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กลุ�มบริษั่ทฯ จำะย่งคงมุ�งม่�นในการเป็น 
“Your Ultimate Solution Partner” 
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ระบบเศรษัฐกิจำขัองประเทศไทย โดำยคำานึงถึึง
ความร่บผิดำชอบต่�อสิ�งแวดำล้อมและส่งคม 
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ความก้้าวหน้้าของเทคโน้โลยีีที�พััฒน้าอยี่างก้้าวก้ระโดดส่่งผลทำาให้โลก้ 
ใน้ศตวรรษที� 21 หมุน้เร็วก้ว่าที�เคยีเป็็น้มาใน้อดีต ป็ัจจัยีทั�งด้าน้เศรษฐก้ิจ ส่ังคม 
และส่ิ�งแวดล้อมต่างเก้ี�ยีวพััน้เชื่่�อมโยีง และขับเคล่�อน้ด้วยีพัลังของเทคโน้โลยีี
ดิจิทัลและน้วัตก้รรมส่มัยีใหม่ที�เข้ามามีบทบาทอยี่างมาก้ใน้ก้ารดำารงชื่ีวิต  
ก้ารทำาธุุรก้ิจ และ Disrupt ภููมิทัศน้์ก้ารแข่งขัน้ของอุตส่าหก้รรมต่างๆ ไป็อยี่าง
ส่ิ�น้เชื่ิง ซึ่่�งป็ี 2563 ที�ผ่าน้มาก้็ถื่อได้ว่าเป็็น้ชื่่วงเวลาแห่งความท้าทายีของ 
ทั�วโลก้ ก้ารแพัร่ระบาดของ COVID-19 ก้ลายีเป็็น้ Game Changer ที�เป็็น้ 
ตัวเร่งป็ราก้ฏก้ารณ์์ Digital Transformation ครั�งใหญ่่จาก้ป็ัจจัยีต่างๆ ทั�ง
ส่ภูาวะเศรษฐก้ิจ ส่ถืาน้ก้ารณ์์ก้ารค้าก้ารลงทุน้ ความส่ัมพััน้ธุ์ระหว่างป็ระเทศ 
ห่วงโซึ่่ก้ารผลิต หร่อแม้ก้ระทั�งพัฤติก้รรมก้ารดำารงชื่ีวิตและความเป็็น้อยีู ่
ของผู้คน้ใน้ส่ังคมที�ล้วน้เก้ิดก้ารพัลิก้ผัน้เป็ลี�ยีน้แป็ลงไป็พัร้อมๆ ก้ัน้

ทั�งน้้� ก้ารก้้าวเข้าสู่่ยีุคดิจิทัลน้ับว่าเป็็น้โอก้าส่ที�ส่ำาคัญ่ยีิ�งของก้ลุ่มบริษัทฯ  
ใน้ฐาน้ะผู้น้ำาธุุรก้ิจพััฒน้าและบริก้ารจัดก้ารอส่ังหาริมทรัพัยี์ (Logistics) ธุุรก้ิจ
พััฒน้าน้ิคมอุตส่าหก้รรม (Industrial Development) ธุุรก้ิจให้บริก้าร
ส่าธุารณ์ูป็โภูคและพัลังงาน้ (Utilities & Power) ตลอดจน้ธุุรก้ิจให้บริก้ารด้าน้
ดิจิทัล (Digital Platform) ของป็ระเทศไทยี ซึ่่�งก้ลุ่มบริษัทฯ ก้็ได้วางแผน้และ
ก้ำาหน้ดยีุทธุศาส่ตร์เพั่�อรับม่อก้ับก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงดังก้ล่าวโดยีมุ่งเน้้น้ก้ารผส่ม
ผส่าน้น้วัตก้รรมและเทคโน้ลียีีดิจิทัลส่มัยีใหม่เข้าก้ับโครงส่ร้างพั่�น้ฐาน้เดิม 
ที�แข็งแก้ร่งของก้ลุ่มบริษัทฯ ตามแน้วคิดก้ารผส่มผส่าน้เทคโน้โลยีีแพัลตฟอร์ม 
(Platform) เข้าก้ับโครงส่ร้างพั่�น้ฐาน้ (Infrastructure) เพั่�อยีก้ระดับและ 
ต่อยีอดทั�ง 4 ก้ลุ่มธุุรก้ิจหลัก้ของก้ลุ่มบริษัทฯ ไป็พัร้อมๆ ก้ับก้ารยี่ดมั�น้และให้
ความส่ำาคัญ่ก้ับก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจตามหลัก้ก้ารและแน้วป็ฏิบัติก้ารพััฒน้าอยี่าง
ยีั�งยี่น้ ไม่ว่าจะเป็็น้ก้ารก้ำาหน้ดน้โยีบายี ก้ลยีุทธุ์และเป็้าหมายีทางธุุรก้ิจ ก้าร
ก้ำาก้ับดูแลก้ิจก้าร แผน้ก้ารเงิน้ ไป็จน้ถื่งแน้วทางบริหารจัดก้ารที�คำาน้่งถื่งผู้มี
ส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีทุก้ฝ่่ายี รวมถื่งมีความรับผิดชื่อบทั�งใน้มิติด้าน้ส่ิ�งแวดล้อม 
(Environmental) ส่ังคม (Social) และบรรษัทภูิบาล (Governance) อยี่าง
ส่มดุล ดังที�ส่ะท้อน้ให้เห็น้จาก้ก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจของก้ลุ่มบริษัทฯ ที�คำาน้่งถื่งก้าร
อนุ้รัก้ษ์ทรัพัยีาก้รธุรรมชื่าติ ก้ารพััฒน้าศัก้ยีภูาพัและจูงใจบุคลาก้ร ตลอดจน้
ก้ารส่ร้างพั่�น้ฐาน้ด้าน้ธุรรมาภูิบาลควบคู่ไป็ก้ับก้ารมุ่งเน้้น้ก้ารเจริญ่เติบโตทาง
ธุุรก้ิจขององค์ก้ร และก้ารมีผลก้ารดำาเน้ิน้งาน้ และฐาน้ะทางก้ารเงิน้ที�แข็งแก้ร่ง

ทั�งน้้� ตัวอยี่างความส่ำาเร็จที�โดดเด่น้ของก้ลุ่มบริษัทฯ ใน้ป็ีที�ผ่าน้มาป็ระก้อบด้วยี  
โครงก้ารติดตั�งระบบผลิตไฟฟ้าจาก้พัลังงาน้แส่งอาทิตยี์บน้หลังคาลาน้จอดรถื 
(Solar Carpark) 4.9 เมก้ะวัตต์ชื่ั�วโมง ณ์ โรงงาน้ผลิตรถืยีน้ต์ของ 
เอส่เอไอซึ่ี มอเตอร์-ซึ่ีพัี โดยีเป็็น้โครงก้าร Solar Carpark ที�ใหญ่่ที�สุ่ดใน้
ป็ระเทศไทยีซึ่่�งแส่ดงให้เห็น้ถื่งความรับผิดชื่อบต่อส่ิ�งแวดล้อมทั�งก้ารชื่่วยีลด
ป็ริมาณ์ก้ารป็ล่อยีก้๊าซึ่เร่อน้ก้ระจก้โดยีตรง ตลอดจน้ก้ารส่่งเส่ริมให้ลูก้ค้าหัน้
มาผลิตและใชื่้พัลังงาน้ทดแทน้ น้อก้จาก้น้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังคงเดิน้หน้้าส่าน้ต่อ
โครงก้าร ‘Clean Water for Planet’ ซึ่่�งเป็็น้โครงก้ารพััฒน้าระบบบำาบัดน้ำ�าเส่ียี
ที�ป็ระส่บความส่ำาเร็จอยี่างมาก้ โดยีมีก้ารก้่อส่ร้างระบบบำาบัดน้ำ�าเส่ียีแบบ 
บ่งป็ระดิษฐ์ (Constructed Wetland) ให้ก้ับชืุ่มชื่น้ อัน้เป็็น้องค์ความรู้ที�ได้รับ
แรงบัน้ดาลใจมาจาก้ป็รัชื่ญ่าเศรษฐก้ิจพัอเพัียีงใน้พัระราชื่ดำาริของพัระบาท
ส่มเด็จพัระบรมชื่น้ก้าธุิเบศร มหาภููมิพัลอดุลยีเดชื่มหาราชื่ บรมน้าถืบพัิตร 
(ใน้หลวงรัชื่ก้าลที� 9) ซึ่่�งเป็็น้มิตรต่อส่ิ�งแวดล้อม มีต้น้ทุน้ตำ�าและดูแลรัก้ษา 
ได้ง่ายี ซึ่่�งโครงก้ารดังก้ล่าวยีังชื่ี� ให้เห็น้ถื่งความรับผิดชื่อบต่อส่ังคมของ 
ก้ลุ่มบริษัทฯ โดยีก้ารชื่่วยีให้ชืุ่มชื่น้ได้มีน้ำ�าส่ะอาดใชื่้ อีก้ทั�งพั่�น้ที�โครงก้าร 
ยีังเป็ิดให้หน้่วยีงาน้ราชื่ก้ารและน้ัก้เรียีน้น้ัก้ศ่ก้ษาเยีี�ยีมชื่ม และจัดให้มีโครงก้าร
ฝ่ึก้งาน้และโครงก้ารฝ่ึก้อบรมอีก้ด้วยี 

น้อก้จาก้น้ั�น้ ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังมุ่งเน้้น้ก้ารน้ำาเทคโน้โลยีีและน้วัตก้รรมส่มัยีใหม่
มาใชื่้ใน้ก้ารบริหารจัดก้ารเพั่�อส่ร้างป็ระส่ิทธุิภูาพัและลดก้ารสู่ญ่เส่ียีต่างๆ อาทิ
เชื่่น้ โครงก้าร Smart Logistics ของก้ลุ่มบริษัทฯ มีก้ารน้ำาป็ัญ่ญ่าป็ระดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) หุ่น้ยีน้ต์ (Robots) และระบบอัตโน้มัติ มาใชื่้บริหาร
จัดก้ารภูายีใน้คลังส่ิน้ค้าและเป็็น้ต้น้แบบของก้ารจัดก้ารคลังส่ิน้ค้าอยี่างมี
ป็ระส่ิทธุิภูาพัที�ส่ามารถืน้ำาไป็ป็ระยีุก้ต์ใชื่้ก้ับคลังส่ิน้ค้าต่างๆ ใน้ป็ระเทศไทยี 
หร่อ โครงก้าร Smart Industrial Estate ที�มีก้ารน้ำาเทคโน้โลยีีและน้วัตก้รรม
ส่มัยีใหม่ ได้แก้่ อิน้เทอร์เน้็ตของส่รรพัส่ิ�ง (IoT หร่อ Internet of Things) ระบบ

เฝ้่าดูและควบคุม (SCADA) ระบบโทรทัศน์้วงจรปิ็ด (CCTV) ฯลฯ มาป็ระยุีก้ต์ใช้ื่ 
ส่ำาหรบัก้ารบรหิารจดัก้ารภูายีใน้น้คิมอตุส่าหก้รรมเพั่�อลดความเส่ี�ยีง ส่รา้งความ
ป็ลอดภูัยี และลดความสู่ญ่เส่ียีทั�งชื่ีวิตของผู้ป็ฏิบัติงาน้ และทรัพัยี์ส่ิน้ของลูก้ค้า
ใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรม รวมถื่งส่ร้างความส่ะดวก้ส่บายีให้แก้่ป็ระชื่าชื่น้ที�อยีู่อาศัยี
ใน้พั่�น้ที�โดยีรอบน้ิคมอุตส่าหก้รรม เป็็น้ต้น้

ใน้ขณ์ะเดียีวก้ัน้ ก้ลุ่มบริษัทฯ ตระหน้ัก้ดีว่าธุรรมาภูิบาลที�ดีค่อพั่�น้ฐาน้ที�ส่ำาคัญ่
ไป็สู่่ก้ารเติบโตทางธุุรก้ิจอยี่างยีั�งยี่น้ ก้ลุ่มบริษัทฯ จ่งดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจโดยียี่ดมั�น้ใน้
หลัก้จริยีธุรรม ความโป็ร่งใส่ และส่ำาน้่ก้รับผิดชื่อบต่อส่่วน้รวม เพั่�อส่ร้างเส่ริม 
“ธุรรมาภูิบาลที�ดี” ทั�วทั�งองค์ก้ร โดยีส่่งผลให้ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ 
อาทิ ก้ารป็ระเมิน้รายีงาน้ก้ารก้ำาก้ับดูแลก้ิจก้ารบริษัทจดทะเบียีน้ใน้เก้ณ์ฑ์์  
“ดีเลิศ” และรางวัล AMCHAM CSR ระดับ Excellent Gold เป็็น้ปี็ที� 11 ติดต่อกั้น้  
อีก้ทั�งยีังได้รางวัลใน้ระดับ Platinum เป็็น้ป็ีที� 2 น้อก้จาก้น้้�น้ิคมอุตส่าหก้รรม
ของก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังได้รางวัลใน้ก้ารเป็็น้เม่องอุตส่าหก้รรมเชื่ิงน้ิเวศ (Eco 
Industrial Town) จำาน้วน้ 6 น้ิคมอุตส่าหก้รรม โดยี 4 แห่งได้รับก้ารรับรองให้
เป็็น้เม่องอุตส่าหก้รรมเชื่ิงน้ิเวศใน้ระดับ “อีโค-แชื่มเป็ียีน้” (Eco-Champion)  
และอีก้ 2 แห่งได้รับก้ารรับรองใน้ระดับ “อีโค-แอก้เซึ่ลเลน้ซึ่์” (Eco-Excellence) 
และได้รับรางวัลพัิเศษใน้ฐาน้ะเม่องอุตส่าหก้รรมเชื่ิงน้ิเวศ 4.0 ส่าขา Smart 
Water ตามลำาดับ ตลอดจน้ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความส่ำาคัญ่ใน้ก้ารพััฒน้า
บุคลาก้รที�จะเติบโตและพััฒน้าไป็พัร้อมก้ับก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจ และก้ารส่ร้าง
บรรยีาก้าศให้พัน้ัก้งาน้ทุก้คน้มีความสุ่ขไป็พัร้อมก้ับก้ารทำางาน้ โดยีป็ี 2564 น้้� 
WHA Tower จะเป็็น้อาคารส่ำาน้ัก้งาน้ใหญ่่แห่งใหม่ของก้ลุ่มบริษัทฯ ภูายีใต้
แน้วคิด “Work Life Solution” ที�เพัรียีบพัร้อมทั�งก้ารออก้แบบที�ยี่ดหยีุ่น้ต่อก้าร
ใชื่้งาน้ เหมาะแก้่ก้ารส่ร้างส่รรค์ผลงาน้ ส่รรค์ส่ร้างส่ิ�งแป็ลก้ใหม่ และร่วมแรง
ใจใน้ก้ารทำางาน้ร่วมก้ัน้ 

น้อก้จาก้น้้� ด้วยีความมุ่งมั�น้ที�จะยีก้ระดับศัก้ยีภูาพัใน้ก้ารพััฒน้าไป็สู่่ความยีั�งยี่น้
และก้ารเติบโตของธุุรก้ิจใน้ระยีะยีาว ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ป็ระก้าศ ก้ลยีุทธุ์ด้าน้
ความยีั�งยี่น้ ป็ระก้อบก้ับเป็้าหมายีด้าน้ความยีั�งยี่น้ใน้ระยีะยีาวใน้ป็ี 2563 โดยี
เป็้าหมายีดังก้ล่าวมุ่งเน้้น้ไป็ที� 9 ป็ระเด็น้ส่ำาคัญ่ด้าน้ธุรรมาภูิบาล เศรษฐก้ิจ 
ส่ังคม และส่ิ�งแวดล้อม ซึ่่�งวางแผน้ให้ส่อดคล้องก้ับความต้องก้ารของส่ังคม  
ผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียี ตลอดจน้ความเส่ี�ยีงและโอก้าส่ที�วิเคราะห์จาก้แน้วโน้้ม 
ก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงของโลก้

สุ่ดท้ายีน้้� ใน้ฐาน้ะป็ระธุาน้คณ์ะก้รรมก้ารบริษัทและป็ระธุาน้เจ้าหน้้าที�บริหาร
ก้ลุ่มของบริษัท ดับบลิวเอชื่เอ คอร์ป็อเรชื่ั�น้ จำาก้ัด (มหาชื่น้) ดิฉััน้ขอขอบคุณ์
ผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีทุก้ฝ่่ายีที�ให้ก้ารส่น้ับส่นุ้น้ธุุรก้ิจของก้ลุ่มบริษัทฯ มาโดยี
ตลอด ดิฉััน้มีความซึ่าบซึ่่�งใน้ความไว้วางใจและความร่วมม่ออัน้ดีเพั่�อผลัก้ดัน้
ให้เก้ิดก้ารเติบโตอยี่างยีั�งยี่น้ และชื่่วยีให้เราได้ร่วมก้ัน้ส่าน้ต่อและมอบคุณ์ค่า
ให้ก้ับส่ังคม น้ัก้ลงทุน้ ลูก้ค้า และผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีทุก้ฝ่่ายีต่อไป็ และน้ับต่อ
จาก้น้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ จะยีังคงมุ่งมั�น้ใน้ก้ารเป็็น้ “Your Ultimate Solution Partner” 
โดยีส่ร้างคุณ์ค่าที�ยีั� งยี่น้และยี่ดมั�น้ใน้หลัก้ก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจอยี่างส่มดุล  
ร่วมขับเคล่�อน้ระบบเศรษฐก้ิจของป็ระเทศไทยี โดยีคำาน้่งถื่งความรับผิดชื่อบ
ต่อส่ิ�งแวดล้อมและส่ังคม รวมถื่งก้ารก้ำาก้ับดูแลก้ิจก้ารที�ดี เพั่�อรัก้ษา 
ผลป็ระโยีชื่น้์ของผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีทุก้ฝ่่ายี ก้ลุ่มบริษัทฯ หวังเป็็น้อยี่างยีิ�งว่า
จะชื่่วยีจุดป็ระก้ายีให้บริษัทอ่�น้ๆ ทั�งใน้อุตส่าหก้รรมเดียีวก้ัน้และอุตส่าหก้รรม
ที� เก้ี�ยีวข้องเจริญ่รอยีตามแน้วทางของเราเพั่�อเป็็น้ส่่วน้หน้่� งที�ชื่่วยีให้
ป็ระเทศไทยีส่ามารถืบรรลุเป็้าหมายีก้ารพััฒน้าที�ยีั�งยี่น้ใน้เวทีโลก้ต่อไป็

คุุณจรีีพรี จารีุกรีสกุล
ป็ระธุาน้คณ์ะก้รรมก้ารบริษัทและป็ระธุาน้เจ้าหน้้าที�บริหารก้ลุ่ม

บริษัท ดับบลิวเอชื่เอ คอร์ป็อเรชื่ั�น้ จำาก้ัด (มหาชื่น้)

สารจากประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่่�บัริหาร กลุ่มูบริษั่ทั่ด้่บบลิวเอชเอ



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563004004

รางว่ล

รางวััล และสมูาชิกภิาพั

รางวััล Asia Pacific Property Awards
อาคาร WHA Tower ได้คว้ารางวัลสุ่ดยีอด “ส่ถืาป็ัตยีก้รรมอาคารส่ำาน้ัก้งาน้แบบไฮไรส่์ ป็ระจำา
ป็ระเทศไทยี (Commercial High Rise Architecture Thailand)” ใน้งาน้ ใน้งาน้ป็ระก้าศรางวัล Asia 
Pacific Property Awards ซึ่่�งตัวอาคารได้รับก้ารออก้โดยี “บริษัท ป็าล์มเมอร์ แอน้ด์ เทอร์เน้อร์ 
(ป็ระเทศไทยี)” โดยีมีก้ารออก้แบบมาเพั่�อป็ระส่ิทธุิภูาพัก้ารใชื่้งาน้สู่งสุ่ด พัร้อมเทคโน้โลยีีลำ�าส่มัยี 
ตอบโจทยี์ก้ารทำางาน้ที�ต้องใชื่้ความคิดส่ร้างส่รรค์ น้วัตก้รรมและก้ารทำางาน้ร่วมก้ัน้ อีก้ทั�งยีังเป็็น้
อาคารที�เป็็น้มิตรต่อส่ิ�งแวดล้อม



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
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รางวััล AMCHAM CSR 
Excellence Recognition Award 
ก้ลุ่มบริษัทดับบลิวเอชื่เอได้รับรางวัล AMCHAM CSR 
Excellence Recognition Award ป็ระจำาป็ี 2563  
ต่อเน้่�องเป็็น้ป็ีที� 11 อีก้ทั�งยีังได้รับรางวัลและใน้ระดับ 
“ระดับแพัลติน้ัม” ต่อเน้่�องเป็็น้ป็ีที� 2 โดยีรางวัล 
ดังก้ล่าวส่ะท้อน้ให้เห็น้ถื่งความมุ่งมั�น้ของก้ลุ่มบริษัทฯ 
ใน้ก้ารพััฒน้าโครงก้ารเพั่�อส่ังคมและก้ารพััฒน้าชืุ่มชื่น้
เพั่�อไป็สู่่ความยีั�งยี่น้ 

6 รางวััลเมืองอุตสาหกรรมเชิิงนิเวัศ 
(Eco-Industrial Town Awards)
น้ิคมอุตส่าหก้รรม 4 แห่งของก้ลุ่มบริษัทดับบลิวเอชื่เอ
ได้รับรางวัลเม่องอุตส่าหก้รรมเชื่ิงน้ิเวศใน้ระดับ Eco- 
Champion และอีก้ 1 แห่งได้รับรางวัลใน้ระดับ Eco-
Excellence จาก้งาน้ ECO Innovation Forum  
2020 น้อก้จาก้น้้� น้ิคมอุตส่าหก้รรมอีส่เทิร์น้ ซึ่ีบอร์ด  
(ระยีอง) (WHA ESIE) ยีังได้รับรางวัลพัิเศษใน้ฐาน้ะ 
เม่องอุตส่าหก้รรมเชื่ิงน้ิเวศ 4.0 ส่าขา Smart Water 
เป็็น้ครั�งแรก้ 

รางวััล FIABCI -Thai Prix D’ 
Excellence Award 2020
ก้ลุ่มบริษัทดับบลิวเอชื่เอได้รับรางวัล FIABCI-Thai 
Prix d’Excellence Award 2020 ใน้ส่าขาก้ารจัดก้าร
ด้าน้ส่ิ�งแวดล้อม (ก้ารอนุ้รัก้ษ์และก้ารฟ้�น้ฟู) จาก้ 
ความส่ำาเร็จของโครงก้าร Clean Water for Planet  
ที�ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ริเริ�มระบบบริหารจัดก้ารน้ำ�าเส่ียีได้
อยี่างมีป็ระส่ิทธุิภูาพัและยีั�งยี่น้ รวมทั�งโครงก้าร
ก้่อส่ร้างระบบบำาบัดน้ำ�า เส่ียีเพั่�อชื่่วยีเหล่อชืุ่มชื่น้ 
โดยีรอบน้ิคมอุตส่าหก้รรมของก้ลุ่มบริษัทฯ

“รับัมอบัโล่เก่ยรติคุุณ “หุ้นยั�งยืน” ประจำาปี 2563” 
ก้ลุ่มบริษัทดับบลิวเอชื่เอได้รับมอบโล่เกี้ยีรติคุณ์ส่ำาหรับ
บริษัทจดทะเบียีน้ ก้ลุ่มอส่ังหาริมทรัพัยี์ และก้่อส่ร้าง ที�
อยีู่ใน้รายีชื่่�อหุ้น้ยีั�งยี่น้ THAILAND SUSTAINABILITY 
INVESMENT (THSI) ภูายีใน้งาน้ SET Awards 2020  
ใน้ฐาน้ะบริษัทที�มีก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจด้วยีความรับผิดชื่อบ
ต่อส่ิ�งแวดล้อม (Environmental) ส่ังคม (Social) และ
หลกั้บรรษทัภูบิาล (Corporate Governance) หรอ่ ESG 
ส่ะท้อน้ถื่งความมุ่งมั�น้ของบริษัทฯ ใน้ก้ารบริหารธุุรก้ิจ
ให้เติบโตอยี่างยีั�งยี่น้ ตลอดจน้ก้ารดำาเน้ิน้ธุุรกิ้จอยี่างมี
จริยีธุรรม
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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. สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

สมูาชิกภิาพั
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บริษัท ดับบลิวเอชื่เอ คอร์ป็อเรชื่ั�น้ จำาก้ัด (มหาชื่น้) (ก้ลุ่มบริษัท
ดับบลิวเอชื่เอ หร่อ ก้ลุ่มบริษัทฯ) ได้จัดทำารายีงาน้ความยีั�งยี่น้
ป็ระจำาป็ีตั�งแต่ป็ี 2562 เป็็น้ต้น้มา เพั่�อเป็ิดเผยีแน้วทางก้าร
บริหารจัดก้ารให้ผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีได้รับทราบ ตลอดจน้
แน้วทางใน้ก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจเพั่�อไป็สู่่ความยีั�งยี่น้ใน้มิติด้าน้ 
ธุรรมาภูิบาล/ เศรษฐก้ิจ ส่ังคม และส่ิ�งแวดล้อม โดยีรายีงาน้
ฉับับน้้�น้ับเป็็น้รายีงาน้ความยีั�งยี่น้ฉับับที� 2 ของก้ลุ่มบริษัทฯ 
โดยีผลก้ารดำาเน้ิน้งาน้ที�ระบุมีขอบเขตระยีะเวลาน้ับตั�งแต่  
วัน้ที� 1 มก้ราคม 2563 ถื่ง 31 ธุัน้วาคม 2563

ทั�งน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ มีก้ารจัดเตรียีมเน้่�อหาตามมาตรฐาน้ก้าร 
จัดทำารายีงาน้ของ Global Reporting Initiatives (GRI)  
ใน้ระดับตัวชื่ี�วัดหลัก้ (Core Option) ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ 
ได้ป็รับเป็ลี�ยีน้ก้ระบวน้ก้ารป็ระเมิน้ป็ระเด็น้ส่ำาคัญ่ด้าน้ความ
ยีั�งยี่น้ให้มีป็ระส่ิทธุิภูาพัและครอบคลุมยีิ�งข่�น้ โดยีมีป็ระเมิน้
ป็ระเด็น้ส่ำาคัญ่ด้าน้ความยีั�งยี่น้ทั�งหมด 20 หัวข้อ ซึ่่�งป็ระก้อบ
ด้วยีหัวข้อที�มีอยีู่เดิมใน้รายีงาน้ฉับับก้่อน้หน้้า และหัวข้อ 
ที� เ รี ยีบเรียีงข่� น้ ใหม่  อัน้ได้แก้่  ก้ารลงทุน้อยี่ างยีั� งยี่น้  
ก้ารบริหารความเส่ี�ยีงเเละภูาวะวิก้ฤติ และก้ารมีส่่วน้ร่วมของ
ผู้มีส่่วน้ได้เส่ียี ทั�งยีังมีก้ารรายีงาน้ความค่บหน้้าและผลก้าร
ดำา เน้ิน้งาน้ตามก้รอบเป็้าหมายีก้ารพััฒน้าที�ยีั� งยี่น้ของ
ส่หป็ระชื่าชื่าติ (United Nations Sustainable Development 
Goals: SDGs) โดยีข้อมูลใน้รายีงาน้ฉับับน้้�มีเน้่�อหาครอบคลุม
ถื่งก้ารป็ระก้อบธุุรก้ิจของก้ลุ่มบริษัทฯ ซึ่่�งรวมถื่งบริษัทยี่อยี
ต่างๆ ใน้ป็ระเทศไทยี ที�ก้ลุ่มบริษัทฯ มีส่ัดส่่วน้ก้ารถื่อหุ้น้เก้ิน้
ร้อยีละ 50 และมีอำาน้าจใน้ก้ารบริหารจัดก้าร

เก่�ยวักับัรายงานฉบ่บน่�

อน้่�ง รายีงาน้ฉับับน้้�มิได้ผ่าน้ก้ารตรวจรับรองโดยีหน้่วยีงาน้
ภูายีน้อก้แต่มีก้ารทบทวน้และรับรองความถืูก้ต้องของข้อมูล
และเน้่�อหาโดยีผู้บริหารระดับสู่งของแต่ละฝ่่ายีที�เก้ี�ยีวข้อง

หาก้ต้องก้ารข้อมูลเพัิ�มเติม ส่ามารถืติดต่อได้ที� 
ส่ำาน้ัก้งาน้เลขานุ้ก้ารก้ลุ่มบริษัทดับบลิวเอชื่เอ 
บริษัท ดับบลิวเอชื่เอ คอร์ป็อเรชื่ั�น้ จำาก้ัด (มหาชื่น้) 
(ก้ลุ่มบริษัทดับบลิวเอชื่เอ)
777 อาคาร ดับบลิวเอชื่เอ ทาวเวอร์ ชื่ั�น้ 23-25 
หมู่ที� 13 ถืน้น้เทพัรัตน้ (บางน้า-ตราด) ก้ม.7 
ตำาบลบางแก้้ว อำาเภูอบางพัลี จังหวัดส่มุทรป็ราก้าร 10540
โทร: (662) 719-9555
อีเมล: Sustainability@wha-group.com 
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เป็นผูู้้นำาธุรกิจในเอเช่ยทั่างด้้านการพั่ฒนาอาคาร คล่งสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า โรงงาน (logistics facilities) 
ธุรกิจนิคมูอุตสาหกรรมูแบบครบวงจร ธุรกิจการให้บริการด้้านสาธารณูปโภิคและพัล่งงาน และธุรกิจการให้
บริการด้้านด้ิจิทั่่ล ด้้วยคุณภิาพัทั่่� ครอบคลุมูการให้บริการในทัุ่กระด้่บ ต่�งแต่ต้นน�ำา กลางน�ำา และปลายน�ำา

ริเริ�มูและไมู่หยุด้อยู่นิ�งในการทั่ำางานเชิงรุกและ
มูุ่งมู่�นปร่บเปล่�ยนเพัื�อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและ
เพัิ�มูความูก้าวล�ำาในอุตสาหกรรมู

มูุ่งมู่�นด้ำาเนินการเพัื�อสร้างผู้ลล่พัธ์และความูสำาเร็จระยะยาว
และมู่จิตสำานึก ความูเป็นผูู้้ประกอบการด้้วยการพั่ฒนา
ผู้ลล่พัธ์ทั่่�สูงข้ึ�นและการมูองหาโอกาสทั่างธุรกิจใหมู่ๆ 
อย่างต่อเนื�อง

มูุ่งมู่�นในการให้คำาแนะนำาและการแก้ไข้ปัญหา
อย่างมูืออาช่พั และปฏิบ่ติได้้จริงในฐานะ
ทั่่�ปรึกษัาเพัื�อเสริมูสร้างการทั่ำางานทั่่�มู่
ประสิทั่ธิภิาพัและประสิทั่ธิผู้ลก่บลูกค้า

ปลูกฝัังความูไว้วางใจและความูเชื�อมู่�นข้องลูกค้า 
ด้้วยว่ฒนธรรมูการทั่ำางานทั่่�โปร่งใส ยึด้มู่�นคำาส่ญญา 
จริยธรรมูและความูร่บผู้ิด้ชอบต่อส่งคมู

มูุ่งสร้างความูส่มูพั่นธ์ทั่่�ย่�งยืนและสร้างความูไว้วางใจ
ให้ก่บลูกค้าและคู่ค้าในฐานะพั่นธมูิตรทั่างธุรกิจ 
พัร้อมูทั่่�งส่งเสริมูความูส่มูพั่นธ์อ่นด้่ภิายในองค์กร
เพัื�อบรรลุเป้าหมูายข้ององค์กรร่วมูก่น

“ที่่�หน่�งในใจ”“ก้าวัลำ�ากวั่าใคุร”

“รอบัร้้สมองไวั”

“สุจริตรักษาเก่ยรติ”

“ร้้ ใจเป็นคุ้่คุิด”

วัิสัยที่ัศน์

พัันธกิจ 

คุ่านิยมและวััฒนธรรมองคุ์กร
ของกลุ่มบัริษัที่ดับับัลิวัเอชิเอ   

ตอบสนองความูต้องการข้องคู่ค้าหล่กทั่างธุรกิจ ผูู้้ถือหุ้น และผูู้้มู่ส่วนได้้เส่ย

สร้างความูส่มูพั่นธ์ทั่่�ย่�งยืนก่บพั่นธมูิตรทั่างธุรกิจ

ร่กษัาวิน่ยทั่างการเงินเพัื�อสร้างผู้ลตอบแทั่นสูงสุด้ให้แก่ผูู้้ถือหุ้น

มูุ่งเน้นกลยุทั่ธ์ในเชิงริเริ�มูสร้างสรรค์และมู่ประสิทั่ธิภิาพัทั่างด้้านธุรกิจ การเงิน คุณภิาพัการบริการ  
ความูปลอด้ภิ่ยสิ�งแวด้ล้อมู ชุมูชน และหล่กธรรมูาภิิบาล

นำาเสนอผู้ลิตภิ่ณฑ์ทั่่�มู่คุณภิาพัเหนือกว่าคู่แข้่งด้้วยการประยุกต์ใช้องค์ความูรู้ และความูชำานาญในธุรกิจ 
เพัื�อบรรลุเป้าหมูายอ่นเป็นประโยชน์แก่ทัุ่กฝั่าย (win-win solution)

พั่ฒนาการให้บริการทั่างด้้านคล่งสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าและโรงงาน (logistics facilities) นิคมูอุตสาหกรรมู 
สาธารณูปโภิค พัล่งงาน และอส่งหาริมูทั่ร่พัย์ใน ระด้่บมูาตรฐานสากล

นำาเสนอการบริการทั่่�แตกต่างจากคู่แข้่งในด้้านการบริหารคล่งข้้อมููลด้ิจิทั่่ล (data center) และบริการเสริมูต่างๆ 
ให้เหมูาะสมูก่บความูต้องการข้องลูกค้า ทัุ่กกลุ่มูทั่่�งบริษั่ทั่ไทั่ยและบริษั่ทั่ข้้ามูชาติ

พั่ฒนาทั่่มูงานทั่่�มู่ทั่่กษัะและความูชำานาญ ตลอด้จนส่งเสริมูสมูรรถนะหล่กข้อง องค์กร (core competency)

ร้้จักกลุ่มบัริษัที่ด้่บบลิวเอชเอ
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ก้ลุม่บรษิทัดบับลวิเอชื่เอก้อ่ตั�งข่�น้เม่�อป็ ี2546 โดยีก้ลุม่ผูป้็ระก้อบก้ารที�มวีสิ่ยัีทศัน้์
ดา้น้ธุรุก้จิพััฒน้าและบรหิารก้ารจดัก้ารอส่งัหารมิทรพััย์ีดา้น้โลจิส่ตกิ้ส่ ์โดยีไดพ้ัฒัน้า
คลังส่ิน้ค้าคุณ์ภูาพัสู่งที�ออก้แบบมาเพ่ั�อตอบส่น้องความต้องก้ารของลูก้ค้าแต่ละ
รายี (Built-to-Suit) และ Warehouse Farm ซ่ึ่�งเป็็น้โครงก้ารที�มีส่่วน้ผส่มของ
โครงก้ารป็ระเภูท Built-to-Suit และโครงก้ารส่ร้างแบบส่ำาเร็จรูป็ (Ready-Built)  
ที�มีมาตรฐาน้ส่งู เพั่�อรองรบัความตอ้งก้ารที�เพิั�มมาก้ข่�น้ของทั�งก้ลุม่ลกู้คา้ใน้ป็จัจบุนั้
และลกู้คา้รายีใหม ่และดว้ยีความมุ่งมั�น้ของคณ์ะผูบ้รหิารใน้ก้ารตอ่ยีอดความส่ำาเรจ็ 
บริษัท ดับบลิวเอชื่เอ คอร์ป็อเรชัื่�น้ จำาก้ัด (มหาชื่น้) ได้เข้าจดทะเบียีน้ใน้
ตลาดหลัก้ทรัพัยี์แห่งป็ระเทศไทยี (ตลท.) ใน้ป็ี 2555 และต่อมาใน้ป็ี 2558 ก้ลุ่ม
บรษิทัฯ ไดเ้ข้าซ่ึ่�อก้จิก้าร บรษิทั ดบับลวิเอชื่เอ อนิ้ดสั่เตรยีีล ดเีวลลอป็เมน้ท์ จำาก้ดั 
(มหาชื่น้) (เดิมชื่่�อ บริษัท เหมราชื่พััฒน้าที�ดิน้ จำาก้ัด (มหาชื่น้)) ผู้พััฒน้าน้ิคม
อุตส่าหก้รรมรายีใหญ่่ใน้ป็ระเทศไทยี และป็ระส่บความส่ำาเร็จทางธุุรกิ้จใน้ก้าร
พััฒน้าที�ดิน้น้ิคมอุตส่าหก้รรม และ/หร่อเขตป็ระก้อบก้ารอุตส่าหก้รรม รวมถื่งเป็็น้
ศูน้ยี์ก้ลางใน้ก้ารจัดหาระบบส่าธุารณู์ป็โภูคและส่ิ�งอำาน้วยีความส่ะดวก้ไว้ให้บริก้าร
แก้่ลูก้ค้าใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมของก้ลุ่มบริษัทฯ ได้แก้่ ระบบไฟฟ้า ระบบป็ระป็า 
ระบบบำาบัดน้ำ�าเส่ียี ระบบก้ำาจัดขยีะ ระบบโทรคมน้าคม รวมถื่งก้ารขออนุ้ญ่าต 
ก้ารจัดก้ารด้าน้ส่ิ�งแวดล้อม และส่ิ�งอำาน้วยีความส่ะดวก้อ่�น้ๆอยี่างครบครัน้ โดยีต่อ
มาใน้ป็ี 2560 บริษัท ดับบลิวเอชื่เอ ยีูทิลิตี�ส่์แอน้ด์พัาวเวอร์ จำากั้ด (มหาชื่น้) 
(WHAUP) หน้่�งใน้บริษัทใน้ก้ลุ่มดับบลิวเอชื่เอ ซ่ึ่�งเป็็น้ผู้น้ำาด้าน้ธุุรก้ิจบริก้ารส่า
ธุาณ์ูป็โภูคและพัลังงาน้ได้เข้าจดทะเบียีน้ใน้ตลาดหลัก้ทรัพัย์ีแห่งป็ระเทศไทยีเชื่่น้
ก้นั้ โดยีปั็จจบุนั้ก้ลุม่บริษทัฯ ถ่ือเป็็น้หน่้�งใน้ผูน้้ำาใน้ธุรุกิ้จก้ารพัฒัน้าอาคารคลังส่นิ้คา้ 
ศูน้ยี์ก้ระจายีส่ิน้ค้า โรงงาน้ (Logistics) ธุุรก้ิจก้ารพััฒน้าน้ิคมอุตส่าหก้รรม 
(Industrial Estate Developer) ธุรุก้จิก้ารให้บรกิ้ารด้าน้ส่าธุารณ์ปู็โภูคและพัลงังาน้ 
(Utilities & Power) และธุุรก้ิจก้ารให้บริก้ารด้าน้ดิจิทัล (Digital Platform) ทั�งใน้
ป็ระเทศไทยีและภููมิภูาคเอเชีื่ยีตะวัน้ออก้เฉ้ัยีงใต้ ทั�งน้้� ด้วยีเจตน้ารมณ์์ที�จะ
ส่น้ับส่นุ้น้น้โยีบายีส่่งเส่ริมก้ารเจริญ่เติบโตทางเศรษฐก้ิจของรัฐบาลไทยี ก้ลุ่ม
บริษัทฯ จ่งได้พััฒน้าพ่ั�น้ที�ป็ระก้อบอุตส่าหก้รรมเพ่ั�อรองรับก้ารพััฒน้าคลัส่เตอร์
อุตส่าหก้รรมส่ำาหรับก้ลุ่มอุตส่าหก้รรมยีาน้ยีน้ต์ อุตส่าหก้รรมอิเล็ก้ทรอน้ิก้ส่์ และ
อุตส่าหก้รรมปิ็โตรเคมี ใน้เขตพั่�น้ที�อีส่เทิร์น้ซีึ่บอร์ด ซ่ึ่�งใน้ขณ์ะน้้�ได้ก้้าวข่�น้มา 

มีบทบาทส่ำาคัญ่ใน้ก้ารพััฒน้าพั่�น้ที�ภูายีใต้โครงก้ารเขตพ่ั�น้ที�ระเบียีง
เศรษฐก้จิพัเิศษภูาคตะวนั้ออก้ (ECC) โดยีมเีป็า้หมายีที�จะพัฒัน้าเขตพั่�น้ที�
ส่ำาหรับคลัส่เตอร์อุตส่าหก้รรมที�อาศัยีเทคโน้โลยีีขั�น้สู่ง ทั�งน้้�ก้ลุ่มบริษัทฯ 
ไดป้็ฏบิตัติามขอ้ก้ำาหน้ดของก้ระทรวงอุตส่าหก้รรม ก้ารน้คิมอตุส่าหก้รรม
แห่งป็ระเทศไทยี (ก้น้อ.) ตลาดหลัก้ทรัพัยี์แห่งป็ระเทศไทยี ก้ระทรวง
ทรัพัยีาก้รธุรรมชื่าติและส่ิ�งแวดล้อม ตลอดจน้มาตรฐาน้ระดับส่าก้ล เชื่่น้ 
เป็้าหมายีก้ารพััฒน้าที�ยัี�งย่ีน้ของส่หป็ระชื่าชื่าติ (United Nations 
Sustainable Development Goals: SDGs) 

ใน้ฐาน้ะผูน้้ำาใน้ธุรุก้จิด้าน้บรกิ้ารพััฒน้าอาคารคลังสิ่น้คา้ ศนู้ยีก์้ระจายีส่นิ้คา้ 
โรงงาน้ (Logistics) และธุรุก้จิน้คิมอตุส่าหก้รรมแบบครบวงจร ก้ลุม่บรษัิทฯ 
ได้วางก้ลยุีทธ์ุทางธุุรกิ้จเพ่ั�อไป็สู่่ก้ารเป็็น้พััน้ธุมิตรอัน้ดับหน่้�งส่ำาหรับ 
ผูป้็ระก้อบก้ารที�ตอ้งก้ารเริ�มตน้้หรอ่ขยีายีธุรุก้จิใน้ป็ระเทศไทยีหรอ่ป็ระเทศ 
อ่�น้ๆ  ใน้ภููมิภูาคเอเชีื่ยีตะวัน้ออก้เฉ้ัยีงใต้ ตามพััน้ธุสั่ญ่ญ่าใน้ก้ารเป็็น้  
“Your Ultimate Solution Partner” ด้วยีความส่ามารถืและความเชื่ี�ยีวชื่าญ่
ของก้ลุม่บริษทัฯ ที�มจีดุแขง็ขององค์ก้ร (core competency) ใน้ก้ารพัฒัน้า
และส่่งมอบโครงก้ารที�มีคุณ์ภูาพัสู่ง บน้ทำาเลที�ตั�งที�เป็็น้ยีุทธุศาส่ตร์  
ที�ส่ามารถืตอบส่น้องต่อความต้องก้ารที�แตก้ต่างกั้น้ของลูก้ค้าแต่ละรายีได้
อยี่างดี ทั�งน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังควมุ่งมั�น้ที�จะน้ำาเส่น้อบริก้ารที�หลาก้หลายี
ครอบคลมุทกุ้ความตอ้งก้าร ตลอดจน้ส่ิ�งอำาน้วยีความส่ะดวก้อย่ีางครบวงจร
ให้ก้ับลูก้ค้าผ่าน้ก้ารดำาเน้ิน้งาน้ที�มาจาก้ธุุรก้ิจหลัก้ทั�ง 4 ก้ลุ่ม ได้แก้่ ธุุรก้ิจ
พััฒน้าและบริหารจัดก้ารอส่ังหาริมทรัพัย์ี (Logistics) ธุุรกิ้จนิ้คม
อุตส่าหก้รรมแบบครบวงจร (Industrial Estate Developer) ธุุรก้ิจบริก้าร
ส่าธุารณ์ปู็โภูคและพัลงังาน้ (Utilities & Power) และธุรุก้จิบรกิ้ารดา้น้ดจิทิลั 
(Digital Platform)



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563010010

ธุุรกิิจพััฒนาและบริหารจัดกิารอสัังหาริมทรัพัย์์
บริิษััทฯ มุ่่�งมุ่ั�นท่�จะเป็็นบริิษััทชั้ั�นนำ�ในฐ�นะผู้้�พััฒน�โคริงก�ริคลัังสิินค�� ศู้นย์์กริะจ�ย์สิินค��  
แลัะโริงง�นค่ณภ�พัสิ้ง ในทำ� เลัท่� เป็็นย์่ทธศู�สิตริ์  ด้��นก�ริขนสิ�งริอบกริ่งเทพัมุ่ห�นคริ  
เขตเศูริษัฐกิจพัิเศูษัภ�คตะวัันออก แลัะหัวัเมุ่ือง  ต��งจังหวััด้ โด้ย์บริิษััทฯ สิ�มุ่�ริถตอบสินอง 
ควั�มุ่ต�องก�ริของลั้กค��ผู้้�เชั้�� ได้�อย์��งคริบวังจริทั�งในสิ�วันของทำ�เลัท่�ตั�งโคริงก�ริก�ริออกแบบ
โคริงก�ริท่�มุ่่ มุ่�ตริฐ�นริะด้ับสิ�กลั แลัะค่ณภ�พัของก�ริก�อสิริ��ง ซึ่่�งสิ�มุ่�ริถทำ�ให�ต�นท่น ในก�ริ 
ด้ำ�เนินง�นของลั้กค��ลัด้ลังแลัะเพัิ�มุ่ศูักย์ภ�พัก�ริแข�งขันให�กับลั้กค��ได้� ในริะย์ะย์�วั



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563 011011

เป็็นท่� 1 ในด้านธุุรกิิจพััฒนา
และบริหารจัดกิารอสัังหาริมทรัพัย์์
ที่่�สามารถตอบสนองความต้องการ 
ที่่�แตกต่างของลููกค้า

ท่�อย์่�ภาย์ใต้้กิารบริหาร 
จัดกิารของกิลุ�มบริษััทฯ

2.5 ล้าน ต้ร.ม.

WHART และ

HREIT

ป็ระสับความสัำาเร็จต้ามแผนกิารขาย์ 
และให้เช่�าทรัพัย์์สัินแกิ�กิองทรัสัต้์ 

200+
ราย์

ผ่้เช่�าช่ั�นนำา 

บนพั้�นท่�ย์ุทธุศาสัต้ร์ 41 แห�ง

เป็ิดต้ัว 

WHA TOWER
กิารันต้่ด้วย์รางวัล Commercial 
High Rise Architecture Thailand 
จากิกิาร ออกิแบบอย์�างทันสัมัย์และ
เป็็นมิต้รต้�อสัิ�งแวดล้อม



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563012012

ผ่้ป็ระกิอบกิารนิคมอุต้สัาหกิรรมอันดับ 1
โด้ย์มุ่่บริิก�ริมุ่�ตริฐ�นะด้ับโลัก เพัื�อตอบสินอง
ควั�มุ่ต�องก�ริ แบบคริบวังจริของลัก้ค��ภ�คอต่สิ�หกริริมุ่

นิคมอุต้สัาหกิรรม
และเขต้ป็ระกิอบกิารอุต้สัาหกิรรม
ท่�เป็ิดดำาเนินงานแล้วพัร้อมแผนเป็ิด 
เพัิ�มเต้ิมนิคมฯ ในอนาคต้

11

68,900/1
/1 ริวัมุ่พั้�นท่�โคริงก�ริท่�เป็ดิ้ด้ำ�เนินก�ริแลั�วั แลัะพั้�นท่� 
 ท่ �กำ�ลังัพััฒน�ทั�งในป็ริะเทศูแลัะต��งป็ริะเทศู

พััฒนาพั้�นท่�กิว�า 

ไร�

ได้รับกิารต้อบรับจากินักิลงทุนอย์�างล้นหลาม 

พัร้อมขย์าย์พั้�นท่�พััฒนาเฟสัต้�อไป็

WHA Industrial 
Zone Nghe An

สัร้างศ่นย์์บ�มเพัาะนวัต้กิรรม

TusPark WHA 
ในอนาคต้
SCIENCE PARK 

อันจะนำาไป็สั่�



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563 013013

ธุุรกิิจพััฒนานิคมอุต้สัาหกิรรม
ธ่ริกิจพััฒน�นิคมุ่อ่ตสิ�หกริริมุ่ ด้ำ�เนินก�ริผู้��นบริิษััทย์�อย์ ได้�แก� กลั่�มุ่บริิษััท WHAID ในก�ริ
พััฒน�โคริงก�รินิคมุ่อ่ตสิ�หกริริมุ่แลัะ/หริือ เขตป็ริะกอบก�ริ อ่ตสิ�หกริริมุ่เพัื�อจำ�หน��ย์ท่�ด้ิน 
ให�กับผู้้�ป็ริะกอบก�ริท่�มุ่่ควั�มุ่ต�องก�ริเข��มุ่� ลังท่นจัด้ตั�งโริงง�นในเขตนิคมุ่/เขตป็ริะกอบก�ริ
อ่ตสิ�หกริริมุ่ โด้ย์จะได้�ริับสิิทธิป็ริะโย์ชั้น์ต�มุ่ท่�กำ�หนด้โด้ย์ก�รินิคมุ่แห�งป็ริะเทศูไทย์ แลัะ/หริือ 
คณะกริริมุ่ก�ริสิ�งเสิริิมุ่ก�ริลังท่น พัริ�อมุ่ทั�งเป็็นศู้นย์์กลั�งในก�ริจัด้ห�สิ�ธ�ริณ้ป็โภค แลัะ  
สิิ�งอำ�นวัย์ควั�มุ่สิะด้วักไวั�ให�บริิก�ริแก�ลั้กค�� ได้�แก� ริะบบไฟฟ้� ริะบบป็ริะป็� ริะบบบำ�บัด้นำ��เสิ่ย์ 
ริะบบกำ�จัด้ขย์ะ ริะบบโทริศูัพัท์ริะบบอินเตอริ์เน็ต ริวัมุ่ถ่ง ก�ริขออน่ญ�ตก�ริจัด้ก�ริสิิ�งแวัด้ลั�อมุ่
แลัะสิิ�งอำ�นวัย์ควั�มุ่สิะด้วักอื�นๆ อย์��ง คริบคริัน



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563014014

ธุรุกิจิใหบ้รกิิารสัาธุารณูป่็โภคและพัลงังาน
ธ่ริกิจให�บริิก�ริด้��นสิ�ธ�ริณ้ป็โภคแลัะพัลัังง�น ด้ำ�เนินก�ริผู้��นบริิษััทย์�อย์ 
ได้�แก� กลั่�มุ่บริิษััท WHAUP ในก�ริให�บริิก�ริด้��นสิ�ธ�ริณ้ป็โภค (Utilities) 
ป็ริะเภทก�ริ จำ�หน��ย์นำ��ด้ิบ ผู้ลัิตแลัะจำ�หน��ย์นำ��เพัื�ออ่ตสิ�หกริริมุ่ แลัะบริิห�ริ
จัด้ก�รินำ��เสิ่ย์  ให�แก�ผู้้�ป็ริะกอบก�ริอ่ตสิ�หกริริมุ่ ในนิคมุ่อ่ตสิ�หกริริมุ่แลัะ
เขตป็ริะกอบก�ริ อ่ตสิ�หกริริมุ่ เป็็นหลััก นอกจ�กน่� กลั่�มุ่บริิษััท WHAUP  
ย์งัด้ำ�เนนิธร่ิกจิให�บริกิ�ริด้��นพัลังัง�น  (Power) ผู้��นก�ริเข��ริ�วัมุ่ลังทน่ในโคริงก�ริ 
โริงไฟฟ้�ทั�งในป็ริะเทศูแลัะต��งป็ริะเทศูกับ ผู้้�ป็ริะกอบก�ริท่�มุ่่ควั�มุ่ริ้�ควั�มุ่ชั้ำ�น�ญ
ในธ่ริกิจ ผู้ลัิตแลัะจำ�หน��ย์ไฟฟ้�ป็ริะเภทต��งๆ  ทั�งท่�เป็็นก�ริผู้ลัิตไฟฟ้�โด้ย์ใชั้�
พัลัังง�นเชั้ื�อเพัลัิงเชั้ิงพั�ณิชั้ย์์ (Conventional Fuel) แลัะพัลัังง�นทด้แทน 
(Renewable Energy)



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563 015015

ผ่้ให้บริกิารสัาธุารณู่ป็โภคและพัลังงาน 
อย์��งคริบวังจริท่�มุ่่ก�ริเติบโตแบบย์ั�งย์ืน

114 ล้าน ลบ.ม.

จำาหน�าย์และให้บริกิาร
สัาธุารณู่ป็โภคกิว�า 

เพัิ�มม่ลค�าผลิต้ภัณูฑ์ ์
จากิกิารป็รับใช่้เทคโนโลย์่ และ
นวัต้กิรรม เช่�น นำ�าป็ราศจากิแร�ธุาตุ้ 
DEMINERALIZED WATER และ 
กิารบำาบัดนำ�าเสั่ย์จากิอุต้สัาหกิรรม

เป็ิดต้ัวโครงกิาร 
SOLAR CARPARK 
ขนาดใหญ่�ท่�สัุดใน
ป็ระเทศไทย์
บนพั้�นท่�ลานจอดรถ 

เพัิ�มกิำาลังกิารผลิต้ไฟฟ้าเป็็น       

ต้ามสััดสั�วนกิารถ้อหุ้น
590 เมกิะวัต้ต้์



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563016016

ผ่้ให้บริกิารด้านดิจิทัล ริองริับควั�มุ่ 
ต�องก�ริของลั้กค��ชั้ั�นนำ� แลัะเสิริิมุ่สิริ��ง
ควั�มุ่แข็งแกริ�งให�แก�กลั่�มุ่บริิษััทฯ

ขับเคล้�อนกิารเข้าสั่� 
Digital Innovation 
& Transformation
ขององค์กิร 

PARTNERSHIP
พัันธุมิต้รทางธุุรกิิจเพั้�อให้บริกิาร

ให้บริกิาร
data center
ต้ามมาต้รฐาน Tier III 
และ TIER IV 
ริวัมุ่ 459 racks ต�มุ่ก�ริถือห่�น

4 แห�ง

5G
solution in I.E.

10
ให้บริกิาร FTTx ครอบคลุม 
นิคมอุต้สัาหกิรรมของ
กิลุ�มบริษััทฯ 

แห�ง



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563 017017

ธุุรกิิจให้บริกิารด้านดิจิทัล
บริิษััทฯ ด้ำ� เนินธ่ริกิจ ให�บริิก�ริด้��นด้ิจิทัลั  
ผู้��นบริษิัทัย์�อย์ คอื บริษิัทั  ด้บับลัวิัเอชั้เอ อนิโฟนทิ  
จำ�กัด้ ซึ่่�งเป็็นผู้้� ให�บริิก�ริด้��นด้ิจิทัลั ท่� ได้�ริับ 
ใบอน่ญ�ต ก�ริให�บริิก�ริอินเตอริ์เน็ต แบบท่� 
หน่�งจ�ก กสิทชั้. ป็ริะกอบธ่ริกิจ ให�บริิก�ริ
พัื�นท่� ศู้นย์์ข�อมุ่้ลั (Data Center) บริิก�ริเชั้ื�อมุ่ 
ต�อสิื�อสิ�ริโคริงข��ย์สิ�ย์เคเบิลัใย์แก�วั นำ�แสิง 
(FTTx) แลัะบริิก�ริด้��นก�ริบริิห�ริจัด้ก�ริ 
(Managed Services)



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563018018

WHA IS A KEY PLAYER IN THE 
DEVELOPMENT OF THE EASTERN 
ECONOMIC CORRIDOR (EEC).

LAOS

VIETNAM

THAILAND

WAREHOUSE FARM

BUILT-TO-SUIT FACTORIES 
AND WAREHOUSES

INDUSTRIAL ESTATES/LANDS

WHA LOGISTICS PARKS

DIGITAL PLATFORM

BUSINESS COMPLEX

13

14

16

11

CAMBODIA

12

WAREHOUSE FARM

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

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

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

BUILT-TO-SUIT FACTORIES 
AND WAREHOUSES

WHA 50+ 
STRATEGIC LOCATION IN THAILAND



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563 019019

BANGKOK

SAMUTPRAKAN

GULF of THAILAND

PRACHINBURINAKHON NAYOK

CHACHOENGSAO

CHONBURI

RAYONG

KABINBURI

SARABURI

AYUTTHAYA

PATHUMTHANI

NONTHABURI
Don Muang Airport

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

EECI 
WANG CHAN VALLEY  
ARIPOLIS & BIOPOLIS

U-Tapao Rayong Pattaya  
International Airport  

(U-Tapao Aerotropolis)

Suvarnabhumi International Airport

Sattahip Port Commercial 
Port Royal Thai Navy

Map Ta phut
Deep Sea Port

6
10

11

20

1
2

1 2
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3
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1
1

2
3

4
5

6 3

2 2

1

7
4

1
2

3

8

Bangkok Port

Sriracha Harbour

Laeam Chabang 
Deep Sea Port

INDUSTRIAL ESTATES / LANDS DIGITAL PLATFORM

BUSINESS COMPLEX

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

1. SJ Infonite I
2. WHA Tower and
 WHA Bangna Business Complex
3. TusPark WHA incubation Center

WHA LOGISTICS PARKS

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

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



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563020020

โคุรงสร้างกลุ่มูบริษั่ทั่

1.14%

(Nghe An)

ธ่ริกิจพัลัังง�นริ�วัมุ่ลังท่นกับกลั่�มุ่กันก่ลั

ธ่ริกิจพัลัังง�นริ�วัมุ่ลังท่นกับกลั่�มุ่โกลัวั์แลัะสิ่เอชั้

ธ่ริกิจพัลัังง�นริ�วัมุ่ลังท่นกับกลั่�มุ่โกลัวั์

ธ่ริกิจพัลัังง�นริ�วัมุ่ลังท่นกับกลั่�มุ่กัลัฟ์

99.99%

98.54%

100%

70.45%

99.99%

99.99%33.33%

99.99%

35.00% 51.00%

25.00%

5.00%

99.99%

99.99%

99.99%

74.99%

99.99%
74.99%

99.99%

74.99%

99.99% 74.99%

25.01%

100%100%

99.00%

100%

WHA

WHAVH

WHA ID

WHA IDIBVI

WHAUP

WUPIN

WHAETESCE

CCE

Gheco-I HHTC

HHPC

GIPP

WHAEG

WHASL

Gulf Solar BV

WHA Gunkul 1

Gulf Solar TS2
WHA Gunkul 6

Gulf Solar TS1

WHA Gunkul 3

Gulf Solar KKS WHA Gunkul 17

Gulf Solar

WHA IDSG2WHA IDSG

WHA IZ NA

WHA IMSV

99.99%

100%

WHA IDI

WHA IDISG

100% WHAHK

WHAINDO99.96%

49.99% WHA KW

99.99% ALL 64.97%

49.99%

50.99%

50.99%

WHA-KPN

CENTRAL-WHA

WHA-Daiwa

WHA-JD
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29.99%

ธ่ริกิจพัลัังง�นริ�วัมุ่ลังท่นกับกลั่�มุ่กัลัฟ์  
แลัะกลั่�มุ่เอ็มุ่ไอท่จ่

กลั่�มุ่พัลัังง�นริ�วัมุ่ลังท่นกับกลั่�มุ่บ่กริ่มุ่

ธ่ริกิจพัลัังง�นริ�วัมุ่ลังท่นกับกัลัฟ์ เอ็มุ่พั่ กลั่�มุ่บริิษััทท่�ลังท่นในต��งป็ริะเทศู

ธ่ริกิจพัลัังง�นริ�วัมุ่ลังท่นกับกัลัฟ์ เจพั่

25.00%

99.99%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

99.99%

60.00% 99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

22.95%

99.99% 99.99%

70.00%

99.99%

15.00%

99.99% 74.99%

99.99% 51.00%

60.00% 49.00%

99.99%

25.01% 35.00%

99.99%

99.99%

100%

99.99%

47.31%

100%

34.00%

100%

25.01%

25.01%

25.01%

25.01%

25.01%

25.01%

25.01%

97.67%

33.33%

15.00%

WHA IRM

ESIE WHA IDE

WHA SIL

EPM

WHA RIL

HPF

WHA ESIE WHA IB

WHA R36

THE PARK

HREIT

WHA EIE WHA EPS

WHA ESIE4 WHA TUS

WHA IER BIG WHA

WHAWT

BPWHA1 Gulf WHA MT

WHA NGD2

WHA NGD4

WUPS2

WUPNA

CUA LO

WUPSD

SDWTP

WUPS1

Gulf TS 3

Gulf TS 1

Gulf VTP

Gulf TS 4

Gulf TS 2

Gulf NLL 2

Gulf JP NLL

WHA INFONITE

GENESIS

SNT

99.99%

15.00%

15.00%

WHARM

WHART

WHABT

99.99% WAA



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563022022

โคุรงสร้างองค์กร

ป็ระธุานเจ้าหน้าท่�
ฝ่่าย์ป็ฏิิบัต้ิกิาร

คณูะกิรรมกิาร
บริหารความเสั่�ย์ง

คณูะกิรรมกิารบรรษััทภิบาล 

คณูะกิรรมกิารบริหาร

ป็ระธุานเจ้าหน้าท่�บริหาร 
กิลุ�มบริษััทฯ สัำานักิต้รวจสัอบภาย์ใน

คณูะกิรรมกิารต้รวจสัอบ

ป็ระธุานเจ้าหน้าท่�
ฝ่่าย์กิลย์ุทธุ์

ป็ระธุานเจ้าหน้าท่�
ฝ่่าย์กิารเงิน

ป็ระธุานเจ้าหน้าท่�
ฝ่่าย์บัญ่ช่ี

ป็ระธุานเจ้าหน้าท่�
ฝ่่าย์กิฎหมาย์

ป็ระธุานเจ้าหน้าท่�
ฝ่่าย์เทคโนโลย์่

คณูะกิรรมกิารบริษััท

คณูะกิรรมกิารสัรรหา 
และพัิจารณูาผลต้อบแทน

ณ วันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
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กลุ�มธุุรกิจำ ระดำ่บต่้นน้ กิจำกรรมการประกอบธุุรกิจำ ระดำ่บปลายนำ�า

ธุุรกิจำพื่่ฒนาและบริหาร
จำ่ดำการอส่งหาริมทร่พื่ย์

• การจ่ด้ซื�อทั่่�ด้ิน
• การพั่ฒนา

อส่งหาริมูทั่ร่พัย์

• การให้เช่าและจำาหน่าย
อส่งหาริมูทั่ร่พัย์

• การบริหารจ่ด้การ
สินทั่ร่พัย์

• การบำารุง
ร่กษัา
โครงการ

• การบริการ
ลูกค้าหล่ง 
การข้าย

ธุุรกิจำพื่่ฒนา
นิคมอุต่สาหกรรม

• การจำาหน่ายทั่่�ด้ิน  
เพัื�อการประกอบ
อุตสาหกรรมู

• การบริหารจ่ด้การ
สินทั่ร่พัย์

ธุุรกิจำให้บริการ 
สาธุารณูปโภคและพื่ล่งงาน

• การจ่ด้หานำ�าด้ิบ
• การจ่ด้ซื�อเชื�อเพัลิงและ

แผู้งโซลาร์

• การผู้ลิตนำ�า
• การบริหารจ่ด้การ 

นำ�าเส่ย
• การผู้ลิตไฟฟ้า 
• การติด้ต่�งแผู้งโซลาร์ 

บนหล่งคา  
(Solar rooftop)

ธุุรกิจำให้บริการ
ดำ้านดำิจำิท่ล

• การจ่ด้ซื�อจ่ด้จ้าง
ผู้ลิตภิ่ณฑ์ และบริการ
ด้้านไอทั่่

• บริการศูนย์ข้้อมููล (Data 
center) และ บริการด้้าน
การจ่ด้การบริหารข้้อมููล

• บริการด้้านเชื�อมูต่อ
สื�อสารโครงข้่าย เคเบิลใย
แก้วนำาแสง (FTTx)

• บริการด้้านการบริหาร
จ่ด้การ 

ห่วังโซ่่คุุณคุ่าข้องกลุ่มูบริษั่ทั่ด้่บบลิวเอชเอ
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กลุ่มบัริษัที่ดับับัลิวัเอชิเอก่บการพั่ฒนาไปสู่ความูย่�งยืน

ที่รัพัยากรธรรมชิาติ การปรับัองคุ์กรเข้าส้่ยุคุดิจิที่ัล

ค่านิยมู
องค์กร

ที่รัพัยากรมนุษย์

บัรรษัที่ภิิบัาล

• เพัิ�มป็ริมาณ์ก้ารผลิตน้ำ�าเพั่�ออุตส่าหก้รรม 
จาก้ก้ระบวน้ก้ารน้ำาน้ำ�าเส่ียีก้ลับมาใชื่้ใหม่ 
(Reclamation) เป็็น้ส่องเท่าจาก้ 30,200  
ลูก้บาศก้์เมตร/วัน้ ใน้ป็ี 2563 เป็็น้  
60,400 ลูก้บาศก้์เมตร/วัน้ ภูายีใน้ป็ี 2568   

• ลดส่ัดส่่วน้ป็ริมาณ์ก้ารก้ำาจัดขยีะด้วยีฝ่ังก้ลบ 
หร่อก้ารเผาให้ลดลงตำ�าก้ว่าร้อยีละ 50 ใน้ป็ี 2564 
และให้ตำ�าก้ว่าร้อยีละ 20 ภูายีใน้ป็ี 2568

• ส่ร้างรายีได้พัร้อมลดต้น้ทุน้ 
จาก้ก้ารส่ร้างน้วัตก้รรมส่มัยีใหม่

• ป็้องก้ัน้ก้ารละเมิดข้อมูลส่่วน้บุคคลได้ส่มบูรณ์์
ร้อยีละ 100 ทั�งใน้ด้าน้ก้ารรั�วไหล  
ก้ารโจรก้รรม หร่อก้ารสู่ญ่หายีของข้อมูล 
ขาเข้าและขาออก้ภูายีใน้ป็ี 2568

• รัก้ษาอัตราผลตอบแทน้ก้ารลงทุน้จาก้พัน้ัก้งาน้ (Human Capital Return 
on Investment) ให้เท่าก้ับ 14.0 เท่า ภูายีใน้ป็ี 2568 

• คะแน้น้ความมีส่่วน้ร่วมของพัน้ัก้งาน้ (Employee Engagement Score) 
เท่าก้ับร้อยีละ 85.8 ใน้ป็ี 2563 และตั�งเป็้าเป็็น้ร้อยีละ 88.0 ใน้ป็ี 2564

• อัตราก้ารลาออก้ของบุคลาก้รโดยีรวมเท่าก้ับร้อยีละ 7.2  
ภูายีใน้ป็ี 256

• 8 อัตราก้ารลาออก้ของบุคลาก้รที�มีศัก้ยีภูาพัสู่งเท่าก้ับร้อยีละ 5.0 
ภูายีใน้ป็ี 2568 

• ส่่�อส่ารเร่ �องจรรยีาบรรณ์ธุุรก้ิจให้บริษัทยี่อยี พัน้ัก้งาน้ และคู่ค้า/ 
ผู้รับเหมารับทราบอยี่างครบถื้วน้ร้อยีละ 100 ภูายีใน้ป็ี 2568

• พัน้ัก้งาน้ทุก้ระดับได้รับก้ารฝ่ึก้อบรมใน้เร่�องก้ารบริหารความเส่ี�ยีง
ครบถื้วน้ร้อยีละ 100 ภูายีใน้ป็ี 2565

• รัก้ษาส่่วน้แบ่งตลาดธุุรก้ิจพััฒน้าน้ิคมอุตส่าหก้รรมไว้ที�ร้อยีละ 32
• คะแน้น้ความพั่งพัอใจของลูก้ค้าเท่าก้ับร้อยีละ 90.0 ใน้ป็ี 2563

ที่ิศที่างธุรกิจ
“YOUR ULTIMATE SOLUTION PARTNER”

ค่านิยมู
องค์กร

ค่านิยมู
องค์กร

ค่านิยมู
องค์กร

ค่านิยมู
องค์กร

ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ป็ระก้าศใชื่้ก้รอบแน้วทางก้ารพััฒน้าไป็สู่่ความยีั�งยี่น้ใน้ระยีะ 5 ป็ี (5-Year Sustainability Framework) ซึ่่�งผ่าน้
ก้ารเห็น้ชื่อบจาก้คณ์ะก้รรมก้ารบริหาร โดยีมีวัตถืุป็ระส่งค์เพั่�อผลัก้ดัน้ให้มีก้ารก้ำาหน้ดแน้วป็ฏิบัติเพั่�อพััฒน้าองค์ก้รไป็สู่่ความยีั�งยี่น้ และ
ส่อดคล้องก้ับทิศทางก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจของก้ลุ่มบริษัทฯ ภูายีใต้พััน้ธุส่ัญ่ญ่าใน้ก้ารเป็็น้ “Your Ultimate Solution Partner” ทั�งน้้� เพั่�อบรรลุ
เป็้าหมายีตามเจตน้ารมณ์์ดังก้ล่าว ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำาก้รอบก้ารพััฒน้าโดยีได้ยี่ดหลัก้ใน้ด้าน้ธุรรมาภูิบาลที�ดี ก้ารพััฒน้าทรัพัยีาก้รมนุ้ษยี์ 
ใน้ฐาน้ะที�พัลังส่ำาคัญ่ใน้ก้ารเคล่�อน้ธุุรก้ิจให้เป็็น้ไป็ตามก้ลยีุทธุ์ที�วางไว้ ตลอดจน้ก้ารป็รับเป็ลี�ยีน้เพั่�อพัร้อมเข้าสู่่ยีุคดิจิทัล (Digital 
Transformation) และก้ารอนุ้รัก้ษ์ทรัพัยีาก้รธุรรมชื่าติ ทั�งน้้� เป็้าหมายีใน้เร่�องความยีั�งยี่น้ขององค์ก้รใน้ระยีะยีาวมีความเก้ี�ยีวเน้่�อง 
ก้ับป็ระเด็น้ส่ำาคัญ่ด้าน้ความยีั�งยี่น้ที�มีความส่ำาคัญ่ต่อก้ลุ่มบริษัทฯ และก้ลุ่มผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียี น้อก้จาก้น้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังวิเคราะห์ 
ความเส่ี�ยีงและโอก้าส่จาก้แน้วโน้้มส่ถืาน้ก้ารณ์์ต่างๆ ของโลก้ และป็ระเด็น้ที�อาจเก้ิดข่�น้ใน้อน้าคตมาพัิจารณ์าร่วมก้ัน้เพั่�อให้มั�น้ใจว่าแน้วทาง
ก้ารพััฒน้ามีป็ระส่ิทธุิภูาพัและเหมาะส่มก้ับส่ถืาน้ก้ารณ์์
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ประเด็นสำาคุัญด้้านความูย่�งยืน
ก้ลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีก้ารป็ระเมิน้ป็ระเด็น้ส่ำาคัญ่ทางด้าน้ความยีั�งยี่น้ทุก้ป็ีเพั่�อพัิจาณ์าถื่งป็ัจจัยีทั�งภูายีใน้และภูายีน้อก้ ที�มีผลก้ระทบ
หร่ออิทธุิพัลต่อก้ลุ่มผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีรวมถื่งก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจของก้ลุ่มบริษัทฯ โดยีครอบคลุมถื่ง 3 ป็ระเด็น้ ได้แก้่ ธุรรมาภูิบาล/ 
เศรษฐก้ิจ ส่ังคม และส่ิ�งแวดล้อม ทั�งน้้�ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ป็ระเมิน้ป็ระเด็น้ส่ำาคัญ่ป็ระเด็น้ด้าน้ความยีั�งยี่น้ตามก้รอบก้ารป็ระเมิน้ภูายีใต้
มาตรฐาน้ Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่่�งชื่่วยีให้ก้ลุ่มบริษัทฯ ส่ามารถืบริหารจัดก้ารความเส่ี�ยีงองค์ก้รและก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลง
ของโลก้ไป็พัร้อมก้ับความคาดหวังของก้ลุ่มผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีได้อยี่างส่มดุลและมีป็ระส่ิทธุิภูาพั

ข้่�นตอนการประเมูินประเด้็นสำาค่ญด้้านความูย่�งยืน

1.  การระบัุประเด็นสำาคุัญ

2. การจัดลำาดับัประเด็นสำาคุัญ

3.  การที่วันสอบัประเด็นสำาคุัญ

ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ระบุป็ระเด็น้ส่ำาคัญ่ด้าน้ความยีั�งยี่น้โดยีพัิจารณ์าทั�งป็ัจจัยี
ภูายีใน้และภูายีน้อก้ ได้แก้่ ทิศทางเชื่ิงก้ลยีุทธุ์ของธุุรก้ิจ ป็ัจจัยีความเส่ี�ยีง
องค์ก้ร มาตรฐาน้ที�เก้ี �ยีวข้อง และข้อก้ำาหน้ดต่างๆ (เชื่่น้ เป็้าหมายีก้าร
พััฒน้าที�ยีั �งยี่น้ของส่หป็ระชื่าชื่าติ (UN SDGs)) แน้วโน้้มก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลง
ของโลก้ที�เก้ี �ยีวข้องก้ับ 4 ก้ลุ่มธุุรก้ิจหลัก้ ผลก้ระทบจาก้ก้ารระบาดของ
เชื่่�อไวรัส่โควิด-19 รวมถื่งความต้องก้ารและความคาดหวังของก้ลุ่ม 
ผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีของก้ลุ่มบริษัทฯ

ก้ลุ่มบริษัทฯ จัดลำาดับความส่ำาคัญ่ของแต่ละป็ระเด็น้โดยีพัิจารณ์าจาก้  
2 ป็ัจจัยีต่อไป็น้้� 1) ระดับผลก้ระทบของป็ระเด็น้น้ั�น้ๆ ต่อก้ลุ่มบริษัทใน้
เชื่ิงธุรรมาภูิบาล/ เศรษฐก้ิจ ส่ังคม และส่ิ�งแวดล้อม 2) ระดับความมี
อิทธุิพัลของป็ระเด็น้ที�มีผลต่อก้ลุ่มผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียี ทั�งน้้�ก้ารป็ระเมิน้จะ
จัดลำาดับคะแน้น้ ตั�งแต่ 1-4 ตามระดับความส่ำาคัญ่ดังน้้� มีความส่ำาคัญ่
น้้อยี มีความส่ำาคัญ่ป็าน้ก้ลาง มีความส่ำาคัญ่มาก้ และมีความส่ำาคัญ่มาก้
ที�สุ่ด โดยีใน้ป็ี 2563 ผลจาก้ก้ารจัดลำาดับความส่ำาคัญ่ป็ระเด็น้ด้าน้ความ
ยีั�งยี่น้อยีู่ใน้ระดับคะแน้น้ตั�งแต่มีความส่ำาคัญ่ป็าน้ก้ลาง มีความส่ำาคัญ่มาก้ 
และมีความส่ำาคัญ่มาก้ที�สุ่ด

ก้ลุ่มบริษัทฯ จะจัดก้ารป็ระชืุ่มเพั่�อพัิจารณ์าเห็น้ชื่อบป็ระเด็น้ส่ำาคัญ่ด้าน้
ความยีั�งยี่น้ โดยีมีผู้บริหารระดับสู่งจาก้ทุก้ก้ลุ่มธุุรก้ิจเข้าร่วมซึ่่�งมีป็ระธุาน้
เจ้าหน้้าที�บริหารก้ลุ่มบริษัทฯ เป็็น้ป็ระธุาน้ก้ารป็ระชืุ่ม ทั�งน้้� คณ์ะผู้บริหาร
จะทบทวน้และตรวจส่อบความถืูก้ต้องของผลก้ารป็ระเมิน้ป็ระเด็น้ส่ำาคัญ่ 
และอนุ้มัติก้ารเป็ิดเผยีข้อมูลใน้มิติต่างๆ ต่อไป็
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
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ประเด็นสำาคุัญด้านคุวัามยั�งยืนและข้อบเข้ตผู้ลกระทั่บ

มิต่ิท่�ระบุ 
ในรายงาน

ประเดำ็น 
ความสำาค่ญ

ดำ้านความย่�งยืน
ประเดำ็นสำาค่ญต่ามหมวดำขัอง GRI

กลุ�มผู้ม่ส�วนไดำ้ส�วนเส่ยและ 
ขัอบเขัต่ขัองผลกระทบ เป้าหมาย

การพื่่ฒนา
ท่�ย่�งยืน SDGS

หน้า
ภายใน 
องค์กร ภายนอกองค์กร

ธร
รม

าภิ
ิบา

ล/
 เศ

รษ
ฐกิ

ิจ

การมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้เสีย

• • 103 Management approach103 Management approach
• • 102-40 List of stakeholder groups102-40 List of stakeholder groups
• • 102-42 Identifying and selecting stakeholders102-42 Identifying and selecting stakeholders
• • 102-43 Approach to stakeholder engagement102-43 Approach to stakeholder engagement
• • 102-44 Key topics and concerns raised102-44 Key topics and concerns raised

พนักงาน • • ชุมชนชุมชน
• • ภาครัฐ/หน่วยงานราชการภาครัฐ/หน่วยงานราชการ
• • ผู้ถืือหุ้น/นักลงทุนผู้ถืือหุ้น/นักลงทุน
• • สื่อมวลชนสื่อมวลชน
• • สถืาบันทางการเงินสถืาบันทางการเงิน
• • คู่ค้า/เจ้าหนี�คู่ค้า/เจ้าหนี�
• • ลูกค้าลูกค้า

029-033

จรรยาบรรณธุรกิจ • • 103 Management approach 103 Management approach 
• • 102-16 Values, principles, standards, and norms of 102-16 Values, principles, standards, and norms of 

behaviourbehaviour
• • 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics
• • 205-2 Communication and training about  205-2 Communication and training about  

anti-corruption policiesanti-corruption policies
• • and proceduresand procedures
• • 205-3 Confirmed incidents of corruption and  205-3 Confirmed incidents of corruption and  

actions takenactions taken

พนักงาน • • คู่ค้า/เจ้าหนี�คู่ค้า/เจ้าหนี�
• • ภาครัฐ/หน่วยงานราชการภาครัฐ/หน่วยงานราชการ
• • สถืาบันทางการเงินสถืาบันทางการเงิน
• • ลูกค้าลูกค้า

035-039

การบริหาร 
ความเสี่ยง 
เเละภาวะวิกฤติ 

• • 103 Management approach 103 Management approach พนักงาน • • สถืาบันทางการเงินสถืาบันทางการเงิน
• • ภาครัฐ/หน่วยงานราชการภาครัฐ/หน่วยงานราชการ
• • ลูกค้าลูกค้า
• • ผู้ถืือหุ้น/นักลงทุนผู้ถืือหุ้น/นักลงทุน

040-046

การลงทุน 
อย่างยั่งยืน

• • 103 Management approach103 Management approach พนักงาน • • สถืาบันทางการเงินสถืาบันทางการเงิน
• • สื่อมวลชนสื่อมวลชน
• • ผู้ถืือหุ้น/นักลงทุนผู้ถืือหุ้น/นักลงทุน

047-049

การจัดการห่วงโซ่
อุปทาน

• • 103 Management approach 103 Management approach 
• • 308-1 New suppliers that were screened using 308-1 New suppliers that were screened using 

environmental criteriaenvironmental criteria
• • 308-2 Negative environmental impacts in the supply chain 308-2 Negative environmental impacts in the supply chain 

and actions takenand actions taken
• • 414-1 New suppliers that were screened using  414-1 New suppliers that were screened using  

social criteriasocial criteria
• • 414-2 Negative social impacts in the supply chain  414-2 Negative social impacts in the supply chain  

and actions takenand actions taken

พนักงาน • • คู่ค้า/เจ้าหนี�คู่ค้า/เจ้าหนี�
• • ลูกค้าลูกค้า

050-054

การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์

• • 103 Management approach103 Management approach พนักงาน • • ลูกค้าลูกค้า
• • คู่ค้า/เจ้าหนี�คู่ค้า/เจ้าหนี�

055-060

การจัดการ 
ด้านนวัตกรรม

• • 103 Management approach103 Management approach
• • 203-1 Infrastructure investments and services supported203-1 Infrastructure investments and services supported

พนักงาน • • ผู้ถืือหุ้น/นักลงทุนผู้ถืือหุ้น/นักลงทุน
• • ลูกค้าลูกค้า
• • สถืาบันทางการเงินสถืาบันทางการเงิน
• • ภาครัฐ/หน่วยงานราชการภาครัฐ/หน่วยงานราชการ
• • คู่ค้า/เจ้าหนี�คู่ค้า/เจ้าหนี�

061-074, 
118

ความปลอดภัย 
ของข้อมูล

• • 103 Management approach103 Management approach
• • 418-1 Substantiated complaints concerning breaches of 418-1 Substantiated complaints concerning breaches of 

customer privacy and losses of customer datacustomer privacy and losses of customer data

พนักงาน • • ลูกค้าลูกค้า
• • สถืาบันทางการเงินสถืาบันทางการเงิน
• • ผู้ถืือหุ้น/นักลงทุนผู้ถืือหุ้น/นักลงทุน
• • คู่ค้า/เจ้าหนี�คู่ค้า/เจ้าหนี�

075-080
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มิต่ิท่�ระบุ 
ในรายงาน

ประเดำ็น 
ความสำาค่ญ

ดำ้านความย่�งยืน
ประเดำ็นสำาค่ญต่ามหมวดำขัอง GRI

กลุ�มผู้ม่ส�วนไดำ้ส�วนเส่ยและ 
ขัอบเขัต่ขัองผลกระทบ เป้าหมาย

การพื่่ฒนา
ท่�ย่�งยืน SDGS

หน้า
ภายใน 
องค์กร ภายนอกองค์กร

สััง
คม

สิทธิมนุษยชน • • 103 Management approach103 Management approach
• • 412-2 Employee training on human rights policies or 412-2 Employee training on human rights policies or 

proceduresprocedures

พนักงาน • • ชุมชนชุมชน
• • ภาครัฐ/ หน่วยงานราชการภาครัฐ/ หน่วยงานราชการ
• • สื่อมวลชนสื่อมวลชน
• • คู่ค้า/เจ้าหนี�คู่ค้า/เจ้าหนี�
• • ลูกค้าลูกค้า

083-084

การปฏิิบัติ 
ต่อแรงงาน

• • 103 Management approach103 Management approach
• • 405-1 Diversity of governance bodies and employees405-1 Diversity of governance bodies and employees

พนักงาน • • สื่อมวลชนสื่อมวลชน
• • คู่ค้า/เจ้าหนี�คู่ค้า/เจ้าหนี�

085-086, 
091

การจูงใจ 
และรักษาพนักงาน 
ที่มีศักยภาพ 
และความสามารถื

• • 103 Management approach103 Management approach
• • 401-1 New employee hires and employee turnover401-1 New employee hires and employee turnover
• • 401-2 Benefits provided to full-time employees that are not 401-2 Benefits provided to full-time employees that are not 

provided to temporary or part-time employeesprovided to temporary or part-time employees
• • 404-3 Percentage of employees receiving regular 404-3 Percentage of employees receiving regular 

performance and career development reviewsperformance and career development reviews

พนักงาน • • คู่ค้า/เจ้าหนี�คู่ค้า/เจ้าหนี� 087-091

การลงทุนในการ
พัฒนาศักยภาพ 
และส่งเสริม 
ความก้าวหน้า 
แก่พนักงาน

• • 103 Management approach103 Management approach
• • 404-1 Average hours of training per year per employee404-1 Average hours of training per year per employee
• • 404-2 Programs for upgrading employee skills and transition 404-2 Programs for upgrading employee skills and transition 

assistance programsassistance programs

พนักงาน • • ผู้ถืือหุ้น/นักลงทุนผู้ถืือหุ้น/นักลงทุน
• • คู่ค้า/เจ้าหนี�คู่ค้า/เจ้าหนี�

092-096

อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อม 
ในการทำางาน

• • 103 Management approach103 Management approach
• • 403-1 Occupational health and safety management system403-1 Occupational health and safety management system
• • 403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident 403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident 

investigation investigation 
• • 403-3 Occupational health services403-3 Occupational health services
• • 403-4 Work participation, consultation, and communication 403-4 Work participation, consultation, and communication 

on occupational health and safetyon occupational health and safety
• • 403-5 Worker training on occupational health and safety 403-5 Worker training on occupational health and safety 

impacts directly linked by business relationships impacts directly linked by business relationships 
• • 403-6 Promotion of worker health 403-6 Promotion of worker health 
• • 403-7 Prevention and mitigation of occupational health and 403-7 Prevention and mitigation of occupational health and 

safety management system safety management system 
• • 403-9 Work-related injuries 403-9 Work-related injuries 

พนักงาน • • ลูกค้าลูกค้า
• • ชุมชนชุมชน
• • คู่ค้า/เจ้าหนี�คู่ค้า/เจ้าหนี�

095, 
097-104

การพัฒนา 
ของชุมชน

• • 03 Management approach03 Management approach
• • 201-1 Direct economic value generated and distributed 201-1 Direct economic value generated and distributed 
• • 413-1 Operations with local community engagement, impact 413-1 Operations with local community engagement, impact 

assessment, and development programsassessment, and development programs

พนักงาน • • ชุมชนชุมชน
• • ภาครัฐ/หน่วยงานราชการภาครัฐ/หน่วยงานราชการ
• • ผู้ถืือหุ้น/นักลงทุนผู้ถืือหุ้น/นักลงทุน
• • สื่อมวลชนสื่อมวลชน
• • ลูกค้าลูกค้า

105-121

สัิ�ง
แว

ดล
้อม

ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ

• • 103 Management approach103 Management approach
• • 304-1 Operational sites owned, leased, managed in, or 304-1 Operational sites owned, leased, managed in, or 

adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity 
value outside protected areasvalue outside protected areas

พนักงาน • • ลูกค้าลูกค้า
• • คู่ค้า/เจ้าหนี�คู่ค้า/เจ้าหนี�
• • ภาครัฐ/หน่วยงานราชการภาครัฐ/หน่วยงานราชการ
• • ชุมชนชุมชน
• • สถืาบันทางการเงินสถืาบันทางการเงิน
• • ผู้ถืือหุ้น/นักลงทุนผู้ถืือหุ้น/นักลงทุน
• • สื่อมวลชนสื่อมวลชน

128-129

การบริหารจัดการนำ�า • • 103 Management approach103 Management approach
• • 301-2 Recycled input materials used301-2 Recycled input materials used
• • 303-1 Interactions with water as a shared resource303-1 Interactions with water as a shared resource
• • 303-2 Management of water discharge-related impacts303-2 Management of water discharge-related impacts
• • 303-3 Water withdrawal303-3 Water withdrawal
• • 303-4 Water discharge303-4 Water discharge

พนักงาน • • ลูกค้าลูกค้า
• • คู่ค้า/เจ้าหนี�คู่ค้า/เจ้าหนี�
• • ภาครัฐ/หน่วยงานราชการภาครัฐ/หน่วยงานราชการ
• • ชุมชนชุมชน

130-134

การจัดการ 
ของเสีย

• • 103 Management approach103 Management approach
• • 306-1 Waste generation and significant waste-related impacts306-1 Waste generation and significant waste-related impacts
• • 306-2 Management of significant waste-related impacts306-2 Management of significant waste-related impacts
• • 306-3 Waste generated306-3 Waste generated
• • 306-4 Waste diverted from disposal306-4 Waste diverted from disposal
• • 306-5 Waste directed to disposal306-5 Waste directed to disposal

พนักงาน • • ลูกค้าลูกค้า
• • คู่ค้า/เจ้าหนี�คู่ค้า/เจ้าหนี�
• • ภาครัฐ/หน่วยงานราชการภาครัฐ/หน่วยงานราชการ
• • ชุมชนชุมชน

135-141

การจัดการมลพิษ 
ทางอากาศ

• • 103 Management approach103 Management approach
• • 305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other 305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other 

significant air emissionssignificant air emissions

พนักงาน • • ลูกค้าลูกค้า
• • คู่ค้า/เจ้าหนี�คู่ค้า/เจ้าหนี�
• • ภาครัฐ/หน่วยงานราชการภาครัฐ/หน่วยงานราชการ
• • ชุมชนชุมชน
• • สถืาบันทางการเงินสถืาบันทางการเงิน

142-145

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
(ความเสี่ยงทาง
กายภาพและความ 
ที่เกิดจากการผ่านใน
แง่อื่น ๆ ที่ตามมา)

• • 103 Management approach103 Management approach
• • 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
• • 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

พนักงาน • • ลูกค้าลูกค้า
• • คู่ค้า/เจ้าหนี�คู่ค้า/เจ้าหนี�
• • ภาครัฐ/หน่วยงานราชการภาครัฐ/หน่วยงานราชการ
• • ชุมชนชุมชน
• • สถืาบันทางการเงินสถืาบันทางการเงิน
• • ผู้ถืือหุ้น/นักลงทุนผู้ถืือหุ้น/นักลงทุน

146-148

การจัดการพลังงาน • • 103 Management approach103 Management approach
• • 302-1 Energy consumption within the organization302-1 Energy consumption within the organization
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พนักงาน • • ลูกค้าลูกค้า
• • คู่ค้า/เจ้าหนี�คู่ค้า/เจ้าหนี�
• • ภาครัฐ/หน่วยงานราชการภาครัฐ/หน่วยงานราชการ
• • ชุมชนชุมชน
• • สถืาบันทางการเงินสถืาบันทางการเงิน
• • ผู้ถืือหุ้น/นักลงทุนผู้ถืือหุ้น/นักลงทุน

149-153



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563 029029

การม่ส่วันร่วัมข้องผูู้้มู่ส่วนได้้เส่ย 
ความร่วมม่อที�เข้มแข็งและก้ลมเก้ลียีว รวมถื่งก้ารส่่�อส่ารอยี่าง
มีป็ระส่ิทธุิภูาพัน้ับเป็็น้ป็ัจจัยีพั่�น้ฐาน้สู่่ความส่ำาเร็จใน้ก้ารดำาเน้ิน้
ทุก้ๆ ธุุรก้ิจ ทั�งน้้� ด้วยีความมุ่งมั�น้ของก้ลุ่มบริษัทดับบลิวเอชื่เอ
สู่่ก้ารเป็็น้ “Ultimate Solution Partner” ก้ลุ่มบริษัทฯ จ่งให้ 
ความส่ำาคัญ่ก้ับความคิดเห็น้ของผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีทุก้ฝ่่ายีเพั่�อ
ส่ร้างความส่ัมพััน้ธุ์อัน้ดี ตลอดจน้ก้ระบวน้ก้ารป็ฏิบัติงาน้ที�มี 
ความโป็ร่งใส่ ซึ่่�งเป็็น้ราก้ฐาน้ส่ำาคัญ่ไป็สู่่ก้ารเติบโตของธุุรก้ิจอยี่าง
ยีั�งยี่น้ ก้ารมีส่่วน้ร่วมก้ับผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีน้ับเป็็น้ก้ิจก้รรม 
ที�ส่ำาคัญ่ยีิ�งที�ชื่่วยีให้ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้รับรู้ถื่งความคาดหวังและ 
ข้อก้ังวลของแต่ละฝ่่ายี จ่งส่ามารถืป็้องก้ัน้บรรเทาผลก้ระทบใน้
เชื่ิงลบได้อยี่างมีป็ระส่ิทธุิภูาพัและน้ำาป็ระเด็น้ใน้เชื่ิงบวก้ที�ได้รับ
มาไป็ต่อยีอดให้เก้ิดป็ระโยีชื่น้์สู่งสุ่ด

แนวทั่างบริหารจ่ด้การ
ก้ลุ่มบริษัทดับบลิวเอชื่เอบริหารจัดก้ารก้ารมีส่่วน้ร่วมของผู้มี 
ส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีอยี่างมีป็ระส่ิทธุิภูาพั โดยีเริ�มจาก้ก้ารจำาแน้ก้และ
จัดลำาดับก้ลุ่มผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีใน้แต่ละป็ี ทั�งน้้� ผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้
เส่ียีของก้ลุ่มบริษัทฯ ส่ามารถืเป็็น้ได้ทั�งบุคคล ก้ลุ่มบุคคล หร่อ
องค์ก้รใน้ห่วงโซึ่่คุณ์ค่าของก้ลุ่มบริษัทฯ ซึ่่�งอาจมีผลก้ระทบที�
ส่ำาคัญ่ต่อก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจ ผลิตภูัณ์ฑ์์ บริก้าร ตลอดจน้ผลก้าร
ดำาเน้ิน้งาน้ที�เก้ี�ยีวข้อง จาก้ทั�งก้ลุ่มธุุรก้ิจพััฒน้าและบริหารจัดก้าร
อส่ังหาริมทรัพัยี์ ก้ลุ่มธุุรก้ิจพััฒน้าน้ิคมอุตส่าหก้รรม ก้ลุ่มธุุรก้ิจ
ให้บริก้ารส่าธุารณ์ูป็โภูคและพัลังงาน้ และก้ลุ่มธุุรก้ิจให้บริก้าร 
ด้าน้ดิจิทัล ทั�งน้้�ก้ระบวน้ก้ารระบุก้ลุ่มผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีของ 

ก้ลุ่มบริษัทฯ จะพัิจารณ์าและลำาดับความส่ำาคัญ่ตามลัก้ษณ์ะของ
ความเก้ี�ยีวข้องไม่ว่าจะโดยีทางตรงหร่อทางอ้อมใน้ก้ิจก้รรมทาง
ธุุรก้ิจ ผลิตภูัณ์ฑ์์ ผลก้ารดำาเน้ิน้งาน้ และก้ารบริก้ารของก้ลุ่ม
บริษัทฯ รวมถื่งอิทธุิพัลหร่อผลก้ระทบของแต่ละก้ลุ่มผู้มีส่่วน้ได้
ส่่วน้เส่ียีที�มีต่อผลก้ลยีุทธุ์หร่อก้ารตัดส่ิน้ใจก้ารป็ระก้อบธุุรก้ิจของ
ก้ลุ่มบริษัทฯ โดยีใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้จำาแน้ก้ก้ลุ่มผู้มี 
ส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีที�ออก้เป็็น้ 8 ก้ลุ่ม ได้แก้่ พัน้ัก้งาน้ ผู้ถื่อหุ้น้/ 
น้กั้ลงทนุ้ ลกู้คา้ คูค่า้/เจา้หน้้� ภูาครฐัและหน้ว่ยีงาน้ราชื่ก้าร ชื่มุชื่น้ 
ส่ถืาบัน้ทางก้ารเงิน้ และส่่�อมวลชื่น้ ซึ่่�งก้ลุ่มบริษัทฯ ได้พัิจารณ์า
แล้วว่าก้ลุ่มผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีทั�ง 8 ก้ลุ่มดังก้ล่าวมีความส่ำาคัญ่
ต่อก้ลุ่มบริษัทฯ อยี่างเท่าเทียีมก้ัน้  

ทั�งน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้เป็ิดรับฟังความคิดเห็น้และข้อก้ังวลของ 
ผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีผ่าน้ก้ิจก้รรมก้ารมีส่่วน้ร่วมใน้หลาก้หลายี 
รูป็แบบรวมถื่งผ่าน้ชื่่องทางก้ารส่่�อส่ารต่างๆ ดังที�ระบุใน้ 
หัวข้อยี่อยีถืัดไป็ โดยีข้อก้ังวลที�ทางก้ลุ่มบริษัทฯ ได้รับจะถืูก้น้ำา
ไป็รายีงาน้ต่อผู้บริหารรวมถื่งคณ์ะทำางาน้ก้ารก้ารพััฒน้าอยี่าง
ยีั�งยี่น้ ซึ่่�งป็ระก้อบไป็ด้วยีผู้บริหารและพัน้ัก้งาน้ระดับผู้จัดก้าร 
ข่�น้ไป็ และผู้มีหน้้าที�รับผิดชื่อบจาก้ฝ่่ายีที�เก้ี�ยีวข้อง เพั่�อให้ 
คณ์ะทำางาน้รับทราบถื่งป็ัญ่หา ตรวจป็ระเมิน้ รวมถื่งวางก้ลยีุทธุ์
ที�มีป็ระส่ิทธุิภูาพัและเหมาะส่มเพั่�อตอบส่น้องความคาดหวังของ
ผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียี ผลจาก้ก้ิจก้รรมก้ารมีส่่วน้ร่วมของผู้มีส่่วน้ได้
ส่่วน้เส่ียีจะน้ำาข่�น้รายีงาน้ต่อคณ์ะผู้บริหาร เพั่�อเป็็น้ข้อมูลป็ระก้อบ
ก้ารตัดส่ิน้ใจใน้ก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจต่อไป็
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พัน่กงาน

ผูู้้ถือหุ้น/ 
น่กลงทัุ่น

ลูกค้า

คู่ค้า/
เจ้าหน่�

ภิาคร่ฐ/
หน่วยงานราชการ

ชุมูชน

สถาบ่น
ทั่างการเงิน

สื�อมูวลชน
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ช�องทางการม่ส�วนร�วม
และความถึ่� ประเดำ็นท่�อยู�ในความสนใจำ มาต่รการและการต่อบสนอง

• ชื่่องทางก้ารส่่�อส่าร 
ที�ส่ามารถืติดต่อได้ 
ตลอดเวลา (อีเมล  
ก้ารแจ้งข้อมูลโดยี 
ผู้บังคับบัญ่ชื่า 
อิน้ทราเน้็ต ฯลฯ)

• ป็ระชืุ่มทาวน้์ฮอล 
ป็ระจำาป็ีร่วมก้ับป็ระธุาน้ 
เจ้าหน้้าที�บริหาร

• ก้ารป็ระชืุ่มรายีไตรมาส่
ร่วมก้ับคณ์ะผู้บริหาร

• ก้ารส่ำารวจความพั่งพัอใจ
และความผูก้พััน้ก้ับ
องค์ก้รป็ระจำาป็ี

• ก้ล่องรับความคิดเห็น้
• ชื่่องทางรับเร่�องร้องเรียีน้
• ก้ารป็ระชืุ่ม 

คณ์ะผู้บริหาร 
ป็ระจำาเด่อน้

• ทิศทางก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจของก้ลุ่ม
บริษัทดับบลิวเอชื่เอ 

• รายีงาน้ผลก้ารดำาเน้ิน้งาน้ทางธุุรก้ิจและทิศทางก้ารดำาเน้ิน้
ธุุรก้ิจให้ทราบ

• แน้วโน้้มธุุรก้ิจและข่าวส่ารที�เก้ี �ยีวข้อง
ก้ับธุุรก้ิจ

• แจ้งข้อมูลแน้วโน้้มธุุรก้ิจและข่าวส่ารที�เก้ี �ยีวข้องก้ับธุุรก้ิจ
ผ่าน้ชื่่องทางก้ารส่่�อส่ารของดับบลิวเอชื่เอ

• ก้ารแจ้งข่าวส่ารและให้ความรู้ที �เป็็น้
ป็ระโยีชื่น้์

• แจ้งข้อมูลความค่บหน้้าและน้ำาเส่น้อข้อมูลที�เป็็น้ป็ระโยีชื่น้์
ต่อก้ารป็ฏิบัติงาน้

• โครงก้ารฝ่ึก้อบรมและพััฒน้าทัก้ษะ 
ใน้ก้ารทำางาน้

• จัดทำาและพััฒน้าโครงก้ารฝ่ึก้อบรมตามความเหมาะส่ม

• ส่ภูาพัแวดล้อมใน้ก้ารทำางาน้ • ส่่�อส่ารคุณ์ค่าและก้ลยีุทธุ์ขององค์ก้ร

• ค่าตอบแทน้ ส่วัส่ดิก้าร  
และผลป็ระโยีชื่น้์

• ทบทวน้ค่าตอบแทน้และผลป็ระโยีชื่น้์ของพัน้ัก้งาน้ 
อยี่างส่มำ�าเส่มอ และป็รับป็รุงให้เหมาะส่ม

• ก้ารบริหารจัดก้ารด้าน้อาชื่ีวอน้ามัยี
และส่ภูาพัแวดล้อมใน้ก้ารทำางาน้

• ส่่งเส่ริมวัฒน้ธุรรมที�ชื่่วยีเส่ริมส่ร้างอาชื่ีวอน้ามัยีและพััฒน้า
ส่ภูาพัแวดล้อมใน้ก้ารทำางาน้

• ก้ารแจ้งข่าวส่ารเก้ี�ยีวก้ับก้ารแพัร่ระบาดของโควิด-19  
ผ่าน้ชื่่องทาง SharePoint (ชื่่องทางก้ารส่่�อส่ารภูายีใน้
องค์ก้ร) และอีเมล

• ก้ารดำาเน้ิน้งาน้บริหารจัดก้ารเพั่�อป็้องก้ัน้ผลก้ระทบจาก้ 
โควิด-19 (เชื่่น้ ก้ารทำางาน้จาก้ที�บ้าน้ ก้ารดูแลรัก้ษา 
ความส่ะอาดอยี่างถืูก้หลัก้และส่อดคล้องก้ับข้อก้ำาหน้ดต่างๆ)

• ก้ารวางแผน้ความต่อเน้่�องของธุุรก้ิจ 
(Business continuity plan) 

• รายีงาน้ผลก้ารดำาเน้ิน้งาน้ทางธุุรก้ิจและทิศทางก้ารดำาเน้ิน้
ธุุรก้ิจให้ทราบ

• ดำาเน้ิน้ก้ารซึ่ัก้ซึ่้อมแผน้ความต่อเน้่�องทางธุุรก้ิจเพั่�อให้แน้่ใจ
ว่ามีก้ารป็ฏิบัติตามข้อก้ำาหน้ดอยี่างเคร่งครัดและมี
ป็ระส่ิทธุิภูาพั

ช�องทางการม่ส�วนร�วม
และความถึ่� ประเดำ็นท่�อยู�ในความสนใจำ มาต่รการและการต่อบสนอง

• ก้ารป็ระชืุ่มส่ามัญ่ 
ผู้ถื่อหุ้น้ป็ระจำาป็ี

• รายีงาน้ป็ระจำาป็ีและ
รายีงาน้ความยีั�งยี่น้

• ก้ารน้ำาเส่น้อข้อมูลเพั่�อ
ก้ารลงทุน้ (Roadshow)

• ก้ารป็ระชืุ่มน้ัก้วิเคราะห์
• ก้ารน้ำาเส่น้อทิศทางก้าร

ดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจของ 
ก้ลุ่มบริษัทฯ ป็ระจำาป็ี 
(Outlook meeting)

• ก้ารเป็ิดให้น้ัก้ลงทุน้
เยีี�ยีมชื่มบริษัท

• ก้ิจก้รรม  
Opportunity Day

• ชื่่องทางก้ารส่่�อส่ารที�
ส่ามารถืติดต่อได้ตลอด
เวลา เชื่่น้ โทรศัพัท์ 
อีเมล เว็บไซึ่ต์ ฯลฯ

• ผลก้ารดำาเน้ิน้งาน้ทางธุุรก้ิจ เชื่่น้  
ผลตอบแทน้ ผลป็ระโยีชื่น้์ ก้ำาไร

• เพัิ�มขีดความส่ามารถืใน้ก้ารแข่งขัน้ทางธุุรก้ิจและป็รับ
ทิศทางก้ารบริหารให้เหมาะส่มก้ับส่ถืาน้ก้ารณ์์

• ตอบข้อส่งส่ัยีเก้ี�ยีวก้ับผลก้ระทบจาก้โควิด-19 ต่อโครงส่ร้าง
ทางก้ารเงิน้ของธุุรก้ิจผ่าน้ทางอีเมล เว็บไซึ่ต์ของบริษัท และ
ส่่�อป็ระชื่าส่ัมพััน้ธุ์ต่างๆ 

• ป็ระชื่าส่ัมพััน้ธุ์ข้อมูลเก้ี�ยีวก้ับผลก้ระทบที�ส่ำาคัญ่จาก้โควิด-19 
ต่อผลก้ารดำาเน้ิน้งาน้ทางธุุรก้ิจของก้ลุ่มบริษัทฯ ผ่าน้ชื่่อง
ทางออน้ไลน้์ เชื่่น้ โป็รแก้รม Microsoft Teams และ Zoom

• ความโป็ร่งใส่ทางธุุรก้ิจ • ยี่ดมั�น้ใน้ธุรรมาภูิบาล
• เข้าร่วมโครงก้ารแน้วร่วมต่อต้าน้คอร์รัป็ชื่ัน้ของ 

ภูาคเอก้ชื่น้ไทยี (CAC)

• ก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงด้าน้ก้ารบริหาร
ก้ิจก้ารและความเส่ี�ยีงทางธุุรก้ิจ

• จัดทำาก้ารบริหารจัดก้ารความเส่ี�ยีงองค์ก้ร พัร้อมทั�งก้ำาหน้ด
แผน้ระยีะส่ั�น้และระยีะยีาว

• ผลก้ารดำาเน้ิน้งาน้ด้าน้ความยีั�งยี่น้ • บริหารจัดก้ารป็ระเด็น้ความส่ำาคัญ่ด้าน้ความยีั�งยี่น้
• ดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจโดยีคำาน้่งถื่งผลก้ระทบด้าน้ส่ิ�งแวดล้อม 

และส่ังคม
• ส่่งเส่ริมแน้วคิดด้าน้น้วัตก้รรมและก้ารพััฒน้าอยี่างยีั�งยี่น้

1. พัน่กงาน

2. ผูู้้ถือหุ้น/น่กลงทัุ่น

ผลของกิจกรรมการม่ส่วันร่วัมของผ้้ม่ส่วันได้ส่วันเส่ย



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
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3. ลูกค้า

4. คู่ค้า/เจ้าหน่�

ช�องทางการม่ส�วนร�วม
และความถึ่� ประเดำ็นท่�อยู�ในความสนใจำ มาต่รการและการต่อบสนอง

• ก้ิจก้รรม Roadshow/ 
ก้ิจก้รรมทางก้ารตลาด/ 
ก้ารส่ัมมน้าออน้ไลน้์ 
(Webinar)

• ก้ารป็ระชืุ่มทางธุุรก้ิจ/ 
ก้ารป็ระชืุ่มทางไก้ล 
(Video Conference) 
รายีไตรมาส่

• ก้ารส่ำารวจความพั่งพัอใจ
ของลูก้ค้าป็ระจำาป็ี

• ก้ิจก้รรม Customer 
Clubs รายีไตรมาส่

• วารส่าร WHA Connect 
รายีไตรมาส่

• ชื่่องทางก้ารส่่�อส่าร 
ที�ส่ามารถืติดต่อได้ 
ตลอดเวลา (เชื่่น้ 
โทรศัพัท์ อีเมล  
ผู้ที �มีหน้้าที�ดูแลโดยีตรง 
ส่ังคมออน้ไลน้์ ฯลฯ)

• ข้อส่งส่ัยีเก้ี�ยีวก้ับส่ิน้ค้าและบริก้าร • น้ำาเส่น้อข้อมูลเก้ี�ยีวก้ับส่ิน้ค้าและบริก้ารของบริษัท 
บน้เว็บไซึ่ต์และส่่�อป็ระเภูทอ่�น้ๆ

• ตอบข้อส่งส่ัยีของลูก้ค้าอยี่างรวดเร็วและมีป็ระส่ิทธุิภูาพั

• คุณ์ภูาพัของงาน้บริก้ารหลังก้ารขายี • จัดก้ารระบบลูก้ค้าส่ัมพััน้ธุ์อยี่างมีป็ระส่ิทธุิภูาพั
• ป็รับป็รุงป็ระส่ิทธุิภูาพัระบบลูก้ค้าส่ัมพััน้ธุ์อยีู่เส่มอ 

โดยีพัิจารณ์าจาก้ความคิดเห็น้/ ข้อแน้ะน้ำาจาก้ลูก้ค้า

• ข้อก้ำาหน้ดและมาตรฐาน้ด้าน้ก้าร
บริหารจัดก้ารด้าน้ส่ิ�งแวดล้อม

• ป็ฏิบัติตามก้ฎหมายีและข้อก้ำาหน้ดอยี่างเคร่งครัด  
และยี่ดหลัก้มาตรฐาน้ระดับส่าก้ลใน้ก้ารบริหาร 
จัดก้ารส่ิ�งแวดล้อมตามความเหมาะส่ม

• ก้ารบริหารจัดก้ารความเส่ี�ยีง 
และภูาวะวิก้ฤติิ

• จัดทำาก้ารป็ระเมิน้ความเส่ี�ยีงและภูาวะวิก้ฤติิและดำาเน้ิน้ก้าร
ตามมาตรก้ารลดผลก้ระทบอยี่างเหมาะส่ม

• แจ้งให้ลูก้ค้าทราบถื่งมาตรก้ารรับม่อและแผน้ก้ารบริหาร
จัดก้ารความเส่ี�ยีงและภูาวะวิก้ฤติิที�เก้ี�ยีวข้อง

• ป็ระชื่าส่ัมพััน้ธุ์ข้อมูลเก้ี�ยีวก้ับขั�น้ตอน้ใน้ก้ารรับม่อก้ับ 
โควิด-19 และแต่งตั�งบุคคลส่ำาหรับติดต่อใน้ก้รณ์้ฉัุก้เฉัิน้

• ลดอัตราค่าบริหารจัดก้ารให้ก้ับลูก้ค้าใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรม
ของก้ลุ่มบริษัทฯ ใน้ชื่่วงไตรมาส่ที� 2-3 ของป็ี 2563 เพั่�อ
ชื่่วยีเหล่อผู้ป็ระก้อบก้ารที�ได้รับผลก้ระทบจาก้โควิด-19

ช�องทางการม่ส�วนร�วม
และความถึ่� ประเดำ็นท่�อยู�ในความสนใจำ มาต่รการและการต่อบสนอง

• ก้ารจัดก้ิจก้รรมส่ำาหรับ 
คู่ค้า

• ก้ารเยีี�ยีมชื่มบริษัทคู่ค้า
• โทรศัพัท์
• อีเมล
• ก้ารป็ระเมิน้ตน้เองและ

ก้ารลงพั่�น้ที�เยีี �ยีมชื่ม
บริษัท

• ความโป็ร่งใส่ใน้ก้ระบวน้ก้ารจัดซึ่่�อ 
จัดจ้าง

• จัดทำาน้โยีบายีและขั�น้ตอน้ก้ารจัดซึ่่�อจัดจ้างที�เหมาะส่ม

• โอก้าส่และความร่วมม่อทางธุุรก้ิจ • จัดก้ิจก้รรมวัน้พับป็ะคู่ค้า

• ก้ารป็ฏิบัติตามมาตรฐาน้ของก้ลุ่มบริษัท 
ดับบลิวเอชื่เอ

• ส่่�อส่ารป็ระชื่าส่ัมพััน้ธุ์น้โยีบายีก้ารจัดซึ่่�อจัดจ้างของก้ลุ่ม
บริษัทดับบลิวเอชื่เออยี่างมีป็ระส่ิทธุิภูาพั

• จัดให้มีก้ารตรวจป็ระเมิน้คู่ค้า พัร้อมทั�งเส่น้อความคิดเห็น้/ 
แผน้ก้ารแก้้ไขเพั่�อเป็็น้แน้วทางใน้ก้ารป็รับป็รุงมาตรฐาน้

• ก้ารชื่ำาระเงิน้ตามก้ำาหน้ดและ 
ตามข้อตก้ลงใน้เอก้ส่ารส่ัญ่ญ่า

• ป็ฏิบัติตามข้อตก้ลงใน้เอก้ส่ารส่ัญ่ญ่า
• เป็ิดเผยีข้อมูลตามเง่�อน้ไขที�ตก้ลง

• ก้ารบริหารจัดก้ารด้าน้ส่ิ�งแวดล้อม 
ส่ังคม และธุรรมาภูิบาล 

• ส่่�อส่ารข้อมูลเก้ี�ยีวก้ับข้อก้ังวลที�เก้ี�ยีวข้องก้ับส่ิ�งแวดล้อม 
ส่ังคม และธุรรมาภูิบาล

• ป็ระชื่าส่ัมพััน้ธุ์ข้อมูลเก้ี�ยีวก้ับขั�น้ตอน้ใน้ก้ารรับม่อก้ับ
ส่ถืาน้ก้ารณ์์โควิด-19

• ป็ระชื่าส่ัมพััน้ธุ์ข้อมูลเก้ี�ยีวก้ับผลก้ระทบที�ส่ำาคัญ่จาก้
ส่ถืาน้ก้ารณ์์โควิด-19 ต่อผลก้ารดำาเน้ิน้งาน้ทางธุุรก้ิจของ
บริษัทเพั่�อส่ร้างความเชื่่�อมั�น้และความไว้วางใจให้ก้ับคู่ค้า

• หลีก้เลี�ยีงก้ารป็ระชืุ่มแบบพับหน้้าก้ัน้เพั่�อลดความเส่ี�ยีง 
จาก้ส่ถืาน้ก้ารณ์์โควิด-19

• ป็ระเมิน้คุณ์ส่มบัติคู่ค้าเพั่�อก้ำาก้ับดูแลใน้ก้ารบริหารงาน้ 
ด้าน้ส่ิ�งแวดล้อม ส่ังคม และธุรรมาภูิบาลอยีู่ภูายีใน้ก้รอบ
มาตรฐาน้

• ควบคุมให้ก้ารบริหารจัดก้ารด้าน้ส่ิ�งแวดล้อมเป็็น้ไป็ตาม 
ข้อก้ำาหน้ดอยี่างเคร่งครัด
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ช�องทางการม่ส�วนร�วม 
และความถึ่� ประเดำ็นท่�อยู�ในความสนใจำ มาต่รการและการต่อบสนอง

• เวทีรับฟังความคิดเห็น้และ
ก้ารป็ระชืุ่มร่วมก้ับบริษัท

• ก้ิจก้รรมชืุ่มชื่น้ส่ัมพััน้ธุ์
• ก้ารส่ำารวจก้ารมีส่่วน้ร่วม

ของชืุ่มชื่น้
• ตัวแทน้จาก้ชืุ่มชื่น้ท้องถืิ�น้
• ก้ารเยีี�ยีมชื่มบริษัท

• ผลก้ระทบจาก้ก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจต่อชื่ีวิต
ความเป็็น้อยีู่ของคน้ใน้ชืุ่มชื่น้ เชื่่น้ 
ป็ัญ่หาก้ารจราจรติดขัด ป็ัญ่หาด้าน้ความ
ป็ลอดภูัยี และก้ารขาดแคลน้น้ำ�า

• จัดทำาก้ารส่ำารวจความคิดเห็น้ของชืุ่มชื่น้อยี่างส่มำ�าเส่มอ 
และเฝ่้าระวังไม่ให้ธุุรก้ิจส่่งผลก้ระะทบต่อชืุ่มชื่น้ 

• ดำาเน้ิน้มาตรก้ารลดผลก้ระทบจาก้ก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจต่อ
ความเป็็น้อยีู่ของคน้ใน้ชืุ่มชื่น้ (เชื่่น้ ก้ารใชื่้ระบบควบคุม
ไฟจราจรอัจฉัริยีะเพั่�อแก้้ป็ัญ่หาก้ารจราจร)

• เป็ิดโอก้าส่ให้ชืุ่มชื่น้โดยีรอบเข้ามามีส่่วน้ร่วมใน้ก้าร
บริหารจัดก้ารภูาวะวิก้ฤติิและก้ารฝ่ึก้ซึ่้อมแผน้ฉัุก้เฉัิน้

• ผลก้ารดำาเน้ิน้งาน้ด้าน้ก้ารบริหารจัดก้าร
ด้าน้ส่ิ�งแวดล้อม

• ดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจตามมาตรฐาน้และก้ฎหมายีด้าน้ส่ิ�งแวดล้อม

• ก้ารพััฒน้าชืุ่มชื่น้และก้ารส่่งเส่ริม
ก้ิจก้รรมของชืุ่มชื่น้

• จัดทำาโครงก้ารพััฒน้าชืุ่มชื่น้อยี่างส่มำ�าเส่มอ
• ถื่ายีทอดความรู้ความชื่ำาน้าญ่ของก้ลุ่มบริษัท 

ดับบลิวเอชื่เอให้แก้่ชืุ่มชื่น้
• จัดทำาโครงก้ารพััฒน้าชืุ่มชื่น้เพั่�อชื่่วยีเหล่อคน้ใน้ท้องที� 

ใน้ก้ารรับม่อก้ับผลก้ระทบจาก้โควิด-19

• บทบาทก้ารมีส่่วน้ร่วมของชืุ่มชื่น้ • ตอบส่น้องต่อข้อร้องเรียีน้ของชืุ่มชื่น้อยี่างรวดเร็ว 
และมีป็ระส่ิทธุิภูาพั 

• จัดก้ารป็ระชืุ่มร่วมก้ับชืุ่มชื่น้เพั่�อทำาความเข้าใจ 
ความต้องก้ารและข้อเส่น้อแน้ะของชืุ่มชื่น้ 

5. ภิาคร่ฐ/หน่วยงานราชการ

6. ชุมูชน

ช�องทางการม่ส�วนร�วม
และความถึ่� ประเดำ็นท่�อยู�ในความสนใจำ มาต่รการและการต่อบสนอง

• คุณ์ภูาพัของวัส่ดุและผลก้ระทบต่อ 
ส่ิ�งแวดล้อมของวัส่ดุน้ั�น้ๆ 

• จัดให้มีก้ระบวน้ก้ารคัดก้รองเพั่�อให้ส่อดคล้องก้ับข้อก้ำาหน้ด
ใน้จรรยีาบรรณ์ธุุรก้ิจส่ำาหรับคู่ค้า (Supplier Code of 
Conduct)

• ส่ภูาพัก้ารทำางาน้ของแรงงาน้  
(เชื่่น้ ส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้)

• ตรวจส่อบดูแลไม่ให้มีก้ารละเมิดส่ิทธุิแรงงาน้หร่อป็ัญ่หา 
ด้าน้ส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้

4. คู่ค้า/เจ้าหน่�

ช�องทางการม่ส�วนร�วม 
และความถึ่� ประเดำ็นท่�อยู�ในความสนใจำ มาต่รการและการต่อบสนอง

• ก้ารป็ระชืุ่มตามวาระ
• ชื่่องทางก้ารส่่�อส่าร 

ที�ส่ามารถืติดต่อได้ 
ตลอดเวลา (เชื่่น้ โทรศัพัท์  
อีเมล แอป็พัลิเคชื่ัน้  
LINE ฯลฯ)

• ก้ฎหมายีและข้อบังคับ • ป็ฏิบัติตามก้ฎหมายีและข้อบังคับต่างๆ อยี่างเคร่งครัด

• ก้ารบริหารจัดก้ารผลก้ระทบ 
จาก้ก้ลุ่มผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียี

• ก้ารดำาเน้ิน้งาน้ร่วมก้ับก้ลุ่มผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียี 
อยี่างมีป็ระส่ิทธุิภูาพั

• ก้ารก้ำาก้ับดูแลก้ิจก้ารที�ดีและ 
ความโป็ร่งใส่่ใน้ก้ารดำาเน้ิน้ก้ิจก้าร

• ยี่ดมั�น้ใน้ธุรรมาภูิบาลและดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจตามจรรยีาบรรณ์
ทางธุุรก้ิจ 
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ช�องทางการม่ส�วนร�วม 
และความถึ่� ประเดำ็นท่�อยู�ในความสนใจำ มาต่รการและการต่อบสนอง

• ส่่�อส่ารผ่าน้ชื่่องทาง 
ก้ารป็ระชื่าส่ัมพััน้ธุ์ต่างๆ 
(เชื่่น้ ก้ารแถืลงข่าว  
ก้ารส่ัมภูาษณ์์ผู้บริหาร 
และบทความข่าว)  
เป็็น้รายีส่ัป็ดาห์หร่อ 
ทุก้ 2 ส่ัป็ดาห์

• งาน้แถืลงข่าวป็ระจำาป็ี 
ก้ารเป็ิดให้คณ์ะ
ส่่�อมวลชื่น้เยีี�ยีมชื่มบริษัท 
และก้ารเข้าพับป็ะ
เยีี�ยีมเยีียีน้ 
ป็ระจำาป็ี

• ก้ารส่ัมภูาษณ์์แบบ 
ก้ลุ่มรายีไตรมาส่

• ก้ารบรรยีายีส่รุป็ 2 ครั�ง
ต่อป็ี

• แน้วโน้้มธุุรก้ิจ/ ทิศทางก้ารดำาเน้ิน้
ธุุรก้ิจ

• จัดงาน้แถืลงข่าวป็ระจำาป็ีเพั่�อแจ้งแผน้ก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจและ
ทิศทางธุุรก้ิจ

• ข่าวส่ารเก้ี�ยีวก้ับผลิตภูัณ์ฑ์์และ
บริก้าร

• ลูก้ค้ารายีใหม่
• โครงก้ารด้าน้ความรับผิดชื่อบ 

ต่อส่ังคมและก้ารบริหารจัดก้าร 
ส่ิ�งแวดล้อม 

• แน้วโน้้มธุุรก้ิจ 
• ผลป็ระก้อบก้าร 
• ความก้้าวหน้้าด้าน้เทคโน้โลยีี

• แจ้งข่าวส่ารเก้ี�ยีวก้ับความเคล่�อน้ไหวด้าน้ต่างๆ  
ของบริษัทเป็็น้ป็ระจำาผ่าน้ชื่่องทางส่่�อต่างๆ  
อยี่างเป็็น้ป็ระจำา

• เป็ิดเผยีข้อมูลที�ถืูก้ต้องตามความเป็็น้จริง

• ก้ารเส่ริมส่ร้างความส่ัมพััน้ธุ์ที�ดี • รัก้ษาความส่ัมพััน้ธุ์อัน้ดีใน้ระยีะยีาวก้ับส่่�อมวลชื่น้
• ส่่�อส่ารผ่าน้ชื่่องทางออน้ไลน้์เพั่�อลดความเส่ี�ยีง 

ก้ารแพัร่เชื่่�อโควิด-19 จาก้ก้ารป็ระชืุ่มแบบพับหน้้าก้ัน้

7. สถาบ่นทั่างการเงิน

8. สื�อมูวลชน

ช�องทางการม่ส�วนร�วม
และความถึ่� ประเดำ็นท่�อยู�ในความสนใจำ มาต่รการและการต่อบสนอง

• ชื่่องทางก้ารส่่�อส่าร 
ที�ส่ามารถืติดต่อได้ 
ตลอดเวลา (เชื่่น้ อีเมล 
โทรศัพัท์ แอป็พัลิเคชื่ัน้ 
LINE ก้ารป็ระชืุ่ม 
ทางไก้ล ฯลฯ)

• ก้ารพับป็ะเยีี�ยีมเยีียีน้
ป็ระจำาป็ี

• ก้ารป็ระชืุ่มรายีไตรมาส่
ก้ับน้ัก้วิเคราะห์

• ผลก้ารดำาเน้ิน้งาน้ทางธุุรก้ิจและ
ทิศทางก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจ

• เพัิ�มขีดความส่ามารถืใน้ก้ารแข่งขัน้ทางธุุรก้ิจและพััฒน้า 
ก้ารบริหารให้เหมาะส่มก้ับส่ถืาน้ก้ารณ์์

• ตอบข้อส่งส่ัยีเก้ี�ยีวก้ับผลก้ระทบจาก้ถืาน้ก้ารณ์์โควิด-19 ต่อ
โครงส่ร้างทางก้ารเงิน้ของธุุรก้ิจผ่าน้ทางอีเมล เว็บไซึ่ต์ของ
ก้ลุ่มบริษัทดับบลิวเอชื่เอ และส่่�อป็ระชื่าส่ัมพััน้ธุ์

• ส่่�อส่ารข้อมูลเก้ี�ยีวก้ับผลก้ระทบที�ส่ำาคัญ่จาก้ส่ถืาน้ก้ารณ์์ 
โควิด-19 ต่อผลก้ารดำาเน้ิน้งาน้ทางธุุรก้ิจของก้ลุ่มบริษัท 
ดับบลิวเอชื่เอผ่าน้ โป็รแก้รม Microsoft Teams และ Zoom

• ความโป็ร่งใส่ของธุุรก้ิจ • ยี่ดมั�น้ใน้ธุรรมาภูิบาล
• ป็ฏิบัติตามน้โยีบายีก้ารเป็ิดเผยีข้อมูลอยี่างเคร่งครัด

• ก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงด้าน้ก้ารบริหาร
จัดก้ารและความเส่ี�ยีงทางธุุรก้ิจ

• แจ้งข่าวส่ารหร่อข้อมูลก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงที�ส่ำาคัญ่ตามก้ำาหน้ด

• ผลก้ารดำาเน้ิน้งาน้ด้าน้ความยีั�งยี่น้ • บริหารจัดก้ารป็ระเด็น้ความส่ำาคัญ่ด้าน้ความยีั�งยี่น้
• ส่่งเส่ริมแน้วคิดด้าน้น้วัตก้รรมและก้ารพััฒน้าอยี่างยีั�งยี่น้
• ตรวจป็ระเมิน้ป็ัญ่หาด้าน้ความยีั�งยี่น้ รวมถื่งก้ระบวน้ก้าร

ตัดส่ิน้ใจใน้ก้ารลงทุน้

• แน้วคิดที�เป็็น้มิตรต่อส่ิ�งแวดล้อม • หาแหล่งเงิน้ทุน้ที�คำาน้่งถื่งป็ัญ่หาด้าน้ส่ิ�งแวดล้อมและ 
ด้าน้อ่�น้ๆ ที�เก้ี �ยีวข้อง



บัรรษัที่ภิิบัาลและ
การพััฒนา
ทางเศรษฐกิิจ
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จรรยาบัรรณธุรกิจ
บรรษัทภูิบาลที�ดีน้ับเป็็น้หัวใจส่ำาคัญ่ของก้ารเติบโตทางธุุรก้ิจ
อยี่างยีั�งยี่น้ใน้ระยีะยีาว ทั�งยีังเป็็น้ป็ัจจัยีพั่�น้ฐาน้ใน้ก้ารบริหาร
จัดก้ารองค์ก้รโดยีคำาน้่งถื่งส่ำาน้่ก้รับผิดชื่อบต่อส่ังคมและหลัก้
จริยีธุรรม ทั�งน้้�หลัก้ก้ารพั่�น้ฐาน้ของก้ารก้ำาก้ับดูแลองค์ก้รของ
ก้ลุ่มบริษัทดับบลิว เอชื่เอน้ั� น้ถืูก้พััฒน้าข่� น้ โดยียี่ดหลัก้ 
ความโป็ร่งใส่ ความตระหน้ัก้ใน้ภูาระหน้้าที� ความรับผิดชื่อบ 
และความยีุติธุรรม ด้วยีเหตุน้้� คณ์ะก้รรมก้ารของก้ลุ่มบริษัทฯ  
จ่งตระหน้ัก้ถื่งความส่ำาคัญ่ของป็ัจจัยีเหล่าน้้�ใน้ก้ารก้ำาก้ับดูแล
ก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจ น้อก้จาก้น้้�  บรรษัทภูิบาลที�ดีจะชื่่วยีส่ร้าง
ความเชื่่�อมั�น้ให้ก้ับลูก้ค้าว่าก้ลุ่มบริษัทฯ มีระบบก้ารบริหาร
จัดก้ารที� มีป็ระส่ิทธุิภูาพั ตลอดจน้รัก้ษาผลป็ระโยีชื่น้์ 
ของผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีทุก้ฝ่่ายีให้ส่อดคล้องก้ับแน้วทางที� 
คณ์ะผู้บริหารยี่ดถื่อ

แนวทั่างบริหารจ่ด้การ
จำรรยาบรรณธุุรกิจำขัองกลุ�มบริษั่ทดำ่บบลิวเอชเอ 
ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ก้ำาหน้ดแน้วป็ฏิบัติใน้ก้ารก้ำาก้ับดูแลองค์ก้ร 
โดยีย่ีดหลัก้บรรษัทภูิบาลตามหลัก้ก้ารที�ตลาดหลัก้ทรัพัยี์ 
แห่งป็ระเทศไทยีระบุไว้ ตลอดจน้หลัก้ธุรรมภูิบาลส่าก้ล เชื่่น้ 
ก้รอบความรว่มมอ่ก้ารพััฒน้าเพ่ั�อความยัี�งยีน่้แหง่ส่หป็ระชื่าชื่าติ  
(UN Global Compact)

ทั�งน้้� คณ์ะอนุ้ก้รรมก้ารด้าน้ธุรรมาภูิบาลได้จัดทำาคู่ม่อจรรยีา
บรรณ์ธุุรก้ิจส่ำาหรับก้ลุ่มบริษัทฯ (Code of Conduct: CoC)  
โดยีผ่าน้ก้ารอนุ้มัติรับรองจาก้คณ์ะก้รรมก้ารบริษัท เพั่�อส่่งเส่ริม
แน้วทางก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจโดยีคำาน้่งถื่งความซึ่่�อส่ัตยี์สุ่จริต  
หลัก้จริยีธุรรม ตลอดจน้ความรับผิดชื่อบต่อส่ิ�งแวดล้อม ส่ังคม 
และบรรษัทภูิบาลและก้ารพััฒน้าทางเศรษฐก้ิจขององค์ก้ร  
ซึ่่�งคู่ม่อจรรยีาบรรณ์ธุุรก้ิจมีเน้่�อหาครอบคลุมถื่งพัน้ัก้งาน้ คู่ค้า
ที� เป็็น้ผู้จัดจำาหน้่ายีส่ิน้ค้าบริก้าร คู่ค้าป็ระเภูทผู้รับเหมา  
พััน้ธุมิตรธุุรก้ิจร่วมทุน้ รวมทั�งบริษัทยี่อยีต่างๆ ของทั�ง 4 ก้ลุ่ม
ธุุรก้ิจ โดยีคู่ม่อน้้�ได้จัดทำาข่�น้ทั�งใน้ภูาษาไทยีและภูาษาอังก้ฤษ
เพั่�อให้ผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีทั�งใน้ป็ระเทศและต่างป็ระเทศศ่ก้ษา
เน้่�อหาได้อยี่างทั�วถื่ง และเพั่�อให้เก้ิดความเข้าใจที�ตรงก้ัน้ 
อยี่างโป็ร่งใส่ ทั�งน้้�ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ก้ำาหน้ดให้มีก้ารทบทวน้ 
จรรยีาบรรณ์ธุุรก้ิจทุก้ป็ีและเผยีแพัร่เน้่�อหาฉับับล่าสุ่ดต่อ
ส่าธุารณ์ชื่น้ทางเว็บไซึ่ต์ของก้ลุ่มบริษัทฯ และอิน้ทราเน้็ต  
เพั่�อให้พัน้ัก้งาน้และผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีที�เป็็น้บุคคลภูายีน้อก้ 
จ่งเข้าถื่งข้อมูลได้โดยีส่ะดวก้ น้อก้จาก้น้้�ส่ามารถืดูคู่ม่อ 
จรรยีาบรรณ์ธุุรก้ิจของก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ที�น้้� https://www.wha-
group.com/Uploads/elFinder/pdf/cg/20210303-wha-code-
of-conduct-th.pdf

WHA GROUP CODE OF CONDUCT 
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การต่�อต่้านการทุจำริต่และคอร์ร่ปช่�น 
ก้ลุ่มบริษัทฯ ยี่ดมั�น้ใน้ก้ารป็ลูก้ฝ่ังพัน้ัก้งาน้ให้ป็ฏิบัติหน้้าที�ด้วยี
ความซึ่่�อส่ัตยี์สุ่จริตเพั่�อส่ร้างความตระหน้ัก้รู้ใน้วงก้ว้างใน้ก้าร
ดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจทุก้ภูาคส่่วน้ ก้ารทุจริตและคอร์รัป็ชื่ั�น้ทุก้รูป็แบบ
ถื่อเป็็น้ส่ิ�งที�ยีอมรับไม่ได้ ก้ลุ่มบริษัทฯ จ่งได้ป็ระก้าศน้โยีบายี
ต่อต้าน้ก้ารทุจริตและคอร์รัป็ชื่ั�น้ส่ำาหรับพัน้ัก้งาน้ บริษัทยี่อยี  
คู่ค้าที�เป็็น้ผู้จัดจำาหน้่ายีส่ิน้ค้าบริก้าร และคู่ค้าป็ระเภูทผู้รับเหมา 
โดยีมีจุดป็ระส่งค์เพั่�อป็้องก้ัน้ก้ารใชื่้อำาน้าจไป็ใน้ทางมิชื่อบ ยีับยีั�ง
ไม่ให้มีพัฤติก้รรมเก้ี�ยีวข้องก้ับก้ารฉั้อโก้งหร่อก้ารรับส่ิน้บน้ทุก้ 
รูป็แบบ และเป็็น้ก้รอบใน้ก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจให้เป็็น้ไป็อยี่างถืูก้ต้อง
ตามก้ฎหมายี ด้วยีเหตุน้้�จ่งมีก้ารระบุรายีละเอียีดแน้วทางก้ารต่อ
ต้าน้ก้ารทุจริตและคอร์รัป็ชื่ั�น้ของบริษัทไว้ใน้ทั�งคู่ม่อจรรยีาบรรณ์
ธุุรก้ิจตลอดจน้น้โยีบายีต่อต้าน้ก้ารทุจริตและคอร์รัป็ชื่ั�น้

น้อก้จาก้น้้� ยีังได้มีก้ารจัดตั�งคณ์ะก้รรมก้ารตรวจส่อบเพั่�อก้ำาก้ับ
ดูแลและตรวจส่อบก้ารดำาเน้ิน้งาน้ของก้ลุ่มบริษัทฯ ให้ส่อดคล้อง
ก้ับน้โยีบายีที�ก้ำาหน้ด โดยีคณ์ะก้รรมก้ารตรวจส่อบมีหน้้าที�บริหาร
จัดก้ารและลดความเส่ี�ยีงของก้ารก้ระทำาที�ผิดต่อก้ฎหมายี ป็้องก้ัน้
ก้ารทุจริตและคอร์รัป็ชื่ั�น้ภูายีใน้ก้ลุ่มบริษัทฯ รวมถื่งเฝ่้าระวัง
พัฤติก้รรมก้ารฉั้อโก้ง ทั�งยีังจัดตั�งฝ่่ายีตรวจส่อบภูายีใน้ (Internal 
Audit Department) เพั่�อป็ระเมิน้ความเส่ี�ยีงที�เก้ี�ยีวข้องก้ับก้าร 
ทุจริตคอร์รัป็ชื่ั�น้และก้ำาหน้ดมาตรก้ารลดความเส่ี�ยีงดังก้ล่าว  
โดยีมีขอบเขตครอบคลุมถื่งผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีภูายีน้อก้องค์ก้ร 
ตลอดจน้ก้ารติดต่อทางธุุรก้ิจก้ับลูก้ค้าและคู่ค้าหลัก้ทางธุุรก้ิจ

เพั่�อเน้้น้ยีำ�าเจตน้ารมณ์์ของก้ลุ่มบริษัทฯ ใน้ก้ารต่อต้าน้ก้าร 
ทุจริตคอร์รัป็ชื่ั�น้และก้ารรับส่ิน้บน้เพั่�อผลป็ระโยีชื่น้์ทางธุุรก้ิจ 
ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังคงส่มาชื่ิก้ภูาพัใน้แน้วร่วมต่อต้าน้คอร์รัป็ชื่ั�น้ 
ของภูาคเอก้ชื่น้ไทยี (Thai Private Sector Collective Action 
against Corruption: CAC) ภูายีใต้องค์ก้รต่อต้าน้คอร์รัป็ชื่ั�น้ 

(ป็ระเทศไทยี) ใน้ฐาน้ะส่มาชื่ิก้ที�ได้รับก้ารรับรอง ทั�งยีังได้รับ
ก้ารรับรองจาก้ส่มาคมส่่งเส่ริมส่ถืาบัน้ก้รรมก้ารบริษัทไทยี (Thai 
Institute of Directors: IOD) ใน้ป็ ี2557 และไดต้อ่อายีกุ้ารรบัรองเม่�อ
วนั้ที� 30 มถิืนุ้ายีน้ 2563  อกี้ทั�ง บรษิทั ดบับลวิเอชื่เอ ยีทูลิติี�ส่แ์อน้ด์ 
พัาวเวอร์ (WHAUP) ยีังได้รับก้ารรับรองจาก้ส่ถืาบัน้ก้รรมก้าร
บริษัทไทยีเชื่่น้ก้ัน้ใน้ป็ี 2562 น้อก้จาก้น้้� เม่�อเด่อน้พัฤศจิก้ายีน้ 
2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังมีก้ารน้ำาน้โยีบายีงดรับของขวัญ่ก้ลับ
มารณ์รงค์ป็ระชื่าส่ัมพััน้ธุ์อีก้ครั�งให้ผู้บริหารระดับสู่ง คู่ค้า และ
พััน้ธุมิตรทางธุุรก้ิจได้รับทราบ ภูายีใต้โครงก้าร “No New Year 
Gifts for Year 2021” เพั่�อส่ง่เส่รมิแน้วป็ฏบิตัติามหลกั้ธุรรมาภูบิาล 
และส่ร้างมาตรฐาน้วัฒน้ธุรรมก้ารทำางาน้ที�โป็ร่งใส่ใน้ทุก้ภูาคส่่วน้
ของธุุรก้ิจ
 
 

ช่องทั่างการแจ้งเบาะแส

• https://www.wha-group.com/en/corporate-governance/corporate-governance
• ฝ่่ายีทรัพัยีาก้รบุคคล
• ก้ล่องรับความคิดเห็น้
• Ceo_office@wha-group.com
• auditcommittee@wha-group.com 

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

ช�องทางสำาหร่บพื่น่กงาน

ช�องทางสำาหร่บผู้ม่ส�วนไดำ้ส�วนเส่ยภายนอกองค์กร

ขัองพื่น่กงานท่� ไดำ้ร่บการสื�อสาร
เรื�องจำรรยาบรรณธุุรกิจำ

100%

การกำาก่บดำูแลการดำำาเนินงานให้สอดำคล้องก่บแนวปฏิิบ่ต่ิ
ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีก้ระบวน้ก้ารรับข้อร้องเรียีน้เพั่�อให้เก้ิดส่ภูาพัแวดล้อมก้ารทำางาน้ที�โป็ร่งใส่ โดยีมีชื่่องทางแก้่พัน้ัก้งาน้
และผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีภูายีน้อก้องค์ก้รใน้ก้ารรายีงาน้เบาะแส่ ก้รณ์้ต้องส่งส่ัยี ข้อเส่น้อแน้ะ ตลอดจน้ข้อร้องเรียีน้ที�เก้ี �ยีวข้องก้ับ
ก้ารป็ระพัฤติมิชื่อบ ก้ารทุจริตคอร์รัป็ชื่ั�น้ รวมถื่งก้ารก้ระทำาที�ฝ่่าฝ่้น้ก้ฎหมายี ข้อก้ำาหน้ด หลัก้ธุรรมาภูิบาล หร่อจรรยีาบรรณ์ 
ธุุรก้ิจ ซึ่่�งรวมถื่งก้ารละเมิดส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้และน้โยีบายีต่อต้าน้ก้ารทุจริตและคอร์รัป็ชื่ั�น้ของก้ลุ่มบริษัทฯ โดยีข้อมูลจะถืูก้เก้็บ
เป็็น้ความลับ ผู้ร้องเรียีน้จะได้รับความคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็็น้พัน้ัก้งาน้หร่อผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีภูายีน้อก้องค์ก้ร
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เม่�อก้ลุ่มบริษัทฯ ได้รับรายีงาน้เก้ี�ยีวก้ับก้ารทุจริตและ
คอร์รัป็ชื่ั�น้ หร่อข้อร้องเรียีน้ใดๆ คณ์ะก้รรมก้ารตรวจส่อบจะน้ำา
เร่ �องไป็รายีงาน้และส่อบส่วน้ตามขั�น้ตอน้ และมีก้ารดำาเน้ิน้ก้าร 
ทางวิน้ัยีเม่�อได้ข้อส่รุป็ ใน้ก้รณ์้ที�มีก้ารละเมิดข้อก้ฎหมายี 
ก้ลุ่มบริษัทฯ จะดำาเน้ิน้ก้ารตามที�ก้ฎหมายีระบุ ตั�งแต่ป็ี 2563 
เป็็น้ต้น้มา ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีก้ารตรวจส่อบภูายีใน้ หาก้
ได้รับข้อร้องเรียีน้ จะมีก้ารทบทวน้ก้รณ์้น้ั�น้ๆ เป็็น้รายีไตรมาส่
ใน้ก้ารป็ระชืุ่มคณ์ะก้รรมก้ารตรวจส่อบ และน้ำาไป็รายีงาน้ต่อ

Whistle-Blowing Process
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Collect and preliminary consideration

ที�ป็ระชืุ่มคณ์ะก้รรมก้ารบริหารต่อไป็ โดยีบรรจุเป็็น้หน้่�งใน้
วาระก้ารป็ระชืุ่ม ก้ระบวน้ก้ารดังก้ล่าวจ่งชื่่วยีป็้องก้ัน้ไม่ให้มี
ก้รณ์้ร้ายีแรงเก้ิดซึ่ำ�าอีก้

อยี่างไรก้็ตาม ใน้ชื่่วงป็ี 2563 ไม่พับว่ามีก้รณ์้ก้ารละเมิดก้ฎ
ข้อบังคับหร่อน้โยีบายีของก้ลุ่มบริษัทฯ รวมถื่งก้ารรายีงาน้
หร่อข้อร้องเรียีน้เก้ี�ยีวก้ับก้ารก้ำาก้ับดูแลก้ิจก้ารและก้ารทุจริต
คอร์รัป็ชื่ั�น้ผ่าน้ชื่่องทางต่างๆ ที�ได้จัดทำาข่�น้
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การส่งเสริมูและสร้างจิตสำานึกเร่�องหล่กบรรษั่ทั่ภิิบาล
บรรษัทภูิบาลถื่อเป็็น้องค์ป็ระก้อบหน้่�งของค่าน้ิยีมองค์ก้รของก้ลุ่มบริษัทฯ ค่อ “สุ่จริตรัก้ษาเก้ียีรติ” (Integrity) ก้ารยี่ดมั�น้ใน้
ค่าน้ิยีมความซึ่่�อส่ัตยี์สุ่จริตใน้ก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจส่่งผลให้ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก้ลูก้ค้าและเส่ริมส่ร้างความมั�น้ใจ
ให้ก้ับผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียี ส่ะท้อน้ให้เห็น้ว่าก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ยี่ดถื่อใน้หลัก้ธุรรมาภูิบาลใน้ก้ารก้ำาก้ับดูแลก้ิจก้าร
 
สุจริตร่กษัาเก่ยรติ 
“ป็ลูก้ฝ่ังความไว้วางใจและความเชื่่�อมั�น้ของลูก้ค้าด้วยีวัฒน้ธุรรม ก้ารทำางาน้ที�โป็ร่งใส่ ยี่ดมั�น้ใน้จริยีธุรรมและมีความรับผิดชื่อบ 
ต่อส่ังคม”

CHAMPION PARTNERSHIPADVANCED RESOURCEFUL INTEGRITY 
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กลุ�มเป้าหมาย ผลการดำำาเนินงานปี 
2563 เป้าหมายในปี 2568

ส่ัดส่่วน้พัน้ัก้งาน้ของก้ลุ่มบริษัทฯ ที�ได้รับก้ารส่่�อส่ารและรับทราบ
ใน้เร่�องจรรยีาบรรณ์ธุุรก้ิจของก้ลุ่มบริษัทฯ 

100% 100%

ส่ัดส่่วน้บริษัทร่วมค้า (Joint Ventures) และพััน้ธุมิตรของก้ลุ่ม
บริษัทฯ ที�ได้รับก้ารส่่�อส่ารและรับทราบใน้เร่�องจรรยีาบรรณ์ธุุรก้ิจ
ของก้ลุ่มบริษัทฯ 

20% 100%

ส่ัดส่่วน้คู่ค้า/ ผู้รับเหมา ของก้ลุ่มบริษัทฯ ที�ได้รับก้ารส่่�อส่ารและ 
รับทราบใน้เร่�องจรรยีาบรรณ์ธุุรก้ิจของก้ลุ่มบริษัทฯ

20% 100%

ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีก้ารอบรมและก้ิจก้รรมดังต่อไป็น้้�  
เพั่�อเส่ริมส่ร้างความตระหน้ัก้ใน้หลัก้บรรษัทภูิบาลให้ก้ับ
พัน้ัก้งาน้

• พัน้ัก้งาน้ใหม่ทุก้คน้ต้องผ่าน้ก้ารอบรมเร่�องจรรยีาบรรณ์
ธุุรก้ิจและน้โยีบายีต่อต้าน้ก้ารทุจริตและคอร์รัป็ชื่ั�น้ โดยี
ถื่อเป็็น้ส่่วน้หน้่�งของหลัก้สู่ตรป็ฐมน้ิเทศพัน้ัก้งาน้

• ใน้ป็ี 2563 ฝ่่ายีทรัพัยีาก้รบุคคลได้ริเริ �มหลัก้สู่ตรทบทวน้
ความรู้ออน้ไลน้์ “ก้ารเรียีน้รู้ด้วยีตน้เอง” (Self-learning 

program) ส่ำาหรับพัน้ัก้งาน้ป็ัจจุบัน้ใน้หัวข้อจรรยีาบรรณ์
ธุุรก้ิจและน้โยีบายีต่อต้าน้ก้ารทุจริตและคอร์รัป็ชื่ั�น้ โดยี
ก้ำาหน้ดให้มีก้ารทำาแบบทดส่อบเพั่�อวัดผลความเข้าใจใน้
เน้่�อหาใน้ตอน้ท้ายีของแต่ละบทเรียีน้ หาก้ไม่ผ่าน้แบบ
ทดส่อบออน้ไลน้์ ฝ่่ายีที�เก้ี �ยีวข้องจะจัดก้ารอบรมทบทวน้
เน้่�อหาแบบชื่ั�น้เรียีน้ป็ก้ติ ก้ารอบรมแบบออน้ไลน้์น้้�ถื่อ
เป็็น้หลัก้สู่ตรเพั่�อทบทวน้เน้่�อหา และจะจัดให้พัน้ัก้งาน้
เข้าอบรมทุก้ป็ีหร่อเม่�อมีก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงรายีละเอียีดใน้
น้โยีบายีด้าน้ธุรรมาภูิบาล

CODE OF CONDUCT AND PRACTICES 
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การบัริหารคุวัามเส่�ยงและภิาวะวิกฤติ
ด้วยีส่ถืาน้ก้ารณ์์เศรษฐก้ิจโลก้ที�ผัน้ผวน้และไม่แน้่น้อน้ ป็ระก้อบ
ก้ับเหตุก้ารณ์์ที�ไม่คาดคิดตลอดป็ี 2563 ได้ยีก้ระดับความก้ังวล
และความท้าทายีต่อก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจ ซึ่่�งเป็็น้ส่ิ�งที� เน้้น้ยีำ�า 
ถื่งความส่ำาคัญ่อัน้เป็็น้แน้วทางก้ารบริหารความเส่ี�ยีงที�มี
ป็ระส่ิทธุิภูาพัขององค์ก้ร เพั่�อผลัก้ดัน้ให้องค์ก้รบรรลุเป็้าหมายี
ทางธุุรก้ิจและน้ำาไป็สู่่ก้ารเติบโตอยี่างยีั�งยี่น้ ก้ลุ่มบริษัทดับบลิว
เอชื่เอจ่งวางแน้วทางจัดก้ารเชื่ิงรุก้เพั่�อรับม่อก้ับความเส่ี�ยีงใดๆ 
ที�อาจเก้ิดข่�น้ ทั�งน้้�แน้วทางก้ารบริหารจัดก้ารความเส่ี�ยีงที�เป็็น้
ระบบส่ามารถืชื่่วยีให้ก้ลุ่มบริษัทฯ มีความคล่องตัว เป็ิดก้ว้าง
ต่อความคิดใหม่ๆ และตอบส่น้องต่อส่ถืาน้ก้ารณ์์ที�ไม่แน้่น้อน้
ได้อยี่างมีป็ระส่ิทธุิภูาพั

แนวทั่างบริหารจ่ด้การ
โครงสร้างการบริหารความเส่�ยงขัององค์กร
ก้ลุ่มบริษัทฯ มีก้ารก้ำาหน้ดโครงส่ร้างก้ารบริหารความเส่ี�ยีง 
บทบาท และหน้้าที�ไว้อยี่างชื่ัดเจน้ โดยีคณ์ะก้รรมก้ารบริษัท 
(BoD) มีหน้้าที�รับผิดชื่อบใน้ก้ารก้ำาก้ับดูแลให้มีก้ารบริหาร

ความเส่ี�ยีงอยี่างเหมาะส่มและมีป็ระส่ิทธุิภูาพั โดยีทั�งก้ลุ่ม
บริษัทฯ และ WHAUP ได้จัดตั�งคณ์ะก้รรมก้ารบริหาร 
ความเส่ี�ยีง (RMC) ของแต่ละบริษัท ซึ่่�งป็ระก้อบด้วยีป็ระธุาน้
เจ้าหน้้าที�บริหารของแต่ละก้ลุ่มบริษัทฯ และก้รรมก้ารจาก้ 
คณ์ะก้รรมก้ารบริษัท เพั่�อก้ำาก้ับดูแลภูาพัรวมก้ารดำาเน้ิน้ก้าร
บริหารความเส่ี�ยีง และมีก้ารแต่งตั�งคณ์ะทำางาน้ความเส่ี�ยีงที�
ป็ระก้อบด้วยีผู้บริหารและหัวหน้้าฝ่่ายีจาก้ก้ลุ่มธุุรก้ิจพััฒน้าและ
จัดก้ารอส่ังหาริมทรัพัยี์ (WHA Logistics) ก้ลุ่มบริษัทฯ WHAID 
และก้ลุ่มบริษัทฯ WHAUP เพั่�อบริหารความเส่ี�ยีงใน้แต่ละก้ลุ่ม
ธุุรก้ิจให้ส่อดคล้องก้ับแน้วทางของคณ์ะก้รรมก้ารบริหาร 
ความเส่ี�ยีง โดยีคณ์ะทำางาน้ความเส่ี�ยีงจะจัดป็ระชืุ่มเป็็น้ป็ระจำา
เพั่�อตรวจส่อบผังความเส่ี�ยีงองค์ก้ร และระบุความเส่ี�ยีงที�อาจ
เก้ิดข่�น้ จาก้น้ั�น้จะมีก้ารรายีงาน้ไป็ยีังคณ์ะก้รรมก้ารบริหาร
ความเส่ี�ยีงของแต่ละก้ลุ่มบริษัทฯ เพั่�อน้ำาไป็น้ำาเส่น้อและหาร่อ
ใน้ก้ารป็ระชืุ่มคณ์ะก้รรมก้ารบริษัทต่อไป็ ทั�งน้้� ก้ารป็ระเมิน้
ความเส่ี�ยีงตลอดจน้ก้ารแต่งตั�งคณ์ะทำางาน้ความเส่ี�ยีงส่ำาหรับ
ก้ลุ่มธุุรก้ิจดิจิทัลแฟลตฟอร์มมีแผน้จะเริ�มดำาเน้ิน้ก้ารใน้ป็ี 2564

คณูะกิรรมกิารบริษััท

คณูะกิรรมกิารบริหาร
ความเสั่�ย์ง

เลูขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่�ยง 
ที่ำาหน้าที่่�โดยเลูขานุการบริษััที่

คณูะทำางานบริหารความเสั่�ย์ง
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กรอบบริหารความูเส่�ยง
ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้มีก้ารดำาเน้ิน้ตามน้โยีบายีและก้รอบบริหาร
ความเส่ี�ยีงที�พััฒน้าโดยีคณ์ะก้รรมก้ารบริหารความเส่ี�ยีงอยี่างมี
ป็ระส่ิทธุิภูาพัใน้ทุก้ก้ิจก้รรมทางธุุรก้ิจ โดยีคณ์ะก้รรมก้ารบริหาร
ความเส่ี�ยีงจะมีก้ารทบทวน้น้โยีบายีทุก้ป็ี เพั่�อให้มั�น้ใจได้ว่า 
ทุก้ความเส่ี�ยีงที�เป็็น้ป็ระเด็น้ส่ำาคัญ่ได้รับก้ารพัิจารณ์าและมี
มาตรก้ารใน้ก้ารจัดก้ารที�เหมาะส่ม และทัน้ต่อเหตุก้ารณ์์และ
ก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลง รวมถื่งก้ารป็ระเมิน้ความเส่ี�ยีงและโอก้าส่ทาง
ธุุรก้ิจให้มีความส่มดุล 

ทั�งน้้� เพั่�อก้ารดำาเน้ิน้ก้ารบริหารความเส่ี�ยีงขององค์ก้รให้มี 
ความส่อดคล้องก้ับน้โยีบายีที�ก้ำาหน้ด ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้มีก้ารวาง
ก้รอบบริหารความเส่ี�ยีงตามแน้วทางเดียีวก้ับ Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) โดยีเจาะจงด้าน้บริหารความเส่ี�ยีงองค์ก้ร (Enterprise 
Risk Management: ERM) โดยีก้รอบดังก้ล่าวถื่อเป็็น้แน้วทาง
บริหารความเส่ี�ยีงส่ำาหรับให้พัน้ัก้งาน้ทุก้คน้น้ำาไป็ป็ฏิบัติใชื่้ 
อยี่างส่มำ�าเส่มอ โดยีตารางด้าน้ล่างน้้�แส่ดงให้เห็น้วิธุีก้ารบริหาร
ความเส่ี�ยีงของก้ลุ่มบริษัทฯ

ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้มีก้ารป็ระเมิน้ป็ัจจัยีความเส่ี�ยีงทั�งภูายีใน้และภูายีน้อก้ทั�ง 4 ด้าน้หลัก้ ซึ่่�งป็ระก้อบด้วยี ก้ลยีุทธุ์ ก้ารป็ฏิบัติก้าร 
ก้ารเงิน้ และก้ารป็ฏิบัติตามระเบียีบและก้ฎหมายี รวมถื่งได้มีก้ารส่่�อส่ารความเส่ี�ยีงที�เป็็น้ป็ระเด็น้ส่ำาคัญ่และมาตรก้ารใน้ก้ารจัดก้าร
ความเส่ี�ยีงไป็ยีังพัน้ัก้งาน้ทุก้คน้ เพั่�อส่ร้างความตระหน้ัก้รู้ใน้ภูาพัรวมเก้ี�ยีวก้ับก้ารบริหารความเส่ี�ยีงภูายีใน้ก้ลุ่มบริษัทฯ ทั�งน้้�
พัน้ัก้งาน้จะส่ามารถืเข้าใจความส่ำาคัญ่ของก้ารบริหารความเส่ี�ยีง และเข้าใจมาตรก้ารใน้ก้ารจัดก้ารที�เป็็น้ไป็แน้วทางเดียีวก้ัน้ ซึ่่�ง
เป็็น้ส่ิ�งที�ส่น้ับส่นุ้น้ให้ก้ลุ่มบริษัทฯ ส่ามารเตรียีมตัวและพัร้อมที�จะบรรเทาผลก้ระทบจาก้ก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงใดๆ ที�อาจเก้ิดข่�น้ได้ 
ทั�งน้้�รายีละเอียีดเพัิ�มเติมของความเส่ี�ยีงที�เป็็น้ป็ระเด็น้ส่ำาคัญ่ที�ระบุได้อยีู่ใน้รายีงาน้ป็ระจำาป็ี 2563 ของก้ลุ่มบริษัทฯ

• ก้ารระบุความเส่ี�ยีงภูายีใน้
และภูายีน้อก้ รวมถื่ง 
ผลก้ระทบทางธุุรก้ิจ

• ก้ารจัดป็ระเภูทความเส่ี�ยีง
ที�ระบุได้เป็็น้ 4 ป็ระเภูท:  
ก้ลยีุทธุ์ ก้ารเงิน้  
ก้ารป็ฏิบัติก้าร  
และก้ารป็ฏิบัติตาม
ระเบียีบและก้ฎหมายี

• ก้ารคำาน้วณ์ระดับ 
ความเส่ี�ยีงตามเก้ณ์ฑ์ ์
ก้ารป็ระเมิน้ 
ที�ได้มาตรฐาน้

• ก้ารจัดลำาดับความส่ำาคัญ่
ของความเส่ี�ยีงตามผัง
ความเส่ี�ยีงองค์ก้รและ
ความเส่ี�ยีงที�ยีอมรับได้

• ก้ำาหน้ดก้ารดำาเน้ิน้ก้าร
เพั่�อตอบส่น้อง ป็้องก้ัน้
ผลก้ระทบที�อาจเก้ิดข่�น้ 
และลดระดับความเส่ี�ยีง
จาก้ระดับสู่งมาเป็็น้ระดับ
ที�ยีอมรับได้ใน้ที�สุ่ด

• ก้ารส่่�อส่ารความเส่ี�ยีงไป็ยีัง
ผู้บริหารและพัน้ัก้งาน้
ทั�งหมดเพั่�อส่ร้าง
วัฒน้ธุรรมความเส่ี�ยีง 
ที�แข็งแก้ร่ง

• คณ์ะทำางาน้ความเส่ี�ยีง
รายีงาน้ก้ารดำาเน้ิน้ก้าร
บริหารความเส่ี�ยีง แผน้ 
ผลลัพัธุ์และความค่บหน้้า
ไป็ยีังคณ์ะก้รรมก้ารบริหาร
ความเส่ี�ยีงทุก้ไตรมาส่

• เพัิ�มป็ระส่ิทธุิภูาพัชื่่อง
ทางก้ารส่่�อส่ารภูายีใน้เพั่�อ
เผยีแพัร่ข้อมูลความเส่ี�ยีง 
ที�เก้ี�ยีวข้อง

การระบุ
ความเส่�ยง

การประเมิน
ความเส่�ยง

มาต่รการต่อบสนอง
และป้องก่นความเส่�ยง

การรายงานความเส่�ยง
การต่รวจำสอบ
และการสื�อสาร
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ความูเส่�ยงทั่่�เกิด้ข้ึ�นใหมู่ 
ก้ลุ่มบริษัทฯ ไม่เพัียีงแต่ให้ความส่ำาคัญ่ต่อความเส่ี�ยีงที�เป็็น้ป็ระเด็น้ส่ำาคัญ่เท่าน้ั�น้ แต่ยีังมีก้ารวิเคราะห์ป็ัจจัยีหลัก้ที�ก้่อให้เก้ิดความ
เป็ลี�ยีน้แป็ลงที�มีน้ัยีส่ำาคัญ่ต่อก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจอีก้ด้วยี ทั�งน้้�ก้ลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั�น้ใน้รู้เท่าทัน้เหตุก้ารณ์์และป็ระเมิน้และเคราะห์
โอก้าส่ใน้ก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงไว้ล่วงหน้้า ซึ่่�งก้ารพัิจารณ์าความเส่ี�ยีงที�เก้ิดข่�น้ใหม่ทำาให้ก้ลุ่มบริษัทฯ ส่ามารถืก้ำาหน้ดหร่อป็รับก้ลยีุทธุ์
ใน้ก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจและป็รับเป็ลี�ยีน้ส่มมติฐาน้ที�ส่ำาคัญ่ เพั่�อลดหร่อป็้องก้ัน้ผลก้ระทบใน้เชื่ิงลบอัน้เน้่�องมาจาก้ความเส่ี�ยีง 
ที�เก้ิดข่�น้ใหม่ ด้วยีเหตุน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้มีก้ารพัิจารณ์าและความเส่ี�ยีงที�อาจเก้ิดข่�น้ใหม่ดังต่อไป็น้้� 

พั่ฒนาการข้องเทั่คโนโลย่ด้ิจิทั่่ล
ล่กษัณะความเส่�ยงและผลกระทบขัองความเส่�ยง
พััฒน้าก้ารของเทคโน้โลยีีดิจิทัล (Digital Disruption)  
น้ับเป็็น้ก้ระแส่ที�ไม่อาจต้าน้ทาน้ได้และยีาก้ต่อก้ารรับม่อ 
จง่ก้ลา่วไดว้า่ ก้ารพัฒัน้าของเทคโน้โลยีดีจิทิลัตลอดจน้ก้าร
เป็ลี�ยีน้แป็ลงสู่่ยีุคดิจิทัล (Digit ization) เป็็น้ความ
เคล่�อน้ไหวที�ส่ำาคัญ่ที�สุ่ดที�ธุุรก้ิจต่างๆ ต้องเผชื่ิญ่ใน้ป็ัจจุบัน้ 
ทั�งน้้� ก้ารเก้ิดข่�น้ของเทคโน้โลยีีดิจิทัลใหม่ๆ ได้เข้ามามี
ผลก้ระทบก้ับภูาวะตลาดใน้ป็ัจจุบัน้และทำาให้ทั�งก้ลุ่ม
บรษิทัฯ และลกู้คา้ตอ้งก้า้วตามใหท้นั้และเป็ดิรบัก้ารพัฒัน้า
ไป็สู่ย่ีคุดจิทิลั (Digital Transformation) ใน้ฐาน้ะผูใ้หบ้รกิ้าร 
ผลก้ระทบที�เก้ิดก้ับธุุรก้ิจของลูก้ค้าล้วน้ส่่งผลโดยีตรงต่อ 
ผลก้ารดำาเน้ิน้งาน้ทางธุุรก้ิจของก้ลุ่มบริษัทฯ อีก้ด้วยี  
ดังน้ั�น้ ทั�งก้ลุ่มบริษัทฯ และลูก้ค้าจ่งต้องรู้เท่าทัน้ก้ระแส่
และอยีู่เหน้่อส่ถืาน้ก้ารณ์์อยีู่เส่มอ ทั�งน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ม ี
ป็รับตัวล่วงหน้้าและพัร้อมเข้าก้ับแน้วโน้้มด้าน้ดิจิทัล 
เพั่�อพััฒน้าขีดความส่ามารถืใน้ก้ารแข่งขัน้ รวมถื่ง 
ส่ามารถืตอบส่น้องต่อส่ภูาวะตลาดและความคาดหวัง 

ที�เป็ลี�ยีน้แป็ลงไป็ และส่ามารถืขับเคล่�อน้ให้ธุุรก้ิจเติบโต
อยี่างยีั�งยี่น้ พัร้อมทั�งคว้าโอก้าส่ทางธุุรก้ิจใหม่ๆ และ
พััฒน้าความส่ัมพััน้ธุ์ก้ับลูก้ค้า

น้อก้จาก้น้้� ก้ารแพัร่ระบาดของเชื่่�อไวรัส่โควิด-19 ใน้ชื่่วง
ที�ผ่าน้มา ถื่อเป็็น้ป็ัจจัยีเร่งให้ก้ารพััฒน้าของเทคโน้โลยีี
ดิจิทัลก้้าวหน้้าไป็อยี่างรวดเร็วยีิ�งข่�น้ จาก้ส่ถืาน้ก้ารณ์์ที�
บังคับให้ผู้คน้ต้องอยีู่บ้าน้และใชื่้ระบบออน้ไลน้์เป็็น้ส่่วน้
หน้่�งของก้จิก้รรมตา่งๆ ใน้ชื่วีติป็ระจำาวนั้ เชื่น่้ ก้ารซึ่่�อส่นิ้คา้
ออน้ไลน้์ ก้ารป็ระชืุ่มเส่ม่อน้จริง เป็็น้ต้น้ ด้วยีเหตุดังก้ล่าว 
ส่่งผลให้ที�ผ่าน้มามูลค่ารวมของธุุรก้ิจอีคอมเมิร์ซึ่มีก้าร
เติบโตก้้าวก้ระโดด ซึ่่�งเป็็น้โอก้าส่ทางธุุรก้ิจที�ส่ำาคัญ่ส่ำาหรับ 
ก้ลุ่มธุุรก้ิจพััฒน้าและจัดก้ารอส่ังหาริมทรัพัยี์ (WHA 
Logistics) ใน้ก้ารหาลูก้ค้ารายีใหม่ๆ เพั่�อตอบส่น้องความ
ต้องก้ารคลังส่ิน้ค้าที�เพัิ�มข่�น้อยี่างต่อเน้่�อง และน้ำามาซึ่่�ง 
ผลป็ระก้อบก้ารที�ป็รับตัวเพัิ�มข่�น้
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มาต่รการขัองกลุ�มบริษั่ทฯ
ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ดำาเน้ิน้โครงก้ารด้าน้น้วัตก้รรมดิจิทัลหลายีรูป็แบบ เพั่�อตอบส่น้องและตอบรับโอก้าส่ต่างๆ จาก้แน้วโน้้มก้าร
เป็ลี�ยีน้แป็ลงสู่่ระบบดิจิทัล ก้ลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั�น้ใน้ก้ารน้ำาเทคโน้โลยีีใหม่ที�ทัน้ส่มัยีมาใชื่้ก้ับระบบก้ารจัดก้ารด้าน้โลจิส่ติก้ส่์และก้าร
บริหารคลังส่ิน้ค้าอัจฉัริยีะ (SMART Logistics) เพั่�อส่่งมอบระบบคลังส่ิน้ค้าที�ลำ�าส่มัยีให้ก้ับลูก้ค้า อีก้ทั�งยีังมุ่งมั�น้ใน้ก้ารพััฒน้า 
เพั่�อยีก้ระดับน้ิคมอุตส่าหก้รรมที�ดำาเน้ิน้ก้ารอยีู่ให้เป็็น้น้ิคมอุตส่าหก้รรมเชื่ิงน้ิเวศอัจฉัริยีะ (SMART Eco-Industrial Estates)  
ที�เพัียีบพัร้อมไป็ด้วยีเทคโน้โลยีีลำ�าส่มัยีต่างๆ เพั่�อยีก้ระดับก้ารน้ำาเส่น้อบริก้ารที�ป็ลอดภูัยี มีป็ระส่ิทธุิภูาพั และน้่าเชื่่�อถื่อให้ก้ับลูก้ค้า 
น้อก้จาก้น้้� ก้ลุ่มบริษัท WHAUP ยีังมีเป็้าหมายีที�จะเพัิ�มศัก้ยีภูาพัด้วยีผลิตภูัณ์ฑ์์ด้าน้ส่าธุารณ์ูป็โภูคใหม่ๆ รวมถื่งขยีายีธุุรก้ิจ 
ด้าน้พัลังงาน้ไฟฟ้า ด้วยีน้วัตก้รรมพัลังงาน้ระบบโครงข่ายีส่ำาหรับส่่งไฟฟ้าอัจฉัริยีะ SMART Grid ซึ่่�งก้ารพััฒน้าอยี่างต่อเน้่�องของ
ก้ลุ่มบริษัทฯ ที�ส่ามารถืลดความเส่ี�ยีงจาก้ก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงของเทคโน้โลยีีใน้ยีุคดิจิทัลแล้ว ยีังส่ามารถืเพัิ�มขีดความของก้ารแข่งขัน้
ให้ก้ับก้ลุ่มลูก้ค้าของก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ด้วยีเชื่่น้ก้ัน้ 

ความูเส่�ยงจากการเปล่�ยนแปลง 
สภิาพัภิูมูิอากาศ
ล่กษัณะความเส่�ยงและผลกระทบขัองความเส่�ยง
ส่ภูาพัภูมูอิาก้าศโลก้ไดเ้ป็ลี�ยีน้แป็ลงไป็อยีา่งรวดเรว็ใน้ระยีะเวลา
ไมก่้ี�ป็มีาน้้� ก้ลุม่บรษิทัฯ ตระหน้กั้ถืง่ความเส่ี�ยีงที�ส่ำาคญั่และความ
เป็็น้ไป็ได้ของความเส่ี�ยีงจาก้ก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงส่ภูาพัภููมิอาก้าศ 
ที�อาจส่่งผลให้มีก้ารออก้มาตรก้ารหร่อข้อบังคับใชื่้ทางก้ฎหมายี
และข้อบังคับที�เก้ี�ยีวข้องก้ับก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงส่ภูาพัภููมิอาก้าศที�
เข้มงวดมาก้ข่�น้ ซึ่่�งอาจส่่งผลก้ระทบต่อก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจของ
ก้ลุ่มบริษัทฯ ดังน้ั�น้ เพั่�อรับม่อความเส่ี�ยีงอัน้เป็็น้ผลมาจาก้ก้าร
เป็ลี�ยีน้แป็ลงส่ภูาพัภููมิอาก้าศ  อุตส่าหก้รรมหลายีภูาคส่่วน้ต่าง
ก้ำาลังให้ความส่น้ใจพัลังงาน้ทดแทน้มาก้ข่�น้ ซึ่่�งถื่อว่าเป็็น้โอก้าส่
ทางธุุรก้ิจที�ส่ำาคัญ่ส่ำาหรับก้ลุ่มบริษัทฯ ที�จะได้ลูก้ค้าเพัิ�มข่�น้จาก้
บริก้ารติดตั�งและให้บริก้ารแผงโซึ่ลาร์บน้หลังคา (Solar rooftop) 
แก้ล่กู้คา้ น้อก้จาก้น้้� ก้ลุม่บรษิทัฯ ยีงัไดป้็ระโยีชื่น้จ์าก้แผงโซึ่ลาร์
บน้หลังคาที�ใชื่้ภูายีใน้องค์ก้รโดยีมีป็ระเด็น้ดังต่อไป็น้้� 1) ลดก้าร
ป็ล่อยีก้๊าซึ่คาร์บอน้ไดออก้ไซึ่ด์จาก้ก้ารป็ระก้อบธุุรก้ิจของก้ลุ่ม
บริษัทฯ 2) เส่น้อคาร์บอน้เครดิตของก้ลุ่มบริษัทฯ ให้ก้ับ 
บริษัทอ่�น้ๆ เพั่�อชื่ดเชื่ยีก้ารป็ล่อยีคาร์บอน้ของบริษัทเหล่าน้ั�น้ 
อยี่างไรก้็ตาม ความเส่ี�ยีงจาก้ก้ารไม่ป็ฏิบัติตามก้ฎข้อบังคับที�
อาจเก้ิดข่�น้อาจส่่งผลก้ระทบต่อธุุรก้ิจของก้ลุ่มบริษัทฯ โดยีอาจ
ทำาให้เส่่�อมเส่ียีชื่่�อเส่ียีง หร่อน้ำาไป็สู่่ก้ารลงโทษเป็็น้ตัวเงิน้  
และความรับผิดทางก้ฎหมายีเป็็น้ต้น้

มาต่รการขัองกลุ�มบริษั่ทฯ
ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงก้ารและมาตรก้ารตรวจส่อบต่าง ๆ 
ที�ชื่่วยีลดผลก้ระทบจาก้ก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงส่ภูาพัภููมิอาก้าศ ได้แก้่ 
ก้ารลดก้ารใชื่้น้ำ�าจาก้แหล่งน้ำ�าธุรรมชื่าติ ก้ารลดป็ริมาณ์ขยีะ 
ที�ก้ำาจดัดว้ยีวธิุกี้ารฝ่งัก้ลบ และก้ารลดก้ารป็ลอ่ยีก้า๊ซึ่เรอ่น้ก้ระจก้ 
ซึ่่�งตัวอยี่างของโครงก้ารที�ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ดำาเน้ิน้ก้ารไป็แล้วน้ั�น้
ได้แก้่ ก้ารน้ำาน้ำ�าเส่ียีก้ลับมาใชื่้ใหม่ (Reclamation) ก้ารติดตั�ง
แผงโซึ่ลาร์บน้หลังคา (Solar rooftop) ก้ารผลิตส่ารป็รับป็รุงดิน้
จาก้ก้าก้ตะก้อน้น้ำ�าเส่ียี เป็็น้ต้น้ น้อก้จาก้น้้� ยีังให้บริก้ารผลิต
พัลังงาน้แส่งอาทิตยี์ให้ก้ับลูก้ค้า โดยีถื่อเป็็น้หน้่�งใน้บริก้ารหลัก้
ของก้ลุม่บรษิทัฯ อกี้ดว้ยี ซึ่่�งถือ่เป็น็้แน้วทางที�ชื่ว่ยีใหล้กู้คา้ตลอด
ห่วงโซึ่่คุณ์ค่าของก้ลุ่มบริษัทฯ ลดก้ารป็ล่อยีก้๊าซึ่เร่อน้ก้ระจก้ 
ลงได้ ทั�งน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ อยีู่ระหว่างก้ารพััฒน้าไป็สู่่ก้ารเป็็น้
องค์ก้รคาร์บอน้ตำ�า (Low-carbon organization) และมุ่งลด 
ผลก้ระทบของก้๊าซึ่เร่อน้ก้ระจก้ที�มีต่อส่ิ�งแวดล้อมและส่ังคม  
ด้วยีก้ารดำาเน้ิน้โครงก้ารต่างๆ ดังก้ล่าว
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การบริหารภาวะวิกฤต่ิและการบริหาร 
ความต่�อเนื�องทางธุุรกิจำ
ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำาแผน้ความต่อเน้่�องทางธุุรก้ิจ 
(BCP) เป็็น้ส่่วน้หน้่�งของแน้วทางบริหารความเส่ี�ยีงของ
ก้ลุ่มบริษัทฯ เพั่�อให้ก้ารดำาเน้ิน้งาน้ของก้ลุ่มธุุรก้ิจ
ทั�งหมดเป็็น้ไป็อยี่างราบร่�น้ โดยีใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ 
ได้แก้้ไขแผน้ความต่อเน้่�องทางธุุรก้ิจเพั่�อให้ครอบคลุม
เหตุก้ารณ์์เลวร้ายีทั� งหมดที�ระบุผ่าน้ก้ารป็ระเมิน้ 
ความเส่ี�ยีงที�อาจทำาใหธุ้รุก้จิหยีดุชื่ะงกั้ เชื่น่้ ภูยัีธุรรมชื่าติ  
อัคคีภูัยี โรคระบาด ความป็ลอดภูัยีมั�น้คงของข้อมูล 
เป็็น้ต้น้

โดยีป็จัจยัีหน้่�งที�น้ำาไป็สู่ก่้ารแก้ไ้ขแผน้ความตอ่เน้่�องทาง
ธุุรก้ิจค่อส่ถืาน้ก้ารณ์์ก้ารแพัร่ระบาดของเชื่่�อไวรัส่ 
โควิด-19 ทั�วโลก้ที�เก้ิดข่�น้อยี่างฉัับพัลัน้ โดยีมีก้าร
ทบทวน้เน้่�อหาเพั่�อรวมป็ัจจัยีเส่ี�ยีงจาก้ก้ารแพัร่ระบาด
เขา้มาดว้ยี รายีละเอยีีดของแผน้ความตอ่เน้่�องทางธุรุก้จิ

ยีังครอบคลุมถื่งก้รณ์้ที�พับว่าพัน้ัก้งาน้ของก้ลุ่มบริษัทฯ 
หรอ่ผูป้็ระก้อบก้ารอตุส่าหก้รรมใน้น้คิมอตุส่าหก้รรมของ
ก้ลุ่มบริษัทฯ (รวมถื่งห่วงโซึ่่อุป็ทาน้อัน้ดับต้น้ของก้ลุ่ม
บริษัทฯ) ติดเชื่่�อโควิด-19 น้อก้จาก้น้้� BCP รวมทั�งก้รณ์้
ที�ส่ถืาน้ที�ป็ฏิบัติงาน้ของก้ลุ่มบริษัทฯ ตั�งอยีู่ใน้พั่�น้ที�ที�มี
ความเส่ี�ยีงสู่ง ตลอดจน้ก้ารตอบส่น้องของก้ลุ่มบริษัทฯ 
ต่อผลก้ระทบทางธุุรก้ิจอ่�น้ๆ ที�เป็็น้ไป็ได้ อีก้ทั�งยีังให้
แน้วทางส่ำาหรับมาตรก้ารด้าน้ความป็ลอดภูัยีเพั่�อ 
รับม่อก้ับส่ถืาน้ก้ารณ์์ก้ารแพัร่ระบาดของไวรัส่ ได้แก้่ 
ก้ารทำางาน้จาก้ที�บ้าน้ ก้ารลดป็ฏิส่ัมพััน้ธุ์ทางส่ังคม ฯลฯ 
ทั�งน้้� ไม่พับว่ามีผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีฝ่่ายีใดของก้ลุ่ม
บริษัทฯ ได้รับเชื่่�อโควิด-19 เน้่�องด้วยีป็ระส่ิทธุิภูาพัและ
ความรัดกุ้มของแผน้ความต่อเน้่�องทางธุุรก้ิจดังก้ล่าว 
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การสร้างว่ฒนธรรมูความูเส่�ยง
แม้ว่าก้รอบก้ารบริหารความเส่ี�ยีงและบรรษัทภูิบาลจะเป็็น้ตัว
ขับเคล่�อน้วัฒน้ธุรรมความเส่ี�ยีงใน้เชื่ิงบวก้ แต่ป็ัจจัยีพั่�น้ฐาน้
ที�ส่ำาคัญ่ ค่อ ความตระหน้ัก้รู้ ทัศน้คติ และพัฤติก้รรมของ
พัน้ัก้งาน้และผู้บริหารใน้องค์ก้ร ทางด้าน้ก้ารบริหารจัดก้าร
ความเส่ี�ยีง ด้วยีเหตุน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ จ่งได้ก้ำาหน้ดก้ารส่ร้าง
วัฒน้ธุรรมความเส่ี�ยีงที�มีป็ระส่ิทธุิผลใน้ทุก้ก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจ
เป็็น้ภูารก้ิจส่ำาคัญ่ขององค์ก้ร

ก้ลุ่มบริษัทฯ อยีู่ใน้ระหว่างป็รับเป็ลี�ยีน้ระบบก้ารส่ร้างแรงจูงใจ 
ด้วยีแน้วทางที�มาจาก้ผู้บริหาร (Top-down) โดยีจะบรรจุ
ป็ระเด็น้ความเส่ี�ยีงที�ระบุใน้ดัชื่น้้�ชื่ี �วัดความส่ำาเร็จ (KPI) ของ
ผู้บริหารและเจ้าของความเส่ี�ยีง และมีตัวบ่งชื่ี�ความเส่ี�ยีง 
เป็็น้หน้่�งใน้เก้ณ์ฑ์์ก้ารป็ระเมิน้ผลก้ารดำาเน้ิน้งาน้ ซึ่่�งแน้วทาง 
ดังก้ล่าวจะชื่่วยีผลัก้ดัน้ให้เก้ิดก้ารส่่งเส่ริมก้ารส่่�อส่ารและ 
ก้ารป็ฏิบัติที �มุ ่งเน้้น้ความเส่ี�ยีงโดยีตรง ตัวอยี่างเก้ณ์ฑ์์ก้าร
ป็ระเมิน้ที�ใชื่้ทั �วทั�งก้ลุ่มบริษัทฯ ได้แก้่ ก้ารป็ฏิบัติตามก้ฎ
ระเบียีบ ชื่่�อเส่ียีง ผลก้ารดำาเน้ิน้งาน้ทางก้ารเงิน้

ทั�งน้้� เพั่�อเส่ริมส่ร้างวัฒน้ธุรรมความเส่ี�ยีงให้แข็งแก้ร่งยีิ�งข่�น้ 
ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงก้ารอบรมและก้ิจก้รรมเก้ี�ยีวก้ับ
ก้ารบริหารความเส่ี�ยีงเป็็น้ป็ระจำา เพั่�อส่ร้างความตระหน้ัก้รู้
และพััฒน้าทัก้ษะของพัน้ัก้งาน้ใน้ก้ารระบุ ควบคุม และลด
ความเส่ี�ยีงที�เก้ี �ยีวข้องก้ับหน้้าที�และความรับผิดชื่อบของตน้ 
ก้ารฝ่ึก้อบรมและก้ิจก้รรมที�ส่ำาคัญ่มีดังต่อไป็น้้�

• คณ์ะผูบ้รหิารจะไดรั้บทราบถืง่แน้วโน้ม้และก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลง
ต่างๆ ทั�งใน้และน้อก้องค์ก้รผ่าน้รายีงาน้ของคณ์ะก้รรมก้าร 
บริหารความเส่ี�ยีงใน้ที�ป็ระชืุ่มคณ์ะก้รรมก้ารบริษัท เพั่�อให้

แน้ใ่จวา่ผูบ้ริหาร คณ์ะก้รรมก้ารบรหิารความเส่ี�ยีง ตลอดจน้ 
คณ์ะทำางาน้ความเส่ี�ยีง ได้รับรู้และตระหน้ัก้ดีถื่งผังความ
เส่ี�ยีงองค์ก้ร ความเส่ี�ยีงที�เก้ิดข่�น้ใหม่ และมาตรก้ารลด
ความเส่ี�ยีง ตลอดจน้ก้ระบวน้ก้ารบรหิารความเส่ี�ยีงโดยีรวม  
จ่งก้ล่าวได้ว่า ผู้บริหารระดับสู่งร้อยีละ 100 ได้รับก้ารฝ่ึก้
อบรมและแจ้งให้ทราบถื่งก้ระบวน้ก้ารบริหารความเส่ี�ยีง
เป็็น้อยี่างดี

• ใน้ป็ี 2563 มีก้ารจัดป็ระชืุ่มเชื่ิงป็ฏิบัติก้ารให้บริษัทยี่อยีของ
ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้แก้่ บริษัท ดับบลิวเอชื่เอ อิน้ดัส่เรียีล  
รีท แมน้เน้จเม้น้ท์ จำาก้ัด (REM) และ บริษัท ดับบลิวเอชื่เอ  
เรยีีล เอส่เตท แมเน้จเมน้้ท ์จำาก้ดั (REM) ซ่ึ่�งเป็็น้บรษิทัยีอ่ยี
ใน้ก้ลุ่มบริษัทฯ ใน้ก้ารป็ระชืุ่มเชื่ิงป็ฏิบัติก้ารดังก้ล่าว โดยีมี
ผู้เข้าร่วมอัน้ป็ระก้อบไป็ด้วยีป็ระธุาน้เจ้าหน้้าที�บริหารและ 
ผูจ้ดัก้ารของบริษัทดงัก้ลา่วได้รบัก้ารฝ่กึ้อบรมเก้ี�ยีวกั้บก้รอบ
ก้ารบริหารความเส่ี�ยีงองค์ก้รแบบ COSO ตลอดจน้ขั�น้ตอน้
ก้ารป็ระเมิน้และบริหารความเส่ี�ยีงและก้ารระบุป็ัจจัยี 
ความเส่ี�ยีงตามเก้ณ์ฑ์์ก้ารป็ระเมิน้ของก้ลุ่มบริษัทฯ ทั�งยีังมี
ก้ารระบุมาตรก้ารบริหารความเส่ี�ยีงและบรรเทาผลก้ระทบ
ส่ำาหรับแต่ละป็ัจจัยีความเส่ี�ยีง ซึ่่�งก้ลุ่มบริษัทฯ จะตรวจส่อบ
ผังความเส่ี�ยีงองค์ก้รของทั�งส่องบริษัทหลังจาก้วัน้ป็ระชืุ่ม 
เชื่ิงป็ฏิบัติก้าร

• ก้ลุ่มบริษัทฯ มีแผน้ที�จะป็ระเมิน้และบริหารความเส่ี�ยีง
ของธุุรก้ิจบริก้ารด้าน้ดิจิทัล (WHA Digital Platform) 
ใน้ป็ี 2564 โดยีใน้ชื่่วงเริ �มต้น้ของโครงก้าร ก้ลุ่มบริษัทฯ 
จะจัดให้มีก้ารฝ่ึก้อบรมบุคลาก้รที�เก้ี �ยีวข้องของก้ลุ่มธุุรก้ิจ
ดังก้ล่าว พัร้อมทั�งเชื่ิญ่ชื่วน้บุคลาก้รจาก้ก้ลุ่มธุุรก้ิจอ่�น้ๆ 
มาร่วมก้ารอบรมด้วยี เพั่�อเป็็น้ก้ารทบทวน้ขั�น้ตอน้ก้าร
ป็ระเมิน้ความเส่ี�ยีงของก้ลุ่มบริษัทฯ
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• ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้น้ำาแน้วทางก้ารป็้องก้ัน้ 3 ระดับ 
(Three Lines of Defense: 3LOD) มาใชื่้ เพั่�อเส่ริม
ป็ระส่ิทธุิภูาพัก้ารส่่�อส่ารเก้ี�ยีวก้ับก้ารบริหารและควบคุม
ความเส่ี�ยีง โดยีได้ระบุบทบาทหน้้าที�ที�ส่ำาคัญ่ของบุคลาก้ร
ที�เก้ี�ยีวข้องอยี่างชื่ัดเจน้ ตามแน้วทางก้ารป็้องก้ัน้ 3 ระดับ 
ซึ่่�งฝ่่ายีบริหารที�ทำาหน้้าที�ก้ำาก้ับดูแลจะถื่อเป็็น้ป็ราก้าร 
ดา่น้แรก้ใน้ก้ารบริหารความเส่ี�ยีง โดยีมีหน้ว่ยีงาน้ที�มหีน้า้ที� 
ควบคุมความเส่ี� ยีงและก้ำาหน้ดน้โยีบายีก้ฎเก้ณ์ฑ์์ที� 
แต่งตั�งโดยีคณ์ะผู้บริหารจะถื่อเป็็น้ป็ราก้ารด่าน้ที�ส่อง และ
หน้่วยีงาน้ตรวจส่อบซึ่่�งมีส่ถืาน้ะเป็็น้หน้่วยีงาน้อิส่ระจะเป็็น้
ป็ราก้ารด่าน้สุ่ดท้ายี ทั�งน้้�ป็ราก้ารป็้องก้ัน้แต่ละ “ระดับ” 
ดังก้ล่าว จะมีบทบาทที�แตก้ต่างก้ัน้ภูายีใน้ก้รอบก้ารก้ำาก้ับ
ดูแลใน้ระดับองค์ก้ร ดังน้ั�น้ ก้ลุ่มบุคลาก้รที�มีส่่วน้ร่วมจะ

มีหน้้าที�เป็็น้เจ้าของใน้ก้ระบวน้ก้ารบริหารความเส่ี�ยีง  
รวมถื่งก้ระบวน้ก้ารก้ำาก้ับดูแลความเส่ี�ยีง และก้ารตรวจ
ส่อบโดยีอิส่ระตามลำาดับ ทั�งน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ คาดหวังให้
หน้่วยีงาน้ทั�งหมดที�เก้ี�ยีวข้องน้ั�น้มีความตระหน้ัก้รู้และได้
รับก้ารส่่�อส่ารที�เพัียีงพัอเก้ี�ยีวก้ับแน้วทางดังก้ล่าว เพั่�อให้
แน้่ใจว่าองค์ก้รมีก้ารบริหารความเส่ี�ยีงที�มีป็ระส่ิทธุิภูาพั

• ใน้ป็ี 2564 ก้ลุ่มบริษัทฯ มีเป็้าหมายีที�จะจัดก้ารฝ่ึก้อบรม
ก้ารบริหารความเส่ี�ยีงให้พัน้ัก้งาน้ระดับฝ่่ายีบริหารทั�ว 
ทุก้ก้ลุ่มธุุรก้ิจ โดยีโครงก้ารฝ่ึก้อบรมน้้�จะชื่่วยีให้พัน้ัก้งาน้ 
ทุก้คน้จะเก้ิดความเข้าใจใน้ผังความเส่ี�ยีงขององค์ก้รและ
มาตรก้ารลดความเส่ี�ยีงตามขอบเขตงาน้ที�ตน้รับผิดชื่อบ 
และชื่่วยีส่่งเส่ริมวัฒน้ธุรรมความเส่ี�ยีงที�มีป็ระส่ิทธุิภูาพั

น้อก้จาก้น้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังตั�งเป็้าที�จะน้ำาน้วัตก้รรมดิจิทัล
ต่ างๆ มาใ ช้ื่ เ พ่ั�อส่่ ง เส่ ริมวัฒน้ธุรรมความเส่ี� ยีง ที�มี
ป็ระส่ิทธุิภูาพั ก้ลุ่มบริษัทฯ อยู่ีระหว่างพััฒน้าระบบดิจิทัล
พัร้อมด้วยีก้ารแจ้งเต่อน้ เพั่�อแส่ดงส่ถืาน้ะความเส่ี�ยีงหลัก้
ทั�งหมด และตรวจส่อบติดตามก้ารดำาเน้ิน้ก้ารบริหาร 
ความเส่ี�ยีงได้อยี่างมีป็ระส่ิทธุิภูาพั

100%
เป้าหมาย

พัน่กงานร้อยละ 100 ทัุ่กระด้่บได้้ร่บ
การฝัึกอบรมูด้้านบริหารความูเส่�ยง
ภิายในปี 2565
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ใน้ก้ารลงทุน้ใน้โครงก้ารต่างๆ ยี่อมก้่อให้เก้ิดความเส่ี�ยีง และ
ความเส่ี�ยีงน้ั�น้อาจส่่งผลก้ระทบต่อผลก้ารดำาเน้ิน้งาน้ได้ ทั�งน้้�
แน้วคิดเร่ �องก้ารลงทุน้อยี่างยีั�งยี่น้ส่อดคล้องก้ับแน้วทางที�ก้ลุ่ม
บริษัทดับบลิวเอชื่เอใชื่้เพั่�อให้บรรลุเป็้าหมายีทางธุุรก้ิจอยี่าง
ยีั�งยี่น้ใน้ระยีะยีาว อีก้ทั�ง ก้ารพััฒน้าด้าน้ความยีั�งยี่น้ทั�งใน้
ด้าน้ส่ิ�งแวดล้อม ส่ังคม และบรรษัทภูิบาล (Environmental, 
Social and Governance : ESG) ถื่อเป็็น้ป็ระเด็น้ที�ได้รับ
ความส่น้ใจเพัิ�มข่�น้อยี่างต่อเน้่�อง เพัราะเป็็น้ที�ทราบก้ัน้ดีว่า
ผลตอบแทน้ที�เติบโตอยี่างยีั�งยี่น้ใน้ระยีะยีาวของบริษัทข่�น้อยีู่
ก้ับความมีเส่ถืียีรภูาพัทั�งใน้เร่�องของระบบก้ำาก้ับดูแลของ
องค์ก้รใน้ด้าน้ส่ังคม ส่ิ�งแวดล้อม และก้ารดำาเน้ิน้ทางธุุรก้ิจ
ของบริษัทที�มีป็ระส่ิทธุิภูาพั ด้วยีเหตุน้้�  ก้ลุ่มบริษัทฯ  

จ่งก้ำาหน้ดให้พัิจารณ์าป็ระเด็น้ด้าน้ความยีั�งยี่น้ตั�งแต่ขั �น้แรก้
ของก้ารวางแผน้ลงทุน้ใน้ทุก้ก้ลุ่มธุุรก้ิจ โดยีคณ์ะผู้บริหารจะ
คำาน้่งถื่งป็ระเด็น้ดังก้ล่าวเป็็น้หลัก้ใน้ก้ารก้ำาหน้ดทิศทางของ
ก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจและใชื่้ เป็็น้ข้อมูลป็ระก้อบก้ารตัดส่ิน้ใจ 
เพั่�อก้ารส่ร้างคุณ์ค่าใน้ระยีะยีาว ยีิ�งไป็ก้ว่าน้ั�น้ ก้ารแส่ดง
เจตน้ารมณ์์ใน้ก้ารลงทุน้อยี่างยีั�งยี่น้ยีังชื่่วยีเส่ริมส่ร้างความ
เชื่่�อมั�น้และความไว้วางใจให้ก้ับผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียี ซึ่่�งรวมถื่ง
ลูก้ค้าและส่ถืาบัน้ทางก้ารเงิน้ ใน้ก้ารร่วมธุุรก้ิจก้ับก้ลุ่ม 
บริษัทฯ เพัราะมีก้ารน้ำาป็ระเด็น้ด้าน้ส่ิ�งแวดล้อม ส่ังคม และ
บรรษัทภูิบาล (ESG) มาป็รับใชื่้ใน้ทุก้ขั�น้ตอน้ของก้ระบวน้ก้าร
พััฒน้าโครงก้าร รวมถื่งทุก้ขั�น้ตอน้ก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจ 

แนวทั่างบริหารจ่ด้การ
ก้ลุ่มบริษัทฯ ยี่ดหลัก้ก้ารลงทุน้อยี่างยีั�งยี่น้ใน้ทั�ง 4 ก้ลุ่มธุุรก้ิจโดยีก้ารป็ฏิบัติตามข้อก้ำาหน้ดของท้องถืิ�น้และ
ภููมิภูาค เชื่่น้ ก้ารป็ระเมิน้ผลก้ระทบส่ิ�งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT: EIA) และ
ก้ารก้ำาหน้ดเขตใน้ก้ารใชื่้ป็ระโยีชื่น้์ที�ดิน้

การลงทีุ่นอย่างย่�งยืน
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การนำาประเดำ็น ESG มาบูรณาการในขั่�นต่อนต่�าง ๆ ในโครงการ

การระบุโครงการ 
การลงทุน

การปฏิิบ่ต่ิต่าม
ขั้อกำาหนดำเก่�ยวก่บ
การแบ�งเขัต่พื่่�นท่�

การประเมิน
ผลกระทบ

สิ�งแวดำล้อม

การต่รวจำว่ดำ
และรายงานผล
การดำำาเนินงาน

การพื่่ฒนา
โครงการ

การดำำาเนิน
โครงการ

ก้่อน้ตัดส่ิน้ใจลงทุน้บน้ที�ดิน้แต่ละแห่ง ก้ลุ่มบริษัทฯ จะพัิจารณ์า
ถื่งป็ระเภูทของเขตที�ดิน้รวมทั�งข้อห้ามหร่อข้อได้เป็รียีบ 
ใน้เชื่ิงก้ารบริหารจัดก้ารป็ระเด็น้ด้าน้ส่ิ�งแวดล้อม ส่ังคม และ
บรรษัทภูิบาล เชื่่น้ ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้รับอนุ้ญ่าตให้พััฒน้า
โครงก้ารธุุ รก้ิ จภูายีใน้เขตที� ดิ น้ซึ่่� งจั ด เป็็น้ เขตโรงงาน้
อุตส่าหก้รรมและคลังส่ิน้ค้าตามพัระราชื่บัญ่ญ่ัติก้ารผังเม่อง 
พั.ศ. 2518 โดยีก้ลุ่มบริษัทฯ จะหลีก้เลี�ยีงก้ารลงทุน้บน้ที�ดิน้ที�
มีความเส่ี�ยีงด้าน้ความหลาก้หลายีทางชื่ีวภูาพั มีข้อก้ังวลด้าน้
ส่ิ�งแวดล้อม มีพั่�น้ที�ติดก้ับเขตส่งวน้ หร่อก้ารลงทุน้ที�ก้ารดำาเน้ิน้
ธุุรก้ิจส่่งผลก้ระทบรุน้แรงต่อชืุ่มชื่น้ท้องถืิ�น้และไม่ส่ามารถืแก้้ไข
ได้โดยีมาตรก้ารบรรเทาความเส่ี�ยีงที�เหมาะส่ม น้อก้จาก้น้้�  
ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังคำาน้่งถื่งผลป็ระโยีชื่น้์เชื่ิงทำาเลที�เป็็น้ยีุทธุศาส่ตร์
จาก้โอก้าส่ก้ารลงทุน้ใน้เขตพั่�น้ที�ระเบียีงเศรษฐก้ิจพัิเศษ 
ภูาคตะวัน้ออก้ (EEC) ตลอดจน้ส่ิทธุิป็ระโยีชื่น้์และมาตรก้าร 
ส่่งเส่ริมก้ารลงทุน้ (เชื่่น้ ส่ิทธุิป็ระโยีชื่น้์ทางภูาษี ทำาเลที�ตั�ง 
เชื่่�อมตอ่ก้บัเส่น้้ทางก้ารคา้ ก้ารอน้ญุ่าตใน้ก้ารถือ่ครองที�ดนิ้และ
อส่ังหาริมทรัพัยี์ส่ำาหรับน้ัก้ลงทุน้จาก้ต่างป็ระเทศ ฯลฯ) ซึ่่�งเป็็น้
ป็ัจจัยีที�ชื่่วยีด่งดูดลูก้ค้าให้เล่อก้ใชื่้บริก้ารของก้ลุ่มบริษัทฯ  
อีก้ทั�งก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังจัดให้มีก้ารศ่ก้ษาป็ระเมิน้ผลก้ระทบ 

ส่ิ�งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)  
ซึ่่�งครอบคลุมถื่งผลก้ระทบจาก้โครงก้ารพััฒน้าอส่ังหาริมทรัพัยี์ 
โครงก้ารพััฒน้าและบริหารจัดก้ารอส่ังหาริมทรัพัยี์ รวมถื่ง
โครงก้ารบริก้ารส่าธุารณ์ูป็โภูคและพัลังงาน้ ก้ารตรวจป็ระเมิน้น้้� 
เป็็น้ก้ารรับรองว่าโครงก้ารต่างๆ ส่อดคล้องก้ับข้อป็ฏิบัติและข้อ
ก้ฎหมายีที�ก้ำาหน้ด ผ่าน้ก้ารอนุ้มัติจาก้หน้่วยีงาน้ที�เก้ี�ยีวข้อง 
ตลอดจน้มีก้ารป็ระเมิน้ความเส่ี�ยีงด้าน้ส่ิ�งแวดล้อมและส่ังคม
พัร้อมทั�งมาตรก้ารบรรเทาผลก้ระทบที�เหมาะส่ม

ป็ัจจัยีชื่ี�วัดรวมถื่งข้อก้ังวลด้าน้ส่ิ�งแวดล้อมและส่ังคมจะถืูก้น้ำา
มาพัิจารณ์าระหว่างก้ารศ่ก้ษาป็ระเมิน้ผลก้ระทบส่ิ�งแวดล้อม 
และอ้างอิงจาก้ข้อมูลที�ได้จาก้ก้ิจก้รรมก้ารมีส่่วน้ร่วมของก้ลุ่ม
ผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียี จาก้น้ั�น้จ่งก้ำาหน้ดมาตรก้ารป็้องก้ัน้และ
บรรเทาผลก้ระทบส่ำาหรับแต่ละโครงก้ารพััฒน้าธุุรก้ิจไป็จน้ถื่ง
ขั�น้ตอน้ต่างๆ ใน้ก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจ โดยีก้ลุ่มบริษัทฯ ป็ฏิบัติ
ตามข้อก้ำาหน้ดที� ระบุ ใน้รายีงาน้ก้ารป็ระเมิน้ผลก้ระทบ 
ส่ิ�งแวดล้อม และจัดให้มีก้ารตรวจส่อบเฝ่้าระวังอยี่างต่อเน้่�อง
ใน้ทุก้ขั�น้ตอน้ของก้ารดำาเน้ิน้โครงก้าร เพั่�อก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจ
อยี่างยีั�งยี่น้ตลอดทั�งอายีุโครงก้าร
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ยีิ�งไป็ก้ว่าน้ั�น้ ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังส่่งเส่ริมโอก้าส่ทางก้ารลงทุน้ที�ก้่อให้เก้ิดผลดีต่อธุุรก้ิจและผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีใน้ห่วงโซึ่่คุณ์ค่า 
ใน้เชื่ิงศัก้ยีภูาพัด้าน้ส่ิ�งแวดล้อม ส่ังคม และบรรษัทภูิบาล (ESG) อยี่างยีั�งยี่น้ อยี่างมีป็ระส่ิทธุิภูาพั และเป็็น้รูป็ธุรรม 
ตัวอยี่างบริก้ารของก้ลุ่มบริษัทฯ ที�ต่อยีอดมาจาก้แน้วคิดก้ารลงทุน้อยี่างยีั�งยี่น้น้ั�น้ได้แก้่ ก้ารให้บริก้ารพัลังงาน้ทดแทน้จาก้
แผงโซึ่ลาร์บน้หลังคา (Solar rooftop) ระบบน้ำาน้ำ�าเส่ียีก้ลับมาใชื่้ใหม่ (Water Reclamation) และโครงก้ารก้ารผลิตไฟฟ้า
จาก้ขยีะอุตส่าหก้รรม ทั�งน้้� รายีละเอียีดของผลก้ารดำาเน้ิน้ก้ารด้าน้ความยีั�งยี่น้ของโครงก้ารเหล่าน้้�มีระบุไว้ใน้หัวข้อเก้ี�ยีว
ก้ับส่ิ�งแวดล้อมใน้รายีงาน้ฉับับน้้�

ต่วช่�ว่ด้ด้้านส่งคมูต่วช่�ว่ด้ด้้านสิ�งแวด้ล้อมู

• โคุรีงสรี้างภููมิิปรีะเทศ
• คุุณภูาพอากาศ
• เสียงรีบกวน
• คุุณภูาพดิิน
• คุุณภูาพนำ�า
• คุวามิหลากหลายทางชีีวภูาพ
• พ้�นที�สีเขีียว

• การีวางแผนการีใชี้ปรีะโยชีน์ที�ดิิน
• การีคุมินาคุมิ
• การีป้องกันอุทกภูัยและภูัยแล้ง
• การีบรีิหารีจัดิการีขียะ
• สภูาวะเศรีษฐกิจและสังคุมิ
• รีะบบสาธารีณสุขีและคุวามิสะอาดิ
• อาชีีวอนามิัยและสภูาพแวดิล้อมิ
 ในการีทำางาน
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การจัดการห่วงโซ่อุปทั่าน

ก้ารจัดก้ารห่วงโซึ่่อุป็ทาน้อยี่างมีป็ระส่ิทธุิภูาพัส่ะท้อน้ให้เห็น้
ถื่งก้ารป็ระส่าน้งาน้ที�ดีระหว่างหน้่วยีงาน้แต่ละฝ่่ายีภูายีใน้
องค์ก้ร เพัราะเป็็น้ระบบที�เก้ี �ยีวเน้่�องก้ับหลายีภูาคส่่วน้ของ
ธุุรก้ิจ อยี่างไรก้็ตาม จาก้ส่ถืาน้ก้ารณ์์ที�เก้ิดข่�น้ใน้ป็ี 2563  
ไม่ว่าจะเป็็น้ส่ถืาน้ก้ารณ์์ของโรคระบาด ข้อจำาก้ัดก้ารเดิน้ทาง
ระหว่างป็ระเทศ ก้ารชื่ะลอตัวของภูาวะเศรษฐก้ิจ ก้ฎข้อบังคับ 
ไป็จน้ถื่งความก้ังวลใน้เร่�องความเป็็น้ส่่วน้ตัวของข้อมูลใน้โลก้
ออน้ไลน้์ ล้วน้เป็็น้ป็ัจจัยีที�เน้้น้ยีำ�าถื่งความส่ำาคัญ่ของระบบก้าร
บริหารจัดก้ารห่วงโซึ่่อุป็ทาน้ที�มีป็ระส่ิทธุิภูาพั ส่ามารถืรองรับ
ก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงของความไม่แน้่น้อน้ของส่ถืาน้ก้ารณ์์ต่างๆ 
ได้อยี่างทัน้ท่วงที ทั�งน้้� ก้ลุ่มบริษัทดับบลิวเอชื่เอให้ความ
ส่ำาคัญ่ก้ับป็ระเด็น้ด้าน้ส่ิ�งแวดล้อม ส่ังคม และธุรรมาภูิบาล
เป็็น้หลัก้ส่ำาคัญ่ และมุ่งมั�น้ที�จะผลัก้ดัน้ความตั�งใจดังก้ล่าวไป็
สู่่คู ่ค้าของก้ลุ่มบริษัทฯ ด้วยีเชื่่น้ก้ัน้ เพัราะก้ลุ่มบริษัทฯ เชื่่�อ
ว่าก้ารดำาเน้ิน้ก้ารต่างๆ รวมถื่งชื่่�อเส่ียีงของคู่ค้ายี่อมมีผลต่อ
ภูาพัลัก้ษณ์์และมุมมองจาก้ผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีที�มีต่อก้ลุ่ม
บริษัทฯ ด้วยีเชื่่น้ก้ัน้ ดังน้ั�น้เพั่�อควบคุมดูแลป็ัจจัยีที�ท้าทายีน้้� 
ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้วางแน้วทางก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจบน้พั่�น้ฐาน้ระบบ
ที�เป็็น้ธุรรมและโป็ร่งใส่ ซึ่่�งจะชื่่วยีเพัิ�มขีดความส่ามารถืของ
คู่ค้าและร่วมก้ัน้พััฒน้าธุุรก้ิจให้เติบโตอยี่างยีั�งยี่น้ไป็ด้วยีก้ัน้

แนวทั่างบริหารจ่ด้การ
ด้วยีก้ิจก้รรมก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจที�หลาก้หลายีตาม 4 ก้ลุ่มธุุรก้ิจ
หลัก้ของก้ลุ่มบริษัทดับบลิวเอชื่เอ ส่่งผลให้ก้ลุ่มบริษัทฯ ต้องมี
ก้ารติดต่อป็ระส่าน้งาน้ก้ับคู่ค้ารวมถื่งผู้รับเหมาเป็็น้จำาน้วน้มาก้
ใน้ห่วงโซึ่่คุณ์ค่าของก้ลุ่มบริษัทฯ ทั�งน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความ
ส่ำาคัญ่สู่งสุ่ดก้ับก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจอยี่างยีั�งยี่น้และก้ารป็ฏิบัติตาม
ข้อก้ำาหน้ดอยี่างเคร่งครัด จ่งต้องก้ำาก้ับดูแลให้คู่ค้าและ 
ผู้รับเหมาที�ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้เล่อก้ยี่ดถื่อหลัก้ก้ารน้้�ด้วยีเชื่่น้ก้ัน้ 
ด้วยีเหตุน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ จ่งได้จัดทำาหลัก้จรรยีาบรรณ์ธุุรก้ิจ
ส่ำาหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ข่�น้ โดยีมีเน้่�อหา
ครอบคลุมถื่งข้อป็ฏิบัติเก้ี�ยีวก้ับจริยีธุรรมใน้ก้ารทำาธุุรก้ิจ  
ข้อก้ำาหน้ดพั่�น้ฐาน้เก้ี�ยีวก้ับก้ารรัก้ษาส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้ รวมถื่งก้าร
บรหิารจดัก้ารอาชื่วีอน้ามยัีและส่ภูาพัแวดลอ้มใน้ก้ารทำางาน้ ซึ่่�ง
ใน้ป็ี 2563 คู่ค้าและผู้รับเหมาทุก้รายีได้รับก้ารส่่�อส่าร
ป็ระชื่าส่ัมพััน้ธุ์เก้ี�ยีวก้ับหลัก้จรรยีาบรรณ์ธุุรก้ิจส่ำาหรับคู่ค้า โดยี
ร้อยีละ 50 ได้ลงน้ามรับทราบข้อป็ฏิบัติ ทั�งน้้�คู่ค้าทั�งหมด 
ทุก้รายีต้องลงน้ามรับทราบหลัก้จรรยีาบรรณ์ธุุรก้ิจส่ำาหรับคู่ค้า
ภูายีใน้ป็ี 2564
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ส่ำาหรับก้ารบริก้ารของก้ลุ่มบริษัทฯ ทั�งใน้ก้ารพััฒน้าอาคาร
คลังส่ิน้ค้า ศูน้ยี์ก้ระจายีส่ิน้ค้า และโรงงาน้ รวมถื่งก้าร
พััฒน้าน้ิคมอุตส่าหก้รรม ก้ระบวน้ก้ารจัดซึ่่�อวัส่ดุก้่อส่ร้าง 
ถื่อเป็็น้ขั�น้ตอน้ส่ำาคัญ่อยี่างมาก้ใน้ชื่่วงพััฒน้าโครงก้ารของ
ก้ลุ่มบริษัทฯ ดังน้ั�น้ก้ลุ่มบริษัทฯ จ่งได้มีก้ารน้ำาก้ระบวน้ก้าร
จัดหาอยี่างยีั�งยี่น้มาใชื่้ใน้ก้ารจัดซึ่่�อผลิตภูัณ์ฑ์์ต่างๆ เชื่่น้ 
วัตถืุดิบ อุป็ก้รณ์์ และวัส่ดุก้่อส่ร้าง เพั่�อให้มั�น้ใจว่าไม่มี
ผลิตภูัณ์ฑ์์ ใดที� ได้มาจาก้พั่�น้ที� เขตส่งวน้หร่อพั่� น้ที�ที � มี 
ความเส่ี�ยีงที�จะมีผลก้ระทบต่อด้าน้ส่ิ�งแวดล้อม อีก้ทั�ง ก้ลุ่ม
บริษัทฯ ยีังให้ความส่ำาคัญ่ก้ับก้ารเล่อก้จัดซึ่่�อจัดจ้างส่ิน้ค้าหร่อ
บริก้าร (เชื่่น้ วัส่ดุก้่อส่ร้าง) จาก้คู่ค้าที�ส่ามารถืตอบส่น้อง
แน้วคิด “อาคารที�เป็็น้มิตรต่อส่ิ�งแวดล้อม (Green Building)” 
ของก้ลุ่มบริษัทฯ ยีิ�งไป็ก้ว่าน้ั�น้ เน้่�องด้วยีก้ารที�ก้ลุ่มบริษัทฯ 
ได้มุ่งเน้้น้เร่ �องก้ารดูแลรัก้ษาส่ิ�งแวดล้อมซึ่่�งเป็็น้ไป็ตามที�ได้
ระบุใน้น้โยีบายีใน้เร่�องคุณ์ภูาพัส่ิ�งแวดล้อม ก้ารอนุ้รัก้ษ์
พัลังงาน้ และความหลาก้หลายีทางชื่ีวภูาพั ซึ่่�งก้ลุ่มบริษัทฯ 
คาดหวังให้คู ่ค้าป็ฏิบัติตามน้โยีบายีดังก้ล่าวด้วยีเชื่่น้ก้ัน้ ตั�งแต่
ก้ารก้่อส่ร้างโครงก้ารไป็จน้ถื่งก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจ ตลอดจน้ก้าร
ลดก้ารใชื่้ทรัพัยีาก้ร และน้ำาแน้วป็ฏิบัติด้าน้ส่ิ�งแวดล้อมมาใชื่้ 
ตามที�ระบุไว้ใน้หลัก้จรรยีาบรรณ์ธุุรก้ิจส่ำาหรับคู่ค้า (Supplier 
Code of Conduct)

ก้ารก้ำาก้ับดูแลก้ารบริหารจัดก้ารห่วงโซึ่่อุป็ทาน้โดยีรวมเป็็น้
หน้้าที�ของฝ่่ายีจัดซึ่่�อ (Procurement Department) ซึ่่�งก้าร
บริหารงาน้ใน้ระดับก้ลุ่มบริษัทฯ โดยีมีก้ระบวน้ก้ารคัดเล่อก้
และป็ระเมิน้คู่ค้าตามแน้วทางที�ระบุไว้ใน้ก้ระบวน้ก้ารจัดซึ่่�อ
จัดจ้าง (Procurement Procedure) ซึ่่�งจะมีก้ารทบทวน้เน้่�อหา
ทุก้ป็ี  ทั� งน้้� ใน้ก้ระบวน้ก้ารคัดเล่อก้ คู่ค้ าจะต้องก้รอก้ 
แบบฟอร์มป็ระเมิน้คู่ค้า (Pre-Qualification Form: PQ)  
เพั่�อป็ระเมิน้คุณ์ส่มบัติที�เก้ี �ยีวข้องก้ับคุณ์ภูาพัของผลิตภูัณ์ฑ์์
และบริก้าร ราคา และความส่ามารถืใน้ก้ารผลิตส่ิน้ค้าหร่อ
บริก้าร ตลอดจน้ระบบบริหารจัดก้ารด้าน้ธุรรมาภูิบาล  
ส่ิ�งแวดล้อม และส่ังคม เพั่�อก้ำาก้ับดูแลจริยีธุรรมทางธุุรก้ิจ 
ความป็ลอดภูัยี และผลก้ระทบของธุุรก้ิจต่อส่ังคมและ 
ส่ิ�งแวดล้อม น้อก้จาก้น้้� แบบฟอร์มดังก้ล่าวยีังมีคำาถืามที�ใชื่้
ตรวจส่อบว่าผลิตภูัณ์ฑ์์ที�จัดซึ่่�อมาจาก้พั่�น้ที�ที �มีความเส่ี�ยีงด้าน้
ความหลาก้หลายีทางชื่ีวภูาพัหร่อไม่ ทั�งน้้�  ใน้ป็ี 2563  
คู่ค้าใหม่ทุก้รายีได้ผ่าน้ก้ารคัดเล่อก้โดยีใชื่้แบบฟอร์มป็ระเมิน้
คู่ค้า ก้ระบวน้ก้ารคัดเล่อก้น้้�ชื่่วยีให้มั�น้ใจได้ว่าคู่ค้าที�เล่อก้ให้
อยีู่ใน้ทะเบียีน้คู่ค้า (AVL) จะดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจโดยียี่ดหลัก้ความ
ยีั�งยี่น้ 
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• ระบุคู่ค้ารายีส่ำาคัญ่จาก้ก้าร
วิเคราะห์ฐาน้ข้อมูลใน้ก้าร 
จัดซึ่่�อ (Spending Analysis) 
โดยีพัิจารณ์าถื่งความส่ำาคัญ่
ของผลิตภูัณ์ฑ์์หร่อบริก้าร 
ระดับความยีาก้ง่ายีใน้ก้าร 
หาผลิตภูัณ์ฑ์์หร่อบริก้ารอ่�น้
มาทดแทน้ ฯลฯ

• ป็ระเมิน้และจัดลำาดับความ
ส่ำาคัญ่ความเส่ี�ยีงของคู่ค้าใน้
ด้าน้จรรยีาบรรณ์ทางธุุรก้ิจ 
ผลก้ระทบต่อส่ิ�งแวดล้อม 
และผลก้ระทบทางส่ังคม

• จัดก้ารความเส่ี�ยีงของคู่ค้า
แต่ละรายีด้วยีมาตรก้ารที�
เหมาะส่ม รวมถื่งดำาเน้ิน้ก้าร
แก้้ไขป็รับป็รุงข้อบก้พัร่องให้
ถืูก้ต้อง หร่อก้ารใชื่้มาตรก้าร
ยีุติส่ัญ่ญ่า

การีรีะบุคุู�คุ้า
รีายสำาคุัญ

การีปรีะเมิินคุวามิเสี�ยง
คุู�คุ้าดิ้านคุวามิยั�งย้น

มิาตรีการี
จัดิการีคุวามิเสี�ยง

การระบุคู่ค้ารายสำาค่ญ
ใน้ป็ี 2563 มีจำาน้วน้คู่ค้าทั�งหมด 745 รายีใน้ห่วงโซึ่่อุป็ทาน้ของก้ลุ่มบริษัทฯ โดยีจำาแน้ก้ตามก้ลุ่มธุุรก้ิจได้ดังตาราง 
ด้าน้ล่างน้้�

277 37.18

การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทั่าน

จำานวน
คู่ค้า

ค่าใช้จ่าย 
(ร้อยละ)

ธุุรกิจำการพื่่ฒนานิคม
อุต่สาหกรรม

85 11.41

การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทั่าน

จำานวน
คู่ค้า

ค่าใช้จ่าย 
(ร้อยละ)

ธุุรกิจำบริการ
ดำ้านดำิจำิท่ล 

231 31.01

การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทั่าน

จำานวน
คู่ค้า

ค่าใช้จ่าย 
(ร้อยละ)

ธุุรกิจำการให้บริการดำ้าน
สาธุารณูปโภคและพื่ล่งงาน

152 20.40

การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทั่าน

จำานวน
คู่ค้า

ค่าใช้จ่าย 
(ร้อยละ)

กลุ�มธุุรกิจำพื่่ฒนาและบริหาร
จำ่ดำการอส่งหาริมทร่พื่ย์ 
(LOGISTICS)

การบริหารจ่ด้การความูเส่�ยงห่วงโซ่อุปทั่าน
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ทั�งน้้� ก้ารระบุคู่ค้ารายีส่ำาคัญ่จาก้ก้ารวิเคราะห์ค่าใชื่้จ่ายี ความถืี�
ใน้ก้ารจัดซึ่่�อจัดจ้าง และป็ระเภูทของงาน้จัดซึ่่�อจัดจ้าง โดยีใน้ป็ี 
2563 มีคู่ค้ารายีส่ำาคัญ่ทั�งหมด 38 รายีตามเก้ณ์ฑ์์ที�ระบุข้างต้น้ 
คดิเป็็น้รอ้ยีละ 5.10 ของคูค้่าทั�งหมดที�ยีงัดำาเน้นิ้ธุรุก้จิรว่มก้บัก้ลุม่
บริษัทฯ โดยีมียีอดค่าใชื่้จ่ายีคิดเป็็น้ร้อยีละ 80.78 ของยีอด 
จัดซึ่่�อรวมของก้ลุ่มบริษัทฯ

การประเมูินความูเส่�ยงด้้านความูย่�งยืนข้องคู่ค้า
ใน้ทุก้ๆ ป็ี ก้ลุ่มบริษัทฯ จะมีก้ารดำาเน้ิน้ก้ารป็ระเมิน้ความเส่ี�ยีง
ของคู่ค้ารายีส่ำาคัญ่ใน้ด้าน้จรรยีาบรรณ์ทางธุุรก้ิจ ผลก้ระทบ 
ต่อส่ิ�งแวดล้อม และผลก้ระทบทางส่ังคม โดยีหน้่วยีงาน้ที�ส่ั�งซึ่่�อ
ส่ิน้ค้าบริก้ารและฝ่่ายีจัดซ่ึ่�อจะร่วมกั้น้ทำาแบบฟอร์มป็ระเมิน้ 

ผลก้ารทำางาน้ของคูค้่า ซ่ึ่�งป็ระก้อบดว้ยีก้ารป็ระเมนิ้คุณ์ภูาพัของ
ส่นิ้คา้หรอ่บริก้าร ราคา ก้ารจดัส่ง่ส่นิ้คา้/ก้ารส่ง่มอบงาน้ และก้าร
ให้ความรว่มมอ่ก้บัหน้ว่ยีงาน้ที�เก้ี�ยีวขอ้ง น้อก้จาก้น้้� ก้ารป็ระเมนิ้
ยีังมีก้ารตรวจส่อบคู่ค้าถื่งก้ารป็ฏิบัติตามน้โยีบายีส่ิ�งแวดล้อม 
แน้วป็ฏิบัติด้าน้คุณ์ภูาพั สุ่ขภูาพั และความป็ลอดภัูยี ฯลฯ  
ของก้ลุ่มบริษัทฯ โดยีเม่�อเส่ร็จส่ิ�น้ก้ระบวน้ก้ารป็ระเมิน้ ก้ลุ่ม
บริษัทฯ จะแจ้งผลก้ารป็ระเมิน้ให้ทราบพัร้อมแผน้ก้ารแก้้ไขข้อ
บก้พัร่องตามผลคะแน้น้ของคู่ค้าแต่ละรายี ใน้ก้รณ์้ที�คู่ค้าได้
คะแน้น้ตำ�าก้ว่ามาตรฐาน้ 2 ป็ีติดต่อก้ัน้ จะมีก้ารแจ้งผลให้คู่ค้า
ทราบและคู่ค้าดังก้ล่าวจะถืูก้ตัดออก้จาก้ทะเบียีน้คู่ค้า โดยีจะมี
หน้ังส่่อแจ้งใน้ลำาดับต่อไป็

ผลการปฏิิบััติงาน : ด่เย่�ยม
• ช่วงคะแนน ร้อยละ 80-100
• การปฏิิบัติ : ให้คู่ค้าดำาเนินการประเมินตนเองทุก ๆ สองปี

ผลการปฏิิบััติงาน : ด่
• ช่วงคะแนน ร้อยละ 60-79 
• การปฏิิบัติ : ให้คู่ค้าดำาเนินการประเมินตนเองทุกปี

ผลการปฏิิบััติงาน : พัอใชิ้
• ช่วงคะแนน ร้อยละ 25-59
• การปฏิิบัติ : ให้คู่ค้ายื่นแผนการแก้ ไขข้อบกพร่องด้านสิ�งแวดล้อม สังคม และ 

บรรษัทภิบาล พร้อมปฏิิบัติตามแผนภายใน 6 เดือน และจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบอีกครั�ง

ผลการปฏิิบััติงาน: ตำ�ากวั่ามาตรฐาน
• ช่วงคะแนน ตำ่ากว่าร้อยละ 25
• การปฏิิบัติ : ให้คู่ค้ายื่นแผนการแก้ ไขข้อบกพร่องด้านสิ�งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล  

พร้อมปฏิิบัติตามแผนภายในเวลาที่ตกลง หากผลการตรวจสอบในภายหลัง พบว่า  
คู่ค้ายังไม่สามารถืแก้ ไขข้อบกพร่องได้ ให้ถืือว่าสัญญาที่มีอยู่เป็นอันสิ้นสุด

การจำาแนกผู้ลการปฏิบ่ติงานข้องคู่ค้าและการปฏิบ่ติเพัื�อแก้ ไข้ข้้อบกพัร่อง
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แนวคิด้ริเริ�มูการพั่ฒนาการจ่ด้การห่วงโซ่อุปทั่าน

“ระบบ E-PROCUREMENT”
ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ยีก้ระดับศัก้ยีภูาพัก้ารดำาเน้ิน้งาน้ 
โดยีได้ใชื่้ป็ระโยีชื่น้์จาก้น้วัตก้รรมทางด้าน้เทคโน้โลยีี ด้วยี 
ก้ารดำา เน้ิ น้งาน้โครงก้ารระบบจัดซึ่่� อจั ดจ้ า งออน้ไลน้์ 
E-Procurement เฟส่ที� 1 เพั่�อเส่ริมป็ระส่ิทธุิภูาพั ความโป็ร่งใส่ 
และป็รับก้ระบวน้ก้ารป็ระมูลโครงก้ารให้มีความคล่องตัวและ
เป็็น้ระบบ โดยีคู่ค้าที�มีศัก้ยีภูาพัส่ามารถือัป็โหลดใบเส่น้อราคา
ใน้ระบบได้อยี่างส่ะดวก้และป็ลอดภูัยี จาก้น้ั�น้ผู้ที�มีความ 
รับผิดชื่อบและได้รับมอบอำาน้าจตามมูลค่าส่ัญ่ญ่าจะเป็็น้ 

ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ริเริ �มน้ำาก้ระบวน้ก้ารป็ระเมิน้
ศัก้ยีภูาพัความยีั� งยี่น้ (Envi ronmenta l , Socia l and 
Governance (ส่ิ�งแวดล้อม ส่ังคม และบรรษัทภูิบาล): ESG) 
มาใชื่้ใน้ก้ารลงพั่�น้ที�ตรวจส่อบคุณ์ส่มบัติและผลก้ารดำาเน้ิน้งาน้ 
ที�เก้ี �ยีวข้องก้ับก้ารบริหารจัดก้ารด้าน้จริยีธุรรมทางธุุรก้ิจ  
ส่ิ�งแวดล้อม สุ่ขภูาพั ความป็ลอดภูัยี และส่ังคมของคู่ค้ารายี
ส่ำาคัญ่ ตามก้รอบมาตรฐาน้และข้อก้ำาหน้ดของก้ลุ่มบริษัทฯ 
ทั�งน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ตรวจป็ระเมิน้คู่ค้าทั�งหมด 43 รายีใน้ป็ี 
2563 โดยี 31 รายีจาก้จำาน้วน้ทั�งหมดเป็็น้คู่ค้ารายีส่ำาคัญ่จาก้
ทั�ง 4 ก้ลุ่มธุุรก้ิจ คู้ค้าทุก้รายีมีผ่าน้เก้ณ์ฑ์์ก้ารป็ระเมิน้โดยีมี
คะแน้น้เฉัลี�ยีอยีู่ที �ร้อยีละ 83.73 ซึ่่�งจัดว่าอยีู่ใน้ระดับ “ดีเยีี�ยีม”  
น้อก้จาก้น้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังถื่อว่าก้ารตรวจป็ระเมิน้ดังก้ล่าว
เป็็น้โอก้าส่ใน้ก้ารฝ่ึก้อบรมรวมถื่งให้ความรู้แก้่คู ่ค้าเก้ี�ยีวก้ับ
แน้วป็ฏิบัติด้าน้จริยีธุรรมทางธุุรก้ิจ ส่ิ�งแวดล้อม และส่ังคม 
ก้ารฝ่ึก้อบรมคู่ค้ารายีส่ำาคัญ่น้ับเป็็น้ป็ัจจัยีส่ำาคัญ่ที�ชื่่วยีส่ร้าง
ผลดีต่อทุก้ฝ่่ายีทั�งภูายีใน้และภูายีน้อก้องค์ก้ร โดยีใน้อน้าคต
ก้ลุ่มบริษัทฯ ตั� ง เป็้าดำาเน้ิน้ก้ารลงพั่�น้ที�ตรวจส่อบคู่ค้า 
รายีส่ำาคัญ่ให้ครบทุก้รายี

การบริหารจ่ด้การห่วงโซ่อุปทั่านในภิาวะวิกฤติ
การแพัร่ระบาด้ข้องเชื�อไวร่สโควิด้-19
ก้ลุ่มบริษัทฯ ตระหน้ัก้ถื่งผลก้ระทบจาก้ภูาวะวิก้ฤติก้ารแพัร่
ระบาดของเชื่่�อไวรัส่โควิด-19 ซึ่่�งอาจส่่งผลก้ระทบต่อก้าร
ดำาเน้ิน้งาน้และส่ภูาพัคล่องของก้ารจัดก้ารก้ระแส่เงิน้ส่ดของ
คู่ค้าของก้ลุ่มบริษัทฯ ก้ารตก้ลงระยีะเวลาเครดิตเทอมต่อ 
คู่ค้าที�เหมาะส่มถื่อเป็็น้ป็ัจจัยีที�ส่ำาคัญ่ต่อก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจของ
คู่ค้าได้อยี่างยีั�งยี่น้ ทั�งน้้� ตามที�ก้ลุ่มบริษัทฯ มีก้ารดำาเน้ิน้งาน้
ที�หลาก้หลายีภูายีใต้ธุุรก้ิจทั�ง 4 ก้ลุ่ม ซึ่่�งโดยีทั�วไป็ก้ลุ่มบริษัทฯ 
จะก้ำาหน้ดและได้รับระยีะเวลาเครดิตเทอมจาก้คู่ค้าป็ระมาณ์ 
30-45 วัน้  โดยีป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับผลก้ระทบจาก้
วิก้ฤติดังก้ล่าวอยี่างมีน้ัยีส่ำาคัญ่ และส่ามารถืบริหารจัดก้าร
ก้ระแส่เงิน้ส่ดได้อยี่างมีป็ระส่ิทธุิภูาพั ส่่งผลให้ก้ลุ่มบริษัทฯ 
ไม่ได้มีป็ัญ่หาใน้ก้ารจ่ายีชื่ำาระเงิน้ให้แก้่คู ่ค้าแต่อยี่างใด 
ส่ามารถืป็ฏิบัติตามเง่�อน้ไขเครดิตเทอมที�ก้ำาหน้ดไว้ได้อยี่าง
ป็ก้ติ 

ผู้อนุ้มัติใบเส่น้อราคา น้อก้จาก้น้้� ระบบจัดซึ่่�อจัดจ้างออน้ไลน้์
ยีังมีฐาน้ข้อมูลเพั่�อตรวจส่อบและเป็รียีบเทียีบราคาที�คู่ค้าเส่น้อ
มีมูลค่าเป็็น้ไป็ตามราคาตลาด  ทั�งน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ ตั�งเป็้า 
ที�จะริเริ�มเฟส่ 2 ของโครงก้ารน้้� ใน้อน้าคต โดยีจะมีก้ารเพัิ�ม 
ฟังก้์ชื่ั�น้ให้ผู้ใชื่้ส่ามารถืป็ระเมิน้คุณ์ส่มบัติคู่ค้า ตรวจป็ระเมิน้
ศัก้ยีภูาพัความยีั�งยี่น้ (ESG) และส่ามารถืบริหารจัดก้ารรายีชื่่�อ
คู่ค้าใน้ระบบได้ ซึ่่�งระบบดังก้ล่าวยีังชื่่วยีให้ก้ารป็ระมูลโครงก้าร
ดำาเน้ิน้ไป็ได้โดยีอัตโน้มัติ ก้ล่าวค่อส่ามารถืก้ำาหน้ดราคา 
วิเคราะห์ข้อมูล และดำาเน้ิน้ก้ารจัดซึ่่�อจัดจ้างก้ับคู่ค้าโดยีไม่ต้อง
อาศัยีก้ารควบคุมโดยีตัวบุคคล
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การจัดการลูกค้าส่มูพั่นธ์

ก้ลุ่มบริษัทดับบลิวเอชื่เอส่ร้างความส่ัมพััน้ธุ์ที�แน้่น้แฟ้น้ก้ับลูก้ค้าบน้พั่�น้ฐาน้ของความไว้วางใจซึ่่�งก้ัน้และก้ัน้ ซึ่่�งถื่อเป็็น้ 
หลัก้พั่�น้ฐาน้และก้ลยีุทธุ์ที�เป็็น้หัวใจส่ำาคัญ่ใน้ก้ารเส่ริมส่ร้างก้ารเติบโตทางธุุรก้ิจใน้ระยีะยีาวของก้ลุ่มบริษัทฯ ตลอดจน้ก้ารส่ร้าง
ความเชื่่�อมั�น้ให้ก้ับผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีทุก้ฝ่่ายีใน้ห่วงโซึ่่คุณ์ค่าของทั�ง 4 ก้ลุ่มธุุรก้ิจของก้ลุ่มบริษัทฯ โดยีถืูก้ขับเคล่�อน้ด้วยี 
พััน้ธุส่ัญ่ญ่าใน้ก้ารเป็็น้ “Your Ultimate Solution Partners” ที�มุ ่งมั�น้ใน้ก้ารเส่น้อบริก้ารที�หลาก้หลายีครบวงจรให้ก้ับลูก้ค้า

ซึ่่�งองค์ป็ระก้อบหลัก้ส่ำาคัญ่ที�ทำาให้ก้ลุ่มบริษัทฯ ส่ามารถืดำาเน้ิน้
ธุุรก้ิจได้อยี่างมั�น้คงและแข็งแก้ร่งน้ั�น้อยีู่ที�ก้ารมอบส่ิ�งที�ดีที�สุ่ด
ให้แก้่ลูก้ค้า บน้ทำาเลที�ตั�งที�เป็็น้จุดยีุทธุศาส่ตร์ใน้ด้าน้ก้ารขน้ส่่ง
และก้ระจายีส่ิน้ค้า รวมถื่งก้ารให้บริก้ารที�ครอบคลุมตามความ
ต้องก้ารของลูก้ค้าได้อยี่างครบวงจรใน้รูป็แบบ one stop 
service solutions ทั�งน้้�แน้วคิดก้ารให้บริก้ารเพั่�อตอบส่น้อง
ความต้องก้ารของลูก้ค้าน้ับเป็็น้ก้ลยีุทธุ์ที�ก้ลุ่มธุุรก้ิจพััฒน้าและ
จัดก้ารอส่ังหาริมทรัพัยี์ (Logistics) ของก้ลุ่มบริษัทฯ น้ำามาใชื่้
บริก้ารลูก้ค้าที�ต้องก้ารเชื่่าคลังส่ิน้ค้าหร่อโรงงาน้อุตส่าหก้รรม 
โดยีคลังส่ิน้ค้าหร่อโรงงาน้อุตส่าหก้รรมที�ดังก้ล่าวถืูก้ออก้แบบ
มาโดยีเฉัพัาะตามความต้องก้ารของลูก้ค้าแต่ละรายี ภูายีใต้ 
ก้ารออก้แบบใน้ระดับมาตรฐาน้ส่าก้ล หร่อที�เรียีก้ว่าลัก้ษณ์ะ
โครงก้าร Built-to-Suit น้อก้จาก้น้้� ใน้ก้ลุ่มธุุรก้ิจพััฒน้า 
น้ิคมอุตส่าหก้รรม ซึ่่�งดำาเน้ิน้งาน้ภูายีใต้บริษัท ดับบลิวเอชื่เอ 
อิน้ดัส่เตรียีล ดีเวลลอป็เมน้ท์ (WHAID) ถื่อเป็็น้หน้่�งใน้ผู้น้ำาใน้
ก้ารพััฒน้าน้ิคมอุตส่าหก้รรมและเขตป็ระก้อบก้ารอุตส่าหก้รรม
ชื่ั�น้น้ำาของป็ระเทศไทยี โดยีจำาหน้่ายีที�ดิน้ที�พััฒน้าแล้วส่ำาหรับ
ก้ารส่ร้างโรงงาน้ รวมถื่งก้ารให้เชื่่าโรงงาน้และคลังส่ิน้ค้า
ส่ำาเร็จรูป็แก้่ลูก้ค้า ทั�งน้้�ด้วยีความมุ่งมั�น้ใน้ก้ารให้บริก้ารลูก้ค้า
อยี่างครบวงจร ก้ลุ่มบริษัทฯ จ่งได้ก้่อตั�งดับบลิวเอชื่เอ ยีูทิลิตี�ส่์  
แอน้ด ์พัาวเวอร ์(WHAUP) และธุรุก้จิดจิทิลัแพัลตฟอรม์ (WHA 
Digital Platform) ข่�น้ เพั่�อน้ำาเส่น้อบริก้ารด้าน้ส่าธุารณ์ูป็โภูค
และพัลงังาน้ ตลอดจน้บรกิ้ารดา้น้ดจิทิลั ใหแ้ก้ล่กู้คา้ ตามลำาดบั 
โดยีก้ลุ่มบริษัท WHAUP เป็็น้ผู้ให้บริก้ารผลิตและจัดหาน้ำ�าเพั่�อ
อุตส่าหก้รรม น้ำ�าดิบ น้ำ�าเพั่�อผ่าน้ก้ระบวน้ก้ารผลิต (Process 
Water) และน้ำ�า เพั่�อก้ระบวน้ก้ารผลิตป็ราศจาก้คลอรีน้ 
(Clarified Water) ให้แก้่น้ิคมอุตส่าหก้รรมรายีใหญ่่ที�สุ่ด 
ใน้ป็ระเทศไทยี ซึ่่�งรวมถื่งให้บริก้ารด้าน้พัลังงาน้เชื่่�อเพัลิง 

เชื่ิงพัาณ์ิชื่ยี์ (Conventional) และพัลังงาน้ทดแทน้ น้อก้จาก้น้้� 
ธุุรก้ิจดิจิทัลแพัลตฟอร์มยีังถื่อเป็็น้อีก้หน้่�งบริก้ารครบวงจร 
ด้าน้โครงส่ร้างพั่�น้ฐาน้ดิจิทัล โดยีก้ลุ่มบริษัทฯ มีบริก้าร 
ด้าน้เทคโน้โลยีีส่ารส่น้เทศหลาก้หลายีป็ระเภูทเพั่�อตอบส่น้อง
ความต้องก้ารของลูก้ค้า

ด้วยีบริก้ารที�หลาก้หลายีครอบคลุมทุก้ความต้องก้าร ก้ลุ่ม
บริษัท WHAID จ่งถื่อเป็็น้ผู้น้ำาใน้ธุุรก้ิจพััฒน้าน้ิคมอุตส่าหก้รรม
ของป็ระเทศไทยี โดยีถื่อส่่วน้แบ่งก้ารตลาดอัน้ดับหน้่�งของ 
ธุุรก้ิจพััฒน้าน้ิคมอุตส่าหก้รรมใน้ป็ระเทศที�ร้อยีละ 32 ทั�งน้้�  
ก้ลุ่มบริษัทฯ จะยีังคงมุ่งมั�น้ยีก้ระดับป็ระส่ิทธุิภูาพัใน้ก้ารบริก้าร
ลูก้ค้าด้วยีก้ารป็รับป็รุงพััฒน้าคุณ์ภูาพัก้ารบริก้ารอยี่างต่อเน้่�อง 
ตามพััน้ธุส่ัญ่ญ่าของก้ลุ่มบริษัทฯ ใน้ก้ารเป็็น้ “Your Ultimate 
Solution Partners” เพั่�อรัก้ษาตำาแหน้่งผู้น้ำาใน้ตลาด

Your Ultimate 
Solution Partners

BUILT-TO-SUIT/OWN INTEGRAL PROPETY
SOLUTION ONE-STOP-SERVICE OPERATIONAL 

EQUITY
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แนวทั่างบริหารจ่ด้การ
ใน้ก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจใน้แต่ละก้ลุ่มธุุรก้ิจของก้ลุ่มบริษัทฯ ได้
ผ่าน้ก้ารก้ำาหน้ดทำาเลที�ตั � งที� เป็็น้ยีุทธุศาส่ตร์ รวมทั�งได้
ออก้แบบและวางก้ลยีุทธุ์มาอยี่างถืี�ถื้วน้เพั่�อตอบส่น้องความ
ต้องก้ารที�หลาก้หลายีของลูก้ค้า เพัราะฉัะน้ั�น้ ความคิดเห็น้
ของลูก้ค้าและความส่ัมพััน้ธุ์ระหว่างลูก้ค้าจ่งถื่อเป็็น้ป็ัจจัยี 
ที�ส่ำาคัญ่ยีิ�งและได้ถืูก้บริหารจัดก้ารใน้ระดับองค์ก้ร โดยีก้ลุ่ม
บริษัทฯ มีระบบก้ารจัดก้ารลูก้ค้าส่ัมพััน้ธุ์ซึ่่�งใชื่้เป็็น้ฐาน้ข้อมูล
มาตรฐาน้ส่่วน้ก้ลางใน้ก้ารจัดเก้็บและบริหารจัดก้ารข้อมูลและ
ความต้องก้ารของลูก้ค้าใน้ทั�ง 4 ก้ลุ่มธุุรก้ิจ  ซึ่่�งใน้ป็ี 2563  
มีก้ารศ่ก้ษาและส่ำารวจข้อมูลทั�งหมดเพั่�อเตรียีมป็รับป็รุงระบบ
ครั�งใหญ่่เพั่�อเป็ลี�ยีน้ไป็ใชื่้งาน้ใน้รูป็แบบแอป็พัลิเคชื่ัน้ ซึ่่�งจะ
ชื่่วยีให้ตอบส่น้องความต้องก้ารของลูก้ค้าได้อยี่างรวดเร็วและ
มีป็ระส่ิทธุิภูาพัยีิ�งข่�น้ ทั�งน้้� แอป็พัลิเคชื่ัน้ดังก้ล่าวจะเป็ิดให้ 
ใชื่้งาน้ใน้ป็ี 2564 โดยีมีเป็้าหมายีเพั่�อยีก้ระดับความส่ัมพััน้ธุ์
ก้ับลูก้ค้าและส่ร้างป็ระส่บก้ารณ์์ที�ดีให้ก้ับลูก้ค้า

น้อก้จาก้น้้� ก้ารส่่�อส่ารที�มีป็ระส่ิทธุิภูาพัยีังถื่อเป็็น้ป็ัจจัยีที�ชื่่วยี
ให้ความส่ัมพััน้ธุ์ก้ับลูก้ค้าแน้่น้แฟ้น้ยีิ�งข่�น้ โดยีก้ลุ่มบริษัทฯ 
ได้จัดให้มีชื่่องทางและวิธุีก้ารส่่�อส่ารที�เข้าถื่งได้ง่ายี ข้อมูล 
ที�ถืูก้ต้องครบถื้วน้ และใชื่้งาน้ได้ส่ะดวก้ส่ำาหรับลูก้ค้าของ 
ทั�ง 4 ก้ลุ่มธุุรก้ิจ ทั�งน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำาวารส่าร WHA 

Connect เป็็น้รายีไตรมาส่ เพั่�อป็ระชื่าส่ัมพััน้ธุ์ข่าวส่าร 
เก้ี�ยีวก้ับก้ลุ่มบริษัทฯ ก้ิจก้รรมต่างๆ โครงก้ารอบรม และ
ก้ิจก้รรม CSR รวมถื่งก้ารป็ระชื่าส่ัมพััน้ธุ์ผลิตภูัณ์ฑ์์และ
ก้ิจก้รรมของลูก้ค้าอีก้ด้วยี

อีก้ทั�ง ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังเส่ริมป็ระส่ิทธุิภูาพัของก้ารส่่�อส่าร 
ส่องทาง (Two-way Communication) ด้วยีก้ารเข้าเยีี�ยีม
ลูก้ค้า รวมถื่งก้ารติดต่อทางโทรศัพัท์และอีเมลอยี่างส่มำ�าเส่มอ 
ก้ำาหน้ดบุคคลที�เป็็น้ผู้ติดต่อหลัก้เพั่�อดูแลลูก้ค้าใน้ก้รณ์้ที�มี 
ข้อก้ังวลหร่อคำาร้องขอ และจัดตั�งระบบจัดก้ารข้อร้องเรียีน้ ฯลฯ 
ทั�งน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ จะเป็ิดรับข้อคิดเห็น้หร่อข้อร้องเรียีน้ผ่าน้
ชื่่องทางก้ารส่่�อส่ารป็ระเภูทต่างๆ ที�จัดไว้ให้ และดำาเน้ิน้ก้าร
ตรวจส่อบตามระเบียีบก้ารป็ฏิบัติงาน้ก้ารจัดก้ารเร่�องร้องเรียีน้
จาก้ลูก้ค้าและชืุ่มชื่น้ของก้ลุ่มบริษัทฯ ทั�งน้้�เม่�อได้รับเร่�อง 
ร้องเรียีน้ ผู้จัดก้ารฝ่่ายีของก้ลุ่มธุุรก้ิจที�เก้ี�ยีวข้องจะได้รับแจ้ง
ข้อมูล และมีก้ารแต่งตั�งพัน้ัก้งาน้ที�มีความรู้ความชื่ำาน้าญ่ให้
ดำาเน้ิน้ก้ารส่่บส่วน้ รายีงาน้ข้อมูล รวมถื่งบัน้ท่ก้รายีละเอียีด
ลงใน้เอก้ส่าร จาก้น้ั�น้จ่งน้ำาเร่ �องร้องเรียีน้และความค่บหน้้า
ของมาตรก้ารแก้้ ไขรายีงาน้ต่อคณ์ะก้รรมก้ารคุณ์ภูาพั 
ใน้ก้ารป็ระชืุ่มทบทวน้ฝ่่ายีบริหารซึ่่�งจะจัดข่�น้ทุก้ๆ 6 เด่อน้

ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังจัดทำาแบบส่ำารวจความพั่งพัอใจของลูก้ค้า
ป็ระจำาป็ีส่ำาหรับก้ลุ่มบริษัท WHAID และก้ลุ่มบริษัท WHAUP 
เพั่�อป็ระเมิน้ผลก้ารจัดก้ารลูก้ค้าส่ัมพััน้ธุ์ โดยีมีเน้่�อหา
ครอบคลุมถื่งความพั่งพัอใจต่อคุณ์ภูาพัของบริก้ารต่างๆ อาทิ 
ความเป็็น้ระเบียีบเรียีบร้อยีของพั่�น้ที�ส่่วน้ก้ลางใน้น้ิคม
อุตส่าหก้รรม คุณ์ภูาพัของข้อมูลข่าวส่ารที�เผยีแพัร่ให้ลูก้ค้า
ได้รับทราบ รวมถื่งป็ระส่ิทธุิภูาพัของก้ารฝ่ึก้อบรมที�ก้ลุ่ม
บริษัทฯ ได้จัดทำาข่�น้เพั่�อให้บริก้ารต่อลูก้ค้า โดยีเร่�องร้องเรียีน้
ที�ได้รับจาก้แบบส่ำารวจจะน้ำาไป็รายีงาน้ต่อฝ่่ายีพััฒน้าลูก้ค้า 
(Customer Development Department) ของก้ลุ่มบริษัทฯ 
เพั่�อดำาเน้ิน้ก้ารตรวจส่อบส่าเหตุที�แท้จริงและก้ำาหน้ดแน้วทาง
ป็้องก้ัน้ไม่ให้ก้รณ์้ดังก้ล่าวเก้ิดซึ่ำ�าอีก้ใน้อน้าคต ทั�งน้้� จะมีก้าร
รายีงาน้ผลก้ารทำาแบบส่ำารวจใน้ก้ารป็ระชืุ่มผู้บริหาร เพั่�อ
จัดก้ารข้อร้องเรียีน้ต่างๆ ได้อยี่างครบถื้วน้และมีป็ระส่ิทธุิภูาพั
ไป็พัร้อมก้ับก้ารป็รับก้ลยีุทธุ์ทางธุุรก้ิจเพั่�อพััฒน้าส่ิน้ค้าและ
บริก้าร
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จาก้ผลส่ำารวจความพั่งพัอใจของลูก้ค้าใน้ป็ี 2563 รวมถื่งเร่ �องร้องเรียีน้ที�ได้รับรายีงาน้จาก้ชื่่องทางก้ารส่่�อส่ารและก้ระบวน้ก้าร
ต่างๆ ตามที�ได้ระบุไว้ พับว่ามีป็ระเด็น้ที�ส่ามารถืพััฒน้าเพั่�อยีก้ระดับความพั่งพัอใจของลูก้ค้าดังต่อไป็น้้�

90% 87% 89% 90%

คะแนนความูพัึงพัอใจข้องลูกค้า *

2561 2562 2563 เป้าหมายปี 2564

* ในขณะน้�คะแนนความพึึงพึอใจของลููกค้าจะใช้้ในการพึิจารณาสำำาหรับกลู่�มบริษััท WHAID แลูะกลู่�มบริษััท WHAUP เท�านั�น ในอนาคตกลู่�ม
บริษััทฯ มีแผนที�จะรวบรวมผลูสำำารวจจากลููกค้าในกลู่�มธุ่รกิจอ่�นๆ ได้้แก� ธุ่รกิจพึัฒนาแลูะจัด้การอสำังหาริมทรัพึย์์ (WHA Logistics) แลูะธุ่รกิจ
บริการด้้านด้ิจิทัลู (WHA Digital Platform) ด้้วย์เช้�นกัน

ประเดำ็นท่�สร้างความก่งวล การบรรเทาผลกระทบ

ก้ลิ�น้เหม็น้รบก้วน้จาก้โรงงาน้ใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรม ก้ลุ่มบริษัท WHAID ร่วมม่อก้ับก้ารน้ิคมอุตส่าหก้รรม 
แห่งป็ระเทศไทยีเพั่�อตรวจวัดค่าและส่่บส่วน้ป็ัญ่หา โดยีโรงงาน้
อุตส่าหก้รรมที�ก้่อให้เก้ิดก้ลิ�น้รบก้วน้ได้จัดทำาแผน้ติดตั�งระบบ 
ก้ำาจัดก้ลิ�น้เพัิ�มเติม เพั่�อป็้องก้ัน้ป็ัญ่หาก้ลิ�น้รบก้วน้ใน้อน้าคต

ส่ภูาพัก้ารจราจรติดขัดใน้พั่�น้ที�รอบน้อก้ของน้ิคม
อุตส่าหก้รรม โดยีเฉัพัาะใน้ชื่่วงเวลาเร่งด่วน้หร่อ 
ชื่่วงที�มีโครงก้ารก้่อส่ร้าง

ก้ลุ่มบริษัท WHAID ได้ริเริ �มใชื่้ป็ระเด็น้ดังก้ล่าวเป็็น้ตัวชื่ี�วัดผล 
ก้ารดำาเน้ิน้งาน้ใน้ป็ี 2564 เพั่�อเป็็น้ก้ารป็้องก้ัน้ป็ัญ่หาอยี่างมี
ป็ระส่ิทธุิภูาพั ทั�งยีังมีก้ารตั�งงบป็ระมาณ์ส่ำาหรับดำาเน้ิน้โครงก้ารระบบ
ควบคุมก้ารจราจรอัจฉัริยีะใน้ป็ี 2563 ซึ่่�งครอบคลุมถื่งก้ารติดตั�ง
ระบบก้ล้องวงจรป็ิดอัตโน้มัติตามทางแยีก้หลัก้ใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรม 
เพั่�อตรวจวัดป็ริมาณ์จราจรและควบคุมส่ัญ่ญ่าณ์ไฟโดยีอัตโน้มัติ 
ส่ะท้อน้ให้เห็น้ถื่งความมุ่งมั�น้ของก้ลุ่มบริษัทฯ ใน้ก้ารมอบบริก้ารที�ดี
ที �สุ่ดให้ก้ับลูก้ค้า
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โครงการเสริมูสร้างความูส่มูพั่นธ์ก่บลูกค้า
ก้ลุ่มบริษัทฯ ให้ความส่ำาคัญ่ก้ับก้ารส่ร้างความส่ัมพััน้ธุ์ที�ดีก้ับลูก้ค้า เน้่�องจาก้เป็็น้ป็ัจจัยีที�ส่่งผลต่อก้ารเติบโต 
ของธุุรก้ิจใน้ระยีะยีาว ด้วยีเหตุน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ จ่งมีก้ารจัดทำาโครงก้ารดังต่อไป็น้้�เพั่�อเส่ริมส่ร้างป็ระส่ิทธุิภูาพั 
ก้ารจัดก้ารลูก้ค้าส่ัมพััน้ธุ์ใน้ธุุรก้ิจทุก้ภูาคส่่วน้ของบริษัท

ชมรมลูกค้าดำ่บบลิวเอชเอ   
ก้ลุ่มบริษัทฯ และก้ลุ่มบริษัท WHAUP ได้ก้่อตั�ง
ชื่มรมลูก้ค้าต่างๆ ข่�น้เพั่�อเป็็น้ชื่่องทางใน้ก้ารส่่�อส่าร
ก้ับลู ก้ค้ า  เป็ิ ด โอก้าส่ให้ ก้ลุ่ มบริษัทฯ มี ก้าร
ป็ฏิส่ัมพััน้ธุ์ก้ับลูก้ค้าอยี่างใก้ล้ชื่ิดเพั่�อทำาความเข้าใจ
ความส่น้ใจและข้อก้ังวลของลูก้ค้าได้ดียีิ �งข่�น้ ชื่มรม
ลูก้ค้าที�โดดเด่น้ใน้ป็ี 2563 มีดังต่อไป็น้้�

1. ชื่มรมน้ัก้ลงทุน้ (Investor Club) เป็ิดก้ว้างส่ำาหรับลูก้ค้า
ทุก้รายีใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมของก้ลุ่มบริษัทฯ โดยีส่มาชื่ิก้
จะได้รับจดหมายีข่าวรายีเด่อน้/ รายีไตรมาส่ และ
จดหมายีเชื่ิญ่เข้าร่วมก้ารส่ัมมน้าฝ่ึก้อบรมต่างๆ ทั�งน้้�มี
ก้ารจัดโป็รแก้รมฝ่ึก้อบรมและส่ัมมน้าส่ำาหรับส่มาชื่ิก้
ชื่มรมทั�งหมด 7 โครงก้ารใน้ป็ี 2563 ดังน้้�
• โครงก้ารส่ัมมน้าเร่�องก้ารผลิตพัลังงาน้จาก้ขยีะ

อุตส่าหก้รรมภูายีใต้หัวข้อ “Industrial Waste-to-
Energy”

• ก้ิจก้รรมพับป็ะระหว่างองค์ก้ารส่่งเส่ริมก้ารค้า 
ต่างป็ระเทศของญ่ี�ป็ุ่น้ก้ับผู้ป็ระก้อบก้ารชื่าวญ่ี�ป็ุ่น้ 
Japan External Trade Organization (JETRO) 
meet with Japanese Businessmen event;

• โครงก้ารส่ัมมน้าออน้ไลน้์หัวข้อ “Building Aviation 
Portfolio for 2020 Global Aviation Market” ส่ำาหรับ
ผู้ป็ระก้อบก้ารที�ส่น้ใจธุุรก้ิจอาก้าศยีาน้

• โครงก้ารส่ัมมน้าออน้ไลน้์เร่�องก้ารทำางาน้ระยีะไก้ล
อยี่างมีป็ระส่ิทธุิภูาพั ภูายีใต้หัวข้อ “How to Work 
Remotely and Effectively while Away from Office”

• โครงก้ารส่ัมมน้าออน้ไลน้์หัวข้อ “Post Covid-19 
Strategy and Framework for Emerging Risks and 
Recovery Opportunities” แน้ะน้ำาก้ลยีุทธุ์ทางธุุรก้ิจ
หลังโควิด-19

• โครงก้ารส่มัมน้าออน้ไลน้ห์วัขอ้ “อน้าคตอตุส่าหก้รรม
ยีาน้ยีน้ต์ใน้ไทยีและภููมิภูาคอาเซึ่ียีน้ ภูายีใต้วิถืีใหม่
หลังโควิด-19” (“ASEAN - Thailand Automotive 
Outlook post Covid-19”)

• โครงก้ารส่ัมมน้าออน้ไลน้์หัวข้อ “ก้ารพััฒน้า
เทคโน้โลยีี 5G เพั่�อขับเคล่�อน้ระบบก้ารผลิตอัจฉัริยีะ 
(Smart Manufacturing) ใน้อีอีซึ่ี” (“Accelerating 5G 
Network for SMART Manufacturing”) 

2. ชื่มรมผู้บริหาร (Director Club) ได้ดำาเน้ิน้ก้ารอยี่าง 
ต่อเน้่�องมาเป็็น้เวลา 12 ป็ี มีส่มาชื่ิก้เป็็น้ผู้บริหารจาก้
บริษัทต่างชื่าติ ใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมอีส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ด  
โดยีส่่วน้หน้่�งของก้ิจก้รรมที�จัดข่�น้ ได้แก้่ ก้ารหมุน้เวียีน้
เยีี�ยีมชื่มโรงงาน้ทุก้เด่อน้ ก้ารพับป็ะเคร่อข่ายี เป็็น้ต้น้ 

3. ชื่มรมผู้บริหารชื่าวญ่ี�ป็ุ ่น้ (Japanese Club) จัดตั�งข่ �น้มา
เป็็น้เวลาก้ว่า 20 ป็ี ป็ระก้อบด้วยีตัวแทน้ผู้ป็ระก้อบก้าร
ชื่าวญ่ี�ป็ุ ่น้ 150 ท่าน้จาก้โรงงาน้อุตส่าหก้รรมใน้น้ิคม
อุตส่าหก้รรม อีส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ด ใน้ป็ี 2563 ชื่มรมได้จัด
ให้มีก้ารป็ระชืุ่มป็ระจำาเด่อน้ เพั่�อแลก้เป็ลี�ยีน้ข้อมูลใน้
ด้าน้ต่างๆ เชื่่น้ ก้ารบริหารจัดก้ารขยีะ ก้ารผลิตพัลังงาน้ 
จาก้ขยีะ และ ภูาษีก้ารขายีอส่ังหาริมทรัพัยี์ เป็็น้ต้น้

ชมรมพื่่ฒนาทร่พื่ยากรบุคคล

 

ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั�งชื่มรมพััฒน้าทรัพัยีาก้รบุคคล 
(HR Club) ข่�น้ส่องชื่มรม โดยีมีวัตถืุป็ระส่งค์เพั่�อชื่่วยีเหล่อ
และอำาน้วยีความส่ะดวก้ให้แก้่ลูก้ค้ารายีใหญ่่ของก้ลุ่มบริษัทฯ 
และก้ลุ่มบริษัท WHAUP ที�ส่น้ใจเป็ิดโรงงาน้อุตส่าหก้รรมใน้
ป็ระเทศไทยี เป็็น้ก้ารส่ร้างความเชื่่�อมั�น้ให้ก้ับลูก้ค้าว่าก้ลุ่ม
บริษัทฯ จะคอยีให้ความชื่่วยีเหล่อใน้ทุก้ขั�น้ตอน้ของก้ารลงทุน้ 
ตลอดจน้ก้ารดำา เน้ิน้ก้ารขอใบอนุ้ญ่าตและก้ารติดต่ อ 
หน้่วยีงาน้รัฐที�เก้ี �ยีวข้อง จ่งชื่่วยีเส่ริมส่ร้างความส่ัมพััน้ธุ์ที�ดี
ตั �งแต่จุดเริ �มต้น้ของโครงก้าร
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ทั�งน้้� ได้มีก้ารก้่อตั�งชื่มรมบริหารงาน้บุคคลอิส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ด 
(ESIE HR Club) ใน้ป็ี 2540 และ ชื่มรมแรงงาน้ส่ัมพััน้ธุ์ 
อีส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ด (ESLR Club) ใน้ป็ี 2548 ชื่มรมบริหารงาน้
บุคคลอิส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ดมีส่มาชื่ิก้จาก้บริษัทก้ว่า 250 แห่งใน้
น้ิคมอุตส่าหก้รรมของก้ลุ่มบริษัทฯ มีก้ารป็ระชื่าส่ัมพััน้ธุ์ข้อมูล
เก้ี�ยีวก้ับก้ฎหมายีแรงงาน้ หร่อข่าวส่ารอ่�น้ๆ ที�เป็็น้ป็ระโยีชื่น้์
ต่องาน้ด้าน้ทรัพัยีาก้รบุคคล รวมถื่งก้ารจัดโครงก้ารอบรม 
โดยีวิทยีาก้รผู้เชื่ี �ยีวชื่าญ่ด้าน้ก้ารบริหารทรัพัยีาก้รบุคคล

ใน้ขณ์ะที�ส่มาชื่ิก้ของชื่มรมแรงงาน้ส่ัมพััน้ธุ์อีส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ด 
(ESLR Club) จะมาจาก้บริษัท 135 แห่งใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรม
ของก้ลุ่มบริษัทฯ โดยีชื่มรมจะทำาหน้้าที�เส่ม่อน้ศูน้ยี์บริก้าร
ข้อมูลด้าน้แรงงาน้ส่ำาหรับส่มาชื่ิก้ที�ส่น้ใจข้อมูลเก้ี�ยีวก้ับ
ส่หภูาพัแรงงาน้ ข้อก้ำาหน้ดต่างๆ และความร่วมม่อหร่อ 
ข้อแน้ะน้ำาเก้ี�ยีวก้ับก้ารชื่ี�ขาดข้อพัิพัาทแรงงาน้หร่อก้รณ์้อ่�น้ๆ 
ที�เก้ี �ยีวข้องก้ับข้อตก้ลงด้าน้แรงงาน้

โดยีทั�งส่องชื่มรมจะมีก้ารป็ระชืุ่มร่วมก้ัน้ทุก้เด่อน้เพั่�อให้
ป็ระชื่าส่ัมพััน้ธุ์ส่่ �อส่ารข้อมูลไป็ยีังส่มาชื่ิก้ได้อยี่างถืูก้ต้องและ
ครบถื้วน้

INVESTOR CLUB 
ก้ลุ่มบริษัทฯ จัดงาน้ส่ัมมน้าใน้หัวข้อ “ขยีะอุตส่าหก้รรมสู่่
พัลังงาน้ไฟฟ้า (Industrial Waste to Energy)” ให้ความรู้
เก้ี �ยีวก้ับป็ระโยีชื่น้์ด้าน้พัลังงาน้และส่ิ�งแวดล้อมรวมถื่งแน้ะน้ำา
โครงก้ารโรงไฟฟ้าขยีะอุตส่าหก้รรม ชื่ลบุรี คลีน้ เอ็น้เน้อร์ยีี � 
(CCE) ใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมดับบลิวเอชื่เอ ชื่ลบุรี 1 (WHA 
CIE 1) โดยีมี มร. น้้ล แอน้ดรูว์ อัลเลน้ (ที� 2 จาก้ซึ่้ายี) โดยี
งาน้ส่ัมมน้าดังก้ล่าว ถืูก้จัดข่�น้ ณ์ พััฒน้า ก้อล์ฟคลับ แอน้ด์
รีส่อร์ท จังหวัดชื่ลบุรี โดยีได้รับความส่น้ใจจาก้ลูก้ค้าของ 
ดับบลิวเอชื่เอที�ต้องก้ารน้ำาความรู้ด้าน้พัลังงาน้ทางเล่อก้ 
ไป็ป็รับใชื่้ใน้ก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจของตน้ให้มีป็ระส่ิทธุิภูาพัอยี่าง
ยีั�งยี่น้
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มาร์ธุิน่ส จำาโคบ่ส สเต่ย์น
Head of Region South East Asia, India and Pacific of the Chassis Systems Business Unit  
บริษั่ทั่ แซด้เอฟ เลมูฟอร์เด้อร์

บทสััมภาษณ์์ท่�สัะท้อนให้้เห้็นถึึง
ความสััมพัันธ์์อันดี่กิับลููกิค้า

การร่วมูมูือก่บกลุ่มูบริษั่ทั่ WHAUP ถือเป็น
ความูร่วมูมูือทั่่�ได้้ประโยชน์ทั่่�งสองฝั่าย  

เราเล็งเห็นถึงโอกาสในการพั่ฒนาโครงการ
พัล่งงานแสงอาทั่ิตย์อื�นๆ ในภิูมูิภิาคแห่งน่�

ซึ�งเรียกได้้ว่ามู่แสงอาทั่ิตย์เหลือเฟือ

วิศรุต่ พื่ลาฤทธุิ�
ผูู้้จ่ด้การฝั่ายการตลาด้ บริษั่ทั่ ไวส์วูด้ส์ จำาก่ด้  

กล่าวถึงผู้ลประโยชน์ทั่่�บริษั่ทั่ได้้ร่บจากบริการพัล่งงาน
แสงอาทั่ิตย์โด้ยกลุ่มูบริษั่ทั่ WHAUP  

ในราคาทั่่�ช่วยประหย่ด้ต้นทัุ่น

กลุ่มูบริษั่ทั่ WHAUP เป็นผูู้้ให้บริการด้้านการลงทัุ่น
ในอุปกรณ์ผู้ลิตพัล่งงานแสงอาทั่ิตย์ ตลอด้จนดู้แล
การติด้ต่�งและการบำารุงร่กษัา ZF Thailand  
มู่เป้าหมูายทั่่�จะนำาพัล่งงานแสงอาทั่ิตย์มูาใช้ทั่่�อ่ตรา
ราวร้อยละ 49 ข้องการใช้พัล่งงานทั่่�งหมูด้  
และลด้การปล่อยก๊าซเร่อนกระจกให้ ได้้ 550 ต่นต่อปี 
เรามู่ความูยินด้่ทั่่�จะร่วมูมูือก่บกลุ่มูบริษั่ทั่ WHAUP 
ในโครงการอ่นน่าตื�นเต้นน่� ความูร่วมูมูือคร่�งน่�
สอด้คล้องก่บเป้าหมูายด้้านสิ�งแวด้ล้อมูข้องเราเป็น
อย่างด้่ ข้อข้อบคุณด้่บบลิวเอชเอ อินด้่สเตรียล  
ด้่เวลลอปเมูนทั่์ และกลุ่มูบริษั่ทั่ WHAUP ทั่่�มูอบ
โอกาสในการพั่ฒนาโรงงานข้องเราด้้วยข้้อตกลง 
ทั่่� “ได้้ประโยชน์ทั่่�งสองฝั่าย” ในคร่�งน่�



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563 061061

INNOVATION MANAGEMENT
ขณ์ะที�โลก้ก้ำาลังหมุน้ไป็อยี่างรวดเร็ว ก้ารจัดก้ารด้าน้น้วัตก้รรม
ก้ลายีเป็็น้หน้่�งใน้ป็ัจจัยีส่ำาคัญ่ใน้ก้ารขับเคล่�อน้ธุุรก้ิจสู่่ความ
เจริญ่เติบโตแบบยีั�งยี่น้ ใน้ป็ัจจุบัน้ ภูาคอุตส่าหก้รรมต่างๆ  
ล้วน้ถืูก้ผลัก้ดัน้ให้ก้้าวออก้จาก้วิถืีเดิมและเป็ิดรับเทคโน้โลยีี 
ส่มัยีใหม่เพั่�อเพัิ�มขีดความส่ามารถืใน้ก้ารแข่งขัน้ ด้วยีเหตุน้้� 
ก้ลุ่มบริษัทดับบลิวเอชื่เอจ่งเดิน้หน้้าส่าน้ต่อมาตรก้ารใน้ก้าร
พััฒน้าและส่ร้างส่รรค์น้วัตก้รรมใหม่ผ่าน้ 4 ก้ลุ่มธุุรก้ิจอยี่างต่อ
เน้่�อง โดยีมีจุดมุ่งหมายีเพั่�อให้ก้ารป็ฏิบัติงาน้ดำาเน้ิน้ไป็อยี่าง
ราบร่�น้ มีป็ระส่ิทธุิภูาพั คล่องตัว และตอบส่น้องต่อความ
ต้องก้ารของลูก้ค้าที�เป็ลี�ยีน้แป็ลงไป็ ทั�งยีังส่ามารถืให้บริก้ารที�
ดีที�สุ่ดให้แก้่ลูก้ค้าอีก้ด้วยี 

วิธ่การบริหารจ่ด้การ
เพั่�อให้เป็็น้ไป็ตามพััน้ธุก้ิจก้ารเป็็น้ “Your Ultimate Solution 
Partner” ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ก้ำาหน้ดแน้วทางก้ารบริหารจัดก้าร
น้วัตก้รรมให้แก้่ทั�ง 4 ก้ลุ่มธุุรก้ิจโดยีเป็็น้หน้่�งใน้ก้ลยีุทธุ์  
5 ข้อ ได้แก้่ 1) ขยีายีตลาดสู่่ต่างป็ระเทศ 2) เพัิ�มส่ายีผลิตภูัณ์ฑ์์
โดยีใชื่้โซึ่ลูชื่ั�น้ที�ขับเคล่�อน้ด้วยีเทคโน้โลยีีและน้วัตก้รรม  
3) ร่วมม่อก้ับบริษัทพััน้ธุมิตรเพั่�อส่ร้างป็ระโยีชื่น้์แก้่ทุก้ฝ่่ายี 
4) ส่่งเส่ริมก้ารทำางาน้ร่วมก้ัน้ระหว่างก้ลุ่มธุุรก้ิจของก้ลุ่ม

บริษัทฯ ให้มาก้ที�สุ่ด 5) ป็รับก้ระบวน้ก้ารทำางาน้สู่่ระบบดิจิทัล 
น้อก้จาก้น้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังผลัก้ดัน้ก้ารส่ร้างส่รรค์น้วัตก้รรม
เพั่�อป็ระโยีชื่น้์ด้าน้ก้ารก้ำาก้ับดูแลก้ิจก้าร ส่ังคม และส่ิ�งแวดล้อม 
น้อก้เหน้่อไป็จาก้ผลป็ระโยีชื่น้์ทางเศรษฐก้ิจ ทั�งใน้แง่ของก้าร
ส่ร้างรายีได้และก้ารลดต้น้ทุน้ ทั�งน้้� แน้วคิดเร่�องก้ารจัดก้าร
น้วัตก้รรมมาป็รับใชื่้ใน้ทุก้ฝ่่ายีงาน้ของทั�ง 4 ก้ลุ่มธุุรก้ิจ ทั�งใน้
เร่�องของก้ารเพัิ�มผลิตภูัณ์ฑ์์ใหม่ รวมถื่งก้ารคิดค้น้ พััฒน้าและ
ป็รับป็รุงป็ระส่ิทธุิภูาพัก้ระบวน้ก้ารทำางาน้ อยี่างไรก้็ตาม ใน้ก้าร
พััฒน้าน้วัตก้รรมได้ถืูก้น้ำามารวมเป็็น้หน้่�งใน้ดัชื่น้้ชื่ี�วัดผลก้าร
ดำาเน้ิน้งาน้ใน้ทุก้ฝ่่ายีงาน้ใน้ก้ลุ่มบริษัทฯ โดยีมีจุดมุ่งหมายีเพั่�อ
ส่น้ับส่นุ้น้และขับเคล่�อน้ก้ลุ่มบริษัทฯ สู่่ความเจริญ่เติบโตอยี่าง
ยีั�งยี่น้  

ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้ัน้ก้ารพััฒน้าน้วัตก้รรมทั�งใน้  
4 ก้ลุ่มธุุรก้ิจ ภูายีใต้แน้วคิดเร่�องก้ารเตรียีมความพัร้อม  
ก้ารส่ร้างความยี่ดหยีุ่น้ และก้ารใชื่้ป็ระโยีชื่น้์จาก้เทคโน้โลยีี 
เพั่�อเป็ลี�ยีน้แป็ลงก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจและก้้าวสู่่ก้ารเป็็น้องค์ก้รที�
ดำาเน้ิน้งาน้ด้วยีระบบดิจิทัล น้อก้จาก้น้้� น้วัตก้รรมที�พััฒน้า 
ข่�น้มายีังมีจุดมุ่งหมายีเพั่�อยีก้ระดับและต่อยีอดบริก้ารให้แก้่
ลูก้ค้าอีก้ด้วยี
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SMART LOGISTICS
ธุุรก้ิจโลจิส่ติก้ส่์ก้ำาลังขยีายีตัวควบคู่ไป็ก้ับก้ารเจริญ่เติบโตของ
ตลาดอีคอมเมิร์ซึ่ใน้ป็ระเทศไทยี ทั�งน้้� เพั่�อให้ได้รับป็ระโยีชื่น้์
จาก้ความเป็ลี�ยีน้แป็ลงดังก้ล่าว ก้ลุ่มธุุรก้ิจพััฒน้าและบริก้าร
จัดก้ารอส่ังหาริมทรัพัยี์ (Logistics) จ่งเป็ิดรับเทคโน้โลยีี
น้วัตก้รรมใหม่ๆ อยี่างต่อเน้่�องเพั่�อยีก้ระดับก้ารให้บริก้ารที�
ทัน้ส่มัยีพัร้อมรองรับผู้ที �จะเข้ามาใชื่้บริก้าร ทั�งน้้�โครงก้าร
น้วัตก้รรมที�ดำาเน้ิน้ก้ารโดยีก้ลุ่มธุุรก้ิจโลจิส่ติก้ส่์ ใน้ป็ี 2563  
มีดังต่อไป็น้้�

ศูนย์ E-COMMERCE PARK
ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ก้่อตั�งโครงก้ารโลจิส่ติก้ส่์ พัาร์ค แห่งแรก้ใน้
ป็ระเทศไทยี โดยีโครงก้ารตั�งอยีู่บน้ถืน้น้บางน้า-ตราด ก้ม.37 
อำาเภูอบางป็ะก้ง จังหวัดฉัะเชื่ิงเทรา บน้พั่�น้ที�ก้ว่า 200,000 
ตารางเมตร มีก้ารให้บริก้ารที�ลำ �าส่มัยี เชื่่น้ เทคโน้โลยีี 
อัตโน้มัติ หุ่น้ยีน้ต์ และระบบก้ารจัดก้ารด้าน้โลจิส่ติก้ส่์และ
ก้ารบริหารคลังส่ิน้ค้าอัจฉัริยีะ (smart logistics) เพั่�อรองรับ
ก้ารป็ฏิบัติงาน้และก้ิจก้รรมอีคอมเมิร์ซึ่ทุก้รูป็แบบ

ระบบควบคุมเครื�องสูบนำ�าดำ่บเพื่ลิงดำ้วยเทคโนโลย่ SCADA
เทคโน้โลยีี Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) ถืูก้น้ำามาใชื่้ที�โครงก้าร Warehouse Farm 9 แห่ง 
ของก้ลุ่มบริษัทฯ เพั่�อติดตามและตรวจจับก้ารทำางาน้ของระบบป็้องก้ัน้อัคคีภูัยี อัน้ป็ระก้อบด้วยี เคร่�องสู่บน้ำ�าดับเพัลิง  
เคร่�องสู่บน้ำ�ารัก้ษาแรงดัน้ และส่ัญ่ญ่าณ์เต่อน้ภูัยี โดยีระบบเทคโน้โลยีีดังก้ล่าวชื่่วยีให้ก้ลุ่มบริษัทฯ ส่ามารถืควบคุมและป็้องก้ัน้
ความเส่ียีหายีที�อาจเก้ิดข่�น้ก้ับทรัพัยี์ส่ิน้ของบริษัทได้ดียีิ �งข่�น้
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ใน้เด่อน้พัฤษภูาคม 2563 ระบบ SCADA ชื่่วยีป็ก้ป็้อง
ทรัพัยี์ส่ิน้ซึ่่�งอาจก้่อให้เก้ิดมูลค่าความเส่ียีหายีป็ระมาณ์ 
900,000 บาท จาก้ก้ารตรวจจับก้ารทำางาน้ที�ผิดป็ก้ติของ
อุป็ก้รณ์์ โดยีระบบ SCADA ตรวจพับว่า เคร่�องสู่บน้ำ�ารัก้ษา
แรงดัน้เคร่�องหน้่�งของ Warehouse Farm ที�อำาเภูอวังน้้อยี 
ทำางาน้ด้วยีความถืี�ผิดป็ก้ติ  จ่ งส่่ งส่ัญ่ญ่าณ์เต่อน้ไป็ยีัง 
ทีมดูแลที�เก้ี �ยีวข้องซึ่่�งส่ามารถืจัดก้ารแก้้ป็ัญ่หาได้ก้่อน้เก้ิด 
ความเส่ียีหายี น้อก้จาก้น้้� บัน้ท่ก้ที� ได้รับหลังจาก้ระบบ 
SCADA ทำางาน้ยีังระบุว่าระบบส่ามารถืตรวจจับส่ภูาวะที�อาจ

ก้่อให้เก้ิดก้ารรั�วไหลของท่อ ก้ารทำางาน้ผิดป็ก้ติของวาล์ว
ระบายีแรงดัน้ และก้ารชื่ำารุดของวาล์วป็ระตูน้ำ�า ทั�งน้้� ระบบ
ดังก้ล่าวชื่่วยีป็้องก้ัน้ก้ารเก้ิดป็ัญ่หาข้างต้น้ซึ่่�งแต่ละเหตุก้ารณ์์
อาจก้่อให้เก้ิดความเส่ียีหายีมูลค่าสู่งถื่ง 2,200,000 บาท

จาก้ผลตอบรับใน้เชื่ิงบวก้ต่อเทคโน้โลยีี SCADA น้้� ก้ลุ่ม
บริษัทฯ จ่งวางแผน้ที�จะติดตั�งระบบดังก้ล่าวให้แก้่โครงก้าร 
ที�แหลมฉับังและคลังส่ิน้ค้าใหม่ที�จะส่ร้างข่�น้ใน้อน้าคต 

ระบบนำาท่วร์เสมือนจำริง 360O 

(VIRTUAL TOUR 360O )
ก้ลุ่มบริทฯ ได้ศ่ก้ษาก้ารน้ำาเทคโน้โลยีีอัน้ทัน้ส่มัยีเข้ามาใชื่้
ป็ระโยีชื่น้์ ตัวอยี่างเชื่่น้ ก้ารใชื่้โดรน้ (drone) ถื่ายีภูาพัและ
วิดีโอ เพั่�อให้ลูก้ค้าส่ามารถืเยีี�ยีมชื่มระบบโครงส่ร้างพั่�น้ฐาน้
ของคลังส่ิน้ค้าทั�งแบบเรียีลไทม์และแบบเส่ม่อน้จริงได้จาก้ 
ทั�วทุก้มุมโลก้ โดยีแน้วคิดดังก้ล่าวถื่อเป็็น้จุดเป็ลี�ยีน้ส่ำาคัญ่ใน้
ก้ารรับม่อก้ับความท้าทายีที�จะเก้ิดข่�น้ใน้อน้าคต ไม่ว่าจะเป็็น้
ป็ัญ่หาอุป็ส่รรคใน้ก้ารเดิน้ทางมายีังคลังส่ิน้ค้า ข้อจำาก้ัดใน้
ก้ารเดิน้ทาง และอ่�น้ๆ ระบบน้ำาทัวร์เส่ม่อน้จริง 360o (Virtual 
Tour 360o) คาดว่าจะเป็ิดให้บริก้ารแก้่ลูก้ค้าใน้เด่อน้
กุ้มภูาพััน้ธุ์ 2564 
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โครงการแอพื่พื่ลิเคช่�นเพื่่�องานบริการซ่�อมบำารุงอาคาร 
(LBMS)
ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้พััฒน้าและน้ำาร่องก้ารใชื่้แอพัพัลิเคชื่ั�น้เพั่�อ
อำาน้วยีความส่ะดวก้และตอบส่น้องความต้องก้ารลูก้ค้าผู้ใชื่้
บริก้ารคลังส่ิน้ค้าแบบ built-to-suit และโรงงาน้/คลังส่ิน้ค้าแบบ
ส่ำาเร็จรูป็ (Ready-built) ทั�งใน้ด้าน้ก้ารแจ้งงาน้ซึ่่อมบำารุง ก้าร
ยี่�น้เร่�องเคลมป็ระก้ัน้ รวมถื่งก้ารควบคุมและป็ระก้ัน้คุณ์ภูาพั 
แอพัพัลิเคชื่ั�น้ดังก้ล่าวมีจุดมุ่งหมายีเพั่�อให้ก้ลุ่มบริษัทฯ 
ส่ามารถืตอบส่น้องความต้องก้ารของลูก้ค้าได้อยี่างรวดเร็ว 
ยีิ�งข่�น้ ทั�งยีังชื่่วยีให้ก้ารติดตามส่ถืาน้ะทำาได้อยี่างส่ะดวก้รวดเร็ว
และเป็็น้ระบบ โดยีใน้ชื่่วงของก้ารทดส่อบน้ำาร่องตั�งแต่เด่อน้
กุ้มภูาพััน้ธุ์ถื่งเด่อน้ส่ิงหาคม 2563 แอพัพัลิเคชื่ั�น้ LBMS  
ได้รับก้ารแจ้งเต่อน้จาก้ลูก้ค้า 37 รายี ซึ่่�งมีส่ัดส่่วน้มาก้ที�สุ่ดเม่�อ
เทียีบก้ับก้ารแจ้งเต่อน้ที�ได้รับจาก้ชื่่องทางอ่�น้ ทำาให้เห็น้ว่า
ลูก้ค้าพัร้อมเป็ิดรับก้ารใชื่้ระบบแอพัพัลิเคชื่ั�น้น้้�

น้อก้จาก้น้้� ก้ลุ่มผู้ทดลองใชื่้ระบุว่า แอพัพัลิเคชื่ั�น้ LBMS  
ชื่่วยีให้ก้ลุ่มบริษัท WHAID ลดระยีะเวลาใน้ก้ารตอบส่น้องต่อ
ลูก้ค้าได้ถื่งร้อยีละ 50 ดังน้ั�น้ ก้ลุ่มบริษัทฯ จ่งวางแผน้จะพััฒน้า
แอพัพัลิเคชื่ั�น้ดังก้ล่าวให้ส่ามารถืรองรับซึ่อฟต์แวร์ทั�งหมด 
ทุก้แพัลตฟอร์มเพั่�อเพัิ�มก้ารเข้าถื่งและจำาน้วน้ผู้ใชื่้งาน้ ซึ่่�งก้ลุ่ม
บริษัทฯ คาดว่าจะเป็ิดตัวแอพัพัลิเคชื่ั�น้ใน้เด่อน้มก้ราคม 2564 
และจะมีก้ารจัดอบรมก้ารใชื่้งาน้ฟังก้์ชื่ั�น้ต่าง ๆ  ของแอพัพัลิเคชื่ั�น้
ให้แก้่ผู้ใชื่้งาน้ทุก้คน้
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SMART ECO-INDUSTRIAL ESTATE
บริษัท ดับบลิวเอชื่เอ อิน้ดัส่เตรียีล ดีเวลลอป็เมน้ท์ จำาก้ัด (WHAID) พััฒน้าและป็รับป็รุงเทคโน้โลยีีน้วัตก้รรมต่างๆ เพั่�อ
ส่น้ับส่นุ้น้แน้วความคิดเร่ �องน้ิคมอุตส่าหก้รรมเชื่ิงน้ิเวศอัจฉัริยีะ (Smart Eco-Industrial Estates) โดยีน้วัตก้รรมต่อไป็น้้�เป็็น้
ที�ถืูก้พััฒน้าข่�น้ใน้ป็ี 2563 ซึ่่�งมีเป็้าหมายีเพั่�อใชื่้ป็ระโยีชื่น้์จาก้เทคโน้โลยีี ยีก้ระดับความพั่งพัอใจของลูก้ค้า และน้ำาทรัพัยีาก้ร
ที�มีอยีู่อยี่างจำาก้ัดมาใชื่้อยี่างมีป็ระส่ิทธุิภูาพั ป็รับป็รุงก้ารจัดก้ารบริก้าร ทั�งยีังส่ร้างความได้เป็รียีบใน้ก้ารแข่งขัน้และ 
ผลป็ระโยีชื่น้์ที�โดดเด่น้ใน้อุตส่าหก้รรม 

ศูนย์ควบคุมส�วนกลาง 
(UNIFIED OPERATION CENTER : UOC)
ก้ลุ่มบริษัทฯ จัดตั�งศูน้ยี์ควบคุมส่่วน้ก้ลางข่�น้ใน้ป็ี 2562 เพั่�อ
ติดตามผลและก้ารเฝ่้าระวังแบบเรียีลไทม์โดยีใชื่้ตัวบ่งชื่ี�จาก้
ส่ภูาวะแวดล้อม ตัวอยี่างเชื่่น้ คุณ์ภูาพัอาก้าศ ป็ริมาณ์น้ำ�าฝ่น้ 
และคุณ์ภูาพัน้ำ�าเส่ียี เป็็น้ต้น้ ทั�งยีังใชื่้ศูน้ยี์ดังก้ล่าวใน้ก้าร
จัดก้ารข้อร้องเรียีน้อีก้ด้วยี ซึ่่�งรายีละเอียีดของศูน้ยี์ UOC  
จะถืูก้ก้ล่าวถื่งต่อไป็ใน้หัวข้อก้ารบริหารจัดก้ารผลก้ระทบต่อ
ส่ิ�งแวดล้อม โดยีเน้่�อหาเก้ี�ยีวก้ับศูน้ยี์ UOC ใน้หัวข้อน้้�จะ
รายีงาน้ความค่บหน้้าส่ำาคัญ่ที�เก้ิดข่�น้ใน้ป็ี 2563 ดังต่อไป็น้้�
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• ศูน้ยี์ UOC ได้เชื่่�อมต่อก้ับระบบก้ล้องวงจรป็ิดทั�งหมดใน้
น้ิคมอุตส่าหก้รรมของก้ลุ่มบริษัทฯ ซึ่่�งภูาพัจาก้ก้ล้อง
วงจรป็ิดเหล่าน้้�จะถืูก้ส่่งมายีังศูน้ยี์ UOC ซึ่่�งเป็็น้ก้ารชื่่วยี
ติดตามและเฝ่้าระวังทรัพัยี์ส่ิน้ของก้ลุ่มบริษัทฯ ตลอด 24 
ชื่ั�วโมง  เชื่่น้ ส่ถืาน้้ยีก้ระดับน้ำ�า โดยีใน้ชื่่วง 6 เด่อน้แรก้หลัง
จาก้ก้ารติดตั�งระบบก้ล้องวงจรป็ิดน้ั�น้ส่ามารถืลดต้น้ทุน้ใน้
ส่่วน้ของก้ารจ้างหน้่วยีรัก้ษาความป็ลอดภูัยีได้เป็็น้จำาน้วน้
เงิน้ทั�งส่ิ�น้ 775,000 บาท

• ก้ล้องวงจรป็ิดที�ติดตั�งบริเวณ์ส่ถืาน้้สู่บน้ำ�าของโรงบำาบัด 
น้ำ�าเส่ียีซึ่่�งส่่งภูาพัมายีังศูน้ยี์ UOC ภูายีใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรม
อีส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ด ได้รับก้ารเพัิ�มศัก้ยีภูาพัให้มีฟังก้์ชื่ั�น้ก้าร
ตรวจจับความเคล่�อน้ไหวและส่ัญ่ญ่าณ์เต่อน้ระดับน้ำ�าที�เรียีก้
ว่า Smart Motion Detector ซึ่่�งชื่่วยียีก้ระดับก้ารรัก้ษาความ
ป็ลอดภูัยี เน้่�องจาก้ก้ล้องวงจรป็ิดทุก้ตัวส่ามารถืตรวจจับ
และส่่งส่ัญ่ญ่าณ์เต่อน้ทัน้ทีที�เก้ิดเหตุบุก้รุก้ น้อก้จาก้จะชื่่วยี
ป็้องก้ัน้ก้ารโจรก้รรมแล้ว ระบบเต่อน้ยีังชื่่วยีให้มั�น้ใจว่าก้าร
ทำางาน้ของระบบบำาบัดน้ำ�าเส่ียียีังคงทำางาน้ได้อยี่างมี
ป็ระส่ิทธุิภูาพัเพั่�อให้มั�น้ใจได้ว่าคุณ์ภูาพัน้ำ�าทิ�งจะไม่ตำ�าก้ว่า
ระดับมาตรฐาน้ที�ก้ำาหน้ด ทั�งยีังชื่่วยีเฝ่้าติดตามระบบป็ฏิบัติ
ก้ารของส่ถืาน้้ยีก้ระดับน้ำ�าได้อีก้ด้วยี โดยีเม่�อเก้ิดเหตุ 
ฉัุก้เฉัิน้ข่�น้ ระบบดังก้ล่าวจะส่่งส่ัญ่ญ่าณ์เต่อน้ไป็ยีังผู้รับผิด
ชื่อบที�ศูน้ยี์ UOC รวมถื่งแจ้งเต่อน้ผ่าน้แอพัพัลิเคชื่ั�น้ไลน้์ 
เพั่�อจัดก้ารแก้้ป็ัญ่หาได้อยี่างเหมาะส่มและทัน้ท่วงที  
ยีิ�งไป็ก้ว่าน้ั�น้ ยีังเป็็น้ก้ารลดความจำาเป็็น้ของหน้่วยีรัก้ษา

ความป็ลอดภูัยีที�ต้องเข้ามาตรวจดูความเรียีบร้อยีบ่อยีๆ  
ซึ่่�งถื่อเป็็น้ก้ารลดก้ารก้่อให้เก้ิดมลพัิษทางอาก้าศและ 
ก้๊าซึ่เร่อน้ก้ระจก้จาก้ก้ารลดก้ารใชื่้ยีาน้พัาหน้ะใน้ก้ารเดิน้
ทางเพั่�อเข้าป็ฏิบัติงาน้ รวมถื่งยีังเป็็น้ก้ารลดความเส่ี�ยีงใน้
ก้ารเก้ิดอุบัติเหตุบน้ท้องถืน้น้จ่งถื่อเป็็น้ก้ารส่่งเส่ริมด้าน้
ความป็ลอดภูัยีให้ก้ับพัน้ัก้งาน้และก้ลุ่มผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียี
อีก้ด้วยี 

โดยีภูายีหลังจาก้ก้ารพััฒน้าและก้ารน้ำาระบบ UOC มาใชื่้ ส่่ง
ผลให้ก้ลุ่มบริษัทฯ ส่ามารถืลดค่าใชื่้จ่ายีจาก้ก้ารป็ฏิบัติงาน้ ลด
ภูาระงาน้ให้แก้่บุคลาก้รของก้ลุ่มบริษัทฯ เพั่�อที�ส่ามารถืพััฒน้า
ศัก้ยีภูาพัของพัน้ัก้งาน้ทำางาน้ที�มีความซึ่ับซึ่้อน้และอาศัยีทัก้ษะ
พัิเศษมาก้ยีิ�งข่�น้ เพั่�อรองรับก้ารเติบโตอยี่างยีั�งยี่น้ของก้ลุ่ม
บริษัทฯ น้อก้จาก้น้้� ยีังส่ามารถืชื่่วยีให้ชืุ่มชื่น้และผู้ที�มีส่่วน้ได้
เส่ียีที�เข้ามาใน้บริเวณ์ส่ถืาน้ป็ระก้อบก้ารของก้ลุ่มบริษัทฯ  
มีความป็ลอดภูัยีทั�งร่างก้ายีและทรัพัยี์ส่ิน้ อีก้ทั�งยีังชื่่วยีลดก้าร
ก้่อมลพัิษต่อส่ิ�งแวดล้อม ทั�งก้ารลดก้ารป็ล่อยีมลพัิษทางอาก้าศ 
ลดก้ารก้่อให้เก้ิดฝุ่่น้จาก้ยีาน้พัาหน้ะที�ต้องใชื่้ใน้ก้ารป็ฏิบัติงาน้ 
ที�ส่่งผลให้ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังส่ามารถืบรรุเป็้าหมายีใน้ก้ารรัก้ษา
คุณ์ภูาพัอาก้าศที�อยีู่ใน้เก้ณ์ฑ์์มาตรฐาน้ตามข้อก้ำาหน้ดใน้ก้าร
ป็ระเมิน้ผลก้ระทบส่ิ�งแวดล้อม (EIA) และโครงก้ารดังก้ล่าวยีัง
ส่ามารถืลดก้ารป็ล่อยีก้๊าซึ่เร่อน้ก้ระจก้ทางตรง (scope 1)  
ได้จาก้ก้ารลดก้ารใชื่้น้ำ�ามัน้เชื่่�อเพัลิงส่ำาหรับรถืยีน้ตร์ใน้ก้าร
ป็ฏิบัติงาน้ได้ก้ว่า 75.41 tCO2e ต่อปีี

  แยก ESIE-6 Information Summary Maintenance log
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ระบบควบคุมการจำราจำร (VMS)
ระบบควบคุมก้ารจราจรภูายีใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมของก้ลุ่ม
บริษัทฯ ได้รับก้ารพััฒน้าอยี่างต่อเน้่�องเพั่�อยีก้ระดับความ
ป็ลอดภูัยีและก้ารรัก้ษาความป็ลอดภูัยีของยีาน้พัาหน้ะที�เข้า-
ออก้ใน้เขตน้ิคมอุตส่าหก้รรม ซึ่่�งระบบ VMS เป็็น้เทคโน้โลยีีที�
ส่ามารถืจดจำาป็้ายีทะเบียีน้ ซึ่่�งจะทำางาน้ร่วมก้ับอุป็ก้รณ์์น้ับ
จำาน้วน้ยีาน้พัาหน้ะ โดยีก้่อน้หน้้าน้้� ตั�งแต่ป็ี 2561 ถื่ง 2562 มี
ก้ารติดตั�งเส่ร็จส่ิ�น้แล้ว 10 แห่ง และใน้ป็ี 2563 มีก้ารน้ำาระบบ 
VMS มาติดตั�งที�บริ เวณ์ทางเข้า 15 แห่งของ 5 น้ิคม 
อุตส่าหก้รรม อัน้ได้แก้่ น้ิคมอุตส่าหก้รรมดับบลิวเอชื่เอ ชื่ลบุรี 
1, น้ิคมอุตส่าหก้รรมอีส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ด, น้ิคมอุตส่าหก้รรม 
ดับบลิวเอชื่เอ อีส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ด 1, เขตป็ระก้อบก้ารอุตส่าหก้รรม 
ดับบลิวเอชื่เอ ระยีอง และเขตป็ระก้อบก้ารอุตส่าหก้รรม 
ดับบลิวเอชื่เอ ส่ระบุรี ทั�งน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ตั�งเป็้าใน้ก้ารติด
ตั�งระบบดังก้ล่าวเพัิ�มเติมที�บริเวณ์ทางเข้าหลัก้ทั�งหมด 38 แห่ง
ภูายีใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมของก้ลุ่มบริษัทฯ ภูายีใน้ป็ี 2565

5G SMART ECOSYSTEM
ด้วยีแน้วโน้้มก้ารเติบโตทางด้าน้ดิจิทัลและระบบส่่�อส่ารไร้ส่ายี
ที�ขยีายีตัวอยี่างรวดเร็ว ระบบเชื่่�อมโยีงที�ป็ลอดภูัยี มีความ
เส่ถืียีร รวดเร็วและเชื่่�อถื่อได้จ่งเป็็น้ป็ัจจัยีพั่�น้ฐาน้ใน้ก้ารเป็ลี�ยีน้
ผ่าน้สู่่ระบบดิจิทัล ก้ลุ่มบริษัท WHAID ได้เล็งเห็น้ถื่งความ
ส่ำาคัญ่ของเทคโน้โลยีียีุคที� 5 หร่อ 5G ของระบบก้ารส่่�อส่าร 
ไร้ส่ายี ที�มีความส่ำาคัญ่ที�เพัิ�มสู่งข่�น้ รวมถื่งมีป็ระโยีชื่น้์และ
ส่ามารถืน้ำามาใชื่้งาน้ได้ก้ับอุตส่าหก้รรมของก้ลุ่มลูก้ค้า 

โดยีก้ลุ่มบริษัท WHAID ได้รับใบอนุ้ญ่าตเพั่�อทำาวิจัยีและพััฒน้า
ระบบ 5G (5G Sandbox) ใน้เขตเส่รษฐก้ิจพัิเศษภูาคตะวัน้ออก้ 
(EEC) ซึ่่�งถื่อเป็็น้ทำาเลที�เหมาะส่มอยี่างมาก้ต่อก้ารใชื่้ป็ระโยีชื่น้์
จาก้เทคโน้โลยีี 5G และ IoT อยี่างเต็มศัก้ยีภูาพั ทั�งน้้� เพั่�อให้
ความพัยีายีามดังก้ล่าวบรรลุผลส่ำาเร็จ ก้ลุ่มบริษัท WHAID  
ได้ลงน้ามบัน้ท่ก้ข้อตก้ลงก้ับ 4 ใน้ 5 บริษัทโทรคมน้าคม 
รายีใหญ่่ของป็ระเทศไทยี อัน้ได้แก้่ เอไอเอส่, ทรู คอร์เป็อเรชื่ั�น้, 
ดีแทค และ ก้ส่ท โทรคมน้าคม โดยีความร่วมม่อดังก้ล่าว 
จะชื่่วยีให้แผน้บริหารเคร่อข่ายี 5G และคล่�น้ความถืี�ส่ามารถื
เก้ิดข่�น้ได้ใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมต่างๆ ของก้ลุ่มบริษัทฯ 
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ทั�งน้้� ก้ารน้ำาระบบเคร่อข่ายี 5G เข้ามาใชื่้งาน้จะชื่่วยีให้ลูก้ค้า
ของก้ลุ่มบริษัทฯ ส่ามารถืถื่ายีโอน้ข้อมูลได้อยี่างรวดเร็วฉัับไว 
ลดความหน้่วงเวลา และเพัิ�มความเส่ถืียีรให้ระบบก้ารส่่�อส่าร 
และชื่่วยีให้ก้ารทำางาน้ทางไก้ลมีความส่ะดวก้ส่บายีมาก้ข่�น้ ซึ่่�ง
ส่ิ�งน้้�ถื่อเป็็น้ป็ระโยีชื่น้์อยี่างมาก้ส่ำาหรับองค์ก้รที�ส่น้ับส่นุ้น้เร่�อง
ความยี่ดหยีุ่น้ใน้ก้ารทำางาน้ น้อก้จาก้น้้� ก้ารมีเคร่อข่ายีก้าร

บริการก๊าซ่อุต่สาหกรรมและระบบท�อส�งก๊าซ่
ก้ลุ่มบริษัท WHAID และบริษัท บางก้อก้อิน้ดัส่เทรียีลแก้๊ส่ 
จำาก้ัด หร่อ BIG ร่วมก้ัน้จัดตั�งบริษัทร่วมทุน้ภูายีใต้ชื่่�อ บริษัท 
บีไอจี ดับบลิวเอชื่เอ อิน้ดัส่เทรียีลแก้๊ส่ จำาก้ัด (BIG WHA 
Industrial Gas Co., Ltd.) ซึ่่�งเป็็น้ไป็ตามแผน้ก้ลยีุทธุ์ของก้ลุ่ม
บริษัทฯ ใน้เร่�องของก้ารส่ร้างธุุรก้ิจเพั่�อส่ร้างป็ระโยีชื่น้์ร่วมก้ัน้
ก้ับบริษัทคู่ค้าที�มีความเชื่ี�ยีวชื่าญ่ใน้วงก้ารอุตส่าหก้รรมเพั่�อ
เส่น้อผลิตภูัณ์ฑ์์และบริก้ารที� เพัิ�มมูลค่าแก้่ลูก้ค้าของก้ลุ่ม
บริษัทฯ โดยีเป็้าหมายีของบริษัท BIG WHA ค่อก้ารยีก้ระดับ
ความเชื่่�อมั�น้ใน้ก้ารให้บริก้ารก้๊าซึ่อุตส่าหก้รรม เชื่่น้ ไน้โตรเจน้ 
ออก้ซึ่ิเจน้ หร่ออาร์ก้อน้ภูายีใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมของก้ลุ่ม
บริษัทฯ รวมทั�งเป็็น้ก้ารลดค่าใชื่้จ่ายีที�เก้ี�ยีวข้องก้ับระบบ 
ท่อส่่งก้๊าซึ่ ทั�งน้้� ด้วยีก้ารให้บริก้ารก้๊าซึ่อุตส่าหก้รรมที�มีความ
น้่าเชื่่�อถื่อที�เพัิ�มข่�น้ ใน้ขณ์ะที�ค่าใชื่้จ่ายีที�ลูก้ค้าต้องจ่ายีลดลง 
จะเป็็น้ก้ารชื่่วยีให้โครงก้ารต่างๆ ใน้โครงก้ารพััฒน้าระเบียีง
เศรษฐก้ิจพัิเศษภูาคตะวัน้ออก้ หร่อ EEC ของป็ระเทศไทยี
เติบโตได้อยี่างยีั�งยี่น้

ส่่�อส่ารที�มีป็ระส่ิทธุิภูาพัและเชื่่�อถื่อได้จะส่่งผลต่อก้ารพััฒน้า
ระบบเทคโน้โลยีีของก้ลุ่มบริษัทฯ เชื่่น้ ระบบป็ัญ่ญ่าป็ระดิษฐ์ 
(Artif icial Intell igence) ยีิ�งไป็ก้ว่าน้ั�น้ เทคโน้โลยีี 5G  
ที�น้ำามาใชื่้ใน้เขตพั่�น้ที�พัิ เศษไม่เพัียีงชื่่วยีผลัก้ดัน้ให้ภูาค 
อุตส่าหก้รรมของป็ระเทศไทยีเจริญ่ก้้าวหน้้า แต่ยีังชื่่วยีด่งดูด
ความส่น้ใจจาก้น้ัก้ลงทุน้ตา่งชื่าตเิขา้มาลงทุน้ใน้ป็ระเทศอีก้ดว้ยี

 

โดยีใน้ระยีะแรก้ บริษัทร่วมทุน้ BIG WHA จะดำาเน้ิน้ก้าร
ก้่อส่ร้างโรงงาน้ผลิตก้๊าซึ่พัร้อมท่อส่่งเพั่�อให้บริก้ารแก้่ลูก้ค้าใน้
น้ิคมอุตส่าหก้รรม อีส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ด (ESIE) ที�ต้องก้ารใชื่้ก้๊าซึ่
ไน้โตรเจน้ และน้คิมอตุส่าหก้รรมดบับลวิเอชื่เอ อสี่เทริน์้ซึ่บีอรด์ 
1 (WHA ESIE 1) ซึ่่�งเป็็น้คลัส่เตอร์อุตส่าหก้รรมยีาน้ยีน้ต์ 
ของไทยี โดยีใน้เบ่�องต้น้คาดว่าจะส่ามารถืผลิตและให้บริก้าร
ก้๊าซึ่ไน้โตรเจน้ผ่าน้ท่อได้ราวป็ลายีป็ี 2564 ส่่วน้ก้ารผลิต 
ก้๊าซึ่ออก้ซึ่ิเจน้หร่อก้๊าซึ่อุตส่าหก้รรมอ่�น้ๆ อยีู่ใน้แผน้ก้ารลงทุน้
ของบริษัทร่วมทุน้ฯ ด้วยีเชื่่น้ก้ัน้ น้อก้จาก้น้้� BIG WHA ยีังมี
แผน้ที�จะขยีายีสู่่น้ิคมอุตส่าหก้รรมอ่�น้ของดับบลิวเอชื่เอใน้
จังหวัดชื่ลบุรีและจังหวัดระยีองอีก้ด้วยี
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ศูนย์บ�มเพื่าะนว่ต่กรรมดำ้านวิทยาศาสต่ร์
และเทคโนโลย่ TUSPARK WHA
ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ โดยี WHAID ก้ับ และ บริษัท ทัส่  
โฮลดิ�งส่์ จำาก้ัด (TUS) ผู้พััฒน้าศูน้ยี์ให้บริก้ารด้าน้วิทยีาศาส่ตร์
และเทคโน้โลยีีชื่ั�น้น้ำาจาก้ป็ระเทศจีน้ ป็ระก้าศจัดตั�งบริษัท 
ร่วมทุน้ ภูายีใต้ชื่่�อ บริษัท ดับบลิวเอชื่เอ ทัส่ จำาก้ัด (WHA 
TUS)  เพั่�อเป็ิดศูน้ยี์ส่ร้างน้วัตก้รรมและบ่มเพัาะธุุรก้ิจภูายีใต้ชื่่�อ 
“ทัส่พัาร์ค ดับบลิวเอชื่เอ” แห่งแรก้ใน้ป็ระเทศไทยี ตั�งอยีู่
ใจก้ลางก้รุงเทพัมหาน้คร โดยีมีวัตถืุป็ระส่งค์เพั่�อส่น้ับส่นุ้น้ก้าร
พััฒน้าส่ตาร์ทอัพัและส่่งเส่ริมความร่วมม่อด้าน้วิทยีาศาส่ตร์
และเทคโน้โลยีีระหว่างจีน้ ไทยี และป็ระเทศอ่�น้ๆ ใน้ภููมิภูาค
อาเซึ่ียีน้

ศูน้ยี์บ่มเพัาะน้วัตก้รรม “ทัส่พัาร์ค ดับบลิวเอชื่เอ” ตั�งอยีู่ใจก้ลาง
ก้รุงเทพัมหาน้คร บน้พั่�น้ที�บริหารจัดก้ารของจุฬาลงก้รณ์์
มหาวิทยีาลัยี บน้ถืน้น้พัระราม 4 มีพั่�น้ที�ขน้าด 1,408  
ตารางเมตร ด้วยีจำาน้วน้ working desk ก้ว่า 230 ที� ส่ามารถื
รองรับส่ตาร์ทอัพัได้ก้ว่า 80 บริษัท น้อก้เหน้่อจาก้พั่�น้ที� 

ก้ารทำางาน้ที�เพัียีบพัร้อมด้วยีส่าธุารณ์ูป็โภูคแล้ว ผู้เชื่่าพั่�น้ที�ยีัง
จะได้รับบริก้ารก้ารส่น้ับส่นุ้น้ทางธุุรก้ิจที�ครบครัน้ ได้แก้่ บริก้าร
บ่มเพัาะธุุรก้ิจ (Incubation Service) ครอบคลุมบริก้าร 
Entrepreneurship Salon, Venture Tours, Project Fitting 
ก้ารอบรมออน้ไลน้์ ฯลฯ และบริก้ารเพั่�อก้ารขยีายีธุุรก้ิจ  
(Soft-Landing Service) ที�ชื่่วยีให้บริก้ารด้าน้ก้ารจดทะเบียีน้
บริษัท ก้ารให้คำาแน้ะน้ำาด้าน้ก้ฎหมายี ภูาษี และก้ารเงิน้  
รวมถื่งก้ารจดทะเบียีน้ส่ิทธุิบัตร ศูน้ยี์ทัส่พัาร์ค ดับบลิวเอชื่เอ 
ยีังเตรียีมพั่�น้ที�ก้ว่า 400 ตารางเมตรเพั่�อรองรับก้ารจัดแส่ดง
น้ิทรรศก้าร งาน้ส่ัมมน้า ก้ารป็ระชืุ่ม ก้ารเป็ิดตัวผลิตภูัณ์ฑ์์ 
ตลอดจน้งาน้ก้ารจับคู่ทางธุุรก้ิจ โดยีมีเป็้าหมายีที�จะส่ร้างระบบ
น้ิเวศด้าน้น้วัตก้รรม ผ่าน้ความร่วมม่อก้ับภูาครัฐ มหาวิทยีาลัยี 
และส่ถืาบัน้วิจัยีต่างๆ ใน้ป็ระเทศจีน้ รวมถื่งผู้พััฒน้าน้ิคม
อุตส่าหก้รรมชื่ั�น้น้ำาของไทยี เพั่�อขับเคล่�อน้ก้ารพััฒน้า 
ส่ตาร์ทอัพัและเป็็น้ตัวก้ลางใน้ก้ารเชื่่�อมความร่วมม่อระหว่าง 
ผู้ป็ระก้อบก้ารชื่าวไทยีก้ับทรัพัยีาก้รด้าน้เทคโน้โลยีีและ
ทรัพัยีาก้รบุคคล พัร้อมมอบโอก้าส่ใน้ก้ารเข้าถื่งน้ัก้ลงทุน้และ
ตลาดใน้หลาก้หลายีป็ระเทศ โดยีเฉัพัาะใน้ป็ระเทศจีน้ ซึ่่�งมี
ป็ระชื่าก้รก้ว่า 1.4 พััน้ล้าน้คน้
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รายงานผ�านระบบออนไลน์ (ONLINE PROGRESS REPORT)
ก้ลุ่มบริษัทฯ มีความพัยีายีามอยี่างยีิ�งใน้ก้ารป็ระโยีชื่น้์จาก้เทคโน้โลยีีและผลัก้ดัน้ให้เก้ิดก้ารเป็ลี�ยีน้ผ่าน้สู่่ระบบดิจิทัลภูายีใน้
องค์ก้ร (Digital Transformation) โดยีใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้พััฒน้าแพัลตฟอร์มส่ำาหรับรายีงาน้ความค่บหน้้าผ่าน้ระบบ
ออน้ไลน้์ โดยีมีวัตถืุป็ระส่งค์เพั่�อชื่่วยีลดขั�น้ตอน้ก้ารจัดทำารายีงาน้ก้ารซึ่่อมบำารุงแบบรูป็เล่มที�ผู ้รับเหมาและพัน้ัก้งาน้ของก้ลุ่ม
บริษัทฯ ต้องร่วมก้ัน้น้ำาเส่น้อ ทั�งน้้� แพัลตฟอร์มที�ทำางาน้ผ่าน้ยีังใชื่้เพั่�อจัดระเบียีบเอก้ส่ารรายีงาน้ ลดป็ัญ่หาก้ารทำางาน้ซึ่ำ�าซึ่้อน้  
และลดความผิดพัลาดที�เก้ิดจาก้พัน้ัก้งาน้ใน้ก้ารจัดทำารายีงาน้ โดยีแน้วคิดน้้�จะชื่่วยีให้ก้ารตรวจส่อบรายีงาน้ส่ะดวก้ยีิ�งข่�น้  
เน้่�องจาก้ฝ่่ายีบริหารส่ามารถืเข้าถื่งรายีงาน้ผ่าน้แพัลตฟอร์มได้โดยีตรง ทั�งน้้�แพัลตฟอร์มน้้�มีระบบควบคุมก้ารเข้าถื่งเพั่�อ
รัก้ษาความป็ลอดภูัยีให้ก้ับรายีงาน้ ซึ่่�งคาดว่าแพัลตฟอร์มออน้ไลน้์น้้�จะให้บริก้ารอยี่างเป็็น้ทางก้ารใน้เด่อน้มีน้าคม 2564

SMART UTILITIES & POWER
บริษัท ดับบลิวเอชื่เอ ยีูทิลิตี�ส่์ แอน้ด์ พัาวเวอร์ จำาก้ัด (WHAUP) มีความมุ่งมั�น้ใน้ก้ารขยีายีศัก้ยีภูาพัใน้ก้ารให้บริก้ารด้วยี
ผลิตภูัณ์ฑ์์ด้าน้ส่าธุารณ์ูป็โภูค รวมถื่งขยีายีรูป็แบบก้ารลงทุน้ด้าน้พัลังงาน้ด้วยีน้วัตก้รรมใหม่ ทั�งน้้� WHAUP ได้คำาน้่งถื่งคุณ์ภูาพั
ชื่ีวิตและผลก้ระทบส่ิ�งแวดล้อมเป็็น้เร่�องส่ำาคัญ่ จ่งได้พัยีายีามอยี่างต่อเน้่�องใน้ก้ารพััฒน้าบริก้ารด้าน้ส่าธุารณ์ูป็โภูคใหม่ รวมถื่ง
ก้ระบวน้ก้ารบำาบัดน้ำ�าเส่ียี ระบบก้ารผลิตน้ำ�าป็ราศจาก้แร่ธุาตุ (Demineralized Water)  และระบบผลิตน้ำ�าจ่ดจาก้น้ำ�าทะเล 
(Desalination Water) โดยีใน้ป็ี 2563 WHAUP ได้เพัิ�มป็ระส่ิทธุิภูาพัเทคโน้โลยีีดังต่อไป็น้้�พั่�อขยีายีศัก้ยีภูาพัใน้ก้ารให้บริก้ารของ
ก้ลุ่มบริษัทฯ
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SMART UTILITIES
SMART METERING 
ด้วยีแน้วคิดใน้ก้ารพััฒาอยี่างต่อเน้่�อง WHAUP ได้ริเริ�มพััฒน้า
ระบบ “SMART Metering” ใน้ชื่่วงป็ลายีป็ี 2562 เพั่�อเพัิ�มขีด
ความส่ามารถืใน้ก้ารติดตามก้ารจ่ายีน้ำ�าโดยีก้ารเป็ลี�ยีน้มาตรวัด
น้ำ�าจาก้ระบบอะน้าล็อก้ที�ติดตั�งไว้เพั่�อบัน้ท่ก้ป็ริมาณ์น้ำ�าจ่ายีและ
ก้ารใชื่ง้าน้ของผูป้็ระก้อบก้ารภูายีใน้น้คิมอตุส่าหก้รรมเป็น็้ระบบ
ดิจิทัลเพั่�อเพั่�อเพัิ�มความส่ามารถืใน้ก้ารจัดทำารายีงาน้ที� 
เที�ยีงตรง รวมถื่งก้ารบัน้ท่ก้ข้อมูลดิจิทัลดังก้ล่าวส่ามารถืลด 
ค่าใชื่้จ่ายีด้าน้บุคลาก้รใน้ก้ารเก้็บรวบรวมข้อมูลจาก้มาตรวัดน้ำ�า
ทั�งหมดเพั่�อจัดทำาใบเรียีก้เก้็บค่าใชื่้จ่ายี ทั�งน้้�ความคิดริเริ�ม 
ดังก้ล่าวยีังเพัิ�มความส่ามารถืต่อยีอดใน้ก้ารส่ังเก้ตพัฤติก้รรม
ก้ารใชื่้น้ำ�าและตรวจจับความผิดป็ก้ติต่างๆ เพั่�อระบุส่าเหตุ 
ได้อยี่างทัน้ท่วงที รวมถื่งก้ารตรวจส่อบและระบุจุดรั�วไหล 
ที�อาจเก้ิดข่�น้ใน้ระบบส่่งน้ำ�าได้อีก้ด้วยี

เชื่่น้เดียีวก้ัน้ ใน้ป็ี 2563 WHAUP เริ�มน้ำาระบบตรวจส่อบ
ออน้ไลน้์มาใชื่้ใน้ก้ารบัน้ท่ก้ก้ารใชื่้พัลังงาน้แส่งอาทิตยี์ของ
ลูก้ค้าซึ่่�งอำาน้วยีความส่ะดวก้ใน้ก้ารจัดทำาใบเรียีก้ค่าใชื่้จ่ายี โดยี
ข้อมูลจะถืูก้ส่่งและจัดเก้็บที�ส่ำาน้ัก้งาน้ใหญ่่ ณ์ ต่ก้ WHA Tower 
ซึ่่�งส่่งผลให้พัน้ัก้งาน้ส่ามารถืบัน้ท่ก้ข้อมูลได้โดยีไม่จำาเป็็น้ต้อง
เดิน้ทางไป็ยีังส่ถืาน้ที�ตั�งของบริษัทของลูก้ค้า รวมถื่งไม่ต้อง 
จดบัน้ท่ก้ข้อมูลก้ารใชื่้พัลังงาน้ด้วยีม่อ ดังน้ั�น้ ความคิดริเริ�ม 
ดังก้ล่าวส่ามารถืทำาให้ก้ระบวน้ก้ารจัดทำาใบเรียีก้เก้็บค่าใชื่้ 
จ่ายีมีความรวดเร็วข่�น้ ถืูก้ต้อง แม่น้ยีำา และส่ามารถืป็ระหยีัด
ค่าใชื่้จ่ายีที� เก้ี�ยีวข้องได้ถื่ง 3,000 บาทต่อเมก้ก้ะวัตต์  
ซึ่่�ง WHAUP ตั�งเป็้าตามแผน้ธุุรก้ิจที�จะส่ามารถืขยีายีก้ำาลัง 
ก้ารผลิตพัลังงาน้แส่งอาทิตยี์เป็็น้ก้ว่า 300 เมก้ก้ะวัตต์ 
ใน้ป็ี 2566 ซึ่่�งหมายีความว่า ระบบ SMART Metering  
จะส่ามารถืชื่่วยีป็ระหยีัดค่าใชื่้จ่ายีได้ถื่ง 900,000 บาท 

เทคโนโลย่การควบคุมกำาก่บดำูแลและเก็บขั้อมูล 
(SUPERVISORY CONTROL AND DATA 
ACQUISITION - SCADA) ในโรงบำาบ่ดำนำ�าเส่ย
ใน้ป็ัจจุบัน้ WHAUP อยีู่ระหว่างก้ารศ่ก้ษาเพั่�อเพัิ�มความ
ส่ามารถืโดยีใชื่้เทคโน้โลยีี SCADA ใน้โรงบำาบัดน้ำ�าเส่ียีซึ่่�งตั�งอยีู่
ภูายีใน้เขตน้วัตก้รรมระเบียีงเศรษฐก้ิจพัิเศษภูาคตะวัน้ออก้ 
(Eastern Economic Corridor of Innovation - EECi)  
ใน้เขตอำาเภูอวังจัน้ทร์ จังหวัดระยีอง โดยีระบบเทคโน้โลยีีดัง
ก้ล่าวส่ามารถืชื่่วยีตรวจส่อบผลก้ารดำาเน้ิน้ก้ารบำาบัดน้ำ�าเส่ียี
ตลอด 24 ชื่ั�วโมง โดยีก้ลุ่มบริษัทฯ ส่ามารถืป็ระหยีัดค่าใชื่้จ่ายี
ใน้ก้ารดำาเน้ิน้ก้ารเพั่�อแต่งตั� งบุคคลาก้รป็ระจำาไซึ่ต์งาน้  
โดยีคาดว่าก้ารก้่อส่ร้างโรงบำาบัดน้ำ�าเส่ียีดังก้ล่าวและก้ารติดตั�ง
เทคโน้โลยีี SCADA จะแล้วเส่ร็จใน้ป็ี 2564
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SMART ENERGY
WHAUP มุ่ งมั�น้และใส่่ ใจใน้ก้ารพััฒน้าน้วัตก้รรมด้าน้ 
พัลังงาน้ โดยีได้ดำาเน้ิน้ความร่วมม่อก้ับก้ารไฟฟ้าฝ่่ายีผลิตแห่ง
ป็ระเทศไทยี ภูายีใต้บัน้ท่ก้ข้อตก้ลงความเข้าใจ (MOU) ใน้ก้าร
พััฒน้าระบบพัลังงาน้ SMART Energy และระบบไมโครก้ริด
ร่วมก้ัน้ โดยีมีวัตถืุป็ระส่งค์เพั่�อลดต้น้ทุน้ค่าไฟฟ้าและศ่ก้ษา
ความเป็็น้ไป็ได้ใน้ก้ารพััฒน้าน้วัตก้รรมด้าน้พัลังงาน้ โดยี
โครงก้ารแรก้ที�จะเริ�มดำาเน้ิน้ก้ารใน้ป็ี 2564 ค่อระบบก้ารซึ่่�อขายี
ไฟฟ้าระหว่างก้ัน้ (Peer-to-Peer Energy Trading system) 
ซึ่่�งจะชื่่วยีเอ่�อก้ารซึ่่�อขายีพัลังงาน้ไฟฟ้าจาก้แส่งอาทิตยี์ระหว่าง
ก้ัน้ของผู้ใชื่้แต่ละรายีใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรม อีส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ด  
ผ่าน้แพัลตฟอร์มซึ่่�อขายีพัลังงาน้ SMART Energy ซึ่่�งใชื่้ร่วม
ก้ับเทคโน้โลยีีบล็อคเชื่น้ ทั�งน้้� เม่�อดำาเน้ิน้ก้ารอยี่างเต็มระบบ  
จะทำาให้มีพัลังงาน้ไฟฟ้าจาก้แส่งอาทิตยี์ใชื่้งาน้เพัิ�มข่�น้ภูายีใน้
น้ิคมฯ อยี่างน้้อยี 50 เมก้ก้ะวัตต์ และส่ามารถืป็ระหยีัดค่าใชื่้
จ่ายีด้าน้พัลังงาน้แก้่ผู้ ใชื่้แต่ละรายีใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรม 
ได้มาก้ก้ว่า 25 ล้าน้บาทต่อป็ี รวมถื่งส่ามารถืลดก้ารผลิตก้๊าซึ่
คาร์บอน้ไดออก้ไซึ่ด์ได้ถื่ง 1,000,000 ตัน้ จน้ก้ระทั�งส่ิ�น้สุ่ด
โครงก้าร
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SMART DIGITAL
ก้ลุ่มธุุรก้ิจ WHA Digital Platform ยีังคงส่ร้างความมั�น้ใจว่าระบบ
โครงส่ร้างพั่�น้ฐาน้ด้าน้แพัลตฟอร์มดิจิทัลของก้ลุ่มบริษัทฯ ของ
บริษัทยีังคงได้รับก้ารพััฒน้าอยี่างต่อเน้่�อง ด้วยีก้ารลงทุน้ใน้ก้ารวาง
โครงข่ายีเชื่่�อมต่อส่่�อส่ารส่ายีเคเบิลใยีแก้้วน้ำาแส่ง (FTTx) และให้
บริก้ารพั่�น้ที�ศูน้ยี์ข้อมูล (Data Center) ด้วยีศูน้ยี์ป็ฏิบัติก้าร 
โครงข่ายี (NOC) ที�ป็ฏิบัติงาน้ตลอด 24 ชื่ั�วโมง รวมถื่งก้ารพััฒน้า
โครงก้ารเพัิ�มเติมต่างๆ เพั่�อขยีายีขีดความส่ามารถืของระบบ
โครงส่ร้างพั่�น้ฐาน้ทางด้าน้โครงข่ายีข้อมูลของก้ลุ่มบริษัทฯ 
น้อก้จาก้น้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังได้พััฒน้าก้ารให้บริก้ารทางด้าน้คลาวด์
เซึ่อร์วิส่ (Cloud Services) ซึ่่�งให้บริก้ารทั�งก้ารส่ำารองข้อมูล ก้าร
กู้้ข้อมูลก้รณ์้ภูัยีพัิบัติ (DR) และก้ารจัดเก้็บข้อมูล เพั่�อรองรับก้าร
เติบโตและก้ารเพัิ�มข่�น้ของข้อมูลใน้ยีุคดิจิทัล น้อก้จาก้น้้� ก้ลุ่มธุุรก้ิจ 
WHA Digital Platform ยีังให้บริก้ารด้าน้ก้ารจัดก้ารบริก้ารและ
ดิจิทัลโซึ่ลูชื่ั�น้อ่�น้ๆ ได้แก้่ บริก้ารให้เชื่่าอุป็ก้รณ์์ด้าน้ไอที บริก้าร 
ไอทีเอาท์ซึ่อร์ส่ ก้ารบริก้ารบริหารจัดก้ารระบบวีดีโอ บริก้ารระบบ
โทรศัพัท์โดยีใชื่้เทคโน้โลยีี IP-PBX และบริก้ารระบบคอลล์เซึ่็น้เตอร์ 
อเีมล เวบ็ไซึ่ต ์ไฟรว์อลล ์ก้ารจดัเก้บ็และรกั้ษาความป็ลอดภูยัีขอ้มลู 
ระบบส่ำารองข้อมูล รวมถื่งบริก้ารจัดก้าร Colocation และควบคุม
ก้ารเข้าถื่งเซึ่ิร์ฟเวอร์

คุณ์จรีพัร จารุก้รส่กุ้ล ป็ระธุาน้คณ์ะก้รรมก้ารบริษัท และป็ระธุาน้
เจ้าหน้้าที�บริหารก้ลุ่มบริษัทฯ ร่วมบรรยีายีพัิเศษใน้หัวข้อ รัฐ-
เอก้ชื่น้พัลังขับเคล่�อน้เศรษฐกิ้จดิจิทัล ภูายีใน้งาน้ “เศรษฐกิ้จ
ดิจิทัล พัลิก้ฟ้�น้ป็ระเทศ” จัดโดยี บริษัท มติชื่น้ จำาก้ัด (มหาชื่น้) 
พัร้อมน้ำาเส่น้อวิสั่ยีทัศน้์ ใน้ก้ารขับเคล่�อน้อุตส่าหก้รรมไทยี  
โดยีเฉัพัาะใน้เขตอีอีซีึ่ รวมถืง่บทบาทความส่ำาคญั่ของก้ารทราน้ส่
ฟอร์มธุุรกิ้จสู่่ดิจิทัลเพั่�อป็รับตัวรับเทรน้ด์ใหม่ๆ รองรับโอก้าส่ 
ใน้ก้ารลงทุน้ พัร้อมอธุิบายีถื่งป็ระโยีชื่น้์ของก้ารบูรณ์าก้าร 
เทคโน้โลยีีขั�น้ส่งูเพั่�อเร่งขบัเคล่�อน้น้โยีบายีอตุส่าหก้รรม 4.0 ของ
ภูาครัฐ ร่วมผลัก้ดัน้ให้ป็ระเทศไทยีเป็็น้ผู้น้ำาทางอุตส่าหก้รรมใน้
ภููมิภูาค

เวทีเส่วน้าดังก้ล่าวยีังมีผู้บริหารจาก้องค์ก้รภูาครัฐ และบริษัท
เอก้ชื่น้ชื่ั�น้น้ำามาก้มายี อาทิ ส่ำาน้ัก้งาน้ส่่งเส่ริมเศรษฐก้ิจดิจิทัล 
(DEPA), ส่ำาน้กั้งาน้คณ์ะก้รรมก้ารดจิทิลัเพั่�อเศรษฐก้จิและส่งัคม
แห่งชื่าติ(ONDE), บริษัท ไป็รษณ์้ยี์ไทยี จำาก้ัด และตัวแทน้จาก้
ภูาคเอก้ชื่น้ชื่ั�น้น้ำา ได้แก้่ Huawei และบริษัท SEA ป็ระเทศไทยี 
ร่วมแลก้เป็ลี�ยีน้วิส่ัยีทัศน้์ด้าน้ก้ารพััฒน้าเศรษฐก้ิจดิจิทัล พัร้อม
ส่น้ับส่นุ้น้ก้ารผน้่ก้ก้ำาลังระหว่างภูาครัฐและเอก้ชื่น้ เพั่�อร่วมก้ัน้
ส่ร้างส่รรค์ก้ารเติบโตทางเศรษฐก้ิจดิจิทัลที�ยีั�งยี่น้ให้แก้่ป็ระเทศ

ประธุานเจำ้าหน้าท่�บริหารกลุ�ม ดำ่บบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร�วมงานส่มมนาดำ้านเศรษัฐกิจำดำิจำิท่ล  
ช่�เทคโนโลย่เป็นต่่วเร�งขั่บเคลื�อนอ่อ่ซ่่และประเทศไทย
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กลุ�มบริษั่ทดำ่บบลิวเอชเอจำ่ดำงาน 5G WHA SMART 
ECOSYSTEM ให้แก�ลูกค้าในนิคมอุต่สาหกรรม
ก้ลุ่มบริษัทฯ จัดงาน้ 5G WHA Smart Ecosystem น้ำาเส่น้อ
ข้อมูลความรู้ด้าน้เทคโน้โลยีี 5G และก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงของโลก้
ดิจิทัลให้แก้่ลูก้ค้าใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมของดับบลิวเอชื่เอ โดยี
งาน้น้้�จัดข่�น้เพั่�อส่น้ับส่นุ้น้ก้ลุ่มลูก้ค้าและก้ลุ่มน้ัก้ลงทุน้ที�
ต้องก้ารน้ำาเทคโน้โลยีี 5G เข้ามาพััฒน้าธุุรก้ิจและเพัิ�มขีด 
ความส่ามารถืใน้ก้ารแข่งขัน้ โดยีก้ลุ่มบริษัทฯ ได้เชื่ิญ่บริษัท 
ผู้เชื่ี�ยีวชื่าญ่ด้าน้เทคโน้โลยีีชื่ั�น้น้ำาระดับโลก้ อาทิ เอไอเอส่  
บ๊อชื่ ไชื่น้่า โมบายีล์ ดีแทค หัวเว่ยี และชื่ไน้เดอร์ อิเล็คทริค 
ใน้ก้ารน้ำาเทคโน้โลยีีที�โดดเด่น้ ตลอดจน้โครงส่ร้างพั่�น้ฐาน้ 
และโซึ่ลูชื่ั�น้ต่างๆ มาจัดแส่ดงให้แก้่ผู้ที�มาร่วมงาน้ ทั�งยีังมี 
ผู้เชื่ี�ยีวชื่าญ่ใน้ส่าขาเฉัพัาะมาร่วมให้ความรู้เก้ี�ยีวก้ับผลิตภูัณ์ฑ์์
และบริก้ารที�จะชื่่วยีเส่ริมความแข็งแก้ร่งทางก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจ
ใน้ยีุคเศรษฐก้ิจดิจิทัล ซึ่่�งงาน้น้้�ได้รับก้ารตอบรับเป็็น้อยี่างดี
เยีี�ยีมจาก้ผู้เข้าร่วมงาน้ โดยีมีผู้แทน้ก้ว่า 150 คน้ จาก้ 100 
บริษัท รวมถื่งก้ารจัดแส่ดงโซึ่ลูชื่ั�น้เทคโน้โลยีีและน้ำาเส่น้อ 

บริก้ารต่างๆ และเป็ิดโอก้าส่ให้ผู้ให้บริก้ารชื่ั�น้น้ำาได้พับป็ะ 
พัูดคุยีก้ับลูก้ค้าโดยีตรงอยี่างใก้ล้ชื่ิด โดยีก้ลุ่มบริษัทฯ ได้  
น้ำาเส่น้อโซึ่ลูชื่ัน้หลาก้หลายี อาทิ บริก้ารไฟเบอร์ออพัติก้ ก้าร
ให้เชื่่าอุป็ก้รณ์์และบริก้ารด้าน้ซึ่อฟต์แวร์ และก้ารผส่าน้รวม
ระบบก้ารทำางาน้ ฯลฯ น้อก้จาก้น้้� บริษัทเทคโน้โลยีีอีก้ 5 แห่ง
ยีังมาพัร้อมผลิตภูัณ์ฑ์์ดิจิทัลที�ชื่่วยีมอบป็ระส่ิทธุิภูาพัที�เหน้่อ
ก้ว่าให้แก้่ลูก้ค้า ได้แก้่ เอไอเอส่ 5G บิส่ส่ิเน้ส่ (โซึ่ลูชื่ัน้ 5G  
หุ่น้ยีน้ต์ที�ป็รับใชื่้ก้ับภูาคอุตส่าหก้รรม), บ๊อชื่ (ก้ารใชื่้เทคโน้โลยีี
เพั่�อชื่ีวิตภูายีใต้คอน้เซึ่ป็ท์ “Connected Life” และ “Invented 
Life”), ไชื่น้่า โมบายีล์ (iSOLUTIONS เพั่�อก้ารผลิตอัจฉัริยีะ), 
ดีแทค (บริก้ารเชื่่�อมต่อและโซึ่ลูชื่ัน้อัจฉัริยีะ Smart MDB),  
หัวเว่ยี เทคโน้โลยีี (Wifi 6 และโซึ่ลูชื่ัน้ส่มาร์ทออฟฟิศ 
“Ideahub”) และชื่ไน้เดอร์ อิเล็คทริค (โซึ่ลูชื่ัน้ด้าน้ดิจิทัล
ทราน้ส่์ฟอร์เมชื่ั�น้ใน้ก้ารจัดก้ารพัลังงาน้ และระบบออโตเมชื่ั�น้) 
ซึ่่�งก้ลุ่มลูก้ค้าผู้เข้าร่วมงาน้ต่างให้ก้ารตอบรับที�ดี ทั�งใน้ด้าน้ก้าร
จัดงาน้และข้อมูลที�ได้รับก้ารน้ำาเส่น้อ

6 บริษั่ทผู้เช่�ยวชาญดำ้านเทคโนโลย่ช่�นนำาระดำ่บโลกต่�างนำาเสนอเทคโนโลย่ท่�ลำ �าสม่ย
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คุวัามปลอดภิัยข้องข้้อมููล
ก้ลุ่มบริษัทดับบลิวเอชื่เอมุ่งมั�น้พััฒน้าขีดความส่ามารถืใน้ก้าร
แข่งขัน้ด้วยีก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงองค์ก้รเพั่�อเข้าสู่่ยีุคดิจิทัล (Digital 
Transformation) ซึ่่�งก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงดังก้ล่าวทำาให้ก้ลุ่ม
บริษัทฯ มีก้ารลงทุน้อยี่างมีน้ัยีส่ำาคัญ่ รวมถื่งต้องมีก้ารพั่�งพัา
เทคโน้โลยีีและระบบส่ารส่น้เทศมาก้ข่�น้ ใน้ขณ์ะเดียีวก้ัน้ความ
เจริญ่ก้้าวหน้้าทางเทคโน้โลยีีอยี่างก้้าวก้ระโดดใน้ป็ัจจุบัน้อาจ
ส่่งผลให้มีความเส่ี�ยีงต่อความมั�น้คงป็ลอดภูัยีทางไซึ่เบอร์และ
ภูัยีคุก้คามความป็ลอดภูัยีของข้อมูลมาก้ข่�น้ ด้วยีเหตุน้้� 
ทรัพัยี์ส่ิน้และข้อมูลภูายีใน้องค์ก้รหร่อธุุรก้ิจของลูก้ค้าอาจเก้ิด
ความเส่ียีหายีหร่อถืูก้น้ำาไป็ใชื่้ใน้ทางมิชื่อบได้ และก้่อให้เก้ิด
ผลก้ระทบรุน้แรงต่อบริษัท โดยีผลก้ระทบดังก้ล่าวมีหลายีระดับ 
ตั�งแต่ก้ารสู่ญ่เส่ียีความไว้วางใจจาก้ลูก้ค้า ไป็จน้ถื่งก้าร
แทรก้แซึ่งข้อมูลทางก้ารเงิน้ บางก้รณ์้อาจน้ำาไป็สู่่ก้ารละเมิด 
ข้อก้ำาหน้ด ก้ารฟ้องร้องทางก้ฎหมายี หร่อก้ารหยีุดชื่ะงัก้ทาง
ธุุรก้ิจอยี่างรุน้แรง ทั�งน้้�ก้ลุ่มบริษัทฯ ตระหน้ัก้ดีว่าความ
ป็ลอดภูัยีของข้อมูลค่อหน้่�งใน้หัวใจหลัก้ใน้ก้ารดำาเน้ิน้ก้ิจก้าร
ของแต่ละก้ลุ่มธุุรก้ิจให้ป็ระส่บความส่ำาเร็จ ก้ลุ่มบริษัทฯ 

จ่งมุ่งมั�น้ที�จะส่ร้างความเชื่่�อมั�น้ให้ก้ับลูก้ค้าและพัน้ัก้งาน้ว่า
ข้อมูลจะถืูก้จัดเก้็บ น้ำาไป็ใชื่้ และส่่งต่ออยี่างป็ลอดภูัยี

น้อก้จาก้น้้�ใน้ชื่่วงที�มีก้ารระบาดของเชื่่�อไวรัส่โควิด-19 ใน้ป็ี 
2563 ธุุรก้ิจต่างๆ ล้วน้มีความเส่ี�ยีงต่อความป็ลอดภูัยีทาง
ไซึ่เบอร์มาก้ยีิ�งข่�น้ เน้่�องด้วยีส่ถืาน้ก้ารณ์์ที�พัน้ัก้งาน้บางส่่วน้ที�
อาจจะต้องทำางาน้จาก้ที�บ้าน้ ซึ่่�งก้ารทำางาน้จาก้ภูายีน้อก้อาจมี
ความเส่ี�ยีงใน้เร่�องของความป็ลอดภูัยีของข้อมูลจาก้ก้ารใชื่้
อุป็ก้รณ์์ที�ไม่มีระบบป็้องก้ัน้ที�เพัียีงพัอ ก้ารใชื่้อุป็ก้รณ์์ใหม่เพั่�อ
รองรับส่ถืาน้ก้ารณ์์เฉัพัาะหน้้า รวมถื่งความเส่ี�ยีงจาก้ความ 
ผิดพัลาดของตัวผู้ป็ฏิบัติงาน้เอง น้อก้จาก้น้้�จาก้ก้ารระบาดของ
เชื่่�อไวรัส่โควิด-19 ยีังถื่อเป็็น้ก้ารเป็ิดโอก้าส่ให้เก้ิดอาชื่ก้รรม
ไซึ่เบอร์อีก้ด้วยี เชื่่น้ ก้ารใชื่้ข่าวส่ารเก้ี�ยีวก้ับส่ถืาน้ก้ารณ์ ์
โควิด-19 เป็็น้เหยี่�อล่อให้ผู้ ใชื่้ เป็ิดเผยีข้อมูลส่่วน้บุคคล 
หร่อรหัส่ผ่าน้ ดังน้ั�น้ก้ลุ่มบริษัทฯ จ่งให้ความส่ำาคัญ่ก้ับก้าร 
ก้ำาก้ับดูแลแน้วป็ฏิบัติด้าน้ความป็ลอดภูัยีของข้อมูลอยี่างมี
ป็ระส่ิทธุิภูาพัและรัก้ษาข้อมูลให้เก้ิดความป็ลอดภูัยีสู่งสุ่ด
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แนวทั่างบริหารจ่ด้การ
ก้ลุ่มบริษัทดับบลิวเอชื่เอยี่ดถื่อแน้วป็ฏิบัติตามพัระราชื่บัญ่ญ่ัติคุ ้มครองข้อมูลส่่วน้บุคคลป็ี 2562 และพัระราชื่บัญ่ญ่ัติก้ารรัก้ษา
ความมั�น้คงป็ลอดภูัยีไซึ่เบอร์ พั.ศ. 2562 เพั่�อรัก้ษาความมั�น้คงป็ลอดภูัยีของข้อมูลลูก้ค้าและองค์ก้รภูายีใน้อยี่างมีป็ระส่ิทธุิภูาพั 
ทั�งน้้�ก้ลุ่มบริษัทได้ทบทวน้เน้่�อหาใน้น้โยีบายีความป็ลอดภูัยีทางส่ารส่น้เทศ (Information Security Policy) ใน้ป็ี 2563  
เพั่�อให้ส่อดคล้องก้ับข้อก้ำาหน้ดใน้พัระราชื่บัญ่ญ่ัติคุ ้มครองข้อมูลส่่วน้บุคคล พั.ศ. 2562 ส่ามารถืดูรายีละเอียีดใน้น้โยีบายี 
ความป็ลอดภูัยีทางส่ารส่น้เทศได้ที�น้้ �  https://www.wha-group.com/en/about/privacy-data-protection 

แผู้นผู้่งองค์กรข้องหน่วยงานด้้านเทั่คโนโลย่สารสนเทั่ศข้องกลุ่มูบริษั่ทั่ด้่บบลิวเอชเอ

ทั�งน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ มีก้ารจัดตั�งฝ่่ายีเทคโน้โลยีีส่ารส่น้เทศ เพั่�อ
ตรวจส่อบดูแลความมั�น้คงป็ลอดภูัยีส่ารส่น้เทศครอบคลุมทั�งใน้
ก้ลุ่มธุุรก้ิจพััฒน้าและบริหารจัดก้ารอส่ังหาริมทรัพัยี์ (Logistics) 
ธุุรก้ิจพััฒน้าน้ิคมอุตส่าหก้รรม ตลอดจน้ธุุรก้ิจให้บริก้าร
ส่าธุารณ์ูป็โภูคและพัลังงาน้ภูายีใต้ดับบลิวเอชื่เอ ยีูทิลิตี�ส่์ แอน้ด์ 
พัาวเวอร์ (WHAUP) ฝ่่ายีเทคโน้โลยีีส่ารส่น้เทศมีหน้้าที� 
รับผิดชื่อบก้ารติดตั�งและดูแลรัก้ษาระบบข้อมูลส่ารส่น้เทศ  
รวมถื่งก้ารส่รุป็ข้อมูลจาก้เหตุละเมิดความป็ลอดภูัยีมั�น้คงของ
ข้อมูลตามที�ได้รับรายีงาน้ ตลอดจน้ป็ระเภูทและรายีละเอียีด
เก้ี�ยีวก้ับก้รณ์้น้ั�น้ๆ (เชื่่น้ ส่ถืาน้ที�เก้ิดเหตุ ผลก้ระทบที�เก้ิดข่�น้ 
มาตรก้ารรับม่อ เป็็น้ต้น้) รวมถื่งส่าเหตุที�แท้จริงของป็ัญ่หา 
และมาตรก้ารลดความเส่ี�ยีงและบรรเทาผลก้ระทบ ทั�งน้้�ฝ่่ายี
เทคโน้โลยีีส่ารส่น้เทศเป็็น้หน้่วยีงาน้ที�ข่�น้ตรงต่อคณ์ะก้รรมก้าร
บริหารความมั�น้คงป็ลอดภูัยีส่ารส่น้เทศซึ่่�งมีหัวหน้้าฝ่่ายีเป็็น้ 
คณ์ะทำางาน้ โดยีคณ์ะก้รรมก้ารบริหารความมั�น้คงป็ลอดภูัยี
ส่ารส่น้เทศมีหน้้าที�อนุ้มัติรับรองน้โยีบายีต่างๆ และก้ำาหน้ด
แน้วทางป็ฏบิตังิาน้ รวมทั�งตดัส่นิ้ใจใน้ป็ระเดน็้ส่ำาคญั่ที�เก้ี�ยีวขอ้ง
ก้ับความป็ลอดภูัยีของข้อมูลรวมถื่งความมั�น้คงป็ลอดภูัยีทาง
ไซึ่เบอร์ โดยีคณ์ะก้รรมก้ารบริหารความมั�น้คงป็ลอดภูัยี
ส่ารส่น้เทศต้องยี่�น้รายีงาน้ต่อคณ์ะก้รรมก้ารบริหารความเส่ี�ยีง 
2 ครั�งต่อป็ี เพั่�อติดตามเฝ่้าระวังความเส่ี�ยีงด้าน้เทคโน้โลยีี
ส่ารส่น้เทศอยี่างครอบคลุมทั�วถื่ง คณ์ะก้รรมก้ารบริหาร 
ความเส่ี�ยีงจะทบทวน้ข้อมูลความเส่ี�ยีงด้าน้ส่ารส่น้เทศใน้ก้าร
ป็ระชืุ่มรายีไตรมาส่ โดยีมีผู้เชื่ี�ยีวชื่าญ่และมีป็ระส่บก้ารณ์์ด้าน้
เทคโน้โลยีีส่ารส่น้เทศเข้าร่วมด้วยี จาก้น้ั�น้คณ์ะก้รรมก้ารบริหาร
ความเส่ี�ยีงจะน้ำาข้อมูลรายีงาน้ต่อคณ์ะก้รรมก้ารบริษัทฯ ต่อไป็

ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้น้ำาแผน้ก้าร Digital Transformation 
มาใชื่้ เพั่�อเพัิ�มป็ระส่ิทธุิภูาพัของระบบรัก้ษาความป็ลอดภูัยีของ
ข้อมูล ตามเป็้าหมายีที�จะป็้องก้ัน้ก้ารรั�วไหลของข้อมูลให้ได้
ร้อยีละ 100 ใน้ป็ี 2568 โดยีฝ่่ายีเทคโน้โลยีีส่ารส่น้เทศได้ 
จัดทำาก้ารตรวจป็ระเมิน้เก้ี�ยีวก้ับก้ารป็้องก้ัน้ก้ารรั�วไหลของ
ขอ้มูลส่ำาหรับทั�งก้ลุม่บริษัทฯ และน้ำาผลรายีงาน้ต่อคณ์ะผูบ้ริหาร  
ซึ่่�งข้อมูลดังก้ล่าวได้น้ำาไป็สู่่ก้ารพััฒน้าระบบก้ารลงทะเบียีน้
ส่ิน้ทรัพัยี์ข้อมูล แพัลตฟอร์มส่่วน้ก้ลางที�ควบคุมดูแลข้อมูล 
ทั�งขาเข้าและขาออก้ของทั�ง 4 ก้ลุ่มธุุรก้ิจ ทั�งน้้�ฝ่่ายีเทคโน้โลยีี
ส่ารส่น้เทศจะใชื่้แพัลตฟอร์มส่่วน้ก้ลางน้้�ใน้ก้ารระบุส่าเหตุหลัก้
ของความเส่ี�ยีงดา้น้ความป็ลอดภูยัีมั�น้คงของขอ้มลู และก้ำาหน้ด
มาตรก้ารเชื่ิงทฤษฎีและเชื่ิงป็ฏิบัติที�เหมาะส่ม เพั่�อป็ก้ป็้อง
ข้อมูลและส่ิน้ทรัพัยี์ที�ส่ำาคัญ่ของก้ลุ่มบริษัทฯ จาก้ภูัยีคุก้คาม
รวมทั�งก้ำาจัดจุดบก้พัร่องใน้ระบบ โดยีก้ลุ่มบริษัทฯ มีแผน้จัดทำา 
ก้ารทดส่อบใน้ก้ารเจาะระบบและป็ระเมิน้ชื่่องโหว่ของระบบใน้ป็ี 
2564 โดยีมจีดุป็ระส่งคเ์พั่�อป็ลกู้ฝ่งัใหพ้ัน้กั้งาน้ตระหน้กั้ถืง่ความ
ส่ำา คั ญ่ ข อ ง ค ว า ม ป็ ล อ ด ภูั ยี ข อ ง ข้ อ มู ล  น้ อ ก้ จ า ก้ น้้�  
ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังได้พััฒน้าแอป็พัลิเคชื่ัน้ตรวจส่อบระบบข่�น้เพั่�อ
ตรวจส่อบเฝ่้าระวังก้ารรั�วไหลของข้อมูลทั�งภูายีใน้และภูายีน้อก้
องค์ก้ร รวมถื่งผลก้ระทบของแต่ละก้รณ์้ ตามข้อก้ำาหน้ดใน้ 
พัระราชื่บัญ่ญ่ัติคุ้มครองข้อมูลส่่วน้บุคคล พั.ศ. 2562 โดยี 
แอป็พัลิเคชื่ั�น้ดังก้ล่าวจะพัร้อมใชื่้งาน้ใน้ป็ี 2564

คุณะกรรมการ
บัริหารคุวัามเส่�ยง

คุณะกรรมการบัริหาร 
คุวัามมั�นคุงปลอดภิัยสารสนเที่ศ

ฝ่่ายเที่คุโนโลย่สารสนเที่ศ
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แผนบริหารความต่�อเนื�องทางธุุรกิจำ (BCP) 
เพื่่�อความปลอดำภ่ยขัองขั้อมูล
เน้่�องด้วยีส่ถืาน้ก้ารณ์์ก้ารระบาดของเชื่่�อไวรัส่โควิด-19 และ
ความเส่ี�ยีงต่อความป็ลอดภูัยีทางไซึ่เบอร์จาก้ก้ารทำางาน้จาก้ที�
บ้าน้หร่อภูายีน้อก้องค์ก้ร โดยีก้ลุ่มบริษัทฯ ได้มีแผน้บริหาร
ความต่อเน้่�องทางธุุรก้ิจ (BCP) เพั่�อความป็ลอดภูัยีของข้อมูล 
ซึ่่�งได้รวบรวมแน้วทางป็ฏิบัติส่ำาหรับพัน้ัก้งาน้เม่�อใชื่้งาน้ 
ชื่่องทางก้ารส่่�อส่ารออน้ไลน้์หร่อเข้าถื่งข้อมูลที�เป็็น้ความลับ 
ของบริษัทผ่าน้แพัลตฟอร์มออน้ไลน้์และระบบไดรฟ์ก้ลาง  
โดยีใน้ป็ี 2564 ฝ่่ายีเทคโน้โลยีีส่ารส่น้เทศจะจัดทำาก้ารวิเคราะห์
ผลก้ระทบทางธุุรก้ิจของระบบเทคโน้โลยีีส่ารส่น้เทศทั�งหมด 
และพััฒน้าแน้วป็ฏิบัติเพั่�อความต่อเน้่�องทางธุุรก้ิจส่ำาหรับแต่ละ
ระบบโดยีเฉัพัาะ

กลไกการจำ่ดำการการละเมิดำความปลอดำภ่ยขัองขั้อมูล
ความป็ลอดภูัยีมั�น้คงและก้ารรัก้ษาความลับของข้อมูลถื่อเป็็น้
ส่่วน้หน้่�งของจรรยีาบรรณ์ธุุรก้ิจของก้ลุ่มบริษัทฯ ด้วยีเชื่่น้ก้ัน้ 
ทั�งน้้�ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้มีก้ระบวน้ก้ารและก้ลไลใน้ก้ารจัดก้าร
ป็ระเด็น้ดังก้ล่าว โดยีส่ามารถืรายีงาน้ป็ัญ่หาและดำาเน้ิน้ก้าร
ส่่บส่วน้ก้รณ์้ต้องส่งส่ัยี ความเด่อดร้อน้ หร่อก้ารรั�วไหลของ
ข้อมูลอัน้เก้ิดจาก้พัฤติก้รรมที�ละเมิดต่อข้อป็ฏิบัติ ใน้คู่ม่อ 
จรรยีาบรรณ์ธุุรก้ิจ ตามก้ระบวน้ก้ารรับข้อร้องเรียีน้ที�ระบุไว้ใน้
หัวข้อจรรยีาบรรณ์ธุุรก้ิจใน้รายีงาน้ฉับับน้้�  น้อก้จาก้น้้�  
ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีน้โยีบายีก้ารตรวจป็ระเมิน้ก้ารรั�วไหล
ของข้อมูลและก้ารบริหารจัดก้ารความป็ลอดภูัยีของข้อมูลเม่�อ
เด่อน้ส่ิงหาคม 2563 โดยีจะป็ระก้าศใชื่้เต็มรูป็แบบใน้ป็ี 2564 
โดยีน้โยีบายีดังก้ล่าวมีผลบังคับใชื่้ก้ับพัน้ัก้งาน้ทุก้คน้ รวมถื่ง
ระบแุน้วทางป็ฏบิตัแิละบคุคลที�มหีน้า้ที�รบัผดิชื่อบใน้ก้ารบรหิาร
จดัก้ารและก้ารรายีงาน้ป็ญั่หาเก้ี�ยีวก้บัความป็ลอดภูยัีของขอ้มลู
ส่ำาหรับก้ารรั�วไหลของข้อมูลใน้แต่ละก้รณ์้ที�ได้รับรายีงาน้
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โครงการเสริมสร้างความต่ระหน่กในความสำาค่ญขัอง
ความปลอดำภ่ยขัองขั้อมูลและการร่กษัาขั้อมูล
ยีิ�งไป็ก้ว่าน้ั�น้ พัน้ัก้งาน้ทุก้คน้ของก้ลุ่มบริษัทฯ จะต้องผ่าน้ก้าร
ฝ่กึ้อบรมเพั่�อใหค้วามรูแ้ละส่รา้งความตระหน้กั้เร่�องความส่ำาคญั่
ของความป็ลอดภูัยีของข้อมูลป็ีละครั�ง โดยีมีเน้่�อหาครอบคลุม
ถืง่ป็ระเดน็้ที�เก้ี�ยีวขอ้งก้บัความป็ลอดภูยัีของขอ้มลูพัจิารณ์าโดยี
คณ์ะก้รรมก้ารมาตรฐาน้ความป็ลอดภูัยีข้อมูล (Security 
Standards Council) น้อก้จาก้น้้�ยีังมีเน้่�อหาเก้ี�ยีวกั้บความ
ป็ลอดภูยัีทางก้ายีภูาพั ความป็ลอดภูยัีของอเีมล ความป็ลอดภูยัี 
ของรหัส่ผ่าน้ อุป็ก้รณ์์เคล่�อน้ที� เคร่อข่ายีไร้ส่ายีและความ
ป็ลอดภูยัีของก้ารเช่ื่�อมตอ่เครอ่ข่ายี ตลอดจน้ความป็ลอดภัูยีของ
ส่ถืาน้ที�ป็ฏิบัติงาน้และมัลแวร์ ส่ำาหรับพันั้ก้งาน้ฝ่่ายีเทคโน้โลยีี
ส่ารส่น้เทศจะได้รับก้ารฝ่ึก้อบรมป็ีละครั� ง โดยีวิทยีาก้ร 
ผู้เชื่ี�ยีวชื่าญ่จาก้ภูายีน้อก้องค์ก้ร 

ความูปลอด้ภิ่ยข้องข้้อมููลลูกค้า
เน้่�องด้วยีก้ลุ่มบริษัทฯ น้ำา เส่น้อบริก้ารด้าน้เทคโน้โลยีี
ส่ารส่น้เทศผ่าน้ธุุรก้ิจดิจิทัลแพัลตฟอร์มของดับบลิวเอชื่เอ  
จ่งให้ความส่ำาคัญ่สู่งสุ่ดก้ับก้ารป็ก้ป็้องข้อมูลของลูก้ค้า 
เทียีบเท่าก้ับความป็ลอดภูัยีมั�น้คงของข้อมูลภูายีใน้องค์ก้ร  
โดยีป็รับป็รุ งพััฒน้าให้บริ ก้ารด้ าน้ เทคโน้โลยีีทัน้ส่มั ยี 
ตามส่ถืาน้ก้ารณ์์ป็ัจจุบัน้อยีู่เส่มอ

ศูนย์ขั้อมูล (DATA CENTER) มาต่รฐานระดำ่บโลก
ธุุรก้ิจดิจิทัลแพัลตฟอร์มของดับบลิวเอชื่เอดำาเน้ิน้งาน้โดยี 
บริษัท ดับบลิวเอชื่เอ อิน้โฟน้ิท จำาก้ัด ซึ่่�งเป็็น้หน้่�งใน้บริษัทยี่อยี
ของก้ลุ่มบริษัทฯ โดยีให้บริก้ารด้าน้ดิจิทัลหลาก้หลายีรูป็แบบ
ตามความต้องก้ารของลูก้ค้า รวมถื่ง Data Center ซึ่่�งเป็็น้
บริก้ารให้เชื่่าพั่�น้ที�หร่อระบบก้ารรับฝ่าก้วางเคร่�องคอมพัิวเตอร์
แม่ข่ายี โดยีใน้ป็ัจจุบัน้ก้ลุ่มบริษัทฯ มี Data Center ให้บริก้าร
ทั�งหมด 4 แห่ง ซึ่่�งมีก้ารติดตั�งระบบก้ารเชื่่�อมต่อส่่�อส่ารความ 
เร็วสู่งและระบบบริหารความป็ลอดภูัยีของข้อมูลตามมาตรฐาน้ 
ISO/IEC 27001: 2013 ด้วยีระบบที�ลำ�าส่มัยีเหล่าน้้� บริก้าร Data 
Center จ่งเป็็น้ที�น้ิยีมใน้หมู่ลูก้ค้าหลาก้หลายีป็ระเภูท ซึ่่�งหน้่�ง
ใน้น้ั�น้เพั่�อใชื่้เป็็น้ฐาน้ข้อมูลหลัก้หร่อศูน้ยี์กู้้ค่น้ข้อมูลเม่�อเก้ิดภูัยี
พับิตั ิทั�งยีงัมโีครงส่รา้งพั่�น้ฐาน้ที�ถืกู้ส่รา้งข่�น้และดำาเน้นิ้ก้ารตาม 
“แน้วป็ฏิบัติที�เป็็น้เลิศ” (Best Practices) อัน้เทียีบเท่าก้ับ
มาตรฐาน้ระดับ Tier III ของส่ถืาบัน้ Uptime Institute ทั�งน้้� 
หน้่�งใน้ Data Center จาก้ทั�งส่ี�แห่งได้รับก้ารรับรองมาตรฐาน้
สู่งสุ่ดใน้ระดับ Tier IV Gold ส่่วน้อีก้ส่ามแห่งได้รับก้ารรับรอง
ใน้ระดับ Tier III Gold น้อก้จาก้ความลำ�าหน้้าด้าน้โครงส่ร้าง 
พั่�น้ฐาน้แล้ว Data Center ทั�ง 4 แห่งยีังมีระบบจ่ายีไฟฟ้าส่ำารอง
เพั่�อให้ระบบของลูก้ค้าส่ามารถืทำางาน้ได้ต่อเน้่�องตลอดเวลา 
ทั�งยีังมีระบบควบคุมอุณ์หภููมิและความชื่่�น้ให้อยีู่ ใน้ระดับ 
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ที�เหมาะส่มตลอด 24 ชื่ั�วโมง เพั่�อให้อุป็ก้รณ์์เซึ่ิร์ฟเวอร์ทำางาน้
ได้อยี่างมีป็ระส่ิทธุิภูาพั รวมถื่งเป็็น้ก้ารชื่่วยียี่ดอายีุก้ารใชื่้งาน้
ของอุป็ก้รณ์์

ทั�งน้้� ยีังจัดให้มีก้ารติดตั�งก้ล้องวงจรป็ิดบริเวณ์ทางเข้าออก้
ภูายีใน้ศูน้ยี์ข้อมูล พัร้อมหน้่วยีรัก้ษาความป็ลอดภูัยีป็ระจำาก้าร 
24 ชื่ั�วโมงเพั่�อเส่ริมความป็ลอดภูัยีและป็้องก้ัน้ข้อมูลส่ำาคัญ่และ
ข้อมูลที�เป็็น้ความลับของลูก้ค้า มีก้ารติดตั�งระบบตรวจจับและ
ป็้องก้ัน้อัคคีภูัยีอยี่างทั�วถื่ง ควบคุมก้ารเข้าออก้พั่�น้ที�ต่างๆ  
Data Center ทุก้แห่งด้วยีก้ารใชื่้อุป็ก้รณ์์ยี่น้ยีัน้ตัวตน้ (เชื่่น้ ป็้ายี 
ชืุ่ดกุ้ญ่แจ) ก้ำาหน้ดมาตรก้ารควบคุมเชื่ิงก้ายีภูาพัและเชื่ิงระบบ
ส่ำาหรับก้ารเข้าถื่งเคร่อข่ายี ซึ่่�งเป็็น้ก้ารจำาก้ัดก้ารเข้าถื่งจาก้
ส่าธุารณ์ะและอำาน้วยีความส่ะดวก้ให้แก้่ผู้ใชื่้ที�ได้รับอนุ้ญ่าต  
อีก้ทั�งยีังมีก้ารจัดเตรียีมแผน้บริหารความต่อเน้่�องทางธุุรก้ิจ 
(Business Continuity Plan) ที�ส่ามารถืเข้าถื่งได้ตลอดเวลา
เพั่�อชื่่วยีเหลิอลูก้ค้าใน้ก้ารบริหารจัดก้ารระบบเทคโน้โลยีี
ส่ารส่น้เทศของตน้เองได้อยี่างส่ะดวก้ง่ายีดายี

ใน้ป็ี 2563 บริษัทได้รับก้ารรับรองมาตรฐาน้ PCI-DSS 
(Payment Card Industry Data Security Standard) เพั่�อ
รองรบัก้ารทำาธุรุก้รรมของลกู้คา้ ความส่ำาเรจ็ครั�งน้้�ถือ่เป็น็้ป็จัจยัี
ที�ชื่่วยีเส่ริมส่ร้างความไว้วางใจให้ก้ับลูก้ค้าใน้อุตส่าหก้รรม 
ก้ารเงิน้และธุน้าคารใน้ก้ารเก้็บรัก้ษาข้อมูลด้าน้ก้ารเงิน้

ความปลอดำภ่ยขัอง CLOUD SERVICES
น้อก้จาก้บริก้าร Data Center ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังให้บริก้าร 
Cloud Services โดยีน้ำาเส่น้อตัวเล่อก้ใน้หลาก้หลายี 
รูป็แบบให้ก้ับลูก้ค้า ไม่ว่าจะเป็็น้ระบบก้ารใชื่้งาน้แบบ
ส่าธุารณ์ะ (Public Cloud) หร่อส่่วน้ตัว (Private Cloud) 
ตลอดจน้ระบบ Cloud จาก้หลายีผู้บริก้าร (Multi-Cloud) 
และก้ารให้บริก้ารแบบผส่มผาน้ (Hybrid Cloud) โดยี
ทางก้ลุ่ มบริษัทฯ ได้ จั ด เตรี ยีมทรัพัยีาก้รระบบ
คอมพัวิเตอร ์ทั�งอปุ็ก้รณ์ฮ์ารด์แวรแ์ละซึ่อฟท์แวร ์รวมถืง่ 
ระบบเคร่อข่ายีคอมพัิวเตอร์ภูายีใต้ก้ารให้บริก้าร
โครงส่ร้างพั่�น้ฐาน้ไฟเบอร์ออฟติก้ (FTTx) ซึ่่�งจะ 
ชื่่วยีให้ลูก้ค้าส่ามารถืเข้าถื่งข้อมูลได้รวดเร็ว มีความ
ป็ลอดภูัยีสู่ง และอัตราความหน้่วงเวลาตำ�า ก้ารให้บริก้าร 
C loud Se rv i ces ยีั งมีทีมผู้ เ ชื่ี� ยี วชื่าญ่ที� ได้ รั บ
ป็ระก้าศน้้ยีบัตรตามมาตรฐาน้ส่าก้ลจาก้หลาก้หลายี
หน้่วยีงาน้ อาทิ Dell Certification, Hitachi Data 
System Certification, VM Ware Certification และ 
OpenStack Certification เป็็น้ต้น้ ที�พัร้อมให้คำาแน้ะน้ำา
และคอยีดูแลจัดก้ารระบบเคร่อข่ายีคอมพัิวเตอร์ให้แก้่
ลูก้ค้าอีก้ด้วยี

เพั่�อเพัิ�มป็ระส่ิทธุิภูาพัใน้ก้ารรับม่อก้ับความเส่ี�ยีงที�เก้ี�ยีวข้องก้ับความป็ลอดภูัยีของข้อมูล ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้น้ำาเส่น้อ
แน้วทางป็ฏิบัติเชื่ิงรุก้รูป็แบบต่างๆ ให้ลูก้ค้าเล่อก้ใชื่้ใน้ก้ารป็้องก้ัน้ข้อมูล เชื่่น้ ระบบ Firewall ระบบ Anti-Virus 
ระบบก้ารส่ำารองข้อมูล ระบบความป็ลอดภูัยี และระบบควบคุมก้ารเข้าถื่ง เป็็น้ต้น้ ระบบรัก้ษาความป็ลอดภูัยีข้อมูล
เหล่าน้้�ชื่่วยีให้ลูก้ค้ามั�น้ใจได้ว่าธุุรก้ิจจะส่ามารถืดำาเน้ิน้ต่อไป็ได้อยี่างราบร่�น้ และเป็็น้ก้ารจำาก้ัดความเส่ี�ยีงด้าน้ความ
ป็ลอดภูัยีใน้ด้าน้ต่างๆ



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563080080

คุณจำรีพื่ร จำารุกรสกุล 
ประธานคณะกรรมูการและประธานเจ้าหน้าทั่่�บริหารกลุ่มู 
บริษั่ทั่ ด้่บบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่�น จำาก่ด้ (มูหาชน)

ในยุคด้ิจิทั่่ลเช่นปัจจุบ่นน่�และจากวิกฤติ ิ
การระบาด้ข้องเชื�อไวร่สโควิด้-19 เป็นทั่่�ทั่ราบก่นด้่
ว่าข้้อมููลถือเป็นทั่ร่พัยากรทั่่�สำาค่ญทั่่�สุด้
ในทัุ่กธุรกิจ การเข้้าถึงโครงสร้างพัื�นฐานระบบ
ด้ิจิทั่่ลทั่่�ต่อเนื�องและปลอด้ภิ่ยจึงน่บว่า
มู่ความูสำาค่ญแทั่บจะเทั่่ยบเทั่่าก่บ
การเข้้าถึงโครงสร้างพัื�นฐานข้องระบบนำ�า
 ไฟ และสาธรณูปโภิคอื�นๆ

ผู้ลการด้ำาเนินงาน
ก้ลุ่มบริษัทดับบลิวเอชื่เอมุ่งมั �น้ที�จะพััฒน้าก้ารบริหารจัดก้ารความป็ลอดภูัยีของข้อมูลและระบบที�เก้ี �ยีวข้องอยี่างต่อเน้่�อง  
เพั่�อป็้องก้ัน้ข้อมูลรั�วไหลใน้ทุก้ก้รณ์้ให้ได้ร้อยีละ 100 ตามเป็้าหมายี ไม่ว่าจะเป็็น้ก้ารรั�วไหลของข้อมูล ไป็จน้ถื่งก้ารโจรก้รรม
หร่อก้ารสู่ญ่หายีของข้อมูลทั�งขาเข้าและขาออก้

จำำานวนคำาร้องเรียน
จากบุคคลภิายนอกองค์กร
และได้้ร่บการยืนย่นจากบุคคล
ในองค์กร

จำำานวนคำาร้องเรียน
จากหน่วยงานกำาก่บดู้แล

จำำานวนกรณ่
ทั่่�ข้้อมููลข้องลูกค้าร่�วไหล 
ถูกโจรกรรมู หร่อสูญหาย

2562 2562 25622563 2563 2563

0 0 00 0 0
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การสร้างคุุณคุ่า
สัู�สัังคม
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การบัริหารจัดการทั่ร่พัยากรมูนุษัย์

ทรัพัยีาก้รมนุ้ษยี์ถื่อเป็็น้ส่่วน้ส่ำาคัญ่หน้่�งใน้ก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจ 
มาโดยีตลอด อัน้น้ำามาซึ่่�งความส่ำาเร็จและก้ารเติบโตอยี่างยีั�งยี่น้ 
โดยีเฉัพัาะอยี่างยีิ�งใน้ส่ภูาวะที�มีความเป็ลี�ยีน้แป็ลงเก้ิดข่�น้อยี่าง
รวดเร็วทั�งทางส่ังคมและส่ิ�งแวดล้อม รวมถื่งก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลง
ใน้พัฤติก้รรมผู้บริโภูคและก้ารเป็ลี�ยีน้ผ่าน้สู่่ยีุคดิจิทัล จ่งเป็็น้
เร่�องจำาเป็็น้อยี่างยีิ�งที�ก้ลุ่มบริษัทดับบลิวเอชื่เอได้ส่่งเส่ริมก้าร
จัดก้ารทรัพัยีาก้รมนุ้ษยี์อยี่างมีป็ระส่ิทธุิภูาพั ซึ่่�งแส่ดงให้เห็น้ถื่ง
ก้ารให้ความส่ำาคัญ่ก้ับป็ระส่ิทธุิภูาพัและก้ารพััฒน้าระบบบริหาร
จัดก้าร เพั่�อให้ก้ารส่รรหาและก้ารรัก้ษาบุคลาก้รที�มีศัก้ยีภูาพั
ส่ามารถืดำาเน้ิน้ไป็อยี่างมีป็ระส่ิทธุิภูาพั โดยีใน้ขณ์ะเดียีวก้ัน้ได้
มีก้ารส่่งเส่ริมวัฒน้ธุรรมก้ารมีส่่วน้ร่วมของพัน้ัก้งาน้ต่อก้ลุ่ม
บริษัทฯ อีก้ด้วยี น้อก้จาก้น้้� ใน้ช่ื่วงหลายีปี็ที�ผ่าน้มา ก้ารคำาน่้งถ่ืง 
ชืุ่มชื่น้และความเคล่�อน้ไหวทางส่ังคมต่างๆ ทำาให้แน้วคิดก้าร
บริหารที�ส่น้ับส่นุ้น้ความหลาก้หลายีและยีอมรับความแตก้ต่าง
แพัร่หลายีมาก้ข่�น้ เห็น้ได้จาก้ส่ถืิติป็ระชื่าก้รด้าน้แรงงาน้ใน้
ป็ัจจุบัน้ ส่ิ�งเหล่าน้้�ส่ะท้อน้ให้เห็น้ถื่งความต้องก้ารแน้วทางก้าร
จัดก้ารทรัพัยีาก้รมนุ้ษยี์ที� เหมาะส่มก้ับลัก้ษณ์ะของก้ลุ่ม
พัน้ัก้งาน้และแรงงาน้ที�มีความเป็ลี�ยีน้แป็ลงไป็ด้วยีเชื่่น้ก้ัน้

ก้ลุ่มบริษัทฯ ตระหน้ัก้ถื่งความเป็ลี�ยีน้แป็ลงเหล่าน้้�และทุ่มเท
ความพัยีายีามใน้ก้ารพััฒน้าระบบจัดก้ารทรัพัยีาก้รมนุ้ษยี์ใน้ทุก้

มิติ ซึ่่�งส่ะท้อน้ผ่าน้ก้ระบวน้ก้ารส่ร้างแรงจูงใจและรัก้ษาไว้ของ
ก้ลุ่มบุคลาก้รที�มีศัก้ยีภูาพั รวมถื่งก้ารลงทุน้ใน้ก้ารพััฒน้า
ทรัพัยีาก้รมนุ้ษยี์ ทั�งน้้� แน้วทางก้ารบริหารจัดก้ารยีังหมายี 
รวมถื่งความป็ลอดภูัยีและสุ่ขภูาพัของพัน้ัก้งาน้ โดยีคำาน้่งถื่ง
ก้ารป็ฏิบัติด้าน้แรงงาน้ที�เป็็น้ธุรรม มีจริยีธุรรม มีความเคารพั
ใน้ส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้ และเหน้่อส่ิ�งอ่�น้ใดค่อก้ารเห็น้แก้่ผลป็ระโยีชื่น้์
ของพัน้ัก้งาน้เป็็น้หัวใจส่ำาคัญ่

ค่านิยมูองค์กรข้องด้่บบลิวเอชเอ
ก้ลุ่มบริษัทฯ ถื่อว่าค่าน้ิยีมองค์ก้รเป็็น้ราก้ฐาน้ที�ส่ำาคัญ่ใน้ก้าร
ป็ลูก้ฝ่ังวัฒน้ธุรรมของก้ลุ่มบริษัทฯ และเน้้น้ยีำ�าให้บุคลาก้ร 
จาก้ทั�ง 4 ก้ลุ่มธุุรก้ิจส่ามารถืป็ฏิบัติและทำาหน้้าที�ใน้บทบาท 
ของตน้ได้อยี่างส่อดคล้องก้ัน้และมีป็ระส่ิทธุิภูาพั ทั� งน้้�  
ก้ลุ่มบริษัทฯ เชื่่�อว่าค่าน้ิยีมองค์ก้ร 5 ป็ระก้าร ได้แก้่ ก้้าวลำ�า
ก้ว่าใคร (Advance) ที�หน้่�งใน้ใจ (Champion) รอบรู้ส่มองไว 
(Resourceful) รู้ใจเป็็น้คู่คิด (Partnership) และ สุ่จริตรัก้ษา
เก้ียีรติ (Integrity) จะเส่ริมส่ร้างภูาวะความเป็็น้ผู้น้ำาและความ
ส่ามารถืของบุคลาก้รของก้ลุ่มบริษัทฯ ให้ขับเคล่�อน้องค์ก้ร 
ใน้ก้ารเป็ลี�ยีน้ผ่าน้เข้าสู่่ยีุคดิจิทัล (Digital Transformation)  
และส่ามารถืบรรลุเป็้าหมายีทางธุุรก้ิจได้ส่ำาเร็จลุล่วง

“ก้าวลำ�ากว่าใคร” “ทั่่�หนึ�งในใจ”

เรามาร�วมใจำก่นปฏิิบ่ต่ิต่ามว่ฒนธุรรมองค์กรขัอง WHA GROUP เพื่่�อนำาพื่าองค์กรขัองเราไปสู�ความสำาเร็จำ

“รอบรู้สมูองไว” “รู้ใจเป็นคู่คิด้” “สุจริตร่กษัาเก่ยรติ”

CHAMPION PARTNERSHIPADVANCED RESOURCEFUL INTEGRITY 

LIVE WITH WHA GROUP CULTURE
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สิที่ธิมูนุษัยชน
มนุ้ษยี์ทุก้คน้ถื่อก้ำาเน้ิดมาพัร้อมก้ับส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้โดยีป็ราศจาก้
เง่�อน้ไข แม้ก้ระน้ั�น้ป็ระชื่าก้รโลก้ก้ลับต้องเผชื่ิญ่ก้ับป็ัญ่หาก้าร
ละเมิดส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้ หร่อพับส่ถืาน้ก้ารณ์์ก้ารละเมิดก้ฎหมายี 
มาตรฐาน้ส่าก้ล หร่อพััน้ธุส่ัญ่ญ่าใน้ด้าน้ส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้ ซึ่่�งป็ระเด็น้
อ่�อฉัาวด้าน้ส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้เหล่าน้้�เป็็น้ส่ิ�งที�ทั�วโลก้ให้ความส่น้ใจ
เป็็น้อยี่างมาก้และน้ำามาซึ่่�งความท้าทายีให้ก้ับภูาคธุุรก้ิจ ทั�งยีัง
ส่ะท้อน้ให้เห็น้ป็ัญ่หาที�เก้ิดจาก้ส่ภูาพัแวดล้อมใน้ก้ารทำางาน้ที�ไม่
ป็ลอดภูัยีอัน้เก้ี�ยีวเน้่�องมาจาก้ก้ารบริหารจัดก้ารด้าน้อาชื่ีวอน้ามัยี
และส่ภูาพัแวดล้อมใน้ก้ารทำางาน้ที�ไม่เหมาะส่มเพัียีงพัอ อีก้ทั�ง
ป็ัญ่หาทางด้าน้มลพัิษทางส่ิ�งแวดล้อม ป็ัญ่หาก้ารจำาก้ัดเส่รีภูาพั
ใน้ก้ารพัูด ป็ัญ่หาก้ารยี้ายีชืุ่มชื่น้ไป็สู่่พั่�น้ที�ใหม่ (Resettlement 
and Relocation) จาก้ก้ารครอบครองที�ดิน้อยี่างไม่เหมาะส่ม และ
ป็ัญ่หาก้ารใชื่้แรงงาน้ผิดก้ฎหมายีจาก้ก้ระบวน้ก้ารส่รรหา
พัน้ัก้งาน้ที�ไม่เป็็น้ระบบ  น้อก้จาก้น้้�ก้ารแพัร่ระบาดของเชื่่�อไวรัส่
โควิด-19 ใน้ป็ี 2563 ยีังก้่อให้เก้ิดส่ถืาน้ก้ารณ์์เพัิ�มเติมที�อาจน้ำา
ไป็สู่่ก้ารละเมิดส่ิทธุิด้าน้สุ่ขภูาพัของพัน้ัก้งาน้ ป็ระเด็น้ต่างๆ  
เหลา่น้้� ถือ่เป็น็้ความทา้ทายีและส่ิ�งก้ระตุน้้ใหภู้าคธุรุก้จิตอ้งบรหิาร
จัดก้ารความเส่ี�ยีง เพั่�อหลีก้เลี�ยีงผลก้ระทบด้าน้ส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้ 
และผลก้ระทบเชื่ิงลบต่อภูาพัลัก้ษณ์์ขององค์ก้ร ตลอดจน้ป็้องก้ัน้
ไม่ให้เก้ิดข้อร้องเรียีน้จาก้น้ัก้ป็ก้ป็้องส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้ และก้าร
ป็ระท้วงโดยีผู้ทรงส่ิทธุิต่างๆ (Right Holder)

แนวทั่างบริหารจ่ด้การ
ใน้ฐาน้ะผู้ ให้บริก้ารธุุรก้ิจหลาก้หลายีป็ระเภูท ก้ลุ่มบริษัท 
ดับบลิวเอชื่เอตระหน้ัก้ดีว่าก้ารป็ก้ป็้องส่ิทธุิของผู้มีส่่วน้ได้เส่ียี
ตลอดห่วงโซึ่่อุป็ทาน้ถื่อเป็็น้แน้วทางก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจขั�น้พั่�น้ฐาน้
ขององค์ก้ร โดยีก้ลุ่มบริษัทฯ ได้มีก้ารตรวจส่อบก้ารดำาเน้ิน้ก้าร
ด้าน้ส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้ (Human Rights Due Diligence) เพั่�อป็ระเมิน้
ความเส่ี�ยีงและต่อยีอดไป็สู่่ก้ารพััฒน้าน้โยีบายีด้าน้ส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้
ของก้ลุ่มบริษัทฯ ซึ่่�งน้โยีบายีดังก้ล่าวตั�งอยีู่บน้แน้วทางป็ฏิบัติ
ส่าก้ล เชื่่น้ ป็ฏิญ่ญ่าส่าก้ลว่าด้วยีส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้ (Universal 
Declaration of Human Rights: UDHR) หลัก้ก้ารชื่ี�แน้ะเร่�องส่ิทธุิ
มนุ้ษยีชื่น้ส่ำาหรับธุุรก้ิจแห่งส่หป็ระชื่าชื่าติ (United Nations 
Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) 
ข้อตก้ลงโลก้แห่งส่หป็ระชื่าชื่าติ (United Nations Global 
Compact: UNGC) และหลกั้ก้ารและส่ทิธุขิั�น้พั่�น้ฐาน้ใน้ก้ารทำางาน้
ขององค์ก้ารแรงงาน้ระหว่างป็ระเทศ (The International Labor 
Organization’s Declaration on Fundamental Principles and 

Rights at Work) ซึ่่�งเน้่�อหาของน้โยีบายีมีก้ารระบุถื่งป็ระเด็น้ 
ก้ารไม่เล่อก้ป็ฏิบัติ ก้ารละเมิดส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้ของผู้มีส่่วน้ได้เส่ียี 
ก้ารป็ระเมิน้ความเส่ี�ยีงด้าน้ส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้ ก้ารตรวจส่อบก้าร
ดำาเน้ิน้ก้ารด้าน้ส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้ ก้ารส่่งเส่ริมส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้ ก้าร
ส่่�อส่ารและก้ารรายีงาน้ก้รณ์้ฝ่่าฝ่้น้หร่อละเมิดส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้  
และมีขอบเขตครอบคลุมไป็ถื่งผู้มีส่่วน้ได้ เส่ียีภูายีใน้และ 
ภูายีน้อก้องค์ก้รที�อยีู่ ใน้ห่วงโซึ่่คุณ์ค่าของก้ลุ่มบริษัทฯ ทั�งน้้� 
ฝ่่ายีทรัพัยีาก้รบุคคลได้มีก้ารส่่�อส่ารน้โยีบายีด้าน้ส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้
ให้พัน้ัก้งาน้ทั�งหมดใน้ทุก้ก้ลุ่มธุุรก้ิจรับทราบแล้ว 

ก้ลุ่มบริษัทดับบลิวเอชื่เอได้ดำาเน้ิน้ก้ารป็ระเมิน้ความเส่ี�ยีงด้าน้
ส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้ของโครงก้ารพััฒน้าน้ิคมอุตส่าหก้รรมของก้ลุ่ม
บริษัทฯ ทั�งหมด โดยีถื่อเป็็น้ส่่วน้หน้่�งของก้ารศ่ก้ษาก้ารป็ระเมิน้
ผลก้ระทบส่ิ�งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: 
EIA) ซึ่่�งใน้ก้ารดำาเน้ิน้ก้ารดังก้ล่าวจะมีก้ารป็ระเมิน้ตัวชื่ี�วัด 
ความเส่ี�ยีงด้าน้ส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้ใน้ป็ระเด็น้ต่างๆ เชื่่น้ ป็ระเด็น้ 
ก้ารยี้ายีชืุ่มชื่น้ไป็สู่่พั่�น้ที�ใหม่ ป็ระเด็น้ด้าน้เศรษฐก้ิจและส่ังคม 
ป็ระเด็น้ด้าน้ส่ิ�งแวดล้อม ป็ระเด็น้ด้าน้ความป็ลอดภูัยี และป็ระเด็น้
ด้าน้ทุน้มนุ้ษยี์ของแรงงาน้ข้ามชื่าติ (Foreign Human Capital)  
และมีก้ารก้ำาหน้ดมาตรก้ารแก้้ไขเพั่�อลดและเฝ่้าระวังติดตาม 
ความเส่ี�ยีงดังก้ล่าวตลอดก้ารพััฒน้าและดำาเน้ิน้งาน้ของโครงก้าร  
น้ับตั�งแต่ระยีะก้่อส่ร้างไป็จน้ถื่งระยีะดำาเน้ิน้งาน้ 

ดังน้ั�น้ เม่�อพัิจารณ์าจาก้รูป็แบบและลัก้ษณ์ะก้ิจก้รรมก้าร 
ดำาเน้ิน้งาน้ของก้ลุ่มบริษัทฯ ซึ่่�งเป็็น้ผู้ให้บริก้ารด้าน้โลจิส่ติก้ส่์และ
ก้ารพััฒน้าน้ิคมอุตส่าหก้รรม พับว่าความเส่ี�ยีงด้าน้ส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้
ของก้ลุ่มบริษัทฯ มีความรุน้แรงน้้อยีก้ว่าเม่�อเทียีบก้ับหมวดธุุรก้ิจ
อ่�น้ เน้่�องจาก้ก้ลุ่มบริษัทดับบลิวเอชื่เอมีก้ารป็ฏิบัติตามก้ฎหมายี
ผังเม่อง รวมถื่งดำาเน้ิน้ก้ารตามข้อก้ำาหน้ดและเง่�อน้ไขใน้รายีงาน้
ก้ารป็ระเมิน้ผลก้ระทบส่ิ�งแวดล้อม อีก้ทั�งก้ารมีส่่วน้เก้ี�ยีวข้องก้ับ
แรงงาน้ข้ามชื่าติของก้ลุ่มบริษัทฯ ก้็อยีู่ใน้ระดับตำ�า น้อก้เหน้่อ 
ไป็จาก้น้ั�น้ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังได้จัดเตรียีมชื่่องทางก้ารแจ้งเบาะแส่ 
เพั่�อให้ผู้มีส่่วน้ได้เส่ียีส่ามารถืเข้าถื่งระบบก้ารแจ้งเบาะแส่ผู้ฝ่่าฝ่้น้
น้โยีบายีส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้หร่อรายีงาน้ก้ารก้ระทำาที�อาจละเมิดส่ิทธุิ
มนุ้ษยีชื่น้ได้โดยีส่ะดวก้ ซึ่่�งก้ลไก้ก้ารร้องเรียีน้และแจ้งเบาะแส่ 
ดังก้ล่าวมีรายีละเอียีดเป็็น้ไป็ตามที�ระบุไว้ใน้จรรยีาบรรณ์ธุุรก้ิจ 
และใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ไม่พับว่ามีก้รณ์้เก้ี�ยีวข้องก้ับก้าร
ละเมิดส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้แต่อยี่างใด
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ความูตระหน่กรู้ด้้านสิทั่ธิมูนุษัยชน 
ก้ลุ่มบริษัทดับบลิวเอชื่เอ มุ่งมั�น้ที�จะส่ร้างความเข้าใจและ
ความตระหน้ัก้รู้เร่ �องส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้ให้พัน้ัก้งาน้อยี่างต่อเน้่�อง 
โดยีฝ่่ายีทรัพัยีาก้รบุคคลได้น้ำาน้โยีบายีด้าน้ส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้
บรรจุเข้าใน้วาระก้ารป็ฐมน้ิเทศพัน้ัก้งาน้ใหม่  โดยีใน้ป็ี 2563 
ร้อยีละ 100 ของพัน้ัก้งาน้เข้าใหม่จาก้ทุก้ก้ลุ่มธุุรก้ิจรวม 
ทั�งส่ิ�น้ 108 คน้ ได้ผ่าน้โครงก้ารป็ฐมน้ิเทศพัน้ัก้งาน้ ซึ่่�งจัดข่�น้ 
เป็็น้รายีไตรมาส่ ทั�งน้้�ฝ่่ายีทรัพัยีาก้รบุคคลได้ป็ระชื่าส่ัมพััน้ธุ์ 

ส่่งเส่ริมให้พัน้ัก้งาน้เห็น้ความส่ำาคัญ่ใน้ก้ารยีอมรับความ 
หลาก้หลายีทางด้าน้เชื่่�อชื่าติ ศาส่น้า ภูาษา อายีุ และเพัศ 
พัร้อมก้ับจัดทำาเอก้ส่ารต่างๆ แน้บไป็ก้ับเอก้ส่ารน้โยีบายีส่ิทธุิ 
มนุ้ษยีชื่น้ ผ่าน้ระบบจัดก้ารเอก้ส่ารภูายีใน้ SharePoint  
เพั่�อเพัิ�มความตระหน้ัก้รู้ด้าน้ส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้และชื่่วยีให้
พัน้ัก้งาน้ทั�งหมดได้ก้ลับมาทบทวน้น้โยีบายีอีก้ครั�ง 
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การปฏิิบััติต่อแรงงาน
ใน้ยีุควิก้ฤติเศรษฐก้ิจโลก้และความต้องก้ารก้ารส่น้องตอบต่อภูาวะว่างงาน้เก้ิดข่�น้อยี่างต่อเน้่�อง ก้ฎหมายีและข้อบังคับมีก้าร
เป็ลี�ยีน้แป็ลงอยีู่ตลอดเวลา ก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงข้อก้ำาหน้ดก้ฎเก้ณ์ฑ์์ต่างๆ ส่ร้างแรงก้ดดัน้ต่อธุุรก้ิจทั�งหลายีให้ต้องป็ฏิรูป็แน้วทาง
ก้ารป็ฏิบัติต่อแรงงาน้อยี่างเป็็น้ธุรรมอยี่างต่อเน้่�อง เพั่�อป็้องก้ัน้ก้ารละเมิดและผลก้ระทบใน้เชื่ิงลบที�อาจเก้ิดข่�น้ต่อพัน้ัก้งาน้
ขององค์ก้รและก้ารป็ราก้ฏต่อส่่�อส่าธุารณ์ะ ก้ลุ่มบริษัทดับบลิวเอชื่เอตระหน้ัก้ถื่งป็ระเด็น้ดังก้ล่าวจ่งทุ่มเทความพัยีายีามอยี่าง
สู่งสุ่ดใน้ก้ารดำาเน้ิน้ก้ารป็ฏิบัติต่อแรงงาน้ให้มีป็ระส่ิทธุิภูาพัและเป็็น้ไป็อยี่างเหมาะส่ม

แนวทั่างบริหารจ่ด้การ
ด้วยีความมุ่งมั�น้ใน้ก้ารส่่งเส่ริมความส่ำาเร็จของพัน้ัก้งาน้ ก้าร
จัดส่รรส่ภูาพัแวดล้อมใน้ก้ารทำางาน้ที�หลาก้หลายี และก้าร
ป็ฏิบัติต่อพัน้ัก้งาน้ตามแน้วทางที�เหมาะส่ม ก้ลุ่มบริษัทฯ  
จ่งให้ความส่ำาคัญ่อยี่างยีิ�งใน้ก้ารป็รับป็รุงแน้วทางดังก้ล่าว 
ดังที�ระบุไว้ใน้คู่ม่อระเบียีบและข้อป็ฏิบัติพัน้ัก้งาน้ น้อก้จาก้น้้� 
ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังรับรองว่าก้ารบริหารจัดก้ารพัน้ัก้งาน้เป็็น้ไป็
ตามก้ฎหมายีและข้อบังคับด้าน้แรงงาน้ของป็ระเทศ

น้อก้จาก้น้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความส่ำาคัญ่เป็็น้อยี่างมาก้ใน้
ก้ารต่อต้าน้ก้ารเล่อก้ป็ฏิบัติ และส่่งเส่ริมความหลาก้หลายี
ของบุคลาก้ร ซึ่่�งครอบคลุมทั�งใน้ระดับผู้บริหารและระดับ
พัน้ัก้งาน้ ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้แต่งตั�งคณ์ะก้รรมก้ารส่รรหาและ

พัิจารณ์าค่าตอบแทน้ (Nomination Remuneration and 
Compensation Committee: NRC) ซึ่่�งป็ระก้อบด้วยีส่มาชื่ิก้
ของคณ์ะก้รรมก้ารบริษัท โดยีคณ์ะก้รรมก้ารส่รรหาและ
พัิจารณ์าค่าตอบแทน้มีหน้้าที�เส่น้อชื่่�อบุคลาก้รที�ถื่งพัร้อมด้วยี
คุณ์ส่มบัติ โดยีไม่มีก้ารจำาก้ัดหร่อเล่อก้ป็ฏิบัติอัน้เน้่�องมาจาก้
เพัศ อายีุ ส่ีผิว เชื่่�อชื่าติ ชื่าติพััน้ธุุ์ ส่ัญ่ชื่าติและภููมิหลังทาง
วัฒน้ธุรรมเพั่�อดำารงตำาแหน้่งผู้อำาน้วยีก้ารและผู้บริหารระดับสู่ง  
น้อก้จาก้น้้� คณ์ะก้รรมก้ารส่รรหาและพัิจารณ์าค่าตอบแทน้ ยีัง
รับผิดชื่อบใน้ก้ารเส่น้อหลัก้เก้ณ์ฑ์์และแน้วทางใน้ก้ารก้ำาหน้ด
ค่าตอบแทน้ที�ชื่ัดเจน้ เป็็น้ธุรรมและเหมาะส่ม ซึ่่�งส่อดคล้อง
ก้ับส่ภูาวะตลาดแรงงาน้ โดยีคณ์ะก้รรมก้ารส่รรหาและ
พัิจารณ์าค่าตอบแทน้ จะมีก้ารจัดป็ระชืุ่มข่�น้ป็ีละส่องครั�งและ
เส่น้อรายีงาน้ต่อคณ์ะก้รรมก้ารบริหารบริษัท

ช�วงอายุพื่น่กงานระดำ่บผู้อำานวยการ  
ถึึงผู้บริหาร (คน) 2561 2562 2563

ตำ�าก้ว่า 30 ป็ี 0 0 0

30-50 ป็ี 20 17 25

มาก้ก้ว่า 50 ป็ี 14 13 13



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563086086

ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังส่่งเส่ริมความหลาก้หลายีใน้ที�ทำางาน้ด้วยีก้าร
ส่น้ับส่นุ้น้และจัดให้มีส่ภูาพัแวดล้อมที�ทุก้คน้มีส่่วน้ร่วม  
อัน้ก้่อให้เก้ิดส่ภูาพัก้ารทำางาน้ที�มีความแตก้ต่างได้รับก้าร
เชื่ิดชืู่และเห็น้คุณ์ค่า ก้ลุ่มบริษัทฯ มอบโอก้าส่ที�เท่าเทียีมก้ัน้
แก้่พัน้ัก้งาน้ทุก้คน้ทั�งใน้ 4 ก้ลุ่มธุุรก้ิจน้ับตั�งแต่ก้ารส่รรหาว่า
จ้างไป็จน้ถื่งความก้้าวหน้้าใน้ส่ายีอาชื่ีพั ด้วยีก้ระบวน้ก้าร
ส่รรหาว่าจ้างที�ยีุติธุรรมและไม่เล่อก้ป็ฏิบัติเพั่�อทำาให้มั�น้ใจว่า
ผู้ส่มัครทุก้คน้ได้รับโอก้าส่ที�เท่าเทียีมก้ัน้ ค่าตอบแทน้ที�เป็็น้
ธุรรม และก้ารป็ระเมิน้ผลก้ารป็ฏิบัติงาน้ด้วยีผลลัพัธุ์และ
ความส่ำาเร็จ น้อก้จาก้น้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังป็ระเมิน้ค่าตอบแทน้

พัน้ัก้งาน้ร่วมก้ับส่ถืาบัน้ภูายีน้อก้เพั่�อทำาให้มั�น้ใจว่าก้ลุ่ม
บริษัทฯ ยีังคงแข่งขัน้ได้ก้ับตลาดแรงงาน้ อีก้ทั�งก้ลุ่มบริษัทฯ 
มีก้ระบวน้ก้ารก้ารเลิก้จ้างที�เป็็น้ธุรรมและโป็ร่งใส่ พัน้ัก้งาน้
ส่ามารถืแส่ดงความคิด เห็น้และ ให้ข้ อ เส่น้อแน้ะ เร่� อ ง 
ก้ารป็ฏิบัติต่อแรงงาน้ผ่าน้คณ์ะก้รรมก้ารพัน้ัก้งาน้ หร่อ 
ผ่าน้ชื่่องทางอ่�น้ๆ ที� เก้ี �ยีวข้องก้ับก้ระบวน้ก้ารร้องทุก้ข์  
(ดังรายีละเอียีดเร่�องก้ระบวน้ก้ารรับข้อร้องเรียีน้ที�ระบุใน้
หัวข้อ “จรรยีาบรรณ์ธุุรก้ิจ”) ทั�งน้้� ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ 
ไม่พับก้รณ์้ก้ารละเมิดก้ฎหมายีและข้อบังคับด้าน้แรงงาน้ 
แต่อยี่างใด
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การจูงใจและรักษาพันักงาน
ทั่่�มู่ศ่กยภิาพัและความูสามูารถ

เน้่�องด้วยีก้ระบวน้ก้ารส่รรหาและคัดเล่อก้บุคลาก้รที�พััฒน้า 
ไป็อยี่างรวดเร็วใน้โลก้ป็ัจจุบัน้ ระบบบริหารจัดก้ารทรัพัยีาก้ร
บุคคลต้องมีป็ระส่ิทธุิภูาพัมาก้เพัียีงพัอใน้ก้ารก้ารจูงใจและ
รัก้ษาพัน้ัก้งาน้ที�มีศัก้ยีภูาพัและความส่ามารถืให้ส่อดคล้อง
ก้ับโอก้าส่ทางธุุรก้ิจใหม่ๆ ที�เพัิ�มมาก้ข่�น้ โดยีก้ลุ่มบริษัท 
ดับบลิวเอชื่เอได้มุ่งเน้้น้คิดค้น้แน้วทางใหม่ๆ ใน้ก้ารส่รรหา
พัน้ัก้งาน้ที�มีความส่ามารถื เชื่่น้ ก้ารน้ำาเส่น้อด้าน้ที�บริษัท
เชื่ี�ยีวชื่าญ่และด่งจุดขายีของบริษัท หร่อน้ำาโจทยี์มาให้แก้้
ป็ัญ่หาเพั่�อทดส่อบหลัก้ก้ารใชื่้เหตุผลและทัก้ษะความส่ามารถื
ระหว่างก้ารส่ัมภูาษณ์์ อีก้ทั�งก้ารรัก้ษาพัน้ัก้งาน้ที�มีความ
ชื่ำาน้าญ่และมีศัก้ยีภูาพัสู่งให้ทำางาน้ร่วมก้ับบริษัทต่อไป็ 
ใน้ระยีะยีาวก้็ถื่อเป็็น้เร่ �องส่ำาคัญ่เชื่่น้ก้ัน้ เชื่่น้ ก้ารชื่่�น้ชื่ม
ยีอมรับเม่�อมีผลงาน้ที�ดี  เส่น้อค่าตอบแทน้ที� เหมาะส่ม  

หร่อน้โยีบายีส่ร้างแรงจูงใจอ่�น้ๆ พัร้อมทั�งส่่งเส่ริมบทบาทก้าร
มีส่่วน้ร่วมของพัน้ัก้งาน้ใน้องค์ก้ร เพั่�อส่ร้างความส่ัมพััน้ธุ์ที�ดี
และทำาให้พัน้ัก้งาน้รู้ส่่ก้ผูก้พััน้ก้ับองค์ก้ร

น้อก้จาก้น้้� ส่ถืาน้ก้ารณ์์โรคระบาดที�ก้่อให้เก้ิดวิก้ฤติิไป็ทั�วโลก้
ใน้ป็ี 2563 ได้ส่่งผลให้พัฤติก้รรมทางส่ังคมเป็ลี�ยีน้แป็ลงไป็สู่่
ก้ารพั่�งพัาก้ารติดต่อส่่�อส่ารทางออน้ไลน้์และก้ารใชื่้เทคโน้โลยีี
เป็็น้หลัก้ รวมถื่งวัฒน้ธุรรม “ก้ารทำางาน้จาก้ที�บ้าน้” ดังน้ั�น้
ก้ารคัดส่รรพัน้ัก้งาน้ที�มีทัก้ษะและความรู้ ที � เหมาะส่ม 
ซึ่่�งส่ามารถืน้ำามาป็รับใชื่้ใน้ส่ถืาน้ก้ารณ์์ดังก้ล่าวได้จ่งเป็็น้เร่ �อง
ส่ำาคัญ่ยีิ�ง (เชื่่น้ ทัก้ษะเฉัพัาะทางด้าน้เทคโน้โลยีี) ทั�งน้้�ระบบ
ทรัพัยีาก้รบุคคลถื่อเป็็น้หน้่�งใน้ป็ัจจัยีส่ำาคัญ่ที�ชื่่วยีขับเคล่�อน้
ให้บริษัทบรรลุเป็้าหมายีทางธุุรก้ิจและป็ระส่บความส่ำาเร็จ
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แนวทั่างบริหารจ่ด้การ
ก้ารบริหารจัดก้ารเพั่�อจูงใจและรัก้ษาพัน้ัก้งาน้ที�มีศัก้ยีภูาพั
และความส่ามารถืเป็็น้ป็ระเด็น้ที�อยีู่ ใน้ความรับผิดชื่อบของ
ฝ่่ายีทรัพัยีาก้รบุคคลขององค์ก้ร ก้ลุ่มบริษัทฯ ตระหน้ัก้ดีว่า 
ก้ารควบคุมให้อัตราก้ารลาออก้ของพัน้ัก้งาน้อยีู่ใน้ระดับตำ�า 
จะชื่่วยีให้บริษัทคงไว้ซึ่่�งผลิตภูาพัที�ดีรวมถื่งเป็็น้ก้ารรัก้ษา 
พัน้ัก้งาน้ที�มีทั�งความส่ามารถืและป็ระส่บก้ารณ์์ ไว้ อีก้ทั�ง 
ก้ารส่รรหาและคัดเล่อก้บุคลาก้รยีังเป็็น้ขั�น้ตอน้ที�มีค่าใชื่้จ่ายีสู่ง 
และใชื่ร้ะยีะเวลาน้าน้ เพั่�อหลกี้เลี�ยีงป็ญั่หาดงัก้ลา่ว ก้ลุม่บรษิทัฯ  
จ่งได้ตั� ง เป็้าหมายีลดอัตราก้ารเลิก้จ้างโดยีรวมให้อยีู่ที�
ไม่เก้ิน้ร้อยีละ 7.2 โดยีมีอัตราก้ารลาออก้โดยีส่มัครใจอยีู่
ที� ไม่เก้ิน้ร้อยีละ 5.5 และอัตราก้ารลาออก้ของพัน้ัก้งาน้ 
ที�มีศัก้ยีภูาพัที�ไม่เก้ิน้ร้อยีละ 5

ทั�งน้้�  ส่่วน้หน้่�งของแน้วทางส่ำาคัญ่ที�ก้ลุ่มบริษัทฯ น้ำามา
ป็ระยีุก้ต์ ใชื่้ เพั่� อรัก้ษาพัน้ัก้งาน้ที�มีความส่ามารถืและมี 
ผลงาน้ที�ดคีอ่ก้ารส่ำารวจความผกู้พันั้ของพัน้กั้งาน้ที�มตีอ่องคก์้ร 
โดยีมีจุดป็ระส่งค์เพั่�อทำาความเข้าใจป็ัจจัยีต่างๆ ที�เก้ี�ยีวเน้่�อง
ก้ับแรงจูงใจใน้ก้ารลาออก้จาก้งาน้ ก้ารส่ร้างความผูก้พััน้ต่อ
องค์ก้รเป็็น้ก้ระบวน้ก้ารที�ชื่่วยีเพัิ�มความพั่งพัอใจของพัน้ัก้งาน้
ต่อบริษัท รวมถื่งเป็็น้ก้ารรัก้ษาป็ระส่ิทธุิภูาพัใน้ก้ารป็ฏิบัติงาน้ 
และป็ลูก้ฝ่ังให้พัน้ัก้งาน้รู้ส่่ก้ว่างาน้ของตน้เองมีคุณ์ค่าและมี
บทบาทต่อองค์ก้ร ทั�งน้้�บุคลาก้รใน้ทั�ง 4 ก้ลุ่มธุุรก้ิจที�มีอายีุงาน้ 

มาก้ก้ว่า 6 เด่อน้จะต้องทำาแบบส่ำารวจความพั่งพัอใจดังก้ล่าว  
โดยีตั� งแต่ป็ี  2563 เป็็น้ต้น้มา ก้ารส่ำารวจดังก้ล่าวจะ
ดำาเน้ิน้ก้ารโดยีส่ถืาบัน้บัณ์ฑ์ิตพััฒน้บริหารศาส่ตร์ (NIDA)  
ซึ่่�งเป็็น้หน้่วยีงาน้ภูายีน้อก้องค์ก้ร ด้วยีเคร่�องม่อใน้ก้ารวิน้ิจฉััยี
องค์ก้รระดับตัวบุคคล (Employee Engagement on Meter: 
EMO Meter) เพั่�อให้แน้่ใจว่าข้อมูลที� ได้ถืูก้ต้องตรงตาม
ความเป็็น้จริงและป็ราศจาก้อคติใดๆ โดยีก้ารส่ำารวจความ
ผูก้พััน้ของพัน้ัก้งาน้ที�มีต่อองค์ก้รจะป็ระเมิน้ความพั่งพัอใจ
ของพัน้ัก้งาน้ต่อองค์ก้รครอบคลุม 8 ด้าน้ ได้แก้่ ก้ารส่่�อส่าร
ใน้องค์ก้ร ภูาวะก้ารเป็็น้ผู้น้ำา ค่าน้ิยีมหลัก้ โอก้าส่ใน้อาชื่ีพั
ก้ารงาน้ ก้ารทำางาน้เป็็น้ทีม ก้ารส่น้ับส่นุ้น้ก้ารทำางาน้ ส่มดุล
ระหว่างชื่ีวิตก้ารทำางาน้และชื่ีวิตส่่วน้ตัว และความผูก้พััน้ของ
พัน้ัก้งาน้ที�มีต่อองค์ก้ร โดยีจะมีก้ารรายีงาน้ผลก้ารส่ำารวจ
ต่อคณ์ะผู้บริหารและบุคลาก้รระดับบริหารของแต่ละก้ลุ่ม
ธุุรก้ิจ ทั�งยีังแจ้งผลก้ารส่ำารวจให้พัน้ัก้งาน้ทุก้คน้ทราบผ่าน้
ระบบก้ารส่่�อส่ารภูายีใน้องค์ก้รที�เรียีก้ว่า “SharePoint” ทั�งน้้�
ใน้ป็ี 2563 ได้จัดทำาก้ารส่ำารวจครอบคลุมพัน้ัก้งาน้ร้อยีละ  
90.0 ของพัน้ัก้งาน้ทั�งหมด และมีผลก้ารป็ระเมิน้ใน้ระดับที�
น้่าพัอใจอยีู่ที�ร้อยีละ 87.0 ซึ่่�งสู่งก้ว่าเป็้าหมายีที�ตั�งไว้ที�ร้อยีละ  
85.8 น้อก้จาก้น้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ มีเป็้าหมายีที�จะส่ำารวจทั�งร้อยีละ  
100 ของพัน้ัก้งาน้ป็ระจำาภูายีใน้ป็ี 2565 เพั่�อให้ได้ผลระดับ
ความผูก้พััน้ธุ์ที�มีต่อองค์ก้รที�แม่น้ยีำายีิ�งข่�น้

คะแนนความูผูู้กพั่นธ์ต่อองค์กร

อ่ตราการตอบร่บข้องพัน่กงาน
ทั่่�งหมูด้ 
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ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ริเริ �มโครงก้ารต่างๆ เพั่�อส่ร้างความผูก้พััน้ 
ก้ับองค์ก้รและเพัิ�มความพั่งพัอใจของพัน้ัก้งาน้ต่อองค์ก้ร เชื่่น้
• ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงก้าร Facebook “Advance” 

Campaign เป็็น้ชื่่องทางก้ารส่่�อส่ารภูายีใน้องค์ก้รภูายีใต้ 
ความดูแลของฝ่่ายีทรัพัยีาก้รบุคคล โดยีจะมีก้าร
ป็ระชื่าส่ัมพััน้ธุ์ข้อมูลข่าวส่ารและบทส่ัมภูาษณ์์ผู้บริหาร
ผ่าน้ SharePoint ของก้ลุ่มบริษัทฯ ข้อมูลเหล่าน้้�จะ
ชื่่วยีให้พัน้ัก้งาน้ทราบแน้วโน้้มก้ารดำาเน้ิน้งาน้ของบริษัท 
และเข้าใจทิศทางธุุรก้ิจจาก้เน้่�อหาใน้บทส่ัมภูาษณ์์ต่างๆ 
ของผู้บริหาร

• เพั่�อเส่ริมส่ร้างความผูก้พััน้ของพัน้ัก้งาน้ที�มีต่อองค์ก้ร 
ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้จัดป็ระชืุ่มทาวน้์ฮอล (Town Hall 
Meeting) ใน้ป็ี 2563 โดยีมีป็ระธุาน้เจ้าหน้้าที�บริหาร
ของก้ลุ่มบริษัทฯ เป็็น้ผู้บรรยีายี โดยีมีวัตถืุป็ระส่งค์เพั่�อ
ให้พัน้ัก้งาน้มีส่่วน้ร่วมและรับทราบก้ลยีุทธุ์ทางธุุรก้ิจของ
แต่ละก้ลุ่มธุุรก้ิจใน้ป็ีถืัดไป็

• ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ยีก้ระดับศัก้ยีภูาพัด้าน้เทคโน้โลยีีดิจิทัล
เพั่�อเส่ริมป็ระส่ิทธุิภูาพัใน้ก้ารทำางาน้ของฝ่่ายีทรัพัยีาก้ร
บุคคล โดยีได้พััฒน้าแอป็พัลิเคชื่ัน้ ‘At Work’ ข่�น้ส่ำาหรับ
ใชื่้เป็็น้ชื่่องทางก้ารส่่�อส่ารระหว่างฝ่่ายีทรัพัยีาก้รบุคคล
ก้ับพัน้ัก้งาน้ใน้ทุก้ก้ลุ่มธุุรก้ิจ ชื่่วยีให้พัน้ัก้งาน้ส่ามารถื

ดำาเน้ิน้ก้ารเก้ี�ยีวก้ับงาน้ทรัพัยีาก้รบุคคลบางส่่วน้ได้ด้วยี
ตน้เอง และเข้าถื่งระบบ e-application รวมถื่งป็ระก้าศ
ต่างๆ ของก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ โดยีใน้ป็ี 2563 มีก้ารทดลอง
ใชื่้งาน้แอป็พัลิเคชื่ัน้ก้ับพัน้ัก้งาน้ก้ลุ่มตัวอยี่าง และ 
ได้รับผลตอบรับความพั่งพัอใจอยีู่ที �ร้อยีละ 83 ทั�งน้้� 
คาดว่าแอป็พัลิเคชื่ัน้ดังก้ล่าวจะเป็ิดให้ใชื่้งาน้ได้จริงใน้
ชื่่วงไตรมาส่แรก้ของป็ี 2564

ยีิ�งไป็ก้ว่าน้ั�น้ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังจัดให้มีก้ารป็ระเมิน้ผลงาน้
พัน้ัก้งาน้ตามแน้วทางระบบบริหารผลก้ารป็ฏิบัติ งาน้ 
(Performance Management System) โดยีพัิจารณ์าผลงาน้ 
ของพัน้ัก้งาน้จาก้ดัชื่น้้วัดผลงาน้ (KPIs) ใน้ป็ี 2563 พัน้ัก้งาน้
ร้อยีละ 100 ได้รับก้ารป็ระเมิน้ผลงาน้ทั�งหมด ทั�งน้้�ก้ลุ่ม
บริษัทฯ จะน้ำาข้อมูลจาก้ก้ารส่ำารวจความผูก้พััน้ของพัน้ัก้งาน้
ที�มีต่อองค์ก้รและก้ารป็ระเมิน้ผลงาน้พัน้ัก้งาน้มารวบรวมและ
วิเคราะห์เพั่�อส่่งเส่ริมความก้้าวหน้้าทางอาชื่ีพัหร่อพััฒน้า
โครงก้ารพััฒน้าศัก้ยีภูาพัที�เป็็น้ป็ระโยีชื่น้์ โครงก้ารเวียีน้หน้้าที�
และตำาแหน้่งงาน้ รวมถื่งก้ารวางแผน้ก้ารเก้ษียีณ์ และก้าร
เส่น้อโอก้าส่ส่ำาหรับตำาแหน้่งงาน้ใหม่ๆ ภูายีใน้องค์ก้ร
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WORK-LIFE SOLUTIONS
น้อก้จาก้น้้�ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้มีก้ารก้่อส่ร้างโครงก้าร 
WHA Tower อาคาร ส่ำาน้ัก้งาน้ ใหญ่่แห่งใหม่ของก้ลุ่มบริษัทฯ 
ศูน้ยี์ก้ลางธุุรก้ิจยี่าน้บางน้า ตอบโจทยี์ ก้ารทำางาน้เพั่�อก้ารใชื่้
ความคิดส่ร้างส่รรค์ น้วัตก้รรม และก้ารทำางาน้ร่วมก้ัน้ด้วยี
โซึ่ลูชื่ั �น้ที�ทัน้ส่มัยี ครบครัน้ พัร้อมเป็ิดให้บริก้ารอยี่างเป็็น้
ทางก้าร ใน้เด่อน้มก้ราคม 2564  

ซึ่่�งก้ารยี้ายีส่ำาน้ัก้งาน้ใหญ่่แห่งใหม่ดังก้ล่าว จะเป็็น้ก้ารส่่งเส่ริม 
เร่�องของ Work-Life Solution ของบุคลาก้รของก้ลุ่มบริษัทฯ  
ดว้ยีส่ภูาพัแวดลอ้มใน้ก้ารทำางาน้ที�ป็รบัเป็ลี�ยีน้งา่ยี ป็ระก้อบดว้ยี 
ส่ิ�งอำาน้วยีความส่ะดวก้ต่างๆ อาทิ โคเวิร์คก้ิ�งส่เป็ซึ่ ร้าน้ก้าแฟ  
แวดล้อมด้วยี ภููมิทัศน้์  ส่วน้และน้ำ�าพัุ และพั่�น้ที�เอน้ก้ป็ระส่งค์ 
ส่ำาหรับก้ิจก้รรมอ่�น้ๆ เพั่�อให้บุคลาก้รได้ส่ัมผัส่ป็ระส่บก้ารณ์์ก้าร
ทำางาน้ที�มีป็ระส่ิทธุิภูาพัและมีรูป็แบบชื่ีวิตก้ารทำางาน้ที�ส่มดุล 
ผ่อน้คลายี และส่นุ้ก้ส่น้าน้ด้วยีไลฟ์ส่ไตล์ด้าน้สุ่ขภูาพัและ 
ความบัน้เทิงที�ครบครัน้

รวมถื่งเทคโน้โลยีีลำ�าส่มัยีพัร้อมความป็ลอดภูัยีและคล่องตัว ซึ่่�ง
ผส่าน้น้วัตก้รรมเทคโน้โลยีีภูายีใน้อาคารที�ควบคุมด้วยีระบบ
ดิจิทัล โดดเด่น้ด้าน้ก้ารดูแลรัก้ษาระบบความป็ลอดภูัยี มี
ระบบก้ารแส่ก้น้ใบหน้้า (Face Scan) ใน้ก้ารเข้าออก้พั่�น้ที�
ส่ำาน้ัก้งาน้ และคัดก้รองตรวจอุณ์หภููมิร่างก้ายีทุก้ทางเข้า
ออก้เพั่�อความป็ลอดภูัยีทางด้าน้ส่าธุารณ์สุ่ข พัร้อมที�จอดรถื
ได้ป็ระมาณ์ 500 คัน้ รวมถื่งน้วัตก้รรมเทคโน้โลยีีที�เป็็น้มิตร 
ต่อส่ิ�งแวดล้อม รวมถื่งโครงก้ารรถืไฟฟ้ารางเบาที�คาดว่า 
จะแล้วเส่ร็จใน้ป็ี 2566 

ทั�งน้้� ก้ารยี้ายีส่ำาน้ัก้งาน้แห่งใหม่ยีังเป็็น้ก้ารรวมทุก้ก้ลุ่มธุุรก้ิจ
ของก้ลุ่มบริษัทฯ รวมถื่งทุก้ๆ หน้่วยีงาน้มาอยีู่ ใน้ส่ถืาน้ที� 
แห่งเดียีวก้ัน้ ซึ่่�งเป็็น้ก้ารเพัิ�มป็ระส่ิทธุิภูาพัใน้ก้ารทำางาน้  
ลดก้ารเดิน้ทาง และลดข้อจำาก้ัดใน้ก้ารติดต่อป็ระส่าน้งาน้
ระหว่างก้ัน้ 
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ผลประโยชน์และสว่สดำิการ
ก้ลุ่มบริษัทฯ ให้ความส่ำาคัญ่ก้ับก้ารส่่งเส่ริมมาตรฐาน้ใน้ก้าร
ครองชื่ีพัที�ดีส่ำาหรับพัน้ัก้งาน้และครอบครัว ซึ่่�งส่อดคล้อง
ก้ับเป็้าหมายีใน้ก้ารจูงใจและรัก้ษาพัน้ัก้งาน้ที�มีศัก้ยีภูาพัและ
ความส่ามารถื ทั�งน้้�ได้มอบส่วัส่ดิก้ารและผลป็ระโยีชื่น้์ ให้
พัน้ัก้งาน้อยี่างเหมาะส่ม อีก้ทั�งยีังเก้ิน้ก้ว่าข้อก้ำาหน้ดตาม
ก้ฎระเบียีบหาก้เป็็น้ไป็ได้ พัน้ัก้งาน้ทุก้คน้จะได้รับแจ้งส่ิทธุิ�
ของตน้ใน้ก้ารรับส่วัส่ดิก้ารและผลป็ระโยีชื่น้์ตั�งแต่ก้ารเริ �ม
งาน้ พัน้ัก้งาน้ป็ระจำาของก้ลุ่มบริษัทฯ ทั�งหมดจะได้รับผล
ป็ระโยีชื่น้์และส่วัส่ดิก้ารมาตรฐาน้ ซึ่่�งป็ระก้อบด้วยีป็ระก้ัน้
ชื่ีวิตและอุบัติเหตุ ป็ระก้ัน้สุ่ขภูาพัซึ่่�งให้ความคุ้มครองส่มาชื่ิก้
ใน้ครอบครัวที�ลงทะเบียีน้ด้วยี ก้ารตรวจสุ่ขภูาพัป็ระจำาป็ี  
เคร่�องแบบ ก้องทุน้ส่ำารองเลี�ยีงชื่ีพั และก้องทุน้เงิน้ชื่่วยีเหล่อ  

น้อก้จาก้น้้�พัน้ัก้งาน้ยีังส่ามารถืเส่น้อก้ารป็รับป็รุงผลป็ระโยีชื่น้์
ผ่าน้ทางคณ์ะก้รรมก้ารพัน้ัก้งาน้และฝ่่ายีทรัพัยีาก้รบุคคล
อีก้ด้วยี

ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังมุ่งพััฒน้าเพั่�อส่ร้างบรรยีาก้าศก้ารทำางาน้
ใน้เชื่ิงบวก้และก้ระตุ้น้ให้เก้ิดแรงจูงใจใน้ก้ารทำางาน้ ทั�งน้้�
ได้จัดให้มีก้ิจก้รรมและโครงก้ารต่าง ๆ เพั่�อมุ่งเน้้น้ส่่งเส่ริม
ความเป็็น้อยีู่ที �ดีของพัน้ัก้งาน้ ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ  
ได้จัดโครงก้าร AIA Vital i ty เพั่�อน้ำาเส่น้อข้อมูลเร่ �อง  
“ก้ารใชื่้งาน้แอป็พัลิเคชื่ัน้ AIA Vitality” โดยีมีผู้เข้าร่วม
ก้ิจก้รรมทั�งหมด 250 รายี

พัน่กงานทั่่�งหมูด้

613

ข้้อมููลพัน่กงาน

64%36%

36%

64%

ชายหญิง

218 ราย 395 ราย
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การลงทีุ่นในการพััฒนาศักยภิาพั
และส่งเสริมูความูก้าวหน้าแก่พัน่กงาน
ใน้อดีตที�ผ่าน้โครงก้ารพััฒน้าศัก้ยีภูาพัพัน้ัก้งาน้ส่่วน้ใหญ่่มัก้
ถืูก้ออก้แบบด้วยีแน้วก้ารบริหารจัดก้ารจาก้บน้ลงล่าง (Top-
down) อยี่างไรก้็ตาม ความส่ำาคัญ่ของศัก้ยีภูาพัของพัน้ัก้งาน้
ซึ่่�งเป็็น้ไป็ตามแน้วโน้้มของอุตส่าหก้รรมและก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลง
ของส่ังคมได้เข้ามามีบทบาทและถืูก้ให้ความส่ำาคัญ่มาก้ข่�น้
อยี่างต่อเน้่�อง ส่่งผลให้ก้ารออก้แบบก้ารพััฒน้าศัก้ยีภูาพั
และส่่งเส่ริมความก้้าวหน้้าแก้่พัน้ัก้งาน้เป็ลี�ยีน้ไป็เป็็น้รูป็แบบ
จาก้ล่างข่�น้บน้ (Bottom-up) มาก้ยีิ�งข่�น้ เพั่�อให้ก้ารพััฒน้า
น้ั�น้เก้ิดป็ระโยีชื่น้์สู่งสุ่ดต่อทั�งพัน้ัก้งาน้และองค์ก้ร ด้วยีเหตุน้้�  
องค์ก้รต่างๆ ได้ถืูก้ผลัก้ดัน้ให้มีก้ารป็รับเป็ลี�ยีน้รูป็แบบใน้
ก้ารพััฒน้าศัก้ยีภูาพัและส่่งเส่ริมความก้้าวหน้้าแก้่พัน้ัก้งาน้
ด้วยีแน้วคิดของก้ารพััฒน้าทุน้มนุ้ษยี์ (Human Capital 
Development)  

ทั�งน้้� ก้ลุ่มบริษัทดับบลิวเอชื่เอตระหน้ัก้ถื่งคุณ์ค่าของพัน้ัก้งาน้
ทุก้คน้ ใน้ฐาน้ะที�เป็็น้ก้ำาลังส่ำาคัญ่ที�ชื่่วยีขับเคล่�อน้ธุุรก้ิจไป็สู่่
ความส่ำาเร็จ ตลอดจน้ก้ารบรรลุเป็้าหมายีทางธุุรก้ิจ ทั�งยีังมี
บทบาทส่ำาคัญ่ที�ชื่่วยีให้องค์ก้รเติบโตได้อยี่างยีั�งยี่น้ ด้วยีเหตุน้้�  
ก้ลุ่มบริษัทฯ จ่งให้ความส่ำาคัญ่ก้ับก้ารลงทุน้ส่ำาหรับก้ารพััฒน้า 
ศัก้ยีภูาพัพัน้ัก้งาน้ เพั่� อส่น้ับส่นุ้น้ ให้พัน้ัก้งาน้พััฒน้า 
ความส่ามารถืและเส่ริมทัก้ษะของตน้ได้อยี่างเต็มป็ระส่ิทธุิภูาพั

แนวทั่างบริหารจ่ด้การ
ก้ารบริหารด้าน้ทรัพัยีาก้รมนุ้ษยี์ของก้ลุ่มบริษัทฯ อยีู่ภูายีใต ้
ก้ารก้ำาก้ับดูแลใน้ระดับองค์ก้รโดยีฝ่่ายีทรัพัยีาก้รบุคคล  
โดยีก้ลุ่มบริษัทฯ ตระหน้ัก้ดีว่าก้ารลงทุน้ใน้ก้ารฝ่ึก้อบรมและ
พััฒน้าพัน้ัก้งาน้ไม่เพัียีงแต่ชื่่วยีส่ร้างแรงจูงใจให้ก้ับพัน้ัก้งาน้
เท่าน้ั�น้ แต่ยีังเป็็น้ก้ารเส่ริมส่ร้างบุคลาก้รที�มีทัก้ษะความ
ส่ามารถืให้ก้ับองค์ก้รอีก้ด้วยี ส่่งผลให้ก้ลุ่มบริษัทฯ จ่งจัด
ให้มีโครงก้ารพััฒน้าทัก้ษะที�หลาก้หลายีและครอบคุลมเพั่�อ 
ส่่งเส่ริมความก้้าวหน้้าทั�งใน้ด้าน้ทัก้ษะส่่วน้บุคคลและเส่้น้
ทางอาชื่ีพั (Career Path) ของพัน้ัก้งาน้ ซึ่่�งจะชื่่วยีเพัิ�มความ 
พั่งพัอใจใน้งาน้และส่ร้างแรงจูงใจให้บุคลาก้รที�ป็ฏิบัติงาน้ได้
อยี่างมีป็ระส่ิทธุิภูาพั

ทั�งน้้�  โครงก้ารฝ่ึก้อบรมและพััฒน้าทัก้ษะที�ก้ลุ่มบริษัทฯ  
จัดข่�น้มุ่งเน้้น้ก้ารพััฒน้าใน้ 5 ด้าน้หลัก้ๆ ได้แก้่ 1) ก้ารพััฒน้า
ทัก้ษะก้ารจัดก้าร 2) ก้ารพััฒน้าความรู้ด้าน้ธุุรก้ิจและดิจิทัล 3)  
ก้ารพััฒน้าลัก้ษณ์ะอุป็น้ิส่ัยี และทัก้ษะความส่ามารถืเชื่ิง
ส่มรรถืน้ะ 4) ก้ารพััฒน้าทัก้ษะทางเทคน้ิค และ 5) ก้ารบริหาร
พัน้ัก้งาน้ที�มีศัก้ยีภูาพัและความส่ามารถื
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ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังวิเคราะห์ผลตอบแทน้จาก้ก้ารลงทุน้ใน้พัน้ัก้งาน้ (HCROI) เพั่�อใชื่้เป็็น้ตัวชื่ี�วัดและบ่งบอก้ระดับก้ารลงทุน้ 
ที�เหมาะส่มใน้พัน้ัก้งาน้อีก้ด้วยี โดยีใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ มีผลตอบแทน้ดังก้ล่าวที� 10 เท่า และก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ริเริ �ม 
เป็้าหมายีระยีะยีาว 5 ป็ีใน้ก้ารรัก้ษาอัตรา HCROI ไว้ที� 12 เท่า และให้ได้ใน้ป็ี 2564 และ 14 เท่า ใน้ป็ี 2568 ทั�งน้้�ก้ลุ่ม
บริษัทฯ ได้ลงทุน้เป็็น้จำาน้วน้ป็รมาณ์ 1.9 ล้าน้บาทเพั่�อพััฒน้าบุคลาก้รใน้ป็ี 2020 คิดเป็็น้ป็รมาณ์ 3,300 บาทต่อหน้่�งอัตรา
ก้ำาลังเต็มเวลา (FTE) น้อก้จาก้น้้� ก้ลุ่มบริษัทยีังส่น้ับส่นุ้น้ใน้ก้ารเติบโตใน้ส่ายีอาชื่ีพัภูายีใน้องค์ก้ร โดยีได้ส่่งเส่ริมให้พัน้ัก้งาน้
ป็ัจจุบัน้ส่ามารพัิจารณ์าส่มัครเพั่�อใน้ตำาแหน้่งใหม่ได้ ทั�งน้้�เม่ �อพัิจารณ์าตำาแหน้่งที�เป็ิดรับส่มัครใน้ป็ี 2563 แล้ว พับว่าตำาแหน้่ง
ร้อยีละ 5.5 มีที�มาจาก้ก้ารส่รรหาบุคลาก้รภูายีใน้องค์ก้ร

การพั่ฒนาทั่่กษัะการจ่ด้การ 
(MANAGEMENT SKILLS DEVELOPMENT)
ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้จัดโครงก้ารฝ่ึก้อบรมทางด้าน้ก้าร
พััฒน้าศัก้ยีภูาพัและทัก้ษะใน้ก้ารจัดก้ารและก้ารบริหารงาน้ 
โดยีมีโครงต่างๆ ต่อไป็น้้� 
• ก้ลุ่มบริษัทฯ จัดโครงก้ารฝ่ึก้อบรมด้าน้ก้ารเงิน้ส่ำาหรับ 

ผู้ที � ไม่ ได้อยีู่ ใน้ส่ายีก้ารเงิน้ (F inance for Non-
Finance) ส่ำาหรับบุคลาก้รระดับผู้บริหารของก้ลุ่มบริษัทฯ  
โดยีก้ารฝ่ึก้อบรมดังก้ล่าวมีระยีะเวลา 12 ชื่ั�วโมงและมี
ผู้เข้าร่วมทั�งหมด 28 คน้ โดยีเป็็น้ระดับผู้อำาน้วยีก้าร
ข่�น้ไป็และตัวแทน้หลัก้จาก้แต่ละฝ่่ายี ซึ่่�งระหว่างก้าร
ฝ่ึก้อบรม ผู้เข้าร่วมได้รับก้ารอบรมความรู้ที �เก้ี �ยีวข้อง
ทางด้าน้ก้ารเงิน้ ตั�งแต่พั่�น้ฐาน้ก้ารป็ระเมิน้มูลค่าทาง 
ก้ารเงิน้ ไป็จน้ถื่งก้ารเรียีน้รู้หลัก้และวิธุีก้ารทำางบ
ป็ระมาณ์ทางก้ารเงิน้

• ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมม่อก้ับ “AMCHAM Academy” เพั่�อ
ริเริ �มโครงก้ารฝ่ึก้ทัก้ษะภูาวะผู้น้ำา ซึ่่�งมีผู ้เข้าร่วม 2 คน้
จาก้ระดับผู้บริหาร (รองผู้ชื่่วยีก้รรมก้ารผู้จัดก้าร) ที�ได้รับ
เส่น้อชื่่�อให้เข้าร่วมโครงก้าร ระหว่างโครงก้ารฝ่ึก้อบรม 
ผู้ เข้าร่วมทั�งหมดได้ร่วมแบ่งป็ัน้ทรรศน้ะด้าน้ธุุรก้ิจ 
ของตน้ และได้พััฒน้าทัก้ษะความรู้เก้ี �ยีวก้ับภูาวะผู้น้ำา 
ทั�งน้้� โครงก้ารดังก้ล่าวมุ่งเน้้น้ก้ารพััฒน้าทั�งด้าน้ทัก้ษะ
ส่่วน้บุคคล อาชื่ีพัก้ารงาน้ และภูาวะผู้น้ำา และเป็ิด
โอก้าส่ให้ผู้เข้าร่วมได้ส่ัมผัส่ป็ระส่บก้ารณ์์ก้ารส่ัมมน้า
ก้ลุ่มแบบพัิเศษจาก้องค์ก้รชื่ั�น้น้ำาต่างๆ ใน้ป็ระเทศไทยี
และส่หรัฐอเมริก้า

MANAGEMENT SKILLS

BUSINESS & DIGITAL KNOWLEDGE

SOFT SKILLS

TECHNICAL SKILLS

TALENT MANAGEMENT
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BUSINESS AND DIGITAL KNOWLEDGE 
DEVELOPMENT
โครงก้ารฝ่ึก้อบรมดังต่อไป็น้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ จัดข่�น้เพั่�อมุ่งส่ร้าง
ความรู้ความเข้าใจของพัน้ัก้งาน้ใน้ด้าน้ธุุรก้ิจและดิจิทัล
• หลัก้สู่ตร Shift Your Presentation ค่อหลัก้สู่ตรอบรม

ที�มีวัตถืุป็ระส่งค์ใน้ก้ารเส่ริมส่ร้างทัก้ษะก้ารน้ำาเส่น้อที�
จำาเป็็น้ให้แก้่ผู ้เข้าร่วม หลัก้สู่ตรน้้�ชื่่วยีส่ร้างเส่ริมความ
มั�น้ใจและศัก้ยีภูาพัของบุคลาก้รใน้ก้ารน้ำาเส่น้อให้มีความ 
น้่าส่น้ใจและมีป็ระส่ิทธุิภูาพั ก้ารอบรมดังก้ล่าวจัดข่�น้
ส่ำาหรับบุคลาก้รระดับ Senior Associate ไป็ถื่งระดับ 
ผู้บริหารของก้ลุ่มบริษัทฯ  โดยีก้ารฝ่ึก้อบรมใชื่้เวลารวม
ทั�งหมด 12 ชื่ั�วโมง มีผู้เข้าร่วม 12 คน้จาก้เป็้าหมายี 
20 คน้ และได้รับก้ารตอบรับที�ดีจาก้ผู้เข้าร่วม ซึ่่�งมี
พััฒน้าก้ารทั�งใน้ทัก้ษะก้ารน้ำาเส่น้อ ความมั�น้ใจ และเคล็ด
ลับจาก้ก้ารฝ่ึก้ฝ่น้ใน้ส่ถืาน้ก้ารณ์์จริง

• มีก้ารจัดโครงก้ารฝ่ึก้อบรมก้ารจัดทำาส่่�ออิน้โฟก้ราฟิก้ 
และก้ารน้ำาเส่น้อส่ำาหรับบุคลาก้รระดับระดับ Associate 
ไป็จน้ถื่งผู้อำาน้วยีก้ารของทั�ง 4 ก้ลุ่มธุุรก้ิจ โดยีโครงก้าร
ดังก้ล่าวจัดข่�น้ 2 ชื่่วง ซึ่่�งมีศาส่ตราจารยี์ก้ษิติ พััน้ธุุ์ถืน้อม  
จาก้บริษัท ซึ่ิตี�ฮับส่์ จำาก้ัด เป็็น้ผู้บรรยีายี และใชื่้เวลา
ก้ว่า 12 ชื่ั�วโมงใน้แต่ละชื่่วง โดยีมีผู้เข้าร่วมทั�งส่องชื่่วง
รวมทั�งส่ิ�น้ 32 คน้ หลังก้ารฝ่ึก้อบรมผู้เข้าร่วมต้องเตรียีม 
ก้ารน้ำาเส่น้อของตน้เองบน้ PowerPoint และผลที�ได้แส่ดง
ให้เห็น้ว่าพัน้ัก้งาน้ส่ามารถืใชื่้ก้ารน้ำาเส่น้อ PowerPoint  
ได้อยี่างมีป็ระส่ิทธุิภูาพั

การพั่ฒนาล่กษัณะอุปนิส่ยและทั่่กษัะ
ความูสามูารถเชิงสมูรรถนะ
(SOFT SKILLS DEVELOPMENT)
ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้จัดโครงก้ารฝ่ึก้อบรมต่อไป็น้้� โดยีมีจุดป็รส่งค์
เพั่�อพััฒน้าและเพัิ�มพัูน้ทัก้ษะด้าน้ Soft Skills ทั�งด้าน้ลัก้ษณ์ะ
อุป็น้ิส่ัยี ก้ารจัดก้ารทางด้าน้อารมณ์์ และก้ารพััฒน้าเพั่�อเพัิ�ม
ขีดความส่ามารถืของพัน้ัก้งาน้
• ก้ลุ่มบริษัทฯ จัดก้ารฝ่ึก้อบรมเพั่�อเส่ริมส่ร้างทัก้ษะก้าร

ส่่�อส่ารให้ส่ามารถืส่่�อส่ารก้ับพััน้ธุมิตรทางธุุรก้ิจใน้อน้าคต
ได้อยี่างมีป็ระส่ิทธุิภูาพั ซึ่่�งก้ิจก้รรมก้ารฝ่ึก้อบรมดำาเน้ิน้
โดยีคุณ์จุลชื่ัยี จุน้เจ่อ ทั�งน้้�พัน้ัก้งาน้ระดับตั�งแต่ Senior 
Supervisor จน้ถื่งระดับ Associate เข้าร่วมอบรมเป็็น้
เวลา 2 วัน้ หร่อรวม 12 ชื่ั�วโมง มีผู้เข้าร่วมทั�งหมด  
82 คน้จาก้ก้ลุ่มบริษัท WHAID และก้ลุ่มบริษัท WHAUP 
โดยีภูายีหลังก้ารฝ่ึก้อบรมผู้ เข้ าร่วมได้มี โอก้าส่ฝ่ึก้ 
ก้ารใชื่้ทัก้ษะก้ารส่่�อส่ารจาก้ก้ารป็ระชืุ่มเชื่ิงป็ฏิบัติก้ารด้วยี

• ตั�งแต่ป็ี 2564 ก้ลุ่มบริษัทฯ มีแผน้ใน้ก้ารจัดโครงก้าร
เพั่�อก้ารพััฒน้าไป็สู่่ยีุคดิจิทัลส่ำาหรับพัน้ัก้งาน้ทุก้ระดับ
ทั�วทั�ง 4 ก้ลุ่มธุุรก้ิจ เพั่�อเส่ริมส่ร้างและป็รับเป็ลี�ยีน้ทัก้ษะ 
พััฒน้าก้รอบความคิดให้ส่อดคล้องก้ับยีุคดิจิทัล รวมถื่ง
เส่ริมทัก้ษะความเข้าใจและใชื่้เทคโน้โลยีีดิจิทัล
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YOUR NEXT YOU
เน้่�องจาก้ก้ารแพัร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน้ป็ี 2563 
ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ป็รับเป็ลี�ยีน้ก้ารฝ่ึก้อบรมด้าน้ก้ารพััฒน้า
ศัก้ยีภูาพัทรัพัยีาก้รมนุ้ษยี์ให้เข้าก้ับส่ถืาน้ก้ารณ์์ผ่าน้หลัก้สู่ตร 
ก้ารเรียีน้รู้ออน้ไลน้์เส่ม่อน้จริง ก้ารฝ่ึก้อบรมดังก้ล่าวมีชื่่�อว่า 
‘Your Next You’ จัดโดยี SEAC Institute มีวัตถืุป็ระส่งค์
เพั่�อเพัิ�มพัูน้ความรู้ ความส่ามารถื และทัศน้คติใหม่ๆ ของ
พัน้ัก้งาน้ ได้แก้่ ก้ารคิดเชื่ิงออก้แบบ (Design Thinking) 
ก้ารขจัดส่ิ�งก้ีดขวางใน้ก้ารคิดเชื่ิงส่ร้างส่รรค์ (Creative 
Thinking Blocker) ทัศน้คติของก้ารเติบโต (Growth Mindset)  
ทัศน้คติใน้ก้ารเข้าใจมุมมองของคน้อ่�น้ (Outward Mindset) 
ก้ารเติมพัลังให้ความส่ามารถืเชื่ิงส่ร้างส่รรค์ (Recharge 
Creative Capacity) และก้ารเข้าสู่่ก้ารเป็็น้หัวหน้้างาน้ 
(Step-in-Leader) เป็็น้ต้น้ ซึ่่�งหลัก้สู่ตรต่างๆ มีวัตถืุป็ระส่งค์
เพั่�อพััฒน้าทางด้าน้ Soft Skills เพั่�อเพัิ�มศัก้ยีภูาพัและ
เพัิ�มขีดความส่ามารถืใน้ก้ารทำางาน้ของพัน้ัก้งาน้แต่ละคน้  
รวมถื่งวัตถืุป็ระส่งค์ที�จะป็รับเป็ลี�ยีน้มุมมองและอุป็น้ิส่ัยี
ต่างๆ ของพัน้ัก้งาน้เพั่�อส่น้ับส่นุ้น้ความคิดส่ร้างส่รรค์และ
ก้ารคิดค้น้น้วัตก้รรมต่างๆ ซึ่่�งส่อดคล้องก้ับความต้องก้าร
ของก้ลุ่มบริษัทฯ ที�จะผลัก้ดัน้ก้ารส่ร้างน้วัตก้รรมจาก้พัน้ัก้งาน้ 
และเพั่�อพัร้อมต่อก้ารเข้าสู่่ยีุคของโลก้ดิจิทัล (Dig i ta l 
Transformation) ขององค์ก้ร โดยีมีพัน้ัก้งาน้เข้าร่วมโครงก้าร

ทั�งหมด 33 คน้ โดยีมีระยีะเวลาดำาเน้ิน้โครงก้าร 3 เด่อน้ ซึ่่�ง
ก้ำาหน้ดให้ผู้เข้าร่วมต้องเข้าหลัก้สู่ตรออน้ไลน้์เส่ม่อน้จริงเป็็น้
เวลารวมไม่ตำ�าก้ว่า 30 ชื่ั�วโมง

ทั่่กษัะทั่างเทั่คนิคและการทั่ำางาน 
(TECHNICAL AND FUNCTIONAL SKILLS 
DEVELOPMENT)
ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ จัดโครงก้ารฝ่ึก้อบรมด้าน้ความ
ส่ามารถืและก้ารพััฒน้าต่างๆ ส่ำาหรับพัน้ัก้งาน้เพั่�อป็รับป็รุง
ทัก้ษะทางเทคน้ิคและก้ารทำางาน้และเส่ริมความรู้ที �จำาเป็็น้ 
เชื่่น้ ก้ารฝ่ึก้อบรมด้าน้อาชื่ีวอน้ามัยีและส่ภูาพัแวดล้อมใน้
ก้ารทำางาน้
• มีก้ารจัดโครงก้ารอบรมความป็ลอดภูัยีตามข้อก้ำาหน้ด 

โดยีครอบคลุมหัวข้อดังน้้�  อาชื่ีวอน้ามัยีและส่ภูาพั
แวดล้อมใน้ก้ารทำางาน้ ก้ารทำางาน้บน้ที�สู่ง ที�แคบ เครน้
เหน้่อศีรษะ ความป็ลอดภูัยีทางไฟฟ้า ก้ารฝ่ึก้ซึ่้อม 
ดับเพัลิง ส่ารเคมีอัน้ตรายี เป็็น้ต้น้ โครงก้ารฝ่ึก้อบรม 
ดังก้ล่าวจัดให้พัน้ัก้งาน้ที�เก้ี �ยีวข้องของบริษัท WHAUP 
และบริษัท WHAID ใน้ระดับต่างๆ ตั�งแต่ระดับผู้จัดก้าร
จน้ถื่งพัน้ัก้งาน้ระดับป็ฏิบัติก้าร มีจำาน้วน้ชื่ั�วโมงฝ่ึก้
อบรมความป็ลอดภูัยีทั�งส่ิ�น้ 114 ชื่ั�วโมง โดยีมีผู้เข้าร่วม 
รวมทุก้ครั�งทั�งหมด 385 คน้
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การบริหารพัน่กงานทั่่�มู่ศ่กยภิาพั
และความูสามูารถ
แผนการพื่่ฒนาบุคลากรรายบุคคล
ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้เตรียีมแผน้ก้ารพััฒน้าบุคลาก้รรายีบุคคล 
(IDP) ทั�งระยีะส่ั�น้และระยีะยีาวส่ำาหรับพัน้ัก้งาน้แต่ละคน้
เพั่�อส่่งเส่ริมความก้้าวหน้้าและก้ารเจริญ่เติบโตใน้ส่ายีงาน้ 
เพั่�อรัก้ษาบุคลาก้รที�มีความรู้ความส่ามารถืเอาไว้ แผน้ IDP 
ชื่่วยีให้ส่ามารถืระบุทัก้ษะและความส่ามารถืด้าน้ต่างๆ ของ
พัน้ัก้งาน้ ส่รุป็ข้อมูลดังก้ล่าว และน้ำาไป็พััฒน้าศัก้ยีภูาพัใน้
ก้ารป็ฏิบัติงาน้ ตลอดจน้เส่ริมทัก้ษะความชื่ำาน้าญ่เฉัพัาะด้าน้

โครงการภาวะผู้นำาดำ้านนว่ต่กรรม 
(INNOVATION LEADERSHIP PROGRAM)
ใน้ป็ี 2562-2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ เริ �มดำาเน้ิน้โครงก้ารพััฒน้า
ภูาวะผู้น้ำา ส่ำาหรับบุคลาก้รที�มีศัก้ยีภูาพั 45 คน้ที� ได้รับ
ก้ารคัดเล่อก้ตั�งแต่ระดับผู้จัดก้ารจน้ถื่งผู้อำาน้วยีก้ารจาก้ทั�ง  
4 ก้ลุ่มธุุรก้ิจ โครงก้ารดังก้ล่าวมีจุดป็ระส่งค์เพั่�อส่่งเส่ริม
ทัก้ษะและศัก้ยีภูาพัใน้ก้ารน้ำาพัาองค์ก้รผ่าน้ก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลง
และอุป็ส่รรคต่างๆ ระหว่างดำาเน้ิน้โครงก้าร บุคลาก้รที�มี
ศัก้ยีภูาพัสู่่ก้ารเป็็น้ผู้น้ำาได้รับป็ระส่บก้ารณ์์ที�มีป็ระโยีชื่น้์
เก้ี� ยีวก้ับโครงก้ารน้วัตก้รรมต่างๆ ซึ่่� งส่่ ง เส่ริมแน้วคิด
ก้ารบริหารแบบธุุรก้ิจส่ตาร์ทอัพั (Startup) และทัศน้คติ 
ที�มุ ่งเน้้น้ลูก้ค้าเป็็น้ส่ำาคัญ่ โครงก้ารดังก้ล่าวชื่่วยีผลัก้ดัน้ 

ผู้ลการด้ำาเนินงาน
ใน้ป็ี 2563 มีผลก้ารดำาเน้ิน้งาน้โดยีพัิจารณ์าจาก้จำาน้วน้ชื่ั�วโมงฝ่ึก้อบรมเฉัลี�ยีต่อป็ีต่อรายีพัน้ัก้งาน้ตามรายีละเอียีด 
ใน้ตารางด้าน้ล่างน้้�

จำำานวนช่�วโมงฝ่ึกอบรม

กลุ�มธุุรกิจำ จำำานวนช่�วโมงฝ่ึกอบรมเฉล่�ย /ปี (ช่�วโมง)
2563

ชาย หญิง

กลุ�มิบรีิษัทดิับบลิวเอชีเอ ชื่ั�วโมง/คน้/ป็ี 10.3 8.75

    WHA Logistics ชื่ั�วโมง/คน้/ป็ี 16.00 11.22

    WHA Industrial Development ชื่ั�วโมง/คน้/ป็ี 4.36 7.51

    WHA Utilities and Power ชื่ั�วโมง/คน้/ป็ี 20.63 12.00

    WHA Digital Platform ชื่ั�วโมง/คน้/ป็ี 2.36 1.50

ให้เก้ิดส่ภูาพัแวดล้อมและบรรยีาก้าศก้ารทำางาน้ที�ส่่งเส่ริมก้าร
ส่ร้างส่รรค์น้วัตก้รรม (Innovative Workplace) ทั�งยีังเป็็น้ก้าร 
ป็ลูก้ฝ่ังวัฒน้ธุรรมน้วัตก้รรมใน้องค์ก้รอีก้ด้วยี โดยีใน้ป็ี 2563 
โครงก้ารได้ต่อยีอดจาก้ก้ารอบรมโครงก้ารดังก้ล่าว โดยีได้
คัดเล่อก้น้วัตก้รรมที�เก้ิดข่�น้จาก้ก้ารคิดริเริ �มจาก้โครงก้าร 
Innovation Leadership Program บางส่่วน้มาพััฒน้าต่อด้วยี
ก้ลุ่มผู้อบรมเพั่�อใชื่้งาน้จริงใน้ธุุรก้ิจ น้อก้จาก้น้้�ผู ้ที �เข้าร่วม 
โครงก้ารยีังได้รับก้ารป็ระเมิน้ผลจาก้ส่ถืาบัน้ภูายีน้อก้ โดยี
ผลก้ารป็ระเมิน้ได้น้ำามาเป็็น้ส่่วน้หน้่�งใน้ก้ารวางแผน้ก้าร
พััฒน้ารายีบุคคลส่ำาหรับป็ี 2563 และป็ีถืัดๆ ไป็ อีก้ทั�งยีัง
เป็็น้ข้อมูลส่ำาหรับผู้บริหารใน้ก้ารวางแผน้ career path  
เชื่ิงล่ก้ของพัน้ัก้งาน้ที�เข้าร่วมโครงก้ารใน้แต่ละคน้

การฝ่ึกอบรมส�งเสริมว่ฒนธุรรมองค์กร
• ใน้เด่อน้ส่ิงหาคม ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้จัดก้ิจก้รรม

เพั่�อส่่งเส่ริมวัฒน้ธุรรมองค์ก้รภูายีใต้ชื่่ �อว่า “รู ้ใจเป็็น้
คู่คิด” ส่ำาหรับพัน้ัก้งาน้ของก้ลุ่มบริษัทฯ

• ก้ลุ่ มบริษัทฯ ได้ จัด “ก้ิ จก้รรมวัฒน้ธุรรมองค์ก้ร 
ดับบลิวเอชื่เอ” โดยีมีเป็้าหมายีเพั่�อป็ลูก้ฝ่ังวัฒน้ธุรรม
องค์ก้รของก้ลุ่มบริษัทฯ ให้ก้ับพัน้ัก้งาน้ใหม่ ก้ิจก้รรม 
ดังก้ล่าวดำาเน้ิน้ก้ารโดยีฝ่่ายีทรัพัยีาก้รบุคคล และผู้เข้า
ร่วมได้รับความรู้เก้ี �ยีวก้ับวัฒน้ธุรรมองค์ก้ร พัน้ัก้งาน้ใหม่
รวมร้อยีละ 50 จาก้ทั�ง 4 ก้ลุ่มธุุรก้ิจได้เข้าร่วมก้ิจก้รรมน้้�
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อาชิ่วัอนามัยและสภิาพัแวัดล้อมในการทั่ำางาน

ดว้ยีลกั้ษณ์ะก้ารดำาเน้นิ้ดำาเน้นิ้ธุรุก้จิของก้ลุม่บรษิทัดบับลวิเอชื่เอ 
มคีวามเส่ี�ยีงที�เก้ี�ยีวขอ้งก้บัดา้น้อาชื่วีอน้ามยัีและความป็ลอดภูยัี 
(Operational, Health and Safety: OHS) ที�อาจส่่งผลก้ระทบ 
ร้ายีแรงต่อพัน้ัก้งาน้ ลูก้ค้า และชืุ่มชื่น้ เชื่่น้ ก้ารรับส่าร
เคมีเข้าสู่่ร่างก้ายีหร่อเหตุก้ารณ์์ส่ารเคมีหก้รั�วไหลภูายีใน้
ส่ถืาน้ที�ป็ฏิบัติงาน้ อุบัติเหตุเก้ี�ยีวข้องก้ับความป็ลอดภูัยี 
ทางถืน้น้ รวมถื่งงาน้ก้ารก้่อส่ร้างและก้ิจก้รรมซึ่่อมบำารุงต่างๆ 
ดงัน้ั�น้ ก้ลุม่บรษิทัฯ จง่มุง่มั�น้ใน้ก้ารป็ลกู้ฝ่งัวฒัน้ธุรรมดา้น้ความ
ป็ลอดภูัยีทั�วทั�งองค์ก้ร โดยีได้ก้ำาก้ับดูแลความป็ลอดภูัยีและ
ส่วัส่ดิภูาพัของพัน้ัก้งาน้และผู้มีส่่วน้ได้เส่ียีทุก้ฝ่่ายีที�เก้ี�ยีวข้อง
ก้ับเขตป็ระก้อบอุตส่าหก้รรม ซึ่่�งรวมถื่งก้ารดำาเน้ิน้มาตรก้าร
ป็้องก้ัน้ต่างๆ ก้ารจัดฝ่ึก้อบรมความป็ลอดภูัยี รวมทั�งก้าร 
ส่่งเส่ริมวัฒน้ธุรรมความป็ลอดภูัยีภูายีใน้องค์ก้รเพั่�อเส่ริมส่ร้าง
ความมั�น้ใจและขวัญ่ก้ำาลังใจของพัน้ัก้งาน้ใน้ก้ารทำางาน้ก้ับก้ลุ่ม
บริษัทฯ  โดยีมีวัตถืุป็ระส่งค์เพั่�อก้ารป็้องก้ัน้และลดจำาน้วน้ก้าร
เก้ิดอุบัติเหตุ ก้ารบาดเจ็บ และก้ารเจ็บป็่วยีจาก้ก้ารทำางาน้ให้
ได้มาก้ที�สุ่ด

แนวทั่างบริหารจ่ด้การ
ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ยี่ดหลัก้ตามป็ฏิบัติตามพัระราชื่บัญ่ญ่ัติความ
ป็ลอดภูัยี อาชื่ีวอน้ามัยี และส่ภูาพัแวดล้อมใน้ก้ารทำางาน้ 
พั.ศ. 2554 (2011) และก้ฎระเบียีบที�เก้ี�ยีวข้องทั�งหมดอยี่าง
เคร่งครัด รวมถื่งมาตรฐาน้ความป็ลอดภูัยีต่างๆ ใน้ระดับ
ส่าก้ล เพั่�อให้แน้่ใจว่ามีก้ารจัดก้ารความป็ลอดภูัยีอยี่างมี

ป็ระส่ิทธุิภูาพั ทั�งยีังมีก้ารจัดตั�งคณ์ะก้รรมก้ารความป็ลอดภูัยี 
ซึ่่�งป็ระก้อบด้วยีผู้บริหารและพัน้ัก้งาน้จาก้ทุก้ก้ลุ่มธุุรก้ิจ
เพั่�อทบทวน้ป็ระเด็น้ที�เก้ี�ยีวข้องก้ับอาชื่ีวอน้ามัยีและความ
ป็ลอดภูัยีใน้ส่ถืาน้ที�ทำางาน้อยี่างส่มำ�าเส่มอ น้อก้จาก้น้้� ก้ลุ่ม
บริษัทฯ ยีังได้จัดให้มีแผน้ก้ความป็ลอดภูัยีภูายีใต้ความ
ดูแลของป็ระธุาน้เจ้าหน้้าที�ฝ่่ายีป็ฏิบัติก้าร เพั่�อก้ำาก้ับดูแล
ป็ระเด็น้ที�เก้ี�ยีวข้องก้ับอาชื่ีวอน้ามัยีและความป็ลอดภูัยีใน้ทั�ง  
4 ก้ลุ่มธุุรก้ิจ และเพั่�อให้บรรลุเป็้าหมายีอุบัติเหตุเป็็น้ศูน้ยี์ 
ทั�วทั�งองค์ก้รส่ำาหรับทั�งพัน้ัก้งาน้และผู้รับเหมาของก้ลุ่มบริษัทฯ

ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ใชื่้ระบบจัดก้ารอาชื่ีวอน้ามัยีและความป็ลอดภูัยี
เพั่�อระบุและแก้้ไขความเส่ี�ยีงและป็ระเด็น้ต่างๆ เก้ี�ยีวก้ับ 
อาชื่ีวอน้ามัยีและความป็ลอดภูัยีทั�วทั�ง 4 ก้ลุ่มธุุรก้ิจ โดขอบเขต
ของระบบจัดก้ารดังก้ล่าวครอบคลุมถื่งพัน้ัก้งาน้ ตลอดจน้
คู่ค้าและลูก้ค้า จาก้น้ั�น้ แผน้ก้ความป็ลอดภูัยีจะป็ระเมิน้ 
ความเส่ี�ยีงเพั่�อระบุอัน้ตรายีต่างๆ ที�อาจเก้ิดข่�น้ได้ใน้ก้ารดำาเน้ิน้ 
ธุุรก้ิจ และใชื่้มาตรก้ารควบคุมเพั่�อก้ำาจัดอัน้ตรายีและลด 
ความเส่ี�ยีง โดยีก้ารป็ระเมนิ้ความเส่ี�ยีงตอ้งมกี้ารทบทวน้ป็ลีะครั�ง 
หร่อ เม่� อมีก้ารเป็ลี� ยีน้แป็ลงก้ิจก้รรมก้ารดำา เน้ิน้งาน้ใด  
ทั�งน้้� ก้ารระบคุวามเส่ี�ยีงและมาตรก้ารบรรเทาผลก้ระทบที�ใชื่ใ้น้ป็ี  
2563 มีระบุรายีละเอียีดอยีู่ใน้หัวข้อถืัดไป็ ใน้ขณ์ะเดียีวก้ัน้  
ก้ารป็ระเมิน้ความเส่ี�ยีงถื่อเป็็น้พั่�น้ฐาน้ของขั�น้ตอน้ต่างๆ ใน้ก้าร 
ป็ฏิบัติงาน้ จาก้น้ั�น้จ่งน้ำาไป็บูรณ์าก้ารและป็รับใชื่้เป็็น้ส่่วน้หน้่�ง 
ของงาน้ที�ต้องทำาเป็็น้ป็ระจำาทุก้วัน้ 
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อยี่างไรก้็ตาม ได้มีก้ารบัน้ท่ก้ก้รณ์้ก้ารบาดเจ็บจาก้ก้ารทำางาน้
จำาน้วน้ 1 ครั�ง โดยีผู้ป็ระส่บเหตุค่อผู้รับเหมาที�ป็ฏิบัติงาน้ 
ของก้ลุ่มบริษัท WHAUP ซึ่่�งผู้รับเหมารายีดังก้ล่าวถืูก้แผง
โซึ่ลาร์เซึ่ลล์บาดขณ์ะทำาความส่ะอาดและได้รับก้ารชื่่วยีเหล่อ 
ทางก้ารแพัทยี์อยี่างทัน้ท่วงที จาก้น้ั�น้จ่งผู้รับเหมารายี 
ดังก้ล่าวส่ามารถืก้ลับมาป็ฏิบัติงาน้ต่อใน้หน้้าที�อ่ �น้ได้ ทั�งน้้� 
ไม่มีรายีงาน้ก้รณ์้ส่ารเคมีหก้รั�วไหลใน้ป็ี 2563 แต่อยี่างใด 
ทั�งน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังคงมุ่งมั�น้ที�จะพััฒน้าระบบอาชื่ีวอน้ามัยี
และความป็ลอดภูัยีอยี่างส่มำ�าเส่มอและต่อเน้่�องเพั่�อป็้องก้ัน้
ไม่ให้เหตุก้ารณ์์ใน้อดีตเก้ิดซึ่ำ�า และเพั่�อบรรลุเป็้าหมายีที�จะ
ลดอุบัติเหตุให้ก้ลายีเป็็น้ศูน้ยี์

การเสริมูสร้างอาช่วอนามู่ยและความูปลอด้ภิ่ย
ใน้พั.ศ. 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้้น้เส่ริมส่ร้างระบบและวิธุีก้าร
จัดก้ารอาชื่ีวอน้ามัยีและความป็ลอดภูัยีผ่าน้แน้วคิด ‘SMART 
Safety’ ซึ่่�งก้ล่าวถื่งส่ามด้าน้หลัก้ก้าร ได้แก้่ 1) ก้ารตอบโต้
ภูาวะฉัุก้เฉัิน้ 2) ความป็ลอดภูัยีทางถืน้น้ และ 3) ก้ารป็ก้ป็้อง
ทรัพัยี์ส่ิน้ของน้ิคมอุตส่าหก้รรม โดยีแน้วคิด SMART Safety ยีัง
จะชื่่วยีส่่งเส่ริมวัฒน้ธุรรมความป็ลอดภูัยีรวมไป็ถื่งก้ำาก้ับดูแล
ก้ารเฝ่้าระวังเพั่�อความป็ลอดภูัยีอยี่างมีป็ระส่ิทธุิภูาพัทั�วทั�ง 
น้ิคมอุตส่าหก้รรมของก้ลุ่มบริษัทฯ รวมถื่งบริเวณ์พั่�น้ที� 
โดยีรอบอีก้ด้วยี

การจ่ด้การภิาวะฉุกเฉิน
พัน้ัก้งาน้ควรป็ฏิบัติตามขั�น้ตอน้ตามที�ได้รับก้ารฝ่ึก้อบรม 
เม่�อเก้ิดเหตุข่�น้ และหาทางน้ำาตน้เองออก้มาให้พั้น้จาก้ส่ภูาวะ
ดังก้ล่าวใน้ก้รณ์้เก้ิดเหตุร้ายีแรงได้อยี่างรวดเร็วที�สุ่ด โดยี 
ภูายีหลังก้ารเก้ิดก้รณ์้ฉัุก้เฉัิน้ข่�น้ พัน้ัก้งาน้ส่ามารถืรายีงาน้
เหตุเก้ี�ยีวก้ับก้ารทำางาน้ทั�งหมดผ่าน้แบบฟอร์มรายีงาน้
เหตุก้ารณ์์ แบบฟอร์มร้องเรียีน้ หร่อรายีงาน้ต่อหัวหน้้างาน้
โดยีตรง โดยีจะมีก้ารส่่บส่วน้ก้รณ์้เหล่าน้้�ตามขั�น้ตอน้ก้ารแจ้ง
เหตุฉัุก้เฉัิน้ของก้ลุ่มบริษัทฯ น้อก้จาก้น้้� แผน้ก้ความป็ลอดภูัยี
และความมั�น้คงจะตรวจส่อบเหตุก้ารณ์์ทั�งหมดโดยีละเอียีด
เพั่�อป็ก้ป็้องพัน้ัก้งาน้จาก้ก้ารเหตุรุน้แรงใดๆ และป็้องก้ัน้เหตุ
ไม่ให้เก้ิดซึ่ำ�าอีก้ใน้อน้าคต 

จาก้ก้ระบวน้ก้ารป็ระเมนิ้ความเส่ี�ยีงของก้ลุม่บรษิทัฯ ซึ่่�งส่ามารถื 
ระบุได้ว่าอุบัติเหตุจาก้งาน้ก้่อส่ร้างเป็็น้ความเส่ี�ยีงหลัก้ด้าน้
ความป็ลอดภูัยี ผู้รับเหมาหร่อพัน้ัก้งาน้ของก้ลุ่มบริษัทฯ อาจ
ได้รับบาดเจ็บหร่อเส่ียีชื่ีวิตจาก้ก้ารทำาก้ิจก้รรมก้่อส่ร้าง อาทิ 
อุบัติเหตุตก้จาก้ที�สู่ง อุบัติเหตุที�ส่่งผลต่อร่างก้ายีจาก้ของมีคม 
แผลไหม้ ฯลฯ ดังน้ั�น้ ก้ลุ่มบริษัทฯ จ่งได้จัดทำาและดำาเน้ิน้ก้าร
ตามแผน้ป็้องก้ัน้ดังต่อไป็น้้� ซึ่่�งรวมถื่ง 
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• พััฒน้าคู่ม่อผู้รับเหมาซึ่่�งผู้รับเหมาจำาเป็็น้ต้องป็ฏิบัติตาม
มาตรฐาน้ความป็ลอดภูัยี

• มีก้ารวิเคราะห์ความป็ลอดภูัยีของงาน้แต่ละป็ระเภูทและ
มีก้ารพััฒน้าขั�น้ตอน้ความป็ลอดภูัยีของก้ารทำางาน้

• ก้ารใชื่้ระบบใบอนุ้ญ่าตทำางาน้ เพั่�อลงทะเบียีน้ก้่อน้เข้า
ป็ฏิบัติงาน้ของผู้รับเหมาและคู่ค้า

• ส่ำารวจความเป็น็้ระเบยีีบเรยีีบรอ้ยีภูายีใน้น้คิมอตุส่าหก้รรม 
อยี่างต่อเน้่�อง

อ่คค่ภ่ยและการอพื่ยพื่
ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั�งศูน้ยี์ควบคุมภูาวะฉัุก้เฉัิน้ (Emergency 
Control Center: ECC) ซึ่่�งก้ระจายีอยีู่ตามน้ิคมอุตส่าหก้รรม 
9 แห่งของก้ลุ่มบริษัทฯ เพั่�อตรวจและระงับเหตุฉัุก้เฉัิน้ต่างๆ 
โดยีศูน้ยี์ถืูก้บริหารจัดก้ารโดยีผู้เชื่ี�ยีวชื่าญ่ด้าน้อาชื่ีวอน้ามัยี
และความป็ลอดภูัยีและได้รับก้ารติดตั�งระบบควบคุมเพัลิง 
ที�พัร้อมป็ฏิบัติก้ารทุก้เม่�อ ซึ่่�งใน้พั.ศ. 2563 ศูน้ยี์ ECC  
ได้ระงับเหตุฉัุก้เฉัิน้หน้่�งครั�งที�โรงงาน้แห่งหน้่�งที�ตั�งอยีู่ภูายีใน้
น้ิคมอุตส่าหก้รรมของก้ลุ่มบริษัทฯ น้อก้จาก้น้้� ศูน้ยี์ ECC  
ยีังได้ชื่่วยีเหล่อองค์ก้รท้องถืิ�น้ใน้ก้ารยีับยีั�งเหตุฉัุก้เฉัิน้ 12 ครั�ง
ใน้ชืุ่มชื่น้รอบข้างที�อยีู่ภูายีน้อก้เขตอุตส่าหก้รรม

อยี่างไรก้็ตาม ก้ลุ่มบริษัทฯ ก้ำาหน้ดก้ารฝ่ึก้ซึ่้อมเหตุฉัุก้เฉัิน้ป็ีละ
หน้่�งครั�ง มีก้ารวางแผน้ก้ารฝ่ึก้ซึ่้อมป็ระจำาป็ีส่ำาหรับเหตุฉัุก้เฉัิน้
ต่างๆ รวมถื่งก้ารระงับอัคคีภูัยีและก้ารอพัยีพั ก้ารรั�วไหลของ
ส่ารเคมีอัน้ตรายี อุบัติเหตุทางจราจร อุทก้ภูัยีและเหตุฉัุก้เฉัิน้
ต่างๆ ที�เก้ี�ยีวก้ับโรงงาน้ใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรม โดยีใน้ป็ี 2563 
ก้ลุ่มบริษัทฯ เป็็น้ผู้จัดก้ารซึ่้อมก้ารตอบส่น้องต่อเหตุอัคคีภูัยี  
4 ครั�งที�น้คิมอตุส่าหก้รรมดบับลวิเอชื่เอ ตะวนั้ออก้ (มาบตาพัดุ) 
(WHA EIE) ซึ่่�งมีพัน้ัก้งาน้เข้าร่วมก้ารฝ่ึก้ซึ่้อมทั�งหมด 10 คน้  
ก้ารฝ่ึก้ซึ่้อมดังก้ล่าวครอบคลุมก้ารอบรมก้ารระงับอัคคีภูัยี 
ขั�น้สู่ง ก้ารป็ระเมิน้ผลก้ารดำาเน้ิน้งาน้ก้ารฝ่ึก้ซึ่้อมได้รับคะแน้น้
ความพั่งพัอใจร้อยีละ 100 ซึ่่�งป็ระเมิน้พัน้ัก้งาน้โดยีพัิจารณ์า
จาก้ความพัร้อมส่ำาหรับก้ระบวน้ก้ารทั�งหมดรวมถื่งอุป็ก้รณ์์
ป็้องก้ัน้ส่่วน้บุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) 
ก้ารตอบส่น้อง ตลอดจน้ขั�น้ตอน้ก้ารรายีงาน้และระยีะเวลาที�
ใชื่้ใน้ก้ารระงับเหตุ 

เหตุ่สารเคม่ร่�วไหล
จาก้ก้ระบวน้ก้ารป็ระเมิน้ความเส่ี�ยีง ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ก้ำาหน้ด
ใหก้้ารรบัส่มัผสั่ส่ารเคมทีี�โรงบำาบดัน้ำ�าเส่ยีีเป็น็้หน้่�งใน้ความเส่ี�ยีง
ด้าน้ความป็ลอดภูัยี ก้ลุ่มบริษัทฯ มีความก้ังวลว่าพัน้ัก้งาน้ที�
ป็ฏิบัติงาน้ที�โรงบำาบัดน้ำ�าเส่ียีอาจได้รับส่ัมผัส่ส่ารคลอรีน้และ 
โซึ่เดียีมไฮดรอก้ไซึ่ด์ จ่งได้มีก้ารระบุและใชื่้มาตรก้ารบรรเทา
ผลก้ระทบดังต่อไป็น้้�เพั่�อจัดก้ารความเส่ี�ยีงดังก้ล่าว
• จัดให้มีอุป็ก้รณ์์ป็้องก้ัน้ส่่วน้บุคคล (PPE) ส่ำาหรับพัน้ัก้งาน้

ทุก้คน้
• ติดตั�งเคร่�องตรวจจับคลอรีน้
• ตรวจส่อบส่ถืาน้ที�ป็ฏิบัติงาน้ทุก้ป็ี
• จัดให้มีก้ารตรวจสุ่ขภูาพัป็ระจำาป็ีส่ำาหรับพัน้ัก้งาน้

เม่�อเด่อน้ก้รก้ฎาคม 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้จัดก้ารซึ่้อม 
ตอบส่น้องภูาวะฉัุก้เฉัิน้ส่ำาหรับเหตุก้ารณ์์ส่ารเคมีรั�วไหลที�น้ิคม
อุตส่าหก้รรมดับบลิวเอชื่เอ อีส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ด (WHA ESIE) 
โดยีมีผู้เข้าร่วมทั�งหมด 250 คน้จาก้ก้ารน้ิคมอุตส่าหก้รรม 
แห่งป็ระเทศไทยี (ก้น้อ.) ก้รมป็้องก้ัน้และบรรเทาส่าธุารณ์ภูัยี 
ก้รมส่วัส่ดิก้ารและคุ้มครองแรงงาน้ หน้่วยีงาน้ท้องถืิ�น้ ชืุ่มชื่น้
ท้องถืิ�น้ โรงพัยีาบาลท้องถืิ�น้ ลูก้ค้า และพัน้ัก้งาน้ของก้ลุ่ม
บริษัทฯ เป็็น้ต้น้ ก้ารฝ่ึก้ซึ่้อมดังก้ล่าวครอบคลุมก้ลไก้ก้าร 
ตอบส่น้องตั�งแต่ก้ารรายีงาน้เหตุฉัุก้เฉัิน้ ก้ารป็ฐมพัยีาบาล  
ก้ารเล่อก้อุป็ก้รณ์์ PPE ก้ารส่ั�งก้ารและก้ารควบคุม เป็็น้ต้น้
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ทั�งน้้� ใน้ป็ี 2563 เก้ิดอุบัติเหตุข่ �น้ 1 ครั�งที�น้ิคมอุตส่าหก้รรมดับบลิวเอชื่เอ อีส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ด (WHA ESIE) โดยีรถืบรรทุก้ส่ารเคมีของ
ลูก้ค้าตก้ลงไป็ใน้ทางระบายีน้ำ�าและเก้ิดเหตุส่ารเคมีรั �วไหลตามมา อยี่างไรก้็ตามไม่มีพัน้ัก้งาน้ของก้ลุ่มบริษัทฯ ได้รับบาดเจ็บ 
ขณ์ะเก้ิดเหตุ ถื่งก้ระน้ั�น้ ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังคงพััฒน้าและป็รับป็รุงก้ารป็้องก้ัน้ด้าน้ความป็ลอดภูัยีบน้ท้องถืน้น้อยีู่เส่มอ เพั่�อใชื่้
เป็็น้มาตรก้ารป็้องก้ัน้หลังเก้ิดเหตุและตอบส่น้องต่อเหตุก้ารณ์์ที�คล้ายีคล่งก้ัน้ใน้อน้าคตได้อยี่างรวดเร็วและมีป็ระส่ิทธุิภูาพั
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โควิดำ-19
ใน้ป็ี 2563 ขณ์ะที�ก้ารแพัร่ก้ระจายีของเชื่่�อไว้รัส่โควิด-19 ยีังคง
มีอยี่างต่อเน้่�อง ซึ่่�งถื่อได้ว่าเป็็น้ภูัยีคุก้คามอยี่างหน้่�งที�อาจส่่ง
ผลก้ระทบต่อสุ่ขภูาพัของพัน้ัก้งาน้ของก้ลุ่มบริษัทฯ  ผู้รับเหมา  
หร่อผู้ที �มีความเส่ี�ยีง ดังน้ั�น้หลัก้ป็ฏิบัติด้าน้อาชื่ีวอน้ามัยีและ
ความป็ลอดภูัยีที�ดีจ่งมีความส่ำาคัญ่อยี่างยีิ�งโดยีเฉัพัาะเม่�อ
มีโรคระบาด เน้่�องด้วยีไวรัส่โควิด-19 ที�แพัร่ระบาดอยี่าง
รวดเร็ว จ่งมีความเส่ี�ยีงสู่งที�อาจเก้ิดก้ารติดเชื่่�อใน้หมู่พัน้ัก้งาน้
และพัน้ัก้งาน้ระดับป็ฏิบัติก้ารภูายีใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมและ
ส่ถืาน้ที�ป็ฏิบัติงาน้ของก้ลุ่มบริษัทฯ อีก้ทั�งก้ลุ่มบริษัทฯ  
ยีังเล็งเห็น้ความส่ำาคัญ่ของก้ารดำาเน้ิน้ก้ารและป็้องก้ัน้อยี่าง

เหมาะส่มเพั่�อตอบส่น้องต่อความเส่ี�ยีงที�เก้ิดจาก้ไวรัส่ดังก้ล่าว 
ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ก้ำาหน้ดขั�น้ตอน้ทีเก้ี�ยีวข้องก้ับไวรัส่โควิด-19 
ซึ่่�งมีก้ารระบุข้อป็ฏิบัติใน้ก้ารระมัดระวังต่างๆ ที�ส่อดคล้อง
ก้ับข้อก้ำาหน้ดและก้ฎระเบียีบของก้ระทรวงส่าธุารณ์สุ่ข 
ขั�น้ตอน้ดังก้ล่าวรวมถื่งก้ารฆ่่าเชื่่�อโรคส่ถืาน้ที�ต่างๆ เป็็น้
ป็ระจำาด้วยีแอลก้อฮอล์ ก้ารตรวจอุณ์หภููมิร่างก้ายีและก้าร
บัน้ท่ก้ข้อมูลส่่วน้ตัวเม่�อเข้าสู่่ส่ถืาน้ที�ทำางาน้ เป็็น้ต้น้ ยีิ�งไป็
ก้ว่าน้ั�น้ พัน้ัก้งาน้ทุก้คน้ยีังได้รับก้ารส่่�อส่ารป็ระชื่าส่ัมพััน้ธุ์
เก้ี �ยีวก้ับข่าวส่ารล่าสุ่ดเก้ี�ยีวก้ับไวรัส่โควิด-19 ผ่าน้ชื่่องทาง 
SharePoint ภูายีใน้องค์ก้รและอีเมล
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ความูปลอด้ภิ่ยทั่างถนน
ถืน้น้ภูายีใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมของก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ถืูก้ใชื่้
ป็ระโยีชื่น้์เป็็น้จำาน้วน้มาก้จาก้ผู้มีส่่วน้ได้เส่ียีฝ่่ายีต่างๆ  ซึ่่�งเป็็น้
ส่าเหตุที�อาจทำาให้เก้ิดก้ารจราจรติดขัดหร่ออุบัติเหตุได้ ด้วยี
เหตุน้้� ความป็ลอดภูัยีทางถืน้น้จ่งเป็็น้ความเส่ี�ยีงด้าน้ความ
ป็ลอดภูัยีอีก้ป็ระก้ารหน้่�งที�ระบุได้จาก้ก้ระบวน้ก้ารป็ระเมิน้
ความเส่ี�ยีงที�พัน้ัก้งาน้ของก้ลุ่มบริษัทฯ ลูก้ค้า และผู้ส่ัญ่จร 
ไป็มาอาจป็ระส่บอุบัติเหตุบน้ท้องถืน้น้ได้เม่�อเดิน้ทางภูายีใน้
น้ิคมอุตส่าหก้รรม ดังน้ั�น้ ก้ลุ่มบริษัทฯ จ่งดำาเน้ิน้มาตรก้าร
บรรเทาผลก้ระทบดังต่อไป็น้้�เพั่�อจัดก้ารความเส่ี�ยีงดังก้ล่าว:
• ก้ารส่ร้างเน้ิน้ชื่ะลอความเร็วบน้ถืน้น้เส่้น้หลัก้ ที�ก้ั�น้

คอน้ก้รีต ก้ารเพัิ�มชื่่องทางก้ลับรถืใหม่ส่ำาหรับยีาน้พัาหน้ะ
ที�เข้ามาจาก้ถืน้น้ท้องถืิ�น้เพั่�อลดก้ารจราจรติดขัด

• ก้ารตรวจส่อบ ติดตาม และป็รับป็รุงส่ภูาพัพั่�น้ถืน้น้อยี่าง
ต่อเน้่�อง

• ก้ารพััฒน้าน้วัตก้รรมระบบควบคุมก้ารจราจร 
• ริเริ�มโครงก้ารรณ์รงค์ก้ารขับขี�ป็ลอดภูัยีโดยีชื่มรมความ

ป็ลอดภูัยีและส่ิ�งแวดล้อมเพั่�อฝ่ึก้อบรมพัน้ัก้งาน้และลูก้ค้า
เก้ี�ยีวก้ับทัก้ษะก้ารขับขี�ที�น้ิคมอุตส่าหก้รรมทุก้แห่ง ใน้ป็ี 
2563 มีผู้เข้าร่วมก้ารฝ่ึก้อบรม 250 คน้ โดยีมีลูก้ค้า
ทั�งหมด 170 คน้ และพัน้ัก้งาน้ของก้ลุ่มบริษัทฯ  80 คน้

ก้ลุ่มบริษัทฯ ถื่อว่าความป็ลอดภูัยีบน้ท้องถืน้น้เป็็น้เร่�องที�
ส่ำาคัญ่อยี่างมาก้ โดยีได้ป็รับป็รุงโครงส่ร้างพั่�น้ฐาน้และพััฒน้า
เทคโน้โลยีีอยีู่เส่มอเพั่�อเพัิ�มความป็ลอดภูัยีบน้ท้องถืน้น้อยี่าง
เต็มศัก้ยีภูาพั ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้น้ำาระบบจัดก้ารยีาน้พัาหน้ะ 
มาใชื่้ตั�งแต่ป็ี 2561 โดยีติดตั�งตามทางเข้าต่างๆ ดังที�ระบุไว้
ใน้หัวข้อ “ก้ารจัดก้ารด้าน้น้วัตก้รรม” เพั่�อแก้้ป็ัญ่หาด้าน้ความ
ป็ลอดภูัยีบน้ท้องถืน้น้และก้ารจราจรติดขัดใน้เขตอุตส่าหก้รรม 
เม่�อมีก้ารน้ำาระบบน้้�มาใชื่้ ก้ลุ่มบริษัทฯ จ่งมีข้อมูลจำาน้วน้ 
ยีาน้พัาหน้ะรวมถื่งหมายีเลขทะเบียีน้ได้อยี่างถืูก้ต้องแม่น้ยีำา 
เพั่�อบริหารจัดก้ารก้ารจราจรติดขัดและรับม่อก้ับเหตุชื่น้แล้วหน้้  
ทั�งน้้� ใน้ป็ี 2563 มีจำาน้วน้รถืเข้าออก้บริเวณ์น้ิคมอุตส่าหก้รรม 
ดับบลิวเอชื่เอ อีส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ด (WHA ESIE) ป็ระมาณ์ 
วัน้ละ 144,420 คัน้ คิดเป็็น้ป็ระมาณ์ 52,713,300 คัน้ต่อป็ี  
น้อก้จาก้น้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้น้ำาระบบดิจิทัลมาบูรณ์าก้ารใน้ก้าร
ศ่ก้ษาข้อมูลเก้ี�ยีวก้ับระบบควบคุมก้ารจราจรอัตโน้มัติ เพั่�อ
ตรวจส่อบระดับความแออัดและเป็ลี�ยีน้ส่ัญ่ญ่าณ์ไฟจราจร
โดยีอัตโน้มัติเพั่�อระบายีก้ารจราจร จะเห็น้ได้ว่าด้วยีก้ารใชื่้
เทคโน้โลยีีเหล่าน้้�ชื่่วยีให้น้ิคมอุตส่าหก้รรมดับบลิวเอชื่เอ  
อีส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ด (WHA ESIE) ส่ามารถืลดเวลาก้ารจราจร
ติดขัดจาก้ 10 น้าทีลงเหล่อ 3 น้าที และมีจำาน้วน้ผู้เส่ียีชื่ีวิต
จาก้อุบัติเหตุทางจราจรลดลงจาก้ 5 รายีใน้ป็ี 2562 เหล่อ  
3 รายีใน้ป็ี 2563

น้อก้จาก้น้้�  ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังอยีู่ ใน้ระหว่างศ่ก้ษาก้ารใชื่้ 
เทคโน้โลยีีโดรน้เพั่�อตรวจส่อบส่ภูาพัถืน้น้และก้ารจราจรใน้
ชื่ั�วโมงเร่งด่วน้ โดยีจะน้ำามาใชื่้ตรวจส่อบอุบัติเหตุทางถืน้น้ 
และตรวจจับความเส่ี�ยีงที�อาจเก้ิดข่�น้ และน้ำาข้อมูลไป็วิเคราะห์
ต่อยีอดเพั่�อระบุแน้วทางป็้องก้ัน้และจำาก้ัดจำาน้วน้อุบัติเหตุใน้
อน้าคตได้ ใน้ก้รณ์้ที�เก้ิดอุบัติเหตุ ทั�งน้้�ก้ารใชื่้โดรน้จะชื่่วยีให้
ตอบส่น้องต่อเหตุฉัุก้เฉัิน้ได้รวดเร็วและมีป็ระส่ิทธุิภูาพัยีิ�งข่�น้ 
และเม่�อมีอุบัติเหตุลดลงจ่งส่่งผลให้ป็ริมาณ์ก้ารใชื่้ถืน้น้เบาบาง
ลงตามไป็ด้วยี เทคโน้โลยีีโดรน้ดังก้ล่าวจะน้ำามาใชื่้ตั�งแต่ป็ี 
2564 เป็็น้ต้น้ไป็

ทั�งน้้� ใน้ป็ี 2563 มีอุบัติเหตุบน้ท้องถืน้น้ทั�งหมด 245 ครั�ง
จาก้ผู้ส่ัญ่จรไป็มาภูายีใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมของก้ลุ่มบริษัทฯ  
โดยีอุบัติเหตุดังก้ล่าวเป็็น้ผลให้มีผู้บาดเจ็บ 107 รายี และ 
ผู้เส่ียีชื่ีวิต 3 รายี โดยีไม่มีบุคคลใดเป็็น้พัน้ัก้งาน้ก้ลุ่มบริษัทฯ  
อยี่างไรก้็ตาม ก้ลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั�น้ที�จะลดตัวเลขเหล่าน้้�และ
ป็ฏิบัติตามมาตรก้ารความป็ลอดภูัยีบน้ท้องถืน้น้และมาตรก้าร
ความป็ลอดภูัยีด้าน้อ่�น้ๆ ต่อไป็ รวมถื่งใชื่้น้วัตก้รรมใหม่ต่างๆ 
เพั่�อลดอัตราก้ารเก้ิดอุบัติเหตุอีก้ด้วยี
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การปกป้องทั่ร่พัย์สินข้องนิคมูอุตสาหกรรมู
ใน้พั.ศ. 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้น้ำาความก้้าวหน้้าทางดิจิทัลมาใชื่้เพั่�อพััฒน้าก้ระบวน้ก้ารทำางาน้และพััฒน้าด้าน้ความป็ลอดภูัยี เชื่่น้ 
ก้ารเพัิ�มป็ระส่ิทธุิภูาพัก้ล้องวงจรป็ิด 9 ตัวที�ติดตั�งอยีู่ที�ส่ถืาน้้ป็ั�มน้ำ�าของโรงบำาบัดน้ำ�าเส่ียีที�น้ิคมอุตส่าหก้รรมดับบลิวเอชื่เอ อีส่เทิร์น้ 
ซึ่ีบอร์ด (WHA ESIE)  ให้มีก้ารตรวจจับก้ารเคล่�อน้ไหวและระบบแจ้งเต่อน้ควบคุมผ่าน้ส่ายีเคเบิล ดังที�ก้ล่าวถื่งรายีละเอียีดใน้
หัวข้อ “ก้ารจัดก้ารด้าน้น้วัตก้รรม” ด้วยีเทคโน้โลยีีน้้� เซึ่็น้เซึ่อร์ตรวจจับก้ารเคล่�อน้ไหวจะตรวจจับและแจ้งเต่อน้เม่�อใดก้็ตามที�ตรวจ
จับผู้บุก้รุก้ได้ จ่งเป็็น้ก้ารชื่่วยีป็ก้ป็้องส่ิน้ทรัพัยี์ภูายีใน้เขตพั่�น้ที�น้ั�น้ๆ  ด้วยีเหตุน้้� ระบบดังก้ล่าวจ่งชื่่วยีให้ติดตามเฝ่้าระวังความเส่ี�ยีง
และก้ารดำาเน้ิน้งาน้ได้โดยีอัตโน้มัติและมีป็ระส่ิทธุิภูาพัยีิ�งข่�น้ ทั�งยีังลดความจำาเป็็น้ที�พัน้ัก้งาน้ต้องลงพั่�น้ที�ติดตามและตรวจส่อบ 
หน้้างาน้บ่อยีๆ ด้วยีเหตุน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ จ่งส่ามารถืลดจำาน้วน้พัน้ัก้งาน้ลงได้ 9 คน้ เพั่�อทำาหน้้าที�ดังก้ล่าว โดยีส่ามารถืพััฒน้า
บุคลาก้รเพั่�อทำาหน้้าที�ที�มีความซึ่ับซึ่้อน้อ่�น้ๆ ได้ อีก้ทั�งยีังลดจำาน้วน้อุบัติเหตุทางถืน้น้ รวมถื่งตัดขั�น้ตอน้ก้ารตรวจส่อบที�ไม่จำาเป็็น้
ออก้ได้

ว่ฒนธรรมูความูปลอด้ภิ่ย
ก้ลุ่มบริษัทฯ มีโครงก้ารฝ่ึก้อบรมให้ก้ับพัน้ัก้งาน้ตามข้อก้ำาหน้ด 
เพั่�อป็ลูก้ฝ่ังความเข้าใจอัน้ดีและความตระหน้ัก้รู้เก้ี�ยีวก้ับข้อ
ป็ฏิบัติด้าน้อาชื่ีวอน้ามัยีและความป็ลอดภูัยี โดยีก้ลุ่มบริษัทฯ 
ได้ส่่งเส่ริมให้พัน้ัก้งาน้ทุก้คน้เข้ารับก้ารตรวจสุ่ขภูาพั แลจัด
ให้มีก้ารตรวจสุ่ขภูาพัที�เหมาะส่มส่ำาหรับพัน้ัก้งาน้เป็็น้ป็ระจำา
ทุก้ป็ี น้อก้จาก้น้้� พัน้ัก้งาน้ยีังส่ามารถืเข้าถื่งบริก้ารทางก้าร
แพัทยี์ได้ผ่าน้ป็ระก้ัน้สุ่ขภูาพัและป็ระก้ัน้อุบัติเหตุ น้อก้จาก้น้้�  
ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีิน้ดีรับฟังและส่น้ับส่นุ้น้ให้พัน้ัก้งาน้เส่น้อข้อ
แน้ะน้ำาใน้ก้ารป็รับป็รุงส่ภูาพัแวดล้อมใน้ก้ารทำางาน้ผ่าน้ทาง
หัวหน้้างาน้ แผน้ก้ทรัพัยีาก้รบุคคล และแผน้ก้ความป็ลอดภูัยี

ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังคำาน้่งถื่งความป็ลอดภูัยีของผู้รับเหมาของ
ก้ลุ่มบริษัทฯ อีก้ด้วยี ทั�งน้้� ผู้มีส่่วน้ได้เส่ียีก้ลุ่มดังก้ล่าวต้อง
ป็ฏิบัติตามข้อก้ำาหน้ดด้าน้ความป็ลอดภูัยีของก้ลุ่มบริษัทฯ  
อยี่างเคร่งครัดและสุ่ดความส่ามารถื ดังน้ั�น้ ก้่อน้ป็ฏิบัติงาน้ 
ผูร้บัเหมาจะไดร้บัก้ารฝ่กึ้อบรมที�ครอบคลมุ 3 ดา้น้ ไดแ้ก้ ่น้โยีบายี 
ส่ิ�งแวดล้อม ก้ฎระเบียีบข้อบังคับที�เก้ี�ยีวข้อง และมาตรฐาน้
ความป็ลอดภูัยี จาก้น้ั�น้ ผู้รับเหมาที�ผ่าน้ก้ารฝ่ึก้อบรมแล้วจะ
ได้รับบัตรป็ระจำาตัวผู้รับเหมาที�จะหมดอายีุใน้ 1 ป็ีน้ับจาก้วัน้ที� 
ออก้บัตร ก้ารฝ่ึก้อบรมดังก้ล่าวจัดข่�น้ใน้ป็ี 2563 ส่ำาหรับผู้รับ
เหมารายีใหม ่20 รายี และผูร้บัเหมาเดมิ 50 รายีที�บตัรป็ระจำาตวั 
ผู้ รับเหมาหมดอายีุ ผู้ รับเหมาที�มาป็ฏิบัติงาน้ระยีะส่ั�น้ 
ต้องผ่าน้ก้ารฝ่ึก้อบรมเพั่�อให้ได้ใบอนุ้ญ่าตทำางาน้เป็็น้รายีครั�ง
ตามระยีะเวลาที�ก้ำาหน้ดเชื่่น้ก้ัน้
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น้อก้จาก้โครงก้ารฝ่ึก้อบรมความป็ลอดภูัยีแล้ว ก้ลุ่มบริษัทฯ 
ยีังได้จัดตั�งชื่มรมความป็ลอดภูัยีข่�น้เพั่�อร่วมก้ัน้เส่ริมส่ร้าง
มาตรก้ารความป็ลอดภูัยีใน้หมู่ผู้มีส่่วน้ได้เส่ียี ชื่มรมดังก้ล่าว
ป็ระก้อบด้วยีพัน้ัก้งาน้ ผู้รับเหมา และลูก้ค้าของก้ลุ่มบริษัท 
WHAID และก้ลุ่มบริษัท WHAUP โดยีวัตถืุป็ระส่งค์ของชื่มรม
ความป็ลอดภูัยีน้้�ค่อเพั่�อให้ส่มาชื่ิก้ชื่มรมแบ่งป็ัน้ความคิดเห็น้ 
และมุมมองต่างๆ เก้ี�ยีวก้ับข้อป็ฏิบัติด้าน้ความป็ลอดภูัยี  
มีก้ารจัดป็ระชืุ่มชื่มรมทุก้ไตรมาส่ โดยีก้ารป็ระชืุ่มครั�งล่าสุ่ด
จัดข่�น้เม่�อเด่อน้พัฤศจิก้ายีน้ ป็ี 2563 มีผู้เข้าร่วมทั�งหมด  
240 คน้ หัวข้อใน้ก้ารหาร่อครอบคลุมถื่ งก้ารจัดก้าร 
ก้ารจราจร ความป็ลอดภูัยีบน้ท้องถืน้น้ ก้ารควบคุมก้าร 
ติดยีาเส่พัติด ก้ารป็ฐมพัยีาบาล ป็ฏิบัติก้ารชื่่วยีฟ้�น้ค่น้ชื่ีพัด้วยี
วิธุีป็ั�มหัวใจ และป็ระโยีชื่น้์ของวิส่าหก้ิจชืุ่มชื่น้
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การพััฒนาชุมูชน

ส่ถืาน้ก้ารณ์์เศรษฐก้ิจทั�วโลก้ก้ำาลังก้้าวเข้าสู่่ก้ารเติบโตอยี่าง
ยีั�งยี่น้ องค์ก้รธุุรก้ิจจำาน้วน้มาก้ตระหน้ัก้ถื่งความส่ำาคัญ่ของก้าร
ดำาเน้ิน้งาน้ที�ส่่งผลก้ระทบต่อชืุ่มชื่น้โดยีรอบ และองค์ก้รธุุรก้ิจ
เหล่าน้้�เชื่่�อมั�น้ว่า ธุุรก้ิจจะป็ระส่บความส่ำาเร็จได้อยี่างยีั�งยี่น้ 
ตอ้งไดร้บัก้ารยีอมรบัและไวว้างใจรวมถืง่มกี้ารพัฒัน้าเส่รมิส่รา้ง
ความมั�งคั�งให้ก้ับชืุ่มชื่น้และส่ังคม อยี่างไรก้็ตาม บางธุุรก้ิจอาจ
จะต้องเผชื่ิญ่ก้ับความท้าทายีใน้ก้ารเข้าไป็มีส่่วน้ร่วมก้ับชืุ่มชื่น้
โดยีรอบ เพั่�อให้เก้ิดป็ระส่ิทธุิผล ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความส่ำาคัญ่
ใน้ก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจควบคู่ไป็ก้ับก้ารส่ร้างความเชื่่�อมั�น้และความ
ไว้วางใจจาก้ชืุ่มชื่น้โดยีรอบ ตลอดระยีะเวลา 33 ป็ีที�ผ่าน้มา 
ก้ลุ่มบริษัทฯ ตระหน้ัก้ถื่งความรับผิดชื่อบ ใน้ฐาน้ะผู้ขับเคล่�อน้
ธุรุก้จิที�ทำางาน้ควบคูไ่ป็ก้บัก้ารตอบแทน้ส่งัคมและชื่มุชื่น้ทอ้งถืิ�น้

แนวทั่างการจ่ด้การ
บริษัท ดับบลิวเอชื่เอ อิน้ดัส่เตรียีล ดีเวลลอป็เมน้ท์ จำาก้ัด 
(มหาชื่น้) และ บริษัท ดับบลิวเอชื่เอ ยีูทิลิตี �ส่์ แอน้ด์ พัาวเวอร์ 
จำาก้ัด (มหาชื่น้) ได้จัดทำาก้ารป็ระเมิน้ผล (Environmental 
Impact Assessment: EIA) ก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจ ก้ารรับรู้ของ
ชื่าวชืุ่มชื่น้ ตลอดจน้ผลก้ระทบทางส่ังคมและส่ิ�งแวดล้อมใน้
ชืุ่มชื่น้โดยีรอบ ผลก้ารป็ระเมิน้ระบุว่า ทั�งส่องบริษัทมีแน้วทาง
ใน้ก้ารบริหารจัดก้ารบรรเทาผลก้ระทบได้อยี่างเหมาะส่ม  
ผ่าน้ชื่่องทางก้ารส่่�อส่ารต่างๆ ป็ระก้อบด้วยีโทรศัพัท์ อีเมล 
ก้ารจัดก้ิจก้รรมที�ส่ร้างก้ารมีส่่วน้ร่วม แบบส่ำารวจ ก้ารแต่งตั�ง 
ตัวแทน้ชืุ่มชื่น้ใน้พั่�น้ที�และแพัลตฟอร์มก้ารแจ้งเบาะแส่ 
ก้ารก้ระทำาผิด (ดูรายีละเอียีดได้ที�บทจรรยีาบรรณ์ทางธุุรก้ิจ)  
เพั่� อรับฟั งความคิด เห็น้ของชื่าวชืุ่มชื่น้ ข้อ เส่น้อแน้ะ  
แ ล ะ ข้ อ ร้ อ ง เ รี ยี น้ ทั� ง ห ม ด จ ะ ไ ด้ รั บ ก้ า ร ท บทวน้ โ ด ยี 
คณ์ะก้รรมก้ารดำาเน้ิน้ก้ิจก้รรมเพั่�อส่ังคมที�จัดตั�งข่�น้ ซึ่่�งจะมี 
ก้ารป็ระชืุ่มใน้ทุก้เด่อน้เพั่�อก้ำาหน้ดแน้วทางก้ารพััฒน้าที� 
เหมาะส่มจาก้น้ั�น้จะรายีงาน้ต่อคณ์ะก้รรมก้ารบริษัท 
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ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ก้ำาหน้ดก้ลยีุทธุ์ใน้ก้ารพััฒน้าโครงก้ารเพั่�อ
ส่ังคมอยี่างยีั�งยี่น้ให้ครอบคลุมทั�ง 3 มิติ ได้แก้่ ก้ารพััฒน้าด้าน้
ก้ารศ่ก้ษา ก้ารดูแลสุ่ขภูาพัชืุ่มชื่น้และก้ารพััฒน้าองค์ความรู้ 
เร่ �องก้ารอนุ้รัก้ษ์ส่ิ �งแวดล้อมให้เหมาะส่มก้ับความต้องก้าร
และข้อก้ังวลของชืุ่มชื่น้ ใน้ป็ี 2563 บริษัท ดับบลิวเอชื่เอ  
อิน้ดัส่เตรียีล ดีเวลลอป็เมน้ท์ จำาก้ัด (มหาชื่น้) และ บริษัท 
ดับบลิวเอชื่เอ ยีูทิลิตี �ส่์ แอน้ด์ พัาวเวอร์ จำาก้ัด (มหาชื่น้)  
ได้ดำาเน้ิน้ก้ิจก้รรมเพั่�อส่ังคมที�หลาก้หลายีให้ก้ับชืุ่มชื่น้ที�อาศัยี
อยีู่ใน้รัศมี 5-10 ก้ม. โดยีรอบน้ิคมอุตส่าหก้รรมของก้ลุ่ม
บริษัทฯ ด้วยีก้ารจัดส่รรงบป็ระมาณ์ป็ระจำาป็ีจำาน้วน้ 52.43 
ล้าน้บาทส่ำาหรับจัดก้ิจก้รรมเพั่�อส่ังคม ตามรายีละเอียีดใน้
ตารางต่อไป็น้้� 

โดยีใชื่้เวลาทำางาน้ของพัน้ัก้งาน้ก้ลุ่มบริษัทฯจำาน้วน้ 7,633 
ชื่ั�วโมง และมีชื่าวชืุ่มชื่น้เข้าร่วมทั�งหมดจำาน้วน้ 191,585 คน้ 

ประเภทขัองกิจำกรรมเพื่่�อส่งคม มูลค�า (ล้านบาท) จำำานวนร้อยละ (%)

1. ก้ารบริจาคเพั่�อก้ารกุ้ศล 10.5 15.7

2. ก้ารทำาก้ิจก้รรมเพั่�อชืุ่มชื่น้ 41.9 62.6

3. ก้ิจก้รรมที�เก้ี �ยีวข้องทางก้ารค้า 14.5 21.7

รีวมิทั�งหมิดิ 66.9 100.0

จาก้ 159 ชืุ่มชื่น้ เข้าร่วมและได้รับป็ระโยีชื่น้์จาก้ก้ิจก้รรม 
ทำาให้บริษัทส่ามารถืจัดก้ิจก้รรมเพั่�อส่ังคมตามเป็้าหมายีที�ตั �ง
ไว้ได้อยี่างส่ำาเร็จลุล่วง

โดยีใชื่้เวลาทำางาน้ของพัน้ัก้งาน้ดับบลิวเอชื่เอ ก้รุ๊ป็จำาน้วน้ 
7,633 ชื่ั�วโมง และมีชื่าวชืุ่มชื่น้เข้าร่วมทั�งหมดจำาน้วน้ 
191,585 คน้ จาก้ 156 ชืุ่มชื่น้ เข้าร่วมและได้รับป็ระโยีชื่น้์
จาก้ก้ิจก้รรม ทำาให้บริษัทส่ามารถืจัดก้ิจก้รรมเพั่�อส่ังคมตาม
เป็้าหมายีที�ตั �งไว้ได้อยี่างส่ำาเร็จลุล่วง ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัท 
มีส่่วน้ร่วมก้ับชืุ่มชื่น้โดยีรอบน้ิคมฯ ใน้ส่่วน้ก้ิจก้รรมเพั่�อส่ังคม 
ครอบคลุม จังหวัดระยีอง ชื่ลบุรี และส่ระบุรี จำาน้วน้ 156 
หมู่บ้าน้ จาก้ หมู่บ้าน้ 159 คิดเป็็น้ร้อยีละ 98 และป็ี 2564 
ก้ลุ่มบริษัทฯ ตั�งเป็้าใน้ก้ารมีส่่วน้ร่วมก้ับชืุ่มชื่น้โดยีรอบน้ิคมฯ 
ใน้ส่่วน้ของก้ิจก้รรมเพั่�อส่ังคมคิดเป็็น้ร้อยีละ 97

โครงการส่งเสริมูด้้านการศึกษัา 
ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ดำาเน้ิน้ก้ิจก้รรมเพั่�อส่ังคมหลาก้หลายีโครงก้าร ซึ่่�งเน้้น้ก้ารพััฒน้าด้าน้ก้ารศ่ก้ษาส่ำาหรับส่มาชื่ิก้ชืุ่มชื่น้
ใน้ทุก้ชื่่วงวัยี

โครงการวาดำศิลป์
สำาหร่บน่กเรียน
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ใน้ป็ีน้้�ก้ลุ่มบริษัทฯ จัดโครงก้ารวาดศิลป็์ต่อเน้่�องเป็็น้ป็ีที� 12 
เริ �มที� โครงก้ารแรก้วาดศิลป็์ที�บ้าน้เก้ิดส่ำาหรับน้ัก้เรียีน้ชื่ั�น้
ป็ระถืมศ่ก้ษาตอน้ป็ลายีใน้พั่�น้ที�จังหวัดระยีองและชื่ลบุรี ได้
เรียีน้รู้ทัก้ษะด้าน้ศิลป็ะขั�น้พั่�น้ฐาน้ พัร้อมถื่ายีทอดเร่�องราว
ก้ารรู้รัก้ษ์ส่ิ �งแวดล้อม ป็ระวัติศาส่ตร์ ตลอดจน้วัฒน้ธุรรม
ท้องถืิ�น้ ต่อด้วยีโครงก้ารวาดศิลป็์ที�บ้าน้เก้ิดส่ัญ่จร ส่ำาหรับ
น้ัก้เรียีน้ชื่ั�น้มัธุยีมศ่ก้ษาตอน้ต้น้ ด้วยีก้ารพัาไป็ทัศน้ศ่ก้ษา
ศิลป็วัฒน้ธุรรมใน้ท้องถืิ�น้และเรียีน้ศิลป็ะน้อก้ส่ถืาน้ที�ร่วม
ก้ับเพั่�อน้ๆ จาก้ต่างโรงเรียีน้ เพั่�อให้ได้เรียีน้รู้เทคน้ิคก้าร
วาดภูาพัและองค์ป็ระก้อบศิลป็ะขั�น้พั่�น้ฐาน้ แม้ต้องเผชื่ิญ่
ก้ับส่ถืาน้ก้ารณ์์ก้ารแพัร่ระบาดของโควิด-19 แต่บริษัทยีังคง
ส่่งเส่ริมก้ารศ่ก้ษาด้าน้ศิลป็ะให้ก้ับน้้องๆ เพั่�อน้ำาไป็ใชื่้ใน้ก้าร
พััฒน้าทัก้ษะของตน้เอง

โดยีทั�ง 2 โครงก้าร มีน้ัก้เรียีน้ใน้ระดับชื่ั�น้ป็ระถืมศ่ก้ษา 
ตอน้ป็ลายีจำาน้วน้ 563 คน้ จาก้ 20 โรงเรียีน้ และน้ัก้เรียีน้ระดับ
ชื่ั�น้มัธุยีมศ่ก้ษาตอน้ต้น้จำาน้วน้ 29 จาก้ 6 โรงเรียีน้ เข้าร่วม 
ก้ิจก้รรม และก้ลุ่มบริษัทฯ ได้จัดก้ารป็ระเมิน้ความพั่ง
พัอใจของน้ัก้เรียีน้ที�เข้าร่วมทั�งหมด ซึ่่�งผลคะแน้น้ความ
พั่งพัอใจใน้ก้ารเข้าร่วมก้ิจก้รรมคิดเป็็น้ร้อยีละ 88 และ 93 
ตามลำาดับ น้ัก้เรียีน้ส่่วน้ใหญ่่ รู้ส่่ก้ว่าก้ารเข้าร่วมก้ิจก้รรม
ทำาให้พััฒน้าก้ารทัก้ษะด้าน้ศิลป็ะดีข่�น้ และส่ามารถืน้ำาข้อมูล 
ที� ได้รับไป็ใชื่้ใน้ชื่ีวิตป็ระจำาวัน้ ความส่ำาเร็จจาก้โครงก้าร 
ดังก้ล่าวค่อชื่่วยีใน้ก้ารส่่งเส่ริมและส่ร้างความเป็็น้เลิศด้าน้ก้าร
ศ่ก้ษาให้ก้ับเยีาวชื่น้ไทยี ซึ่่�งมีความส่ำาคัญ่ต่อก้ารพััฒน้าชืุ่มชื่น้
และป็ระเทศใน้อน้าคต
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ก้ลุ่มบริษัทฯ ตระหน้ัก้ดีว่า เยีาวชื่น้ ค่อก้ลุ่มแรงงาน้ที�จะ 
ขับเคล่�อน้ป็ระเทศใน้อน้าคต อยี่างไรก้็ตามเยีาวชื่น้บางคน้  
แม้จะมีความส่ามารถืและทัก้ษะสู่งมาก้ แต่ก้็อาจขาดโอก้าส่
ใน้ก้ารศ่ก้ษาเพั่�อหาความรู้ได้อยี่างเต็มที� ด้วยีข้อจำาก้ัดทาง 
ก้ารเงิน้ ก้ลุ่มบริษัทฯ จ่งให้ก้ารส่น้ับส่นุ้น้ด้าน้ก้ารศ่ก้ษา  
อัน้ถื่อเป็็น้ราก้ฐาน้ที�ส่ำาคัญ่ใน้ก้ารพััฒน้าชืุ่มชื่น้ รวมถื่งพััฒน้า

ศัก้ยีภูาพัเพั่�อให้พัวก้เขามีคุณ์ภูาพัชื่ีวิตที�ดีข่�น้ ก้ลุ่มบริษัทฯ 
ได้มอบทุน้ก้ารศ่ก้ษาส่ำาหรับน้ัก้เรียีน้ที�จะเข้าเรียีน้ต่อใน้ระดับ
อาชื่ีวศ่ก้ษา เพั่�อบ่มเพัาะความรู้ให้ส่ามารถืดำารงชื่ีวิตต่อไป็
ใน้อน้าคต ป็ัจจุบัน้ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้มอบทุน้ก้ารศ่ก้ษาให้ก้ับ
น้ัก้เรียีน้รวมแล้ว 79 ทุน้ จำาน้วน้เงิน้ ทั�งส่ิ�น้ 727,600 บาท ใน้ป็ี 
2563 มีน้ัก้เรียีน้ 22 คน้เข้าร่วมรับทุน้ก้ารศ่ก้ษาจาก้โครงก้าร

กราฟแท�งแสดำงความพื่ึงพื่อใจำโครงการวาดำศิลป์ท่�บ้านเกิดำ ปี 2563 (คร่�งท่� 12)

กราฟแท�งแสดำงความพื่ึงพื่อใจำโครงการวาดำศิลป์ท่�บ้านเกิดำส่ญจำร ปี 8

จากน่กเรียนช่�นประถมูศึกษัาปีทั่่� 4-6 จำานวน 532 คน จาก 19 โรงเรียนในเข้ตจ่งหว่ด้ระยองและชลบุรี
ทั่ำากิจกรรมูในช่วงเด้ือนกรกฎาคมู - สิงหาคมู 2563

อบรมูว่นทั่่� 14 - 16 ก่นยายน 2563
สอบถามูจากน่กเรียนช่�นมู่ธยมูศึกษัาตอนต้นจำานวน 29 คน จาก 6 โรงเรียน

ได้้ร่บประสบการณ์และความูรู้ด้้านศิลปะ

ได้้พั่ฒนาประสบการณ์ด้้าน 
ความูคิด้สร้างสรรค์

สามูารถนำาความูรู้และประสบการณ ์
ทั่่�ได้้ร่บไปก่อประโยชน์ให้ตนเองและส่งคมู

ประทั่่บใจในการเข้้าร่วมูกิจกรรมู 
และรู้สึกอยากร่วมูกิจกรรมูน่�อ่ก

รู้จ่กและเข้้าใจ WHA GROUP  
และนิคมูอุตสาหกรรมู

ได้้ร่บประสบการณ์และความูรู้ด้้านศิลปะ

ได้้พั่ฒนาประสบการณ์ด้้าน 
ความูคิด้สร้างสรรค์

สามูารถนำาความูรู้และประสบการณ ์
ทั่่�ได้้ร่บไปก่อประโยชน์ให้ตนเองและส่งคมู

ประทั่่บใจในการเข้้าร่วมูกิจกรรมูและ 
รู้สึกอยากร่วมูกิจกรรมูน่�อ่ก

รู้จ่กและเข้้าใจ WHA GROUP  
และนิคมูอุตสาหกรรมู

88%

94%

85%
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87%

87%
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โครงก้ารพััฒน้าระเบียีงเศรษฐก้ิจพัิเศษภูาคตะวัน้ออก้ (อีอีซึ่ี) ที�ครอบคลุมพั่�น้ที�ยีุทธุศาส่ตร์ใน้จังหวัดระยีอง 
ชื่ลบุรี และฉัะเชื่ิงเทรา เป็็น้พั่�น้ที�เศรษฐก้ิจที�ด่งดูดเม็ดเงิน้ลงทุน้ของภูาคเอก้ชื่น้ โครงก้ารอีอีซึ่ีมีภูาครัฐชื่่วยี
ส่น้ับส่นุ้น้ก้ารพััฒน้าโครงส่ร้างพั่�น้ฐาน้ต่างๆ มาก้มายี เชื่่น้ โครงก้ารมอเตอร์เวยี์ ระบบรถืไฟรางคู่ รวมถื่ง
ก้ารขยีายีส่น้ามบิน้อู่ตะเภูาและท่าเร่อ 

ความท้าทายีอยี่างหน้่�งของก้ารพััฒน้าโครงก้ารเศรฐก้ิจขน้าดใหญ่่ ค่อ ความต้องก้ารแรงงาน้ที�มีฝ่ีม่อตามความต้องก้าร
ของอุตส่าหก้รรมเพัิ�มมาก้ข่�น้ ด้วยีความร่วมม่อระหว่างภูาคก้ารศ่ก้ษาและบริษัทภูาคเอก้ชื่น้ ส่ำาน้ัก้งาน้คณ์ะก้รรมก้าร 
ก้ารอาชื่ีวศ่ก้ษาได้ริเริ �มโครงก้ารอาชื่ีวศ่ก้ษาระบบทวิภูาคี (DVT) ส่่งเส่ริมให้น้ัก้ศ่ก้ษาระดับอาชื่ีวศ่ก้ษาได้มีป็ระส่บก้ารณ์ ์
ป็ฏิบัติงาน้ควบคู่ไป็ก้ับก้ารเรียีน้ภูาคทฤษฎีใน้ส่ถืาบัน้ก้ารศ่ก้ษา

มร.เดวิด น้าร์ โดน้ ป็ระธุาน้เจ้าหน้้าที�บริหาร ธุุรก้ิจน้ิคม
อุตส่าหก้รรมและก้ารลงทุน้ต่างป็ระเทศ บริษัท ดับบลิวเอชื่เอ  
อิน้ดัส่เตรียีล ดีเวลลอป็เมน้ท์ จำาก้ัด (มหาชื่น้) ก้ล่าวว่า  
“ดับบลิวเอชื่เอ เล็งเห็น้ว่าโครงก้ารดังก้ล่าว จะเป็็น้ก้าร 
ส่่งเส่ริมความส่ามารถืของเยีาวชื่น้รุ่น้ใหม่ที�อาศัยีอยีู่ใน้พั่�น้ที�
โครงก้ารอีอีซึ่ี ให้มีอน้าคตที�มั�น้คง บริษัทฯ มีความยีิน้ดีและ
ภููมิใจที�ได้มอบทุน้ก้ารศ่ก้ษา พัร้อมก้ับเงิน้ชื่่วยีเหล่อให้เยีาวชื่น้
ที�ขาดแคลน้มีโอก้าส่แส่ดงศัก้ยีภูาพัของตน้ได้อยี่างเต็มที�  
ป็ูราก้ฐาน้ไป็สู่่ก้ารมีอาชื่ีพัและทำาให้คุณ์ภูาพัชื่ีวิตดีข่�น้”

น้ายีป็ระทีป็ จุฬาเลิศ ผู้อำาน้วยีก้ารวิทยีาลัยีเทคน้ิคบ้าน้ค่ายี 
ก้ล่าวว่า “วิทยีาลัยีเทคน้ิคบ้าน้ค่ายีเป็็น้ส่ถืาบัน้เพัียีงแห่งเดียีว
ที�มีคุณ์ส่มบัติครบถื้วน้ใน้โครงก้ารอาชื่ีวศ่ก้ษาระบบทวิภูาคี 
และขอขอบคุณ์ก้ลุ่มบริษัทฯ ที�ให้ก้ารส่น้ับส่นุ้น้อยี่างเต็มที�มา
โดยีตลอด “โครงก้ารน้้�น้ับว่ามีป็ระโยีชื่น้์อยี่างมาก้ต่อน้ัก้ศ่ก้ษา
ระดับอาชื่ีวะ องค์ก้ร และโครงก้ารอีอีซึ่ี ตลอดจน้ส่มาชื่ิก้ชืุ่มชื่น้ 
ก้ารที�น้ัก้ศ่ก้ษาได้รับก้ารฝ่ึก้อบรมและป็ฏิบัติงาน้จริงใน้
หน้่วยีงาน้ต่างๆ ได้รับความรู้ที�เฉัพัาะเจาะจงและทัก้ษะจาก้ 
ผู้เชื่ี�ยีวชื่าญ่ พัร้อมก้ารป็ฏิบัติงาน้อยี่างเต็มรูป็แบบ รวมถื่ง 
ก้ารบรรจุเข้าทำางาน้ก้ับหน้่วยีงาน้ต่างๆ หลังจาก้เรียีน้จบ 
ก้ารศ่ก้ษา หร่อน้ำาป็ระส่บก้ารณ์์ที� ได้รับไป็ป็ระก้อบอาชื่ีพั
ใน้อน้าคต ถื่อว่าเป็็น้แบบอยี่างที�ดี ให้แก้่รุ่น้น้้องๆ ต่อไป็  
ชื่่วยีเป็็น้ก้ารยี่น้ยีัน้ว่าหาก้มีความมุ่งมั�น้ตั�งใจก้็จะได้รับโอก้าส่ 
ใน้ก้ารเข้าทำางาน้และส่ร้างอาชื่ีพัที�มั�น้คงให้ตน้เองได้”

ทุนการศึกษัาท่�ส�งเสริมท่กษัะและความสามารถึ
บัณ์ฑ์ิตจาก้วิทยีาลัยีอาชื่ีวศ่ก้ษาและมหาวิทยีาลัยีก้ำาลังเป็็น้ที�
ต้องก้ารอยี่างมาก้ใน้ตลาดแรงงาน้ อยี่างไรก้็ตาม ยีังมีเยีาวชื่น้
ที�มีความส่ามารถืจำาน้วน้มาก้ไม่มีโอก้าส่เรียีน้จน้จบหลัก้สู่ตร
ได้ เน้่�องจาก้ป็ระส่บป็ัญ่หาด้าน้ก้ารเงิน้ ก้ลุ่มบริษัทฯ มองเห็น้
ถื่งป็ัญ่หาน้้�และได้ร่วมม่อก้ับวิทยีาลัยีเทคน้ิคบ้าน้ค่ายี จังหวัด
ระยีอง ส่น้ับส่นุ้น้น้ัก้ศ่ก้ษาโครงก้ารอาชื่ีวศ่ก้ษาระบบทวิภูาคี ซึ่่�ง
ได้ทำาต่อเน้่�องมาเป็็น้ระยีะเวลา 9 ป็ี ด้วยีก้ารมอบทุน้ก้ารศ่ก้ษา
ให้แก้่น้ัก้ศ่ก้ษาที�มีป็ระวัติเรียีน้ดี แต่ขาดแคลน้ทุน้ทรัพัยี์เพั่�อ
ศก่้ษาตอ่ น้อก้จาก้น้้�ก้ลุม่บรษิทัฯ ยีงัไดช้ื่ว่ยีป็ระส่าน้งาน้ก้บัก้ลุม่
ลูก้ค้าใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมของดับบลิวเอชื่เอ เพั่�อมอบโอก้าส่ให้
แก้่น้้องๆ ได้เข้าฝ่ึก้ป็ฏิบัติงาน้ระหว่างเรียีน้ด้วยี
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สร้างแบบอย�างท่�ดำ่ ให้ชุมชน
วิทยีาลัยีเทคน้ิคบ้าน้ค่ายี และก้ลุ่มบริษัทฯ จะทำาก้ารคัดเล่อก้
น้ัก้ศ่ก้ษาที�มีคุณ์ส่มบัติใน้ก้ารรับทุน้ก้ารศ่ก้ษารวมถื่งโอก้าส่
ก้ารฝ่ึก้ป็ฏิบัติงาน้ตามความส่ามารถืที�เหมาะส่ม น้ายีป็ระส่ิทธุิ� 
รามจาตุ ตัวแทน้น้ัก้ศ่ก้ษาที�ได้เข้ารับก้ารฝ่ึก้งาน้ที�บริษัท  
เอ็น้ที เซึ่อิมิซึุ่ (ป็ระเทศไทยี) จำาก้ัด ซึ่่�งเป็็น้บริษัทส่ัญ่ชื่าติ
ญ่ี�ป็ุ่น้ ก้ล่าวว่า “ผมมีความฝ่ัน้อยีาก้จะเข้าทำางาน้ก้ับบริษัท
ต่างชื่าติที�มีชื่่�อเส่ียีง แต่ครอบครัวค่อน้ข้างขัดส่น้ ก้ารที�ได้รับ 
ทุน้ก้ารศ่ก้ษาจาก้ก้ลุ่มบริษัทฯ ทำาให้ผมมีโอก้าส่เรียีน้ต่อใน้ 
ระดับชื่ั�น้ป็วส่. และมีป็ระส่บก้ารณ์์ก้ารทำางาน้ ได้รับความรู ้
ก้ารฝ่ึก้อบรมจาก้หัวหน้้าและทำางาน้ร่วมก้ับผู้อ่�น้เป็็น้ระยีะ
เวลา 11 เด่อน้น้ับว่ามีป็ระโยีชื่น้์เป็็น้อยี่างมาก้ และหลังจาก้ 
จบก้ารศ่ก้ษาผมได้รับก้ารบรรจุ เป็็น้พัน้ัก้งาน้ของบริษัท  
เอ็น้ที เซึ่อิมิซึุ่ (ป็ระเทศไทยี) จำาก้ัด น้อก้จาก้ป็ระส่บก้ารณ์์
ใน้ก้ารทำางาน้ผมยีังได้มีโอก้าส่ใน้ก้ารฝ่ึก้ก้ารส่่�อส่ารภูาษาก้ับ 
ชื่าวต่างชื่าติ ซึ่่�งมีความส่ำาคัญ่เป็็น้อยี่างมาก้ใน้ก้ารทำางาน้  
และพััฒน้าศัก้ยีภูาพัของตน้เองอยี่างเต็มที�

โครงก้ารอาชื่ีวศ่ก้ษาระบบทวิภูาคี ถื่อว่าเป็็น้โครงก้ารที�เอ่�อ
ป็ระโยีชื่น้ต์อ่ทกุ้ฝ่า่ยีที�เก้ี�ยีวขอ้ง ก้ลุม่บรษิทัฯ รูส้่ก่้ภูาคภูมูิใจเป็น็้
อยี่างยีิ�งที�ได้มีส่่วน้ร่วมส่น้ับส่นุ้น้ และส่ร้างแรงงาน้ที�มีทัก้ษะ 
ขั�น้สู่งส่ำาหรับก้ลุ่มอุตส่าหก้รรม เชื่่น้ อุตส่าหก้รรมยีาน้ยีน้ต์
ส่มัยีใหม่ ส่มาร์ท อิเล็ก้ทรอน้ิก้ส่์ เก้ษตรก้รรมและเทคโน้โลยีี
ชื่ีวภูาพั โรโบติก้ส่์และก้ลุ่มอุตส่าหก้รรมเป็้าหมายีอ่�น้ๆ  
เพั่�อตอบส่น้องความตอ้งก้ารใน้โครงก้ารออีซีึ่ ีและชื่ว่ยีขบัเคล่�อน้ 
ป็ระเทศไป็ข้างหน้้าตามแผน้น้โยีบายีไทยีแลน้ด์ 4.0 

ป็ัจจุบัน้ส่ังคมของเราก้ำาลังป็ระส่บปั็ญ่หาขาดแคลน้บุคลาก้ร 
ครผููส้่อน้ ก้ลุม่บรษิทัฯ ไดเ้ขา้รว่มโครงก้าร Teacher Fellowship 
ด้วยีก้ารมอบเงิน้ส่น้ับส่นุ้น้จำาน้วน้ 1,260,000 บาท ให้ก้ับ 
ครูผู้ส่อน้จาก้ 7 โรงเรียีน้ใน้พั่�น้ที�จังหวัดระยีองและชื่ลบุรี 

โครงการ 
TEACHER FELLOWSHIP 
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ก้ลุ่มบริษัทฯ จัดโครงก้ารมอบอุป็ก้รณ์์ก้ารศ่ก้ษาป็ระจำาป็ี 
น้ับเป็็น้ครั�งที� 23 ได้ร่วมม่อก้ับก้ลุ่มผู้ป็ระก้อบก้ารใน้น้ิคม
อุตส่าหก้รรมต่างๆ ของก้ลุ่มบริษัทฯ ก้ว่า 50 รายี ใน้ก้ารให้
ความชื่่วยีเหล่อน้้องๆ น้ัก้เรียีน้ที�ครอบครัวมีรายีได้น้้อยี ให้
ได้รับก้ารศ่ก้ษาที�ดีและน้ำาไป็พััฒน้าคุณ์ภูาพัชื่ีวิตของตน้เอง  
ซึ่่�งโครงก้ารน้้�ส่ามารถืหล่อเลี�ยีงชื่ีวิตชื่าวชืุ่มชื่น้โดยีรอบน้ิคม 
ได้อยี่างมีป็ระส่ิทธุิภูาพัและแข็งแก้ร่ง

ตลอดระยีะเวลา 5 วัน้ใน้เด่อน้ก้รก้ฎาคม ผู้บริหารของก้ลุ่ม
บรษิทัฯ ไดเ้ดนิ้ทางไป็ส่ง่มอบอปุ็ก้รณ์ก์้ารศก่้ษา ก้ารก้ฬีา รวมถืง่ 

กลุ�มบริษั่ทฯ: 
โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษัา 

อุป็ก้รณ์์ต่างๆ ที�จำาเป็็น้ต่อก้ารส่่งเส่ริมก้ารพััฒน้าร่างก้ายีและ
จิตใจ ซึ่่�งชื่่วยีบ่มเพัาะทัก้ษะทางส่ังคมและความรู้ด้าน้วิชื่าก้าร
ให้แก้่โรงเรียีน้ 50 แห่งและศูน้ยี์พััฒน้าเด็ก้เล็ก้ 15 แห่ง โดยี
รอบน้ิคมอุตส่าหก้รรมของบริษัทฯ มีน้้องๆ น้ัก้เรียีน้ที�เข้าร่วม
ก้ิจก้รรมจำาน้วน้ทั�งส่ิ�น้ 20,400 คน้ ซึ่่�งน้้องๆ แต่ละคน้จะได้รับ
ก้ระเป็๋าเป็้ ส่มุด ป็าก้ก้า ดิน้ส่อ ดิน้ส่อส่ีและอุป็ก้รณ์์พั่�น้ฐาน้
อ่�น้ๆ เพั่�อใชื่้ป็ระก้อบก้ารเรียีน้รู้อยี่างส่ร้างส่รรค์ทั�งใน้และน้อก้
ห้องเรียีน้ น้อก้จาก้น้้� ตลอดชื่่วงเวลาก้ารแพัร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 ทีมผู้บริหารฯ ของบริษัทฯ เข้าเยีี�ยีมโรงเรียีน้ใน้ชืุ่มชื่น้ 
แจก้จ่ายีเจลแอลก้อฮอล์ เพั่�อดูแลให้คณ์าจารยี์และน้ัก้เรียีน้
ป็ลอดภูัยีจาก้โรคระบาดใน้ครั�งน้้�

“น้ับเป็็น้เวลาก้ว่าส่องทศวรรษที�ทีมผู้บริหารและพัน้ัก้งาน้ของ 
บริษัทฯ รวมไป็ถื่งลูก้ค้าใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมของเราได้ร่วม
แบ่งป็ัน้และส่น้ับส่นุ้น้โครงก้ารอัน้ทรงคุณ์ค่า ตอก้ยีำ�าความ 
มุ่งมั�น้ของเราใน้ก้ารเป็็น้ส่่วน้หน้่�งที�ชื่่วยีส่ร้างก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลง
ผ่าน้ก้ารก้ารศ่ก้ษา เราขอขอบคุณ์ผู้ส่น้ับส่นุ้น้โครงก้ารน้้� 
ที�ชื่่วยีเหล่อเรามาตลอดระยีะเวลาหลายีป็ีที�ผ่าน้มา” มร.เดวิด  
น้าร์โดน้ ป็ระธุาน้เจ้าหน้้าที�บริหาร ธุุรก้ิจน้ิคมอุตส่าหก้รรม 
และก้ารลงทุน้ต่างป็ระเทศ บริษัท ดับบลิวเอชื่เอ อิน้ดัส่เตรียีล  
ดีเวลลอป็เมน้ท์ จำาก้ัด (มหาชื่น้) ก้ล่าว 
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โครงการพั่ฒนาชุมูชน
ด้วยีเป็้าหมายีอัน้แน้่วแน้่ใน้ก้ารดูแลให้ชื่าวชืุ่มชื่น้มีคุณ์ภูาพัชื่ีวิตที�ดีข่ �น้ ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้จัดก้ิจก้รรมดังต่อไป็น้้�ใน้ป็ี 2563

โครงการ
หน�วยแพื่ทย์เคลื�อนท่� 

ก้ลุ่มบริษัทฯ จัดโครงก้ารหน้่วยีแพัทยี์เคล่�อน้ที� พัร้อมให้
บริก้ารด้าน้ก้ารดูแลสุ่ขภูาพัส่ำาหรับผู้ที �อยีู่ ใน้พั่�น้ที�ห่างไก้ล 
เพั่�อส่่งเส่ริมชื่าวชืุ่มชื่น้ให้มีสุ่ขภูาพัแข็งแรงและมีคุณ์ภูาพัชื่ีวิต
ที�ดีข่ �น้ ใน้ทุก้ๆ ป็ี บริษัทได้จัดทีมแพัทยี์และพัยีาบาลใน้ก้าร
บริก้ารทางก้ารแพัทยี์ให้ก้ับชืุ่มชื่น้รอบน้ิคมอุตส่าหก้รรมของ
ก้ลุ่มบริษัทฯ ใน้จังหวัดระยีองและชื่ลบุรี ป็ระก้อบไป็ด้วยีก้าร
ฉั้ดวัคซึ่ีน้เส่ริมส่ร้างภููมิคุ ้มก้ัน้โรคไข้หวัดใหญ่่ ก้ารมอบถืุง
ยีังชื่ีพัให้ก้ับชื่าวชืุ่มชื่น้ 

ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ส่น้ับส่นุ้น้วัคซึ่ีน้ป็้องก้ัน้โรค 
ไข้หวัดใหญ่่ให้ก้ับชืุ่มชื่น้ ดังน้้�  
• ส่น้ับส่นุ้น้วัคซึ่ีน้จำาน้วน้ 400 เข็ม ให้ก้ับส่ำาน้ัก้งาน้

เทศบาลตำาบลเขาคัน้ทรง จังหวัดชื่ลบุรี 
• ส่น้ับส่นุ้น้วัคซึ่ีน้จำาน้วน้ 400 เข็ม ให้ก้ับส่ำาน้ัก้งาน้

เทศบาลตำาบลจอมพัลเจ้าพัระยีา จังหวัดระยีอง 
• ส่น้ับส่นุ้น้วัคซึ่ีน้จำาน้วน้ 300 เข็ม ให้ก้ับส่ำาน้ัก้งาน้

เทศบาลตำาบลบ่อวิน้ จังหวัดชื่ลบุรี 
• ส่น้ับส่นุ้น้วัคซึ่ีน้จำาน้วน้ 280 เข็ม ให้ก้ับส่ำาน้ัก้งาน้เขต

อำาเภูอป็ลวก้แดง จังหวัดระยีอง 

 

น้อก้จาก้น้้�  ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังได้มอบถืุงยีังชื่ีพัก้ับชืุ่มชื่น้  
ตามรายีละเอียีดดังน้้�
• ส่น้ับส่นุ้น้ถืุงยีังชื่ีพัจำาน้วน้ 90 ถืุง ให้ก้ับเทศบาลตำาบล

ตาส่ิทธุิ� จังหวัดระยีองและ
• ส่น้ับส่นุ้น้เงิน้จำาน้วน้ 15,000 บาท ส่ำาหรับจัดถืุงยีังชื่ีพั

ให้ก้ับผู้ป็่วยีติดเตียีง ใน้ชืุ่มชื่น้อำาเภูอป็ลวก้แดง จังหวัด
ระยีอง 
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บริษัทได้มอบเงิน้ส่น้ับส่นุ้น้ให้แก้่คณ์ะแพัทยี์ศาส่ตร์ โรงพัยีาบาลศิริราชื่
และโรงพัยีาบาลรามาธุิบดี เพั่�อชื่่วยีเหล่อผู้ได้รับผลก้ระทบจาก้โควิด-19 
รวมถื่งร่วมบริจาคเงิน้ส่มทบทุน้ส่ร้าง “หุ่น้ยีน้ต์ป็ิ�น้โต” ผู้ชื่่วยีส่่งอาหาร
และเวชื่ภูัณ์ฑ์์ผ่าน้ก้ารควบคุมทางไก้ลจำาน้วน้ 2 ตัว ภูายีใต้โครงก้าร  
CU-RoboCovid จดัทำาโดยีคณ์ะวศิวก้รรมศาส่ตร ์จฬุาลงก้รณ์ม์หาวทิยีาลยัี 
เพั่�อน้ำาไป็ใชื่้ใน้โรงพัยีาบาล พัร้อมอำาน้วยีความส่ะดวก้ให้แก้่แพัทยี์และ
พัยีาบาลได้พัูดคุยีส่อบถืามอาก้ารก้ับผู้ป็่วยีเพั่�อรัก้ษาระยีะห่างทางส่ังคมใน้
วิถืีชื่ีวิตใหม่ ลดความเส่ี�ยีงใน้ก้ารติดเชื่่�อจาก้ก้ารส่ัมผัส่ก้ับผู้ป็่วยี ตลอดจน้
ส่น้ับส่นุ้น้ระบบ Telepresence เพั่�อชื่่วยีอำาน้วยีความส่ะดวก้ใน้ก้ารติดต่อ
ส่่�อส่ารระหว่างแพัทยี์ พัยีาบาลและผู้ป็่วยี ทางออน้ไลน้์โดยีไม่ต้องพับป็ะ 
ลดก้ารแพัร่ก้ระจายีของเชื่่�อไวรัส่ และชื่่วยีป็ก้ป็้องบุคลาก้รทางก้ารแพัทยี์
จาก้ก้ารติดเชื่่�ออีก้ด้วยี 

สน่บสนุน
หุ�นยนต่์ว่ดำอุณหภูมิ

การร�วมมือ
ก่บผู้ประกอบการ

เขตป็ระก้อบก้ารอุตส่าหก้รรมดับบลิวเอเชื่เอ ส่ระบุรีและเขตป็ระก้อบก้าร
อุตส่าหก้รรมดับบลิวเอชื่เอ ระยีอง และก้ลุ่มลูก้ค้า ได้แต่งตั�งคณ์ะก้รรมก้าร
ชืุ่มชื่น้ส่ัมพััน้ธุ์ ซึ่่�งคณ์ะก้รรมก้ารชืุ่มชื่น้ส่ัมพััน้ธุ์ ทำาหน้้าที�ใน้ก้ารป็ระส่าน้งาน้
ใน้ก้ารจัดหาเงิน้ทุน้ ส่ำาหรับโครงก้ารพััฒน้าชืุ่มชื่น้ ป็ัจจุบัน้เขตป็ระก้อบก้าร
อุตส่าหก้รรมดับบลิวเอชื่เอ ส่ระบุรี มีจำาน้วน้ส่มาชื่ิก้อยีู่ที� 64 คน้ ซึ่่�งส่มาชื่ิก้
แต่ละคน้จะมอบเงิน้ส่น้ับส่นุ้น้จำาน้วน้ 30,000 บาทต่อส่มาชื่ิก้ต่อป็ี จาก้โรงงาน้
ที�เข้าร่วมโครงก้าร ใน้ขณ์ะที�เขตป็ระก้อบก้ารอุตส่าหก้รรมดับบลิวเอชื่เอ ระยีอง 
มีจำาน้วน้ส่มาชื่ิก้อยีู่ที� 23 คน้ ซึ่่�งส่มาชื่ิก้แต่ละคน้จะมอบเงิน้ส่น้ับส่นุ้น้จำาน้วน้ 
23,000 บาทต่อส่มาชื่ิก้ต่อป็ี ซึ่่�งส่มาชื่ิก้แต่ละคน้จะมีเงิน้ส่ะส่มอยีู่ที� 23,000 
บาทต่อป็ี โดยีใน้ป็ี 2563 มีเงิน้ทุน้ทั�งส่ิ�น้ 2,462,000 บาท เพั่�อน้ำาไป็ใชื่้ใน้
ก้ิจก้รรมก้ารให้ทุน้ก้ารศ่ก้ษา ก้ิจก้รรมทางศาส่น้า และก้ิจก้รรมเพั่�อเยีาวชื่น้ 
รวมทั�งโครงก้าร “We Care Nong Kae”
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ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ เป็ิดตัวโครงก้าร ป็ัน้ก้ัน้ ตลาดออน้ไลน้์ 
ส่ำาหรบัป็ระชื่าส่มัพันั้ธุแ์ละจำาหน้า่ยีผลติภูณั์ฑ์ข์องชื่มุชื่น้ที�อาศยัี
อยีูโ่ดยีรอบน้คิมอตุส่าหก้รรมของดบับลวิเอชื่เอ ใน้จงัหวดัชื่ลบรุี
และระยีอง

โดยีเว็บไซึ่ต์ https://pangan.wha-industrialestate.com/th/
home เป็็น้พั่�น้ที�ให้ชืุ่มชื่น้ได้น้ำาเส่น้อผลิตภูัณ์ฑ์์หลาก้หลายี
ป็ระเภูท เชื่่น้ งาน้ฝ่ีม่อหัตถืก้รรม ผลิตภูัณ์ฑ์์จาก้ส่มุน้ไพัรไทยี 
รวมถื่งอาหารป็ระจำาท้องถืิ�น้

โครงก้าร ดับบลิวเอชื่เอ ป็ัน้ก้ัน้ เป็ิดรับพัร้อมส่น้ับส่นุ้น้ 
ชื่่องทางก้ารขายีให้แก้่ก้ลุ่มผู้ป็ระก้อบก้ารรายียี่อยี ก้ลุ่มผู้ผลิต
อาหาร ก้ลุ่มอุตส่าหก้รรมขน้าดเล็ก้ ตลอดจน้ก้ลุ่มแม่บ้าน้  
เพั่�อน้ำาเส่น้อผลิตภูัณ์ฑ์์ของตน้ให้เป็็น้ที�รู้จัก้ใน้วงก้ว้าง ตอก้ยีำ�า
วิส่ัยีทัศน้์โครงก้ารความรับผิดชื่อบต่อส่ังคมของก้ลุ่มบริษัทฯ 
ใน้ก้ารส่ร้างงาน้และอาชื่ีพั รวมถื่งก้ารพััฒน้าเศรษฐก้ิจใน้ชืุ่มชื่น้
ให้เข้มแข็ง น้อก้จาก้น้้�ยีังเป็็น้ก้ารเพัิ�มรายีได้ให้แก้่ครัวเร่อน้ใน้
ท้องถืิ�น้และป็ูราก้ฐาน้ก้ารป็ระก้อบอาชื่ีพัเพั่�อยีก้ระดับคุณ์ภูาพั
ชื่ีวิตให้ดีข่�น้อีก้ด้วยี

น้อก้จาก้น้้�ยีังชื่่วยีอนุ้รัก้ษ์มรดก้ของชืุ่มชื่น้และส่่บส่าน้วิชื่า
หัตถืก้รรม และผลิตภูัณ์ฑ์์อาหารป็ระจำาท้องถืิ�น้ที�มีเอก้ลัก้ษณ์์
โดดเด่น้จาก้หลาก้หลายีชืุ่มชื่น้ เป็็น้ก้ารแส่ดงให้เห็น้ถื่ง
คุณ์ค่าทางวัฒน้ธุรรมและป็ระเพัณ์้ ที�ให้ความส่ำาคัญ่ก้ับส่ิน้ค้า
เก้ษตรและวัส่ดุธุรรมชื่าติ พัร้อมส่่งเส่ริมก้ารถื่ายีทอดความรู้ 
ความเชื่ี�ยีวชื่าญ่จาก้รุ่น้สู่่รุ่น้ 

โครงการ ปันก่น 
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ความร�วมมือร�วมใจำในการย่บย่�ง
การแพื่ร�ระบาดำขัองโควิดำ-19 
ส่ถืาน้ก้ารณ์์ก้ารแพัร่ระบาดของเชื่่�อไวรัส่โควิด-
19 ส่่งผลก้ระทบไป็ยีังทุก้คน้ทั�วโลก้ เก้ิดความ
วิตก้ก้ังวลใน้ก้ารดำาเน้ิน้ชื่ีวิตใน้ชื่่วงเวลาอัน้
ยีาก้ลำาบาก้ ส่ำาหรับใน้ป็ระเทศไทยีส่ถืาน้ก้ารณ์์
ก้ารแพัร่ระบาดของโควิด-19 ส่่งผลต่อส่ภูาพั
ร่างก้ายีและจิตใจของคน้ ครอบครัวและชื่าว
ชืุ่มชื่น้ ที�ติดเชื่่�อไวรัส่ดังก้ล่าว น้อก้จาก้น้้�ก้าร
แพัรร่ะบาดยีงัส่ง่ผลก้ระทบตอ่ภูาคธุรุก้จิอกี้ดว้ยี

ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความชื่่วยีเหล่อไม่เพัียีงแต่ชืุ่มชื่มโดยีรอบน้ิคมฯ แต่ยีังส่่งต่อความชื่่วยีเหล่อไป็ยีังพั่�น้ที�อ่�น้ๆ ผ่าน้
ก้ิจก้รรมต่างๆ ที�ได้จัดทำาให้เหมาะก้ับความต้องก้ารของแต่ละพั่�น้ที� 

เหล่าก้าชื่าดจังหวัดระยีองและโรงพัยีาบาลระยีอง รับบริจาค 
โลหิต ณ์ ส่ำาน้ัก้งาน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมอีส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ด (ระยีอง)  
โลหิตที�ได้รับจะน้ำาไป็ใชื่้ใน้โรงพัยีาบาลใน้ท้องถืิ�น้ ชื่่วยีรัก้ษา 
ผู้ป็่วยีและดูแลชื่ีวิตของผู้คน้ได้อีก้มาก้มายี รวมถื่งได้จัดทำา 
และมอบถืุงยีังชื่ีพัให้ผู้สู่งอายีุและผู้ป็่วยีติดเตียีงใน้พั่�น้ที� 
อบต.หน้องเส่่อชื่้าง จ.ชื่ลบุรี เพั่�อบรรเทาความเด่อดร้อน้และ
ส่่งเส่ริมสุ่ขอน้ามัยีป็ระชื่าชื่น้ น้อก้จาก้ก้ารมีสุ่ขภูาพัที�ดีแล้ว 
บริษัทฯ เชื่่�อว่าความส่ะอาดเรียีบร้อยีและความป็ลอดภูัยีของ
พั่�น้ที�ส่าธุารณ์ะใน้ชืุ่มชื่น้ก้็เป็็น้ส่ิ�งที�ไม่ควรมองข้าม จ่งร่วม
ม่อก้ับจิตอาส่า พััฒน้าป็รับป็รุงภููมิทัศน้์พั่�น้ที�ต่างๆ ใน้อำาเภูอ
บ้าน้ค่ายี จ. ระยีอง ก้ารบำาเพั็ญ่ป็ระโยีชื่น้์ส่าธุารณ์ะยีังเส่ริม
ส่ร้างความส่ัมพััน้ธุ์ระหว่างองค์ก้รและชืุ่มชื่น้อีก้ด้วยี

ท่ามก้ลางส่ถืาน้ก้ารณ์์ความไม่แน้่น้อน้อัน้เก้ิดจาก้ก้ารระบาด
ของโควิด-19 ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังคงดำาเน้ิน้ก้ารให้ความชื่่วยีเหล่อ 
ชื่าวชืุ่มชื่น้ใน้พั่�น้ที�ผ่าน้หลาก้หลายีก้ิจก้รรมอยี่างต่อเน้่�อง 
ได้แก้่ ก้ารส่่งมอบรถืตรวจก้ารณ์์ให้แก้่ส่ถืาน้้ตำารวจภููธุรบ่อวิน้  
อ.ศรีราชื่า จ.ชื่ลบุรี เพัิ�มป็ระส่ิทธุิภูาพัใน้ก้ารป็ฏิบัติหน้้าที�ของ
เจ้าหน้้าที�ตำารวจใน้ก้ารดูแลป็ระชื่าชื่น้อยี่างทั�วถื่ง ส่ร้างส่ังคม
ป็ลอดภูัยี ก้ารส่่งมอบตู้ความดัน้ลบ (Negative Pressure 
Cabinet) ให้แก้่โรงพัยีาบาลบ้าน้ค่ายี จ.ระยีอง เพั่�อใชื่้ดูแล
ผู้ป็่วยีโควิด-19 อยี่างป็ลอดภูัยีไร้ก้ารติดเชื่่�อ พัร้อมรองรับ
ผู้ป็่วยีใน้อน้าคต ก้ารส่่งมอบอาหารให้ก้ับครอบครัวที�ได้รับ
ผลก้ระทบจาก้โควิด-19 น้อก้จาก้น้้�บริษัทฯ ยีังได้ร่วมม่อ 

• การเตรียมความพร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 
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• ร่วมดูแลชุมชน ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ • ดูแลทั�งสุขภาพกายและใจชาวชุมชนให้แข็งแรง

บริษัทได้มอบชืุ่ดอุป็ก้รณ์์ป็้องก้ัน้ส่่วน้บุคคล (PPE) ให้ 
โรงพัยีาบาลรามาธุิบดีจำาน้วน้ 1,000 ชืุ่ด เพั่�อน้ำาไป็จัดส่รรให้
แก้่โรงพัยีาบาลต่างๆ ทั�วป็ระเทศ พัร้อมมอบหน้้าก้าก้อน้ามัยี 
KN-95 จำาน้วน้ก้ว่า 5,000 ชื่ิ�น้ ให้องค์ก้ารบริหารส่่วน้ท้องถืิ�น้
และโรงพัยีาบาลใน้จังหวัดระยีอง ชื่ลบุรี และจัน้ทบุรี น้ำาไป็ 
แจก้จ่ายีและส่่งต่อให้ก้ับเจ้าหน้้าที�ทางก้ารแพัทยี์

ตัวแทน้จาก้ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้เดิน้ทางไป็เยีี�ยีมชืุ่มชื่น้อยี่าง
ต่อเน้่�อง ส่่งมอบหน้้าก้าก้อน้ามัยี KN-95 และเจลล้างม่อ
แอลก้อฮอล์ ให้แก้่โรงพัยีาบาลป็ลวก้แดง จังหวัดระยีอง  
ศาลาว่าก้ลางเม่องพััทยีา และส่ำาน้ัก้งาน้บริหารส่่วน้ท้องถืิ�น้
อ่�น้ๆ ใน้เขตพั่�น้ที�อีอีซึ่ี พัร้อมส่น้ับส่นุ้น้งบป็ระมาณ์ใน้ก้ารผลิต
หน้า้ก้าก้ผา้ภูายีใน้พั่�น้ที�ส่ำาหรบัพัระส่งฆ่แ์ละบคุคลทั�วไป็ที�ตำาบล
แม่น้ำ�าคู้ จังหวัดระยีอง เพั่�อให้ชื่าวชืุ่มชื่น้มีอุป็ก้รณ์์ไว้ใชื่้ป็้องก้ัน้
ก้ารแพัร่ก้ระจายีของโรคอยี่างทั�วถื่งอีก้ด้วยี

บริษัทฯ ได้เดิน้ทางไป็ยีังโรงพัยีาบาล ส่ถืาน้พัยีาบาล ส่ำาน้ัก้งาน้
บริหารส่่วน้ท้องถืิ�น้ ตลอดจน้โรงเรียีน้ก้ว่า 65 แห่ง เพั่�อส่่งมอบ
ผลิตภูัณ์ฑ์์เจลล้างม่อแอลก้อฮอล์ป็้องก้ัน้เชื่่�อโรค น้อก้จาก้น้้�  
ตัวแทน้ผู้บริหาร พัร้อมด้วยีพัน้ัก้งาน้ของบริษัทฯ ยีังได้จัด
ก้ิจก้รรมเผยีแพัร่ความรู้ความเข้าใจเร่�องก้ารดูแลตน้เองให้
ป็ลอดภูัยีจาก้เชื่่�อ ผ่าน้ก้ารเล่น้เก้มส่์ตอบคำาถืาม ส่่งเส่ริมก้าร
เรียีน้รู้ที�ส่ร้างส่รรค์และป็ลอดภูัยี หลังจาก้ที�โรงเรียีน้ก้ลับมา
เป็ิดก้ารเรียีน้ก้ารส่อน้อีก้ครั�ง 

ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังได้มีส่่วน้ร่วมส่น้ับส่นุ้น้ก้ารจัดทำาโครงก้าร  
“คน้หน้องแคดูแลก้ัน้” จัดทำาถืุงยีังชื่ีพั อัน้ป็ระก้อบด้วยีข้าวส่าร 
อาหารแห้ง และของใชื่้จำาเป็็น้ใน้ชื่ีวิตป็ระจำาวัน้ พัร้อมแจก้จ่ายี
อาหารป็รุงสุ่ก้จำาน้วน้มาก้ ร่วมแบ่งป็ัน้น้ำ�าใจและความชื่่วยีเหล่อ
ให้ชื่าวชืุ่มชื่น้ที�ได้ผลก้ระทบจาก้ก้ารระบาดของโรคโควิด-19 
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• โครงการ WHA E-Job Market
ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ร่วมม่อก้ับผู้ป็ระก้อบก้ารภูายีใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมจังหวัดระยีองและชื่ลบุรี 
เป็ิดตัวโครงก้าร “E-Job Market” ตลาดน้ัดแรงงาน้ออน้ไลน้์

E-Job Market เป็็น้อีก้หน้่�งโครงก้ารเพั่�อส่ังคมของก้ลุ่มบริษัทฯ โดยีบริษัทฯ ได้ส่ร้างแพัลตฟอร์ม 
หน้า้เวบ็ที�ใชื่ง้าน้งา่ยี เพั่�อเป็น็้ก้ารชื่ว่ยีเหลอ่ผูท้ี�ก้ำาลงัหางาน้ ซึ่่�งอาศยัีอยีู่ใน้ชื่มุชื่น้โดยีรอบน้คิมอตุส่าหก้รรม 
ให้เก้ิดก้ารจ้างงาน้จาก้ผู้ป็ระก้อบก้ารใน้พั่�น้ที�คลังส่ิน้ค้า และน้ิคมอุตส่าหก้รรมทั�งหมดของดับบลิวเอชื่เอ 
ได้คัดเล่อก้คุณ์ส่มบัติของผู้ส่มัคร ได้ตรงตามตำาแหน้่งงาน้ 

โครงก้ารดังก้ล่าว มุ่งหวังที�จะชื่่วยีเพัิ�มอัตราก้ารจ้างงาน้มาก้ข่�น้ ท่ามก้ลางก้ารแพัร่ระบาดของโควิด-19  
ซึ่่�งมีก้ารโพัส่ต์รับส่มัครงาน้จำาน้วน้ 149 ตำาแหน้่งงาน้ และมีชื่าวชืุ่มชื่น้ที�ส่น้ใจเข้าร่วมยี่�น้ใบส่มัครจำาน้วน้ 
400 คน้
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โครงการดู้แลร่กษั์สิ�งแวด้ล้อมู 
ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้จัดก้ิจก้รรมมาก้มายีเพั่�อส่ร้างความตระหน้ัก้รู้และความเข้าใจที�ดีข่ �น้รวมถื่งความส่ำาคัญ่ของส่ิ�งแวดล้อม  
ให้ก้ับชื่าวชืุ่มชื่น้ได้แส่ดงความรับผิดชื่อบใน้ทรัพัยีาก้รธุรรมชื่าติร่วมก้ัน้ 

โครงการ CLEAN WATER FOR PLANET 
ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ริเริ�มโครงก้าร “Clean Water for Planet” ใน้ป็ลายีป็ี 2559 

3) การจัดทำาโครงการ CLEAN WATER สำาหรับชุมชน
ความส่ำาเร็จอัน้ภูาคภููมิใจที�สุ่ด จาก้โครงก้าร Clean Water for 
Planet ของก้ลุ่มบริษัทฯ ค่อก้ารก้่อส่ร้างระบบบำาบัดน้ำ�าเส่ียี
ชืุ่มชื่น้ต้น้แบบและส่่งมอบให้ก้ับที�ว่าก้ารตำาบลป็ลวก้แดงใน้
จังหวัดระยีอง ซึ่่�งเป็็น้ก้ระบวน้ก้ารบำาบัดของระบบบ่งป็ระดิษฐ์
ใน้ก้ารบริหารจัดก้ารน้ำ�า

ก้ลุ่มบริษัทฯ มีแผน้ที�จะพััฒน้าระบบบำาบัดน้ำ�าเส่ียีแบบยีั�งยี่น้
ใน้ลัก้ษณ์ะคล้ายีๆ ก้ัน้ที�เทศบาลหน้องก้ล้า จังหวัดจัน้ทบุรี  
ซึ่่�งคาดว่าจะบำาบัดน้ำ�าเส่ียีได้มาก้ถื่ง 800 ลูก้บาศก้์เมตรต่อวัน้ 
ก้ลุม่บริษัทฯ เห็น้ถืง่ป็ระโยีชื่น้์จาก้โครงก้ารน้้�จะชื่่วยีทำาให้ชืุ่มชื่น้
หน้องก้ล้าส่ามารถืเข้าถื่งแหล่งน้ำ�าส่ะอาดและบริษัท ส่ามารถื
ส่ำารองน้ำ�าป็ระป็าดังก้ล่าวไว้ใชื่้ใน้ก้รณ์้ที�เก้ิดภูัยีแล้ง โดยีก้าร
ก้่อส่ร้างจะเริ�มใน้ป็ี 2564

จาก้ความส่ำาเร็จของโครงก้าร Clean Water for Planet 
ทำาให้บริษัทได้รับรางวัล FIABCI-Thai Prix d’Excellence 
Award 2020 ใน้ส่าขาก้ารจัดก้ารด้าน้ส่ิ�งแวดล้อม (ก้ารรัก้ษา
และก้ารฟ้�น้ฟู) ซึ่่�งจัดข่�น้โดยีส่มาคมก้ารค้าอส่ังหาริมทรัพัยี์
ส่าก้ล (FIABCI-Thai) ที�บริษัทฯ ได้ริเริ�มข่�น้เพั่�อก้ารบริหาร 
จัดก้ารน้ำ�าเส่ียีได้อยี่างมีป็ระส่ิทธุิภูาพัและยีั�งยี่น้ภูายีใน้น้ิคม
อุตส่าหก้รรมของดับบลิวเอชื่เอ

1) การจัดทำาหลักสูตรสำาหรับนักศึกษาและถื่ายทอดความรู้
ให้กับหน่วยงานต่างๆ

ความร่วมม่อก้ับจุฬาลงก้รณ์์มหาวิทยีาลัยี ใน้ก้ารจัดทำา
หลัก้สู่ตรก้ารอนุ้รัก้ษ์ทรัพัยีาก้รน้ำ�าและก้ารบริหารจัดก้าร 
น้ำ�าเส่ียี ส่ำาหรับน้ัก้ศ่ก้ษาคณ์ะวิศวก้รรมศาส่ตร์ โดยีใน้ทุก้ๆ ป็ี 
จะมีตัวแทน้น้ัก้ศ่ก้ษาได้เข้าร่วมโครงก้ารเพั่�อเรียีน้รู้ก้าร
ดำาเน้ิน้งาน้ ด้าน้ก้ารบริหารจัดก้ารน้ำ�าเส่ียีที�มีป็ระส่ิทธุิภูาพัจาก้ 
ผู้เชื่ี�ยีวชื่าญ่ด้าน้ก้ารบริหารจัดก้ารน้ำ�าเส่ียีที�น้ิคมอุตส่าหก้รรม
ของก้ลุ่มบริษัทฯ ซึ่่�งใน้ป็ี 2563 มีน้ัก้ศ่ก้ษาเข้าร่วมใน้โครงก้าร
ทั�งหมด 7 คน้ 

2) ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ�งแวดล้อมภายในนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ 

ใน้ป็ี 2563 มีคณ์ะบุคคลรวม 8 ก้ลุ่มเข้าเยีี�ยีมชื่มและศ่ก้ษา
ดูงาน้ก้ารบำาบัดน้ำ�าเส่ียีที�โครงก้ารบ่งป็ระดิษฐ์ โดยีคณ์ะบุคคล
ที�เข้าเยีี�ยีมชื่มป็ระก้อบด้วยี หน้่วยีงาน้ราชื่ก้ารส่่วน้ภููมิภูาค 
ตัวแทน้จาก้ก้ารน้ิคมอุตส่าหก้รรมแห่งป็ระเทศไทยีและก้ลุ่ม
คน้ใน้พั่�น้ที�
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โครงการ ผลิต่ภ่ณฑ์์จำากผ่กต่บชวา 
ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้น้ำาผัก้ตบชื่วาจาก้บ่อบำาบัด 
น้ำ�าเส่ยีีภูายีใน้น้คิมอตุส่าหก้รรมดบับลวิเอชื่เอ อสี่เทริน์้ซึ่บีอรด์ 1  
(WHA ESIE 1) ที�ทำาความส่ะอาดแล้วส่่งต่อให้ก้ับชื่าวชืุ่มชื่น้ 
อำาเภูอบา้น้คา่ยี จงัหวดัระยีองโดยีไมเ่ส่ยีีใชื่จ้า่ยีใดๆ ใน้ทกุ้ๆ เดอ่น้  
ซึ่่�งชื่าวชืุ่มชื่น้ได้น้ำาผัก้ตบชื่วาเหล่าน้ั�น้ไป็ผลิตตะก้ร้าจัก้ส่าน้ 
เพั่�อส่ร้างรายีได้เส่ริมให้ก้ับครอบครัว 

ชื่่วยีให้ป็ระหยีัดค่าใชื่้จ่ายีใน้ก้ารซึ่่�อผัก้ตบชื่วาซึ่่�งมีราคาอยีู่ที�
ป็ระมาณ์ 80-100 บาทต่อมัดหร่อ 100 เส่้น้ รวมถื่งยีังชื่่วยี
ป็ระหยีัดค่าใชื่้จ่ายีของผู้รับเหมาป็ระมาณ์ 15,000 บาทต่อเด่อน้ 
ส่ำาหรับก้ารก้ำาจัดผัก้ตบชื่วาดังก้ล่าว น้อก้จาก้น้้�ก้ลุ่มบริษัทฯ 
ยีังได้ส่น้ับส่นุ้น้งบป็ระมาณ์จำาน้วน้ 50,000 บาท ใน้ก้ารจัดทำา 
ห้องอบไล่ความชื่่�น้ส่ำาหรับอบเคร่�องจัก้ส่าน้ให้แห้งง่ายีและ 
ทำาให้ผลิตภูัณ์ฑ์์มีความคงทน้ พัร้อมส่ั�งซึ่่�อตะก้ร้าจำาน้วน้  
300 ใบจาก้ชื่าวชืุ่มชื่น้เพั่�อจัดทำาของขวัญ่ป็ี ใหม่ 2564  
ส่ร้างความป็ระทับใจให้ก้ับผู้ที�ได้รับ

ผลิตภูัณ์ฑ์์ตะก้ร้าของชื่าวชืุ่มชื่น้ได้ร่วมจำาหน้่ายีผ่าน้โครงก้าร 
PAN GAN ของก้ลุ่มบริษัทฯ ส่ามารถืส่ร้างรายีได้ ให้ 
ชื่าวชืุ่มชื่น้จำาน้วน้ 120,000 บาท น้อก้จาก้น้้�ยีังมีผลิตภูัณ์ฑ์์ 
ป็ระจำาท้องถืิ�น้อ่�น้ๆ ที�ร่วมจำาหน้่ายีส่ำาหรับเป็็น้ของขวัญ่ป็ีใหม ่
อีก้ด้วยี ซึ่่�งชื่่วยีให้ผู้ซึ่่�อส่ิน้ค้าส่ามารถืป็ระหยีัดค่าใชื่้จ่ายี 
ได้ถื่งร้อยีละ 25 เม่�อเทียีบก้ับก้ารซึ่่�อจาก้แหล่งอ่�น้
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โครงการอนุร่กษั์พื่่�นท่�ส่เขัียว 
ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงก้ารส่ร้างจิตอาส่าอนุ้รัก้ษ์ป็่า
และทรัพัยีาก้ร ร่วมป็ลูก้ต้น้ไม้จำาน้วน้ 200 ต้น้ อาทิ ต้น้
มะค่า ลำาดวน้ มะฮอก้ก้าน้้ เพั่�อฟ้�น้ฟูผ่น้ป็่าให้ก้ลับมาส่มบูรณ์์
อยี่างยีั�งยี่น้ที�ตำาบลบ่อวิน้ ทั�งยีังส่่งเส่ริมให้น้ัก้เรียีน้ของ
โรงเรียีน้บ้าน้เขาหิน้ จังหวัดชื่ลบุรี ได้เรียีน้รู้ถื่งคุณ์ค่าของ
ทรัพัยีาก้รทางธุรรมชื่าติและตระหน้ัก้ถื่งผลก้ระทบที�เก้ิดจาก้
ก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงของส่ภูาพัแวดล้อม ซึ่่�งต้น้ไม้มีป็ระโยีชื่น้์
มาก้มายีมหาศาล น้อก้เหน้่อจาก้ให้ความร่มร่�น้แล้ว ยีังผลิต
ออก้ซึ่ิเจน้และชื่่วยีลดป็ริมาณ์ก้๊าซึ่คาร์บอน้ใน้อาก้าศ เป็็น้ 
ที�อยีู่อาศัยีและแหล่งอาหารของส่ัตว์ป็่า รวมไป็ถื่งก้ารรัก้ษา 
ส่ภูาพัน้ำ�าและดิน้ให้อุดมส่มบูรณ์์

น้อก้จาก้น้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำาโครงก้ารป็ลูก้ต้น้ไม้เพั่�อ
ฟ้�น้ฟูระบบน้ิเวศและส่่งเส่ริมความหลาก้หลายีทางชื่ีวภูาพั
ที�เขตรัก้ษาพััน้ธุุ์ส่ัตว์ป็่าเขาเขียีวชื่มภูู จังหวัดชื่ลบุรี โดยีได้
ส่น้ับส่นุ้น้งบป็ระมาณ์จำาน้วน้ 30,000 บาทใน้ก้ารซึ่่�อต้น้ก้ล้า
จำาน้วน้ 1,000 ต้น้ที�ป็ลูก้ใน้พั่�น้ที� 7-00-88 ไร่ของเขตรัก้ษา
พััน้ธุุ์พััน้ธุุ์ส่ัตว์ป็่าเขาเขียีวชื่มภูู

อีก้หน้่�งก้ิจก้รรมที�น้่าส่น้ใจ ค่อก้ารให้ความรู้เชื่ิงทฤษฎีและ
ภูาคป็ฏิบัติเร่�องก้ารรีไซึ่เคิลให้แก้่น้้องๆ โรงเรียีน้บ้าน้พััน้
เส่ด็จน้อก้ ตำาบลเขาคัน้ทรง อำาเภูอศรีราชื่า จังหวัดชื่ลบุรี  
รวมถื่งส่าธุิตวิธุีคัดแยีก้ขยีะป็ระเภูทต่างๆ เพั่�อก้ารทิ�งลงถืัง 
อยี่างถืูก้ต้อง ส่่งเส่ริมก้ารเรียีน้รู้เก้ี�ยีวก้ับก้ระบวน้ก้ารรีไซึ่เคิล
เพั่�อน้ำาก้ลับมาใชื่้ใหม่และบทบาทหน้้าที�ของทุก้ๆ คน้ใน้ก้าร
ชื่่วยีดูแลโลก้ให้น้่าอยีู่ น้้องๆ ที�เข้าร่วมก้ิจก้รรมต่างให้ความ
ส่น้ใจก้ับวิธุีก้ารคัดแยีก้วัส่ดุเหล่อใชื่้และเคล็ดลับเก้ี�ยีวก้ับก้าร
ลดป็ริมาณ์ขยีะและก้ารคิดหาวิธุีน้ำาก้ลับมาใชื่้ใหม่ รวมถื่งก้าร
ดูแลเอาใจใส่่ส่ิ�งแวดล้อมรอบๆ ตัวที�เริ�มต้น้ได้ตั�งแต่เยีาว์วัยี
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การปกป้องระบบนิเวศใต่้นำ�า
ตัวแทน้พัน้ัก้งาน้ของก้ลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าร่วมก้ิจก้รรมชืุ่มชื่น้ส่ัมพััน้ธุ์ซึ่่�งใชื่้ระยีะเวลา 2 วัน้ที�หาดเตยีงาม อ่าวน้าวิก้โยีธุิน้ อำาเภูอ

ส่ัตหีบ จังหวัดชื่ลบุรี ร่วมก้ับคณ์ะผู้น้ำาชืุ่มชื่น้ ส่มาชื่ิก้ชืุ่มชื่น้ต่างๆ ได้ร่วมเรียีน้รู้และรับฟังข้อมูลโครงก้ารต่างๆ ที�ชื่่วยีดูแลรัก้ษา

และฟ้�น้ฟูระบบน้ิเวศชื่ายีฝ่ั�งทะเลไทยี จาก้ตัวแทน้เจ้าหน้้าที�จาก้หน้่วยีบัญ่ชื่าก้ารน้าวิก้โยีธุิน้ น้อก้จาก้น้้� ตัวแทน้พัน้ัก้งาน้ของ

ก้ลุ่มบริษัทฯยีังได้ร่วมก้ับตัวแทน้ชืุ่มชื่น้ ใน้ก้ารป็ลูก้ป็่าชื่ายีเลน้ ป็ล่อยีป็ลาฉัลามพัยีาบาลก้ลับสู่่ท้องทะเล อัน้มีเป็้าหมายีเพั่�อเพัิ�ม

จำาน้วน้ป็ลาหายีาก้ชื่น้ิดน้้�ใน้ระบบน้ิเวศ ป็้องก้ัน้ก้ารสู่ญ่พััน้ธุุ์ของป็ลาให้อยีู่คู่ท้องทะเลไทยีตลอดไป็ และได้ร่วมทำาป็ะก้ารังเทียีมไว้

เป็็น้บ้าน้ของส่ิ�งมีชื่ีวิตใต้น้ำ�าหลาก้หลายีส่ายีพััน้ธุุ์ ชื่่วยีฟ้�น้ฟูโลก้ใต้น้ำ�าให้มีความอุดมส่มบูรณ์์และก้ลับมางดงามอีก้ครั�งอยี่างยีั�งยี่น้

“ก้ิจก้รรมชืุ่มชื่น้ส่ัมพััน้ธุ์ที�เราจัดข่�น้ต่อเน้่�องมาเป็็น้เวลาหลายีป็ีมุ่งเน้้น้ก้ารให้ความรู้ พัร้อมก้ับส่ร้างแรงบัน้ดาลใจ ให้ส่มาชื่ิก้ใน้

ชืุ่มชื่น้ได้เห็น้ถื่งป็ระโยีชื่น้์ใน้ระยีะยีาวของก้ารดูแลรัก้ษาส่ิ�งแวดล้อม ระบบน้ิเวศที�ส่มดุลจะน้ำามาซึ่่�งความหลาก้หลายีทางชื่ีวภูาพั 

และเม่�อท้องทะเลมีความอุดมส่มบูรณ์์ก้็จะน้ำาไป็สู่่ก้ารส่ร้างรายีได้ อัน้จะเป็็น้ก้ารยีก้ระดับความเป็็น้อยีู่และคุณ์ภูาพัชื่ีวิตของคน้ใน้

ท้องถืิ�น้อยี่างยีั�งยี่น้” 
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คุวัามใส่ ใจ
ดี้านสัิ�งแวดีลู้อม
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การจัดการผลกระที่บัด้้านสิ�งแวด้ล้อมู

ก้ลุ่มบริษัทดับบลิวเอชื่เอมีน้โยีบายีมุ่งเน้้น้ให้ก้ารดำาเน้ิน้
ธุุรก้ิจอยีู่ร่วมก้ับชืุ่มชื่น้โดยีรอบและส่ิ�งแวดล้อมอยี่างเป็็น้มิตร
ด้วยีความยีั�งยี่น้มาโดยีตลอด อีก้ทั�งยีังได้ตระหน้ัก้ถื่งความ
ส่ำาคัญ่ของก้ารบริหารจัดก้ารด้าน้ส่ิ�งแวดล้อมและก้ารอนุ้รัก้ษ์
ทรัพัยีาก้รตามก้รอบน้โยีบายีดังก้ล่าว ด้วยีเหตุน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ 
จ่งมุ่งพััฒน้าเพั่�อขับเคล่�อน้ธุุรก้ิจอยี่างยีั�งยี่น้ โดยีเน้้น้ก้าร 
น้ำารูป็แบบก้ารบริหารจัดก้ารด้าน้ส่ิ�งแวดล้อมที�มีป็ระส่ิทธุิภูาพั
มาใชื่้ รวมทั�งก้ารจัดก้ารเชื่ิงรุก้และก้ารควบคุมด้วยีก้ารตรวจวัด
ตัวแป็รหลัก้ที�มีผลต่อส่ิ�งแวดล้อมอยีู่ตลอดเวลา โดยีครอบคลุม
ถื่งความรับผิดชื่อบต่อความหลาก้หลายีทางชื่ีวภูาพั คุณ์ภูาพั
น้ำ�าทิ�ง ก้ารจัดก้ารขยีะ มลพัิษทางอาก้าศ และก้ารอนุ้รัก้ษ์
ทรัพัยีาก้ร ซึ่่�งตัวแป็รข้างต้น้เป็็น้ไป็ตามลัก้ษณ์ะก้ารดำาเน้ิน้
ธุุรก้ิจของก้ลุ่มบริษัทฯ ที�มีส่่วน้เก้ี�ยีวข้องก้ับ ลูก้ค้า คู่ค้า และ
ชืุ่มชื่น้ใน้พั่�น้ที�โดยีรอบ อีก้ทั�งยีังเป็็น้ป็ัจจัยีที�มีอิทธุิพัลต่อก้าร
ดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจของก้ลุ่มบริษัทฯ อีก้ด้วยี

ทั�งน้้� แน้วทางพััฒน้าไป็สู่่ก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจอยี่างยีั�งยี่น้ของก้ลุ่ม
บริษัทฯ เป็็น้ไป็ตามก้รอบของน้โยีบายีคุณ์ภูาพัส่ิ�งแวดล้อม  
ก้ารอนุ้รัก้ษ์พัลังงาน้ และความหลาก้หลายีทางชื่ีวภูาพัซึ่่�งได้รับ
ความเห็น้ชื่อบจาก้คณ์ะก้รรมก้ารบริษัทฯ ซึ่่�งน้โยีบายีดังก้ล่าว 

ชื่ี�ให้เห็น้เจตน้ารมณ์์ของก้ลุ่มบริษัทฯ ใน้ก้ารป็้องก้ัน้และลด 
ผลก้ระทบด้าน้ส่ิ�งแวดล้อม ควบคู่ไป็ก้ับก้ารพััฒน้าคุณ์ภูาพั 
รวมถื่งก้ารก้ำาก้ับดูแลให้ก้ารดำาเน้ิน้งาน้เป็็น้ไป็ตามข้อก้ำาหน้ด
ต่างๆ และแน้วป็ฏิบัติตามมาตรฐาน้ส่าก้ล ทั�งมาตรฐาน้ระบบ
ก้ารจัดก้ารส่ิ�งแวดล้อม (ISO 14001) และมาตรฐาน้ระบบ
บริหารงาน้คุณ์ภูาพั (ISO 9001) โดยีองค์ก้รระหว่างป็ระเทศ
ว่าด้วยีก้ารมาตรฐาน้ (International Organization for 
Standardization: ISO) ซึ่่�งถื่อเป็็น้ก้รอบใน้ก้ารป็ฏิบัติงาน้เพั่�อ
ให้ก้ารบริหารจัดก้ารด้าน้ส่ิ�งแวดล้อมส่อดคล้องไป็ใน้แน้วทาง
เดียีวก้ัน้ใน้ทุก้ๆ ก้ลุ่มธุุรก้ิจ

มูาตรฐานสิ�งแวด้ล้อมูและผู้ลการด้ำาเนินงาน
การร่บรองมาต่รฐานระบบการจำ่ดำการสิ�งแวดำล้อม 
ก้ลุ่มบริษัท WHAID และก้ลุ่มบริษัท WHAUP ได้รับก้ารรับรอง
มาตรฐาน้ตามระบบส่าก้ลโดยีองค์ก้รระหว่างป็ระเทศว่าด้วยีก้าร
มาตรฐาน้ (International Organization for Standardization: 
ISO) โดยีมีผลงาน้ที�โดดเด่น้ค่อก้ารรับรองมาตรฐาน้ระบบก้าร
จัดก้ารส่ิ�งแวดล้อม (ISO 14001) อัน้แส่ดงให้เห็น้ถื่งแน้วทาง
ดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจที�คำาน้่งถื่งส่ิ�งแวดล้อมของก้ลุ่มบริษัทฯ  
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การประเมินผลกระทบสิ�งแวดำล้อม (EIA)
ก้ลุ่มบริษัทฯ ยี่ดถื่อข้อก้ำาหน้ดและเง่�อน้ไขที�ระบุใน้พัระ
ราชื่บัญ่ญ่ัติส่่งเส่ริมและรัก้ษาคุณ์ภูาพัส่ิ�งแวดล้อมแห่งชื่าติ 
พั.ศ.2535 อยี่างเคร่งครัด โดยีโครงก้ารทั�งหมดของก้ลุ่ม
บริษัทฯ ต้องมีก้ารศ่ก้ษาข้อมูลเพั่�อจัดทำารายีงาน้ก้ารป็ระเมิน้
ผลก้ระทบส่ิ�งแวดล้อม (EIA)  ทั�งน้้�ก้ารป็ระเมิน้ผลก้ระทบ 
ส่ิ�งแวดล้อม (EIA) จะพัิจารณ์าผลก้ระทบต่อส่ิ�งแวดล้อม
และส่ังคมใน้พั่�น้ที�ภูายีใน้รัศมี 5 ก้ิโลเมตรโดยีรอบโครงก้าร  
เพั่�อให้แน้่ใจว่ามีก้ารตรวจส่อบ บรรเทาผลก้ระทบ และควบคุม
ดูแลความเส่ี�ยีงใน้ป็ระเด็น้ต่างๆ อยี่างเหมาะส่ม โดยีก้าร
ป็ระเมิน้ EIA ดังก้ล่าวจะต้องได้รับอนุ้มัติโดยีส่ำาน้ัก้งาน้น้โยีบายี
และแผน้ทรัพัยีาก้รธุรรมชื่าติและส่ิ�งแวดล้อม (ส่ผ.) ก้่อน้เริ�ม
ก้่อส่ร้างและดำาเน้ิน้งาน้

ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังก้ำาก้ับดูแลให้มาตรก้ารด้าน้ส่ิ�งแวดล้อมเป็็น้
ไป็ตามแน้วทางที�ก้ำาหน้ดใน้ก้ารป็ระเมิน้ผลก้ระทบส่ิ�งแวดล้อม 
(EIA) มีก้ารตรวจส่อบและรายีงาน้ผลก้ารดำาเน้ิน้งาน้ของ 
แต่ละโครงก้ารไป็ยีังก้ารน้ิคมอุตส่าหก้รรมแห่งป็ระเทศไทยี 
(ก้น้อ.) ส่ำาน้ัก้งาน้น้โยีบายีและแผน้ทรัพัยีาก้รธุรรมชื่าติและ
ส่ิ�งแวดล้อม หน้่วยีงาน้ท้องที�ป็ระจำาจังหวัด ทั�งหมด 2 ครั�ง
ต่อป็ี โดยีแบ่งชื่่วงเวลาออก้เป็็น้เด่อน้มก้ราคม - มิถืุน้ายีน้
และเด่อน้ก้รก้ฎาคม - ธุัน้วาคม ซึ่่�งใน้ป็ี 2563 ไม่พับว่ามี
ค่าชื่ี�วัดใดเก้ิน้จาก้ค่ามาตรฐาน้ที�ก้ำาหน้ดตามก้ฎหมายีด้าน้ 
ส่ิ�งแวดล้อมรวมถื่งรายีงาน้ก้ารป็ระเมิน้ผลก้ระทบส่ิ�งแวดล้อม 
(EIA) น้อก้จาก้น้้�ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังควบคุมน้โยีบายีก้ารจัดก้าร
ด้าน้ส่ิ�งแวดล้อมโดยีรวมของลูก้ค้าผู้ป็ระก้อบก้ารใน้เขตพั่�น้ที�
อุตส่าหก้รรม เพั่�อให้มั�น้ใจว่าเป็็น้ไป็ตามแน้วป็ฏิบัติที�เหมาะ
ส่มและส่อดคล้องก้ับข้อก้ำาหน้ดต่างๆ มิฉัะน้ั�น้ ก้ลุ่มบริษัทฯ 
จะป็ระส่าน้งาน้ไป็ทางก้น้อ. เพั่�อให้มีก้ารดำาเน้ิน้มาตรก้ารตาม
ความเหมาะส่มต่อไป็ ทั�งน้้� รายีละเอียีดเก้ี�ยีวก้ับแน้วป็ฏิบัติ
ด้าน้ส่ิ�งแวดล้อมที�ดำาเน้ิน้ก้ารร่วมก้ับลูก้ค้ามีระบุไว้ใน้หัวข้อที�
เก้ี�ยีวข้องของรายีงาน้ฉับับน้้�

รัก้ษาความป็ลอดภูัยี (CCTV) และระบบควบคุมก้ารจราจร 
(VMS) และ 3. ศูน้ยี์ควบคุมระบบน้ำ�าใชื่้และระบบบำาบัดน้ำ�า
เส่ียี ทั�งน้้� ก้ารพััฒน้าระบบ UOC น้ั�น้เพั่�อรองรับก้ารตรวจวัด
ส่ถืาน้ะต่างๆ ใน้เขตป็ระก้อบก้ารแบบเรียีลไทม์ ตามเจตน้ารมณ์์
ของก้ลุ่มบริษัทฯ ที�ต้องก้ารให้มีก้ารแส่ดงข้อมูลผลชื่ี�วัดด้าน้ 
ส่ิ�งแวดล้อมอยี่างโป็ร่งใส่ และรองรับให้เป็็น้ไป็ตามข้อก้ำาหน้ด
โดยีหน้่วยีงาน้รัฐที�ให้มีก้ารเผยีแพัร่ผลก้ารตรวจวัดต่อส่าธุารณ์ะ 
 
1. ศูนย์เฝ้้ารีะวังและคุวบคุุมิคุุณภูาพสิ�งแวดิล้อมิ (EMCC) 
มุ่งเน้้น้ไป็ที�ก้ารดำาเน้ิน้งาน้ 5 ส่่วน้ต่อไป็น้้�
• ส่ถืาน้้ตรวจวัดคุณ์ภูาพัน้ำ�า (Water Quality Monitoring 

Station: WQMS) จะตรวจส่อบคุณ์ภูาพัน้ำ�าใน้ส่่วน้ของ 
น้ำ�าที�ผ่าน้ก้ารบำาบัดก้่อน้ระบายีสู่่แหล่งน้ำ�าธุรรมชื่าติ ซึ่่�งจะ
มีก้ารวัดป็ริมาณ์ส่ารอิน้ทรียี์ต่างๆ ค่า COD (Chemical 
Oxygen Demand) และค่า BOD (Bio-Chemical Oxygen 
Demand) ทั�งน้้�ระบบจะแส่ดงส่ัญ่ญ่าณ์เต่อน้เม่�อตรวจพับ
ค่าที�ไม่ได้มาตรฐาน้เพั่�อแจ้งให้พัน้ัก้งาน้ที�เก้ี�ยีวข้องทราบ
และจัดก้ารแก้้ไขโดยีทัน้ที เพั่�อสู่บน้ำ�าไป็บำาบัดจน้ก้ระทั�งได้
คุณ์ภูาพัตามมาตรฐาน้

• ระบบตรวจวัดคุณ์ภูาพัอาก้าศ (Air Quality Monitoring 
Station: AQMS) จะใชื่้ส่ำาหรับตรวจวัดค่าป็ริมาณ์ฝุ่่น้ละออง
รวม (TSP) ฝุ่่น้ละอองขน้าดไม่เก้ิน้ 10 ไมครอน้ (PM-10) 
ก้๊าซึ่ซึ่ัลเฟอร์ไดออก้ไซึ่ด์ (SO2) และก้๊าซึ่ไน้โตรเจน้ (NO2) 
ใน้บรรยีาก้าศทั�วไป็ ตลอดจน้ก้ารตรวจส่อบข้อมูลด้าน้
อุตุน้ิยีมวิทยีา เชื่่น้ ความเร็วลม และทิศทางลม เป็็น้ต้น้

WHA UNIFIED OPERATIONS CENTER

เป้าหมาย
ด้ำาเนินการตามูมูาตรการติด้ตามูตรวจสอบ
ผู้ลกระทั่บสิ�งแวด้ล้อมูตามู EIA 
ครบถ้วนคิด้เป็นร้อยละ 100

ศูนย์ควบคุมส�วนกลาง (UOC)
ใน้ป็ี 2562 ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้น้ำาระบบศูน้ยี์ควบคุมส่่วน้ก้ลาง 
(Unified Control Center: UOC) มาใชื่้งาน้เพั่�อรวบรวม 
บูรณ์าก้าร และแส่ดงผลจาก้ระบบตรวจส่อบเฝ่้าระวังใน้น้ิคม
อตุส่าหก้รรมของก้ลุม่บรษิทัฯ ทั�ง 3 ระบบ ไดแ้ก้ ่1. ศนู้ยีเ์ฝ่า้ระวงั 
และควบคมุคณุ์ภูาพัส่ิ�งแวดลอ้ม (EMCC) 2. ระบบก้ลอ้งวงจรป็ดิ 
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• เป็ิดเผยีผลก้ารติดตามและก้ารเฝ่้าระวังคุณ์ภูาพัส่ิ�งแวดล้อม
ของน้ิคมอุตส่าหก้รรมตามที�รายีงาน้ก้ารป็ระเมิน้ผลก้ระทบ 
ส่ิ�งแวดล้อม (EIA) ก้ำาหน้ด ซึ่่�งตัวแป็รชื่ี�วัดที�ตรวจส่อบ
ได้แก้่ ป็ริมาณ์ส่ารอิน้ทรียี์ที�ระเหยีง่ายีใน้บรรยีาก้าศ มลพัิษ 
ทางเส่ียีง คุณ์ภูาพัน้ำ�า ผิวดิน้ ฯลฯ

• เป็น็้ชื่อ่งทางใหแ้ก้ผู่ป้็ระก้อบก้ารโรงงาน้อตุส่าหก้รรมฯ ที�อยีู่
ภูายีใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมของก้ลุ่มบริษัทฯ ส่ามารถืน้ำาเส่น้อ 
รายีงาน้ด้าน้ส่ิ�งแวดล้อมตามข้อก้ำาหน้ดใน้ก้ารป็ระเมิน้ 
EIA ของโรงงาน้แต่ละแห่ง เชื่่น้ รายีงาน้เก้ี�ยีวก้ับคุณ์ภูาพั
และก้ารป็ล่อยีมลพัิษทางอาก้าศ ค่าชื่ี�วัดตามก้ารป็ระเมิน้
ผลก้ระทบส่ิ�งแวดล้อม (EIA) ก้ารวิเคราะห์ความเส่ี�ยีงและ
รายีงาน้ก้ารตรวจส่อบก้ารทำางาน้หม้อไอน้ำ�าหร่อระบบก้าร
ผลิตไอน้ำ�า (Boiler/ Steam Generator) เป็็น้ต้น้ ก้ารน้ิคม
อุตส่าหก้รรมแห่งป็ระเทศไทยีจ่งส่ามารถืตรวจส่อบรายีงาน้
ต่างๆ ผ่าน้ระบบ UOC ดังก้ล่าวได้อยี่างมีป็ระส่ิทธุิภูาพั  
ทั�งยีังส่ามารถืชื่่วยีลดป็ริมาณ์ก้ารใชื่้ก้ระดาษอีก้ด้วยี

• บัน้ท่ก้ข้อมูลและติดตามเร่� องร้อง เรียีน้จน้เส่ร็จส่ิ� น้
ก้ระบวน้ก้ารจัดก้ารข้อร้องเรียีน้ โดยีข้อร้องเรียีน้ที�ได้รับ
ผ่าน้ชื่่องทางต่างๆ จะถืูก้บัน้ท่ก้ใน้ระบบและมีก้ารแจ้งเต่อน้
ไป็ยีังบุคลาก้รที�มีหน้้าที�รับผิดชื่อบเพั่�อดำาเน้ิน้ก้ารจัดก้าร
แก้้ไขป็ัญ่หาตามข้อร้องเรียีน้ต่อไป็

 
2. รีะบบกล้องวงจรีปิดิรีกัษาคุวามิปลอดิภูัย (CCTV) และรีะบบ

คุวบคุุมิการีจรีาจรี (VMS)
ระบบ UOC จะเป็น็้จดุรวบรวมขอ้มลูจาก้ก้ลอ้งวงจรป็ดิ (CCTV) 
ทั�งหมดที�ติดตั�งอยีู่ใน้พั่�น้ที�เส่ี�ยีงภูายีใน้พั่�น้ที�ส่่วน้ก้ลางของน้ิคม
อุตส่าหก้รรม ชื่่วยีให้หน้่วยีงาน้ควบคุมเหตุก้ารณ์์ฉัุก้เฉัิน้
ส่ามารถืส่ังเก้ตและตรวจพับเหตุอัน้ตรายีได้ง่ายีและส่ามารถื
ดำาเน้ิน้ก้ารรับม่อได้อยี่างทัน้ท่วงทีเม่�อจำาเป็็น้ น้อก้จาก้น้้� 
ระบบควบคุมก้ารจราจร (VMS) ยีังชื่่วยีรวบรวมข้อมูลที�
เก้ี�ยีวข้องก้ับก้ารจราจรทั�งหมดที�บริเวณ์ทางเข้าหลัก้ของน้ิคม
อุตส่าหก้รรม เชื่่น้ ป็้ายีทะเบียีน้รถื และเวลาที�รถืเข้าออก้ 
เป็็น้ต้น้ เพั่�อบริหารจัดก้ารก้ารจราจรให้คล่องตัวยีิ�งข่�น้และ
เป็็น้ก้ารส่ร้างเส่ริมความป็ลอดภูัยี
 

3. ศูนย์คุวบคุุมิรีะบบนำ�าและรีะบบบำาบัดินำ�าเสีย
ใชื่้ส่ำาหรับแส่ดงผลและควบคุมป็ระส่ิทธุิภูาพัก้ารทำางาน้ของ
อุป็ก้รณ์์ใน้ระบบน้ำ�าและระบบบำาบัดน้ำ�าเส่ียี เพั่�อให้แน้่ใจว่าน้ำ�า
ได้คุณ์ภูาพัตามมาตรฐาน้ก้่อน้ส่่งมอบให้ก้ับลูก้ค้าหร่อป็ล่อยี
ลงสู่่ทางระบายีน้ำ�ารวม
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กระบวนการจ่ด้การข้้อร้องเรียนด้้านสิ�งแวด้ล้อมู
ก้ลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั�น้ที�จะพััฒน้าระบบก้ารจัดก้ารทางด้าน้ส่ิ�งแวดล้อมให้มีป็ระส่ิทธุิภูาพัที�ดิน้ยีิ�งข่�น้อยี่างต่อเน้่�อง โดยีได้จัดให้
มีชื่่องทางให้ผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีของก้ลุ่มบริษัทฯ ส่ามารถืแจ้งเร่ �องร้องเรียีน้และข้อก้ังวลทางด้าน้ส่ิ�งแวดล้อมได้ และได้มี
ก้ารส่่�อส่ารป็ระชื่าส่ัมพััน้ธุ์ข้อมูลเร่ �องของชื่่องทางดังก้ล่าวให้ทราบก้ัน้อยี่างทั�วถื่ง โดยีก้ระบวน้ก้ารจัดก้ารข้อร้องเรียีน้เป็็น้ไป็
ตามมาตรฐาน้ ISO14001:2015 ที�จะมีก้ระบวน้ก้ารตรวจส่อบหาส่าเหตุที�แท้จริง และก้ำาหน้ดมาตรก้ารป็้องก้ัน้และบรรเทา
ผลก้ระทบตามความเหมาะส่ม เพั่�อป็้องก้ัน้ไม่ให้ป็ัญ่หาเดิมเก้ิดข่�น้ซึ่ำ�าอีก้ใน้อน้าคต โดยีชื่่องทางร้องเรียีน้ดังก้ล่าวมีดังต่อไป็น้้� 

ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้รับเร่ �องร้องเรียีน้จาก้โรงงาน้ใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมทั�งหมด 8 ก้รณ์้เก้ี�ยีวก้ับป็ัญ่หาก้ลิ�น้รบก้วน้จาก้
โรงงาน้อ่�น้ๆ ใน้พั่�น้ที� ทั�งน้้�ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ดำาเน้ิน้ก้ารตามก้ระบวน้ก้ารจัดก้ารข้อร้องเรียีน้และส่ามารถืแก้้ไขป็ัญ่หาดังก้ล่าว
ได้อยี่างลุล่วง

โทรศัพท์ 
038-954-543

ติิดติ่อผ่่าน
บุคลากิรโดยติรง

เว็บไซติ์ 
https://www. 

wha-group.com/
en/home

ศูนย์รับ
ข้้อร้องเรียน

ข้องนิคม
อุติสัาหกิรรม



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563 127127

มูาตรการด้้านสิ�งแวด้ล้อมูตามูนโยบายข้องร่ฐ
การพื่่ฒนาเมืองอุต่สาหกรรมเชิงนิเวศ
เม่องอุตส่าหก้รรมเชื่ิงน้ิเวศ (Eco Industrial Town) เป็็น้ก้รอบ
ก้ารพััฒน้าโดยีก้ารน้ิคมอุตส่าหก้รรมแห่งป็ระเทศไทยี (ก้น้อ.) 
เพั่�อส่่งเส่ริมและขับเคล่�อน้ก้ารพััฒน้าเศรษฐก้ิจและความยีั�งยี่น้
ด้าน้ส่ิ�งแวดล้อมของน้ิคมอุตส่าหก้รรม โดยีก้ำาหน้ดเก้ณ์ฑ์์ 
ชื่ี�วัดครอบคลุม 5 มิติ ได้แก้่ มิติก้ายีภูาพั มิติเศรษฐก้ิจ มิติ
ส่ังคม มิติส่ิ�งแวดล้อม และมิติก้ารบริหารจัดก้าร เพั่�อใชื่้ส่ำาหรับ
ก้ารป็ระเมิน้ผลก้ารดำาเน้ิน้งาน้ของน้ิคมอุตส่าหก้รรมด้าน้ 
ธุรรมาภูิบาลขององค์ก้ร ส่ิทธุิมนุ้ษยีชื่น้ แน้วป็ฏิบัติใน้ก้าร
ใชื่้แรงงาน้ ส่ิ�งแวดล้อม ก้ารมีส่่วน้รวมของชืุ่มชื่น้ และก้าร
พััฒน้าชืุ่มชื่น้ โดยีผลก้ารพัิจารณ์าจะมีก้ารรับรองก้ารเป็็น้
เม่องอุตส่าหก้รรมเชื่ิงน้ิเวศ ซึ่่�งแบ่งออก้เป็็น้ 3 ระดับ ได้แก้่ 
“อีโค-แชื่มเป็ียีน้ (Eco-Champion)” “อีโค-แอก้เซึ่ลเลน้ซึ่์ (Eco-
Excellence)” และ “อีโค-เวิลด์คลาส่ (Eco-World Class)”

น้ิคมอุตส่าหก้รรม 4 ใน้ 10 แห่งของก้ลุ่มบริษัทฯ ได้แก้่  
น้ิคมอุตส่าหก้รรมอีส่เทิร์น้ ซึ่ีบอร์ด (ESIE) น้ิคมอุตส่าหก้รรม 
ดับบลิวเอชื่เอ ชื่ลบุรี 1 (WHA CIE1) น้ิคมอุตส่าหก้รรม 
ดับบลิวเอชื่เอ อีส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) และน้ิคม
อุตส่าหก้รรมดับบลิวเอชื่เอ ชื่ลบุรี 2 (WHA CIE 2) ได้รับ
ก้ารรับรองให้เป็็น้เม่องอุตส่าหก้รรมเชื่ิงน้ิเวศใน้ระดับ “อีโค- 
แชื่มเป็ียีน้” ตั�งแต่ป็ี 2563 เป็็น้ต้น้มา น้อก้จาก้น้้� 

น้ิคมอุตส่าหก้รรมดับบลิวเอชื่เอ ตะวัน้ออก้ (มาบตาพัุด) (WHA 
EIE) ยีังได้ยีก้ระดับมาตรฐาน้เม่องอุตส่าหก้รรมเชื่ิงน้ิเวศ
จาก้ระดับ “อีโค-แชื่มเป็ียีน้” มาสู่่ระดับ “อีโค-แอก้เซึ่ลเลน้ซึ่์ 
(Eco-Excellence)” โดยีน้ิคมอุตส่าหก้รรมที�ก้ล่าวมาน้้�มีผลก้าร
ดำาเน้นิ้งาน้ที�โดดเดน่้ใน้แงก่้ารป็ระก้อบธุรุก้จิที�คำาน้ง่ถืง่ส่ว่น้รวม
และส่่งเส่ริมให้เก้ิดก้ารพััฒน้าอยี่างยีั�งยี่น้ ตามก้รอบก้ารพััฒน้า
เม่องอุตส่าหก้รรมอัจฉัริยีะ ทั�งน้้� น้ิคมอุตส่าหก้รรมอีส่เทิร์น้  
ซึ่ีบอร์ด (ESIE) ยีังได้รับรางวัลพัิเศษใน้ฐาน้ะเม่องอุตส่าหก้รรม
เชื่ิงน้ิเวศ 4.0 ส่าขา Smart Water ใน้ป็ี 2563 อีก้ด้วยี

WHA ESIE ALSO RECEIVED A SPECIAL ECO-
INDUSTRIAL TOWN 4.0 AWARD IN THE SMART 
WATER CATEGORY IN 2020. 

การต่รวจำสอบธุรรมาภิบาลสิ�งแวดำล้อม 
(โครงการธุงขัาว-ดำาวเขัียว)
โครงก้ารมอบรางวัลธุรรมาภูิบาลส่ิ�งแวดล้อม (โครงก้ารธุง
ขาว-ดาวเขียีว) เป็็น้น้โยีบายีของก้ารน้ิคมอุตส่าหก้รรมแห่ง
ป็ระเทศไทยี โดยีมีก้ารมอบรางวัลให้ก้ับโรงงาน้อุตส่าหก้รรม
ที�มีผลก้ารดำาเน้ิน้งาน้ด้าน้ส่ิ�งแวดล้อมและความรับผิดชื่อบต่อ
ส่ังคมเป็็น้เลิศ ทั�งน้้�ผู้ป็ระก้อบก้ารโรงงาน้อุตส่าหก้รรมต้องจัด
ก้ิจก้รรมเยีี�ยีมชื่มโรงงงาน้ให้ก้ับคณ์ะก้รรมก้ารตรวจป็ระเมิน้
ก้ระบวน้ก้ารผลิต ก้ระบวน้ก้ารบริหารจัดก้ารด้าน้มลพัิษ และ
โครงก้ารร่วมก้ับชืุ่มชื่น้ ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังได้เป็็น้คณ์ะก้รรมก้าร
ของโครงก้ารร่วมก้ับหน้่วยีงาน้รัฐ ชืุ่มชื่น้ และผู้เชื่ี�ยีวชื่าญ่ เพั่�อ
ตรวจป็ระเมิน้โรงงาน้ใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมของก้ลุ่มบริษัทฯ 
ใน้ป็ี 2563 โรงงาน้ทั�งหมด 40 แห่งใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมของ
ก้ลุ่มบริษัทฯ (ได้แก้่ โรงงาน้ 2 แห่งจาก้ใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรม
ดับบลิวเอชื่เอ ตะวัน้ออก้ (มาบตาพัุด) (WHA EIE) โรงงาน้ 
 2 แห่งจาก้น้ิคมอุตส่าหก้รรมดับบลิวเอชื่เอ อีส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ด 
1 (WHA ESIE 1) และโรงงาน้ 2 แห่งจาก้น้ิคมอุตส่าหก้รรม 
ดับบลิวเอชื่เอ ชื่ลบุรี 1 (WHA CIE1)) ได้รับมอบธุง 
ธุรรมาภูิบาลส่ิ�งแวดล้อม (ธุงขาว-ดาวเขียีว)
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คุวัามหลากหลายทั่างช่วภิาพั

ใน้ฐาน้ะที�ก้ลุ่มบริษัทดับบลิวเอชื่เอเป็็น้หน้่�งใน้ผู้พััฒน้าน้ิคมอุตส่าหก้รรมชื่ั�น้น้ำาและมีโรงงาน้อุตส่าหก้รรมใน้ความดูแลบน้พั่�น้ที�
ขน้าดใหญ่่หลายีแห่งใน้ป็ระเทศไทยี ซึ่่�งก้ลุ่มบริษัทฯ ตระหน้ัก้ดีถื่งผลก้ระทบที�ส่ำาคัญ่ต่อส่ิ�งแวดล้อมและความหลาก้หลายีทาง
ชื่ีวภูาพั (เชื่่น้ ส่ิ�งมีชื่ีวิต ส่ายีพััน้ธุุ์ และแหล่งที�อยีู่อาศัยี เป็็น้ต้น้) มีระบบแจ้งเต่อน้เม่�อก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจของผู้ป็ระก้อบธุุรก้ิจ 
เข้าข่ายีก้ารแทรก้แซึ่งระบบน้ิเวศ เพั่�ออนุ้รัก้ษ์และป็ก้ป็้องระบบน้ิเวศจาก้ผลก้ระทบโดยีฝ่ีม่อของมนุ้ษยี์ ทั�งน้้� ถื่อเป็็น้ 
หน้้าที�ความรับผิดชื่อบของก้ลุ่มบริษัทฯ ใน้ก้ารรัก้ษาส่ิ�งแวดล้อมใน้พั่�น้ที�ที �ป็ระก้อบธุุรก้ิจ ตลอดจน้บรรเทาผลก้ระทบต่อความ 
หลาก้หลายีทางชื่ีวภูาพัใน้แต่ละท้องที�

แนวทั่างบริหารจ่ด้การ
วิส่ัยีทัศน้์ด้าน้ก้ารอนุ้รัก้ษ์ความหลาก้หลายีทางชื่ีวภูาพัของ
ก้ลุ่มบริษัทฯ มีเน้่�อหาระบุไว้ใน้น้โยีบายีก้ารจัดก้ารคุณ์ภูาพั 
ส่ิ�งแวดล้อม อนุ้รัก้ษ์พัลังงาน้ และความหลาก้หลายีทาง
ชื่ีวภูาพั โดยีน้โยีบายีดังก้ล่าวได้เน้้น้ยีำ�าเจตน้ารมณ์์ของก้ลุ่ม
บริษัทฯ และก้ำาหน้ดแน้วทางก้ารอนุ้รัก้ษ์ความหลาก้หลายีทาง
ชื่ีวภูาพัของระบบน้ิเวศ ภููมิป็ระเทศ และส่ายีพััน้ธุ์ุของส่ิ�งมีชื่ีวิต  
ใน้ทุก้พั่�น้ที�ที�แต่ละก้ลุ่มธุุรก้ิจใชื่้ป็ระก้อบธุุรก้ิจ น้อก้จาก้น้้�  
ยีังจัดทำาก้ารป็ระเมิน้ผลก้ระทบต่อส่ิ�งแวดล้อม (EIA) ใน้
น้ิคมอุตส่าหก้รรมทุก้แห่งของก้ลุ่มบริษัทฯ เพั่�อป็ระเมิน้
ความเส่ี�ยีงด้าน้ความหลาก้หลายีทางชื่ีวภูาพัตลอดระยีะเวลา 
ก้ารดำาเน้ิน้งาน้ก้่อส่ร้างไป็จน้ถื่งก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจ ทั�งยีังมี

ก้ารป็ระเมิน้ความเส่ี�ยีงด้าน้ความหลาก้หลายีทางชื่ีวภูาพัที�
เป็็น้ป็ระเด็น้เฉัพัาะเจาะจงส่ำาหรับแต่ละโครงก้ารโดยีถื่อเป็็น้
ส่่วน้หน้่�งของก้ารป็ระเมิน้ผลก้ระทบต่อส่ิ�งแวดล้อม (EIA) 
ใน้ก้รณ์้ที� โครงก้ารตั�งอยีู่ ใน้พั่�น้ที�ที�มีความเส่ี�ยีงสู่งต่อความ
หลาก้หลายีทางชื่ีวภูาพัหร่อมีก้ิจก้รรมก้ารป็ระก้อบธุุรก้ิจที� 
ส่่งผลก้ระทบต่อส่ภูาพัความหลาก้หลายีทางชื่ีวภูาพัใน้พั่�น้ที� 
ใก้ล้เคียีง โครงก้ารดังก้ล่าวต้องมีมาตรก้ารบรรเทาผลก้ระทบ  
เพั่�อเส่ริมป็ระส่ิทธุิภูาพัใน้ก้ารอนุ้รัก้ษ์และป็ก้ป็้องความ 
หลาก้หลายีทางชื่ีวภูาพั ซึ่่�งฝ่่ายีส่ิ�งแวดล้อมของก้ลุ่มบริษัทฯ 
มีหน้้าที� เฝ่้าติดตามผลโดยีมีมาตรก้ารบรรเทาผลก้ระทบ 
และเฝ่้าระวังตลอดระยีะเวลาก้ารดำาเน้ิน้งาน้ของโครงก้าร
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มูาตรการอนุร่กษั์ความูหลากหลายทั่างช่วภิาพั
จาก้ผลก้ารป็ระเมิน้ผลก้ระทบส่ิ�งแวดล้อม (EIA) ได้ชื่ี � ให้เห็น้ว่า น้ิคมอุตส่าหก้รรมของก้ลุ่มบริษัทฯ 3 แห่งจาก้ทั�งหมด  
10 แห่งมีความเส่ี�ยีงด้าน้ผลก้ระทบต่อความหลาก้หลายีทางชื่ีวภูาพั เน้่�องจาก้ทำาเลที�ตั �งอยีู่ใก้ล้ก้ับเขตอนุ้รัก้ษ์ ได้แก้่ น้ิคม
อุตส่าหก้รรมดับบลิวเอชื่เอ ชื่ลบุรี 2 (WHA CIE2) และน้ิคมอุตส่าหก้รรมดับบลิวเอชื่เอ อีส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ด 2 (WHA ESIE 2) 
ซึ่่�งตั�งอยีู่ใก้ล้ก้ับเขตรัก้ษาพััน้ธุุ์ส่ัตว์ป็่าเขาเขียีว - เขาชื่มภูู่ จังหวัดชื่ลบุรี รวมถื่งน้ิคมอุตส่าหก้รรมดับบลิวเอชื่เอ อีส่เทิร์น้ 
ซึ่ีบอร์ด 4 (WHA ESIE4) ซึ่่�งตั�งอยีู่ใก้ล้ก้ับอ่างเก้็บน้ำ�าหน้องป็ลาไหล โดยีอ่างเก้็บน้ำ�าดังก้ล่าวเป็็น้แหล่งรับน้ำ�าเส่ียีที�บำาบัดแล้ว
จาก้น้ิคมอุตส่าหก้รรม จ่งเก้ิดข้อก้ังวลเก้ี�ยีวก้ับความหลาก้หลายีทางชื่ีวภูาพั

ทั�งน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ป็ฏิบัติตามมาตรก้ารป็้องก้ัน้และบรรเทา
ผลก้ระทบที�ก้ำาหน้ดใน้รายีงาน้ EIA ของน้ิคมอุตส่าหก้รรม
แต่ละแห่งอยี่างเคร่งครัด เชื่่น้ น้ิคมอุตส่าหก้รรมดับบลิวเอชื่เอ 
อีส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ด 2 (WHA ESIE 2) ต้องมีก้ารเฝ่้าติดตามข้อมูล
จำาน้วน้ส่ายีพััน้ธุุ์และชื่น้ิดของส่ัตว์ป็่าภูายีใน้พั่�น้ที� โดยีรอบ
น้ิคมอุตส่าหก้รรมใน้ทุก้ๆ 2 ป็ี อีก้ทั�งยีังก้ำาหน้ดให้มีก้ารตรวจวัด 
คุณ์ภูาพัทางอาก้าศ และให้ก้ารส่น้ับส่นุ้น้โครงก้ารวิจัยีเก้ี�ยีว
ก้ับผลก้ระทบของก้ารป็ระก้อบของก้ารป็ระก้อบอุตส่าหก้รรม
ต่อระบบน้ิเวศน้์ที�ดำาเน้ิน้งาน้โดยีองค์ก้รอนุ้รัก้ษ์ป็่าภูายีใน้
พั่�น้ที�ตลอดจน้ส่ถืาบัน้ก้ารศ่ก้ษา ส่ำาหรับน้ิคมอุตส่าหก้รรม
ดับบลิวเอชื่เอ อีส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ด 4 (WHA ESIE4) ก้ำาหน้ดให้ 
เฝ่้าติดตามข้อมูลระบบน้ิเวศของส่ิ�งมีชื่ีวิตใน้น้ำ�าบริเวณ์อ่าง
เก้็บน้ำ�าที�เป็็น้จุดรับน้ำ�าเส่ียีที�บำาบัดแล้วจาก้น้ิคมอุตส่าหก้รรม 
มีก้ารเก้็บตัวอยี่างเพั่�อศ่ก้ษาค่าชื่ี�วัดมาตรฐาน้ของตัวแป็รด้าน้
ความหลาก้หลายีทางชื่ีวภูาพั (เชื่่น้ แพัลงก้์ตอน้พั่ชื่ แพัลงก้์
ตอน้ส่ัตว์ ส่ัตว์น้ำ�า พั่ชื่น้ำ�า และส่ัตว์หน้้าดิน้) และน้ำาไป็เป็รียีบ
เทียีบก้ับผลก้ารตรวจป็ระเมิน้ ทั�งน้้�จะมีก้ารตรวจป็ระเมิน้  
2 ครั�งต่อป็ี ตั�งแต่ชื่่วงต้น้น้ำ�าไป็จน้ถื่งป็ลายีน้ำ�าของแหล่งน้ำ�า 

ที�เป็น็้จดุรบัน้ำ�าเส่ยีีที�ผา่น้ก้ารบำาบดัแลว้จาก้โครงก้าร โดยีผลจาก้ 
ก้ารตรวจป็ระเมิน้ใน้ป็ี 2563 ระบุว่าดัชื่น้้ชื่ี�วัดความหลาก้หลายี 
ทางชื่วีภูาพัยีงัอยีู่ใน้คา่มาตรฐาน้ ชื่ี�ใหเ้หน็้วา่ยีงัไมพ่ับผลก้ระทบ 
ร้ายีแรงต่อความหลาก้หลายีทางชื่ีวภูาพัอัน้เน้่�องมาจาก้ 
ก้ารดำาเน้ิน้ก้ิจก้ารของน้ิคมอุตส่าหก้รรมดับบลิวเอชื่เอ  
อีส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ด 4 (WHA ESIE4) ทั�งน้้� ผลก้ารตรวจวัด
ตามที�ก้ำาหน้ดใน้ก้ารป็ระเมิน้ผลก้ระทบส่ิ�งแวดล้อม (EIA)  
จะน้ำาไป็น้ำาเส่น้อต่อหน้่วยีงาน้ใน้ท้องที�รวมถื่งคณ์ะก้รรมก้าร 
ผู้ชื่ำาน้าญ่ก้ารพัิจารณ์ารายีงาน้ก้ารผลก้ระทบส่ิ�งแวดล้อม (EIA)  
ของน้ิคมอุตส่าหก้รรม น้อก้จาก้น้้�  น้ิคมอุตส่าหก้รรม 
ดับบลิวเอชื่เอ ชื่ลบุรี 2 (WHA CIE2) น้ิคมอุตส่าหก้รรม
ดับบลิวเอชื่เอ อีส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ด 2 (WHA ESIE 2) ยีังมีก้าร
ตรวจป็ระเมิน้ความเส่ี�ยีงด้าน้ความหลาก้หลายีทางชื่ีวภูาพั 
ทุก้ๆ 2 ป็ี ตามมาตรก้ารที�ก้ำาหน้ดใน้ก้ารป็ระเมิน้ผลก้ระท 
บส่ิ�งแวดล้อม (EIA) เพั่�อตรวจส่อบส่ภูาวะที�เป็ลี�ยีน้แป็ลง และ
ผลก้ระทบอ่�น้ๆ จาก้ก้ารพััฒน้าเชื่ิงอุตส่าหก้รรมต่อทรัพัยีาก้ร
ป็่าไม้และส่ัตว์ป็่า 
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การบัริหารจ่ด้การนำ�า

ทรัพัยีาก้รน้ำ�าน้ับเป็็น้ป็ัจจัยีพั่�น้ฐาน้ส่ำาหรับก้ารดำารงชื่ีวิต ตอลดจน้ก้ารพััฒน้าทางส่ังคมและเศรษฐก้ิจ รวมถื่งระบบน้ิเวศ
อยี่างไรก้็ตาม ผลก้ระทบจาก้ก้ารขยีายีตัวของภูาคอุตส่าหก้รรมและก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงของส่ภูาพัภููมิอาก้าศอาจมีความรุน้แรง
มาก้จน้ก้ระทั�งส่่งผลทำาให้ทรัพัยีาก้รธุรรมชื่าติก้ารเส่่�อมโทรมได้ ซึ่่�งเป็็น้ส่าเหตุที�ทำาให้ฝ่น้ไม่ตก้ตามฤดูก้าลซึ่่�งและส่่งผลทำาให้
น้ำ�าใน้อ่างเก้็บน้ำ�าอยีู่ใน้ระดับตำ�าก้ว่าป็ก้ติ ฉัะน้ั�น้จ่งถื่อเป็็น้ป็ระเด็น้ที�ท้าทายีส่ำาหรับผู้ให้บริก้ารด้าน้ส่าธุารณ์ูป็โภูคใน้ก้ารจัดหา
น้ำ�ามาใชื่้อยี่างเพัียีงพัอและป็ลอดภูัยีใน้ก้ารป็ระก้อบธุุรก้ิจ น้อก้จาก้น้้�ข้อก้ังวลทางด้าน้ส่ังคมและส่ิ�งแวดล้อมใน้ชื่่วงไม่น้าน้
มาน้้� ยีังได้ผลัก้ดัน้ให้อุตส่าหก้รรมต่างๆ พัิจารณ์าที�จะลดป็ริมาณ์น้ำ�าเส่ียี รวมทั�งต้องตรวจส่อบคุณ์ภูาพัน้ำ�าทิ�งให้อยีู่ภูายีใน้ 
ค่ามาตรฐาน้ก้่อน้ป็ล่อยีลงสู่่แหล่งน้ำ�าตามธุรรมชื่าติ
 

ใน้ฐาน้ะผู้ผลิตน้ำ�าเพั่�ออุตส่าหก้รรมและผู้ให้บริก้ารบำาบัดน้ำ�าเส่ียี น้ำ�าถื่อเป็็น้ทรัพัยีาก้รส่ำาคัญ่ที�ต้องใชื่้ร่วมก้ัน้ใน้ก้ารป็ระก้อบ
ธุุรก้ิจของก้ลุ่มบริษัทดับบลิวเอชื่เอ ก้ล่าวค่อผู้ป็ระก้อบก้ารใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมของก้ลุ่มบริษัทฯ ต้องใชื่้บริก้ารจัดหาน้ำ�าเพั่�อ
อุตส่าหก้รรมและบริก้ารบำาบัดน้ำ�าเส่ียี ซึ่่�งใน้ขณ์ะเดียีวก้ัน้ น้ำ�าที�ใชื่้ป็ระโยีชื่น้์ก้็มีที �มาจาก้แหล่งน้ำ�าที�ใชื่้ร่วมก้ัน้ก้ับชืุ่มชื่น้ใน้พั่�น้ที�
ด้วยีเชื่่น้ก้ัน้ ด้วยีเหตุน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ จ่งตระหน้ัก้ดีว่าก้ารควบคุมคุณ์ภูาพัของน้ำ�าเส่ียีที�บำาบัดแล้ว ป็ระก้อบก้ับก้ารใชื่้น้ำ�าอยี่าง
มีป็ระส่ิทธุิภูาพัและมาตรก้ารป็้องก้ัน้ผลก้ระทบ ล้วน้มีความเก้ี�ยีวเน้่�องก้ัน้และเป็็น้แน้วทางที�ยีั �งยี่น้ไป็สู่่ก้ารอนุ้รัก้ษ์และบริหาร
จัดก้ารทรัพัยีาก้รน้ำ�าใน้ห่วงโซึ่่คุณ์ค่าของก้ลุ่มบริษัทฯ
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แนวทั่างบริหารจ่ด้การ
ก้ารจัดก้ารทรัพัยีาก้รน้ำ�าใน้ทั�ง 4 ก้ลุ่มธุุรก้ิจของก้ลุ่มบริษัทฯ 
เป็็น้ไป็ตามแน้วทางที�ก้ำาหน้ดใน้น้โยีบายีคุณ์ภูาพัส่ิ�งแวดล้อม 
ก้ารอนุ้รัก้ษ์พัลังงาน้ และความหลาก้หลายีทางชื่ีวภูาพั 
ซึ่่�งรับก้ารเห็น้ชื่อบจาก้คณ์ะผู้บริหาร โดยีน้โยีบายีดังก้ล่าว
ได้ให้ก้รอบป็ฏิบัติใน้ก้ารรัก้ษาส่มดุลน้ำ�า (Water Balance) 
อยี่างมีป็ระส่ิทธุิภูาพั โดยีไม่ก้่อให้เก้ิดผลก้ระทบใน้เชื่ิงลบ
ต่อส่ิ�งแวดล้อม ก้ารบริหารจัดก้ารน้ำ�าใน้ก้ลุ่มบริษัท WHAID 
และก้ลุ่มบริษัท WHAUP อยีู่ภูายีใต้ก้ารก้ำาก้ับดูแลของ

ฝ่่ายีป็ระก้อบธุุรก้ิจน้ิคมอุตส่าหก้รรม (Industrial Estate 
Operator: IEO) ซึ่่�งก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ป็ฏิบัติตามข้อก้ำาหน้ด
ที�เก้ี�ยีวข้องก้ับก้ารบริหารจัดก้ารน้ำ�าตามป็ระก้าศก้ระทรวง
ทรัพัยีาก้รธุรรมชื่าติและส่ิ�งแวดล้อม พัระราชื่บัญ่ญ่ัติก้ารน้ิคม
อุตส่าหก้รรมแห่งป็ระเทศไทยี พั.ศ. 2522 และพัระราชื่บัญ่ญ่ัติ
โรงงาน้ พั.ศ. 2535 อีก้ทั�งได้มีก้ารควบคุมมาตรฐาน้โดยีก้าร
ตรวจส่อบค่าตัวแป็รที�เก้ี �ยีวข้องก้ับก้ารควบคุมคุณ์ภูาพัน้ำ�า
ตามที�ก้ำาหน้ดไว้ใน้ก้ารป็ระเมิน้ผลก้ระทบส่ิ�งแวดล้อม (EIA)

การบำาบ่ด้นำ�าเส่ย
ส่ำาหรับบริก้ารบำาบัดน้ำ�าเส่ียี ก้ลุ่มบริษัท WHAUP จะตรวจส่อบ 
คุณ์ภูาพัน้ำ�าเทียีบก้ับค่ามาตรฐาน้อยี่างส่มำ�าเส่มอ มีก้ารสุ่่ม
ตัวอยี่างน้ำ�าทิ�งจาก้โรงงาน้ของลูก้ค้าก้่อน้ที�จะส่่งไป็บำาบัด 
ทุก้เด่อน้เพั่�อตรวจวัดค่าตัวแป็รต่างๆ เชื่่น้ ป็ริมาณ์โลหะหน้ัก้ 
ป็ริมาณ์ส่ารแขวน้ลอยี (TDS) และป็ริมาณ์ออก้ซึ่ิเจน้ละลายี 
(DO) โดยีจะน้ำาค่าชื่ี�วัดเหล่าน้้�ไป็เป็รียีบเทียีบก้ับมาตรฐาน้
ที�ระบุไว้ใน้รายีงาน้ป็ระเมิน้ผลก้ระทบส่ิ�งแวดล้อม (EIA)  
จ่งชื่่วยีให้ตรวจจับความเส่ี�ยีงและป็้องก้ัน้ผลก้ระทบร้ายีแรงต่อ
ป็ระส่ิทธุิภูาพัก้ารบำาบัดน้ำ�าเส่ียีของบ่อบำาบัดก้ลาง ใน้ก้รณ์้ที�
ผลก้ารสุ่่มตัวอยี่างจาก้โรงงาน้ของลูก้ค้าเก้ิน้จาก้ค่ามาตรฐาน้

ที�ก้ำาหน้ด ก้ลุ่มบริษัทฯ จะดำาเน้ิน้ก้ารตามมาตรก้ารต่อไป็น้้�:
1. ออก้จดหมายีเต่อน้และออก้คำาส่ั�งให้ผู ้ป็ระก้อบก้ารน้ำา 

น้ำ�าเส่ียีจาก้โรงงาน้ของตน้ไป็บำาบัดซึ่ำ�า
2. หาก้ยีังไม่ได้รับก้ารแก้้ไข จะมีก้ารป็ิดวาล์วรับน้ำ�าจาก้ 

บ่อบำาบัดก้ลาง
3. หยีุดก้ารจ่ายีน้ำ�าเพั่�อใชื่้ใน้อุตส่าหก้รรม
4. ป็ระส่าน้งาน้ไป็ยีังก้ารน้ิคมอุตส่าหก้รรมแห่งป็ระเทศไทยี 

(ก้น้อ.) เพั่�อดำาเน้ิน้มาตรก้ารใน้ขั�น้ต่อไป็ (เชื่่น้ ส่ั�งหยีุด
ดำาเน้ิน้งาน้จน้ก้ว่าจะมีก้ารแก้้ไข)

   

นำ�าอุตสาหกรรม

นำ�าแปรสภิาพั

การบัำาบััดนำ�าเส่ย

การใช้นำ�าทั�งหมด
• ผู้ผลิตและผู้จำาหน่ายนำ�าอื่น (ใช้นำ�าจากแหล่งธรรมชาติ)
• อ่างเก็บนำ�าภายในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHA
• นำ�าที่บำาบัดจากนำ�าใช้แล้วเพื่อนำากลับมาใช้ ใหม่ 

(Reclamation Water) ของ WHAUP

การระบายออกนอก
สถืานที่
•  นำ�าผิวดิน 
•  นำ�าทะเล

โรงงาน
อุตสาหกรรม

โรงงานผลิตนำ�า
อุตสาหกรรม 

WHAUP

โรงบำาบัดนำ�าเสีย
ส่วนกลาง 
WHAUP 

WHAUP RO Plant
(ความจุสูงสุด : 

30,200 ลบ.ม./วัน)

โรงงานอุตสาหกรรม

โรงงาน
อุตสาหกรรม

Legend
การสูบนำ�า
รี ไซเคิล

อ่างเก็บนำ�า/
บ่ออุ้มนำ�า

รี ไซเคิล/ใช้ซำ �าในนิคมอุตสาหกรรมส่วนกลาง 
(เช่น การจัดสวน การทำาความสะอาด)5.62 ลบ. ม.

WHAUP 
Demin Plant

(ความจุสูงสุด : 12,000 ลบ.ม. /วัน)

WHAUP 
Premium Clarified Plant
(ความจุสูงสุด: 5,200 ลบ.ม./วัน)



น้อก้จาก้น้้� ก้ลุ่มบริษัท WHAUP ได้ให้บริก้ารบำาบัดน้ำ�าเส่ียี
ให้ก้ับน้ิคมอุตส่าหก้รรมแต่ละแห่งตามรูป็แบบก้ารป็ระก้อบ
อุตส่าหก้รรมของลูก้ค้า เชื่่น้ ระบบบำาบัดน้ำ�าเส่ียีแบบตะก้อน้
เร่ง (AS) ระบบบำาบัดน้ำ�าเส่ียีแบบบ่อเติมอาก้าศ (AL) และ
ระบบบำาบัดน้ำ�าเส่ียีแบบแผ่น้จาน้หมุน้ชื่ีวภูาพัแบบไฮบริด 
(Hybrid-RBC) ซึ่่�งเป็็น้ก้ารผส่มผส่าน้ระหว่างระบบบำาบัดน้ำ�า
เส่ียีแบบแผ่น้จาน้หมุน้ชื่ีวภูาพั (RBC) ก้ับระบบบำาบัดน้ำ�าเส่ียี
แบบตะก้อน้เร่ง (AS) และมีป็ระส่ิทธุิภูาพัใน้ก้ารบำาบัดน้ำ�าเส่ียี
ที�มีอัตราภูาระบรรทุก้ส่ารอิน้ทรียี์ (Organic Loading Rate: 
OLR) สู่งก้ว่าระดับทั�วไป็ เม่�อน้ำ�าเส่ียีได้ผ่าน้ก้ารบำาบัดที�บ่อ

บำาบัดก้ลางแล้ว จะมีก้ารตรวจวัดคุณ์ภูาพัน้ำ�าตามมาตรฐาน้
ที�ก้ำาหน้ดใน้ป็ระก้าศก้ระทรวงทรัพัยีาก้รธุรรมชื่าติและ 
ส่ิ�งแวดล้อมและก้ารป็ระเมิน้ผลก้ระทบส่ิ�งแวดล้อม (EIA) 
ก้่อน้ระบายีน้ำ�าออก้ ค่าที�ตรวจวัดน้ั�น้รวมถื่งป็ริมาณ์โลหะหน้ัก้  
อุณ์หภููมิ ค่า BOD (Biological Oxygen Demand) ค่า COD 
(Chemical Oxygen Demand) ไขมัน้และน้ำ�ามัน้ ป็ริมาณ์
ของแข็งแขวน้ลอยี (SS) และป็ริมาณ์ส่ารแขวน้ลอยีที�ละลายี
ได้ (TDS)  ใน้ป็ี 2563 ค่าชื่ี�วัดทุก้รายีก้ารอยีู่ภูายีใน้มาตรฐาน้
ที�ก้ำาหน้ด
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การจ่ด้หาและผู้ลิตนำ�าเพัื�ออุตสาหกรรมู
ใน้ส่่วน้ของบริก้ารจัดหาและผลิตน้ำ�าเพั่�ออุตส่าหก้รรม ก้ลุ่ม
บริษัทฯ ตระหน้ัก้ถื่งความส่ำาคัญ่ของก้ารมีน้ำ�าใชื่้อยี่าง
เพัียีงพัอใน้ก้ารป็ระก้อบธุุรก้ิจ อีก้ทั�งน้ำ�ายีังเป็็น้ทรัพัยีาก้ร
ที�ผู ้ป็ระก้อบอุตส่าหก้รรมยีังต้องใชื่้ร่วมก้ับชืุ่มชื่น้และ 
ส่ิ�งแวดล้อม โดยีใน้ป็ี 2563 ป็ระเทศไทยีได้เผชื่ิญ่ก้ับป็ัญ่หา
ภูัยีแล้งอยี่างหน้ัก้ ก้ารน้ิคมอุตส่าหก้รรมแห่งป็ระเทศไทยี 
(ก้น้อ.) และส่ภูาอุตส่าหก้รรมแห่งป็ระเทศไทยีจ่งป็ระก้าศ
ขอความร่วมม่อให้น้ิคมอุตส่าหก้รรมลดก้ารใชื่้น้ำ�าลง 
ร้อยีละ 10 ตั�งแต่เด่อน้มก้ราคมถื่งเด่อน้มิถืุน้ายีน้ เพั่�อจัดส่รร
ให้มีน้ำ �าใชื่้อยี่างเพัียีงพัอใน้ป็ระเทศ ด้วยีเหตุน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ  
จ่งถื่อว่าภูัยีแล้งเป็็น้หน้่� งใน้ความเส่ี�ยีงส่ำาหรับองค์ก้ร  
โดยีมีก้ารก้ำาหน้ดมาตรก้ารบรรเทาผลก้ระทบดังที�ระบุใน้
หัวข้อ “ก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงส่ภูาพัภููมิอาก้าศ” เพั่�อส่ร้างความ
เชื่่�อมั�น้ให้ก้ับลูก้ค้าและป็ฏิบัติตามน้โยีบายีลดก้ารใชื่้น้ำ�า
ดังก้ล่าว ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ก้ำาหน้ดเป็้าหมายีระยีะยีาวเพั่�อ
เพัิ�มป็ระส่ิทธุิภูาพัใน้ก้ารน้ำาน้ำ�าเส่ียีก้ลับมาใชื่้ใหม่ (Water 
Reclamation) เป็็น้ 2 เท่า จาก้ 30,200 ลูก้บาศก้์เมตรต่อ
วัน้ใน้ป็ี 2563 เป็็น้ 60,400 ลูก้บาศก้์เมตรต่อวัน้ใน้ป็ี 2568 
ส่ำาหรับก้ารน้ำาไป็ใชื่้ใน้อุตส่าหก้รรม ซึ่่�งจะชื่่วยีลดก้ารด่งน้ำ�า
จาก้แหล่งธุรรมชื่าติมาใชื่้

ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังได้ลงทุน้เพั่�อเพัิ�มป็ระส่ิทธุิภูาพัระบบ
ก้ารน้ำาน้ำ�าเส่ียีก้ลับมาใชื่้ใหม่ (Water Reclamation) ที�น้ิคม 
อุตส่าหก้รรมดับบลิวเอชื่เอ ตะวัน้ออก้ (มาบตาพัุด)  
(WHA EIE) จาก้ 10,000 ลูก้บาศก้์เมตรต่อวัน้เป็็น้ 15,000 
ลูก้บาศก้์เมตรต่อวัน้ คิดเป็็น้มูลค่า 300 ล้าน้บาท น้อก้จาก้น้้� 
ระบบ Water Reclamation ที�น้ิคมอุตส่าหก้รรม อีส่เทิร์น้
ซึ่ีบอร์ด (ระยีอง) (ESIE) ยีังส่ามารถืบำาบัดน้ำ�าได้วัน้ละ 
5,200 ลูก้บาศก้์เมตร ทำาให้ก้ลุ่มบริษัทฯ มีความส่ามารถื
ใน้ก้ารบำาบัดน้ำ�าด้วยีระบบ Water Reclamation รวมอยีู่ที �  
20,200 ลูก้บาศก้์เมตรต่อวัน้ ทั�งน้้�ระบบ Water Reclamation  

ยีังชื่่วยีให้ก้ลุ่มบริษัทฯ ส่ามารถืลดป็ริมาณ์ก้ารใชื่้น้ำ�าจาก้ 
แหล่งน้ำ�ามาใชื่้ รวมถื่งก้ารระบายีน้ำ�าทิ�งจาก้น้ิคมอุตส่าหก้รรม 
ได้ทั� งหมด 4.03 ล้าน้ลูก้บาศก้์ เมตรใน้ป็ี 2563 ซึ่่� ง
ถื่อว่ามีป็ระส่ิทธุิภูาพัเพัิ�มข่�น้ราวร้อยีละ 9 เม่�อเทียีบก้ับ
ผลก้ารดำาเน้ิน้งาน้ใน้ก้ารจัดก้ารน้ำ�าใน้ป็ี 2562 อีก้ทั�งยีัง
ชื่่วยีป็ระหยีัดต้น้ทุน้ใน้ก้ารจัดหาแหล่งน้ำ�าดิบได้ถื่ง 81.1  
ล้าน้บาทต่อป็ี

น้อก้จาก้น้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังได้น้ำาหลัก้ก้าร 3R (Reduce 
Reuse and Recycle) และหลัก้เศรษฐก้ิจหมุน้เวียีน้ 
(Circular Economy) มาใชื่้เพั่�อน้ำาน้ำ�าที�ได้ผ่าน้ก้ารบำาบัด
แล้วก้ลับมาใชื่้ทำาความส่ะอาดและป็รับป็รุงภููมิทัศน้์ภูายีใน้
น้ิคมอุตส่าหก้รรม โดยีใน้ป็ี 2563 น้ิคมอุตส่าหก้รรม อีส่เทิร์น้ 
ซึ่ีบอร์ด (ระยีอง) (ESIE) ยีังได้ลงทุน้ต่อท่อ HDPE เพั่�อเชื่่�อม 
ท่อส่่งน้ำ�าหลัก้เพั่�อน้ำาน้ำ�าก้ลับมาใชื่้ซึ่ำ�าเข้าก้ับระบบชื่ำาระล้าง 
เพั่�อน้ำาน้ำ�ามาใชื่้ใน้ก้ารชื่ำาระล้างส่ำาหรับโถืสุ่ขภูัณ์ฑ์์ ซึ่่�งคิด
เป็็น้มูลค่าก้ารลงทุน้ป็ระมาณ์ 66,000 บาท ทั�งน้้� ก้ารน้ำาน้ำ�า 
ที�บำาบัดแล้วก้ลับมาใชื่้ซึ่ำ�าดังก้ล่าว ส่ามารถืชื่่วยีลดป็ริมาณ์
ก้ารน้ำาน้ำ�าจาก้แหล่งธุรรมชื่าติมาใชื่้ได้ถื่ง 1.22 ล้าน้
ลูก้บาศก้์เมตรใน้ป็ี 2563 ระบบ Water Reclamation และ
แน้วทางก้ารน้ำาน้ำ�าที�บำาบัดแล้วก้ลับมาใชื่้ซึ่ำ�าชื่่วยีให้ก้ลุ่ม
บริษัทฯ น้ำาน้ำ�าก้ลับมาใชื่้ซึ่ำ�าได้ 5.23 ล้าน้ลูก้บาศก้์เมตร 
ก้ล่าวค่อส่ามารถืลดก้ารใชื่้น้ำ�าจาก้แหล่งน้ำ�าธุรรมชื่าติได้
ร้อยีละ 8
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บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563134134

การบริหารจ่ด้การนำ�าเพัื�อชุมูชน
น้อก้เหน้่อจาก้ก้ระบวน้ก้ารผลิตและบริก้ารของก้ลุ่มบริษัทฯ  ก้ลุ่มบริษัทฯ 
ยีังให้ความส่ำาคัญ่ก้ับก้ารพััฒน้าระบบบำาบัดน้ำ�าเส่ียีของชืุ่มชื่น้โดยีรอบ 
อีก้ด้วยี โดยีความมุ่งมั �น้ทุ่มเทน้้�ส่ะท้อน้ให้เห็น้ได้จาก้โครงก้าร “Clean 
Water for Planet”

โครงก้าร Clean Water for Planet ได้ก้่อตั�งข่�น้ใน้ป็ี 2559 
โดยีมีวัตถืุป็ระส่งค์หลัก้ค่อก้ารส่ร้างความตระหน้ัก้รู้ใน้ความ
ส่ำาคัญ่ของทรัพัยีาก้รน้ำ�า ตลอดจน้ถื่ายีทอดองค์ความรู้เพั่�อ
ส่ร้างความเข้าใจที�ถืูก้ต้อง เพั่�อป็ลูก้ฝ่ังจิตส่ำาน้่ก้ต่อส่่วน้รวม
ให้ก้ับส่มาชื่ิก้ใน้ชืุ่มชื่น้ให้เห็น้ความส่ำาคัญ่ของก้ารอนุ้รัก้ษ์
ทรัพัยีาก้รธุรรมชื่าติอัน้มีค่ายีิ�ง ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ริเริ �มก้่อส่ร้าง
และส่่งมอบระบบบำาบัดน้ำ�าเส่ียีให้ก้ับชืุ่มชื่น้เพั่�อใชื่้ส่ำาหรับ
ป็รับป็รุงคุณ์ภูาพัน้ำ�าใน้ลำาคลอง ส่ำาหรับรูป็แบบของก้าร
บำาบัดน้ำาเส่ียีที�น้ำามาใชื่้น้ั�น้ค่อระบบบ่งป็ระดิษฐ์ โดยีอาศัยี
ก้ระบวน้ก้ารทางชื่ีวภูาพัโดยีพั่ชื่น้ำ�าและจุลิน้ทรียี์มาชื่่วยีใน้ก้าร
บำาบัดน้ำ�าเส่ียี ซึ่่�งเป็็น้วิธุีที �เป็็น้มิตรต่อส่ิ�งแวดล้อม มีต้น้ทุน้
ตำ�าและดูแลรัก้ษาได้ง่ายี อัน้ได้รับแรงบัน้ดาลใจมาจาก้แน้ว 
พัระราชื่ดำาริ ใน้พัระบาทส่มเด็ จพัระบรมชื่น้ก้าธุิ เบศร  
มหาภููมิพัลอดุลยีเดชื่มหาราชื่ บรมน้าถืบพัิตร (ใน้หลวง
รัชื่ก้าลที� 9) ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ส่่งมอบระบบบำาบัดน้ำ�าเส่ียี 
ให้ก้ับองค์ก้ารบริหารส่่วน้ตำาบลป็ลวก้แดง จังหวัดระยีอง  
ซึ่่�งใชื่้บำาบัดน้ำ�าตั�งแต่แหล่งต้น้น้ำ�าของคลองหิน้ลอยีซึ่่�งไหล
ผ่าน้เขตชืุ่มชื่น้ที�มีผู ้อยีู่อาศัยีหน้าแน้่น้ ระบบดังก้ล่าวส่ามารถื
บำาบัดน้ำ�าเส่ียีได้วัน้ละ 400 ลูก้บาศก้์เมตร และส่ามารถืลดส่าร
อิน้ทรียี์ใน้น้ำ�าเส่ียีได้มาก้ก้ว่าร้อยีละ 80

จาก้ความส่ำาเร็จใน้ก้ารส่่งมอบระบบบำาบัดน้ำ�า เส่ียีให้ก้ับ 
องคก์้ารบรหิารส่ว่น้ตำาบลป็ลวก้แดง จงัหวดัระยีอง ก้ลุม่บรษิทัฯ  
มีแผน้เข้าร่วมโครงก้ารพััฒน้าระบบบำาบัดน้ำ�าเส่ียีแบบบ่ง
ป็ระดิษฐ์ ให้ก้ับเทศบาลตำาบลหน้องคล้า จังหวัดจัน้ทบุรี  
โดยีคาดว่าระบบดังก้ล่าวจะมีป็ระส่ิทธุิภูาพัใน้ก้ารบำาบัดน้ำ�าเส่ียี
อยีู่ที � 800 ลูก้บาศก้์เมตรต่อวัน้และจะเริ�มก้่อส่ร้างใน้ป็ี 2564

ก้ลุ่ มบริษัทฯ ยีั ง ได้ ร่ วมม่อก้ับก้ารน้ิคมอุตส่าหก้รรม 
แห่งป็ระเทศไทยีและส่ถืาบัน้น้ำ�าและส่ิ�งแวดล้อมเพั่�อความ
ยีั�งยี่น้ใน้ก้ารเป็ิดให้คณ์ะทำางาน้ก้ลุ่มลุ่มน้ำ�าวังโตน้ด จังหวัด
จัน้ทบุรีเยีี �ยีมชื่มศ่ก้ษาโครงก้าร Clean Water for Planet  
เพั่�อ เป็็น้ตัวอยี่างให้ก้ับคณ์ะทำางาน้อ่�น้ๆ น้ำาแน้วคิดใน้ 
ก้ารพััฒน้าของก้ลุ่มบริษัทฯ ไป็ป็รับใชื่้ต่อไป็
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การจัดการข้องเส่ย

จาก้ส่าเหตุของจำาน้วน้ป็ระชื่าก้รที�มาก้ข่�น้ รวมถื่งก้าร
ขยีายีตัวอยี่างต่อเน้่�องของเขตเม่องและพั่�น้ที�ส่ำาหรับภูาค
อุตส่าหก้รรม ได้ส่่งผลให้ป็ริมาณ์ขยีะเพัิ�มข่�น้อยี่างหลีก้เลี�ยีง
ไม่ได้ น้ับเป็็น้แรงก้ดดัน้และความท้าทายีอยี่างใหญ่่หลวง
ส่ำาหรับผู้ป็ระก้อบก้ารใน้อุตส่าหก้รรมใน้ก้ารจัดก้ารของเส่ียี
อยี่างมีป็ระส่ิทธุิภูาพัและยีั�งยี่น้ ทั�งน้้� ก้ารก้ำาจัดขยีะมูลฝ่อยี
จาก้ชืุ่มชื่น้และ หร่อขยีะอุตส่าหก้รรมด้วยีวิธุีก้ารที�ไม่ยีั �งยี่น้
ก้็มีแต่จะส่่งผลเส่ียีต่อส่ิ�งแวดล้อมรวมถื่งสุ่ขภูาพัของคน้ 
ใน้พั่�น้ที�น้ั �น้ๆ ด้วยีเหตุน้้� ก้ลุ่มบริษัทดับบลิวเอชื่เอจ่งมุ่งมั�น้
พััฒน้าอยี่างต่อเน้่�องเพั่�อลดก้ารส่ร้างขยีะใน้ก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจ
ของก้ลุ่มบริษัทฯ รวมทั�งก้ำาก้ับดูให้มีก้ารน้ำาแน้วป็ฏิบัติด้าน้
ก้ารจัดก้ารของเส่ียีที�เหมาะส่มไป็ใชื่้ใน้ทุก้ภูาคส่่วน้ของธุุรก้ิจ

แนวทั่างบริหารจ่ด้การ
เน้่�องด้วยีแต่ละก้ลุ่มธุุรก้ิจของก้ลุ่มบริษัทฯ มีลัก้ษณ์ะก้าร
ดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจที�แตก้ต่างก้ัน้ ขยีะที�มาจาก้ก้ิจก้รรมทางธุุรก้ิจ
จ่งมีหลายีป็ระเภูท ทั�งน้้�ส่่วน้ใหญ่่เป็็น้ขยีะจำาพัวก้ของเส่ียี
ทั�วไป็ ก้าก้ตะก้อน้ของเส่ียีจาก้น้ำ�าและระบบบำาบัดน้ำ�าเส่ียีจาก้
บริก้ารของก้ลุ่มบริษัท WHAUP และของเส่ียีอัน้ตรายีจาก้
อุตส่าหก้รรมบางส่่วน้จาก้หลอดไฟแส่งส่ว่างภูายีใน้น้ิคม
อุตส่าหก้รรม เป็็น้ต้น้ อีก้ทั�งก้ลุ่มบริษัทฯ ตระหน้ัก้ดีว่าก้าร
ก้่อส่ร้างโครงก้ารก้่อให้เก้ิดขยีะเป็็น้จำาน้วน้มาก้เชื่่น้ก้ัน้ จ่งให้

ความส่ำาคัญ่ก้ับก้ารคัดเล่อก้คู่ค้า ที�ต้องแน้่ใจว่าคู่ค้ารายีน้ั�น้
มีก้ารเล่อก้วัส่ดุก้่อส่ร้างที�ผ่าน้ก้ารพัิจารณ์าถื่งผลก้ระทบต่อ 
ส่ิ�งแวดล้อมและส่ังคม (ส่ามารถืศ่ก้ษารายีละเอียีดเพัิ�มเติมได้
ใน้หัวข้อ “ก้ารจัดก้ารห่วงโซึ่่อุป็ทาน้”)

ก้ลุ่ มบริ ษั ทฯ  มุ่ งมั� น้ที� จ ะพััฒน้าก้ระบวน้ก้ารจั ดก้าร 
ของเส่ียีของทั�ง 4 ก้ลุ่มธุุรก้ิจ ซึ่่�งเป็็น้ไป็ตามน้โยีบายีคุณ์ภูาพั 
ส่ิ�งแวดล้อม ก้ารอนุ้รัก้ษ์พัลังงาน้ และความหลาก้หลายีทาง
ชื่ีวภูาพั รวมถื่งเป็็น้ไป็ตามก้ระบวน้ก้ารที�เก้ี �ยีวข้องก้ารจัดก้าร
ของเส่ียี ที�ระบุไว้ใน้ผลก้ารป็ระเมิน้ผลก้ระทบต่อส่ิ�งแวดล้อม 
(EIA) น้อก้จาก้น้้�ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้มีก้ารจัดตั�งคณ์ะทำางาน้
เพั่�อบริหารและจัดก้ารของเส่ียีเพั่�อก้ำาก้ับดูแลและตรวจส่อบ
ก้ารจัดก้ารของเส่ียีให้เป็็น้ไป็ตามแน้วทางที�เหมาะส่มตาม
ข้อก้ำาหน้ดทางก้ฎหมายี คณ์ะทำางาน้เพั่�อบริหารและจัดก้าร
ของเส่ียีจะตรวจส่อบและจำาแน้ก้ของเส่ียีแต่ละป็ระเภูทจาก้
ก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจของก้ลุ่มบริษัทฯ ตลอดจน้ส่่งเส่ริมน้โยีบายี
ก้ารจัดก้ารของเส่ียีอยี่างมีป็ระส่ิทธุิภูาพั โดยีใน้ป็ี 2563  
ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ตั�งเป็้าหมายีลดส่ัดส่่วน้ป็ริมาณ์ก้ารก้ำาจัดขยีะ
ด้วยีฝ่ังก้ลบหร่อก้ารเผาให้ลดลงตำ�าก้ว่าร้อยีละ 50 ใน้ป็ี 2564 
และให้ตำ�าก้ว่าร้อยีละ 20 ภูายีใน้ป็ี 2568 โดยีไม่มีก้ารแป็รรูป็
เพั่�อเป็ลี�ยีน้เป็็น้พัลังงาน้



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563136136

โครงการจ่ด้การข้องเส่ย
ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ส่ามารถืลดอัตราขยีะมูลฝ่อยีที�ต้อง
ส่่งไป็ก้ำาจัดโดยีก้ารฝ่ังก้ลบหร่อก้ารเผา (โดยีไม่มีก้ารแป็รรูป็
เพั่�อเป็ลี�ยีน้เป็็น้พัลังงาน้) ต่อป็ริมาณ์ขยีะทั�งหมดลงเหล่อ 
ร้อยีละ 53.7 จาก้ร้อยีละ 99.7 ใน้ป็ี 2561 ตัวเลขที�ลดลงน้้�เป็็น้ผล 
มาจาก้โครงก้ารพััฒน้าและความพัยีายีามมุ่งมั�น้ของก้ลุ่ม
บริษัทฯ เชื่่น้ ก้ารศ่ก้ษาวิจัยีและพััฒน้าก้ระบวน้ก้ารน้ำาขยีะ 
ก้ลับมาใชื่้ซึ่ำ�าและก้ารรีไซึ่เคิล รวมถื่งก้ารลงทุน้ใน้เทคโน้โลยี ี
เพั่�อหาทางเล่อก้ใน้ก้ารก้ำาจัดขยีะน้อก้เหน้่อจาก้วิธุีฝ่ังก้ลบและ 
ก้ารเผา อีก้ทั�งโครงก้ารอ่�น้ๆ ได้แก้่ ก้ารจัดหาทรัพัยีาก้ร

(โด้ยไมู่มู่การแปรรูปเพัื�อเปล่�ยนเป็นพัล่งงาน)
สัดส่วันการกำาจัดขยะด้วัยการฝ่ังกลบัหรือการเผา

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 เป้าหมาย

ที�จำาเป็็น้ให้ก้ับลูก้ค้าและชืุ่มชื่น้ ตลอดจน้ก้ิจก้รรมก้ารมี 
ส่่วน้ร่วม เพั่�อป็ลูก้ฝ่ังให้เก้ิดความตระหน้ัก้รู้และผลัก้ดัน้ 
ให้มีก้ารน้ำาหลัก้ความยีั�งยี่น้ไป็ใชื่้ใน้ก้ระบวน้ก้ารจัดก้าร 
ของเส่ียีและระบบที�เก้ี �ยีวข้อง ทั�งน้้� รายีละเอียีดเก้ี�ยีวก้ับ 
โครงก้ารจัดก้ารของเส่ียีโดยีเน้้น้ก้ารลดก้ารใชื่้ ก้ารน้ำาก้ลับมา 
ใชื่้ซึ่ำ�าและก้ารน้ำาขยีะก้ลับมาใชื่้ใหม่เพั่�อบรรลุตั�งเป็้าหมายี 
ก้ารลดป็ริมาณ์ขยีะเหล่อทิ� งลงสู่่บ่อฝ่ังก้ลบหร่อก้ารเผา  
(โดยีไม่มีก้ารแป็รรูป็เพั่�อเป็ลี�ยีน้เป็็น้พัลังงาน้) มีระบุอยีู่ใน้
หัวข้อยี่อยีถืัดไป็ใน้รายีงาน้ฉับับน้้� 

53.7%99.7%61.0%

ปริมาณ
ของเส่ย
ที่ั�งหมด

ของเส่ย
อันตราย ของเส่ยปนเป้�อน

8.24 ตัน

หลอดไฟฟล้ออเรสเซ่นต์/LED
0.07 ตัน 

กากตะกอนของเส่ยจากนำ�า/  
ระบับับัำาบััดนำ�าเส่ย
8,247.15 ตัน 

ต่น(100%)

(0.10%)

9,234.94 

8.31 
ต่น

ของเส่ย
ที่ั�วัไป

ต่น (99.90%)
9,226.63

ไส้กรอง
1.12 ตัน

ของเส่ยจากธุรกิจการคุ้า
และอื�นๆ 978.36 ตัน

การเผา

การเก็บักัก ณ สถานที่่�
ของผ้้ก่อกำาเนิดม้ลฝ่อย

การฝ่ังกลบั

การผลิตสารปรับัปรุงดิน 
จากกากตะกอนนำ�าเส่ย
(รี ไซ่เคุิล)/การนำากลับัมาใชิ้ซ่ำ�า

การเก็บักัก ณ สถานที่่�
ของผ้้ก่อกำาเนิดม้ลฝ่อย

การเก็บักัก ณ สถานที่่�
ของผ้้ก่อกำาเนิดม้ลฝ่อย

การฝ่ังกลบั

ลดสัดส่วันปริมาณการกำาจัด
ขยะด้วัยฝ่ังกลบัหรือการเผา
ให้ลดลงตำ�ากวั่าร้อยละ 50 ในปี 
2564 และให้ตำ�ากวั่าร้อยละ 20 
ภิายในปี 2568  (ไมู่มู่การแปรรูป
เพัื�อเปล่�ยนเป็นพัล่งงาน)
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การผลิต่พื่ล่งงานทางเลือกจำากขัยะ
แน้วคิดทั�วไป็ของก้ารผลิตพัลังงาน้ทางเล่อก้จาก้ขยีะค่อก้ารใชื่้ป็ระโยีชื่น้์จาก้ของเหล่อ 
ทุก้ป็ระเภูทมาแป็รรูป็เป็็น้ทรัพัยีาก้รพัลังงาน้ที�มีมูลค่าเพัิ�ม ทั�งน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็น้ว่า 
ก้ารน้ำาขยีะมาผลิตเป็็น้พัลังงาน้ไฟฟ้าเป็็น้ก้ารยีก้ระดับก้ารแก้้ป็ัญ่หาขยีะอีก้ทั�งยีังเป็็น้ก้าร 
จัดก้ารต่อข้อก้ังวลเร่�องความต้องก้ารใชื่้พัลังงาน้ ซึ่่�งส่อดคล้องก้ับก้รอบแผน้พััฒน้า
พัลังงาน้ทดแทน้และพัลังงาน้ทางเล่อก้ พั.ศ. 2558 -2579 (AEDP 2015) ที�เส่น้อให้เพัิ�ม
ส่ัดส่่วน้ก้ารใชื่้พัลังงาน้ส่ะอาดหร่อพัลังงาน้ทดแทน้ให้อยีู่ที �ร้อยีละ 30 ของป็ริมาณ์ก้ารใชื่้
พัลังงาน้รวมใน้ป็ี 2579 ด้วยีเหตุน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ จ่งได้ร่วมลงทุน้ก้ับอีก้ 2 พััน้ธุมิตรใน้
โครงก้ารโรงไฟฟ้าไฟฟ้าขยีะอุตส่าหก้รรม ชื่ลบุรี คลีน้ เอ็น้เน้อร์ยีี � (CCE) 

การผลิต่สารปร่บปรุงดำินจำากกากต่ะกอนนำ�าเส่ย
ก้ลุ่มบริษัทฯ มองเห็น้โอก้าส่ที�ชื่่วยีให้บรรลุ เป็้าหมายี 
ดังก้ล่าวโดยีก้ารน้ำาก้าก้ตะก้อน้ของเส่ียีจาก้น้ำ�าและระบบ
บำาบัดน้ำ�าเส่ียีของก้ลุ่มบริษัท WHAUP มาผลิตเป็็น้ส่าร
ป็รับป็รุงดิน้เพั่�อเพัิ�มส่ารอาหารให้ก้ับดิน้ ซึ่่�งจะน้ำาไป็ใชื่้ป็รับ
ส่ภูาพัดิน้ภูายีใน้เขตน้ิคมอุตส่าหก้รรม โดยีมีเป็้าหมายีเพั่�อลด
ป็ริมาณ์ขยีะเหล่อทิ�งลงสู่่บ่อฝ่ังก้ลบหร่อก้ารเผา ทั�งน้้�จะมีก้าร
วิเคราะห์คุณ์ภูาพัของดิน้เพั่�อตรวจส่อบให้มั�น้ใจว่าจะไม่มีส่าร 

โลหะหน้ัก้ หร่อส่ารป็ระก้อบอิน้ทรียี์รวมถื่งเชื่่�อโรคพั่ชื่ 
ป็น้เป็้�อน้อยีู่ใน้ดิน้ ทั�งน้้�ตั �งแต่ป็ี 2563 เป็็น้ต้น้มา ก้ลุ่มบริษัทฯ 
ได้น้ำาก้าก้ตะก้อน้จาก้ก้ารบำาบัดน้ำ�าเป็็น้จำาน้วน้ไม่น้้อยีก้ว่า  
24 ตัน้และก้าก้ตะก้อน้จาก้ระบบบำาบัดน้ำ�า เส่ี ยีจำาน้วน้  
19.94 ตัน้ไป็ผลิตเป็็น้ส่ารป็รับป็รุงดิน้แทน้ก้ารก้ำาจัดด้วยีวิธุี 
ฝ่ังก้ลบหร่อก้ารเผา อีก้ทั�ง ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังได้ตั �งเป็้าที�จะ 
ผลิตป็ุ๋ยีจาก้ก้าก้ตะก้อน้จำาน้วน้ 1000 ตัน้ใน้ป็ี 2564
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โดยีโครงก้ารชื่ลบุรี  คลีน้ เอ็น้เน้อร์ยีี �  (CCE) ถื่อเป็็น้ 
โรงไฟฟ้าขยีะอุตส่าหก้รรมแห่งแรก้ใน้ภููมิภูาคเอเชื่ียีตะวัน้
ออก้เฉั้ยีงใต้้ที � ได้มาตรฐาน้ควบคุมก้ารป็ล่อยีมลพัิษของ
ยีุโรป็ ทั�งยีังได้รับรางวัลจาก้คณ์ะก้รรมก้ารก้ำาก้ับก้ิจก้าร
พัลังงาน้และก้ระทรวงอุตส่าหก้รรมใน้ฐาน้ะที�เป็็น้โรงไฟฟ้า
ไฟฟ้าขยีะอุตส่าหก้รรมแห่งแรก้ใน้เขตพั่�น้ที�ระเบียีงเศรษฐก้ิจ
พัิเศษภูาคตะวัน้ออก้ (ECC) น้อก้จาก้น้้�โครงก้ารชื่ลบุรี คลีน้  
เอ็น้เน้อร์ยีี �  (CCE) ยีังมีแน้วทางส่อดคล้องก้ับแน้วคิด
เศรษฐก้ิจหมุน้เวียีน้และถื่อเป็็น้แบบอยี่างที�ดีของก้ารจัดก้าร
ขยีะทั�วไป็จาก้อุตส่าหก้รรมอยี่างยีั�งยี่น้ โรงไฟฟ้าแห่งน้้�

ส่ามารถืก้ำาจัดขยีะอุตส่าหก้รรมให้เป็็น้เชื่่�อเพัลิงได้วัน้ละ  
300 ตัน้หร่อราว 100,000 ตัน้ต่อป็ี และมีก้ำาลังผลิตก้ระแส่
ไฟฟ้าสู่งสุ่ด 8.63 เมก้ะวัตต์ต่อป็ี

ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ลงน้ามใน้ข้อตก้ลงก้ับบริษัท เวส่ท์ 
แมเน้จเม้น้ท์ ส่ยีาม จำาก้ัด (Waste Management Siam) 
ซึ่่�งเป็็น้ผู้ให้บริก้ารจัดก้ารขยีะ ภูายีใต้ข้อตก้ลงดังก้ล่าวก้ลุ่ม
บริษัทจะส่่งขยีะจาก้โรงงาน้อุตส่าหก้รรมทุก้ ไป็ยีังโครงก้าร 
CCE เพั่�อน้ำาไป็ผลิตพัลังงาน้ทดแทน้ ชื่่วยีให้ส่ามารถืลด 
ก้ำาจัดขยีะด้วยีวิธุีก้ารฝ่ังก้ลบหร่อก้ารเผา
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การพื่่ฒนาไปสู�การทำางานโดำยไม�ใช้กระดำาษั 
(PAPERLESS) ท�ามกลางวิกฤต่ิิโควิดำ-19
วิก้ฤติิจาก้ก้ารแพัร่ระบาดของเชื่่�อไวรัส่โควิด-19 ที�ส่่งผลก้ระทบ 
ไป็ทั�วโลก้ถื่อเป็็น้ป็ัจจัยีเร่งที�ผลัก้ดัน้ให้มีก้ารน้ำาเทคโน้โลยีี
ดิ จิทัลมาใชื่้ ใน้ก้ารดำา เน้ิน้ธุุ รก้ิจมาก้ข่�น้ ส่ำาหรับธุุ รก้ิจ 
ทั�วโลก้รวมถื่งก้ลุ่มบริษัทฯ เอง ก้ารใชื่้เทคโน้โลยีีดิจิทัล
ใน้ก้ารชื่่วยีลดก้ารป็ฏิส่ัมพััน้ธุ์แบบต่อหน้้าได้ถืูก้น้ำามาใชื่้
ป็ระโยีชื่น้์เพั่�อป็้องก้ัน้พัน้ัก้งาน้จาก้ความเส่ี�ยีงด้าน้สุ่ขภูาวะ 
อีก้ทั�งก้ารเป็ลี�ยีน้ชื่่องทางก้ารส่่�อส่าร ก้ารจัดก้ารข้อมูล และ
ก้ารป็ระชืุ่มไป็ใชื่้แพัลตฟอร์มออน้ไลน้์แทน้ จ่งถื่อเป็็น้ก้าร
ชื่่วยีลดป็ริมาณ์ก้ารใชื่้ก้ระดาษลงไป็โดยีป็ริยีายี น้อก้จาก้น้้�
ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำาโครงก้าร “E-Paperless” ใน้ทุก้ก้ลุ่ม
ธุุรก้ิจ ซึ่่�งเป็็น้ส่่วน้หน้่�งของเป็้าหมายีที�จะพััฒน้าองค์ก้รไป็สู่่
ยีุคดิจิทัล (Digital Transformation) โดยีก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังมี
ก้ารรณ์รงค์ให้บุคลาก้รหัน้มาใชื่้เทคโน้โลยีีและอุป็ก้รณ์์ต่างๆ  
ที�มีอยีู่เพั่�อเพัิ�มศัก้ยีภูาพัใน้ก้ารดำาเน้ิน้งาน้ให้มาก้ข่�น้อีก้ด้วยี 
อีก้ทั�งก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังได้จัดให้ก้ลุ่มผู้บริก้ารให้ใชื่้แท็บเล็ต
เพั่�อส่่งเส่ริมวัฒน้ธุรรมก้ารทำางาน้โดยีไม่ใชื่้ก้ระดาษ และ
ชื่่วยีให้ส่ามารถืเข้าถื่งและเรียีก้ดูเน้่�อหาน้ำาเส่น้อใน้ที�ป็ระชืุ่ม 
รายีงาน้ แบบฟอร์มตรวจส่อบ และบัน้ท่ก้ก้ารป็ระชืุ่มได้
อยี่างส่ะดวก้ง่ายีดายี โดยีใน้ป็ี 2563 โครงก้ารดังก้ล่าวชื่่วยี
ให้ป็ระหยีัดก้ระดาษจาก้ก้ารพัิมพั์เอก้ส่ารได้ 190,814 แผ่น้ 
ซึ่่�งคิดเป็็น้ก้ารลดค่าใชื่้จ่ายีใน้ก้ารพัิมพั์ทั�งส่ิ �น้ 718,248 บาท 
ทั�งน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ มีเป็้าหมายีที�จะลดก้ารใชื่้ก้ระดาษลงเป็็น้
ร้อยีละ 25 ใน้ป็ี 2565

การลดำบรรจำุภ่ณฑ์์สารเคม่อ่นต่ราย
ก้ลุ่มบริษัทฯ มีความพัยีายีามที� จะลดป็ริมาณ์ของเส่ียี
อัน้ตรายีที�เก้ิดจาก้ก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจ จ่งริเริ �มหัน้มาจัดซึ่่�อ
ส่ารเคมีส่ำาหรับระบบน้ำ�าและระบบบำาบัดน้ำ�า เส่ียี โดยีใชื่้ 
รถืแทงค์จัดส่่งส่ารเคมี (loading tankers) ตั�งแต่ใน้ป็ี 2563 
เป็็น้ต้น้มา เพั่�อลดก้ารใชื่้บรรจุภูัณ์ฑ์์ส่ารเคมีอัน้ตรายี ทั�งน้้� 
พัอลิอะลูมิเน้้ยีมคลอไรด์ (PAC) ที�อัตราความเข้มข้น้ร้อยีละ 
20 และคลอรีน้น้ำ�าที�ยีังคงมีความจำาเป็็น้ต้องจัดซึ่่�อใน้รูป็แบบ
ที�มีบรรจุภูัณ์ฑ์์อยีู่ อยี่างไรก้็ตามได้มีข้อตก้ลงว่าคู่ค้าต้อง 
รับผิดชื่อบใน้ก้ารน้ำาบรรจุภูัณ์ฑ์์ที� ใชื่้แล้วก้ลับไป็ใชื่้ซึ่ำ�าหร่อ
ก้ำาจัดอยี่างเหมาะส่ม ทั�งน้้�ก้ารจัดซึ่่�อส่ารเคมีโดยีรถืแทงค์
ส่ามารถืชื่่วยีลดป็ริมาณ์บรรจุภูัณ์ฑ์์ส่ารเคมีที�ต้องน้ำาไป็ก้ำาจัด
ด้วยีก้ารฝ่ังก้ลบได้ราวป็ีละ 2 ตัน้

โครงการ SORT N’ SAVE
โครงก้าร Sort N’ Save ได้ริเริ �มใน้ป็ี 2562 โดยีมีที�มาจาก้
หน้่�งใน้โครงก้าร WHA Innovation Leader ซึ่่�งมีวัตถืุป็ระส่งค์
เพั่�อเส่ริมส่ร้างความตระหน้ัก้ด้าน้ส่ิ�งแวดล้อมให้ก้ับบุคลาก้ร
ของก้ลุ่มบริษัทฯ  รวมถื่งผลัก้ดัน้ให้เก้ิดคิดค้น้น้วัตก้รรมทาง
ธุุรก้ิจภูายีใต้แน้วคิดเศรษฐก้ิจหมุน้เวียีน้ (Circular Economy) 
ทั�งน้้� มีก้ารจัดทำาโครงก้ารมาก้มายีเพั่�อรณ์รงค์ให้บุคลาก้รของ
ก้ลุ่มบริษัทฯ ป็รับเป็ลี�ยีน้พัฤติก้รรมและเห็น้ความส่ำาคัญ่ของ
ก้ารรีไซึ่เคิลและก้ารลดป็ริมาณ์ขยีะ โดยีโครงก้ารดังก้ล่าวจัด
ก้ิจก้รรมโดยีใชื่้ส่่ �อใน้ก้ารป็ระชื่าส่ัมพััน้ธุ์หลายีป็ระเภูท เชื่่น้ 
ก้ารใชื่้ก้ารส่่�อส่ารผ่าน้ภูาพัพั่�น้หลังหน้้าจอ ก้ารส่่งข้อความ
ผ่าน้แอป็พัลิเคชื่ัน้ LINE อีเมล และจดหมายีข่าวป็ระจำาเด่อน้ 
ของก้ลุ่มบริษัทฯ
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การลดำการใช้พื่ลาสต่ิก
แม้ว่าพัลาส่ติก้แบบใชื่้ครั�งเดียีวทิ�งจะเป็็น้วัส่ดุที�น้ำามาใชื่้ได้ง่ายีและส่ะดวก้ก้็ตาม แต่
หาก้ไม่มีก้ารจัดก้ารอยี่างเหมาะส่ม วัส่ดุดังก้ล่าวจะถื่อเป็็น้ภูัยีคุก้คามต่อระบบน้ิเวศที�
มนุ้ษยี์ก้่อข่�น้ ซึ่่�งส่่งผลก้ระทบร้ายีแรงทั�วโลก้และไม่อาจหวน้ค่น้สู่่ส่ภูาพัเดิมได้ทั�งใน้แง่
ของก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงส่ภูาพัภููมิอาก้าศและความหลาก้หลายีทางชื่ีวภูาพั เพั่�อรับม่อก้ับ
ป็ัญ่หาข้างต้น้ ก้ลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั�น้ที�จะลดป็ริมาณ์ก้ารและเลิก้ใชื่้พัลาส่ติก้แบบใชื่้ 
ครั�งเดียีวทิ�ง โดยีใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ยีก้เลิก้บริก้ารน้ำ�าด่�มที�บรรจุใน้ขวด
พัลาส่ติก้แก้่บุคคลภูายีน้อก้ที�มาติดต่อ ซึ่่�งส่ามารถืลดขยีะพัลาส่ติก้ได้ถื่ง 20,000 ขวด  
โดยีโครงก้ารทั�งหมดที�ก้ล่าวมาชื่่วยีให้ก้ลุ่มบริษัทฯ ลดขยีะพัลาส่ติก้ได้ถื่ง 0.2 ตัน้  
จาก้ป็ริมาณ์ก้ารใชื่้พัลาส่ติก้ที�น้้อยีลง
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การส�งเสริมให้ลูกค้าเกิดำความต่ระหน่ก 
ในความสำาค่ญขัองการจำ่ดำการขัองเส่ย 
จำากอุต่สาหกรรม
ใน้ฐาน้ะผู้พััฒน้าน้ิคมอุตส่าหก้รรม ก้ลุ่มบริษัทฯ 
ไม่มีอำาน้าจควบคุมก้ารบริหารจัดก้ารขยีะของ
โรงงาน้อุตส่าหก้รรมภูายีใน้เขตอุตส่าหก้รรม
โดยีตรง อยี่างไรก้็ตามก้ลุ่มบริษัทฯ ได้แต่งตั�ง 
คณ์ะทำางาน้เพั่� อบริหารและจัดก้ารของเส่ียี
โดยีมีวัตถืุป็ระส่งค์ เพั่�อก้ำาก้ับดูแลให้ โรงงาน้
อุตส่าหก้รรมมีก้ารบริหารจัดก้ารขยีะอยี่างถืูก้ต้อง 
และเป็็น้ไป็ตามข้อก้ำาหน้ดต่างๆ ทั�งยีังมีหน้้าที�
ดำาเน้ิน้ก้ารมาตรก้ารป็้องก้ัน้โดยีจัดทำาก้ารตรวจ
ป็ระเมิน้โรงงาน้หร่อเคร่�องก้ำาจัดขยีะ และดำาเน้ิน้
ก้ารตามน้โยีบายีก้ารจัดก้ารของเส่ียีอ่�น้ๆ ตาม
มติของคณ์ะผู้บริหาร น้อก้จาก้น้้� ยีังได้จัดทำา
โครงก้ารแยีก้ขยีะตามหลัก้ก้าร 3R ภูายีใต้ชื่่�อว่า  
“Green Industry” ใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมทุก้
แห่งของก้ลุ่มบริษัทฯ เพั่�อรณ์รงค์ให้ก้ับโรงงาน้
อุตส่าหก้รรมน้ำาหลัก้ก้าร 3R (Reduce Reuse 
and Recycle) และหลัก้เศรษฐก้ิจหมุน้เวียีน้ 
(Circular Economy) ไป็ป็ฏิบัติ ทั�งน้้�ตั�งแต่ 
ป็ี 2563 มีโรงงาน้อุตส่าหก้รรมเข้าร่วมโครงก้าร 
ดังก้ล่าวทั�งส่ิ�น้ 53 แห่ง

กิจำกรรมร่กษั์โลก
ก้ลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั�น้ที�จะผลัก้ดัน้ให้เก้ิดก้ารพััฒน้าอยี่างยีั�งยี่น้ใน้อน้าคตต่อส่ังคม ด้วยีก้ารให้ความรู้และเพัิ�มขีด 
ความส่ามารถืของคน้รุ่น้หลังให้รู ้จัก้คำาน้่งถื่งส่่วน้รวมและใส่่ใจส่ิ �งแวดล้อม ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้เดิน้ทางไป็จัดก้ิจก้รรม 
ที�โรงเรียีน้บ้าน้พััน้เส่ด็จน้อก้ ตำาบลเขาคัน้ทรง อำาเภูอศรีราชื่า จังหวัดชื่ลบุรี เพั่�อให้ความรู้เร่ �องก้ารลดป็ริมาณ์ขยีะ  
ก้ารแยีก้ขยีะ และก้ารรีไซึ่เคิลแก้่น้ัก้เรียีน้ น้ัก้เรียีน้ที�เข้าร่วมก้ิจก้รรมต่างให้ความส่น้ใจก้ับวิธุีก้ารคัดแยีก้วัส่ดุเหล่อใชื่้และ 
เคล็ดลับเก้ี�ยีวก้ับก้ารลดป็ริมาณ์ขยีะและก้ารคิดหาวิธุีน้ำาก้ลับมาใชื่้ใหม่ ทั�งน้้� จาก้ก้ารทำาก้ิจก้รรมร่วมก้ับเยีาวชื่น้ ก้ลุ่มบริษัทฯ 
ได้แส่ดงให้เห็น้ถื่งแบบอยี่างที�ดี ตลอดจน้ให้ความรู้เก้ี �ยีวก้ับแน้วป็ฏิบัติที �เหมาะส่ม
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การจัดการมลพัิษทั่างอากาศ
คุณ์ภูาพัอาก้าศเป็็น้ป็ัจจัยีที�ส่ัมพััน้ธุ์ก้ับส่ภูาพัภููมิอาก้าศโลก้ 
ตลอดจน้สุ่ขภูาพัและความเป็็น้อยีู่ของป็ระชื่าก้รโลก้อยี่าง
แยีก้ไม่ออก้ โดยีเห็น้ได้ชื่ัดว่าผลก้ระทบร้ายีแรงจาก้มลพัิษ
ทางอาก้าศมีส่าเหตุมาจาก้ส่ารมลพัิษต่างๆ เชื่่น้ ฝุ่่น้ละออง
ขน้าดไม่เก้ิน้ 100 ไมครอน้ (Total suspended particulate: 
TSP) ฝุ่่น้ละอองขน้าดเล็ก้ (Particulate matter: PM)  
ก้๊าซึ่ไน้โตรเจน้ (NO2) และก้๊าซึ่ซึ่ัลเฟอร์ไดออก้ไซึ่ด์ (SO2) ด้วยี
เหตุน้้� องค์ก้รระหว่างป็ระเทศ เชื่่น้ องค์ก้ารอน้ามัยีโลก้ จ่งมัก้
ก้ล่าวถื่งมลพัิษทางอาก้าศว่าเป็็น้ “มหัน้ตภูัยีร้ายีที�มองไม่เห็น้”

แนวทั่างบริหารจ่ด้การ
ก้ลุ่มบริษัทดับบลิวเอชื่เอตระหน้ัก้ดีถื่งผลก้ระทบใน้วงก้ว้างของ
มลพัิษทางอาก้าศที�เก้ิดจาก้พั่�น้ที�ป็ระก้อบอุตส่าหก้รรมต่อส่ิ�ง
แวดล้อมและชืุ่มชื่น้โดยีรอบ มลพัิษจาก้ก้ารก้่อส่ร้างโครงก้าร 
ก้ารดำาเน้ิน้งาน้ของโรงงาน้อุตส่าหก้รรม และก้ารส่ัญ่จรไป็มา
โดยีผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีทั�งภูายีใน้และภูายีน้อก้องค์ก้รล้วน้เป็็น้
ที�มาของมลพัิษที�ก้่อให้เก้ิดผลก้ระทบต่อคุณ์ภูาพัอาก้าศ เพัราะ
ฉัะน้ั�น้ ป็ระเด็น้ดังก้ล่าวจ่งถื่อเป็็น้ส่่วน้หน้่�งของค่าน้ิยีมองค์ก้รที�
มุ่งหมายีให้น้ิคมอุตส่าหก้รรม ชืุ่มชื่น้ และธุรรมชื่าติอยีู่ร่วมก้ัน้
อยี่างเป็็น้สุ่ขและยีั�งยี่น้และมีเน้่�อหาระบุอยีู่ใน้น้โยีบายีคุณ์ภูาพั
ส่ิ�งแวดล้อม ก้ารอนุ้รัก้ษ์พัลังงาน้ และความหลาก้หลายีทาง
ชื่วีภูาพั ก้ลุม่บรษิทัฯ มเีจตน้ารมณ์ท์ี�จะป็ฏบิตัติามขอ้ก้ำาหน้ดใน้
ก้ารป็ระเมิน้ผลก้ระทบส่ิ�งแวดล้อม (EIA) และก้รอบมาตรฐาน้ใน้
ก้ารบริหารจัดก้ารมลพัิษทางอาก้าศตั�งแต่ขั�น้ตอน้ริเริ�มโครงก้าร
ไป็จน้ถื่งก้ารป็ระก้อบธุุรก้ิจ น้อก้จาก้น้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังได้
ก้ำาหน้ดเป็้าหมายีค่ามาตรฐาน้ภูายีใน้ส่ำาหรับก้ารป็ระก้อบธุุรก้ิจ
ของบริษัทและโรงงาน้อุตส่าหก้รรมใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรม โดยีจะ
ต้องมีมลพัิษทางอาก้าศตำ�าก้ว่าร้อยีละ 20 ของอัตราความเข้ม
ข้น้ของก้ารป็ล่อยีมลพัิษทางอาก้าศต่อหน้่วยีพั่�น้ที�ที�ก้ำาหน้ด 
ทั�งยีังได้จัดทำาเก้ณ์ฑ์์ก้ารคัดก้รองคุณ์ส่มบัติเพั่�อพัิจารณ์าป็ัจจัยี
ด้าน้มลพัิษทางอาก้าศตั�งแต่ขั�น้ตอน้ลงน้ามใน้ข้อตก้ลงก้าร
ให้บริก้ารไป็จน้ถื่งก้ารดำาเน้ิน้ก้ิจก้ารของลูก้ค้า จ่งส่ามารถื

เล่อก้ส่รรเฉัพัาะอุตส่าหก้รรมที�ส่ร้างมลพัิษทางอาก้าศตำ�าให้อยีู่
ใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมของก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ ทั�งน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ 
ยีังมีมาตรก้ารใน้ก้ารก้ำาก้ับดูแลก้ารระบายีมลพัิษทางอาก้าศ
ของโรงงาน้อุตส่าหก้รรมที�ตั�งอยีู่ใน้เขตน้ิคมอุตส่าหก้รรมของ
ก้ลุ่มบริษัทฯ ให้เป็็น้ไป็ตามมาตรฐาน้ โดยีหาก้พับว่าโรงงาน้
ใดมีอัตราก้ารระบายีมลพัิษเก้ิน้ก้่าที�ก้ำาหน้ดไว้ ก้ลุ่มบริษัทฯ 
จะดำาเน้ิน้ก้ารแจ้งไป็ยีังโรงงาน้ดังก้ล่าวให้มีก้ารป็รับป็รุงระบบ
ควบคุมมลพัิษให้อยีู่ใน้เก้ณ์ฑ์์มาตรฐาน้ รวมถื่งแจ้งไป็ยีังก้าร
น้ิคมอุตส่าหก้รรม (ก้น้อ.) ใน้ก้ารก้ำาก้ับดูแลให้โรงงาน้ดังก้ล่าว
ให้มีก้ารป็รับป็รุงแก้้ไข อยี่างไรก้็ตามหาก้ไม่ส่ามารถืควบคุม
ให้เป็็น้ไป็ตามมาตรฐาน้ที�ก้ำาหน้ด ก้ลุ่มบริษัทฯ และก้น้อ.  
จะมีมาตรก้ารเพั่�อระงับก้ารดำาเน้ิน้งาน้ของโรงงาน้ดังก้ล่าว 
ต่อไป็ ทั�งน้้� ที�ผ่าน้มาก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังไม่เคยีพับป็ัญ่หา 
ก้ารป็ล่อยีมลพัิษที�เก้ิน้ก้ว่ามาตรฐาน้แล้วไม่ส่ามารถืแก้้ไข 
ไดจ้น้ก้ระทั�งตอ้งใหโ้รงงงาน้ตอ้งระงบัก้ารดำาเน้นิ้งาน้แตอ่ยีา่งใด
 
อยี่างไรก้็ตาม ก้ลุ่มบริษัทฯ มีก้ารตรวจวัดค่าฝุ่่น้ละอองรวม 
(TSP) ก้๊าซึ่ไน้โตรเจน้ไดออก้ไซึ่ด์ (NO2) และก้๊าซึ่ซึ่ัลเฟอร์ได
ออก้ไซึ่ด์ (SO2) ใน้บรรยีาก้าศโดยีทั�วไป็ภูายีใน้พั่�น้ที�ป็ระก้อบ
อุตส่าหก้รรม ซึ่่�งเป็็น้ไป็ตามแน้วป็ฏิบัติและความถืี� ใน้ก้าร
ตรวจวัดที�ก้ำาหน้ดใน้รายีงาน้ก้ารป็ระเมิน้ผลก้ระทบส่ิ�งแวดล้อม 
(EIA) โดยีมีส่ถืาน้้ตรวจวัดตั�งอยีู่โดยีรอบพั่�น้ที�ส่่วน้ก้ลางของ
น้ิคมอุตส่าหก้รรมและพั่�น้ที�รอบข้างใน้ระยีะ 5 ก้ิโลเมตร และ
จะแส่ดงผลก้ารตรวจวัดแบบเรียีลไทม์ ณ์ ศูน้ยี์เฝ่้าระวังและ
ควบคุมคุณ์ภูาพัส่ิ�งแวดล้อม (EMCC) ซึ่่�งผลก้ารตรวจส่อบค่า
ชื่ี�วัดคุณ์ภูาพัอาก้าศใน้บรรยีาก้าศทั�วไป็ข้างต้น้จะถืูก้น้ำาไป็เส่น้อ
ต่อก้ารน้ิคมอุตส่าหก้รรมแห่งป็ระเทศไทยี 2 ครั�งต่อป็ี โดยีถื่อ
เป็็น้ส่่วน้หน้่�งของรายีงาน้ผลก้ารป็ฏิบัติตามมาตรก้ารป็้องก้ัน้
และแก้้ไขผลก้ระทบส่ิ�งแวดล้อม (EIA Monitoring) ทั�งน้้� ใน้ป็ี 
2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้บรรลุเป็้าหมายีตามมาตรก้ารที�ก้ำาหน้ด
ใน้ก้ารป็ระเมิน้ผลก้ระทบส่ิ�งแวดล้อม (EIA) โดยีค่าชื่ี�วัดคุณ์ภูาพั
อาก้าศใน้บรรยีาก้าศทั�วไป็อยีู่ใน้มาตรฐาน้ที�ก้ำาหน้ดทั�งหมด
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น้อก้จาก้น้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำาก้ารสุ่่มตรวจและทดส่อบ
ป็ริมาณ์ฝุ่่น้ละอองขน้าดไม่เก้ิน้ 2.5 ไมครอน้ (PM 2.5) 
ภูายีใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมทุก้แห่ง ทั�งน้้�หาก้ร่างก้ายีได้รับฝุ่่น้
ละอองขน้าดไม่เก้ิน้ 2.5 ไมครอน้ใน้ป็ริมาณ์ที�มาก้เก้ิน้ไป็
อาจก้่อให้เก้ิดผลก้ระทบร้ายีแรงต่อสุ่ขภูาพัได้ โดยีเฉัพัาะ 
ผู้อาศัยีอยีู่ใน้ชืุ่มชื่น้โดยีรอบที�เป็็น้โรคเก้ี�ยีวก้ับหัวใจและระบบ
ทางเดิน้หายีใจ ด้วยีเหตุน้้� ก้ารตรวจวัดค่าฝุ่่น้ละอองดังก้ล่าว 
จ่งชื่่วยีให้แน้่ใจได้ว่าผู้ที �ป็ฏิบัติงาน้ใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรม 
รวมถื่งผู้อาศัยีใน้ชืุ่มชื่น้โดยีรอบอยีู่ ใน้ส่ภูาพัแวดล้อมที�
ป็ลอดภูัยี โดยีข้อมูลตัวอยี่างที�ทางก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ทำาก้าร
ส่ำารวจจะน้ำามาเป็รียีบเทียีบก้ับมาตรฐาน้ที�ก้ำาหน้ดใน้ป็ระก้าศ
คณ์ะก้รรมก้ารส่ิ�งแวดล้อมแห่งชื่าติ ฉับับที� 36 (พั.ศ. 2553) 
ซึ่่�งใน้ป็ี 2563 ผลก้ารตรวจวัดพับว่าป็ริมาณ์ฝุ่่น้ละอองขน้าด
ไม่เก้ิน้ 2.5 ไมครอน้อยีู่ใน้ค่ามาตรฐาน้ อีก้ทั�ง ก้ลุ่มบริษัทฯ 
ยีังได้ดำาเน้ิน้มาตรก้ารป็้องก้ัน้ก้ารเก้ิดฝุ่่น้ละอองขน้าดไม่
เก้ิน้ 2.5 ไมครอน้อยี่างต่อเน้่�อง เชื่่น้ ก้ำาหน้ดห้ามไม่ให้มี

ก้ารเผาภูายีใน้โรงงาน้และพั่�น้ที�อ่ �น้ ๆ ใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรม 
ส่ำาหรับก้ารก้่อส่ร้างหร่อก้ารดำาเน้ิน้งาน้ที�เก้ี �ยีวข้องก้ับก้าร
พััฒน้าน้ิคมอุตส่าหก้รรม มีก้ารก้ำาหน้ดมาตรก้ารบรรเทา 
ผลก้ระทบเพั่�อลดป็ริมาณ์ฝุ่่น้ละอองขน้าดไม่เก้ิน้ 2.5 ไมครอน้  
เชื่่น้ ก้ารส่ร้างรั�วก้ั�น้ ก้ารล้างทำาความส่ะอาดรถืบรรทุก้ที�ใชื่้  
และก้ารพั่น้ละอองน้ำ�า เป็็น้ต้น้
 
ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังได้ขอข้อมูลป็ริมาณ์มลพัิษทางอาก้าศจาก้
ผู้ป็ระก้อบก้ารใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมของก้ลุ่มบริษัทฯ และ
บัน้ท่ก้รวบรวมข้อมูลดังก้ล่าวไว้ เพั่�อให้มั�น้ใจว่าก้ารป็ล่อยี
มลพัิษทางอาก้าศเป็็น้ไป็ตามมาตรฐาน้ที�ก้ำาหน้ดโดยีก้รม
โรงงาน้อุตส่าหก้รรมและมาตรฐาน้ที�ก้ำาหน้ดใน้ก้ารป็ระเมิน้ 
ผลก้ระทบส่ิ�งแวดล้อม (EIA) ทั�งน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ จะดำาเน้ิน้
มาตรก้ารป็้องก้ัน้ เชื่่น้ ก้ารออก้ป็ระก้าศเต่อน้ หาก้พับว่ามี
โรงงาน้อุตส่าหก้รรมภูายีใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมของก้ลุ่มบริษัทฯ 
ส่ร้างมลพัิษทางอาก้าศเก้ิน้ก้ว่าค่ามาตรฐาน้
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แนวทั่างการจ่ด้การมูลพัิษัทั่างอากาศ
ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ดำาเน้ิน้โครงก้ารด้าน้ก้ารบริหารจัดก้ารระบบจราจรใน้รูป็แบบต่างๆ เพั่�อควบคุมป็ริมาณ์มลพัิษทาง
อาก้าศที�เก้ิดจาก้ผู้มีส่่วน้ได้ส่่วน้เส่ียีทั�งภูายีใน้และภูายีน้อก้องค์ก้รที�เดิน้ทางส่ัญ่จรไป็มาภูายีใน้พั่�น้ที�น้ิคมอุตส่าหก้รรม เชื่่น้ ฝุ่่น้
ละอองและก้๊าซึ่คาร์บอน้มอน้อก้ไซึ่ด์ที�อาจก้่อให้เก้ิดผลก้ระทบร้ายีแรงต่อส่ิ�งแวดล้อมและชืุ่มชื่น้ใก้ล้เคียีง

ระบบควบคุมไฟจำราจำรอ่ต่โนม่ต่ิ
ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ติดตั�งระบบควบคุมไฟจราจร
อัตโน้มัติ  โดยีใชื่้ก้ล้องวงจรป็ิดตรวจวัดป็ริมาณ์จราจร
และคำาน้วณ์ป็ริมาณ์ยีาน้พัาหน้ะใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรม เพั่�อ
ควบคุมไฟจราจรให้เหมาะส่มก้ับส่ภูาพัก้ารจราจรใน้ขณ์ะน้ั�น้  
เม่�อส่ภูาพัก้ารจราจรคล่องตัว ระยีะเวลาที�ส่ัญ่ญ่าณ์ไฟแดง 
ป็ราก้ฏจะส่ั�น้ลงตามไป็ด้วยี จ่งชื่่วยีลดระยีะเวลาใน้ก้ารหยีุดรอ
ส่ัญ่ญ่าณ์ไฟ เวลาที�ส่ั �น้ลงน้้�จ่งเป็็น้ก้ารชื่่วยีป็ระหยีัดเชื่่�อเพัลิง 

และลดก้ารป็ล่อยีมลพัิษทางอาก้าศ รวมถื่งก้๊าซึ่เร่อน้ก้ระจก้
ไป็โดยีป็ริยีายี เพัราะเคร่�องยีน้ต์จะยีังคงทำางาน้อยีู่ตลอดขณ์ะ
จอดรอส่ัญ่ญ่าณ์ไฟ โดยีระบบดังก้ล่าวชื่่วยีป็ระหยีัดน้ำ�ามัน้ 
เชื่่�อเพัลิงส่ำาหรับยีาน้พัาหน้ะที�ส่ัญ่จรภูายีใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรม
ของบริษัทฯ โดยีรวมได้ถื่ง 573 ลิตรต่อส่ัป็ดาห์ หร่อคิดเป็็น้ 
29,804 ลิตรต่อป็ี

เทคโนโลย่โดำรน
ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังได้ศ่ก้ษาก้ารน้ำาเทคโน้โลยีีโด
รน้มาป็ระยีุก้ต์ใชื่้ส่ำารวจส่ภูาพัถืน้น้และก้ารจราจรใน้ชื่ั�วโมง 
เร่งด่วน้อีก้ด้วยี ซึ่่�งชื่่วยีให้ส่ามารถืตรวจส่อบดูแลอุบัติเหตุบน้
ท้องถืน้น้ รวมถื่งระบุความเส่ี�ยีงที�ส่ำาคัญ่เพั่�อน้ำาข้อมูลดังก้ล่าว
มาวิเคราะห์และก้ำาหน้ดมาตรก้ารป็้องก้ัน้เพั่�อลดอุบัติเหตุใน้
อน้าคต เม่�อเก้ิดอุบัติเหตุก้ารใชื่้โดรน้จะชื่่วยีให้ตอบส่น้อง
ต่อเหตุฉัุก้เฉัิน้และควบคุมส่ถืาน้ก้ารณ์์ได้อยี่างรวดเร็วและ
มีป็ระส่ิทธุิภูาพั ทั�งน้้� จำาน้วน้อุบัติเหตุที�ลดลงจะส่่งผลให้ 
ก้ารจราจรคล่องตัวยีิ�งข่�น้ เม่�อมีก้ารระบุส่ถืาน้ก้ารณ์์ที�มี 
ความเส่ี�ยีงต่อก้ารเก้ิดอุบัติเหตุ ป็ริมาณ์ก้ารใชื่้น้ำ�ามัน้เชื่่�อเพัลิง
ของรถืพัยีาบาลก้็ลดลงตามจำาน้วน้อุบัติเหตุที�น้้อยีลงตาม 
ไป็ด้วยี จ่งเป็็น้ก้ารลดมลพัิษทางอาก้าศน้ั�น้เอง
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ระบบแจำ้งเต่ือนควบคุมดำ้วยสายเคเบิล (CONTROL CABLE ALARM SYSTEM)
ก้ารน้ำาระบบ Control Cable Alarm System มาใชื่้ดังที�ระบุใน้หัวข้อก้ารจัดก้ารด้าน้น้วัตก้รรมถื่อเป็็น้ส่่วน้หน้่�งของแน้วทาง
ใน้ก้ารลดมลพัิษทางอาก้าศ เม่�อติดตั�งก้ล้องวงจรป็ิดพัร้อมระบบตรวจจับก้ารเคล่�อน้ไหวที�ส่ถืาน้้ป็ั�มน้ำ�าของโรงบำาบัดน้ำ�าเส่ียี 
พัน้ัก้งาน้จ่งไม่จำาเป็็น้ต้องลงพั่�น้ที�เพั่�อตรวจส่อบหน้้างาน้ ซึ่่�งเป็็น้ก้ารส่ิ�น้เป็ล่องน้ำ�ามัน้เชื่่�อเพัลิงใน้ก้ารเดิน้ทาง ทั�งน้้�ก้่อน้หน้้าที�
จะติดตั�งระบบดังก้ล่าว บริษัทต้องใชื่้รถืยีน้ต์ 2 คัน้ส่ำาหรับลงพั่�น้ที�ตรวจส่อบหน้้างาน้ทุก้ๆ 2 ชื่ั�วโมงตลอดทั�งวัน้ ก้ารตรวจส่อบ
ป็ระส่ิทธุิภูาพัสู่งด้วยีระบบอัตโน้มัติน้้ �ชื่่วยีให้ไม่ต้องมีก้ารเดิน้ทางลงพั่�น้ที� จ่งชื่่วยีลดมลพัิษทางอาก้าศที�เก้ิดจาก้ก้ารเผาไหม้
ของน้ำ�ามัน้เชื่่�อเพัลิงลง ส่่งผลให้ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังส่ามารถืควบคุมคุณ์ภูาพัอาก้าศภูายีใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมและบริเวณ์โดยีรอบ
ให้เป็็น้ไป็ตามข้อก้ำาหน้ดและมาตรฐาน้ที�ระบุไว้ตามข้อก้ำาหน้ดใน้ก้ารป็ระเมิน้ผลก้ระทบส่ิ�งแวดล้อม (EIA) อีก้ทั�งยีังส่ามารถื
ลดก้ารป็ล่อยีก้๊าซึ่เร่อน้ก้ระจก้ทางตรง (Scope 1) ก้ว่า 23.9 tCO2e ต่อป็ี  เม่�อเทียีบก้ับก้่อน้ก้ารติดตั�งระบบดังก้ล่าว
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การเปล่�ยนแปลงสภิาพัภิูมูิอากาศ

ใน้ชื่่วงป็ี 2563 เป็็น้ที�ส่ังเก้ตได้ชื่ัดว่าป็ระเทศไทยีมีส่ภูาพั
อาก้าศที�ร้อน้ข่�น้จาก้เดิม อีก้ทั�งฝ่น้ยีังตก้ต้องไม่ตามฤดูก้าล 
ทั�งน้้� ก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงของป็ริมาณ์น้ำ�าฝ่น้ อุณ์หภููมิที�สู่งข่�น้ 
อุทก้ภูัยี และหน้้าแล้งที�ยีาวน้าน้ข่�น้น้ั�น้มีส่าเหตุมาจาก้ภูาวะ
โลก้ร้อน้ ซึ่่�งตัวแป็รที�มีผลต่อความรุน้แรงของผลก้ระทบจาก้
ก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงส่ภูาพัภููมิอาก้าศ ได้แก้่ จำาน้วน้ป็ระชื่าก้ร 
ป็ริมาณ์ก้ารใชื่้เชื่่�อเพัลิงและพัลังงาน้ไฟฟ้า ตลอดจน้ก้าร
ขยีายีตัวของภูาคอุตส่าหก้รรม โดยีเม่�อขน้าดป็ริมาณ์ก้าร
บริโภูค หร่อก้ิจก้รรมทางเศรษฐก้ิจ ของแต่ละตัวแป็รที�ก้ล่าว
มีก้ารป็รับตัวเพัิ�มสู่งข่�น้ ยี่อมส่่งผลให้ป็ริมาณ์ก้๊าซึ่เร่อน้
ก้ระจก้ (Greenhouse Gas: GHG) เพัิ�มสู่งข่�น้ตามไป็ด้วยี 
เชื่่น้ก้ัน้ และทำาให้ผลก้ระทบจาก้ก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงส่ภูาพัอาก้าศ 
ยีิ�งทวีความรุน้แรงยีิ�งข่�น้ ซึ่่�งน้ับเป็็น้ภูัยีคุก้คามต่อส่ิ�งแวดล้อม 

ส่ังคม และก้ารดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจ ทั�งน้้� ใน้ส่ถืาน้ป็ระก้อบก้ารของ
ก้ลุ่มบริษัทดับบลิวเอชื่เอมีก้ลุ่มลูก้ค้าที�ดำาเน้ิน้งาน้ทั�งด้าน้ก้าร
ผลิตและภูาคโลจิส่ติก้ส่์เป็็น้จำาน้วน้มาก้ ดังน้ั�น้ ภูัยีธุรรมชื่าติ
ต่างๆ อาจส่่งผลโดยีตรงที�ทำาให้ธุุรก้ิจของก้ลุ่มลูก้ค้าต้อง
หยีุดชื่ะงัก้ อีก้ทั�งบริก้ารด้าน้ส่าธุารณ์ูป็โภูคของก้ลุ่มบริษัทฯ 
ยีังต้องพั่�งพัิงป็ัจจัยีทางธุรรมชื่าติ (เชื่่น้ น้ำ�าฝ่น้ส่ำาหรับบริก้าร
จัดหาและผลิตน้ำ�า และแส่งอาทิตยี์ส่ำาหรับก้ารให้บริก้าร
พัลังงาน้ทดแทน้) ก้ลุ่มบริษัทฯ จ่งตระหน้ัก้ถื่งความส่ำาคัญ่ของ 
ผลก้ระทบดังก้ล่าว และจัดให้มีก้ารป็ระเมิน้ความเส่ี�ยีงจาก้
ก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงส่ภูาพัภููมิอาก้าศและออก้มาตรก้ารบรรเทา
ผลก้ระทบส่ำาหรับแต่ละภูาคส่่วน้ใน้ห่วงโซึ่่คุณ์ค่าขององค์ก้ร
รวมถื่งชืุ่มชื่น้ที�เก้ี �ยีวข้อง
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แนวทั่างบริหารจ่ด้การ
หาก้ขาดก้ารบริหารจั ดก้ารความเส่ี� ยี งที� เ ก้ิ ดจาก้ก้าร
เป็ลี�ยีน้แป็ลงส่ภูาพัภููมิอาก้าศที�มีป็ระส่ิทธุิภูาพั อาจน้ำาไป็สู่่
ป็ัญ่หาที�ส่่บเน้่�องมาจาก้ส่ภูาพัอาก้าศแป็รป็รวน้ (เชื่่น้ ภูัยีแล้ง 
และอุทก้ภูัยี) ที�ร้ายีแรงก้ว่าเดิมและบ่อยีครั�งยีิ �งข่�น้ ฉัะน้ั�น้ ก้ลุ่ม 
บริษัทฯ จ่งให้ความส่ำาคัญ่ใน้ก้ารพัิจารณ์าผลก้ระทบจาก้ก้าร
เป็ลี�ยีน้แป็ลงส่ภูาพัภููมิอาก้าศใน้ก้ารพััฒน้าโครงก้ารน้ิคม
อุตส่าหก้รรมและระบบส่าธุารณ์ูป็โภูคใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรม 
ทั�งน้้� น้อก้เหน้่อจาก้ข้อก้ำาหน้ดเก้ี�ยีวก้ับก้ารใชื่้ป็ระโยีชื่น้์
ที�ดิน้ ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังพัิจารณ์าถื่งโครงส่ร้างภููมิป็ระเทศ
ของน้ิคมอุตส่าหก้รรมแต่ละแห่ง เพั่�อให้แน้่ใจว่าจะส่ามารถื
บริหารจัดก้ารผลก้ระทบที�ส่ำาคัญ่จาก้ก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงส่ภูาพั 
ภููมิอาก้าศ ณ์ พั่�น้ที�น้ั �น้ๆ ได้อยี่างเหมาะส่ม อีก้ทั�ง มาตรก้าร
ป็้องก้ัน้ต่างๆ จะถืูก้วางแผน้และน้ำาไป็ใชื่้ตลอดวงจรก้ารดำาเน้ิน้
งาน้ของโครงก้ารเพั่�อป็้องก้ัน้โรงงาน้ภูายีใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรม
ของก้ลุ่มบริษัทฯ จาก้ผลก้ระทบจาก้ก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงส่ภูาพั
ภููมิอาก้าศ เชื่่น้ ก้ารมีแหล่งก้ัก้เก้็บน้ำ�าที�เพัียีงพัอต่อความ
ต้องก้ารใชื่้ และก้ระบวน้ก้ารตรวจส่อบความเส่ี�ยีงที�มีอยีู่ 
อยี่างต่อเน้่�อง เป็็น้ต้น้

ก้ลุ ่มบริษัทฯ ตระหน้ัก้ดีถื่งความเส่ี�ยีงอัน้เน้่�องมาจาก้ก้าร
เป็ลี�ยีน้แป็ลงส่ภูาพัภููมิอาก้าศที�มีต่อก้ารดำาเน้ิน้งาน้ภูายีใน้
น้ิคมอุตส่าหก้รรมของก้ลุ่มบริษัทฯ และธุุรก้ิจของลูก้ค้าด้วยี

เชื่่น้กั้น้ ซ่ึ่�งอาจน้ำาไป็สู่ ่ก้ารหยุีดชื่ะงัก้ของธุุรก้ิจหร่อก้่อให้
เก้ิดความเสี่ยีหายีต่อสิ่น้ทรัพัยี์ได้ ดังนั้�น้จ่งได้ก้ำาหน้ดให้มี
ก้ารป็ระเมิน้ความเส่ี�ยีงที�เก้ี�ยีวข้องก้ับก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงส่ภูาพั
ภููมิอาก้าศโดยีถื่อเป็็น้ป็ระเด็น้หน้่�งใน้ก้ารบริหารความเสี่�ยีง
องค์ก้รและมีวัตถืุป็ระส่งค์ดังต่อไป็น้ี�
• ระบุความเส่ี�ยีงที�ส่ำาคัญ่ตามระดับความอัน้ตรายี โอก้าส่ 

ที�จะเกิ้ดข่�น้ และความเก้ี�ยีวข้องต่อก้ารดำาเน้ิน้งาน้
• ทำาความเข้าใจผลก้ระทบจาก้ก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงส่ภูาพั 

ภููมิอาก้าศที�มีต่อก้ารดำาเน้ิน้ธุุรกิ้จ
• ป็ระเมิน้ป็ระส่ิทธุิภูาพัของมาตรก้ารบรรเทาผลก้ระทบ 

ที�มีอยูี่เดิม
• หาแน้วทางแก้้ไขป็ัญ่หาจาก้ก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงส่ภูาพั 

ภููมิอาก้าศที�อาจเก้ิดข่�น้ใน้อน้าคต

ผลก้ารป็ระเมิน้ระบุว่าก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงส่ภูาพัอาก้าศเป็็น้
ความเส่ี�ยีงต่อพั่�น้ที�ป็ระก้อบอุตส่าหก้รรม เน้่�องจาก้ระดับน้ำ�า 
ที�ตำ�าลงอยี่างมาก้ใน้ป็ระเทศไทยี รวมถื่งระยีะเวลาที�น้ิคม
อุตส่าหก้รรมได้ป็ระส่บก้ับภูัยีแล้งใน้ชื่่วงไตรมาส่แรก้ของ 
ป็ี 2563 ทั�งน้้� ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีก้ระบวน้ก้ารป็ระเมิน้
ความเส่ี�ยีงอยี่างถืี�ถื้วน้ใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมที�เก้ี�ยีวข้องเพั่�อ
บริหารจัดก้ารผลก้ระทบจาก้ก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงส่ภูาพัภููมิอาก้าศ
อยี่างมีป็ระส่ิทธุิภูาพั โดยีก้ลุ่มบริษัทฯ มีมาตรก้ารบรรเทา 
ผลก้ระทบจาก้เหตุก้ารณ์์ดังต่อไป็น้้�
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ความเส่�ยง มาต่รการบรรเทาผลกระทบ

อุทกภูัย • ตรวจวัดป็ริมาณ์น้ำ�าใน้อ่างเก็้บน้ำ�าบริเวณ์น้ิคมอุตส่าหก้รรมอีส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ดและพ่ั�น้ที�ตอน้เหน้่อตามก้ำาหน้ด
• ตรวจส่อบและบำารุงรัก้ษาคัน้ก้ั�น้น้ำ�าและป็ั�มน้ำ�าตามก้ำาหน้ดเพ่ั�อให้มีส่ภูาพัพัร้อมใชื่้งาน้ตลอดเวลา
• ติดตั�งอุป็ก้รณ์์ระบบอัลตราโซึ่นิ้ก้ที�เขตป็ระก้อบก้ารอุตส่าหก้รรมดับบลิวเอชื่เอ ส่ระบุรี (WHA SIL)  

เพั่�อตรวจวัดระดับน้ำ�าใน้บ่อรับน้ำ�าและอ่างก้ัก้เก้็บน้ำ�าดิบ
• ติดตั�งอุป็ก้รณ์์ระบบอัลตราโซึ่นิ้ก้และระบบ SCADA เพ่ั�อตรวจส่อบระดับน้ำ�าอยี่างใก้ล้ชิื่ด พัร้อมทั�งจัดส่รร

ป็ริมาณ์น้ำ�าดิบใน้บ่อรับน้ำ�าดิบและบ่อก้ัก้เก้็บน้ำ�าใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรม อีส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ด (ระยีอง) (ESIE) 
และน้ิคมอุตส่าหก้รรมดับบลิวเอชื่เอ อีส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1)

ภูัยแล้ง
 

• ตรวจวัดป็ริมาณ์น้ำ�าใน้อ่างเก็้บน้ำ�าบริเวณ์น้ิคมอุตส่าหก้รรมอีส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ดและพ่ั�น้ที�ตอน้เหน้่อตามก้ำาหน้ด
• ส่ร้างบ่อและอ่างกั้ก้เก้็บน้ำ�าเพัิ�มเพั่�อให้พั่�น้ที�ของก้ลุ่มบริษัทฯ มีน้ำ�าใชื่้อยี่างเพัียีงพัอ

• เพัิ�มป็ริมาณ์ความจุน้ำ�าที�เขตป็ระก้อบก้ารอุตส่าหก้รรมดับบลิวเอชื่เอ ส่ระบุรี (WHA SIL)  
เป็็น้ 383,000 ลูก้บาศก้์เมตร หร่อคิดเป็็น้ป็ริมาณ์น้ำ�าส่ำาหรับใชื่้ภูายีใน้พั่�น้ที�ทั�งหมด 19.2 วัน้

• ส่ร้างป็ั�มน้ำ�าแบบทุ่น้ลอยี (Floating Pump) มีป็ระส่ิทธิุภูาพัใน้ก้ารสู่บน้ำ�า 250,000 ลูก้บาศก้์เมตร 
จาก้ความจุระดับตำ�าสุ่ด

• ป็รับป็รุงบ่อน้ำ�าบาดาลที�เขตป็ระก้อบก้ารอุตส่าหก้รรมดับบลิวเอชื่เอ ระยีอง (WHA RIL) เพ่ั�อเพัิ�ม
ป็ระส่ิทธุิภูาพัก้ารจัดหาน้ำ�าภูายีใน้พั่�น้ที�ข่�น้วัน้ละ 1,121 ลูก้บาศก้์เมตร คิดเป็็น้ร้อยีละ 10  
ของความต้องก้ารใชื่้น้ำ�า

การลด้ปริมูาณก๊าซเร่อนกระจก
ก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงส่ภูาพัภููมิอาก้าศอาจส่่งผลก้ระทบต่อก้าร
ดำาเน้ิน้ธุุรก้ิจตลอดจน้ส่ิ�งแวดล้อมใน้วงก้ว้าง ก้ลุ่มบริษัท
ดับบลิวเอชื่เอจ่งมุ่งมั�น้ที�จะลดรอยีเท้าคาร์บอน้ (Carbon 
Footprint) ซ่ึ่�งถ่ือเป็็น้หน้่�งใน้ส่าเหตุหลัก้ของก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลง
ส่ภูาพัภููมิอาก้าศอยี่างรวดเร็ว ใน้บรรดาบริก้ารทั�งหมดของ
ก้ลุ่มบริษัท ก้ลุ่มบริษัท WHAID และก้ลุ่มบริษัท WHAUP 
ค่อก้ลุ่มธุุรก้ิจที�มีก้ารป็ล่อยีก้๊าซึ่เร่อน้ก้ระจก้ทางตรง (ขอบเขต
ที� 1) และก้ารป็ล่อยีก้๊าซึ่เร่อน้ก้ระจก้ทางอ้อม (ขอบเขตที� 2) 
มาก้ที�สุ่ด โดยีก้ารป็ล่อยีก้๊าซึ่เร่อน้ก้ระจก้ขอบเขตที� 1 น้ั�น้มี
ที�มาจาก้เคร่�องป็ั�น้ไฟของก้ลุ่มบริษัทฯ และยีาน้พัาหน้ะต่างๆ  
ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ติดตั�งระบบ Control Cable 
Alarm System และมาตรวัด SMART ตามรายีละเอียีด
ที�ระบุไว้ใน้หัวข้อ “ก้ารจัดก้ารด้าน้น้วัตก้รรม” ชื่่วยีลดก้าร
เดิน้ทางสั่ญ่จรไป็มาเพ่ั�อตรวจส่อบหน้้างาน้ จ่งเป็็น้ก้าร
ป็ระหยีัดน้ำ�ามัน้เช่ื่�อเพัลิงซ่ึ่�งเทียีบเท่าป็ริมาณ์ก้๊าซึ่เร่อน้ก้ระจก้
ขอบเขตที� 1 ที�ลดลง 621.79 ตัน้ CO2e น้อก้จาก้น้้�ยีังเห็น้

ได้ชื่ัดว่าอัตราก้ารใชื่้เช่ื่�อเพัลิงดีเซึ่ลได้เพิั�มสู่งข่�น้อยี่างมาก้ 
ใน้ป็ี 2563 เน้่�องจาก้ก้ระบวน้ก้ารผลิตน้ำ�าเพั่�ออุตส่าหก้รรม 
ที�น้ิคมอุตส่าหก้รรมดับบลิวเอชื่เอ อีส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ด 3 (WHA  
ESIE 3) และก้ารบัน้ท่ก้ข้อมูลก้ารใชื่้น้ำ�ามัน้เช่ื่�อเพัลิงใน้ธุุรก้ิจ
พััฒน้าและบริหารจัดก้ารอส่ังหาริมทรัพัยี์ที�ริเริ �มใน้ป็ีเดียีวก้ัน้  
ใน้ขณ์ะเดียีวก้ัน้ก้ารป็ล่อยีก้๊าซึ่เร่อน้ก้ระจก้ขอบเขตที� 2 จาก้
ก้ารใชื่้พัลังงาน้ไฟฟ้าน้ั�น้ถ่ือเป็็น้ป็ริมาณ์ส่่วน้ใหญ่่ของรอยีเท้า
ทางน้ิเวศน้์ (Environmental Footprint) ของก้ลุ่มบริษัทฯ  
น้ับจาก้ป็ี 2563 เป็็น้ต้น้ไป็ ก้ลุ่มบริษัทฯ จะดำาเน้ิน้โครงก้ารต่างๆ  
เพั่�ออนุ้รัก้ษ์พัลังงาน้ ตามเป็้าหมายีที�จะลดก้ารใชื่้พัลังงาน้
ไฟฟ้าจาก้ระบบโครงข่ายีไฟฟ้าลงจาก้ป็ี 2562 ให้ได้ร้อยีละ 3  
ภูายีใน้ป็ี 2565 คิดเป็็น้ป็ริมาณ์ก้ารป็ล่อยีก้๊าซึ่เร่อน้ก้ระจก้
ทางอ้อมที�ลดลง 588 ตัน้ CO2e รายีละเอียีดเก้ี�ยีวกั้บ
แน้วทางและโครงก้ารบริหารจัดก้ารพัลังงาน้มีระบุไว้ใน้หัวข้อ  
“ก้ารจัดก้ารพัลังงาน้” ของรายีงาน้ฉับับน้้�
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การจัดการพัล่งงาน

ก้ารขาดแคลน้ทรัพัยีาก้รธุรรมชื่าติยีั งคง เป็็น้ป็ัญ่หาที�
ส่ำาคัญ่ และเป็็น้ป็ัจจัยีหลัก้ที�ผลัก้ดัน้ให้ทั�งภูาครัฐและภูาค
อุตส่าหก้รรมต้องมีก้ารคิดค้น้และพััฒน้า SMART Solutions 
เพั่�อบริหารจัดก้ารพัลังงาน้ให้เหมาะส่มและมีป็ระส่ิทธุิภูาพั
สู่งสุ่ด ทั�งน้้�รัฐบาลใน้ป็ระเทศต่างๆ ทั�วโลก้รวมถื่งป็ระเทศไทยี
ได้ออก้น้โยีบายีส่่งเส่ริมและจูงใจให้ทุก้ภูาคส่่วน้หัน้มาผลิต
และใชื่้พัลังงาน้ทดแทน้ โดยีใน้ส่่วน้ของภูาคเอก้ชื่น้ก้็ได้น้ำา
ความก้้าวหน้้าทางเทคโน้โลยีีมาใชื่้ส่ร้างราก้ฐาน้ใน้ก้ารใชื่้
พัลังงาน้ส่ะอาด เพ่ั�อให้มั�น้ใจได้ว่าป็ระเทศจะมีความมั�น้คง
ทางพัลังงาน้

ทั�งน้้�เม่�อเทียีบก้ับพัลังงาน้เช่ื่�อเพัลิงฟอส่ซึ่ิล พัลังงาน้ส่ะอาด
ยี่อมมีผลดีต่อโลก้และมวลมนุ้ษยีชื่าติมาก้ก้ว่า เพัราะก้ารใชื่้
พัลังงาน้ส่ะอาดชื่่วยีลดก้ารป็ล่อยีก้๊าซึ่เร่อน้ก้ระจก้ รวมถื่ง 
ชื่่ วยี ให้ คุณ์ภูาพัอาก้าศ ดี ข่� น้  ทั� ง ยัี งชื่่ วยีลดก้าร พ่ั� ง พิั ง
ทรัพัยีาก้รธุรรมชื่าติที�มีอยูี่อยี่างจำาก้ัด ด้วยีเหตุน้้� ก้ลุ่มบริษัท
ดับบลิวเอชื่เอจ่งให้ความส่ำาคัญ่ต่อก้ารบริหารจัดก้ารพัลังงาน้
ใน้ก้ารดำาเน้ิน้งาน้ของก้ลุ่มบริษัทฯ ให้มีป็ระส่ิทธุิภูาพัพัร้อมก้ับ 
มีส่ำาน้่ก้รับผิดชื่อบ เพ่ั�อลดผลก้ระทบเชิื่งลบที�อาจเกิ้ดต่อ 
ส่ิ�งแวดล้อมและผู้มีส่่วน้ได้เส่ียีที�เก้ี�ยีวข้องทุก้ก้ลุ่ม น้อก้จาก้น้้�
ก้ลุ่มบริษัทฯ ใน้ฐาน้ะที�เป็็น้ “Your Ultimate Solution Partner” 
ได้น้ำา เส่น้อบริก้ารแก้่ ลูก้ค้าที�ต้องก้ารชื่ดเชื่ยีผลก้ระทบ 
จาก้รอยีเท้าคาร์บอน้ (Carbon Footprint) ด้วยีบริก้ารด้าน้
พัลังงาน้ทดแทน้อัน้หลาก้หลายีของก้ลุ่มบริษัทฯ  ซ่ึ่�งก้ารน้ำา
พัลังงาน้ทดแทน้มาใชื่้ป็ระโยีชื่น้์จะชื่่วยีให้ลูก้ค้าส่ามารถื
บริหารจัดก้ารพัลังงาน้ได้อยี่างเต็มป็ระสิ่ทธิุภูาพั ลดก้ารพ่ั�งพิัง 
ระบบจ่ายีพัลังงาน้ไฟฟ้า และลดผลก้ระทบต่อส่ิ�งแวดล้อม

แนวทั่างบริหารจ่ด้การ
ก้ลุ่มบริษัทฯ ตระหน้ัก้ถื่งความส่ำาคัญ่ของก้ารบริหารจัดก้าร
พัลังงาน้ จ่งได้ก้ำาหน้ดน้โยีบายีอนุ้รัก้ษ์พัลังงาน้ข่�น้ เพ่ั�อ
แส่ดงให้เห็น้ถื่งความจำาเป็็น้ของโครงก้ารอนุ้รัก้ษ์พัลังงาน้
ใน้ก้ลุ่มบริษัทฯ ซ่ึ่�งน้โยีบายีดังก้ล่าวครอบคลุมถื่งก้ารป็ฏิบัติ
ของพัน้ัก้งาน้ รวมไป็ถื่งก้ารจัดก้ารส่ิ�งป็ลูก้ส่ร้างหร่อระบบ
ส่าธุารณู์ป็โภูคของ 4 ก้ลุ่มธุุรกิ้จให้เป็็น้ไป็ตามพัระราชื่บัญ่ญั่ติ

ควบคุมอาคาร พั.ศ. 2540 และ พัระราชื่บัญ่ญ่ัติส่่งเส่ริมและ
รัก้ษาคุณ์ภูาพัส่ิ�งแวดล้อมแห่งชื่าติ ฉับับที� 2 พั.ศ. 2550   
โดยีใน้ส่่วน้ของก้ารตรวจส่อบก้ารบริหารจัดก้ารพัลังงาน้
น้ั�น้ ก้ลุ่มบริษัทฯ จะดำาเน้ิน้ก้ารโดยีคณ์ะก้รรมก้ารพัลังงาน้  
ซ่ึ่�งป็ระก้อบไป็ด้วยีตัวแทน้จาก้ทุก้ก้ลุ่มธุุรก้ิจเพั่�อร่วมก้ัน้ให้
ข้อมูลที�ถืูก้ต้องเก้ี�ยีวก้ับก้ลุ่มธุุรกิ้จแต่ละก้ลุ่ม เพั่�อเป็็น้ข้อมูล
ใน้ก้ารส่น้ับส่นุ้น้ระหว่างก้ัน้

การอนุร่กษั์พัล่งงานในการด้ำาเนินงานข้องกลุ่มู
บริษั่ทั่ฯ  
แม้ว่าก้ลุ่มบริษัทฯ ใน้ฐาน้ะผู้พััฒน้าน้ิคมอุตส่าหก้รรม จะ
ไม่มีอำาน้าจควบคุมให้ผู้ป็ระก้อบก้ารอุตส่าหก้รรมใน้เขต
อุตส่าหก้รรมลดก้ารใชื่้พัลังงาน้ แต่ก้ลุ่มบริษัทฯ ส่ามารถื
ควบคุมและตั�งเป็้าหมายีที�จะลดก้ารใชื่้พัลังงาน้ไฟฟ้าจาก้
ระบบจ่ายีพัลังงาน้อัน้เก้ิดจาก้ก้ารดำาเน้ิน้งาน้ของก้ลุ่มบริษัทฯ 
ให้ลดลงร้อยีละ 3 ภูายีใน้ป็ี 2565 เม่�อเทียีบก้ับฐาน้ก้ารใชื่้
พัลังงาน้ไฟฟ้าป็ี 2562  ทั�งน้้�เพั่�อส่น้ับส่นุ้น้ก้ารบรรลุเป็้าหมายี
ข้างต้น้ ใน้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัทฯ จ่งได้ดำาเน้ิน้โครงก้ารอนุ้รัก้ษ์
พัลังงาน้ดังต่อไป็น้้� 

ระบบพื่ล่งงานแสงอาทิต่ย์บนหล่งคา 
ก้ลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้้น้ที�จะติดตั�งแผงโซึ่ลาร์เพั่�อเพัิ�มก้ารใชื่้
พัลังงาน้ทดแทน้ใน้ก้ารดำาเน้ิน้งาน้ของก้ลุ่มบริษัทฯ โดยีใน้ป็ี 
2563 พัลังงาน้ส่ะอาดที�ผลิตได้จาก้แผงโซึ่ลาร์บน้หลังคาโรง
บำาบัดน้ำ�าเส่ียีใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมดับบลิวเอชื่เอ ตะวัน้ออก้  
(มาบตาพัุด) (WHA EIE) ส่ามารถืลดก้ารใชื่้พัลังงาน้ไฟฟ้า
ที�ผลิตจาก้เช่ื่�อเพัลิงพัาณ์ิชื่ยี์ได้ราว 313,810 ก้ิโลวัตต์ชัื่�วโมง 
น้อก้จาก้น้้� ระบบพัลังงาน้แส่งอาทิตยี์ที�ติดตั�งบริเวณ์พั่�น้ที�
ลาน้จอดรถืใน้บริเวณ์ WHA Plaza 1 และ WHA Plaza 2  
ณ์ น้ิคมอุตส่าหก้รรมดับบลิว เอชื่เอ อีส่ เทิ ร์น้ ซีึ่บอร์ด  
(WHA ESIE) รวมถื่งพั่�น้ที�ลาน้จอดรถืใน้นิ้คมอุตส่าหก้รรม 
ดับบลิวเอชื่เอ อีส่เทิร์น้ซึ่ีบอร์ด 4 (WHA ESIE 4) มี
ป็ระส่ิทธุิภูาพัใน้ก้ารผลิตพัลังงาน้แส่งอาทิตยี์เพั่�อทดแทน้ 
ก้ารใชื่้ไฟฟ้าจาก้ระบบจ่ายีพัลังงาน้ได้ รวมทั�งส่ิ�น้ถื่ง 242,179 
ก้ิโลวัตต์ชัื่�วโมง



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563150150

ทั�งน้้� บริษัท ดับบลิวเอชื่เอ ยีูทิลิตี�ส่์ แอน้ด์ พัาวเวอร์ จำาก้ัด 
(WHAUP) อยูี่ระหว่างดำาเนิ้น้ก้ารศ่ก้ษาความเป็็น้ไป็ได้
ของก้ารติดตั�งแผงโซึ่ลาร์ร่วมก้ับระบบก้ัก้เก้็บพัลังงาน้ด้วยี
แบตเตอรี� (Battery Energy Storage System: BESS) บน้
หลังคาโรงบำาบัดน้ำ�าเส่ียีใน้นิ้คมอุตส่าหก้รรมอีส่เทิร์น้ซีึ่บอร์ด 
(ระยีอง) (ESIE) ทั�งน้้� เพั่�อเพัิ�มขีดความส่ามารถืใน้ก้าร
ผลิตพัลังงาน้ทดแทน้ของก้ลุ่มบริษัทฯ โดยีแผงโซึ่ลาร์บน้
หลังคาอาคารส่ามารถืผลิตไฟฟ้าได้ป็ระมาณ์ 820 ก้ิโลวัตต์  
ขณ์ะที�ระบบ BESS มีก้ำาลังก้ารผลิตพัลังงาน้ไฟฟ้าอยูี่ที�  

550 ก้ิโลวัตต์ชัื่�วโมง โครงก้ารน้้�จ่งชื่่วยีให้ก้ลุ่มบริษัท WHAUP 
ลดก้ารใชื่้ไฟฟ้าจาก้ระบบจ่ายีพัลังงาน้ได้ถื่ง 1,176 เมก้ะ
วัตต์ชัื่�วโมง หร่อเทียีบเท่าก้ารลดต้น้ทุน้ค่าไฟฟ้าราว 4.12 
ล้าน้บาทต่อป็ี ทั�งยัีงชื่่วยีให้ก้ลุ่มบริษัทฯ ลดก้ารป็ล่อยีก้๊าซึ่
เร่อน้ก้ระจก้ป็ระเภูทที� 2 ได้ 588 tCO2e จาก้ก้ารใชื่้พัลังงาน้
ทดแทน้ไฟฟ้าจาก้ระบบจ่ายีพัลังงาน้ ทั�งน้้�คาดว่าจะส่ามารถื
ติดตั�งแผงโซึ่ลาร์ได้ใน้ชื่่วงต้น้ป็ี 2564  และทำาก้ารเป็ิดระบบ
ได้ใน้ป็ีเดียีวก้ัน้น้้�
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การประหย่ดำพื่ล่งงานภายในนิคมอุต่สาหกรรม 
ก้ลุ่มบริษัทฯ ได้ดำาเน้ิน้ก้ารเป็ลี�ยีน้มาใชื่้โคมไฟ LED เพั่�อเพัิ�มป็ระส่ิทธุิภูาพัอุป็ก้รณ์์และส่น้ับส่นุ้น้เป็้าหมายีก้ารลดก้ารใชื่้ 
พัลังงาน้ของก้ลุ่มบริษัทฯ โดยีใน้ป็ี 2563 ได้เป็ลี�ยีน้โคมไฟใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมดับบลิวเอชื่เอเพัิ�มเติมอีก้เป็็น้จำาน้วน้ 
37 หลอด รวมจำาน้วน้โคมไฟใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมและคลังส่ิน้ค้าของก้ลุ่มบริษัทฯ ทุก้แห่ง ที�เป็ลี�ยีน้มาเป็็น้โคมไฟ LED จน้ถื่ง
ทุก้วัน้น้้�แล้วทั�งส่ิ�น้ 5,487 หลอด น้อก้จาก้นั้�น้ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังได้ดำาเน้ิน้ก้ารเป็ลี�ยีน้ระบบเคร่�องป็รับอาก้าศที�น้ิคมอุตส่าหก้รรม 
ดับบลิวเอชื่เอ ตะวัน้ออก้ (มาบตาพัุด) (WHA EIE) จาก้ระบบทำาความเยี็น้จาก้ส่่วน้ก้ลางเป็็น้ระบบแบบติดตั�งแยีก้ ซ่ึ่�งส่ามารถื
ลดก้ารใชื่้ไฟฟ้าได้ราว 110,985.30 ก้ิโลวัตต์ชัื่�วโมง และป็ระหยีัดค่าไฟได้มาก้ก้ว่าเดิมถื่ง 407,316 บาท ทั�งน้้� ใน้ป็ี 2563 
ก้ลุ่มบริษัทฯ ยีังได้มีก้ารป็รับป็รุงและเป็ลี�ยีน้อุป็ก้รณ์์เคร่�องใชื่้ไฟฟ้าให้ป็ระหยีัดพัลังงาน้มาก้ข่�น้อยี่างต่อเน้่�อง เชื่่น้ ก้ารป็รับ
ขน้าด UF Feed Pump Fan ก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลงเวลาเป็ิดป็ิดอุป็ก้รณ์์ ก้ารตรวจส่อบและบำารุงรัก้ษาเคร่�องใชื่้ไฟฟ้าอยี่างส่มำ�าเส่มอ  
ก้ารใชื่้งาน้ระบบแส่งอาทิตยี์ส่ัญ่ญ่าณ์ไฟจราจรอัจฉัริยีะ เพั่�อส่ะท้อน้ให้เห็น้ถื่งความมุ่งมั�น้ตั�งใจใน้ก้ารลดก้ารใชื่้พัลังงาน้  
ทั�งหมดน้้�ส่่งผลให้ก้ลุ่มบริษัทฯ ส่ามารถืลดก้ารใชื่้ไฟฟ้าโดยีรวมได้ทั�งส่ิ�น้ 467,881 ก้ิโลวัตต์ชัื่�วโมง จ่งชื่่วยีลดป็ริมาณ์ก้าร
ป็ล่อยีก้๊าซึ่เร่อน้ก้ระจก้ได้ถื่ง 233.9 tCO2e

เปล่�ยนใช้โคมไฟ ไหล�ทาง ชนิดำ LED 
แทนโคมประเภทเดำิม

ใช้ส่ญญาณไฟกระพื่ริบ 
จำากพื่ล่งงานแสงอาทิต่ย์

น้อก้จาก้ก้ารดำาเน้ิน้โครงก้ารป็ระหยีัด
พัลั งงาน้ภูายีใน้นิ้คมอุตส่าหก้รรม  
ทุก้ก้ลุ่มธุุรกิ้จยัีงร่วมกั้น้ชื่่วยีส่นั้บส่นุ้น้
ใน้ด้าน้ก้ารป็ระหยีัดพัลังงาน้อยี่าง
เต็มที� โดยีโครงก้าร “Let’s Save the 
World Together” ได้ริเริ �มข่�น้โดยีมี
วัตถืุป็ระส่งค์เพั่�อก้ระตุ้น้ให้พัน้ัก้งาน้
มีแรงบัน้ดาลใจใน้ก้ารเป็ลี�ยีน้แป็ลง
วิ ธีุป็ฏิบัติ เล็ก้ๆ น้้อยีๆ เพ่ั�อชื่่วยีกั้น้
ป็ระหยีัดพัลังงาน้ เชื่่น้ ก้ารป็ิดเคร่�องใชื่้
ไฟฟ้า ก้ารใชื่้บัน้ไดแทน้ลิฟต์ เป็็น้ต้น้ 
ซ่ึ่�งโครงก้ารน้้�ส่่งผลให้ เก้ิดก้ารป็รับ
เป็ลี�ยีน้พัฤติก้รรมใน้เชื่ิงบวก้ไป็สู่่ก้าร
ลดก้ารใชื่้พัลังงาน้

การประหย่ดำพื่ล่งงานภายในอาคารสำาน่กงาน
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การประหย่ดำพื่ล่งงานภายใน DATA CENTER 
ศูน้ยี์ข้อมูล (Data Center) ของก้ลุ่มบริษัทฯ อยูี่ใน้ความดูแลของ 
บริษัท ดับบลิวเอชื่เอ อิน้โฟน้ิท จำาก้ัด ซ่ึ่�งเป็็น้บริษัทยี่อยีของก้ลุ่ม
บริษัทฯ โดยี Data Center ได้น้ำาระบบก้ารควบคุมลมแบบต่างๆ 
(ได้แก้่ ลมร้อน้และลมเยี็น้) มาใชื่้เป็็น้มาตรก้ารใน้ก้ารบริหาร
จัดก้ารก้ารใชื่้พัลังงาน้ภูายีใน้ Data Center ให้เต็มป็ระส่ิทธุิภูาพั 
ซ่ึ่�งก้ลยีุทธุ์ก้ารควบคุมลมเชื่่น้น้้�ชื่่วยีให้อุณ์หภููมิลมจ่ายี (Supplied 
Temperature) ถืูก้ตั�งค่าไว้ที�อุณ์หภููมิสู่ง จ่งชื่่วยีป็ระหยัีดพัลังงาน้ 
ทั�งยีังเพัิ�มขน้าดทำาความเยี็น้ได้ (Cooling Capacity) โดยีไม่ก้ระทบ
ต่อก้ารทำางาน้ของระบบ ด้วยีเหตุน้้�ระบบดังก้ล่าวจ่งชื่่วยีให้ก้าร
บริหารจัดก้ารพัลังงาน้ทำาได้อยี่างมีป็ระส่ิทธิุภูาพั และลดค่าใชื่้จ่ายี
พัลังงาน้ใน้ส่่วน้ของระบบทำาความเย็ีน้รวมทั�งป็ีได้ถื่งร้อยีละ 21 
ส่อดคล้องกั้บค่าป็ระสิ่ทธิุผลของก้ารใชื่้พัลังงาน้ไฟฟ้า (PUE) รวม
ทั�งป็ีที�ลดลงร้อยีละ 15  น้อก้เหน้่อไป็จาก้ก้ารพััฒน้าก้ารออก้แบบ
อาคาร Data Center ให้ป็ระหยีัดพัลังงาน้แล้ว ก้ารใชื่้พัลังงาน้
ที�ผลิตจาก้แผงโซึ่ลาร์บน้หลังคาอาคารยัีงมีป็ระสิ่ทธุิภูาพัมาก้  
ดังเห็น้ได้จาก้ข้อมูลป็ี 2563 ที�มีก้ารใชื่้พัลังงาน้แส่งอาทิตยี์ 
รวมทั�งส่ิ�น้ 799,400 ก้ิโลวัตต์ชัื่�วโมง เพั่�อทดแทน้ก้ารใชื่้ไฟฟ้าจาก้
ระบบจ่ายีพัลังงาน้ถื่งร้อยีละ 16

บริการติด้ต่�งระบบพัล่งงานแสงอาทั่ิตย์แบบครบวงจรสำาหร่บลูกค้า 
ป็ัจจุบัน้น้้�ผู ้ป็ระก้อบก้ารใน้น้ิคมอุตส่าหก้รรมต่างให้ความส่น้ใจใน้ก้ารเป็ลี�ยีน้มาใชื่้พัลังงาน้ส่ะอาดเพัิ�มมาก้ข่�น้ เน้่�องจาก้
ทางเล่อก้น้้�ไม่เพัียีงแต่ชื่่วยีลดต้น้ทุน้ใน้ก้ารป็ระก้อบธุุรก้ิจ แต่ยีังมีส่่วน้ชื่่วยีใน้พัิทัก้ษ์ส่ิ �งแวดล้อมร่วมก้ัน้ ด้วยีเหตุน้้�ก้าร 
ติดตั�งระบบพัลังงาน้แส่งอาทิตยี์บน้หลังคา (Solar Rooftop Service) จ่งก้ลายีมาเป็็น้โซึ่ลูชื่ัน้ที�ตอบโจทยี์ผู้ป็ระก้อบก้าร และ
ด้วยีชื่่�อเส่ียีงของก้ลุ่มบริษัทฯ ใน้เร่�องความส่ามารถืทางวิศวก้รรมขั�น้สู่ง มาตรฐาน้ความป็ลอดภูัยี และความชื่ำาน้าญ่ใน้ก้าร
ติดตั�งระบบพัลังงาน้แส่งอาทิตยี์บน้หลังคา ก้ลุ่มลูก้ค้าจ่งต่างให้ความเช่ื่�อมั�น้และไว้วางใจให้ก้ลุ่มบริษัทฯ ร่วมเป็็น้ส่่วน้หน่้�ง 
ใน้ก้ารมุ่งสู่่วิถืีก้ารใชื่้พัลังงาน้ทดแทน้ ผ่าน้บริก้ารจาก้ก้ลุ่มบริษัท WHAUP



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563 153153

ก้ลุ่มบริษัท WHAUP ได้น้ำาเส่น้อบริก้ารระบบพัลังงาน้แส่งอาทิตยี์บน้หลังคาแบบครบวงจรแก้่ลูก้ค้าภูายีใต้ส่ัญ่ญ่าซ่ึ่�อขายี
พัลังงาน้ระยีะยีาว โดยีไม่มีค่าใชื่้จ่ายีล่วงหน้้า ไม่ว่าจะเป็็น้บริก้ารด้าน้ก้ารออก้แบบ ก้ารขอใบอนุ้ญ่าต ก้ารติดตั�ง ก้ารดำาเน้ิน้
ก้ารระยีะยีาว และก้ารซึ่่อมบำารุง ซ่ึ่�งเม่�อลูก้ค้าไม่มีความจำาเป็็น้ที�จะต้องจัดเตรียีมเงิน้ลงทุน้และค่าซึ่่อมบำารุงระบบ บริก้ารของ
ก้ลุ่มบริษัท WHAUP จ่งนั้บว่ามีส่่วน้ชื่่วยีส่นั้บส่นุ้น้ธุุรกิ้จให้ก้ลายีเป็็น้ส่่วน้หน่้�งของวงจรพัลังงาน้ส่ะอาด อีก้ทั�งระบบพัลังงาน้
แส่งอาทิตยี์บน้หลังคายัีงถื่อได้ว่ามีความคุ้มค่า และส่่งผลก้ระทบต่อส่ิ�งแวดล้อมน้้อยีก้ว่าระบบก้ารผลิตไฟฟ้าแบบดั�งเดิม

ด้วยีความตระหน้ัก้ถื่งผลก้ระทบด้าน้ส่ิ�งแวดล้อมที�อาจเก้ิด
ข่�น้จาก้ผู้ มีส่่วน้ได้เส่ียีที�อยูี่ ใน้ห่วงโซึ่่คุณ์ค่า ก้ลุ่มบริษัทฯ 
จ่งมุ่งที�จะบรรลุเป็้าหมายีระยีะยีาวใน้ก้ารทำาส่ัญ่ญ่าและให้
บริก้ารระบบพัลังงาน้แส่งอาทิตยี์บน้หลังคาให้ครบ 300 เมก้ะ
วัตต์ชัื่�วโมงภูายีใน้ป็ี 2566 โดยี ณ์ ส่ิ�น้ป็ี 2563 ก้ลุ่มบริษัท 
WHAUP ได้ดำาเนิ้น้ก้ารติดตั�งระบบพัลังงาน้แส่งอาทิตยี์

การประหย่ดำพื่ล่งงาน
กำาล่งการผลิต่ เป้าหมาย

2563 2564 2566
(เป้าหมาย 3 ปี)

ก้ำาลังก้ารผลิตของระบบที�ติดตั�งแล้วเส่ร็จ 
(ส่ิ�น้ป็ี) (เมก้ะวัตต์) 

51 90 300

ป็ริมาณ์ก้๊าซึ่เร่อน้ก้ระจก้ที�ลดลงจาก้ก้าร
ทดแทน้ก้ารใชื่้ไฟฟ้าจาก้ระบบจ่ายีพัลังงาน้
(tCO2e)

26 45 150

บน้หลังคาให้ก้ับลูก้ค้า จน้ส่ามารถืผลิตไฟฟ้าได้รวมทั�งส่ิ�น้  
51 เมก้ะวัตต์ชัื่�วโมง เป็็น้ไป็ตามเป็้าหมายีป็ระจำาป็ีของ
ก้ลุ่มบริษัทฯ ส่ำาหรับพัลังงาน้ไฟฟ้าที�ผลิตได้จาก้แผงโซึ่ลาร์
น้้�ส่ามารถืใชื่้ทดแทน้ไฟฟ้าจาก้ระบบจ่ายีพัลังงาน้ จ่งชื่่วยี
ลดป็ริมาณ์ก้ารป็ล่อยีก้๊าซึ่เร่อน้ก้ระจก้สู่่ส่ิ �งแวดล้อมได้ถื่ง  
150 tCO2e

ระบบผลิต่ไฟฟ้าจำากพื่ล่งงานแสงอาทิต่ย ์
บนหล่งคาท่�จำอดำรถึท่� ใหญ�ท่�สุดำในไทย
ใน้เด่อน้ตุลาคม 2563 ก้ลุ่มบริษัท WHAUP ได้ดำาเน้ิน้ก้าร 
ส่่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจาก้พัลังงาน้แส่งอาทิตยี์บน้หลังคา
ลาน้จอดรถื ณ์ บริษัท เอส่เอไอซึ่ี มอเตอร์-ซึ่ีพัี จำาก้ัด 
(SAIC MOTOR-CP) อยี่างเป็็น้ทางก้าร โดยีโครงก้ารดัง
ก้ล่าวครอบคลุมพั่�น้ที�หลังคาลาน้จอดรถืทั�งหมด 31,000 
ตร.ม. และมีป็ระส่ิทธุิภูาพัใน้ก้ารผลิตพัลังงาน้ส่ะอาดได้ถื่ง  

4.88 เมก้ะวัตต์ชัื่�วโมง น้ับเป็็น้โครงก้ารผลิตไฟฟ้าจาก้พัลังงาน้ 
แส่งอาทิตยี์บน้หลังคาลาน้จอดรถืที�ใหญ่่ที�สุ่ดใน้ป็ระเทศไทยี
จน้ถื่งป็ัจจุบัน้ น้อก้จาก้น้้�ระบบดังก้ล่าวยีังชื่่วยีให้ลูก้ค้า
ป็ระหยัีดต้น้ทุน้ด้าน้พัลังงาน้และชื่่วยีให้ภูารก้ิจของลูก้ค้าใน้
ด้าน้ก้ารอนุ้รัก้ษ์ส่ิ �งแวดล้อมบรรลุเป็้าหมายีอีก้ด้วยี



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563154154

สรุปผู้ลการด้ำาเนินงานด้้านเศรษัฐกิจ

GRI
STANDARD ผลการดำำาเนินงาน จำำานวน 2560 2561 2562 2563

201-1 การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

รายได้รวม ล้านบาท 12,410 10,054 13,386 9,407

การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การจ่ายเงินปันผลประจำาปี

ล้านบาท

2,899 1,299 2,398 1,348

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 840 493 466 237

ค่าตอบแทนพนักงาน 545 884 940 922

การจ่ายภาษี 266 371 301 349

การลงทุนทางสังคม 25 30 26 41

มูลค่าทางเศรษฐกิจสะสม 7,835 6,977 9,256 6,509

205-2 การสื่อสารและอบรมเกี่ยวกับนโยบายและขั�นตอนการต่อต้านการทุจริตให้กับหน่วยงานกำากับดูแล

WHA Industrial Development

%

90 100 100 100

WHA Utilities and Power 90 100 100 100

WHA Logistics 100 100 100 100

WHA Digital Platform 90 100 100 100

การสื่อสารและอบรมเกี่ยวกับนโยบายและขั�นตอนการต่อต้านการทุจริตให้กับพนักงาน

WHA Industrial Development

%

90 100 100 100

WHA Utilities and Power 90 100 100 100

WHA Logistics 100 100 100 100

WHA Digital Platform 90 100 100 100

205-3 เหตุการณ์ทุจริตที่เกิดข้�น

จำานวนกรณีการทุจริตที่เกิดข้�นจริง กรณี 0 0 1 0

จำานวนพนักงานที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
เนื่องจากการทุจริต คน 0 0 1 0

จำานวนคู่ธุรกิจที่บริษัทยกเลิกสัญญาเนื่องจาก
การทุจริต กรณี 0 0 0 0

จำานวนกรณีการทุจริตที่ได้รับการดำาเนินการ 
ตามกฎหมาย กรณี 0 0 1 0

418-1 ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

จำานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับเกี่ยวกับการละเมิด 
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าจากบุคคลภายนอก 
และได้รับการยืนยันจากกลุ่มบริษัทฯ

กรณี

0 0 0 0

จำานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการยืนยันทั�งหมด 
ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดความเป็นส่วนตัว 
ของลูกค้าจากหน่วยงานกำากับดูแล

0 0 0 0

จำานวนกรณีการรั่วไหล การโจรกรรม  
และการสูญหายของข้อมูลลูกค้า 0 0 0 0

สรุปผลการด้ำาเนินงานปี 2563



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563 155155

สรุปผู้ลการด้ำาเนินงานด้้านส่งคมู
ขั้อมูลการจำ้างงาน

GRI
STANDARD ผลการดำำาเนินงาน หน�วย

2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

102-8 จำานวนพนักงาน คน 512 552 571 613

จำานวนพนักงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ

WHA Industrial 
Development

คน

197 99 193 103 199 108 207 114

WHA Utilities and 
Power 68 14 83 18 92 18 106 23

WHA Logistics 56 63 53 66 58 68 59 76

WHA Digital 
Platform 12 3 29 6 23 5 23 5

จำานวนพนักงานแยกตามเพศ

จำานวนพนักงาน
แยกตามเพศ คน 333 179 359 193 372 199 395 218

จำานวนพนักงานประจำาแยกตามกลุ่มธุรกิจ

WHA Industrial 
Development

คน

197 99 193 103 199 108 207 114

WHA Utilities and 
Power 68 68 83 18 92 18 106 23

WHA Logistics 56 56 54 66 58 68 59 76

WHA Digital 
Platform 12 12 29 6 23 5 14 2

รวมจำานวน
พนักงานประจำา

333 179 359 193 372 199 386 215

511 537 557 601

จำานวนพนักงานชั่วคราวแยกตามกลุ่มธุรกิจ

WHA Industrial 
Development

คน

0 0 0 0 0 0 0 0

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

WHA Logistics 0 1 1 0 1 0 0 0

WHA Digital 
Platform 0 0 11 3 10 3 9 3

รวมจำานวน
พนักงานชั่วคราว

0 1 12 3 11 3 9 3

1 15 14 12

จำานวนพนักงานที่เป็นผู้พิการ

รวมจำานวน คน 1 0 1 0 1 0 1 0



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563156156

GRI
STANDARD ผลการดำำาเนินงาน หน�วย

2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

401-1 พนักงานเข้าใหม่

จำานวน
พนักงานใหม่ คน

44 34 37 27 46 24 59 33

78 64 70 93

อัตราการว่าจ้าง
พนักงานใหม่ % 15.26 11.92 12.57 15.17

พนักงานเข้าใหม่แยกตามกลุ่มธุรกิจ

WHA Industrial 
Development

คน 22 15 5 14 16 14 23 12

% 4.31 2.94 0.93 2.61 2.87 2.51 3.75 1.96

WHA Utilities and 
Power

คน 5 8 17 4 19 1 25 9

% 2.54 4.06 8.81 3.88 9.55 0.93 4.08 1.47

WHA Logistics
คน 10 10 6 8 10 9 7 12

% 17.86 17.86 11.32 12.12 17.54 13.24 1.14 1.96

WHA Digital 
Platform

คน 7 1 9 1 1 0 4 1

% 58.33 33.33 50.00 33.33 7.69 0.00 0.65 0.16

พนักงานเข้าใหม่แยกตามกลุ่มอายุ

อายุตำ่ากว่า 30 ปี
คน 17 10 14 9 23 15 29 14

% 3.33 1.96 2.61 1.68 4.13 2.69 4.73 2.28

อายุระหว่าง
30-50 ปี

คน 27 23 22 18 23 19 30 20

% 5.28 4.50 4.10 3.35 4.13 3.41 4.89 3.26

อายุมากกว่า 50 ปี
คน 0 1 1 0 0 0 0 0

% 0.00 0.20 0.19 0.00 0.00 0.00 0 0

อัตราการพ้นสภาพของพนักงาน

จำานวนพนักงาน 
ที่บริษัท 
ให้พ้นสภาพ

คน 0 0 0 0 0 0 0 0

จำานวนพนักงาน
ที่ลาออกโดย
สมัครใจ

คน 15 17 22 17 28 16 24 10

จำานวนพนักงาน 
ที่พ้นสภาพ คน

15 17 22 17 28 16 25 10

32 39 44 35

อัตราการ
พ้นสภาพ 
ของพนักงาน

% 6.25 7.07 7.71 5.71

อัตราการพ้นสภาพของพนักงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ

WHA Industrial 
Development

คน 7 6 7 9 8 10 8 4

% 1.37 1.17 1.30 1.68 1.44 1.80 1.31  0.65

WHA Utilities and 
Power

คน 2 3 3 1 11 1 8 3

% 0.39 0.59 0.56 0.19 1.97 0.18 1.31 0.49

WHA Logistics
คน 3 8 7 6 6 4 4 2

% 0.59 1.57 1.30 1.12 1.08 0.72 0.65 0.33

WHA Digital 
Platform

คน 3 0 5 1 3 1 2 1

% 0.59 0.00 0.93 0.19 0.54 0.18 0.33 0.16

อัตราการพ้นสภาพของพนักงานแยกตามกลุ่มอายุ

อายุตำ่ากว่า 30 ปี
คน 4 7 4 0 8 6 4 2

% 0.78 1.37 0.74 0.00 1.44 1.08 0.65 0.33

อายุระหว่าง
30-50 ปี

คน 9 9 16 17 20 10 16 8

% 1.76 1.76 2.98 3.17 3.59 1.80 2.61 1.31

อายุมากกว่า 50 ปี
คน 2 1 2 0 0 0 2 0

% 0.39 0.20 0.37 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563 157157

GRI
STANDARD ผลการดำำาเนินงาน หน�วย

2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

404-1 การพัฒนาพนักงาน

จำานวนชั่วโมงการ
ฝึกอบรมพนักงาน
รวม

ชั่วโมง 4,496.00 1,813.74 8,348.85 2,030.40 9,724.50 5,929.00 3,987.00 1,872.500

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานรวมแยกตามกลุ่มธุรกิจ

WHA Industrial 
Development

ชั่วโมง

2,190.75 774.00 5,576.75 959.50 5,230.00 2,686.00 935.000 864.00

WHA Utilities and 
Power 1,419.50 253.50 1,474.10 121.90 1,346.50 408.00 2,187.00 276.00

WHA Logistics 734.75 755.50 1,013.00 874.00 2,632.00 2,755.00 832.00 729.50

WHA Digital 
Platform 151.00 30.75 285.00 75.00 516.00 80.00 33.00 3.00

จำานวนชั่วโมงการ
ฝึกอบรมพนักงาน
เฉลี่ยต่อคน 
แยกตามเพศ

13.50 10.19 24.06 10.69 26.94 30.25 10.3 8.75

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ยต่อคน ต่อปี

WHA Industrial 
Development

ชั่วโมง

11.12 7.82 28.90 9.32 26.28 24.87 4.35 7.00

WHA Utilities and 
Power 20.88 18.11 17.76 6.77 14.64 22.67 20.63 12.00

WHA Logistics 13.12 12.19 19.11 13.24 46.18 40.51 16.00 11.22

WHA Digital 
Platform 12.58 10.25 15.83 25.00 39.69 40.00 2.36 1.50

404-3 การประเมินผลการทำางาน

สัดส่วนพนักงาน 
ที่ได้รับการประเมิน
ผลการทำางาน

% 100.00 100.00 100.00 100.00

405-1 จำานวนผู้บริหารแยกตามกลุ่มอายุ

อายุตำ่ากว่า 30 ปี

คน

0 0 0 0

อายุระหว่าง
30-50 ปี 21 20 17 25

อายุมากกว่า 50 ปี 12 14 13 13



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563158158

การม่ส�วนร�วมก่บชุมชน

GRI 
STANDARD ผลการดำำาเนินงาน หน�วย 2560 2561 2562 2563

413-1 การมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ

จำานวนนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ นิคมอุตสาหกรรม 9 10 10 10

นิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนโดยรอบ 

นิคมอุตสาหกรรม 9 10 10 10

% 100 100 100 100

นิคมอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมในการประเมินผบกระทบทางสังคม
ต่อชุมชน

นิคมอุตสาหกรรม 9 10 10 10

% 100 100 100 100

นิคมอุตสาหกรรมที่มีการประเมินผลกระทบทางสิ�งแวดล้อม
และการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

นิคมอุตสาหกรรม 9 10 10 10

% 100 100 100 100

นิคมอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมในการเปิดเผยผลกระทบ
ด้านสิ�งแวดล้อมและสังคมสู่สาธารณะ

นิคมอุตสาหกรรม 9 10 10 10

% 100 100 100 100

นิคมอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการพัฒนาชุมชน
ที่มาจากความต้องการของชุมชน

นิคมอุตสาหกรรม 9 10 10 10

% 100 100 100 100

นิคมอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมกับตัวแทนชุมชนที่จัดคณะกรรมการ
ที่ปร้กษาชุมชนที่ร่วมถืึงกลุ่มที่มีความอ่อนไหว

นิคมอุตสาหกรรม 8 9 9 10

% 88.89 90 90 100

นิคมอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมกับสภาแรงงานและคณะกรรมการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

นิคมอุตสาหกรรม 9 10 10 10

% 100 100 100 100

นิคมอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมกับชุมชนในกระบวนการร้องทุกข์
นิคมอุตสาหกรรม 9 10 10 10

% 100 100 100 100

ความปลอดำภ่ยและอาช่วอนาม่ย

GRI 
STANDARD ผลการดำำาเนินงาน หน�วย 2560 2561 2562 2563

403-9 อัตราการเกิดอุบัติเหตุถืึงขั�นหยุดงาน (LTIFR) – พนักงาน

WHA Industrial Development
ครั�งต่อ 

1,000,000 
ชั่วโมงการทำางาน

0.00 0.00 0.00 0.00

WHA Utilities and Power 0.00 0.00 4.68 0.00

WHA Logistics 0.00 0.00 0.00 0.00

WHA Digital Platform 0.00 0.00 0.00 0.00

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถืึงขั�นหยุดงาน (LTIFR) – ผู้รับเหมา

WHA Industrial Development
ครั�งต่อ 

1,000,000 
ชั่วโมงการทำางาน

0.00 0.00 0.00 0.00

WHA Utilities and Power 0.00 0.00 0.00 0.93

WHA Logistics 0.00 0.00 0.00 0.00

WHA Digital Platform 0.00 0.00 0.00 0.00

การเสียชีวิตจากการทำางาน

พนักงาน
คน

0.00 0.00 0.00 0.00

ผู้รับเหมา 0.00 0.00 0.00 0.00



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563 159159

สรุปผู้ลการด้ำาเนินงานด้้านสิ�งแวด้ล้อมู
MATERIALS

GRI
STANDARD ผลการดำำาเนินงาน หน�วย 2560 2561 2562 2563

301-1 จำานวนวัตถืุดิบที่นำากลับมาใช้ใหม่

Water ลูกบาศก์
เมตร 33,542,602.00 15,989,684.00 21,180,880.00 46,879,806.00

301-2 วัตถืุดิบที่นำากลับมาใช้ในองค์กร

Percentage of recycled water 
used to manufacture the  
organization’s primary  
products and services

% 2.78 4.99 3.89 10.56

ขัองเส่ย

GRI
STANDARD ผลการดำำาเนินงาน หน�วย 2560 2561 2562 2563

306-3 ประเภทของเสียและวิธีการกำาจัด

ของเสียรวม

ตัน

4,015.02 4,605.16 5,492.90 9,234.94

- Hazardous waste 6.18 7.17 6.93 8.31

- Non-hazardous waste  4,008.84  4,597.99  5,485.97  9,226.63 

306-4 Hazardous waste diverted from disposal by recovery option

Total

ตัน

 4.89  5.53 5.93 7.48

- Preparation for reuse - - - -

- Recycling - - - -

- On-site storage  4.89  5.53 5.93 7.48

Non-hazardous waste diverted from disposal by recovery option

Total

ตัน

 985.06  1,674.06  487.12  3,732.12 

- Preparation for reuse 0.00 0.00 0.00 2,000.00

- Recycling 0.00 0.00 0.00 23.94

- On-site storage 985.06 1,674.06 487.12 1,708.18

Waste prevented

Waste prevented ตัน 989.95 1,679.59 493.05 3,739.60

306-5 Hazardous waste directed to disposal by disposal operation

Total

ตัน

1.29 1.64 1.00 0.83

- Incineration (with energy recovery) - - - -

- Incineration (without energy recovery) 0.00 0.00 0.00 0.83

- Landfilling 1.29 1.64 1.00 0.00

- Other disposal operations - - - -

Non-hazardous waste directed to disposal by disposal operation

Total

ตัน

3,023.78 2,923.93 4,998.85 5,494.51

- Incineration (with energy recovery) - - - -

- Incineration (without energy recovery) - - - -

- Landfilling 3,023.78 2,923.93 4,998.85 5,494.51

- Other disposal operations - - - -



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563160160

พื่ล่งงาน

GRI
STANDARD ผลการดำำาเนินงาน หน�วย 2560 2561 2562 2563

302-1 Energy consumption from non-renewable sources

Diesel generator Liters  243,507.00  253,148.00 235,425.00 571,453.00

Grid electricity 
consumption KWh 25,247,033.00 33,360,027.00 32,074,405.00 30,937,402.00

Energy consumption from renewable source

Solar power KWh 0.00 0.00 623,105.00 555,990.00

การปล�อยก๊าซ่เรือนกระจำก

GRI
STANDARD ผลการดำำาเนินงาน หน�วย 2560 2561 2562 2563

305-1 Scope 1 emissions by business unit

WHA Industrial  
Development

ton CO2e

581.49 573.58 555.66 748.00

WHA Utilities and Power 85.68 119.60 89.27 559.58

WHA Logistics NA NA NA 255.33

WHA Digital Platform NA NA NA NA

305-2 Scope 2 emissions by business unit

WHA Industrial  
Development

ton CO2e

2,368.64 2,376.38 2,295.75 1,911.96

WHA Utilities and Power 11,882.83 14,758.82 15,730.07 13,553.65

WHA Logistics 188.32 262.67 260.34 240.28

WHA Digital Platform 256.51 2,021.00 384.35 682.88

นำ�า

GRI
STANDARD ผลการดำำาเนินงาน หน�วย 2560 2561 2562 2563

303-3 Water withdrawal by source

Total water withdrawal

m3

66,262,741.00 64,943,944.00 67,343,639.00 64,830,392.00

- Surface water 7,397,593.00 7,369,516.00 3,811,909.00 15,555,500.00

- Third party water 58,865,148.00 57,574,428.00 63,531,730.00 49,274,890.00

303-4 Water discharge by destination

Total water discharge

m3

32,720,139.00 48,954,260.00 46,162,759.00 17,950,586.00

- Surface water 30,872,899.00 47,185,818.00 44,292,549.00 16,117,382.00

- Seawater 1,847,240.00 1,768,442.00 1,870,210.00 1,833,204.00

Water discharge by category

Freshwater (≤ 1,000 mg/L 
Total Dissolved Solids)

m3

30,872,899.00 47,185,818.00 44,292,549.00 16,117,382.00

Other water (≤ 1,000 
mg/L Total Dissolved 
Solids)

1,847,240.00 1,768,442.00 1,870,210.00 1,833,204.00



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563 161161

คุณภาพื่นำ�าทิ�ง

GRI
STANDARD ผลการดำำาเนินงาน หน�วย ค�ามาต่รฐาน 2560 2561 2562 2563

Water discharge by quality and location*

WHA CIE1

pH - 5.5 - 9.0 7.40 7.30 7.20 7.40

Temperature oC ≤ 40.00 30.80 30.50 32.40 30.40

Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L ≤ 20.00 12.00 13.00 11.00 8.75

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 120.00 42.00 44.00 44.00 37.00

Grease and Oil mg/L ≤ 5.00 <3.00 <3.00 <3.00 <3.00

Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 50.00 17.00 16.00 12.00 9.00

Total Dissolved Solid (TDS) mg/L ≤ 3,000.00 832.00 864.00 965.00 1,011.00

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 100.00 7.70 4.60 5.20 6.52

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

Selenium (Se) mg/L ≤ 0.02 Na Na Na Na

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

Lead (Pb) mg/L ≤ 0.20 0.003 0.003 0.001 0.005

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

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

Barium (Ba) mg/L ≤ 1.00 Na Na Na Na

Nickel (Ni) mg/L ≤ 1.00 0.07 0.05 0.10 0.08

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.00 0.17 0.21 0.31 0.33

Zinc (Zn) mg/L ≤ 5.00 0.26 0.22 0.21 0.40

Sulfide as H2S mg/L ≤ 1.00 Na Na Na Na

Cyanide as HCN mg/L ≤ 0.20 Na Na Na Na

Chloride as Cl2 mg/L ≤ 1.00 Na Na Na Na

WHA CIE 2

pH - 5.5 - 9.0 8.50 8.40 8.30 8.50

Temperature oC ≤ 40.00 29.60 30.60 29.70 30.35

Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L ≤ 20.00 6.00 3.00 5.00 3.30

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 120.00 26.00 27.00 51.00 26.00

Grease and Oil mg/L ≤ 5.00 <3.00 <3.00 <3.00 <3.00

Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 50.00 13.00 11.0 12.00 14.30

Total Dissolved Solid (TDS) mg/L ≤ 3,000.00 1,787.00 1,764.00 2,160.00 1,634.00

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 100.00 2.00 2.30 2.30 1.86

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

Selenium (Se) mg/L ≤ 0.02 Na Na Na Na

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

Lead (Pb) mg/L ≤ 0.20 0.001 <0.0002 <0.0002 <0.0002

Arsenic (As) mg/L ≤ 0.25 0.010 0.009 0.010 0.007

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

Barium (Ba) mg/L ≤ 1.00 Na Na Na Na

Nickel (Ni) mg/L ≤ 1.00 0.01 0.02 0.02 0.006

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.00 0.002 0.003 0.00 0.004

Zinc (Zn) mg/L ≤ 5.00 0.03 0.13 0.16 0.05

Sulfide as H2S mg/L ≤ 1.00 Na Na Na Na

Cyanide as HCN mg/L ≤ 0.20 Na Na Na Na

Chloride as Cl2 mg/L ≤ 1.00 Na Na Na Na



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563162162

GRI
STANDARD ผลการดำำาเนินงาน หน�วย ค�ามาต่รฐาน 2560 2561 2562 2563

ESIE Phase 1

pH - 5.5 - 9.0 8.27 8.04 7.69 7.60

Temperature oC ≤ 40.00 29.9 29.6 29.8 29.60

Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L ≤ 20.00 5.00 6.00 3.00 4.00

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 120.00 38.00 49.00 44.00 31.00

Grease and Oil mg/L ≤ 5.00 <3.00 <3.00 <3.00 <3.00

Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 50.00 20.00 12.00 10.00 <5.00

Total Dissolved Solid (TDS) mg/L ≤ 3,000.00 886.00 685.00 890.00 1,105.00

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 100.00 2.30 2.20 2.70 2.50

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

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

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

Lead (Pb) mg/L ≤ 0.20 0.0004 0.0004 0.0003 <0.0002

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

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

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

Barium (Ba) mg/L ≤ 1.00 0.19 0.27 0.17 0.11

Nickel (Ni) mg/L ≤ 1.00 0.03 0.02 0.04 0.07

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.00 0.004 0.006 0.008 0.003

Zinc (Zn) mg/L ≤ 5.00 0.18 0.17 0.11 0.12

Sulfide as H2S mg/L ≤ 1.00 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50

Cyanide as HCN mg/L ≤ 0.20 <0.005 <0.005 <0.005 0.009

Chloride as Cl2 mg/L ≤ 1.00 Na Na Na Na

ESIE Phase 2B

pH - 5.5 - 9.0 7.70 7.80 7.60 7.60

Temperature oC ≤ 40.00 29.80 29.90 30.10 29.80

Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L ≤ 20.00 7.00 7.00 5.00 4.00

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 120.00 32.00 35.00 45.00 24.00

Grease and Oil mg/L ≤ 5.00 <3.00 <3.00 <3.00 <3.00

Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 50.00 16.00 12.00 9.00 11.00

Total Dissolved Solid (TDS) mg/L ≤ 3,000.00 889.00 841.00 905.00 744.00

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 100.00 2.40 2.30 2.50 1.50

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

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

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

Lead (Pb) mg/L ≤ 0.20 0.0003 0.0002 0.0002 0.0003

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

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

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

Barium (Ba) mg/L ≤ 1.00 0.03 0.03 0.03 0.02

Nickel (Ni) mg/L ≤ 1.00 0.012 0.009 0.009 0.016

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.00 0.001 0.001 0.001 0.0013

Zinc (Zn) mg/L ≤ 5.00 0.03 0.08 0.05 0.073

Sulfide as H2S mg/L ≤ 1.00 <0.05 <0.05 <0.05 <0.50

Cyanide as HCN mg/L ≤ 0.20 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

Chloride as Cl2 mg/L ≤ 1.00 Na Na Na Na



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563 163163

GRI
STANDARD ผลการดำำาเนินงาน หน�วย ค�ามาต่รฐาน 2560 2561 2562 2563

WHA ESIE 1 Phase 1

pH - 5.5 - 9.0 7.82 7.60 7.70 7.80

Temperature oC ≤ 40.00 30.04 29.85 30.00 30.00

Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L ≤ 20.00 10.00 11.00 10.16 6.80

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 120.00 30.33 40.75 50.26 30.00

Grease and Oil mg/L ≤ 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00

Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 50.00 16.58 10.90 17.16 12.16

Total Dissolved Solid (TDS) mg/L ≤ 3,000.00 619.00 572.00 626.00 647.00

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 100.00 9.10 6.80 7.80 8.90

Mercury (Hg) mg/L ≤ 0.005 0.0001 0.00065 0.0001 0.0001

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

Cadmium (Cd) mg/L ≤ 0.03 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002

Lead (Pb) mg/L ≤ 0.20 0.00047 0.0046 0.0003 0.0007

Arsenic (As) mg/L ≤ 0.25 0.0083 0.0083 0.0055 0.0023

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

Barium (Ba) mg/L ≤ 1.00 0.024 0.0065 0.035 0.033

Nickel (Ni) mg/L ≤ 1.00 0.05 0.074 0.07 0.10

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.00 0.0012 0.0011 0.0007 0.0009

Zinc (Zn) mg/L ≤ 5.00 0.03 0.04 0.04 0.04

Sulfide as H2S mg/L ≤ 1.00 0.50 0.50 0.50 0.60

Cyanide as HCN mg/L ≤ 0.20 0.005 0.005 0.005 0.005

Chloride as Cl2 mg/L ≤ 1.00 Na Na Na Na

WHA ESIE 1 Phase 3

pH - 5.5 - 9.0 7.80 7.70 7.50 7.50

Temperature oC ≤ 40.00 29.55 29.40 29.36 29.60

Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L ≤ 20.00 7.40 8.40 8.10 5.80

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 120.00 36.08 39.25 49.17 33.00

Grease and Oil mg/L ≤ 5.00 5.00 3.00 3.00 4.00

Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 50.00 14.27 10.83 8.70 7.60

Total Dissolved Solid (TDS) mg/L ≤ 3,000.00 303.00 282.00 319.00 294.00

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 100.00 4.25 5.12 9.70 17.10

Mercury (Hg) mg/L ≤ 0.005 0.0001 0.0004 0.0001 0.0005

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

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

Lead (Pb) mg/L ≤ 0.20 0.0005 0.0002 0.0002 0.0004

Arsenic (As) mg/L ≤ 0.25 0.009 0.0053 0.0059 0.0035

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

Barium (Ba) mg/L ≤ 1.00 0.045 0.046 0.06 0.07

Nickel (Ni) mg/L ≤ 1.00 0.0025 0.001 0.002 0.002

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.00 0.00006 0.0005 0.0007 0.0008

Zinc (Zn) mg/L ≤ 5.00 0.011 0.019 0.02 0.03

Sulfide as H2S mg/L ≤ 1.00 0.50 0.50 0.70 0.50

Cyanide as HCN mg/L ≤ 0.20 0.005 0.005 0.005 0.005

Chloride as Cl2 mg/L ≤ 1.00 Na Na Na Na



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563164164

GRI
STANDARD ผลการดำำาเนินงาน หน�วย ค�ามาต่รฐาน 2560 2561 2562 2563

WHA ESIE 2

pH - 5.5 - 9.0 8.69 7.70 8.75 8.37

Temperature oC ≤ 40.00 27.40 29.00 31.00 29.95

Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L ≤ 20.00 11.00 8.00 5.00 5.59

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 120.00 64.00 31.00 52.00 35.50

Grease and Oil mg/L ≤ 5.00 <3.00 3.00 <3.00 <3.00

Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 50.00 56.00 15.00 17.00 15.32

Total Dissolved Solid (TDS) mg/L ≤ 3,000.00 261.00 470.00 668.00 629.45

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 100.00 3.10 1.90 3.00 2.26

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

Selenium (Se) mg/L ≤ 0.02 Na Na Na Na

Cadmium (Cd) mg/L ≤ 0.03 ND ND ND ND

Lead (Pb) mg/L ≤ 0.20 0.0006 0.0004 0.0002 <0.0002

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

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

Barium (Ba) mg/L ≤ 1.00 NA NA NA NA

Nickel (Ni) mg/L ≤ 1.00 0.002 0.008 0.02 0.02

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.00 0.002 0.001 0.001 0.001

Zinc (Zn) mg/L ≤ 5.00 0.04 0.02 0.02 0.02

Sulfide as H2S mg/L ≤ 1.00 Na Na Na Na

Cyanide as HCN mg/L ≤ 0.20 Na Na Na Na

Chloride as Cl2 mg/L ≤ 1.00 Na Na Na Na

WHA ESIE 4

pH - 5.5 - 9.0 NA NA 7.40 - 8.90 8.00

Temperature oC ≤ 40.00 NA NA 26.80 - 
32.30 30.50

Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L ≤ 20.00 NA NA 4.00 - 
13.00 5.00

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 120.00 NA NA 19.00 - 
64.00 37.00

Grease and Oil mg/L ≤ 5.00 NA NA <3.00 <3.00

Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 50.00 NA NA 6 - 50 21.00

Total Dissolved Solid (TDS) mg/L ≤ 3,000.00 NA NA 152.00 - 
260.00 256.00

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 100.00 NA NA 1.40 - 5.70 2.00

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

Selenium (Se) mg/L ≤ 0.02 NA NA ND, 
<0.0001 0.0002

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

Lead (Pb) mg/L ≤ 0.20 NA NA <0.0002 0.0004

Arsenic (As) mg/L ≤ 0.25 NA NA 0.0008 - 
0.0002 0.0011

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

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

Barium (Ba) mg/L ≤ 1.00 NA NA 0.02 - 0.04 0.04



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563 165165

GRI
STANDARD ผลการดำำาเนินงาน หน�วย ค�ามาต่รฐาน 2560 2561 2562 2563

Nickel (Ni) mg/L ≤ 1.00 NA NA 0.0006 - 
0.001 0.001

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.00 NA NA 0.001 - 
0.006 0.007

Zinc (Zn) mg/L ≤ 5.00 NA NA 0.01 - 0.13 0.10

Sulfide as H2S mg/L ≤ 1.00 NA NA <0.50 <0.50

Cyanide as HCN mg/L ≤ 0.20 NA NA <0.005 <0.005

Chloride as Cl2 mg/L ≤ 1.00 NA NA Na Na

WHA EIE

pH - 5.5 - 9.0 8.00 8.00 8.00 8.50

Temperature oC ≤ 40.00 34.00 33.00 34.00 34.30

Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L ≤ 20.00 3.00 6.00 2.00 4.00

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 120.00 33.00 45.00 49.00 20.00

Grease and Oil mg/L ≤ 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 50.00 17.00 26.00 22.00 17.00

Total Dissolved Solid (TDS) mg/L ≤ 3,000.00 1,833.00 2,065.00 2,405.00 2,430.00

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 100.00 3.00 3.00 3.00 2.50

Mercury (Hg) mg/L ≤ 0.005 0.00 0.00 0.00 0.0001

Selenium (Se) mg/L ≤ 0.02 0.00 0.00 0.00 0.0007

Cadmium (Cd) mg/L ≤ 0.03 0.00 0.00 0.00 0.0012

Lead (Pb) mg/L ≤ 0.20 0.00 0.00 0.00 0.0011

Arsenic (As) mg/L ≤ 0.25 0.00 0.00 0.00 0.007

Chromium (Cr) mg/L ≤ 0.25 Na Na Na Na

Barium (Ba) mg/L ≤ 1.00 0.00 0.00 0.00 0.17

Nickel (Ni) mg/L ≤ 1.00 0.00 0.00 0.00 0.034

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.00 0.00 0.00 0.00 0.011

Zinc (Zn) mg/L ≤ 5.00 0.00 0.00 0.00 0.49

Sulfide as H2S mg/L ≤ 1.00 1.00 1.00 1.00 <0.5

Cyanide as HCN mg/L ≤ 0.20 0.00 0.00 0.00 0.015

Chloride as Cl2 mg/L ≤ 1.00 Na Na Na Na

WHA RIL

pH - 5.5 - 9.0 8.00 7.00 7.00 6.80

Temperature oC ≤ 40.00 32.00 30.00 31.00 32.25

Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L ≤ 20.00 9.00 12.00 8.00 8.00

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 120.00 33.00 36.00 49.00 37.00

Grease and Oil mg/L ≤ 5.00 3.00 3.00 3.00 4.00

Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 50.00 9.00 11.00 10.00 11.00

Total Dissolved Solid (TDS) mg/L ≤ 3,000.00 1,466.00 1,193.00 1,083.00 1,211.00

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 100.00 11.00 10.00 11.00 5.00

Mercury (Hg) mg/L ≤ 0.005 0.00 0.00 ND <0.0001

Selenium (Se) mg/L ≤ 0.02 Na Na Na Na

Cadmium (Cd) mg/L ≤ 0.03 Na Na Na Na

Lead (Pb) mg/L ≤ 0.20 Na Na Na Na

Arsenic (As) mg/L ≤ 0.25 Na Na Na Na

Chromium (Cr) mg/L ≤ 0.25 Na Na Na Na

Barium (Ba) mg/L ≤ 1.00 Na Na Na Na



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563166166

GRI
STANDARD ผลการดำำาเนินงาน หน�วย ค�ามาต่รฐาน 2560 2561 2562 2563

Nickel (Ni) mg/L ≤ 1.00 0.00 0.00 0.00 0.013

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.00 Na Na Na 0.004

Zinc (Zn) mg/L ≤ 5.00 0.00 0.00 0.00 0.24

Sulfide as H2S mg/L ≤ 1.00 1.00 1.00 1.00 <0.50

Cyanide as HCN mg/L ≤ 0.20 Na Na Na Na

Chloride as Cl2 mg/L ≤ 1.00 Na Na Na Na

WHA SIL

pH - 5.5 - 9.0 8.00 8.00 8.00 7.40

Temperature oC ≤ 40.00 31.00 30.00 31.00 31.00

Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L ≤ 20.00 6.00 4.00 3.00 3.00

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 120.00 54.00 45.00 41.00 40.00

Grease and Oil mg/L ≤ 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00

Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 50.00 19.00 13.00 11.00 12.00

Total Dissolved Solid (TDS) mg/L ≤ 3,000.00 1,128.00 1,084.00 1,073.00 1,207.00

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 100.00 2.00 3.00 3.00 1.50

Mercury (Hg) mg/L ≤ 0.005 ND ND ND ND

Selenium (Se) mg/L ≤ 0.02 Na Na Na Na

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

Lead (Pb) mg/L ≤ 0.20 0.00 0.00 0.00 0.0014

Arsenic (As) mg/L ≤ 0.25 Na Na Na Na

Chromium (Cr) mg/L ≤ 0.25 Na Na Na Na

Barium (Ba) mg/L ≤ 1.00 Na Na Na Na

Nickel (Ni) mg/L ≤ 1.00 0.00 0.00 0.00 0.001

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.00 0.00 0.00 0.00 0.006

Zinc (Zn) mg/L ≤ 5.00 0.00 0.00 0.00 0.013

Sulfide as H2S mg/L ≤ 1.00 <0.50 <0.50 <0.50 <0.60

Cyanide as HCN mg/L ≤ 0.20 Na Na Na Na

Chloride as Cl2 mg/L ≤ 1.00 Na Na Na Na

Remark: 
NA = Not applicable; Na = Not analyzed; ND = Not detected



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563 167167

อากาศ

GRI
STANDARD ผลการดำำาเนินงาน หน�วย ค�ามาต่รฐาน 2560 2561 2562 2563

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 0.002-0.008 0.007-0.016 0.014-0.052

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0035-
0.0044

0.0123-
0.0138

0.0100-
0.0120

0.0039-
0.0100

Total Suspended  
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.026-0.061 0.024-0.069 0.028-0.053 0.031-0.061

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

Location 2 : Klong Gram Temple

NOx ppm ≤ 0.17 0.007-0.016 0.009-0.025 0.007-0.019 0.004-0.027

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0029-
0.0039

0.0258-
0.0269

0.0097-
0.0106

0.0031-
0.0072

Total Suspended  
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.029-0.113 0.025-0.102 0.026-0.074 0.027-0.106

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

Location 3 : Ras Asadaram Temple

NOx ppm ≤ 0.17 0.006-0.010 0.002-0.003 0.007-0.019 0.007-0.050

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0035-
0.0043

0.0094-
0.0357

0.0035-
0.0040

0.0012-
0.0232

Total Suspended  
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.039-0.083 0.039-0.074 0.026-0.123 0.047-0.216

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

Location 4 : Ban Wang Ta Pin

NOx ppm ≤ 0.17 0.006-0.011 0.004-0.048 0.007-0.019 0.012-0.050

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0043-
0.0059

0.0093-
0.0097

0.0047-
0.0053

0.0036-
0.0138

Total Suspended  
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.049-0.119 0.038-0.118 0.040-0.129 0.035-0.307

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

Location 5 : Ban Map Lang School

NOx ppm ≤ 0.17 0.010-0.023 0.006-0.011 0.007-0.019 0.009-0.054

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0033-
0.0043

0.0039-
0.0042

0.0092-
0.0103

0.0015-
0.0145

Total Suspended  
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.026-0.072 0.030-0.095 0.015-0.051 0.040-0.118

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

Location 6 : Sri Sattanaram Monk Center 

NOx ppm ≤ 0.17 0.008-0.016 0.003-0.015 0.003-0.016 0.020-0.055

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0029-
0.0040

0.0039-
0.0042

0.0050-
0.0354

0.0029-
0.0111

Total Suspended  
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.017-0.035 0.015-0.031 0.018-0.030 0.022-0.105

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



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563168168

GRI
STANDARD ผลการดำำาเนินงาน หน�วย ค�ามาต่รฐาน 2560 2561 2562 2563

WHA ESIE1

Location 1 : Eastern Sugar Company Community School

NOx ppm ≤ 0.17 0.007-0.018 0.015-0.028 0.004-0.016 0.001-0.022

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0067-
0.0087 0.012-0.016 0.0035-

0.004
0.0020-
0.0231

Total Suspended  
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 0.053-0.097 0.059-0.107 0.023-0.049 0.028-0.178

Particulate matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.019-0.040 0.054-0.086 0.014-0.021 0.015-0.076

Location 2 : Surasak School

NOx ppm ≤ 0.17 0.011-0.021 0.067-0.086 0.008-0.014 <0.001-
0.0250

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0061-
0.0065 0.024-0.026 0.0003-0.004 0.0009-

0.0119

Total Suspended  
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.066-0.1640 0.090-0.149 0.038-0.068 0.023-0.223

Particulate matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.013-0.066 0.042-0.097 0.018-0.028 0.009-0.071

Location 3 : Weather Station

NOx ppm ≤ 0.17 0.004-0.009 0.015-0.028 0.031-0.038 0.004-0.084

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.004-0.010 0.012-0.016 0.002-0.012 0.001-0.0080

Total Suspended  
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.031-0.058 0.059-0.107 0.021-0.030 0.023-0.087

Total Suspended  
Particulate matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.031-0.054 0.054-0.086 0.013-0.018 0.008-0.071

Location 4 : Klong Gram Temple

NOx ppm ≤ 0.17 0.004-0.009 0.015-0.028 0.031-0.038 0.004-0.084

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.004-0.010 0.012-0.016 0.002-0.012 0.001-0.0080

Total Suspended  
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.031-0.058 0.059-0.107 0.021-0.030 0.023-0.087

Total Suspended  
Particulate matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.031-0.054 0.054-0.086 0.013-0.018 0.008-0.071

Location 5 : Ban Tai Sun

NOx ppm ≤ 0.17 0.009-0.023 0.008-0.035 0.008-0.012 <0.001-0.017

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.006-0.010 0.010-0.012 0.002-0.003 0.0023-
0.0057

Total Suspended  
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.035-0.071 0.034-0.041 0.019-0.039 0.017-0.071

Total Suspended  
Particulate matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.013-0.030 0.027-0.036 0.014-0.020 0.008-0.042

Location 6 : Khao Kan Song Temple

NOx ppm ≤ 0.17 0.007-0.013 0.019-0.043 0.005-0.013  0.001-0.022 

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.006-0.0077 0.037-0.052 0.004-0.0097  0.0084-
0.0225 

Total Suspended  
Particulate (TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.048-0.092 0.074-0.088 0.034-0.082  0.023-0.097 

Total Suspended  
Particulate matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.036-0.059 0.029-0.050 0.019-0.050  0.014-0.055 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563 169169

GRI
STANDARD ผลการดำำาเนินงาน หน�วย ค�ามาต่รฐาน 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 <0.001-0.019

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.004-0.012 0.017-0.023 0.001-0.003 0.0012-
0.0036

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.047-0.063 0.044-0.069 0.019-0.037 0.019-0.105

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.028-0.049 0.029-0.053 0.016-0.029 0.01-0.068

Location 8 : Ban Som

NOx ppm ≤ 0.17 0.005-0.010 0.006-0.016 0.003-0.010 <0.001-0.055

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0042-
0.0044 0.0053-0.007 0.0019-

0.0042
0.0018-
0.0055

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.064-0.090 0.041-0.120 0.023-0.035 0.022-0.074

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.028-0.044 0.020-0.048 0.015-0.025 0.01-0.038

WHA ESIE 2

Location 1 : Ban Map Lam Bid School

NOx ppm ≤ 0.17 0.008-0.016 0.003-0.010 0.016-0.039 0.007-0.021

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.007-0.013 0.0031-
0.0045

0.0084-
0.0089 0.0024-0.011

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.038-0.074 0.031-0.098 0.046-0.115 0.020-0.062

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.019-0.050 0.019-0.058 0.034-0.053 0.007-0.039

Location 2 : Industrial estate area

NOx ppm ≤ 0.17 0.007-0.021 0.003-0.012 0.010-0.018 0.010-0.027

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.005-0.006 0.0055 0.0060-
0.0079

0.0017-
0.0159

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.046-0.081 0.025-0.128 0.049-0.071 0.020-0.052

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.029-0.065 0.012-0.043 0.016-0.030 0.013-0.039

Location 3 : Ban Map Lam Bid Moo. 7

NOx ppm ≤ 0.17 0.006-0.012 0.003-0.012 0.004-0.012 0.002-0.013

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.003-0.012 0.0010-
0.0204

0.0037-
0.0047

0.0046-
0.0084

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.037-0.075 0.032-0.074 0.038-0.062 0.023-0.120

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.020-0.044 0.018-0.047 0.024-0.031 0.007-0.079

Location 4 : Khao Kan Song Moo. 3

NOx ppm ≤ 0.17 0.001-0.002 0.002-0.004 0.010-0.028 0.004-0.017

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.010-0.025 0.0309-
0.0398

0.0042-
0.0060

0.0035-
0.0101

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



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563170170

GRI
STANDARD ผลการดำำาเนินงาน หน�วย ค�ามาต่รฐาน 2560 2561 2562 2563

Location 5 : Chong Lom Temple

NOx ppm ≤ 0.17 0.006-0.012 0.022-0.004 0.002-0.008 0.001-0.015

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.002-0.010 0.001-0.002 0.0029-
0.0037

0.0024-
0.0049

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.023-0.055 0.022-0.066 0.039-0.080 0.020-0.092

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.016-0.042 0.010-0.038 0.016-0.026 0.011-0.034

Location 6 : Ban Map Kla Moo. 4

NOx ppm ≤ 0.17 0.005-0.016 0.013-0.028 0.007-0.014 0.008-0.014

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.003-0.008 0.0283-
0.0526

0.0031-
0.0092

0.0052-
0.0118

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.064-0.108 0.041-0.173 0.079-0.175 0.010-0.069

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.031-0.055 0.024-0.076 0.034-0.076 0.022-0.112

WHA ESIE 3

Location 1 : Ban Ta Jam School

NOx ppm ≤ 0.17 - - - -

SOx mg/m3 ≤ 0.30 - - - -

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 - 0.031-0.163 0.080-0.218 0.040-0.295

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 - 0.025-0.070 0.034-0.053 0.020-0.086

Location 2 : Ta Jam Sub-District Hospital

NOx ppm ≤ 0.17 - - - -

SOx mg/m3 ≤ 0.30 - - - -

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 - 0.035-0.063 0.065-0.087 0.037-0.019

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 - 0.031-0.046 0.028-0.051 0.078-0.036

Location 3 : Huay Mara Sub-District Hospital

NOx ppm ≤ 0.17 - - - -

SOx mg/m3 ≤ 0.30 - - - -

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 - 0.031-0.061 0.031-0.055 0.017-0.010

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 - 0.029-0.046 0.023-0.037 0.061-0.029

Location 4 : Ban Meun Jit Sub-District Hospital

NOx ppm ≤ 0.17 - - - -

SOx mg/m3 ≤ 0.30 - - - -

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 - 0.032-0.109 0.033-0.076 0.023-0.011

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 - 0.029-0.076 0.025-0.032 0.062-0.032



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563 171171

GRI
STANDARD ผลการดำำาเนินงาน หน�วย ค�ามาต่รฐาน 2560 2561 2562 2563

Location 5 : Raweng School

NOx ppm ≤ 0.17 - - - -

SOx mg/m3 ≤ 0.30 - - - -

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0. 33 - 0.023-0.077 0.050-0.076 0.044-0.014

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 - 0.018-0.043 0.027-0.040 0.086-0.036

Location 6 : Chaloemraj Temple

NOx ppm ≤ 0.17 - - - -

SOx mg/m3 ≤ 0.30 - - - -

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 - 0.029-0.063 0.027-0.101 0.020-0.012

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 - 0.021-0.041 0.020-0.033 0.058-0.033

WHA ESIE 4

Location 1 : Ban Nikom Sans Ton Eng-main road

NOx ppm ≤ 0.17 - 0.006-0.014 0.004-0.030 0.004-0.013

SOx mg/m3 ≤ 0.30 - 0.0051-
0.0054

0.0083-
0.0089

0.0009-
0.0032

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.023-0.049 0.037-0.075 0.079-0.123 0.024-0.074

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.021-0.036 0.020-0.038 0.038-0.066 0.012-0.030

Location 2 : Ban Nong Mapring

NOx ppm ≤ 0.17 - 0.0030-
0.0080 0.004-0.021 0.001-0.015

SOx mg/m3 ≤ 0.30 - 0.0013-
0.0017

0.0056-
0.0060 0.002-0.0043

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.024-0.059 0.034-0.070 0.064-0.096 0.024-0.072

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.014-0.036 0.021-0.044 0.025-0.039 0.016-0.035

Location 3 : Mae Nam Ku Temple

NOx ppm ≤ 0.17 - 0.0020-
0.0100 0.004-0.022 0.001-0.022

SOx mg/m3 ≤ 0.30 - 0.0014-
0.0031

0.0005-
0.0013

0.0022-
0.0052

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.021-0.061 0.054-0.088 0.073-0.117 0.013-0.032

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.016-0.030 0.024-0.041 0.011-0.043 0.021-0.070

Location 4 : Ban Mae Nam Ku

NOx ppm ≤ 0.17 - 0.0120-
0.0230 0.013-0.024 0.008-0.044

SOx mg/m3 ≤ 0.30 - 0.0101-
0.0104

0.0100-
0.0114

0.0037-
0.0145

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.032-0.082 0.042-0.072 0.074-0.115 0.021-0.077

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.018-0.039 0.027-0.049 0.034-0.061 0.012-0.040
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GRI
STANDARD ผลการดำำาเนินงาน หน�วย ค�ามาต่รฐาน 2560 2561 2562 2563

WHA CIE1

Location 1 : Resident and commercial area within the industrial estate

NOx ppm ≤ 0.17 0.002-0.071 0.009-0.062 0.010-0.034 0.006-0.018

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0033-
0.0045

0.0076-
0.0079

0.0029-
0.0183

0.0031-
0.0047

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.107-0.123 0.086-0.102 0.110-0.146 0.099-0.152

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

Location 2 : Bo Win School

NOx ppm ≤ 0.17 0.002-0.011 <0.001-0.017 <0.001-0.010 0.001-0.002

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0046-
0.0065

0.0048-
0.0058

0.0017-
0.0027

0.0029-
0.0032

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.083-0.091 0.043-0.084 0.028-0.031 0.085-0.205

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

Location 3 : Pan Saded Nok Temple

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

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0034-
0.0046

0.0046-
0.0089

0.0079-
0.0088

0.0025-
0.0026

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.058-0.073 0.026-0.043 0.016-0.031 0.032-0.044

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

WHA CIE2

Location 1 : Hoobbon Sub-District Hospital

NOx ppm ≤ 0.17 <0.001-0.022 <0.001-0.003 <0.001-0.003 0.001-0.004

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0015-
0.0069 0.034-0.0404 0.0053-

0.0054
0.0011-
0.0029

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.032-0.092 0.021-0.046 0.032-0.069 0.022-0.057

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.022-0.059 0.015-0.031 0.018-0.033 0.013-0.025

Location 2 : Khao Hin Lad Temple

NOx ppm ≤ 0.17 0.005-0.046 <0.001-0.001 <0.001-0.018 0.001-0.004

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0036-
0.0047

0.0078-
0.0082

0.0154-
0.0236

0.0014-
0.0024

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.057-0.097 0.017-0.031 0.024-0.061 0.015-0.042

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.022-0.063 0.010-0.020 0.015-0.031 0.012-0.019

Location 3 : Khao Kan Song Moo.3 Community

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

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0111-
0.0159

0.0035-
0.0115

0.0010-
0.0017

0.0039-
0.0054

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.069-0.107 0.020-0.043 0.024-0.060 0.021-0.073

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.025-0.072 0.015-0.034 0.019-0.035 0.008-0.028
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GRI
STANDARD ผลการดำำาเนินงาน หน�วย ค�ามาต่รฐาน 2560 2561 2562 2563

Location 4 : Siri Anusorn Community

NOx ppm ≤ 0.17 <0.001-0.023 0.001-0.006 0.001-0.027 0.004-0.007

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0035-
0.0054

0.0123-
0.0204

0.0192-
0.0196

0.0120-
0.0130

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.055-0.120 0.023-0.037 0.027-0.059 0.020-0.050

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 <0.001-0.023 0.001-0.006 0.001-0.027 0.004-0.007

WHA EIE

Location 1 : WHA EIE office

NOx ppm ≤ 0.17 0.001-0.038 <0.001-0.025 0.001-0.024 0.010-0.030

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0059-
0.0102

0.0032-
0.0053

0.0034-
0.0228

0.0006-
0.0007

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.018-0.082 0.015-0.077 0.018-0.055 0.037-0.083

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.039-0.142 0.034-0.161 0.020-0.115 0.019-0.038

Location 2 : Nong Fab Temple

NOx ppm ≤ 0.17 0.001-0.034 <0.001-0.022 <0.001-0.025 0.016-0.025

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0081-
0.0245

0.0278-
0.0289

0.0037-
0.0436 0.005-0.007

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.029-0.075 0.014-0.066 0.027-0.055 0.046-0.097

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.040-0.131 0.030-0.127 0.047-0.096 0.023-0.042

Location 3 : Map Chalud Temple

NOx ppm ≤ 0.17 <0.001-0.060 <0.001-0.016 <0.001-0.016 0.009-0.028

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.0072-
0.0339

0.0024-
0.0190

0.0198-
0.0278 0.003-0.005

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.021-0.093 0.023-0.081 0.023-0.055 0.040-0.089

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.038-0.180 0.055-0.145 0.045-0.118 0.024-0.055

WHA RIL

Location 1 : WHA RIL office

NOx ppm ≤ 0.17 <0.001-0.033 <0.001-0.024 0.001-0.025 0.001-0.047

SOx mg/m3 ≤ 0.30 <0.001-0.007 0.001-0.019 <0.001-0.041 0.001-0.005

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.015-0.049 0.008-0.044 0.015-0.032 0.024-0.061

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.025-0.098 0.018-0.058 0.021-0.053 0.014-0.034

Location 2 : Ban Sam Yak Community

NOx ppm ≤ 0.17 <0.001-0.024 <0.001-0.024 <0.001-0.030 <0.001-0.055

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.002-0.007 0.002-0.016 <0.001-0.002 <0.001-0.004

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.011-0.072 0.008-0.035 0.007-0.029 0.019-0.070

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.025-0.084 0.023-0.057 0.017-0.049 0.013-0.040
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GRI
STANDARD ผลการดำำาเนินงาน หน�วย ค�ามาต่รฐาน 2560 2561 2562 2563

Location 3 : Nong La Lok Community

NOx ppm ≤ 0.17 <0.001-0.022 <0.001-0.032 0.001-0.029 0.001-0.044

SOx mg/m3 ≤ 0.30 <0.001-0.014 0.001-0.038 <0.001-0.006 <0.001-0.004

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.015-0.045 0.009-0.030 0.013-0.027 0.018-0.060

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.030-0.068 0.016-0.049 0.022-0.042 0.010-0.23

Location 4 : Ban Klong Nam Yen Community

NOx ppm ≤ 0.17 <0.001-0.025 <0.001-0.023 <0.001-0.026 <0.001-0.036

SOx mg/m3 ≤ 0.30 <0.001-0.011 <0.001-0.006 <0.001-0.006 0.002-0.005

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.017-0.053 0.010-0.030 0.015-0.033 0.029-0.051

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.042-0.126 0.020-0.042 0.025-0.049 0.012-0.024

WHA SIL

Location 1 : WHA SIL office

NOx ppm ≤ 0.17 <0.001-0.008 0.002-0.019 <0.001-0.062 0.002-0.027

SOx mg/m3 ≤ 0.30 0.002-0.004 0.001-0.004 0.002-0.007 <0.001-0.006

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.051-0.111 0.059-0.117 0.069-0.121 0.042-0.088

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.015-0.038 0.019-0.066 0.031-0.087 0.026-0.057

Location 2 : Nong Pla Mo School

NOx ppm ≤ 0.17 0.001-0.007 0.001-0.048 <0.001-0.051 0.002-0.024

SOx mg/m3 ≤ 0.30 <0.001-0.002 0.001-0.003 <0.001-0.002 <0.001-0.002

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.050-0.088 0.084-0.264 0.079-0.204 0.025-0.150

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.021-0.033 0.041-0.099 0.040-0.104 0.015-0.081

Location 3 : Bua Loi Klang School

NOx ppm ≤ 0.17 <0.001-0.009 0.001-0.035 0.001-0.032 <0.001-0.041

SOx mg/m3 ≤ 0.30 <0.001-0.002 0.002-0.006 0.001-0.002 <0.001-0.005

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.048-0.066 0.045-0.077 0.073-0.132 0.020-0.103

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.017-0.030 0.025-0.043 0.045-0.079 0.016-0.068

Location 4 : Ban Mai Tung Din Khor School

NOx ppm ≤ 0.17 <0.001-0.009 0.001-0.016 <0.001-0.048 0.001-0.029

SOx mg/m3 ≤ 0.30 <0.001 0.001-0.003 0.001-0.003 <0.001-0.003

Total Suspended Particulate 
(TSP) mg/m3 ≤ 0.33 0.036-0.088 0.053-0.100 0.066-0.146 0.018-0.100

Total Suspended Particulate 
matter10 (PM10) mg/m3 < 0.12 0.016-0.048 0.042-0.059 0.036-0.080 0.012-0.066



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
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ความหลากหลายทางช่วภาพื่

GRI 
STANDARD ผลการดำำาเนินงาน หน�วย 2560 2561 2562 2563

304-1 นิคมอุตสาหกรรมที่ตั�งอยู่ใกล้เขตคุ้มครอง

นิคม
อุตสาหกรรม

2 2 2 2

นิคมอุตสาหกรรมที่ตั�งอยู่ใกล้เขต 
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 2 2 2 2

นิคมอุตสาหกรรมที่มีการประเมิน 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 2 2 3 3

นิคมอุตสาหกรรมที่มีข้อกำาหนดให้มีการวางแผน
การจัดการด้านหลากหลายทางชีวภาพ 2 2 3 3

นิคมอุตสาหกรรมที่มีการวางแผนการจัดการ 
ด้านหลากหลายทางชีวภาพ 2 2 3 3

การปฏิิบ่ต่ิต่ามขั้อบ่งค่บดำ้านสิ�งแวดำล้อม

GRI 
STANDARD ผลการดำำาเนินงาน หน�วย 2560 2561 2562 2563

307-1 การละเมิดกฎระเบียบด้านสิ�งแวดล้อม

จำานวนการละเมิดภาระผูกพันทางกฎหมาย / ข้อ
บังคับทั�งหมด กรณี 0 0 0 0

- จำานวนเงินค่าปรับกรณีไม่ปฏิิบัติตามข้อบังคับ
ด้านสิ�งแวดล้อม บาท 0 0 0 0

- จำานวนการถืูกบังคับโทษที่ไม่เป็นตัวเงินจากการ
ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ กรณี 0 0 0 0

- จำานวนดดีที่นำามาผ่านกลไกการระงับข้อพิพาท กรณี 0 0 0 0
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GRI CONTENT INDEX

GLOBAL REPORTING INITIATIVE CHAPTER PAGE/NOTE

General Disclosure

GRI 102 : General  
Disclosures 2016

102-1 Name of the organization
About this Report 007

Getting to Know WHA Group 009

102-2 Activities, brands, products, and services Getting to Know WHA Group 009-017

102-3 Location of headquarters
About this Report 007

WHA Group Strategic  
Locations 018-019

102-4 Location of operations WHA Group Strategic  
Locations 018-019

102-5 Ownership and legal form Shareholding Structure 020-021

102-6 Markets served
Getting to Know WHA Group 009-017

WHA Group Strategic 
Locations 018-019

102-7 Scale of the organization

Getting to Know WHA Group 009-017

WHA Group Strategic  
Locations 018-019

Talent Attraction and  
Retention 091

102-8 Information on employees and other workers
Talent Attraction and  

Retention 091

Performance Summary 155

102-9 Supply chain
WHA Group Value Chain 023

Supply Chain Management 050-054

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

WHA Group Strategic  
Locations 018-019

102-11 Precautionary Principle or approach Risk and Crisis Management 040-041

102-12 External initiatives Awards and Memberships 004-005

102-13 Membership of associations Awards and Memberships 006

102-14 Statement from senior decision-maker CEO Message 002-003

102-15 Key impacts, risks, and opportunities Risk and Crisis Management 041-044

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

Getting to Know WHA Group 008

Codes of Business Conduct 035, 038

Human Resource  
Management 082

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics Codes of Business Conduct 036-037

102-18 Governance structure Organization Chart 022

102-32 Highest governance body’s role in sustainability 
reporting Sustainability Material Issues 025

102-40 List of stakeholder groups Stakeholder Engagement 029

102-41 Collective bargaining agreements Labor Practice Indicators 086

102-42 Identifying and selecting stakeholders Stakeholder Engagement 029

102-43 Approach to stakeholder engagement Stakeholder Engagement 029-033

102-44 Key topics and concerns raised Stakeholder Engagement 029-033
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GLOBAL REPORTING INITIATIVE CHAPTER PAGE/NOTE

102-45 Entities included in the consolidated financial 
statements

WHA Group Strategic  
Locations 018-019

Shareholding Structure 020-021

102-46 Defining report content and topic Boundaries About this Report 007

102-47 List of material topics Sustainability Material Issues 026

102-48 Restatements of information (No restatements in 2020) -

102-49 Changes in reporting About this Report 007

102-50 Reporting period About this Report 007

102-51 Date of most recent report About this Report 007

102-52 Reporting cycle About this Report 007

102-53 Contact point for questions regarding the report About this Report 007

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI 
Standards About this Report 007

102-55 GRI content index GRI Content Index 177-181

102-56 External assurance About this Report 007

Stakeholder Engagement

GRI 103 : Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Stakeholder Engagement 029

103-2 The management approach and its components Stakeholder Engagement 029-033

103-3 Evaluation of the management approach Stakeholder Engagement 029-033

Codes of Business Conduct

GRI 103 : Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Codes of Business Conduct 035

103-2 The management approach and its components Codes of Business Conduct 035-039

103-3 Evaluation of the management approach Codes of Business Conduct 039

GRI 205 : Anti-corruption 
2016

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 037

Performance Summary 154

Risk and Crisis Management

GRI 103 : Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Risk and Crisis Management 040

103-2 The management approach and its components Risk and Crisis Management 040-046

103-3 Evaluation of the management approach Risk and Crisis Management 045-046

Responsible Investment

GRI 103 : Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Responsible Investment 047-049

103-2 The management approach and its components Responsible Investment 047-049

103-3 Evaluation of the management approach Responsible Investment 049

Supply Chain Management

GRI 103 : Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Supply Chain Management 050

103-2 The management approach and its components Supply Chain Management 050-054

103-3 Evaluation of the management approach Supply Chain Management 050-054

GRI 308 : Supplier  
Environmental Assessment 

2016

308-1 New suppliers that were screened using environ-
mental criteria Supply Chain Management 051

308-2 Negative environmental impacts in the supply chain 
and actions taken Supply Chain Management 050-054

GRI 414 : Supplier  
Social Assessment 2016

414-1 New suppliers that were screened using social 
criteria Supply Chain Management 051

414-2 Negative social impacts in the supply chain and 
actions taken Supply Chain Management 050-054
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Customer Relationship Management

GRI 103 : Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Customer Relationship  
Management 055

103-2 The management approach and its components Customer Relationship  
Management 055-060

103-3 Evaluation of the management approach Customer Relationship  
Management 055, 057

Innovation Management

GRI 103 : Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Innovation Management 061

103-2 The management approach and its components Innovation Management 061-074

103-3 Evaluation of the management approach Innovation Management 061-074

GRI 203 : Indirect Economic 
Impacts 2016 203-1 Infrastructure investments and services supported

Innovation Management 061-074

Community Development 118

Data Security

GRI 10 : Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Data Security 075

103-2 The management approach and its components Data Security 075-080

103-3 Evaluation of the management approach Data Security 080

GRI 418 : Customer Privacy 
2016

418-1 Substantiated complaints concerning breaches of 
customer privacy and losses of customer data Data Security 080

Human Rights

GRI 103 : Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Human Rights 083

103-2 The management approach and its components Human Rights 083-084

103-3 Evaluation of the management approach Human Rights 083-084

GRI 412 : Human Rights 
Assessment 2016

412-2 Employee training on human rights policies or 
procedures

Human Rights 084

Performance Summary 157

Labor Practice Indicators

GRI 103 : Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Labor Practice Indicators 085

103-2 The management approach and its components Labor Practice Indicators 085-086

103-3 Evaluation of the management approach Labor Practice Indicators 085-086

GRI 405 : Diversity and Equal 
Opportunity 2016 405-1 Diversity of governance bodies and employees

Labor Practice Indicators 085, 091

Performance Summary 157

Talent Attraction and Retention

GRI 103 : Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Talent Attraction and  
Retention 087

103-2 The management approach and its components Talent Attraction and 
Retention 088-091

103-3 Evaluation of the management approach Talent Attraction and  
Retention 088

GRI 401 : Employment 2016

401-1 New employee hires and employee turnover
Talent Attraction and  

Retention 088-091

Performance Summary 156

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

Talent Attraction and  
Retention 089-091

GRI 404 : Training and  
Education 2016

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

Talent Attraction and  
Retention 089

Performance Summary 157
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Human Capital Development

GRI 103 : Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Human Capital Development 092-093

103-2 The management approach and its components Human Capital Development 093-096

103-3 Evaluation of the management approach Human Capital Development 093, 096

GRI 404 : Training and  
Education 2016

404-1 Average hours of training per year per employee 
Human Capital Development 096

Performance Summary 157

404-2 Programs for upgrading employee skills and transi-
tion assistance programs Human Capital Development 093-096

Occupational Health and Safety

GRI 103 : Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Occupational Health  
and Safety 097

103-2 The management approach and its components Occupational Health  
and Safety 097-104

103-3 Evaluation of the management approach Occupational Health  
and Safety 096

GRI 403 : Occupational 
Health and Safety

403-1 Occupational health and safety management 
system

Occupational Health  
and Safety 097-104

403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident 
investigation 

Occupational Health  
and Safety 097-104

403-3 Occupational health services Occupational Health  
and Safety 097-104

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 

Occupational Health  
and Safety 095, 097-104

403-6 Promotion of worker health Occupational Health  
and Safety 104

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

Occupational Health  
and Safety 097-104

403-9 Work-related injuries 
Occupational Health  

and Safety 096

Performance Summary 158

Community Development

GRI 103 : Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Community Development 105

103-2 The management approach and its components Community Development 105-106

103-3 Evaluation of the management approach Community Development 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



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563180180

GLOBAL REPORTING INITIATIVE CHAPTER PAGE/NOTE

Introduction to Environmental Impact Management

GRI 307 : Environmental 
Compliance 2016

307-1 Non-compliance with environmental laws and 
regulations

Introduction to Environmental 
Impact Management 124

Performance Summary 175

Biodiversity

GRI 103 : Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Biodiversity  128

103-2 The management approach and its components Biodiversity  128

103-3 Evaluation of the management approach Biodiversity 129

GRI 304 : Biodiversity 2016
304-1 Operational sites owned, leased, managed in, or 
adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity 
value outside protected areas

Biodiversity  129

Performance Summary 175

Water Management

GRI 103 : Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Water Management 130

103-2 The management approach and its components Water Management 131-134

103-3 Evaluation of the management approach Water Management 133

GRI 301 : Materials 2016 301-2 Recycled input materials used
Water Management 133

Performance Summary 133

GRI 303 : Water and  
Effluents 2018

303-1 Interactions with water as a shared resource Water Management  103, 133-134

303-2 Management of water discharge-related impacts Water Management  131-132

303-3 Water withdrawal
Water Management 131, 133

Performance Summary 160

303-4 Water discharge
Water Management  131-132

Performance Summary 160

Waste Management

GRI 103 : Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Waste Management 135

103-2 The management approach and its components Waste Management  135

103-3 Evaluation of the management approach Waste Management  136

GRI 306 : Waste 2020

306-1 Waste generation and significant waste-related 
impacts Waste Management 135-136

306-2 Management of significant waste-related impacts Waste Management  136-141

306-3 Waste generated
Waste Management 136

Performance Summary 159

306-4 Waste diverted from disposal
Waste Management  136-141

Performance Summary 159

306-5 Waste directed to disposal
Waste Management  136-141

Performance Summary 159



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน)
ริ�ยง�นคว�มยั�งยืน ปริะจำำ�ปี 2563 181181

GLOBAL REPORTING INITIATIVE CHAPTER PAGE/NOTE

Air Emission

GRI 103 : Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Air Emission 142

103-2 The management approach and its components Air Emission  142-145

103-3 Evaluation of the management approach Air Emission 142-143

GRI 305 : Emissions 2016 305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and 
other significant air emissions 

Air Emission  142-143

Performance Summary 167-174

Climate Change

GRI 103 : Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Climate Change  146

103-2 The management approach and its components Climate Change  147-148

103-3 Evaluation of the management approach Climate Change  148

GRI 305 : Emissions 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
Climate Change 148

Performance Summary 160

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
Climate Change  148

Performance Summary 160

Energy Management

GRI 103 : Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Energy Management 149

103-2 The management approach and its components Energy Management  149, 152-153

103-3 Evaluation of the management approach Energy Management 149-153

GRI 302 : Energy 2016
302-1 Energy consumption within the organization

Energy Management 149-152

Performance Summary 160

302-4 Reduction of energy consumption Energy Management 149-152



แบับัสำารวัจคุวัามคุิดเห็นต่อรายงานความูย่�งยืน  ประจำาปี 2563

ข้้อมููลทั่่�วไป

ความูส่มูพั่นธ์ก่บกลุ่มูบริษั่ทั่ด้่บบลิวเอชเอ (กรุณาเลือก 1 คำาตอบ)

ว่ตถุประสงค์ทั่่�ทั่่านอ่าน “รายงานความูย่�งยืน”

ความูพัึงพัอใจต่อการนำาเสนอรายงานความูย่�งยืน

ทั่่านคิด้ว่าประเด้็นใด้ทั่่�มู่ความูสำาค่ญต่อความูย่�งยืนข้องกลุ่มูบริษั่ทั่ฯ

หล่งจากอ่านรายงานฉบ่บน่� ทั่่านเห็นว่ากลุ่มูบริษั่ทั่ฯ จะเติบโตอย่างย่�งยืนได้้หร่อไมู่ อย่างไร

ข้้อเสนอแนะ กรุณาระบุข้้อเสนอแนะอื�นๆ เพัื�อพั่ฒนา และปร่บปรุงรายงานการพั่ฒนาอย่างย่�งยืนในปีต่อไป

กลุ�มบริษั่ทดำ่บบลิวเอชเอ ขัอขัอบคุณท่�ท�านไดำ้สละเวลาต่อบแบบสำารวจำความคิดำเห็นฉบ่บน่�
ความเห็นขัองท�านจำะเป็นประโยชน์อย�างยิ�งต่�อการพื่่ฒนารายงานฉบ่บต่�อไปให้ดำ่ยิ�งขั้�นไป

สามูารถส่งแบบสอบถามูทั่างจด้หมูายหร่ออ่เมูลได้้ทั่่� คณะทั่ำางานด้้านความูย่�งยืน บริษั่ทั่ ด้่บบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่�น จำาาก่ด้ (มูหาชน)
777 อาคาร ด้่บบลิวเอชเอ ทั่าวเวอร์ ช่�น 23-25 หมูู่ทั่่� 13 ถนนเทั่พัร่ตน (บางนา-ตราด้) กมู.7 
ตำาบลบางแก้ว อำาเภิอบางพัล่ จ่งหว่ด้สมูุทั่รปราการ 10540 
อ่เมูล์ : Sustianabilty@wha-group.com

เพัศ อายุ

ตำ่ากว่า 25หญิง  

ผู้ถืือหุ้น/นักลงทุน

ได้ 

เศรษฐกิจ

ไม่ได้ 

สิ�งแวดล้อม

ไม่ทราบ

สังคม

เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน ทำาความเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

คู่แข่งทางธุรกิจ 

การวิจัยและการศึกษา อื่นๆ

ชาย

ลูกค้า

หน่วยงานราชการ

พนักงาน

ชุมชน

คู่ค้าและเจ้าหนี� 

41 - 60ไม่ระบุ 

25 – 40

มากกว่า 60

(กรุณาระบุ

เพราะ

(กรุณาระบุ

(กรุณาระบุ

(กรุณาระบุ

)

)

)

)

เพราะ

เพราะ

เนื�อหาอ่านเข้าใจง่าย  มาก ปานกลาง ไม่พึงพอใจ

ความเชื่อถืือได้ของข้อมูล มาก ปานกลาง ไม่พึงพอใจ

การใช้ภาษาของรายงานเข้าใจง่าย มาก ปานกลาง ไม่พึงพอใจ

เนื�อหาครอบคลุมเร่่องที่ท่านให้ความสนใจ มาก ปานกลาง ไม่พึงพอใจ

การออกแบบการนำาเสนอมีความสวยงาม มาก ปานกลาง ไม่พึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อรายงานโดยภาพรวม มาก ปานกลาง ไม่พึงพอใจ
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