจรในรููปแบบต่่างๆ เพื่่�อควบคุุมปริิมาณมลพิิษทาง
อากาศที่่�เกิิดจากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรที่่�เดิินทางสััญจรไปมาภายในพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม เช่่น ฝุ่่�น
ละอองและก๊๊าซคาร์์บอนมอนอกไซด์์ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบร้้ายแรงต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและชุุมชนใกล้้เคีียง
และลดการปล่่อยมลพิิษทางอากาศ รวมถึึงก๊๊าซเรืือนกระจก
ไปโดยปริิยาย เพราะเครื่่�องยนต์์จะยัังคงทำำ�งานอยู่่�ตลอดขณะ
จอดรอสัั ญญ าณไฟ โดยระบบดัั ง กล่่ า วช่่ ว ยประหยัั ด น้ำำ��มัั น
เชื้้�อเพลิิงสำำ�หรัับยานพาหนะที่่�สััญจรภายในนิิคมอุุตสาหกรรม
ของบริิษััทฯ โดยรวมได้้ถึึง 573 ลิิตรต่่อสััปดาห์์ หรืือคิิดเป็็น
29,804 ลิิตรต่่อปีี
เทคโนโลยีีโดรน

ระบบควบคุุมไฟจราจรอััตโนมััติิ

ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษัั ท ฯ ได้้ติิ ด ตั้้� ง ระบบควบคุุ ม ไฟจราจร
อัั ต โนมัั ติิ โดยใช้้ กล้้ อ งวงจรปิิ ด ตรวจวัั ด ปริิ ม าณจราจร
และคำำ�นวณปริิ ม าณยานพาหนะในนิิ ค มอุุ ต สาหกรรม เพื่่� อ
ควบคุุมไฟจราจรให้้เหมาะสมกัับสภาพการจราจรในขณะนั้้�น
เมื่่�อสภาพการจราจรคล่่องตััว ระยะเวลาที่่�สััญญาณไฟแดง
ปรากฏจะสั้้�นลงตามไปด้้วย จึึงช่่วยลดระยะเวลาในการหยุุดรอ
สััญญาณไฟ เวลาที่่�สั้้�นลงนี้้�จึึงเป็็นการช่่วยประหยััดเชื้้�อเพลิิง

ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ยัั ง ได้้ ศึึก ษาการนำำ� เทคโนโลยีี โ ด
รนมาประยุุกต์์ ใช้้สำำ�รวจสภาพถนนและการจราจรในชั่่�วโมง
เร่่งด่่วนอีีกด้้วย ซึ่่�งช่่วยให้้สามารถตรวจสอบดููแลอุุบััติิเหตุุบน
ท้้องถนน รวมถึึงระบุุความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญเพื่่�อนำำ�ข้้อมููลดัังกล่่าว
มาวิิเคราะห์์และกำำ�หนดมาตรการป้้องกัันเพื่่�อลดอุุบััติิเหตุุใน
อนาคต เมื่่� อ เกิิ ด อุุ บัั ติิ เ หตุุ การใช้้ โ ดรนจะช่่ ว ยให้้ ต อบสนอง
ต่่อเหตุุฉุุกเฉิินและควบคุุมสถานการณ์์ ได้้อย่่างรวดเร็็วและ
มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภาพ ทั้้� ง นี้้� จำำ�นวนอุุ บัั ติิ เ หตุุ ที่่� ล ดลงจะส่่ ง ผลให้้
การจราจรคล่่ อ งตัั ว ยิ่่� ง ขึ้้� น เมื่่� อ มีี ก ารระบุุ สถ านการณ์์ ที่่� มีี
ความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดอุุบััติิเหตุุ ปริิมาณการใช้้น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
ของรถพยาบาลก็็ ล ดลงตามจำำ�นวนอุุ บัั ติิ เ หตุุ ที่่� น้้ อ ยลงตาม
ไปด้้วย จึึงเป็็นการลดมลพิิษทางอากาศนั่่�นเอง

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

ระบบแจ้้งเตืือนควบคุุมด้้วยสายเคเบิิล (CONTROL CABLE ALARM SYSTEM)
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การนำำ�ระบบ Control Cable Alarm System มาใช้้ดัังที่่�ระบุุในหััวข้้อการจััดการด้้านนวััตกรรมถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของแนวทาง
ในการลดมลพิิษทางอากาศ เมื่่�อติิดตั้้�งกล้้องวงจรปิิดพร้้อมระบบตรวจจัับการเคลื่่�อนไหวที่่�สถานีีปั๊๊�มน้ำำ��ของโรงบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
พนัักงานจึึงไม่่จำำ�เป็็นต้้องลงพื้้�นที่่�เพื่่�อตรวจสอบหน้้างาน ซึ่่�งเป็็นการสิ้้�นเปลืืองน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงในการเดิินทาง ทั้้�งนี้้�ก่่อนหน้้าที่่�
จะติิดตั้้�งระบบดัังกล่่าว บริิษััทต้้องใช้้รถยนต์์ 2 คัันสำำ�หรัับลงพื้้�นที่่�ตรวจสอบหน้้างานทุุกๆ 2 ชั่่�วโมงตลอดทั้้�งวััน การตรวจสอบ
ประสิิทธิิภาพสููงด้้วยระบบอััตโนมััติินี้้�ช่่วยให้้ไม่่ต้้องมีีการเดิินทางลงพื้้�นที่่� จึึงช่่วยลดมลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดจากการเผาไหม้้
ของน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงลง ส่่งผลให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังสามารถควบคุุมคุุณภาพอากาศภายในนิิคมอุุตสาหกรรมและบริิเวณโดยรอบ
ให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดและมาตรฐานที่่�ระบุุไว้้ตามข้้อกำำ�หนดในการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) อีีกทั้้�งยัังสามารถ
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางตรง (Scope 1) กว่่า 23.9 tCO2e ต่่อปีี เมื่่�อเทีียบกัับก่่อนการติิดตั้้�งระบบดัังกล่่าว
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การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ในช่่ ว งปีี 2563 เป็็ นที่่� สัั ง เกตได้้ ชัั ด ว่่ า ประเทศไทยมีี สภาพ
อากาศที่่�ร้้อนขึ้้�นจากเดิิม อีีกทั้้�งฝนยัังตกต้้องไม่่ตามฤดููกาล
ทั้้�งนี้้� การเปลี่่�ยนแปลงของปริิมาณน้ำำ��ฝน อุุณหภููมิิที่่�สููงขึ้้�น
อุุทกภััย และหน้้าแล้้งที่่�ยาวนานขึ้้�นนั้้�นมีีสาเหตุุมาจากภาวะ
โลกร้้อน ซึ่่�งตััวแปรที่่�มีีผลต่่อความรุุนแรงของผลกระทบจาก
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ได้้แก่่ จำำ�นวนประชากร
ปริิ ม าณการใช้้ เ ชื้้� อ เพลิิ ง และพลัั ง งานไฟฟ้้ า ตลอดจนการ
ขยายตัั ว ของภาคอุุ ต สาหกรรม โดยเมื่่� อ ขนาดปริิ ม าณการ
บริิโภค หรืือกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ ของแต่่ละตััวแปรที่่�กล่่าว
มีี ก ารปรัั บ ตัั ว เพิ่่� ม สูู ง ขึ้้� น ย่่ อ มส่่ ง ผลให้้ ปริิ ม าณก๊๊ า ซเรืือน
กระจก (Greenhouse Gas: GHG) เพิ่่�มสููงขึ้้�นตามไปด้้วย
เช่่นกััน และทำำ�ให้้ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพอากาศ
ยิ่่�งทวีีความรุุนแรงยิ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งนัับเป็็นภััยคุุกคามต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

สัังคม และการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้� ในสถานประกอบการของ
กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอมีีกลุ่่�มลููกค้้าที่่�ดำำ�เนิินงานทั้้�งด้้านการ
ผลิิตและภาคโลจิิสติิกส์์เป็็นจำำ�นวนมาก ดัังนั้้�น ภััยธรรมชาติิ
ต่่ า งๆ อาจส่่ ง ผลโดยตรงที่่� ทำำ� ให้้ ธุุ ร กิิ จ ของกลุ่่�มลูู กค้้ า ต้้ อ ง
หยุุดชะงััก อีีกทั้้�งบริิการด้้านสาธารณููปโภคของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ยัังต้้องพึ่่�งพิิงปััจจััยทางธรรมชาติิ (เช่่น น้ำำ��ฝนสำำ�หรัับบริิการ
จัั ด หาและผลิิ ต น้ำำ�� และแสงอาทิิ ต ย์์ สำำ� หรัั บ การให้้ บ ริิ ก าร
พลัังงานทดแทน) กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของ
ผลกระทบดัังกล่่าว และจััดให้้มีีการประเมิินความเสี่่�ยงจาก
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและออกมาตรการบรรเทา
ผลกระทบสำำ�หรัับแต่่ละภาคส่่วนในห่่วงโซ่่คุุณค่่าขององค์์กร
รวมถึึงชุุมชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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แนวทางบริิหารจััดการ

หากขาดการบริิ ห ารจัั ด การความเสี่่� ย งที่่� เ กิิ ด จากการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่�มีีประสิิทธิิภาพ อาจนำำ�ไปสู่่�
ปััญหาที่่�สืืบเนื่่�องมาจากสภาพอากาศแปรปรวน (เช่่น ภััยแล้้ง
และอุุทกภััย) ที่่�ร้้ายแรงกว่่าเดิิมและบ่่อยครั้้�งยิ่่�งขึ้้�น ฉะนั้้�น กลุ่่�ม
บริิษััทฯ จึึงให้้ความสำำ�คััญในการพิิจารณาผลกระทบจากการ
เปลี่่� ยน แปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศในการพัั ฒ นาโครงการนิิ ค ม
อุุ ต สาหกรรมและระบบสาธารณูู ป โภคในนิิ ค มอุุ ต สาหกรรม
ทั้้� ง นี้้� นอกเหนืือจากข้้ อ กำำ� หนดเกี่่� ย วกัั บ การใช้้ ป ระโยชน์์
ที่่� ดิิ น กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ยัั ง พิิ จารณาถึึงโครงสร้้ า งภูู มิิ ป ระเทศ
ของนิิคมอุุตสาหกรรมแต่่ละแห่่ง เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าจะสามารถ
บริิหารจััดการผลกระทบที่่�สำำ�คััญจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ ณ พื้้�นที่่�นั้้�นๆ ได้้อย่่างเหมาะสม อีีกทั้้�ง มาตรการ
ป้้องกัันต่่างๆ จะถููกวางแผนและนำำ�ไปใช้้ตลอดวงจรการดำำ�เนิิน
งานของโครงการเพื่่�อป้้องกัันโรงงานภายในนิิคมอุุตสาหกรรม
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ จากผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ เช่่น การมีีแหล่่งกัักเก็็บน้ำำ��ที่่�เพีียงพอต่่อความ
ต้้ อ งการใช้้ และกระบวนการตรวจสอบความเสี่่� ย งที่่� มีี อ ยู่่�
อย่่างต่่อเนื่่�อง เป็็นต้้น
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เช่ นกั น ซึ่งอาจน�ำไปสู ่ การหยุ ด ชะงั ก ของธุ ร กิ จ หรื อ ก่ อ ให้
เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ สิ น ทรั พย ์ ไ ด้ ดั ง นั้น จึ ง ได้ ก�ำ หนดให้ มี
การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อากาศโดยถือเป็ นป ระเด็ น หนึ่งในการบริ ห ารความเสี่ย ง
องค์กรและมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
• ระบุุความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญตามระดัับความอัันตราย โอกาส
ที่่�จะเกิิดขึ้้�น และความเกี่่�ยวข้้องต่่อการดำำ�เนิินงาน
• ทำำ� ความเข้้ า ใจผลกระทบจากการเปลี่่� ยน แปลงสภาพ
ภููมิิอากาศที่่�มีีต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
• ประเมิิ นป ระสิิ ท ธิิ ภ าพของมาตรการบรรเทาผลกระทบ
ที่่�มีีอยู่่�เดิิม
• หาแนวทางแก้้ ไ ขปัั ญ หาจากการเปลี่่� ยน แปลงสภาพ
ภููมิิอากาศที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต

ผลการประเมิิ น ระบุุ ว่่ า การเปลี่่� ยน แปลงสภาพอากาศเป็็ น
ความเสี่่�ยงต่่อพื้้�นที่่�ประกอบอุุตสาหกรรม เนื่่�องจากระดัับน้ำำ��
ที่่� ต่ำำ�� ลงอย่่ า งมากในประเทศไทย รวมถึึงระยะเวลาที่่� นิิ ค ม
อุุ ต สาหกรรมได้้ ป ระสบกัั บ ภัั ย แล้้ ง ในช่่ ว งไตรมาสแรกของ
ปีี 2563 ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีกระบวนการประเมิิน
ความเสี่่� ย งอย่่ า งถี่่� ถ้้ ว นในนิิ ค มอุุ ต สาหกรรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งเพื่่� อ
กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ดี ถึ งความเสี่ย งอั น เนื่องมาจากการ บริิหารจััดการผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
เปลี่ยน แปลงสภาพภู มิ อากาศที่ มี ต ่ อ การด�ำเนิ น งานภายใน อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีมาตรการบรรเทา
นิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ และธุรกิจของลูกค้าด้วย ผลกระทบจากเหตุุการณ์์ดัังต่่อไปนี้้�
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•
•
•
•

ภััยแล้้ง

•
•

มาตรการบรรเทาผลกระทบ
ตรวจวััดปริิมาณน้ำำ��ในอ่่างเก็็บน้ำำ��บริิเวณนิิคมอุุตสาหกรรมอีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ดและพื้้�นที่่�ตอนเหนืือตามกำำ�หนด
ตรวจสอบและบำำ�รุุงรัักษาคัันกั้้�นน้ำำ��และปั๊๊�มน้ำำ��ตามกำำ�หนดเพื่่�อให้้มีีสภาพพร้้อมใช้้งานตลอดเวลา
ติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ระบบอััลตราโซนิิกที่่�เขตประกอบการอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ สระบุุรีี (WHA SIL)
เพื่่�อตรวจวััดระดัับน้ำำ��ในบ่่อรัับน้ำำ��และอ่่างกัักเก็็บน้ำำ��ดิิบ
ติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ระบบอััลตราโซนิิกและระบบ SCADA เพื่่�อตรวจสอบระดัับน้ำำ��อย่่างใกล้้ชิิด พร้้อมทั้้�งจััดสรร
ปริิมาณน้ำำ��ดิิบในบ่่อรัับน้ำำ��ดิิบและบ่่อกัักเก็็บน้ำำ��ในนิิคมอุุตสาหกรรม อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด (ระยอง) (ESIE)
และนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 1 (WHA ESIE 1)

ตรวจวััดปริิมาณน้ำำ��ในอ่่างเก็็บน้ำำ��บริิเวณนิิคมอุุตสาหกรรมอีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ดและพื้้�นที่่�ตอนเหนืือตามกำำ�หนด
สร้้างบ่่อและอ่่างกัักเก็็บน้ำำ��เพิ่่�มเพื่่�อให้้พื้้�นที่่�ของกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีน้ำำ��ใช้้อย่่างเพีียงพอ
• เพิ่่�มปริิมาณความจุุน้ำำ��ที่่�เขตประกอบการอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ สระบุุรีี (WHA SIL)
เป็็น 383,000 ลููกบาศก์์เมตร หรืือคิิดเป็็นปริิมาณน้ำำ��สำำ�หรัับใช้้ภายในพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด 19.2 วััน
• สร้้างปั๊๊�มน้ำำ��แบบทุ่่�นลอย (Floating Pump) มีีประสิิทธิิภาพในการสููบน้ำำ�� 250,000 ลููกบาศก์์เมตร
จากความจุุระดัับต่ำำ��สุุด
• ปรัับปรุุงบ่่อน้ำำ��บาดาลที่่�เขตประกอบการอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ระยอง (WHA RIL) เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการจััดหาน้ำำ��ภายในพื้้�นที่่�ขึ้้�นวัันละ 1,121 ลููกบาศก์์เมตร คิิดเป็็นร้้อยละ 10
ของความต้้องการใช้้น้ำำ��

การลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก

การเปลี่่� ยน แปลงสภาพภูู มิิ อากาศอาจส่่ ง ผลกระทบต่่ อ การ
ดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ตลอดจนสิ่่� ง แวดล้้ อ มในวงกว้้ า ง กลุ่่�มบริิ ษัั ท
ดัั บ บลิิ ว เอชเอจึึงมุ่่�งมั่่� นที่่� จ ะลดรอยเท้้ า คาร์์ บ อน (Carbon
Footprint) ซึ่่�งถืือเป็็นหนึ่่�งในสาเหตุุหลัักของการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศอย่่างรวดเร็็ว ในบรรดาบริิการทั้้�งหมดของ
กลุ่่�มบริิษััท กลุ่่�มบริิษััท WHAID และกลุ่่�มบริิษััท WHAUP
คืือกลุ่่�มธุุรกิิจที่่�มีีการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางตรง (ขอบเขต
ที่่� 1) และการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อม (ขอบเขตที่่� 2)
มากที่่�สุุด โดยการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกขอบเขตที่่� 1 นั้้�นมีี
ที่่�มาจากเครื่่�องปั่่�นไฟของกลุ่่�มบริิษััทฯ และยานพาหนะต่่างๆ
ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ได้้ ติิ ด ตั้้� ง ระบบ Control Cable
Alarm System และมาตรวัั ด SMART ตามรายละเอีี ย ด
ที่่� ร ะบุุ ไ ว้้ ใ นหัั วข้้ อ “การจััดการด้้านนวััตกรรม” ช่่ว ยลดการ
เดิิ น ทางสัั ญ จรไปมาเพื่่� อ ตรวจสอบหน้้ า งาน จึึงเป็็ นก าร
ประหยััดน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงซึ่่�งเทีียบเท่่าปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก
ขอบเขตที่่� 1 ที่่�ลดลง 621.79 ตััน CO2e นอกจากนี้้�ยัังเห็็น

ได้้ ชัั ด ว่่ า อัั ต ราการใช้้ เ ชื้้� อ เพลิิ ง ดีี เ ซลได้้ เ พิ่่� ม สูู ง ขึ้้� น อย่่ า งมาก
ในปีี 2563 เนื่่�องจากกระบวนการผลิิตน้ำำ��เพื่่�ออุุตสาหกรรม
ที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 3 (WHA
ESIE 3) และการบัันทึึกข้้อมููลการใช้้น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงในธุุรกิิจ
พััฒนาและบริิหารจััดการอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�ริิเริ่่�มในปีีเดีียวกััน
ในขณะเดีียวกัันการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกขอบเขตที่่� 2 จาก
การใช้้พลัังงานไฟฟ้้านั้้�นถืือเป็็นปริิมาณส่่วนใหญ่่ของรอยเท้้า
ทางนิิเวศน์์ (Environmental Footprint) ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
นัับจากปีี 2563 เป็็นต้้นไป กลุ่่�มบริิษััทฯ จะดำำ�เนิินโครงการต่่างๆ
เพื่่�ออนุุรัักษ์์พลัังงาน ตามเป้้าหมายที่่�จะลดการใช้้พลัังงาน
ไฟฟ้้าจากระบบโครงข่่ายไฟฟ้้าลงจากปีี 2562 ให้้ได้้ร้้อยละ 3
ภายในปีี 2565 คิิดเป็็นปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ทางอ้้ อ มที่่� ล ดลง 588 ตัั น CO 2 e รายละเอีี ย ดเกี่่� ย วกัั บ
แนวทางและโครงการบริิหารจััดการพลัังงานมีีระบุุไว้้ในหััวข้้อ
“การจััดการพลัังงาน” ของรายงานฉบัับนี้้�
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การจััดการพลัังงาน
การขาดแคลนทรัั พย ากรธรรมชาติิ ยัั ง คงเป็็ นปัั ญ หาที่่�
สำำ�คัั ญ และเป็็ นปัั จ จัั ย หลัั กที่่� ผ ลัั กดัั น ให้้ ทั้้� ง ภาครัั ฐ และภาค
อุุตสาหกรรมต้้องมีีการคิิดค้้นและพััฒนา SMART Solutions
เพื่่� อ บริิ ห ารจัั ด การพลัั ง งานให้้ เ หมาะสมและมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภาพ
สููงสุุด ทั้้�งนี้้�รััฐบาลในประเทศต่่างๆ ทั่่�วโลกรวมถึึงประเทศไทย
ได้้ อ อกนโยบายส่่ ง เสริิ ม และจูู ง ใจให้้ ทุุ กภาคส่่ ว นหัั นมาผลิิ ต
และใช้้พลัังงานทดแทน โดยในส่่วนของภาคเอกชนก็็ ได้้นำำ�
ความก้้ า วหน้้ า ทางเทคโนโลยีี ม าใช้้ สร้้ า งรากฐานในการใช้้
พลัังงานสะอาด เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าประเทศจะมีีความมั่่�นคง
ทางพลัังงาน
ทั้้�งนี้้�เมื่่�อเทีียบกัับพลัังงานเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล พลัังงานสะอาด
ย่่อมมีีผลดีีต่่อโลกและมวลมนุุษยชาติิมากกว่่า เพราะการใช้้
พลัั ง งานสะอาดช่่ ว ยลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจก รวมถึึง
ช่่ ว ยให้้ คุุ ณภ าพอากาศดีี ขึ้้� น ทั้้� ง ยัั ง ช่่ ว ยลดการพึ่่� ง พิิ ง
ทรััพยากรธรรมชาติิที่่�มีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััด ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษััท
ดัับบลิิวเอชเอจึึงให้้ความสำำ�คััญต่่อการบริิหารจััดการพลัังงาน
ในการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้มีีประสิิทธิิภาพพร้้อมกัับ
มีี สำำ�นึึกรัั บ ผิิ ด ชอบ เพื่่� อ ลดผลกระทบเชิิ ง ลบที่่� อ าจเกิิ ด ต่่ อ
สิ่่�งแวดล้้อมและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกกลุ่่�ม นอกจากนี้้�
กลุ่่�มบริิษััทฯ ในฐานะที่่�เป็็น “Your Ultimate Solution Partner”
ได้้ นำำ� เสนอบริิ ก ารแก่่ ลูู กค้้ า ที่่� ต้้ อ งการชดเชยผลกระทบ
จากรอยเท้้าคาร์์บอน (Carbon Footprint) ด้้วยบริิการด้้าน
พลัังงานทดแทนอัันหลากหลายของกลุ่่�มบริิษััทฯ ซึ่่�งการนำำ�
พลัั ง งานทดแทนมาใช้้ ป ระโยชน์์ จ ะช่่ ว ยให้้ ลูู กค้้ า สามารถ
บริิหารจััดการพลัังงานได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ ลดการพึ่่�งพิิง
ระบบจ่่ายพลัังงานไฟฟ้้า และลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

แนวทางบริิหารจััดการ

กลุ่่�มบริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการบริิหารจััดการ
พลัั ง งาน จึึงได้้ กำำ� หนดนโยบายอนุุ รัั กษ์์ พลัั ง งานขึ้้� น เพื่่� อ
แสดงให้้ เ ห็็ นถึึ งความจำำ� เป็็ น ของโครงการอนุุ รัั กษ์์ พลัั ง งาน
ในกลุ่่�มบริิษััทฯ ซึ่่�งนโยบายดัังกล่่าวครอบคลุุมถึึงการปฏิิบััติิ
ของพนัั ก งาน รวมไปถึึงการจัั ด การสิ่่� ง ปลูู กสร้้ า งหรืือระบบ
สาธารณููปโภคของ 4 กลุ่่�มธุุรกิิจให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติิ

ควบคุุมอาคาร พ.ศ. 2540 และ พระราชบััญญััติิส่่งเสริิมและ
รัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 2 พ.ศ. 2550
โดยในส่่ ว นของการตรวจสอบการบริิ ห ารจัั ด การพลัั ง งาน
นั้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ จะดำำ�เนิินการโดยคณะกรรมการพลัังงาน
ซึ่่� ง ประกอบไปด้้ ว ยตัั ว แทนจากทุุ กกลุ่่� มธุุ ร กิิ จ เพื่่� อ ร่่ ว มกัั น ให้้
ข้้อมููลที่่�ถููกต้้องเกี่่�ยวกัับกลุ่่�มธุุรกิิจแต่่ละกลุ่่�ม เพื่่�อเป็็นข้้อมููล
ในการสนัับสนุุนระหว่่างกััน

การอนุุรัักษ์์พลัังงานในการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�ม
บริิษััทฯ

แม้้ ว่่ า กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ในฐานะผู้้�พัั ฒ นานิิ ค มอุุ ต สาหกรรม จะ
ไม่่ มีี อำำ�น าจควบคุุ ม ให้้ ผู้้�ป ระกอบการอุุ ต สาหกรรมในเขต
อุุ ต สาหกรรมลดการใช้้ พลัั ง งาน แต่่ กลุ่่� มบริิ ษัั ท ฯ สามารถ
ควบคุุ ม และตั้้� ง เป้้ า หมายที่่� จ ะลดการใช้้ พลัั ง งานไฟฟ้้ า จาก
ระบบจ่่ายพลัังงานอัันเกิิดจากการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ให้้ลดลงร้้อยละ 3 ภายในปีี 2565 เมื่่�อเทีียบกัับฐานการใช้้
พลัังงานไฟฟ้้าปีี 2562 ทั้้�งนี้้�เพื่่�อสนัับสนุุนการบรรลุุเป้้าหมาย
ข้้างต้้น ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้ดำำ�เนิินโครงการอนุุรัักษ์์
พลัังงานดัังต่่อไปนี้้�
ระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคา

กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ มุ่่�งเน้้ นที่่� จ ะติิ ด ตั้้� ง แผงโซลาร์์ เ พื่่� อ เพิ่่� ม การใช้้
พลัังงานทดแทนในการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยในปีี
2563 พลัังงานสะอาดที่่�ผลิิตได้้จากแผงโซลาร์์บนหลัังคาโรง
บำำ�บััดน้ำำ��เสีียในนิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ตะวัันออก
(มาบตาพุุด) (WHA EIE) สามารถลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า
ที่่�ผลิิตจากเชื้้�อเพลิิงพาณิิชย์์ ได้้ราว 313,810 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง
นอกจากนี้้� ระบบพลัั ง งานแสงอาทิิ ต ย์์ ที่่� ติิ ด ตั้้� ง บริิ เ วณพื้้� นที่่�
ลานจอดรถในบริิเวณ WHA Plaza 1 และ WHA Plaza 2
ณ นิิ ค มอุุ ต สาหกรรมดัั บ บลิิ ว เอชเอ อีี ส เทิิ ร์์ นซีี บ อร์์ ด
(WHA ESIE) รวมถึึงพื้้�นที่่�ลานจอดรถในนิิคมอุุตสาหกรรม
ดัั บ บลิิ ว เอชเอ อีี ส เทิิ ร์์ นซีี บ อร์์ ด 4 (WHA ESIE 4) มีี
ประสิิ ท ธิิ ภ าพในการผลิิ ต พลัั ง งานแสงอาทิิ ต ย์์ เ พื่่� อ ทดแทน
การใช้้ไฟฟ้้าจากระบบจ่่ายพลัังงานได้้ รวมทั้้�งสิ้้�นถึึง 242,179
กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง
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ทั้้�งนี้้� บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด
(WHAUP) อยู่่�ระหว่่ า งดำำ� เนิิ นก ารศึึกษาความเป็็ น ไปได้้
ของการติิ ด ตั้้� ง แผงโซลาร์์ ร่่ ว มกัั บ ระบบกัั ก เก็็ บ พลัั ง งานด้้ ว ย
แบตเตอรี่่� (Battery Energy Storage System: BESS) บน
หลัังคาโรงบำำ�บััดน้ำำ��เสีียในนิิคมอุุตสาหกรรมอีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด
(ระยอง) (ESIE) ทั้้� ง นี้้� เ พื่่� อ เพิ่่� ม ขีี ด ความสามารถในการ
ผลิิ ต พลัั ง งานทดแทนของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ โดยแผงโซลาร์์ บ น
หลัังคาอาคารสามารถผลิิตไฟฟ้้าได้้ประมาณ 820 กิิโลวััตต์์
ขณะที่่� ร ะบบ BESS มีี กำำ�ลัั ง การผลิิ ต พลัั ง งานไฟฟ้้ า อยู่่�ที่่�

550 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง โครงการนี้้�จึึงช่่วยให้้กลุ่่�มบริิษััท WHAUP
ลดการใช้้ ไ ฟฟ้้ า จากระบบจ่่ า ยพลัั ง งานได้้ ถึึ ง 1,176 เมกะ
วััตต์์ชั่่�วโมง หรืือเทีียบเท่่าการลดต้้นทุุนค่่าไฟฟ้้าราว 4.12
ล้้านบาทต่่อปีี ทั้้�งยัังช่่วยให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ ลดการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกประเภทที่่� 2 ได้้ 588 tCO2e จากการใช้้พลัังงาน
ทดแทนไฟฟ้้าจากระบบจ่่ายพลัังงาน ทั้้�งนี้้�คาดว่่าจะสามารถ
ติิดตั้้�งแผงโซลาร์์ ได้้ในช่่วงต้้นปีี 2564 และทำำ�การเปิิดระบบ
ได้้ในปีีเดีียวกัันนี้้�

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

เปลี่่�ยนใช้้โคมไฟ ไหล่่ทาง ชนิิด LED
แทนโคมประเภทเดิิม

การประหยััดพลัังงานภายในนิิคมอุุตสาหกรรม
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ใช้้สััญญาณไฟกระพริิบ
จากพลัังงานแสงอาทิิตย์์

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการเปลี่่�ยนมาใช้้โคมไฟ LED เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพอุุปกรณ์์และสนัับสนุุนเป้้าหมายการลดการใช้้
พลัั ง งานของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ โดยในปีี 2563 ได้้ เ ปลี่่� ยน โคมไฟในนิิ ค มอุุ ต สาหกรรมดัั บ บลิิ ว เอชเอเพิ่่� ม เติิ ม อีี ก เป็็ นจำำ�นวน
37 หลอด รวมจำำ�นวนโคมไฟในนิิคมอุุตสาหกรรมและคลัังสิินค้้าของกลุ่่�มบริิษััทฯ ทุุกแห่่ง ที่่�เปลี่่�ยนมาเป็็นโคมไฟ LED จนถึึง
ทุุกวัันนี้้�แล้้วทั้้�งสิ้้�น 5,487 หลอด นอกจากนั้้�นกลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้ดำำ�เนิินการเปลี่่�ยนระบบเครื่่�องปรัับอากาศที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม
ดัับบลิิวเอชเอ ตะวัันออก (มาบตาพุุด) (WHA EIE) จากระบบทำำ�ความเย็็นจากส่่วนกลางเป็็นระบบแบบติิดตั้้�งแยก ซึ่่�งสามารถ
ลดการใช้้ไฟฟ้้าได้้ราว 110,985.30 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง และประหยััดค่่าไฟได้้มากกว่่าเดิิมถึึง 407,316 บาท ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563
กลุ่่�มบริิษััทฯ ยัังได้้มีีการปรัับปรุุงและเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าให้้ประหยััดพลัังงานมากขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น การปรัับ
ขนาด UF Feed Pump Fan การเปลี่่�ยนแปลงเวลาเปิิดปิิดอุุปกรณ์์ การตรวจสอบและบำำ�รุุงรัักษาเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าอย่่างสม่ำำ��เสมอ
การใช้้ ง านระบบแสงอาทิิ ต ย์์ สัั ญญ าณไฟจราจรอัั จ ฉริิ ย ะ เพื่่� อ สะท้้ อ นให้้ เ ห็็ นถึึ งความมุ่่�งมั่่� นตั้้� ง ใจในการลดการใช้้ พลัั ง งาน
ทั้้�งหมดนี้้�ส่่งผลให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถลดการใช้้ไฟฟ้้าโดยรวมได้้ทั้้�งสิ้้�น 467,881 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง จึึงช่่วยลดปริิมาณการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ถึึง 233.9 tCO2e
การประหยััดพลัังงานภายในอาคารสำำ�นัักงาน

นอกจากการดำำ�เนิินโครงการประหยััด
พลัั ง งานภายในนิิ ค มอุุ ต สาหกรรม
ทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจยัังร่่วมกัันช่่วยสนัับสนุุน
ในด้้ า นการประหยัั ด พลัั ง งานอย่่ า ง
เต็็มที่่� โดยโครงการ “Let’s Save the
World Together” ได้้ ริิ เ ริ่่� ม ขึ้้� น โดยมีี
วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ กระตุ้้�นให้้ พนัั ก งาน
มีี แ รงบัั น ดาลใจในการเปลี่่� ยน แปลง
วิิ ธีี ปฏิิ บัั ติิ เ ล็็ ก ๆ น้้ อ ยๆ เพื่่� อ ช่่ ว ยกัั น
ประหยััดพลัังงาน เช่่น การปิิดเครื่่�องใช้้
ไฟฟ้้า การใช้้บัันไดแทนลิิฟต์์ เป็็นต้้น
ซึ่่� ง โครงการนี้้� ส่่ ง ผลให้้ เ กิิ ด การปรัั บ
เปลี่่� ยนพ ฤติิ กรรมในเชิิ ง บวกไปสู่่�การ
ลดการใช้้พลัังงาน
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การประหยััดพลัังงานภายใน DATA CENTER

ศููนย์์ข้้อมููล (Data Center) ของกลุ่่�มบริิษััทฯ อยู่่�ในความดููแลของ
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ อิินโฟนิิท จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของกลุ่่�ม
บริิษััทฯ โดย Data Center ได้้นำำ�ระบบการควบคุุมลมแบบต่่างๆ
(ได้้ แ ก่่ ลมร้้ อ นและลมเย็็ น ) มาใช้้ เ ป็็ นมาตรการในการบริิ ห าร
จััดการการใช้้พลัังงานภายใน Data Center ให้้เต็็มประสิิทธิิภาพ
ซึ่่�งกลยุุทธ์์การควบคุุมลมเช่่นนี้้�ช่่วยให้้อุุณหภููมิิลมจ่่าย (Supplied
Temperature) ถููกตั้้�งค่่าไว้้ที่่�อุุณหภููมิิสููง จึึงช่่วยประหยััดพลัังงาน
ทั้้�งยัังเพิ่่�มขนาดทำำ�ความเย็็นได้้ (Cooling Capacity) โดยไม่่กระทบ
ต่่อการทำำ�งานของระบบ ด้้วยเหตุุนี้้�ระบบดัังกล่่าวจึึงช่่วยให้้การ
บริิหารจััดการพลัังงานทำำ�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และลดค่่าใช้้จ่่าย
พลัั งงานในส่่ วนของระบบทำำ�ความเย็็นรวมทั้้�งปีีได้้ถึึ งร้้อยละ 21
สอดคล้้องกัับค่่าประสิิทธิิผลของการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า (PUE) รวม
ทั้้�งปีีที่่�ลดลงร้้อยละ 15 นอกเหนืือไปจากการพััฒนาการออกแบบ
อาคาร Data Center ให้้ประหยััดพลัังงานแล้้ว การใช้้พลัังงาน
ที่่� ผ ลิิ ต จากแผงโซลาร์์ บ นหลัั ง คาอาคารยัั ง มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพมาก
ดัั ง เห็็ น ได้้ จ ากข้้ อ มูู ล ปีี 2563 ที่่� มีี ก ารใช้้ พลัั ง งานแสงอาทิิ ต ย์์
รวมทั้้�งสิ้้�น 799,400 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมง เพื่่�อทดแทนการใช้้ไฟฟ้้าจาก
ระบบจ่่ายพลัังงานถึึงร้้อยละ 16

บริิการติิดตั้้�งระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์แบบครบวงจรสำำ�หรัับลููกค้้า

ปัั จ จุุ บัั นนี้้� ผู้้�ป ระกอบการในนิิ ค มอุุ ต สาหกรรมต่่ า งให้้ ค วามสนใจในการเปลี่่� ยนมาใช้้ พลัั ง งานสะอาดเพิ่่� ม มากขึ้้� น เนื่่� อ งจาก
ทางเลืือกนี้้� ไ ม่่ เ พีี ย งแต่่ ช่่ ว ยลดต้้ นทุุ น ในการประกอบธุุ ร กิิ จ แต่่ ยัั ง มีี ส่่ ว นช่่ ว ยในพิิ ทัั กษ์์ สิ่่� ง แวดล้้ อ มร่่ ว มกัั น ด้้ ว ยเหตุุ นี้้� การ
ติิดตั้้�งระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคา (Solar Rooftop Service) จึึงกลายมาเป็็นโซลููชัันที่่�ตอบโจทย์์ผู้้�ประกอบการ และ
ด้้วยชื่่�อเสีียงของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในเรื่่�องความสามารถทางวิิศวกรรมขั้้�นสููง มาตรฐานความปลอดภััย และความชำำ�นาญในการ
ติิดตั้้�งระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคา กลุ่่�มลููกค้้าจึึงต่่างให้้ความเชื่่�อมั่่�นและไว้้วางใจให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ในการมุ่่�งสู่่�วิิถีีการใช้้พลัังงานทดแทน ผ่่านบริิการจากกลุ่่�มบริิษััท WHAUP
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กลุ่่�มบริิษััท WHAUP ได้้นำำ�เสนอบริิการระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคาแบบครบวงจรแก่่ลููกค้้าภายใต้้สััญญาซื้้�อขาย
พลัังงานระยะยาว โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่ายล่่วงหน้้า ไม่่ว่่าจะเป็็นบริิการด้้านการออกแบบ การขอใบอนุุญาต การติิดตั้้�ง การดำำ�เนิิน
การระยะยาว และการซ่่อมบำำ�รุุง ซึ่่�งเมื่่�อลููกค้้าไม่่มีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องจััดเตรีียมเงิินลงทุุนและค่่าซ่่อมบำำ�รุุงระบบ บริิการของ
กลุ่่�มบริิษััท WHAUP จึึงนัับว่่ามีีส่่วนช่่วยสนัับสนุุนธุุรกิิจให้้กลายเป็็นส่่วนหนึ่่�งของวงจรพลัังงานสะอาด อีีกทั้้�งระบบพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์บนหลัังคายัังถืือได้้ว่่ามีีความคุ้้�มค่่า และส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมน้้อยกว่่าระบบการผลิิตไฟฟ้้าแบบดั้้�งเดิิม

ด้้ ว ยความตระหนัั กถึึ งผลกระทบด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มที่่� อาจเกิิ ด
ขึ้้� น จากผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ยที่่� อ ยู่่�ในห่่ ว งโซ่่ คุุ ณค่่ า กลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ
จึึงมุ่่�งที่่� จ ะบรรลุุ เ ป้้ า หมายระยะยาวในการทำำ�สัั ญญ าและให้้
บริิการระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคาให้้ครบ 300 เมกะ
วััตต์์ชั่่�วโมงภายในปีี 2566 โดย ณ สิ้้�นปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััท
WHAUP ได้้ ดำำ� เนิิ นก ารติิ ด ตั้้� ง ระบบพลัั ง งานแสงอาทิิ ต ย์์
การประหยััดพลัังงาน

กำำ�ลัังการผลิิตของระบบที่่�ติิดตั้้�งแล้้วเสร็็จ
(สิ้้�นปีี) (เมกะวััตต์์)
ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ลดลงจากการ
ทดแทนการใช้้ไฟฟ้้าจากระบบจ่่ายพลัังงาน
(tCO2e)
ระบบผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์
บนหลัังคาที่่�จอดรถที่่� ใหญ่่ที่่�สุุดในไทย

บนหลัังคาให้้กัับลููกค้้า จนสามารถผลิิตไฟฟ้้าได้้รวมทั้้�งสิ้้�น
51 เมกะวัั ต ต์์ ชั่่� ว โมง เป็็ น ไปตามเป้้ า หมายประจำำ�ปีี ข อง
กลุ่่�มบริิษััทฯ สำำ�หรัับพลัังงานไฟฟ้้าที่่�ผลิิตได้้จากแผงโซลาร์์
นี้้� ส ามารถใช้้ ท ดแทนไฟฟ้้ า จากระบบจ่่ า ยพลัั ง งาน จึึงช่่ ว ย
ลดปริิ ม าณการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจกสู่่�สิ่่� ง แวดล้้ อ มได้้ ถึึ ง
150 tCO2e

กำำ�ลัังการผลิิต

เป้้าหมาย

2563

2564

2566
(เป้้าหมาย 3 ปีี)

51

90

300

26

45

150

ในเดืือนตุุลาคม 2563 กลุ่่�มบริิษััท WHAUP ได้้ดำำ�เนิินการ
ส่่งมอบระบบผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคา
ลานจอดรถ ณ บริิ ษัั ท เอสเอไอซีี มอเตอร์์ - ซีี พีี จำำ�กัั ด
(SAIC MOTOR-CP) อย่่างเป็็นทางการ โดยโครงการดััง
กล่่ า วครอบคลุุ ม พื้้� นที่่� ห ลัั ง คาลานจอดรถทั้้� ง หมด 31,000
ตร.ม. และมีี ประสิิทธิิภาพในการผลิิตพลัังงานสะอาดได้้ถึึง

4.88 เมกะวััตต์์ชั่่�วโมง นัับเป็็นโครงการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์บนหลัังคาลานจอดรถที่่� ใหญ่่ที่่�สุุดในประเทศไทย
จนถึึงปัั จ จุุ บัั น นอกจากนี้้� ร ะบบดัั ง กล่่ า วยัั ง ช่่ ว ยให้้ ลูู กค้้ า
ประหยััดต้้นทุุนด้้านพลัังงานและช่่วยให้้ภารกิิจของลููกค้้าใน
ด้้านการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมบรรลุุเป้้าหมายอีีกด้้วย
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รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

สรุุปผลการดำำ�เนิินงานปีี 2563
สรุุปผลการดำำ�เนิินงานด้้านเศรษฐกิิจ
GRI
STANDARD
201-1

205-2

205-3

418-1

ผลการดำำ�เนิินงาน

จำำ�นวน

2560

2561

การสร้้างมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ
รายได้้รวม
ล้้านบาท
12,410
10,054
การกระจายมููลค่่าทางเศรษฐกิิจสู่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
การจ่่ายเงิินปัันผลประจำำ�ปีี
2,899
1,299
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน
840
493
ค่่าตอบแทนพนัักงาน
545
884
ล้้านบาท
การจ่่ายภาษีี
266
371
การลงทุุนทางสัังคม
25
30
มููลค่่าทางเศรษฐกิิจสะสม
7,835
6,977
การสื่่�อสารและอบรมเกี่่�ยวกัับนโยบายและขั้้�นตอนการต่่อต้้านการทุุจริิตให้้กัับหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
WHA Industrial Development
90
100
WHA Utilities and Power
90
100
%
WHA Logistics
100
100
WHA Digital Platform
90
100
การสื่่�อสารและอบรมเกี่่�ยวกัับนโยบายและขั้้�นตอนการต่่อต้้านการทุุจริิตให้้กัับพนัักงาน
WHA Industrial Development
90
100
WHA Utilities and Power
90
100
%
WHA Logistics
100
100
WHA Digital Platform
90
100
เหตุุการณ์์ทุุจริิตที่่�เกิิดขึ้้�น
จำำ�นวนกรณีีการทุุจริิตที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
กรณีี
0
0
จำำ�นวนพนัักงานที่่�พ้้นสภาพจากการเป็็นพนัักงาน
คน
0
0
เนื่่�องจากการทุุจริิต
จำำ�นวนคู่่�ธุุรกิิจที่่�บริิษััทยกเลิิกสััญญาเนื่่�องจาก
กรณีี
0
0
การทุุจริิต
จำำ�นวนกรณีีการทุุจริิตที่่�ได้้รัับการดำำ�เนิินการ
กรณีี
0
0
ตามกฎหมาย
ข้้อมููลความเป็็นส่่วนตััวของลููกค้้า
จำำ�นวนข้้อร้้องเรีียนที่่�ได้้รัับเกี่่�ยวกัับการละเมิิด
ความเป็็นส่่วนตััวของลููกค้้าจากบุุคคลภายนอก
0
0
และได้้รัับการยืืนยัันจากกลุ่่�มบริิษััทฯ
จำำ�นวนข้้อร้้องเรีียนที่่�ได้้รัับการยืืนยัันทั้้�งหมด
กรณีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการละเมิิดความเป็็นส่่วนตััว
0
0
ของลููกค้้าจากหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
จำำ�นวนกรณีีการรั่่�วไหล การโจรกรรม
0
0
และการสููญหายของข้้อมููลลููกค้้า

2562

2563

13,386

9,407

2,398
466
940
301
26
9,256

1,348
237
922
349
41
6,509

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

สรุุปผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม
ข้้อมููลการจ้้างงาน

GRI
STANDARD ผลการดำำ�เนิินงาน

102-8

หน่่วย

2560
ชาย

2561
หญิิง

จำำ�นวนพนัักงาน
คน
512
จำำ�นวนพนัักงานแยกตามกลุ่่�มธุุรกิิจ
WHA Industrial
197
99
Development
WHA Utilities and
68
14
Power
คน
WHA Logistics
56
63
WHA Digital
12
3
Platform
จำำ�นวนพนัักงานแยกตามเพศ
จำำ�นวนพนัักงาน
คน
333
179
แยกตามเพศ
จำำ�นวนพนัักงานประจำำ�แยกตามกลุ่่�มธุุรกิิจ
WHA Industrial
197
99
Development
WHA Utilities and
68
68
Power
WHA Logistics
56
56
คน
WHA Digital
12
12
Platform
333
179
รวมจำำ�นวน
พนัักงานประจำำ�
511
จำำ�นวนพนัักงานชั่่�วคราวแยกตามกลุ่่�มธุุรกิิจ
WHA Industrial
0
0
Development
WHA Utilities and
0
0
Power
WHA Logistics
0
1
คน
WHA Digital
0
0
Platform
0
1
รวมจำำ�นวน
พนัักงานชั่่�วคราว
1
จำำ�นวนพนัักงานที่่�เป็็นผู้้�พิิการ
รวมจำำ�นวน
คน
1
0

ชาย

2562
หญิิง

ชาย

552

2563
หญิิง

ชาย

571

หญิิง

613

193

103

199

108

207

114

83

18

92

18

106

23

53

66

58

68

59

76

29

6

23

5

23

5

359

193

372

199

395

218

193

103

199

108

207

114

83

18

92

18

106

23

54

66

58

68

59

76

29

6

23

5

14

2

193

372

199

386

359
537

557

215
601

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

11

3

10

3

9

3

12

3

11

3

9

3

15
1

14
0

1

12
0

1

0
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

GRI
STANDARD ผลการดำำ�เนิินงาน

401-1

หน่่วย

2560

2561

2562

2563

ชาย

หญิิง

ชาย

หญิิง

ชาย

หญิิง

ชาย

หญิิง

44

34

37

27

46

24

59

33

พนัักงานเข้้าใหม่่
จำำ�นวน
พนัักงานใหม่่

คน

อััตราการว่่าจ้้าง
%
พนัักงานใหม่่
พนัักงานเข้้าใหม่่แยกตามกลุ่่�มธุุรกิิจ
คน
WHA Industrial
Development
%
คน
WHA Utilities and
Power
%
คน
WHA Logistics
%
คน
WHA Digital
Platform
%
พนัักงานเข้้าใหม่่แยกตามกลุ่่�มอายุุ
คน
อายุุต่ำำ��กว่่า 30 ปีี
%
คน
อายุุระหว่่าง
30-50 ปีี
%
คน
อายุุมากกว่่า 50 ปีี
%
อััตราการพ้้นสภาพของพนัักงาน
จำำ�นวนพนัักงาน
ที่่�บริิษััท
คน
ให้้พ้้นสภาพ
จำำ�นวนพนัักงาน
ที่่�ลาออกโดย
คน
สมััครใจ
จำำ�นวนพนัักงาน
คน
ที่่�พ้้นสภาพ

78

64

70

93

15.26

11.92

12.57

15.17

22
4.31
5
2.54
10
17.86
7
58.33

15
2.94
8
4.06
10
17.86
1
33.33

5
0.93
17
8.81
6
11.32
9
50.00

14
2.61
4
3.88
8
12.12
1
33.33

16
2.87
19
9.55
10
17.54
1
7.69

14
2.51
1
0.93
9
13.24
0
0.00

23
3.75
25
4.08
7
1.14
4
0.65

12
1.96
9
1.47
12
1.96
1
0.16

17
3.33
27
5.28
0
0.00

10
1.96
23
4.50
1
0.20

14
2.61
22
4.10
1
0.19

9
1.68
18
3.35
0
0.00

23
4.13
23
4.13
0
0.00

15
2.69
19
3.41
0
0.00

29
4.73
30
4.89
0
0

14
2.28
20
3.26
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

17

22

17

28

16

24

10

15

17

22

17

28

16

25

10

32
อััตราการ
พ้้นสภาพ
%
6.25
ของพนัักงาน
อััตราการพ้้นสภาพของพนัักงานแยกตามกลุ่่�มธุุรกิิจ
คน
7
6
WHA Industrial
Development
%
1.37
1.17
คน
2
3
WHA Utilities and
Power
%
0.39
0.59
คน
3
8
WHA Logistics
%
0.59
1.57
คน
3
0
WHA Digital
Platform
%
0.59
0.00
อััตราการพ้้นสภาพของพนัักงานแยกตามกลุ่่�มอายุุ
คน
4
7
อายุุต่ำำ��กว่่า 30 ปีี
%
0.78
1.37
คน
9
9
อายุุระหว่่าง
30-50 ปีี
%
1.76
1.76
คน
2
1
อายุุมากกว่่า 50 ปีี
%
0.39
0.20

39

44

35

7.07

7.71

5.71

7
1.30
3
0.56
7
1.30
5
0.93

9
1.68
1
0.19
6
1.12
1
0.19

8
1.44
11
1.97
6
1.08
3
0.54

10
1.80
1
0.18
4
0.72
1
0.18

8
1.31
8
1.31
4
0.65
2
0.33

4
0.65
3
0.49
2
0.33
1
0.16

4
0.74
16
2.98
2
0.37

0
0.00
17
3.17
0
0.00

8
1.44
20
3.59
0
0.00

6
1.08
10
1.80
0
0.00

4
0.65
16
2.61
2
0.33

2
0.33
8
1.31
0
0.00
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

GRI
STANDARD ผลการดำำ�เนิินงาน

404-1

404-3

405-1

หน่่วย

2560
ชาย

2561
หญิิง

การพััฒนาพนัักงาน
จำำ�นวนชั่่�วโมงการ
ฝึึกอบรมพนัักงาน
ชั่่�วโมง 4,496.00 1,813.74
รวม
จำำ�นวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรมพนัักงานรวมแยกตามกลุ่่�มธุุรกิิจ
WHA Industrial
2,190.75 774.00
Development
WHA Utilities and
1,419.50 253.50
Power
WHA Logistics
734.75
755.50
ชั่่�วโมง
WHA Digital
151.00
30.75
Platform
จำำ�นวนชั่่�วโมงการ
ฝึึกอบรมพนัักงาน
13.50
10.19
เฉลี่่�ยต่่อคน
แยกตามเพศ
จำำ�นวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรมพนัักงานเฉลี่่�ยต่่อคน ต่่อปีี
WHA Industrial
11.12
7.82
Development
WHA Utilities and
20.88
18.11
Power
ชั่่�วโมง
WHA Logistics
13.12
12.19
WHA Digital
12.58
10.25
Platform
การประเมิินผลการทำำ�งาน
สััดส่่วนพนัักงาน
ที่่�ได้้รัับการประเมิิน
%
100.00
ผลการทำำ�งาน
จำำ�นวนผู้้�บริิหารแยกตามกลุ่่�มอายุุ
อายุุต่ำำ��กว่่า 30 ปีี
0
อายุุระหว่่าง
คน
21
30-50 ปีี
อายุุมากกว่่า 50 ปีี
12

2562

ชาย

หญิิง

2563

ชาย

หญิิง

ชาย

หญิิง

8,348.85 2,030.40 9,724.50 5,929.00

3,987.00 1,872.500

5,576.75

959.50

5,230.00 2,686.00

935.000

864.00

1,474.10

121.90

1,346.50

408.00

2,187.00

276.00

1,013.00

874.00

2,632.00 2,755.00

832.00

729.50

285.00

75.00

516.00

80.00

33.00

3.00

24.06

10.69

26.94

30.25

10.3

8.75

28.90

9.32

26.28

24.87

4.35

7.00

17.76

6.77

14.64

22.67

20.63

12.00

19.11

13.24

46.18

40.51

16.00

11.22

15.83

25.00

39.69

40.00

2.36

1.50

100.00

100.00

100.00

0

0

0

20

17

25

14

13

13
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

การมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชน
GRI
STANDARD
413-1

ผลการดำำ�เนิินงาน
การมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชนโดยรอบนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ
จำำ�นวนนิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ
นิิคมอุุตสาหกรรมของกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�มีีกิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วมกัับ
ชุุมชนโดยรอบ
นิิคมอุุตสาหกรรมที่่�มีีส่่วนร่่วมในการประเมิินผบกระทบทางสัังคม
ต่่อชุุมชน
นิิคมอุุตสาหกรรมที่่�มีีการประเมิินผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อม
และการติิดตามผลอย่่างต่่อเนื่่�อง
นิิคมอุุตสาหกรรมที่่�มีีส่่วนร่่วมในการเปิิดเผยผลกระทบ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมสู่่�สาธารณะ
นิิคมอุุตสาหกรรมที่่�มีีส่่วนร่่วมในการจััดโครงการพััฒนาชุุมชน
ที่่�มาจากความต้้องการของชุุมชน
นิิคมอุุตสาหกรรมที่่�มีีส่่วนร่่วมกัับตััวแทนชุุมชนที่่�จััดคณะกรรมการ
ที่่�ปรึึกษาชุุมชนที่่�ร่่วมถึึงกลุ่่�มที่่�มีีความอ่่อนไหว
นิิคมอุุตสาหกรรมที่่�มีีส่่วนร่่วมกัับสภาแรงงานและคณะกรรมการ
ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
นิิคมอุุตสาหกรรมที่่�มีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชนในกระบวนการร้้องทุุกข์์

หน่่วย

2560

2561

2562

2563

นิิคมอุุตสาหกรรม
นิิคมอุุตสาหกรรม
%
นิิคมอุุตสาหกรรม
%
นิิคมอุุตสาหกรรม
%
นิิคมอุุตสาหกรรม
%
นิิคมอุุตสาหกรรม
%
นิิคมอุุตสาหกรรม
%
นิิคมอุุตสาหกรรม
%
นิิคมอุุตสาหกรรม
%

9
9
100
9
100
9
100
9
100
9
100
8
88.89
9
100
9
100

10
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
9
90
10
100
10
100

10
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
9
90
10
100
10
100

10
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100

หน่่วย

2560

2561

2562

2563

ครั้้�งต่่อ
1,000,000
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
4.68
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ครั้้�งต่่อ
1,000,000
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.93
0.00
0.00

คน

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
GRI
STANDARD
403-9

ผลการดำำ�เนิินงาน
อััตราการเกิิดอุุบััติิเหตุุถึึงขั้้�นหยุุดงาน (LTIFR) – พนัักงาน
WHA Industrial Development
WHA Utilities and Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
อััตราการเกิิดอุุบััติิเหตุุถึึงขั้้�นหยุุดงาน (LTIFR) – ผู้้�รัับเหมา
WHA Industrial Development
WHA Utilities and Power
WHA Logistics
WHA Digital Platform
การเสีียชีีวิิตจากการทำำ�งาน
พนัักงาน
ผู้้�รัับเหมา
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

สรุุปผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
MATERIALS
GRI
STANDARD
301-1

ผลการด�ำเนินงาน

2560

2561

2562

2563

ลููกบาศก์์
เมตร

33,542,602.00

15,989,684.00

21,180,880.00

46,879,806.00

%

2.78

4.99

3.89

10.56

จำำ�นวนวััตถุุดิิบที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ ใหม่่
Water

301-2

หน่่วย

วััตถุุดิิบที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ ในองค์์กร
Percentage of recycled water
used to manufacture the
organization’s primary
products and services

ของเสีีย
GRI
STANDARD
306-3

306-4

306-5

ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

ประเภทของเสีียและวิิธีีการกำำ�จััด
ของเสีียรวม
- Hazardous waste
ตััน
- Non-hazardous waste
Hazardous waste diverted from disposal by recovery option
Total
- Preparation for reuse
ตััน
- Recycling
- On-site storage
Non-hazardous waste diverted from disposal by recovery option
Total
- Preparation for reuse
ตััน
- Recycling
- On-site storage
Waste prevented
Waste prevented
ตััน
Hazardous waste directed to disposal by disposal operation
Total
- Incineration (with energy recovery)
ตััน
- Incineration (without energy recovery)
- Landfilling
- Other disposal operations
Non-hazardous waste directed to disposal by disposal operation
Total
- Incineration (with energy recovery)
ตััน
- Incineration (without energy recovery)
- Landfilling
- Other disposal operations

2560

2561

2562

2563

4,015.02
6.18
4,008.84

4,605.16
7.17
4,597.99

5,492.90
6.93
5,485.97

9,234.94
8.31
9,226.63

4.89
4.89

5.53
5.53

5.93
5.93

7.48
7.48

985.06
0.00
0.00
985.06

1,674.06
0.00
0.00
1,674.06

487.12
0.00
0.00
487.12

3,732.12
2,000.00
23.94
1,708.18

989.95

1,679.59

493.05

3,739.60

1.29
0.00
1.29
-

1.64
0.00
1.64
-

1.00
0.00
1.00
-

0.83
0.83
0.00
-

3,023.78
3,023.78
-

2,923.93
2,923.93
-

4,998.85
4,998.85
-

5,494.51
5,494.51
-

160

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

พลัังงาน
GRI
STANDARD
302-1

ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

2560

Energy consumption from non-renewable sources
Diesel generator
Liters
243,507.00
Grid electricity
KWh
25,247,033.00
consumption
Energy consumption from renewable source
Solar power
KWh
0.00

2561

2562

2563

253,148.00

235,425.00

571,453.00

33,360,027.00

32,074,405.00

30,937,402.00

0.00

623,105.00

555,990.00

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
GRI
ผลการดำำ�เนิินงาน
หน่่วย
STANDARD
305-1
Scope 1 emissions by business unit
WHA Industrial
Development
WHA Utilities and Power ton CO2e
WHA Logistics
WHA Digital Platform
305-2
Scope 2 emissions by business unit
WHA Industrial
Development
WHA Utilities and Power ton CO2e
WHA Logistics
WHA Digital Platform

2560

2561

2562

2563

581.49

573.58

555.66

748.00

85.68
NA
NA

119.60
NA
NA

89.27
NA
NA

559.58
255.33
NA

2,368.64

2,376.38

2,295.75

1,911.96

11,882.83
188.32
256.51

14,758.82
262.67
2,021.00

15,730.07
260.34
384.35

13,553.65
240.28
682.88

2560

2561

2562

2563

66,262,741.00
7,397,593.00
58,865,148.00

64,943,944.00
7,369,516.00
57,574,428.00

67,343,639.00
3,811,909.00
63,531,730.00

64,830,392.00
15,555,500.00
49,274,890.00

32,720,139.00
30,872,899.00
1,847,240.00

48,954,260.00
47,185,818.00
1,768,442.00

46,162,759.00
44,292,549.00
1,870,210.00

17,950,586.00
16,117,382.00
1,833,204.00

30,872,899.00

47,185,818.00

44,292,549.00

16,117,382.00

1,847,240.00

1,768,442.00

1,870,210.00

1,833,204.00

น้ำำ��
GRI
ผลการดำำ�เนิินงาน
หน่่วย
STANDARD
303-3
Water withdrawal by source
Total water withdrawal
- Surface water
m3
- Third party water
303-4
Water discharge by destination
Total water discharge
- Surface water
m3
- Seawater
Water discharge by category
Freshwater (≤ 1,000 mg/L
Total Dissolved Solids)
m3
Other water (≤ 1,000
mg/L Total Dissolved
Solids)

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563
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คุุณภาพน้ำำ��ทิ้้�ง
GRI
STANDARD

ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

Water discharge by quality and location*
WHA CIE1
pH
o
C
Temperature
Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L
Chemical Oxygen Demand (COD)
mg/L
Grease and Oil
mg/L
Suspended Solid (SS)
mg/L
Total Dissolved Solid (TDS)
mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)
mg/L
Mercury (Hg)
mg/L
Selenium (Se)
mg/L
Cadmium (Cd)
mg/L
Lead (Pb)
mg/L
Arsenic (As)
mg/L
Chromium (Cr)
mg/L
Barium (Ba)
mg/L
Nickel (Ni)
mg/L
Copper (Cu)
mg/L
Zinc (Zn)
mg/L
Sulfide as H2S
mg/L
Cyanide as HCN
mg/L
Chloride as Cl2
mg/L
WHA CIE 2
pH
o
C
Temperature
Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L
Chemical Oxygen Demand (COD)
mg/L
Grease and Oil
mg/L
Suspended Solid (SS)
mg/L
Total Dissolved Solid (TDS)
mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)
mg/L
Mercury (Hg)
mg/L
Selenium (Se)
mg/L
Cadmium (Cd)
mg/L
Lead (Pb)
mg/L
Arsenic (As)
mg/L
Chromium (Cr)
mg/L
Barium (Ba)
mg/L
Nickel (Ni)
mg/L
Copper (Cu)
mg/L
Zinc (Zn)
mg/L
Sulfide as H2S
mg/L
Cyanide as HCN
mg/L
Chloride as Cl2
mg/L

ค่่ามาตรฐาน

2560

2561

2562

2563

5.5 - 9.0
≤ 40.00
≤ 20.00
≤ 120.00
≤ 5.00
≤ 50.00
≤ 3,000.00
≤ 100.00
≤ 0.005
≤ 0.02
≤ 0.03
≤ 0.20
≤ 0.25
≤ 0.25
≤ 1.00
≤ 1.00
≤ 2.00
≤ 5.00
≤ 1.00
≤ 0.20
≤ 1.00

7.40
30.80
12.00
42.00
<3.00
17.00
832.00
7.70
0.0001
Na
0.00
0.003
0.003
<0.01
Na
0.07
0.17
0.26
Na
Na
Na

7.30
30.50
13.00
44.00
<3.00
16.00
864.00
4.60
0.0002
Na
0.007
0.003
0.003
<0.01
Na
0.05
0.21
0.22
Na
Na
Na

7.20
32.40
11.00
44.00
<3.00
12.00
965.00
5.20
0.0002
Na
<0.0001
0.001
0.003
<0.01
Na
0.10
0.31
0.21
Na
Na
Na

7.40
30.40
8.75
37.00
<3.00
9.00
1,011.00
6.52
<0.0001
Na
<0.0001
0.005
0.004
<0.01
Na
0.08
0.33
0.40
Na
Na
Na

5.5 - 9.0
≤ 40.00
≤ 20.00
≤ 120.00
≤ 5.00
≤ 50.00
≤ 3,000.00
≤ 100.00
≤ 0.005
≤ 0.02
≤ 0.03
≤ 0.20
≤ 0.25
≤ 0.25
≤ 1.00
≤ 1.00
≤ 2.00
≤ 5.00
≤ 1.00
≤ 0.20
≤ 1.00

8.50
29.60
6.00
26.00
<3.00
13.00
1,787.00
2.00
<0.0001
Na
0.0004
0.001
0.010
<0.01
Na
0.01
0.002
0.03
Na
Na
Na

8.40
30.60
3.00
27.00
<3.00
11.0
1,764.00
2.30
<0.0001
Na
<0.0001
<0.0002
0.009
<0.01
Na
0.02
0.003
0.13
Na
Na
Na

8.30
29.70
5.00
51.00
<3.00
12.00
2,160.00
2.30
0.0003
Na
<0.0001
<0.0002
0.010
<0.01
Na
0.02
0.00
0.16
Na
Na
Na

8.50
30.35
3.30
26.00
<3.00
14.30
1,634.00
1.86
<0.0001
Na
<0.0001
<0.0002
0.007
<0.01
Na
0.006
0.004
0.05
Na
Na
Na
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ผลการดำำ�เนิินงาน
ESIE Phase 1
pH
Temperature
Biochemical Oxygen Demand (BOD)
Chemical Oxygen Demand (COD)
Grease and Oil
Suspended Solid (SS)
Total Dissolved Solid (TDS)
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)
Mercury (Hg)
Selenium (Se)
Cadmium (Cd)
Lead (Pb)
Arsenic (As)
Trivalent Chromium (Cr+3)
Hexavalent Chromium (Cr+6)
Barium (Ba)
Nickel (Ni)
Copper (Cu)
Zinc (Zn)
Sulfide as H2S
Cyanide as HCN
Chloride as Cl2
ESIE Phase 2B
pH
Temperature
Biochemical Oxygen Demand (BOD)
Chemical Oxygen Demand (COD)
Grease and Oil
Suspended Solid (SS)
Total Dissolved Solid (TDS)
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)
Mercury (Hg)
Selenium (Se)
Cadmium (Cd)
Lead (Pb)
Arsenic (As)
Trivalent Chromium (Cr+3)
Hexavalent Chromium (Cr+6)
Barium (Ba)
Nickel (Ni)
Copper (Cu)
Zinc (Zn)
Sulfide as H2S
Cyanide as HCN
Chloride as Cl2

หน่่วย

ค่่ามาตรฐาน

2560

2561

2562

2563

C
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

5.5 - 9.0
≤ 40.00
≤ 20.00
≤ 120.00
≤ 5.00
≤ 50.00
≤ 3,000.00
≤ 100.00
≤ 0.005
≤ 0.02
≤ 0.03
≤ 0.20
≤ 0.25
≤ 0.75
≤ 0.25
≤ 1.00
≤ 1.00
≤ 2.00
≤ 5.00
≤ 1.00
≤ 0.20
≤ 1.00

8.27
29.9
5.00
38.00
<3.00
20.00
886.00
2.30
0.0002
0.0004
0.0001
0.0004
0.004
<0.01
<0.01
0.19
0.03
0.004
0.18
<0.50
<0.005
Na

8.04
29.6
6.00
49.00
<3.00
12.00
685.00
2.20
0.0004
0.0004
0.0001
0.0004
0.004
<0.01
<0.01
0.27
0.02
0.006
0.17
<0.50
<0.005
Na

7.69
29.8
3.00
44.00
<3.00
10.00
890.00
2.70
0.0003
0.0004
0.0001
0.0003
0.005
<0.01
<0.01
0.17
0.04
0.008
0.11
<0.50
<0.005
Na

7.60
29.60
4.00
31.00
<3.00
<5.00
1,105.00
2.50
<0.0001
0.0002
<0.0001
<0.0002
0.005
<0.01
<0.01
0.11
0.07
0.003
0.12
<0.50
0.009
Na

C
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

5.5 - 9.0
≤ 40.00
≤ 20.00
≤ 120.00
≤ 5.00
≤ 50.00
≤ 3,000.00
≤ 100.00
≤ 0.005
≤ 0.02
≤ 0.03
≤ 0.20
≤ 0.25
≤ 0.75
≤ 0.25
≤ 1.00
≤ 1.00
≤ 2.00
≤ 5.00
≤ 1.00
≤ 0.20
≤ 1.00

7.70
29.80
7.00
32.00
<3.00
16.00
889.00
2.40
0.0001
ND
0.0001
0.0003
0.002
<0.01
<0.01
0.03
0.012
0.001
0.03
<0.05
<0.005
Na

7.80
29.90
7.00
35.00
<3.00
12.00
841.00
2.30
0.0001
0.0001
0.0001
0.0002
0.002
<0.01
<0.01
0.03
0.009
0.001
0.08
<0.05
<0.005
Na

7.60
30.10
5.00
45.00
<3.00
9.00
905.00
2.50
0.0001
0.0001
0.0001
0.0002
0.002
<0.01
<0.01
0.03
0.009
0.001
0.05
<0.05
<0.005
Na

7.60
29.80
4.00
24.00
<3.00
11.00
744.00
1.50
<0.0001
0.0003
ND
0.0003
0.002
<0.01
<0.01
0.02
0.016
0.0013
0.073
<0.50
<0.005
Na

o

o
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GRI
STANDARD

ผลการดำำ�เนิินงาน
WHA ESIE 1 Phase 1
pH
Temperature
Biochemical Oxygen Demand (BOD)
Chemical Oxygen Demand (COD)
Grease and Oil
Suspended Solid (SS)
Total Dissolved Solid (TDS)
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)
Mercury (Hg)
Selenium (Se)
Cadmium (Cd)
Lead (Pb)
Arsenic (As)
Chromium (Cr)
Barium (Ba)
Nickel (Ni)
Copper (Cu)
Zinc (Zn)
Sulfide as H2S
Cyanide as HCN
Chloride as Cl2
WHA ESIE 1 Phase 3
pH
Temperature
Biochemical Oxygen Demand (BOD)
Chemical Oxygen Demand (COD)
Grease and Oil
Suspended Solid (SS)
Total Dissolved Solid (TDS)
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)
Mercury (Hg)
Selenium (Se)
Cadmium (Cd)
Lead (Pb)
Arsenic (As)
Chromium (Cr)
Barium (Ba)
Nickel (Ni)
Copper (Cu)
Zinc (Zn)
Sulfide as H2S
Cyanide as HCN
Chloride as Cl2

163

หน่่วย

ค่่ามาตรฐาน

2560

2561

2562

2563

C
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

5.5 - 9.0
≤ 40.00
≤ 20.00
≤ 120.00
≤ 5.00
≤ 50.00
≤ 3,000.00
≤ 100.00
≤ 0.005
≤ 0.02
≤ 0.03
≤ 0.20
≤ 0.25
≤ 0.25
≤ 1.00
≤ 1.00
≤ 2.00
≤ 5.00
≤ 1.00
≤ 0.20
≤ 1.00

7.82
30.04
10.00
30.33
4.00
16.58
619.00
9.10
0.0001
0.0005
0.0001
0.00047
0.0083
0.01
0.024
0.05
0.0012
0.03
0.50
0.005
Na

7.60
29.85
11.00
40.75
3.00
10.90
572.00
6.80
0.00065
0.00075
0.0001
0.0046
0.0083
0.01
0.0065
0.074
0.0011
0.04
0.50
0.005
Na

7.70
30.00
10.16
50.26
3.00
17.16
626.00
7.80
0.0001
0.0003
0.0001
0.0003
0.0055
0.01
0.035
0.07
0.0007
0.04
0.50
0.005
Na

7.80
30.00
6.80
30.00
3.00
12.16
647.00
8.90
0.0001
0.0003
0.0002
0.0007
0.0023
0.01
0.033
0.10
0.0009
0.04
0.60
0.005
Na

C
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

5.5 - 9.0
≤ 40.00
≤ 20.00
≤ 120.00
≤ 5.00
≤ 50.00
≤ 3,000.00
≤ 100.00
≤ 0.005
≤ 0.02
≤ 0.03
≤ 0.20
≤ 0.25
≤ 0.25
≤ 1.00
≤ 1.00
≤ 2.00
≤ 5.00
≤ 1.00
≤ 0.20
≤ 1.00

7.80
29.55
7.40
36.08
5.00
14.27
303.00
4.25
0.0001
0.0002
0.0001
0.0005
0.009
0.01
0.045
0.0025
0.00006
0.011
0.50
0.005
Na

7.70
29.40
8.40
39.25
3.00
10.83
282.00
5.12
0.0004
0.0001
0.0001
0.0002
0.0053
0.01
0.046
0.001
0.0005
0.019
0.50
0.005
Na

7.50
29.36
8.10
49.17
3.00
8.70
319.00
9.70
0.0001
0.0003
0.0001
0.0002
0.0059
0.01
0.06
0.002
0.0007
0.02
0.70
0.005
Na

7.50
29.60
5.80
33.00
4.00
7.60
294.00
17.10
0.0005
0.0002
0.0001
0.0004
0.0035
0.01
0.07
0.002
0.0008
0.03
0.50
0.005
Na

o

o
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ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

ค่่ามาตรฐาน

2560

2561

2562

2563

C
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

5.5 - 9.0
≤ 40.00
≤ 20.00
≤ 120.00
≤ 5.00
≤ 50.00
≤ 3,000.00
≤ 100.00
≤ 0.005
≤ 0.02
≤ 0.03
≤ 0.20
≤ 0.25
≤ 0.25
≤ 1.00
≤ 1.00
≤ 2.00
≤ 5.00
≤ 1.00
≤ 0.20
≤ 1.00

8.69
27.40
11.00
64.00
<3.00
56.00
261.00
3.10
<0.0001
Na
ND
0.0006
0.004
<0.01
NA
0.002
0.002
0.04
Na
Na
Na

7.70
29.00
8.00
31.00
3.00
15.00
470.00
1.90
<0.0001
Na
ND
0.0004
0.003
<0.01
NA
0.008
0.001
0.02
Na
Na
Na

8.75
31.00
5.00
52.00
<3.00
17.00
668.00
3.00
0.002
Na
ND
0.0002
0.004
<0.01
NA
0.02
0.001
0.02
Na
Na
Na

8.37
29.95
5.59
35.50
<3.00
15.32
629.45
2.26
<0.0001
Na
ND
<0.0002
0.004
<0.01
NA
0.02
0.001
0.02
Na
Na
Na

-

5.5 - 9.0

NA

NA

8.00

C

≤ 40.00

NA

NA

Biochemical Oxygen Demand (BOD)

mg/L

≤ 20.00

NA

NA

Chemical Oxygen Demand (COD)

mg/L

≤ 120.00

NA

NA

Grease and Oil
Suspended Solid (SS)
Total Dissolved Solid (TDS)

mg/L
mg/L

≤ 5.00
≤ 50.00

NA
NA

NA
NA

mg/L

≤ 3,000.00

NA

NA

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)
Mercury (Hg)

mg/L

≤ 100.00

NA

NA

mg/L

≤ 0.005

NA

NA

Selenium (Se)

mg/L

≤ 0.02

NA

NA

Cadmium (Cd)

mg/L

≤ 0.03

NA

NA

Lead (Pb)
Arsenic (As)

mg/L

≤ 0.20

NA

NA

mg/L

≤ 0.25

NA

NA

Trivalent Chromium (Cr+3)
Hexavalent Chromium (Cr+6)
Barium (Ba)

mg/L
mg/L
mg/L

≤ 0.75
≤ 0.25
≤ 1.00

NA
NA
NA

NA
NA
NA

7.40 - 8.90
26.80 32.30
4.00 13.00
19.00 64.00
<3.00
6 - 50
152.00 260.00
1.40 - 5.70
ND,
<0.0001
ND,
<0.0001
ND,
<0.0001
<0.0002
0.0008 0.0002
<0.01
ND, <0.01
0.02 - 0.04

WHA ESIE 2
pH
Temperature
Biochemical Oxygen Demand (BOD)
Chemical Oxygen Demand (COD)
Grease and Oil
Suspended Solid (SS)
Total Dissolved Solid (TDS)
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)
Mercury (Hg)
Selenium (Se)
Cadmium (Cd)
Lead (Pb)
Arsenic (As)
Chromium (Cr)
Barium (Ba)
Nickel (Ni)
Copper (Cu)
Zinc (Zn)
Sulfide as H2S
Cyanide as HCN
Chloride as Cl2
WHA ESIE 4
pH
Temperature

o

o

30.50
5.00
37.00
<3.00
21.00
256.00
2.00
<0.0001
0.0002
ND
0.0004
0.0011
<0.01
<0.01
0.04
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หน่่วย

ค่่ามาตรฐาน

2560

2561

2562

2563

Nickel (Ni)

mg/L

≤ 1.00

NA

NA

0.001

Copper (Cu)

mg/L

≤ 2.00

NA

NA

Zinc (Zn)
Sulfide as H2S
Cyanide as HCN
Chloride as Cl2
WHA EIE
pH
Temperature
Biochemical Oxygen Demand (BOD)
Chemical Oxygen Demand (COD)
Grease and Oil
Suspended Solid (SS)
Total Dissolved Solid (TDS)
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)
Mercury (Hg)
Selenium (Se)
Cadmium (Cd)
Lead (Pb)
Arsenic (As)
Chromium (Cr)
Barium (Ba)
Nickel (Ni)
Copper (Cu)
Zinc (Zn)
Sulfide as H2S
Cyanide as HCN
Chloride as Cl2
WHA RIL
pH
Temperature
Biochemical Oxygen Demand (BOD)
Chemical Oxygen Demand (COD)
Grease and Oil
Suspended Solid (SS)
Total Dissolved Solid (TDS)
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)
Mercury (Hg)
Selenium (Se)
Cadmium (Cd)
Lead (Pb)
Arsenic (As)
Chromium (Cr)
Barium (Ba)

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

≤ 5.00
≤ 1.00
≤ 0.20
≤ 1.00

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

0.0006 0.001
0.001 0.006
0.01 - 0.13
<0.50
<0.005
Na

0.10
<0.50
<0.005
Na

C
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

5.5 - 9.0
≤ 40.00
≤ 20.00
≤ 120.00
≤ 5.00
≤ 50.00
≤ 3,000.00
≤ 100.00
≤ 0.005
≤ 0.02
≤ 0.03
≤ 0.20
≤ 0.25
≤ 0.25
≤ 1.00
≤ 1.00
≤ 2.00
≤ 5.00
≤ 1.00
≤ 0.20
≤ 1.00

8.00
34.00
3.00
33.00
3.00
17.00
1,833.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Na
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
Na

8.00
33.00
6.00
45.00
3.00
26.00
2,065.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Na
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
Na

8.00
34.00
2.00
49.00
3.00
22.00
2,405.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Na
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
Na

8.50
34.30
4.00
20.00
3.00
17.00
2,430.00
2.50
0.0001
0.0007
0.0012
0.0011
0.007
Na
0.17
0.034
0.011
0.49
<0.5
0.015
Na

C
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

5.5 - 9.0
≤ 40.00
≤ 20.00
≤ 120.00
≤ 5.00
≤ 50.00
≤ 3,000.00
≤ 100.00
≤ 0.005
≤ 0.02
≤ 0.03
≤ 0.20
≤ 0.25
≤ 0.25
≤ 1.00

8.00
32.00
9.00
33.00
3.00
9.00
1,466.00
11.00
0.00
Na
Na
Na
Na
Na
Na

7.00
30.00
12.00
36.00
3.00
11.00
1,193.00
10.00
0.00
Na
Na
Na
Na
Na
Na

7.00
31.00
8.00
49.00
3.00
10.00
1,083.00
11.00
ND
Na
Na
Na
Na
Na
Na

6.80
32.25
8.00
37.00
4.00
11.00
1,211.00
5.00
<0.0001
Na
Na
Na
Na
Na
Na

o

o

0.007
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

ค่่ามาตรฐาน

2560

2561

2562

2563

Nickel (Ni)
Copper (Cu)
Zinc (Zn)
Sulfide as H2S
Cyanide as HCN
Chloride as Cl2
WHA SIL
pH
Temperature
Biochemical Oxygen Demand (BOD)
Chemical Oxygen Demand (COD)
Grease and Oil
Suspended Solid (SS)
Total Dissolved Solid (TDS)
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)
Mercury (Hg)
Selenium (Se)
Cadmium (Cd)
Lead (Pb)
Arsenic (As)
Chromium (Cr)
Barium (Ba)
Nickel (Ni)
Copper (Cu)
Zinc (Zn)
Sulfide as H2S
Cyanide as HCN
Chloride as Cl2

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

≤ 1.00
≤ 2.00
≤ 5.00
≤ 1.00
≤ 0.20
≤ 1.00

0.00
Na
0.00
1.00
Na
Na

0.00
Na
0.00
1.00
Na
Na

0.00
Na
0.00
1.00
Na
Na

0.013
0.004
0.24
<0.50
Na
Na

C
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

5.5 - 9.0
≤ 40.00
≤ 20.00
≤ 120.00
≤ 5.00
≤ 50.00
≤ 3,000.00
≤ 100.00
≤ 0.005
≤ 0.02
≤ 0.03
≤ 0.20
≤ 0.25
≤ 0.25
≤ 1.00
≤ 1.00
≤ 2.00
≤ 5.00
≤ 1.00
≤ 0.20
≤ 1.00

8.00
31.00
6.00
54.00
4.00
19.00
1,128.00
2.00
ND
Na
<0.0001
0.00
Na
Na
Na
0.00
0.00
0.00
<0.50
Na
Na

8.00
30.00
4.00
45.00
4.00
13.00
1,084.00
3.00
ND
Na
ND
0.00
Na
Na
Na
0.00
0.00
0.00
<0.50
Na
Na

8.00
31.00
3.00
41.00
3.00
11.00
1,073.00
3.00
ND
Na
<0.0001
0.00
Na
Na
Na
0.00
0.00
0.00
<0.50
Na
Na

7.40
31.00
3.00
40.00
3.00
12.00
1,207.00
1.50
ND
Na
<0.0001
0.0014
Na
Na
Na
0.001
0.006
0.013
<0.60
Na
Na

o

Remark:
NA = Not applicable; Na = Not analyzed; ND = Not detected
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

อากาศ
GRI
ผลการดำำ�เนิินงาน
หน่่วย ค่่ามาตรฐาน
2560
STANDARD
305-7
Ambient air quality monitoring by industrial estate operation*
WHA ESIE
Location 1: Chompon Chao Phraya Temple
NOx
ppm
≤ 0.17
0.004-0.009
0.0035SOx
mg/m3
≤ 0.30
0.0044
Total Suspended
mg/m3
≤ 0.33
0.026-0.061
Particulate (TSP)
Particulate matter10 (PM10)
mg/m3
< 0.12
Location 2 : Klong Gram Temple
NOx
ppm
≤ 0.17
0.007-0.016
0.0029≤ 0.30
SOx
mg/m3
0.0039
Total Suspended
mg/m3
≤ 0.33
0.029-0.113
Particulate (TSP)
Particulate matter10 (PM10)
mg/m3
< 0.12
Location 3 : Ras Asadaram Temple
NOx
ppm
≤ 0.17
0.006-0.010
0.0035≤ 0.30
SOx
mg/m3
0.0043
Total Suspended
mg/m3
≤ 0.33
0.039-0.083
Particulate (TSP)
Particulate matter10 (PM10)
mg/m3
< 0.12
Location 4 : Ban Wang Ta Pin
NOx
ppm
≤ 0.17
0.006-0.011
0.0043≤ 0.30
SOx
mg/m3
0.0059
Total Suspended
mg/m3
≤ 0.33
0.049-0.119
Particulate (TSP)
< 0.12
Particulate matter10 (PM10)
mg/m3
Location 5 : Ban Map Lang School
NOx
ppm
≤ 0.17
0.010-0.023
0.0033SOx
mg/m3
≤ 0.30
0.0043
Total Suspended
mg/m3
≤ 0.33
0.026-0.072
Particulate (TSP)
Particulate matter10 (PM10)
mg/m3
< 0.12
Location 6 : Sri Sattanaram Monk Center
NOx
ppm
≤ 0.17
0.008-0.016
0.0029≤ 0.30
SOx
mg/m3
0.0040
Total Suspended
mg/m3
≤ 0.33
0.017-0.035
Particulate (TSP)
Particulate matter10 (PM10)
mg/m3
< 0.12
-

2561

2562

2563

0.002-0.008
0.01230.0138

0.007-0.016
0.01000.0120

0.014-0.052
0.00390.0100

0.024-0.069

0.028-0.053

0.031-0.061

-

-

-

0.009-0.025
0.02580.0269

0.007-0.019
0.00970.0106

0.004-0.027
0.00310.0072

0.025-0.102

0.026-0.074

0.027-0.106

-

-

-

0.002-0.003
0.00940.0357

0.007-0.019
0.00350.0040

0.007-0.050
0.00120.0232

0.039-0.074

0.026-0.123

0.047-0.216

-

-

-

0.004-0.048
0.00930.0097

0.007-0.019
0.00470.0053

0.012-0.050
0.00360.0138

0.038-0.118

0.040-0.129

0.035-0.307

-

-

-

0.006-0.011
0.00390.0042

0.007-0.019
0.00920.0103

0.009-0.054
0.00150.0145

0.030-0.095

0.015-0.051

0.040-0.118

-

-

-

0.003-0.015
0.00390.0042

0.003-0.016
0.00500.0354

0.020-0.055
0.00290.0111

0.015-0.031

0.018-0.030

0.022-0.105

-

-

-
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

GRI
STANDARD

ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

ค่่ามาตรฐาน

WHA ESIE1
Location 1 : Eastern Sugar Company Community School
NOx
ppm
≤ 0.17

2560

2561

2562

2563

0.015-0.028
0.012-0.016

0.004-0.016
0.00350.004

0.001-0.022
0.00200.0231

SOx

mg/m3

≤ 0.30

0.007-0.018
0.00670.0087

Total Suspended
Particulate (TSP)
Particulate matter10 (PM10)
Location 2 : Surasak School

mg/m3

≤ 0. 33

0.053-0.097

0.059-0.107

0.023-0.049

0.028-0.178

mg/m3

< 0.12

0.019-0.040

0.054-0.086

0.014-0.021

0.015-0.076

NOx

ppm

≤ 0.17

0.011-0.021

0.067-0.086

0.008-0.014

SOx

mg/m3

≤ 0.30

0.00610.0065

0.024-0.026

0.0003-0.004

<0.0010.0250
0.00090.0119

Total Suspended
Particulate (TSP)
Particulate matter10 (PM10)
Location 3 : Weather Station
NOx
SOx
Total Suspended
Particulate (TSP)
Total Suspended
Particulate matter10 (PM10)
Location 4 : Klong Gram Temple
NOx
SOx
Total Suspended
Particulate (TSP)
Total Suspended
Particulate matter10 (PM10)
Location 5 : Ban Tai Sun
NOx

mg/m3

≤ 0.33

0.066-0.1640

0.090-0.149

0.038-0.068

0.023-0.223

mg/m3

< 0.12

0.013-0.066

0.042-0.097

0.018-0.028

0.009-0.071

ppm
mg/m3

≤ 0.17
≤ 0.30

0.004-0.009
0.004-0.010

0.015-0.028
0.012-0.016

0.031-0.038
0.002-0.012

0.004-0.084
0.001-0.0080

mg/m3

≤ 0.33

0.031-0.058

0.059-0.107

0.021-0.030

0.023-0.087

mg/m3

< 0.12

0.031-0.054

0.054-0.086

0.013-0.018

0.008-0.071

ppm
mg/m3

≤ 0.17
≤ 0.30

0.004-0.009
0.004-0.010

0.015-0.028
0.012-0.016

0.031-0.038
0.002-0.012

0.004-0.084
0.001-0.0080

mg/m3

≤ 0.33

0.031-0.058

0.059-0.107

0.021-0.030

0.023-0.087

mg/m3

< 0.12

0.031-0.054

0.054-0.086

0.013-0.018

0.008-0.071

ppm

≤ 0.17

0.009-0.023

0.008-0.035

0.008-0.012

mg/m3

≤ 0.30

0.006-0.010

0.010-0.012

0.002-0.003

<0.001-0.017
0.00230.0057

Total Suspended
mg/m3
Particulate (TSP)
Total Suspended
mg/m3
Particulate matter10 (PM10)
Location 6 : Khao Kan Song Temple
NOx
ppm

≤ 0.33

0.035-0.071

0.034-0.041

0.019-0.039

0.017-0.071

< 0.12

0.013-0.030

0.027-0.036

0.014-0.020

0.008-0.042

≤ 0.17

0.007-0.013

0.019-0.043

0.005-0.013

SOx

mg/m3

≤ 0.30

0.006-0.0077

0.037-0.052

0.004-0.0097

Total Suspended
Particulate (TSP)
Total Suspended
Particulate matter10 (PM10)

mg/m3

≤ 0.33

0.048-0.092

0.074-0.088

0.034-0.082

0.001-0.022
0.00840.0225
0.023-0.097

mg/m3

< 0.12

0.036-0.059

0.029-0.050

0.019-0.050

0.014-0.055

SOx
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ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

ค่่ามาตรฐาน

2560

2561

2562

2563

Location 7 : Ta Kien Ku Temple
NOx

ppm

≤ 0.17

0.006-0.015

0.007-0.024

0.004-0.010

SOx

mg/m3

≤ 0.30

0.004-0.012

0.017-0.023

0.001-0.003

<0.001-0.019
0.00120.0036

Total Suspended Particulate
(TSP)
Total Suspended Particulate
matter10 (PM10)
Location 8 : Ban Som
NOx

mg/m3

≤ 0.33

0.047-0.063

0.044-0.069

0.019-0.037

0.019-0.105

mg/m3

< 0.12

0.028-0.049

0.029-0.053

0.016-0.029

0.01-0.068

ppm

≤ 0.17

0.006-0.016

SOx

mg/m3

≤ 0.30

0.005-0.010
0.00420.0044

0.0053-0.007

0.003-0.010
0.00190.0042

<0.001-0.055
0.00180.0055

Total Suspended Particulate
mg/m3
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
matter10 (PM10)
WHA ESIE 2
Location 1 : Ban Map Lam Bid School
NOx
ppm

≤ 0.33

0.064-0.090

0.041-0.120

0.023-0.035

0.022-0.074

< 0.12

0.028-0.044

0.020-0.048

0.015-0.025

0.01-0.038

≤ 0.17

0.008-0.016

≤ 0.30

0.007-0.013

0.016-0.039
0.00840.0089

0.007-0.021

mg/m3

0.003-0.010
0.00310.0045

0.0024-0.011

Total Suspended Particulate
mg/m3
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
matter10 (PM10)
Location 2 : Industrial estate area
NOx
ppm

≤ 0.33

0.038-0.074

0.031-0.098

0.046-0.115

0.020-0.062

< 0.12

0.019-0.050

0.019-0.058

0.034-0.053

0.007-0.039

≤ 0.17

0.007-0.021

0.003-0.012

mg/m3

≤ 0.30

0.005-0.006

0.0055

0.010-0.018
0.00600.0079

0.010-0.027
0.00170.0159

Total Suspended Particulate
mg/m3
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
matter10 (PM10)
Location 3 : Ban Map Lam Bid Moo. 7
NOx
ppm

≤ 0.33

0.046-0.081

0.025-0.128

0.049-0.071

0.020-0.052

< 0.12

0.029-0.065

0.012-0.043

0.016-0.030

0.013-0.039

≤ 0.17

0.006-0.012

mg/m3

≤ 0.30

0.003-0.012

0.003-0.012
0.00100.0204

0.004-0.012
0.00370.0047

0.002-0.013
0.00460.0084

Total Suspended Particulate
mg/m3
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
matter10 (PM10)
Location 4 : Khao Kan Song Moo. 3
NOx
ppm

≤ 0.33

0.037-0.075

0.032-0.074

0.038-0.062

0.023-0.120

< 0.12

0.020-0.044

0.018-0.047

0.024-0.031

0.007-0.079

≤ 0.17

0.001-0.002

SOx

mg/m3

≤ 0.30

0.010-0.025

0.002-0.004
0.03090.0398

0.010-0.028
0.00420.0060

0.004-0.017
0.00350.0101

Total Suspended Particulate
(TSP)

mg/m3

≤ 0.33

0.024-0.073

0.025-0.072

0.050-0.087

0.031-0.089

Total Suspended Particulate
matter10 (PM10)

mg/m3

< 0.12

0.021-0.051

0.023-0.047

0.022-0.036

0.018-0.075

SOx

SOx

SOx
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

GRI
STANDARD

ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

ค่่ามาตรฐาน

2560

2561

2562

2563

≤ 0.17

0.006-0.012

0.022-0.004

mg/m3

≤ 0.30

0.002-0.010

0.001-0.002

0.002-0.008
0.00290.0037

0.001-0.015
0.00240.0049

Total Suspended Particulate
mg/m3
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
matter10 (PM10)
Location 6 : Ban Map Kla Moo. 4
NOx
ppm

≤ 0.33

0.023-0.055

0.022-0.066

0.039-0.080

0.020-0.092

< 0.12

0.016-0.042

0.010-0.038

0.016-0.026

0.011-0.034

≤ 0.17

0.005-0.016

mg/m3

≤ 0.30

0.003-0.008

0.013-0.028
0.02830.0526

0.007-0.014
0.00310.0092

0.008-0.014
0.00520.0118

≤ 0.33

0.064-0.108

0.041-0.173

0.079-0.175

0.010-0.069

< 0.12

0.031-0.055

0.024-0.076

0.034-0.076

0.022-0.112

≤ 0.17
≤ 0.30

-

-

-

-

≤ 0.33

-

0.031-0.163

0.080-0.218

0.040-0.295

< 0.12

-

0.025-0.070

0.034-0.053

0.020-0.086

≤ 0.17
≤ 0.30

-

-

-

-

≤ 0.33

-

0.035-0.063

0.065-0.087

0.037-0.019

< 0.12

-

0.031-0.046

0.028-0.051

0.078-0.036

≤ 0.17
≤ 0.30

-

-

-

-

≤ 0.33

-

0.031-0.061

0.031-0.055

0.017-0.010

< 0.12

-

0.029-0.046

0.023-0.037

0.061-0.029

≤ 0.17
≤ 0.30

-

-

-

-

≤ 0.33

-

0.032-0.109

0.033-0.076

0.023-0.011

< 0.12

-

0.029-0.076

0.025-0.032

0.062-0.032

Location 5 : Chong Lom Temple
NOx
ppm
SOx

SOx

Total Suspended Particulate
mg/m3
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
matter10 (PM10)
WHA ESIE 3
Location 1 : Ban Ta Jam School
NOx
ppm
SOx
mg/m3
Total Suspended Particulate
mg/m3
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
matter10 (PM10)
Location 2 : Ta Jam Sub-District Hospital
NOx
ppm
SOx
mg/m3
Total Suspended Particulate
mg/m3
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
matter10 (PM10)
Location 3 : Huay Mara Sub-District Hospital
NOx
ppm
SOx
mg/m3
Total Suspended Particulate
mg/m3
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
matter10 (PM10)
Location 4 : Ban Meun Jit Sub-District Hospital
NOx
ppm
SOx
mg/m3
Total Suspended Particulate
mg/m3
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
matter10 (PM10)
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

GRI
STANDARD

ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

ค่่ามาตรฐาน

Location 5 : Raweng School
NOx
ppm
≤ 0.17
3
SOx
mg/m
≤ 0.30
Total Suspended Particulate
mg/m3
≤ 0. 33
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
< 0.12
matter10 (PM10)
Location 6 : Chaloemraj Temple
NOx
ppm
≤ 0.17
≤ 0.30
SOx
mg/m3
Total Suspended Particulate
mg/m3
≤ 0.33
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
< 0.12
matter10 (PM10)
WHA ESIE 4
Location 1 : Ban Nikom Sans Ton Eng-main road
NOx
ppm
≤ 0.17

2560

2561

2562

2563

-

-

-

-

-

0.023-0.077

0.050-0.076

0.044-0.014

-

0.018-0.043

0.027-0.040

0.086-0.036

-

-

-

-

-

0.029-0.063

0.027-0.101

0.020-0.012

-

0.021-0.041

0.020-0.033

0.058-0.033

-

0.004-0.030
0.00830.0089

0.004-0.013
0.00090.0032

mg/m3

≤ 0.30

-

0.006-0.014
0.00510.0054

Total Suspended Particulate
mg/m3
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
matter10 (PM10)
Location 2 : Ban Nong Mapring

≤ 0.33

0.023-0.049

0.037-0.075

0.079-0.123

0.024-0.074

< 0.12

0.021-0.036

0.020-0.038

0.038-0.066

0.012-0.030

NOx

ppm

≤ 0.17

-

0.004-0.021

0.001-0.015

SOx

mg/m3

≤ 0.30

-

0.00300.0080
0.00130.0017

0.00560.0060

0.002-0.0043

Total Suspended Particulate
mg/m3
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
matter10 (PM10)
Location 3 : Mae Nam Ku Temple

≤ 0.33

0.024-0.059

0.034-0.070

0.064-0.096

0.024-0.072

< 0.12

0.014-0.036

0.021-0.044

0.025-0.039

0.016-0.035

NOx

ppm

≤ 0.17

-

0.004-0.022

0.001-0.022

SOx

mg/m3

≤ 0.30

-

0.00200.0100
0.00140.0031

0.00050.0013

0.00220.0052

Total Suspended Particulate
(TSP)
Total Suspended Particulate
matter10 (PM10)
Location 4 : Ban Mae Nam Ku

mg/m3

≤ 0.33

0.021-0.061

0.054-0.088

0.073-0.117

0.013-0.032

mg/m3

< 0.12

0.016-0.030

0.024-0.041

0.011-0.043

0.021-0.070

NOx

ppm

≤ 0.17

-

0.013-0.024

0.008-0.044

SOx

mg/m3

≤ 0.30

-

0.01200.0230
0.01010.0104

0.01000.0114

0.00370.0145

Total Suspended Particulate
(TSP)
Total Suspended Particulate
matter10 (PM10)

mg/m3

≤ 0.33

0.032-0.082

0.042-0.072

0.074-0.115

0.021-0.077

mg/m3

< 0.12

0.018-0.039

0.027-0.049

0.034-0.061

0.012-0.040

SOx
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

ค่่ามาตรฐาน

2560

WHA CIE1
Location 1 : Resident and commercial area within the industrial estate
NOx
ppm
≤ 0.17
0.002-0.071
0.0033SOx
mg/m3
≤ 0.30
0.0045
Total Suspended Particulate
mg/m3
≤ 0.33
0.107-0.123
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
< 0.12
matter10 (PM10)
Location 2 : Bo Win School
NOx
ppm
≤ 0.17
0.002-0.011
0.0046SOx
mg/m3
≤ 0.30
0.0065
Total Suspended Particulate
mg/m3
≤ 0.33
0.083-0.091
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
< 0.12
matter10 (PM10)
Location 3 : Pan Saded Nok Temple
NOx
ppm
≤ 0.17
0.003-0.028
0.0034SOx
≤ 0.30
mg/m3
0.0046
Total Suspended Particulate
mg/m3
≤ 0.33
0.058-0.073
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
< 0.12
matter10 (PM10)
WHA CIE2
Location 1 : Hoobbon Sub-District Hospital
NOx
ppm
≤ 0.17
<0.001-0.022
0.0015≤ 0.30
SOx
mg/m3
0.0069
Total Suspended Particulate
mg/m3
≤ 0.33
0.032-0.092
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
< 0.12
0.022-0.059
matter10 (PM10)
Location 2 : Khao Hin Lad Temple
NOx
ppm
≤ 0.17
0.005-0.046
0.0036SOx
mg/m3
≤ 0.30
0.0047
Total Suspended Particulate
mg/m3
≤ 0.33
0.057-0.097
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
< 0.12
0.022-0.063
matter10 (PM10)
Location 3 : Khao Kan Song Moo.3 Community
NOx
ppm
≤ 0.17
<0.001-0.058
0.0111SOx
mg/m3
≤ 0.30
0.0159
Total Suspended Particulate
mg/m3
≤ 0.33
0.069-0.107
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
< 0.12
0.025-0.072
matter10 (PM10)

2561

2562

2563

0.009-0.062
0.00760.0079

0.010-0.034
0.00290.0183

0.006-0.018
0.00310.0047

0.086-0.102

0.110-0.146

0.099-0.152

-

-

-

<0.001-0.017 <0.001-0.010
0.00480.00170.0058
0.0027

0.001-0.002
0.00290.0032

0.043-0.084

0.028-0.031

0.085-0.205

-

-

-

<0.001-0.013
0.00460.0089

0.033-0.010
0.00790.0088

0.001
0.00250.0026

0.026-0.043

0.016-0.031

0.032-0.044

-

-

-

<0.001-0.003 <0.001-0.003
0.00530.034-0.0404
0.0054

0.001-0.004
0.00110.0029

0.021-0.046

0.032-0.069

0.022-0.057

0.015-0.031

0.018-0.033

0.013-0.025

<0.001-0.001 <0.001-0.018
0.00780.01540.0082
0.0236

0.001-0.004
0.00140.0024

0.017-0.031

0.024-0.061

0.015-0.042

0.010-0.020

0.015-0.031

0.012-0.019

<0.001-0.010
0.00350.0115

0.004-0.030
0.00100.0017

0.001-0.004
0.00390.0054

0.020-0.043

0.024-0.060

0.021-0.073

0.015-0.034

0.019-0.035

0.008-0.028
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

GRI
STANDARD

ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

Location 4 : Siri Anusorn Community
NOx
ppm
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ค่่ามาตรฐาน

2560

2561

2562

2563

≤ 0.17

0.001-0.006
0.01230.0204

0.001-0.027
0.01920.0196

0.004-0.007
0.01200.0130

SOx

mg/m3

≤ 0.30

<0.001-0.023
0.00350.0054

Total Suspended Particulate
(TSP)
Total Suspended Particulate
matter10 (PM10)
WHA EIE
Location 1 : WHA EIE office
NOx

mg/m3

≤ 0.33

0.055-0.120

0.023-0.037

0.027-0.059

0.020-0.050

mg/m3

< 0.12

<0.001-0.023

0.001-0.006

0.001-0.027

0.004-0.007

ppm

≤ 0.17

SOx

mg/m3

≤ 0.30

0.001-0.038
0.00590.0102

<0.001-0.025
0.00320.0053

0.001-0.024
0.00340.0228

0.010-0.030
0.00060.0007

Total Suspended Particulate
(TSP)
Total Suspended Particulate
matter10 (PM10)
Location 2 : Nong Fab Temple
NOx

mg/m3

≤ 0.33

0.018-0.082

0.015-0.077

0.018-0.055

0.037-0.083

mg/m3

< 0.12

0.039-0.142

0.034-0.161

0.020-0.115

0.019-0.038

ppm

≤ 0.17

mg/m3

≤ 0.30

<0.001-0.022 <0.001-0.025
0.02780.00370.0289
0.0436

0.016-0.025

SOx

0.001-0.034
0.00810.0245

Total Suspended Particulate
mg/m3
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
matter10 (PM10)
Location 3 : Map Chalud Temple
NOx
ppm

≤ 0.33

0.029-0.075

0.014-0.066

0.027-0.055

0.046-0.097

< 0.12

0.040-0.131

0.030-0.127

0.047-0.096

0.023-0.042

≤ 0.17

0.009-0.028

mg/m3

≤ 0.30

<0.001-0.060 <0.001-0.016 <0.001-0.016
0.00720.00240.01980.0339
0.0190
0.0278

Total Suspended Particulate
mg/m3
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
matter10 (PM10)
WHA RIL
Location 1 : WHA RIL office
NOx
ppm
SOx
mg/m3
Total Suspended Particulate
mg/m3
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
matter10 (PM10)
Location 2 : Ban Sam Yak Community
NOx
ppm
SOx
mg/m3
Total Suspended Particulate
mg/m3
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
matter10 (PM10)

≤ 0.33

0.021-0.093

0.023-0.081

0.023-0.055

0.040-0.089

< 0.12

0.038-0.180

0.055-0.145

0.045-0.118

0.024-0.055

≤ 0.17
≤ 0.30

<0.001-0.033 <0.001-0.024 0.001-0.025
<0.001-0.007 0.001-0.019 <0.001-0.041

0.001-0.047
0.001-0.005

≤ 0.33

0.015-0.049

0.008-0.044

0.015-0.032

0.024-0.061

< 0.12

0.025-0.098

0.018-0.058

0.021-0.053

0.014-0.034

≤ 0.17
≤ 0.30

<0.001-0.024 <0.001-0.024 <0.001-0.030 <0.001-0.055
0.002-0.007 0.002-0.016 <0.001-0.002 <0.001-0.004

≤ 0.33

0.011-0.072

0.008-0.035

0.007-0.029

0.019-0.070

< 0.12

0.025-0.084

0.023-0.057

0.017-0.049

0.013-0.040

SOx

0.005-0.007

0.003-0.005
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

ผลการดำำ�เนิินงาน

หน่่วย

Location 3 : Nong La Lok Community
NOx
ppm
SOx
mg/m3
Total Suspended Particulate
mg/m3
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
matter10 (PM10)
Location 4 : Ban Klong Nam Yen Community
NOx
ppm
SOx
mg/m3
Total Suspended Particulate
mg/m3
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
matter10 (PM10)
WHA SIL
Location 1 : WHA SIL office
NOx
ppm
SOx
mg/m3
Total Suspended Particulate
mg/m3
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
matter10 (PM10)
Location 2 : Nong Pla Mo School
NOx
ppm
SOx
mg/m3
Total Suspended Particulate
mg/m3
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
matter10 (PM10)
Location 3 : Bua Loi Klang School
NOx
ppm
SOx
mg/m3
Total Suspended Particulate
mg/m3
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
matter10 (PM10)
Location 4 : Ban Mai Tung Din Khor School
NOx
ppm
SOx
mg/m3
Total Suspended Particulate
mg/m3
(TSP)
Total Suspended Particulate
mg/m3
matter10 (PM10)

ค่่ามาตรฐาน

2560

2561

2562

2563

≤ 0.17
≤ 0.30

<0.001-0.022 <0.001-0.032 0.001-0.029 0.001-0.044
<0.001-0.014 0.001-0.038 <0.001-0.006 <0.001-0.004

≤ 0.33

0.015-0.045

0.009-0.030

0.013-0.027

0.018-0.060

< 0.12

0.030-0.068

0.016-0.049

0.022-0.042

0.010-0.23

≤ 0.17
≤ 0.30

<0.001-0.025 <0.001-0.023 <0.001-0.026 <0.001-0.036
<0.001-0.011 <0.001-0.006 <0.001-0.006 0.002-0.005

≤ 0.33

0.017-0.053

0.010-0.030

0.015-0.033

0.029-0.051

< 0.12

0.042-0.126

0.020-0.042

0.025-0.049

0.012-0.024

≤ 0.17
≤ 0.30

<0.001-0.008
0.002-0.004

0.002-0.019
0.001-0.004

<0.001-0.062 0.002-0.027
0.002-0.007 <0.001-0.006

≤ 0.33

0.051-0.111

0.059-0.117

0.069-0.121

0.042-0.088

< 0.12

0.015-0.038

0.019-0.066

0.031-0.087

0.026-0.057

≤ 0.17
≤ 0.30

0.001-0.007
<0.001-0.002

0.001-0.048
0.001-0.003

<0.001-0.051 0.002-0.024
<0.001-0.002 <0.001-0.002

≤ 0.33

0.050-0.088

0.084-0.264

0.079-0.204

0.025-0.150

< 0.12

0.021-0.033

0.041-0.099

0.040-0.104

0.015-0.081

≤ 0.17
≤ 0.30

<0.001-0.009
<0.001-0.002

0.001-0.035
0.002-0.006

0.001-0.032
0.001-0.002

<0.001-0.041
<0.001-0.005

≤ 0.33

0.048-0.066

0.045-0.077

0.073-0.132

0.020-0.103

< 0.12

0.017-0.030

0.025-0.043

0.045-0.079

0.016-0.068

≤ 0.17
≤ 0.30

<0.001-0.009
<0.001

0.001-0.016
0.001-0.003

<0.001-0.048 0.001-0.029
0.001-0.003 <0.001-0.003

≤ 0.33

0.036-0.088

0.053-0.100

0.066-0.146

0.018-0.100

< 0.12

0.016-0.048

0.042-0.059

0.036-0.080

0.012-0.066
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ความหลากหลายทางชีีวภาพ
GRI
ผลการดำำ�เนิินงาน
STANDARD
304-1
นิิคมอุุตสาหกรรมที่่�ตั้้�งอยู่่�ใกล้้เขตคุ้้�มครอง
นิิคมอุุตสาหกรรมที่่�ตั้้�งอยู่่�ใกล้้เขต
ที่่�มีีความหลากหลายทางชีีวภาพสููง
นิิคมอุุตสาหกรรมที่่�มีีการประเมิิน
ด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพ
นิิคมอุุตสาหกรรมที่่�มีีข้้อกำำ�หนดให้้มีีการวางแผน
การจััดการด้้านหลากหลายทางชีีวภาพ
นิิคมอุุตสาหกรรมที่่�มีีการวางแผนการจััดการ
ด้้านหลากหลายทางชีีวภาพ

หน่่วย

2560

2561

2562

2563

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

3

3

2

2

3

3

หน่่วย

2560

2561

2562

2563

กรณีี

0

0

0

0

บาท

0

0

0

0

กรณีี

0

0

0

0

กรณีี

0

0

0

0

นิิคม
อุุตสาหกรรม

การปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
GRI
ผลการดำำ�เนิินงาน
STANDARD
307-1
การละเมิิดกฎระเบีียบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
จำำ�นวนการละเมิิดภาระผููกพัันทางกฎหมาย / ข้้อ
บัังคัับทั้้�งหมด
-	จำำ�นวนเงิินค่่าปรัับกรณีีไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
-	จำำ�นวนการถููกบัังคัับโทษที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิินจากการ
ละเมิิดกฎหมายและข้้อบัังคัับ
- จำำ�นวนดดีีที่่�นำำ�มาผ่่านกลไกการระงัับข้้อพิิพาท
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GRI CONTENT INDEX
GLOBAL REPORTING INITIATIVE

CHAPTER

PAGE/NOTE

About this Report
Getting to Know WHA Group
Getting to Know WHA Group
About this Report
WHA Group Strategic
Locations
WHA Group Strategic
Locations
Shareholding Structure
Getting to Know WHA Group
WHA Group Strategic
Locations
Getting to Know WHA Group
WHA Group Strategic
Locations
Talent Attraction and
Retention
Talent Attraction and
Retention
Performance Summary
WHA Group Value Chain
Supply Chain Management
WHA Group Strategic
Locations
Risk and Crisis Management
Awards and Memberships
Awards and Memberships
CEO Message
Risk and Crisis Management
Getting to Know WHA Group
Codes of Business Conduct
Human Resource
Management
Codes of Business Conduct
Organization Chart

007
009
009-017
007

General Disclosure
102-1 Name of the organization
102-2 Activities, brands, products, and services
102-3 Location of headquarters
102-4 Location of operations
102-5 Ownership and legal form
102-6 Markets served

102-7 Scale of the organization

102-8 Information on employees and other workers
GRI 102 : General
Disclosures 2016

102-9 Supply chain
102-10 Significant changes to the organization and its
supply chain
102-11 Precautionary Principle or approach
102-12 External initiatives
102-13 Membership of associations
102-14 Statement from senior decision-maker
102-15 Key impacts, risks, and opportunities
102-16 Values, principles, standards, and norms of
behavior
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics
102-18 Governance structure
102-32 Highest governance body’s role in sustainability
reporting
102-40 List of stakeholder groups
102-41 Collective bargaining agreements
102-42 Identifying and selecting stakeholders
102-43 Approach to stakeholder engagement
102-44 Key topics and concerns raised

018-019
018-019
020-021
009-017
018-019
009-017
018-019
091
091
155
023
050-054
018-019
040-041
004-005
006
002-003
041-044
008
035, 038
082
036-037
022

Sustainability Material Issues

025

Stakeholder Engagement
Labor Practice Indicators
Stakeholder Engagement
Stakeholder Engagement
Stakeholder Engagement

029
086
029
029-033
029-033
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CHAPTER
WHA Group Strategic
Locations
Shareholding Structure
About this Report
Sustainability Material Issues
(No restatements in 2020)
About this Report
About this Report
About this Report
About this Report
About this Report

PAGE/NOTE

About this Report

007

GRI Content Index
About this Report

177-181
007

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

Stakeholder Engagement
Stakeholder Engagement
Stakeholder Engagement

029
029-033
029-033

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

Codes of Business Conduct
Codes of Business Conduct
Codes of Business Conduct

035
035-039
039

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

Codes of Business Conduct

038-039

Performance Summary

154

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken

Codes of Business Conduct
Performance Summary

037
154

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

Risk and Crisis Management
Risk and Crisis Management
Risk and Crisis Management

040
040-046
045-046

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

Responsible Investment
Responsible Investment
Responsible Investment

047-049
047-049
049

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria
308-2 Negative environmental impacts in the supply chain
and actions taken
414-1 New suppliers that were screened using social
criteria
414-2 Negative social impacts in the supply chain and
actions taken

Supply Chain Management
Supply Chain Management
Supply Chain Management

050
050-054
050-054

Supply Chain Management

051

Supply Chain Management

050-054

Supply Chain Management

051

Supply Chain Management

050-054

102-45 Entities included in the consolidated financial
statements
102-46 Defining report content and topic Boundaries
102-47 List of material topics
102-48 Restatements of information
102-49 Changes in reporting
102-50 Reporting period
102-51 Date of most recent report
102-52 Reporting cycle
102-53 Contact point for questions regarding the report
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI
Standards
102-55 GRI content index
102-56 External assurance

018-019
020-021
007
026
007
007
007
007
007

Stakeholder Engagement
GRI 103 : Management
Approach 2016
Codes of Business Conduct
GRI 103 : Management
Approach 2016

GRI 205 : Anti-corruption
2016
Risk and Crisis Management
GRI 103 : Management
Approach 2016
Responsible Investment
GRI 103 : Management
Approach 2016
Supply Chain Management
GRI 103 : Management
Approach 2016
GRI 308 : Supplier
Environmental Assessment
2016
GRI 414 : Supplier
Social Assessment 2016
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Customer Relationship Management

CHAPTER

PAGE/NOTE

Customer Relationship
Management
Customer Relationship
Management
Customer Relationship
Management

055

055, 057

Innovation Management
Innovation Management
Innovation Management
Innovation Management
Community Development

061
061-074
061-074
061-074
118

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

Data Security
Data Security
Data Security

075
075-080
080

GRI 418 : Customer Privacy 418-1 Substantiated complaints concerning breaches of
2016
customer privacy and losses of customer data

Data Security

080

Human Rights
Human Rights
Human Rights
Human Rights
Performance Summary

083
083-084
083-084
084
157

Labor Practice Indicators
Labor Practice Indicators
Labor Practice Indicators
Labor Practice Indicators
Performance Summary

085
085-086
085-086
085, 091
157

Talent Attraction and
Retention
Talent Attraction and
Retention
Talent Attraction and
Retention
Talent Attraction and
Retention
Performance Summary

087

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103 : Management
Approach 2016

103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

055-060

Innovation Management
GRI 103 : Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

GRI 203 : Indirect Economic 203-1 Infrastructure investments and services supported
Impacts 2016
Data Security
GRI 10 : Management
Approach 2016

Human Rights
GRI 103 : Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

GRI 412 : Human Rights
Assessment 2016

412-2 Employee training on human rights policies or
procedures

Labor Practice Indicators
GRI 103 : Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

GRI 405 : Diversity and Equal 405-1 Diversity of governance bodies and employees
Opportunity 2016
Talent Attraction and Retention
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103 : Management
Approach 2016

103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
401-1 New employee hires and employee turnover

GRI 401 : Employment 2016
401-2 Benefits provided to full-time employees that are
not provided to temporary or part-time employees
GRI 404 : Training and
Education 2016

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

088-091
088
088-091
156

Talent Attraction and
Retention

089-091

Talent Attraction and
Retention
Performance Summary

089
157
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Human Capital Development
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103 : Management
103-2 The management approach and its components
Approach 2016
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 404 : Training and
Education 2016

CHAPTER

PAGE/NOTE

Human Capital Development
Human Capital Development
Human Capital Development
Human Capital Development
Performance Summary

092-093
093-096
093, 096
096
157

Human Capital Development

093-096

097

403-3 Occupational health services

Occupational Health
and Safety
Occupational Health
and Safety
Occupational Health
and Safety
Occupational Health
and Safety
Occupational Health
and Safety
Occupational Health
and Safety

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

Occupational Health
and Safety

097-104

403-5 Worker training on occupational health and safety
impacts directly linked by business relationships

095, 097-104

403-6 Promotion of worker health

Occupational Health
and Safety
Occupational Health
and Safety

403-7 Prevention and mitigation of occupational health
and safety management system

Occupational Health
and Safety

097-104

Occupational Health
and Safety
Performance Summary

096

404-1 Average hours of training per year per employee
404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs

Occupational Health and Safety
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103 : Management
Approach 2016

103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
403-1 Occupational health and safety management
system
403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident
investigation

GRI 403 : Occupational
Health and Safety

403-9 Work-related injuries

097-104
096
097-104
097-104
097-104

104

158

Community Development
GRI 103 : Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

Community Development
Community Development
Community Development

105
105-106
106-121

GRI 201 : Economic
Performance 2016

201-1 Direct economic value generated and distributed

Performance Summary

154

GRI 413 : Local
Communities 2016

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

Community Development

105-121

Performance Summary

158
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Introduction to Environmental Impact Management
GRI 307 : Environmental
Compliance 2016

307-1 Non-compliance with environmental laws and
regulations

CHAPTER

PAGE/NOTE

Introduction to Environmental
Impact Management

124

Performance Summary

175

Biodiversity
Biodiversity
Biodiversity
Biodiversity

128
128
129
129

Performance Summary

175

Water Management
Water Management
Water Management
Water Management
Performance Summary
Water Management
Water Management
Water Management
Performance Summary
Water Management
Performance Summary

130
131-134
133
133
133
103, 133-134
131-132
131, 133
160
131-132
160

Waste Management
Waste Management
Waste Management

135
135
136

Waste Management

135-136

Waste Management
Waste Management
Performance Summary
Waste Management
Performance Summary
Waste Management
Performance Summary

136-141
136
159
136-141
159
136-141
159

Biodiversity
GRI 103 : Management
Approach 2016
GRI 304 : Biodiversity 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
304-1 Operational sites owned, leased, managed in, or
adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity
value outside protected areas

Water Management
GRI 103 : Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

GRI 301 : Materials 2016

301-2 Recycled input materials used
303-1 Interactions with water as a shared resource
303-2 Management of water discharge-related impacts

GRI 303 : Water and
Effluents 2018

303-3 Water withdrawal
303-4 Water discharge

Waste Management
GRI 103 : Management
Approach 2016

GRI 306 : Waste 2020

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
306-1 Waste generation and significant waste-related
impacts
306-2 Management of significant waste-related impacts
306-3 Waste generated
306-4 Waste diverted from disposal
306-5 Waste directed to disposal
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CHAPTER

PAGE/NOTE

Air Emission
Air Emission
Air Emission
Air Emission
Performance Summary

142
142-145
142-143
142-143
167-174

Climate Change
Climate Change
Climate Change
Climate Change
Performance Summary
Climate Change
Performance Summary

146
147-148
148
148
160
148
160

Energy Management
Energy Management
Energy Management
Energy Management
Performance Summary
Energy Management

149
149, 152-153
149-153
149-152
160
149-152

Air Emission
GRI 103 : Management
Approach 2016
GRI 305 : Emissions 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and
other significant air emissions

Climate Change
GRI 103 : Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions

GRI 305 : Emissions 2016
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
Energy Management
GRI 103 : Management
Approach 2016

GRI 302 : Energy 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
302-1 Energy consumption within the organization
302-4 Reduction of energy consumption
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ข้้อมููลทั่่�วไป

เพศ

อายุุ

หญิิง

ชาย

ไม่่ระบุุ

ต่ำำ��กว่่า 25

25 – 40

41 - 60

มากกว่่า 60

ความสััมพัันธ์์กัับกลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ (กรุุณาเลืือก 1 คำำ�ตอบ)
ผู้้�ถืือหุ้้�น/นัักลงทุุน

ลููกค้้า

พนัักงาน

คู่่�แข่่งทางธุุรกิิจ

หน่่วยงานราชการ

ชุุมชน

คู่่�ค้้าและเจ้้าหนี้้�

วััตถุุประสงค์์ที่่�ท่่านอ่่าน “รายงานความยั่่�งยืืน”
เป็็นข้้อมููลประกอบการตััดสิินใจลงทุุน

ทำำ�ความเข้้าใจธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ

การวิิจััยและการศึึกษา

อื่่�นๆ

(กรุุณาระบุุ

)

ความพึึงพอใจต่่อการนำำ�เสนอรายงานความยั่่�งยืืน
เนื้้�อหาอ่่านเข้้าใจง่่าย
เนื้้�อหาครอบคลุุมเรื่่�องที่่�ท่่านให้้ความสนใจ
ความเชื่่�อถืือได้้ของข้้อมููล
การออกแบบการนำำ�เสนอมีีความสวยงาม
การใช้้ภาษาของรายงานเข้้าใจง่่าย
ความพึึงพอใจต่่อรายงานโดยภาพรวม

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ไม่่พึึงพอใจ
ไม่่พึึงพอใจ
ไม่่พึึงพอใจ
ไม่่พึึงพอใจ
ไม่่พึึงพอใจ
ไม่่พึึงพอใจ

หลัังจากอ่่านรายงานฉบัับนี้้� ท่่านเห็็นว่่ากลุ่่�มบริิษััทฯ จะเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนได้้หรืือไม่่ อย่่างไร
ได้้

เพราะ

ไม่่ได้้

เพราะ

ไม่่ทราบ

เพราะ

ท่่านคิิดว่่าประเด็็นใดที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อความยั่่�งยืืนของกลุ่่�มบริิษััทฯ
เศรษฐกิิจ

(กรุุณาระบุุ

)

สิ่่�งแวดล้้อม

(กรุุณาระบุุ

)

สัังคม

(กรุุณาระบุุ

)

ข้้อเสนอแนะ กรุุณาระบุุข้้อเสนอแนะอื่่�นๆ เพื่่�อพััฒนา และปรัับปรุุงรายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในปีีต่่อไป

กลุ่่�มบริิษััทดัับบลิิวเอชเอ ขอขอบคุุณที่่�ท่่านได้้สละเวลาตอบแบบสำำ�รวจความคิิดเห็็นฉบัับนี้้�
ความเห็็นของท่่านจะเป็็นประโยชน์์อย่่างยิ่่�งต่่อการพััฒนารายงานฉบัับต่่อไปให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นไป
สามารถส่่งแบบสอบถามทางจดหมายหรืืออีีเมลได้้ที่่� คณะทำำ�งานด้้านความยั่่�งยืืน บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�ากััด (มหาชน)
777 อาคาร ดัับบลิิวเอชเอ ทาวเวอร์์ ชั้้�น 23-25 หมู่่�ที่่� 13 ถนนเทพรััตน (บางนา-ตราด) กม.7
ตำำ�บลบางแก้้ว อำำ�เภอบางพลีี จัังหวััดสมุุทรปราการ 10540
อีีเมล์์ : Sustianabilty@wha-group.com

WHA Corporation Public Company Limited
777 WHA TOWER, 23rd -25th Floor, Moo 13,
Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7, Bang Kaeo,
Bang Phli, Samut Prakarn 10540 Thailand
Tel : (66)-0-2753-3750 Fax : (66)-0-2753-2750
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